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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันกระบวนการโลจิสติกส์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากกระบวนการขนส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global warming) 
งานวิจัยนี้ได้น าเสนอแนวทางและตัวอย่างในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส าหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ให้บริการ
ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมกระบวนการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าของบริษัท โดยท าการ
ประเมินค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของกระบวนการต่างๆตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการลดค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องการปรับปรุง
สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่ งขัน และข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการในการก าหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ 
ค าหลัก  กรีนโลจิสติกส์, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์, การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
  
Abstract 
Currently, logistics operations considerably impact on the environmental, particularly from the emission 
of carbon dioxide from the transportation process, and this is viewed as one of the main causes of 
global warming. This study, therefore, presents a guideline for the assessment of carbon footprint, as 
well as provides an example of the calculation, for logistics service providers that provides truck fleet 
services in Thailand. The scope of consideration covers transportation and warehousing operations. The 
assessment of carbon dioxide equivalent was conducted according to the regulations suggested by the 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO). Proper ways to reduce CO2 emission for 
logistics service providers were then suggested. The results of this study directly benefit logistics 
companies who need to improve their environmental performance in order to enhance their 
competitive advantage. They could utilize the obtained information in their decision makings relating 
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to the initiation of environmental policies. 
Keywords:  Green logistics, Carbon footprint, Logistics service providers, Product life cycle assessment 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันกระบวนการโลจิสติกส์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการขนส่ง ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global warming) 
[1] ส่งผลให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service 
Providers) เริ่มมีการปรับปรุงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งค่านิยมของผู้บริโภคด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น น าไปสู่การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันจากผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม [2] ซึ่งเห็น
ได้จากการเพิ่มสูงขึ้นของจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint label) ตาม
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก โดยการประเมินค่าคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆนั้นจ าเป็นต้องรวมค่าการปล่อย
ก๊าซ CO2 จากกระบวนการขนส่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญและ
ความท้าทายที่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม
การขนส่งและการจัดการคลังสินค้า [3] 
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ถือเป็นเครื่องมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมซึ่งถูกน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการในแง่มุม
ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นการ
แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด าเนิน
กิจกรรมการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าขององค์กร โดย
วัดรวมอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon 
dioxide equivalent: CO2e) เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 
การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ าประปา การใช้เอกสาร การใช้สารท า
ความเย็น การจัดการของเสีย และการขนส่ง ซึ่งจะน าไปสู่
การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน 

ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ [4] 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ผ่าน
มาพบว่ายังไม่มีการศึกษาที่มุ่งให้ความสนใจเรื่องของการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส าหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ที่ให้บริการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ดังนั้นวัตถุประสงค์หลัก
ของงานวิจัยนี้คือการน าเสนอวิธีการประเมินปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซ CO2 จากกิจกรรมการขนส่งและการจัดการ
คลังสินค้า และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ส าหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
โดยข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องการปรับปรุงสมรรถนะทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน และข้อมูล
เหล่ านี้ สามารถใช้ เพื่ อประกอบการตัดสินใจส าหรับ
ผู้ประกอบการในการก าหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 
 

2. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของการ
บริการด้านโลจิสติกส์ 
 การบริการด้านโลจิสติกส์นั้นส่งผลกระทบต่อสภาวะ
โลกร้อนทั้งจากการใช้พลังงานในขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ 
ขั้นตอนการขนส่งสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า รวมทั้ง
การก าจัดซากวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการค านวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซ CO2 โดยการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของค่า CO2e 
ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 
หัวข้อ ดังนี้ 
2.1 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับใช้ในการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของการบริการโลจิสติกส์ (Product Category 
Rules for Logistic Services) 
 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product 
Category Rules: PCRs) ส าหรับภาคบริการโลจิสติกส์ ซึ่ง
เผยแพร่โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
และผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อให้การประเมินเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้ [5] 
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 1) รายละเอียดของบริการ 
 บริการโลจิสติกส์ หมายถึง บริการขนส่งสินค้าและวัสดุ 
หรือบริการเคลื่ อนย้ายและจัดเก็บสินค้ าและวัสดุ ใน
คลังสินค้า โดยผู้ประเมินต้องระบุประเภทของการให้บริการ
ดังต่อไปนี้ 
 1.1) บริการขนส่งสินค้าและวัสดุ ได้แก่ บริการขนส่ง
สินค้าและวัสดุทางถนนโดยรถบรรทุก 
 1.2) บริการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าและวัสดุใน
คลังสินค้า ได้แก่ บริการคลังสินค้าแบบทั่วไป เพื่อใช้จัดเก็บ
สินค้าอุปโภคและเครื่องใช้สอยท่ัวไป 
 2) ขอบเขตในการประเมิน 
 2.1) หน่วยการท างาน 
 หน่วยการท างานส าหรับการบริการขนส่งสินค้าและ
วัสดุทางถนนโดยรถบรรทุก (ตามขอบเขตของงานวิจัยครั้งนี้) 
ได้แก่ น้ าหนัก-ระยะทาง ซึ่งมักถูกระบุในหน่วย ตัน-กิโลเมตร 
 2.2) ขั้นตอนโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
 ให้ก าหนดตามขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
แบบระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริ โภค (Business- to-
Consumer: B2C) และขั้นตอนโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของ
บริการต้องครอบคลุมขั้นตอนที่ 2.2.1 ถึง 2.2.3 ดังนี้ 
 2.2.1) ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ จะพิจารณา
วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในขั้นการผลิต ตั้งแต่การถลุง สกัด สินแร่
จากธรรมชาติ การแปรรูปวัตถุดิบ และการขนส่ งมายัง
ข้ันตอนการบริการ 
 2.2.2)  ขั้ นตอนการบริการ จะพิจารณาวัตถุดิบ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ พลังงาน มลพิษ และของเสียที่
เกี่ยวข้อง ที่น ามาใช้เพื่อการบริการหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์การบริการโลจิสติกส์ 
 2.2.3) ขั้นตอนการจัดการซาก จะพิจารณาวัตถุดิบ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และพลังงานที่เกี่ยวข้อง ที่น ามาใช้
ในกระบวนการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น 
 2.3) แผนผังวัฏจักรชีวิตของบริการ 
 แผนผังวัฏจักรชีวิตของการบริการโลจิสติกส์ประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนและกระบวนการต่างๆซึ่งสอดคล้องกับ
ขอบเขตในการประเมินที่ก าหนด รูปที่ 1 แสดงตัวอย่าง
แผนผังวัฏจักรชีวิตของบริการขนส่งสินค้าภายใต้ขอบเขตการ

ประเมินแบบ B2C และรูปที่ 2 แสดงตัวอย่างแผนผังวัฏจักร
ชีวิตของบริการเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า
ภายใต้ขอบเขตการประเมินแบบ B2C 
 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างแผนผังวัฏจักรชีวิตของบริการขนส่งสินค้าภายใต้

ขอบเขตการประเมินแบบ B2C [5] 

 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างแผนผังวัฏจักรชีวิตของบริการเก็บและเคลื่อนย้าย
สินค้าภายในคลังสินค้าภายใต้ขอบเขตการประเมินแบบ B2C [5] 

 

2.2 การค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 การค านวณปริมาณในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์นั้นควรใช้หลักการดังต่อไปนี้ [6] 
 1) ท าการแปลงข้อมูลปริมาณสารขาเข้าและสารขา
ออกทั้งหมด (ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ) โดยน าไป
คูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยคาร์บอน (Emission Factor) 
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ของวัสดุ พลังงาน หรือกระบวนการแต่ละประเภท และให้
บันทึกในรูปของก๊าซ CO2e ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 2) ส าหรับการประเมินแบบ B2C นั้น พิจารณาการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบตลอดวัฏจักรชีวิต (รวมช่วงการ
ใช้งาน) โดยควรระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมุติฐานหรือ
สถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นให้ครบถ้วน เช่น วิธีการจัดการของ
เสียหลังจากการใช้งาน เป็นต้น 
 
3. การด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยนี้มุ่ ง เน้นการประเมินประสิทธิภาพการ
ด า เนินงานด้ านสิ่ งแวดล้อมขององค์กรในแง่มุ มการ
ปลดปล่อยก๊าซ CO2 โดยใช้แนวคิดการประเมินคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กร
มหาชน) ประเทศไทย [6] 
 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อศึกษา
กระบวนการท างานทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ด้านการปลดปล่อยก๊าซ CO2  
 3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมจาก
บริษัทกรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ขนาดใหญ่
สองแห่งในประเทศไทย เพื่อท าการรวบรวมข้อมูลสารขาเข้า
และสารขาออกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการขนส่งและ
การจัดการคลังสินค้า โดยการเก็บข้อมูลนั้นใช้การสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษาโดยตรง 
 3.3 สร้างสถานการณ์สมมติ (Scenario setting) ของ
บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ ให้บริการขนส่งโดยใช้
รถบรรทุก เพื่อน าเสนอตัวอย่างการค านวณการปลดปล่อย
ก๊าซ CO2 ของกระบวนการการให้บริการโลจิสติกส์ 
 3.4 รวบรวมค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซ CO2 ของ
วัสดุ  พลังงาน และกระบวนการแต่ละประเภทที่มีการ
กล่าวถึงในบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของสถานการณ์สมมติที่
สร้างขึ้น  
 3.5 ค า น วณปริ ม าณกา รปล่ อ ยก๊ า ซ  CO2 ข อ ง
กระบวนการการให้บริการโลจิสติกส์ในรูปของ CO2e ดังนี้ 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า = ข้อมูลกิจกรรม x ค่า
สัมประสิทธิ์การปล่อยคาร์บอน                      (1) 

จากนั้นท าการอภิปรายและเปรียบเทียบผลการวิจัย 
 3.6 สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่
ควรปรากฏในบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของการให้บริการ
ขนส่งและการจัดการคลังสินค้าของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
ภายใต้ขอบเขตการประเมินแบบ B2C สามารถน าข้อมูลที่
ได้รับมาสร้างสถานการณ์สมมติได้ในหัวข้อ 4.1 เพื่อน าเสนอ
ตัวอย่างการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหัวข้อที่ 4.2 (โดย
ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน) ดังนี้ 
4.1 สถานการณ์สมมติ (Scenario setting) ของบริษัทผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง  
 ก าหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม
อยู่ที่การศึกษาบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ให้บริการ
ขนส่งสินค้าและวัสดุทางถนนโดยรถบรรทุก และมีคลังสินค้า
ไว้พักสินค้าโดยไม่ได้เปิดให้บริการเช่าคลังสินค้า ใน 1 ปี
บริษัทขนส่งได้ทั้งหมด 264,600 ตัน และขนส่งเปน็ระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 7,938,000 กิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ดังต่อไปนี้ 
 1) กิจกรรมการขนส่งสินค้าและวัสดุทางถนนโดย
รถบรรทุก 
 2) กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าและวัสดุภายในคลังสินค้า 
 4.1.1) ขั้นการได้มาซึ่งวัตถุดิบและการผลิต 
 ก าหนดให้สถานการณ์สมมติของขอบเขตข้อมูลการ
ได้มาซึ่งวัตถุดิบและการผลิตเป็นไปดังนี้ 
 รายการสารขาเข้าที่พิจารณามีดังนี ้

 น้ ามันดีเซล (จากการผลิต) 
 - อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
ขนาด 16 ตัน และรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 กิโลเมตร/ลิตร และ 7.66 กิโลเมตร/ลิตร 
ตามล าดับ ซึ่งใน 1 ปีบริษัทใช้น้ ามันดีเซลทั้งสิ้น 2,268,000 
กิโลกรัม 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 739 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 
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 - การขนส่งวัตถุดิบก าหนดเที่ยวมาให้วิ่งแบบบรรทุก
เต็มคันและเที่ ยวกลับ เป็นการเดินรถเที่ ยวเปล่า  ( ใช้
สถานการณ์เดียวกันในทุกประเภทวัตถุดิบ) 

 ไฟฟ้า 
 - ก าหนดให้ใช้ค่า Emission factor (EF) จากการผลิต
ไฟฟ้าในระบบ Grid mix ของประเทศไทยในป ี2009 

 น้ าประปา 
 - ก าหนดให้ใช้ค่า EF น้ าประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค  

 กระดาษ 
 - วัสดุเป็นกระดาษพิมพ์เขียนแบบเคลือบผิว ซึ่งมีอัตรา
การใช้งาน 25 รีม/เดือน 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 20 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 

 ก๊าซ LPG (จากการผลิต) 
 - ก๊าซ LPG ที่ได้จากการผลิตส าหรับใช้กับรถโฟล์
คลิฟท์เป็นประเภทก๊าซหุงต้มแบบผสม (LPG Mixed) ซึ่งใน 
1 ปีบริษัทใช้ก๊าซ LPG ทั้งสิ้น 4,500 กิโลกรัม 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 739 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 

 สเตย์รัดสินค้า (Ratchet Strap) 
 - อายุการใช้งาน 3 เดือน มีอัตราการใช้งาน 12 เส้น/
คัน และก าหนดให้ใช้ค่า EF ของผ้าทอจากเส้นด้ายโพลีเอส 
เตอร์เป็นวัสดุทดแทน 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 739 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 8.5 ตัน 
 วัตถุดิบส าหรับการบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Repacking) (กรณี
สินค้าและวัสดุเสียหาย) ได้แก่ 

 ลังกระดาษ 
 - ใช้ในกรณีสินค้าและวัสดุเสียหาย 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 1 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 

 เทปกาวปิดกล่อง 
 - ใช้ในกรณีสินค้าและวัสดุเสียหาย 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 22 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 

 กาว 
 - ใช้ค่า EF ของ Polyvinyl acetate (PVAC) ทดแทน 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตกาว เนื่องจากไม่พบค่า 
EF ของวัสดุประเภทกาวโดยตรงจาก อบก. 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 739 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 8.5 ตัน 

 ฟิล์มยืดพันสินค้า (Stretch Film) 
 - ใช้ค่า EF ที่เกิดจากการน าเม็ดพลาสติกประเภท 
LLDPE ( Linear Low Density Polyethylene)  ม า ผ่ า น
กระบวนการขึ้นรูปแบบ Extrusion plastic film 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 204 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 

 พาเลท  
 - วัสดุผลิตจากไม้ยางพาราที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี และ
มีอัตราการใช้งาน 22 พาเลท/คัน ซึ่งใน 1 ปีบริษัทใช้พาเลท
ทั้งสิ้น 92,400 กิโลกรัม 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 739 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 

 น้ าล้างรถ 
 - ก าหนดให้เป็นการท าความสะอาดรถบรรทุกโดยใช้
น้ าประปาเพียงอย่างเดียวในการท าความสะอาด และสถานที่
ที่น ารถไปล้างไม่ได้อยู่ในบริเวณคลังสินค้า จึงแยกข้อมูลการ
ใช้น้ ากันกับน้ าที่ใช้ในคลังสินค้า  

 ยางล้อ 
 - อัตราการเปลี่ยนถ่ายทุก 150,000 กิโลเมตร/เส้น ซึ่ง
ใน 1 ปีบริษัทใช้ยางล้อทั้งสิ้น 37,044 กิโลกรัม และให้ใช้ค่า 
EF ของยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) 100% ทดแทน 
เนื่องจากไม่พบค่า EF ของวัสดุที่ใชโ้ดยตรงจาก อบก. 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 739 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 

 น้ ามันเครื่อง 
 - อัตราการเปลี่ยนถ่ายทุก 20,000 กิโลเมตร/ครั้ง/คัน 
ซึ่งใน 1 ปีบริษัทใช้น้ ามันเครื่องทั้งสิ้น 75,600 กิโลกรัม และ
ให้ ใช้ค่ า  EF ของน้ ามันเกียร์  (Lubricant oil)  ทดแทน 
เนื่องจากไม่พบค่า EF ของวัสดุที่ใชโ้ดยตรงจาก อบก. 
 - ระยะทางขนส่งวัตถุดิบ 739 กิโลเมตร โดยรถกระบะ
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บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน 
 รายการสารขาเข้าทีไ่มพ่ิจารณามีดังนี้ 
 - สารท าความเย็น เนื่องจากการสัมภาษณ์บริษัท
กรณีศึกษาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่สองแห่งไม่พบการ
ใช้สารท าความเย็น จึงไม่น ามาพิจารณา 
 - ผ้าใบคลุมสินค้า เนื่องจากมีอายุการใช้งานได้นานไม่
ต่ ากว่า 5 ปี จึงไม่น ามาพิจารณา 
 4.1.2) ขั้นการบริการ 
 ก าหนดให้สถานการณ์สมมติของบริการขนส่งสินค้า
และวัสดุทางถนนโดยใช้รถบรรทุกเป็นไปดังนี้ 

 น้ ามันดีเซล (จากการเผาไหมแ้บบเคลื่อนที่) 
 - ก าหนดให้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถกระบะ
บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 กิโลเมตร/
ลิตร ซึ่ ง ใน 1 ปีบริษัทใช้น้ ามันดี เซลทั้ งสิ้น 2,268,000 
กิโลกรัม 

 ก๊าซ LPG (จากการเผาไหมแ้บบเคลื่อนที่) 
 - ก าหนดให้ใช้กับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อเป็นพลังงานที่ใช้ใน
การขนถ่ายสินค้าภายในคลังสินค้า ซึ่งใน 1 ปีบริษัทใช้ก๊าซ 
LPG ทั้งสิ้น 4,500 กิโลกรัม 

 ปริมาณน้ าเสียในการล้างรถ 
 - ก าหนดให้ทิ้งลงท่อน้ าทิ้งสาธารณะ และให้เลือกใช้ค่า 
EF ของการรวบรวมน้ าเสียชุมชนของประเทศ  
 4.1.3) ขั้นการจัดการซาก 
 - ให้พิจารณาเศษซากบรรจุภัณฑ์ที่ต้องก าจัดทิ้งเป็นมูล
ฝอยชุมชนและพิจารณาถึงประเภทของวัสดุที่เป็นของเสียนั้น 
และเลือกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการฝังกลบขยะ
ตามคู่มือฯ [6] 
 - ก าหนดให้สถานการณ์สมมติของข้อมูลการขนส่งซาก

ผลิตภัณฑ์เป็นแบบขยะมูลฝอยชุมชนซึ่งก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ 
โดยมีระยะทางขนส่ง 40 กิโลเมตร โดยรถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 
ขนาด 16 ตัน 
 - อัตราการขนส่งก าหนดเที่ยวมาไม่มีการบรรทุกและ
เที่ยวกลับเต็มน้ าหนักบรรทุก 
 4.1.4) การค านวณการขนส่งวัตถุดิบ 
 - กรณีแบบการใช้ระยะทางในการค านวณ ให้ท าการ
ก าหนดระยะทางขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และอัตราการ
ขนส่ง เพื่อใช้ในการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จาก
การขนส่งวัตถุดิบในรูปของ CO2e ดังนี้ 
ภาระบรรทุกขาไป (tkm) = ปริมาณต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ X ระยะทางใน
การขนส่งวัตถุดิบ               (2) 
ภาระบรรทุกขากลับ (tkm) = ภาระบรรทุกขาไป / ขนาดน ้าหนักที่ใช้
บรรทุกตามประเภทรถบรรทุก              (3) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบ (kgCO2e) = [(ค่า EF 
เที่ยวไป X ภาระบรรทุกขาไป)+(ค่า EF เที่ยวกลับ X ภาระบรรทุกขา
กลับ)] X การปันส่วน (%)              (4) 

 
4.2 แสดงตัวอย่างการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของกระบวนการต่างๆ 
 ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะท าการพิจารณา
กิจกรรมทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการ
ปลดปล่อยก๊าซ CO2 จากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการ หาค่า EF และค านวนหาค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ใน
รูปของค่า CO2e ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างการประเมินค่า 
CO2e จากการผลิตวัตถุดิบ การบริการการขนส่ง และการ
ก าจัดซาก ตามสถานการณ์สมมติที่ระบุในหัวข้อ 4.1 และ
ตารางที่  2 แสดงตัวอย่างการประเมินค่ า  CO2e จาก
กระบวนการขนส่งวัตถุดิบ 

  
ตารางที่ 1 แสดงการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของกระบวนการให้บริการขนส่งสินค้าและวัสดุทางถนนโดยรถบรรทุกในรูปของ CO2e  

รายการ ค่า LCI ค่า EF (kgCO2 
e/หน่วย) 

แหล่งที่มา EF ผลคูณ 
kgCO2e 

หน่วย ปริมาณ ปริมาณ/ FU  

ขั้นการได้มาของวัตถุดิบ 
น้ ามันดีเซล (การผลิต) kg 2,268,000.00  0.00000107980   0.3282  [6]  0.0000003544  
ไฟฟ้า kWh 906,440.00  0.00000043156   0.6093  [6]  0.0000002629  
น้ าประปา (ส่วนภูมิภาค) m3 360.34  0.00000000017   0.7043  [6]  0.0000000001  
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กระดาษพิมพ์เขียนแบบเคลือบผิว kg 62.50  0.00000000003   2.1501  [6]  0.0000000001  
LPG Mixed (ก๊าซหุงต้มแบบผสม) kg 4,500.00  0.00000000214   0.4122  [6]  0.0000000009  
ผ้าทอจากเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ kg 5,040.00  0.00000000240   7.1960  [6]  0.0000000173  
ลังกระดาษ kg 200.00  0.00000000010   0.7243  [6]  0.0000000001  
เทปกาวปิดกล่อง kg 150.00  0.00000000007   3.1900  [6]  0.0000000002  
ฟิล์มพลาสติก LLDPE kg 18,257.40  0.00000000869   1.7582  [6]  0.0000000153  
กาว Polyvinyl acetate (PVAC) kg 359.60  0.00000000017   2.0632  [6]  0.0000000004  
พาเลท (ไม้ยางพารา) kg 92,400.00  0.00000004399   0.0957  [6]  0.0000000042  
น้ าล้างรถ m3 374.47  0.00000000018   0.7043  [6]  0.0000000001  
ยางล้อ (Synthetic rubber) kg 37,044.00  0.00000001764   3.5138  [6]  0.0000000620  
น้ ามันเครื่อง kg 75,600.00  0.00000003599   0.8319  [6]  0.0000000299   

รวม 
 

 0.00000162293  
 

 0.0000007479  
ขั้นการบริการ 
น้ ามันดีเซล (การเผาไหม้) kg 2,268,000.00  0.00000107980   3.1859  [7]  0.0000034401  
ก๊าซหุงต้ม (LPG) (การเผาไหม้) kg 4,500.00  0.00000000214   3.1899  [7]  0.0000000068  
น้ าเสียจากการล้างรถ m3 374.47  0.00000000018   0.000010279  [6]  0.0000000000  
  0.000003447 
ขั้นการจัดการซาก 
ยางล้อ kg 37,044.00  0.00000001764   2.3475  [7]  0.0000000414  
ผ้าทอจากเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ kg 5,040.00  0.00000000240   2.0000  [7]  0.0000000048  
กระดาษพิมพ์เขียนแบบเคลือบผิว kg 62.50  0.00000000003   1.2013  [7]  0.0000000000  
ลังกระดาษ kg 200.00  0.00000000010   1.2013  [7]  0.0000000001  
พาเลท (ไม้ยางพารา) kg 92,400.00  0.00000004399   3.3300  [7]  0.0000001465  
ฟิล์มพลาสติก LLDPE kg 18,257.40  0.00000000869   1.4384  [7]  0.0000000125  
เทปกาวปิดกล่อง kg 150.00  0.00000000007   1.4384  [7]  0.0000000001   

 0.0000002054      
รวมทั้งหมด  0.0000044003  

 
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการประเมินค่า CO2e จากกระบวนการขนส่งวัตถุดิบ 

รายการสิ่งที่ขนส่ง หน่วย ปริมาณ/ 
FU 

ระยะทาง
/km 

แบบการใช้ระยะทาง EF ผลคูณ 

ภาระ
บรรทุกขา
ไป (tkm) 

ภาระ
บรรทุกขา

กลับ (tkm) 

พาหนะ % 
เท่ียว
ไป 

% 
เท่ียว
กลับ 

เที่ยว
ไป 

เที่ยว
กลับ 

EF 
(kgC
O2 
eq. 

/tkm) 

EF 
(kgC
O2 
eq. 

/km) 
ขั้นการได้มาของวัตถุดิบ 

น้ ามันดีเซล (การผลิต) kg 0.00000
107980 

739 0.0000007
98  

0.0000000
50  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000007
153  

กระดาษพิมพ์เขียนแบบ
เคลือบผิว 

kg 0.00000
000003 

20 0.0000000
00  

0.0000000
00  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000000
000  
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LPG Mixed (ก๊าซหุงต้ม
แบบผสม) 

kg 0.00000
000214 

739 0.0000000
02  

0.0000000
00  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000000
014  

ผ้าทอจากเส้นด้ายโพลีเอ
สเตอร์ 

kg 0.00000
000240 

739 0.0000000
02  

0.0000000
00  

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ 
8.5 ตัน 

100 0 0.067
4  

0.424
6  

0.00000000
021  

ลังกระดาษ kg 0.00000
000010 

1 0.0000000
00  

0.0000000
00  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000000
000  

เทปกาวปิดกล่อง kg 0.00000
000007 

22 0.0000000
00  

0.0000000
00  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000000
000  

ฟิล์มพลาสติก LLDPE kg 0.00000
000869 

204 0.0000000
02  

0.0000000
00  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000000
016  

กาว Polyvinyl acetate 
(PVAC) 

kg 0.00000
000017 

739 0.0000000
00  

0.0000000
00  

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ 
8.5 ตัน 

100 0 0.067
4  

0.424
6  

0.00000000
001  

พาเลท (ไม้ยางพารา) kg 0.00000
004399 

739 0.0000000
33  

0.0000000
02  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000000
291  

ยางล้อ (Synthetic 
rubber) 

kg 0.00000
001764 

739 0.0000000
13  

0.0000000
01  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000000
117  

น้ ามันเครื่อง kg 0.00000
003599 

739 0.0000000
27  

0.0000000
02  

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 
16 ตัน 

100 0 0.053
0  

0.586
3  

0.00000000
238  

 

0.00000007
85  

ขั้นการจัดการซาก 

ยางล้อ kg 0.00000
001764  

40 0.0000000
007 

0.0000000
000 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 16  
ตัน 

0 100 0.047
2 

0.489
2 

0.00000000
005  

ผ้าทอจากเส้นด้ายโพลีเอ
สเตอร์ 

kg 0.00000
000240  

40 0.0000000
001 

0.0000000
000 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 16  
ตัน 

0 100 0.047
2 

0.489
2 

0.00000000
001  

กระดาษพิมพ์เขียนแบบ
เคลือบผิว 

kg 0.00000
000003  

40 0.0000000
000 

0.0000000
000 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 16  
ตัน 

0 100 0.047
2 

0.489
2 

0.00000000
000  

ลังกระดาษ kg 0.00000
000010  

40 0.0000000
000 

0.0000000
000 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 16  
ตัน 

0 100 0.047
2 

0.489
2 

0.00000000
000  

พาเลท (ไม้ยางพารา) kg 0.00000
004399  

40 0.0000000
018 

0.0000000
001 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 16  
ตัน 

0 100 0.047
2 

0.489
2 

0.00000000
014  

ฟิล์มพลาสติก LLDPE kg 0.00000
000869  

40 0.0000000
003 

0.0000000
000 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 16  
ตัน 

0 100 0.047
2 

0.489
2 

0.00000000
003  

เทปกาวปิดกล่อง kg 0.00000
000007  

40 0.0000000
000 

0.0000000
000 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 16  
ตัน 

0 100 0.047
2 

0.489
2 

0.00000000
000  

 

0.00000000
023  

 
 จากการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของ
กระบวนการให้บริการด้านโลจิสติกส์ พบว่าการเผาไหม้ของ
น้ ามันดี เซลจากกระบวนการขนส่งสินค้าทางถนนโดย
รถบรรทุกถือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ 
CO2 สู งสุด โดยมีค่ ารวมทั้ งสิ้ น 0.00000344 กิ โลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อ ตัน-กิโลเมตร ซึ่งมีค่าสูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นๆ 
 
4.3 ผลการวิเคราะห ์
 จากการพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของ

กระบวนการการให้บริการขนส่งสินค้าและวัสดุทางถนนโดย
รถบรรทุก พบว่าค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในขอบเขตทั้งหมดมี
ค่าเท่ากับ 0.000004479 kgCO2e ต่อ ตัน-กิโลเมตร โดย 
กิจกรรมการบริการขนส่งสินค้าและวัสดุ เป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 สูงที่สุด โดยคิดเป็น 
76.96% ของปริมาณการปลดปล่อยทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิด
จากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงคือน้ ามันดีเซลซึ่งก่อให้เกิดก๊าซ 
CO2 จากการเผาไหม้ รองลงมาคือขั้นการได้มาซึ่งวัตถุดิบ
ก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็น 18.45% ของ
ปริมาณการปลดปล่อยทั้งหมด ในขณะที่ขั้นการจัดการซาก
ก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 น้อยมาก ประมาณ 
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4.59% ของปริมาณการปลดปล่อยทั้งหมด ดังแสดงในตาราง ที่ 3  

คารางที่ 3 สรุปการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของการให้บริการขนส่งสินค้าและวัสดุทางถนนโดยรถบรรทุก
ช่วงวัฎจักรชีวิต การปล่อย CO2 ของการได้มาและการ

ใช้ประโยชน์ วัตถุดิบ พลังงาน และ
ทรัพยากร (kgCO2e.) 

การปล่อย CO2 ของการขนส่ง 
วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากร 

(kgCO2e) 

ผลรวม (kgCO2e) สัดส่วน (%) 

การได้มาของวัตถุดิบ  0.0000007479   0.0000000785   0.0000008264   18.45  
การบริการขนส่งสินค้า  0.0000034470   -     0.0000034470   76.96  
การจัดการซาก  0.0000002054   0.0000000002   0.0000002057   4.59  
รวม  0.0000044003   0.0000000788   0.0000044790   100.00  

 
 

 
รูปที่ 3 แผนภาพแสดงสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริการ
ขนส่งสินค้าและวัสดุทางถนนโดยรถบรรทุกตามขอบเขตที่ก าหนดขึ้น 

 

5. สรุป 
 จากการศึกษาการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ส าหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ พบว่ามีการปล่อยก๊าซ CO2e 
เท่ากับ 0.000004479 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อการขนส่งสินค้าน้ าหนัก 1 ตัน ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร 
โดยกิจกรรมการใช้น้ ามันดีเซลจากการเผาไหม้เป็นกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบมากที่สุด ดังนั้นบริษัทควรมีการรณรงค์หรือมี
มาตรการในการประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้
น้ ามันดีเซลที่เกินความจ าเป็น เช่น การอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานขับรถในเรื่องการขับขี่อย่างประหยัดพลังงาน (Eco-
driving)  การเน้นการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  และอาจ

พิจารณาการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆที่ให้ค่า EF น้อยกว่า
น้ ามันดีเซล และเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้
เป็นการจัดท าบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมโดยสมมติตัวเลข
ขึ้นมาเอง ไม่ใช่ข้อมูลจริงของบริษัทกรณีศึกษา ทางผู้วิจัย
เพียงแค่อาศัยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษา
สองแห่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
ดังนั้นผลที่ได้จึงไม่อาจสรุปเป็นมาตรฐานหรือเพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบ (Benchmarking) กับข้อมูลของบริษัทโลจิส 
ติกส์แห่งอื่นๆได้ อย่างไรก็ตามผลจากงานวิจัยเบื้องต้นนี้
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนส าหรับการประเมิน
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครั้งต่อไปในอนาคตได้ 
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กรณีศึกษาที่ให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อข้อมูล และอ านวย
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การใช้ระเบียบการทวนสอบและวัดสมรรถนะระดับนานาชาติในการพิสูจน์ผลประหยัด 
จากการใช้อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบในระบบปั้มน ้าระบายความร้อนส้าหรบัอาคารตัวอย่าง 

Using International Performance Measurement and Verification Protocol 
for energy savings from variable speed drive in cooling water pump system 

for an example building 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ วัตถุประสงค์แรกคือ เพื่อปรับปรุงการท างานของปั้มน้ าระบายความ

ร้อนส าหรับเครื่องปรับอากาศแบบ แพคเกจ ยูนิต ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าในอาคารตัวอย่างให้เหมาะสมกับความต้องการ
จริงของอาคาร ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองของปั้มน้ าระบายความร้อนโดยการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์พร้อม
ระบบควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ที่สองคือ เพื่อใช้ระเบียบการทวนสอบและวัดสมรรถนะระดับนานาชาติ 
(IPMVP) ในการพิสูจน์ผลประหยัดที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบที่ปั้มน้ าระบายความร้อน โดยจะใช้หลักการ
ทางสถิติสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์นี้ในการค านวณหาผลประหยัดที่เกิดข้ึน 
 
 ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบที่ปั้มน้ าระบายความร้อนและปรับการท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการจริง โดยการใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิของน้ าระบายความร้อนเข้าและออกจากระบบปรับ
อากาศของอาคารเป็นตัวแปรในการควบคุมการท างาน จะสามารถลดการใช้พลังงานของปั้มน้ าระบายความร้อนลงได้ประมาณ 
55.68% คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงประมาณ 393,609.15 บาทต่อปี 
 
ค ำหลัก   ปั้มน้ าระบายความร้อน อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ พิสูจน์ผลประหยัด แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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Abstract 
The objectives of this study are two aspects. The first objective is to improve the performance of 

cooling water pumps for water-cooled package unit air conditioning in the example building to be 
appropriate with real requirement of the building, and also reduce the energy consumption of the cooling 
water pump by installing a variable speed drive with automatic control. The second objective is to use the 
International Performance Measurement and Verification Protocol to prove the savings from installing 
variable speed drive at cooling water pumps. It uses statistical principles to create the mathematical model. 
Finally, calculate the energy saving by using these mathematical models. 
 
 The results of the study found that after installing variable speed drive at cooling water pump and 
set the operation in accordant requirement, and using the different temperature of cooling water in and 
out of air conditioning system as a controller. The energy consumption of the cooling water pump was 
reduced by 55.68% approximately, representing a cost reduction 393,609.15 baht per year approximately. 
 
Keywords:   Cooling water pump Variable speed drive, International Performance Measurement  

and Verification Protocol (IPMVP), Mathematical model, Energy saving 
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1. บทน้า 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการท้างานของปั้มน้้าระบาย

ความร้อน (Condenser pump; CDP) ส้าหรับ
เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้้าในอาคาร
ตัวอย่างความสูง 20 ชั้น โดยมีวงจรการท้างานของน้้าระบาย
ความร้อนดังรูปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  วงจรน้้าระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ 
 

โดยที่งานวิจัยนี้เน้นศึกษาการท้างานของน้้าระบาย
ความร้อนที่เหมาะสมกับปริมาณโหลดของระบบปรับอากาศ
ในอาคาร รวมถึงหาวิธีควบคุมการท้างานปั้มน้้าระบายความ
ร้อนโดยการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบพร้อมทั้งระบบ
ควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายที่การควบคุมปริมาณน้้า
ระบายความร้อนให้เหมาะสม และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานลงได้  

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังน้าวิธีการพิสูจน์ผลประหยัด
จากการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลมาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าการค้านวณต่างๆเป็นไปตาม
หลักการทางวิศวกรรม และทางสถิติ โดยวิธีการนี้เป็นการ
สร้างสมการทางคณิตศาสตร์ (สมการถดถอย) ขึ้นมาเป็น
ตัวแทนของการใช้พลังงานของปั้มน้้าระบายความร้อนก่อน
ด้าเนินการใดๆ และน้าสมการนี้ไปใช้ในการจ้าลองหาการใช้
พลังงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบ จากนั้นจึงเปรียบเทียบผลที่ได้จากสมการกับการใช้
พลังงานจรงิหลังติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเพื่อ
ค้านวณหาผลประหยัดที่ได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบ  

จากการศึกษาพบว่า เมื่อควบคุมอัตราการไหลของน้้า
ระบายความร้อนโดยใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบร่วมกับ
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ จะสามารถประหยัดพลังงานได้
มากกว่า 50% โดยใช้เงินลงทุนในการท้าโครงการ 815,000 
บาท และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการอยู่ที่ประมาณ 2 ป ี

 
2. แนวคิด 

มาตรการประหยัดพลังงานใดๆเมื่อได้ด้าเนินการแล้ว
ต้องมีการพิสูจน์เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ผลประหยัดที่ได้
จากมาตรการนั้นเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่ งานวิจัยนี้
เป็นการน้าหลักการทางสถิติมาใช้ในการสร้างแบบจ้าลองทาง
คณิตศาสตร์ของการใช้พลังงานของปั้มน้้าระบายความร้อน 
โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ อัตราการไหลของน้้า
ระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ อุณหภูมิน้้าระบาย
ความร้อนเข้าและออกจากระบบปรับอากาศ และอุณหภูมิ
อากาศภายนอกรอบอาคารตัวอย่าง เป็นตัวแปรในการสร้าง
สมการทางคณิตศาสตร์ 
 
3. วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา 
3.1วัตถุประสงค์ 

1. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบส้าหรับปั้มน้้า
ระบายความร้อนพร้อมระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ เพื่อ
ควบคุมปริมาณน้า้ระบายความร้อนให้เหมาะสมกับความ
ต้องการที่แท้จริงของระบบปรับอากาศในอาคาร 

2. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอาคารตัวอย่างลงอย่าง
น้อย 30% โดยระยะเวลาคืนทุนต้องไม่มากกว่า 3 ป ี

3. พิสูจน์ผลประหยัดจากการติดตั้งอุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบที่ปั้มน้้าระบายความร้อนโดยมีหลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์รองรับ เพื่อน้าไปปรับใช้กับโครงการอื่นๆ 
3.2 ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาเฉพาะการท้างานในวันและเวลาท้างานปกติ 
(จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น.) เท่านั้น 

2. ศึกษาเฉพาะช่วงเวลาที่ปั้มน้้าระบายความร้อน
ท้างาน 2 ตัวพร้อมกัน ซึ่งเป็นการเปิดใช้งานตามปกติเท่านั้น  
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3. ค่าพลังงานไฟฟ้าของอาคารตัวอย่างในการค้านวณ 
มีค่าเท่ากับ 4.14 บาทต่อพลังงานไฟฟ้าหนึ่งกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
(4.14 บาท/kWh หรือ 4.14 บาทต่อหน่วย) 
 
4. อุปกรณ์และวิธีการ 
4.1 อุปกรณ์ 

1. เครื่องมือวัดก้าลังไฟฟ้า  
2. เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้้า 
3. เครื่องมือวัดอุณหภูมิน้้า  
4. เครื่องมือวัดอุณหภูมิอากาศ 
5. อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ พร้อมระบบ

ควบคุมแบบอัตโนมัติ 
6. โปรแกรม Microsoft Excel 
7. โปรแกรม Minitab 

4.2 วิธีการ 
ขั้นตอนในการท้างานวิจัย แสดงดังรูปที่ 2 และ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2  ขั้นตอนในการท้างานวิจัยก่อนติดตั้ง 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3  ขั้นตอนในการท้างานวิจัยหลังติดตั้ง 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 

 
เมื่อได้สมการถดถอยแล้ว จะต้องน้ามาทดสอบว่า

สามารถน้าสมการถดถอยนั้นไปใช้ได้หรือไม่ โดยมีเกณฑ์ใน
การทดสอบดังนี้ 

- Adjusted R-Square ≥ 80% 
- Net Determination Bias ≤ 0.005% 
Adjusted R-Square หาได้โดยใช้โปรแกรม Minitab 

ส่วน Net Determination Bias สามารถค้านวณได้โดยใช้
สมการดังต่อไปนี้ 

 

Bias = 100 ∗
∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑖)𝑛

𝑖=0

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=0

  (1) 

 
โดยที่  Bias = Net Determination Bias มีหน่วยเป็น % 
          Yi    =  ข้อมูลจริง 
          Ŷi    = ข้อมูลที่ค้านวณจากสมการถดถอย 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 สมการถดถอย 

ปั้มน้้าระบายความร้อนมีการท้างานพร้อมกัน 2 ตัว 
จากจ้านวนปั้มทัง้หมด 3 ตัว ดังนั้นจึงสามารถแบ่งกลุ่มการ
ท้างานของปั้มน้้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 

ตรวจวัดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับป้ัมน้้าระบายความร้อน
(ก้าลังไฟฟ้า, อัตราการไหล, อุณหภูมิน้้าและอากาศ)

มีความสัมพันธ์ท่ียอมรับได้

ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลตรวจวัด
เพื่อสร้างสมการทางคณิตศาสตร์

ที่เป็นตัวแทนการใช้พลังงานของป้ัมน้้า

ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่
(Normal Distribution Data)

มีการแจกแจงแบบปกติ ตรวจวัดข้อมูลซ้้า

สร้างสมการถดถอย
(Multiple Regression Equation)

เป าหมาย
ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างน้อย 30% (250,000 บาทต่อป)ี

โดยมีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า 3 ปี

No

Yes

ติดต้ังและทดสอบ
ระบบควบคุมป้ัมน้้าแบบอัตโนมัติ

ตรวจวัดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับป้ัมน้้าระบายความร้อน
(ก้าลังไฟฟ้า, อัตราการไหล, อุณหภูมิน้้าและอากาศ)

แทนค่าข้อมูลท่ีตรวจวัดหลังติดตั้งระบบ 
เข้าในสมการถดถอย

เปรียบเทียบผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุนท่ีได้

ผลประหยัดได้ตามเป้าหมาย

จบ ครงการ

ปรับต้ังค่าการท้างาน
ของระบบ

ชดเชยผลประหยัดท่ีขาดไป

Yes

No

Yes

No
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กลุ่มที่ 1 ปั้มน้้าเครื่องที่ 1 และ 2 ท้างานพร้อมกัน 
กลุ่มที่ 2 ปั้มน้้าเครื่องที่ 2 และ 3 ท้างานพร้อมกัน 
กลุ่มที่ 3 ปั้มน้้าเครื่องที่ 1 และ 3 ท้างานพร้อมกัน 
 
นอกจากนี้ ในช่วงที่ท้าการวิจัย ปั้มน้้ากลุ่มที่ 1 มีการ

ใช้งานมากที่สุด และมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหล
มากกว่ากลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นอย่างมาก ดังนั้นในการสร้าง
สมการถดถอยจึงได้แบ่งสมการของปั้มในกลุ่มที่ 1 ออกเป็น 4 
กลุ่มย่อยตามอัตราการไหล (อัตราการไหลต่้า อัตราการไหล
ปานกลาง อัตราการไหลสูง และอัตราการไหลสูงมาก 
ตามล้าดับ)  

จากการวิจัย ได้สมการถดถอยจ้านวน 6 สมการ ดังนี้ 
 

ข้อมูลกลุ่มที่ 1 (ช่วงอัตราการไหลต่้า) 
(206.2 ≤ Flow ≤ 395.07 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 
Powê r  = 201.75 - 3.6839 Amb  (2) 
ข้อมูลกลุ่มที่ 1 (ช่วงอัตราการไหลปานกลาง) 
(413.98 ≤ Flow ≤ 449.18 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 
Powê r  = - 25.44 + 0.23966 Flow - 1.8195 Diff 
+ 2.2998 Amb - 0.005567 Flow*Amb 

+ 0.06047 Diff*Amb   (3) 
ข้อมูลกลุ่มที่ 1 (ช่วงอัตราการไหลสูง) 
(500.14 ≤ Flow ≤ 598.12 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 
Powê r  = 86.0207 + 1.6453 Diff  (4) 
ข้อมูลกลุ่มที่ 1 (ช่วงอัตราการไหลสูงมาก)  
(600.22 ≤ Flow ≤ 631.48 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 
Powê r  =  114.811 – 13.446 Diff  

– 0.947 Amb + 0.49305 Diff*Amb  (5) 
ข้อมูลกลุ่มที่ 2  
(514.06 ≤ Flow ≤ 568.44 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 
Powê r       =  89.1938 + 0.3555*Diff – 

0.0267*Amb    (6) 
ข้อมูลกลุ่มที่ 3  
(571.00 ≤ Flow ≤ 617.82 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 
Powê r      =  40.38585 – 1.77218*Flow + 
397.0649*Diff + 14.71026*Amb – 
0.33084*Flow*Diff – 7.35807*Diff*Amb + 

0.0019905*Flow2   (7) 

สรุปผลการทดสอบสมการถดถอยของข้อมูลทั้งหมดได้
ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบสมการถดถอยทั้งหมด 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า สมการถดถอยทั้ง 6 สมการ 

มีค่า Adjusted R-Square ต่้ากว่า 80% แต่เมื่อทดสอบด้วย 
Net Determination Bias พบว่าทุกสมการมีค่า Bias ต่้ากว่า 
0.005% ดังนั้น จึงสามารถน้าสมการถดถอยทั้ง 6 สมการนี้
ไปใช้ได้ 
5.2 ผลการวิจัย 

จากตารางที่ 1 เมื่อตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆหลังติดตั้ง
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ แล้วน้าค่าที่ตรวจวัดได้แทนค่าลง
ในสมการถดถอยตามตารางที่ 1  แล้วน้าค่าก้าลังงานไฟฟ้าที่
ค้านวณได้เปรียบเทียบกับก้าลังไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้จริง จะ
ได้ผลดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4  ก้าลังไฟฟ้าของปั้มน้้าระบายความร้อนหลังติดตั้ง
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบและก้าลังไฟฟ้าที่คาดว่าปั้มน้้า

ระบายความร้อนใช้ในกรณีไม่ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
 

สมการที่ Adjusted R2 I Bias I 

2 64.4% 0.00226353% 

3 71.6% 0.00449296% 
4 19.9% 0.00004815% 

5 26.7% 0.00025213% 

6 23.3% 0.00011% 

7 60.3% 0.0000000000004% 

Target (≥ 80%) (≤ 0.005%) 
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6. สรุป 
จากผลการวิจัยทั้งหมด สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
- พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 

75,668.09 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 
- พลังงานไฟฟ้าก่อนติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 

(จากสมการ) 170,742.77 กิโลวัตต-์ชั่วโมงต่อปี 
- พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 95,074.67 กิโลวัตต์-

ชั่วโมงต่อปี 
- ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  393,609.15 บาท

ต่อปี คิดเป็นผลประหยัด 55.68% 
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 815,000 บาท 
- ระยะเวลาคืนทุน 2.07 ป ี
เมื่อตรวจวัดการใช้พลังงานรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่

เกี่ยวข้องหลังติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบแล้วน้าข้อมูลที่
ตรวจวัดไปแทนค่าในสมการถดถอยท่ีได้ก่อนติดตั้งอุปกรณ์
ปรับความเร็วรอบ ผลที่ได้คือการใช้พลังงานของระบบปั้มน้้า
ระบายความร้อนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ติดตั้งอุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบ จากนั้นน้าข้อมูลที่ค้านวณได้เปรียบเทียบกับ
พลังงานที่ใช้จริงหลังติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเพื่อ
ค้านวณหาผลการประหยัดพลังงานจากการติดตั้งอุปกรณ์
ปรับความเร็วรอบ 

จากการค้านวณและเปรียบเทียบ หลังติดตั้งอุปกรณ์
ปรับความเร็วรอบแล้วสามารถสรุปได้ว่างานวิจัยนี้ประสบ
ความส้าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

อนึ่ง วิธีการสร้างสมการถดถอยในงานวิจัยนี้ สามารถ
น้าไปใช้เพื่อวิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานอื่นๆ ใน
อนาคตได้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธภิาพการท้างานไซโคลนสครับเบอร์แบบแรงดันน ้าสูง  

Factors affecting efficiency of high pressure spray scrubber cyclone 
type high pressure spray 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาประสิทธิภาพการท างานไซโคลนสครับเบอร์แบบแรงดันน้ าสูง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบ าบัด ฝุ่นขนาดอนุภาคเล็กกว่า 10 ไมครอน ได้แก่ ค่าสัดส่วนของเหลวต่อก๊าส (liquid per gas :  L/G 
ratio) หน้าตัดขนาดท่อสครับเบอร์  และทิศทางการฉีดละอองน้ าแบบไหลตามลักษณะแนวแกน จากการออกแบบ
ไซโคลนสครับเบอร์ที่ใช้ในการทดลอง โดยประกอบด้วยไซโคลนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 120 ซม. และท่อ 
สครับเบอร์ที่มีการติดตั้งหัวฉีดและสามารถฉีดละอองน้ าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในช่วงประมาณ  400-500 ไมครอน  
โดยการอัตราการไหลของอากาศที่ดีที่สุดในช่วงการทดลอง 8.36 ลบ.ม.ต่อนาที และอัตราการฉีดน้ าที่4.4-4.7ลิตรต่อนาที   
ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดอนุภาค สรุปผลได้ว่าระบบจะมีประสิทธิภาพสูงสูงขึ้นตามล าดบั  
เมื่อค่า L/G ratio ต่ าลงขึ้น  การปรับค่าแรงดันน้ าให้สูงขึ้นปริมาณน้ าที่ใช้ลดลงสดัส่วน    ประสิทธิภาพการก าจัดอนุภาค
ขนาดต่ ากว่า 10 ไมครอน  จากการทดลองในช่วงสามารถท าได้ ขนาดอนุภาคเล็กสุดที่ 5 ไมครอน  และไซโคลนสครับ
เบอร์มีประสิทธิภาพการก าจัดอนุภาคสูงกว่าระบบบาบัดมลพิษอากาศที่ใช้ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ ชนิดหอพ่นน้ า (Spray Tower) และไซโคลนซึ่งไม่มีการฉีดละอองน้ า  จากการทดลองที่ร้อยละ 80.20 และ 94.5 
ตามล าดับ 

  

ค้าหลัก : ไซโคลน สครับเบอร์แบบ, ค่าสัดส่วนของเหลวต่อก๊าส ,แรงดันน้ าสูง 
 
Abstract 
 This research aims  to development a cyclone scrubber type high pressure spray. Factors 
that affect the treatment efficiency. Dust particles smaller than 10 microns  include the liquid per gas 
(L/G ratio)e L/G ratio of cross-section size scrubber hose and spray water flow direction along the axis. 
The study design cyclone scrubber. It consists of a cyclone with a diameter of 30 cm high 120 cm and 
scrubber tubes that are equipped with spray nozzles to spray water at a range of about 400 to 500 
microns in diameter divided by the flow of air to 8.36 m3 per minute and the injection rate of 4.4 to 
4.7 liters of water per minute, the test factors affecting particle removal efficiency. Overall, the system 
is said to be highly effective when the L / G ratio higher the water pressure is higher. As a result, water 
consumption reduction ratio L / G ratio is less respectively. But the high particle removal efficiency, 
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respectively. Removal of particles less than 10 microns of cyclone scrubber higher than the treatment 
of air pollution that is used to compare current treatment of air pollution tower types spray (Spray 
Tower) and the cyclone, which is the injection of water droplets percent. 80.20  94.5 respectively 
 

      Keywords:  cyclone scrubber, liquid per gas :  L/G ratio, high pressure spray 
 
 

 
1. บทน้า 
       ไซโคลน (cyclones) เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
อากาศชนิดอนุภาคอีกประเภทหนึ่งซึ่งใช้หลักการทาง
กลศาสตร์  (mechanical) คล้ายกับห้องตกอนุภาค แต่
ไซโคลนใช้กลไกหลักในการแยกอนุภาคคือ แรงเหวี่ยงหรือ
แรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งเกิดจากการท าให้กระแสก๊าซหรือ
อากาศเกิดการหมุนวน (vortex) ขึ้นภายในตัวไซโคลน ส่งผล
ให้อนุภาคถูกเหวี่ ยงและกระทบกับผนั งของไซโคลน 
เนื่องจากความเฉื่อยหรือโมเมนตัม จากนั้นอนุภาคจะตกลง
เบื้องล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก นิยมใช้ไซโคลนเป็น
อุปกรณ์บ าบัดเบื้องต้น เหมาะส าหรับใช้เก็บกักอนุภาคที่มี
ขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนขึ้นไป  สครับเบอร์ (scrubbers) 
เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคซึ่งใช้ของเหลว 
(liquid) ในการดักจับอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
หลักการท างานที่ส าคัญคือ การท าให้อากาศเสีย (อากาศที่มี
อนุภาค) ไหลผ่านของเหลว (โดยทั่วไปส าหรับการดักจับ
อนุภาคจะใช้น้ า) ซึ่งการไหลผ่านของเหลวนี้สามารถท าได้
หลายวิธีคือ อาจฉีดพ่นของเหลวให้เป็นละอองฝอยสู่กระแส
อากาศ หรือให้กระแสอากาศไหลผ่านแผ่นฟิล์มของเหลว 
หรือไหลผ่านชั้นวัสดุที่มีของเหลวเคลือบอยู่ เมื่ออนุภาคที่อยู่
ในกระแสอากาศเคลื่อนที่เข้าใกล้ละอองหรือหยดน้ าจะสัมผัส
กับหยดน้ าเกิดกลไกในการดักจับอนุภาคที่ส าคัญ 3 กลไก คือ 
การกระทบเนื่องจากความเฉื่อย การสกัดกั้นโดยตรง และ
การแพร่ (กลไกที่ส าคัญที่สุดคือ กลไกกระทบเนื่องจากความ
เฉื่อย) ท าให้อนุภาคถูกดักจับโดยน้ า หลังจากนั้นของเหลว
หรือน้ าจะต้องถูกท าให้แยกออกจากกระแสของอากาศด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ด้วยแรงเหวี่ยง
หรือแรงหนีศูนย์กลาง หรือการใช้แผ่นกั้น (baffle) เป็นต้น 
โดยน้ าที่แยกได้ต้องน าไปบ าบัดก่อนน ากลับมาใช้ใหม่หรือ

ระบายทิ้งต่อไป มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคที่มี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน          
          จากการศึกษา จึงได้ทราบว่าระบบไซโคลนนั้นมี
ประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 
ไมครอน และไม่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องไซโคลน ให้สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นที่เล็กกว่า 10 ไมครอนโดยอาศัย ระบบสครับเบอร์
เข้ามาช่วยในการดักจับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก 
   ปัญหาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อ
ระบบการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ และประสิทธิภาพของ
ระบบที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ Wet Scrubber ต่อการ
ดักจับฝุ่นละอองโลหะขนาดเล็ก  ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ไซ โคลนสครั บ เบอร์ แบบแร งดั นน้ า สู งพร้ อมทั้ ง หา
ประสิทธิภาพการท างาน เพื่อที่จะพัฒนาระบบก าจัดฝุ่นแบบ
เปียกซ่ึงใช้หลักความสมดุลระหว่างแรงดันน้ ากับอากาศ 
2.  สมมติฐานของงานวิจัย 

ไซโคลนสครับเบอร์แบบ แรงดันน้ าสูง เป็นเครื่อง
ควบคุมมลพิษทางอากาศที่ เหมาะสมกับการใช้งานกับ
อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็ก ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของส
ครับเบอร์ คือ ขนาดหยดน้ า การกระจายตัวของหยดน้ า  ค่า 
L/G ratio ขนาดอนุภาคของหยดน้ า ช่วง 400-500 ไมครอน 
และลักษณะการไหลของอากาศภายในถังทดสอบ 
3. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

3.1 เพื่อสร้างชุดทดลองไซโคลนสครับเบอรแ์บบ
แรงดันน้ าสูง       

 3.2 เพื่อหารประสิทธิภาพชุดทดลองไซโคลนสครับ
เบอร์แบบแรงดันน้ าสูง     
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อภิชาต ศุภจรรยารักษ์และสุด จิตครุจิต[4] ศึกษาออกแบบ
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และทดสอบประสิทธิภาพไซโคลนสครับเบอร์ส าหรับเตาเผา
มูลฝอยขนาดเล็กโดยประกอบด้วยไซโคลนขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 120 ซม . และท่อสครับเบอร์ที่มีการ
ติดตั้งหัวฉีดแบบ   axial-flow  สามารถฉีดละอองน้ าที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางในช่วงประมาณ 300-500ไมครอน  ท่อส
ครับเบอร์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ขนาด คือ 15 ซม. และ 7.5 
ซม. อัตราการไหลของอากาศที่12 ลบ.ม.ต่อนาทีและอัตราการ
ฉีดน้ าที่ 3 และ 8 ลิตรต่อนาทีผลการทดสอบได้ประสิทธิภาพ
การบ าบัดอนุภาคเฉลียเท่ากับร้อยละ 33 ถึง 72 
kim และ คณะ [6] ได้ท าการศึกษาการก าจัดฝุ่นด้วย   
Gravitational Wet Scrubber โดยจะพิจารณาถึงกลไกใน 
การก าจัดฝุ่น ซึ่งได้แก่ กลไกการแพร่(Diffusion) กลไกการ
สกัดกั้น (Interception) กลไกการกระทบด้วยแรงเฉื่อย 
(Impact by Inertia)  ซึ่งจากการทดลองนี้พบว่า กลไกการ
แพร่และกลไกการกระทบด้วยแรงเฉื่อยเป็นกลไกหลักในการ
ก าจัดฝุ่นในระบบนี้ สภาวะที่เหมาะสมของระบบนี้คือที่
ความเร็วตกอิสระของหยดน้ าที่ต่ า ๆ ขนาดของหยดน้ าเล็กๆ 
และอัตราส่วนน้ าต่อแก๊สที่สูงๆ และพบว่าระบบนี้จะมี
ประสิทธิภาพดีในการก าจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 µm 
จ านวนมากๆ ได้ 
Marshal และคณะ [7] ได้ท าการศึกษาการแยกอนุภาคฝุ่น
พวกSiO2นุ ภาคฝุ่นพวก ด้วยเครื่องสครับเบอร์พบว่าตัวแปร
ที่ส าคัญของการควบคุม คือ อัตราการไหลของอากาศ และ
ประเภทของหัวฉีดที่ใช้อยู่ จาการทดลองใช้อัตราการไหลของ
อากาศที่ 2.48 ,1.84,1.42 และ 1.27 m3/min และน้ าเข้าที่
ระบบ 5.7 L/min ท าให้ประสิทธิภาพการก าจัดอยู่ท่ี 85-
87% 
5. วิธีการวิจัย 

การออกแบบและการสร้างเครื่องดักจับอนุภาคฝุ่น
แบบเปียกชนิดไซโคลนสครับเบอร์ แบบแรงดันน้ าสูง ได้มี
วิธีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การศึกษา ข้อมูล
ต่างๆทั้งที่เป็นข้อมูลทั้งในประเทศและข้อมูลในประเทศ 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบ การค านวณและการก าหนดขนาดของชิ้นส่วน
ต่างๆ ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงขั้นตอน
การสร้างจนส าเร็จโดยล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การออกแบบ และสร้างไซโคลนสครับเบอร์ 

แ น ว คิ ด ก า ร อ อ ก แ บบ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถของไซโคลน ใหส้ามารถก าจดัอนุภาค ที่มี
ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน ได้ดขีึน้ด้วยการเพิม่การฉีด
ละอองน ้า เขา้ไประบบ ดว้ยแรงดนัทีม่ากกวา่แรงดนัปกิ ิ
เพื่อให้เกิดพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างก๊าซที่ปะปนกับฝุ่นทดลอง 
กับละอองน้ าก าหนดค่า L/G ratio ในช่วง 1- 6 ลิตรต่อนาที 
เป็นค่าที่เหมาะสมส าหรับ สครับเบอร์แบบแรงดันน้ าสูง [3]  

 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1 การพัฒนาชุดทดลองพัฒนาไซโคลน 
 สครับเบอร์แบบ แรงดันน้ าสูง 
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ส าหรับโครงสร้างไซโคลนสครับเบอร์แบบ แรงดันน้ าสูง  น า
สแตนเลสแผ่นขึ้นรูปด้วยการม้วนกลมที่มีขนาดกว้าง 30 
เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร (Stairmand,1951) ท าการ
เจาะรู 100 มิลลิเมตร ท าช่องทางเข้าของลมและหน้าแป้น
ยึด 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 การสร้างถังไซโคลนสครับเบอร์แบบ แรงดันน้ าสูงและการ
ต าแหน่งการว่างท่อส่งน้ า 

 

7. การทดสอบประสิทธิภาพของไซโคลนสครับเบอร์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษา 
การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์ แบบแรงดันน้ าสูง  เพื่อใช้งาน
กับการดักจับอนุภาคขนาดเล็กดังเช่นการศึกษานี้ ดังนั้น
หลังจากที่ได้ออกแบบ และสร้างไซโคลนสครับเบอร์แล้วนั้น 
จึ งท าการทดสอบประสิทธิภาพของไซโคลนครับเบอร์ที่
พัฒนาขึ้น เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บ าบัดมลพิษอากาศ เน้นฝุ่นอนุภาคต่ ากว่า10 ไมครอน
พิจารณาค่า L/G ratio  โดยขั้นตอนทดสอบประสิทธิภาพ
ดังต่อไปนี้ 

7.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
 1)  เลือกใช้หัวฉีดแบบเดือยหมูขนาด 120 องศา 

(Full Cone Spray Nozzle) หัวฉีดสเปรย์ทรงกรวยเต็ม 
ลักษณะของสเปรย์จะเป็นทรงโคน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
เพิ่มกระจายตัวของอนุภาคของของเหลว โดยการท าให้เป็น
ละออง คาดหวังการเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัส  สามารถเลือกทั้ง
แบบมุมสเปรย์ธรรมดาและแบบมุมกว้าง ท าให้ฉีดน้ าได้เป็น
วงกลมเต็มพื้นที่ ประโยชน์ของหัวฉีดน้ าแบบทรงกรวยเต็ม
มักจะใช้ เพื่อดักฝุ่น ลดความร้อนจากข้อมูลของบริษัท 
Lecher Co.Ltd.(www,2011) แสดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของหยดน้ าที่ผ่านหัวฉีดชนิด Full cone nozzle ที่ความดัน
ของน้ า 2 บาร์ ที่อัตราการไหลต่าง ๆ ดังรูปที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3 ตัวอย่างหัวฉีดเดือยหมู “Full Cone Spray Nozzle” 
 

2)  การสร้างละอองน ้า 
 ปั๊มน ้าสามารถจ่ายน ้าได้ปริมาณ 6 ลิตรในเวลา 1 
นาที  และสามารถสร้างแรงดันที่วัดได้สูงสุดที่ 120 บาร์ 
ตามที่ต้องการสามารถสร้างขนาดอนุภาคของหยดน ้า
โดยประมาณที่ 500 ไมโครเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 4  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหยดน้าที่ผ่านหัวฉีดชนิด Full 
cone nozzle ที่ความดันของน้ า 2 บาร์ [4] 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ปั๊มน้ าแบบให้แรงดันที่สูงตั้งแต่ 0-120 บาร์ 

 
        3)  โบเวอร์ดูดอากาศ 
  4)  ปั๊มน้ าให้ขนาดแรงดัน 80-120บาร์ 
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  5)  ชุดตัวถังขนาดรัศมีภายใน 300  มิลลิเมตร 
  6)  แผ่นดักจับละอองน้ า 
  7)  ฟิลเตอร์โลหะขนาด 18 ไมครอน และ 40 
ไมครอน 
         8)  จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ไขควง คีมล็อค ประแจ 
  9)  จัดเตรียมนาฬิกาจับเวลา เพื่อท าการจับเวลา
ในการทดสอบ 
  10)  จัดเตรียมเครื่องชั่งดิจิตอล และเครื่องมือจับ
เวลา 

7.2 การทดสอบวัดค่าความเร็วลมเพื่อค านวณอัตรา
การไหลของอากาศ จากชุดทดลอง  

ประสิทธิภาพการพาฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบท าการ
วัดค่าแรงลมด้วยเครื่องแอนีโมมิเตอร์และเก็บผลทดสอบตาม
ค่าที่ก าหนด เป็นจ านวน 10 ครั้งในแต่ละค่า  ค านวณ
ประสิทธิภาพการพาฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบหาค่าที่ดีสุดเพื่อใช้
ในการทอลอง  จากตารางที่ 1  ผลการทดสอบความเร็วแรงลม
ไซโคลนระยะแผ่นเลื่อนที่วัดค่าลมได้มากที่สุดคือที่ขนาด 0.10 
(เมตร) ความเร็วที่วัดได้ 14.85 (เมตรต่อวินาที) ได้อัตราการ
ไหลของอากาศ 30.20 (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) และที่ระยะ
แผ่นเลื่อนวัดค่าลมได้น้อยที่สุดคือที่ขนาด 0.01 (เมตร) 
ความเร็วที่วัดได้ 5.2 (เมตรต่อวินาที) ได้อัตราการไหลของ
อากาศ 10.68  (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) 

สรุปได้ว่าการทดสอบครั้งนี้จะใช้ระยะแผ่นเลื่อนที่ 
0.10 (เมตร) คือ ระยะแผ่นเลื่อนที่วัดค่าลมดีที่สุดคือที่ขนาด 
0.10 (เมตร) ความเร็วที่วัดได้ 4.2 (เมตรต่อวินาที) ได้อัตรา
การไหลของ 12.14 (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) และความเร็วที่วัด
ได้ที่ไซโคลน ช่องเปิด  0.10 (เมตร) ความเร็วท่ีวัดได้ 14.85 
(เมตรต่อวินาที)ได้อัตราการไหลของอากาศ 30.20 (ลูกบาศก์
ฟุตต่อนาที) 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 การตรวจวัดค่าแรงลมด้วยเครื่องแอนีโมมิเตอร์ 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 7  น าผงอลูมินั่มออกไซด์ใส่ชุดห้องทดสอบ 

 
 

7.2.1  การทดสอบประสิทธิภาพการดูดฝุ่น 
1)  ค านวณหาน้ าหนักโดยเฉลี่ยของผงฝุ่นแต่

ละขนาดที่เข้าไปในระบบชุดทดสอบแบบแห้งโดยใช้ผงฝุ่น
อลูมินั่มออกไซค ์ปริมาณ 50 กรัม ขนาด 10 ไมครอน ท าการ
ทดสอบ 10 ครั้งใช้เวลาในการทดสอบ 5 นาที/ครั้ง 

2)  ค านวณปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นที่เข้า
ไปในระบบ (กรัม/นาที) จากน้ าหนักผงฝุ่นของโดยเฉลี่ย
ภายในเวลา 5 นาที หาได้จากปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น = 
ค่าเฉลี่ยของฝุ่น / 5 นาท ี

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมรรถนะภาพการดูดฝุ่นเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมรรถนะการดูดฝุ่น
พบว่าขนาดผงฝุ่นที่ 10 ไมครอน ที่เข้าไปในระบบมากที่สุด
คือช่องที่ 10 ปริมาณฝุ่นที่เหลืออยู่ 2.8 กรัม และรองลงมา
คือช่องที่ 9ปริมาณฝุ่นที่เหลืออยู่ 3.1กรัม และช่องที่เหลือ
มากที่สุดคือช่องที่ 1 เหลืออยู่ 8.0กรัม  

สรุปได้ว่าในการทดสอบเครื่องสามารถดูดฝุ่นขนาด 
10 ไมครอน ได้ดีที่สุดคือช่องที่ 10ปริมาณฝุ่นที่เหลืออยู่ 2.8
กรัม การเลือกใช้ในการทดสอบครั้งนี้จะเลือกใช้ในช่องที่ 2 
ซึ้งเป็นช่องที่มีไซโคลนหมุนวนได้ดีที่สุด  
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7.3  การทดสอบประสิทธิภาพในการดักฝุ่น 
 การทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นขนาด  
80 และ 100ไมครอนที่แรงดันน้ าขนาด 80 100 บาร์  วัด
ประสิทธิภาพในการดักฝุ่นโดยการสังเกตจากขนาดอนุภาคที่
เกาะติดฟิลเตอร์ ขนาด 18 และ 40ไมครอนสามารถดักจับได้
ต่อ 1 ตารางหน่วย 

1)  ผงฝุ่นอลูมินั่มขนาด 30ไมครอนขนาดฟิลเตอร์ 
18 ไมครอนแรงดัน 80 100 เริ่มการทดสอบการเปิดระบบ
การดูดอากาศตามอัตราการไหลของอากาศที่ได้ตามข้อ 6.2  
และจ่ายแรงดันน้ าปรับแรงดันให้ได้ตามค่าที่ก าหนดคือ 80 
และ 100 บาร์ค่อยๆ ปล่อยฝุ่นจ านวน 50 กรัมเป็นเวลา 10 
นาที เพื่อให้อากาศเป็นตัวกลางพาฝุ่นเข้าไปในระบบ โดย
ก าหนดอัตราการไหลของอากาศที่ 30 ลูกบาศก์ฟุต ต่อนาที
จากนั้นน าฟิลเตอร์ท่ีติดปลายทางออกไปอบแห้งเป็นเวลา 1 
ชั่วโมง เพื่อหาขนาดของอนุภาคฝุ่นที่ดักจับได้ใน 1 ตาราง
หน่วยด้วยกล้อง Microscope ต่อไป 

จากตารางที่1 ผลการทดสอบสมรรถนะการดูดฝุ่น
พบว่าขนาดผงฝุ่นที่10 ไมครอน ที่เขา้ไปในระบบมากที่สุดคือ
ช่องที่ 10 ปริมาณฝุ่นที่เหลืออยู่ 2.8 กรัม และรองลงมาคือ
ช่องที่ 9 ปริมาณฝุ่นที่เหลืออยู่ 3.1 กรัม และช่องที่เหลือมาก
ที่สุดคือช่องที่ 1 เหลืออยู่ 8.0กรัม  

สรุปได้ว่าในการทดสอบเครื่องสามารถดูดฝุ่นขนาด 
10 ไมครอน ได้ดีที่สุดคือช่องที่ 10ปริมาณฝุ่นที่เหลืออยู่ 2.8 
กรัม การเลือกใช้ในการทดสอบครั้งนี้จะเลือกใช้ในช่องที่ 2 
ซึ้งเป็นช่องที่มีไซโคลนหมุนวนได้ดีที่สุด  

7.3.1 การทดสอบผลของอัตราส่วนระหว่างอัตรา
การไหลของน้ าต่อสมรรถนะการดักจับฝุ่นอลูมินั่มออกไซค์ 
อัตราการไหลของของเหลว (น้ า) ใน 1 นาที 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบอัตราการไหลของน้ าเมื่อใช้แรงดันน้ า       

80 บาร์ 
 
 
  
 
 
 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบแรงดันน้ า ที่แรงดัน
น้ า 80 บาร์ 1 หัวฉีด จะมีอัตราการไหลจริงเฉลี่ย 4.7 (ลิตร/
นาที) ซึ่งมีค่าความคาดเคลื่อนจาก โรตามิเตอร์ 0.1 (ลิตร/
นาที) 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอัตราการไหลของน้ าเมื่อใช้แรงดันน้ า      
100 บาร์ 

 

 
 

 
 
 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบแรงดันน้ า ที่แรงดัน
น้ า 100 บาร์ 1 หัวฉีด จะมีอัตราการไหลจริงเฉลี่ย 4.4 (ลิตร/
นาที) ซึ่งมีค่าความคาดเคลื่อนจาก โรตามิเตอร์ 0.1 (ลิตร/
นาที) 

- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน L/G ที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการก าจัดฝุ่นอัตราส่วน L/G  
สามารถค านวณได้ดังนี้ 

ที่แรงดัน 80 บาร์หัวฉีด 1 ตัว อัตราส่วน L/G =

 
4.7 L /min

187.34 ft3 /min
 =          0.0250 

 
ที่แรงดัน 80 บาร์หัวฉีด 1 ตัว   อัตราส่วน L/G =

 
4.7 L /min

229.92 ft3 /min
 =          0.0240 

 
ที่แรงดัน 80 บาร์หัวฉีด 1 ตัว   อัตราส่วน L/G =

 
4.7 L /min

276.76 ft3 /min
 =          0.0169 

 
ที่แรงดัน 100 บาร์หัวฉีด 1 ตัว อัตราส่วน L/G  =

 
4.4 L /min

187.34 ft3 /min
    =          0.0234 

 
ที่แรงดัน 100 บาร์หัวฉีด 1 ตัว อัตราส่วน L/G  =

 
4.4 L /min

229.92 ft3 /min
    =          0.0191 

 
ที่แรงดัน 100 บาร์หัวฉีด 1 ตัว อัตราส่วน L/G  =

 
4.4 L /min

276.76 ft3 /min
    =          0.0158 
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กราฟที่ 1 ค่าสัดส่วน L/G  ที่ได้จาก การทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการกราฟที่ 1 และค่าค านวณสามารถสรุปได้
ว่า แรงดันที่ 100 บาร์ สัดส่วนL/G มีแนวโน้มที่ลดลง ท าให้
อัตราการใช้น้ ามีปริมาณที่ลดลงลดค่า  ประสิทธิภาพในการ
ก าจัดฝุ่นเพิ่มมากขึ้น เพราะอนุภาคฝุ่นมีโอกาสสัมผัสกับ
อนุภาคของหยดน้ ามากขึ้น ผงฝุ่นที่น ามาใช้ในการทดสอบจึง
ถูกดักจับได้ทั้งหมด 

 
7.3.2  การทดสอบแรงดันน้ ากับฝุ่น 

1)  การค านวณหาน้ าหนักโดยเฉลี่ยของผงฝุ่น 
แต่ละขนาดที่เข้าไปในระบบชุดทดสอบภายในระยะเวลา
ทดสอบ 5 นาที  

2)  เพื่อหาขนาดของอนุภาคฝุ่นอลูมิเนียม 
ออกไซค์ ปริมาณ 50 กรัม  

 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบแรงดันน้ ากับฝุ่นที่แรงดันน้ า 80 บาร์ 

 
 
 
 

 
จากตารางที่ 4 การทดสอบแรงดันน้ ากับฝุ่น พบว่า

ข น า ด ผ ง ฝุ่ น ที่  1 0  ไ ม ค ร อ น  แ ร ง ดั น ที่   
80 บาร์ จ านวน หัวฉีด 1 ตัว ทดสอบ 3 ครั้ง ก่อนจะเปิด
ระบบดักจับฝุ่นจากการสังเกตจะมีการฟุ้งกระจายของฝุ่น ที่

ขึ้นมาติดบนกระดาษสีด าที่เตรียมไว้ เมื่อเริ่มเปิดระบบดักจับ
ฝุ่นแล้วไม่พบฝุ่นที่ฟุ้งกระจายขึ้นมาติดบนกระดาษสีด า 

 
ตารางที่ 5  ผลการทดสอบแรงดันน้ ากับฝุ่นที่แรงดันน้ า 100 บาร์ 

 
 
 
 

 
จากตารางที่ 5 การทดสอบแรงดันน้ ากับฝุ่น พบว่า

ข น า ด ผ ง ฝุ่ น ที่  1 0  ไ ม ค ร อ น  แ ร ง ดั น ที่   
100 บาร์ จ านวน หัวฉีด 1 ตัว ทดสอบ 3 ครั้ง ก่อนจะเปิด
ระบบดักจับฝุ่นจากการสังเกตจะมีการฟุ้งกระจายของฝุ่น ที่
ขึ้นมาติดบนกระดาษสีด าที่เตรียมไว้ เมื่อเริ่มเปิดระบบดักจับ
ฝุ่นแล้วไม่พบฝุ่นที่ฟุ้งกระจายขึ้นมาติอบนกระดาษสีด า 

สรุปได้ว่าเครื่องคักจับฝุ่นชนิดเปียกแบบผสมระบบ
ไซโคลนสามารถดักจับฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน ที่แรงดัน
น้ า 80-100 บาร์ หัวฉีด 1 หัว ดักจับได้ทั้งหมด 
- 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การจับเกาะของฝุ่นอลูมิเนียมออกไซค์ บนพื้นกระดาษสีดับ
แบบไซโคลนแบบแห้งและแบบเปียก 

 

จากผลการทดสอบในตารางที่ 5 พบว่าอนุภาคฝุ่น
ที่สามารถหลุดรอดออกมาจากการดักจับด้วยระบบสครับ
เบอร์ รูปที่ 9 นั้นมีขนาดอยู่ระหว่าง2.6-4.8 ไมครอนนับ
จ านวนอนุภาคฝุ่นที่เกาะบนฟิลเตอร์โดยเฉลี่ยได้จ านวน 4 
อนุภาค ต่อ1 ตารางหน่วยและไม่พบอนุภาคของฝุ่นขนาด 10 

ไมครอนหรือสูงกว่า เกาะบนฟิลเตอร์แสดงว่าระบบแรงดัน
น้ าที่ใช้ความเร็วของน้ าที่แรงดัน 80 100 บาร์มีประสิทธิภาพ
ในการดักจับฝุ่นขนาด 10 µm 

 
 

1 2 3

80 bar 0.025 0.024 0.0169

100 bar 0.0234 0.0191 0.0158
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แนวโน้มสัดส่วนของน ้าและอากาศ

57 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 ภาพจากกล้อง Microscope แสดงให้เห็นถึงการเกาะติดของ

อนุภาคฝุ่นบนฟิลเตอร์ขนาด 18 ไมครอน (ก าลังขยาย 20X) 
 

ประสิทธิภาพการก าจัดอนุภาคนั้นสูงขึ้นตามล าดับ  
ประสิทธิภาพการก าจัดอนุภาคขนาดต่ ากว่า 10 ไมครอน 
ของไซโคลนสครับเบอร์สูงกว่าระบบบาบัดมลพิษอากาศที่ใช้
ในเปรียบเทียบกับระบบบ าบัดมลพิษอากาศ ชนิดหอพ่นน้ า 
(Spray Tower) และไซโคลนซึ่งไม่มีการฉีดละอองน้ า คือ 
ร้อยละ ,  80.20, 94.5ตามล าดับ 
8.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดสอบที่แรงดัน 80 และ 100 จะเห็นว่าที่
แรงดันสูงขึ้นอัตราการไหลลดลงเท่ากับ 4.7 และ 4.4  L/min  
ตามล าดับ แสดงว่าอัตราการจ่ายแรงดันสูงขึ้นจะมีผลท าให้
ปริมาณการใช้น้ ามีแนวโน้มลดลง สัมพันธ์กับอัตราส่วน L/G 
ที่ได้จากการค านวณ 0.0219 0.019 ตามล าดับ ท าให้ขนาด
อนุภาคของหยดน้ ามีความแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
9.  อภิปรายผล 
 จากการทดสอบนี้สามารถสรุปได้ว่า ค่าแรงดันน้ าที่
สูงกว่าระบบสครับเบอร์ปกติส่งผลให้ไซโคลน สครับเบอร์ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเปรียบเทียบกับระบบเดิม มีแนวโน้ม
อัตราการใช้น้ าลดลง แต่มีประสิทธิภาพในการก าจัดฝุ่นมาก
ขึ้นจากการควบคมปัจจัยของอากาศ และขนาดของอนุภาค
หยกน้ าที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพของหยดน้ าต่อการดักจับ
ฝุ่น เพราะอนุภาคฝุ่นมีโอกาสสัมผัสกับอนุภาคของหยดน้ า
มากขึ้น ทั้งนี้ยังพบว่ามีการใช้ปริมาณน้ าในระบบที่ลดลง ท า
ให้ปริมาณน้ าเสียมีแนวโน้มลดลงจากการทดลอง มีความ
สอดคล้องกับสมมุติฐานของงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี 
2560 จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เอกสารอ้างอิง 
  

[1]   ฉัตรชัย นิมมล ,ระบบก าจัดฝุ่นและการระบายอากาศ, 
ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม เ ท ค โ น โ ล ยี  ( ไ ท ย - ญี่ ปุ่ น ) 
กรุงเทพมหานคร,2548 

[2]   มานะ อมรกิจบารุง และ สามารถ พรเจริญ, การพัฒนา
ไซโคลนสครับเบอร์ประสิทธิภาพสูง. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,2546 

[3]   เรวัต ซ่อมสุข,การพัฒนาเครื่องก าจัดฝุ่นแบบเปียกชนิด
แรงดันน้ าสูง,คณะครุศาสตรุ์ตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2557 

[4]  อภิชาต ศุภจรรยารักษ ,การพฒันาไซโคลนสครับเบอร  ์
ส าหรับเตาเผามูลฝอยขนาดเล็ก,วิทยนิพนธ์  ปริญญา
วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม,  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุรนารี ,2553 

[5] Stairmand, C.J. The Design and Performance of 
Cyclone Separators, Transactions of Industrial 
Chemical Engineers,1951 

[6]  Kim H.T., Jong C.H.,Oh S.N. and Lee K.W.,Particle 
Removal Efficiency of Gravitational Wet 
Scrubber Considering Diffusion, Interception, 
and Impaction. Environmental Engineering 
Science,18(2),125 –136, 2001 

[7]  Marshall,D.A.,Summer,R.J and Shook,C.A., (1995). 
Remaval of SiO2 Particles with an Ejector 
VanturiScrubber. Environmental 
Progress,Vol.14, No.1,pp.28-32 

[8]  Theodore, L., and Buonicore, A.J. Air Pollution 
Control Equipment: Selection, Design, 
Operation, and Maintenance, Berlin Heidelberg: 
Springer-Verlag,1994 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

22 

การศึกษาและการเสนอแนะแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า                                                        
กรณีศึกษา อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

The Study and Suggestion of Electrical Energy Saving Method  
Case Study: Industrial Technology Building 

ภาษิต ทินนาม1 สุวภัทร ตั้งผลพูล1 สุทธิชัย สุขส าราญ1 อรรคเดช บารมี1 และ เรวัฒน์ สังวรณ์ 1  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

E-mail: pasit0828@yahoo.com* 

* 
Pasit Tinnam1 Suwapat Tungphonphoon1 Suttichai Suksamran1 Akkaradech Baramee1                        

and Raywat Sungworn1  
1Department of Industrial Technology, Faculty of Science and Technology,  

Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
E-mail: pasit0828@yahoo.com * 

 

 
บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงลักษณะ และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และเสนอแนะแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศกึษาการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างละเอียดพบว่า อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ย 216,360 หน่วย/ปี  คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้า 649,080 บาท/ป ี  ที่อัตราค่าไฟฟ้า 3 บาท/หน่วย ผู้วิจัยได้
เสนอแนะแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวม 5 แนวทาง คือ (1) ปรับเปลี่ยนไม่ใช้
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (2) การจัดตารางท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (3) เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ T5 
ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (4) เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED T8 และ (5) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม จาก
การวิเคราะห์ถึงระยะเวลาคืนทุน และอัตราผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละแนวทางพบว่า ทั้ง 5 แนวทาง มีความคุ้มค่าใน
การลงทุน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอให้เลือกแนวทางที่ (4) แทนแนวทางที่ (3) เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าและมีอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่า  คาดว่าหากสามารถน าแนวทางที่เลือกไปใช้จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 784,120 บาท จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าลงได้ 88,821 หน่วย/ปี คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง 266,463 บาท/ปี หรือ 41 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
ค าหลัก  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า/ระยะเวลาคืนทุน/อัตราผลตอบแทนการลงทุน 

 
Abstract 
The objectives of this research are to study and suggest electrical energy saving method in Industrial 
Technology Building. The inclusive study found that the average yearly consumption is 216,360 units  
per year or 649,080 bath per year at the energy cost is 3 baht per unit.. In addition, researchers propose 
five solutions for saving electrical energy consumption including: (I) use of high efficiency air condition, 
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( II)  Arrange appropriate cleaning schedule for air condition system, ( III)  using T5 lighting bulbs with 
electronics ballast, ( IV)  using LED lighting bulbs, and ( V)  Appropriate temperature setting of air 
conditioning system . Regarding return period and interest rate of return analysis on daily basis, there 
are three possible solutions can be invested that are solution ( I) , ( II)  and ( IV) .  The total investment is 
784,120 baht and it can be saved 266, 463 baht of energy cost per year or 41 % annually. 
Keywords: electrical energy saving/payback period/rate of return    
 
 
1. บทน า 
 จากสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยตั้งแต่ปี 
พศ 2554 ถึง พศ 2558  พบว่ามีแนวโน้มการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่สูงมากขึ้น ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าจะแบ่งใช้ใน 3 
ส่วนหลักๆ รวมการใช้เป็นปริมาณมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ 
นั่นคือ การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม  อาคาร
ธุรกิจ และบ้านพักอาศัย   [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า[1] 

 
 จากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นท าให้ในแต่ละปี 
รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือค่า 
ใช่จ่ายในการศึกษาเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในอนาคต  ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ส าคัญ
ประการหนึ่งก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
อาจจะเกิดจากวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับการใช้งาน การใช้โดยขาดการ
บ ารุงรักษา  การใช้โดยไม่จ าเป็น เป็นต้น  [2]  ในปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงในแต่ละเดือน  ผู้วิจัยจึงมีความ

ประสงค์ในการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการใช้พลังงานฟ้าภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลังเก่า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับหน่วยงาน
ราชการที่ด าเนินการสนองตอบนโยบายการประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล 

 
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
       เพื่อศึกษาถึงลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เสนอแนะแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาใน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 
3 ขอบเขตงานวิจัย 
      ผู้วิจัยจะท าการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะใน
ส่วนของระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างเท่านั้น จะไม่
ครอบคลุมถึงเครื่องจักรบางส่วนในพื้นที่อาคาร และอุปกรณ์
ไฟฟ้าในส่วนส านักงาน เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรค่อนข้าง
น้อยและระยะเวลาในการใช้งานไม่คงที่ ท าให้ยากต่อการวัด
และการประเมิน  
 
4.วิธีการวิจัย 
       ผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการวิจัยดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนกระบวนการวิจัย[2] 

 
       การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศใน
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ  (2) การเก็บข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง โดยการใช้เครื่องมือวัดค่า
พลังงานไฟฟ้า(kilowatt- hour meter)  ของ จ านวน 3 ครั้ง 
น ามาหาค่าเฉลี่ย แล้วน าไปประมาณค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
งานที่ 12 ชั่วโมงต่อวัน  300 วันต่อปี 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ใช้
ส าหรับท าการเรียนการสอนและฝึกงานฝีมือเบื้องต้น  มีพื้นที่
ใช้สอยรวมประมาณ 600 ตารางเมตร มีห้องเรียนรวม 6 ห้อง 
และห้องพักอาจารย์รวม 3 ห้อง 
5.2 ศึกษาลักษณะพื้นที่และการใช้พลังงานในอาคาร 
       จากการศึกษาและส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถแบ่งประเภทของ 
การใช้พลังงานออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ คือ (1) การใช้

พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ และ (2)  การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ
อากาศเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมรวมจ านวน 16 เครื่อง มีอายุการใช้งานเฉลี่ย
ประมาณ 8-20 ปี  การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง
หลอดไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
ภายนอกบริเวณอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทั้งหมด 201 
หลอด ทั้งหมด เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ T8 ขนาด
ก าลังไฟฟ้า 36W ที่ใช้งานร่วมกับบัลลาสต์แบบแกนเหล็ก 
ขนาด 10W รวม 46W ต่อชุด 
 
ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศและจ านวนชุดของ
ระบบแสงสว่าง 

พื้นที ่ เครื่องปรับอากาศ ระบบแสง
สว่าง 

(จ านวนชุด) 
ขนาด
(BTU) 

อายุใช้งาน
(ปี) 

อุตสาหกรรม 1 30,000 12 26 
26,000 20 
25,000 20 

อุตสาหกรรม 2 33,000 16 46 
25,000 8 
25,000 13 

อุตสาหกรรม 3 33,000 13 23 
25,000 13 
25,000 9 
25,000 9 

อุตสาหกรรม 4 25,000 9 28 
25,000 9 
25,000 9 

อุตสาหกรรม 5 44,000 9 3 
อุตสาหกรรม 6 25,000 9 16 

25,000 9 
พื้นที่อาคาร
ส่วนปฏิบัติการ
ฝึกฝีมือ 

  59 

 
5.3 สรุปผลการใช้พลังงานไฟฟ้า  
       ผลจากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานดังกล่าวสามารถ
ประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้  721.2 หน่วยต่อวัน   การ

ศึกษาข้อมูลทั่วไปของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ศึกษาลักษณะพ้ืนที่และการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเบื้องต้น 

ศึกษาการใช้ไฟฟ้าในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง
ละเอียด 

เสนอแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

สรุปผล 
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ใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 610.2 หน่วยต่อวัน คิด
เป็น 84.61 เปอร์เซ็นต์    การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสง
สว่าง 111 หน่วยต่อวัน คิดเป็น 15.39 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งผลการ
เก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
2 
 
ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับ
อากาศและระบบแสงสว่างที่ได้จากการวัด 
 

ห้องเรียน การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของระบบ

ปรับอากาศ(หน่วย
ต่อวัน) 

การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของระบบ

แสงสว่าง 
(หน่วยต่อวัน) 

อุตสากรรม  1 115.38 14.36 
อุตสาหกรรม 2 115.38 25.40 
อุตสาหกรรม 3 147.81 12.70 
อุตสาหกรรม 4 97.27 15.46 
อุตสาหกรรม 5 69.6 1.66 
อุตสาหกรรม 6 64.86 8.84 
พื้นที่อาคารส่วน
ปฏิบัติการฝึกฝีมือ 

 32.58 

รวม 610.2 111 
คิดเป็น(%) 84.61 15.39 

 

5.4 แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการวิเคราะห์  
เชิงเศรษฐศาสตร์ 
5.4.1  แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ
อากาศได้ท าการเสนอแนะเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูงแทนของเดิมซึ่งมีจากการวิเคราะห์พบว่า 
เครื่องปรับอากาศภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
สภาพเก่า อายุการใช้งานส่วนใหญ่เกินกว่า 10 ปี และไม่มี
มาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 จึงท าการเสนอแนะให้
ปรับเปลี่ยน ไปใช้เครื่องปรับอากาศใหม่ที่มีมาตรฐานการ
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทั้งหมด ในการปรับเปลี่ยนจะแบ่งขนาด
เครื่องปรับอากาศออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด 24,000 BTU,  
30,000 BTU แ ล ะ44,000 BTU   โ ด ย ในก า ร เ ป ลี่ ย น
เครื่องปรับอากาศค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้พบว่าท าให้
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงปีละ  52,632 หน่วยต่อปี คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายโดยรวม 157,896 บาท  โดยท าการประมาณการใช้

งานที่ 300 วันต่อปี ใช้งานวันละ 12ชั่วโมง(ประมาณจาก
ตารางการใช้ห้องเรียนประจ าปี)   ดังตารางที่ 3   
5.4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน จากการส ารวจ
ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ พ บ ว่ า มี ก า ร ตั้ ง อุ ณ หภู มิ
เครื่องปรับอากาศที่ค่อนข้างต่ า คือประมาณ 23-24 องศา
เซลเซียสจึงเสนอแนะให้ตั้งอุณหภูมิที่ 25-26 องศาเซลเซียส 
รวมถึงการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศปีละ 4 ครั้ง ซึ่ง
ผลจากการตั้งอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส จะประหยัด
พลังงานได้14% [3] :ซึ่งคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 
25,628 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
เท่ากับ 76,884 บาทต่อปี  ที่อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.00 บาท
ต่อหน่วย  เสียค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด 19,200 บาท
ต่อปี  แต่จากแนวทางดังกล่าวจะไม่เหมาะสมในระยะยาว
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงกว่า    
10 ปี  ท าให้เสียค่าพลังงานไฟฟ้ามาก ผู้วิจัยจึงเสนอให้เลือก
แนวทางที่ 5.4.1   
 
ตารางที่ -3 แสดงพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนมาใช้
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5  

 
เครื่องปรับอากาศ พลังงานไฟฟ้า(หน่วยต่อปี) 

เดิม ใหม่ ลดลง 
24,000 BTU 

จ านวน 12 เครื่อง 
116,748 88,992 27,756 

30,000 BTU 
จ านวน 3 เครื่อง 

45,468 27,864 17,604 

44,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง 

20,880 13,608 7,272 

รวม 183,060 130,392 52,668 
 

     จากแนวทางดังกล่าวสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
รวม 52,668 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
ได้เท่ากับ157,896 บาทต่อปี  ที่อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.00 
บาทต่อหน่วย  จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่า ความ
คุ้ มค่ า ในการลงทุนใน 3 ด้ าน คือ  ระยะเวลาคืนทุน  
ผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ รายละเอียด
แสดงตังตารางที่ 4   
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ตารางที่ 4  แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการ
ลงทุนในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศใหม่ประสิทธิภาพสูง 
 

ขนาด
เครื่องปรับ

อากาศ 
(BTU) 

เงินที่
ประหยัด

ได้ 
(บาท/ป)ี 

เงินลงทุน 
(บาท) 

เวลา
คืน
ทุน 
(ปี) 

IRR 
(%) 

NPV 
(บาท 

24,000 
จ านวน 12 
เครื่อง 

83,268 400,800 4.81 11 70,912 

30,000 
จ านวน 3 
เครื่อง 

52,812 119,000 2.11 40 211,817 

44,000 
จ านวน 1 
เครื่อง 

21,816 52,000 2.38 38 86,064 

รวม 157,896 223,030    

 
5.4.3 แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง 
       ผู้วิจัยได้ท าการเสนอใน 2 แนวทาง โดยให้ทดลอง
เปลี่ยนจากการใช้หลอดแบบเดิมที่ใช้หลอด  ฟลูออเรสเซ็นต์ 
แบบ T8 ร่วมกับบัสลาสต์แบบแกนเหล็ก มาใช้ (1) หลอด
ฟลูออเรสเซ็นต์ แบบ T5 ที่ใช้ร่วมกับบัสลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
และ(2) หลอดไฟฟ้าแบบ LED   :ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED  T8 จะสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า นอกจากนั้นยัง ให้ความคุ้มค่า
มากกว่าการเปลี่ยนมาใช้หลอด แบบ T5  ร่วมกับบัสลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5 
  
ตารางที่ 5 แสดงพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงในระบบแสงสว่าง 

รายการ พลังงานไฟฟ้า(หน่วยต่อปี) 
เดิม ใหม่ ลดลง 

เปลี่ยนมาใช้หลอดT5 
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส ์

33,000 19,975 13,025 

เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ 
LED T8 

33,000 14,186 18,814 

 
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างหลอดไฟ T5    
และหลอด LED T8 
 

  
มาตรการ
ประหยัด
พลังงาน 

คิดเป็น
เงินที่
ประหยัด
ได้  
(บาท/ปี) 

ลงทุน
(บาท) 

เวลา
คืน
ทุน
(ปี) 

IRR 
(%) 

NPV 
(บาท) 

หลอดT5 39,075 54,270 1.39 51. 44,970 
LED T8 56,442 44,220 0.78 122 137,138 

6 สรุปผลการวิจัย 
      จากการศึกษา การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย  721.2หน่วยต่อ
วัน เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศประมาณ 
610.2 หน่วยต่อวัน หรือ 84.61 เปอร์เซ็นต์ และระบบแสง
สว่าง 111  หน่วยต่อวัน หรือ15.39  เปอร์เซ็นต์  คิดเป็นค่า
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 2,16.3.6 บาทต่อวัน หรือ 649,080 บามท
ต่อปี  ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 บาทต่อหน่วย  จากการศึกษา
ถึงปัญหาของการใช้พลังงานของอาคารดังกล่าว พบว่าสาเหตุ
หลักของความสิ้นเปลืองของการใช้พลังงานฟ้ามาจากการใช้
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ าและพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์
ที่ขาดประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงท าการเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขรวม  5  แนวทาง  แล้วท าการวิเคราะห์ผลความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแนวทางดังกล่าว ส าหรับระบบ
แสงสว่างผู้วิจัยเสนอให้เลือกแนวทางใช้หลอด LED T8 ซึ่งมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่สูงกว่าเปลี่ยนมาใช้หลอดT5 
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดัง
ตารางที ่7  
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ตารางที่ 7 แสดงสรุปผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
ล าดับ มาตรการประหยัดพลังงาน พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง มูลค่าที่

ลดลง
(บาท/ป)ี 

เงินลงทุน 
(บาท 

เวลา 
คืนทุน 
(ปี) 

IRR 
(%) 

NPV 
หน่วย/

ป ี
% 

1 เปลี่ยนมาใช้
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
ขนาด 24,000 BTU 

27,756 23.77 83,268 400,800 4.81 11 70,912 

2 เปลี่ยนมาใช้
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
ขนาด 30,000 BTU 

17,604 38.71 52,812 111,900 2.11 40 211,817 

3 เปลี่ยนมาใช้
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
ขนาด 44,000 BTU 

7,272 34.82 21,816 52,000 2.38 38 86,064 

4 เปลี่ยนมาใช้หลอดT5 
ร่วมกับบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ 

13,025 39.13 39,075 54,270 1.39 51 45,117 

5 ใช้หลอดไฟ LED T8 18,814 56.52 56,442 44,220 0.78 122 137,347 
6 การตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศา

เซลเซียส 
6,405 3.5 19,215     

7 การท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

12,810 7 38,430 19,200 0.5   

รวม        

 
 
7.อภิปรายผลการวิจัย 
     จากผลงานวิจัยดังกล่าวอาจเกิดความคลาดเคลื่อนใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) ผลจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์อาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการประมาณระยะเวลาในการใช้งานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ 12 ชั่วโมงต่อวันและ 300วันต่อปีซึ่งอาจ
คลาดเคลื่อนไปจากสภาพการใช้งานจริงท าให้ค่าระยะเวลา
ในการคืนทุน อัตราผลตอบแทนการลงทุนมูลค่าเงินปัจจุบัน
สุทธิ  คลาดเลื่อนได้ (2)จ านวนตัวอย่างของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่เก็บค่าเพียง 3 ครั้ง อาจไม่เพียงพอตามหลักสถิติซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของข้อมูล และ (3) ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ลดลงเป็นการประเมินทางทฤษฎีเท่านั้น หากน ามา
ปฏิบัติจริงอาจมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากสภาพปัจจัยของ
พื้นที่ใช้งานที่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท ากิจกรรมต่างๆขององค์กรและเสนอแนว
ทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเก็บข้อมูลกิจกรรมย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ .ศ. 2557 
จากการศึกษาพบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 113,963.45 kgCO2e/yr กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากที่สุดคือ กิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 76,597.46 kgCO2e/yr คิด
เป็นร้อยละ 67.21 อันดับ 2 คือ กิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของส านักงานขาย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็น  18,323.48 kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 16.08 และ อันดับ 3 ได้แก่ กิจกรรมการการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของ
ส านักงานขาย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 13,916.78 kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 12.21 จากการวิเคราะห์ผู้จัดท าได้
เสนอแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ แนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์
ทุก 3 เดือน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้แสงสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟฟ้า  T5 การควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นต้น 
ค าหลัก  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ / โรงพิมพ์เอกสารต่อเนื่อง / องค์กร 

 
Abstract 
This research aimed to determine the amount of greenhouse gases emissions from the activities of the 
organization and propose reducing greenhouse gas emissions. The data collection included printing 
activities retroactively from January to December 2557. It was found that the amount of greenhouse 
gases emitted by carbon was 113,963.45 kgCO2e / yr.  Activities greenhouse gas emissions the most was 
from the activities of the power plant, It had emitted 76,597.46 kgCO2e / yr was 67.21% , The second 
was the activities of electric power sales office, It had emitted 18,323.48 kgCO2e / yr was 16.08 %  and 
the third was the activities of including energy use activities of the office, It had emitted 13,916.78 
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kgCO2e / yr was 12.21%. From the analyzing this study to presented ways to reduce greenhouse gas 
emissions by decreasing energy consumption, such as printer maintenance every three months to 
modify the equipment , Fluorescent lamp bulb T5 for lighting , temperature control air conditioning, 
the temperature was 25 degrees Celsius. 
Keywords:  Carbon footprint / Organization / Printing Factory for Continuous Form 
 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันการด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายด้วย
เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้รับการพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  โดยน ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเป็นต้นมา โดยภาคอุตสาหกรรมมีการประดิษฐ์
คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถจ าหน่ายได้ และให้ได้
ก าไรสูงสุด ท าให้ขาดการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมไป และในที่สุด
ก็เกิดผลกระทบขึ้น มาจากการท าลายสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้
สร้างขึ้นเอง ได้แก่ ปรากฏการณ์โลกร้อน มีมูลเหตุมาจาก
การปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม[1]  ท าให้
แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น 
เรียกว่า สภาวะเรือนกระจก พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว บรรยากาศ
ของโลกท าหน้าที่ปกป้องรังสีคลื่นสั้นไม่ให้ลงมาท าอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกได้ โมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนและ
ออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและ
รังสีเอ็กซ์จนท าให้อะตอมของก๊าซในบรรยากาศชั้นบนมี
อุณหภูมิสูง และแตกตัวเป็นประจุ  รังสีอุลตราไวโอเล็ต
สามารถส่องผ่านบรรยากาศชั้นบนลงมา แต่ถูกดูดกลืนโดย
ก๊าซโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระยะสูงประมาณ 19 - 48 
กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงที่ตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึง
พื้นโลก รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น 
ไอน้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นโทรโปสเฟียร์ ส่วนคลื่น
ไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถี่สามารถส่องทะลุชั้น
บรรยากาศได้ [2] รัฐบาลไทยมีการรณรงค์การประหยัด
พลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อย่างมากและมีผู้สนใจในการท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อย 
งานวิจัยนี้ขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์แบบองค์กรและแนวทางลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่บริษัท ท็อปมัลติ พริ้นท์ จ ากัด 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลปีฐานหรือเพื่อพัฒนาตามแนวทางการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปในอนาคตหรือใช้เป็นข้อมูล
ในการยื่นขอสลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอนาคตได้ 
 

2. วิธีการทดลอง 
การวิจัยนีม้ีวิธีด าเนินการทดลอง ดังนี้ 

1. ก าหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundary) 
รวบรวมแหล่งปล่อย และแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเลือก
วิธีการควบคุมจากการด าเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีการแบ่ง
โครงสร้างและหน้าที่ในแต่ละแผนกที่ชัดเจน มีการเก็บข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆไว้ครบถ้วน 
2. ก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน ต้องระบุกิจกรรมที่มี
การปล่อย และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขอบเขต 
มีดังนี้ 
ขอบเขตที ่1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร  
การเผาไหม้ของเชื้อ เพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของ
ยานพาหนะที่องค์กรเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมามาแต่องค์กร
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้ ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ ยานพาหนะ
ต่าง ๆ ท่ีใช้ทั้งในและนอกองค์กร เป็นต้น 
ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้
พลังงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า
ความร้อน หรือไอน้ าที่ถูกน าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งาน
ภายในองค์กร 
ขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 
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ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ซึ่ง
องค์กรสามารถวัดหรือประเมินเพื่อการรายงานผลเพิ่มเติมได้ 
โดยไม่ถือเป็นข้อบังคับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้น้ าประปาภายในองค์กร และ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุส านักงานที่มีการใช้
ภายในองค์กร เช่น กระดาษ เป็นต้น 
3. วิเคราะห์แหล่งปล่อย และแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมหลักในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทมีหน้าที่ความรับผิด 
ชอบภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 7 หน่วยงาน โดยแต่ละ
หน่วยงานมีการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมที่ปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

หน่วยงาน 
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

กิจกรรมต่างๆที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางตรงและ

ทางอ้อม 

ส านักงาน
ใหญ่ 

ฝ่ายขาย 
ฝ่ายบัญชี/การเงิน 
ฝ่ายบุคคล/จัดซื้อ 

ฝ่ายจัดเตรียมต้นฉบับ 

การใช้ยานพาหนะต่างๆ 
การใช้ไฟฟ้าของอาคาร
ส านักงาน 
การใช้น ้าประปา 

โรงงาน 
สโตร์/ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายธุรการจัดส่ง 

ธุรการทั่วไป 

การใช้ยานพาหนะต่างๆ 
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าและ
น้ ามันเชื้อเพลิง 
การใช้ไฟฟ้าของโรงงาน 
การขนส่งขยะและการ
บ าบัดน้ าเสีย 
การใช้น ้าประปา 

 
4. เก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ เก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิ เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน บันทึกเบิก-จ่าย บันทึกการอนุมัติ สมุดบันทึก 
เป็นต้น และ ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น การค านวณข้อมูลสถิติ การ
ส ารวจ เป็นต้น 
5. การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

- สมการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ข้อมูลกิจกรรม  x  ค่าแฟกเตอร์
การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
 
1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ในยานพาหนะ
และอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่  ยานพาหนะที่ใช้ส าหรับการการ
เดินทางบรรทุก เช่น รถยนต์เก๋ง รถตู้ รถกระบะ รถโฟร์
คลิฟท์ รถตัดหญ้า รถกระเช้า ที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน
การเผาไหม เช่น น ้ามันเบนซิน ก๊าซแอลพีจี สามารถค านวณ
ค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิด
ต่าง ๆ ในยานพาหนะและอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่  
2. กิจกรรมและการใช้สาธารณูปโภคของอาคารสถานที่ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัท 
สามารถหาข้อมูลกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าจากทุกแหล่งที่บริษัท เช่น อาคาร
ส านักงาน ไฟสาธารณะ ไฟจราจร ปั๊มน้ าโรงบ าบัดน้ าเสีย 
อาคารก าจัดขยะอาคารต่าง ๆ เป็นต้น สามารถค านวณค่า 
CO2 Emission ได้จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปีที่
ต้องการค านวณ คูณด้วยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในกิจกรรมประเภทท่ี 3 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ  ทั้งหมดที่ ไม่
ครอบคลุมในประเภทที่ 1 และ2 เช่น การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่จะมาผลิตสินค้าที่ซื้อมาใช้
ในองค์กรฯ กิจกรรมการจ้างเหมาด าเนินการเช่น การก าจัด
ขยะ การบ าบัดน้ าเสีย และกิจกรรมภายนอกอื่น ๆ ได้แก่ 
งานจ้างเหมาให้ผู้อื่นท าให้ เช่น งานจ้างก าจัดขยะ งานจ้าง
บ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
6. วิเคราะห์ผล  
การวิเคราะห์ผลการค านวณจะแบ่งตามขอบเขตการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกมาทั้งหมดและทราบกิจกรรมหลักที่มีผลต่อ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก แสดงผลรวมปริมาณการปล่อยเป็น
ตันคาร์บอนไดออกไซต์ในแต่ละหน่วยงานของบริษัท ท๊อปมัล
ติพริ้นท์ จ ากัด ต่อปี และน ามาเปรียบทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ 
เพื่อหามาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป 
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7. ศึกษาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร ศึกษาตัวอย่างมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และน าเสนอมาตรการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับกิจกรรมของหน่วยงาน  
 
3. ผลการวิจัย 

การค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้แยกตามขอบเขต ได้ดังนี้ 
ขอบเขตที่ 1 มีกิจกรรมการใช้เชื้อเพลิงในยานพาหนะของ
ส านักงานขาย มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
13,916.78 kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 12.21 กิจกรรมการ
ใช้เชื้อเพลิงในยานพาหนะของโรงงาน มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 4,437.36 kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 3.89 
ดังนั้น ขอบเขตที่ 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
ทั้งหมด 18,354.14 kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 16.11 
ขอบเขตที่ 2 มีกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 76,597.46 kgCO2e/yr 
คิดเป็นร้อยละ 67.21 กิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ส านักงานขาย มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
18,323.48 kgCO2e/yr  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  16.08 ดั ง นั้ น 
ขอบเขตที่ 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมด 
94,920.94 kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 83.29 
ขอบเขตที่ 3 มีกิจกรรมการใช้น้ าประปาของส านักงานขาย มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 147.86 kgCO2e/yr คิด
เป็นร้อยละ 0.13 กิจกรรมการใช้น้ าประปาของโรงงาน มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 294.25 kgCO2e/yr คิด
เป็นร้อยละ 0.26 กิจกรรมการจ้างบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 235.40 kgCO2e/yr คิด
เป็นร้อยละ 0.21 กิจกรรมการจ้างเหมาก าจัดขยะของ
ส านักงาน มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6.38 
kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 0.01 กิจกรรมการจ้างเหมาก าจัด
ขยะของโรงงาน  มีการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก 4.49 
kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 0.004 ดังนั้น ขอบเขตที่ 3 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมด 688.37 
kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 0.60 
 

 
รูปที่ 1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามขอบเขต 

 

2. แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
2.1แนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
2.1.1 มอเตอร์ของเครื่องพิมพ์ มีสภาพการใช้งานสกปรก 
ขาดการบ ารุงรักษา และมีการวางสิ่งของใกล้บริเวณการใช้
งานมอเตอร์ จึงมีข้อเสนอการใช้งานมอเตอร์ ดังนี้ 
- ปิดสวิตซ์มอเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ตรวจสอบว่ามี
มอเตอร์ของเครื่องพิมพท์ีถู่กปล่อยให้วิ่งโดยไม่ได้มีการท างาน
เกิดขึ้นหรือไม ่
- ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ  Timer หรือการใช้อุปกรณ์
ตรวจจับว่ามอเตอร์เดินเครื่องขณะมีโหลดหรือไม่ หาก
ตรวจจับได้ว่ามอเตอร์เดินเครื่องอยู่โดยที่ไม่มีโหลด มอเตอร์ก็
จะถูกสั่งให้หยุดในเวลาที่เหมาะสม เพื่อประหยัดพลังงาน 
-ท าความสะอาดมอเตอร์และบริเวณการใช้งานมอเตอร์ 
โดยเฉพาะครีบระบายอากาศเป็นส่วนส าคัญของมอเตอร์ใน
การระบายความร้อนของมอเตอร์สู่อากาศภายนอก ถ้าครีบ
ระบายอากาศสกปรกจะท าให้พื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศ
ภายนอกลดลง มอเตอร์ที่สกปรกจะร้อนขึ้นและมอเตอร์ที่
ร้อนจะกินไฟมากกว่าปกติและอายุของมอเตอร์จะสั้นลง 
2.1.2 ปั๊มลมของเครื่องพิมพ์ มีการจัดวางสิ่งของไม่จ าเป็นใน
บริเวณปั๊มลม ขาดการบ ารุงรักษา มีฝุ่นเกาะบริเวณปั๊มลม จึง
มีข้อเสนอในการใช้งานปั๊มลม ดังนี้ 
- การตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศ โดยตรวจสอบบริเวณ
สายปั๊มลม  
- การดูแลรักษาปั๊มลมและถังเก็บลม ควรมีการตรวจและท า
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ ตรวจเช็คสายพานต้องมี
ความยืดหยุ่น น้ ามันปั๊มลม เปลี่ยนถ่ายน้ ามัน ทุก 6 เดือน 
หรือทุกการใช้งาน 1,000 ชั่วโมง ไส้กรองอากาศ หมั่น
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ตรวจสอบและท าความสะอาดไส้กรองอย่างสม่ าเสมอ ถังเก็บ
ลม ควรถ่ายน้ าที่ขังอยู่ภายในถังออกทุก ๆ วัน เพื่อป้องกัน
ละอองน้ าออกมาในขณะใช้ลม และป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้น
ภายในถังลม เพื่อการระบายความร้อนที่ดี 
2.1.3 ไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ควรมีการควบคุมการเปิด-ปิด หลอดไฟฟ้า ได้แก่ การให้
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด ในบริเวณที่
ท างานของตนเอง หรือ การติดตั้งสวิตซ์กระตุกให้กับหลอด
ไฟฟ้าเมื่อไม่มีการใช้งานหลอดไฟฟ้าก็สามารถปิดหลอดไฟฟ้า
ในจุดที่ไม่มีการใช้งานได้ 
- การบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ การท าความสะอาดหลอด
ไฟฟ้า ไม่ปล่อยให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่าง ๆ เกาะที่
หลอดไฟฟ้า  
- เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน 
2.1.4 เครื่องปรับอากาศ 
- ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่เกิน 25 องศา
เซลเซียส 
- ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- เลือกเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือเป็นระบบ
อินเวอร์เตอร์ 
2.2 แนวทางการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
2.2.1 การวางแผนการเดินทาง 
- ควรวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการเดินทาง 
ได้แก่ การจราจรติดขัด การซ่อมแซมเส้นทาง เป็นต้น และ
ควรก าหนดสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อก าหนดเส้นทางที่จะ
เดินทางไปพร้อมกัน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง  
- ติดตั้งระบบน าทาง เพื่อมิให้เกิดการหลงหรือออกนอก
เส้นทาง และเป็นการตรวจเช็คการท างานของพนักงานส่ง
สินค้าด้วย  
2.2.2 การตรวจสภาพยานพาหนะ 
- การตรวจลมยาง ยางที่มีลมอ่อน เกินไปจะท าให้รถกิน
น้ ามันมากขึ้น และยางมีอายุการใช้งานสั้น หากลมยางแข็ง
เกินไป รถอาจเกาะถนนไม่ดี และยางก็มีอายุการใช้งานสั้น
เช่นกัน  
- ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ เพื่อลดการท างานของเครื่องยนต์
ในการดูดอากาศ  

-น้ าหล่อเย็น ถ้าระดับน้ าลดลงเป็นปริมาณมาก อาจท าให้
เครื่องยนต์มีความร้อนสูง ซ่ึงจะท าให้เครื่องยนต์ท างานหนัก
และมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงมาก 
-การใช้รถระบบ CNG เป็นพลังงานทดแทนมีการเผาไหม้ที่
สมบูรณ์ และมีค่ามลพิษต่ า  
-การตรวจสภาพรถตามระยะทาง 
2.2.3 การใช้งานอย่างเหมาะสม 
- ก าหนดน้ าหนักในการบรรทุกควรบรรทุกสัมภาระหรือ
สินค้า ที่มีน้ าหนักไม่เกิน 2 ตัน เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ท างาน
หนักเกินไป  
- การควบคุมความเร็วในการขับขี่ ให้อยู่ ในช่วง 80 - 90 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง และ ยังท าให้เป็น
มาตรฐานในการค านวณระยะเวลาการส่งสินค้า 
 
4. สรุป 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานใน
แต่ละกิจกรรมของบริษัท ท็อปมัลติพริ้นท์ จ ากัด พบว่า การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ส านักงานขายมากที่สุด มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
76,597.46 kgCO2e/yr ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [4] ได้
ท างานวิจัยเรื่อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร กรณีศึกษาอาคาร
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พบว่า กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 
คือ ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการ
ใช้พลังงาน กิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 871,794 kgCO2e/yr คิดเป็นร้อยละ 76.91 
ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง
จากหลอดไฟ T5 การใช้ลิฟท์ และการใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะ และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากหลอดไฟ โทรทัศน์ 
ไมโครเวฟ ตู้เย็น และอื่นๆ เป็นต้น กิจกรรมการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของขอบเขตที่ 2 ได้แก่ การปิดไฟช่วงพัก
กลางวัน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง การพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อ
ไม่มีการใช้งาน การปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน การ
เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไฟ T5 เป็นหลอดไฟ LED การปรับ
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่อุณหภูมิ 25 – 26 
องศาเซลเซียส และงานวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ คือ 
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งานวิจัยของ [5] ได้ท างานวิจัย เรื่อง การประเมินคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ของโรงงานผลติสารฟีนอลและบสิฟีนอลเอ พบว่า 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดเกิดจากกิจกรรมประเภทที่ 
2 ซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 122,085.11 
tCO2eq (ร้อยละ 97) รองลงมาคือกิจกรรมประเภทที่ 1 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,932,06 tCO2eq (ร้อย
ละ 2) และกิจกรรมประเภทที่ 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 1,210.48 tCO2eq (ร้อยละ 1) จากการ
ด าเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต การจัดการและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่
พนักงาน 
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 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ท็อปมัลติ 
พริ้นท์  จ ากัด โดยเป็นสถานที่วิจัย เก็บข้อมูล และให้
ค าปรึกษาพร้อมให้ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าที่ดีที่สุดของการจัดตารางการใช้ห้องเรียนในอาคาร 
30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าซึ่งถูกเรียก
เก็บแบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate: TOU) ซึ่งค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยในแต่ละช่วงเวลามีค่าไม่
เท่ากัน โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1) ความหนาแน่นของความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 2) การเลือก
ขนาดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่ลงเรียนในตอนเรียนนั้นๆ และ 3) ผลกระทบด้านอุณหภูมิของห้องเรียนที่
เกิดขึ้นจากแสงแดดที่ส่งผลต่อการใช้ก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศซึ่งคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 40 ของภาระทางไฟฟ้า
ภายในห้องเรียน โดยค าตอบที่ได้ในงานวิจัยนี้ คือ ค าตอบที่ดีที่สุดของการจัดตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อให้มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้ามีค่าต่ าสุด ภายใต้ปัจจัยและข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางการใช้ห้องเรียน จากการสรุป
ผลงานวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
แต่ละช่วงเวลา  ซึ่งค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในรูปของค่าความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak 
Load) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงร้อยละ 16.60 ส่วนปัจจัยด้านการเลือกขนาดห้องเรียนให้เหมาะสมและการหลีกเลี่ยง
การใช้งานห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากแสงแดดนั้น สามารถลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 3.21 
ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวในข้างต้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้ารวมมีค่าลดลงร้อยละ 5.74 คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่
ลดลงในชั้น 2 และ 3 ของอาคาร 30 ปี จ านวน 3,954.97 บาทต่อเดือน  
ค าหลัก  การหาค่าที่ดีที่สุด การจัดตารางการใช้ห้องเรียน ลดค่าไฟฟ้า ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 
Abstract 
This research aims to develop a mathematical model for classroom scheduling at 30th Anniversary 
Building, Faculty of Engineering, Chiang Mai University. The objective of this study is to reduce energy 
consumption and electricity costs which were charged according to the time of consumption (Time-Of-
Use (TOU) rates) which the average of electricity costs per unit is different. The factors to be considered 
include 1) The electricity consumption intensity in each time. 2) Classroom selections appropriately 
match number of students, and 3) The impacts of increasing classroom’s temperature caused by 
sunlight affecting air conditioning which accounted for 40 percent out of the electricity consumption. 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

35 

The answer is an optimal solution of classroom scheduling to reduce energy consumption and 
electricity costs considered with factors and constraints of classroom scheduling. 
 A summary of the research showed the factors which reduced electricity costs the three most. 
First, the intensity changed of the electricity consumptions in each time, led electricity costs incurred 
due to cost in the form of peak load (Peak Load), expenses reduced 16.60 percent. Second, classroom 
selections appropriately match number of students and avoided using classroom which temperature 
increasing affected, reduced by 3.21 percent. As a result, the totally electricity costs reduced by 5.74 
percent, accounted for decrease of electricity costs for 3,954.97 baht per months at 2nd and 3rd floors, 
30th Anniversary Building 
Keywords:  Optimal model, Classroom scheduling, Electricity costs reduction, Electricity consumption 
reduction. 
 
1. บทน า 
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management) 
ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน นับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยลดต้นทุน
ด้านการใช้ไฟฟ้าโดยตรงโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกเรียก
เก็บค่าใช้ไฟฟ้าแบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of 
Use Rate: TOU) ซึ่งค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยในแต่ละช่วงเวลา
มีค่าไม่เท่ากัน การจัดตารางการใช้ห้องเรียนเป็นวิธีจัดการ
ด้านการใช้พลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถท าได้ เนื่องจากการ
ใช้ห้องเรียนในแต่ละช่วงเวลามีต้นทุนด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นการเลือกใช้ห้องเรียนให้
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ปัจจัยด้าน
ทิศทางการวางตัวของห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านความ
ร้อนจากแสงแดด จะมีผลท าให้ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า
ลดลงได้อีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 จัดตารางการใช้ห้องเรียนด้วยวิธีการหาค่าที่ดีที่สุดเพื่อ
ลดค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 
2.2 จัดล าดับความส าคัญของการใช้ห้องเรียนภายใต้ปัจจัย
และข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางการใช้ห้องเรียน 
 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การจัดตารางการใช้ห้องเรียนประกอบด้วยปัจจัยที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เช่น จ านวนการใช้ห้องในแต่ละสัปดาห์ 
ข้อจ ากัดของผู้สอนและผู้เรียน จ านวนนักศึกษาในแต่ละตอน

เรียน เป็นต้น Davoudzadeh, et al. แก้ปัญหาการจัดตาราง
เรียนในมหาวิทยาลัยด้วยแบบจ าลองเชิงเส้น(Linear Model) 
โดยสมการเป้าหมายจะเป็นการจัดตารางการใช้ห้องเรียนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักซึ่งส่งผลให้การให้คะแนนแบบมี
การถ่วงน้ าหนักของความขัดแย้งต่อเป้าหมายรองมีค่าที่ต่ า
ทีสุ่ดซึ่งรูปอยู่ในรูปของเมทริกซ์ Waterer ใช้ก าหนดการเชิง
เส้นเลขจ านวนเต็มทวิภาค (Binary Integer Linear 
Programming) ในการแก้ปัญหา ซึ่งสมการเป้าหมายของ
การหาค่าที่ดีที่สุดนั้นคือการหาต้นทุนที่ต่ าที่สุดของค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากที่ว่างภายในห้องเรียนที่ถูกใช้งาน และ Daskalaki, 
et al. ใช้ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม (Integer Programming) 
ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสมการเป้าหมายของการหาค่าที่ดีที่สุด
นัน้คือการหาต้นทุนของปัจจัยต่างๆ ที่ถูกก าหนดไว้ให้มีค่า
ต่ าสุด และนอกจากนั้นยังมีการก าหนดตัวแปรที่เป็นค่าคงที่
เพื่อใช้ในการบังคับผลตอบให้เป็นไปตามความต้องการใน
เงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมอีกด้วย 
 
4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
4.1 ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดตารางการใช้ห้องเรียนในอาคาร 30 ปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเป็นการจัด
ตารางการใช้ห้องเรียนที่อยู่ในชั้น 2 และ 3 ของอาคาร 
จ านวน 13 ห้องเรียน ข้อมูลโดยทั่วไปในการจัดตารางการใช้
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ห้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า 
 4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานในการจัดตารางการใช้ห้องเรียน 
 ประกอบด้วย 1) จ านวนนักศึกษาในตอนเรียนนั้นๆ      
2) จ านวนความต้องการใช้ห้องเรียนวิชาที่เป็นการลงทะเบียน
แบบใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป 3) จ านวนนักศึกษาที่ห้องเรียน
สามารถรองรับได้สูงสุด โดยเงื่อนไขและข้อจ ากัดดังกล่าวจะ
ถูกใช้เป็นข้อมูลในการเขียนสมการข้อจ ากัดของการหาค่าที่ดี
ที่สุด 
 4.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า 
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าในการจัดตารางการใช้
ห้องเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 
1) ค่าไฟฟ้ารวมของชั้น 2 และ 3 ของอาคาร ในแต่ละ
ช่วงเวลาซึ่งแบ่งตามชั่วโมงเรียน โดยเป็นข้อมูลเฉลี่ยตลอด
ภาคการศึกษา 2) ปริมาณการใช้ก าลังไฟฟ้าในแต่ละ
ห้องเรียนเมื่อห้องเรียนถูกใช้งาน และ 3) ผลกระทบด้าน
อุณหภูมิของห้องเรียนที่เกิดขึ้นจากแสงแดด ซึ่งข้อมูลทั้ง 3 
ปัจจัย จะถูกใช้เป็นค่าถ่วงน้ าหนักในสมการเป้าหมาย 
 
 
4.2 การสร้างแบบจ าลองการจัดตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน 
 แบบจ าลองการจัดตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานจะใช้ก าหนดการเชิงเส้นเลขจ านวนเต็ม
ทวิ ภ าค (Binary Integer Linear Programming)  โ ดย ใช้
โปรแกรม Lingo ในการหาค าตอบที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไข
และสมมติฐานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.2.1 เงื่อนไขและสมมติฐานของแบบจ าลอง 
 - ตารางการใช้ห้องเรียนในส่วนของวิชาที่เป็นการ
ลงทะเบียนแบบใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป (Program Package 
Registration) ซึ่งเป็นการจัดตารางการใช้ห้องเรียนที่ไม่
สามารถย้ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
 - การจัดตารางการใช้ห้องเรียนจะเป็นการจัดตอนเรียน
ที่มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 - วันจันทร์และวันพฤหัสบดี วันอังคารและวันศุกร์    มี
การจัดตารางการใช้ห้องเรียนเหมือนกัน โดยในวันพุธไม่มี

การเรียนการสอน 
 - ใช้อัตราการคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา (TOU 
Rate) ในการค านวณหาค่าไฟฟ้า  
 - ภาระทางไฟฟ้าทุกประเภทในห้องเรียน ยกเว้น
เครื่องปรับอากาศ มีความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าคงที่             
เมื่อห้องเรียนถูกใช้งาน 
 - ความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศใน
ห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิจากแสงแดด จะมีความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาปกติ Mclain, et al. จะถูกก าหนดตัวคูณความ
ต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากความต้องการใช้
ก าลังไฟฟ้าปกติ (PFij   = 1.25)     
 
 4.2.2 ก าหนดการเชิงเส้นเลขจ านวนเต็มทวิภาค 
 การจัดตารางการใช้ห้องเรียนจะเป็นการจัดตารางการ
ใช้ห้องเรียน i ในชั่วโมงเรียน j เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
และค่าไฟฟ้าให้มีค่าลดลง ซึ่งค าตอบที่ดีที่สุดที่ได้นั้นจะเป็น
การระบุว่าชั่วโมงเรียน j ของห้องเรียน i นั้นๆ จะถูกใช้งาน
หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ดัชนี (Index) 
i  ดัชนีของห้องเรียน, i = 1, 2, …, 17 
j  ดัชนีของชั่วโมงเรียน,  j = 1, 2, …, 10  
 
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) 

  𝑥𝑖𝑗 {
1  ห้องเรียน 𝑖 ในชั่วโมง 𝑗 ถูกใช้งาน

  0  ห้องเรียน 𝑖 ในชั่วโมง 𝑗 ไม่ถูกใช้งาน
             

พารามิเตอร์ (Parameter) 
PAi   ความต้องการก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเมื่อ
ห้องเรียน i ถูกใช้งาน 
PEi ความต้องการก าลังไฟฟ้าของภาระทางไฟฟ้าเมื่อ
ห้องเรียน i ถูกใช้งาน โดยยกเว้นเครื่องปรับอากาศ 
PFij ตัวคูณของผลกระทบด้านอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
ในห้องเรียน i ชั่วโมงเรียน j (PFij =1 เมื่อเครื่องปรับอากาศ
ในห้องเรียนดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบด้านอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากแสงแดด และ PFij = 1.25 เมื่อเครื่องปรับอากาศ
ได้รับผลกระทบ) 
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ECj ค่าไฟฟ้ารวมในชั้น 2 และ 3 ของอาคารที่เกิดขึ้นใน
ชั่วโมงเรียน j 
CLDm จ านวนห้องเรียนที่ต้องการใช้งานซึ่งสามารถรองรับ
ตอนเรียนที่มีนักศึกษาได้ขั้นต่ าจ านวน m คน 

สมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) 

Min  {∑ ∑ECj(PFijPAi+PEi)xij

J

j=1

I

i=1

}                                   (1) 

ข้อจ ากัด (Constraint) 

∑ xij=

J

j=1

CLDm                                                                                                 (2) 

i ∈   ห้องเรียนที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ขั้นต่ า m คน  

xij =  0                                                                          (3) 

i ∈   ห้องเรียนที่มีตารางเรียนส าเร็จรูปเป็นส่วนประกอบ
หนึ่งของตารางการใช้ห้องเรียน 

j ∈  ชั่วโมงเรียนที่ถูกใช้งานโดยตารางเรียนส าเร็จรูป 

∑ ∑ xij 

J

j=1

I

i=1

= 

ปริมาณตอนเรียนทั้งหมด                                  (4) 
 
จากแบบจ าลองดังกล่าวเป็นแบบจ าลองคณิตศาสตร์ใน
รูปแบบก าหนดการเชิงเส้นเลขจ านวนเต็มทวิภาค (Binary 
Integer Linear Programming) โดยจากสมการที่ (1) 
สมการวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการหาค่าที่ต่ าที่สุดของผลรวมค่า
ถ่วงน้ าหนักของปริมาณความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้า และค่า
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชั้น 2 และ 3 ของอาคาร เมื่อมีการใช้
ห้องเรียน i ในชั่วโมงเรียน j จากสมการวัตถุประสงค์ดังกล่าว
มีข้อจ ากัด คือ สมการที่ (2) แสดงจ านวนตอนเรียนที่ต้องการ
ใช้ห้องเรียนซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได้ขั้นต่ า m คน เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงเรียน สมการที่ (3) คือ
ข้อจ ากัดในส่วนของวิชาเรียนที่เป็นการลงทะเบียนแบบใช้
ตารางเรียนส าเร็จรูป ซึ่งไม่สามารถจัดตารางการใช้ห้องเรียน
ทับช่วงเวลาการใช้งานห้องเรียนดังกล่าวได้ สมการที่ (4) คือ
ข้อจ ากัดเพื่อป้องกันการใช้ห้องเรียนทับซ้อนกัน  
4.3 การแก้ไขปัญหาการจัดตารางการใช้ห้องเรียนกรณีศึกษา

ห้องเรียนรวม อาคาร 30 ป ี
 ข้อมูลพื้นฐานในการจัดตารางการใช้ห้องเรียน
ประกอบด้วย จ านวนที่นั่งที่ของแต่ละห้องเรียน การแบ่ง
ชั่วโมงเรียน การใช้ห้องเรียนของวิชาที่เป็นการลงทะเบียน
แบบใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป จ านวนตอนเรียนที่มีนักศึกษาลง
เรียนในปริมาณต่างๆ และห้องเรียนที่ควรเลือกใช้ แสดงดัง
ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 
 
  ตารางที่ 1 จ านวนที่นั่งของแต่ละห้องเรียน 

Index i 
(Room) 

จ านวนทีน่ั่ง (คน) 
Index i 
(Room) 

จ านวนทีน่ั่ง 
(คน) 

1(201) 50 8(214) 45 
2(202) 50 9(222) 35 
3(203) 45 10(310) 80 
4(210) 80 11(311) 80 
5(211) 80 12(312) 50 
6(212) 45 13(313) 50 
7(213) 45     

  
ตารางที่ 2 การแบ่งชั่วโมงเรียนของตารางการใช้ห้องเรียน 

Index j วัน ช่วงเวลา 
1 

จันทร์และ
พฤหัสบดี 

08.00 - 09.30 น. 
2 09.30 - 11.00 น. 
3 11.00 – 12.30 น. 
4 13.00 – 14.30 น. 
5 14.30 – 16.00 น. 
6 

อังคารและศุกร์ 

08.00 - 09.30 น. 
7 09.30 - 11.00 น. 
8 11.00 – 12.30 น. 
9 13.00 – 14.30 น. 
10 14.30 – 16.00 น. 

 
ตารางที่ 3 การใช้ห้องเรียนของวิชาที่เป็นการลงทะเบียนแบบใช้ตาราง
เรียนส าเร็จรูป 

วิชา package (xij) 
  𝑥19, 𝑥24, 𝑥38, 𝑥45, 𝑥47, 𝑥55, 𝑥57, 𝑥59, 𝑥510, 𝑥67, 

𝑥69, 𝑥610, 𝑥77, 𝑥79, 𝑥710, 𝑥87, 𝑥104, 𝑥117, 𝑥119, 

𝑥1110, 𝑥129, 𝑥1210 
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 จากตารางที่ 3 แสดงการใช้ห้องเรียนของวิชาที่เป็นการ
ลงทะเบียนแบบใช้ตารางเรียนส าเร็จรูปซึ่งจะไม่อนุญาตให้ใช้
ในการจัดให้มีการใช้ห้องเรียนลงในชั่วโมงเรียนของห้องเรียน

ดังกล่าว เช่น x19 = 0  คือ i = 1 หมายถึงห้องเรียนที่ 1 หรือ
ห้อง 201 และ  j = 9 หมายถึง ชั่วโมงเรียนที่ 4 ของวัน
อังคารและวันศุกร์  ถูกใช้เป็นห้องเรียนของวิชาที่เป็นการ
ลงทะเบียนแบบใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป 
 
ตารางที่ 4 จ านวนตอนเรียนที่มีนักศึกษาลงเรียนในปริมาณต่างๆ และ
ห้องเรียนที่ควรเลือกใช้ 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

จ านวนตอน
เรียน 

ห้องเรียนทีเ่หมาะสม  
(Index i) 

10 
15 
20 

4 
2 
4 

9 

30 
40 
50 

21 
11 
7 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 
13 

60 
70 
75 
80 

3 
9 
1 
13 

4, 5, 10, 11 

  
 ในส่ วนของข้ อมู ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บกา ร ใช้ ไ ฟฟ้ า
ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชั้น 2 และ 3 ของอาคาร 
ในแต่ ละชั่ ว โม ง เ รี ยน  ความต้ อ งการ ใช้ ก า ลั ง ไฟฟ้ า              
เมื่อห้องเรียนถูกใช้งาน และห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบด้าน
อุณหภูมิจากแสงแดด แสดงดังตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 5 ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชั้น 2 และ 3 ของอาคาร    ในแต่ละ

ชั่วโมงเรียน (ECj) 
ชั่วโมงเรียน 

(j) 
ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

ชั่วโมงเรียน 
(j) 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

1 426.14 6 352.86 
2 638.78 7 737.37 
3 866.09 8 410.55 
4 789.93 9 13,979.84 
5 837.39 10 948.92 

 

 ตารางที่  6 แสดงความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าเมื่อ
ห้องเรียนถูกใช้งานซึ่งหาได้จากการส ารวจภาระทางไฟฟ้าใน
ส่วนของ ที่มีอยู่ในแต่ละห้องเรียน ในส่วนของความแตกต่าง
ของความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
ระหว่างห้องเรียนที่มีขนาดและจ านวนที่นั่งในห้องเรียน
เท่ ากั น  เกิ ดขึ้ น เนื่ อ งจากปั จจั ยซึ่ งประกอบด้ วย  1) 
ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ 2) ความเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  
 
 
 
ตารางที่  6 ความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าเมื่อห้องเรียนถูกใช้งาน 

(PFijPAi+PEi) 
ห้องเรียน 

(i)  
ก าลังไฟฟ้า 

(kW) 
ห้องเรียน 

(i)  
ก าลังไฟฟ้า 

(kW) 
1 4.05 8 4.25 
2 4.1 9 3.16 
3 3.16 10 17.08 
4 9.59 11 9.4 
5 8.50 12 5.33 
6 4.47 13 4.57 
7 4.58     

 
ตารางที่ 7 ผลกระทบด้านอุณหภูมิจากแสงแดด 

ห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านอุณหภูมิจากแสงแดดในช่วง

บ่าย (PFij) 
𝑃𝐹64, 𝑃𝐹65, 𝑃𝐹69, 𝑃𝐹610, 𝑃𝐹74, 𝑃𝐹75, 𝑃𝐹79, 𝑃𝐹710, 𝑃𝐹84, 𝑃𝐹85, 

𝑃𝐹89, 𝑃𝐹810, 𝑃𝐹124, 𝑃𝐹125, 𝑃𝐹129, 𝑃𝐹1210, 𝑃𝐹134, 𝑃𝐹135, 

𝑃𝐹139, 𝑃𝐹1310 

 
 จากตารางที่  7 แสดงข้อมูลของห้องเรียนได้ รับ
ผลกระทบด้านอุณภูมิจากแสงแดดในช่วงบ่าย ซึ่งห้องเรียน i 

ในชั่วโมงเรียน j จะมีค่าพารามิเตอร์ PFij = 1.25 โดยค่าดัง
กล่ า วคื อค่ าถ่ ว งน้ าหนั กของการ ใช้ ก าลั ง ไฟฟ้ าของ
เครื่องปรับอากาศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น

ของอุณหภูมิห้องที่โดนแสงแดดส่องในช่วงบ่าย เช่น PF64 = 
1.25 หมายถึง ห้องเรียนที่ 6 หรือห้อง 212 ในชั่วโมงเรียนที่ 
4 ได้รับผลกระทบด้านอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องจากแสงแดดส่อง 
เป็นต้น 
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4.4 Lingo Model 
 จากการใช้โปรแกรม Lingo ในการหาค าตอบที่ดีที่สุด 
โดยค าตอบที่ได้มีค่าของสมการเป้าหมาย คือ 318,223.0 
โดยในการหาค าตอบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) การ
ประกาศตัวแปร 2) ข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ 3) สมการ
เป้าหมายและข้อจ ากัด รายละเอียดดังนี้  

 

 

 
 

 
  
5. วิเคราะห์ค าตอบ 
 จากการหาค าตอบที่ดีที่สุดของการจัดตารางการใช้
ห้องเรียนด้วยโปรแกรม Lingo โดยรูปแบบของค าตอบที่ได้
ในงานวิจัยนี้ จะเป็นตารางการใช้ห้องเรียนของแต่ละห้อง ซึ่ง
ระบุสถานะการถูกใช้ของห้องเรียนว่าชั่วโมงเรียนใดๆ ของแต่

ละวันมีการใช้งานห้องเรียนนั้นๆหรือไม่ ตารางเปรียบเทียบ
การใช้ห้องเรียนก่อนและหลังจากที่มีการปรับปรุง ดังตาราง
ที่ 8 
 
ตารางที่ 8 สัดส่วนการใช้ห้องเรียนใน 1 สัปดาห์โดยแบ่งตามขนาด
ห้องเรียน 

ขนาด
ห้องเรียน(ที่

นั่ง) 

ตารางเดิม 
(ตอนเรียน) 

ตารางใหม่  
(ตอนเรียน) 

เพิ่ม/ลด  
(ตอนเรียน) 

35 14 20 6 
45 60 56 -4 
50 54 46 -8 
80 66 72 6 

 
 
6.  สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นการจัดตารางการใช้ห้องเรียนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยที่มีค่าไม่เท่ากันในแต่ละ
ช่วงเวลาซึ่งยังคงจ านวนการใช้ห้องเรียนในแต่ละขนาด
ส าหรับการเรียนการสอน โดยนอกจากพิจารณาข้อจ ากัดใน
การจัดตารางการใช้ห้องเรียนโดยทั่วไปแล้วนั้น ยังพิจารณา
ปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย ความ
ต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าเมื่อห้องเรียนนั้นๆ ถูกใช้งาน ค่าไฟฟ้า
ที่ เกิดขึ้นในชั้นอาคารที่จัดตารางการใช้ห้องเรียนอยู่  
ผลกระทบด้านอุณหภูมิที่ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศมีความ
ต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยหลังการปรับปรุงการจัด
ตารางการใช้ห้องเรียนพบว่าสามารถลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 
5.74 คิดเป็นเงิน 3,954.97 บาทต่อเดือน ซึ่งการลดลง
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการลดค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าความ
ต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดลงร้อยละ 16.60 และการลดค่า
ไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งานลงร้อยละ 1.30 ซึ่งผลลัพธ์ของ
การลดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งาน เป็นการปรับปรุงตาราง
การใช้ห้องเรียนที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องการใช้ห้องเรียน
ส าหรับวิชาที่เป็นการลงทะเบียนแบบใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป 
โดยการใช้ห้องเรียนของวิชาดังกล่าวจะไม่ถูกจัดใหม่ใน
งานวิจัยนี้ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งานของตาราง
การใช้ห้องเรียนหลังปรับปรุง มีค่าลดลงน้อย ซึ่งได้รับ

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 
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ผลกระทบมาจากการจัดวิชาที่ เป็นการลงทะเบียนแบบใช้
ตารางเรียนส าเร็จรูปซึ่งมักถูกจัดในช่วงบ่าย ซึ่งช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นช่วงที่มีราคาค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งานสูงกว่า
ในช่วง Off Peak นอกจากนั้นในบางห้องเรียนยังได้รับ
ผลกระทบด้านอุณหภูมิจากแสงแดดส่องอีกด้วย โดยสรุป
รายละเอียดผลการปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการปรับปรุง 

 

ก่อน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

ลดลง 
(ร้อยละ) 

Unit (หน่วย) 10,803.87 10,663.56 1.30 
Unit Cost (บาท) 55,836.94 54,041.99 3.21 
Peak Cost (บาท) 13,008.25 10,848.24 16.60 
Total Cost  (บาท) 68,845.19 64,890.22 5.74 

 
 จากตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการปรับปรุง 
ซึ่งการเปรียบเทียบผลสามารถท าได้โดยจ าลองพฤติกรรมการ
ใช้ไฟฟ้าโดยอ้างอิงจากตารางการใช้ห้องเรียนหลังปรับปรุง 
โดยข้อมูลที่ใช้ในการจ าลองพฤติกรรมการประกอบด้วย 
ตารางการใช้ห้องเรียนใหม่ ความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าของ
ห้องเรียนเมื่อถูกใช้งาน ข้อมูลผลกระทบด้านอุณหภูมิที่สูงขึ้น
เนื่องจากแสงแดด ซึ่งการลดลงของหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่า
ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้จากการสลับใช้ห้องเรียน โดยห้องเรียนที่มี
ความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยจะถูกจัดล าดับให้มีการใช้
งานก่อน    รวมไปถึงการใช้งานห้องเรียนที่มีอัตราส่วน
ระหว่างจ านวนนักศึกษาและความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าไม่
เหมาะสม 
 ในส่วนของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในงานวิจัยนี้ 
ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่ได้ 
โดยท าการเปลี่ยนค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชั่วโมงเรียนนั้นๆ ตาม
ขอบเขตของของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้อ้างอิง 
เช่น  การจัดตารางสอนในทุกอาคาร เรี ยนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยอ้างอิงค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละชั่วโมง
ของทั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น เนื่องจากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ดังกล่าวออกแบบมาเพื่อรองรับการแก้ปัญหา
ขนาดใหญ่ ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดในส่วนของการระบุว่าตอน
เรียนใช้ห้องเรียนและชั่วโมงเรียนใด โดยการระบุตอนเรียน

จะอ้างอิงจากปริมาณนักศึกษาที่ลงเรียนในตอนเรียนนั้นๆ 
กับจ านวนที่นั่งในห้องเรียน ซึ่งปริมาณความต้องการใช้
ห้องเรียนที่มีจ านวนที่นั่งในขนาดต่างๆ จะถูกระบุไว้ใน
สมการ (3) ซึ่งหากต้องการน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์นี้
ไปใช้ในการจัดตารางการใช้ห้องเรียนที่มีจ านวนห้องเรียนไม่
มาก สามารถเพิ่มดัชนีเพื่อระบุตอนเรียนเพิ่มเติมได้ 
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บทคัดย่อ 

บริษัทประกอบรถอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในกรณีศึกษานี้ มีระบบการผลิตแบบการให้ชิ้นงานไหลทีละชิ้น (One-
Piece Flow) บริษัทต้องการลดปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท กระบวนการวางแผนการ
สั่งซื้อวัตถุดิบเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้ปริมาณสินค้าคงคลังสูงและไม่สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า บทความนี้ได้
น าเสนอวิธีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศและมีมูลค่าต้นทุนสูงของผู้ส่งมอบรายหนึ่ง โดยใช้
ก าหนดการจ านวนเต็มเชิงเส้น (Integer Linear Program) เพื่อก าหนดปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละเดือน เพื่อให้ต้นทุนการ
สั่งซื้อ (Ordering Cost) และต้นทุนการถือครอง (Holding Cost) ต่ าที่สุด ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ 21% 
จาก 1,131,109 บาทต่อปี เป็น 894,471 บาทต่อปี ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยต่อเดือนลดลง 53% จากเดิม  
ค าหลัก การสั่งซื้อ, สินค้าคงคลัง, ก าหนดการจ านวนเต็มเชิงเส้น, ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
 
Abstract 

The manufacturer in this case study assembles the underground mining machinery using the 
one-piece flow production system. The objective of this work is to reduce parts inventory so as to 
increase the liquidity of the company’s cash flow.  The procurement plan of the parts is the major 
cause of high inventory and unresponsiveness to the customer’s demand.  We present an approach to 
creating a procurement plan for costly imported parts from one supplier using an integer linear program 
for making purchasing decisions in each month.  The objective function is to minimize the total ordering 
cost and holding cost. The result shows the cost saving of 21% from 1,131,109 Baht per year to 894,471 
Baht per year, and average inventory per month is reduced by 53%. 
Keywords:  Procurement plan, Inventory, Integer Linear program, Mathematical model 
 
1. บทน า 
 บริษัทประกอบรถอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่พิจารณาใน

กรณีศึกษานี้ มีระบบการผลิตแบบ One-Piece Flow ผลิต
สินค้าส าเร็จรูปตามความต้องการจริงของลูกค้า จากข้อมูล



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

41 

ยอดคงเหลือสินค้าคงคลังในเดือน ต.ค. พ.ศ. 2558 พบว่ามี
มูลค่าชิ้นส่วนในคลังสินค้ามากเกินความต้องการของลูกค้า 
สามารถผลิตสินค้าได้ถึง 6.8 เดือนส าหรับชิ้นส่วนที่สั่งซื้อจาก
ผู้ส่งมอบ ก. ดังนั้นบริษัทต้องการลดปริมาณสินค้าคงคลัง 
ปัจจุบันพบว่าพนักงานใช้ประสบการณ์ในการวางแผนการสั่ง
ชิ้นส่วนและก าหนดระดับชิ้นส่วนขั้นต่ า (Safety Stock) โดย
ค านึงถึงต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุดเป็นหลัก ส่งผลให้มีชิ้นส่วนเกิน
ความจ าเป็นต่อความต้องการของลูกค้า รายการชิ้นส่วนที่
น ามาพิจารณาในการวางแผนการสั่งซื้อเป็นของผู้ส่งมอบ ก. 
ชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตแต่ละรุ่นของผู้ส่งมอบรายนี้มีมูลค่า
ชิ้นส่วนรวมกันสูงสุดจากผู้ส่งมอบ 3 รายสูงสุด เป็นชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มียอดขาย คิดเป็น 70-75% ของ
ยอดขายรวมทั้งหมด มูลค่าชิ้นส่วนคงคลังที่สั่งซื้อจากผู้ส่ง
มอบ ก. คิดเป็น 20% ของชิ้นส่วนทั้งหมดในคลังสินค้า โดยมี
รายการชิ้ นส่ วนทั้ งสิ้ น  20 รายการ  และน า เข้ าจาก
ต่างประเทศ  
 ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอการวางแผนการสั่งซื้อชิ้นส่วนของผู้
ส่งมอบ ก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 
ประกอบด้วยผลรวมของต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลหรือทาง
อากาศ และต้นทุนค่าถือครองชิ้นส่วน โดยยังสามารถผลิต
สินค้าได้ตามค าสั่งซื้อ 
 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 Ye, Liang และ Zhu [1] ได้น าเสนอก าหนดการจ านวน
เ ต็ ม เ ชิ ง เ ส้ น แ บ บ ผ ส ม  (Mixed-Integer Linear 
Programming: MILP) เพื่อก าหนดแผนการจัดส่งน้ ามันและ
เส้นทางของการเดินเรือขนส่งที่เหมาะสมที่สุด ของบริษัท
กลั่นน้ ามันแห่งหนึ่ง สามารถลดต้นทุนลง 6%  
 Liu, Alhasan และ Papageorgiou [2] ได้น า เสนอ  
MILP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายการขน
ถ่ายน้ ามันดิบผ่านท่อแกว่งและการใช้อุปกรณ์ในแต่ละ
เครือข่ายโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัทน้ ามันใน
ซาอุดีอาระเบีย สามารถลดค่าใช้จ่ายประจ าปีได้ประมาณ 14 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 12.8% โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
 Yang, Zhang และ Xiao [3] ได้น าเสนอ MILP ส าหรับ
พัฒนาออกแบบระบบการกระจายพลังงาน ในเมืองกวางโจว 
ประเทศจีน ที่มีการผลิตพลังงานและใช้พลังงานมากที่สุด 
ส่งไปยังอาคารต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายการกระจายพลังงาน เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายประจ าปีส าหรับการลงทุนการบ ารุงรักษาและ

การใช้งานระบบ สามารถลดค่าใช้จ่ายประจ าปีลง 14.1 % 
จากระบบเดิม และคืนทุนภายใน 3 ป ี 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 การขนส่งชิ้นส่วนน าเข้าจากต่างประเทศแบบ EXW 
(Ex Works) จากผู้ส่งมอบ ก. 

ทางเลือกการขนส่งชิ้นส่วนจากผู้ส่งมอบ ก. มี 2 
ช่องทาง คือ ขนส่งทางอากาศ (Air Freight) ซึ่งมีเวลาน า
การสั่งซื้อ (Lead Time) 2 เดือน และทางเรือ (Sea Freight) 
ซึ่งมีเวลาน าการสั่งซื้อ 3 เดือน บริษัทฯ ในกรณีศึกษามี
นโยบายการสั่งซื้อชิ้นส่วนจากผู้ส่งมอบ ก. โดยขนส่งทาง
ทะเล และเป็นแบบ EXW คือ ผู้ส่งมอบ ก. จะสิ้นสุดภาระ
การส่งมอบ เมื่อเตรียมชิ้นส่วนไว้พร้อมส าหรับส่งมอบตามวัน
และเวลาตามที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ ณ สถานที่หรือหน้า
โรงงานของผู้ส่งมอบ ก. เอง โดยบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการขนส่งชิ้นส่วนมายังคลังสินค้า
ของบริษัทฯ ทั้งหมด ค่าบริการขนส่งทางอากาศและทาง
ทะเล แบบ EXW แสดงดังรูปที่ 1 
 

 
 รูปที่ 1 ค่าบริการขนส่งแบบ EXW จากผู้ส่งมอบ ก. 

 
3.2 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับการวางแผนสั่งซื้อ
ชิ้นส่วนจากต่างประเทศ 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ในการ
ตัดสินใจสั่งซื้อชิ้นส่วนในแต่ละเดือน เพื่อให้ต้นทุนการสั่งซื้อ
และต้นทุนการถือครองต่ าที่สุด โดยค านึงถึงความต้องการ
ของลูกค้า เวลาน าสั่งซื้อชิ้นส่วนและชิ้นส่วนขั้นต่ า  

สมการ เป้ าหมาย  (Objective Function) คื อ 

Origin charges Origin charges

Cartage Change (a.) Cartage Change (e.)

a < 488.89 Kg 220.00    Per Shipment e < 4 Cbm 200.00    Per Shipment

a ≥ 488.89 Kg 0.45 Per Kg e ≥ 4 Cbm 50 Per Cbm

Cartage fuel Surcharge 15% of Cartage Change Cartage fuel Surcharge 15% of Cartage Change

Transfer fee to Airport (b.) Export Clearance 65.00     Per Shipment

b < 1 Cbm 20.00     Per Shipment Export document (CMR) 65.00     Per Shipment

b ≥ 1 Cbm 20.00     Per Cbm VGM Handling fee 25.00     Per Shipment

Export document 135.00    Per Shipment EDI Admin Fee 15.00     Per Shipment

EDI Admin Fee 15.00     Per Shipment Freight charges

Airline Document Fee 60.00     Per Shipment Freight 100.00    Per Cbm

Airline Security Fee (c.) Destination Charge

c < 343.75 kg 55.00     Per Shipment Delivery Order fee 1,500.00 Per Shipment

c ≥ 343.75 kg 0.16       Per Kg Handling fee 200.00    Per Shipment

Freight charges Status 180.00    Per Cbm

Freight (d.) Facility 80.00     Per Cbm

d< 42.42 Kg 140.00    Per Shipment CFS 350.00    Per Cbm

42.42 Kg ≤ d < 45 Kg 3.30       Per Kg THC 250.00    Per Cbm

45 Kg      ≤ d < 100 Kg 2.75       Per Kg Wharfage 150.00    Per Cbm

100 Kg    ≤ d < 500 Kg 2.00       Per Kg Custom Clearance 2,500.00 Per Shipment

500 Kg    ≤ d < 1000 Kg 1.50       Per Kg

d ≥ 1000 Kg 1.20       Per Kg

Fuel Surchange 0.33       Per Kg

Destination Charge

Delivery Order fee 800.00    Per Shipment

Handling fee 500.00    Per Shipment

Custom fee 200.00    Per Shipment

Custom Clearance 2,500.00 Per Shipment

Rate Price (AUD)

Rate Price (THB)

Sea Freight

Rate Price (AUD)

Rate Price (AUD)

Rate Price (THB)

Air Freight

Rate Price (AUD)
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ผลรวมของต้นทุนค่าขนส่งทางทะเล/ทางอากาศ และต้นทุน
ค่าถือครองวัตถุดิบมีค่าน้อยที่สุด ดังนี้ 

  

𝑀𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 = ∑(𝐴𝑗 + 𝑂𝑗 + 𝐼𝑗)

𝑚

𝑗=1

  

ดัชนี 
𝑖 แทนชิ้นส่วนแต่ละชิ้น โดยที ่𝑖 มีค่าเท่ากับ 1, 2, …, 𝑛 
𝑗 แทนช่วงในแต่ละเดือน โดยที่  𝑗 มีค่าเท่ากับ 1, 2, …, 𝑚  
𝑘 แทนช่วงปริมาณน้ าหนัก (กก.) หรือปริมาตร (ลบ.ม.) 
ส าหรับค านวณอัตราค่ าบริการขนชิ้ นส่ วน (Cartage 
Change) ทางอากาศหรือทางทะเล อัตราค่าธรรมเนียมไป
สนามบิน (Transfer Fee to Airport) อัตราค่าธรรมเนียม
รักษาความปลอดภัยของสายการบิน (Airline Security 
Fee) ของชิ้นส่วน  โดยที่ 𝑘 มีค่าเท่ากับ 1, 2, …, 𝑝 
𝑙 แทนช่วงปริมาณน้ าหนัก (กก.) ส าหรับค านวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า (Freight Charges) ของชิ้นส่วน  
โดยที่ 𝑙 มีค่าเท่ากับ 1, 2, …, 𝑧 
ตัวแปรตัดสินใจ 
𝑋𝑖𝑗 , 𝑌𝑖𝑗 คือ ปริมาณชิ้นส่วนที่ตัดสินใจสั่งซื้อ ขนส่งโดยทาง
อากาศ, ทางทะเลของชิ้นส่วน 𝑖 ในเดือน 𝑗 ตามล าดับ 
𝐸𝑗 , 𝐹𝑗  คือ ค่าแสดงการรับชิ้นส่วนใดๆ ขนส่งโดยทางอากาศ
และทางทะเล โดยมีค่าเป็น 1 เมื่อมีการรับชิ้นส่วน และมีค่า 
0 เมื่อไมม่ีการรับชิ้นส่วน ในเดือน 𝑗 ตามล าดับ 
𝑞𝑘𝑗 คือ ค่าแสดงการรับชิ้นส่วนใดๆ ขนส่งโดยทางอากาศ 
ส าหรับค านวณอัตราค่าบริการขนชิ้นส่วน โดยมีค่าเป็น 1 
เมื่อมีการรับชิ้นส่วน และมีค่า 0 เมื่อไม่มีการรับชิ้นส่วน 
ในช่วง 𝑘 เดือน 𝑗 
𝑟𝑘𝑗 คือ ค่าแสดงการรับชิ้นส่วนใดๆ ขนส่งโดยทางอากาศ 
ส าหรับค านวณอัตราค่าธรรมเนียมไปสนามบิน โดยมีค่าเป็น 
1 เมื่อมีการรับชิ้นส่วน และมีค่า 0 เมื่อไม่มีการรับชิ้นส่วน 
ในช่วง 𝑘 เดือน 𝑗 
𝑠𝑘𝑗 คือ ค่าแสดงการรับชิ้นส่วนใดๆ ขนส่งโดยทางอากาศ 
ส าหรับค านวณอัตราค่าธรรมเนียมรักษาความปลอดภัยของ
สายการบิน โดยมีค่าเป็น 1 เมื่อมีการรับชิ้นส่วน และมีค่า 0 
เมื่อไมม่ีการรับชิ้นส่วน ในช่วง 𝑘 เดือน 𝑗 
𝑡𝑙𝑗 คือ ค่าแสดงการรับชิ้นส่วนใดๆ ขนส่งโดยทางอากาศ 
ส าหรับค านวณอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า โดยมีค่า
เป็น 1 เมื่อมีการรับชิ้นส่วน และมีค่า 0 เมื่อไม่มีการรับ
ชิ้นส่วน ในช่วง 𝑙 เดือน 𝑗 

𝑢𝑘𝑗 คือ ค่าแสดงการรับชิ้นส่วนใดๆ ขนส่งโดยทางทะเล 
ส าหรับค านวณอัตราค่าบริการขนชิ้นส่วน โดยมีค่าเป็น 1 
เมื่อมีการรับชิ้นส่วน และมีค่า 0 เมื่อไม่มีการรับชิ้นส่วน 
ในช่วง 𝑘 เดือน 𝑗 

𝑎𝑘𝑗  คือ ปริมาณน้ าหนักของชิ้นส่วน (กก.) ที่จะรับทาง
อากาศ ส าหรับค านวณอัตราค่าขนชิ้นส่วน ในช่วง 𝑘 เดือน 𝑗  
𝑏𝑘𝑗 คือ ปริมาตรของชิ้นส่วน (ลบ.ม.) ที่จะรับทางอากาศ 
ส าหรับค านวณอัตราค่าธรรมเนียมไปสนามบิน ในช่วง 𝑘 
เดือน 𝑗 

𝑐𝑘𝑗 คือ ปริมาณน้ าหนักของชิ้นส่วน (กก.) ที่จะรับทาง
อากาศ ส าหรับค านวณอัตราค่าธรรมเนียมรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบิน ในช่วง 𝑘 เดือน 𝑗 

𝑑𝑙𝑗  คือ ปริมาณน้ าหนักของชิ้นส่วน (กก.) ที่จะรับทาง
อากาศ ส าหรับค านวณอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 
ในช่วง 𝑙 เดือน 𝑗 
𝑒𝑘𝑗  คือ ปริมาตรของชิ้นส่วน (ลบ.ม.) ที่จะรับทางทะเล 
ส าหรับค านวณอัตราค่าบริการขนชิ้นส่วน ในช่วง 𝑘 เดือน 𝑗 

พารามิเตอร์ 
𝐴𝑗  คือ ต้นทุนค่าขนส่งทางอากาศในเดือน 𝑗 
𝑂𝑗  คือ ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลในเดือน 𝑗 
𝐼𝑗  คือ ต้นทุนการถือครองชิ้นส่วนในเดือน 𝑗 
𝐶𝑖   คือ ต้นทุนของชิ้นส่วน 𝑖 หน่วยบาท 
𝐷𝑖𝑗 คือ ปริมาณความต้องการชิ้นส่วน 𝑖 ในเดือน 𝑗  
𝐻𝑖𝑗 คือ ปริมาณชิ้นส่วน 𝑖 คงเหลือ ณ สิ้นเดือน 𝑗  
K  คือ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินไทยบาทต่อออสเตรเลีย
ดอลลาร์ 
M  คือ ค่าคงที่ ที่มีค่ามากๆ 
𝑄𝑖𝑗   คือ แผนการรับชิ้นส่วน 𝑖 ทีข่นส่งทางอากาศในเดือน 𝑗  
𝑅𝑖𝑗 คือ แผนการรับชิ้นส่วน 𝑖 ทีข่นส่งทางทะเลในเดือน 𝑗  
𝑆𝑖 คือ ปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ าของชิ้นส่วน 𝑖 
𝑉𝑖 คือ ปริมาตรของชิ้นส่วน 𝑖 หน่วย ลบ.ม. ต่อชิ้น  
𝑊𝑖  คือ ปริมาณน้ าหนักของชิ้นส่วน 𝑖 หน่วยกิโลกรัมต่อชิ้น  
สมการข้อจ ากัด  
ปริมาณของชิ้นส่วน 𝑖 (ชิ้น) ที่ตัดสินใจสั่งซื้อ ขนส่งโดยทาง
อากาศและทางทะเล ในเดือน 𝑗 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
และเป็นจ านวนเต็ม ของชิ้นส่วน 𝑖 และในเดือน 𝑗 ตามล าดับ 

𝑋𝑖𝑗 , 𝑌𝑖𝑗 ≥ 0              ; ∀𝑖, 𝑗              (2) 

(1) 
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𝑋𝑖𝑗 , 𝑌𝑖𝑗  ∈ 𝐼+           ; ∀𝑖, 𝑗            (3) 
ตัวแปรตัดสินใจแบบ 0 หรือ 1 

𝐸𝑗 , 𝐹𝑗 ∈ {0,1}          ; ∀𝑗              (4) 
𝑞𝑘𝑗 , 𝑟𝑘𝑗 , 𝑠𝑘𝑗 , 𝑢𝑘𝑗 ∈ {0, 1}         ; ∀𝑘, 𝑗           (5) 

𝑡𝑙𝑗 ∈ {0, 1}         ; ∀𝑙, 𝑗            (6) 
ถ้ามีการรับชิ้นส่วนที่ ขนส่งทางอากาศหรือทางทะเล
𝑄𝑖𝑗 ,  𝑅𝑖𝑗 > 0 ตัวแปร 𝐸𝑗 , 𝐹𝑗  จะมีค่าเท่ากับ 1 ตามล าดับ ใน
เดือน 𝑗 
 

        ∑ 𝑄𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≤  M𝐸𝑗            ; ∀𝑗  
 

      ∑ 𝑅𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≤  M𝐹𝑗           ; ∀𝑗 

แผนการรับชิ้นส่วน 𝑖 ในเดือน 𝑗 มีเวลาน าสั่งซื้อเท่ากับ 2 
เดือนของขนส่งทางอากาศ และ 3 เดือนของขนส่งทางทะเล 

𝑄𝑖,𝑗+2 = 𝑋𝑖𝑗              ; ∀𝑖, 𝑗            (9) 
𝑅𝑖,𝑗+3 = 𝑌𝑖𝑗              ; ∀𝑖, 𝑗           (10) 

ปริมาณชิ้นส่วนคงเหลือ ณ สิ้นเดือน 𝑗 ของชิ้นส่วน 𝑖 
𝐻𝑖,𝑗+1 = 𝐻𝑖𝑗 − 𝐷𝑖,𝑗+1 + 𝑄𝑖,𝑗+1 + 𝑅𝑖,𝑗+1   ; ∀𝑖, 𝑗  (11) 

ปริมาณชิ้นส่วนคงเหลือ ณ สิ้นเดือน 𝑗 ของชิ้นส่วน 𝑖 มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับสินค้าคงคลังขั้นต่ า 

𝐻𝑖𝑗 ≥  𝑆𝑖               ; ∀𝑖, 𝑗          (12) 
ผลรวมปริมาณน้ าหนักชิ้นส่วนที่รับทางอากาศในเดือน 𝑗 ใน
ทุกอัตราค่าบริการขนชิ้นส่วน มีค่าเท่ากับผลรวมของปริมาณ
น้ าหนักชิ้นส่วนที่จะรับทางอากาศ  
 

       ∑ 𝑎𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

=  ∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

; ∀𝑗 

ผลรวมของค่าแสดงการรับชิ้นส่วน ขนส่งโดยทางอากาศ 
ส าหรับค านวณอัตราค่าบริการขนชิ้นส่วน มีค่าเท่ากับ 1 

 

        ∑ 𝑞𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

=  1               ; ∀𝑗   

ถ้าไม่มีการรับวัตถุดิบทางอากาศ และถ้ามีการรับชิ้นส่วนที่
ขนส่งทางอากาศ มีน้ าหนักน้อยกว่า 488.89 กก., มากกว่า
ห รื อ เ ท่ า กั บ  4 8 8 . 8 9  ก ก . ,  𝑎𝑘𝑗 ≥ 0  ตั ว แ ป ร 
𝑞1,𝑗 , 𝑞2,𝑗 ,  𝑞3,𝑗,  𝑞𝑘𝑗  จะมีค่าเท่ากับ 1 ตามล าดับ 

𝑎1,𝑗 < 0 ∙ 𝑞1,𝑗             ; ∀𝑗            (15) 
𝑎2,𝑗 < 488.89 ∙ 𝑞2,𝑗  ; ∀𝑗            (16) 
𝑎3,𝑗 ≥ 488.89 ∙ 𝑞3,𝑗  ; ∀𝑗            (17) 
 𝑎𝑘𝑗 ≤ 𝑀𝑞𝑘𝑗               ; ∀𝑘, 𝑗         (18) 

ผลรวมปริมาตรของชิ้นส่วนที่รับทางอากาศในเดือน 𝑗 ในทุก
อัตราค่าธรรมเนียมไปสนามบิน มีค่าเท่ากับผลรวมของ
ปริมาตรของชิ้นส่วนที่จะรับทางอากาศ  

 

     ∑ 𝑏𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

=  ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

  ; ∀𝑗      

ผลรวมของค่าแสดงการรับชิ้นส่วน ขนส่งโดยทางอากาศ ใน
เดือน 𝑗 ส าหรับค านวณอัตราค่าธรรมเนียมไปสนามบิน มีค่า
เท่ากับ 1  

 

         ∑ 𝑟𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

=  1                ; ∀𝑗          

ถ้าไม่มีการรับวัตถุดิบทางอากาศ และถ้ามีการรับชิ้นส่วนที่
ขนส่งทางอากาศ  มีปริมาตรน้อยกว่า 1 ลบ.ม., มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ลบ.ม., 𝑏𝑘𝑗  ≥ 0  ตัวแปร  𝑟1,𝑗 , 𝑟2,𝑗 ,  𝑟3,𝑗 , 𝑟𝑘𝑗   
จะมีค่าเท่ากับ 1 ตามล าดับ 

𝑏1,𝑗 < 0 · 𝑟1,𝑗        ; ∀𝑗               (21) 
𝑏2,𝑗 < 𝑟2,𝑗              ; ∀𝑗               (22) 
𝑏3,𝑗 ≥ 𝑟3,𝑗              ; ∀𝑗               (23) 
 𝑏𝑘𝑗 ≤ 𝑀𝑟𝑘𝑗          ; ∀𝑘, 𝑗            (24) 

ผลรวมปริมาณน้ าหนักของชิ้นส่วนที่รับทางอากาศในเดือน 𝑗 
ในทุกอัตราค่าธรรมเนียมรักษาความปลอดภัยของสายการ
บิน มีค่าเท่ากับผลรวมของปริมาณน้ าหนักของชิ้นส่วนที่จะ
รับทางอากาศ  

 

 ∑ 𝑐𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

=  ∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

; ∀𝑗 

ผลรวมของค่าแสดงการรับชิ้นส่วน ขนส่งโดยทางอากาศ ใน
เดือน 𝑗 ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมรักษาความปลอดภัยของ
สายการบิน มีค่าเท่ากับ 1 

 

∑ 𝑠𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

=  1               ; ∀𝑗 

ถ้าไม่มีการรับวัตถุดิบทางอากาศ และถ้ามีการรับชิ้นส่วนที่
ขนส่งทางอากาศ ในเดือน 𝑗 มีน้ าหนักน้อยกว่า 343.75 กก., 
ม ากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ  343.75 กก . ,  𝑐𝑘𝑗  ≥ 0 ตั ว แปร 

 𝑠1,𝑗 , 𝑠2,𝑗 , 𝑠3,𝑗 ,  𝑠𝑘𝑗   จะมีค่าเท่ากับ 1 ตามล าดับ 

𝑐1,𝑗 < 0 ∙ 𝑠1,𝑗             ; ∀𝑗               (27) 
𝑐2,𝑗 < 343.75 ∙ 𝑠2,𝑗  ; ∀𝑗               (28) 
𝑐3,𝑗 ≥ 343.75 ∙ 𝑠3,𝑗  ; ∀𝑗               (29) 
𝑐𝑘𝑗 ≤ 𝑀𝑠𝑘𝑗                ; ∀𝑘, 𝑗            (30) 

ผลรวมปริมาณน้ าหนักของชิ้นส่วนที่รับทางอากาศในเดือน 𝑗 

(7) 

(7) 

(13) 

(18) 

(18) 

(25) 

(26) 

(13) 

(8) 

(20) 

(14) 

(19) 
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ในทุกอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า มีค่าเท่ากับผลรวม
ของปริมาณน้ าหนักของชิ้นส่วนที่จะรับทางอากาศ   

 

 ∑ 𝑑𝑙𝑗

𝑧

𝑙=1

=  ∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

    ; ∀𝑗      

ผลรวมของค่าแสดงการรับชิ้นส่วน ขนส่งโดยทางอากาศ 
ส าหรับอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า มีค่าเท่ากับ 1 
 

∑ 𝑡𝑙𝑗

𝑧

𝑙=1

=  1                   ; ∀𝑗   

ถ้าไม่มีการรับวัตถุดิบทางอากาศ และถ้ามีการรับชิ้นส่วนที่
ขนส่งทางอากาศ มีน้ าหนักน้อยกว่า 42.42 กก., มากกว่า
หรือเท่ากับ 42.42 กก. แต่น้อยกว่า 45 กก., มากกว่าหรือ
เท่ากับ 45 กก. แต่น้อยกว่า 100 กก., มากกว่าหรือเท่ากับ 
100 กก. แต่น้อยกว่า 500 กก., มากกว่าหรือเท่ากับ 500 
กก. แต่น้อยกว่า 1,000 กก., มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 กก.
,  𝑑𝑙𝑗  ≥ 0 ตั ว แปร  𝑡1,𝑗 , 𝑡2,𝑗 , 𝑡3,𝑗 , 𝑡4,𝑗 , 𝑡5,𝑗 , 𝑡6,𝑗, 𝑡7,𝑗,

𝑡𝑙𝑗   จะมีค่าเท่ากับ 1 ตามล าดับ 

𝑑1,𝑗 < 0 ∙ 𝑡1,𝑗             ; ∀𝑗               (33) 
𝑑2,𝑗 < 42.42 ∙ 𝑡2,𝑗    ; ∀𝑗               (34) 
𝑑3,𝑗 ≥ 42.42 ∙ 𝑡3,𝑗    ; ∀𝑗               (35) 
𝑑4,𝑗 ≥ 45 ∙ 𝑡4,𝑗         ; ∀𝑗               (36) 
𝑑5,𝑗 ≥ 100 ∙ 𝑡5,𝑗       ; ∀𝑗               (37) 
𝑑6,𝑗 ≥ 500 ∙ 𝑡6,𝑗       ; ∀𝑗               (38) 
𝑑7,𝑗 ≥ 1,000 ∙ 𝑡7,𝑗    ; ∀𝑗               (39) 
𝑑𝑙𝑗 ≤ 𝑀𝑡𝑙𝑗                     ; ∀𝑙, 𝑗            (40) 

มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งทางอากาศ (บาท) ในเดือน 𝑗 ดังรูปที่ 1  
    𝐴𝑗 = 𝐾[210𝐸𝑗 + 1.15(220𝑞2,𝑗 + 0.45𝑎3,𝑗)              

+20𝑟2,𝑗 + 20𝑏3,𝑗 + 55𝑠2,𝑗 + 0.16𝑐3,𝑗 
  +140𝑡2,𝑗 + 3.3𝑑3,𝑗 + 2.75𝑑4,𝑗 + 2𝑑5,𝑗 

+1.5𝑑6,𝑗 + 1.2𝑑7,𝑗 + 0.33 ∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

] 

+4,000𝐸𝑗                               ; ∀𝑗               (41) 

ผลรวมปริมาตรของชิ้นส่วนที่รับทางทะเลในเดือน 𝑗 ของทุก
อัตราค่าบริการขนชิ้นส่วน มีค่าเท่ากับผลรวมของปริมาตร
ของชิ้นส่วนที่จะรับทางทะเล  

 

∑ 𝑒𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

=  ∑ 𝑉𝑖𝑌𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

     ; ∀𝑗   

ผลรวมของค่าแสดงการรับชิ้นส่วน ขนส่งโดยทางทะเล 
ส าหรับค านวณอัตราค่าบริการขนชิ้นส่วน มีค่าเท่ากับ 1 

 

∑ 𝑢𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

=  1                   ; ∀𝑗     

ถ้าไม่มีการรับวัตถุดิบทางอากาศ และถ้ามีการรับชิ้นส่วนที่
ขนส่งทางทะเล มีปริมาตรน้อยกว่า 4 ลบ.ม., มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4 ลบ.ม., 𝑒𝑘𝑗  ≥ 0 ตัวแปร 𝑢1,𝑗 , 𝑢2,𝑗, 𝑢3,𝑗 , 𝑢𝑘𝑗 
จะมีค่าเท่ากับ 1 ตามล าดับ 

𝑒1,𝑗 < 0 · 𝑢1,𝑗            ; ∀𝑗               (44) 

𝑒2,𝑗 < 4 · 𝑢2,𝑗           ; ∀𝑗               (45) 
𝑒3,𝑗 ≥ 4 · 𝑢3,𝑗           ; ∀𝑗               (46) 
 𝑒𝑘𝑗 ≤ 𝑀𝑢𝑘𝑗              ; ∀𝑘, 𝑗            (47) 

มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งทางทะเล (บาท) ในเดือน 𝑗 ดังรูปที่ 1  
𝑂𝑗 =   𝐾[170𝐸𝑗 + 1.15(200𝑢2,𝑗 + 50𝑒3,𝑗)           

 +100 ∑ 𝑉𝑖𝑌𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

] + 1,010 ∑ 𝑉𝑖𝑌𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

             

+4200                                      ; ∀𝑗               (48) 

มูลค่าต้นทุนการถือครองชิ้นส่วนในเดือน 𝑗 คิดเป็น 25% ต่อ
ปีของมูลค่าชิ้นส่วนคงเหลือ [4]   

 
 

𝐼𝑗  = (
0.25

12
) ∑ 𝐶𝑖𝐻𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

  ; ∀𝑗  

3.3 การประมวลผล 
 การประมวลผลตัวแบบทางคณิตศาสตร์ใช้ Open 
Solver ในไมโครซอฟท์เอกซ์เซล 2010 (Microsoft Excel 
2010) โดยก าหนดให้ 𝑛 = 20, 𝑚 = 12, 𝑀 = 100000, 
 𝑝 = 3, 𝑧 =, 𝐾 = 26.7  และ 𝑆𝑖 มีค่าดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 ปริมาณชิ้นส่วนขั้นต่ าของแต่ละรายการ 

 

4.ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 เมื่อน าข้อมูลวางแผนการสั่งซื้อชิ้นส่วนน าเข้าจาก
ต่างประเทศ จ านวน 20 รายการ ในเดือน ก.ค. พ.ศ. 2559 - 
มิ.ย. พ.ศ. 2560 ของผู้ส่งมอบ ก. ด้วยวิธีการวางแผนการ
สั่งซื้อในปัจจุบัน โดยเลือกขนส่งทางทะเลทั้งหมด ตาม

ล ำดบั รหสัชิน้สว่น จ ำนวน (ชิน้) ล ำดบั รหสัชิน้สว่น จ ำนวน (ชิน้)

1 SYS-MDF1888 2 11 MDF1777-HD 4

2 SYS-CAF1889 2 12 CAF1878-FIN 2

3 74150014 2 13 CAF1878-HD 4

4 MDF1937-HD 8 14 MLF1879-FIN 2

5 CAF1645-FIN 4 15 MLF1879-HD 4

6 CAF1645-HD 8 16 73834017 2

7 76357112 2 17 CAF1975 2

8 74340001 2 18 MLF1991 2

9 CAF1776-FIN 2 19 MDF1704-HD 4

10 CAF1776-HD 4 20 MFQ53040 2

𝑆𝑖 𝑆𝑖𝑖 𝑖

(31) 

(32) 

(43) 

(49) 

(42) 
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นโยบายของบริษัทฯ เวลาน าการสั่งซื้อ 3 เดือน พบว่ามี
ต้ นทุนค่ า ใช้ จ่ า ยรวม เท่ ากั บ  1 ,131 ,109  บาทต่ อปี  
ประกอบด้วยต้นทุนค่าขนส่งทางทะเล 613,577 บาทต่อปี 
(คิดเป็น 54%) และต้นทุนการถือครองชิ้นส่วน 517,532 
บาทต่อปี (คิดเป็น 46%) มีปริมาณชิ้นส่วนคงคลังเฉลี่ย
เท่ากับ 2,070,130 บาทต่อเดือน ค านวณด้วยสมการที ่(43) 
4.2 ผลการด าเนินงานจากตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
 การวางแผนการสั่งซื้อชิ้นส่วน ภายใต้สมมติฐาน
ความต้องการของลูกค้าคงที่ โดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
สรุปได้ว่ามีการตัดสินใจสั่งซื้อชิ้นส่วนน าเข้าโดยขนส่งทาง
ทะเลเช่นเดียวกับในวิธีการปัจจุบัน แต่มีจ านวนการสั่งซื้อ
ของแต่ละรายการในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากัน ท าให้มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 894,471 บาทต่อปี ประกอบไปด้วย
ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเล 595,365 บาทต่อปี (คิดเป็น 67%) 
และต้นทุนการถือครองชิ้นส่วน 299,106 บาทต่อปี (คิดเป็น 
33%) มีปริมาณชิ้นส่วนคงคลังเฉลี่ยเท่ากับ 1,196,423 บาท
ต่อเดือน เนื่องจากชิ้นส่วนของผู้ส่งมอบ ก. 95% ผลิตจาก
วัตถุดิบทองแดง/ทองเหลือง ส่วนอีก 5% ผลิตจากเหล็กและ
ตะกั่ว จึงมีน้ าหนักมาก เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนที่ผลิตจากวัสดุที่
มีน้ าหนักเบา แต่จะมีปริมาตรมากกว่า เช่น วัสดุพอลิเมอร์ 
อลูมิเนียม  ซึ่งปริมาณน้ าหนักมีผลให้ต้นทุนขนส่งทางอากาศ
สูงกว่าทางทะเล แต่ต้นทุนขนส่งทางทะเลจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาตรของชิ้นส่วนเป็นหลัก ถ้าหากมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่มี
ลักษณะน้ าหนักที่เบา อาจท าให้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
เลือกขนส่งทางอากาศเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ ากว่าทางทะเล  
 
5. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า การวางแผนการสั่งซื้อ
ชิ้นส่วนในปัจจุบัน มีต้นทุนรวมเท่ากับ 1,131,109 บาทต่อปี 
แต่วิธีการที่น าเสนอจะมีต้นทุนเท่ากับ 894,471 บาทต่อปี 
โดยเลือกใช้ขนส่งทางทะเลเพียงอย่างเดียวเหมือนกัน คิดเป็น
ต้นทุนรวมลดลงประมาณ 21% เมื่อเปรียบเทียบกับรูป
แบบเดิม แต่มีจ านวนการสั่งซื้อของแต่ละชิ้นส่วนในแต่ละ
เดือนไม่เท่ากัน สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนรวมสูงเกิดจากต้นทุน
การถื อครองชิ้ นส่ วน เป็ นหลั ก  เนื่ อ งจากปั จจุ บั น ใช้
ประสบการณ์ของพนักงานในการวางแผนการสั่งซื้อโดยการ
ควบรวมจ านวนการสั่งซื้อเกินความต้องการใช้ชิ้นส่วนจริง 
เพียงเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง แสดงให้เห็นว่าปริมาณชิ้นส่วน
คงคลังเฉลี่ยต่อเดือนลดลงประมาณ 53% ส่งผลให้พื้นที่การ

จัดเก็บชิ้นส่วนลดลงเฉลี่ยต่อเดือน 38% จากเดิม และการ
บริหารจัดการชิ้นส่วนง่ายขึ้นในการจัดเก็บและตรวจนับ
ความถูกต้องของจ านวนชิ้นส่วนระหว่างระบบกับชิ้นส่วนจริง 
ดังรูปที่ 3 ภายใต้สมมติฐานความต้องการของลูกค้าคงที่  

จากรูปที่ 3 ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 2559 
มูลค่ายอดคงเหลือของชิ้นส่วนก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
มีค่าเท่ากันเนื่องจากออกค าสั่งซื้อไปแล้วตามระบบเดิม 
 

 
รูปที่ 3 มูลค่ายอดคงเหลือของชิ้นส่วน ในปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560  

(ล้านบาท) ก่อนและหลังการปรับปรุงโดยใชต้ัวแบบทางคณิตศาสตร ์
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การก าหนดสั่งซื้ออะไหล่วิกฤตส าหรับงานซ่อมบ ารุงลิฟต ์

Determination of the Critical Spare Parts Ordering for Elevator 
Maintenance. 
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บทคัดย่อ 

บริษัทในกรณีศึกษานี้ขาย ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงลิฟต์ มีจ านวนลิฟต์ที่ดูแลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีอะไหล่
ส ารองส าหรับงานซ่อมบ ารุงที่ต้องจัดเก็บจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกันอะไหล่บางตัวกลับไม่พอต่อการใช้งาน และต้อง
สั่งด่วนซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ถ้าเกิดความล่าช้าในการซ่อมบ ารุง จะส่งผลให้สูญเสียความน่าเชื่อถือในงานบริการและ
ชื่อเสียงของบริษัท สาเหตุของปัญหาอะไหล่ส ารองนี้เกิดจากวิธีการค านวณปริมาณการสั่งซื้อยังไม่เหมาะสม  ผู้วิจัยจึง
น าเสนอสูตรค านวณปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่วิกฤติ ที่ในอดีตไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  พร้อมทั้งก าหนดจุดสั่งซื้อและ
ปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม โดยจ าลองจ านวนการเสียของอะไหล่ด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็น และเปรียบเทียบสูตร
ที่น าเสนอและสูตรที่ใช้อยู่ด้วยแบบจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่มในไมโครซอฟต์เอกซ์เซล สามารถลดต้นทุนจาก 1,953,741  
±81,072 บาทต่อปี เป็น 1,082,957±34,525 บาทต่อปี หรือลดลง 45% และลดกรณีสั่งด่วนจาก 11±1 ครั้งต่อปี เหลือ 
7±1 ครั้งต่อปี  หรือลดลง 33% 
ค าหลัก สินค้าคงคลัง, อะไหล่วิกฤต, การจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่ม, อารีน่า 

 
Abstract 

The company in this case study sell, install, and maintain elevators.  More and more elevators 
are under contract so the company keeps a lot of spare parts; however, some parts are still out-of-
stock.  When running out of stock, the company has to do an urgent order which is very costly.  A delay 
of replacing parts damages the company’s credibility and reputation.  The cause of spare part problems 
results from the formula for ordering parts.  We propose a new formula for ordering critical parts, which 
have been frequently out of stock.  In addition, the ordering point and ordering quantity are also 
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proposed. The number of failed parts are modeled with a probability distribution.  The proposed and 
the currently used ordering formulas are compared via a discrete-event simulation model developed 
in Microsoft Excel. The total cost is decreased from 1,953,741±81,072 Baht to 1 ,082 ,957±34,525 Baht 
or decreasing by 45% and the number urgent cases decreases from 11±1 to 7±1 equal to 33% 
Keywords:  Inventory, Critical part, Discrete-event simulation, Arena. 
 
 
1. บทน า  

จากข้อมูลประวัติงานซ่อมบ ารุง พบว่าการสั่งซื้ออะไหล่
ส ารองส าหรับงานซ่อมบ ารุงประสบปัญหาอะไหล่บางส่วนมี
ปริมาณมากเกินความต้องการจนค้างสต๊อกและไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ แต่ในขณะเดียวกันอะไหล่บางส่วนกลับมีไม่
พอต่อการใช้งาน แต่ปัญหาที่ส าคัญอยู่ที่อะไหล่วิกฤติซึ่งเป็น
อะไหล่ที่มีราคาสูง หากอะไหล่ประเภทนี้เสียหาย จะท าให้
ลิฟต์ไม่สามารถท างานได้ ส่งผลกระทบต่องานบริการและ
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมาก ดังนั้นจึงแก้ไขปัญหาด้วย
การสั่งซื้อด่วน ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง
หรือราคาอะไหล่ที่สูงกว่าปกติ  ในปัจจุบันการสั่งซื้ออะไหล่  
จะสั่ งซื้อตามสูตรค านวณปริมาณการสั่ งซื้อ (Reorder 
Quantity) ของบริษัท ซึ่งใช้มายาวนาน โดยค านวณและสั่ง
อะไหล่ทุกๆ เดือน หากค่าที่ค านวณมีปริมาณสูงมาก ผู้
ค านวณจะใช้ประสบการณ์ก าหนดปริมาณสั่งซื้ออะไหล่ ซึ่ง
อาจเป็นค่าที่ไม่เหมาะสม  

บทความนี้จึงน าเสนอสูตรค านวณปริมาณการสั่งซื้อ
อะไหล่วิกฤติและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยและปริมาณงาน
สั่งด่วน ระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Wongmongkolrit and Rassameethes [1] น าเสนอ
วิธีค านวณการก าหนดขนาดสั่งซื้อให้และระดับสต๊อกส าหรับ
อะไหล่ส ารองที่มีความต้องการแบบไม่ต่อเนื่อง โดยปรับปรุง
สูตรการสั่ งซื้อที่ประหยัด  (Economic Order Quantity: 
EOQ) [1] พิจารณาปริมาณอุปกรณ์ที่ ใช้ งาน ค่ า เฉลี่ ย
ระยะเวลาที่อะไหล่เสีย และระดับงานบริการ เพื่อก าหนด
ระดับสต๊อกและปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม  
 

Omar and Supadi [2] น าเสนอ Lot-for-Lot model โดย
มีพื้นฐานจากสมการ EOQ และปรับเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยง
ความซับซ้อนและให้ ได้ต้นทุนที่ เหมาะสมที่สุดโดยใช้
โปรแกรมเอกซ์เซลส าหรับสร้างแบบจ าลอง 
 

de Rego and de Mesquita [3] น าเสนอแบบจ าลอง
การพยากรณ์ความต้องการใช้งานอะไหล่ และควบคุมอะไหล่
คงคลังเพื่อหานโยบายที่เหมาะสมของ [3] ศึกษาข้อมูล
อะไหล่ส ารองรถยนต์และเปรียบเทียบการพยากรณ์ 3 
รู ป แ บ บ  ไ ด้ แ ก่  Simple Moving Average (SMA),  
Syntetos–Boylan Approximation (SBA) แ ล ะ 
Bootstrapping และเปลี่ยนการแจกแจงความน่าจะเป็น 
ของความต้องการอะไหล่ทั้งหมด 6 แบบจ าลอง ได้แก่ 
Normal Gamma, NBD-Negative, Binomial 
Distribution, Compound Poisson-Normal, 
Compound Poisson-Gamma และ Bootstrapping  เพื่อ
หานโยบายที่เหมาะสมในการควบคุมอะไหล่คงคลังภายใต้
การพิจารณาความต้องการอะไหล่ 
 

Godoy และคณะ [4] น าเสนอการก าหนดการสั่งชื่อ
อะไหล่วิกฤติบนเงื่อนไขความน่าเชื่อถือที่มีชื่อว่า Condition-
Based Service Level (CBSL) โดยพิจารณาระยะเวลาการ
รออะไหล่ (Lead time) และระดับงานบริการ Service 
Level (SL) ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงในการจัดการอะไหล่คง
คลังให้มีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการ
ออกนโยบายควบคุมอะไหล่คงคลัง 
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3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 3.1 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่มส าหรับกรณีการ
สั่งซื้อในปัจจุบัน 

รุ่นลิฟต์ที่พิจารณาเป็นลิฟต์ที่มีจ านวนอยู่ในสัญญาซ่อม
บ ารุงสูงที่สุดและเป็นรุ่นที่ไม่มีการผลิตแล้ว คือรุ่น GPQ2L1 
และเลือกศึกษาอะไหล่วิกฤติ คือ Power Supply Card รุ่น 
KCR-816 และพิจารณาข้อมูลการใช้งานอะไหล่ ปี ค .ศ. 
2015 สูตรค านวณปริมาณการสั่งซื้อในปัจจุบันแสดงด้วย
สมการที่ (1) 
Reorder Q’ty =Min + (Avg.* LT) + WFP - OH – PO (1) 
โดยที่ 
Min คือ Safety factor*Avg 
Safety factor คือ 1.5 
Avg คือ ค่าเฉลี่ยความต้องการอะไหล่ย้อนหลัง 12 เดือน 
(Average Demand) 
LT คือ ระยะเวลารอรับอะไหล่หลังจากสั่งซื้อ (Lead Time) 
หน่วยเป็นเดือน Lead time ของ KCR-816 เท่ากับ 4 เดือน 
 
WPF คือ จ านวนอะไหล่ค้างรับ (Wait for Parts) 
OH คือ จ านวนอะไหล่ที่มีในคงคลัง (On Hand) 
PO คือ จ านวนอะไหล่ที่สั่งซื้อแล้วรอรับ (Purchase Order) 
 

เนื่องจากแบบจ าลองเป็นของอะไหล่วิกฤติ ดังนั้นค่า
ของ WFP หรือจ านวนอะไหล่ค้างรับจึงไม่เกิดขึ้นแต่จะ
กลายเป็นปริมาณอะไหล่สั่งด่วน เพราะอะไหล่ต้องน าไป
เปลี่ยนทันที่เมื่อเสียเนื่องจากลิฟต์จะหยุดท างานทันทีเมื่อ
อะไหล่วิกฤติใช้งานไม่ได้ และส่วนของ OH แสดงถึงจ านวน
อะไหล่คงคลั งมีปริมาณเท่า ไหร่จะสะท้อนให้ เห็นถึ ง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บอะไหล่ หากมีสูงๆหมายถึงบริษัท
ต้องเสียเงินค่าจัดเก็บสูงเช่นกัน หากระบายอะไหล่ไม่ทัน
อาจจะเกิดปัญญาเนื่องจากอะไหล่จัดเก็บนานจนไม่สามารถ
ใช้งานได้ 
 จ ากสมกา รที่  (1 ) ผู้ วิ จั ย ส ร้ า ง แบบจ า ลอ งบน
ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และใช้ Yasai เพื่อสุ่มความต้องการใช้
งานอะไหล่ด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปัวซอง [3] 
ที่มีค่าเฉลี่ย 475±2 ชิ้นต่อปี เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายและงาน

สั่งด่วนที่เกิดขึ้น ใช้ข้อมูลการค่าเฉลี่ยการใช้งานอะไหล่ KCR-
816 ของปี ค.ศ.2015 และจ าลองข้อมูลต่อไปอีก 4 ปี ส าหรับ
การสั่งซื้อแบบปัจจุบันจะเกิดขึ้นทุกๆ สิ้นเดือน ซึ่งค านวณ
ปริมาณสั่งซื้อตามสมการที่ (1)  
 ปริมาณการสั่งซื้อจริง  (Actual Reorder Quantity)  
จะพิจารณาจากอะไหล่ที่มีในคงคลัง ถ้าอะไหล่ในคงคลังมี
น้อยกว่า 10 ชิ้น จะสั่งซื้อจริงตามสูตรค านวณ แต่ถ้ามีอะไหล่
มากกว่า 10 ชิ้น จะสั่งซื้อเพียง 10% จากค่า ผู้วิจัยพิจารณา
ค่าดัชนีชี้วัด คือ ระดับการบริการ ต้นทุนการสั่งซื้อกรณีสั่ง
ด่วน ต้นทุนสั่งด่วน ต้นทุนการถือครองและต้นทุนรวม 
จากนั้นประมวลผล 300 รอบ ผลแสดงดังตารางที่ 1 และน า
ข้อมูลที่ได้มาค านวณที่ความเชื่อมั่น (Confidence interval) 
ที่นัยส าคัญ 95% พบว่าต้นทุนรวมอยู่ในช่วง 1,953,741 ± 
81,072 บาท และ กรณีสั่งด่วน  11 ± 1 ครั้ง ที่ระดับการ
บริการอยู่ที่ 97.05% ± 1.26 % ดังตารางที่ 2 ที่แสดงค่าของ
ดัชนี 6 ตัว ซึ่งค่าค านวณนี้จะถูกน าไปเทียบกับแบบจ าลอง
สถานการณ์การสั่งซื้อแบบใหม่และตรวจสอบว่าเกิดการ 
ซ้อนทับช่วงข้อมูลของผลการค านวณระหว่างแบบจ าลอง
สถานการณ์ทั้ง 2 แบบหรือไม่ 
 ส าหรับงานบริการ (Service Level) คือ โอกาสที่มี
อะไหล่ไม่ขาดสต๊อกหรือโอกาสที่สินค้าสามารถส่งมอบถึง
ลูกค้าได้  ดังนั้นระดับงานบริการ 97% จึงหมายถึง โอกาสที่
มีอะไหล่พร้อมส่งมอบเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงได้ 97% ซึ่งถือ
ว่าเป็นระดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยระดับงานบริการมีค่าสูง
เกินไป ก็จะส่งผลให้ระดับอะไหล่คงคลังสูงด้วยเช่นกัน ผลที่
ตามมาคือต้นทุนในการถือครองก็จะมีมูลค่าที่สูงเกินไป 
อาจจะเกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมา อาทิ อะไหล่ในคลัง
น ามาใช้งานไม่ได้อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการเก็บ
ระยะเวลานาน รวมทั้งเกิดปัญหาด้านปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่
ไม่เพียงพอ ส่วนถ้าระดับงานบริการต่ าก็จะท าให้โอกาสที่
อะไหล่ขาดสต๊อกมากขึ้น ส่งผลให้งานบริการไม่น่าเชื่อถือได้
เพราะลูกค้าย่อมต้องการการบริการที่ทันท่วงที  อาจ
ก่อให้เกิดความไม่พอใจจากลูกค้าหากไม่สามารถให้บริการ
งานซ่อมบ ารุงไม่ทัน 
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ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ของแบบจ าลองสถานการณ์การสั่งซื้อต่อปีในปัจจุบัน 

 
 

จากข้อมูลที่แสดงดังตารางที่ 1 จะพบว่าจ านวนการสั่ง
ด่วนเกิดเพียงมี 11 ครั้งต่อปี ซึ่งค่านี้เป็นจ านวนต่ าสุดที่
เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการสั่งของจริง เนื่องจากว่า  การสั่ง
อะไหล่จริงในปัจจุบันใช้ประสบการณ์และความรู้สึกในการสั่ง
อะไหล่ท าให้ปริมาณที่สั่งต่อครั้งมีจ านวนไม่มากเนื่องด้วย
ราคาอะไหล่ค่อนข้างที่สูง แต่สูตรที่น ามาค านวณเป็นการ
ลดทอนจากค่าค านวณดังสมการที่ (1) อย่างตรงไปตรงมา
ตามที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ จึงท าให้ค่าที่ออกมาดีกว่าความ
เป็นจริง 
 
3.2 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่มส าหรับกรณีการ
สั่งซื้อแบบใหม่  
3.2.1 ความต้องการอะไหล่ส ารอง 

ความต้องการของอะไหล่ส ารองนั้นมาจากการเสียของ
อะไหลซ่ึ่งสามารถวัดได้จากจ านวนความถี่การเสียของอะไหล่
เกิดขึ้น [1] เรียกว่า อัตราการเสีย (λ) มีค่าเท่ากับสมการที่ 
(2) 
 

   𝐷 =  λ =
1

𝑀𝑇𝐵𝐹
           (2) 

โดยที่ 
MTBF เป็นเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียของอะไหล่ (Mean 
Time between Failure) ซึ่ ง ค านวณจากการน า ข้ อมู ล
ระยะเวลาการเสียอะไหล่ย้อนหลัง มาหาค่าเฉลี่ยจาก
โปรแกรม Input Analyzer ใน Arena หรือ Minitab ส่วนค่า
เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียของอะไหล่ (θ) ค านวณดังสมการ
ที่ (3) 

 

                                     θ =
MTBF

𝑘
                                  (3) 

 

โดย จ านวนของอะไหล่ที่ต้องใช้ส าหรับลิฟต์แต่ละตัว (m) 

และจ านวนลิฟต์ที่อยู่ในสัญญาบริการ (k) เป็นข้อมูลส าคัญใน
การหาความต้องการของอะไหล่ ดังสมการที่ (4)  

                             
   𝐷 = 𝑚. 𝑘. λ                             (4) 

 
3.2.2 การปรับปรุงสูตรการค านวณแบบ EOQ 
 จากสูตร EOQ แบบเดิมดังสมการที่ (5) ได้ถูกปรับใหม่
ให้เหมาะสมกับอะไหล่วิกฤติซึ่งมีความต้องการแบบไม่
ต่อเนื่อง (Discrete demand) [1] โดยน าความต้องการ
อะไหล่ที่ค านวณจากสมการที่ (4) มาแทนความต้องการ
อะไหล่ของสมการที่ (5) ดังสมการที่ (6) 
 

   QEOQ*= √
2𝑆𝐷

𝐶𝐼
                                (5) 

                      

   Q* = √
2𝑆 𝑚𝑘𝜆

𝐶𝐼
                                (6)                                        

 

โดย  
S คือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออะไหล่แต่ละครั้ง  
C คือ ต้นทุนหรือราคาอะไหล่ต่อชิ้น  
I คือ สัดส่วนค่าถือครองอะไหล่ต่อปีต่อชิ้น 
 
 ซึ่งการค านวณต้นทุนของอะไหล่คงคลังจะค านวณจาก
ต้นทุนการสั่งซื้อรวมกับต้นทุนการถือครองอะไหล่ ดังสมการ
ที่ (7) 

 
TCEOQ = Ordering cost + Holding cost 

 

      TCEOQ = S[
𝑚𝑘𝜆

𝑄∗ ] + CI[
𝑚𝑘𝜆

𝑄∗ ]                            (7) 
 

 เพื่ อหาปริมาณการสั่ งซื้ อที่ เหมาะสม  (Optimal 
purchasing quantity) ซึ่งตังเป็นตัวแปร n ผู้วิจัยถึงแทนค่า
สมการที่ 7 ดังนี้ 
 

TC = S 
𝑘

𝑛
 + CI∙m∙ [∑ 𝑖𝑛

𝑖=1 ] [
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑛
] 

 

    = S 
𝑘

𝑛
 + CI∙m[[

𝑛

2
] ∙ (𝑛 + 1)] ∙ [

𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑛
] 

             = S 
𝑘

𝑛
 + CI∙m[

𝑛+1

2
] ∙ [𝑀𝑇𝐵𝐹]           (8) 
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หาค่าอนุพันธ์ของ TC เทียบ n แล้วตั้งให้ n ให้เท่ากับ 0 

 

ดังนั้น จะได้    n = √
2Sk

CIm∙MTBF
= √

2S

CIm∙θ
                     (9) 

 

และให้ p = j*m โดยที่ p คือ จ านวนสั่งซื้ออะไหล่ที่แท้จริง 
                                       j คือ ค่า n ที่ปัดเศษขึ้น 
 

 

 

3.2.3 การก าหนดอะไหล่คงคลังขั้นต่ า (Safety Stock) 
  การก าหนดระดับอะไหล่คงคลังขั้นต่ าจะอยู่บนพื้นฐาน
ของช่วงเวลาของอัตราการเสียของอะไหล่และส าหรับอะไหล่
วิกฤตินั้น ความต้องการจึงเป็นรูปแบบไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการ
แจกแจงแบบปัวซองจึงถูกน ามาใช้ในการค านวณ ดังสมการที่ 
(10)  และ (11) 
 

  𝑃𝑥(𝑡 = 𝐿) =  
(𝜆𝑠∙𝐿)𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆𝑠𝐿         (10) 

 

          𝑆𝑆 = 𝑚. (1 + 𝑃𝑥(𝑡 = 𝐿))                                     (11) 
 

โดยที่  SS คือ อะไหล่คงคลังขั้นต่ า (Safety stock) 
         Px คือ ความน่าจะเป็นที่อะไหล่จะเสีย ในที่นี่เป็นการ

แจกแจงแบบปัวซอง 
          L คือ ระยะเวลารอรับอะไหล่หลังจากสั่งซื้อ 
 
3.2.4 การก าหนดตัวแปรจากข้อมูลอะไหล่วิกฤต ิ
  ข้อมูลอะไหล่รุ่น KCR-816 แสดงดังตารางที่ 3 เพื่อ
น ามาก าหนดปริมาณการสั่งซื้อ และระดับอะไหล่คงคลังที่
เหมาะสมและตารางที่ 5 ได้สรุปผลการค านวณ โดยจุดสั่งซื้อ 
(Re-order point) จะเกิดเมื่ออะไหล่มีจ านวนต่ ากว่าอะไหล่
คงคลังขั้นต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 รายละเอียดข้อมูลอะไหล ่ 

 
 
ตารางที่ 4 สรุปค่าการค านวณของอะไหล ่ 

 
 

จากการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ เหมาะสม 

(Optimal Purchasing Quantity) และระดับอะไหล่คงคลัง
ขั้นต่ า (Safety Stock) ของอะไหล่รุ่น KCR-816 ผู้วิจัยเลือก
ระดับงานบริการ (Service Level) ที่  96.42% ท าให้จุด
สั่งซื้อจะเกิดขึ้นเมื่ออะไหล่ KCR-816 มีปริมาณต่ ากว่า 35 
ชิ้น และจะสั่งซื้อครั้งละ 10 ชิ้น 
 
3.2.5 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่มการสั่งซื้อแบบ
ปรับปรุง  
   ผู้วิจัยสร้างแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลปริมาณการใช้งาน
อะไหล่เฉลี่ยตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 จนถึง ค.ศ.2019 เพื่อหาความ
ต้องการอะไหล่ในแต่ละเดือนด้วยการแจกแจงแบบปัวซอง
จากโปรแกรม Yasai เช่นเดียวกับการสั่งซื้อปัจจุบันแต่  
วิธีการต่างกันคือ การสั่งซื้อเกิดเมื่อระดับอะไหล่มีจ านวนต่ า
กว่าระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ า 
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 จากการประมวลผล 300 รอบ เช่นเดียวกับแบบจ าลอง
กรณีสั่งซื้อแบบปัจจุบัน ได้ผลแสดงดังตารางที่  5 พบว่า
ต้นทุนและกรณีสั่งด่วน ที่ระดับความเชื่อมั่น (confidence 
level) 95% พบว่ าต้นทุนรวมอยู่ ในช่ วง  5,414,785 ± 
172,627 บาท และ กรณีสั่งด่วน 36 ± 3 ครั้ง โดยที่ระดับ
งานบริการอยู่ท่ี 98% ± 1.4% ตามตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 ผลลัพธ์ของแบบจ าลองสถานการณ์การสั่งซื้อต่อปีหลังจากมี
การปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 เมื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองสถานการณ์การสั่งซื้อ
ปัจจุบันและแบบใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี พบว่าข้อมูล
ในช่วงความเชื่อมั่น 95% ไม่มีการซ้อนทับของช่วงความ
เชื่อมั่นของต้นทุนรวม อันได้แก่ การสั่งของทั้งกรณีสั่งด่วน 
และสั่งปกติ ต้นทุนการถือครองอะไหล่ และต้นทุนค่าเฉลี่ย
อะไหล่คงคลัง ดังนั้นต้นทุนจึงลดลงอย่างมีนัยส าคัญดังกราฟ
ที่ 1 รวมไปถึงจ านวนการสั่งด่วนก็มีปริมาณลดลงจาก 11 
ครั้ง เป็น 7 ครั้ง คิดเป็น 33.30% 
 

 
รูปที่ 1 ต้นทุนการสั่งซื้อและถือครองอะไหล่ KCR-816 

 

 สาเหตุหลักที่ท าให้ต้นรวมลดลงไปถึง 45% ก็คือ มีการ
บริหารจัดการและหมุนเวียนจ านวนอะไหล่คงคลังที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 1 จะเห็นว่า

ต้นทุนทั้ง 5 อย่างมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนี้ ต้นทุนการสั่งด่วนลดลงจาก 188,1320 
บาท เหลือ 125,475 บาท คิดเป็น 33 % ต้นทุนการถือครอง
อะไหล่ลดลงจาก 1,745,263 บาท เหลือ 937,860 บาท คิด
เป็น 46% ต้นทุนการสั่งอะไหล่แบบปกติลดลงจาก 20,346 
บาท เหลือ 19,622 บาท คิดเป็น 4% และต้นทุนอะไหล่คง
คลังเฉลี่ยลดลงจาก 145,000 บาท เหลือ 1,125,000 บาท 
คิดเป็น 21% นอกจากการสั่งซื้อแบบใหม่จะสามารถลดทุน
ได้แล้วยังเพิ่มให้ระดับงานบริการสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเพิ่มจากเดิมคือ 97% เป็น 98% 
การสั่งซื้ออะไหล่วิกฤติแบบใหม่มีประสิทธิภาพทั้งในเชิง
ต้นทุนและระดับงานบริการ 
 
5. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
   จากผลการวิจัยพบว่าการปรับปรุงสูตรการสั่งซื้อแบบ
ใหม่มีข้อดีคือ สามารถก าหนดระดับอะไหล่คงคลังขั้นต่ าได้
จากความต้องการใช้งานจริง ท าให้ดีกว่าแบบปัจจุบันคือ ไม่
ต้องค านวณปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่ทุกเดือน และมีปริมาณ
การสั่งซื้อชัดเจน โดยถูกก าหนดจากระดับงานบริการ ท าให้
การวางแผนการจัดการอะไหล่ดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนลดลงใน
ขณะที่งานบริการก็อยู่ในความพึงพอใจของลูกค้า 
 ส่วนระดับงานบริการแบบใหม่มีค่าดีกว่าแบบปัจจุบัน
อยู่ 1% ท าให้เห็นว่า แม้การสั่งซื้อแบบใหม่มีต้นทุนรวมต่ า
กว่า 45% แต่ก็ยังสามารถท าให้ระดับงานบริการดีกว่าด้วย
อย่างมีนัยส าคัญ 
 ส าหรับข้อเสียของการสั่งซื้อแบบใหม่คือ ต้องหมั่น
ตรวจสอบระดับอะไหล่คงคลังเสมอเนื่องจากเป็นตัวก าหนด
จุดสั่งซื้อ หากตรวจสอบผิดหรือขาดการตรวจสอบ อาจท าให้
เกิดการสั่งด่วนมากขึ้น และข้อเสียอีกส่วนคือ ยังไม่มีการ
ก าหนดระดับของอะไหล่คงคลังสูงสุด (Max-Stock) ถ้าหาก
ไม่มีการก าหนดก็อาจจะท าให้เสี่ยงต่อภาวะที่ระบายอะไหล่
คงคลังไม่ทันจนอะไหล่ไม่สามารถใช้งานได้จากการจัดเก็บ
เป็นเวลานาน ดังนั้นขั้นต่อไปผู้วิจัยถึงเสนอแนะให้มีการ
พิจารณาระดับอะไหล่คงคลังสูงสุดในการวิจัยต่อไป 
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LOSS REDUCE OF FINISHED SYRUP FOR CARBONATED SOFT DRINKS 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียน้ าเชื่อมส าเร็จรูปในกระบวนการผลิตน้ าอัดลมบรรจุกระป๋องของบริษัท
ตัวอย่าง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท การศึกษาปัญหาใช้ทฤษฏี 3 จริง พบสาเหตุของการสูญเสีย คือ ผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปมีปริมาตรสูงกว่ามาตรฐาน และส่วนผสมน้ าเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี ท าไม ท าไม วิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อปรับปรุง จากสาเหตุข้างต้นผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงโดย การควบคุมด้วยการมองเห็น การท ากิจกรรมไคเซ็น และการ
จัดท ามาตรฐานเครื่องจักร หลังการปรับปรุงพบว่าสามารถลดการสูญเสียน้ าเชื่อมส าเร็จรูป จากเดิม 3.62 % เหลือ 
1.92 % สามารถลดการสูญเสียน้ าเชื่อมส าเร็จรูปลงได้ 1.7 %  
ค้าหลัก: การสูญเสีย การควบคุมด้วยการมองเห็น มาตรฐานเครื่องจักร 
 
Abstract 
The objective of this research is to study how to reduce losses in the finished syrup in the process of 
carbonated soft drinks for sample company. That may affect to the capital cost. The 3GEN was used to 
solve the problem. It was found that the finished products has higher volume than standarded, also 
the mixture was not meet the standard. The theory Why Why was used to analyze the root cause .From 
the above reasons, there for the visibility Kaizen activities was used for adjusting to meet the equipment 
standard. After improvements, the finished syrup was reduced the losses of finished syrup from 3.62 
percent to 1.92 percent. In other words the total losses was 1.7 percent. 
Keywords: Loss, Control visibility, Equipment standard. 
        
 
1. บทน้า 

บริษัท ตัวอย่าง เริ่มด าเนินธุรกิจน้ าอัดลมเมื่อปี 
2496 และมีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรม

น้ าอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษตลอดจนเป็น
ต านานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้น า ใน
ตลาดเมืองไทยนอกจากนี้ บริษัทตัวอย่างได้ขยายธุรกิจสู่การ
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ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นน ามากมาย อาทิ น้ า
ดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าว
เป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของ
ประเทศและต่อมาบริษัทตัวอย่างได้เลือกที่จะผลิตเครื่องดื่ม
น้ าอัดลม ภายใต้ตราสินค้า “est “ ซึ่งเป็นตราสินค้าของคน
ไทย และประกันคุณภาพสินค้าโดยการรับรองระบบ ISO 
22000 – 2005 จาก SGS รวมถึงระบบ GMP & HACCP 
จาก องค์การอาหารและยา โดยรักษาคุณภาพของสินค้า
ตั้งแต่เริ่มขบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ การจัดเก็บ
ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี เพื่อ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานส่งถึงมือลูกค้า โดย
ทางบริษัทได้ผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมหลากหลายรสชาติ และ
หลากหลายขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
และจากการได้ตรวจสอบ รวมถึงเก็บข้อมูลของกระบวนการ
ผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมบรรจุกระป๋อง เดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน ปี 2558 พบว่าทางบริษัท ตัวอย่างมีการสูญเสีย
น้ าเชื่อมส าเร็จรูปจากกระบวนการผลิตจ านวนมาก 

 จากของเสียที่เกิดข้ึนในขบวนการผลิตที่ท าให้บริษัทฯ 
เกิดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนที่สูง ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความจ าเป็น
ที่จะลดข้อบกพร่องจากขบวนการผลิตนี้โดยใช้เครื่องมือ
คุณภาพQC 7 Tools,ทฤษฏี 3 จริง และทฤษฎี ท าไม ท าไม 
(Why Why Analysis)ลดปัญหาการเกิดของเสีย  เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพทางด้านการแข่งขันและความสามารถในการสร้าง
ก าไรให้กับบริษัทฯเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.ทฤษฎี เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด(QC7 Tools) [1] 
 เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด(QC 7 Tools)คือ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการท างาน 
ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหาการเลือกปัญหาการ
ส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหา และวิเคราะห์
สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจน
ช่วยในการจัดท ามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

2.2.ทฤษฎี ท้าไม ท้าไม(Why Why Analysis) [2],[3] 
 เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้
เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอน โดยการถาม 
“ท าไม” จนกว่าจะค้นพบต้นตอสาเหตุของปรากฏการณ์ ท า
ให้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น จากรูปที่ 1 เป็นการอธิบาย
วิธีวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ เมื่อได้ปัจจัยที่เป็นต้นตอของ
ปรากฏการณ์ จึงน ามาหามาตรการในการแก้ไข 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิอธิบายวิธีการคิดแบบ ท าไม ท าไม 

2.3 ทฤษฎี 3 จริง [4] 
 3 จริง หรือ 3 GEN คือ หลักการท างานของญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็นหลักการที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความจริงล้วนๆ คน
ญี่ปุ่นพูดว่า“อย่าเชื่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์มากนัก ให้ไปดู
หน้างานด้วยจะได้เข้าใจถ้ามัวนั่งเทียนอยู่กับโต๊ะแล้วเราจะรู้
ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือเปล่า อย่าเชื่อใครง่ายๆ 
ถ้าไม่เห็นกับตา"  
 หลักการ "3 GEN" ซังเก็ง... มาจากค าภาษาญี่ปุ่น 3 
ค า ได้แก่   
  1.GENBA(เ ก็ ม บ ะ ) คื อ ส ถ า น ที่ จ ริ ง เ มื่ อ เ กิ ด  
ปัญหาขึ้นเราต้องเข้าไปตรวจดูสถานที่เกิดเหตุจริงด้วยตัวของ
เราเอง ถึงแม้ว่าจะมีคนอธิบายหรือรายงานให้เราฟังแล้วก็
ตาม เราควรเข้าไปดูให้เห็นกับตา 
 2.GENBUTSU (เก็มบุสึ) คือ ชิ้นงานจริง เราต้อง
เข้าไปดูชิ้นงานที่ เกิดความเสียหายด้วยตาของเราเอง 
ถึงแม้ว่าเราจะรู้จักปัญหานี้เป็นอย่างดีก็ตาม เพราะอาการ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งอาจจะแตกต่างจากที่เราเคย 
เห็นมาก่อนก็ได้ 
 3.GENJITSU (เก็นจิสึ) คือ ข้อเท็จจริง เราต้องเข้า
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริง โดยดู
ข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องอย่างรอบครอบด้วยตัวของเราเอง 
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ถึงแม้ว่าจะมีคนรวบรวมข้อมูลมาให้เราบ้างแล้วก็ตาม 
เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่ได้มาอาจจะไม่เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์หาข้อเท็จจริงได้ หรือข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดก็ได้ 
 ดังนั้นหลักการ "3 GEN" จึงมีความส าคัญในการ
น ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อมูลต่างๆ ได้มีความชัดเจนและถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้น จนท าให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขอย่าง
ถูกวิธีและตรงจุดต่อไป   
 
3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ (2559)[5] ได้ท าการศึกษา
การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตใบเลื่อยคันธนูโดยใช้
เครื่องมือคุณภาพ ในโรงงงานผลิตใบเลื่อยแห่งหนึ่งที่ใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิต มากถึง 26 เครื่อง ซึ่งมีผลให้
เกิดผลิตภัณฑ์บกพร่อง และท าให้เกิดความสูญเสียจ านวน
หนึ่ง  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของการสูญเสียโดย
ใช้เครื่องมือ 7 ประการ และท าการปรับปรุงวิธีการในขั้นตอน
การลด พบว่าสามารถลดอัตราผลิตภัณฑ์บกพร่องจากเดิม
โดยเฉลี่ยต่อวันที่ 51.13 % เหลือ 0.57% ต่อวัน ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้นอย่างมาก 
 อุมาพร พกแดงและณัฐนารี สุขเสกสรรค์ (2556)[6] 
ได้ท าการวิจัยการลดของเสียในกระบวนการผลิตท่อยาง
น้ ามันในรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดย 
วิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมน าเสนอแนวทางในการแก้ไข และ 
น าแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบไปปฏิบัติที่ใช้เครื่องมือ 
คุณภาพ (QC Tools) ซึ่งผลการปรับปรุงพบว่ามีจ านวนของ
เสียลดลงเหลือ ร้อยละ 1.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์บริษัท 
 
4.วิธีการด้าเนินงาน 
4.1.เก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลมี 2 ลักษณะ 
 1)การรวบรวมข้ อมู ลที่ เ กี่ ย วกั บขั้ น ตอนของ
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมบรรจุกระป๋อง และ
ประมวลผลว่าแนวโน้มที่มาของปัญหาแต่ละด้านของ
กระบวนการผลิต 
 2)ข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต 

1) ขั้นตอนการผลิต 
 ขบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมบรรจุกระป๋องมี
ขั้นตอนการผลิตด้วยกัน8ขั้นตอน ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ผสมผสานระหว่างคนกับเครื่องจักร โดยมีขั้นตอนการผลิต 
ดังนี้ 
 - ขั้นตอนที่ 1 การน ากระป๋องเปล่าที่รับมาจากบริษัท
ผลิตกระป๋องส่งเข้ากระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมบรรจุกระป๋อง เพื่อท า
ล าเลียงโดยสายพานส่งต่อไปในขั้นตอนถัดไปดังรูปที่ 2 

 
 รูปที่ 2การน ากระป๋องเปล่าส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต 
 

 - ขั้ น ต อ น ที่  2 น า ก ร ะ ป๋ อ ง เ ข้ า สู่ เ ค รื่ อ ง ล้ า ง 
(Rinser)เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการล้างกระป๋องด้วยน้ าบริสุทธิ์ 
ที่ แรงดันน้ า ไม่ต่ ากว่ า  20ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว (PSI)เพื่ อ
ด าเนินการล้างกระป๋องให้สะอาด และส่งต่อในขั้นตอนของ
กระบวนการถัดไปดังรูปที่ 3 

 
   รูปที่ 3การด าเนินการล้างกระป๋อง 

  
 - ขั้นตอนที ่3 รับน้ าเชื่อมส าเร็จรูปจากห้องผสมส่งมา
ตามท่อ เพื่อท าการบรรจุผลิตภัณฑ์น้ าอัดลมลงในกระป๋อง 
และท าการปิดฝาแสดงดังรูปที่ 4 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

56 

 

 
รูปที่ 4บรรจุผลิตภัณฑ์น้ าอัดลมลงในกระป๋อง และท าการปิดฝา 

 

  - ขั้นตอนที่ 4 ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในกระป๋องด้วย
เครื่องตรวจเช็คระดับน้ า (Filheight& Dud detector) 
ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ตรวจเช็คระดับผลิตภัณฑ์ในกระป๋อง 

  
 - ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการปรับอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ ที่
บรรจุด้วยอุณหภูมิที่ต่ าประมาณ 8 องศาเซลเซียส ให้มี
อุณหภูมิใกล้เคียงชั้นบรรยากาศโดยเครื่อง Warmer         ดัง
รูปที่ 6 

 
       รูปที่ 6 การปรับอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ 
 

  - ขั้นตอนที่ 6 การพิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ลงบนกระป๋อง 
เพื่อระบุวันที่ผลิต ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 การพิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ 

 
 - ขั้นตอนที่ 7 การแพ็คผลิตภัณฑ์ ลงในถาดกระดาษและ
ห่อหุ้มด้วยพลาสติกใส ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 การแพ็คหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ 

 
          - ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการเรียงแพ็คผลิตภัณฑ์ลงบน
กระบะ (พาเลท)จัดเก็บเข้าโกดังเตรียมการขนส่งเพื่อ
จ าหน่ายต่อไปดังรูปที่ 9 

 
    รูปที่ 9การเรียงผลิตภัณฑ์ขึ้นกระบะ 

 
2) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ้น
ระหว่างการมกราคม – มิถุนายน 2558 โดยเฉลี่ย 
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ตารางที่ 1 ประเภทของเสียและเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบยอดผลิต 
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน ปี 2558 
 

 
จากตารางที่ 1 สามารถน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์โดย
กราฟพาเรโตได้ดังรูปที่ 10 

    
Percent 52.8 30.7 11.0 5.5
Cum % 52.8 83.4 94.5 100.0

ประเภทของเส ีย อ ื ่นๆน ้ำเช ื ่อมส ูญเส ียช ่วง Setupผล ิตภ ัณฑ ์ไม ่ได ้มาตรฐานปร ิมาตรผล ิตภ ัณฑ ์เก ินมาตรฐาน
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รูปที่ 10แผนภูมิพาเรโต จ านวนของเสียน้ าเชื่อมส าเร็จรูป 

 

 ผู้ท าการวิจัยได้เลือกท าการแก้ไขและปรับปรุงเฉพาะ
ปัญหาที่มีจ านวนของเสียสูงที่สุด 2 ล าดับแรกโดยมีจ านวน
การสูญเสียสูงสุดซึ่งเกิดมาจากกระบวนการผลิตคือ ปริมาตร
ผลิตภัณฑ์เกินมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน คณะ
ผู้ท าการวิจัยได้ท าความเข้าใจลักษณะของเสียตามแต่ละ
สาเหตุและปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดย
วิเคราะห์ร่วมกับทางโรงงาน ซึ่งลักษณะของเสียทั้ง 2 ชนิด 

แสดงดังรูป 11(ก), 11(ข) 

        
รูปที่ 11(ก) ปริมาตรเกิน    รูปที่ 11(ข) ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน                       
ตามมาตรฐาน 

  

 4.2 การวิเคราะห์ปัญหา 
 เมื่อทราบลักษณะของเสียที่มีการพบบ่อย ผู้วิจัยได้
ท าการประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อท าการวิเคราะห์ปัญหา
และหาทางแก้ไขแสดงดังรูปที่ 12 

 
รูปที่12การประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของเสีย 
 
สรุปผลการประชุม และจากการใช้หลักการ 3 G (3 Gen) 
- Genba สถานที่จริง 
- Genbutsu สิ่งของจริง 
- Genjitsu สถานการณ์จริง 

 ผู้วิจัยร่วมกับพนักงานวิเคราะห์หลักการท างานของ
เครื่องบรรจุ ซึ่งจะมีส่วนประกอบของเครื่องจักรหลักๆอยู่ 3 
ส่วนคือ 1 ลูกกลิ้งท าหน้าที่ล าเลียงกระป๋องเปล่า 2. ชุดปรับ
ระดับผลิตภัณฑ์ (spacer) ใช้ปรับตั้งระดับผลิตภัณฑ์ใน
กระป๋อง 3. ชุดวาล์วฟิลเลอร์ ท าหน้าเติมผลิตภัณฑ์ลง
กระป๋องเมื่อกระป๋องล าเลียงเข้ามาถึงต าแหน่งชุดปรับระดับ
ผลิตภัณฑ ์(spacer) ดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 ส่วนประกอบของเครื่องจักรหลักๆ 

 จากผลการประชุม สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ดังนี้ 
 4.2.1 จากปัญหาผลิตภัณฑ์ปริมาตรสูงกว่ามาตรฐาน 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยหลักการทฤษฎี ท าไม 
ท าไม ดังตารางที่ 2 
 

รายการ ประเภทการสูญเสีย 
% สูญเสีย

เทียบยอดผลิต 

1 ปริมาตรผลิตภัณฑ์เกินมาตรฐาน 1.91 

2 ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 1.11 

3 น้ าเชื่อมสูญเสียช่วง Setup 0.4 

4 อื่นๆ 0.2 

  สูญเสียรวม 3.62 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ปริมาตรสูงกว่า
มาตรฐาน  

ลักษณะ
ของ

ปัญหา 
สาเหตุ Why 1 Why 2 

แนว
ทางแก้ไข 

 
 
 
 
ผลิตภัณ
ฑ์
ปริมาตร
สูงกว่า
มาตรฐา
น 

1.ชุดปรับ
ระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
 ที่น ามาใช้
ไม่ถูกต้อง
ตามขนาดที่
ต้องการ
บรรจุ 

1.มีการ
หยิบมา
ใช้งานผิด 

1.ไม่มี
ขนาด
บรรจุ
ระบุไว้ที่
ชุดปรับ
ระดับ
ผลิตภัณ
ฑ์  
2.ชุดปรับ
ระดับ
ผลิตภัณ
ฑ์ มี
จ านวน
หลายชิ้น 

1.ระบุ
ขนาดไว้
ที่ ชุด
ปรับ
ระดับ
ผลิตภัณ
ฑ์ 
2.ท าชุด
ปรับ
ระดับ
ผลิตภัณ
ฑ์ ให้เป็น
ชิ้นเดี่ยว
กัน 

 
2.ความสูง
ของชุดปรับ
ระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
เปลี่ยนแปล
ง 

 
1ชุดปรับ
ระดับ
ผลิตภัณ
ฑ์ชิ้นเล็ก
เสียรูปสึก
กร่อน
หรือโค้ง
งอ 

 
1.จาก
การใช้
งานหรือ
ถอดเข้า/
ถอดออก 

 
1.ท าชุด
ปรับ
ระดับ
ผลิตภัณ
ฑ์ ให้เป็น
ชิ้นเดี่ยว
กัน 

 

 จากผลการวิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์ปริมาตรสูงกว่า
มาตรฐานด้วยทฤษฎี ท าไม ได้มีการก าหนดมาตรการ
แก้ปัญหาคือ  
 - ท าชุดปรับระดับผลิตภัณฑ์ (spacer)ให้ เป็นชิ้น
เดียวกันและระบุขนาดบรรจุไว้ที่ชุดปรับระดับผลิตภัณฑ์ 
(spacer)  
 
 4.2.2 จากปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานผู้วิจัยได้
ท าการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทฤษฎี ท าไม ท าไม และ
แนวทางแก้ไขดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 
ลักษณ
ะของ
ปัญหา 

สาเหตุ 
Why  

1 
Why  

2 
Why 

3 
แนว

ทางแก้ไข 

ผลิตภัณฑ์
ไม่ได้
มาตร 
ฐาน 

1
ผลิตภัณ
ฑ์มีระดับ
ต่ ากว่า
มาตร  
ฐาน 

 

1.ความ
สูงของ 
ชุดปรับ
ระดับ
ผลิต 
ภัณฑ์ 
เปลี่ยน
แปลง 

1.ชุดปรับ
ระดับ
ผลิตภัณฑ์
ชิ้นเล็ก 
เสียรูป
และสึก
กร่อนง่าย 

1.สึก
หรอ
จาก
การ
ใช้
งาน 

ท าชุด
ปรับ
ระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นชิ้น
เดียวกัน
และระบุ
ขนาดให้
ชัดเจน 

2. 
กระป๋อง   

ผลิต 
ภัณฑ์นิ่ม 

1.
แรงดัน
ก๊าช
ไนโตรเ
จน
ผิดปกต ิ

1.ก๊าชไน
โตเจนใกล้
หมด
แรงดันจึง
ต่ ากว่าที่
ก าหนด 

 
 
 
 
   - 

1.ติดต้ัง
สัญญาณ
เตือน
ปริมาณ
ก๊าช
ไนโตรเจน 
2.จัดท า
มาตรฐาน
ปฏิบัต ิ
งาน 

 

 จากผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานด้วย
ทฤษฎี  Why Why Analysis ได้มีการก าหนดมาตรการ
แก้ปัญหาคือ  
 - ติดตั้งสัญณาณเตือนเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบ 
 - จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
5.ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นสามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาเพื่อลดจ านวนน้ าเชื่อมส าเร็จรูปสูญเสียได้ดังนี้ 
 5.1 การแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ปริมาตรสูงกว่ามาตรฐาน
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง คือจัดท าชุดปรับระดับ
ผลิตภัณฑ์ (spacer) ให้เป็นชิ้นเดียว และระบุขนาดดัง     รูป
ที่ 14  
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รูปที่ 14 จัดท าชุดปรับระดับผลิตภัณฑ์ (spacer) ให้เป็นชิ้นเดียว และ
ระบุขนาด 

 5.2 การแก้ปัญหาปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 
(off standard) การแก้ไขปรับปรุงคือ  

ติดตั้งชุดสัญญาณเตือนให้พนักงานทราบกรณีแรงดัน
ภายในถงัไนโตรเจนต่ ากว่า 2 psi ดังรูปที่ 15 

 
รูปที่ 15 ชุดสัญญาณเตือนกรณีไนโตรเจนต่ ากว่า 2 psi 

 
 จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มอบหมายให้หัวหน้ากระบวนการผลิตน าไปอบรมให้กับ
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบ ตลอดระยะเวลา 3 
เดือนตั้งแต่เดือน มกราคมจน ถึงเดือนมีนาคม 2559  พบว่า
พนักงานในกระบวนการผลิตสามารถท างานได้ตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน       ดัง
รูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

 5.3 การติดตามผลการปรับปรุงน้ าเชื่อมส าเร็จรูป
สูญเสีย 3 ช่วงคือ ก่อนปรับปรุงสูญเสียเฉลี่ย 3.62% ระหว่าง
การปรับปรุงสูญเสียเฉลี่ย 2.96% และหลังการปรับปรุง
สูญเสีย 1.92%  ดังรูปที่17 

 
รูปที่ 17 เปรียบเทียบผลการปรับปรุง 

 
 จากน้ าเชื่อมส าเร็จรูปที่ลดลงหลังจากด าเนินการ
ปรับปรุงปัญหาที่มีจ านวนของเสียสูงที่สุด 2 ล าดับแรก มี
เปอร์เซ็นต์ลดลง รายละเอียดดังรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 แสดง % ผลการด าเนินการที่ลดลง 
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 จากรูปที่ 18 จะเห็นได้ว่าปัญหาการสูญเสียที่เกิดจาก
ปริมาตรสูงกว่ามาตรฐาน ก่อนปรับปรุง อยู่ที่ 1.91% หลัก
ปรับปรุง เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย 0.77 % การสูญเสียที่เกิด
จากผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ก่อนปรับปรุงเปอร์เซ็นต์การ
สูญเสีย 1.11% หลังปรับปรุงเปอร์เซ็นต์การสูญเสียอยู่ที่ 
0.53%   
 
6.สรุปผลการวิจัย 
 จากมาตรการลดปริมาณน้ าเชื่อมส าเร็จรูปสูญเสีย
จากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมบรรจุกระป๋อง ผู้วิจัย
ได้ศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาในการลดปริมาณน้ าเชื่อม
ส าเร็จรูปสูญเสียในกระบวนการผลิตจึงได้เสนอให้มีการจัด
ฝึกอบรมพนักงานและเฝ้าติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้ถูกวิธีอย่างใกล้ชิด ท าให้พนักงานเกิดความตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้
ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตลดลงได้อย่างชัดเจน 

เครื่องจักร หลังการปรับปรุงพบว่าสามารถลดการสูญเสีย
น้ าเชื่อมส าเร็จรูป จากเดิม 3.62 % เหลือ 1.92 % สามารถ
ลดการสูญเสียน้ าเชื่อมส าเร็จรูปลงได้ 1.7 %  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ พื่ อ ท า ใ ห้
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมบรรจุกระป๋องเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่องและเพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สู งสุ ดกรณีศึ กษาบริษัท  ตั วอย่ า ง  ผู้ วิ จั ยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 7.1เนื่องจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลม
บรรจุกระป๋อง ต้นทุนหลักคือน้ าเชื่อมส าเร็จรูป จึงจ าเป็นต้อง
มีการวิเคราะห์และหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้น้ าเชื่อม
ส าเร็จรูปเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และกระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 7.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีดังกล่าว
น ามาปรับปรุงการผลิตในส่วนของกระบวนการผลิตอื่นๆ ได้ 
 7.3 ในอนาคตของบริษัทกรณีศึกษาควรน าเอา
เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตมาใช้เพื่อป้องกัน

งานเสียและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้มีความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ขนาดรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงกลางขนาด 24 เควี ของ
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ตัวแบบพยากรณ์ที่น ามาใช้พิจารณา มี 2 วิธี ประกอบด้วย การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น และโครงข่ายประสาทเทียม โดยวัดความแม่นย าในการพยากรณ์ด้วยค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย และ
เปรียบเทียบความแม่นย าของผลการพยากรณ์ในแต่ละวิธีด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยการทดลองแบบบล็อก
โดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์ ผลการพยากรณ์พบว่า วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและวิธีโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่า
ร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 7.49 และ 0.47 ตามล าดับ จากการเปรียบเทียบความแม่นย า พบว่าวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมมีความแม่นย ามากกว่าวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
ค าหลัก  การพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น โครงข่ายประสาทเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า 

 
Abstract 
The purpose of this research is to forecast the total size of electrical transformer of Metropolitan 
Electricity Authority’s Bangyai district distribution system. There are two forecasting methods including 
linear regression analysis and artificial neural network. The forecasting accuracy of each forecasting 
method is measured by mean absolute percentage error and compared by analysis of variance using 
randomized complete block design. The forecasting results show that the MAPEs of linear regression 
analysis and artificial neural network are 7.49% and 0.47%, respectively. According to accuracy 
comparison, it is found that the artificial neural network is more accurate than the linear regression 
analysis.     
Keywords:  Forecasting, linear regression analysis, artificial neural network, electrical transformer 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ไฟฟ้าเป็นพลังานหนึ่งที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่ม
ผลผลิ ตทั้ ง ก า ร เ กษตรและอุ ต ส าหกร รม  ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้า 
เนื่องด้วยในปัจจุบันการขยายตัวของประชากรและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
ท าให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการวางแผนรองรับปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 การไฟฟ้ านครหลวง  (กฟน . )  เป็นหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค ด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบ
จ าหน่าย (Distribution System) โดยการไฟฟ้านครหลวง
รับพลังงานไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าขนาด 115 และ 230 kV แล้วลด
ระดับแรงดันไฟฟ้า ให้มีขนาด 24 kV ที่ สถานีจ่ ายไฟ 
(Distribution Substation) โดยจัดส่งแรงดันไฟฟ้าขนาด 24 
kV จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่กิจการธุรกิจขนาดใหญ่จนถึง
กิจการธุรกิจขนาดกลาง และระดับแรงดันไฟฟ้าขนาด 24 kV 
อีกส่วนจะถูกแปลงแรงดันไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ า ย  (Distribution Transformer)  ให้ ต่ า ล ง เหลื อ 
230/400 V จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่กิจการธุรกิจขนาด
เล็กและผู้ใช้ไฟฟ้าระดับครัวเรือน 
 ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในเขตการดูแล
ของการไฟฟ้านครหลวง มีการรองรับการขยายตัวของเมือง
จากกรุงเทพมหานครฯ มากขึ้น ท าให้มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การ
ไฟฟ้านครหลวงจ าเป็นต้องมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชุดใหม่นั้น มีค่าต้นทุนในการด าเนินการ ต้นทุนการ
บ ารุงรักษา ต้นทุนการเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ
จ าหน่าย ดังนั้นการทราบขนาดรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าใน
อนาคต โดยการพยากรณ์จึงมีความส าคัญต่อการวางแผนใน
การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการพยากรณ์ที่
เหมาะสมของขนาดรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า ในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงกลางขนาด 24 เควี ทุกสถานีในพื้นที่การ
ไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยที่ชี้บ่งถึง
การขยายตัวของสังคมเมือง 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุเป็นการอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในการพยากรณ์ โดยใช้ฟังก์ชันในการแปลง
ข้อมูลของตัวแปรที่เป็นสาเหตุ ( x ) มาเป็นค่าของตัวแปรที่

สนใจ ( y ) ดังสมการที่ (1) 

 ( )y f x     (1) 
 ฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงข้อมูลตัวแปรมีรูปแบบไม่
ตายตัว เปลี่ยนแปลงตามหลักการของวิธีต่างๆ ดังแสดง
ตัวอย่างในหัวข้อที่ 2.1 ถึง 2.2 [1] 
 
2.1 วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยตัวแปรกลุ่มแรก
เป็นตัวแปรที่สนใจเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) ซึ่งมีเพียงตัวแปรเดียวและเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 
และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
อาจจะมีตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ โดยเป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ การวิเคราะห์การถดถอยมี 2 
ประเภท คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย 
(Simple Linear Regression Analysis) และการวิเคราะห์
ก า ร ถดถอย เ ชิ ง เ ส้ น ต ร ง แบบ พ หุ  ( Multiple Linear 
Regression Analysis) [1] 
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่ายเป็นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว และตัวแปร
ตาม 1 ตัว  ซึ่งสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 

    
0 1

y x     (2) 
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว 
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ซึ่งสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 

         
0 1 1 2 2

...
k k

y x x x     (3) 

โดยที่ y  คือ ตัวแปรตาม 

  
1 2

, ,...,
k

x x x คือ ตัวแปรอิสระตัวที ่1 ถึงตัวที่ k  

 
0

 คือ สัมประสิทธิ์ชองสมการถดถอยหรือจุดตัด

แกน y   
   

1 2
, ,...,

k
 คือ สัมประสิทธิ์สมการถดถอยตัวที่ 1 

ถึงตัวที่ k  
   คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
2.2 วิธีโครงข่ายประสาทเทียม 
 โครงข่ายประสาทเทียมเป็นการจ าลองการท างานของ
สมองมนุษย์ ประกอบด้ วยจ านวนขององค์ประกอบ
ประมวลผลที่ เชื่อมโยงกันอย่างง่าย ( Interconnected 
Simple Processing Element) เรียกว่านิวรอน (Neurons) 
หรือ โหนด (Nodes) โดยเป็นวิธีการที่ใช้การประมวลผลแบบ
ขนาน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถใช้การจดจ าและเรียนรู้จากชุด
ประสบการณ์เพื่อปรับการพยากรณ์ให้มีความแม่นย าเพิ่ม
มากขึ้น เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นอย่าง
มากและสามารถแก้ไขปัญหาตรรกศาสตร์ที่ซับซ้อน [2] 
 โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วย
หน่วยพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่ กลุ่มของค่าถ่วงน้ าหนักการ
เชื่อมต่อ (Connection Weights) หน่วยรวม (Sum Unit) 
และฟังก์ชันการกระตุ้นแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear 
Excitation Function) และสมการแสดงได้ดังนี้ 



  1
1

m

i i
i

n w p b  (4) 



 1 1
1

( )
m

i i
i

a f w p b  (5) 

โดยที่ p   คือ ข้อมูลเข้า 
     w  คือ ค่าถ่วงน้ าหนัก 
 b  คือ ค่าไบแอส 
 a    คือ ข้อมูลออก แบบสเกลาร์ 
 n  คือ ข้อมูลเข้าทีป่รับค่าถ่วงน้ าหนักและไบแอส 
 m     คือ จ านวนโหนดทั้งหมดของชั้นข้อมูลเข้า 

 โครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วยชั้นข้อมูล 3 ชั้น 
ดังนี้ ชั้นข้อมูลเข้า (Input Layer) ชั้นซ่อน (Hidden Layer) 
และชั้นข้อมูลออก (Output Layer) ดังแสดงตามรูปที่ 1 

Input Layer Hidden Layer Output Layer

n
X

1
X

2
X y

 
รูปที่ 1  โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม 

 
 กระบวนการโครงข่ายประสาทเทียมจะส่งผ่านข้อมูลไป
ข้างหน้า (Feed Forward)  ข้อมูลจะผ่านเข้าโครงข่าย
ประสาทเทียมที่ชั้นข้อมูลเข้า และจะส่งผ่านจากอีกชั้นหนึ่ง
ไปสู่อีกชั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงชั้นข้อมูลออก ส่วนค่าถ่วงน้ าหนัก
จะมาจากกระบวนการแพร่ย้อนกลับ (Back Propagation) 
ซึ่งจะสุ่มค่าถ่วงน้ าหนักในครั้งแรก ส่วนครั้งถัดไปจะมีการ
ปรับค่าถ่วงน้ าหนักตามค่าผิดพลาดของทุกๆ โหนด 
 การแพร่ย้อนกลับค่าถ่วงน้ าหนักการเชื่อมต่อ จะถูก
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎการแก้ไขข้อผิดพลาด (Error-
Correction) โดยอาศัยผลต่างของผลตอบสนองที่แท้จริง 
(Actual Response ห รื อ  Output)  กั บ ผลตอบสนอ ง
เป้าหมาย (Target Response) ได้สัญญาณค่าความผิดพลาด 
(Error Signal)  ซึ่ งสัญญาณค่าความผิดพลาดนี้จะแพร่
ย้อนกลับเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมในทิศทางตรงกันข้าม
กับการส่งผ่านไปข้างหน้า และค่าน้ าหนักของการเชื่อมต่อจะ
ถูกปรับจนกระทั่งผลตอบที่แท้จริงเข้าใกล้ผลตอบเป้าหมาย 
แสดงในรูปที่ 2 
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Target (t)

Neural Network
including connections

(called weights)
between neurons

Compare

Adjust weights (mse)

Input (p)
Output

 
รูปที่ 2  กระบวนการเรียนรู ้เพื่อปรับค่าถ่วงน้ าหนักของโครงข่าย

ประสาทเทียม 
ที่มา: Ortiz-Rodríguez et al. [3] 

 
2.4 การคัดเลือกตัวแบบพยากรณ ์
 การคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพจะ
พิจารณาจากตัวแบบพยากรณ์ที่มีความคลาดเคลื่อนต่ า 
งานวิจัยนี้ วัดความคลาดเคลื่อนโดยใช้ค่าร้อยละความ
คลาดเคลื่ อนสัมบูรณ์ เฉลี่ ย  (Mean Absolute Percent 
Error: MAPE) ซึง่มีรูปแบบสมการในการพิจารณาดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1
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      (6) 

โดยที่ 
i

Y  คือ ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น 

 ˆ
i

Y  คือ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ 

 ˆ
i

Y  คือ จ านวนข้อมูลที่น ามาใช้ค านวณวัดความแม่นย า 
 และเปรียบเทียบความแม่นย าของผลการพยากรณ์ใน
แต่ละวิธีด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยการทดลอง
แบบบล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์ 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Ghanbari et al. [4] พยากรณ์โหลดทางไฟฟ้า โดย
เปรียบเทียบระหว่างการวิ เคราะห์การถดถอยและวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม ข้อมูลเข้าที่น ามาใช้ในตัวแบบคือค่า
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมและจ านวนประชากร ผ่านการ
ประเมินด้วยค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (Root 
Mean Square Error: RMSE) ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) และค่าร้อยละความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ผลลัพธ์พบว่าวิธีโครงข่ายประสาท
เทียมมีความแม่นย ามากกว่าวิธีการวิเคราะห์การถดถอย โดย
มีขั้นตอนคือการสร้างตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมและการ
ถ่วงน้ าหนัก ถัดมาจึงฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมด้วยการ

ปรับค่าการถ่วงน้ าหนักตามค่าความผิดพลาด (Error) ที่
ต้องการ ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูล 32 ปี (ปี ค.ศ. 1972 ถึง 
ค.ศ. 2003) เป็นชุดฝึกสอน และ 4 ปี (ปี ค.ศ. 2004 ถึง ค.ศ. 
2007) เป็นชุดทดสอบ 
 Yildiz et al. [5] น าเสนอการพยากรณ์โหลดทางไฟฟ้า
ประเภทอาคารพาณิชย์ โดยเน้นที่วิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น การเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย าของ
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เปรียบเทียบกับวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม วิธี ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
(Support Vector Machines: SVM) และวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยของต้นไม้  (Regression Trees) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความแม่นย าของการพยากรณ์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น จะเริ่มด้วยการตรวจสอบปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์กัน เองระหว่าง ตัวแปรอิสระ 
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) และเพิ่มความ
แม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการเพิ่มตัวแปรอิสระ
แบบขั้ นตอน (Stepwise Regression)  ซึ่ ง ผลลัพธ์ ก าร
พยากรณ์พบว่าวิธี โครงข่ายประสาทเทียมให้ ค่าความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยและค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่ าที่สุด 
 การประมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานวิจัย
ของ Mostafavi et al. [6] และ Zeng et al. [7] ทีพ่ยากรณ์
การบริโภคพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวแปรที่มีอิทธิพลร่วม โดยใช้
วิธีโครงข่ายประสาทเทียม พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพล
เหนือตัวแปรอิสระอื่น คือ จ านวนประชากร และค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่ งท าให้ได้ผลการ
พยากรณ์ที่ดี 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้น าตัวแบบพยากรณ์ที่น ามาใช้พิจารณา 2 
วิธี ประกอบด้วย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และ
โครงข่ายประสาทเทียม มาใช้ในการพยากรณ์หาขนาดรวม
ของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้ตัวแปรที่เป็นตัวชี้วัดการขยายตัว
ของโหลดทางไฟฟ้าสอดคล้องกับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
เพื่อรองรับโหลดทางไฟฟ้าดังกล่าว มีตัวแปรอิสระที่ใช้ใน
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งานวิจัยดังนี้  หน่วยจ าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง เขต
บางใหญ่ (หน่วย: ล้านหน่วย) จ านวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร (หน่วย: คน) [8] ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) [9] ค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า (หน่วย: กิโลวัตต์) [10] ยอดจ าหน่ายรถยนต์ (หน่วย: 
คัน) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทางด้านการก่อสร้าง 
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) อัตราเงินเฟ้อ (หน่วย: เปอร์เซ็นต์) 
[9] อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิสูงสุด (หน่วย: องศาเซลเซียส) 
รายปี [11] ตั้งแต่ พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2558 โดยใช้ข้อมูล 
พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ เพื่อหาค่า
ร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยในสมการที่ (6) 
 
3.1 วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  
 ผู้วิจัยวิ เคราะห์การถดถอยเชิงเส้นด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป MINITAB ในการคัดเลือกตัวแปรอิสระ โดยมีตัว
แปรอิสระจ านวน 9 ตัวแปร ได้แก่ ข้อมูลหน่วยจ าหน่ายของ
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ จ านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้า ยอดจ าหน่ายรถยนต์ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศทางด้านการก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ 
อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิสูงสุด โดยตัวแปรอิสระดังกล่าวเป็น
ตัวชี้วัดการขยายตัวของโหลดทางไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับการ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อรองรับโหลดทางไฟฟ้าดังกล่าว  
ด าเนินการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัว
แปรอิสระที่ไม่สัมพันธ์กันเอง และพิจารณาตัวประกอบการ
ขยายตัวของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor: 
VIF) ต้องมีค่าที่ไม่สูงจนเกินไป เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามี
ปัญหาจึงน าตัวแปรอิสระมาคัดเลือกด้วยการวิเคราะห์ 
Stepwise ที่ค่า Alpha to enter และ Alpha to remove 
เท่ากับ 0.15 ในขณะที่ตัวแปรตามคือขนาดรวมของหม้อ
แปลงไฟฟ้า จะได้ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ จ านวน
ประชากรตามทะ เบี ยนราษฎร  ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า และเมื่อปรับ
ค่า Alpha to enter และ Alpha to remove เป็น 0.05 จะ
ได้ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ จ านวนประชากรตามทะเบียน

ราษฎร ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากนั้นจึงสร้าง
สมการถดถอยโดยใช้สมการที่ (3) จากข้อมูลตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระแบบ 9 ตัวแปร 3 ตัวแปร และ 2 ตัวแปร ตั้งแต่
ช่วง พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2553 และใช้ข้อมูล พ.ศ.2554 ถึง 
พ.ศ.2558 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ เพื่อพิจารณาค่าร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของค่าตัวแปรตาม 
 
3.2 วิธีโครงข่ายประสาทเทียม 
 ผู้วิจัยสร้างรูปแบบโครงข่ายประสาท ซึ่งพัฒนาด้วย
โปรแกรม MATLAB แบบ 1 ชั้นซ่อน ตั้งแต่ 1 ถึง 50 โหนด 
และ แบบ 2 ชั้นซ่อน โดยชั้นซ่อนที่ 1 ตั้งแต่ 1 ถึง 50 โหนด 
และชั้นซ่อนที่ 2 ตั้งแต่ 1 ถึง 50 โหนด ในชั้นซ่อนใช้ฟังก์ชัน
ถ่ายโอน Tan-Sigmoid และชั้นขาออกใช้ฟังก์ชันถ่ายโอนเชิง
เส้น พยากรณ์ขนาดรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูล
ฝึกสอนเพื่อปรับค่าถ่วงน้ าหนักในสมการที่ (4) และ (5) 
(จ านวนรอบในการฝึกสอนเพื่อปรับค่าถ่วงน้ าหนักและ
ไบแอส น้อยกว่าเท่ากับ 1,000 รอบ) จากตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระแบบ 9 ตัวแปร 3 ตัวแปร และ 2 ตัวแปร ตั้งแต่
ช่วง พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2553 และใช้ข้อมูล พ.ศ.2554 ถึง 
พ.ศ.2558 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ เพื่อพิจารณาค่าร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของค่าตัวแปรตาม  
 
3.4 การเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ 
 การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ จะพิจารณาว่าการ
พยากรณ์ในแต่ละวิธีการนั้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
เนื่องจากแต่ละวิธีการใช้ระยะเวลาในการพยากรณ์ที่ต่างกัน 
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าในแต่ละวิธีการให้ผลการพยากรณ์ที่
เหมือนกันหรือไม่ หากเหมือนกัน ควรใช้วิธีการพยากรณ์ที่ใช้
ระยะเวลาน้อยกว่า  
 โดยในการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์จะเปรียบเทียบค่า
ร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของค่าพยากรณ์ตั้งแต่ 
พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 และเปรียบเทียบความแม่นย าของ
ผลการพยากรณ์ในแต่ละวิธีด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
โดยการทดลองแบบบล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป MINITAB 
 หากตรวจสอบพบว่าตัวแบบพยากรณ์ให้ผลการ
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พยากรณ์ที่แตกต่างกัน จะต้องด าเนินการตรวจสอบด้วย
วิธีการของตูกี (Tukey) เพื่อจ าแนกกลุ่มของตัวแบบพยากรณ์ 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น 
 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร ให้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ยต่ ากว่าแบบตัวแปรอิสระ 3 และ 2 ตัวแปร ตาม
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่า MAPE ของการพยากรณ์ขนาดรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

จ านวนตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร 3 ตัวแปร 2 ตัวแปร 
MAPE (%) 7.49 8.18 8.55 

 
4.2 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 
 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 1 
ชั้นซ่อน ด้วยตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ให้ค่าร้อยละความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ ากว่าแบบตัวแปรอิสระ 9 และ 3 
ตัวแปร ตามตารางที่ 2 โดยผลที่แสดงเป็นผลของโครงสร้างที่
ดีที่สุดจากการพิจารณาทุกโครงสร้างโหนดที่ 1 ถึง 50 
 
ตารางที่ 2 ค่า MAPE ของการพยากรณ์ขนาดรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า
ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 1 ชั้นซ่อน 

จ านวนตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร 3 ตัวแปร 2 ตัวแปร 
จ านวนโหนด 38 2 7 
MAPE (%) 5.67 2.5 0.76 

เวลา (วินาที) 0.4113 0.3727 0.7219 
จ านวนรอบฝึกสอน 11 60 170 

  
 ผลการพยากรณ์แบบ 2 ชั้นซ่อนด้วยแปรอิสระ 2 ตัว
แปร ให้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ ากว่า
แบบตัวแปรอิสระ 9 และ 3 ตัวแปร ตามตารางที่ 3 โดยผลที่
แสดงเป็นผลของโครงสร้างที่ดีที่สุดจากการพิจารณาทุก
โครงสร้างโหนดที่ 1 ถึง 50 ในชั้นซ่อนที่ 1 และ 2 
 
 

ตารางที่ 3 ค่า MAPE ของการพยากรณ์ขนาดรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า
ด้วยวิธโีครงข่ายประสาทเทียมแบบ 2 ชั้นซ่อน 

จ านวนตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร 3 ตัวแปร 2 ตัวแปร 
โหนดชั้นซ่อนที่ 1 11 2 2 
โหนดชั้นซ่อนที่ 2 41 10 2 

MAPE (%) 2.25 0.71 0.47 
เวลา (วินาที) 1.0532 0.3899 2.6734 

จ านวนรอบฝึกสอน 10 65 1000 

 
4.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยการทดลองแบบ
บล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์ 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจะเลือกค่าคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์จากวิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่ าที่สุดของแต่ละวิธีการพยากรณ์ โดยใช้ค่า
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของแต่ละวิธีพการพยากรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ.
2554 ถงึ พ.ศ.2558 มาวิเคราะห์หาความแตกต่าง 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่ 4 พบว่า
วิธีการพยากรณ์ให้ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ซึ่งหมายความ
ว่าแต่ละวิธีการพยากรณ์มีความแม่นย าของการพยากรณ์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยการทดลองแบบบล็อก
โดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์ 

Source DF F-Value P-Value 

วิธีการพยากรณ์ 2 5.78 0.028 

ปี 4 1.12 0.413 

 
4.4 การเปรียบเทียบด้วยวิธีการของตูกี 
 ผลการเปรียบเทียบด้วยวิธีการของตูกีตามตารางที่ 5 
พบว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 1 ชั้นซ่อน และ 2 ชั้น
ซ่อน มีความแม่นย าของการพยากรณ์ที่ไม่แตกต่างกัน และ
ให้ผลแตกต่างกับวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการพยากรณ์ด้วยวิธีการของตูกี 

วิธีการพยากรณ์ ค่าเฉลี่ย กลุ่ม 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 58815.1 A  

โครงข่ายประสาทเทียม 1 ชั้นซ่อน 5632.4  B 

โครงข่ายประสาทเทียม 2 ชั้นซ่อน 3705.0  B 
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5. สรุป 
 ผลการวิจัยพบว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าร้อย
ละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ ากว่าวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้น  ที่ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ยเท่ากับ 0.47 และเปรียบเทียบความแม่นย าของผลการ
พยากรณ์ในแต่ละวิธีด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดย
การทดลองแบบบล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์ พบว่าวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมและวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นมีความแม่นย าของการพยากรณ์ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ และความแม่นย าของการพยากรณ์ด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบ 1 ชั้นซ่อน และ 2 ชั้นซ่อน 
ให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน แต่วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 2 
ชั้นซ่อนใช้เวลาในการพิจารณาทั้งโครงสร้างที่มากกว่าแบบ 1 
ชั้นซ่อน  
 ดังนั้นควรใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 1 ชั้นซ่อน 
มาสร้างแบบการพยากรณ์เพื่อหาขนาดรวมของหม้อแปลง
ไฟฟ้า จะช่วยให้การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ สามารถ
วางแผนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและบริหารจัดการต้นทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือมีเป้าหมายที่ลดค่าใช้จ่าย และเวลาในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์ BLACK – TR 700 งาน
หลักในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์ คือ การบดด้วยเครื่อง SAND MILL ซึ่งบดต่อถึง 4 เครื่อง ใช้เวลาในการบด 1,140 
นาที และอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบคือ การว่างงานของพนักงานซึ่งเกิดจากการรอคอยการบดด้วย SAND MILL ท าให้
พนักงานเกิดการว่างงานจากการรอคอยเครื่องจักร การแก้ปัญหาทั้ง 2 นี้ประกอบด้วย การน าเอาหลักการก าจัดความสูญ
เปล่า โดยใช้หลัก 4 ข้อของการปรับปรุง (ECRS) และ ลีน (Lean) มาใช้แก้ปัญหาความสูญเปล่าในการท างาน จาก
การศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายที่สูงนั้นเกิดจากการบดด้วย SAND MILL เพราะต้องใช้เวลารวมกันถึง 1,140 นาที ท าให้เกิดค่า
พลังงานที่สูง และเกิดการรอคอยงาน จึงส่งผลให้ทางโรงผลิตหมึกพิมพ์ประสบปัญหาการขาดทุนจากกระบวนการผลิต
หมึกพิมพ์ BLACK – TR 700 ซึ่งเป็นหมึกพิมพ์สีหลักที่ทางบริษัทกรณีศึกษาส่งให้โรงพิมพ์ไทยรัฐ และหลังจากผู้วิจัย
ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยทดลองลดจ านวนเครื่อง SAND MILL และเก็บตัวอย่างหมึกพิมพ์มาทดสอบแล้วถึงน ามา
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการบดลงเหลือ 855 นาที และลดพลังงานไฟฟ้าได้ 6,392 
บาทต่อเดือน คิดเป็น 76,704 บาทต่อปี 
ค าหลัก  การลดต้นทุน / กระบวนการผลิต / หมึกพิมพ์ / การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
Abstract 
The objective of this research is solve to reduce the cost and time of the BLACK-TR 700 printing 
process. The main work in the ink production process is grinding with the SAND MILL machine, which 
grinds up to 4 machines. It takes 1,140 minutes and another problem that the researcher has found is 
free time of employees caused by waiting for grinding with SAND MILL causes employees to be 
unemployed due to waiting for machinery. Both of these solutions include the removal of wastes 
using the Four Principles of Improvement (ECRS) and the Lean to solve the problem of work loss. The 
study found that high costs were caused by grinding with SAND MILL because it took a total of 1,140 
minutes, resulting in high energy costs and waiting for work. As a result, the factory1 suffered a loss 
from the process of producing BLACK-TR 700 ink, the main color inks used by case study factory sent 
to the Thairath Printing Factory. After the researcher has improved the production process by 
reducing the number of SAND MILL and sampling the ink toner to test. Then, the ANOVA was used to 
analyze the variability which reduced the grinding process to 855 minutes and reduced the electrical 
energy to 6,392 baht per month and equivalent to 76,704 baht per year. 
Keywords  Cost Reduction / Production Process / Ink / Analysis of Variance 
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1. บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ต่างๆ มีการ
แข่งขันกันสูงและในการผลิตหมึกพิมพ์ในแต่ละครั้งเกิด
ต้นทุนในการผลิตที่สูงมาก ส่งผลให้เกิดการขาดทุนในการ
ผลิตหมึกพิมพ์แต่ละสีโดยวิธีการผลิตหมึกพิมพ์ในปัจจุบันนั้น
ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนได้แก่ การผสม การบด การ
ปรับแต่ง และการบรรจุ ซึ่งขั้นตอนในการผสมจะผสมผงสี
ทั้งหมดตามสูตรการผลิตเพื่อน าไปบด ข้ันตอนการบดต้องบด
ผงสีกับส่วนประกอบต่างๆ ให้ละเอียด ซึ่งใช้เวลาของการบด
ผงสีนานท่ีสุด ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น และยังท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นทั้ง
ค่าแรง และค่าพลังงานไฟฟ้า เมื่อบดได้ความละเอียดแล้วจึง
ตรวจสอบปรับค่าความหนืด และเฉดสีให้ได้มาตรฐานก่อน
บรรจุ เพื่ อส่ งมอบให้กับลูกค้ า บริษัทกรณีศึกษา เป็น
บริษัทผู้ผลิตหมึกพิมพ์ไม่กี่บริษัทที่ผลิตหมึกพิมพ์เพื่อจัดส่ง
ให้กับโรงพิมพ์ของไทยรัฐ โดยทางบริษัทผลิตหมึกพิมพ์ส่ง
ด้วยกันทั้งหมด 4 สี คือ BLACK TR-700, YELLOW UM-
100, RED UM-400 และ CYAN UM-600 โดยเวลาที่ใช้ใน
การผลิตหมึกพิมพ์เพื่อส่งโรงพิมพ์ไทยรัฐแต่ละสีจะมีเวลาใน
การกระบวนการผลิตไม่เท่ากัน โดยสีที่ประสบปัญหามาก
ที่สุดคือหมึกพิมพ์สีด า BLACK TR-700 ใช้เวลาในการผลิต
มากที่สุดถึง 1,345 นาที แสดงดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 เวลาในขั้นตอนการผลิตหมึกพิมพ์ 4 สี 

 
จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าพลังไฟฟ้าเป็นอันมาก โดย
สาเหตุส าคัญเกิดมาจากการบดผงสีที่นานกว่าสีอื่นๆ เพราะ
ต้องบดด้วยเครื่อง SAND MILL ถึง 4 เครื่อง เป็นเวลาการ
บดรวม 1,140 นาทีต่อปริมาณสี 800 กิโลกรัม แบ่งเวลาบด
เครื่องละ 285 นาที จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มีระยะเวลา
ในการผลิตที่ยาวนาน ดังนั้นผู้วิจัย และทางหัวหน้าฝ่ายผลิต
จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์ไทยรัฐ 
BLACK TR-700 ให้มีระยะเวลาในการผลิต และค่าไฟฟ้าที่
ลดลง โดยคุณภาพของหมึกพิมพ์ที่ผลิตออกมายังคงเป็น
มาตรฐานเดิมหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ทางโรงพิมพ์ไทยรัฐยอมรับได้ 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 
 การก าจัดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) [1] ซึ่ง
เ ป็ น กุ ญ แ จ ด อ ก ห นึ่ ง ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ลี น  (Lean 
Manufacturing) เป็นก าจัดความสูญเสียและปรับปรุง
คุณภาพอย่ างต่ อ เนื่ อง ในกระบวนการผลิต เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กับงานที่ด าเนินการ ข้อเสียจากการมีความ
สูญเสีย (7 Wastes) คือ ใช้เวลาในการผลิตนาน สินค้ามี
คุณภาพต่ า และต้นทุนสูง กระบวนการผลิตมักจะพบว่ามี
ความสูญเสียต่างๆ แฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นสาเหตุให้
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการต่ ากว่าที่ควร
จะเป็น โดยความสูญเสีย 7 ประการ ได้แก่ การผลิตมาก
เกินไป (Overproduction) การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 
การขนส่ง (Transportation) การเคลื่อนไหว (Motion) 
กระบวนการผลิต (Processing) การรอคอย (Waiting) และ
การผลิตของเสีย (Defect) 
 
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวเป็น
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลที่ง่ายที่สุด เนื่องจาก
ข้อมูลมีแหล่งความผันแปรเพียงแหล่งเดียว  โดยตาราง
วิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงดังตารางที่ 2.1 ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย k ประชากรโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนน้ันจะใช้หลักการคือน าค่าเฉลี่ยของ
ตัวอย่างมาเปรียบเทียบกัน หากค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีความ
แตกต่างกันในทางสถิติก็จะถือว่าค่าเฉลี่ยของประชากรมี
ความแตกต่างกัน ในการดูว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีความ
แตกต่างกันหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากการแยกความผันแปร
ทั้งหมดออกเป็นความผันแปรที่เกิดขึ้นระหว่างกรรมวิธีกับ
ความผันแปรที่เกิดขึ้นภายในกรรมวิธีเดียวกัน [2] นั่นคอื 
ความผันแปรทั้งหมด = ความผันแปรระหว่างกรรมวิธ ี+ 
       ความผันแปรภายในกรรมวิธี 
ตารางที่ 2.1 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 
  
 กรณีที่ผลสรุปจากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากร k ประชากรในหัวข้อที่
ผ่านมาเกิดการปฏิเสธ 0H นั้น ก็สามารถสรุปได้แต่เพียงว่ามี
ค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน แต่ไม่
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สามารถระบุได้ว่ามีค่าเฉลี่ยประชากรคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน 
เพราะอาจจะมีบางคู่เท่านั้นที่ต่างกันการปฏิเสธ 0H ไม่ได้
หมายความว่าค่าเฉลี่ยประชากรทุกคู่จะต้องต่างกันหมด การ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนจะมีเป็นวิธีทางสถิติที่น ามาใช่ในการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ประชากรทีคู่ว่ามีคู่ที่ต่างกัน วิธี Least Significant 
Difference (LSD) เป็นวิธีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนที่นิยมใช้ 
เนื่องจากค านวณง่ายๆ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากรทีละคู่
ด้วยวิธี LSD นั้น มีขั้นตอนดังนี ้
จากระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ค านวณค่า LSD ดังนี ้
  

 














inin
MSWtLSD

11
2/           (1) 

เมื่อ 
       n  คือจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
       k  คือจ านวนกรรมวิธ ี
  MSW คือค่าเฉลี่ยก าลังสองที่ไดจ้ากตาราง ANOVA 

 jnin , คือขนาดตัวอย่างในการเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตหมึก
พิมพ์สีด าชนิด BLACK TR-700 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการ โดยเฉพาะในเรื่องเวลา และ
ต้นทุนการผลิตหมึกพิมพ์ ซึ่งประสบกับปัญหาเวลาในการ
ผลิตมากท่ีสุด โดยขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 
3.1 

 
ภาพที ่3.1 ขั้นตอนด าเนินงานวจิัย 

 
 จากภาพท่ี 3.1 ผู้วิจัยได้แสดงข้ันตอนการด าเนินงาน
วิจัยแต่ละขั้นตอนดังนี ้
3.1 ศึกษาขั้นตอนการผลติหมึกพิมพ์ Black TR-700 
 โดยผู้วิจัยได้แสดงขั้นตอนการบดด้วยเครื่อง Sand 
Mill ด้วยแผนภาพกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) 
แสดงดังภาพที่ 3.2 โดยพบว่าขั้นตอนการรอเวลาบดด้วย

เครื่อง Sand Mill จ านวน 4 เครื่อง ใช้เวลารวมทั้งหมด 
1,140 นาที 

 
ภาพที ่3.2 ขั้นตอนการบดหมึกดว้ยเครื่อง Sand Mill 

 
3.2 วิเคราะห์ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลติหมึกพิมพ์ 
 จากปัญหาเรื่องการรอเวลาในการบดด้วยเครื่อง Sand 
Mill ใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิ
สาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แสดงดังภาพ
ที่ 3.3 

 
 

ภาพที ่3.3 แผนภูมิสาเหตแุละผลความสูญเปล่าของการผลิตหมึกพิมพ ์ 
 
 จากภาพท่ี 3.3 พบว่าความสูญเปล่าหลักที่เกิดจากการ
ผลิตหมึกพิมพ์  มีสาเหตุมาจากการกระบวนการผลิต 
เนื่องจากใช้เวลานานในการบดสีเท่ากับ 1,140 นาทีต่อ
ปริมาณสี 800 กิโลกรัม เนื่องมาจากการบดสีแต่ละครั้งนั้น
ต้องผ่านการบดด้วยเครื่อง Sand Mill เป็นจ านวน 4 เครื่อง
จึงจะได้คุณภาพของสีตรงตามมาตรฐานคุณภาพของโรงงาน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจลดเวลาบดสีลง โดยออกแบบการ
ทดลองการบดสีออกเป็น 4 กรณี คือผ่านการบดสีด้วยเครื่อง 
Sand Mill จ านวน 1, 2, 3 และ 4 เครื่อง และน าสีที่ได้จาก
การบดแต่ละกรณีมาตรวจสอบคุณภาพ ว่าได้ตรงตาม
ก าหนดมาตรฐานของโรงงานหรือไม่ แสดงในหัวข้อ 3.3 
ต่อไป 
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3.3 เสนอแนวทางในการปรับปรุง 
 โดยเทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเปล่า เพื่อหาวิธีการ
ท างานที่เหมาะสม ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความสูญเปล่าที่ตรวจพบ
จากกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์ BLACK TR-700 แนว
ทางการแก้ปัญหากระบวนการบดหมึกพิมพ์ด้วยเครื่อง Sand 
Mill 4 เครื่อง โดยปัญหาที่ตรวจพบ คือ เวลาที่ใช้ในการบด
หมึกพิมพ์ BLACK TR-700 สูงกว่าหมึกพิมพ์ชนิดอื่นจึงท าให้
มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งประเภทของความสูญเปล่าแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ความสูญเปล่าเนื่องจากกระบวนการ
ผลิต (Processing) และความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย 
(Waiting) โดยสาเหตุของปัญหาคือเนื่องจากกระบวนการ
ผลิตหมึกพิมพ์ BLACK TR-700 ต้องบดด้วยเครื่อง SAND 
MILL 4 เครื่อง เครื่องละ 285 นาที รวม 4 เครื่องเท่ากับ 
1,140 นาที แนวทางแก้ไขคือ การน าเอาการวิเคราะห์ความ
สูญเปล่า (7 Wastes) มาช่วยในการลดความสูญเสียทั้งจาก
ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) และ
ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting) โดยออกแบบทดลอง
ลดจ านวนเครื่อง Sand Mill จาก 4 เครื่อง ลดลงเหลือ 3, 2 
และ 1 เครื่อง และน าหมึกพิมพ์จากการบดด้วยเครื่อง Sand 
Mill จ านวน 3, 2 และ 1 เครื่อง และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนด้วยวิธี One-way Analysis of Variance เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพว่าได้ตรงตามมาตรฐานหรือไม่ ของสีที่ได้
จากการบดแต่ละกรณี 
 
3.4 วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
 จากท่ีผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพหมึกพิมพ์ที่สุ่มมาการ
ทดสอบคุณสมบัติด้วย 8 คุณลักษณะมาตรฐานของทางโรง
ผลิตแล้ว ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลการตรวจสอบมาทั้งหมด 5 รอบ
ด้วยกันโดยเอาน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี One-
Way Analysis of Variance โดยแบ่งออกเป็น 4 เง่ือนไข
ด้วยกันให้เง่ือนไขที่ 1 คือการบดด้วยเครื่อง SAND MILL 
เครื่องที่ 1 เง่ือนไขที่ 2 คือการบดด้วยเครื่อง SAND MILL 
เครื่องที่ 1 และ เครื่องที่ 2 เงื่อนไขที่ 3 คือการบดด้วยเครื่อง 
SAND MILL เครื่อง 1,  เครื่องที่ 2  และ  เครื่องที่ 3 เงื่อนไข
ที่ 4 คือการบดด้วยเครื่อง SAND MILL เครื่องที่ 1, เครื่องที่ 
2, เครื่องที่ 3 และ เครื่องที่ 4 (โดยเครื่อง SAND MILL ทุก
เครื่องไม่แตกต่างกัน และอายุเครื่องเท่ากันหมด ) โดย
ก าหนดค่าความผิดพลาด  05.0  เมื่อต้องการทดสอบ
สมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจ านวนเครื่อง 
k กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน สามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้ 
 

1. สมมติฐานการทดสอบ คือ 
   ค่าเฉลี่ยทุกคู่ไม่แตกต่างกัน 
   มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีต่างกัน 
2. ก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบ    
3. สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ 

MSW

MSA
F 0   โดย d.f  คือ knk  2,11   

4. ค านวณค่าและสร้างตาราง ANOVA ตามตารางที่ 2.1 
5. สรุปผลการทดสอบ โดยน าค่า 0F  ที่ค านวณได้จาก
ตาราง ANOVA ไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤต ซึ่งเปิดจาก
ตาราง f ในขั้นตอนที่ 2 และจะปฏิเสธสมมติฐาน 0H  ถ้า

),1(,0 knkfF    
 กรณีที่ผลสรุปจากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเครือ่ง k ประชากรในหัวข้อที่ผ่านมา
เกิดการปฏิเสธ 0H  นั้น ก็สามารถสรุปได้แต่เพียงว่ามี
ค่าเฉลี่ยของเครื่องอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่
สามารถระบุได้ว่ามีค่าเฉลี่ยของเครื่องคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันก็
จะสามารถเปรียบเทียบด้วยวิธี Least Significant 
Difference (LSD)                       
    
3.5 วิธีการตรวจสอบคณุภาพหมึกพิมพ์ 
 จากการออกแบบการทดลองการบดสีโดยลดจ านวน
เครื่อง Sand Mill จาก 4 เครื่อง ลดลงเหลือ 3, 2 และ 1
เครื่องนั้น ทางผู้วิจัยได้น าข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพจาก
การทดลองดังกล่าวมายืนยันผลเพื่อตรวจสอบว่าคุณภาพจาก
การบดด้วยเครื่อง Sand Mill ที่กล่าวมานั้นได้คุณภาพตาม
มารฐานหรือไม่ โดยแสดงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพหมึก
พิมพ์แสดงดังภาพท่ี 3.4 

 
ภาพที ่3.4 ขั้นตอนวธิีการตรวจสอบคุณภาพหมกึพิมพ์ 
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4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 แนวทางที่ผู้ศึกษาได้เลือกน าไปใช้ในการแก้ปัญหานี้คือ 
การทดลองลดจ านวนเครื่องจักร (Sand Mill) จาก 4 เหลือ 
3, 2 และ 1 เครื่องโดยดูจากความเหมาะสมของปริมาณงาน
ที่ท า และน าหมึกพิมพ์ที่บดจากเครื่อง Sand Mill ไปทดสอบ
คุณสมบัติด้วย 8 คุณลักษณะมาตรฐานของโรงผลิต และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี One-way Analysis of 
Variance โดยผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.1 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์สามารถยอมรับได้หมึกพิมพ์ที่บดจาก 2 และ 3 
เครื่อง 
ตาราง 4.1 ผลการตรวจสอบหมึกพิมพ์  

 
เครื่องหมาย (  ) แทนค่าเฉลีย่มาตรฐานการตรวจสอบทกุคู่ที่ไม่
แตกต่างกัน 
 
จากตารางที่ 4.1 ผู้วิจัยได้สรุปผลวิเคราะห์ความแปรปรวน
ด้วยวิธี One-way Analysis of Variance และยอมรับการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตนี้ได้แสดงดังตารางสรุปผลที่ 4.2 
ตาราง 4.2 สรุปผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

 
  
 จากตารางที่ 4.2 ผลของการตรวจสอบหมึกพิมพ์ที่ได้
จากการบดใน 4 กรณีพบว่าสามารถปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตหมึกพิมพ์ได้ โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพของหมึกพิมพ์
ที่ผ่านการบดจากเครื่อง SAND MILL ไม่แตกต่างกันในกรณี
2, 3 และ 4 เครื่อง แต่มีกรณีที่คุณภาพของหมึกพิมพ์ที่ผ่าน
การบดจากเครื่อง SAND MILL เพียงเครื่อง 1 เท่านั้นที่ไม่
สามารถยอมรับได้ เพราะค่าความละเอียดไม่ได้ตามเกณฑ์ที่
โรงานได้ก าหนดไว้ ดังนั้นสามารถลดจ านวนเครื่อง SAND 

MILL ออกได้เหลือเพียงแค่ 2 เครื่อง แต่ เนื่องจากทาง
ผู้จัดการโรงผลิตต้องการให้กระบวนการผลิตไม่เกิดความ
ความเสี่ยงจึงสั่ งให้น าเครื่อง Sand Mill ออกจาก
กระบวนการผลิตเพียง 1 เครื่องเท่านั้น จึงเหลือเครื่อง Sand 
Mill ที่ท าการบดหมึกพิมพ์จ านวน 3 เครื่อง แสดงดังภาพที่ 
4.1  

 
ภาพที ่4.1 กระบวนการบดสีหลังการปรับปรุง 

จากจ านวนเครื่อง Sand Mill ที่ใช้ในกระบวนการบด 4 
เครื่องใช้พลังงานไฟฟ้า 5,585.24 unit แต่จากการปรับปรุง
กระบวนการผลิตที่ใช้เครื่อง Sand Mill ในกระบวนการบด
ลดลงเหลือ 3 เครื่องใช้พลังงานไฟฟ้า 4,190.28 unit จึง
ส่งผลให้โรงผลิตหมึกพิมพ์สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ได้ 1,394.96 Unit ต่อเดือน และยังใช้เครื่อง Sand Mill ที่
ถูกถอดออกไปใช้ในโรงผลิตใหญ่ของทางโรงงานได้อีก 
 
5. สรุปผล 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือมี เป้าหมายที่ ลด
ค่าใช้จ่าย และเวลาในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์ BLACK – 
TR 700 โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองการบดด้วยเครื่อง 
Sand Mill ออกเป็น 4 เง่ือนไขคือ การบดด้วยเครื่อง Sand 
Mill จ านวน 1, 2, 3 และ 4 เครื่อง โดยผลจากการทดลอง
พบว่า การบดด้วยเครื่อง Sand Mill 2, 3 และ 4 เครื่อง 
ให้ผลทางคุณภาพไม่ต่างกัน แต่เนื่องจากทางโรงงานไม่
ต้องการให้เกิดความเสี่ยงทางด้านคุณภาพของหมึกพิมพ์ 
ดังนั้นจึงเหลือเครื่อง Sand Mill เพียง 3 เครื่อง จากเดิม 4 
เครื่อง จึงลดเวลาขั้นตอนการบดลงเหลือ 855 นาที จากเดิม 
1,140 นาที และลดพลังงานไฟฟ้าได้ 6,392 บาทต่อเดือน 
คิดเป็น 76,704 บาทต่อป ี
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในการบริการหอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
บูรพา การศึกษาได้ประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันเซและคาโนโมเดลซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นที่ 1 ค้นหาค าคันเซ
ซึ่งเป็นค าคุณศัพท์ท่ีอธิบายการให้บริการหอพักในด้านอารมณ์และความร้สึก โดยรวบรวมจากป้ายโฆษณาหอพักและสื่อ
อินเทอร์เน็ต แล้วน ามาจัดกลุ่มด้วย affinity diagram ได้กลุ่มค าคันเซจ านวน 16 ค า ขั้นที่ 2 จ าแนกองค์ประกอบที่
ส าคัญของการให้บริการหอพักโดยใช้กรอบของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และจัดกลุ่มองค์ประกอบการให้บริการ
ออกเป็น 5 มิติตามแนวคิด SERVQUAL ขั้นที่ 3 ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามคาโนโมเดล 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 ราย ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลด้วยคาโนโมเดล ผลจากงานวิจัยพบว่า ค าคันเซที่มีระดับ
ความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ปลอดภัย เป็นส่วนตัว และสะอาด ผลการวิเคราะห์คาโนโมเดล พบว่า 
คุณลักษณะงานบริการหอพักจ านวน 25 ข้อ จัดเป็นกลุ่ม Attractive 3 ข้อ One-dimensional 15 ข้อ และ Indifferent 
7 ข้อ ค่าดัชนีความพึงพอใจ (SI) ที่มีค่าสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ หอพักมีบริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพความเร็ว
สม่ าเสมอ ห้องพักมีอากาศถ่ายเทสะดวกกว้างขวางและสะอาด และภาพรวมบริเวณหอพักมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ 
ผลที่ได้จากงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหอพักเอกชนในการปรับปรุงงานบริการหอพักให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้พักอาศัย 
ค าหลัก  หอพักเอกชน งานบริการ วิศวกรรมคันเซ คาโนโมเดล SERVQUAL 
 
Abstract 
The objective of this research is to study customer needs and satisfactions in the service of private 
dormitory nearby Burapha University. The study applied Kansei Engineering and Kano Model including 
4 steps. In step 1, Kansei words, adjective words that describe emotion and feeling, were gathered 
from dormitory billboards and internet searching. These words were grouped by their similarity into 
16 words using affinity diagram. In step 2, the significant components of the dormitory service were 
classified according to the Dormitory Act, B.E. 2558. Therefore, these components were classified into 
5 SERQUAL dimensions. In step 3, the survey of the customer needs and satisfactions was conducted 
with the 150 sample sizes. In step 4, survey data were analyzed by using Kano model. Results from 
the research showed that the most 3 important kansei words were safe, private, and clean. Results 
from Kano model analysis were shown that among 25 service attributes, there were 3 Attractive, 15 
One-dimensional, and 7 Indifferent. The most 3 highest scores of satisfaction index were efficiency 
and high speed internet; spacious, and clean room; and serene environment. Results of this research 
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would be beneficial to private dormitory business in improving the service that responds to the truly 
needs of the users. 
Keywords:  Private dormitory, Service, Kansei engineering, Kano model, SERVQUAL  
 
1. บทน า 
 งานบริการนับเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญของประเทศ 
อย่างไรก็ตามในสภาวะเศรฐกิจที่ตกต่ าและสภาพการแข่งขัน
ที่สูงในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจงานบริการ
จ าเป็นต้องมุ่งปรับปรุงและพัฒนางานบริการที่มีคุณภาพและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ สร้างความพึงพอใจ
ให้แกผู่้รับบริการและแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 
 ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานบริการเพื่อ
เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น Parasuraman  ได้
น าเสนอ SERVQUAL โมเดล และ GAP โมเดลในการ
ประเมินคุณภาพของงานบริการ [1]  ในการก าหนด
คุณลักษณะการบริการที่ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
สูงสุด คาโนโมเดล(Kano’s model) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเติมเต็มในคุณลักษณะการบริการ
และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ [2] คาโนโมเดล
สามารถช้ีให้เห็นถึงคุณลักษณะของการบริการส าคัญที่ควร
มุ่งเน้นเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ [3] 
Nagamachi และ Lokman, 2011 ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์
และงานบริการที่สามารถแข่งขันได้นั้นจะต้องเข้าถึงอารมณ์
และความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างแท้จริง [4] วิศวกรรมคันเซ
เป็นเทคนิคที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และงานบริการได้ [5] 
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลบางแสน จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีนิสิตศึกษา
จ านวนประมาณ 50,000 คน นิสิตส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ใน
หอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวน
มาก อย่างไรก็ตาม หอพักเหล่านี้ยังขาดระบบการให้บริการที่
เป็นมาตรฐาน ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้
พักอาศัยได้ ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
และการด าเนินกิจการหอพักไม่ประสบผลส าเร็จ  
 งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและ
ความพึงพอใจในการบริการหอพักเอกชนบริ เวณรอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยการประยุกต์วิศวกรรมคันเซและคา
โนโมเดล ผลที่ได้จากงานวิจัยจะทราบถึงความต้องการและ
ความพึงพอใจที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้รับบริการ
และผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน 
 
 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 SERVQUAL โมเดล 
 SERVQUAL โมเดลเป็นตัวแบบที่พัฒนาโดย 
Parasuraman et al. ตั้งแต่ ค.ศ.1985 เพื่อใช้ในการวัด
ประเมินคุณภาพการบริการซึ่งนิยมและใช้กันอย่างแหร่หลาย
ในอุตสาหกรรมการบริการ SERVQUAL โมเดล ได้น าเสนอ
มิติของคุณภาพงานบริการใน 5 ด้าน ท่ีเรียกว่า RATER ดังนี ้
1 .  ค ว า ม เ ช่ื อ ถื อ ไ ว้ ว า ง ใ จ  ( Assurance)  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการให้บริการที่ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับ
ผู้รับบริการ ความถูกต้องและความสม่ าเสมอของการ
ให้บริการในทุกครั้ง 
2. การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) หมายถึง ผู้
ให้บริการมีทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการ 
สามารถสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
3. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง 
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกของการ
บริการ 
4. ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ (Empathy) 
หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทรเอาใจใส่
ในผู้รับบริการแต่ละบุคคล 
5.  การตอบสนองต่ อผู้ รั บบริ กา ร  ( Responsiveness) 
หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการ อย่าง
ทันท่วงที เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก [6]  
 SERVQUAL ได้น าเสนอการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้วยการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis) ด้วย
การประเมินค่าความแตกต่างระหว่าง การตอบสนองของการ
บริการ (Responsiveness) และความคาดหวังในการบริการ 
(Expectation) โดยถ้าคะแนนการตอบสนองของการบริการ
น้อยกว่าความคาดหวัง จะหมายถึงผู้รับบริการไม่พึงพอใจใน
การบริการที่ได้รับ [1] 
2.2 คาโนโมเดล 
 คาโนโมเดล (Kano’s model) คิดค้นขึ้นโดย
ศาสตราจารย์โนริอะกิ คาโนและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์และใช้งานอย่างแพร่หลาย ใน
การศึกษาความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้
เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ [7] 
 คาโนโมเดลจ าแนกความต้องการของลูกค้า หรือ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และงานบริ การออกตาม
ความสามารถในการเพิ่มความพึงพอใจ ได้เป็น 5 ลักษณะ
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แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งแสดงแผนภูมิ 2 มิติ แกนนอน คือ ระดับ
การเติมเต็มของคุณลักษณะ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา 
และแกนตั้ง คือ ระดับของความพึงพอใจของลูกค้า ความพึง
พอใจใน 5 ลักษณะแสดงดังเส้นกราฟและมีความหมาย ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 ลักษณะความพึงพอใจคาโนโมเดล 

 
One-dimensional คือ คุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการให้มีใน
ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มขึ้นของคุณลักษณะนี้จะเพิ่มความพึง
พอใจของลูกค้าได้อย่างเป็นสัดส่วนกัน 
Must-be คือ คุณลักษณะที่จ าเป็นต้องมี แต่การเพิ่มขึ้นของ
คุณลักษณะนี้ ไม่ได้เพิ่มความพึงพอใจได้มาก 
Attractive คือ คุณลักษณะที่ดึงดูดใจ การเพิ่มขึ้นของ
คุณลักษณะนี้จะเพิ่มความพึงพอใจได้อย่างมาก 
Reversal คื อ  คุณลักษณะย้อนกลับ การ เพิ่มขึ้นของ
คุณลักษณะนี้กลับท าให้ความพึงพอใจลดลง 
Indifferent คือ คุณลักษณะที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า [8]  
 
2.3 วิศวกรรมคันเซ 
 วิศวกรรมคันเซ (Kansei Engineering) พัฒนาโดย 
ศาสราจารย์นากามาชิ ในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นเทคนิคใน
การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สกึของลูกค้าไปสู่คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์และงานบริการ วิศวกรรมคันเซได้ประยุกต์ใช้
งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม 
และอิเลกทรอนิกส์ เป็นตัน [4] ตัวแบบวิศวกรรมคันเซ
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก แสดงดังรูปที่ 2 มีรายละเอียด คือ 
1. Choice of domain เป็นขั้นตอนการก าหนดขอบเขตสิ่ง
ที่สนใจ เลือกกลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้จะได้
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์หรืองานบริการที่ศึกษา 
2. Span the semantic space เป็นขั้นตอนรวบรวมค าคัน
เซ ซึ่งเป็นค าคุณศัพท์ที่อธิบายผลิตภัณฑ์ในด้านความรู้สึก
และอารมณ์  จากคู่มือผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่ งพิมพ์  โฆษณา 
ประสบการณ์ของผู้ใช้และทีมงาน 
3. Span the space of properties เป็นการก าหนด
องค์ประกอบหลักหรือคุณลักษณะของงานบริการ 

4. Synthesis เป็นขั้นตอนการรวมหรือจับคู่ที่เหมาะสม
ระหว่างค าคันเซและคุณลักษณะของงานบริการโดย วิธ ี
Semantic Differential Scale, Linear Regression, QT1 
หรือ Conjoint Analysis 
 5. Test of validity และ Model building เป็นขั้นตอน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทดสอบข้อมูลและการสร้าง 
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์  เพื่อเป็นตัวแทนความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของงานบริการและค าคันเซ [4,5] 
 

 
รูปที่ 2 ตัวแบบวิศวกรรมคันเซ 

 
3. ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
3.1 ขั้นที่ 1 รวบรวมค าคันเซ ขั้นตอนแรกของงานวิจัย 
สอดคล้องกับ span the semantic space ของวิศวกรรม
คันเซ โดยเป็นการสืบค้นค าคนัเซ ซึ่งเป็นค าคุณศัพท์ท่ีอธิบาย
การให้บริการหอพักในด้านอารมณ์และความร้สึ ก โดย
รวบรวมจาก การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการหอพัก การระดมสมอง
ของทีมผู้วิจัย ป้ายโฆษณาหอพัก และสื่ออินเทอร์เน็ต แล้ว
น ามาจัดกลุ่มด้วย affinity diagram  
3.2 ขั้นที่ 2 จ าแนกองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริการ
หอพัก ขั้นตอนนี้สอดคล้องกับ span the space of 
properties ของวิศวกรรมคันเซ โดยท าการรวบรวม
คุณลักษณะและองค์ประกอบที่ส าคัญของหอพัก ตามกรอบ
ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และจากการส ารวจ
การให้บริการหอพักเอกชน ที่ตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัย
บูรพา ในด้านกายภาพ สิ่ งอ านวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย การให้บริการและราคา จากนั้นได้ จัดกลุ่ม
องค์ประกอบการให้บริการออกเป็น 5 มิติตามแนวคิด 
SERVQUAL 
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3.3 ขั้นที่ 3 ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจด้วย
แบบสอบถามคาโนโมเดล ค าคันเซและองค์ประกอบของ
หอพักจะถูกน ามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการ
ระดมสมองของทีมงานเพื่อก าหนดเป็นข้อค าถามของ
แบบสอบถาม จ านวน 25 ข้อที่ใช้ส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจในการให้บริการหอพักเอกชน จ านวน 150 
กลุ่มตัวอย่าง 
 แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ช้อ
มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความส าคัญ
และความคาดหวังของค าคันเซ ตอนที่ 3 ความส าคัญ ความ
คาดหวังและการตอบสนองของการบริการ ตามกรอบของ 
SERVQUAL โมเดล ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 นี้จะใช้ 
Likert scale 5 ระดับในการประเมิน แบบสอบถามตอนที่ 4 
เป็นแบบสอบถามคาโนโมเดล ซึ่งแต่ละข้อค าถามจะมีค าถาม
ใน 2 ด้าน คือ ค าถามด้านบวก (Functional) และค าถาม
ด้านลบ (Dysfunctional) ซึ่งจะประเมินด้วย 5 ระดับของคา
โนโมเดล ได้แก่ 1 ฉันชอบ/พอใจ (Like) 2 เป็นสิ่งจ าเป็นต้อง
มี (Must be) 3 ฉันรู้สึกเฉยๆ (Neutral) 4 ฉันสามารถ
ยอมรับได้ (Live with)และ 5 ฉันไม่ชอบ/ไม่พอใจ (Dislike) 
[3] ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงด้วย
ค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
3.4 ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลด้วยคาโนโมเดล 
 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามจะน ามา
วิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจในการบริการ
หอพัก ดังนี ้
 แบบสอบถามตอนที่ 3 จะวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ
ของการบริการด้วยการค านวณค่าช่องว่าง (Gap) ดังสมการ
ที่ 1 
                         Gap = R – E                      (1) 
โดยที่ Gap คือระดับความพึงพอใจในการบริการ R คือ 
คะแนนเฉลี่ยการตอบสนองที่ได้รับ (Responsiveness) และ 
E คือ คะแนนเฉลี่ยของความคาดหวัง (Expectation) 
 แบบสอบถามตอนที่ 4 จะวิเคราะห์ตามหลักคาโน
โมเดล เพื่อก าหนดลักษณะความพึงพอใจใน 6 ด้านด้วยการ
ประเมินผลด้วยตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การประเมินคาโนโมเดล 

 
  

ตัวอย่างเช่น ข้อค าถามที่มีค าตอบด้าน positive คือ 
Like และค าตอบด้าน negative คือ Neutral จากตารางที่ 
1 จะประเมินผลความพึงพอใจเป็น A คือ Attractive [3] 
 ในการประเมินผลความพึงพอใจ สามารถวิเคราะห์ด้วย
ค่าดัชนีความพึงพอใจและดัชนีความไม่พึงพอใจดังสมการที่ 
2-3  
                   SI = (A+O)/(A+O+M+I)                   (2) 
                   DI = -(M+O)/ (A+O+M+I)                (3) 
โดยที่ SI คือ ค่าดัชนีความพึงพอใจ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 
ค่า SI เข้าใกล้ 1 หมายถึงคุณลักษณะของงานบริการที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจมาก DI คือ คือดัชนีความไม่พึงพอใจ มีค่า
ระหว่าง -1 ถึง 0 ค่า DI เข้าใกล้ -1 หมายถึงคุณลักษณะงาน
บริการที่ถ้าไม่มีจะท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ A, O, M, I คือ
ความถี่ ของความพึงพอใจแบบ Attractive, One-
dimensional, Must-be และ Indifferent ตามล าดับ [8] 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ค าคันเซ 
 จากการสืบค้นค าคันเซ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ
หอพัก การระดมสมองของทีมงานวิจัย ป้ายโฆษณาหอพัก 
(รูปที่ 3) และจากสื่ออินเทอร์เน็ต ได้ค าคันเซที่ต่างกันจ านวน 
46 ค าซึ่งจัดเป็นค าคันเซในล าดับที่ 2 จากนั้นได้ใช้ Affinity 
diagram เพื่อรวมค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันให้เป็น
กลุ่มค าคันเซในล าดับท่ี 1 จ านวน 16 ค า แสดงดังตารางที่ 2 
 

 
รูปที่ 3 ค าคันเซจากป้ายโฆษณาหอพัก 

 
 
 
 

Customer Requirement
Like Must be Neutral Live with Dislike

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

A   = Attractive M  = Must be O = One-dimentional
R  = Reserve Q = Questionable I = Indifferent

Dysfunctional (negative) question

Functional 
(positive) 
question
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ตารางที่ 2 การจัดกลุ่มค าคันเซ 

 
 
4.2 องค์ประกอบท่ีส าคัญของการบริการหอพัก 
 ผลจากการศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของหอพัก ตาม
กรอบของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และจากการ
ส ารวจการให้บริการหอพักเอกชน และน ามาจัดกลุ่มตาม 5 
มิติของ SERVQUAL โมเดล ได้ผลแสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การจัดองค์ประกอบหอพักตาม SERVQUAL โมเดล 

 
 
 
 
 
 
 

4.3 การวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการและความพึง
พอใจ 
 ผลจากการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจที่มี
ต่อการให้บริการหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 150 ราย ได้ข้อมูลตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล แสดงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

 
  
 ผลจากการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและระดับการ
ตอบสนองค าคันเซพบว่า ค าคันเซที่มีระดับความส าคัญสูงสุด 
3 ล าดับแรก ได้แก่ ปลอดภัย เป็นส่วนตัว และ สะอาด ค า
คันเซที่มีระดับการตอบสนองสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ เป็น
ส่วนตัว สะอาด และเป็นมิตร แสดงผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ระดับความส าคัญและการตอบสนองค าคันเซ 

 

ล ำดับที่ ค ำคันเซล ำดับที่ 1 ค ำคันเซล ำดับที่ 2
1 ทันสมยั ล  ำสมยั ใหม ่ทันสมยั
2 สวยงำม สวย สวยงำม
3 หรูหรำ หรูหรำ เก่ำ คลำสสิค หลำกหลำย
4 ร่มรื่น น่ำอยู่ ร่มรื่น
5 ปลอดโปร่ง สว่ำง โปร่ง ปลอดโปร่ง ไมอึ่ดอัด สบำย
6 เป็นระเบียบ เคร่งครัด
7 เป็นมติร ใจดี สุภำพ
8 สะอำด สะอำด สกปรก
9 ทนทำน แขง็แรง ไมช่ ำรุด
10 ประหยัด ฟรี ถูก แพง เหมำะสม
11 เป็นส่วนตัว เงยีบ สงบ ส่วนตัว
12 ปลอดภยั ปลอดภยั ไมเ่ปลี่ยว
13 ครบครัน เพียงพอ ทั่วถึง ครบ
14 ประสิทธภิำพ มปีระสิทธภิำพ คุณภำพสูง ชดัเจน เร็ว 
15 กว้ำง กว้ำง ใหญ่ กว้ำงขวำง
16 สะดวก ใกล้ สะดวก ดูแลงำ่ย ใชง้ำนงำ่ย

SERVQUAL องค์ประกอบการบริการหอพัก
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ เคเบิ้ล ท าเลท่ีต้ัง ท่ีจอดรถ
    (Tangible) บริเวณรอบหอพัก ผู้ดูแลหอพัก

พนกังานท าความสะอาด รปภ.
พื้นท่ีออกก าลังกาย เฟอร์นเิจอร์
มุมเอกสาร/ห้องสมุด
ระบบประปา ไฟฟ้า ระบายน้ า
ระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เนต็
ห้องพัก ห้องน้ า ระเบียง ร้านซักรีด

2. ความนา่เชื่อถือไว้วางใจ การซ่อมบ ารุง ค่าน้ า ค่าไฟ
   (Reliability) ค่าหอพัก ค่าอินเตอร์เนต็ สัญญาหอพัก
3.การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผู้ดูแลหอพัก
   (Responsiveness) พนกังานท าความสะอาด

พนกังานรักษาความปลอดภัย
4.การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ กฎระเบียบหอพัก กล้องวงจรปิด
   (Assurance) ผู้ดูแลหอพัก พนกังานท าความสะอาด

ประเภทการบริการ ระบบไฟฉุกเฉิน
พนกังานรักษาความปลอดภัย
ระบบดับเพลิง ระบบเตือนภัย

5.ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ ผู้ดูแลหอพัก
   (Empathy) พนกังานท าความสะอาด

พนกังานรักษาความปลอดภัย

ตัวแปร รายการ ความถี่
(คน)

เปอร์เซนต์
(%)

ตัวแปร รายการ ความถี่
(คน)

เปอร์เซนต์
(%)

1. เพศ ชาย 78 52% 5.คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 22 14.67%
หญงิ 72 48% พยาบาลศาสตร์ 5 3.33%

2.อายุ 18 – 22 121 80.67% รัฐศาสตร์ฯ 13 8.67%
23 – 27 29 19.33% มนุษยศาสตร์ฯ 18 12%

3.ชั้นปี ปริญญาตรีปีท่ี 1 53 35.33% ภูมสิารสนเทศศาสตร์ 13 8.67%
ปริญญาตรีปีท่ี 2 26 17.33% วิทยาศาสตร์การกีฬา 15 10%
ปริญญาตรีปีท่ี 3 41 27.33% การจัดการฯ 14 9.33%
ปริญญาตรีปีท่ี 4 29 19.33% ศิลปกรรมศาสตร์ 13 8.67%
ปริญญาโท 1 0.66% ศึกษาศาสตร์ 10 6.67%

2,001 – 2,500 19 12.67% โลจิสติกส์ 12 8%
2,501 – 3,000 22 14.67% สาธารณสุขศาสตร์ 10 6.67%
3,001 – 3,500 32 21.33% เภสัชศาสตร์ 5 3.33%
3,501 – 4000 77 51.33%

4.ค่า
เช่า
หอพกั

ค าคันเซ
Mean SD Mean SD

1. ทันสมัย 3.713 0.727 3.42 0.797
2. สวยงาม 3.533 0.849 3.267 0.72
3. หรูหรา 3.147 0.831 2.88 0.851
4. ร่มร่ืน 4.18 0.86 3.513 1.098
5. ปลอดโปร่ง 4.24 0.783 3.587 0.978
6.ปลอดภัย 4.68 0.617 3.827 1.122
7. ครบครัน 4.373 0.691 3.76 0.932
8. ประสิทธิภาพ 4.293 0.691 3.6 0.819
9. กว้าง 4 0.76 3.58 0.922
10. สะดวก 4.24 0.808 3.793 0.797
11. เป็นระเบียบ 4.207 0.813 3.707 0.924
12. เป็นมิตร 4.333 0.833 3.887 1.046
13. สะอาด 4.5 0.683 3.913 0.874
14. ทนทาน 4.313 0.715 3.567 0.951
15. ประหยัด 4.267 0.974 3.553 1.059
16. เป็นส่วนตัว 4.6 0.695 3.953 0.965

ระดับความส าคัญ ระดับการตอบสนอง
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 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญและ Gap ในตอนท่ี 3 ของ
แบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 6 พบว่า คุณลักษณะการ
บริการที่มีคะแนนความส าคัญสูงสุด 3 ล าดับแรก ซึ่งจัดอยู่
ในช่วงความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายต่างๆมีความ
ยุติธรรมและเป็นไปตามสัญญา (4.56) 2) ระบบรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ (4.51) และ 3) 
หอพักมีท าเลที่ตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย (4.46) Gap ซึ่งหมายถึง
ความไม่พึงพอใจในงานบริการ (R < E) ที่มีค่าติดลบสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ 1) หอพักมีเครื่องออกก าลังกายที่ทันสมัย (-
1.18) 2) หอพักมีบริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ความเร็วสม่ าเสมอ (-1.11) และ 3) ระบบรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ (-0.78) 
 ผลการวิเคราะห์คาโนโมเดลแสดงดังตารางที่ 6 พบว่า 
คุณลักษณะงานบริการหอพักจ านวน 25 ข้อ เป็นกลุ่ม 
Attractive ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดึงดูดใจลูกค้า สามารถเพิ่ม
ความพึงพอใจได้อย่างมาก จ านวน 3 ข้อ One-
dimensional ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ถ้าเพิ่มความสามารถมาก
ขึ้นจะเพิ่มความพึงพอใจได้มากขึ้นด้วยจ านวน 15 ข้อ และ 
Indifferent ซึ่งไม่สามารถเพิ่มความพึงพอใจจ านวน 7 ข้อ 
 ค่าดัชนีความพึงพอใจ (SI) ที่มีค่าสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ 1) หอพักมีบริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ความเร็วสม่ าเสมอ (0.81) 2) ห้องพักมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
กว้างขวางและสะอาด (0.77) 3) ภาพรวมบริเวณหอพักมี
สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ (0.76) ซึ่งเป็นคุณลักษณะการ
บริการที่หอพักควรรักษาหรือเพิ่มคุณภาพให้สูงขึ้น จะ
สามารถสร้างความพึงพอใจของผู้พักอาศัยได้ ค่าดัชนีความ
ไม่พงพอใจ (DI) ที่มีค่าติดลบสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) 
ค่าใช้จ่ายต่างๆมีความยุติธรรมและเป็นไปตามสัญญา (-0.92) 
2) เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตรใส่ใจลูกค้าและเต็มใจให้ความ
ช่วยเหลือ (-0.87) 3) หอพักมีพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัย (-
0.82) ซึ่งเป็นคุณลักษณะการบริการที่หอพักควรต้องมีให้
เพียงพอ ถ้าไม่มีลูกค้าจะเกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คาโนโมเดล 

 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการศึกษาความต้องการและความพึง
พอใจในการให้บริการหอพักเอกชน บริเวณมหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี งานวิจัยได้ประยุกต์วิศวกรรมคันเซ
เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้พักอาศัยในเชิงความรู้สึก
และอารมณ์ คาโนโมเดลได้น ามาประยุกต์ร่วมด้วยเพื่อศึกษา
ความต้องการที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
ผลการศึกษาที่ ไ ด้ จากงานวิ จั ยจะ เป็นประโยชน์ต่ อ
ผู้ประกอบการหอพักที่จะพัฒนาคุณภาพงานบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้พักอาศัยได้
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อ ได้แก่ การประยุกต์
วิศวกรรมคันเซเต็มรูปแบบในส่วนของการ synthesis และ 
Model building ด้วยการประยุกต์วิธีการทางสถิติ ได้แก่ 
Linear regression และ Conjoint analysis เป็นต้น 
นอกจากนั้นความต้องการและความพึงพอใจที่ ได้จาก
งานวิจัยนี้ สามารถน าไปก าหนดเป็นคุณลักษณะของการให้
การบริการที่ เป็นรูปธรรมด้วยการประยุกต์เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

ล าดับ คุณลักษณะงานบริการ ความส าคัญ Gap Kano SI DI
Cat.

1 หอพกัมที าเลท่ีต้ังท่ีเดินทางสะดวก 4.36 -0.43 A 0.65 -0.44
2 หอพกัมที าเลท่ีต้ังอยู่ในท่ีปลอดภัย 4.46 -0.56 O 0.55 -0.78
3 หอพกัมที าเลท่ีต้ังอยู่ใกล้ชุมชน 3.97 -0.12 I 0.27 -0.14
4 หอพกัมพีื้นท่ีจอดรถเพยีงพอต่อความต้องการ 4.15 -0.58 I 0.51 -0.48
5 หอพกัมพีื้นท่ีจอดรถเข้าออกได้สะดวก 4.24 -0.54 O 0.59 -0.55
6 หอพกัมพีื้นท่ีจอดรถท่ีปลอดภัย 4.28 -0.56 O 0.60 -0.82
7 ภาพรวมบริเวณหอพกัมสีภาพแวดล้อมท่ีสะอาด 4.35 -0.6 O 0.65 -0.78
8 ภาพรวมบริเวณหอพกัมสีภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงบ 4.45 -0.46 O 0.76 -0.62
9 เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกัมลัีกษณะใหม่ 4.11 -0.65 A 0.66 -0.31

10 เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกัมลัีกษณะท่ีสะอาด 4.31 -0.68 O 0.72 -0.69
11 หอพกัมเีคร่ืองออกก าลังกายท่ีทันสมยั 3.33 -1.18 A 0.56 -0.19
12 บอร์ดประกาศสามารถมองเห็นได้ง่าย 3.42 -0.6 I 0.32 -0.14
13 บอร์ดประกาศมขี้อมลูที่ทันสมยัตลอดเวลา 3.43 -0.62 I 0.30 -0.19
14 หอพกัมกีารให้บริการเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญหรือมร้ีานซักรีด

ภายในหอพกั
4.03 -0.26 I 0.51 -0.46

15 ห้องพกัมอีากาศถ่ายเทสะดวกกว้างขวางและสะอาด 4.44 -0.57 O 0.77 -0.71
16 หอพกัมพีื้นท่ีท่ีสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้หลากหลาย 3.72 -0.74 I 0.50 -0.19
17 หอพกัมบีริการอินเตอร์เน็ตท่ีมปีระสิทธิภาพความเร็วสม่ าเสมอ 4.43 -1.11 O 0.81 -0.77
18 ค่าใช้จ่ายต่างๆมคีวามยุติธรรมและเป็นไปตามสัญญา 4.56 -0.48 O 0.64 -0.92
19 กฎระเบียบต่างๆมคีวามเคร่งครัดตามความเหมาะสม 4.05 -0.37 I 0.46 -0.52
20 เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการตามหน้าท่ีของตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพว่องไวและเต็มใจให้บริการ
4.18 -0.64 O 0.63 -0.80

21 เจ้าหน้าท่ีมคีวามพร้อมท่ีจะตอบสนองค าร้องของผู้รับบริการเสมอ 4.26 -0.55 O 0.54 -0.66
22 หอพกัสามารถปฏิบัติตามสัญญาท่ีให้ไว้ได้ 4.43 -0.32 O 0.56 -0.64
23 เจ้าหน้าท่ีมคีวามเป็นมติรใส่ใจลูกค้าและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ 4.3 -0.44 O 0.58 -0.87
24 เจ้าหน้าท่ีมคีวามเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ 4.23 -0.59 O 0.64 -0.77
25 ระบบรักษาความปลอดภัยมปีระสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 4.51 -0.78 O 0.69 -0.65
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้วิธีการฮิวริสติกส าหรับการจัดเส้นทางรถเก็บขยะ กรณีศึกษา อบต.ต าบลเนินหอม 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี โดยวิธีฮิวริสติก ได้แก่ Saving Matrix และโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมช่วยในการวัดระยะทาง เก็บรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในปัจจุบัน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะทาง 
และเวลาในการเดินรถเก็บขยะ และอัตราความสามารถในการบรรทุกของรถ จากนั้นน าวิธีฮิวริสติก Saving Matrix มา
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการค านวณหาค าตอบที่ต้องการ ได้แก่ ผลลัพธ์ของระยะทางรวมที่สั้นท่ีสุดในการเดินรถเก็บขยะ โดย
พิจารณาเรื่องน้ าหนักการบรรทุกขยะและระยะทางรวม  ภายใต้ข้อจ ากัดความสามารถในการบรรทุกของรถและระยะทาง
รวมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินรถให้ได้มากที่สุด ผลจากการศึกษา พบว่าระยะทางทั้งหมดลดลง 9.1 กิโลเมตร จากเดิม 
606.2 กิโลเมตร ลดลงเหลือ 597.1  กิโลเมตร และยังสามารถแก้ไขปัญหาการบรรทุกขยะเกินอัตราความสามารถของรถ
ในการเดินรถแต่ละวัน ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มีเปอร์เซ็นต์รวมการใช้ประโยชน์ของรถลดลง 5.06% จากเดิม 96.06%  
ลดลงเหลือ 91% ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ท าให้ค่าใช้จ่ายลดลง 
ค าหลัก ฮิวริสติก เส้นทาง รถเก็บขยะ  
 
Abstract 
This research was to apply the heuristic method for garbage truck route management. Case study: 
Noenhom Mueang Prachinburi. Heuristic methods including Saving Matrix and Microsoft Excel, use 
satellite imagery to measure distances. Collection of current tram route information including cost, 
distance, time and the capacity of the car. Then, the Saving Matrix heuristic approach is used as a tool 
to calculate the desired response, i.e. the shortest total distance. Considering the weight of garbage 
and total distance. Under the limitation of truckload and total distance to minimize the cost            
of commuting. Results from the study. It found that the total distance decreased by 9.1 km from 
606.2 km to 597.1 km, and also solved the problem of garbage over the capacity of the car on a daily 
basis. Although the overall results of the car's overall utilization rate decreased 5.06% from 96.06% to 
91%, resulting in lower costs. 
Keywords:  Heuristic, Routing, Garbage truck  
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1.บทน า
 องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอมในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระและหน้าที่ ที่จะต้องให้บริการแก่
ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพุทธศักราช 2537 และในปีพุทธศักราช 2542 ได้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการดูแลรักษาที่สาธารณะ
ควบคุมดูแลสุสานและฌาปนสถาน (พ.ร.ก) แต่เนื่องจากที่
ผ่านมานั้นในการก าจัดขยะยังไม่มีการจัดเส้นทางเดินรถเก็บ
ขยะที่ถูกต้อง ซึ่งอาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายโดยรวมมากเกิน
ความจ าเป็น  จึงได้คิดค้นวิธีและเครื่องมือที่ช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินรถเก็บขยะ เพื่อค านวณหา
ระยะทางที่สั้นที่สุดในการเก็บขยะแต่ละจุด และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของรถเก็บขยะ รวมไปถึงการ
ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะอีกด้วย ซึ่งหมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบการเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลเนิน
หอมได้แก่หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 และ 21 ซึ่งมีสถิติการก าจัดขยะ 80,000 
กิโลกรัมต่อเดือน   
 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1  ค าจ ากัดความ 

2.1.1 วิธีฮิวริสติก คือ วิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
เดินรถชนิดหนึ่ง เพื่อค านวณหาค าตอบที่เหมาะสมภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

2.1.2 Saving Matrix  คือ เมตริกซ์แบบประหยัดเป็น
กระบวนการหาค าตอบของปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ 
จากการรวมเส้นทางคู่ใดๆ เข้าด้วยกัน  
 2.1.3 ประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะ 
คือ การจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะที่สามารถลดระยะทาง
และเวลาในการเดินรถ  รวมถึ งการลดต้นทุนในการ
ด าเนินงานและเพิ่มการใช้ประโยชน์ของรถที่คุ้มค่า 
2.2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 กิตติ์ธเนศ (2555) ศึกษาการจัดเส้นทางรถเก็บขยะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเส้นทางเดินรถและการ
ประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติก  Saving Matrix เพื่อพัฒนาการ
วางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในต าบลนางแล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่ายจากดาวเทียมช่วยในการ       
วัดระยะทาง  
 โอภาส และไพบูลย์  (2553) ศึกษาการจัดเส้นทางการ
เดินรถ (Vehicle Routing) ของรถขนขยะ โดยใช้วิธีต่างๆมา
ค านวณเพื่อจัดหาเส้นทางการเดินรถท่ีมีต้นทุนในการเดินทาง

ต่ าที่สุด โดยมีข้อจ ากัดว่าภาระงาน (work load) ของ
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่เกินขีดจ ากัดที่อนุญาตโดยวิธีที่น ามาใช้
ค านวณ คือ การน าโปรแกรม Lingo มาใช้ร่วมกับ ฮิวริสติก
แบบ Distance.Saving และน าโปรแกรม Lingo มาใช้
ร่วมกับฮิวริสติกแบบแบบ Clark&Wright.Saving 
 ภิญญดา (2556) ได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของการ
ขนส่ง ในกิจการธุรกิจประมง ขายส่งอาหารทะเลสด 
กรณีศึกษา แพ ต.โชครุ่งระวี เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัด
เส้นทางการขนส่งของยานพาหนะที่ซับซ้อนและมีต้นทุนสูง 
จากนั้นท าการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน ระบบ 
Saving Matrix เพื่อน ามาใช้ด้านการขนส่ง โดยสามารถลด
ต้นทุนค่าน้ ามัน 36.08% และยังสามารถลดระยะทางการ
ขนส่งได้ถึง 43.15% 
 พอเจตน์ และ ชุมพล (2552) ได้ประยุกต์ใ ช้
โปรแกรมเอ็กเซลโซลเวอร์ (Excel Solver) เพื่อปรับปรุงการ
จัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของกรณีศึกษา
ตัวอย่างไปยังร้านค้า สาขาต่างๆในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล
จ านวน 17 สาขา เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ต่ ากว่า
วิธีการจัดเส้นทางในปัจจุบัน ซึ่งสามารถลดจ านวนการ
เรียกใช้รถลงได้ เป็นจ านวน 13 คันต่อเดือน ซึ่ งท าให้
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลดลงเป็นจ านวน 14 ,560 บาท
ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.94 
2.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ปัญหาการจัดเส้นทางยานส าหรับพาหนะ  (Vehicle 
Routing Problem) เป็นปัญหาที่ส าคัญในการจัดการด้าน
ลอจิสติกอย่างหนึ่งซึ่งอาจหมายถึง  การขนส่งจากผู้ผลิตไป
ยังคลังเก็บสินค้า (Warehouse) หรือลูกค้า (Customer) 
บริษัทต้องการหาวิธีการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย การใช้ยานพาหนะที่มีจ านวน
น้อยลง การลดระยะทางในการขนส่ง การลดระยะเวลาความ
ล่าช้าในการขนส่งสินค้า  และเพิ่มระดับการใช้บริการในการ
ขนส่ง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ให้ได้แผนท่ีค่อนข้างดีมาใช้ปฏิบัติ  

 

 
รูปที่  1  แสดงลักษณะเส้นทางในการขนส่ง 
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 ในกรณีที่มีจ านวนโหนดมาก การหาเส้นทางที่มีต้นทุน
ต่ าที่สุด เป็นสิ่งที่มีเป็นไปไมไ่ด้นอ้ยมากในทางปฏิบัติเพราะ
จะต้องใช้เวลาในการค านวณและวิเคราะหค์่อนข้างนานมาก
จนไม่ทันการณ์ เพื่อการค านวณใหไ้ด้ค าตอบท่ีเร็ว           
จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการอื่นๆ มาช่วยในการหาค าตอบ ซึ่งวิธีท่ี 
ได้รับความนิยมและเข้าใจง่ายวิธีการหนึ่งคือวิธี เซฟวิ่ง 
Clarke & Wright, 1964 ได้น าเสนอวิธีการจัดเส้นทางการ
เดินรถ ส าหรับแก้ปัญหาการตัดสนิใจที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก 
โดยที่มีคลังสินค้าเพียงแห่งเดียว กระจายสินค้าไปยังลูกค้า
หลายแห่ง ให้สามารถหาค าตอบในการเลือกเส้นทางการเดิน
รถเหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากนั้นผลจากการแก้ปัญหา
ยังให้ทราบจ านวนและขนาดยานพาหนะที่จะใช้ขนส่ง รวม 
ไปถึงปริมาณบรรทุกของยานพาหนะแต่ละคัน ซึ่งมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1.  ก าหนดจุดเริ่มต้นเส้นทาง ซึ่งเราจะได้จ านวน
เส้นทางเท่ากับลูกค้าทั้งหมด 

2. ค านวณค่าความประหยัดในการขนส่ง Saving  
เขียนแทนได้  Sij= CDi + Cij – CjD  ; i, j             
= 2,3,4,…,n 

3. เรียงล าดับค่าค่าความประหยัด ( Sij)  จากค่ามาก
ไปยังค่าน้อยท่ีสุด  

4. สร้างเส้นทางในการขนส่ง โดยรวมลูกค้า i และ j  
ที่มีค่า Sij มากที่สุดเข้าด้วยกัน 

5. ท าซ้ าจนจัดเส้นทางได้ครบทุกเส้นทาง โดยมี
ข้อจ ากัดด้านกรอบเวลา และปริมาณความสามารถ
ในการบรรทุก 

 จากการศึกษาทฤษฎีข้างต้นท าให้ทราบว่าตัวแปรที่
ส าคัญที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถนั้น 
ได้แก่  เส้นทางการเดินรถ ระยะทางในการเดินรถ เวลาที่ใช้
ในการเดินรถ ขนาดความจุของยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินรถ ปริมาณขยะในแต่ละจุด จ านวนยานพาหนะ และการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดเส้นทางการเดินรถในด้าน
ของความเหมาะสมของระยะทาง และเวลาในการเดินรถ 
รวมถึงค่าสิ้นเปลืองพลังงานเช้ือเพลิง ตลอดจนการบริหาร
ความจุของยานพาหนะว่ามีการใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าตัวแปรที่ส าคัญ
ดังกล่าวมาก าหนดเป็นดัชนีช้ีวัด โดยน าใช้ในการค านวณเพื่อ
ลดต้นทุนและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเส้นทาง
การเดินรถและผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ       
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการหาข้อมูล
เส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย าในการ

ค านวณเส้นทางของยานพาหนะที่ ใ ช้ เก็บขยะภายใน     
ต าบลเนินหอม 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การสร้างเส้นทางการเดินรถเก็บขยะเป็นการสร้างจาก
สถานการณ์จริงในด้านลอจิสติกโดยก าหนดดัชนีช้ีวัด และ
ค่าตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาแล้วท าการ
วิเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเส้นทางการเดินรถ
เก็บขยะ และใช้แผนที่จาก google map เพื่อสร้างเมตริกซ์
ระยะทาง  จากนั้นท าการประมวลผลบนโปรแกรม 
Microsoft Excel เพื่อค านวณหาค่าดัชนีต่างๆ โดยขั้นตอนนี้
จะต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัด
เส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาจากต้นทุนที่ใช้ในการเก็บ
ขยะ การบริหารความจุของรถ ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการ
เก็บขยะรวมถึงเช้ือเพลิงที่ใช้ในการเก็บขยะ ดังนั้นจึงต้องท า
การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะให้เกิดประ
สิทธิ ในการเก็บขยะ จากนั้นน าข้อมูลที่ รวบรวมได้มา
ประมวลผลของปัญหาให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel ใช้
ข้อมูลปริมาณขยะที่จะต้องเก็บเป็นข้อมูลที่จะป้อนเข้า
โปรแกรมประมวลผล เมื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม
ประมวลผล ในรูปแบบ Microsoft Excel แล้วจากนัน้ก็เข้าสู่
กระบวนการค านวณหาเพื่อหาค าตอบต่อไป  
 ในการแก้ปัญหาการตัดสินใจการจัดเส้นทางเดินรถ 
เพื่อหาคู่เส้นทางเดินรถที่ประหยัดที่สุด โดยการพัฒนา
โปรแกรมการจัดเส้นทาง  การเดินรถ  ซึ่งจะน าโปรแกรม 
Microsoft Excel มาสร้างแบบจ าลอง Saving Matrix       
สมการ S(X,Y) = Dist(DC, X) + Dist(DC,Y) –Dist(x,y) 
โดยก าหนดให้ S(X,Y)  คือ ระยะทางประหยัด ถ้าเส้นทาง 
DC   x  DC และ DC   y   DC ถูกรวมเข้าด้วยกัน
จะได้ DC     x     y    DC  โดยแทนให้ DC หมายถึง    
บ่อฝั่งกลบ 
 
4. ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 ก าหนดโหนดเพ่ือการจัดเส้นทางเดินรถเก็บขยะ 
 หลังจากที่ได้ท าการศึกษาข้อมูลของ อบต.เนินหอม   
จึงได้ท าการน าข้อมูลมาคิดวิเคราะห์และจ าลองโหนดในการ
เก็บขยะเพื่อก าหนดเส้นทางการเดินรถเพื่อหาระยะทาง
ระหว่างโหนดในการเดินรถ เก็บขยะทุกๆโหนด เพื่อน ามาใช้
เป็นค่าในการค านวณโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งใน
แบบจ าลองนี้ได้พิจารณาเส้นทางการเดินรถเก็บขยะโดย
ก าหนดโหนด ขึ้นทั้งหมด 21 โหนด ประกอบด้วย จุดเริ่มต้น
ในการเดินรถ 1 โหนด จุดในการเก็บขยะทั้งหมด 19 โหนด
และจุดฝังกลบขยะ 1 โหนด มีรถเก็บขยะทั้งหมด 2 คัน      
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ซึ่งทั้ง 2 คัน มีความสามารถในการบรรทุกของรถแต่ละคัน
สูงสุด 3,500 กิโลกรัม โดยรถทั้ง 2 คันจะ แบ่งเส้นทางกัน
เดินรถ และท าการเดินรถเก็บขยะทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ปริมาณ
การเก็บขยะแต่ละโหนดมาจากการน าข้อมูลสถิติของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม การจัดเส้นทางเดินรถ
เก็บขยะปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม 
(แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1  ต าแหน่งของโหนดและปริมาณถังขยะรวมสูงสุดประจ าจุด
เก็บขยะ ของรถคันที่ 1 

รถวิ่ง
ประจ าวัน 

เลข
โหนด 

ชื่อโหนด 
ปริมาณ
ถังขยะ
(ถัง) 

น้ าหนัก
ขยะ
(Kg) 

จุดเร่ิม 1 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินหอม 

0 0 

จันทร ์

2 
หมู่ที่ 5  
บ้านเนินบาก 

5 72 

3 
หมู่ที่ 17  
บ้านเนินไม้หอม 

137 1,938 

4 
หมู่ที่ 14  
บ้านเนินสูง 
(ทัณฑสถาน) 

 77 1,090 

อังคาร 

5 หมู่ที่ 12 บ้านบ่อแร ่ 107 2,000 

6 
หมู่ที่ 13 
บ้านธารเลา 

51 953 

7 
หมู่ที่ 14  
บ้านเนินสูง 
(แกรนด์วิว) 

20 372 

8 
หมู่ที่ 15  
บ้านวังน้ าขุ่น 

39 725 

พุธ 

9 
หมู่ที่ 16  
บ้านห้วยเกษยีร 

102 1,729 

10 
หมู่ที่ 18  
บ้านหัวบุ่ง 

35 593 

11 
หมู่ที่ 19  
บ้านซับฟาน 

73 1,237 

พฤหัสบด ี

2 
หมู่ที่ 5   
บ้านเนินบาก 

5 80 

3 
หมู่ที่ 17  
บ้านเนินไม้หอม 

141 2,177 

4 
หมู่ที่ 14 
 บ้านเนินสูง 
(ทัณฑสถาน) 

77 1,224 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

รถวิ่ง
ประจ าวัน 

เลข
โหนด 

ชื่อโหนด 
ปริมาณ
ถังขยะ
(ถัง) 

น้ าหนัก
ขยะ
(Kg) 

ศุกร ์

5 หมู่ที่ 12 บ้านบ่อแร ่ 107 1,544 

6 
หมู่ที่ 13  
บ้านธารเลา 

51 735 

7 
หมู่ที่ 14 บ้านเนินสูง 
(แกรนด์วิว) 

20 288 

8 
หมู่ที่ 15  
บ้านวังน้ าขุ่น 

39 564 

 
ตารางที่ 2  ต าแหน่งของโหนดและปริมาณถังขยะรวมสูงสุดประจ าจุด
เก็บขยะ ของรถคันที่ 2 

รถวิ่ง
ประจ าวัน 

เลข
โหนด 

ชื่อโหนด 
ปริมาณ
ถังขยะ
(ถัง) 

น้ าหนัก
ขยะ
(Kg) 

จันทร ์

12 
หมู่ที่ 11  
บ้านท่าศาลา 

53 964 

13 
หมู่ที่ 10  
บ้านท่าศาลา 

31 564 

14 
หมู่ที่ 9  
บ้านหนองงูเหลือม 

28 510 

15 หมู่ที่ 8 บ้านเนินไฮ 53 964 

อังคาร 

16 หมู่ที่ 21 (มจพ.) 96 1,560 

17.1 
หมู่ที่ 5 บ้านเนิน
บาก 

104 1,690 

พุธ 

18 
หมู่ที่ 21  
บ้านห้วยทราย 
พระนครเหนือ 

148 2,477 

19 
หมู่ที่ 7  
บ้านหนองเต่า 

42 703 

พฤหัสบด ี 20 
หมู่ที่ 6  
บ้านห้วยทราย 

146 3,270 

ศุกร ์

16 หมู่ที่ 21 (มจพ.) 96 1,622 

17.2 
หมู่ที่ 5  
บ้านเนินบาก 

104 1,758 

จุดทิ้ง 21 บ่อฝังกลบขยะ - - 
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 การเปรียบเทียบต้นทุนการเดินรถเก็บขยะของเส้นทาง
การเดินรถเส้นทางเดิมและเส้นทางใหมไ่ด้จากการค านวณหา
ผลรวมของต้นทุนการเก็บขยะโดยตรงของแต่ละโหนดไปยัง
บ่อฝั่งกลบขยะเมื่อประยุกต์ใช้วิธี Saving Matrix และใช้
โปรแกรม Microsoft Excel สร้างเส้นทางขึ้นใหม่ 
4.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการเดินรถเก็บขยะ  
 ต้นทุนของกิจกรรมการเก็บขยะนั้นประกอบด้วย 
ค่าเสื่อมราคารถเก็บขยะ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าแรงพนักงาน
ขับรถและเก็บขยะ ดังนั้น ต้นทุนการเดินรถเก็บขยะ =     
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าแรงพนักงานขับรถและเก็บขยะ และ
ต้นทุนด้านเวลา โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 ค่าเสื่อมราคาของรถเก็บขยะต่อระยะทาง 
ท าการพิจารณาจากรถเก็บขยะและระยะทางการเดินรถ ซึ่ง
ท าการค านวณจากรอบการเก็บขยะ (รอบ) x ระยะทาง 
(กิโลเมตร) x อัตราค่าเสื่อมราคา (บาท/กิโลเมตร) 
 4.2 .2 ค่ าน้ ามัน เ ช้ือ เพลิ งซึ่ งแปรผันตรงกับ
ระยะทาง ระยะทาง หมายถึง ระยะของเส้นทางในการเดิน
รถเก็บขยะระหว่างโหนดไปยังบ่อฝั่งกลบขยะ ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง หมายถึง ราคาน้ ามันดีเซลเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2560 
คือ 25บาท/ลิตร เนื่องจากรถที่ใช้ในการเก็บขยะทั้งหมดเป็น
ที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้วยน้ ามันดีเซล ซึ่งท าการค านวณจาก
จ านวนรอบการเก็บขยะ (รอบ) x ระยะทาง (กิโลเมตร) x

ราคาน้ ามันเช้ือเพลง (บาท/ลิตร) x อัตราการสิ้นเปลื้อง 
(ลิตร/กิโลเมตร) 
 4.2.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงานขับรถและ
พนักงานเก็บขยะ โดยน าข้อมูลมาจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินหอม รถเก็บขยะคันที่หนึ่งมีพนักงาน 3 คน  คือ 
พนักงานขับรถ 1 คน และพนักงานเก็บขยะ 2 คน รถเก็บ
ขยะคันที่สองมีพนักงาน 4 คน คือพนักงานขับรถ 1 คน และ
พนักงานเก็บขยะ 3 คน เงินเดือนมากกว่า 10,000 บาท 
(ตามอายุงาน) และพนักงานจ้างทั่วไปสัญญาปีต่อปี เงินเดือน 
10,000 บาท โดยพนักงานเก็บขยะมีการจ้างแบบภารกิจ
จ านวน 3 คน และการจ้างทั่วไปจ านวน 4 คน ซึ่งท าการ
ค านวณจากฐานเงินเดือนพนักงาน 
 4.2.4 ต้นทุนด้านเวลาในการเก็บขยะ ซึ่งจะท าการ
น าผลรวมของเวลาในการเดินรถเก็บขยะในเส้นทางเดินรถ
เส้นทางเดิมมาเปรียบเทียบกับผลรวมของเวลาในการเดินรถ
เก็บขยะในเส้นทางใหม่ 
 *งานวิจัยนี้ วิเคราะห์ต้นทุนในส่วนของค่าเชื้อเพลิง 
 
 การประยุกต์ใช้วิธี Saving Matrix และใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel สร้างเส้นทางขึ้นใหม่สามารถท าได้      
โ ด ยค า นวณหาคู่ เ ส้ นทา งก า ร เ ดิ น ร ถ ใหม่ จ ากสู ต ร        
S(X,Y) = Dist(DC, X) + Dist(DC,Y) – Dist(x,y) 
การค านวณหาคู่เส้นทางการเดินรถใหม่ โดยใช้วิธี Saving 
Matrix (แสดงดังรูปที่ 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอรายละเอยีดระยะทางระหว่างโหนดบนโปรแกรม Microsoft Excel 
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รูปที่ 3 แสดงหน้าจอรายละเอยีดค่า Saving Matrix 
 

 
ขั้นตอนหลังจากท า Saving Matrix 
 1. เลือกคู่เส้นทางระหว่างโหนดที่มีค่าการประหยัดมาก
ที่สุด คือ เส้นทาง 7 - 8 มีค่าเท่ากับ 69.8 ซึ่งมีปริมาณขยะ
เท่ากับ 852 กิโลกรัม 
 2. เลือกคู่เส้นทางที่มีค่าความประหยัดรองลงมา คือ
เส้นทาง 5-6 มีค่าเท่ากับ 60.5 ซึ่งมีปริมาณขยะเท่ากับ 
2,953 กิโลกรัม 
 3. ท าตามขั้นตอนข้างต้นเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถจับคู่
ของเส้นทางครบทุกคู่ โดยพยายามจัดเส้นทางเดินรถแต่ละ
เส้นทางให้มีการบรรทุกขยะไม่เกินความสามารถในการ
บรรทุกของรถเก็บขยะ 
 4. หลังจากได้เส้นทางเดินรถใหม่แล้วจึงท าการค านวณ
ต้นทุนทั้ งหมดในเส้นทางการเดินรถเก็บขยะเพื่ อวัด
ประสิทธิภาพในเส้นทางการเดินรถเก็บขยะใหม่ 
ตารางที ่3 ผลสรุปจากการเปรียบเทียบต้นทุนของแต่ละกิจกรรมการ
เดินรถเก็บขยะ 

 
 

ค่าเช้ือเพลิง 
(บาท/รอบ) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร/รอบ) 

เส้นทางเดิม 1,889.5 606.2 
เส้นทางใหม่ 1,861.1 597.1 
ผลต่างต่อรอบ 28.4 9.1 
ผลต่างต่อเดือน 113.6 36.4 
ผลต่างต่อปี 1,363.2 436.8 

5.สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการดาเนินงาน 
 จากการศึกษาการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะ 
ภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เนินหอม ข้อมูลที่ได้จากการจัดเส้นทางการเดินรถเส้นทาง
เดิมนั้นพบว่าบางเส้นทางมีการใช้ประโยชน์จากรถได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ในขณะที่ในบางเส้นทางมีการใช้ประโยชน์จาก
รถเกินความสามารถในการบรรทุกของรถ ท าให้ระบบไฮโดร
ลิคไม่สามารถอัดขยะได้ ส่งผลให้ไม่สามารถท าการเก็บขยะ
ได้ครบตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ในแต่ละวัน จึงต้องท าการเก็บ
ขยะบนเส้นทางที่ยังไม่ได้ท าการเก็บขยะในวันถัดไป ท าให้
ต้องเสียเวลาและค่าใช่จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงเพิ่มมากขึ้น 
หลังจากได้ท าการปรับปรุงเสน้ทางการเดินรถเก็บขยะ โดยใช้
วิธีฮิวริสติก Saving Matrix ได้ผลดังนี้ ระยะทางทั้งหมด
ลดลง 9.1 กิโลเมตร จากเดิม 606.2 กิโลเมตร ลดลงเหลือ 
597.1 กิโลเมตร หรือลดลง 1.52% ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงลดลง 
28.4 บาทต่อรอบ จากเดิม 1,889.5 บาทต่อรอบเหลือ
1,861.1 บาทต่อรอบ หรือลดลง 1.5% และยังสามารถแก้ไข
ปัญหาการบรรทุกขยะเกินอัตราความสามารถของรถในการ
เดินรถแต่ละวัน ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มีเปอร์เซ็นต์รวมการใช้
ประโยชน์ของรถลดลง 5.06% จากเดิม 96.06%  ลดลง
เหลือ 91% ซึ่งผลจากแก้ปัญหาการบรรทุกขยะเกินอัตรา  
ท าให้สามารถลดอัตราค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุกขยะ และ
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สามารถลดค่าซ่อมบ ารุงของรถบรรทุก รวมทั้งสามารถช่วย
แก้ปัญหาการวนรถมาเก็บขยะซ้ าเส้นทางเดิมจากปัญหา
ปริมาณขยะมากเกินความสามารถในการบรรทุกที่เกินกว่า
ระบบไฮโดรลิคของรถจะสามารถท าการอัดขยะได้อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรใช้โปรแกรมช่วยจัดเส้นทางการเดินรถ (Lingo) 
ช่วยแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสมที่สุด 
 2. ควรเพิ่มเงื่อนไขอื่น เช่น เวลาในการเดินรถเก็บขยะ 
แทนจ านวนรอบในการหาค าตอบ 
 3. การวิเคราะห์ต้นทุนควรวิเคราะห์ให้ครบทุกด้าน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อประยกุต์ใช้กระบวนการทางสถติิในการวิเคราะห์และปรับปรุงความสามารถของกระบวนการ
ผลิตกระดาษช าระและจดัท ามาตรฐาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วยศึกษากระบวนการด้วยแผนภมูิควบคุมและ
ความสามารถของกระบวนการ (Cpk) พบว่ากระบวนการอยู่ภายใต้การควบคมุแต่ไม่มีความสามารถซึ่งค่า Cpk เท่ากับ 
0.59 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อการควบคุมความหนาของกระดาษมี 2 ปัจจัย คือ %Valve และ %Consistency 
ดังนั้นจึงได้ท าการออกแบบการทดลองแฟคทรอเรยีล 3k  โดย %Valve ที่ระดับ 49% 50% และ 51% และ 
%Consistency ทีร่ะดับ 3.8% 3.9% และ 4.0% ทดลองหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม โดยหาคา่เฉลีย่ของข้อมูลความหนา
ของกระดาษที่มีค่าใกลเ้คียงกับ 15.20 g/m2 คือ ค่า 15.18 g/m2 เป็นค่าความหนาของกระดาษท่ีเหมาะสม มีคา่ 
%Valve ที่ 49% และ %Consistency ที่ 4.0% เป็นค่าที่เหมาะสมของทั้ง 2 ปัจจัย ผลจากการน าปัจจัยที่เหมาะไปท า
การควบคุมในกระบวนการด้วยแผนภูมิควบคุม พบว่ากระบวนการมีความเสถียรและอยูภ่ายใต้การควบคมุและ
ความสามารถของกระบวนการ (Cpk) เพิ่มขึ้นจาก 0.93 เป็น 1.92 และจัดท าเป็นมาตรฐานของกระบวนการผลิต 
ค าหลัก แผนภูมิควบคุม ความสามารถของกระบวนการ กระดาษช าระ 
 
Abstract 
This research aims to apply a statistical process to analyze and improve the capabilities of the toilet 
paper production and standardization process. By operating procedures. Compared with the control 
chart and process capability (Cpk), the process was under control but without capability. The Cpk 
value was 0.59. The study of factors affecting paper thickness control had two factors: %Valve 
and %Consistency. Therefore, we designed 3k factorial experiments with %Valve at 49%, 50% and 
51% and %Consistency at 3.8%, 3.9% and 4.0%. The average paper thickness of 15.20 g/m2 was 15.18 
g/m2 the appropriate paper thickness was 49% and %Consistency was 4.0%. The fit of these two 
factors is the result of using the appropriate factors to control the process with control charts. It 
found that the process was stable and under control and the process capability (Cpk) increased from 
0.59 to 1.96 and was standardized for the process. 
Keywords: Control Chart, Process Capability, Toilet Paper 
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1. บทน า 
 ในกระบวนการควบคุมคุณภาพทางสถิตินั้น วิธีการที่ใช้
ในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ เป็นที่
แพร่หลายก็คือ แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ใน
กระบวนการผลิตมีองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพที่ดี เช่น บุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบ และกรรมวิธี
การผลิต เป็นต้น ถ้าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีความบกพร่อง 
สินค้าที่ผลิตออกมาจะอยู่ในระดับมาตรฐานและเป็นที่หน้า
เชื่อถือของผู้บริโภค แต่ในความเป็นจริงกระบวนการผลิตนั้น
มักจะเกิดความผันแปรอยู่ เสมอ โดยอาจมีสาเหตุจาก
บุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบและอื่นๆ ความผันแปรเหล่านี้
ท าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่คงท่ีหรือเกิดความผันแปร
ตามสาเหตุดังกล่าว เพื่อควบคุมความผันแปรที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตในแต่ละครั้ง ผู้ผลิตจึงต้องมีการควบคุม
คุณภาพของกระบวนการผลิตให้เกิดการผันแปรน้อยที่สุด
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิตกระดาษทิชชู เป็น
กระดาษประเภทต่างๆตามการใช้งาน เช่น กระดาษช าระ  
กระดาษเช็ดหน้า การดาษเช็ดปาก กระดาษเช็ดมือและ
กระดาษอเนกประสงค์ บริษัทได้ขยายก าลังสายการผลติ เพื่อ
การเป็นผู้น าในตลาดกระดาษทิชชู โดยใช้เครื่องจักรที่ใช้
เทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศยุโรป มีกลุ่มลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งการผลิตที่เป็นระบบ ท า
ให้สามารถผลิตกระดาษทิชชูที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานท้ัง ขนาด ความยาว รอยปรุ กลิ่นหอม ลวดลายและ
ความหนาซึ่งความหนาของกระดาษในส่วนนี้ยังไม่ได้รับการ
ควบคุมที่เป็นมาตรฐาน 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
ส าหรับกระบวนการผลิตกระดาษทิชชูในเรื่องของการ
ควบคุมความหนาของกระดาษ (Basis Weigh) Code 
JB117 เนื่องจากที่ศึกษา Code นี้ เพราะมียอดการผลิตอยู่
ในกลุ่มที่ผลิตสูงในแต่ละเดือน ท าให้เกิดความผันแปรมากใน
กระบวนการผลิต ส่งผลให้มีค่า Cpk ต่ าลง ท าให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิตลดลงและเสียต้นทุนในการผลิตเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้
ส่วนหนึ่งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมของพนักงานด้วย
เช่นกัน 
 แนวทางการแก้ปัญหาคือการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางสถิติในกระบวนการผลิตกระดาษทิชชู โดยการปรับปรุง
การควบคุมความหนาของกระดาษ เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ท างานให้แก่พนักงาน สามารถควบคุมความผันแปรของ
ข้อมูล Basis Weigh ได้และส่งผลให้ความสามารถของ
กระบวนการแสดงค่า Cpk มีประสิทธิภาพมากขึ้นและท าให้
ต้นทุนในการผลิตลดลงได้ 
 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ค าจ ากัดความ (Keyword) 
1. Basis Weigh คือ ความหนาของกระดาษ มีหน่วยเป็น
(g/m2) เป็นการควบคุมความหนาของกระดาษช าระ ที่ทาง
โรงงานได้ก าหนดขึ้นให้เป็นมาตรฐานในกระบวนการผลิต 
2. %Consistency คือ ความเข้มข้นของเยื่อกระดาษที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต 
3. %Valve คือ วาล์วในการเปิด-ปิดเยื่อ ที่ควบคุมให้ไหล
ตามความความหนาของกระดาษ 
2.2 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 บุตรดี ศรีน้อย (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง "การลด
ปริมาณของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกโดยการ
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง " งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกโดย
การหาระดับของปัจจัยที่ เหมาะสมในกระบวนการฉีด
พลาสติกส าหรับช้ินส่วนรถยนต์ โดยศึกษาช้ินส่วนตัวอย่าง
จากเครื่องฉีดขนาด 1,600 ตัน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
กรณีศึกษา โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อ
หาสาเหตุการเกิดของเสียประเภทรอยประสาน (Weld line) 
และแนวทางการแก้ไขโดยการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram)  
 ขวัญชนก พิมเพ็ชร (2558)ได้ท าการศึกษาเรื่อง "การ
ลดปริมาณของเสียในกระบวนการตอกหมายเลขแชสซี โดย
การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง " งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ปรับปรุงกระบวนการตอกหมายเลขแชสซีเพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจากเดิม พบ
ปริมาณของเสียในกระบวนการสูงถึง 75.81% ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงได้ท าการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของการท าให้เกิดหมายเลข
แชสซีไม่ชัดเจน และหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับตั้ง
เค รื่ อ งตอกหมาย เลขแชสซี  เพื่ อ ให้ เ กิ ดของ เสี ย ใน
กระบวนการน้อยท่ีสุด  
 ภัทรมน บุญรักษา (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่ อง 
"การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็ก
ด้วยดีบุก โดยการออกแบบการทดลอง" จากปัญหาความ
หนาของช้ันเคลือบดีบุกในปัจจุบันอยู่ที่ 2.88 กรัมต่อตาราง
เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ท่ี 2.50 – 2.80 กรัมต่อ
ตารางเมตร ท าให้โรงงานกรณีศึกษาประสบปัญหาเรื่อง
ต้นทุนของดีบุกคิดเป็นเงินที่สูญเสีย 2,279,998 บาทต่อปี 
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการ
เคลือบแผ่นเหล็กด้วยดีบุกของโรงงานกรณีศึกษา 
 วรงค์พร บุณยมานนท์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
"การก าหนดปัจจัยการผลิตถ้วยพลาสติกด้วยการออกแบบ
การทดลองกรณีศึกษาโรงงานผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์ " 
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ปัจจุบันการขึ้นรูปพลาสติกด้วยวิธีการใช้ความร้อนระบบ
สุญญากาศ เป็นเทคนิคการขึ้นรูปที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตบรรจุภัณฑ์กันอย่างแพร่หลาย ปัญหาหลักที่พบจาก
การขึ้นรูปด้วยเทคนิคนี้ คือ ช้ินงานที่ขึ้นรูปมีความหนาไม่
สม่ าเสมอ ซึ่งท าให้ช้ินงานไม่ได้มาตรฐานจาก งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมของเครื่องขึ้น
รูป เพื่อใช้เป็นมาตรฐานแก่ผู้ปฏิบัติงานส าหรับการขึ้นรูป
พลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด์ที่มีความหนา 0.4 มิลลิเมตร 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 
3k  
 ณัฐวุฒิ พุธทา (2557) จากการศึกษาปัญหาของโรงงาน
ตัวอย่างที่ท าการผลิตประตูของเตาอบไฟฟ้านั้นผู้วิจัยได้
พบว่าหัวข้อปัญหาสีแตกบริเวณฝาครอบด้านในมีปริมาณ
ของเสียมากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 จ านวน 341 
บาน ซึ่งคิดออกมาเป็นต้นทุน 143,220 บาท งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิต
ประตูของเตาอบไฟฟ้า พร้อมท้ังหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมใน
การผลิตฝาครอบด้านในของประตูของเตาอบไฟฟ้านั้น 
เพื่อท่ีจะลดปัญหาสีแตกดังกล่าว 
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) โดยใช้เครื่องมือ 
ในการควบคุมและแสดงกราฟให้เห็นถึงความผันแปรของ
กระบวนการคือตัวแบบของความไม่เท่ากันของผลิตภัณฑ์ใน
กระบวนการ 
 2. การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ 
(Process Capability Analysis) เป็นการประเมินความผัน
แปรของกระบวนการและวิเคราะห์ความผันแปรเทียบกับ
ข้อก าหนดหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ เพื่อหาทางลดความผัน
แปรลง 

3. การออกแบบการทดลอง (Experimental 
Design or Design of Experiments) คือ การทดสอบเพียง
ครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง โดยท าการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร
น าเขา้ (Input Variables) ในระบบหรือกระบวนการที่สนใจ
ศึกษา เพื่อที่จะท าให้สามารถสังเกตและช้ีถึงสาเหตุต่างๆที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ที่ได้ (Output or 
Responses) จากการะบวนการหรือระบบนั้น โดยตัวแปร
น าเข้าจะถูกจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ควบคุมได้ เรียกว่า 
ตัวแปรหรือปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable Variables or 
Factors) หรือตัวแปหรือปัจจัยที่สามารถออกแบบได้ 
(Design Variables or Factors) และกลุ่มที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้  เรียกว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่รบกวนระบบ 
(Uncontrollable or Noise Variables(Factors)) 

4. การทดลองแฟคทอเรียล คือ การทดลองที่นิยมใช้
กันอย่างกว้างขวางในการออกแบบแผนการทดลองเนื่องจาก
สามารถศึกษาปัจจัย ได้หลายปัจจั ยพร้อมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ ศึกษาผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย 
หรือที่เรียกว่า “อันตรกิริยา” (Interactions) เช่น 
กรณีศึกษา 3 ปัจจัย คือปัจจัย A, B และ C ผลกระทบที่
เกิดขึ้นสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
  4.1 ผลกระทบกรณีที่สนใจพิจารณาปัจจัยเดี่ยว 
(Main Effects) คือ ผลกระทบกรณีที่สนใจพิจารณาปัจจัย
เดี่ยว ได้แก่ ผลกระทบของปัจจัย A ผลกระทบของปัจจัย B 
และผลกระทบของปัจจัย C 
    4.2 ผลกระทบร่วมระหว่าง 2ปัจจัย (Two-
Factors or 2-ways Interactions) คือ ผลกระทบที่เกิดจาก
การพิจารณาปัจจัยพร้อมกันเป็นคู่ (ครั้งละ 2 ปัจจัย) ได้แก่ 
ผลกระทบของปัจจัยร่วม“อันตรกิริยา”AB, BCและ AC  
    4.3 ผลกระทบร่วม 3 ปัจจัย (Tree-Factors or 3-
ways Interactions) คือ ผลกระทบที่เกิดจาการพิจารณา
ปัจจัยสามปัจจัยพร้อมกัน ในท่ีนี้ได้แก่ ผลกระทบร่วม ABC 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การวิเคราะห์ปัญหา 
 จากการศึกษาพบว่าบริษัทกรณีศึกษายังไม่มีการ
ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากปัญหาต่างๆ 
เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางสถิติ 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติที่ส าคัญคือ
แผนภูมิควบคุม (Control Chart) และไม่มีการก าหนด
มาตรฐานการใช้งานที่ชัดเจน จึงท าการวิเคราะห์ปัญหาของ
การควบคุมความหนาของกระดาษ ให้เข้าใจถึงปัญหาได้
ชัดเจนมากขึ้น จากการวิเคราะห์ปัญหาในการควบคุมความ
หนาของกระดาษเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ ค่า 
%Valve และ %Consistency ที่ท าให้ค่าความหนาของ
กระดาษเกิดความผันแปรมากในกระบวนการผลิต จึงเป็น
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าความหนา
ของกระดาษเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ทางบริษัทก าหนด จะ
ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานและเกิดต้นทุนในการผลิตสูง ถ้า
ความหนาของกระดาษน้อยกว่าค่ามาตรฐาน จะส่งผลให้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่ า เมื่อทราบถึงปัญหาจึงน ามา
วิเคราะห์และท าการปรับปรุงแก้ไขในล าดับต่อไป 
3.2 เสนอแนวทางการปรับปรุง 
 เมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการควบคุมความ
หนาของกระดาษ Code Model JB117 ได้น าโปรแกรม 
Minitab มาประยุกต์ใช้การการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
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1. ท าการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) 
เป็นการออกแบบเชิง Factorial design โดยจะต้องก าหนด
ปัจจัยและระดับปัจจัย หลังจากนั้นป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม 
Minitab ให้แสดงการสุ่มของข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสุ่ม
ไปด าเนินการทดลองและวิเคราะห์เพื่อเลือกปัจจัยและระดับ
ปัจจัยที่ท าให้ค่าความหนาของกระดาษดีที่สุด 
2. ใช้แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เป็นกราฟที่แสดงถึง
ความผันแปรของข้อมูลและแยกแยะความผันแปรจากสาเหตุ
ผิดธรรมชาติออกจากความผันแปรจากสาเหตุธรรมชาติ โดย
อาศัยพิกัดควบคุม (Control Limits) โดยใช้ X  -R Chart 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมข้อมูล 
Basis Weigh ให้เกิดความผันแปรน้อยลง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระดาษช าระและลดต้นทุนในการผลิต 
3. ใช้ Quality Tools โดยใช้ Process Capability เป็นการ
วัดความสามารถของกระบวนการ เพื่อท าให้องค์กรสามารถ
คาดการณ์ระดับคุณภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามความต้องการของลูกค้าได้ เป็นการประเมินความผัน
แปรของกระบวนการและวิเคราะห์ความผันแปรเทียบกับ
ข้อก าหนดหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ เพื่อหาทางลดความผัน
แปรลง 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 การออกแบบการทดลอง  
 โดยใช้การออกแบบการทดลองเชิง 3k  factorial 
design เป็นการออกแบบแฟกทรอเรียลที่แต่ละปัจจัย
ประกอบด้วย 3 ระดับ และระดับท้ังสามของแต่ละปัจจยัมีค่า
เป็น ต่ า กลาง สูง ขั้นตอนการออกแบบการทดลองมีดังนี้ 
 1. ค าก าจัดความของปัญหา  
   ปรับปรุงความหนาของกระดาษช าระ (Basis 
Weigh) Code JB117 ให้มีค่าเท่ากับ 15.20 g/m2 
 2. ระบุปัจจัย (Factor) และระดับปัจจัย (Level) 
  ในการออกแบบการทดลองทางคณะผู้จัดท าได้
ท าการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุร่วมกับทีมบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในกระบวนการควบคุมความหนาของกระดาษ 
ประกอบด้วยผู้จัดการแผนกผลิตเยื่อและกระดาษ แผนก
วิศวกรและพนักงานที่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง Machine เพื่อ
หาปัจจัยและระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดปัจจยั
และสภาวะที่เหมาะสม จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นคณะ
ผู้จัดท าได้สรุปปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบ
การทดลอง (แสดงดังตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง 

จากตารางที่ 1 เป็นการก าหนดปัจจัยและระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อความหนาของกระดาษซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย ดังนี้ 
       2.1 %Valve จากการปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่ที่ 50 
เปอร์เซนต์ เนื่องจาก %Valve มีผลโดยตรงต่อความหนา
ของกระดาษและทางคณะผู้จัดท าต้องหา %Valve ที่
เหมาะสมในการควบคุม เพื่อท าให้ความหนาของกระดาษ
ตรงตามมาตรฐานที่ทางบริษัทก าหนด  ทางคณะผู้จัดท า
ก าหนดระดับปัจจัยของ %Valve อยู่ 3 ระดับ คือ 49% 
50% และ 51% โดยสาเหตุของการก าหนด %Valve 
เนื่องจากข้อจ ากัดของ %Valve ถ้าปรับตั้งให้น้อยกว่า 49% 
จะส่งผลโดยตรงต่อความหนาของกระดาษ คือจะท าให้
กระดาษบางเกินมาตรฐานท่ีทางบริษัทก าหนด 
 2.2 %Consistency จากการปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่
ที่ 3.9% เนื่องจาก %Consistency มีผลโดยตรงต่อความ
หนาของกระดาษและทางคณะผู้ จั ดท าต้ องการหา                  
%Consistency ที่เหมาะสมในการควบคุม เพื่อท าให้ความ
หนาของกระดาษตรงตามมาตรฐานที่ทางบริษัทก าหนด  ทาง
คณะผู้จัดท าก าหนดระดับปัจจัยของ %Consistency อยู่ 3 
ระดับ คือ 3.8% 3.9% และ 4.0% สาเหตุของการก าหนด 
%Consistency เนื่องจากข้อจ ากัดของ %Consistency ถ้า
ปรับตั้งให้น้อยกว่า 3.8  จะส่งผลโดยตรงต่อความหนาของ
กระดาษ คือจะท าให้ความเข้มข้นของเยื่อน้อยเกินกว่า
มาตรฐาน และถ้าปรับตั้งมากกว่า 4.0% จะท าให้เยื่อมีความ
เข้มข้นมากเกินไปแล้วไปติดตามปั๊มและท่อ 
 3. วิเคราะห์ความแปรปรวน 
  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
แสดงภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  ข้อมูลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ปัจจัย (Factor) 
ระดับปัจจัย (Level) 

ต่ า กลาง สูง 

% Valve 49 50 51 

 % Consistency 3.8 3.9 4.0 
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  จากภาพท่ี 1 พบว่าค่า %Valve และคา่ 
%Consistency มีผลต่อค่าความหนาของกระดาษช าระ
อย่างมีนัยส าคญัที่ 0.05 
4.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
 น าข้อมูล Basis Weigh มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย จากท่ี
ได้ท าการทดลองซ้ า 3 รอบ เพื่อพิจารณาดูค่าเฉลี่ยของ 
Basis Weigh ที่มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานมากที่สดุ ไดผ้ล
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของข้อมูล Basis Weigh 

 
       จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลความหนาของ
กระดาษที่มีค่าใกล้เคียงกับ 15.20 g/m2 คือ 15.18  g/m2 
เป็นค่าความหนาของกระดาษที่เหมาะสม มีค่า %Valve ที่ 
49 และ %Consistency ที่ 4.0 จึงเลือกค่าที่เหมาะสมของ
ทั้ง 2 ปัจจัยนี้ไปท าการควบคุมในกระบวนการผลิต  โดย
แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมข้อมูลความหนาของกระดาษ 
หลังจากนั้นน าแผนภูมิควบคุมของก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุงมาเปรียบเทียบดูความแตกต่างความผันแปรของ
ข้อมูลความหนาของกระดาษและค่า Cpk ของกระบวนการ
ผลิตกระดาษช าระ Code JB 117 
 
 
4.3 ผลการทดลอง 
 น าค่าที่เหมาะสมที่สุด คือค่า %Valve ที่ 49 และ 
%Consistency ที่ 4.0 มาท าการทดลองเพื่อให้ค่าความหนา
ของกระดาษมีค่าอยู่ระหว่าง 14.5-16.5 g/m2 โดยค่ากลาง
อยู่ท่ี 15.2 g/m2 

 น าข้อมูลที่ได้จากตางรางที่ 2 มาพล็อตใน X  -R Chart 
โดยแบ่งออกเป็น 20 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งหมด 5 
ข้อมูล และจัดท ากราฟแสดงค่า Cpk 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  กราฟแสดงข้อมูล Basis Weigh Code JB 117 หลัง
ปรับปรุง 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 
ภาพที่ 3  กราฟ Process Capability ของ Basis Weigh Code JB 
117 ที่แสดงค่า Cpk หลังการปรับปรุง 
 
 จากการควบคุมความหนาของกระดาษด้วยปัจจัย 2 
ปัจจัย คือ %Valve และ %Consistency จากภาพที่ 2 ท า
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกราฟ X  -R Chart ที่มีความผัน
แปรน้อยลงและจากภาพที่ 3 ท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของค่า Cpk ที่เพ่ิมขึ้นจาก 0.59 เป็น 1.96   
 
5.สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
       ปริญญานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้
กระบวนการทางสถิติมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
กระดาษช าระและจัดท ามาตรฐานในกระบวนการผลิต
กระดาษช าระ คณะผู้จัดท าได้ท าการควบคุมความหนาของ

 
 

% Consistency 

  
3.8 3.9 4.0 

% 
Valve 

49 
14.96, 
14.95, 
14.95 

14.87, 
14.80, 
14.84 

15.09, 
15.28,  
15.18 

ค่าเฉลี่ย 14.95 14.84 15.18 

50 
15.26, 
15.30, 
15.28 

15.32, 
15.30, 
15.31 

15.48, 
15.47, 
15.46 

ค่าเฉลี่ย 15.28 15.31 15.47 

51 
15.44, 
15.67, 
15.55 

15.58, 
15.86,  
15.72 

15.68, 
15.82, 
15.75 

ค่าเฉลี่ย 15.55 15.72 15.75 
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กระดาษช าระใน Code JB117 ปัญหาในการควบคุมความ
หนาของกระดาษเกิดจากเมื่อน าข้อมูลจากอดีตของ Code 
JB117 มาพล็อตลงใน X  -R Chart พบว่าข้อมูลมีความผัน
แปรมากและเมื่อวิเคราะห์ค่า Cpk พบว่าอยู่ในระดับต่ าคือ 
0.93 ซึ่งทางคณะผู้จัดท าได้ท าการควบคุมความหนาของ
กระดาษให้อยู่ในระหว่าง 14.5-16.5 g/m2 โดยค่ากลางอยู่ที่ 
15.2 g/m2 โดยปัจจัยที่ท าการศึกษามี 2 ปัจจัย ได้แก่ 
%Valve และค่า %Consistency ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงได้
น าปัจจัยดั งกล่ าวมาก าหนดรูปแบบการทดลองโดย
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองแฟคทรอเรียล 3k  โดย
ท าซ้ าท้ังหมด 3 ครั้ง รวมเป็น 27 ข้อมูล จากนั้นคณะผู้จัดท า
ได้ด าเนินการทดลองตามที่ออกแบบไว้ หลังจากนั้นน าผลที่
ได้จากการด าเนินการทดลองมาท าการวิเคราะห์และสรุปผล
การทดลองเชิงสถิติ 
  จากผลการทดลองท าให้ทราบว่าปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล
ต่อความหนาของกระดาษคือ %Valve ที่  49% และค่า 
%Consistency ที่ 4% เมื่อน าข้อมูลความหนาของกระดาษ
มาพล็อตลง X  -R Chart พบว่ามีความผันแปรในกระบวนการ
น้องลงและยังสามารถท าให้ค่า Cpk ในกระบวนการเพิ่มขึ้น
จาก 0.93 เป็น 1.96 และสามารถสร้างเป็นมาตรฐานของ
กระบวนการผลิตได้  รวมถึงท าให้ประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตดีขึ้นและต้นทุนในการผลิตลดลง 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 การควบคุมความหนาของกระดาษสิ่งที่ต้อง
ระมัดระวัง คือ การรักษาค่าความหนาของกระดาษให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ เนื่องจากถ้าค่า
ความหนาของกระดาษต่ ากว่ามาตรฐานจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของกระดาษ  
 5.2.2 ควรมีการจัดหาเครื่องมือที่ควบคุมปริมาณของ
ฝุ่นให้น้อยลง เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน  อีกทั้ง
ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นและเสียต้นทุนในการผลิต
ลดลงตามไปด้วย 
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บทคัดย่อ 
ความคาดหวังของลูกค้าเป็นปัญหาส าคัญของธุรกิจร้านนวดแผนไทย เนื่องจากไม่มีระดับมาตรฐานการให้บริการ รวมถึง
ผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยไม่เข้าใจถึงล าดับความส าคัญของการปรับปรุงการให้บริการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการของร้านนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาถึง
เกณฑ์การให้ระดับมาตรฐานการบริการตามที่กระทรวงสาธารณะสุขได้ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
การประเมินเปรียบเทียบสมรรถนะ การท าแบบสอบถาม การวิเคราะห์ล าดับช้ัน สมการมัชฌิมเรขาคณิตและการ
วิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ผลการศึกษาวิจัยน าร่องนี้พบว่าเกณฑ์หลักส าหรับการประเมินมีทั้งหมด 8 เกณฑ์ 
ประกอบด้วย เกณฑ์ที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม เกณฑ์ที่ 2 โถงต้อนรับและห้องน้ าสาธารณะ เกณฑ์ที่ 3 บุคลากร 
และการบริการ เกณฑ์ที่ 4 ระบบความปลอดภัย เกณฑ์ที่ 5 ทรัพยากร และชุมชนแวดล้อม เกณฑ์ที่ 6 สถานที่บริการ 
อุปกรณ์ต้องสะอาด และปลอดภัย เกณฑ์ที่ 7 ด้านการปฏิบัติงาน และเกณฑ์ที่ 8 ด้านการจัดบริการโดยมีเกณฑ์ย่อยรวม
ทั้งหมด 14 เกณฑ์ การให้น้ าหนักความส าคัญของแต่ละเกณฑ์อย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยเกณฑ์ที่ส าคัญที่สุด
คือ เกณฑ์ที่ 3 เกณฑ์ 6 และเกณฑ์ที่ 5 โดยมีน้ าหนักอยู่ที่ 0.22, 0.20 และ 0.18 ตามล าดับ ร้านนวดแผนไทยจ านวน 40 
ร้านได้ถูกน ามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนมากอยู่ในระดับมากกว่า 3 ดาวขึ้นไป 
ค าหลัก อุตสาหกรรมบริการ นวดแผนไทย กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น 
 
Abstract 
Customer expectations is a promising problem of Thai massage business because it does not have a 
service level standard. Besides, entrepreneurs do not recognize the order of priority in improving the 
service. This led to the aims of the study: to provide a guideline that facilitates improvements in 
service quality of Thai massage shops in Chiang Mai province and to study the criteria of Thai Ministry 
of Public Health standard. Benchmarking, questionnaire, Analytic Hierarchy Process, geometrics mean, 
and 9-Point Hedonic Scale were employed as tools in this research. This pilot research showed that 
there were eight main criteria as 1) location and environment; 2) hall and public toilet; 3) human 
resources and service; 4) security system; 5) resources and surrounding community; 6) the safety and 
cleanliness of places and equipment; 7) operation and 8) management. The aforementioned criteria 
consisted fourteen sub-criteria. All criteria were weighted by three experts. Main criteria 3, 6 and 5 
played important weights as 0.22, 0.20 and 0.18 respectively. Forty selected massage shops were 
used as a sample group. It was found that the group were mostly rated more than three stars. 
Keywords: service industry, Thai massage, Analytic Hierarchy Process 
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1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจาก
สามารถน ารายได้ที่ได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ประเทศ 
ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยว
สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2558 
รายได้ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 82,000 ล้านบาท 
ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ คือ เติบโต 7.61% จ านวน
นักท่องเที่ยว 9.2 ล้านคน ส่วนในปี พ.ศ. 2559 จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4% เป็น 9.6 ล้านคน สร้างรายได้ 
90,000 ล้านบาท [1] อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ประกอบไปด้วยธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการขนส่งมวลชน และธุรกิจ
ร้านนวดแผนไทย เป็นต้น ร้านนวดแผนไทยในจังหวัด
เชียงใหม่มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวท่ีต้องการมาท่องเที่ยวเพื่อความผ่อน
คลาย 
 อย่างไรก็ดี การให้บริการของร้านนวดแผนไทยยังไม่มี
มาตรฐานในการวัด และประเมินคุณภาพ ท าให้นักท่องเที่ยว
ไม่ทราบถึงความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตามระดับคุณภาพ
ของผู้ให้บริการในธุรกิจร้านนวดแผนไทย ซึ่งแตกต่างกับ
ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ ที่มีการจัดระดับมาตรฐานไว้เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น 
ธุรกิจโรงแรม ที่มีการจัดระดับมาตรฐานโดยการให้ดาว 5 
ระดับ เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับราคา 
ความปลอดภั ย  คุณภาพการ ให้ บริ ก า ร  และความ
สะดวกสบายที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการเข้าใช้บริการ  
 ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาถึงการประเมินระดับ
มาตรฐานของร้านนวดแผนไทยเพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้มาเป็น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการร้านนวดแผนไทย รวมถึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการได้อีกด้วย ในการตั้ง
เกณฑ์การประเมินมีการอ้างอิงเครื่องมือ การวัดและ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อน าผลของการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร โดยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในธุรกิจ และยกระดับความสามารถของตนเองในการ
แข่งขัน อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากเป็นการเรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ที่ดีท่ีสุดจากภายนอกองค์กรอย่างเร่งลัดเพื่อก้าวให้ทันองค์กร
อื่นๆ โดยน าเกณฑ์การประเมินจากธุรกิจโรงแรม (Best 
Practices) มาเป็นตัวเปรียบเทียบ อีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้วิจัย
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจคือ 
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analytic Hierarchy 

Process: AHP) โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ AHP ในการให้
น้ าหนักของเกณฑ์โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
 ศิวิมล ดีโนโพธ์ิ [2] ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
นวดแผนไทยในสถานบริการแห่งหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่
ให้บริการนวดแผนไทยที่จะน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการ
จัดการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้บริการ 
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อหาค่าสถิติใน
ด้านต่างๆ โดยผู้ศึกษาได้สุ่มส ารวจจากผู้ใช้บริการร้านนวดใน
จังหวัดเชียงใหม่ 50 คน พบว่า ปัจจัยที่ ผู้ใช้บริการส่วนมาก
ให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ
ราคาในการให้บริการ รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคคลหรือหมอ
นวด ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
 จริยา อิศรางกรู ณ อยุธยา [3] ศึกษาถึงกลยุทธ์ธุรกิจ 
และกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจนวดแผนไทย กรณีศึกษา 
Health Land เอกมัย เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร รูปแบบการบริหารจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์
การตลาดของสถานบริการนวดแผนไทย Health Land เอก
มัย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจการบริการนวดแผนไทย มีการใช้วิธีการศึกษา 
คือการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณแบบ
ผสมผสาน การสัมภาษณ์เชิงลึก และรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องโดยจ าแนกเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
เป็นต้น โดยพบว่ามีปัจจัยต่างๆที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน และมี
โอกาสทางการตลาดอีกมาก ดังนั้นกิจการควรมีการวางแผน
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้มี
กิจการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นนอกจากนี้
การเพิ่มคุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการในแต่ละ
ขั้นตอนการท าการตลาดเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะท าให้
กิจการสามารถรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ ส่งผลให้
กิจการสามารถมีส่วนแบ่งตลาด สร้างรายได้ และก าไรที่มาก
ขึ้น 
 ส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรมที่จะน ามาใช้ในการวิจัยนั้น
พบว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างมาก Rhee and 
Yang [4] พบว่าเป้าหมายของการจัดการโรงแรมคือการลด
อัตราการว่างของห้องพักเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม หลาย
ครั้งเมื่อลูกค้าเข้าพักจะมักจะไม่สนใจระดับมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ แต่จะใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสนิใจคุณภาพของการ
ให้บริการ การวิจัยนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ถึงเกณฑ์มาตรฐาน
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ใหม่ โดยให้ความส าคัญของ 6 คุณลักษณะของโรงแรม คือ 
มูลค่าทางทรัพย์สิน สถานที่ คุณภาพการนอนหลับ ห้องพัก 
ความสะอาด และการบริการโดยผ่านการวิเคราะห์ร่วมกัน
เพื่อบูรณาการ การค านวณเชิงคณิตศาสตร์โดยเลือก 4 
โรงแรม ที่อยู่ในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาที่มีความ
แตกต่างกันตามการจ าแนกดาวแต่ละประเภท ดังนั้นผลที่ได้
จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 
ได้จัดอันดับความส าคัญแต่ละลักษณะของโรงแรม โดยขึ้นอยู่
กับความคิดเห็นหลังจากการเข้าพักของลูกค้า ในการจ าแนก
ดาว เมื่อน าเกณฑ์ใหม่เข้ามาใช้กับธุรกิจโรงแรมจะสามารถ
ลดข้อเสียของโรงแรม และจากการประเมินขั้นต้นช้ีให้เห็นว่า
อัตราค่าบริการของสถานที่  และลักษณะของห้องพักมี
ความส าคัญส าหรับลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม ที่อยู่ในระดับ
โดยรวมต่ า แต่ลูกค้าให้ความส าคัญกับการพิจารณาถึงการ
ให้บริการ และความสะอาดเป็นสิ่งท่ีส าคัญ 
 
3. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ ได้ ใ ช้การวัดการ เปรียบเทียบ
สมรรถนะ เพื่อเปรียบเทียบระดับมาตรฐานของโรงแรมกับ
มาตรฐานของร้านนวดที่กระทรวงสาธารณะสุขก าหนด 
งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือ ได้แก่ การตัดสินใจด้วยวิธีวิเคราะห์
ตามล าดับช้ัน (AHP) สมการมัชฌิมเรขาคณิต (Geometric 
mean) และการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส (9-point 
hedonic scale) โดยมีวิธีการด าเนินงานดังน้ี 
3.1 ศึกษาข้อก าหนดระดับมาตรฐานและข้อมูลขั้นต้นของ
โรงแรม และร้านนวดแผนไทย  
 โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากมาตรฐานของโรงแรม 
จากการสอบถามสถานประกอบการโรงแรมหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จากนั้นศึกษาถึงงานวิจัย รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า 
การ เปรียบเทียบสมรรถนะแบบเดี่ ยว  หลั งจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จะน ามาบูรณาการร่วมกันจนเกิดเป็น
เกณฑ์ใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการวางแนวทางให้กับมาตรฐาน
ร้านนวดแผนไทย  
3.2 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 ในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยการประยุกต์ใช้ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นการตั้งกลุ่มค าถาม
เพื่อสอบถามจากตัวบุคคล บนพื้นฐานการใช้ข้อมูลทางสถิติที่
เกี่ยวกับหัวข้อนั้น โดยผู้ที่สร้าง และรับผิดชอบดูแลค าถาม 
จะกลายเป็นผู้ก าหนดการวัดผล จากการอ้างอิงถึงข้อมูลที่ได้
รับมาจากความคิดเห็นของกลุ่ม หรือบุคคล ที่อยู่ภายใน
ขอบเขตประชากร การก าหนดค าถามภายในแบบสอบถาม
จะใช้ข้อมูลที่ครอบคลุม และตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  

3.3 ส ารวจสถานบริการร้านนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
 ในขั้นตอนของการส ารวจพื้นที่นี้ ผู้วิจัยได้ท าการลง
ส ารวจสถานประกอบการร้านนวดแผนไทยในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีทราบ
จ านวนประชากรแต่ประชากรไม่มาก 

  
 

(1) 
 
 

โดย   คือกลุ่มประชากรตัวอย่าง   คือขนาดประชากร   
คือสัดส่วนของประชากรที่สุ่มออกมา  2 คือระดับความ
เชื่อมั่น และ  2 คือความคลาดเคลื่อน 
3.4 ก าหนดน้ าหนักความส าคัญ 
 เปรียบเทียบแต่ละเกณฑ์โดยใช้หลักการให้คะแนนแบบ
การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส (9 point hedonic scale) 
เป็นมาตราส่วนที่ใช้เป็นสากล โดยก าหนดค่าต่อเนื่องด้วย
จ านวนเต็ม (1,2,3 ถึง 9) และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติพาราเมตริกซ์เข้ามาช่วย ดังตารางที ่1 
ส าหรับการให้น้ าหนักความส าคัญในแต่ละเกณฑ์ ได้จาก
สมการ 

                     Aw = max w                   (2) 
โดย A คือสแควร์เมทริกซ์แสดงความเห็นของผู้เช่ียวชาญใน
รูปแบบของคะแนนความส าคัญ W คือ Eigenvector แสดง
ค่าน้ าหนักความส าคัญสัมพัทธ์ในล าดับช้ันเดียวกัน หรือ กลุ่ม
ที่อยู่ภายใต้ของในล าดับช้ันที่สูงกว่า และ      คือ 
Maximum eigenvalue 
 
ตารางที่ 1 9 point hedonic scale 

9-Point Hedonic Scale 
9 Like Extremely 

8 Like Very Much 

7 Like Moderately 

6 Like Slightly 

5 Neither Like nor Dislike 

4 Dislike Slightly 

3 Dislike Moderately 

2 Dislike Very Much 

1 Dislike Extremely 

P(1-P)
n =

2
E P(1-P)

+
2 N

Z
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 หลังจากนั้นน าคะแนนที่ได้จากทุกเกณฑ์มาเฉลี่ยเพื่อ
หาน้ าหนักด้วยสมการมัชฌิมเรขาคณิตเพื่อหาค่ากลางของ
ข้อมูลที่เกิดจากการถอดรากที่ N ของข้อมูล N ค่า สุดท้าย
เป็นการตรวจสอบค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของข้อมูล 
(Consistency Ratio: C.R.) โดยพิจารณาจากค่าไอเกน 
(Eigen Vector) วัดได้จากอัตราส่วนความสอดคล้อง ซึ่งเป็น
อัต ร าส่ วนระหว่ า งดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งของข้ อมู ล 
(Consistency Index: C.I.) และดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อมูลเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) 
3.5 การประเมินร้านนวดแผนไทยและน าข้อมูลมาหา
ค่าสถิติ  
 โดยลงพื้นที่เพื่อแจกแบบสอบถามให้ร้านนวดแผนไทย
ในจังหวัดเชียงใหม่ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง และในขั้นตอนนี้
จะน าข้อมูลที่ได้จากสถานประกอบการร้านนวดแผนไทยมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และได้ก าหนด
แบบจ าลองเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นมาดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แบบจ าลองเกณฑ์ระดับมาตรฐาน 

ช่วงคะแนน ระดับ 
4.01 – 5.00  
3.01 – 4.00  
2.01 – 3.00  
1.01 – 2.00  
0.00 – 1.00  

 
5. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการศึกษาจากงานวิจัย และการติดตามข่าวสารจาก
สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระดับมาตรฐานของโรงแรม ท าให้
ทราบถึงระดับมาตรฐานการประเมินโรงแรมโดยก าหนดค่า
ถ่วงน้ าหนักของแต่ละหมวด และแต่ละตัวช้ีวัดไว้แตกต่างกัน
ตามความส าคัญของทั้งหมดตัวช้ีวัดนั้นๆ โดยได้ก าหนดให้
แสดงค่าถ่วงน้ าหนักเป็นตัวเลขไว้ด้านหลังของแต่ละหมวด
ของตัวช้ีวัดนั้นๆ และได้ทราบถึงมาตรฐานของร้านนวดแผน
ไทยท่ีสาธารณะสุขได้ก าหนด และได้ตัดเกณฑ์บางเกณฑ์ออก 
เช่น เกณฑ์เกี่ยวกับห้องพักของโรงแรม เกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริการบางส่วนของโรงแรมและเวชระเบียน เป็นต้น 
 ส าหรับแบบสอบถามนั้นได้ออกแบบ และผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ เ ช่ียวชาญด้านการจัดท า
แบบสอบถามรวมทั้ งน าแบบเกณฑ์ไปก าหนดน้ าหนัก
ความส าคัญ โดยมีเกณฑ์หลัก และเกณฑ์ย่อยดังนี้ 
 เกณฑ์ที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม 1.1 สถานที่ตั้ง 
และการเดินทาง สถานที่ตั้งควรตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับประเภทของร้านนวดแผนไทย และการเดินทาง

ต้องสะดวก และปลอดภัย 1.2 ป้ายช่ือหรือสัญลักษณ์ และ
สิ่งก่อสร้างทั่วไปของร้านต้องแสดงอย่างชัดเจน ไม่ช ารุด
พร้อมไฟส่องสว่างในเวลา  1.3 สภาพแวดล้อม และ
สิ่งก่อสร้างทั่วไป มีภูมิทัศน์หรือตกแต่งบริเวณด้านหน้า และ
โดยรอบร้านนวดแผนไทยอย่างสวยงาม สะอาดพร้อมไฟส่อง
สว่างในเวลากลางคืน สิ่งก่อสร้างทั่วไปอยู่ในสภาพดี และ
ปลอดภัย 1.4 ที่จอดรถ และบริการรับ-ส่ง มีการจัดทาง
สัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก ปลอดภัย มีแสงสว่าง 
และไฟส่องสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
 เกณฑ์ที่ 2 โถงต้อนรับและห้องน้ าสาธารณะ 2.1 โถง
ต้อนรับ พื้นผนัง และเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาดและมีการ
ตกแต่ง การออกแบบเหมาะสมกับประเภทร้านนวดแผนไทย 
มีการระบายอากาศที่ดี มีพื้นที่นั่งพักคอยหรือมีการบริการ
อเนกประสงค์ มีการแสดงใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจร้าน
นวดแผนไทยติดไว้ในที่ที่เหมาะสม และเห็นได้ชัดเจน 2.2 
ห้องน้ าสาธารณะ แยกห้องน้ าชาย - หญิง มีการระบาย
อากาศที่ดี ห้องน้ าอยู่ในสภาพดี สะอาด มี 
 เกณฑ์ที่ 3 บุคลากร และการบริการ พนักงานแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือต่างชาติ มีบุคลิก
มารยาทอ่อนน้อม อัธยาศัยดี เป็นกันเองกับผู้มารับบริการ 
 เกณฑ์ที่ 4 ระบบความปลอดภัย 4.1 ระบบความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยควรมีระบบการเดินสายไฟ พร้อมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
มีแผนผังทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉินเห็นได้ชัดเจน 4.2 
ระบบความปลอดภัยด้านทรัพย์สินมีระบบตรวจเช็คความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถสังเกตการณ์หรือ
บันทึกภาพบริเวณทางเข้าออก และจุดส าคัญๆ เพื่อความ
ปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินของผู้เข้ารับบริการ 
 เกณฑ์ที่ 5 ทรัพยากร และชุมชนแวดล้อม เคารพใน
ความแตกต่างทางเช้ือชาติศาสนาวัฒนธรรม และการปฏิบัติ
เท่าเทียมกันแก่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ ทั้งนี้ร้านนวด
แผนไทยต้องไม่สนับสนุนการค้าประเวณี และสิ่งผิดกฎหมาย 
 เกณฑ์ที่ 6 สถานที่บริการ  อุปกรณ์ต้องสะอาด และ 
ปลอดภัย 6.1 ห้องนวดเดี่ยว มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสม
กับการให้บริการนวด ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมี
ช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา ห้องนอนต้องไม่มี
อุปกรณ์ล็อคประตู 6.2 ห้องนวดรวม มีขนาดพื้นที่ของห้อง
เหมาะสมตามจ านวนเตียง ด้านบนของบานประตูหรือบาน
เลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา มีที่ว่าง
ระหว่างเตียงหรือที่ว่างระหว่างเบาะนวด (ในกรณียกพื้นสูง) 
6.3 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขนาดห้องมีความเหมาะสม และ
จ านวนเพียงพอกับผู้รับบริการ มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับ
ช้ืน ไม่มีกลิ่นเหม็น แสงสว่างเพียงพออีกทั้งมี เสื้อผ้าที่



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

98 

เหมาะสม และเพียงพอกับผู้รับบริการ 6.4 ตู้ส าหรับเก็บของ
หรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการที่ใช้การได้ดี 
เพียงพอและปลอดภัย 6.5 ที่พักคอยของผู้รับบริการนวด
แผนไทยควรมีจ านวนเพียงพอ 6.6 อุปกรณ์นวดต้องสะอาด 
และปลอดภัย มีการตรวจเช็คท าความสะอาดอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการนวด  
 เกณฑ์ที่ 7 ด้านการปฏิบัติงาน มีการก าหนดขอบเขต
บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนวดแผนไทยที่
ชัดเจน ก าหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของการนวดแผนไทย 
 เกณฑ์ที่ 8 ด้านการจัดบริการ จัดให้มีการให้ความรู้ 
การสาธิต สอนปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย การจัด
กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง และการปฏิบัติตนด้านการแพทย์แผนไทย รหัส
หัตถการด้านการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
นวดแผนไทย 
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าร้านนวดแผนไทยที่มีการขึ้น
ทะเบียนกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โดยผ่าน
การรับรองมาตรฐานมีทั้งสิ้น 115 แห่ง [5] ซึ่งเป็นจ านวนน้
ไม่มากนัก ผู้วิจัยจึงใช้สมการการหากลุ่มตัวอย่างของ
ประชากรไม่มากในการหาผลลัพธ์ค านวนโดยใช้สมการที่ (1) 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมมีจ านวนทั้งหมด 38 ร้าน แต่
ผู้วิจัยได้เลือกที่จะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 ร้าน 
 การให้น้ าหนักแต่เกณฑ์ซึ่งมีทั้งหมด 8 เกณฑ์หลัก 14 
เกณฑ์ย่อย โดยผู้เช่ียวชาญเปรียบเทียบและให้คะแนน
น้ าหนักความส าคัญของแต่ละเกณฑ์ตามหลักการแบบ AHP 
ผลน้ าหนักของเกณฑ์หลักแสดงดังตารางที ่3 
 ผลการลงพื้นที ่และน าข้อมูลมาหาค่าสถิติที่ได้จากการ
ประเมินตนเองของร้านนวดแผนไทย โดยใช้แบบสอบถาม 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับร้านนวดแผนไทย โดยมี
ผลสรุปของระดับมาตรฐานร้านนวดแผนไทยในจังหวัด
เชียงใหม่ที่ได้จากการประเมินตนเองมี โดยมีระดับร้านนวด 
5 ดาว 15 ร้าน ร้านนวด 4 ดาว 22 ร้านตามล าดับ เป็นต้น 
แสดงในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3 น้ าหนักจากเกณฑ์หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ระดับร้านนวดแผนไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับ จ านวน เปอร์เซ้นต ์

ร้านนวดแผนไทย 5 ดาว 15 37% 
ร้านนวดแผนไทย 4 ดาว 22 55% 
ร้านนวดแผนไทย 3 ดาว 2 5% 
ร้านนวดแผนไทย 2 ดาว 1 3% 
ร้านนวดแผนไทย 1 ดาว 0 0 

รวม 40 100% 
 
6. สรุปผล 
 จากการศึกษาการก าหนดมาตรฐานของโรงแรม 5 ดาว 
และมาตรฐานร้านนวดแผนไทย เพื่อให้เกิดเกณฑ์ในการวัด
ระดับมาตรฐานร้านนวดแผนไทย โดยในส่วนของการให้
เกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดมีด้วยกันอยู่ 8 เกณฑ์หลัก แบ่งเป็น 
14 เกณฑ์ย่อย โดยเกณฑ์ที่ส าคัญที่สุดคือเกณฑ์ที่  3 มี
น้ าหนักอยู่ที่ 0.22 อีกทั้งสถานบริการร้านนวดแผนไทยใน
จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 40 ร้าน ได้ถูกน ามาใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าส่วนมากอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ 
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงค า และเภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุ
รพล ที่ช่วยตรวจสอบและให้ระดับน้ าหนักความส าคัญของ
เกณฑ์การประเมินผล รวมไปถึงสถานประกอบการร้านนวด
แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 40 ร้านท่ีให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูล และประเมินแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

เกณฑ ์ น้ าหนัก 
เกณฑ์ที่ 1 0.06 
เกณฑ์ที่ 2 0.03 
เกณฑ์ที่ 3 0.22 
เกณฑ์ที่ 4 0.08 
เกณฑ์ที่ 5 0.18 
เกณฑ์ที่ 6 0.20 
เกณฑ์ที่ 7 0.11 
เกณฑ์ที่ 8 0.12 
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อเนกประสงค์ขนาดใหญ่) และ (4) รถกระบะ  จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี K-Means Clustering และ Discriminant Analysis 
พบว่า ระดับฟังก์ชันความปลอดภัยมีผลต่อราคาขายในรถยนตท์ุกประเภท แต่จะมีผลต่อจ านวนยอดขายในรถยนต์นั่งราคาปาน
กลางและราคาสูง  จากการทดสอบ Cross Validation พบว่า มีเพียงรถยนต์นั่งราคาสูงที่สามารถพยากรณ์ยอดขายในอนาคต
ด้านระดับฟังก์ช่ันความปลอดภัยได้ โดยมีระดับความถูกต้องอยู่ท่ี 70.1% ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าเช่ือถือ  นอกจากนี้ ฟังก์ชันความ
สวยงามและฟังก์ชันความสะดวกสบาย ยังมีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ โดยฟังก์ชันความสวยงามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ความสวยงามภายนอกและภายใน ทั้งนี้ พบว่าระดับฟังก์ชันความสวยงามภายนอกมีผลต่อราคาขายในรถยนต์ทุกประเภท 
ในขณะที่ฟังก์ชันความสวยงามภายในไม่มีผลในรถยนต์นั่งราคาปานกลาง แต่มีผลในรถยนต์นั่งราคาสูง  ส าหรับระดับฟังก์ชัน
ความสวยงามภายนอกมีผลต่อจ านวนยอดขายในรถยนต์นั่งราคาถูก ราคาปานกลางและราคาสูง  โดยฟังก์ชันความสวยงาม
ภายในมีผลต่อจ านวนยอดขายเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งราคาปานกลางและราคาสูงเท่านั้น  ส่วนระดับฟังก์ชันความ
สะดวกสบายมีผลราคาขายในรถยนต์ทุกประเภท   ในส่วนของรถกระบะนั้น ได้ท าการวิเคราะห์ขนาดของกระบะท้าย พบว่า 
ขนาดของกระบะท้ายมีผลต่อยอดขาย  ทั้งนี้ ระดับฟังก์ชันความสวยงามและความสะดวกสบาย เมื่อท าการทดสอบ Cross 
Validation แล้ว พบว่า มีระดับความถูกต้องน้อยกว่า 70%  ดังนั้น จึงไม่สามารถน าข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในการพยากรณ์ได้ 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ข้อมูล, การพยากรณ์แนวโน้ม, การวิเคราะห์หลายตัวแปร, การจัดกลุ่มเคมีน, การวิเคราะห์ดิสคริ
มิแนนท์ 
 
Abstract 
Currently, sale volume of a case study automobile manufacturer trends to decline steadily every year. 
According to the sale history from 2012 to 2016, whereas one of the factors that continuously reduced 
the sale volume was the outdated main/auxiliary equipment or operation functions compared to its 
competitors. Therefore, the main objective of this research is to study trend of the main/auxiliary 
equipment of all models, all manufacturers in the market and then apply the information to analyze the 
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main/auxiliary equipment or operation functions whether they affect the sale volume in order to 
understand the current situation of the case study manufacturer, to find corrective actions and 
improvement, and to predict the required main/auxiliary equipment or operation functions that can be 
used to increase the sale volume in the future. In this research, the analysis of the required main/auxiliary 
equipment mainly focused on safety in four main categories as follows: (1) Passenger cars with lowest 
prices (e.g. Eco car, B-segment), (2) Passenger cars with medium prices (e.g. C-segment, B-SUV), (3) 
Passenger cars with highest prices (e.g. D-Segment, C-SUV, PPV) and (4) Pick-up trucks. According to the 
Discriminant analysis and K-Means Clustering analysis, it was found that the safety equipment varied with 
the selling price in all vehicle types but they also affected the sale volumes in the passenger cars with 
medium and highest prices. According to the cross validation testing, it was found that, in the passenger 
cars with highest prices only, the safety equipment could be well predicted with the proportion of correct 
level 70.1%. In addition, the factors that influence the purchase of cars also include aesthetic/comfort 
functions.The aesthetic functions can be divided into two groups: exterior and interior. It was found the 
level of aesthetic exterior functions varied with the selling price in all types of cars but the interior 
functions was not affected in the passenger cars with medium prices and reversely varied in the passenger 
cars with highest prices. The aesthetic exterior functions varied sales in the passenger cars with lowest 
prices, medium prices and highest prices but the aesthetic interior functions were varied only in the 
passenger cars with medium prices and highest prices. For the comfort functions varied with selling price 
in all types of cars but it was only varied sales only in the passenger cars with medium prices. In addition, 
the pickup truck has analyzed the size of the rear bed, and found that the size of the rear bed varied with 
sales. In terms of functionality, aesthetic and comfort, when cross validation testing, the accuracy was less 
than 70%, so these data could not be used for predicting. 
Key Word(s): Data Analytics, Trend Prediction, Multivariate Analysis, K-Means Clustering, Discriminant 
Analysis 
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การจัดตารางการสั่งซื้อยาในโรงพยาบาลรัฐ 
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

Scheduling medicine ordering In Public Hospital  
A Case Study: Bangkhuntian Geriatric Hospital 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางในการวางแผนการสั่งซื้อยาในอนาคตอย่างเหมาะสม เพื่อลดมูลค่าการสูญเสีย
จากต้นทุนการสั่งซื้อยามาจัดเก็บไว้ในปริมาณที่มากเกินความจ าเป็นโดยน าหลักการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการ
ประยุกต์ใช้ ABC Analysisโดยเลือกเฉพาะยากลุ่ม A ซึ่งมีจ านวน 40 รายการ เพื่อน าไปพยากรณ์ (Forecasting) 
ค านวณหายาคงคลังส ารอง(Safety Stock)และตัวแบบ EOQ (Economic Order Quantity) ร่วมกับจุดสั่งซื้อ (reorder 
point) มาใช้ท าให้สามารถควบคุมปริมาณยาคงคลัง และก าหนดจุดสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานลงได้ซึ่งสาเหตุของปัญหาพบว่าไม่มีรูปแบบและวิธีการจัดการยาคงคลังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอผล
การศึกษาพบว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารคลังยาของกรณีศึกษา โดยใช้แนวทางการวางแผนการสั่งซื้อยาในอนาคต
อย่างเหมาะสมนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการยาคงคลังได้เป็นเงิน 203 ,643 บาท ซึ่งคิดเป็น 14.42% ของมูลค่า
ยาคงคลังกลุ่ม A ในปี 2558 
ค าส าคัญ:การพยากรณ์  ABC Analysis วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด(EOQ) การค านวณหาจุดสั่งซื้อ (ROP) ตารางการสั่งซื้อ
ยา 
 
Abstract 
This research aimes to give the best pathway of drug order planning, for decreasing the loss of 
overstock ordering cost by using ABC Analysis. A-drug with 40 lists are selected to forecast, to count 
safety stock , and to make EOQ (Economic Order Quantity) with Reorder point in order to control the 
drug quantity and appropriate ordering point. This resulted to decrease the cost spent in the process. 
Thus the process and pattern was inappropriate.The result of the research could develop in 
management of the example by using the appropriate ordering plan which could decrease the 
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inventory cost of inventory drug for 203,643 baht which was 14.42% of A-drug group inventory cost  
in 2015. 
Keywords: Forecasting, Sunk Cost, ABC Analysis, EOQ, ROP, Drug  Ordering Scheduling  
 
1.บทน า 
กรณีการศึกษาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนที่มีการ
ด าเนินการเริ่มจากการเป็นสถานบริการขนาดเล็กเพื่อรอการ
ด าเนินการสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อรองรับต่อ
ความต้องการของผู้ป่วยในอนาคต โดยการด าเนินการบริการ
ในปัจจุบันยังมีการบริหารจัดการที่ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรซึ่ง
ส่งผลให้กระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงพยาบาล อาทิ
เช่น ยังไม่มีการบริหารการสั่งซื้อยาที่เหมาะสมมาเก็บไว้ใน
คลังยา ซึ่งมียาหลายประเภทที่มีการจัดเก็บในปริมาณที่มาก
เกิดความจ าเป็น ส่งผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บยาหรือในส่วน
ของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง(Inventory)มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไป
ด้วย ซึ่งอาจท าให้พื้นที่การจัดเก็บยาตัวอื่นไม่เพียงพอ จาก
ปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีระบบการบริหารจัดตารางการจัดซื้อยาเข้ามาเก็บไว้ภายใน
คลังยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณยาที่ใกล้จะหมดอายุ
ของโรงพยาบาล และจะได้วางแผนในการสั่งซื้อยาในอนาคต
อย่างเหมาะสมโดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นถึงการจัดตารางด้านการ
สั่งซื้อและการจัดเก็บยาแต่ละชนิดให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดมูลค่าการ
สูญเสีย(Loss)จากการต้นทุนการสั่งซื้อยามาจัดเก็บไว้ใน
ปริมาณที่มากเกินความจ าเป็นโดยอาศัยหลักการพยากรณ์
(Forecasting) เพื่อประเมินความต้องการในเบื้องต้น 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการสินค้าและการพัฒนา
ซอฟแวร์ประกอบด้วยรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
2.1 การพยากรณ ์(Forecasting) 

การพยากรณ์คือการคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคตและน าค่าพยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้
ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจใดๆส่วนการพยากรณ์อุปสงค์นั้น

เป็นการใช้วิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อคาดคะเน
อุปสงค์ของสินค้าและบริการในอนาคตของลูกค้าทั้งช่วงระยะ
สั้นระยะปานกลางและระยะยาวการพยากรณ์อุปสงค์มี
ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจต่อหลายฝ่ายของ
องค์กร 
2.1.1 การพยากรณ์โดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
(Simple Moving Average) 

เป็ น วิธีที่ ใช้ ในการขจัดตั วที่ มี ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลง เช่น ฤดูกาล วัฎจักรธุรกิจ หรือเหตุการณ์
ไม่แน่นอนที่มีอยู่ในอนุกรมเวลาให้หมดไป วิธีการนี้เหมาะ
ส าหรับการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆหลักการคือ ใช้ค่า
จากการสังเกตที่เพิ่งผ่านมาชุดหนึ่ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ชุดนั้น เพื่อน ามาเป็นค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาถัดไป ซึ่งการ
พยากรณ์ลักษณะเช่นนี้ผู้ท าควรมีการเตรียมค่าสังเกตในอดีต 
ให้มีจ านวนมากเท่าที่ต้องการ จึงสามารถท าการหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ได้  
2.1.2 การพยากรณ์แบบปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียล(Simple 
Exponential Smoothing) 

เป็นการพยากรณ์ที่ใช้หลักการแบบเดียวกับวิธีการหา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  คือการปรับค่าให้ เรียบเพื่อขจัดความ
แปรปรวนที่ เกิดขึ้น  ดั งนั้ นรูปแบบการพยากรณ์ นี้ จะ
เหมาะสมกับข้อมูลที่ค่อนข้างคงที่ หรือมีความแปรปรวนน้อย 
วิธีนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของวิธีการหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ คือ การถ่วงน้ าหนักจะมีค่าลดลงตามเวลาของค่า
สังเกตที่ผ่านไปซึ่งค่า α นั้น มีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 และใช้
ค่าสังเกตที่ผ่านมาเพียงค่าเดียวเท่านั้น จึงสมารถแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลได้ 
2.1.3 การพยากรณ์แบบปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสอง
ครั้ง(Double exponential smoothing) 

การพยากรณ์โดยวิธีนี้  จะใช้หลักการค านวณหาค่า
พยากรณ์เหมือนกับวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซ้ าสองครั้ง และ
เป็นที่นิยมใช้กันมากกว่า ทั้งนี้เพราะต้องการจ านวนข้อมูล
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น้อยมาก คือเพียง 3 ค่า นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไข
ข้อจ ากัดต่างๆที่เกิดขึ้นกับวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังที่กล่าว
มาแล้ว การพยากรณ์โดยวิธีเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง จะ
ช่วยปรับค่าพยากรณ์ให้ขึ้นหรือลงเป็นไปตามแนวทิศทาง 
2.1.4 การพยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s 
Linear and Seasonal Exponential Smoothing) 

ใช้พยากรณ์กับข้อมูลที่ เป็นแบบฤดูกาล แบบแนว
ทิศทางหรือทั้งสองแบบ ดังนั้นการพยากรณ์ต้องการข้อมูล
อย่างน้อย 2 ฤดูกาล และจะมีรูปแบบที่ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ ส่วนปรับเรียบ(St)ส่วนของฤดูกาล(Lt) และส่วนของ
แนวโน้ม(bt) 

2.2 การจัดการสินค้าคงคลัง (InventoryManagement) 
สินค้าคงคลัง (Inventory)หมายถึงวัสดุหรือสินค้าต่างๆ 

ที่ เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน อาจเป็นการ
ด าเนินงานผลิต ด าเนินการขาย หรือด าเนินงานอื่นๆ  
2.2.1 ข น าด ก าร สั่ ง ซื้ อ ที่ ป ร ะ ห ยั ด (Economic Order 
Quantity หรือEOQ) 

การจัดการเพื่อให้มีสินค้ารองรับการให้บริการลูกค้าที่ดี
และมีต้นทุนสินค้าคงคลังรวมที่ระดับต่ าสามารถท าได้หลาย
วิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของความต้องการสินค้าทรัพยากร
องค์การความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดการซัพ
พลายเชนตลอดจนลักษณะของกระบวนการผลิตสินค้า
ประกอบเข้าด้วยกัน 

ผู้ผลักดันให้มีการใช้สูตรนี้คือ Mr.Wilson ดังนั้นจึงได้มี
การเรียกสูตรนี้ว่า Wilson EOQ โดยมีสูตรดังนี้ 

 

EOQ =                          (1) 

เมื่อ  
EOQ = ขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด (Q*) 
Co = ค่าใช้จ่ายสั่งซื้อ (Ordering Cost) ต่อครั้ง (บาท) 
D = อุปสงค์ (Demand) หรือปริมาณการใช้ต่อปี (หน่วย) 
Cc = ต้ น ทุ น เก็ บ รั ก ษ าสิ น ค้ าค งค ลั งต่ อ ห น่ วยต่ อ ปี 
(Inventory Carrying Cost หรือ Holding Cost) (บาท) 
 
 
 

2.2.2 จ านวนสินค้าที่ควรมีส ารองไว้(Safety Stock) 
สินค้าคงคลังส ารอง (Safety Stock) เป็นของคงคลัง

ส่วนเกินที่จัดเตรียมไว้ระดับหนึ่ง โดยก าหนดให้ของคงคลัง
นั้นเป็นระดับที่ต้องมีส ารองอยู่ตลอดเวลา จุดมุ่งหมายก็เพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือป้องกันของคงคลังขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความไม่แน่นอน ปริมาณของสินค้าคงคลังส ารองจะมีมาก
หรือน้อยขึ้นออยู่กับหลายปัจจัย 
2.2.3 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder point) 

จุดสั่ งซื้ อ ใหม่  (Reorder point) ในกรณี ที่ มี ความ
แปรปรวนของความต้องการในช่วงเวลาน าจ าเป็นจะต้องมี
สินค้าคงคลังส ารองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสินค้าขาด
สต็อก ดังนั้ 

จุดสั่งซื้อใหม่ = ความต้องการในช่วงเวลาน า + สินค้า
คงคลังส ารอง 

ROP = dLT + ss                          (2) 
เมื่อ 

d = อัตราความต้องการเฉลี่ยต่อหน่วยเวลา 
LT = ช่วงเวลาน าโดยเฉลี่ย 
ss = สินค้าคงคลังส ารอง 

2.3 ทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่คงคลังด้วยวิธีก ารวิเคราะห์
แบบ ABC 

ABC Analysis เป็ น ก ารวิ เค ร าะห์ เพื่ อ จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญ เพื่อให้สามารถจัดการกับสินค้าประเภทต่างๆได้
อย่างเหมาะสมการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มสินค้าคงคลังตาม
ความส าคัญ ซึ่งความหมายของความส าคัญของสินค้าคงคลัง
ในที่นี้หมายถึง มูลค่า หรือราคาของสินค้าคงคลัง ผลกระทบ
จากการขาดมือ ตลอดจนปัญหาต่างๆได้แก่ ปัญหาในเรื่อง
ของเวลาน า อายุการเก็บ ปัญหาคุณภาพ ปัญหาการจัดหา 
ฯลฯ โดยที่สินค้าคงคลังที่มีความส าคัญมาก เราเรียกว่าเป็น
ประเภท A ส่วนที่มีความส าคัญรองลงไปจะเป็นประเภท B 
และประเภท C ตามล าดับ 

Class A = สินค้าคงคลังที่มีความส าคัญมาก มี
มูลค่าคงคลังหมุนเวียนในรอบปีสูง ระยะเวลาน า 
(Lead Time) มาก และสามารถตรวจนับได้ง่าย 
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Class B = มีมูลค่าสินค้าคงคลังในรอบปีปาน
กลาง ระยะเวลาน า (Lead Time) รองลงมาจาก 
Class A 

Class C = มีมูลค่าสินค้าคงคลังหมุนเวียนในรอบปีต่ า 
ระยะเวลาน า (Lead Time) น้อย และการตรวจนับท าได้
ยาก 
3.วิธีการด าเนินการศึกษา 
3.1 ก าหนดขอบเขต 
เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้จึง
ก าหนดขอบเขต วิธีการด าเนินการวิจัยตามขอบเขตของการ
วิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
3.1.1ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3.1.2 ศึกษาสภาพทั่วไปของคลังยาภายในโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3.1.3 รวบรวมข้อมูลภายในคลังยาของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน 
3.1.4 ศึกษาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
3.1.5 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อน ามาท าการ
วิเคราะห์ 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 
ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันดังนี้ 
ข้อมูลส่วนที่ 1คือ ข้อมูลที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเพื่อการน ามา
ค านวณหาตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณความต้องการการใช้
ยา โดยท าการเก็บข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายยา
ให้แก่ผู้ป่วยจากแผนกเภสัชกรรมรวมถึงการสืบค้นข้อมูล
ราคายาจากบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ข้อมูลส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลที่ใช้เพื่อการประเมินการสั่งซื้อยา
อย่างประหยัดและสอดคล้องกับปริมาณการจ่ายยาที่เกิดจาก
การพยากรณ์ โดยการน าค่าที่ได้จากการพยากรณ์ในงานวิจัย
น ามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์การจัดการคลังยาใน
ปัจจุบัน เพื่อน าไปวิเคราะห์หาต้นทุนจมที่เกิดขึ้นภายใน
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
ข้อมูลส่วนที่ 3 คือ ข้อมูลที่ใช้เพื่อการจัดตารางการสั่งซื้อยาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการยา โดยการ
ใช้เวลาน า(Lead Time) ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เพื่อใช้หา

ปริมาณยาคงเหลือที่เหมาะสม(Safety Stock) 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การด าเนินงานวิจัยใน
ขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
3.4.1วิเคราะห์มูลค่าของยาที่ใช้ภายในโรงพยาบาล 
3.4.2 เรียงล าดับข้อมูลยาตามมูลค่าอย่างเป็นระบบ    
3.4.3 จัดกลุ่มของข้อมูลเพื่อใช้ในการท าวิจัย 
3.4.4 หาปริมาณความต้องการการใช้ยาในอนาคต 
3.4.5 วิเคราะห์เวลาน า(Lead Time) ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง 
3.4.6ค านวณหายาคงคลังส ารอง (Safety Stock) 
3.4.7 หาขนาดการสั่งซื้อยาที่ประหยัด 
3.4.8 วิเคราะห์มูลค่าสุทธิของคลังยาปี 2558 
3.4.9 เปรียบเทียบมูลค่ายาที่หมุนเวียนในปี 2558และ2559 
3.4.10 ออกแบบวิธีการจัดตารางการสั่งซื้อยา เพื่อวาง
แผนการสั่งซื้อยาในอนาคตอย่างเหมาะสม 
3.4.11วิเคราะห์มูลค่าในการลดต้นทุนจมที่เกิดจากยาที่ใกล้
หมดอาย ุ

4. ผลการศึกษา 
4.1สภาพปัจจุบันของการบริหารคลังยา 
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ปัญหาการบริหารคลังยาส่วน
ใหญ่เกิดจากการไม่มีรูปแบบและวิธีการจัดการคลังยาที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการพยากรณ์การใช้ยา ท าให้เบิกยามาเกิด
ความจ าเป็น เป็นผลให้มีมูลค่ายาคงคลังสูง สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา แต่ในขณะเดียวกันยาบางรายการ
ขาดสต็อก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้
บริการได้อย่างครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นต่อองค์กร จากข้อมูลการจัดกลุ่มของสินค้า 
น ามาท าการวิเคราะห์ความส าคัญของสินค้าด้วยวิธี ABC 
Analysis 
ตารางที่1 แสดงรายละเอียดผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม ABC 

รายการ ประเภท A ประเภท B ประเภท C 
จ านวน 40 46 282 
% มูลค่า 79.65% 15.07% 5.28% 

จากตารางที่1 แสดงรายละเอียดผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม 
ABC พบว่ายาที่ใช้บ่อยที่สุดในกลุ่ม A มีจ านวน 40 รายการ 
จากยาภายในคลังรวมทั้งหมด 368 รายการ โดยสามารถคิด
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เป็นเปอร์เซ็นต์ ดังรูปที่1 

79.65%

15.07%
5.28% A 40 รายการ

B 46 รายการ

         รูปที1่ การจัดกลุ่มยาโดยวิธี ABC Classification 
 
4.2การพยากรณ์ค่าปริมาณความต้องการของจ านวนยา 

ท าการพยากรณ์ความต้องการใช้วัตถุดิบต่างๆด้วย
โปรแกรม MINITAB และเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ข อ งค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น สั ม บู รณ์  (Mean Absolute 
Percentage Error : MAPE), ค่าเฉลี่ยของความเบี่ยงเบน
สั ม บู ร ณ์  (Mean Absolute Deviation : MAD) แ ล ะ
ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลังสอง (Mean Square 
Deviation : MSD) ที่น้อยที่สุด ท าการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี  
เพื่อเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของยา
แต่ละชนิด 
4.3 ค านวณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการจัดการยาคงคลัง 

เมื่อจัดกลุ่มความส าคัญของยาด้วยการวิเคราะห์ 
ABC Analysis และพยากรณ์ค่าปริมาณความต้องการยาแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือการจัดการยาคงคลังที่ เหมาะสมของ
กรณีศึกษา โดยการค านวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity) ปริมาณยาคงคลังส ารอง 
(safety stock) และจุดสั่งซื้อ (reorder point) แต่ก่อนที่จะ
จัดท าแบบจ าลองได้จะต้องค านวณหาค่าพารามิเตอร์ที่
จ าเป็นต่อการจัดการยาคงคลัง ดังนี้ 

 
ตารางที่2 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อยาต่อครั้ง (ordering costs) 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท) 
1.ค่าเอกสารการสั่งเบิก ค่าถ่ายส าเนา
และการตรวจรับ  30.00 
2.ค่าโทรศัพท์ 9.00 
3.เงินเดือนข้าราชการ 158.76 

รวม 197.76 

ตารางที3่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษายาคงคลังต่อปี (carrying 
costs) 

ตารางที4่ มูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยระหว่างเดือนมกราคม 2558
ถึงเดือนธันวาคม 2558 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษายาคงคลังจะคิดเป็นร้อย
ละของมูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยทั้งปี ดังนั้นสัดส่วนในการเก็บ
รักษายาคงคลังเฉลี่ย 

=  

=  

=0.99ต่อปี หรือ 0.083ต่องวด 
หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา คิดเป็น 99% ของมูลค่ายาคง
คลังที่เก็บเฉลี่ยต่อปี หรือ 8.3% ของมูลค่ายาคงคลังที่เก็บ

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท) 
1.ต้นทุนเงินลงทุน (Capital Cost) 82,898.68 
2.ค่าไฟฟ้า   
  2.1.) ตู้ท าความเย็น 4,274.18 
  2.2) หลอดไฟฟ้าฟูออเรสเซนท์ 4,024.23 
3.ต้นทุนพื้นที่ในการจัดเก็บ 19,500.00 
4.เงินเดือนข้าราชการ 6,350.40 

รวม 117,047.49 

ป ี งวดที่  มูลค่ายาคงคลัง(บาท) 
2558 1 80,573.09 
  2 66,882.22 
  3 90,738.42 
  4 82,011.61 
  5 84,379.21 
  6 76,254.82 
  7 83,345.99 
  8 87,375.64 
  9 85,727.70 
  10 74,681.13 
  11 95,901.13 
  12 503,170.41 
  รวม 1,411,041.37 
  มูลค่าคลังเฉลี่ยทั้งปี 117,586.78 
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เฉลี่ยต่องวด 
4.4 จัดท าแบบจ าลองการบริหารยาคงคลัง 
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด Economic Order Quantity 
(EOQ) 

ตัวอย่างการค านวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด เลือก
รายการยา METFORMIN hydrochloride 500 mg เป็ น
ตัวอย่างของกรณีศึกษา โดยค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ยา
ในปี  2558 เดือนกุมาพันธ์ เท่ากับ 7224 เม็ด เมื่อน า
ค่าพารามิ เตอร์ ต่าง ๆ มาค านวณปริมาณการสั่ งซื้อที่
ประหยัด (EOQ) จะได้ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ P = 197.76 บาท/ครั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา I = 0.083 ต่องวด 
ปริมาณการใช้ยาเดือนกุมาพันธ์ 58 D = 7224 เม็ด 
ราคายาเม็ดละ C = 0.35 บาท 

ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด   

EOQ=  

 

  =  

 
  = 9917.45เม็ด 
ผลการค านวณที่ ได้แสดงว่าปริมาณการสั่ งซื้อยา 

METFORMIN hydrochloride 500 mg ที่ประหยัดที่สุดคือ 
9917.45เม็ด ซึ่งปริมาณนี้จะท าให้ต้นทุนรวม คือค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่ าสุด 
ปริมาณยาคงคลังส ารอง (safety stock) 

ปริมาณยาคงคลังส ารอง (safety stock) คือ ปริมาณ
ยาที่จ าเป็นต้องเก็บไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ยาขาดสต็อก อันเกิด
จากความแปรผันของความต้องการ และช่วงเวลาน า หรือทั้ง
สองกรณีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อค านวณ
ระดับสินค้าคงคลังส ารองเพื่อให้การค านวณที่ถูกต้องและ
รวดเร็วมากขึ้น ในการค านวณระดับสินค้าคงคลังส ารองนี้จึง
เลือกใช้สูตรในโปรแกรม Microsoft Excel  

 
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ค านวณโดยการใช้ 
สูตร สามารถอธิบายได้ตามตัวอย่างดังรูป 

 

รูปที่ 2 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อค านวณ
ระดับระดับสินค้าคงคลงัส ารอง 

ตารางที่ 5 แสดงสูตรที่ใช้ในการค านวณค่าระดับสนิค้าคง
คลังส ารอง 

 

 

การค านวณหาจุดสั่งซื้อ (reorder point) 
ตัวอย่างการค านวณหาจุดสั่งซื้อ (reorder point) ของ

ยา METFORMIN hydrochloride 500 mg ประจ าเดือนที่ 
1ปี 2559 
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ยาประจ าเดือนที่ 1 ปี 2559 
=2949เม็ด 
อัตราความต้องการเฉลี่ยต่อวัน = 2949/30 = 98.3 เม็ด/
วัน 
ช่วงเวลาน า  = 7 วัน 

ล าดับ
ที ่

เซล ความหมาย สูตรที่ใช้ 

1 C17 ระดับสินค้าคงคลัง =STDEV.S(D3:O3)*
NORMSINV(C10)*
SQRT(C9) 

2 C14 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานความ
ต้องการสินค้า 

=STDEV.S(D3:O3) 

3 C10 ระดับ Service Level 
ที่ต้องการ (Z) 

99% (ค่า error 
1%) 

4 C9 จ านวนช่วงเวลาในการ
ค านวณค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Lead Time ของยา
แต่ละชนิด 

5 D3:
O3 

ข้อมูลความต้องการยา
ในช่วงเวลา 12เดือน 
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ยาคงคลังส ารอง ss = 1826.75เม็ด 
จุดสั่งซื้อ (reorder point) =  

  = (98.3 x 7) +1826.75 
  =2514.85เม็ด 

การค านวณหาจุดสั่งซื้อ (reorder point) ที่ได้แสดงว่า
เมื่อปริมาณยาคงคลังลดลงเหลือจ านวน 2514.85เม็ด ต้อง
ท าการสั่งซื้อยาเข้าคลัง โดยสั่งเท่ากับจ านวนการสั่งซื้อที่
ประหยัดที่สุด (EOQ) เท่ากับ 6336.49 เม็ด และต้องมี
ปริมาณยาคงคลังส ารอง (safety stock) เท่ากับ เม็ด เพื่อ

ป้องกันยาขาดสต็อก เนื่องจากความไม่แน่นอนของอัตราการ
ใช้ยา ดังแสดงในรูป 
รูปที่3 ความสัมพันธ์ของปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัด จุดสั่งซื้อยาคงคลัง
ส ารอง 

 
4.5 ออกแบบวิธีการจัดตารางการสั่งซื้อยาโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 

ผลการออกแบบการจัดตารางการสั่งซื้อยา ของยา 
METFORMIN hydrochloride 500 mg แสดงในตารางซึ่ง
จะมีการสั่งซื้อได้ต่อเมื่อตัวเลขหลังช่อง Total รันแล้วแสดง
ค่าเป็น 1 แต่ถ้ารันแล้วแสดงค่าเป็น 0 จะไม่มีการสั่งซื้อเข้า
มาจัดเก็บ 
ตารางที่ 6  การค านวณหาจุดสั่งซื้อยา 

 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 การศึกษานี้ได้น าหลักการการจัดการสินค้าคงคลังโดย
การประยุกต์ใช้ตัวแบบ EOQ ร่วมกับจุดสั่งซื้อ (reorder 
point) มาใช้ในการจัดการคลังยาของกรณีศึกษา จากผล
การศึกษาชี้ ให้ เห็นว่าสามารถควบคุมปริมาณยาคงคลัง 
ก าหนดจุดสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม และสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานลงได้  
5.1.2 จ านวนรายการยาในคลังยาของกรณีศึกษามี จ านวน 
368 รายการ การศึกษาได้คัดเลือกรายการยาโดยวิธี ABC 
Analysis ได้รายการยาที่น ามาศึกษากลุ่ม A จ านวน 40 
รายการ ซึ่งเป็นยาที่ใช้บ่อยสุดโดยสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
จ านวน 79.65 % ของปริมาณการใช้ยาทั้งหมด  
5.1.3 ท าการพยากรณ์โดยใช้แบบพยากรณ์ทั้ง 4 แบบ คือ 
Moving average, Single Exponential Smoothing, 
Double Exponential Smoothing แ ล ะ  Winter’s 
multiplicative model เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ที่ดีที่สุดใน
การเป็นตัวแบบในการพยากรณ์ และท าการทดลองหาค่า
ความผิดพลาด 
5.1.4 ปริมาณการสั่ งซื้อที่ประหยัด (Economic Order 
Quantity) เป็นตัวบอกปริมาณว่าจะสั่งซื้อปริมาณเท่าใด 
โดยตัวแบบนี้จะค านึงถึงค่าใช้จ่าย 2 ค่า คือ ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษา และ ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อ 
5.1.5 จากการค านวณมูลค่ายารวมในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า
สุทธิ 1,411,924 บาท โดยคิดเป็นมูลค่ายาที่มีการจ่ายให้แก่
ผู้ป่วย เท่ากับ 1,011,256 บาท และมูลค่ายาที่คงเหลือใน
คลังเท่ากับ 400,667 บาท และในปี พ.ศ.2559 ได้ท าการ
ค านวณมูลค่ายารวมทั้งปีรวมมูลค่าสุทธิ 1 ,208,281 บาท 
โดยแบ่งเป็นมูลค่าจากการพยากรณ์ความต้องการใช้ยา 
เท่ากับ 1,043,330 บาท และมูลค่าสินค้าคงคลังส ารอง
เท่ากับ 164,951 บาท จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่ามูลค่าคง
คลังลดลงไป 203,643 บาท ซึ่งคิดเป็น 14.42% ของมูลค่า
ยาคงคลังกลุ่ม A ในปี 2558 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะการพยากรณ์ 
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ก่อนที่จะท าการพยากรณ์ต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลมีการ
แจกแจงที่ปกติ และควรมีข้อมูลที่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซึ่งจะ
ท าให้ความแม่นย าในการพยากรณ์สูงขึ้น เนื่องจากยาเป็น
สินค้าในทางการแพทย์ ปริมาณการใช้ในแต่ละปีจึงไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
5.2.2 ข้อเสนอแนะการจัดตารางการสั่งซื้อยาที่เหมาะสม 
โดยน าการบริหารคลังยานี้มาเป็นการประยุกต์ใช้ปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัด ปริมาณคงคลังส ารอง และจุดสั่งซื้อใหม่
ร่วมกัน เพื่อให้การบริหารคลังยามีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้
ต้นทุนรวมต่ าสุด ในการน าแบบจ าลองไปใช้ควรใช้กับยากลุ่ม
ที่มีปริมาณการใช้สูงหรือ กลุ่ม A ส่วนกลุ่ม B และกลุ่ม C 
ควรมีการก าหนดช่วงเวลาในการตรวจเช็คปริมาณยา 
อย่างเช่น ตรวจเช็คงวดละหนึ่งครั้ง เนื่องจากกลุ่ม B และ
กลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มีปริมาณยาหลากหลายชนิดและมีปริมาณ
การใช้ต่อปีน้อย 
5.2.3 ข้อเสนอแนะในการสั่งซื้อท่ีประหยัด 
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ได้จากการค านวณแต่ละงวด
ท าให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ าก็จริง แต่ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละ
ครั้งไม่เท่ากันท าให้ยากต่อการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
ดังนั้นอาจมีการน าปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดของแต่ละงวด
มารวมกันทั้งปี และหาค่าเฉลี่ยในการเบิกแต่ละครั้งให้เท่ากัน 
เพื่อให้การด าเนินงานสะดวกยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การสร้างแบบประเมินระบบการผลติแบบลนีในอุตสาหกรรมตัดเย็บพรมและรองเท้า โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อ
พัฒนาแบบประเมินระบบการผลิตแบบลีน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตในปัจจุบันของ SMEs ด้วย
เครื่องมือและเทคนิคของลีน วิธีการวิจัยเริ่มจากการสร้างแบบประเมินระบบการผลิตแบบลีน (Lean assessment) 
หัวข้อการประเมินระบบการผลิตแบบลีน (Lean assessment items) คือเครื่องมือและเทคนิคของลีนจ านวน 14 
รายการ และมาตรวัด (Measurement scales) ส าหรับแต่ละหัวข้อประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการคือ Approach 
Deployment Learning และ Integration (ADLI) และแต่ละขั้นตอนยังมีระดับคะแนนการด าเนินการ 0-4 ส าหรับการ
ประเมินผลเชิงลึก จากนั้นน าแบบประเมินหาค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินฯ ( Index of item objective 
congruence: IOC) และเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อประเมินกระบวนการผลิตปัจจุบันของ SMEs การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่าอุตสาหกรรม Shoe และพบว่า
อุตสาหกรรม Shoe มีค่า Mean สูงที่สุดเท่ากับ 1.38 ค่า Standard deviation เท่ากับ 0.08 แต่อุตสาหกรรม Carpet มี
ค่า Mean ต่ าที่สุดเท่ากับ 0.62 ค่า Standard deviation คือ 0. 44 
Keywords:  Lean assessment, Lean manufacturing, Strategic planning, SMEs.  
 
Abstract 
The creating of lean assessment form for carpet and shoe industry was done. The objectives of this 
research are to develop lean assessment criteria and to find the strengths and weaknesses of current 
manufacturing on SMEs with the lean tools and techniques which are the guidelines that may be 
used to increase SMEs potential. The research methodology began with lean assessment criteria were 
determined base on lean tools and techniques. Measurement scales of lean assessment were 
specified to each criterion. There were two parts which were implement and performance. The 
implement consist of approach, deployment, learning and integration (ADLI) and each stage had 
performance of an operation for 0-4 in-depth evaluation reflects the level of practice. Then, there 
were the index of item objective congruence (IOC) and selecting a case study to assess current 
processes of SMEs. Finally were data analyzed using descriptive statistics with the mean and standard 
deviation (SD). The results showed that the maximum mean of the tools and techniques lean was 
1.38 standard deviation 0.08 but carpet industry mean 0.62 standard deviation 0. 44 
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1. บทน า 
 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของระบบการผลิตเป็น
ขั้นตอนในการหาโอกาสการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่ม
คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันได้แก่ Lean assessment แต่ปัจจุบันมีทั้ง
ง านวิ จั ยและบริ ษั ท ให้ ค าปรึ กษาฯ  ทางด้ าน  Lean 
manufacturing ได้ศึกษาการออกแบบแบบประเมินระบบ
การผลิตแบบลีนท่ีเป็นแบบครอบคลุมระบบการผลิตแบบลีน  
ตัวอย่างเช่น Kumar and Abuthakeer [1] ก าหนด
โครงสร้างที่ส าคัญคือการก าจัดความสูญเปล่า, ความหยืด
หยุ่น, ผู้มีส่วนได้เสีย, กระบวนการควบคุม และความ
เหมาะสม    และ Taj [2] ก าหนด 6 พื้นที่การท างานส าหรับ
โรงงานในประเทศอิตาลี ได้แก่ กระบวนการและเครื่องมือ
การผลิต, การจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม,่ การจัดการซัพพลายเออร์, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, และ
การจัดการแรงงาน สรุปคือแบบประเมินแบบลีนเป็นแบบ
หลักการส าคัญที่ส่วนใหญ่น ามาวิเคราะห์ LA ได้รับการ
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปรับปรุงการผลิตในปัจจุบัน
เป็นระบบการผลิตแบบลีน ซึ่งมีนักวิจัยหลายท่านได้พัฒนา 
LA ในหลายรูปแบบ เช่น Doolen et al.[3] กล่าวว่า LA มี
การประเมินหลายมิติ โดยพวกเขาได้สังเคราะห์โครงสร้าง
โดยรวมของการบูรณาการภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้าง
การผลิตอุปกรณ์, กระบวนการบริหารจัดการ, การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่, การจัดการซัพพลายเออร์, ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า และการจัดการแรงงาน โครงสร้างทั้ง  หกด้านมี
ผลกระทบกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง และใช้เป็น
พื้นฐานส าหรับการพัฒนา แต่ละหัวข้อมีน้ าหนักการประเมิน
เท่าๆ กัน แต่ส่วนใหญ่ LA ให้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แต่ไม่
มีรายละเอียดการใช้เครื่องมือและเทคนิคของลีนให้ SMEs 
พัฒนาปรับปรุง แบบประเมินแบบนี้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
แบบประเมิน แต่ไม่มีรายละเอียดการใช้เครื่องมือและเทคนิค
ของลีนให้ SMEs พัฒนาปรับปรุง 
 ตามที่ Srinivasaraghavan et al.[4]  แสดงให้เห็นว่า 
LA ที่สมบูรณ์ควรมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบ
อุตสาหกรรมการผลิตแบบลีนอื่นๆ พร้อมกับค าแนะน าที่
เ ฉพาะ เ จา ะจ งส าห รั บก ารปรั บปรุ ง  ก ารท า  Lean 
enterprise self-assessment tool (LESAT) เป็นหนึ่งใน
เครื่องมือที่นิยมส าหรับการท า LA ในอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศ แบบประเมินถูกพัฒนาขึ้นประกอบด้วยสามส่วน
คือ รอบของกระบวนการผลิต, โครงสร้างพื้นฐาน และภาวะ
ผู้น า แต่ละค าถามเป็นการแสดงให้เห็นสถานะปัจจุบัน LM 

ขององค์กร  ในขณะที่ Zhou [5] น าเสนอ LA โดยการ
ส ารวจประกอบด้วยค าถาม 100 ข้อ ด้วยแบบประเมินแปด
รูปแบบที่ขนานกับกลยุทธ์การจัดการการผลิตแบบ Lean ซึ่ง
ประกอบด้วยรูปแบบคุณภาพ, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, 
กระบวนการผลิต, การควบคุมการผลิต, มาตรฐานผลิตภณัฑ,์  
การจัดการ ซัพพลายเออร์, สินค้าคงคลัง, และการเพิ่มขีด
ความสามารถของพนักงาน / การมีส่วนร่วมเครื่องมือและ
เทคนิคของลีนท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นช่วยให้องค์กรด าเนินการ 
ซึ่ งแบบประเมินดั งกล่าวมีความต้องการเหมือนกันที่
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคของลีนเหล่านั้น   แต่แบบ
ประเมินฯ ยังไม่มีแนวทางในการเริ่มต้นของการประยุกต์ใช้
เครื่องมือและเทคนิคของลีน ตั้งแต่การวางแผน ด าเนินการ 
การประเมิน และการปรับปรุงให้ดีขึ้น การประเมินเหล่านั้น
หากต้องการน ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือและเทคนิคของลีน
จะต้องมี Approach, Deployment, Learning และ 
Integration ส าหรับ SMEs ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบประเมินระบบการผลิตแบบลีน และเพื่อหา
แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตในปัจจุบันของ SMEs ด้วย
เครื่องมือและเทคนิคของลีน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนา 
SMEs ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
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2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้ งนี้  เป็นการวิจัยเ ชิงส ารวจ ( Survey 
Research) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังรูปที่ 1  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมิน คือเพื่อวัด
ระดับความเป็นลีนในระบบการผลิตส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมด้วยเครื่องมือและเทคนิคของลีน และ
เพื่อเป็นแนวทางให้ SMEs ในการปรับปรุงระบบการผลิต
ปัจจุบันให้เป็นระบบการผลิตแบบลีน ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้
ก าหนด Lean assessment item เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีข้อมูลจ าแนกตามวิธีการเก็บ
รวบรวมคือ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมจากผู้ที่ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาโดยตรง และ 2. 

ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจาก
ผู้อื่น แหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่ส าคัญมีอยู่ 2 แหล่ง คือ 
1) งานวิจัยและหนังสือ 2) บริษัทที่ปรึกษา จากนั้นผู้วิจัย
ก าหนดมาตรวัด 2 ส่วนคือ1) ขั้นตอนการด าเนินการ 
(Implement) 4 ขั้นตอน 2) แต่ละขั้นตอนจะมีระดับการ
ด าเนินการ 5 ระดับคือ 0 – 4 

ขั้นตอนการด าเนินการ (Implement) หมายถึง วิธีการ
ที่ อ งค์ ก ร ใ ช้ตอบสนองข้ อก า หนดต่ า งๆ  ของ  Lean 
assessment items ซึ่งเป็นมาตราวัดประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal scale) ได้แก่ แนวทาง (Approach–A) การ
ถ่ ายทอดสู่ การปฏิบั ติ  (Deployment–D)  การ เรี ยนรู้ 
(Learning–L) และการบูรณาการ ( Integration–I) หรือ
เรียกว่า (ADLI) เป็นการประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) [6] ในแต่ละขั้นตอนของ ADLI มี 5 ระดับ
การด าเนินการเป็นมาตรวัดประเภทนามอันดับ (Ordinal 
scale) เป็นมาตรวัดที่ช้ีชัดกว่ามาตรวัดนามบัญญัติและบอก
ความแตกต่างกัน รวมทั้งสามารถบอกอันดับได้อีกด้วย เช่น
การเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก โดย
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ Adidas Lean Fulfillment of 
Adidas (ALF) [7] ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องมี
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ Lean assessment 
item โดยหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
หรือเรียกว่า วิธีการหาค่า IOC ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ผู้เช่ียวชาญ
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปตรวจสอบเนื้อหาโดยให้เกณฑ์ในการตรวจ
พิจารณาข้อค าถามกับวัตถุประสงค์แล้วจากนั้นก็ตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมินของ IOC ได้แก่ ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจ
ว่าเครื่องมือและเทคนิคของลีนตรงตามวัตถุประสงค์ ให้
คะแนน 0    ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือและเทคนิคของลีนตรง
ตามวัตถุประสงค์ให้คะแนน -1   ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือและ
เทคนิคของลีนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีค่าความ
สอดคล้องคือข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่า
ความเที่ยงตรง ใช้ได้ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้อง
ปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ จากนั้นผู้วิจัยรวบรวมคะแนนแต่ละข้อ
แล้วค านวณหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ดังสมการที่ 1  

 

    = 
∑  

 
     (1) 

 
รายการข้อความคิดเห็นค่า IOC ของแบบประเมิน 1)

เครื่องมือและเทคนิคของลีนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 2)
ระดับการด าเนินการ (Implement) ของแต่ละเครื่องมือและ

ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขต 

ของการประเมินฯ 

สร้างแบบประเมินระบบการผลิตแบบลนี 

ค่าความเท่ียงตรงของแบบ
ประเมิน (Index of item 

objective congruence: IOC) 
 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประเมินระบบการผลิตแบบลีน 
 

สรุปผลการประเมิน 

วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวจิัย 
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เทคนิคของลีนสามารถเป็นแนวทางให้ SMEs ในการปรับปรุง
ระบบการผลิตปัจจุบันให้เป็นระบบการผลิตแบบลีนได้ 3) 
เครื่ อ งมื อและ เทคนิ คของลีนสอดคล้อ งกั บแนวคิ ด 
(Concept) ของระบบการผลิตแบบลีน 4) เครื่องมือและ
เทคนิคของลีนมีความชัดแจ้งในความหมาย 5) แบบประเมิน
เหมาะสมต่อกระบวนการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) 6) แบบประเมินมีสมรรถนะ 
(Specific Outcomes) เกณฑ์การประเมิน (Assessment 
Criteria) และขอบเขต (Range) 7) แบบประเมินมีความ
เหมาะสมต่อ SMEs 8) แบบประเมินเหมาะสมกับทุก SMEs 
อุตสาหกรรมการผลิต 9) แบบประเมินส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 10) ผู้ประเมิน
สามารถเข้าใจและสามารถประเมินโดยใช้แบบประเมินนี้ได้
ขั้นตอนท่ี 4 ประชากร (Population) หมายถึง SMEs ที่ผลิต
สินค้าเพื่อจ าหน่ายที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คือ
อุตสาหกรรมตัดเย็บรองเท้า และอุตสาหกรรมตัดเย็บพรม 
ขั้นตอนที่ 5 การประเมิน ใช้แบบประเมินและสัมภาษณ์ 
พร้อมทั้งสังเกต แล้วบันทึกผล ค าตอบจากการประเมิน    
ถูกบันทึกไว้ตามขั้นตอน ADLI มีระดับการด าเนินการ
ระหว่าง 0-4 คะแนน ขั้นตอนที่ 6 และ 7 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
และสรุปผล  
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยน าผลการด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 มาพบว่ามี
จ านวน 10 เครื่องมือตรงกับเครื่องมือของลีนในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอเมริกาที่สรุปในงานวิจัยของ 
Zhou [5] ได้ว่าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน, 5 ส., การ
ปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างเร็ว, มาตรฐานการท างาน, การ
วางผังโรงงาน, การป้องกันความผิดพลาด, คัมบัง/ระบบดึง, 
ไคเซ็น, การจัดสายการผลิตแบบสมดุลย์ และทักษะที่
หลากหลาย การเลือกเครื่องมือและเทคนิคของลีนต้อง
ด า เนินการตามหลักการที่ส าคัญ 5 ประการ แต่ของ
สหรัฐอเมริกาเป็นไปตามการประยกุต์ใช้เครื่องมือและเทคนิค
ของลีนในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเครื่องมือและเทคนิคของ
ลีนดังกล่าวเป็นหัวข้อการประเมินส าหรับ SMEs ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 1) ระบบคัมบัง 
2) การจัดการด้วยสายตา 3) ความรับผิดชอบของซัพพลาย
เออร์ 4) กิจกรรม 5 ส. 5) การวางผังการด าเนินการ 6) 
สายการผลิตแบบสมดุล 7) การเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่าง
รวดเร็ว 8) ทักษะที่หลากหลาย 9) มาตรฐานขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 10) โพกะ โยเกะ 11) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
12) การกระจายนโยบาย 13) จิตส านึกการก าจัดความ

สูญเสียทั้ง 7 ประการ 14) ไคเซ็น ซึ่งสอดคล้อง กับ Taj [2] 
ที่ส ารวจการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคของลีนใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์     ประเทศจีนเมื่อปี 
2005  เกณฑ์การประเมินการผลิตแบบลีน  
   

 
 รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยของเครื่องมือและเทคนิคของลีนของ 
Shoe industry 

 
 รูปที่ 3 ค่าเฉลี่ยของเครื่องมือและเทคนิคของลีนของ 
Carpet industry 
 ผลของการตรวจสอบค่า IOC พบว่าผู้เช่ียวชาญ 2 ใน 
3 ให้ความคิดเห็นว่า ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินดังกล่าวจะเป็น
การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานได้หรือไม่ 
ผู้วิจัยจึงค้นหาสาเหตุของความไมส่อดคล้องพบว่าผู้เช่ียวชาญ
ไม่เข้าใจขอบเขตการจัดท าแบบประเมิน ดังนั้นต้องเพิ่ม
ขอบเขตของการประเมิน ซึ่งหมายถึงห่วงโซ่อุปทานภายใน
องค์กร  เมื่อแก้ไขแบบประเมินฯ ตามค าแนะน าของผู้เชียว
ชาญแล้ว น าแบบประเมินฯ เข้าไปประเมินในโรงงาน
อุตสาหกรรม SMEs โดยโรงงานทั้งหมดมี 6 โรงงานคือ
โรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บรองเท้า 4 โรงงาน และโรงงาน
ตัดเย็บพรมจ านวน 2 โรงงาน และพบว่าอุตสาหกรรม Shoe 
มีค่า Mean สูงที่สุดเท่ากับ 1.38 ค่า Standard deviation 
เท่ากับ 0.08 แต่อุตสาหกรรม Carpet มีค่า Mean ต่ าที่สุด
เท่ากับ 0.62 ค่า Standard deviation คือ 0. 44 
 Shoe industry มีค่า Mean ของการประยุกต์ใช้
เครื่ องมือและเทคนิคของลีนเท่ากับ 1 .38  Standard 
deviation 0.08 ซึ่ง Kanban system และ Visual 
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management เป็นเครื่องมือและเทคนิคของลีนมีค่า Mean 
สูงที่สุดเท่ากับ 2.25 ค่า Standard deviation เท่ากับ 0 
และ Supplier responsibility, Quick changeover และ 
Kaizen เป็นเครื่องมือและเทคนิคของลีนมีค่า Mean ต่ าที่สุด
เท่ากับ 0.75 ค่า Standard deviation คือ 0 รายละเอียด
ดังรูปที่ 2 แต่ Carpet industry มีค่า Mean ของการ
ประยุกต์ ใ ช้ เครื่ องมือและเทคนิคของลีนเท่ ากับ .62 
Standard deviation 0 ซึ่ง Line balancing, Poka yoke, 
และ Total preventive maintenance เป็นเครื่องมือและ
เทคนิคของลีนมีค่า Mean สูงที่สุดเท่ากับ 1 ค่า Standard 
deviation เท่ากับ 0 และ Kanban system, Visual 
management, Supplier responsibility, 5S, Quick 
changeover, Multi skill, Standard operation 
procedures, Policy deployment, Awareness of 7 
waste, และ Kaizen เป็นเครื่องมือและเทคนิคของลีนมีค่า  
Mean ต่ าที่สุดเท่ากับ 0.5 ค่า Standard deviation คือ 0 
รายละเอียดดังรูปที่ 3  
  
5. สรุป 
 การพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินระบบการผลิตแบบ
ลีนเป็นการผสมผสาน 3 ทฤษฎี ได้แก่ การผลิตแบบลีน, 
เกณฑ์การให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA), และระดับการ
ด าเนินการ Adidas Lean Fulfillment of Adidas (ALF)  
 ขั้นตอน Approach จากระดับ 3 เป็น 4 ต้องมี
แนวทางตอบสนองข้อก าหนดและการปรับปรุ งการ
ด าเนินการมากกว่า 2-3 ปี อย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวเกิดจากการ Integration ของระบบ เพื่อส่งผลให้
ขั้นตอน Deployment เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด
ด้วย และแสดงให้เห็นการปรับปรุงปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจากระดับ   2 
เป็น 3 และขั้นตอน Learning จากระดับ 0 เป็น 1 ทันที 
เช่นอุตสาหกรรม Shoe ประยุกต์ใช้ Kanban ได้เป็นอย่างดี 
โดยเริ่มจากการค านวณจ านวน Kanban ต่อจากนั้นก าหนด
ขนาดภาชนะ ภาชนะดังกล่าวจะมี Kanban ติดไปด้วย 
พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกันว่าต้องผลิตเฉพาะภาชนะที่มีการ
ติด Kanban เท่านั้น รวมทั้งหากพนักงานพบความผิดพลาด
ของ ระบบ Kanban       ก็จะท าการแจ้งให้หัวหน้างาน
ทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเก็บรวม
รวมข้อมูล ซึ่งทุกสัปดาห์จะมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในที่
ประชุม อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การ
ผลิตแบบลีนท่ีดี ในอนาคต 
 ผู้ประเมินสรุปได้ว่าหาก SMEs ตัวอย่างต้องพัฒนา 

Policy deployment, Awareness of 7 waste, และ
Kaizen ในขั้นตอน Approach จากระดับที่ 2 เป็น 3 ซึ่งต้อง
มีแนวทางตอบสนองข้อก าหนดและการปรับปรุงการ
ด าเนินการมากกว่า 1 ปีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
แนวทางดังกล่าวเกิดจากค าถามว่า “จะมีวิธีการอย่างไรใน
การพัฒนาระบบการผลิตในปัจจุบันให้เป็นระบบการผลิต
แบบลีน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการด าเนินการ  ทั้งนี้ จะส่งผล
ต่อการพัฒนาในขั้นตอนของ Deployment จากระดับที่ 1 
เป็น 2 เช่นอุตสาหกรรม Carpet มีการประยุกต์ใช้การ
ก าหนดเป้าหมายที่สนับสนุนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดย
มีการก าหนด Key performance indicator (KPI) ส าหรับ
พนักงาน 2 ส่วนคือการพัฒนาความรู้ความสามารถส่วน
บุคคลที่จะสนับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุม
คุณภาพ เป้าหมายการผลิต ความปลอดภัย เป็นต้น ผู้บริหาร
ได้กระจายนโยบายดังกล่าวไปยังพนักงาน  
 ผู้ประเมินสรุปได้ว่าหาก SMEs ตัวอย่างต้องพัฒนา 
Quick changeover และ Multi skill ในขั้นตอน 
Approach และ Deployment มีระดับ 2 เท่ากันใน
อุตสาหกรรมตัวอย่ างส่ วนใหญ่   นั้ นแสดงให้ เห็นว่ า 
Approach ตอบสนองข้อก าหนดที่ เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ยังด าเนินการที่ไม่
ต่อเนื่อง ก่อนที่จะไประดับที่  3 แต่ ช้ีให้ เห็นว่าต้องรีบ
ด าเนินการแก้ไขที่ Approach ก่อน เพื่อต่อยอดการพัฒนา 
Deployment ในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ระยะ
สั้นควรเลือกการด าเนินกิจกรรม Kaizen เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน สร้างองค์
ความรู้ที่แตกต่าง  แผนกลยุทธ์ระยะกลางควรพัฒนาทักษะที่
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการผลิตแบบลีน แผนกลยุทธ์ระยะ
ยาวต้องพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อด าเนิน ADLI จนสามารถ
ด าเนินการ Integration ของแต่ละเครื่องมือและเทคนิคของ
ลีน  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างยิ่งที่
ให้ความรู้ และค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ตลอดการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองในการประเมินผู้ขายวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นและเหล็กท่อ 
โดยการประเมินเชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) และสร้างแบบจ าลองเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือก
ผู้ขายวัตถุดิบที่เหมาะสมกับผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยแต่ละรายส าหรับผู้ผลิตเบาะรถยนต์เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจรวม
สูงสุด โดยการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยจะเป็นผู้ ผลิตเบาะรถยนต์ ความพึงพอใจของผู้ผลิต
ช้ินส่วนรายย่อยนี้จะส่งผลให้การท างานระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อย กับผู้ขายวัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงานวิจัย
ฉบับน้ีเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการประเมินเชิงล าดับชั้น ผู้ท าแบบประเมินเป็นระดับหัวหน้าแผนกจัดซื้อขึ้นไป
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อย จ านวน 10 บริษัท และผู้ได้รับการประเมินเป็นบริษัทผู้ขายวัตถุดิบ 8 บริษัท 
 งานวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนการประเมินผู้ขายวัตถุดิบ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการ
ประเมินเชิงล าดับช้ันในการหาค่าน้ าหนักความส าคัญของแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจพร้อมกับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ขาย
วัตถุดิบของผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยแต่ละราย ส่วนที่สอง เป็นการตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบโดยการประยุกต์ใช้
ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม โดยน าค่าน้ าหนักความส าคัญของแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจจากส่วนแรกมาพิจารณาร่วมกับ
สัดส่วนความต้องการใช้เหล็กแผ่น และเหล็กท่อของผู้ผลิตชิ้นสว่นรายยอ่ย เพื่อตัดสินใจคัดเลือกผูข้ายวัตถุดิบให้เหมาะสม 
และเพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยได้รับความพึงพอใจรวมสูงสุด 
 จากส่วนท่ีหนึ่งแบบจ าลองในการประเมินผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่นและเหล็กท่อด้วยวิธีการประเมินเชิงล าดับช้ัน 
ท าให้ทราบถึงอันดับกับค่าน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ โดยผลการประเมิน 
พบว่า เกณฑ์การตัดสินใจหลักด้านต้นทุนส าคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 ซึ่งด้านคุณภาพ, ด้านการจัดส่ง, ด้านการบริการ 
และด้านความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 24, ร้อยละ 14, ร้อยละ 12 และร้อยละ 9 ตามล าดับ ในส่วนที่สองแบบจ าลอง
สามารถตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่นและเหล็กท่อท่ีเหมาะสมให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยแต่ละรายได้ 
ซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แบบจ าลองการตัดสินใจนี้ท าให้ความพึงพอใจรวมของผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยสูงกว่าเดิมถึงร้อยละ 
26 หากตัดสินใจตามแบบจ าลองนี้จะท าให้การท างานระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อย กับผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่นและเหล็ก
ท่อ มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น  
ค าหลัก  วิธีการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ, การประเมินเชิงล าดับชั้น, ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม 
 
Abstract 

The objective of this research is to develop a model for evaluating steel pipe and steel sheet 
suppliers, known as raw material suppliers, by applying Analytic Hierarchy Process (AHP), and a model 
for selecting the suitable raw material supplier for each part maker. These models aim to maximize 
overall part makers’ satisfaction. This is because the higher part makers’ satisfaction, the higher work 
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efficiency for them. The evaluators are chosen from purchasing management team from 10 part 
makers. These assessors will evaluate 8 raw material suppliers in this car seat manufacturing industry.  

This research is divided into 2 parts. The first part is the evaluation of raw material supplier 
using Analytic Hierarchy Process. This part weights the importance of decision criteria complying with 
part makers’ satisfaction. The second part is a model for supplier section for each part maker using 
integer programming. The weight of each criterion from the first part will be considered along with 
raw material consumption to select the suitable raw material suppliers that maximize overall part 
makers’ satisfaction.  

The results from the first part of this study show that the most important criterion is cost 
which is about 41%. Quality, Delivery, Service, and Risk management factors are 24%, 14%, 12% and 
9% respectively. The second part shows that the model is able to match material suppliers to part 
makers according the their preference. Comparing with current situation, the satisfaction is increased 
by 26% with this proposed model. It means that the proposed model can help increase working 
efficiency between car seat makers and their suppliers.  
Keywords:  Material suppliers selection, Analytic Hierarchy Process, Integer programming 
 
1. บทน า 
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตเบาะรถยนต์ ซึ่งแผนก
จัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกผู้ขาย
วัตถุดิบเหล็กแผ่น และเหล็กท่อ ให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อย
เพื่อไปซื้อวัตถุดิบมาผลิตช้ินส่วนเบาะรถยนต์ โดยการน า
สัดส่วนปริมาณการสั่งซื้อเดิมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ท าให้บางครั้งพบ
ปัญหาการสั่งซื้อระหว่างผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อย และผู้ขาย
วัตถุดิบ เพื่อป้องกันปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจใหม้ากขึ้น จึงควรพิจารณาเกณฑ์ในการตัดสินใจต้อง
ครอบคลุม โดยงานวิจัยนี้ได้น า เกณฑ์การตัดสินใจด้าน
คุณภาพ ด้านต้นทุน ด้านการจัดส่ง ด้านการบริการ ด้าน
ความเสี่ยง และความพึงพอใจต่อผู้ขายวัตถุดิบแต่ละรายมา
เป็นเกณฑ์การตัดสินใจ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันโดยตรงจะไม่
สามารถวัดเป็นค่าน้ าหนักความส าคัญได้ ดังนั้นจึงใช้วิธีการ
ประเมินเ ชิงล าดับ ช้ันเข้ามาช่วยในการหาค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของเกณฑ์การตัดสินใจ 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองใน
การประเมินผู้ขายวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นและเหล็กท่อ 
โดยการประเมินเชิงล าดับช้ัน และสร้างแบบจ าลองในการ
ตัดสินใจเลือกผู้ขายวัตถุดิบที่เหมาะสมกับผู้ผลิตช้ินส่วนราย
ย่อยแต่ละรายส าหรับผู้ผลิตเบาะรถยนต์รายหนึ่งเพื่อให้ได้รับ
ความพึงพอใจรวมสูงสุด 
1.2 ขอบเขตในการท าวิจัย 
1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

1. ส่วนการประเมินผู้ขายวัตถุดิบ ประยุกต์ใช้
วิธีการประเมินเชิงล าดับช้ัน โดยการก าหนดเกณฑ์การ
ตัดสินใจหลัก เกณฑ์การตัดสินใจรอง และความพึงพอใจต่อ
ผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่น และเหล็กท่อ 

2. ส่วนการตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ 
ประยุกต์ใช้ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม โดยน าค่าจากการ
ประเมิน และสัดส่วนความต้องการใช้เหล็กของช้ินส่วนเบาะ
รถยนต์ มาพิจารณาคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ 
1.2.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

1. ผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อย (Part Maker) จ านวน 
10 บริษัท เป็นผู้ท าการประเมิน  

2. ผู้ขายวัตถุดิบวัตถุดิบเหล็กแผ่น และเหล็กท่อ
(Material Supplier) จ านวน 8 บริษัท เป็นผู้รับการประเมิน 
 

 
รูปที่ 1 : โครงสร้างขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

 

1.2.3 ขอบเขตด้านเกณฑ์การตัดสินใจ 
เกณฑ์การตัดสินใจหลัก 5 เกณฑ์ ได้แก่ ด้าน

คุณภาพ, ด้านต้นทุน, ด้านการจัดส่ง, ด้านการบริการ และ
ด้านความเสี่ยง 

ผู้ขายวัตถุดิบ (Material Supplier)

ผู้ผลติเบาะรถยนต์ 

(Seat Maker)

ผู้ผลติช้ินสว่นรายยอ่ย (Part Maker)

ผู้ขายเหลก็แผ่น 

(Coil Center)

ผู้ขายเหลก็ทอ่ 

(Pipe Maker)

ผู้ผลติช้ินสว่น

รายยอ่ย (Part 

Maker)
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1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. แบบจ าลอง และสารสนเทศในการประเมินผู้ขายวัตถุดิบ 
โดยการประเมินเชิงล าดับชั้น  
2. แบบจ าลอง และสารสนเทศช่วยการตัดสินใจเลือกผู้ขาย
วัตถุดิบที่เหมาะสมกับผูผ้ลติชิ้นส่วนรายย่อยแต่ละราย 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา ผู้ขายวัตถดุิบแต่
ละรายให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ  
2. ลดปญัหาการสั่งซื้อระหว่างผูผ้ลิตชิ้นส่วนรายย่อย และ
ผู้ขายวัตถุดิบ 
3. ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีแท้จรงิในความต้องการของผู้ผลิต
ช้ินส่วนรายย่อย 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 กระบวนการประ เมิ น เ ชิ งล าดั บ ช้ัน  ( Analytic 
Hierarchy Process : AHP) [1] 
 กระบวนการประเมินเชิงล าดับช้ันจะมีหลักการ ใน
กระบวนการหลักอยู่ 3 หลักการ ได้แก่ 
 

 
รูปที่ 2 : โครงสร้างกระบวนการประเมนิเชิงล าดับชั้น[1] 

  
 หลักการสร้างแผนภูมลิ าดับชั้น (Hierarchy) แสดงใน
รูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายของการวิเคราะห์ (Goal), 
เกณฑ์การตัดสินใจ (Criteria) และทางเลือก (Alternative)  

 หลักการจัดล าดับความส าคัญ (Priority) โดยการ
เปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินใจในระดับช้ันเดียวกันเป็นคู่ๆ 
การให้คะแนนน้ันจะเป็นตัวเลข 1-9 โดยวลีที่แทนตัวเลข จะ
แสดงความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมของแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจ 
 ห ลั ก ก า ร ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ข อ ง เ ห ตุ ผ ล 
(Consistency) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ ได้ จากการ
ประเมินว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดยก าหนดค่า
ยอมรับไว้ ถ้าค่าท่ีได้ไม่เกินค่าการยอมรับจะถือว่าข้อมูลชุดนี้
มีความสมเหตุสมผล 
2.1.2 การวิจัยด าเนินการ (Operations Research : OR)[2] 

การศึกษาการวิจัยด า เนินการ เป็นศาสตร์ที่
ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้การ

ตัดสินใจถูกต้อง เหมาะสมที่สุด ภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของก าหนดการ
เชิงจ านวนเต็มประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  
- ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) คือ สิ่งที่เรา
จ าเป็นต้องตัดสินใจเลือกว่าควรจะเลือกหรือไม่ควรจะเลือก 
- สมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) คือ ผลลัพธ์ที่
เราต้องการ เช่น ผลก าไรสูงที่สุด (Maximize) หรือ ต้นทุน
การผลิตที่ต่ าที่สุด (Minimize) 
- เง่ือนไขบังคับ (Constraints) คือ ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
หรือ เงื่อนไขที่จ าเป็นต้องท าตามหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ขั้นตอนการสร้างก าหนดการเชิงจ านวนเต็มมีดังนี ้
- ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดขอบเขตปัญหา 
- สร้างก าหนดการเชิงเส้น โดยการก าหนดตัวแปรตัดสินใจ 
สมการวัตถุประสงค์ และเง่ือนไขบังคับในการตัดสินใจ 
- น าไปหาค าตอบของก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ที่มีประยุกต์ใช้
วิธีการประเมินเชิงล าดับช้ันเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยการ
ตัดสินใจ ซึ่งวิธีการประเมินนี้สามารถใช้ได้กับการตัดสินใจ
แบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มงานวิจัยที่
ศึกษา เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
2.2.1 กลุ่มงานวิจัยท่ีไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ในกลุ่มงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น 
การประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2547 ได้น าการ
ประเมินเชิงล าดับช้ันมาใช้ในการหามุมมองของผู้บริหารแต่
ละองค์กรว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด[3]  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้การประเมินเชิงล าดับช้ันในด้าน
การคัดเลือกผังโรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศ[4]  
2.2.2 กลุ่มงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ในกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น การ
พัฒนาแนวการจัดซื้ออากาศยานกองทัพอากาศ[5], การ
คัดเลือกผู้ขายในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนก่ึงตัวน าโดยการใช้
การวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันกับก าหนดการเชิงจ านวนเต็มใน
การหาปริมาณการสั่งซื้อแผ่นวงจร[6] และการประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันและการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ
ผลกระทบท าให้เราเลือกทางเลือกทีค่วามเสี่ยงต่ า[7] 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ส่วนการประเมินผู้ขายวัตถุดิบ 
 ขั้นตอนในส่วนการประเมินผู้ขายวัตถุดิบจะเริ่มจากการ
ระดมความคิดในแผนกจัดซื้อ เพื่อสรุปเกณฑ์การตัดสินใจ 
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จากนั้นส่งแบบประเมินให้แผนกจัดซื้อของผู้ผลิตช้ินส่วนราย
ย่อยประเมิน สุดท้ายน าผลการประเมินที่ได้มาสรุปค่า
น้ าหนักความส าคัญของแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจ และความ
พึงพอใจต่อผู้ขายวัตถุดิบเพื่อใช้ในการสร้างแบบจ าลองการ
ตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบต่อไป 
3.2 ส่วนการตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ 
 ขั้นตอนในส่วนการตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายจะเริ่มจาก
การก าหนดวัตถุประสงค์ และเง่ือนไขบังคับต่างๆจาก
นโยบายบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งหลังจากที่ได้ผลการตัดสินใจ
จากแบบจ าลองแล้ว จึงน าเสนอผลการตัดสินใจที่เหมาะสม
ให้กับผู้บริหารในการอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบต่อไป ซึ่ง
แบบจ าลองการตัดสินใจมีส่วนประกอบดังนี ้
- ตัวแปรการตัดสินใจ (Decision variable) 
Xic คือ ตัวแปรตัดสินใจช้ินส่วนเบาะรถยนต์ช้ินที่ i ส าหรับ
ผู้ขายวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นรายที่ c  
Yjp คือ ตัวแปรตัดสินใจช้ินส่วนเบาะรถยนต์ช้ินที่ j ส าหรับ
ผู้ขายวัตถุดิบประเภทเหล็กท่อรายที่ p  

โดย Xic  และ Yjp มีค่าเป็น 1 เมื่อได้รับการคัดเลือก และ 
0 คือ ไม่ไดร้ับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายวัตถุดิบ 
- พารามิเตอร์ (Parameter) 
i คือ ช้ินส่วนเบาะรถยนต์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่น โดยที่ i = 
{1, …, I} และ j คือ ช้ินส่วนเบาะรถยนต์ที่ผลิตจากเหล็กท่อ 
โดยที่ j = {1, …, J} 
c คือ ผู้ขายวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่น โดยที่ c = {1, …, C} 
p คือ ผู้ขายวัตถุดิบประเภทเหล็กท่อ โดยที่ p = {1, …, P} 
aic คือ คะแนนความพึงพอใจของผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยที่
ผลิตชิ้นส่วนช้ินท่ีi ที่มตี่อผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่นแต่ละรายทีc่ 
bjp คือ คะแนนความพึงพอใจของผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยที่
ผลิตชิ้นส่วนช้ินท่ีj ที่มตี่อผู้ขายวัตถุดิบเหล็กท่อแต่ละรายทีp่ 
dic และ ejp คือ ราคาวัตถุดิบเหล็กแผ่นของผู้ขายรายที่ c  
และเหล็กท่อของผู้ขายรายที่ p 
- ฟังก์ชันจุดประสงค์ (Objective Function) คือ ความพึง
พ อ ใ จ ร ว ม สู ง สุ ด ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต ช้ิ น ส่ ว น ร า ย ย่ อ ย 
           ∑ ∑        ∑ ∑    

 
   

 
   

 
   

 
      (1) 

- เงื่อนไขบังคับ (Constraint) 
ผู้ผลิตเบาะรถยนต์ก าหนดใหผู้ผ้ลติชิ้นส่วนรายย่อย

สามารถซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายวตัถุดิบไดเ้พียง 1 รายเท่าน้ัน 
                                 ∑    

 
                                 (2) 

                                 ∑    
 
                                 (3) 

ผู้ผลิตเบาะรถยนต์มีนโยบายการจดัซื้อ  
กรณีที่ จ านวนช้ินส่วนเบาะรถยนต์ ≥ จ านวนผู้ขายวัตถดุิบ 
                        ∑    

 
                                (4) 

                                  ∑    
 
                                (5) 

กรณีที่ จ านวนช้ินส่วนเบาะรถยนต์ ‹ จ านวนผู้ขายวัตถุดิบ 
                        ∑    

 
                                (6) 

                        ∑    
 
                                 (7) 

ต้นทุนวัตถุดิบจะต้องไมสู่งเกินต้นทุนวัตถุดิบรวมใน
ปัจจุบัน ซึ่งต้นทุนวัตถุดิบรวมในปจัจุบัน 
             ∑ ∑        ∑ ∑    

 
   

 
   

 
   

 
             (8) 

 คะแนนความพึงพอใจต่อผู้ขายวตัถุดิบ คือสัมประสิทธ์ิ
ตัวแปรการตัดสินใจส าหรับคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ ในสมการ
วัตถุประสงค์ ซึ่งหาจากค่าน้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์การ
ตัดสินใจหลัก เกณฑ์การตัดสินใจรอง ค่าความพึงพอใจผู้ขาย
วัตถุดิบ และสัดส่วนความต้องการเหล็กของช้ินส่วนเบาะ
รถยนต์แตล่ะชิ้นดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 : การค านวณสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ 

 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 ส่วนการประเมินผู้ขายวัตถุดิบ 

จากส่วนการประเมินสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 สรุปค่าน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การตัดสินใจหลักเฉลี่ย 

เกณฑ์การตัดสินใจหลัก ค่าน้ าหนักความส าคัญเฉลี่ย (ร้อยละ) 
1. ด้านคุณภาพ 24 
2. ด้านต้นทุน 41 

3. ด้านการจัดส่ง 14 
4. ด้านการบริการ 12 
5. ด้านความเส่ียง 9 

 
ตารางที่ 2 ค่าความพึงพอใจต่อผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่น 

ผู้ขายวัตถุดิบ ค่าความพึงพอใจเฉลีย่ (ร้อยละ) 
ผู้ขายเหล็กแผ่นรายที ่1 38 
ผู้ขายเหล็กแผ่นรายที ่2 34 
ผู้ขายเหล็กแผ่นรายที ่3 28 

 
ตารางที่ 3 ค่าความพึงพอใจต่อผู้ขายวัตถุดิบเหล็กท่อ 

ผู้ขายวัตถุดิบ ค่าความพึงพอใจเฉลีย่ (ร้อยละ) 
ผู้ขายเหล็กทอ่รายที ่1 24 
ผู้ขายเหล็กทอ่รายที ่2 25 
ผู้ขายเหล็กทอ่รายที ่3 17 
ผู้ขายเหล็กทอ่รายที ่4 16 
ผู้ขายเหล็กทอ่รายที ่5 18 
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4.2 ส่วนการตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ 

จากแบบจ าลองการตัดสินใจที่ใช้โปรแกรมเอ็กเซล 
โซลเวอร์ในการหาค าตอบท่ีเหมาะสม สามารถสรุปได้ดังนี ้ 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบที่เหมาะสมกับผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรายย่อย 

ผู้ขายวัตถุดิบ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยรายที ่
ผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่นรายที่ 1 4, 5, 7 และ 10 
ผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่นรายที่ 2 1 ,4 และ 9 
ผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่นรายที่ 3 4 
ผู้ขายวัตถุดิบเหล็กท่อรายที่ 1 6 
ผู้ขายวัตถุดิบเหล็กท่อรายที่ 2 2 
ผู้ขายวัตถุดิบเหล็กท่อรายที่ 3 9 
ผู้ขายวัตถุดิบเหล็กท่อรายที่ 5 2 

 
 
5. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ปัญหาที่พบ และ
ข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

จากผลการประเมินค่าน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์
การตัดสินใจหลัก ด้านต้นทุนส าคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 
ซึ่งด้านคุณภาพ, ด้านการจัดส่ง, ด้านการบริการ และด้าน
ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 24, ร้อยละ 14, ร้อยละ 12 และ
ร้อยละ 9 ตามล าดับ 

ส่วนการตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่น และ
เหล็กท่อ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจรวมของการ
ตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบในปัจจุบันซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
30.15 และความพึงพอใจรวมในงานวิจัยคิดเป็นร้อยละ 
37.86 พบว่าความพึงพอใจรวมของงานวิจัยสูงกว่าปัจจุบัน 
ร้อยละ 26 
5.2 ปัญหาท่ีพบจากการด าเนินงานวิจัย 
- ผู้วิจัยใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้างมาก จึงมีการเพิ่ม
ตัวอย่างการประเมินในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ของผูท้ าแบบประเมิน 
- ผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยใช้เวลาในการท าแบบประเมิน
ค่อนข้างมาก จึงแก้ไขโดยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
ล่วงหน้าให้กับผู้ประเมิน 
- ผู้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยไม่ได้เก็บข้อมูลประวัติปัญหา เช่น 
ปัญหาส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด แต่ไม่มีการบันทึก
ข้อมูลถึงวันและรอบการจัดส่ง เป็นต้น จึงแก้ไขโดยการให้ท า
เอกสารแจ้งปัญหาทุกครั้งเมื่อพบปัญหา 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

- การประเมินความพึงพอใจผู้ขายวัตถุดิบเหล็กแผ่น และ
เหล็กท่อควรท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม และพัฒนาผู้ขาย
วัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อย 
- การประเมินเชิงล าดับช้ันในงานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยใน
อุตสาหกรรมผลิตเบาะรถยนต์ หากน าไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นควรพิจารณาเกณฑ์การตัดสินใจหลัก เกณฑ์
การตัดสินใจรองใหม่ 
- ผู้ท าแบบประเมินควรเริ่มท าจากเกณฑ์การตัดสินใจรอง
ก่อน เพื่อให้ผู้ท าแบบประเมินเข้าใจในขอบเขตของเกณฑ์
การตัดสินใจหลัก 
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บทคัดย่อ 
 ต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing) เป็นเทคนิคที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยในการจัดการ
ต้นทุนจากระบบบัญชีแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งเป็นแนวทางที่มีความน่าเช่ือถือ ส าหรับผู้ที่
ต้องท าการตัดสินใจในการปรับแผนในการด าเนินธุรกิจ การคิดต้นทุนในรูปแบบเดิม (Traditional Costing) นั้นจะแบ่ง
ออกเป็นต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม โดยระบบการคิดต้นทุนแบบเดิมจะไม่มีเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสมส าหรับ
การจัดสรรต้นทุนทางอ้อมต่อต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมโลจิสติกส์ 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ท าการน าเสนอการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ จากการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในรูปแบบของ
ต้นทุนฐานกิจกรรมในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงล าดับความส าคัญของต้นทุนตามกิจกรรมโลจิสติกส์ 
(Logistics Activity Based Costing) ของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง โดยแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนดังนี้ คือ 1) การระบุ
กิจกรรมโลจิสติกส์ และกิจกรรมอื่น 2) ค านวณต้นทุนทั้งหมดของแต่ละกิจกรรมและต้นทุนต่อหน่วย 3) วิเคราะห์คุณค่า
ของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จากแนวทางการจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ จะท าให้ทราบถึงต้นทุนในแต่ละกิจกรรม และ
น าเสนอแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และได้สะท้อนถึงกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ ม (non-value added) เพื่อ
การน าไปปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งให้สูงข้ึน 
ค าหลัก  ต้นทุนกิจกรรม, โลจสิตกิส,์ ค้าปลีก-ค้าส่ง 
 
Abstract 
 Activity based costing is a widely-used method to reshape the traditional accounting systems 
into management information systems providing a reliable guidance for decision makers. Costing can 
be divide into direct cost and indirect cost. The conventional costing system has not appropriate 
allocation criteria for allocate indirect cost to logistics cost. This research aims to enhance strategic 
logistics management by using activity based costing (ABC) in retails-wholesale business. This research 
divided to three steps. First, Identify activity and activity pools. Seconds, allocate the logistics activity 
based costing and calculate activity cost rates then assign costs to cost objects. Following the activity-
based costing system application, the logistics activity cost knows and reflected the non-value added 
activity that lead to the logistics cost reduction. 
Keywords: Activity Based Costing; Logistics; Retail-Wholesale  
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1. บทน า 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้

เกิดให้การลงทุนของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันสูงจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
ร้านค้าปลีกค้าส่งรายย่อยของไทย ที่ต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่การ
แข่งขัน ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตและน าสู่ผู้บริโภค  

ธุรกิจการค้าปลีกค้าส่ง มีการพัฒนาทั้งในรูปแบบ
ธุรกิจ การด าเนินงาน และจ านวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเปลี่ยน
จากการด าเนินธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ที่ด าเนินการแบบ
ธุรกิจครอบครัวที่มีรูปแบบร้านขายของช าแบบดั้งเดิมมาเป็น
รูปแบบของการด าเนินธุรกิจแบบสมัยใหม่ ทั้งแบบเฟรนไชน์ 
ร้านค้าสะดวกซื้อแบบต่างๆ และรูปแบบค้าปลีกค้าส่ง แบบ
ใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่งต้องท าการปรับตัว
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ และการลดต้นทุนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพื่อความอยู่รอด ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องรู้ต้นทุนท่ีแท้จริงในแต่ละการด าเนินงาน 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท าการน าเสนอการวิเคราะห์
ต้นทุนโลจิสติกส์ในรูปแบบของต้นทุนฐานกิจกรรม ในด้าน
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงล าดับความส าคัญของต้นทุนตามกิจกรรมโลจิสติกส์ 
จากแนวทางการจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ จะท าให้ทราบ
ถึงต้นทุนในแต่ละกิจกรรม และน าเสนอแนวทางการปรับปรุง
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อการน าไปปรับปรุงกระบวนการท างาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในหั วข้ อที่ แล้ ว ได้ ท าการอธิบายถึ งความ เป็นมา 
ความส าคัญของปัญหาของธุรกิจการค้าปลีกค้าส่ง และ
ขอบเขตในการท างานวิจัยนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีทางการ
จัดการโลจิสติกส์ ทางด้านต้นทุน และต้นทุนฐานกิจกรรม 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนจะท าให้ทราบถึง
โครงสร้างของระบบต้นทุน ของกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้อย่าง

มากมาย โดยผู้วิจัยได้ยกค านิยามของ The Council of 
Supply Chain Management Professionals (CSCMP) 
โดยได้นิยามไว้ดังน้ี 

โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
เพื่ออ านวยความสะดวกและการจัดการระบบการควบคุม
การเคลื่อนย้าย การไหลของสินค้าหรือบริการ จากต้นน้ าไป

จนกระทั้งถึงปลายน้ า ซึ่งมีการเชื่อมโยงกระบวนการไหลเป็น
ลูกโซ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยค านึงถึง
ต้นทุน บุคลากร เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารเป็นส าคัญ 

โซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน (Supply Chain) หมายถึง 
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกันให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยการให้ความส าคัญต่อการสื่อสารการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่ งเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการด าเนินงานและเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันธุรกิจการค้าอย่างยั่งยืน 
     2.2 องค์ประกอบของต้นทุน 

ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ท าการผลิตสินค้า แต่เป็น
ใหบ้ริการที่สร้างความพอใจให้กับลูกค้า เพียงแต่ไม่ได้ออกมา
เป็นตัวสินค้า แต่เป็นบริการเพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า 
ธุรกิจบริการจึงต้องมีการคิดต้นทุนเช่นเดียวกัน ซึ่งก็คือ 
ต้นทุนการให้บริการ โดยมีองค์ประกอบหลักดังน้ี 

   2.2.1 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct material) 
หมายถึงมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง และ
เป็นส่วนส าคัญที่สามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยผลิตได้
โดยง่าย หรือหมายถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนส าคัญใน
การประกอบหรือแปรสภาพเป็นสินค้าส าเร็จรูป และสามารถ
ก าหนดได้โดยง่ายว่าใช้ไปในการผลิต ผลิตภัณฑ์ใด ปริมาณ
เท่าใด เช่น เหล็ก  

   2.2.2 ต้นทุนค่าแรงทางตรง (Direct material) 
หมายถึงค่าแรงท่ีใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง และสามารถคิด
เป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิตได้ โดยง่าย หรือหมายถึ ง
ค่าแรงงานที่จ่ายให้แก่คนงานที่ท าหน้าที่ในการผลิตโดยตรง 
สามารถก าหนดได้โดยง่ายว่า ใช้เวลาในการผลิตงานเลขที่ใด 
เป็นเวลานานเท่าใด  

    2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing 
Overhead) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 
แต่ไม่รวมถึงค่าวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง หรือ
หมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมด ที่ไม่ใช่ค่าวัตถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เช่น ค่าน้ าค่าไฟฟ้าโรงงาน 
ค่าวัสดุทางอ้อม ค่าแรงทางอ้อม ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่า
เบี้ยประกันภัยโรงงาน เป็นต้น  
    2.3 ความแตกต่างระหว่างต้นทุนแบบเดิมกับการ
ต้นทุนฐานกิจกรรม 
    2.3.1 ต้นทุนแบบเดิม (Traditional Cost 
Accounting)  
 การบัญชีต้นทุนแบบเดิมถือว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
ต้นทุนคือผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต ดังนั้นนอกจาก
วัตถุดิบทางตรง ซึ่งจะสามารถจัดสรรเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ได้
โดยตรงแล้วค่าใช้จ่ายการผลิต (Overhead Cost) ซึ่งถือเป็น
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ต้นทุนทางอ้อมจะถูกจัดสรรเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่
สัมพันธ์กับปริมาณการผลิต เช่น จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จ านวนช่ัวโมงแรงงานทางตรงจ านวนช่ัวโมงเครื่องจักรและ
ต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้น 
 2.3.2 ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Cost 
Accounting) 
 ต้นทุนฐานกิจกรรม เป็นแนวคิดด้านต้นทุนที่มีการ
สะสมค่าโสหุ้ยการผลิตตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากนั้นจึง
จ าแนกต้นทุนเหล่านี้ไปตามสินค้าหรือบริการที่ท าให้กิจกรรม
นั้นเกิดขึ้น ต้นทุนฐานกิจกรรมถือว่าสาเหตุที่น ามาให้เกิด
ต้นทุน คือกิจกรรมการคิดต้นทุนจะคิดตามปริมาณการใช้
กิจกรรมของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตซึ่ง
เป็นต้นทุนทางอ้อมจะถูกจัดสรรลงสู่ผลิตภัณฑ์ตามปริมาณ
การใช้กิจกรรม ดังภาพท่ี 2-1 
 

ภาพที่ 2-1 การเปรียบเทียบวิธีการบัญชีแบบเดิมกับวิธีการ
บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (วินิธาและวิชัย, 2553) 

 
2.4 ขั้นตอนการวางระบบต้นทุนฐานกจิกรรม  

ขั้นตอนการวางระบบต้นทุนฐานกจิกรรมสามารถสรุป 
โดยมีขั้นตอนไดด้ังนีค้ือ  

2.4.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ในต้นทุนฐานกิจกรรม 
2.4.2 การวิเคราะห์และระบุกิจกรรม 
2.4.3 การระบุต้นทุนฐานกิจกรรม 
2.4.4 การก าหนดตัวผลักดันต้นทุนและค านวณอัตรา

ต้นทุนฐานกิจกรรม  

การก าหนดตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) คือ
การหาสาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุน การก าหนดตัวผลักดันต้นทุน
เป็นส่วนส าคัญของการจัดท าระบบฐานต้นทุนกิจกรรม โดย
การพิจารณาว่าต้นทุนฐานกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก
อะไร เช่น จ านวนครั้งที่มีการวางแผนการขนส่งเป็นตัว
ผลักดันท่ีท าให้เกิดต้นทุนการวางแผนการการขนส่ง ปริมาณ
รอบการขนส่งเป็นตัวผลักดันที่ท าให้เกิดต้นทุนในการจัดส่ง 
ในการก าหนดตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมนั้น ซึ่งตัว
ผลักดันนี้จะใช้เป็นฐานในการจัดสรรต้นทุนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์
หลังจากท่ีก าหนดตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมแล้วจึง
สามารถค านวณอัตราต้นทุนฐานกิจกรรมต่อหน่วยตัวผลักดัน
ต้นทุน (Activity Rate) ได้สมการ และสามารถแสดง
ตัวอย่างจัดสรรต้นทุนได้ดังภาพท่ี 2-2 

     อัตราต้นทุนกิจกรรม =  
ต้นทุนกิจกรรม

ปริมาณตัวผลักดันต้นทุน
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 การจัดสรรต้นทุนเข้าสู่กิจกรรม 
 
2.5 หลักการบริหารระบบต้นทุนฐานกจิกรรม  

 การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม ( Activity-Based 
Costing Management : ABCM) มีหลักคิดคือ ระบบการ
บริหารต้นทุนตามแนวความคิดของระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
นั้น เน้นการบริหารกิจกรรมโดยแบ่งการด าเนินงานของ
องค์กรออกเป็นกิจกรรมต่างๆ และถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ท า
ให้เกิดต้นทุน ส่วนผลิตภัณฑ์หรือการบริการเป็นสิ่งที่ใช้
กิจกรรม และจะใช้ปริมาณของกิจกรรมที่แต่ละผลิตภัณฑ์ใช้
เป็นฐานในการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์  

ดังนั้นต้นทุนของผลิตภัณฑ์จะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับปริมาณ
การใช้กิจกรรมของผลิตภัณฑ์  ซึ่ งจะท าให้ต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น 
นอกจากนี้ระบบบริหารต้นทุนฐานกิจกรรมยังให้ข้อมูล

ต้นทุนแบบเดิม 

ต้นทุนวัสดุทางตรง โสหุ้ยการผลิต 

ผลิตภณัฑ ์

ต้นทุนทางตรง ต้นทุนโสหุย้ 

ผลิตภณัฑ ์

วัสด ุ  แรงงาน 

ต้นทุนฐานกิจกรรม 

กิจกรรม 1,2,3…. 

รายการบัญชีต้นทุน กิจกรรม 

ต้นทุนเงินเดือนผู้บริหาร A 

ต้นทุนเงินเดือนพนักงาน B 

ต้นทุนวัสดสุิ้นเปลือง C 

ต้นทุนค่าไฟฟ้า D 
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เกี่ยวกับโอกาสหรือช่องทางในการบริหารการผลิตและ
ด าเนินงานขององค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วย ซึ่งโครงสร้างระบบการบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม 
สามารถอธิบายได้ดังภาพท่ี 2-3 

 

ภาพที่  2-3 โครงสร้างระบบการบริหารต้นทุนฐาน
กิจกรรม (Holst and Savage, 1999) 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

(Arieh and Qian, 2003) มีการออกแบบการจัดต้นทุน
กิจกรรม โดยมีแรงผลักดันมาจากการตลาดและมีการแข่งขัน
ในเรื่องคุณภาพและเวลา ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดวิธีการคิด
ต้นทุนฐานกิจกรรมไปพัฒนาในเรื่องของค่าใช้จ่าย และการ
พัฒนาปรับปรุงองค์กรในด้านต้นทุนในการด าเนินการ โดยมี
การระบุตัวผลักดันต้นทุน เช่น จ านวนต้นทุนสินค้าต่อหน่วย 
ช่ัวโมงการท างานของเครื่องจักร มีการระบุปัญหาในกิจกรรม 
และค านวณต้นทุนต่างๆ ออกมาใช้ในการออกแบบวางแผน
แต่ละขั้นตอนการผลิต 

(ณัฐธิดา, 2007) ได้ปรับปรุงระบบต้นทุนการผลิตใน
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราโดยใช้ระบบต้นทุนฐาน
กิจกรรมเพื่อหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย และวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับต้นทุนเดิม พบว่าการค านวณต้นทุนแบบเดิม
มีค่าสูงกว่าการค านวณโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม ยังทราบ
กิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าในการผลิต ซึ่งจะต้องหาวิธีลด และ
ควบคุมต้นทุนนี้ต่อไป 

(วินิธาและวิชัย, 2010) ได้ท าการใช้วิธีต้นทุนฐาน
กิจกรรมในการวิเคราะห์ปัญหากาการคิดต้นทุนแบบเดิมของ
โรงงานผลิตรถไถนาแบบเดินตามด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

ข้อจ ากัดร่วมกับระบบต้นทุนฐานกิจกรรม โดยผลการด าเนิน
งานวิจัยพบว่า สามารถจ าแนกตามกิจกรรมที่ด าเนินงานการ
วิเคราะห์คุณค่าของกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
    ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีด าเนินงานวิจัยดังที่ได้กล่าวใน
หัวข้อท่ีหนึ่งส าหรับการศึกษาในการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรมเพื่อค านวณหาต้นทุนในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
3.2 การศึกษาภาพรวมและกิจกรรมโลจิสติกส์บริษัท
กรณีศึกษา 
3.2.1 ภาพรวมของบริษัท 

จากการรวบรวมข้อมลูการด าเนินงานของบริษัทกรณี 
ศึกษา เป็นร้านค้าท่ีขาย เครื่องดื่ม เหล้า เบียร์ที่มลีักษณะ
การค้าแบบทั้งค้าปลีกและคา้ส่ง มกีารขายสินคา้ในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่นการโทรสั่งจากลูกค้า การซื้อสินค้าหน้าร้าน โดย
หลังจากนั้นทางบริษัทจะท าการจดัส่งสินค้าในวันและเวลาที่
ลูกค้าต้องการโดยมีการด าเนินงานในภาพรวมดังภาพที่ 3-1

ABC: มุมมองกลยุทธ์ หรือการจัดสรรต้นทุน 

แหล่ง
ทรัพยากร 

ต้นทุน
ผลิตภัณ

ฑ์ 

ต้นทุน
กิจกรรมที ่
ถูกจัดสรร 

ต้นทนุทรัพยากร 
ที่ถกูจัดสรร 

 
ตัวผลักดันต้นทุน กิจกรรม  การวัดสมรรถนะ 

ABM: มุมมอง
กระบวนการ/การ

ปฏิบัติงาน 

ตัวผลักดัน
ทรัพยากร 

 

ตัวผลักดัน
กิจกรรม 

ระบุทรัพยากรท่ีใช้ใน
แต่ละกิจกรรม 

ค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรม 

ระบุและค านวณ
ต้นทุนกิจกรรม 

ศึกษาภาพรวมและ
กิจกรรมโลจสิติกส์  
บริษัทกรณีศึกษา 

วิเคราะห์ผลที่ได้จาก
การศึกษา 

มาตรการด้านโลจิสติกส ์
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ขั้นตอนการท างาน 
และกิจกรรมของ

บริษัท 

แผนภาพขั้นตอนการ
ด า เนิ น งาน  แสดง
ข้ อ มู ล ก า ร ท า ง า น 
การไหลของข้อมูล
และความสัมพันธ์ทาง
กายภาพตามกิจกรรม
และต้นทุนท่ีเกิดขึ้น  

จ า แนกต้ นทุน โล จิ
สติกส์ตามกิจกรรมที่
ด า เ นิ น ง า น ก า ร
วิเคราะห์คุณค่าของ
กิจกรรมโลจิสติกส์  

ผลที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 3-1 ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา 
3.2.2 แผนกต่าง ๆ ในบริษัท และกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

หลังจากได้ศึกษาภาพรวมของกิจกรรมบริษัทกรณีศึกษา ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการท างานในแผนก
ต่าง ๆ โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากการท างานจริง การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูล
ทางบัญชี โดยการใช้ข้อมูลในเดือน มีนาคม 2559 โดยทางบริษัทแบ่งออกเป็น 6 แผนก ดังนี้ 1) ฝ่ายขาย 2) ฝ่ายจัดซื้อ 3) ฝ่าย
วางแผน 4) ฝ่ายคลังสินค้า 5) ฝ่ายบัญชี 6) ฝ่ายจัดส่ง สามารถแสดงข้อมูลตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ดังตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1 ตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในฝ่ายขาย 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

 (นาที/ครั้ง) 
จ านวนเฉลี่ย 
(ครั้ง/วัน) 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

 (นาที/ครั้ง) 
จ านวนเฉลี่ย 
(ครั้ง/วัน) 

1. ฝ่ายขาย (Sale)   1.3 แจ้งราคา ค่าใช้จ่าย
ให้กับลูกค้า 

2 50 

1.1 รับค าสั่งซื้อจากลูกคา้   
1.4 รอยืนยันค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้า 

  

1.1.1 รับโทรศัพท์จากลูกค้า  
1.1.2 รับข้อความ (ไลน์) จาก
ลูกค้า 
1.1.3 จดค าสั่งซื้อจากลูกค้า
โดยตรง 

2 
1 
3 

120 
80 
60 

1.4.1 ถ้าลูกค้ายืนยัน นัด
วัน/เวลาเพื่อส่งมอบสินค้า
กับลูกค้า 
1.4.2 ถ้าลูกค้าไม่ยืนยัน 
แก้ไขค าสั่งซื้อ เจรจาต่อรอง
กับลูกค้า 

1 
3 

50 
10 

1.2 ตรวจสอบความต้องการของ
ลูกค้ากับปรมิาณสินค้าใน
คลังสินค้า 

  
1.5 แจ้งผลค าสั่งซื้อ 
รายละเอียดต่างๆ ให้แก่ฝา่ย
บัญช ี

3 200 

1.2.1 เดินไปตรวจสอบปรมิาณ
สินค้าคงคลังที่มีอยู ่
1.2.2 นับจ านวนสินค้าทีม่ีอยู่
จริง 

0.5 
2 

10 
10 

1.6 ส่งมอบเอกสารต้นฉบับ
การขายให้แก่ฝ่ายบัญช ี

2 200 
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3.3 การวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้น 
 จากการศึกษากิจกรรมของบริษัทกรณีศึกษาในแต่ละ

แผนกพบว่า มีกิจกรรมทั้งสิ้น 53 กิจกรรม เมื่อท าการ
วิเคราะห์กิจกรรมโดย การจ าแนกกิจกรรมออกเป็น 3 
ประเภทคือ 

1. กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า (Value Added (VA))  
2. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า (Non Value Added (NVA)) 
3. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าแต่จ าเป็น(Necessary but 
Non Value Added (NNVA))  
โดยกิจกรรมทั้ง 53 กิจกรรมที่ได้ท าการจ าแนกออกมา

สามารถแบ่งออกได้ดังตารางที่ 3-2  และตารางที่ 3-3 
ตารางที ่3-2 การจ าแนกกิจกรรม 

แผนก 
จ านวนกจิกรรม 

รวม 
VA NVA NNVA 

ฝ่ายขาย 5 2 3 10 
ฝ่ายจัดซื้อ 4 - 5 9 
ฝ่ายบัญชี 4 - - 4 
ฝ่ายวางแผน 1 1 3 5 
ฝ่ายคลังสินค้า 2 4 7 13 
ฝ่ายจัดส่ง 6 - 6 12 

รวม 22 7 24 53 
ตารางที่ 3-3 ตัวอย่างการจ าแนกกิจกรรม 

กิจกรรมของฝ่ายขาย VA NVA NNVA 

รับโทรศัพท์จากลูกค้า       

รับข้อความ (ไลน์) จากลูกค้า      

จดค าสั่งซื้อจากลูกค้าโดยตรง      

เดินไปตรวจสอบปริมาณสินค้าคง
คลังที่มีอยู ่   


  

นับจ านวนสินค้าที่มีอยูจ่ริง      

แจ้งราคา ค่าใช้จ่าย     

ถ้าลูกค้ายืนยัน นัดวัน/เวลาเพื่อส่ง
มอบสินค้ากับลูกค้า 


    

ถ้าลูกค้าไม่ยืนยัน แก้ไขค าสั่งซื้อ 
เจรจาต่อรอง     



แจ้งผลค าสั่งซื้อ แก่ฝ่ายบญัชี     

ส่งมอบเอกสารต้นฉบับการขาย
ให้แก่ฝ่ายบัญช ี


    

 

3.4 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม (รุธิร์, 2551) 
หลังจากได้วิเคราะห์ จ าแนกกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นท า

การแจกแจง และรุบุทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม กลุ่ม
ทรัพยากร การก าหนดตัวผลักดันกิจกรรม เช่น ในฝ่ายขายมี
จ านวนพนักงานกี่คน ได้รับเงินเดือนเท่าใด ปริมาณการใช้
งานพื้นที่ เครื่องจักรใดที่ใช้ในกิจกรรม เพื่อท าการค านวน
อัตราการใช้ทรัพยากรที่จะส่งผลต่อต้นทุนกิจกรรม จากการ
เก็บข้อมูลจริง การสัมภาษณ์ เพื่อท าการค านวนต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรม โดยสามารถแสดงตัวอย่างการค านวน ต่อ
กิจกรรมของฝ่ายขายได้ดังนี้ 

ต้นทุนกิจกรรมการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์ = 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรที่ใช้ในกิจกรรม (พนักงาน*เงินเดือน
ต่อวัน/จ านวนใบสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ต่อวัน) + ค่าใช้จ่ายด้าน
เครื่องจักรอุปกรณ์ + ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งาน/สิ้นเปลือง + 
ค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่ (ตารางเมตร) 

  โดยสามารถแสดงผลการค านวนในด้านอื่น ๆ โดยท า
การรวมทุกกิจกรรมมาท าการค านวนตามแผนก/ฝ่ายได้ดัง
ตารางที่ 3-4 และตารางที่ 3-5  
ตารางที่ 3-4 ต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจ าแนกตามแผนก  

แผนก 
จ านวน
กิจกรรม 

ค่าใช้จ่ายตามต้นทุน
กิจกรรม (บาท) 

ฝ่ายขาย 10 1,625.33 

ฝ่ายบัญชี 4 1,725.07 

ฝ่ายจัดซื้อ 9 1,401.37 

ฝ่ายวางแผน 5 1,139.63 

ฝ่ายคลังสินค้า 13 4,725.03 

ฝ่ายจัดส่ง 12 11,951.89 

รวม 53 22,568.33 

 
ตารางที่ 3-5 ต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจ าแนกตามด้านต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่าย(ต่อวัน) จ านวนเงิน ร้อยละ 

ด้านบุคคลากร 14,246.67 63.13% 

ด้านพื้นท่ี 1,821.63 8.07% 

ด้านเครื่องจักรอุปกรณ ์ 3,960.01 17.55% 

ด้านวัสดสุิ้นเปลือง 2,540.01 11.25% 

รวม 22,568.33 100% 
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4. ผลการด าเนินงาน 
  หลังจากได้ด าเนินงานวิจัยแล้ว จากการจ าแนกวิเคราะห์
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์พบว่ามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด 53 
กิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าแก่บริษัท 22 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า 7 กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าแต่จ าเป็น 
24 กิจกรรม จากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ต้นทุนที่
เกิดขึ้นสามารถระบุได้ว่ากิจกรรมที่แผนกจัดส่งมีต้นทุนมาก
ที่สุดคือ 11,952 บาทต่อวัน  และแผนกคลังสินค้ามีต้นทุนที่
สู งรองลงมาคือ  4 ,725 บาทต่อวัน  จึ งต้ องปรับปรุ ง
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและ
ลดค่าใช่จ่ายที่ไม่เพิ่มมูลค่า และน าต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละ
กิจกรรม/แผนก/ฝ่าย มาท าการปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

5. ข้อเสนอแนะ 
   บริษัทกรณีศึกษาควรน าการวิเคราะห์ต้นทุนแบบฐาน
กิจกรรมมาเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการด าเนินในแต่ละ
กิจกรรมที่มีความส าคัญ ท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ในฝ่ายจัดส่งและ ฝ่ายคลังสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถของ
แต่ละกิจกรรมเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม
หากมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน จะต้องมีการค านวน
ต้นทุนในแต่ละกิจกรรมใหม่อีกครั้ง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื อเพิ มประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศขาเข้าท่าอากาศยาน ด้วยการออกแบบใช้ระบบ
เส้นทางบินขาเข้าท่าอากาศยานแบบรวมจุด (Point Merge System) ในเขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach Control 
Service) การด าเนินงานเริ มจาก การศึกษากระบวนการและเส้นทางจราจรทางอากาศขาเข้าท่าอากาศยานในปัจจุบัน 
(Baseline) และศึกษาระบบเส้นทางจราจรทางอากาศขาเข้าท่าอากาศยานแบบรวมจุด  (Point Merge System) เพื อ
น ามาสร้างเส้นทางบินขาเข้าท่าอากาศยานแบบปัจจุบัน (Baseline) กับ (Point Merge System) ด้วยซอฟต์แวร์ RAMS 
Plus จากนั้นจึงท าการจ าลองการไหลของอากาศยานขาเข้าท่าอากาศยานด้วยข้อมูลปริมาณเที ยวบินเดียวกันพร้อมทั้ง
ทดลองปรับเงื อนไขปริมาณเที ยวบินเพิ มขึ้น แล้วจึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจ าลองการไหลโดยใช้ ซอฟต์แวร์ 
ATM Analyser ผลจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที พัฒนาขึ้น พบว่าค่าเฉลี ยความล่าช้าต่อเที ยวบินลดลงร้อยละ 17, 
ค่าเฉลี ยอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงต่อเที ยวบินลดลงร้อยละ 4, และค่าเฉลี ยจ านวนกิจกรรมในการให้บริการจราจรทาง
อากาศของเจ้าหน้าที ควบคุมจราจรทางอากาศลดลงร้อยละ 41 ซึ งส่งผลให้งานบริการควบคุมจราจรทางอากาศมี
ประสิทธิภาพเพิ มข้ึน 
ค าหลัก: เส้นทางบินเข้าท่าอากาศยานแบบรวมจุด,การจราจรทางอากาศ,การจราจรทางอากาศเขตประชิดท่าอากาศยาน 
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Abstract 
The objective of this research is to increase efficiency of an Air Traffic Arrival in Approach Control Service 
with design concept of Point Merge System. The research methodology starts with studying Air Traffic 
Arrival process and Routing in intraday (Baseline) and studying design concept and operating procedure 
of Point Merge System. After that model building an Air Traffic Arrival and Routing of Baseline and PMS 
by RAMS Plus Software then simulating with both model by the same flights traffic volume and adjusting 
conditions by increased traffic volume then analized the result by ATM Analyser software the result 
was found to reduce average delay time, average fuel burn and task load causing to increased efficiency 
of an Air Traffic Arrival in Approach Control Service. 
Keywords: Point Merge System, Air Traffic Management, Air Traffic Flow Arrival, Approach Control Service 
 
1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคที มีพัฒนาการและการเปลี ยนแปลง
อย่างมากทางด้านเทคโนโลยีสื อสารและคมนาคม ธุรกิจ
ทางด้านการขนส่งทางอากาศจึงมีความส าคัญและแข่งขันกัน
มากขึ้น มีผลต่อการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ ง
เป็นการจัดระบบการขนส่งทางอากาศตามระเบียบของ
กรมการขนส่งทางอากาศและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที 
องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือที เรียกว่า ICAO 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) ไ ด้
ก าหนดไว้ เนื องจากปริมาณเที ยวบินที มาลงจอด ณ ท่า
อากาศยานกรณีศึกษาเพิ มมากขึ้นแต่ทางวิ งส าหรับการลง
จอดของสนามบินมีจ ากัด จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าของ
เที ยวบิน ส่งผลเสียในหลายรูปแบบทั้งในรูปของตัวเงิน, เวลา
และภาระการท างานของนักบินและเจ้าหน้าที ควบคุมจราจร
ทางอากาศ (ATC)  
 PMS (Point Merge System) หรือระบบโครงสร้าง
เส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานแบบรวมจุด เป็นกระบวนการ
จัดล าดับการไหลของอากาศยานขาเข้าท่าอากาศยานด้วย
การออกแบบโครงสร้างเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน แรกเริ ม 
PMS เป็นการวิจัยและพัฒนาขององค์การนิรภัยในการน าร่อง
การเดินอากาศแห่งสหภาพยุโรป หรือ EUROCONTROL 
และมีการน ามาใช้จริงเป็นครั้งแรกที ท่าอากาศยานออสโล 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ในปี 2011 จนกระทั งปัจจุบันได้มีการ
ใช้งาน Point Merge System เพิ มขึ้นมากมายทั้งในทวีป

ยุ โรปและเอเชีย ได้แก่  ท่าอากาศยานอีกสามแห่ง ใน
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในปี 2014,Dublin (2012), Seoul 
(2012), Paris ACC (2013), Kuala Lumpur (2014), 
Lagos(2014), Canary Islands (2014), Hannover (2014) 
และLondon City and Biggin Hill (2016) 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงท าการออกแบบและสร้างระบบ
เส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานแบบรวมจุด (PMS) เพื อทดแทน
ระบบเส้นทางมาตรฐานเข้าสู่ท่าอากาศยาน (STARs) ที ใช้วิธี 
Radar Vector ในการให้บริการจราจรทางอากาศ พร้อมทั้ง
ใช้ซอฟต์แวร์ RAMS Plus ท าการจ าลองการไหลของอากาศ
ยานขาเข้าท่าอากาศยานด้วยระบบเส้นทางบินทั้งสอง
รูปแบบ โดยข้อมูลน าเข้าคือปริมาณเที ยวบินของวันที  5 
กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 07:00น. ถึงเวลา 06:59น. รวม
ทั้งสิ้น 325 เที ยวบิน และทดลองปรับเงื อนไขเพิ มปริมาณ
เที ยวบิน 25% และ 50% แล้วจึงวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพด้านเวลา, อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงและ
ภาระงานของ ATC พบว่าเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานแบบ
รวมจุด (PMS) ให้ประสิทธิภาพที ดีกว่าปัจจุบัน 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื อออกแบบและสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ 
(Simulation Model) การไหลของการจราจรทางอากาศขา
เข้าสู่ท่าอากาศยานแบบปัจจบุัน (Base Line) และแบบรวม
จุด (Point Merge System) 
1.2.2 เพื อเพิ มประสิทธิภาพด้านเวลาของอากาศยานที ใช้ใน
การเข้าสู่ท่าอากาศยาน 
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1.2.3 เพื อลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงของอากาศยานที 
ใช้ในการเข้าสู่ท่าอากาศยาน 
1.2.4 เพื อเพิ มประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที 
ควบคุมจราจรทางอากาศ 
  
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การบริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดท่า
อากาศยาน  

 นายฐิตพงษ์ จุรีกานนท์, 2548 [1] การบริการควบคุม
จราจรทางอากาศเขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach 
Control Service) ปฏิบัติงานโดยหน่วยควบคุมจราจรทาง 
อากาศ (Approach Control) มีหน้าที ในการจัดการจราจร
ทางอากาศในเขตประชิดสนามบินนั้นๆ ตามขอบเขตที ได้รับ
มอบหมายซึ งก าหนดไว้ โดยในกรณีอากาศยานขาขึ้นจะรับ
ช่วงการควบคุมต่อจากหอบังคับการบิน แล้วส่งมอบหน้าที 
ต่อให้ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ ในกรณีอากาศยานขาลง
จะรับช่วงการควบคุมต่อจากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ 
แล้วส่งมอบหน้าที ให้หอบังคับการบิน โดยท่าอากาศยาน
กรุงเทพให้บริการที ความสูงตั้งแต่พื้นดินถึง 16,000 ฟุต และ
มีรัศมีท าการ 50 ไมล์ทะเลโดยรอบท่าอากาศยาน เพื อให้มี
พื้นที เพียงพอในการท างาน เนื องจากเป็นเขตที มีจ านวน
เที ยวบินหนาแน่นที สุด 
 
2.2 เส้นทางมาตรฐานเข้าสู่ท่าอากาศยาน (Standard 
Terminal Arrival Route: STAR) 
 Steven Hutsebaut Buysse, 2006 [2] เ ส้ น ท า ง
มาตรฐานเข้าสู่ท่าอากาศยาน (Standard Terminal Arrival 
Route: STAR) มี ขั้ นตอนการเข้ าสู่ ท่ าอากาศยานด้วย
เครื องวัดประกอบการบิน เส้นทางมาตรฐานเข้าสู่ท่าอากาศ
ยานแสดงอยู่ในแผนภูมิเพื อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที  โดยใน
แผนภูมิจะประกอบด้วยรูปภาพและข้อความเช่น ความสูง
ทิศทางและความเร็ว เป็นต้น ของเส้นทางนั้นๆ โดยเส้นทาง
มาตรฐานเข้าสู่ท่าอากาศยานมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 
2.2.1 Closed STAR: โครงสร้างเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน
แบบปิดนี้จะสิ้นสุดที  IF ของขั้นตอนการเข้าสู่ท่าอากาศยาน
ด้วยเครื องวัดประกอบการบิน จากคุณลักษณะของโครงสร้าง

ที ไม่มีการขัดจังหวะ ประโยชน์ของโครงสร้างรูปแบบนี้คือ
สามารถลดการเผาผลาญน้ ามันเชื้อเพลิง แต่มีข้อเสียคือ 
สามารถใช้ได้เฉพาะกับท่าอากาศยานที มีความหนาแน่นน้อย
ถึงปานกลาง เนื องจากมีข้อจ ากัดของการจัดระยะห่าง 
2.2.2 Open STAR: Open STAR หรือโครงสร้างเส้นทางบิน
แบบเปิดจะถูกน ามาใช้กับท่าอากาศยานที มีความหนาแน่น
ของการจราจรทางอากาศมาก โครงสร้างเส้นทางบินแบบ
เปิดจะสิ้นสุดที จุดในการเปลี ยนทิศทางออกจาก Downwind 
ซึ งคู่ขนานกับ FAF โดยอากาศยานจะเลี้ยวเข้าสู่  Final 
Segment ด้วยค าแนะน าของเจ้าหน้าที ควบคุมจราจรทาง
อากาศในการเข้าสู่ท่าอากาศยานด้วยวิธี Radar Vector  
2.2.3 Radar Vector (Vectoring) คือทิศทางที ให้แก่อากาศ
ยานในการน าร่องด้วยเรดาร์โดยการให้ค าแนะน า เช่น 
- ระบุทิศทาง เช่น “Fly Heading 100” 
- ระบุลักษณะในการเลี้ยวและทิศทาง เช่น “Turn Right 
Heading 210” 
- ระบุลักษณะในการเลี้ยวและขนาดมุมในการเลี้ยว เช่น 
“Turn Left 30 Degree” 
 
2.3 ระบบเส้นทางบินเข้าสู่ท่าอากาศยานแบบรวมจุด 
(Point Merge System)  

Ozlem Sahin Meric, 2015 [3] Point Merge 
System (PMS) PMS คือการบูรณาการเส้นทางการเข้ามาลง
จอดพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีระบบติดตามอากาศยาน เพื อจัด
ระยะห่างเครื องบินให้ติดตามกันโดยใช้ระยะห่างไกล้กันมาก
ที สุ ดแต่ยั งคงความปลอดภัยนั น เอง  โดยในระหว่ าง
กระบวนการ PMS นั้นเครื องบินจะท าการบินบนเส้นทางที 
ก าหนดระยะห่างไว้ (Sequencing leg) จนกระทั งเจ้าหน้าที 
ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) มีค าสั งให้บินเข้าหาจุดร่วม 
(Direct to merge point) หลังจากนั้นเครื องบินจะท าการ
เรียงล าดับมาลงจอดแบบต่อเนื อง (Continuous Descent 
Approach: CDA) กล่าวคือหลังจากเครื องบินออกจาก 
Sequencing leg ด้วยค าสั ง Direct to merge point แล้ว
เครื องบินจะท าการลดระดับการบินโดย ATC จะแนะน า
ค ว าม เ ร็ ว ที ใ ช้  (Speed control instructions) เ พื อ ใ ห้
เครื องบินท าการบินต่อกันมาลงแบบต่อเนื องด้วยวิธี CDA 
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2.4 หลักการออกแบบ PMS 
B.Favennec, F.Vergne, K.Zeghal. 2010 [4] 

บทความนี้ได้กล่าวถึงการออกแบบ (Point Merge System: 
PMS) มีหลักการของระบบโครงสร้างเส้นทางเข้าสู่อากาศ
ยานแบบรวมจุดดังนี้ 
2.4.1 ค่าพารามิเตอร์หลักส าหรับออกแบบขนาดของ PMS  
- ความยาวของ Sequencing Leg 
- ระยะทางระหว่าง Sequencing Leg และ Merge Point 
- ระยะทางระหว่าง Sequencing Leg และจุดสุดท้ายของ
กระบวนการ 
- ความสูง/ระดับของ Sequencing Leg (หรือความสูงที 
ทางเข้าของ PMS) และ/หรือ 
ความแตกต่างกับระดับ/ความสูงที จุดออกจาก PMS 
- ความสูง/ระดับของ Merge Point 
2.4.2 สมมาตรและมุม 
 โครงสร้าง PMS ควรจะมีลักษณะสมมาตร ทั้งระบบ
เดี ยว และระบบรวม ให้วิธีการด าเนินการไม่ซับซ้อน และเพิ ม
ความสามารถในการพยากรณ์เส้นทางที มุ่งเข้าสู่จุด Merge 
Point สมมาตรนั้นหมายถึงสมมาตรในแง่ของระยะทาง และ
ในแง่ของมุมด้วย มุมต่างๆที ต้องค านึงถึงในการออกแบบ 
PMS ดังรูปที  1 ได้แก่ 
- α คือมุมที เกิดจากการเลี้ยวเข้าสู่จุดแรกของ Sequencing 
Leg ส า ห รั บ มุ มที เ กิ ด จ ากกา ร เ ลี้ ย ว ค รั้ ง ต่ อ ๆ ไปบน 
Sequencing Leg เรียกว่ามุม α’, α”… 
- β คือมุมที เกิดจากการเลี้ยวจาก Sequencing Leg เข้าสู่ 
Merge Point 
- δ คือ มุมที เกิดจากขอบเขตของเส้นทางเข้าสู่  Merge 
Point ที เป็นไปได้ 
- ϒ คือ มุมที เกิดจากการเลี้ยวจาก Merge Point เข้าสู่จุด
ออกจาก PMS 

 

รูปที ่1 มุมต่างๆที ต้องค านึงถึงในการออกแบบ PMS 

2.4.3 กระบวนการปฏิบัติการของ PMS 
การอธิบายถึงกระบวนการปฏิบัติการบน PMS ณ ที นี้ 

จะขอกล่าวบนพื้นฐานของโครงสร้างตัวอย่างดังรูปที  5 ซึ ง
อากาศยานที จะเข้าสู่ท่าอากาศยานจะถูกจัดเข้ามาในระบบ
จากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพื อเข้าสู่ Sequencing 
Leg สองเส้นทางที ขนานกัน โดยจุดเริ มเข้าสู่ Sequencing 
Leg ทั้งสองจุด (A และ B) จะมีระยะห่างจาก Merge Point 
(M) เท่ากันตามกฎการออกแบบพื้นฐาน Sequencing Leg 
ทั้งสองมีทิศทางตรงข้ามกัน ห่างกัน 2 NM และถูกจัดระยะ
แนวดิ งโดยเส้นทางด้านนอกต  ากว่าเส้นทางด้านใน 1,000 
ฟุต แต่ละเส้นทางจัดให้มีเพียงแค่หนึ งระดับความสูงเท่านั้น 
วงแหวนบอกระยะระหว่าง Sequencing Leg กับ Merge 
Point แสดงการแบ่งระยะออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 NM การ
บรรยายต่อไปนี้จะมุ่งกล่าวถึงอากาศยานสี ล าในรูปที  2  

 
 

 
รูปที ่2 โครงสร้างเส้นทางตัวอย่างส าหรับอธิบายกระบวนการ PMS 

 
2.5 การจ าลองการไหลเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยาน 

Tarja Kettunen, 2009 [5] Models of Air Traffic 
Merging Techniques: Evaluating Performance of 
Point Merge. บทความนี้ ไ ด้ ท าการวิ จั ย  Point Merge 
System ซึ งแบบจ าลองได้ถูกสร้างด้วยโปรแกรม RAMS 
Plus Fast-time simulation ของ 4 เส้นทางที เข้ามาลงจอด 
(Traffic Steam) เพื อลงจอดบททางวิ งแบบเดี ยว  (Single 
Runway) โดยได้น าเสนอในรูปแบบของการเปรียบเทียบ
ระหว่างการบินการเข้ามาลงจอดรูปแบบการใช้ Radar 
Vector (Vectoring) กับรูปแบบ Point Merge System    
 ผลการทดลองพร้อมทั้งทดสอบสมมติฐานระหว่างวิธี 
Vectoring เทียบกับ Point Merge System พบว่าวิธี PMS 
นั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธี Vectoring ในเรื องของการลด
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ภาระหน้าที ของ ATC เวลาและระยะทางที ใช้ในการบินเข้า
มาลงจอดรวมไปถึงการประหยัดเชื้อเพลิงและลดการ
กระจายก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์สู่บรรยากาศอีกด้วย 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ 

ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที ส าคัญ ดังนี้ 

3.1.1 หลักการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการเข้าสู่

ท่าอากาศยานโดยใช้เครื องวัดประกอบการบิน (Instrument 

Approach Procedure) ข้อมูลส่วนนี้จะอ้างอิงกับ ICAO 

DOC 8168 Procedure for Air Navigation Services – 

Aircraft Operations; Volume II Construction of Visual 

and Instrument Flight Procedure 

3.1.2 ข้อมูลหลักการออกแบบและการปฏิบัติการของ
โครงสร้างเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานแบบ Point Merge 
และหลักการปฏิบัติการในโครงสร้างดังกล่าว ข้อมูลในส่วนนี้
จะอ้างอิงกับเอกสารขององค์กรนิรภัยในการน าร่องการ
เดินอากาศแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUROCONTROL 
3.1.3 ห้วงอากาศเพื อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Used 

Airspace) เพื อน ามาประกอบการออกแบบโครงสร้าง

เส้นทางเข้าสู่ท่ าอากาศยานแบบ Point Merge ข้อมูล

บรรสารการบิน (Aeronautical Information Publication: 

AIP) ของประเทศไทย โดยกรมการบินพลเรือน 

3.1.4 ข้อมู ลปริมาณเที ยวบินขา เข้ าสู่ ท่ าอากาศยาน

กรณีศึกษาและโครงสร้างเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานของท่า

อากาศยานกรณีศึกษาในปัจจุบัน ในการน ามาสร้าง

แบบจ าลองสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลนี้ได้ความอนุเคราะห์

จาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

3.1.5 ศึ กษาก า ร ใ ช้ ง า นซอฟต์ แ ว ร์  RAMS Plus และ 

ซอฟต์แวร์ ATM Analyser จากคู่มือบริษัท ISA Software 

จ ากัด ประเทศฝรั งเศส  

 

 

3.2 ท าการเก็บข้อมูล (Data Collection) 
ท าการเก็บข้อมูลเที ยวบินขาเข้าในวันที  5 กุมภาพันธ์ 

2559 ตั้งแต่เวลา 07:00น. ถึงเวลา 06:59น. รวมทั้งสิ้น 325 

เที ยวบินโดยการน าข้อมูลออกจากระบบฐานข้อมูลการบิน

ของประเทศไทย ซึ งข้อมูลที จะต้องระบุลงในซอฟท์แวร์ 

RAMS Plus นั้น ประกอบด้วย  

- Call Sign คือ นามเรียกขานของเที ยวบิน 
- Entry Time คือ เวลา ณ จุดเริ มต้นเข้าสู่โครงสร้างเส้นทาง 
- Aircraft Type คือ แบบอากาศยาน 
- STAR คือ เส้นทางที ใช้ในการเข้าสู่ท่าอากาศยาน 
 
3.3 สร้างตัวแบบจ าลองด้วยวิธีปัจจุบัน (Baseline) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการสร้าง STARs ที ใช้วิธี Radar Vector 
ในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ของท่าอากาศยาน
กรณีศึกษา โดยเริ มสร้างจากทางวิ ง (Runway) อันดับแรก 
เรื อยไปจนกระทั งถึงจุด IAF ครบทุกเส้นทางบิน 
 
3.4 การทดสอบความถูกต้อง Validation  

ท าการทดสอบความถูกต้องของแบบจ าลองโดยการ
ตรวจสอบผลการจ าลองการไหลว่าเที ยวบินทั้งหมดเที ยวบิน
นั้น เข้าสู่เขตประชิดสนามบินในเวลาที ก าหนดและลงจอด
ครบทั้งหมด โดยซอฟแวร์ ATM Analyser 

 
3.5 การออกแบบโครงสร้างเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน
ด้วยวิธี Point Merge System 
 จากการพิจารณารูปแบบโครงสร้างเส้นทางเข้าสู่ท่า
อากาศยานแบบ Point Merge โดยใช้ตัวแบบตามเอกสาร
ของ EUROCONTROL และงานวิจัยที เกี ยวข้อง [5] ซึ งพบว่า 
ด้วยปริมาณการจราจรทางอากาศที หนาแน่น ในเบื้องต้นจึง
ควรที จะแยกระบบ Point Merge ออกเป็น 2 ระบบ โดยมี
จุดเข้า 4 จุด ส าหรับทางวิ งเดี ยว (Single Runway) และ 
Sequencing Leg เป็นแบบขนานกันดังรูปที  3 
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รูปที่ 3 PMS แบบรวม ที มีจุดทางเข้าสี จุด หนึ งทางวิ ง Sequencing 
Leg เป็นแบบขนานกัน  
 

3.6 จ าลองการไหลเที่ยวบินขาเข้าพร้อมทั้งปรับเงื่อนไข
ปริมาณจราจรทางอากาศทั้งแบบปัจจุบัน Base Line และ 
แบบ Point Merge โดยใช้ ซอฟต์แวร์ RAMS Plus 
 หลังจากได้ท าการออกแบบระบบเส้นทางเข้าสู่ท่า
อากาศยานทั้งแบบ Baseline และ PMS เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
จึงท าการจ าลองการไหลด้วยระบบเส้นทางบินทั้ง 2 รูปแบบ
โดยใช้ข้อมูลปริมาณเที ยวบินขาเข้าทั้งหมด 325 เที ยวบิน ดัง
รูปที  4 และ 5 พร้อมทั้งทดลองปรับเงื อนไขเพิ มปริมาณ
เที ยวบินโดยการเพิ มปริมาณขึ้น 25%, 50% ตามล าดับ 

 
 
รูปที่ 4 จ าลองการไหลเที ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานแบบปัจจุบัน 
(Baseline) 
 

 
 
รูปที ่5 จ าลองการไหลเที ยวบินขาเข้าทา่อากาศยานแบบ PMS 

 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 ผลจากการจ าลองการไหลของเที ยวบินขาเข้าท่าอากาศ
ยานด้วยระบบเส้นทางบินแบบปัจจุบัน (Baseline) เทียบกับ
ระบบเส้นทางบินแบบรวมจุด  (PMS) ด้วยปริมาณ 325
เที ยวบิน พร้อมทั้งทดลองปรับเงื อนไขเพิ มปริมาณเที ยวบิน
เพิ มขึ้น 25%และ50% และน าผลการทดลองมาคิดเป็น
ค่าเฉลี ยเพื อวัดประสิทธิภาพด้านเวลา(ค่าเฉลี ยความล่าช้า
ของเที ยวบิน), เชื้อเพลิง(อัตราการเผาผลาญน้ ามันเชื้อเพลิง)
และภาระงานของเจ้าหน้าที ควบคุมจราจรทางอากาศ
(จ านวนกิจกรรมในการให้บริการจราจรทางอากาศ) ดังนี ้
 

 
 
รูปที่ 6 ค่าเฉลี ยความล่าช้าต่อเที ยวบิน(นาที) ระหว่างระบบ
เส้นทางบิน Vectoring เปรียบเทียบกับระบบ PMS 
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รูปที่ 7 Average Fuel Burn Rate Vectoring vs PMS 
 

 
 

รูปที่ 8 Average of ATC Activity per Flight 
 
5. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจราจร
ทางอากาศขาเข้าท่าอากาศยาน ที เริ มตั้งแต่อากาศยานเข้า
เขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach Control Service) 
จนกระทั งอากาศยานท าการลงจอดระหว่างการใช้ระบบ
เส้ นทา งบิ นแบบปั จจุ บั นที ใ ช้ วิ ธี  Radar Vector หรื อ 
Vectoring เทียบกับการใช้ระบบเส้นทางบินแบบรวมจุด 
(Point Merge System: PMS) โดยการเปรียบเทียบนั้นได้ใช้
วิธีจ าลองสถานการณ์ของอากาศยานขาเข้าท่าอากาศยาน
กรณีศึกษาด้วยซอฟต์แวร์ RAMS Plus ซึ งข้อมูลน าเข้าคือ
ปริมาณเที ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานวันที  5 กุมภาพันธ์ 
2559 ตั้งแต่เวลา 7.00น. ถึงวันที  6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 
6.59น. รวมทั้งสิ้น 325 เที ยวบินมาจากข้อมูลจริงและในการ
ทดลองได้มีการปรับเพิ ม ปริมาณเที ยวบินขึ้น 25% และ 
50% ตามล าดับ ทั้งนี้จึงได้ท าการทดสอบสมมติฐานความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี ยประสิทธิภาพด้านต่างๆด้วย
โปรแกรม Minitab[7] ซึ งให้ผลสอดคล้องไปในทางเดียวกัน
กับผลการทดลองคือ ค่าเฉลี ยความล่าช้าต่อเที ยวบินลดลง
ร้อยละ17, ค่าเฉลี ยอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงต่อเที ยวบิน
ลดลงร้อยละ4 และค่าเฉลี ยจ านวนกิจกรรมในการให้บริการ
จราจรทางอากาศของเจ้าหน้าที ควบคุมจราจรทางอากาศ
ลดลงร้อยละ41 จึงสรุปได้ว่าระบบเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศ
ยานแบบรวมจุด (PMS) ให้ประสิทธิภาพที ดีกว่าปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขัดข้องของเครื่องบรรจุยาผง และความเสียหายของเครื่องจักรในระหว่างการผลิต 
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เพื่อระบุจุดตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองส าหรับเครื่องบรรจุยาผง ในเขตปราศจากเชื้อและตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice GMP) โดยการเริ่มศึกษาจากการวิเคราะห์เครื่องจักร หน้าที่ของ
ชิ้นส่วนต่างๆ และรวบรวมข้อมูลต่างๆส าหรับการวิเคราะห์โดยจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 
(FMEA) โดยใช้วิธีการจ าลองเหตุการณ์ขัดข้องของเครื่องในรูปแบบต่างๆทั้งที่กระทบกับเครื่องจักรและ GMP เพื่อจัดท า
แบบฟอร์มการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองส าหรับเครื่องบรรจุยาผงในเขตปราศจากเชื้อ และการ
อบรมให้ความรู้พนักงานผู้ควบคุมเครื่องจักร โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ช่วยในการ
ลดการขัดข้องของเครื่องบรรจุยาผงสามารถลดจ านวนใบแจ้งซ่อมได้ 52.63%, อัตราการเดินเครื่อง (Availability %AR) 
เพิ่มขึ้น 37.83%, มูลค่าการสูญเสียลดลงที่ 25.29% และสามารถน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัดท าวิธีการการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองส าหรับเครื่องบรรจุยาผงในเขตปราศจากเชื้อได้เพื่อป้องกันจุดที่เกิดปัญหา และ
สามารถใช้งานได้จริง 
ค าหลัก เทคนิค FMEA, เครื่องบรรจุยาผง 
 
Abstract 
The purposes of this research reduced the frustration of powder drug filling machine and damage of 
the machine during production using FMEA. To specify a checkpoint into the form AM check sheet for 
powder drug filling machines in the sterilization follow to Good Manufacturing Practice (GMP). The 
study of the analysis of the functions, various parts of machinery, and gather information for analysis 
by using FMEA. Using the simulator Failure of the machine in different ways, both machinery and  
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GMP. The result into form AM check sheet of powder drug filling machine in the sterile zone and 
training of machine operators. FMEA reduce the breakdown of powder drug filling machine Can 
reduced the number of the invoice can be 52.63%, Availability (%AR) increased that 37.83% and loss 
reduced that 25.29%. The data analysis was conducted to check and maintain machinery for powder 
drug filling machine in the sterilization zone to prevent the problem. And you can use it. 
Keywords: FMEA, powder drug filling machine 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันการผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย 
เริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และการผลิตเพื่อส่งขายในประเทศและ
นอกประเทศ ก็มีปริมาณมากขึ้นท าให้ทางผู้ประกอบการได้
น าเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ ๆ อันทันสมัยเอามาใช้ใน
การผลิต ท าให้ต้องมีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย แต่การบ ารุงรักษาเครื่องจักรในเขตผลิตยานั้นจะมีการ
บ ารุงรักษาและซ่อมที่ยากล าบากเนื่องจากเป็นเขตผลิตที่ต้อง
ปราศจากเชื้อ ในกรณีที่ยกมากล่าวเป็นเครื่องจักรในเขตผลิต
ยาปราศจากเชื้อ (Sterile Zone) ท าให้เครื่องจักรที่ผลิตก็
ต้องควบคุมให้ปราศจากเชื้อไปด้วยท าให้การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรด้วยตนเองในเขตผลิตปราศจากเชื้อจะยุ่งยากไป
ด้วย เนื่องจากต้องค านึงถึงหลักการ GMP และเทคนิคปลอด
เชื้ อ  (Aseptic Technique) ท า ให้ เราต้ อ งหาวิ ธี ในการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรในเขตปราศจากเชื้อให้ลงตัวกับหลัก
ของ GMP และการบ ารุงรักษาจึงต้องท าการพัฒนาการ
บ ารุงรักษาในเขตปราศจากเชื้อเพื่อลดปัญหาจากเครื่องจักร
ระหว่างผลิต เนื่องจากในการผลิตยาปราศจากเชื้อนั้นถ้าหาก
เกิดปัญหาเครื่องจักร (Breakdown) ระหว่างการผลิตนั้น
อาจจะต้องทิ้งยาทั้ง Lot ที่ก าลังรอการบรรจุอยู่จึงต้องหาวิธี
ในการลดปัญหาเครื่องจักรเสียระหว่างการผลิตโดยการหาจุด
ที่จะเกิดความเสี่ยงของเครื่องจักรส่งผลกระทบที่วิกฤติ 
เพื่อให้ได้ตรวจสอบก่อนการผลิต เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดการขัดข้องของเครื่องจักรได้ ซึ่งการวิจัยนี้จะ
ท าการศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (FMEA) 
เป็นตัวประเมินความเสี่ยงหาข้อบกพร่องและจุดที่ต้อง
ตรวจเช็คของเครื่องจักรทั้งทางด้านเครื่องจักรและด้าน

คุณภาพ เพื่อมาท าการปรับปรุงการบ ารุงรักษาเครื่องจักรใน
การบ ารุงรักษา  
 

 
รูปที่ 1.1 เครื่องบรรจุยาผง (ด้านหน้า) 

 

 
รูปที่ 1.2 ลักษณะ Fill wheel เครื่องบรรจุยาผง  

 

 
รูปที่ 1.3 แผนผังเครื่องบรรจุยาผง (ด้านบน) 
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รูปที่ 1.4 วัฏจักรการท างานของชุดบรรจุยาผง 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เทคนิคการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง [1] 
 ก ารบ า รุ ง รั ก ษ าด้ ว ย ต น เอ ง  (Autonomous 
Maintenance) เป็นกิจกรรมหลักที่เป็นเอกลักษณ์ของ TPM 
หลักการของการบ ารุงรักษาหากมองผิวเผิน อาจมองว่าเป็น
เพียง การเปลี่ยนพนักงานเดินเครื่องให้เป็นผู้ที่สามารถ
ตรวจสอบเครื่องจักรได้ แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เท่านั้น แต่เป็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพ การเป็นเจ้าของจากที่เครื่องจักรของ
โรงงานเป็นเครื่องจักรของฉัน เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่
ต้องไม่มีความเสื่อมสภาพเป็นเครื่องจักรที่ไม่ผลิตของเสียเป็น
เครื่องจักรที่ไม่เสียนั้น 
2.2 ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า เชิ ง ป้ อ ง กั น  ( Preventive 
Maintenance: PM) [2] 
 ง า น บ า รุ ง รั ก ษ า เชิ ง ป้ อ ง กั น  (Preventive 
Maintenance : PM) เป็นงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่มีขึ้น
ในระหว่างการหยุด โรงงานซ่อมบ ารุง ซึ่ ง เป็น ไปตาม
ข้อแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักรหรือผลการตรวจสอบที่แสดง
ให้เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุง การก าหนดแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันนี้จะต้องก าหนดล่วงหน้าอย่างมาก
ภายใต้ การก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของหน่วยงาน
ซ่อมบ ารุง 
2.3 ทฤษฎี และความหมายการวิ เค ราะห์ ลั กษณ ะ
ข้อบกพร่องและผลกระทบที่วิกฤติ FMEA [3] 
 FMEA หรือ  การวิ เคราะห์อาการขัดข้องและ
ผลกระท บ  (Failure Mode and Effect Analysis) เป็ น
เทคนิคส าหรับการเพิ่มความไว้วางใจแก่ผลิตภัณฑ์ ลดอัตรา 

 
ขัดข้องของผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มแรกและระยะการใช้งาน
ปกติ วัตถุประสงค์ของ FMEA: การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ของกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นไปตาม
ความต้องการและความคาดหมายของลูกค้า ประเภทของ 
FMEA ได้จ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ FMEA ส าหรับการ
ออกแบบและ FMEA ส าหรับกระบวนการ ซึ่งทั้ง 2 ประเภท
เน้นที่การออกแบบทั้งสิ้น  
 เมื่อได้ท าการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการและ
ได้ก าหนดถึงสาเหตุลักษณะข้อบกพร่องตลอดจนผลกระทบที่
เกิดขึ้นแล้ว ผู้วิเคราะห์จะต้องท าการประเมินค่าความเสี่ยง  
(risk) โดยอาศัยตัวเลขประเมินล าดับก่อนหลังของความเสี่ยง 
(risk priority number; RPN) คือ  
โดย S = ความรุนแรง (Severity) พิจารณาจากผลกระทบที่
เกิดขึ้นแก่ลูกค้า  
       O = โอกาสที่ เกิดขึ้น (Occurrence) พิจารณาจาก
ความ เป็ น ไป ได้  ( likelihood) ใน ก าร เกิ ด ส า เห ตุ ข อ ง
ข้อบกพร่อง  
       D = ความสามารถในการตรวจจับ (Detection) โดย
พิจารณาได้จากคุณสมบัติด้านความสามารถของระบบการ
ควบคุมที่ใช้ในปัจจุบัน  
2.4 การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Availability 
Rate) [4] 
 1. เวลาทั้งหมด (Total Time) หมายถึง เวลาที่เรา
มีเครื่องจักรอยู่ในโรงงาน  
 เวลารับภาระงาน (Loading Time) หมายถึง เวลา
ที่มีการวางแผนไว้ว่าต้องใช้ในการผลิต โดยน าเวลาทั้งหมดมา
หักออกด้วยเวลาหยุดตามแผน และเวลารับภาระนี่เองที่เรา
ต้องการให้เดินได้ตลอดเวลา 
อัตราการดินเครื่อง (Availability Rate) = เวลารับภาระงาน 
– เวลาที่เครื่องจักรหยุด / เวลารับภาระงาน 
= เวลาเดินเครื่อง / เวลารับภาระงาน 
2.5 การผลิตยาปราศจากเชื้อ [5] 
2.5.1 หลักการ  
 การผลิตยาปราศจากเชื้อต้องมีข้อก าหนดเพิ่มเติม
เป็นพิเศษเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการปนเปื้อนของ 



การประชุมวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอุตสาหการ ปีการศกึษา 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560 เชยีงใหม ่

 
140 

 

 
จุลินทรีย์ อนุภาคและไพโรเจน (Pyrogen) โดยต้องเน้นที่
ทักษะ การฝึกอบรม และทัศนคติที่ถูกต้องของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  
 การประกันคุณภาพมีความส าคัญเป็นพิเศษ และ
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาประเภทนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม
วิธีการเตรียมและวิธีการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
 ความน่าเชื่อถือในความปราศจากเชื้อหรือประเด็น
อื่นเกี่ยวกับคุณภาพ ต้องไม่ขึ้นกับกระบวนการสุดท้ายของ
การผลิตหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปแต่เพียงอย่าง
เดียว  

ข้อก าหนดในหมวดนี้ ไม่มีรายละเอียดวิธีการ
ส าหรับตรวจหาจุลินทรีย์และระดับความสะอาดของอากาศ 
พื้นผิว โดยให้อ้างอิงจากเอกสารอื่น ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน
ข อ ง  EN/ISO (International Organization for 
Standardization)  
 
3.วิธีการด าเนินงาน 
3.1 จัดตั้งทีมงานวิเคราะห์ FMEA 
 การจัดตั้งทีมเพื่อการวิเคราะห์ FMEA เป็นขั้นตอน
ที่ต้องพิจารณาเลือกบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท า
การวิเคราะห์เครื่องบรรจุยาผง 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) 2 .  ก า ร วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative Research)  
3.2 รวบรวมข้อมูลต่างๆส าหรับการวิเคราะห์ ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมิน RPN 
1.ทบทวนท าความเข้าใจการท างานของเครื่องบรรจุยาผง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 3.1 อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องบรรจุยาผง 

 

 
รูป 3.2 ขั้นตอนการท างานของการบรรจุยาผงปราศจากเชื้อ 

 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่า RPN    
 2.1 เก ณ ฑ์ ก า ร ให้ ค ะ แ น น  – ค วาม รุ น แ ร ง 
(Severity) 
ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การให้คะแนน – ความรุนแรง 

 
 
 2.2เกณฑ์การให้คะแนน – ความถี่ของโอกาสที่จะ
เกิดขึ้น (Occurance) 
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ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การให้คะแนน – ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

 
 
 2.3เกณฑ์การให้คะแนน – ความสามารถในการ
ตรวจสอบ (Detection) 
ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การให้คะแนน – ความสามารถในการตรวจสอบ 

 
 
ตารางที่ 3.4 เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง 

 
 
3.3 ประเมินค่าความเสี่ยง (risk) และการวิเคราะห์ผล ท้ัง
ทางด้านคุณภาพและเครื่องจักร 
 การประเมินความเสี่ยงด้านเครื่องจักร โดยผล
ประเมินทั้ง 53 รายการเป็นระดับคะแนนความเสี่ยงที่ระดับ
ปานกลาง 17 รายการ และระดับต่ า 36 คะแนน หลังจากมี
การใช้เทคนิค FMEA ได้เปลี่ยนเป็นระดับคะแนนความเสี่ยง
ที่ระดับต่ าทั้งหมด 53 รายการ และการประเมินความเสี่ยง
ด้านคุณภาพ โดยผลประเมินทั้ง 51 รายการเป็นระดับ
คะแนนความเสี่ยงที่ระดับปานกลาง 45 รายการ และระดับ
ต่ า 6 คะแนน หลังจากมีการใช้เทคนิค FMEA ได้เปลี่ยนเป็น
ระดับคะแนนความเสี่ยงที่ระดับต่ าทั้งหมด 51 รายการ 
 น าผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค FMEA จากทั้ง
ด้านเครื่องจักรและด้านคุณภาพมาท าการรวมคะแนน RPN 
ของทั้งสองด้านเข้าด้วยกันเพื่อก าหนดล าดับความส าคัญ โดย
จัดล าดับความรุนแรง โดยน าค่าการประเมินที่ได้ระดับระดับ 

 
ปานกลางมาประเมินอีกครั้งทั้งทางด้านเครื่องจักรและ
คุณภาพรวมกัน 46 รายการ หลังจากมีการปรับปรุงโดยใช้
เทคนิค FMEA แล้วระดับคะแนนความเสี่ยงได้เปลี่ยนเป็น
ระดับต่ าทั้งหมด 46 รายการ 
 
ตารางที่ 3.5 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของเครื่องจักรโดยใช้เทคนิค 
FMEA ทั้งด้านคุณภาพและเครื่องจักร 

 
 
3.4 จั ดสร้ างแนวทางการประยุ กต์ ใช้ กั บ แผนการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรในเขตปราศจากเชื้อ 
 ท าใบตรวจสอบการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (AM) 
และการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) โดยเพิ่มความคิดเห็น
ของทีมงานวิเคราะห์ FMEA เพื่อท าให้ใบตรวจสอบสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

No.
ข้อบกพร่องที่

เกดิขึน้
สาเหตุข้อบกพร่อง

ผลกระทบของ

ข้อบกพร่อง

ควบคุมการ

ท างานแบบเดิม
ควบคุมการท างานแบบใหม่

1

Powder Hopper

 ผิดรูปเกิดการ

เสียดสี

อาจเกิดจากการประกอบใบ

กวน Upper Agitator ไม่ดีและ

การลา้งอุปกรณ์ท าให้ถงั 

Hopper เสียรูปทรงท าให้ขูด

กบัถงั Powder Hopper

อาจมีเศษโลหะ

หลุดปนเป้ือนถา้

พบตอ้งท าการทิง้

ยาท่ีบรรจุ

ควบคุมการตลอด

การผลิด และ

สงัเกตความ

ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน

แจง้ซ่อมแกไ้ข

อบรมให้ความรู้ในดา้น GMPและ

วิธีการท างานท่ีถูกตอ้ง หรือพิจารณา

เปล่ืยนวสัดุใหม่ (จดัท าคูมื่อการลา้ง

และการประกอบ อบรมให้

พนกังานท าตามคูมื่ออย่างเคร่งครัด 

ควบคุมการตลอดการผลิด และ

สงัเกตความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน)

2
Upper Agitator 

ผิดรูป

เกิดจากมุมใบกวน Upper 

Agitator เสียรูปจากการลา้ง

อุปกรณ์การจดัเกบ็ท่ีโดน

อุปกรณ์กระแทกจนเสียรูป

ยาจะตกคา้งใน 

Hopperอาจมีเศษ

โลหะหลุด

ปนเป้ือนถา้พบ

ควบคุมการตลอด

การผลิด และ

สงัเกตความ

ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน

อบรมให้ความรู้ในดา้น GMPและ

วิธีการท างานท่ีถูกตอ้ง หรือพิจารณา

เปล่ืยนวสัดุใหม่ (จดัท าคูมื่อการลา้ง

และการประกอบ อบรมให้

1

Powder Hopper

 เสียรูปจากการ

โดนกระแทก 

ระหวา่งประกอบ

การลา้งและการประกอบท่ีผิดวิธี

จะท าให้ยา

ตกคา้งใน Hopper

 ได้

การแกไ้ขหลงั

บรรจุเสร็จ โดย

การเคาะให้

เขา้รูปและขดัผิว

ใหม่

2

Upper Agitator

บูท๊ใบพดักวน

ยาช ารุดเสีย

รูปทรงเดิม

การลา้งและการประกอบท่ีผิดวิธี

ขนัน๊อตลอ็คจิกเพลา Coupling

 แน่นเกินไป ท าให้เพลาท่ี

ลกัษณะเป็นเหมือนทอ่เกิด

การยุบตวั ท  าให้การยึดจิกตวั

ขบั Coupling หลวม ท าให้

ใบพดัขยบั และเสียดสีกบั 

ตอ้งหยุดการผลิต

เพ่ือท าการแกไ้ข 

 ไม่สามารถพายา

ลงมาท่ีชุด Fill ได้

การแกไ้ขหลงั

บรรจุเสร็จ โดย

การเคาะให้

เขา้รูปUpper 

Agitatorหรือตดั

เช่ือมใบกวนใหม่

และขดัผิวใหม่

ท  า WI การลา้งอุปกรณ์และการ

ประกอบติดไวห้น้างานและท าการ

อบรมวิธีการลา้งท าความสะอาด

อุปกรณ์ เพ่ิมหวัขอ้ตรวจสอบ

อุปกรณ์ก่อนการประกอบลงใน 

Check sheet AM ท าอุปกรณ์วาง

ของท่ีท าการลา้งเสร็จเพ่ือไม่ให้ไป

กระแทกกบัของแข็ง

 1.ผลกระทบดา้นคุณภาพ

2. ผลกระทบดา้นเคร่ืองจกัร
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รูปที่ 3.3 ใบตรวจสอบการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 

 
4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง 
ลดความขัดข้องของเครื่องบรรจุยาผงโดยใช้เทคนิค FMEA 
ในกรณีศึกษานี้เป็นโรงงานผลิตยาแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยได้ท าการ
เก็บข้อมูลและท าการศึกษาข้อมูลจากจ านวนใบแจ้งซ่อม , 
เปอร์เซ็นต์อัตราการเดินเครื่องจักรบรรจุยาผงและการ
สูญเสียของเครื่องจักรของเครื่องบรรจุยาผง มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดความขัดข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง
บรรจุยาผงโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และเพื่อจัดท า
วิธีการบ ารุงรักษาและการตรวจสอบเครื่องจักรในเขตผลิตยา
ปราศจากเชื้อ  
4.1 การวัดผลจาการใช้เปอร์เซ็นต์อัตตรการเดินเครื่องจักร
ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 25 % เทียบจากปี 2014 
 โดยการเก็บข้อมูลในปี 2014 กับ ปี  2015 เพื่อ
เปรียบเทียบจ านวนของเปอร์เซ็นต์อัตตรการเดินเครื่องจักร
ของทั้ง 2 ปี พบว่าหลังจากที่มีการใช้เทคนิค FMEA ในปี 
2014 มีจ านวนของเปอร์เซ็นต์อัตตรการเดินเครื่องจักร
เท่ากับ 16.10 และในปี 2015 มีจ านวนของเปอร์เซ็นต์อัตตร
การเดินเครื่องจักรเท่ากับ 22.19 จะเห็นได้ว่าจ านวนของ
เปอร์เซ็นต์อัตตรการเดินเครื่องจักรในปี 2015 เพิ่มขึ้น 
37.83% จากปี 2014  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 4.1 กราฟแสดงผลเปอร์เซ็นต์อัตตรการเดินเครื่องจักรต้องเพิ่มขึ้น
มากกว่า 25% เทียบจากปี 2014 กับปี 2015 

 

 2. จ านวนของการสูญเสียของเครื่องจักรที่เกิดจาก
เครื่องจักร ลดลง 25 % เทียบจากปี 2014 
 โดยการเก็บข้อมูลในปี 2014 กับ ปี 2015 เพื่อ
เปรียบเทียบจ านวนของ PTS ของทั้ง 2 ปี พบว่าหลังจากที่มี 
การใช้เทคนิค FMEA ในปี 2014 มีจ านวนของของการ
สูญเสียของเครื่องจักรเท่ากับ 4,931,706.41 และในปี 2015 
มีจ านวนของของการสูญ เสี ยของเครื่ อ งจั กร เท่ ากั บ 
3,684,500.83 จะเห็นได้ว่าจ านวนของของการสูญเสียของ
เครื่องจักรในปี 2015 ลดลง 25.29% จากปี 2014  
 

 
รูปที่ 4.2 กราฟแสดงผลต้ของการสูญเสียของเครื่องจักรองลดลง

มากกว่า 25% เทียบจากปี 2014 กับปี 2015 
 

 3. จ านวนใบแจ้งซ่อมที่เกิดจากเครื่องจักร ลดลง 
25 % เทียบจากปี 2014 
 โดยการเก็บข้อมูลในปี 2014 กับ ปี 2015 เพื่อ
เปรียบเทียบจ านวนของใบแจ้งซ่อมของทั้ ง2 ปี  พบว่า
หลังจากที่มีการใช้เทคนิค FMEA ในปี 2015 ในปี 2014 มี
จ านวนของใบแจ้งซ่อมเท่ากับ 19 และในปี 2015 มีจ านวน 

ถังยา Powder Hopper

ใบพัดยาบน Upper Agitator

ใบปาดยา Doctor Blade/POM

Fill wheel/Ports

ใบพัดยาลา่ง Lower Agitator

Seal Block

Docking Valve

ทอ่ตอ่ชดุ Docking

Valve Plate

Port Filters

1.ตรวจเช็ค และปฏบิัตติามขอ้ก าหนดกอ่นเริม่ปฏบิัตงิานทุกครัง้

2.ท าการแกไ้ขเบื้องตน้ดว้ยตนเองเมือ่พบปัญหา

3.ถา้แกไ้ขไมไ่ดใ้หแ้จง้หวัหนา้เพือ่ด าเนนิการในขัน้ตอนตอ่ไป

P ปกติ ผดิปกตเิครือ่งสามารถเดนิได ้

       ×       ผดิปกตเิครือ่งหยดุ จดุตรวจสอบส าคัญ
 

( Cri tica l  Point)

รปูภาพเครือ่งจักร รายละเอยีด มาตรฐาน ความถี่

 Powder Filling Parts

ตรวจสอบสภาพไม่บดิเบี๊ยว,เป็นรอย,เสยีรูป

ก่อนเริม่งาน

ตรวจสอบสภาพใบพัดดา้นในไม่คดงอ ,ไม่มเีสยีงดัง

ขณะหมุน ไม่มเีสยีงเสยีดสรีะหวา่งหมุน

ตรวจสอบสภาพไม่คดไม่งอ ,ไม่มเีศษขลยุหลดุออก

ตรวจสอบสภาพไม่บดิเบี๊ยว,ไม่เป็นรอย

ตรวจสอบสภาพใบพัดดา้นในไม่คดงอ ,ไม่มเีสยีงดัง

ขณะหมุน ไม่มเีสยีงเสยีดสรีะหวา่งหมุน

ตรวจสอบสภาพไม่บดิเบี๊ยว,เป็นรอย,เสยีรูป

ตรวจสอบ Docking Valve ไม่ช ารุดสามารถเปิดปิด 

Valve ได ้
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 ตรวจสอบสภาพตอ้งไม่แตกหักเสยีหาย ,ไม่มเีศษข

ลยุหลดุออก

ตรวจสอบโดยการสังเกตสภาพรอบนอกของ Port 

filter แตก fillter ร่ัวหรอืทะลุ

หนา้ทีพ่นกังานประจ าเครือ่ง
ผูต้รวจเช็ค

ตรวจสอบโดย(Checked)

Powder Filling
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ของใบแจ้งซ่อมเท่ากับ 9 จะเห็นได้ว่าจ านวนของใบแจ้งซ่อม
ในปี 2015 ลดลง 52.63% จากปี 2014  
 

 

รูปที่ 4.3 กราฟแสดงผลจ านวนใบแจ้งซ่อมต้องลดลงมากกว่า 25% 
เทียบจากปี 2014 กับปี 2015 

 
5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 1. เปอร์เซ็นต์อัตราการเดินเครื่องจักรบรรจุยาผง
เพิ่มขึ้นจาก 16.10% เป็น 22.19% คิดเป็นจ านวนของ
เปอร์เซ็นต์อัตราการเดินเครื่องจักรบรรจุยาผง เพิ่มขึ้น 
37.83% เนื่องมาจากมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ท า
ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องบรรจุยาผง พร้อมทั้งมีการ
จัดท าคู่มือการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมด้วย จึงท าให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องบรรจุยา
ผง และลดความขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เดิน เครื่อ งได้น้ อยลง  ท าให้ เปอร์ เซ็นต์อั ตราการเดิน
เครื่องจักรบรรจุยาผงเพิ่มข้ึน 
 2. จ านวนการสูญเสียของเครื่องจักรบรรจุยาผง
ลดลงจาก 4,931706.41 บาท เป็น 3,684,500.83 บาท คิด
เป็นจ านวนของการสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักรบรรจุยาผง
ลดลง 25.29% อันเนื่องมาจากมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่
แท้จริงที่ท าให้เกิดความเสียหายกับเครื่องบรรจุยาผง พร้อม
ทั้งมีการจัดท าคู่มือการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ถูกต้อง
และเหมาะสมด้วย จึงท าให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง 
 
 

 
บรรจุยาผง และลดความขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินเครื่องได้น้อยลง เมื่อความขัดข้องลดน้อยลง
จึงท าให้การสูญเสียของเครื่องจักรบรรจุยาผงลดลงตามไป
ด้วย 
 3. จ านวนใบแจ้งซ่อมของเครื่องจักรบรรจุยาผง
ลดลงจาก 19 ครั้ง เป็น 9 ครั้ง คิดเป็นจ านวนของใบแจ้ง
ซ่อมลดลง 52.63% อันเนื่องมาจากมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่แท้จริงที่ท าให้เกิดความเสียหายกับเครื่องบรรจุยาผง พร้อม
ทั้งมีการจัดท าคู่มือการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ถูกต้อง
และเหมาะสมด้วย จึงท าให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
บรรจุยาผง และลดความขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินเครื่องได้น้อยลง 
 ผลจากการวิจัยข้างต้น หลังจากการน าเทคนิค 
FMEA มาประยุกต์ ใช้ กั บ เครื่อ งบรรจุ ยาผงแล้ วท าให้
เปอร์เซ็นต์อัตราการเดินเครื่องจักรบรรจุยาผงเพิ่มขึ้น 
จ านวนการสูญเสียของเครื่องจักรบรรจุยาผงและจ านวนใบ
แจ้งซ่อมของเครื่องบรรจุยาผงลดลง เนื่องจากมีการท าใบ
ตรวจสอบการบ ารุงรักษาด้วยตนเองและการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันแล้วน ามาตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  และมีการ
ปรับปรุงใบตรวจสอบการบ ารุงรักษาด้วยตนเองและการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันหลังพบปัญหาขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาเดิมซ้ าๆ เนื่องจากเครื่องจักรบรรจุยาผงได้รับการ
ตรวจประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้เครื่องจักรเกิด
การขัดข้องน้อย จึงส่งผลให้จ านวนการสูญเสียของเครื่องจักร
บรรจุยาผงลดลงและเปอร์เซ็นต์อัตราการเดินเครื่องจักร
บรรจุยาผงเพิ่มข้ึนด้วย 
 

ตารางที่ 5.1 ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 
ค่าที่เกิดขึ้น 

ผลสรุป 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

อัตราการเดินเครื่อง 
(เปอร์เซ็นต์) 

16.10 22.19 
เพิ่มขึ้น 
37.83% 

การสูญเสียของ
เครื่องจักร (บาท) 

4,931,706.4 3,684,500.8 
ลดลง 

25.29% 
ใบแจ้งซ่อมของ
เครื่องจักร (ครั้ง) 

19 9 
ลดลง 

52.63% 
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย 
 1. ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาใช้ในงานวิจัยยังขาด
ความละเอียด เนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องบรรจุ
ยาผงเป็นเขตปราศจากเชื้อมีข้อจ ากัดจ านวนมาก 
 2. ระยะเวลาในการเข้าท าวิจัยมีจ ากัด เนื่องจาก
เป็นเขตปราศจากเชื้อ จึงไม่สามารถก าหนดรอบเวลาในการ
เข้าซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร 
ผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายและแนวทางป้องกันการ
เกิดซ้ า 
 2. ควรวางแผนซ่อมบ ารุงและวางแผนอะไหล่
ส ารอง เมื่อเกิดความเสียหายหรือถึงแผนที่วางไว้สามารถเข้า
ซ่อมบ ารุงทันที  
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การลดระยะเวลาการปรับผิวหน้าเลนส์ขั้นที่ 1 โมเดลLe0131 S5 โดยวิธีการออกแบบการ
ทดลอง 

Reduce Time Lapping Process Model Le0131 S5 By Design Of Experiment 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ได้ท าการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมในการลดระยะเวลาการผลิตเลนส์โดยการปรับผิวหน้าเลนส์
ขั้นที่ 1 แบบ 2 ขั้นตอนเป็น 1 ขั้นตอน ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยที่เหมาะสมในการลดระยะเวลาการปรับผิวหน้าเลนส์ขั้นที่ 1 
แบบ 1 ขั้นตอนได้แก่ แรงกดขณะท าการปรับผิวหน้าเลนส์ ความเข้มข้นของน้ ายาขัดเลนส์ และความเร็วรอบขณะขัด
เลนส์ โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบฟูลแฟคทอเรียล 3 ระดับ 3 ปัจจัย และท าการทดลองซ้ า 5 พบว่าปัจจัยที่
สามารถท าให้เวลาในการปรับผิวเลนส์ขั้นที่ 1 แบบ 1 ขั้นตอนนั้นเร็วที่สุดคือ แรงกดขณะท าการปรับผิวหน้าเลนส์ 2.5 
kgf ความเข้มข้นของน้ ายาขัดเลนส์ร้อยละ  0.5  และความเร็วรอบขณะขัดเลนส์ 2,400 rpm ท าให้เวลาเฉลี่ยจาก 30  
วินาทีต่อตัวต่อด้าน ลดลงเหลือ 20.75 วินาทีต่อตัวต่อด้าน อีกทั้งยังสามารถท าให้เครื่องปรับผิวหน้าเลนส์ขั้นที่ 1 นั้นมี
มาตรฐานการท างานและสามรถตั้งค่าเครื่องจักรไดแ้น่นอนขึ้นอีกทั้งยัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้วย 
ค าหลัก  การปรับผิวหน้าเลนส์ขั้นที่ 1, การออกแบบการทดลองแบบฟูลแฟคทอเรียล, 1ขั้นตอน, 2ขั้นตอน 
 
Abstract 

This research is about analysis of optimize factor for decreasing time of lapping lens from 2 
steps to 1 step. By researching the factors those concerned to find the suitable solution to decreasing 
time for lapping lens at 1 step. The factors contain the forces during the adjustment, lens cleanser 
concentration and the velocity for cleaning. By simulate design of experiment full-factorial 3 factors 
with 3 levels and repeat 5 times for each factor to find the most effective factor within our purpose.  
After the simulation, analyzing the parameters that make less time of lapping lens with 1 step is the 
forces at 2 kg, cleanser concentration percentage at 0.5 and the velocity at 2,400 rpm. This research 
still achieved the estimated time decreased from 30 s to 20.75 s. per side per pieces, stabilize the 
machine setting accuracy and increase working efficiency. 
Keywords:  Lapping lens, Design of experiment full factorial, 1 Step, 2 Step 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันนั้นอุตสาหกรรมเลนส์นั้นมีการแข่งขันกันสูง 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้โรงงานจึงมี
น โยบายลดเวลาการผลิต  เพื่ อ ให้ สงสินค้ าได้ รวดเร็ว 
กรณีศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโรงงานผลิตเลนส์  การ
ผลิตเลนส์นั้นมีหลายขั้นตอนโดยกระบวนการปรับผิวขั้นที่
หนึ่ง จะรับงานต่อจากกระบวนการขึ้นรูปเลนส์ โดยขั้นตอน
การปรับผิวขั้นที่หนึ่งนั้นจะใช้คู่ของเครื่องจักรหนึ่งคู่ซึ่ง
สามารถสามารถท าการผลิตเลนส์ได้ครั้งละหนึ่ งตัว โดย
โมเดลที่ท าการผลิตมากที่สุดคือโมเดล Le0131 และมีโมเดล
ย่อยอีก 5 โมเดลหรือ5S ในปัจจุบันจะพบปัญหาว่าการผลิต
ของโมเดล Le0131 S5 นั้นไม่ได้ตามแผนการผลิตที่ก าหนด 
ท าให้ส่งสินค้าล่าช้าต่างจากโมเดลย่อยของโมเดล Le0131 
ทั้ง 4S ที่สามารถลดเวลาการผลิตลงได้ โดยการใช้วิธีปรับผิว
แบบหนึ่งขั้นตอนโดยเครื่องจักรหนึ่งคู่งานจะออกสองตัวต่าง
จาก Le0131 S5 ที่ท าแบบสองขั้นตอนเครื่องจักรหนึ่งคู่งาน
จะออกหนึ่งตัว ดังนั้นการวิจัยจึงได้ท าการเลือกซับโมเดล
ดังกล่าวมาท าการปรับปรุงโดยใช้การออกแบบการทดลอง
เชิงแฟคทอเรียลเพื่อหามาตรฐานการปรับตั้งค่าเครื่องจักรให้
เหมาะสม  
 

2. วิธีการวิจัย 
 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล ปารเมศ 
(2545) ได้กล่าวไว้ว่า การทดลองส่วนมากในทางปฏิบัติจะ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป ใน
กรณี เช่นนี้  การออกแบบเชิ งแฟคทอเรียล (Factorial 
Design ) จะเป็นวิธีการทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
ออกแบบเชิงแฟคทอเรียล หมายถึง การทดลองที่พิจารณาถึง
ผลที่ เกิดจากการรวมกันของระดับ (Level) ของปัจจัย
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการทดลองนั้น ตัวอย่างเช่น กรณี 2 
ปัจจัย ถ้าปัจจัย A ประกอบด้วย a ระดับ และปัจจัย B 
ประกอบ ด้ วย  b ระดั บ  ใน การท ดลอง 1 เรพ ลิ เค ต 
(Replicate) จะประกอบด้วยการทดลองทั้งหมด ab การ
ทดลอง และเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องถูกน ามาจัดให้อยู่ในรูปแบบ
ของการออกแบบเชิงแฟคทอเรียล จะกล่าวได้ว่าปัจจัย
เหล่านี้มีการไขว้ (Crossed) ซึ่งกันและกันดังนั้นผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจในการหาปัจจัยที่ท าให้สามารถท าการปรับผิว
เลนส์ขั้นที่ 1 แบบ 1 ขั้นตอนให้ได้ค่าเวลาที่น้อยที่สุด โดยมี
แนวคิดที่จะประยุกต์ใช้หลักของการออกแบบและวิเคราะห์
การทดลอง เมื่อได้ระดับปัจจัยที่เหมาะสมแล้วจึงน าค่าที่
ได้มาเขียนคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เครื่องมีการท างาน
อยา่งมีแบบแผนและเป็นมาตรฐานมากขึ้น 
 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหา จึงท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภาพสาเหตุและผล 
หรือแผนภาพก้ างปลา  วิ เคราะห์  4M คือ  คน (Man), 
เครื่องจักร (Machine), วัตถุดิบ (Material), และวิธีการ 
(Method) จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สาเหตุของปัญหา พบว่าปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหานั้นไม่สามารถท าการปรับผิวขั้นที่ 1 
แบบ 1 ขั้นตอนได้คือ แรงกด ความเร็วและ ความเข้มข้นของ
น้ ายาขัดเลนส์(%Bix) 
 งาน วิ จั ย นี้ ได้ ใช้ ก า รอ อ ก แ บ บ การท ด ลอ ง เชิ ง
แฟคทอเรียลแบบ 3 ระดับ จะประกอบไปด้วยปัจจัยหลักที่
ใช้ในการทดลอง 3 ปัจจัย แต่ละระดับปัจจัยมี 3 ระดับคือ
ระดับต่ า ระดับกลาง และระดับสูงดังตารางที่ 1 
  

ตารางที ่1 ตารางแสดงปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ใน 
             การทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสามระดับ  

ปัจจัย 
สัญลักษณ์ ระดับของปัจจัย 

หน่วย 
ต่ า กลาง สูง 

1.ความเข้มข้น
น้ ายาขัด 

A 1 0.5 0 %Brix 

2.แรงกดขณะ
ขัดเลนส์ 

B 1.5 2 2.5 kgf 

3.ความเร็ว
รอบหัวขัด
ขณะขัดเลนส ์

C 2,000 2,200 2,400 rpm 

 

        จากตารางที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบการทดลองเชิง
แฟคทอเรียลแบบ 3 ระดับ จะประกอบด้วยปัจจัยหลักที่ใช้
ในการทดลอง 3 ปัจจัย แต่ละปัจจัยมี 3 ระดับและเพื่อความ
น่าเชื่อถือของการทดลอง ผู้วิจัยจะท าการทดลองทั้งหมด 5 
ซ้ า ดังนั้นในการวิจัยนี้มีการทดลองทั้งหมด 135 หน่วยการ
ทดลอง 
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3. ผลการทดลอง 
 ในขั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติ Minitab Version 17 มาท าการวิเคราะห์
ผลการทดลอง พบว่าเมื่อพิจารณาจากรูปแบบการกระจาย
ตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residual) พบว่ามี การกระจายแบบ
ปกติลักษณะจุดของส่วนตกค้างบนกราฟเรียงตัวกันมี
แนวโน้มเป็นเส้นตรง มีความเป็นอิสระต่อกัน และ จากการ
พล็อตกราฟระหว่างค่าของส่วนตกค้างกับล้าดับการทดลอง
พบว่ากราฟไม่มีลักษณะเป็นแนวโน้มเกิดขึ้นดังนั้นจะสามารถ
สรุปได้ว่าลักษณะการกระจายตัวเป็นแบบอิสระไม่ขึ้นอยู่กับ
ล้าดับของการทดลอง จึงสามารถสรุปได้ว่าในการทดลองนี้มี
ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 กราฟวิเคราะห์ส่วนตกค้างของข้อมูล 
 

 พบว่าการวิเคราะห์ส่วนตกค้าง (Residual Analysis) 
ที่ได้จากข้อมูลในการทดลอง สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลการ
ทดลองชุดนี้มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ จึงน าข้อมูล
ดังกล่าวไปท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังตารางที่ 2 เพื่อ
หาค่าของปัจจัยที่เหมาะสมโดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 
95 เปอร์เซ็นต์ (α = 0.05)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แปรปรวนของข้อมูลการ 
             ทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 3 ระดับ 

 
 

       พบว่ าปั จจั ยหลั ก  (Main Effect) มี ผลต่ อค่ าการ
ทดสอบค่าเวลาที่ใช้ในการปรับผิวหน้าเลนส์ ที่ไม่ได้ตามค่า
มาตรฐานที่ต้องการ อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) คือแรงกด 
ความเข้มข้นน้ ายา และ ความเร็วรอบในการขัดปรับผิวหน้า
เลนส์ และเมื่อท าการพิจารณาความสัมพันธ์ของอิทธิพลร่วม 
3 ปัจจัยจะพบว่า อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัย แรงกด ความ
เข้มข้นน้ ายา และ ความเร็วรอบในการขัดปรับผิวหน้าเลนส์ 
มีผลต่อเวลาในการปรับผิวหน้าเลนส์ที่มากขึ้นหรือน้อยลง
อย่างมีนัยส าคัญ ซึงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของค่าตัวแปรทั้ง 3 ตัว ที่ท าการทดลองนั้นมีความสัมพันธ์
ต่อเวลาที่ใช้ในการปรับผิวหน้าเลนส์ โดยมีค่าสหสัมพัทธ์ที่
ร้อยละ 95.26 
        เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของอิทธิพลหลัก 3 ปัจจัยจะ
พบว่าค่าความเข้มข้นน้ ายากับเวลาในการปรับผิวหน้าเลนส์
นั้น มีลักษณะกราฟที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งหมายถึงเมื่อท าการ
ปรับค่าความเข้มข้นน้ ายา นั้นน้อยลง จะส่งผลให้เวลาในการ
ปรับผิวหน้าเลนส์นั้นน้อยลงตามอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อท าการ
พิจารณาค่าแรงกดพบว่า มีลักษณะกราฟที่มีแนวโน้มลดลง 
ซึ่งหมายความว่า เมื่อได้ท าการเพิ่มแรงกดขณะปรับผิวหน้า
เลนส์แล้วจะท าให้เวลาในการปรับผิวหน้าเลนส์นั้นลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ เละเมื่อพิจารณาค่าความเร็วพบว่า กราฟมี

Factor Information

Factor    Levels 

%Brix         3

Pressure  3

Speed 3

Analysis of Variance

Source                    DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Model                     30 29900.1 996.67 69.65 0.000

Blocks                   4  93.3 23.32 1.63 0.172

Linear                   6  27451.3 4575.22 319.71 0.000

%Brix                  2  13536.6 6768.29 472.95 0.000

Pressure                2  10614.2 5307.09 370.85 0.000

Speed                  2  3300.6 1650.29 115.32 0.000

2-Way Interactions      12 1815.7 151.31 10.57 0.000

%Brix*Pressure          4  1198.2 299.54 20.93 0.000

%Brix*Speed             4  185.4 46.34 3.24 0.015

Pressure*Speed          4  432.2 108.04 7.55 0.000

3-Way Interactions        8  539.7 67.47 4.71 0.000

%Brix*Pressure*Speed 8  539.7 67.47 4.71 0.000

Error                     104 1488.3 14.31

Total                     134 31388.4

Model Summary

S R-sq R-sq(adj)  R-sq(pred)

3.78295 95.26% 93.89% 92.01%

 Values

2000, 2200, 2400

1.5, 2.0, 2.5

0.0, 0.5, 1.0
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แนวโน้มที่ลดลง ซึ่งหมายถึงเมื่อเพิ่มความเร็วรอบในการปรับ
ผิวหน้าเลนส์จะท าให้เวลาในการปรับผิวหน้าเลนส์นั้นลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 
 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพัทธ์ของอิทธิพลหลัก (Main 
            Effect) 3 ปัจจัย 
         

        เมื่อท าการพิจารณาถึงอิทธิพลร่วมของปัจจัยค่าความ
เข้มข้นน้ ายา  แรงกด ความเร็ว ขณะท าการปรับผิวหน้า
เลนส์นั้นพบว่ามีผลต่อเวลาที่ใช้ในการปรับผิวหน้าเลนส์อย่าง
มีนัยส าคัญ เมื่อค่าค่าความเข้มข้นน้ ายา เท่ากับร้อยละ 0.5  
ค่าแรงกดเท่ากับ 2.5 กิโลกรัม และค่าความเร็วรอบเท่ากับ 
2,400 รอบต่อนาที ท าให้เวลาที่ใช้ในการปรับผิวหน้าเลนส์
นั้นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับระดับอื่น 
 

 
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพัทธ์ของอิทธิพลร่วม (Interaction of  
  Main Effect) 3 ปัจจัย 
 

        จากนั้นท าการใช้ฟังชั่น Response Optimization 
ซึ่งเป็นฟังชั่นที่ใช้หาค่าที่เหมาะที่สุดของแต่ละปัจจัย และ
เป็นฟังชั่นที่ใช้วัดความพึงพอใจ โดยรวมของผลตอบสนองดัง
ตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3 ตารางแสดงผลตอบสนองของปัจจัยที่เหมาะสม 

 
 

4. สรุป 
 จากผลการด าเนินงานข้างต้น การออกแบบการทดลอง
เชิงแฟคทอเรียลแบบสามระดับ ท าให้ทราบว่าปัจจัยที่มีผลที่
ท าให้สามารถเปลี่ยนขั้นตอนการปรับผิวขั้นที่ 1 แบบ 2 
ขั้นตอนเป็น 1 ขั้นตอนและเวลานั้นลดลงคือ แรงกด 2.5 
กิโลกรัม ความเข้มข้นของน้ ายาขัดเลนส์ร้อยละ  0.5  และ
ความเร็วรอบขณะขัดเลนส์ 2 ,400 รอบต่อนาที ส่งผลให้
สามารถลดขั้นตอนการท างานจากปรับผิวหน้าเลนส์ขั้นที่ 1 
แบบ 2 ขั้นตอนเหลือ 1 ขั้นตอนและท าให้เวลาเฉลี่ยจาก 30  
วินาทีต่อตัวต่อด้าน ลดลงเหลือ 20.75 วินาทีต่อตัวต่อด้าน 
และได้เขียนคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นตัวยืนยัน และ
สนับสนุนงานวิจัยนี้ 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษากระบวนการ
ปรับผิวหน้าเลนส์ขั้นที่ 1 ของเลนส์ Le0131 S5 ส าหรับ
โรงงานกรณีศึกษายังมีปัญหาเรื่องการปรับผิวหน้าเลนส์ขั้นที่ 
1 ซึ่งยังไม่สามารถเปลี่ยนจากการปรับผิวหน้าเลนส์แบบ 2 
ขั้นตอนเป็น 1 ขั้นตอนได้ ดังนั้นสามารถน าหลักการใน
งานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการแก้ปัญหาได้ในครั้ง
ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณโรงงานกรณีศึกษาที่ให้ข้อมูลและ
การช่วย เหลือต่างๆในการท างานวิจัย และขอขอบคุณ รศ.
ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอย
ให้ค าแนะน าในการท าวิจัยจนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยด ี

Response Optimization: Time 

Parameters

Response  Goal     Lower Target Upper

C8      Minimum    35 99 1 1

Solution        C8     Composite

Solution  %Brix Pressure Speer Fit Desirability

1 0.5 2.5 2400 38.2 0.95

%Brix     0.5

Pressure  2.5

Speed     2400

Response Fit SE Fit 95% CI 95%PI

C8 38.20 1.69 (34.85,41.55) (29.98,46.42)

Weight Importance

Multiple Response Prediction

Variable  Setting
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและแรงงาน
ให้กับผู้ประกอบการ โดยโรงงานกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นโรงงานผลิตน้ าดื่มขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์หลักคือน้ าดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร น้ าดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร และ ขนาด 300 มิลลิลิตรและใช้
แรงงานคนในการผลิตเป็นหลัก หลังจากศึกษาขั้นตอนการท างานในปัจจุบันแล้วพบว่า กระบวนการผลิตเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าและมีการรอคอยของพนักงานซึ่งเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ในงานวิจัยนี้จึงได้น าเครื่องมือทางวิศวกรรม
อุตสาหการต่างๆ เช่น การศึกษางาน การจับเวลา การใช้แผนผังก้างปลา การใช้แผนภูมิการไหล (Flow Process Chart) 
และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS) มาช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงงาน โดยพบว่าหลังจากการปรับปรุงการท างานแล้ว 
สามารถลดเวลาความสูญเปล่าในการท างานได้จากเดิม 254.40 วินาที เหลือ 174.16 วินาที ลดลงไป 80.24 วินาที คิด
เป็น 32.17% 
ค้าหลักการศึกษางาน, แผนผังก้างปลา, แผนภูมิการไหล, เทคนิคการปรับปรุงงาน 
 

Abstract 
This research aims to apply Industrial Engineering knowledge with real situation in order to reduce labor 
cost and time waste in industry. The factory in this case is a small drinking water production plant in 
UbonRatchathani province. The main products are drinking cylinders water 20 liter, 600 milliliter bottles 
and 300 milliliter bottles and mainly used in human labor. After pre-audit, we found that manufacturing 
processes are delayed and there is waiting for the staff which is a waste of time. So, we introduced 
many of Industrial Engineering Tools to improve the processes. i.e. Work Study, Time Study, Cause and 
Effect Diagram, Flow Process Chart and ECRS techniques to solve the problem. After improvement, the 
results show that idle time decreases from 249.40 seconds to 169.16 seconds, down 80.24 seconds, or 
32.17% 
Keywords: Work Study, Cause and Effect Diagram, Flow Process Chart, ECRS Techniques
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1. บทน้า 
 ปัจจุบันผู้คนนิยมซื้อผลิตภัณฑ์น้ าดื่มเพื่อใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคมากขึ้น ท าให้มูลค่าทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มสูงถึง 2,000 ล้านบาทต่อปี [1] ส่งผลให้เกิด
การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตที่ผลิตน้ าดื่มมากขึ้น ความจ าเป็นใน
การด าเนินธุรกิจน้ าดื่ม ผู้ผลิตต้องหาวิธีการลดต้นทุนในการ
ผลิตน้ าดื่ม ในขณะที่ยังคงให้ความส าคัญของเรื่องคุณภาพ
ความสะอาดของผลิตภัณฑ์น้ าดื่มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถยอมรับได้ ซึ่งงานวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะยกระดับ
ความสามารถในการผลิตน้ าดื่มของโรงงานน้ าดื่มขนาดย่อม
ในชุมชน ให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีประสิทธิภาพใน
การผลิตสูงและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า  
 ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษาคือ 
โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตน้ าดื่มที่มีก าลังการผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและสายการผลิตยังท าให้
เกิดการสูญเปล่า ขั้นตอนกระบวนการผลิตบางขั้นตอนท าให้
พนักงานที่ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้า ท าให้เสียเวลาในการ
ผลิตไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีวิธีในการลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยใช้ เทคนิคและ
เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้ ตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของกระบวนการท างานเพื่อ
ก าจัดความสูญเปล่าและก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่สินค้า 
 ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อเป็นแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานน้ าดื่มกรณีศึกษา ท าให้เกิดผล
ก าไรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจในการด าเนินธุรกิจผลิต
น้ าดื่ม เป็นแนวทางในการด าเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ธุ รกิจน้ าดื่ มและธุ รกิจอื่ นๆ ให้มีศั กยภาพจนประสบ
ความส าเร็จต่อไป  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม  
อุตสาหการหลายอย่างด้วยกันได้แก่ 
2.1 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
 แผนภูมิกระบวนการไหล เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตรฐานของกระบวนการโดยการ

น ามาเขียนร่วมกับการใช้สัญลักษณ์แทนขั้นตอนต่างๆ เริ่ม
จากการแบ่งกระบวนการทั้งหมดออกเป็นขั้นตอนย่อย โดย
แต่ละขั้นตอนย่อยต้องเป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดใน
บรรดาการปฏิบัติงาน การเคลื่อนย้าย การรอคอย การ
ตรวจสอบ และการเก็บพัก[2] 
2.2 หลักการ ECRSซึ่งประกอบด้วย 
 2.2.1 การก าจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณา
การท างานปัจจุบันและพยายามก าจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 
ประการที่พบออกไป 
 2.2.2 การรวมกัน (Combine) คือ การพิจารณาว่า
สามารถรวมขั้นตอนการท างานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จาก
เดิมเคยท า 6 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกันท าให้
ขั้นตอนที่ต้องท าลดลงจากเดิม 
 2.2.3 การจัดเรียงใหม่ (Rearrange) คือ การจัดเรียง
ขั้นตอนการผลิตใหม่ หรือสลับล าดับในการท างานเพื่อลดการ
เคลื่อนที่หรอืการรอคอย 
 2.2.4 การท าให้ง่าย (Simplify) คือ การปรับปรุงการ
ท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะออกแบบ Jig หรือ 
Fixture เข้ามาช่วยในการท างาน [2] 
2.4 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
 ผังแสดงเหตุและผล อาจเรียกย่อๆ ว่า ผังกางปลา 
(Fish Bone Diagram) หมายถึง แผนผังที่ใช้ในการวิเคราะห์
ค้นหาสาเหตุต่างๆ ว่า มีอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องกัน สัมพันธ์
ต่อเนื่องกันอย่างไรจึงท าให้เหตุผลปรากฏตามมาในขั้น
สุดท้าย โดยการระดมความคิดอย่างเป็นอิสระของทุกคนใน
กลุ่มกิจกรรมด้านการควบคุมคุณภาพ [3] 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วรัตถา [4] ได้น าเอาเทคนิคการลดความสูญเปล่า 
Lean มาปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุถังขนาดเล็ก 
และท าการออกแบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายน้ าดื่มบรรจุถัง
เพื่อลดการเมื่อยล้าของพนักงาน หลังการปรับปรุงวิธีการ
เคลื่อนไหวในการท างานสามารถลดระยะทางการเคลื่อนที่
ของพนักงานต่อการผลิต 1 ถังจากเดิม 10.40 เมตร เหลือ 
3.28 เมตร สามารถขจัดความสูญเปล่าจากเคลื่อนไหวได้ถึง 
7.12 เมตร หรือคิดเป็น 68.48% 
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 กฤติน[5] ได้น าเอาเทคนิคการลดความสูญเปล่า Lean 
และแผนภาพสายธารคุณค่า มาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของน้ าดื่มลานดาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังปรับปรุง
วิธีการท างานพบว่า กิจกรรมการด าเนินงานจากเดิมทั้งหมด 
15 กิจกรรม หลังปรับปรุงเหลือ 14 กิจกรรม ลดไป 1 
กิจกรรมคิดเป็น 6.66% เวลาที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดจากเดิม 
172.07 วินาที หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 162.43 วินาที ลดลง
ไป 9.64 วินาที คิดเป็น 5.83% 
 

3. ข้อมูลที่ส้าคัญ 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา 
 โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตน้ าดื่มบรรจุถังขนาด 
20 ลิตร ตั้งอยู่ที่ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี มีจ านวนพนักงานทั้งหมด 9คน ข้อมูลความ

ต้องการน้ าดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร มีความต้องการน้ าดื่ม 
ชนิดบรรจุถังขนาด 20 ลิตร เฉลี่ยเดือนละ 5,500 ถัง 
3.2 ขั้นตอนการท างานก่อนการปรับปรุง 
 โรงงานกรณีศึกษาประกอบไปด้วย 9 สถานีงาน มี
พนักงานทั้งหมด 9 คน โดยแต่ละสถานีงานจะมีพนักงาน
ดูแลประจ าสถานี 1 คน จากการศึกษาผู้วิจัยได้จับเวลาและ
บันทึกเวลาของกระบวนการผลิตน้ าบรรจุถังขนาด 20 ลิตร
และประเภทของกิ จกรรม ก่ อนการปรับปรุ งพบว่ า
กระบวนการผลิตของโรงงานน้ าดื่มกรณีศึกษานั้น สามารถ
แบ่งกระบวนการ ก่อนการปรับปรุงดังรายละเอียดในรูปที่ 1 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังการไหล Flow Process Diagram (ก่อนปรับปรุง) และ แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต Flow Process 
Chart (ก่อนการปรับปรุง)  
 

 จากรูป1 พบว่าจากขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 17 
ขั้นตอนใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ยทุกขั้นตอนเท่ากับ 254.40 
วินาที จะผลิตได้ 2 ถัง สามารถจ าแนกเป็นกิจกรรมที่เพิ่ม

มูลค่า (VA) คือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติงาน มี 10 กิจกรรม
ใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 89.50 วินาที คิดเป็นร้อยละ 35.18 
จ าแนกเป็นกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นแต่เพิ่มมูลค่า (NNVA) คือ
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กิจกรรมที่มีการตรวจสอบ มี 2 กิจกรรม ใช้เฉลี่ยเท่ากับ
เวลา 11.10 วินาที คิดเป็นร้อยละ 4.36 และจ าแนกเป็น
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า (NVA) คือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนที่
ที่ไม่จ าเป็น มี 5 กิจกรรม ใช้เฉลี่ยเท่ากับเวลา 153.80 
วินาที คิดเป็นร้อยละ 60.45 
 จากรูปที่ 1แผนภาพการไหลก่อนท าการปรับปรุง
ของกระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร ท าการ
วิเคราะห์จะเห็นได้ว่าการไหลของเส้นทางในสายการผลิตมี
ลักษณะวนกลับไปกลับมา การวางเครื่องจักรไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน เครื่องจักรมีการวางระยะห่างกันมากเกินไป จึง
เกิดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากสถานี
งานหนึ่งไปยังสถานีงานหนึ่ง และแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการผลิต Flow Process Chart ก่อนการปรับปรุง 

ท าการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนการผลิต 17 ขั้นตอน 
มีระยะทางในการเคลื่อนที่ 51 เมตร และมีเวลาในการ
ผลิตทั้งหมด 254.40 วินาที 
3.3 การวิเคราะห์การท างาน 
 การพิจารณาตรวจสอบข้อมูลวิธีการท างานที่บันทึก
มาเพื่อวิเคราะห์วิธีการท างาน จะใช้เทคนิคแผนภูมิกาง
ปลามาวิเคราะห์สาเหตุและผล โดยมีการระดมสมองจาก
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการ ต่อจากนั้นใช้หลักการ 
ECRS คือการก าจัด (Eliminate),การรวมกัน (Combine), 
การจัดเรียงใหม่  (Rearrange)และการท าให้ ง่ ายขึ้น 
(Simplify)ผลการด าเนินการดังแสดงในรูปที่ 2นอกจากนี้
ท าการปรับปรุงงานจากผลการวิเคราะห์งานด้วยแผนภูมิ
กางปลา  

 

 
 
รูปที่ 2 แผนผังแสดงสาเหตุและผลของปัญหาเวลาสูญเปล่าในกระบวนการผลิตน้ าดื่ม 
 
3.4 การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ าดื่ม 
 จากแผนภูมิกางปลาในรูปที่ 2 จะเลือกเฉพาะสาเหตุ
ที่สามารถน ามาแก้ไขได้ก่อนมาท าการปรับปรุง เช่น     
การไม่มีขั้นตอนมาตรฐานในการท างาน การท างาน
แบบเดิมตามความเคยชินและการเก็บอุปกรณ์ไม่เป็น
ระเบียบ จากนั้นใช้หลักการ ECRS เข้ามาช่วยในการ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ได้ดังนี้ 
 1) งานที่สามารถก าจัดออกไปได้ (Eliminate)  
 ตัดขั้นตอนการน าถั งน้ า เปล่า ไปยัง เครื่องล้าง
ภายนอก เพื่อลดเวลาในการผลิต 

 ตัดขั้นตอนการน าส่งถังน้ าเปล่าไปยังเครื่องฉีดน้ า 
RO (หัวก่ัวท่ี 2) เพ่ือลดเวลาในการผลิต 
 ตัดขั้นตอนการน าส่งถังไปยังห้องบรรจุน้ า เพื่อลด
เวลาในการผลิต 
 ตัดขั้นตอนการน าส่งไปยังลานเก็บสินค้า เพื่อลด
เวลาในการผลิต 
 2) งานที่สามารถท ารวมกันได้ (Combine) รวม
ขั้นตอนปิดฝาถังและหุ้มพลาสติกที่ฝาถังพร้อมเป่าลมร้อน
เป็นขั้นตอนเดียวกัน 
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 3) การท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) เปลี่ยนขั้นตอนที่ 4 
และ 5 ฉีดล้างภายนอกและภายในด้วยเครื่องฉีดน้ าเปล่า
ขั้ นตอนต่ อมาจึ งฉี ดด้ วยน้ า ยา  ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ปั จจุบั น 
เปลี่ยนเป็นพนักงาน 1 คนฉีดน้ าเปล่าภายในถังน้ าเสร็จ
แล้วพนักงานอีก 1 คนฉีดน้ ายาตามทันที เพื่อลดเวลาใน
กระบวนการผลิต 
 เปลี่ยนขั้นตอนที่ 9 การน าส่งถังไปยังเครื่องฉีดด้วย
น้ า (หัวกั่วท่ี 1) ไปยัง (หัวกั่วที่ 2) โดยใช้รางเลื่อนถังน้ า 
 เปลี่ยนขั้นตอนที่ 12 การน าส่งถังไปยังห้องบรรจุน้ า
โดยใช้รางเลื่อนถังน้ า 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แผนผังโรงงาน 
 (Layout) และแผนภูมิการไหลของงาน (Flow Process 
Chart) เพื่อลดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่
จ าเป็น (Transporting) และท าการปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการวางแผนผัง 
โรงงานใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 

 

 
 

รูปที่ 3แผนผังการไหล Flow Process Diagram (หลังปรับปรุง) และ แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต Flow Process 
Chart (หลังการปรับปรุง)  
 
4. ผลการวิจัย 
 หลังจากการปรับปรุงการท างานต่างๆ ผลการ

วิเคราะห์แผนผังการไหล Flow Process Diagram 
หลังปรับปรุง ดังแสดงจากรูปที่ 4แสดงการวางผังโรงงาน
ใหม่แบบรูปตัวยู ท าให้เกิดมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ า

ดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร ลดระยะทางในการเคลื่อนที่
เพื่อให้มีการไหลของวัตถุดิบที่ดีขึ้น แผนภูมิการไหลของ

กระบวนการผลิต Flow Process Chart หลังการ

ปรับปรุงโดยสัญลักษณ์การปฏิบัติงานลดลง 1 สัญลักษณ์, 
สัญลักษณ์การเคลื่อนที่ลดลง1 สัญลักษณ์, ระยะทางใน
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กระบวนการผลิตลดลง 31 เมตร และเวลาในการผลิต
ลดลง 80.24 วินาที ต่อการผลิตน้ าดื่มบรรจุถัง 2 ถัง หรือ 
กระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร 2 ถังใช้เวลาใน
การผลิต 174.16 วินาที 
 

5. สรุป 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากระบวนการ
ผลิตน้ าดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร และบันทึกข้อมูลจับ
เวลาในกระบวนการผลิตด้วยแบบด้วยแบบฟอร์มบันทึก
ข้อมูลเวลาในกระบวนการผลิต (Check Sheet) แผนภาพ
กระบวนการผลิต (Flow Operation Chart) แผนภูมิการ
ไหลของกระบวนกา รผลิ ต  ( Flow Process Chart) 
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยน ลด
กระบวนการ และท าการเก็บข้อมูลโดยการจับเวลาปกติ 
(Normal Time) และเวลามาตรฐาน (Standard Time) 
หลังการปรับปรุง น าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการที่ปรับปรุง
แล้วมาวิเคราะห์ผลและน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูล
ก่อนท าการปรับปรุงจากนั้นสรุปผลที่ได้จากการปรับปรุง 
ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ การเปรียบเทียบจ านวนขั้นตอนก่อน
การปรับปรุง มี 17 ข้ันตอนหลังจากปรับปรุงมี 15 ขั้นตอน 
ลดลงไป 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ระยะทางที่ใช้
ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ มีระยะทางก่อนการ
ปรับปรุง 51 เมตร หลังจากปรับปรุงมีระยะทาง 20 เมตร 
ซึ่งมีระยะทางที่ลดลงไป 31 เมตร คิดเป็นร้อยละ 60.78 
และมีเวลาที่ใช้ในการผลิตก่อนการปรับปรุง 254.40 
วินาที หลังจากปรับปรุงมีเวลาในการผลิต 174.16 วินาที 
ลดลงไป 80.24 วินาที คิดเป็นร้อยละ 32.17 
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สงสัย รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจัย  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการตัดก้นกระป๋อง ซ่ึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของกระบวนการ
ผลิตกระป๋อง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรื่องลวดลายบนผิวกระป๋อง รายละเอียดต่างๆ ที่พิมพ์บนผิวกระป๋อง
โดยน ามาเปรียบเทียบสีโดยละเอียด ก่อนการปรับปรุงใช้วิธีการตัดก้นกระป๋องแบบใช้แรงงานคน ขนาดกระป๋องที่ใช้ใน
การทดสอบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร และ 50 มิลลิเมตร น ามาท าการตัดเพื่อทดสอบ พบว่าขนาด 35 
มิลลิเมตร ใช้เวลาเฉลี่ย 0.35 นาทีต่อกระป๋อง และกระป๋องขนาด 50 มิลลิเมตร ใช้เวลาเฉลี่ย 0.77 นาทีต่อกระป๋อง หลัง
การปรับปรุง โดยการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการตัดกระป๋องนี้พบว่า กระป๋องขนาด 35 มิลลิเมตร ใช้เวลาเฉลี่ย 0.11 
นาทีต่อกระป๋อง และกระป๋องขนาด 50 มิลลิเมตร ใช้เวลาเฉลี่ย 0.23 นาทีต่อกระป๋อง ผลจากการปรับปรุง พบว่า 
กระป๋องขนาด 35 มิลลิเมตร สามารถลดเวลาการตัดก้นกระป๋องได้ 0.24 นาทีต่อกระป๋อง และกระป๋องขนาด 50 
มิลลิเมตร สามารถลดเวลาการตัดก้นกระป๋องได้ 0.54 นาทีต่อกระป๋อง 
ค าหลัก กระป๋อง, การตัดก้นกระป๋อง, การลดเวลา 
 

Abstract 
The research is to study of cutting bottom can process. This process is one of packaging testing in can 
manufacturing process for quality check of product about color detail on the can surface. Before, 
improvement the process was using man power for cutting bottom can. In this experiment, these can 
sampling were used dimeter size 35 and 50 millimeters. The averaged processed time for using cutting 
were 0.35 and 0.77 minute per can for can dimeter 35 millimeters and dimeter 50 millimeters 
respectively. After, improvement the process by designed semi-automatic fixture cutting bottom can. 
The results show that, average processes time of cutting bottom can dimeter 35 millimeters is 0.11 
minute per can and dimeter 50 millimeters processed time is 0.23 minute per can. It could be 
concluded that, process time of cutting bottom can of dimeter 35 and 50 millimeters were reduced 
0.24 and 0.54 minute per can respectively. 
Keywords:  Can, Cutting bottom can, Reduce time  
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1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
บริษัทกรณีศึกษา เป็นบริษัทที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ กระป๋อง 
อลูมิเนียม เพื่อส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นน า ในกลุ่มของ 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ยาสีฟัน กาว และปากกา
เน้นข้อความ ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษามีลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมากกว่า 300 ราย อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 
แปซิฟิกกว่า 20 ประเทศ จากศึกษากระบวนการผลิต
กระป๋องอลูมิเนียมในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบอีก
ทั้งลวดลายบนกระป๋องเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะดึงดูดความ
สนใจให้กับผู้บริโภคสินค้า ซึ่งท าให้ลูกค้าที่สั่งผลิตกระป๋อง
ของบริษัทกรณีศึกษา ให้ความส าคัญเกี่ยวกับรายละเอียดที่
อยู่บนผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภค
สินค้า จึงท าให้ทางบริษัทกรณีศึกษา ได้เห็นความส าคัญเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และเรื่องลวดลายบนผิวกระป๋อง จึง
ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ที่พิมพ์บนผิวกระป๋อง
และน ามาเปรียบเทียบสีโดยละเอียด เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของรายละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ในการ
ตรวจสอบนั้นจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการตัดก้นกระป๋อง 
แล้วมาคลี่ออกให้เป็นแผ่นแต่ต้องอาศัยแรงงานจากคนในการ
ที่จะหมุนใบมีดในการตัดเฉือนก้นกระป๋อง และในการตัดแต่
ละครั้งมีจ านวนที่มาก จึงท าให้ใช้เวลานานในการตัดและเกิด
อาการเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน   
จากการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในกระบวนการตัดก้นกระป๋อง
ที่น าผนังของกระป๋องที่ท าการพิมพ์เรียบร้อยมาท าการ
ตรวจสอบและเสนอลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์
นั้นจะท าการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตัดก้น
กระป๋องให้ดีขึ้นจากของที่มีอยู่ เดิม โดยการให้มีการ
ขับเคลื่อนใบมีดแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดแรงงานจากคน 
และพัฒนาให้มีการใช้งานง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดี
ขึ้นและช่วยลดเวลาการปฏิบัติงาน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษากระบวนการตัดก้นกระป๋อง และลดเวลาใน
การตัดก้นกระป๋อง กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระป๋อง 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 มอเตอร์ คือ เครื่องกลไฟฟ้าที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยสร้างมอเตอร์จะเหมือนกับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทุกอย่าง จะมีข้อแตกต่างออกไปบ้าง
ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้เพราะว่าสภาพที่น ามาใช้งาน
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าทั่วไปจะเป็น
ชนิดเปิด (open type) กล่าวคือขดลวดอาร์เมเจอร์ และ
ขดลวดสนามแม่เหล็กจะพันเป็นแบบเปิดทั้งนี้ก็เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับลวดอย่างไรก็ตามเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องเดียว สามารถใช้ท าเป็นเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าหรือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าได้ 
หลักการท างานของมอเตอร์ คือ เมื่อมีกระแสไหลในขดลวด
ตัวน าที่พันอยู่บนแกนอาร์เมเจอร์ จะเกิดสันแรงแม่เหล็กรอบ 
ๆ ตัวน า และท าปฏิกิริยากับเส้นแรงแม่เหล็กที่ เกิดจาก
ขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ ท าให้เกิดแรงผลักขึ้นบนตัวน าท าให้
อาร์เมเจอร์หมุนไปได้ ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลและวางอยู่
บนแกนของอาร์เมเจอร์ โดยวางห่างจากจุดศูนย์กลางเป็น
ระยะ r ก าหนดให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดที่ปลาย A และ
ไหลออกที่ปลาย B จากคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่
ตัดผ่านซึ่งกันและกัน ดังนั้นปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กจะมี
จ านวนมากที่ด้านบนของปลาย A จึงท าให้เกิดแรง F1 กด
ตัวน า A ลงด้านล่างและขณะเดียวกันที่ปลาย B นั้น เส้นแรง
แม่เหล็กจะมีปริมาณมากที่ด้านหน้าท าให้เกิดแรง F2 ดันให้
ตัวน า B เคลื่อนที่ด้านบนของแรง F1 และ F2นี้เองท าให้อาร์
เมเจอร์ของมอเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นการท างาน
ของมอเตอร์จึงขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า เมื่อเอาตัวน าที่มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปวางในสนามแม่เหล็กมันจึงพยายาม
ท าให้ตัวน าเคลื่อนที่ไปในทศิทางที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก  
2.2 ความแข็งแกร่งต่อการเฉือน วัสดุสามารถทนทานต่อ
แรงตัดเฉือน (Shear force) ที่ท าให้วัสดุมีโอกาสที่จะฉีกขาด
ไปตามแนวแรงถ้าวัสดุหนึ่งสามารถทนทานต่อความเค้นดึง 
และอัดได้ดีแต่กับความเค้นเฉือนแล้วจะทนได้น้อยกว่า วัสดุ
บางชนิดอาจลดลงไปเกือบครึ่งของความเค้นดึง และอัดเลยก็
ได้ความเค้นเฉือน (t อ่านว่า ทาว) คือแรงเฉือนที่กระท าต่อ
พื้นที่หน้าตดั 
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3. การด าเนินงาน 
จากการศึกษา บริษัทกรณีศึกษา การทดสอบบรรจุภัณฑ์ 
กระบวนการตัดก้นกระป๋อง ในงานผลิตเครื่องมือกล แผนก
วิศวกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตเครื่องมือ ชิ้นส่วนเครื่องจักร
มือกล และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋อง เพื่อใช้ส าหรับท าแผ่น
เทียบสีให้กับลูกค้าพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงานมีระบบการท างานที่ล้าสมัย ผู้ปฏิบัติงานใช้มือ
หมุนชุดใบมีดตัดท าให้เกิดความเมื่อยล้า ขาดความสม่ าเสมอ
ในการหมุนชุดใบมีดตัดส่งผลให้รอยตัดที่ก้นกระป๋องไม่เรียบ 
ระยะการตัดไม่สม่ าเสมอและอาจเกิดอุบัติ เหตุในขณะ
ปฏิบัติงานได้ 
ดังนั้น จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ตัดก้นกระป๋องจากที่ ใช้มือหมุนชุดใบมีดตัด เป็น การ
ขับเคลื่อนชุดใบมีดตัดแบบอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานและลดการสูญเสียเวลาในการท าแผ่นเทียบสี
ท าให้ส่งมอบทันก าหนดลูกค้าต้องการ    

 

 
ภาพที่ 1 อุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องแบบเดิม 

 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบ 
จากการตรวจสอบอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋อง และสอบถาม
ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานพบว่ามีปัญหา ดังนี้ 
1.ความไม่ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากอุปกรณ์ตัด
ก้นกระป๋องที่ใช้งานอยู่เป็นแบบเดิมต้องใช้มือหมุนชุดใบมีด
ตัดโดยการตัดก้นกระป๋องเพื่อท าแผ่นเทียบสีในแต่ละครั้งจะ
มีการตัดก้นกระป๋อง ประมาณ 50–80 กระป๋องต่อวัน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้าน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

2.ชิ้นงานที่ได้ไม่มีคุณภาพ อุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องที่ใช้งานอยู่ 
ต้องใช้มือหมุนชุดใบมีดขาดความสม่ าเสมอในการหมุนชุด
ใบมีดตัด ส่งผลให้รอยตัดที่ก้นกระป๋องไม่เรียบ ระยะการตัด
ไม่สม่ าเสมอ  
3.การปรับระยะตัดของชุดใบมีดของอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋อง
เดิม มีขั้นตอนที่ซับซ้อนปรับตั้งยาก เนื่องจากรายละเอียดที่
ปรากฏอยู่บนกระป๋องมีการวางระยะงานพิมพ์ไม่เท่ากัน 
ดังนั้นการตัดก้นกระป๋อง จ าต้องปรับตามระยะ    
   

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการใช้งานโดยใช้มือหมุนชุดใบมีด และปรับระยะ 

 

 
ภาพที่ 3 การปรับตั้งระยะใบมีดของอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋อง โดยใช้แท่ง
เหล็ก 2 แท่ง สอดใส่เข้าไปในรูเจาะของแป้นเกลียว แล้วหมุนทิศทาง

สวนกันเพื่อคลายแป้นเกลียวออก 

ภาพที่ 4 ใบมีดตัดที่ล็อกด้วยแป้นเกลียวของอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋อง 
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3.2 แนวคิดที่จะปรับปรุงแก้ไข 
จากปัญหาที่พบ จึงได้มีการระดมสมอง ในการปรับปรุง
ปัญหาดังกล่าว โดยเปลี่ยนการหมุนชุดใบมีดตัดแบบเดิมที่ใช้
การหมุนด้วยมือของผู้ปฏิบัติงานเป็นการใช้มอเตอร์หมุนขับ
ส่งก าลังโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 V สามารถปรับ
ความเร็วรอบในการท างานได้ ซึ่งเป็น PANASONIC Gear 
Motor, Model: M91x40GD4W2, 40 W, Speed Output 
Shaft 355 rpm. และสามารถปรับความเร็วรอบในการหมุน
ของมอเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 5 มอเตอร์ส่งก าลังหมุนชุดใบมีดตัด และชุดปรับความเร็วรอบ 

 

การปรับปรุงชุดจับกระป๋องแบบเดิมไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 
ให้เป็นแท่นสไลด์เลื่อนเข้าออกได้ทั้ง 2 ทิศทาง (ซ้าย ขวา) 
และสามารถปรับทิศทางเคลื่อนที่ เข้าออกได้ทั้ง 2 แกน 
เพื่อให้สามารถปรับระยะตัดชิดขอบก้นกระป๋องมากที่สุด 
(ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร) โดยชุดมีดตัดให้อยู่กับที่แล้วแท่น
สไลด์จับกระป๋องเลื่อนที่เข้าหาแท่นมีดตัดแทนการปรับระยะ
ตัดจากเดิมต้องมีการปรับใบมีดตัดขึ้นลงต้องใช้แท่งเหล็ก 2 
แท่ง ขันแป้นเกลียวคลายล็อก  
 

 
ภาพที่ 6 แท่นสไลด์ชุดจับกระป๋องเพื่อการท างานที่สะดวกมากขึ้น 

 

3.3 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยตัดก้นกระป๋อง 
การออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องใหม่นั้นต้อง
ค านึงถึงปัญหาที่พบในอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องแบบเดิม โดย

ต้องออกแบบให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังภาพที่ 6 
การออกแบบอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องนี้จะใช้ โปรแกรม 
Autodesk Inventor Professional 2015  ใ นก า รช่ ว ย
ออกแบบเพื่อจ าลองรูปทรง และลักษณะการท างานเบื้องต้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบขั้นต้นโดยอ้างอิงขนาด
ชิ้นส่วนต่าง ๆ จากแบบดั้งเดิมเพื่อความรวดเร็วในการ
ออกแบบ และความต้องในการใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 7 อุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องที่ออกแบบใหม่ 

 

3.4 การขึ้นรูปชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋อง
การขึ้นรูปชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋อง จะ
ด าเนินการตามแบบงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องจะใช้โปรแกรม AUTO 
CAD ในการสร้างแบบขึ้นมา โดยอ้างอิงจากอุปกรณ์ตัดก้น
กระป๋องแบบเดิม 
 

3.5 ขั้นตอนการประกอบและทดสอบการตัดกระป๋อง  
เมื่อประกอบชุดตัดก้นกระป๋องแล้วเสร็จจึงได้ท าการทดสอบ
การตัดก้นกระป๋องเพื่อให้การใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ และเพื่อการปรับปรุงให้สอดคล้องในการใช้งานจริง  

 
ภาพที่ 8  ชิ้นส่วนของเครื่องตัดก้นกระป๋องที่รอการประกอบ 

 

การประกอบและทดสอบ ครั้งที่ 1  
จากการประกอบอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องแล้วเสร็จได้ท าการ
ทดสอบตัดก้นกระป๋องพบว่าอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องมีปัญหา
ที่ต้องแก้ไขอยู่ 3 ส่วนดังนี้ 
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ปัญหาที่พบจากการทดสอบ ครั้งที่ 1 
1. เพลาขับใบมีดตัดมีความยาวไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการ
สะท้านในขณะใบมีดตัดกับกระป๋องส่งผลให้รอยตัดไม่ตรง
ตามแนวเส้น และไม่เรียบ 
2. โรลเลอร์ (Roller) ส าหรับจับกระป๋องมีความแข็งผิวมาก
เกินไป ท าให้ผิวของกระป๋องเกิดความเสียหายในขณะตัด 
3. การปรับแต่งระยะชิ้นส่วนต่าง ๆ ของงานประกอบอุปกรณ์
ตัดก้นกระป๋อง 

 
ภาพที่ 9 การทดสอบการตัดก้นกระป๋อง ครั้งที่ 1 

 

วิธีแก้ปัญหา 
ท าการลดขนาดความยาวของเพลาขับใบมีดตัดให้สั้นลงเพื่อ
ลดการสะท้านของใบมีดตัดในขณะตัดผนังกระป๋องโดยลด
ความยาวจากของเดิม 150 มิลลิ เมตร ให้ เหลือ 120 
มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการตัดให้ดียิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 10 เพลาขับใบมีดตัดที่น ามาลดขนาดความยาวใหม่ 

 

โรลเลอร์ (Roller) ที่ท าหน้าที่ในการประคองกระป๋องในขณะ
ตัด ซึ่งท ามาจากพลาสติก (POM) มีความแข็งมาก เมื่อสัมผัส
กับผนังของกระป๋องขณะรับแรงกดจากการป้อนกระป๋องเข้า
หาชุดใบมีดตัดท าให้โรลเลอร์กดผนังของกระป๋องบุบ มีรอย
ต าหนิบนผิวของกระป๋องท าให้ไม่สามารถน าไปใช้งานท าแผ่น
เทียบสีเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้  
 
 

 
ภาพที่ 11 ลักษณะโรลเลอร์ที่ท ามาจากพลาสติก (POM) 

 

 
ภาพที่ 12 ปัญหาที่พบเนื่องจากโรลเลอร์มีความแข็งเกินไป 

 

 
ภาพที่ 13 ผนังของกระป๋องที่เกิดรอยบุบและต าหนิบนผิวกระป๋อง 

 

วิธีแก้ไขปัญหา 
เปลี่ยนวัสดุในการท าโรลเลอร์ใหม่จากพลาสติก (POM) เป็น 
โพลียูรีเทน (Polyurethane) เพื่อให้มีความนิ่มและมีความ
ยืดหยุ่น เมื่อสัมผัสกับผิวของกระป๋องรับแรงกดจากการตัด
เฉือนที่ผนังกระป๋องจะช่วยลดการบุบและลดการเกิดรอย
ต าหนิผิวผนังกระป๋องท าให้ชิ้นงานไม่ได้รับความเสียหาย  
 

 
ภาพที่ 14 โรลเลอร์ที่ท ามาจากโพลียูรีเทน 
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ภาพที่ 15 หลังจากเปลี่ยนใช้โรลเลอร์ที่ท ามาจากโพรียูรีเทนแล้วท าการ
ทดสอบตัดก้นกระป๋องแล้ว พบว่ามีรอยตัดเรียบ ไม่บุบ ไม่มรีอยต าหนิ

บนผิวกระป๋อง 

 
การทดสอบ ครั้งที่ 2 
จากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์
ตัดก้นกระป๋องตามที่พบปัญหาจากการทดสอบครั้งที่ 1 แล้ว
จึงท าการประกอบชิ้นส่วนใหม่และทดสอบตัดก้นกระป๋อง
ตามขนาดต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อยืนยันการใช้งาน
ของอุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องคลอบคลุมทุกขนาดของ
ผลิตภัณฑ์หรือไม่ คุณภาพของรอยตัดเป็นอย่างไรและจะลด
การเกิดรอยต าหนิบนชิ้นได้หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบปัญหาที่
เกิดกับการทดสอบ ครั้งที 1 ดังนี้  
1.การที่เพลามียาวไม่เหมาะสมท าให้เกิดการสะท้านระหว่าง
ใบมีดตัดกับผนังกระป๋องส่งผลให้การหมุนตัดของใบมีดไม่
เสถียร การตัดไม่เรียบเป็นครีบ ผลที่ได้จากการแก้ปัญหาใน
ทดสอบครั้งที่  1 ท าให้รอยตัดที่ผนังของกระป๋องเรียบ
สวยงาม ไม่เป็นครีบ เนื่องจากใบมีดตัดมีการหมุนที่เสถียรขึ้น 
มีรอยการตัดบรรจบพอดีซึ่งมีผลมาจากเพลาขับชุดมีดตัดไม่
สะท้านในขณะหมุนตัด        

 
ภาพที่ 16 การทดสอบครั้งที่ 2 รอยตัดที่ผนังของกระป๋องเรียบ ไม่มี
ครีบ เนื่องจากใบมีดตัดมีการหมุนที่เสถียรขึ้นมีรอยการตัดบรรจบกัน 

 

2. โรลเลอร์มีความแข็งเกินไปท าให้ขณะประคองกระป๋อง
ได้รับแรงกดในการตัดเฉือนของใบมีดตัด เมื่อโรลเลอร์มีความ
แข็งมากเกินไป จึงกดผนังกระป๋องเป็นรอยบุบและรอยต าหนิ
บนชิ้นงานจึงได้เปลี่ยนวัสดุในการท าโรลเลอร์ใหม่เป็นโพลียูรี

เทน (Polyurethane) ผลที่ได้จากการแก้ปัญหาในทดสอบ
ครั้งที่ 1 พบว่าที่ผนังกระป๋อง ไม่มีรอยบุบ  ไม่มีรอยต าหนิบน
ผนังกระป๋อง และคุณภาพของชิ้นงานโดยรวมเป็นที่ยอมรับ
ได้ 

 
ภาพที่ 17 กระป๋องที่ทดสอบการตัดก้นในครั้งที่ 2 พบว่าที่ผนังกระป๋อง

ไม่มีรอยบุบและไม่มีรอยต าหนิบนผนังกระป๋อง 
 

ปัญหาที่พบจากการทดสอบในครั้งที่ 1 หลังจากท าการ
ปรับปรุงแก้ไข และทดสอบในครั้งที่  2 ผลการทดสอบ
คุณภาพของชิ้นงานเป็นไปตามที่บริษัทกรณีศึกษา และลูกค้า
ก าหนด ดังภาพที่แสดง 
 
4. ผลการทดลอง จากการศึกษาขั้นตอนการท างานเพื่อให้ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ และทดสอบทดสอบการตัดก้นกระป๋อง
จริงระหว่างแบบเดิมกับแบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อท าการ
หาประสิทธิภาพ หลังปรับปรุงมาเปรียบเทียบก่อนปรับปรุง 
โดยเลือกใช้กระป๋องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร 
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร จ านวนที่ใช้ท าการ
ทดสอบขนาดละ 5 กระป๋อง เพื่อหาค่าเฉลี่ยเวลาต่อหนึ่ง 
กระป๋อง 
 
ตารางที่ 1 ตารางเวลาการท างานตัดก้นกระป๋อง ก่อนปรับปรุง 

 
 
 
 
 

อุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องก่อนปรับปรงุ (นาที) 

ล าดับ 
ขนาด

กระป๋อง 
ชิ้นที ่

เฉลี่ย 
 1  2  3  4  5 

1. 35 มม. 0.39 0.32 0.33 0.35 0.34 0.35 
2. 50 มม. 0.59 0.56 1.05 1.11 0.54 0.77 
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ตารางที่ 2 ตารางเวลาการท างานตัดก้นกระป๋อง หลังปรับปรุง 

 
ตารางที่ 3 ตารางเวลาการท างานตัดก้นกระป๋องก่อนและหลังปรับปรุง 

 
5. สรุปผลการทดลอง 
5.1 สรุปผลการทดลอง จากการทดสอบอุปกรณ์ตัดก้น
กระป๋องหลังปรับปรุง พบว่าสามารถลดเวลาในการตัด
กระป๋องได้ดังนี้ กระป๋องขนาด 35 มม. ลดเวลาในการตัด
กระป๋องได้ 0.24 นาที ต่อกระป๋อง และกระป๋องขนาด 50 
มม. ลดเวลาในการตัดกระป๋องได้ 0.54 นาที ต่อกระป๋อง  
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาส าหรับการปรับปรุงพัฒนา
อุปกรณ์ตัดก้นกระป๋องนั้น อาจต้องมีการทดสอบอุปกรณ์
หลายครั้ง และรวมถึงการถอดประกอบด้วย ในการปรับตั้ง
ระยะต่างๆ ของชิ้นส่วน ต้องใช้เวลาในการท างานและส่วน
บางชิ้นส่วนไม่สามารถผลิตเองได้จึงต้องสั่งน าเข้าจาก
ต่างประเทศท าให้ต้องเสียเวลาในการรอส่งผลให้การทดสอบ
นั้นต้องล่าช้าตามไปด้วย  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ตัดก้น
กระป๋องนั้น อาจต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถ
ใช้งานได้ง่ายขึ้นมากกว่านี้  และมีแนวคิดว่าอาจต้องท า
ภาชนะรองรับเศษตัด และชิ้นส่วนที่เป็นก้นกระป๋องไม่ให้
หล่นลงพื้น และไม่ต้องใช้มือหยิบเศษตัดออกในขณะ
ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวคงเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของฟาร์มไก่ไข่
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ได้แก่ แผนผังแสดงเหตุและผล และแผนผังพาเรโต 
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหา จากการวิจัยพบว่า สาเหตุหลักของปัญหา ได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม จากนั้นเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพยุคใหม่ทั้ง 7 ได้แก่ แผนผังต้นไม้ แผนผังแมทริกซ์ และ
แผนผังลูกศร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ จากการวิจัยพบว่า เมื่อมี
การปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้วท าให้การด าเนินงานฟาร์มไก่ไข่มีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
ค าหลักการศึกษางาน, การปรับปรุง, กระบวนการผลิต, เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 
 
Abstract 
This research had an objective to implement Industrial Engineering techniques in the hen farm 
process improvement and production efficiency. The research methodology composed of the use of 
cause and effect diagram and the Pareto chart in 7 Quality Control tools to search for root causes.  
They were human, materials, method and environment. Next, the Tree Diagram, Matrix Diagram and 
Arrow Diagram in New 7 Quality Control tools were applied to look for improvement methodologies 
and design new production process, respectively. The result showed a profit increase.  
Keywords: Improvement, Production Process, Quality Control Tools 
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1. บทน า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เป็นสาขาวิชาที่มีฟาร์มเลี้ยง
สัตว์เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา อีกทั้งยัง
เป็นแหล่งรายได้ของคณะฯ ด้วย สาขาวิชาได้มีการ
ด าเนินงานฟาร์มไก่ไข่โดยการท าความร่วมมือกับหน่วยงาน
เอกชนภายนอก เงินรายได้จากงานฟาร์มจัดเป็นเงิน
ผลประโยชน์ที่คณะฯ สามารถน ามาใช้บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคณะฯ ได้ ถ้าหากสาขาวิชาสามารถเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตให้มากขึ้น จะส่งผลให้สามารถเพิ่มเงินรายได้ใน
ส่วนของเงินผลประโยชน์ ได้มากขึ้น เช่นกัน  ในการ
บริหารงานฟาร์มไก่ไข่ที่ ผ่านมาประสบกับปัญหาการ
ด าเนินงานแล้วได้รายได้สุทธิต่ า เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง 
ได้แก่ การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ การเสียค่า
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรมากเกินไป และคุณภาพของผลผลิตไม่
ดี  เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อให้การด าเนินงานฟาร์มดีขึ้น โดยการ
น าหลักการวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และมีนักวิชาการน าหลักการ
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตให้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงกระบวนการโดยการควบคุม
การพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความสูญเสีย [1] การ
ปรับปรุงกระบวนการพ่นสีแบบอัตโนมัติเพ่ือลดปริมาณของ
เสีย [2] การปรับปรุงกระบวนการผลิตชาเขียวเพื่อลดความ
สูญเสียขวดพีอีวี [3] การปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อลด
ความสูญเสียในการผลิตคอยล์ [4] และการปรับปรุง
กระบวนการทอลวดตาข่ายเพื่อลดจ านวนของเสียใน
อุตสาหกรรมทอลวดตาข่าย [5] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่
จะน าเอาหลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในฟาร์มไก่ไข่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น และเพื่อเพิ่มผลก าไร
ให้กับการด าเนินงานฟาร์มไก่ไข่  
  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจั ย ในครั้ งนี้ ได้ป ระยุกต์ ใช้ เค รื่ อ งมื อทาง
วิศวกรรมอุตสาหการหลายอย่าง ได้แก่ 
2.1 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) เป็นการเขียนไดอะแกรมหรือแผนภูมิเพื่อแสดง
สาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ลักษณะนั้นอาจเป็นทางด้านคุณภาพ หรือลักษณะของเสีย 
แล้วค้นหาสาเหตุที่มีผลเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะนั้น 
เขียนแสดงลงในแผนภูมิลักษณะคล้ายก้างปลา (Fish 
Bone Diagram)  
2.2 แผนผังพาเรโต (Pareto Chart) เป็นการเขียนกราฟ
แท่ งขน าดของข้ อมู ล  เพื่ อ ใช้ เป รียบ เที ยบดู ค่ ากั บ
ความส าคัญของข้อมูล หรือปริมาณของปัญหา หรือ
ข้อบกพร่อง เพื่อจะเป็นแนวทางในการที่จะพิจารณาแก้ไข
ปัญหาที่ควรจะแก้ไขปัญหาใดก่อนหลัง ใช้ในโอกาสแยก
ปัญหาที่ส าคัญออกจากปัญหาที่ไม่ส าคัญ ส่วนมากจะใช้ใน
ตอนชี้ประเด็นปัญหา และในขั้นการเปรียบเทียบผล 
2.3 แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram) ใช้เพื่อหา
แนวทางแก้ไข/ป้องกัน ในรูปของแผนงาน/แนวทางหรือ
วิธีการ โดยตอบค าถามว่า  “ท าอย่ างไร” เพื่ อมุ่ งสู่
วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่อยากเป็น โดยการมุ่งเน้นไปที่ต้น
ตอหรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  
2.4 แผนภูมิแมทริกซ์ (Matrix Diagram) เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยหาความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และ
แผนงาน/มาตรการ/วิธีการ ที่ได้จากการเสนอแนะขึ้นว่า
แนวทางใดน่าจะมีความเป็นไปได้ มีความคุ้มค่า และส่งผล
กระทบให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ก่อน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัด อย่างเต็มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
2.5 แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram) เป็นการวางแผน
งานที่มีการก าหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และ
ล าดับก่อนหลังของแต่ละกิจกรรมว่ากิจกรรมใดควรท า
ก่อน-หลัง เพื่อที่จะบริหารโครงการหรือแผนงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จิรัฐิติ [6] ศึกษาการน าเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่างทั้ง

แบบดั้งเดิมและแบบใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 10 
พบว่า ทางโรงพยาบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
บริการผู้ป่วยนอกได้ โดยสามารถลดระยะเวลารอคอยของ
ผู้ใช้บริการตั้งแต่มาถึงจนถึงก่อนพบแพทย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 
นาที จากเดิมเวลาเฉลี่ยที่  21 นาที และระดับความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการที่วัดจากแบบสอบถามก็เพิ่มขึ้นเป็น 
42 เปอร์เซ็นต์  

อารดา [7] ศึกษาการน าเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง
มาใช้ในการหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกของ
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา  พบว่า มีแนวทาง

การปฏิบัติใหม่ดังนี้  การเปลี่ยนแปลงแผนผังต าแหน่ง
จัดเก็บ โดยใช้ระบบการจัดเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินค้าตาม
ยอดการเบิกออกของสินค้า การเพิ่มจ านวนรถบรรทุกใน
การส่งออกสินค้า และการจัดสรรจ านวนรถยกในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า ผลปรากฏว่า เวลาโดยเฉลี่ยที่สินค้าอยู่ใน
ระบบมีค่าลดลง 44 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 52.38 โดย
ไม่มีการท างานนอกเวลาเกิดขึ้นในระบบ  

ปภาวิน [8] ศึกษาการใช้เครื่องมือคุณภาพมาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตยากันยุงของ
โรงงาน พบว่า ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อย
ละ 78.25 เป็นร้อยละ 81.60 และของเสียลดลงจากเดิม
ร้อยละ 11.8 เป็นร้อยละ 2.57 ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง

3. ข้อมูลที่ส าคัญ 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 

3.1.1 การด าเนินงานของฟาร์มไก่ไข่ของแผนกสัตว์

ปีก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  เป็นการรับจ้างเลี้ยงแบบ

ประกันราคากับบริษัทเอกชน โดยได้รับผลตอบแทนจาก

การเลี้ยงเป็นประจ าทุกเดือน  

3.1.2 เลี้ยงไก่ไข่สาวอายุ 18 สัปดาห์ จ านวน 5,000 

ตัว เป็นระยะเวลา 56 สัปดาห ์(เลี้ยงไก่ไข่ 1 รุ่น) 

3.1.3 โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่เป็นโรงเรือนระบบปิด ที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ 

3.2 การด าเนินการวิจัย  

3.2.1 ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการผลิตฟาร์มไก่

ไข่โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต และแบบ

สัมภาษณ์มีเนื้อหาดังนี้  รูปแบบการด าเนินงาน วิธีการ

ด าเนินงาน และผลตอบแทนที่ได้รับจากการเลี้ยงไก่ไข่ และ

ศึกษาข้อมูลการผลิตไก่ไข่ย้อนหลัง ได้แก่ คุณภาพของ

ผลผลิต ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และผลตอบแทนที่

ได้รับ  

3.2.2 จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตไก่ไข่ 

เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิต โดยการระดม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ใช้

เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่  การเลือกใช้

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดแบบดั้งเดิม [9] ดังนี้ ใช้แผนผัง

แสดงเหตุและผลวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และใช้

แผนผังพาเรโตเพื่อจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุที่ท าให้

เกิดปัญหา  

3.2.3 เมื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหาแล้ว จึงมี

การออกแบบกระบวนการผลิตไก่ไข่ใหม่ โดยใช้เครื่องมือ

คุณภาพใหม่ 7 อย่าง [10] ดังนี้  ใช้แผนผังต้นไม้ในการ

แก้ปัญหาส าหรับผลักดันกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ จากนั้นใช้แผนผังแมทริกซ์ส าหรับการท าให้

ปัญหากระจ่างชัด โดยใช้ในการค้นหาสาเหตุหลักของ

ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อได้ข้อมูลแล้ว

น าม าออกแบบกระบวนผลิ ต ไก่ ไข่ ใหม่  โดย จั ดท า
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ก าหนดการที่ เหมาะสมและควบคุมก าหนดการอย่างมี

ประสิทธิผลด้วยแผนผังลูกศร 

3.2.4 เสนอการออกแบบกระบวนการผลิตไก่ไข่ใหม่

ให้กับผู้บริหารและขออนุมัติการปฏิบัติงานโครงการ เมื่อ

ผู้บริหารอนุญาต จึงสามารถลงมือด าเนินโครงการได้  

3.2.5 เก็บข้อมูลการผลิตไก่ไข่ ได้แก่ คุณภาพผลผลิต 

ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการผลิต เพื่อวิเคราะห์ผล

ของการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

 

4. ผลการวิจัย 

การด าเนินงานของแผนกสัตว์ปีกเป็นการรับจ้างเลี้ยง
แบบประกันราคากับบริษัทเอกชน โดยได้รับผลตอบแทน
จากการเลี้ยงเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งแต่ละเดือนจะได้รับไม่
เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิตและประสิทธิภาพใน
การผลิต และจากการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ไก่ไข่ โดยการน าเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 มาใช้ในการหา
แนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
เริ่มต้นจากการระดมความคิดเห็นของผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิต พบว่า ปัญหาของแผนกฯ คือ มีรายได้สุทธิต่ า เมื่อ
ทราบปัญหาแล้วจึงใช้แผนผังแสดงเหตุและผลวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา พบว่าสาเหตุหลักของปัญหา ได้แก่ คน 

วัสดุอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม จากนั้นท า
การหาสาเหตุย่อยของสาเหตุหลัก (ดังแสดงในรูปที่ 1) 
พบว่า สาเหตุย่อยที่ส าคัญของสาเหตุหลักด้านคน คือ การ
จ่ายค่าจ้างแรงงานของแผนกสูงกว่าที่เป็นจริง  

สาเหตุย่อยของสาเหตุหลักด้านวัสดุอุปกรณ์  คือ 
ระบบการให้อาหารอัตโนมัติและวัสดุรองรับไข่ช ารุด
เนื่องจากหนูกัด ระบบล าเลียงไข่ช ารุดเนื่องจากไม่ได้โกยมูล
ออกจากโรงเรือนทุกวันท าให้ความเค็มจากมูลไปท าให้
อุปกรณ์ เป็นสนิม และมอร์เตอร์พัดลมไหม้ เนื่องจาก
กระแสไฟฟ้าตกและดับเพราะฝนตก 

สาเหตุย่อยของสาเหตุหลักด้านวิธีการ คือ ผลผลิตไข่
ไม่ได้คุณภาพ เช่น ไข่บุบ ไข่แตก ไข่สกปรก ท าให้ขายไข่ได้
ราคาต่ ากว่าที่ประกันราคาไว้ เป็นผลมาจากการเก็บไข่น้อย
ครั้งต่อวัน ท าให้ไข่สะสมในระบบล าเลียงมากแม่ไก่จึงจิกไข่
เล่น และคนงานไม่ท าความสะอาดไข่ สาเหตุย่อยอีกอย่าง
คือ ไม่สามารถจ าหน่ายผลพลอยได้งานฟาร์ม คือ มูลไก่ ได้ 
เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีฝนตกชุก มูลไก่ไม่แห้ง 

สาเหตุย่อยของสาเหตุหลักด้านสิ่ งแวดล้อม คือ 
ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูล และสาเหตุย่อยอีก
อย่างคือ การจ่ายค่าเวชภัณฑ์ในการก าจัดกลิ่น และหนอน
แมลงวัน  
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รูปที่ 1  แผนผังแสดงเหตุและผลการด าเนินงานมีรายได้สุทธิต่ า 
 

        จากนั้นเลือกสาเหตุที่ส าคัญจากแผนผังแสดงเหตุ
และผลมาวิ เคราะห์ ตามหลักพาเรโต เพื่ อจั ดล าดั บ
ความส าคัญของสาเหตุ พบว่า สาเหตุของการด าเนินงาน
แล้วมีรายได้สุทธิต่ าที่ส าคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ ค่าแรงงาน 
คิดเป็นร้อยละ 52.27 อันดับสองคือ ค่าซ่อมบ ารุงและค่า
วัสดุอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 30.02 อันดับสามคือ ค่าเสีย
โอกาสในการจ าหน่ายมูลไก่ คิดเป็นร้อยละ 8.43 อันดับสี่
คือ ค่าเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิตไข่ที่ไม่ได้คุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 6.08 อันดับสุดท้ายคือ อื่นๆ ได้แก่ ค่ายา
และเวชภัณฑ์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 3.20  
        เมื่อทราบล าดับความส าคัญของสาเหตุแล้ว น าเอา
สาเหตุหลักๆ ได้แก่ ค่าแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 52.27 และ
ค่าซ่อมบ ารุงและค่าวัสดุอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ  30.02 
รวมเป็นร้อยละ 82.29 ของสาเหตุทั้งหมด มาวิเคราะห์หา

แนวทางแก้ไขปัญหาของการด าเนินงานมีรายได้สุทธิต่ าด้วย
เครื่องมือคุณภาพใหม่ คือ แผนผังต้นไม้ (ดังแสดงในรูปที่ 
2) ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ จะท าอย่างไรให้การ
ด าเนินงานฟาร์มมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น จากการระดมความ
คิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ต้องมีการลดค่าจ้าง
แรงงาน ด้วยการปรับหมวดการจ่ายค่าจ้างแรงงานให้ตรง
ตามแผนกงานฟาร์ม ส าหรับค่าจ้างเหมาต่างๆ ต้องมีการ
ประสานงานขอความร่วมมือกับบุคลากรสายช่างมาช่วย
ซ่อมบ ารุง จัดท าแผนปฏิบัติงานให้คนงานและนักศึกษา
ประจ าแผนกท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์เป็น
ประจ าเพื่อลดการช ารุดของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ 
การลดค่าซ่อมบ ารุงและค่าวัสดุอุปกรณ์  ด้วยการท า
กิจกรรม 5 ส และการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
และวัสดุอุปกรณ์ 
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รูปที่ 2  แผนผังต้นไม้จ าแนกหามาตรการแก้ไขปัญหา 
 
พิจารณาน ามาตรการแก้ไขปัญหาจากแผนผังต้นไม้

มาวิ เคราะห์ หามาตรการแก้ ไขปัญ หาที่ ดี ที่ สุ ดด้ วย
แผนผังแมทริกซ์ จากการวิเคราะห์พบว่า มาตรการแก้ไข
ปัญหาที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน มีดังนี้  ด้านค่าจ้างแรงงาน 
ได้แก่ ประสานงานขอความร่วมมือจากบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ได้แก่ คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชา
ทางด้านวิศวกรรมมาช่วยซ่อมบ ารุง การปรับหมวดการจ่าย
ค่าจ้างแรงงานให้ตรงตามแผนกงานฟาร์ม ด้านการลดค่า
ซ่อมบ ารุงแลค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ การท ากิจกรรม 5 ส 
และการท าแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

เมื่อได้มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในแต่ละด้านแล้ว 
น ามาตรการนั้นมาวิเคราะห์ด้วยแผนผังลูกศร เพื่อจัดท า
ก าหนดการและขั้นตอนการด าเนินงานที่เหมาะสมซึ่งเป็น
การออกแบบกระบวนการผลิตไก่ไข่ใหม ่ดังนี้ 

- ด้านค่าจ้างแรงงาน เริ่มต้นจากการประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อสรุปเรื่องการขอปรับหมวดค่าจ้าง
แรงงานเสนอผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารอนุมัติจึงด าเนินการได้ 

- ด้านค่าซ่อมบ ารุงและค่าวัสดุอุปกรณ์ เริ่มต้นจาก
การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อสรุปไปปฏิบัติ ดังนี้ 

ขั้นแรก ด าเนินการท ากิจกรรม 5 ส ขั้นที่  2 การจัดท า
เอกสาร ประกอบด้วย เอกสารการบันทึกการเข้าออกฟาร์ม 
บันทึกการให้ผลผลิต บันทึกการปฏิบัติงาน คู่มือแผนการ
ปฏิบัติงานและการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ขั้นที่ 3 การจัดท า
คู่มือแผนการซ่อมบ ารุง ประกอบด้วย ทะเบียนเครื่องจักร 
ประวัติเครื่องจักร และบันทึกการซ่อมบ ารุง 

หลังจากน าการออกแบบการผลิตไก่ไข่ใหม่ไปปฏิบัติ
จริง เป็นระยะเวลา 56 สัปดาห์ (เลี้ยงไก่ไข่ 1 รุ่น) พบว่า 
ผลการด าเนินงานของแผนกสัตว์ปีกมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดย
ก่อนการได้รับการปรับปรุง แผนกฯมีรายได้สุทธ ิคิดเป็นเงิน 
8,827.00 บาทต่อการเลี้ยงไก่ 1 รุ่น และเมื่อได้รับการ
ป รับ ป รุ งแ ล้ ว  แ ผ น ก ฯ  มี ร าย ได้ สุ ท ธิ  คิ ด เป็ น เงิ น 
220,143.60 บาทต่อการเลี้ยงไก่ 1 รุ่น 
 
5. สรุป 

การน าเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง ทั้งแบบดั้งเดิมและ
แบบใหม่มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตไก่ไข่ของ
แผนกสัตว์ปีกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เริ่มต้นจากการ
ค้นหาปัญหาของแผนกสัตว์ปีก คือ รายได้สุทธิต่ า โดยมี
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สาเหตุหลักมาจากการเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ กระบวนการผลิต
สูงเกินไป ผลผลิตไข่ไม่ได้คุณภาพ และการสูญเสียโอกาสใน
การจ าหน่ายมูลไก่ ภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตแล้ว พบว่า แผนกฯ สามารถด าเนินงานได้ก าไรเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นการน าเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่างไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานนั้นสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กร 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่ให้
ความอนุเคราะห์สถานที่และให้ข้อมูลท าการวิจัยในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA) และผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวน
ยางที่ด าเนินการโดยรัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งให้เงินเกษตรกรชาวสวนยางจ านวน 1,500 บาทต่อไร่ จ านวนไม่เกิน 
15 ไร่ SIA และ SROI เริ่มด้วยการท าห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) เพื่อหาตัวชี้วัด (Indicator) ที่เหมาะสมกับ
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคม  ข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 93 ราย ใน
จังหวัดสงขลา, จังหวัดระยอง และจังหวัดอุบลราชธานี แล้วแปลงค่าตัวชี้วัดเป็นมูลค่าทางการเงิน (Monetization)  
จากนั้นจึงค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)  ได้ค่าเท่ากับ 1.13: 1 หรือเมื่อรัฐบาลลงทุนให้เงิน
สนับสนุนเกษตรกร 1 บาทจะได้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคิดเป็น 1.13 บาท ดังนั้นการตัดสินใจให้เงินอุดหนุน
ทางการเกษตรแก่เกษตรกรมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
ค าหลัก  การประเมินผลกระทบทางสังคม, ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน, เงินอุดหนุนทางการเกษตร, ยางพารา   
 

Abstract 
The objective of this study is to perform social impact assessment (SIA) and to evaluate the social return 
on investment (SROI) of the Rubber Farmer Empowerment Project that was run by the Thai Government 
in 2016.  This project gave rubber farmers 1,500 Baht/Rai but at most 15 Rai.  This tool helps to assess 
the impact of agricultural subsidies.  This research starts by building an impact value chain and proposing 
indicators for analyzing social impacts.  The data was collected from 93 rubber farmers in Songkhla, 
Rayong, and Ubon Ratchathani Provinces.  Then indicators were monetized to evaluate the social 
impacts which were then used to compute the social return on investment (SROI).  We found that the 
SROI is 1.13, which means that one Baht that the Government invests generates 1.13 Baht in value.  
Therefore, Government Subsidy for Rubber Farmers is a good investment. 
Keywords:  Social Impact Assessment, Social Return on Investment, Agricultural Subsidy, Nature Rubber 
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1. บทน า 
 เกษตรกรนิยมปลูกยางพาราอย่างแพร่หลายและใน
บริเวณกว้าง เนื่องจากในปี พ.ศ. 2554 ราคายางพาราได้เพิ่ม
สูงขึ้นมากเฉลี่ย 125.10 บาทต่อกิโลกรัมยางแห้ง [1] ในปี 
พ.ศ. 2557 มีจ านวนพื้นที่เพาะปลูกยางพารารวมทั้งประเทศ
ทั้งหมด 22,176,714 ไร่ [2] คิดเป็น 14.86% ของพื้นที่
เพาะปลูกทั้งประเทศ [8]  ในเวลาที่ยางพารามีราคาสูง 
จ านวนพื้นที่ เพาะปลูกจึงเพิ่มขึ้น   เมื่อมีการเพาะปลูก
ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ ายางเกินความ
ต้องการของตลาด อีกทั้งผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจจีนชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นฐานการผลิต
ล้อยางชั้นน าของโลก และเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย เริ่ม
ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงปีพ.ศ. 2554-2556 ส่งผลให้
ความต้ อ งการ ใช้ ย า งของ โลกอยู่ ในระดับต่ า  แต่ ใน
ขณะเดียวกัน ราคาของยางสังเคราะห์กลับลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะวัตถุดิบในการผลิตยางสังเคราะห์คือน้ ามัน 
ซึ่งมีราคาลดลง ส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์มีราคาต่ ากว่า
ราคายางธรรมชาติ ดังนั้นราคายางพาราในประเทศปีพ.ศ.
2558 จึงลดต่ าลงเหลือกิโลกรัมละ 48.99 บาท [1]   
 รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยาง  โดยการให้เงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยรายได้กับเกษตรกร
ชาวสวนยาง ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท จ านวน 
850,000 ครัวเรือน โดยให้เจ้าของสวนยางไร่ละ 900 บาท 
และแรงงานกรีดยางไร่ละ 600 บาท [3] งานวิจัยนี้พิจารณา
โครงการนี้ในแง่ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) และ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on 
Investment) 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้มุ่งเน้นในด้านสังคม

เป็นหลัก ประกอบด้วยหลักการของขั้นตอนในการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ในการตัดสินใจให้กับ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเลือกสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

สฤณี และภัทราพร [4] ได้นิยามว่าผลลัพธ์ทาง
สังคม คือการด าเนินโครงการใดๆ ก็ตาม ที่ค านึงถึงคุณค่า
ทางสังคมและผลลัพธ์ทางสังคมที่ ได้ เป็นหลัก  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการนั้นๆ  เพื่อสร้างประโยชน์และด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นใน
อนาคต  การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมต้องมีการก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน และแสดงผลที่ได้ออกมาในรูปแบบของ
ตัวเลขที่สามารถวัดค่าได้ เพื่อใช้เป็นการประกอบในการ
ตัดสินใจให้แก่นักลงทุนที่ต้องการจะให้เงินสนับสนุนโครงการ
เพื่อสังคมให้เข้าใจถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถตัดสินใจ
ได้รวดเร็วย่ิงขึ้น   

ผลตอบแทนทางสั งคมจากการลงทุน  คื อการ
ค านวณหา “มูลค่า (Monetized Value)” ในรูปแบบของตัว
เงิน  ที่ได้จากการน าผลลัพธ์ทางสังคม มาเปรียบเทียบกับ
มูลค่าของเงินต้นทุนที่ใช้ไปในการลงทุนท ากิจการ  เพื่อ
ค านวณหาผลลัพธ์ทางสังคมโดยจะคิดมูลค่าที่ได้ ต่อเงิน
ลงทุนทุก 1 บาทที่ใช้ไป  การประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน ไม่ได้ท าได้แต่เพียงผู้ที่ท ากิจการเพื่อสังคม
เท่านั้น  ผู้ด าเนินการโครงการในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ไปจนถึงมูลนิธิ
ต่างๆ และผู้ด าเนินนโยบายโครงการต่างๆ เป็นต้น ยัง
สามารถน าการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 

SROI   =   มูลค่าปัจจุบนัทั้งหมด
มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไป

                (1) 

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ต่างประเทศหันมาให้ความสนใจกับโครงการที่
เกี่ยวข้องในด้านสังคมมากขึ้น  เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังใน
เรื่องของผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางด้านสังคม เพื่อท าโลกของเรา
ให้น่าอยู่ และก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างมีศักยภาพที่ดีขึ้นใน
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อนาคต นักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้วิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Mulenga [7] วิเคราะห์
โครงการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในท้องถิ่นอินโดนีเซีย  เพื่อ
พัฒนาแนวโน้มทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในท้องถิ่น โดย
ต้องการให้ผลผลิตของเกษตรกรเข้าสู่ตลาด และลดความ
ยากจนของเกษตรกรในท้องถิ่น ด าเนินโครงการโดยจับกลุ่ม
ผู้ผลิต ฝึกอบรมการท าธุรกิจ และฝึกทักษะในด้านการตลาด
ให้แก่เกษตรกร วิธีในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน ได้ประเมินความคุ้มค่าของกลุ่มผู้ที่มีส่วนส่วนเสีย
เป็นหลัก จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงให้
เห็นว่า เกษตรกรในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตทางสังคม และ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิต มี เงิน
ฝากออมทรัพย์  มีสุขภาพและที่อยู่อาศัยที่ดี   มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนใน
เชิงบวกต่อสัดส่วนการลงทุน 4.41  ซึ่งหมายความว่าทุก 
US$1 ลงทุนในโครงการ จะได้อัตราส่วนผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน  US$4.41 โครงการดังกล่าวจึงได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มค่าจากการลงทุน  
 มูลนิธิ ฟู้ดคอนเนค [11] ได้จัดท ารายงานประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เกี่ยวกับการให้บริการ
ผักออร์แกนิกแก่ชุมชนในเมืองซิดนีย์   โดยผักที่ได้นั้นรับมา
จากเกษตรกรท้องถิ่น โดยประเมินอัตราส่วนผลตอบแทน
สังคมจากการลงทุนได้ 7.96 ต่อเงิน 1 เหรียญที่ลงทุนไป ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีดังนี้ เกษตรกรได้
ประโยชน์จากการขายผลผลิตให้แก่ผู้ซื้อได้โดยตรง ท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการได้
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และได้สนับสนุน
เกษตรการท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์
จากการที่คนในท้องถิ่นสามัคคีกันมากขึ้น และสนับสนุน
เกษตรกรท้องถิ่น มูลนิธิ ฟู้ดคอนเนคมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ประกอบกิจการ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ภาครัฐที่ให้การ
สนับสนุน ได้ประโยชน์จากเงินออมสวัสดิการเพิ่มและภาษี
เงินได้ 
 สุชาติ [6] ได้ศึกษาการประกอบการเพื่อสังคม  โดยใช้
วิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน มา

ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลในโครงการ  เนื่องจากการที่
จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการท ากิจการ
เพื่อสังคม ต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดผลการประเมินที่ชัดเจน 
งานวิจัยนี้ได้น ากรณีธนาคารปูมาเป็นกรณีศึกษา ในการใช้
เครื่องมือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยเลือกผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ประกอบการ สมาชิกของธนาคารปู 
ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แล้วน ามาวิเคราะห์ และ
น าผลลัพธ์ทางสั งคมที่ ได้ ไปแปลงค่ า เป็นตั ว เลขเพื่ อ
ค านวณหาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยมีค่า 
58.98 : 1 บาทที่ลงทุนไป หรือเมื่อลงทุนในโครงการธนาคาร
ปู 1 บาทจะได้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคิดเป็น 
58.98 บาท ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนในโครงการธนาคารปู
นั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุน และวิสาขา และวิวัฒน์ [5] ได้
มีเป้าหมายเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม ที่เกิดจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชน โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพลังงานชีวมวล จ านวน 9 คน พบว่าเมื่อชุมชนได้ลงทุน
กับโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 1 บาท จะให้
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานชีวมวลประมาณ 0.09 บาท 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัย
ใช้เป็นการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเองจาก
การศึกษาห่วงโซ่ผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  และจัดท าแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลลัพธ์  ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา, 
จังหวัดระยอง และจังหวัดอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 93 
ราย  สามารถดูตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัยได้จากลิงก์นี้
(https://drive.google.com/file/d/0ByokQtNycGhtcE8
4V2JzVHl2T1k/view?usp=sharing) 
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2 .  ข้อมูล เพื่ อประเมินกรณีฐาน (Base Case 
Scenario) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นคว้าเพื่อใช้สนับสนุน
กับงานวิจัยให้สมบูรณ์พอที่จะเป็นผลลัพธ์ทางสังคมได้ 
ค้นคว้าจากรายงานของหน่วยงานของรัฐบาล ส านักงานวิจัย 
นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ และข้อมูลทางสถิติต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จะค้นคว้าจากหน่วยงานภาครัฐ คือ 
การยางแห่งประเทศไทย, สถาบันวิจัยยาง, ส านักเศรษฐกิจ
การเกษตร 
 

3.2 ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) 
 1.1 ก าหนดเป้าหมายของโครงการ 
  “ถ้ารัฐบาลให้เงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการ
แล้วเกษตรกรชาวสวนยางจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 
 1.2 วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)    
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร และข้อมูลทาง
เอกสารที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญที่ได้รับผลกระทบทางสังคมที่ชัดเจน ได้แก่ เจ้าของ
สวนยางและคนงานกรีดยาง ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า เงินที่เกษตรกรได้รับจากรัฐบาลตั้งแต่ 
1,500-22,500 บาทต่อครัวเรือน เกษตรกรได้แบ่งเงินไปใช้
จ่ ายตามความเหมาะสมตามจ านวนเงินที่ ได้รับ ดังนี้  
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 67.74% , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบ ารุง
สวนยาง 60.22%, แบ่งให้คนงานตามนโยบายของรัฐบาล 
24.73% และช าระหนี้สินในครัวเรือน 12.90%   จากข้อมูล
การสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงตัวชี้วัดทางด้านสังคมได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งจะแสดงให้เห็นตัวชี้วัดทางสังคมที่เกิดขึ้นได้ดัง
ตารางที่ 2 
  1.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value 
Chain) การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบทางสังคมของงานวิจัย จากข้อมูลสัมภาษณ์ที่
ได้จากเกษตรกร ดังตารางที่ 1 
 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลลัพธ์ของผลการด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนยาง ปี พ.ศ. 2559   

รายการ รายละเอียด 
ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

1. เงินอุดหนุนทางการเกษตรจากรัฐบาล 
2. เจ้าของสวนยาง 
3. คนงานรับจ้างกรีดยาง 

กิจกรรม 
(Activities) 

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 
บาท  จ านวน 850,000 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 15 ไร่)  โดยแบ่งให้เจ้าของสวนยางได้รับ
เงินไร่ละ 900 บาทและคนกรีดยางได้รับเงินไร่ละ 
600 บาท [3] 

ผลผลิต 
(Output) 

จากผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรวมทั้งสิ้น 
10,449,902,925 บาท  โดยมีเจ้าของสวนยางที่
ได้รับสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
710,016  ครัวเรือน และคนกรีดยางทั้งสิ้น 
672,658 ราย [9] 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

1.รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการได้รับเงิน
ชดเชยรายได้เกษตรกร 
2.รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการน าเงินที่ได้ไป
ซื้อปุ๋ยบ ารุงต้นยางท าให้ต้นยางเพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร 
3.เมื่อน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในครัวเรือนท าให้มี
กระแสหมุนเวียนของรายได้ในประเทศ ท าให้เกิด
การกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศให้มั่นคง 
4.ลดภาระหนี้ในครัวเรือนจากการไปกู้ยืมเงินเพื่อ
ลงทุนประกอบอาชีพเสริม  
5.ลดงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางจากทางภาครัฐ  

ผลกระทบ 
(Impact) 

1.รายได้เพิ่มขึ้น 1,500 - 22,500 บาทต่อ
ครัวเรือน 
2.เมื่อเพิ่มอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
78.64% เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใส่ปุ๋ย คิดเป็นเงิน  
2,751 ล้านบาท 
3.การกระจายรายได้ในประเทศ  โดย 1 บาทที่
รัฐบาลลงทุนไป สามารถกระจายรายได้ให้
ประเทศ เท่ากับ 0.4 บาท [10] คิดเปน็เงิน 4,179
ล้านบาท 
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4.ลดหนี้สินในครัวเรือนที่ต้องไปกู้ยืมเพื่อมา
ประกอบอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตร คิดเป็น
เงินทั้งหมด  328 ล้านบาท  
5.ลดงบประมาณนโยบายประกันราคายางพารา 
100,000 ตัน ราคาประกัน 45 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็น 4,500 ล้านบาท [3] 
รวมมูลค่าผลกระทบทั้งหมด 11,759 ล้านบาท 

 
 1.3 ตัวชี้วัด ( Indication) และตัวแทนทางการเงิน 
(Financial Proxy)  วิ เ ค ร าะห์ ตั ว ชี้ วั ด จ า กผลลั พธ์ แ ละ
ผลกระทบ จากตารางที่ 1 ที่ได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก
การสัมภาษณ์เกษตรกร แล้วแปลงค่าตัวชี้วัดที่ได้ให้เป็นค่า
แทนทางการเงิน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด และค่าแทนทางการเงิน  
ตัวชี้วัด ค่าแทนทางการเงิน 
การกระจายรายได้สู่ชุมชน จาก
การใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือนของเกษตรกร 

ตัวทวีทางการคลัง (Fiscal 
Multiplier) (%) ของราย
จ่ายเงินโอนของรัฐบาล x เงินที่
รัฐบาลลงทุนในโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรชาวสวนยาง 

รายได้เพิ่มขึ้นจากอัตราการเพิ่ม
ปุ๋ย 

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉล่ียต่อเดือน 
(บาทต่อครัวเรือน) x จ านวน
เกษตรกรที่น าเงินที่ได้รับจาก
โครงการไปใช้จ่ายในด้านการ
บ ารุงรักษาสวนยาง (ครัวเรือน) 

ลดความจ าเป็นที่ต้องกู้ยืมเพื่อ
ลงทุนประกอบอาชีพเสริม 

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อใช้
ประกอบอาชีพเสริมเกี่ยวกับ
การเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาทต่อครัวเรอืน) x จ านวน
เกษตรกรที่ต้องการประกอบ
อาชีพเสริม (ครัวเรือน) 

ลดงบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ต้องอนุมัตินโยบาย
ประกันราคายางพารา 

จ านวนผลผลิตที่รัฐบาลก าหนด
จะรับซื้อจากเกษตรกร (ตัน) x 
ราคาที่รัฐบาลก าหนดเองตาม
ความเหมาะสมตามสภาวะทาง
เศรษฐกิจ (บาทต่อกิโลกรัม) 

 
 
 

1.5 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) เมื่อแปลงตัวชี้วัดเป็นค่าแทนทางการเงินต่างๆ 
แล้ว จะสามารถค านวณ SROI ได้ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในปี พ.ศ. 2559  
                 หน่วย: บาท 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
การกระจายรายได้ภายในประเทศ  จาก
การใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือนของเกษตรกร โดยที่ตัวทวี
ทางการคลัง (Fiscal Multiplier) ของ
รายจ่ายเงินโอนของรัฐบาล มีค่า 0.4 [10]  

 
 
 
 

4,179,961,170   
มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการใส่ปุ๋ย ท าให้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น 

 
2,751,213,883 

ลดความจ าเป็นที่ต้องกู้ยืมเพื่อลงทุน
ประกอบอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตร 

 
328,602,776 

ลดงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่
ต้องอนุมัตินโยบายประกันราคายางพารา 
ก าหนดรับซื้อ100,000 ตัน ที่กิโลกรัมละ 
45 บาท [3] 

 
 
 

4,500,000,000 
มูลค่าปัจจุบันทั้งหมด 11,759,777,829 
เงินลงทุนที่ใช้ไป 10,449,902,925                  
SROI 1.13 

 
4. สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่าการประเมินผลกระทบทางสังคม 
และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนั้น สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับนโยบายของรัฐบาลได้ เนื่องจากเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์
โดยตรง จากเงินที่ได้รับจากโครงการสามารถน าไปใช้จ่ายได้
ในทันที  ท า ให้ ผลลัพธ์ทางสั งคมของเกษตรกรมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีค่า SROI เท่ากับ 1.13 :1 
หรือเมื่อรัฐบาลลงทุนให้เงินสนับสนุนเกษตรกร 1 บาทจะได้
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคิดเป็น 1.13 บาท 
ดังนั้นการตัดสินใจให้เงินอุดหนุนทางการเกษตรแก่เกษตรกร
ในด้านสังคมมีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากเงินที่รัฐบาล
ได้ลงทุนในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
สามารถชดเชยรายได้ในครัวเรือนให้เกษตรกร อีกทั้งยังช่วย
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เยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลผกระทบจากราคายางที่
ตกต่ า  และยังท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งผลให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้มั่นคง เพื่อน าประเทศไปสู่ความยั่งยืนอย่าง
มีศักยภาพที่ดีขึ้นในอนาคต 
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เรือนกระจกในการก าจัดซากขยะมูลฝอยที่น ามาผลิตวัสดุแผ่นเรียบชนิดอัดราบ ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาปริมาณขยะมูล
ฝอยภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถน ามาแปรใช้ใหม่ได้ น ามาอัดราบเป็นวัสดุแผ่นเรียบขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 
เซนติเมตร และหนา 0.6 เซนติเมตร และใช้ความร้อนเฉลี่ยในการขึ้นรูปเท่ากับ 140 องศาเซลเซียส โดยใช้ตัวประสาน
เป็นยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิ่น พบว่าวัสดุแผ่นเรียบชนิดอัดราบที่อัตราส่วนระหว่าง ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิ่น ต่อ เศษขวด
พลาสติก ต่อ เศษกระดาษ เท่ากับ 40:30:30 เป็นอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดจากตัวอย่างที่ท าการศึกษานี้ โดย
ด าเนินการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) ผลการ
ทดสอบ คือ ความหนาแน่นเท่ากับ 829.87±83.21 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื้นเท่ากับ ร้อยละ 4.58±0.42 และ
การพองตัวตามความหนาแน่นเท่ากับ ร้อยละ 6.58±1.96 ผลิตภัณฑ์ที่แปรใช้ใหม่จึงไม่ต้องน าขยะมูลฝอยไปก าจัดซาก 
สามารถคิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดซากและการผลิตเศษพลาสติกและเศษกระดาษที่
น ามาผลิตวัสดุแผ่นเรียบเป็น 1.898 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อผลิตภัณฑ์วัสดุแผ่นเรียบชนิดอัดราบ 1 แผ่น 
ค าหลัก  วัสดุแผ่นเรียบชนิดอัดราบ, ขยะมูลฝอย, รีไซเคิล, การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
Abstract 
This research was the result of the study of the waste management in Nakhon Sawan Rajabhat 
University. That was included the study the flat pressed board from solid waste in Nakhon Sawan 
Rajabhat University aims to study producing flat pressed board from plastic bottles and waste paper 
and analyze to the greenhouse gas emissions reduction in the disposal of solid waste to produced flat 
pressed board. The research conducted by study the amount of solid waste in the university that can 
recycle, flat pressed at size is 30 x 30 x 0.6 cm (width x length x thickness) and the average hot pressed 
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at 140oC which using the urea formaldehyde resin as binder. It was found that flat pressed board with 
a ratio between Urea formaldehyde resin per plastic bottle per waste paper is 40:30:30 is the best ratio 
of sample in this study which test in accordance with Thai industrial standards Institute: flat pressed 
particleboards (TIS 876-2547). The testing result showed that density was 829.87±83.21 mg/m3, the 
moisture was 4.58%±0.42 and the thickness swelling was 6.58%±1.96. Recycled product did not be 
disposed of as waste, which can be analyzed to reduce the emission of greenhouse gas of the disposal 
and manufacture plastic bottles and waste paper to produce flat pressed board was 1.898 kgCO2eq per 
1 flat pressed board. 
Keywords:  flat pressed board, solid waste, recycle, greenhouse gas emission 
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การศึกษาสมบัติและส่วนผสมของเชื้อเพลิงเขียวจากไม้ไผ ่
The study of property and ingredients of wood pellet from bamboo 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันเชื้อเพลิงเขียวประสบปัญหาการขาดแคลนวัสดุที่จะน ามาใช้ท าแท่งเชื้อเพลิง ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ในการน าไม้ไผ่ซึ่งเป็นพืชที่เติบโตได้ง่ายมาทดแทนวัสดุที่ขาดแคลนอีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุ โดยน าหลักการ
ออกแบบการทดลองมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองร่วมกับการออกแบบ
การทดลองแบบประสมกลางในการศึกษาหาค่าพลังงานที่ดีที่สุด ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดลองนี้ 
คือ 1.สัดส่วนผสมของเปลือกถั่วเหลืองที่ 50 % 2.แรงอัด 84 kg/cm2 และ 3.ความชื้น 8 % ท าให้ได้ค่าพลังงานสูงสุดอยู่
ที่ 4736 แคลอรี่ต่อกรัม โดยทั้ง 3 ปัจจัยนี้มีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 มีผลกระทบกับค่า
พลังงานที่ดีที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ และได้สมการท านายผลการทดลอง คือ ค่าพลังงาน=5737 + 5.61(ส่วนผสม) –         
4.1(แรงอัด) – 117(ความชื้น) เมื่อน ามาวิเคราะห์ก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจะอยู่ที่ 1650 บาทต่อตัน แต่ราคารับซื้อจะคิดที่
เกณฑ์ของพลังงานที่ 4500 แคลอรี่ต่อกรัมขึ้นไปและไม่ได้ปรับราคาตามค่าพลังงานที่มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ก าไรที่มาก
ขึ้นจึงได้ปรับพารามิเตอร์จากสมการค านายผลโดยก าหนดให้สัดส่วนผสมอยู่ที่ 10 % แรงอัดที่ 84 kg/cm2 และความชื้น 
8 % จะได้ค่าพลังงานที่ 4513 แคลอรี่ต่อกรัมท าให้ได้ก าไรสุทธิที่ 2570 บาทต่อตัน  
ค าหลัก  แท่งเชื้อเพลิงเขียว , การออกแบบการทดลอง, การออกแบบส่วนประสมกลาง 
 

Abstract 
Currently, wood pellet is experiencing a shortage of materials to be used to make wood 

pellet. The research groups have the idea of bringing bamboo, which is a plant that can grow easily to 
make a wood pellet which to replace the scarce material and add value to the material. The Design 
of experiments, DOE was used in this study by this data were analyzed by the surface response 
method with the design of the central composite design, CCD for the energy to optimal solution. The 
results showed that: The First, The proportion of soybean husk at 50%. Second, Strength of 
Compression at 84 kg/cm2 and the last, Moisture content of 8 % with gave the optimal solution of 
energy 4,736 Cal/g. All three factors have a P-value of less than 0.05, which concludes that the three 
factors have the significance. The equation for predicting is Energy = 5737 + 5.61* (mixture) - 4.1* 
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(compression) – 117* (moisture). Analyzing the net profit, it will be 1650 but/ton. And the purchase 
price of standard in the energy of over 4500 Cal/g and not adjusted for the price of more energy. 
Therefore, in order to obtain more profit, the parameters were adjusted from the predicting equation. 
The mix ratio was 10%. The compression ratio of 84 kg/cm2 and the moisture content of 8% had an 
energy value of 4513 Cal/g. Wood pellet gets a net profit of 2570 Baht/ton.  
Keywords:  Wood pellet, Design of experimental-DOE, Central composite design-CCD 
 
1. บทน า 

แท่งเชื้อเพลิงเขียว คือ แท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากการ
อัดวัสดุชีวมวลที่เป็นพืชต่างๆหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น ชานอ้อย ผักตบชวา ฟางข้าว เป็นต้น โดยสามารถแยก
การอัดขึ้นรูปได้ 2 แบบคือการขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน และ
การขึ้นรูปโดยไม่ใช้ความร้อน ขึ้นอยู่กับลักษณะของชีวมวล 
เมื่อน ามาอัดเป็นแท่งแล้วก็จะได้เชื้อเพลิงเขียว โดยน ามา
เปลี่ยนเป็นพลังงานในแง่ของพลังงานความร้อน ทั้งในด้าน
ของการให้ความอบอุ่น ใช้ในการหุงต้มอาหาร และในระดับ
อุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในด้านต่างๆเพื่อ 
เดินเครื่องจักร หรือผลิตไฟฟ้าได้เช่นกัน ซึ่งเชื้อเพลิงเขียว
จากวัสดุเหลือใช้มักจะน ามาใช้ในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ
ทางด้านพลังงานไม่สูงมากทั้งยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับ
ความต้องการในการใช้งาน ปัจจุบันการผลิตแท่งเชื้อเพลิง
เขียวมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการหากจะน าไปผลิต
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่จะ
น าท าการผลิตมีไม่เพียงพอ ซึ่งค่าพลังงานความร้อนของ
เชื้อเพลิงเขียวที่ต้องการใช้งานอยู่ที่ 4000-4500 แคลอรี่ต่อ
กรัม จากปัญหานี้ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน าไม้ไผ่ที่เป็นพืช
มีการเจริญเติบโตเร็วและพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย ไม้ไผ่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วและมีลักษณะที่เป็นกอ
จึงท าให้ได้ปริมาณไม้ไผ่มาก และไม้ไผ่ยังมีแนวโน้มว่า
สามารถน ามาผลิตเชื้อเพลิงเขียวที่ให้ได้ค่าพลังงานตามที่
ก าหนดได้ 
 ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการน าไม้ไผ่
มาใช้ในการท าเชื้อเพลิงเขียวเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงเขียวที่มีค่า
พลังงานความร้อนสูง เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการ
น ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อน ามาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง
ในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า 
 
 
 

 
2. วิธีด าเนินงานวิจัยและการทดลอง 

โครงการนี้ได้ท าการศึกษาคุณสมบัติของไม้ไผ่ เพื่อ
น ามาผลิตเป็น เชื้ อ เพลิงเขียวให้ ได้ตามมาตรฐานของ
กระทรวงพลังงานและอัตราส่วนผสมที่ท าให้ได้ค่าพลังงาน
ความร้อนสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวเพื่อให้ไม้ไผ่
สามารถน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเขียวที่มีคุณภาพ และ
สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
2.1 การคัดเลือกไม้ไผ ่

ไม้ไผ่ที่ส าคัญของไทย ปัจจุบันเท่าที่มีการส ารวจ
ชนิดของไม้ไผ่ในประเทศไทย พบว่ามีไม้ไผ่อยู่ประมาณ 12 
สกุลซึ่ งแยกออกเป็น 44 ชนิด แต่ที่พบเห็นมากที่สุดมี
ประมาณ 10 ชนิดส่วนที่เหลือจะมีให้เห็นในบางพื้นที่เท่า
นั้นเอง จึงได้คัดเลือกพันธุ์ไผ่ที่มีความเหมาะสมกับการท า
เชื้อเพลิงเขียวจากขนาด การเจริญเติบโต และค่าพลังงาน 
โดยไม้ไผ่แต่ละชนิดจะมีค่าพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4000 แคลอรี่
ต่อกรัม.เท่ากันทุกชนิด จึงเลือกไผ่ที่มีขนาดใหญ่ เจริญเติบโต
เร็ว และพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย คือไผ่ซาง เพื่อให้
ง่ายแก่การหาวัตถุดิบ 
2.2 การคัดเลือกส่วนผสม 

โดยทั่วไปแล้วเชื้อเพลิงเขียวสามารถผสมชีวมวล
อื่น ๆ เพื่อให้ได้คุณสมบัติอื่น เช่น ลดความหนาแน่น หรือ
เพิ่มค่าพลังงาน โดยมีตัวอย่างของชีวมวลอื่น ๆ ที่มักใช้เป็น
ส่วนผสม ดังตารางที่ 2.1 โดยได้ท าการเลือกวัสดุผสม คือ ถั่ว
เหลือง เนื่องจากให้ค่าพลังงานที่มาก อีกทั้งยังสามารถหาได้
ง่าย และใช้ทุกส่วนของต้นถั่วเหลือง 
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ตารางที่ 2.1 ชนิดและค่าพลังงานของวัสดุชีวมวล 
 

 
2.3 การออกแบบการทดลอง 

การขึ้นรูปแบบเย็นสามารถขึ้นรูปได้ที่ความชื้น
ประมาณ 15 - 18 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาพบว่าค่าความชื้นที่
เพิ่มขึ้นท าให้ค่าพลังงานลดลงจึงก าหนดความชื้นเป็น 15 ± 
0.5 เปอร์เซ็นต์ และการขึ้นรูปแบบเย็นเป็นการขึ้นรูปแท่ง
เชื้อเพลิงเขียวที่ง่ายที่สุดสามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทดลองได้ง่ายขึ้น เมื่อท าการศึกษารูปแบบการขึ้นแบบแท่ง
เชื้อเพลิงเขียวแล้ว ทางคณะผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค DOE ในการ
ออกแบบและเก็บผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab 
16 ช่วยในการออกแบบเพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
โดยก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อค่าพลังงานความร้อนและความ
หนาแน่นของแท่ งเชื้ อ เพลิ งเขียวโดยตรง  และท าการ
ออกแบบกระบอกอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียวซึ่งประกอบด้วย
กระบอกอัดและแกนอัดกระบอกอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียวท า
จากเหล็ก st.47 ซึ่งขนาดของกระบอกอัดนั้นมีผลต่อการรับ
แรงในการขึ้นรูปเชื้อเพลิงเขียวโดยที่เชื้อเพลิงเขียวจะต้องมี
ความหนาแน่นระหว่าง 0.280 - 0.800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เซนติเมตร ซึ่งจะหาค่าใกล้เคียงกับความหนาแน่นสูงสุดเนื่อง
ด้วยการทดลองหาส่วนผสมจะเป็นการลดค่าความหนาแน่น
เพราะส่วนผสมที่ได้คัดเลือกมามีคุณสมบัติลดความหนาแน่น
ของเชื้อเพลิงเขียวค่าการรับแรงของกระบอกอัดและค่าความ

หนาแน่นของเชื้อเพลิงเขียวสามารถดูได้จากตารางที่ 2.2 จะ
เห็นว่าแรงอัดที่สามารถอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงได้อยุ่ในช่วง 84 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเป็นต้นไป และ กระบอกอัดที่
สามารถรับแรงอัดได้  คือ กระบอกอัดขนาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร จะสามารถรับแรงอัดสูงสุดได้ที่
ประมาณ 105 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.3 
 

ตาราง 2.2 การทดลองหาค่าความหนาแน่น 
แรงอัด 

(กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) 

ค่าความหนาแน่น
เชื้อเพลิงเขียว(กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ลักษณะเชื้อเพลิง 

49 0.317 แตกร่วน 
56 0.406 แตกร่วน 
63 0.513 แตกร่วน 
70 0.609 แตกร่วน 
77 0.695 แตกร่วน 
84 0.794 เป็นแท่ง 
91 0.924 เป็นแท่ง 

 
ตาราง 2.3 การทดลองการรับแรงของกระบอกอัด 

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ของแท่งเชื้อเพลงิเขียว 

(มิลลิเมตร) 

ความสามารถรับแรงของ
กระบอกอัด  

(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
10 35 
15 70 
20 105 

 

 
รูปที่ 2.1 แสดงกระบอกอัดขนาดความโต 20 มิลลิเมตร 

 
 
 
 
 

ชนิดของวัสดุชีวมวล ค่าพลังงาน (แคลอรี่ตอ่กรัม) 
ชานอ้อย 3441 
ใบอ้อย 4163 
แกลบ 3410 

ฟางข้าว 2447 
ต้น,เปลือก,ใบ,ถั่วเหลือง 4646 

ซังข้าวโพด 4311 
ต้นข้าวโพด 4311 

ทลายปาล์มน้ ามัน 4268 
ใยปาล์มน้ ามัน 4211 

กะลาปาล์มน้ ามัน 4412 
ก้านปาล์มน้ ามัน 2349 
ล าต้นปาลม์น้ ามัน 4402 
เหง้ามันส าปะหลัง 4402 
ก้านมันส าปะหลัง 3680 

กาบมะพรา้ว 3879 
กะลามะพร้าว 4285 

กิ่ง,ก้าน,ต้นยางพารา 3580 
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2.4 ศึกษาปัจจัยเพื่อใช้ในการออกแบบตารางบันทึกผล
การทดลอง 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าพลังงานความร้อน
ของแท่งเชื้อเพลิงเขียว ได้อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาปรับปรุงใช้ร่วมกับงานวิจัยนี้โดยปัจจัยที่มีผลกับค่า
พลังงานความร้อนคือ ส่วนผสม แรงอัด และความชื้น
 จากการด าเนินการเพื่ อศึกษาและเตรียมชิ้นงาน
ทดสอบ  ท าให้ได้ปัจจัยส าหรับการทดลองเพื่อให้ได้ค่า
พลังงานสูงสุดของเชื้อเพลิงเขียวจากไม้ไผ่ อยู่ 3 ปัจจัย คือ
ความชื้น แรงอัด และส่วนผสม โดยประสิทธิภาพของ
เชื้อเพลิงเขียววัดจากค่าพลังงาน ความชื้น และเปอร์เซ็นต์
ขี้เถ้า ตามที่กระทรวงพลังงานก าหนด คือเชื้อเพลิงเขียวต้อง
มีค่าพลังมากกว่า 3000 แคลอรี่ต่อกรัม ความชื้นไม่เกิน 8 
เปอร์เซ็นต์ และขี้เถ้าไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ทางผู้จัดท า
ต้องการค่าพลังงานของงานวิจัยนี้มากกว่าจากชิ้นงาน
ต้นแบบคือมากกว่า 4300 แคลอรี่ต่อกรัม จึงได้ออกแบบการ
ทดลองโดยการใช้หลักการ DOE ท าให้ได้ช่วงของการทดลอง
ที่เหมาะสม ดังตารางที่ 2.4 
 

ตารางที่ 2.4 ช่วงของการทดลองที่เหมาะสมเพื่อใช้ออกแบบตาราง
บันทึกผลการทดลอง 

ปัจจัย 
ระดับ 

ต่ า สูง 

ส่วนผสมจากเปลือกถั่วเหลือง 
(เปอร์เซ็นต์) 

10 50 

แรงอัด (กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) 

84 105 

ความชื้น (เปอร์เซ็นต์) 8 10 

 
3. ผลการทดลอง 
  จากการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าพลังงาน
สูงสุดของเชื้อเพลิงเขียวจากไม้ไผ่ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองร่วมกับการออกแบบการทดลอง
แบบประสมกลางในการศึกษาหาค่าพลังงานที่ดีที่สุด พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลมีทั้งหมด 3 ปัจจัยได้แก่ ความชื้น แรงอัด และ
ส่วนผสม น ามาท าการออกแบบแบบเชิงแฟกทอเรีย เต็ม
รูปแบบ 2 ระดับ คือ 23   ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง และ

ทดลองแบบประสมกลางทั้งหมด 3 ครั้ง รวมเป็นการทดลอง 
27 ครั้ง และได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 3.1 ตารางผลการทดลอง 

แบบ
ทดลองที ่

ค่าระดับปัจจัย ผลตอบ 

ส่วนผสม
จาก

เปลือกถั่ว
เหลือง
(%) 

แรงอัด 
(kg/cm2) 

ความชื้
น(%) 

ค่าพลังงาน (แคลอรี่ต่อกรัม) 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

1 10 84 8 4512 4515 4511 

2 10 84 10 4282 4271 4278 

3 10 105 8 4422 4425 4418 

4 10 105 10 4192 4190 4195 

5 30 95 9 4464 4469 4461 
 

จากการทดสอบทางสถิติ (Perform Statistical 
Testing) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลเพื่อที่จะ
ทดสอบความมีนัยส าคัญและความส าคัญของผลกระทบของ
ปัจจัยของการออกแบบเชิงแฟกทอเรีย (Montgomery 
2005) สัดส่วนของความแปรปรวน (F Distribution) จะ
น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความแปรปรวนของข้อมูลซึ่ง
ได้แสดงดังตารางที่ 3.2 

จากข้อมูลในตาราง จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลในแต่
ล่ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ จะมีข้อมูลที่ได้คือ S มีค่า
เท่ากับ 3.48542 ซึ่งจะสามารถบอกถึงการกระจายตัวของ
ข้อมูลชุดนั้น  ๆ R-Sq มีค่าเท่ากับ 99.97 เปอร์เซ็นต์ซึ่ ง
สามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่ได้มานี้มีค่าความเชื่อมั่นถึง 99.97 
เปอร์เซ็นต์ในส่วนของค่า P หรือ P-Value มี = 0.00 จะเห็น
ได้ว่าถ้าค่า P-Value มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าที่ก าหนด (0.05) 
แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั้นคือ ส่วนผสม แรงอัด และ
ความชื้น แต่ล่ะปัจจัยเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลร่วมกัน และท าการ
ปรับค่าออกแบบการทดลองแบบประสมกลางเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุด น าไปสู่การได้ผลตอบที่ดีที่สุด 
ดังแสดงในรูปที่ 3.1  
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รูปที่ 3.1 ผลกระทบของปัจจัยหลักหลังปรับปรุงระดับปัจจัย 
 

 
 

รูปที่ 3.2 กราฟแสดงการวิเคราะห์ส่วนตกค้างของข้อมูลผลตอบค่า
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การวิเคราะห์หาระดับของปัจจัยที่ท าให้ได้ค่าผลตอบที่
ดีที่สุด 
 ใน โปรแกรม Minitab 16 ฟั งก์ ชั น  Response 
Optimizer เพื่อใช้ส าหรับหาจุดที่เหมาะสมของปัจจัย ที่เป็น
จุดที่ดีที่สุดของชุดการทดลองที่ศึกษานี้ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้
ฟังก์ชัน ความพึงพอใจโดยรวม (Desirability Function) 
เพื่อหาค่าความเหมาะสมของปัจจัย โดยขั้นตอนนี้จะมีการ
ก าหนดขอบเขตของผลตอบ ได้แก่ ค่าในระดับต่ าสุด ค่า
เป้าหมาย และค่าในระดับสูงสุด รวมถึงการก าหนดค่า
น้ าหนักผลตอบและความส าคัญของผลตอบ เพ่ือต้องการเน้น
ให้ผลตอบเข้าเป้าหมายมากที่สุด และผลตอบที่ได้จะต้องอยู่
ภายในขอบเขตที่ก าหนด เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
Response Optimizer จะได้ค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด จาก
รูปที่ 3.3 จะพบว่าค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในชุดการทดลอง
หาอัตราส่วนผสมในการท าเชื้อเพลิงเขียวในครั้งนี้ จะต้องใช้
ส่วนผสม 50 เปอร์เซ็นต์ แรงอัด 84 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร และความชื้น 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะได้ค่าผลตอบ
ของเชื้อเพลิงเขียวสูงสุดจากการทดลองนี้ซึ่งมีค่าพลังงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4736 แคลอรี่ต่อกรัม 
 

 
       รูปที่ 3.3 ค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการท าเชื้อเพลิงเขียว 
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ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
Estimated Effects and Coefficients for ส่วนผสม แรงอัด ความชื้น 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Main Effects 3 676326 676326 225442 18557.74 0.000 
ส่วนผสม 1 302626 302626 302626 24911.29 0.000 
แรงอัด 1 44462 44462 44462 3659.99 0.000 

ความชื้น 1 329238 329238 329238 27101.94 0.000 
2-Way Interactions 3 50 50 17 1.37 0.285 

ส่วนผสม*แรงอัด 1 22 22 22 1.81 0.195 
ส่วนผสม*ความชื้น 1 9 9 9 0.77 0.391 
แรงอัด*ความชื้น 1 18 18 18 1.51 0.235 

3-Way Interactions 1 22 22 22 1.81 0.195 
ส่วนผสม*แรงอัด*ความชื้น 1 22 22 22 1.81 0.195 

Curvature 1 8 8 8 0.64 0.434 
Residual Error 18 219 219 12   

Pure Error 18 219 219 12   
Total 26 676625     

 S = 3.48542         PRESS = 492 
R-Sq = 99.97 เปอร์เซ็นต ์   R-Sq(pred) = 99.93 เปอร์เซ็นต ์   R-Sq(adj) = 99.95 เปอร์เซ็นต ์

 
3.2 ผลการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

จากการทดลองได้เชื้อเพลิงเขียวที่มีคุณสมบัติต่าง 
ๆ ที่จ าเป็นเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อให้เชื้อเพลิงเขียว
จากไม้ไผ่ได้คุณสมบัติตามมาตรฐานดังตารางที่ 3.3 จะเห็น
ว่าแท่งเชื้อเพลิงเขียวที่ได้จากการออกแบบการทดลองอยู่
ในช่วงมาตรฐานกระทรวงพลังงาน 

 

ตารางที่ 3.3 ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานกระทรวงพลังงาน 
คุณสมบัติ ค่ามาตรฐาน ค่าที่ได้จากชิ้นงาน 

ค่าความร้อน (แคลอรี่
ต่อกรัม) 

มากกว่า 3000 4736 

ค่าความชื้น 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้อยกว่า 10 8 

ขี้เถ้า (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 20 4.23 

 
4. สรุป 

จากการวิเคราะห์การทดลองพบว่า แบบการ
ทดลองนี้มีความน่าเชื้อถือ 99.96 เปอร์เซ็นต์และในการ
ตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูลแบบการทดลองนี้มีการ
กระจายตัวแบบปกติ และจากสมการท านายผลการทดลอง 

 
สามารถท านายผลที่อยู่ในช่วงของการทดลองได้ใกล้เคียงกับ
ผลการทดลองจริง แต่ไม่สามารถท านายผลนอกเหนือจาก
ช่วงที่ได้ท าการทดลองได้เนื่องจาก การวิเคราะห์ผลการ
ทดลองท าให้เห็นว่าปัจจัยส่วนผสม แรงอัด และความชื้น แต่
ละปัจจัยเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลร่วมกัน เมือ่น าค่าระดับปัจจัยที่ดี 
ที่สุดจากโปรแกรมมาท าการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับผล
การยืนยันพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงเขียว
จากไม้ไผ่ โดยการการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบ 3 
ปัจจัยคือส่วนผสม ความหนาแน่น และความชื้น พบว่าที่ 
ส่วนผสม 50 เปอร์เซ็นต์ แรงอัด 84 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร และความชื้น 8 เปอร์เซ็นต์ มีค่าพลังงานความ
ร้อน 4736 แคลอรี่ต่อกรัม มีค่าพลังงานความร้อนมากกว่า
เชื้อเพลิงเขียวต้นแบบ คือ 4300 แคลอรี่ต่อกรัม นอกจากนี้
แท่งเชื้อเพลิงเขียวยังอยู่ในช่วงมาตรฐานตามมาตรฐานของ
กระทรวงพลังงานอีกด้วย 

จากการวิ เคราะห์ต้นทุนจะพบว่าหากน าค่ า
พลังงานที่ดีที่สุดมาวิเคราะห์จะท าให้ได้ก าไรสุทธิที่ 1650 
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บาทต่อตัน เนื่องจากราคารับซื้อแท่งเชื้อเพลิงเขียวในปัจจุบัน
รับซื้ออยู่ที่ 4000 – 4500 บาทต่อตัน ซึ่งราคารับซื้อไม่ได้
ปรับตามค่าพลังงานที่มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ก าไรที่มากขึ้น 
จึ งได้ป รับพารามิ เตอร์ ได้ ว่ าควรจะใช้ ส่ วนผสมที่  10 
เปอร์เซ็นต์ แรงอัดที่ 84 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ
ความชื้น 8 เปอร์เซ็นต์ จะได้ค่าพลังงานที่ 4513 แคลอรี่ต่อ
กรัม จะได้ก าไรสุทธิที่ 2570 บาทต่อตัน เมื่อน าไม้ไผ่มาอัด
เป็นแท่งเชื้อเพลิงเขียวโดยไม่ใส่ส่วนผสมโดยใช้แรงที่ 84 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ความชื้นที่ 8 เปอร์เซ็นต์ จะได้
ค่าพลังงานที่ 4457 แคลอรี่ต่อกรัม จะมีก าไรสุทธิที่ 2757 
บาทต่อตัน 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันพบว่ากิจกรรมการขนส่งสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ท าให้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มงวดมากขึ้น อีกทั้งลูกค้าในปัจจุบันมีการ
ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นไปด้วย งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าเสนอกระบวนการในการประเมินสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์โดยประยุกต์ใช้หลักการ Evidential Reasoning (ER) และใช้ตัวชี้วัดจาก
มาตรฐาน ISO 14031 ซึ่งเป็นคู่มือที่น าเสนอตัวอย่างตัวชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่เจาะจงประเภทอุตสาหกรรม 
งานวิจัยนี้น าเสนอตัวอย่างการประเมินสรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมกับบริษัทกรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ราย
ใหญ่แห่งหนึ่ง โดยให้ผู้บริหารของบริษัทท าการคัดเลือกตัวชี้วัดจากรายการใน ISO 14031 โดยวิธีการสัมภาษณ์และท า
การแจกแจงค่าน้ าหนักส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัวด้วยหลักการให้คะแนนโดยตรง (Direct Rating) จากนั้นผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้หลักการ Evidential Reasoning (ER) ในการรวมคะแนน ซึ่ง ER เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจภายใต้เกณฑ์หลายเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Analysis; MCDA) ที่สามารถรวมข้อมูลจากเกณฑ์หลาย
เกณฑ์เข้าด้วยกันได้ ถึงแม้ข้อมูลบางตัวจะมีความไม่แน่นอนและ/หรือความไม่สมบูรณ์ อีกทั้งสามารถใช้ได้กับข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลที่ได้พบว่าหลักการในการวิเคราะห์สมรรถนะโดยรวมโดยใช้หลักการ ER สามารถช่วย
ผู้ประกอบการในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าหลัก  สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม, ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์, evidential reasoning, การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้
เกณฑ์หลายเกณฑ์, ISO 14031 
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Abstract 
Currently, transportation activities considerably affect the environment, and this leads to the 
adjustment of environmental laws and regulations to be stricter. Customers nowadays also express 
greater concerns about environmental impacts. These cause logistics service providers to focus more 
on environmental management. This main objective of this study is to demonstrate the assessment of 
environmental performance for logistics service providers through the application of the Evidential 
Reasoning (ER) approach. The indicators were determined based upon ISO 14031, which presents several 
examples of the indicators that can be applied to the industry in general. The assessment was 
demonstrated towards a case study of a large-scale logistics service provider. The top management of 
the case study company was asked to select the indicators from ISO 14031, and the weight of each 
indicator was elicited through the Direct Rating technique. Then, the Evidential Reasoning (ER) approach, 
which is one of Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) techniques, was applied. The advantage of 
ER is its ability to integrate information from various indicators although uncertainty and incompleteness 
of the information exist. Moreover, it can handle quantitative and qualitative information simultaneously. 
The results show that the ER approach enables practitioners to assess their overall environmental 
performance as well as to effectively analyses their strengths and weaknesses for further improvement. 
 
Keywords:  environmental performance, logistics service provider, evidential reasoning, multiple criteria 
decision analysis, ISO 14031 
 
1. บทน า 
 ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคส่วนที่มีความส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปีพ.ศ. 2559 
พบว่าสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product; GDP) อยู่ที่
ร้อยละ 42.86 [1] จึงท าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความ
เข้มข้นมากขึ้น ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการลดต้นทุน
แ ล ะ เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต เ ป็ น ห ลั ก  แ ต่ ใ น ปั จ จุ บั น พ บ ว่ า
ภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง
[2] ดังนั้นการท าให้องค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นข้อ
ได้เปรียบทางธุรกิจที่ส าคัญอีกทางหนึ่งด้วย มีงานวิจัยของ 
Martinsen & Björklund (2012) กล่าวว่ากิจกรรมขนส่งใน
ภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่า
กิจกรรมอื่น ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นผลมาจากการใช้พลังงาน

เชื้อเพลิงอันท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน  
 จากสภาวะดังกล่าวส่งผลให้องค์กรระหว่างประเทศว่า
ด้ ว ย ก า รม าต ร ฐ าน  ( International Organization for 
Standardization; ISO) จัดท ามาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
หรือ ISO 14000 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีจ านวนหลายชุดย่อย 
และหนึ่งในชุดย่อยนั้นคือมาตรฐาน ISO 14031 ที่มีการ
น าเสนอตัวอย่างตัวชี้วัดส าหรับการประเมินสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้เจาะจงประเภทอุตสาหกรรมของ
องค์กรในการน าไปประยุกต์ใช้ [3] อย่างไรก็ตาม ความ
ยุ่งยากซับซ้อนของการวิเคราะห์สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวมขององค์กรเกิดจากการที่มีจ านวนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
อยู่มากมาย ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ อีกทั้งตัวชี้วัดแต่ละตัวอาศัยหน่วยวัดที่ต่างๆกันไป 
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นอกจากนี้ สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมยังเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
เชิงเทคนิคค่อนข้างมากซึ่งบริษัทหลายแห่งอาจยังไม่มีความ
พร้อมในการเก็บข้อมูล อันท าให้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มีความ
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แน่นอน งานวิจัยฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์
หลักในการน าเสนอกระบวนการในการประเมินผลสมรรถนะ
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์โดย
ประยุกต์ใช้หลักการ Evidential Reasoning หรือ ER ซึ่งมี
ค ว า มส าม า รถ ในก า ร จั ด ก า รกั บ ค ว า ม ไ ม่ ส ม บู ร ณ์  
( Incompleteness) และค ว าม ไ ม่ แ น่ น อนขอ ง ข้ อ มู ล 
(Uncertainties) ได้  อีกทั้ งสามารถวิ เคราะห์ข้อมูลของ
ตัวชี้ วัด เชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรฐาน ISO 14031 
 มาตรฐาน ISO 14031 น า เสนอตัวอย่างตัวชี้ วัด
สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ซึ่ง
ได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดสมรรถนะด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ( Management Performance 
Indicator; MPI) แบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ด้าน
นโยบายและโครงการ (Implementation of Policies and 
Programs) เกณฑ์ด้านความสอดคล้อง (Conformance) 
เกณฑ์ด้านการเงิน (Financial Performance) และ เกณฑ์
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (Community relations) 2. 
ตั วชี้ วั ดสมรรถนะด้ านการด า เนินงาน ( Operational 
Performance Indicator; OPI) แบ่งออกเป็น 7 เกณฑ์ได้แก่ 
เกณฑ์ด้านวัตถุดิบ (Materials) เกณฑ์ด้านพลังงาน (Energy) 
เกณฑ์ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Physical 
Facilities and Equipment) เกณฑ์ด้านการขายและการส่ง
มอบ  ( Supply and Delivery) เ กณฑ์ ด้ า น ผลิ ต ภั ณ ฑ์  
(Products) เกณฑ์ด้านของเสีย (Waste) และ เกณฑ์ด้าน
การปล่อยมลภาวะ (Emission) โดยภายใต้เกณฑ์แต่ละ
เกณฑ์จะมีการน าเสนอตัวอย่างตัวชี้วัดไว้ ซึ่งมาตรฐาน ISO 
14031 ไม่ได้ระบุว่าตัวชี้วัดดังกล่าวเหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ใดโดยเฉพาะ เป็นการน าเสนอตัวอย่างตัวชี้วัดเพื่อเป็น

แนวทางในการท าไปประยุกต์ใช้โดยทั่วไป 
 2.2 Evidential Reasoning 
 Evidential Reasoning หรือ ER คือหนึ่งในเครื่องมือ
ส าหรับการที่ใช้ตัดสินใจภายใต้เกณฑ์หลายเกณฑ์โดยพัฒนา
มาจากทฤษฎีของ Demster-Shafer ซึ่ง ER -ขยายหลักการ
ของทฤษฎีความน่าจะเป็นโดยท าการแจกแจงระดับความเชื่อ 
(belief degree) (แทนที่การแจกแจงความน่าจะเป็น) ไปยัง
เซตของค าตอบที่สามารถเป็นไปได้ทั้งหมด (แทนที่การแจก
แจงไปยังค าตอบใดค าตอบหนึ่งเท่านั้น) เพื่อใช้แทนความไม่
สมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ 
 ก าหนดให้  𝐻𝑛 (n=1,2,…,N) เป็นเกรดใดของการ
ประเมิน ซึ่งเกรดของการประเมินจะต้องมีนิยามที่แยกออก
จากกันอย่างสมบูรณ์ (Mutually Exclusive) และครอบคลุม
ผลลัพธ์ทีเป็นไปได้ทั้งหมด (Collectively Exhaustive) โดย
เซตของค าตอบ หรือ กรอบของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจทั้งหมด (Frame of Discernment) [10] ถูกก าหนด
โดยสมการที่ (1) ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปตามสมการที่ (2) - 
(9) โดยหลักการ ER จะท าการแจกแจงระดับความเชื่อไปยัง
ค าตอบต่างๆโดยไม่จ าเป็นที่ระดับความเชื่อของทุกค าตอบ
จะต้องรวมกันได้เท่ากับ 1 เหมือนทฤษฏีความน่าจะเป็น แต่
สามารถรวมกันแล้วได้น้อยกว่า 1 ได้ ซึ่งเศษที่เหลือนั้นจะ
เป็นตัวแทนของความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลนั่นเอง 

𝐻 = {𝐻1, 𝐻2, … , 𝐻𝑁} (1) 
0 ≤ 𝑚(𝐴) ≤ 1 และ ∀𝐴 ⊆ 𝐻 (2) 

∑ 𝑚(𝐴)

 

𝐴∈𝜃

= 1 (3) 

𝑚(∅) = 0 (4) 

𝐸 =  {𝑒𝑖|𝑖 = 1, … , 𝐿} (5) 
𝛽𝑛,𝑖(𝑎𝑙) ≥ 0 (6) 

∑ 𝛽𝑛,𝑖(𝑎𝑙)

𝑁

𝑛=1

≤ 1 (7) 

𝛽𝐻,𝑖(𝑎𝑙) ≥ 0 (8) 

∑ 𝛽𝑛,𝑖(𝑎𝑙)

𝑁

𝑛=1

+ 𝛽𝐻,𝑖(𝑎𝑙) = 1 (9) 

  𝐻1 คือ เกรดที่แย่ที่สุด 
  𝐻𝑁 คือ เกรดที่ดีท่ีสุด 
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  θ คือ พาวเวอร์เซตของ 𝐻 
  𝑚(𝐴) คือ ระดับความเชื่อว่า 𝐴 เป็นค าตอบที่
ถูกต้อง 
  𝑒𝑖 คือ ตัวชี้วัดที่ 𝑖 โดยที่ 𝑖 = 1, … , 𝐿 
  𝑎𝑙 คือ ทางเลือกที่ 𝑙 โดยที ่𝑙 = 1, … , 𝑀 

  𝛽𝑛,𝑖(𝑎𝑙) คือระดับความเชื่อ (Believe Degree) ว่า
ทางเลือก 𝑎𝑙 มีผลการประเมินบนตัวชี้วัด 𝑒𝑖 อยู่ท่ีเกรด 𝐻𝑛 
  𝛽𝐻,𝑖(𝑎𝑙) คือระดับความเชื่อที่เหลืออยู่ (ที่ท าให้
ระดับความเชื่อรวมไม่ถึง 1) ที่ไม่ได้มอบหมายให้กับเกรดใด
เลย หลังจากที่ทางเลือก 𝑎𝑙 ได้รับการประเมินบนตัวชี้วัด 𝑒𝑖 

แล้ว แต่ผู้ประเมินยังขาดข้อมูลบางอย่างท าให้ผู้ประเมินไม่
สามารถแจกแจงระดับความเชื่อแบบสมบูรณ์ได้  
 ตามหลักการ ER แล้วผลการประเมินตัวชี้วัด 𝑒𝑖 ใดๆ
ของทางเลือก 𝑎𝑙 จะอยู่ในรูปของสมการที่ (10) 

𝑆(𝑒𝑖(𝑎𝑙)) = {(𝐻𝑛, 𝛽𝑛,𝑖(𝑎𝑙)) , 𝑛 = 1, … , 𝑁 , (𝐻, 𝛽𝐻,𝑖(𝑎𝑙))} (10) 
ค่าน้ าหนักความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัดจะต้องรวมกันได้
เท่ากับ 1 ตามสมการที่ (11) และ (12) 

0 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 1  (11) 

∑ 𝑤𝑖

𝐿

𝑖=1

= 1 (12) 

จากนั้น การรวมผลการประเมินจากหลายๆตัวชี้วัดเข้า
ด้วยกันเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะโดยรวมส าหรับทางเลือก 𝑎𝑙 
จะเป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

𝑚𝑛,𝑖 = 𝑤𝑖 ∙ 𝛽𝑛,𝑖(𝑎𝑙) (13) 
𝑚𝐻,𝑖 = �̅�𝐻,𝑖 + �̃�𝐻,𝑖 (14) 

�̅�𝐻,𝑖 = 1 − 𝑤𝑖  (15) 

�̃�𝐻,𝑖 = 𝑤𝑖 (1 − ∑ 𝛽𝑛,𝑖

𝑁

𝑛=1

) (16) 

{𝐻𝑛}: 𝑚𝑛,𝐼(𝑖+1) = 𝐾𝐼(𝑖+1)[𝑚𝑛,𝐼(𝑖) ∙ 𝑚𝑛,𝑖+1

+ 𝑚𝐻,𝐼(𝑖) ∙ 𝑚𝑛,𝑖+1 + 𝑚𝑛,𝐼(𝑖)

∙ 𝑚𝐻,𝑖+1] 
(17) 

{𝐻}: �̃�𝐻,𝐼(𝑖+1) = 𝐾𝐼(𝑖+1)[�̃�𝐻,𝐼(𝑖) ∙ �̃�𝐻,𝑖+1

+ �̅�𝐻,𝐼(𝑖) ∙ �̃�𝐻,𝑖+1

+ �̃�𝐻,𝐼(𝑖) ∙ �̅�𝐻,𝑖+1] 
(18) 

{𝐻}: �̅�𝐻,𝐼(𝑖+1) = 𝐾𝐼(𝑖+1)[�̅�𝐻,𝐼(𝑖) ∙ �̅�𝐻,𝑖+1] (19) 

𝐾𝐼(𝑖+1) = [1 − ∑ ∑ 𝑚𝑡,𝑙(𝑖) ∙ 𝑚𝑗,𝑖+1

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑡=1

]

−1

 (20) 

, 𝑛 = {1,2, … , 𝐿 − 1} 

{𝐻𝑛}: 𝛽𝑛 =
𝑚𝑛,𝐼(𝐿)

1 − �̅�𝐻,𝐼(𝐿)
 , 𝑛 = 1,2, … , 𝑁 (21) 

{𝐻}: 𝛽𝐻 =
�̃�𝐻,𝐼(𝐿)

1 − �̅�𝐻,𝐼(𝐿)
 (22) 

𝑚𝑛,𝐼(1) =  𝑚𝑛,1(𝑛 = 1, … , 𝑁) (23) 
𝑚𝐻,𝐼(1) =  𝑚𝐻,1 (24) 

และสุดท้าย ผลรวมของการประเมินทางเลือก 𝑎𝑙 จะได้
รูปแบบดังสมการที่ (25) 

𝑆(𝑦(𝑎𝑙)) = {(𝐻𝑛, 𝛽𝑛,𝑖(𝑎𝑙)) , 𝑛 = 1, … , 𝑁 , (𝐻, 𝛽𝐻,𝑖(𝑎𝑙))} (25) 
หลังจากได้ผลการประเมินอยู่ ในรูป  𝑆(𝑦(𝑎𝑙)) แล้วผู้
ประเมินสามารถใช้ผลที่ได้ในการวิเคราะห์สมรรถนะโดยรวม
ได้ แต่หากต้องการให้ผลการประเมินอยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เปรียบเทียบได้ง่าย จะท าการแปลงผลดังกล่าวให้เป็นคะแนน
โดยอาศัยหลักการของฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ (Utility 
Function) โดยที่ค่าอรรถประโยชน์ (Utility) ของเกรด 𝐻𝑛 
จะเขียนอยู่ในรูป 𝑢(𝐻𝑛) ซึ่งก าหนดให้มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 
โดยที่ 𝑢(𝐻𝑛+1) > 𝑢(𝐻𝑛) ซึ่งสามารถค านวณได้ดังสมการที่ 
(26) [10] และจากกระบวนการรวมคะแนน อาจมีการ
ประ เมิ นที่ ไ ม่ ส มบู รณ์ อ ยู่ ใ นหล า ยๆกรณี  ซึ่ ง ท า ใ ห้   

∑ 𝛽𝑛
𝑁
𝑛=1 < 1 นั่นคือยังมีระดับความเชื่ออีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้

มอบหมายให้กับเกรดใดเลย หรือ 𝛽𝐻 > 0 นั่นเอง ซึ่งท าให้
การค านวณค่าอรรถประโยชน์ต้องอาศัยหลักการค านวณทั้ง
ค่ามากที่สุดที่จะเป็นไปได้ (ให้ค่าระดับความเชื่อที่เหลืออยู่ 
หรือ 𝛽𝐻 ไปตกอยู่ที่เกรดที่ดีที่สุด หรือ 𝛽𝑁) และค่าน้อยที่สุด
ที่จะเป็นไปได้ (ให้ค่า 𝛽𝐻 ไปตกอยู่ที่เกรดที่แย่ที่สุด หรือ 𝛽1)
และน าค่ามาเฉลี่ยกัน เพื่อใช้ เปรียบเทียบในการเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดต่อไป ดังสมการที่ (27) - (29) 

𝑢 (𝑆(𝑦(𝑎𝑙))) = ∑ 𝛽𝑛(𝑎𝑙)𝑢(𝐻𝑛)

𝑁

𝑛=1

 (26) 

𝑈𝑚𝑎𝑥(𝑎𝑙) = ∑ 𝛽𝑛(𝑎𝑙)𝑢(𝐻𝑛) + (𝛽𝑁(𝑎𝑙) + 𝛽𝐻(𝑎𝑙)) ∙ 𝑢(𝐻𝑁)

𝑁−1

𝑛=1

 (27) 

𝑈𝑚𝑖𝑛(𝑎𝑙) = (𝛽1(𝑎𝑙) + 𝛽𝐻(𝑎𝑙)) ∙ 𝑢(𝐻1) + ∑ 𝛽𝑛(𝑎𝑙)𝑢(𝐻𝑛)

𝑁

𝑛=2

 (28) 

𝑈𝑎𝑣𝑔(𝑎𝑙) =
𝑈𝑚𝑎𝑥(𝑎𝑙) + 𝑈𝑚𝑖𝑛(𝑎𝑙)

2
 (29) 

 ก า ร แ ป ล ง ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ก ฎ  (Rules-Based 
Transformation) การประเมินโดยทั่วไปนั้น ข้อมูลที่ ได้
ส่วนมากจะมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน ท าให้การรวมคะแนนไม่
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สามารถท าได้โดยตรง การแปลงข้อมูลโดยใช้กฎจะท าให้ผู้
ประเมินได้ข้อมูลที่อยู่ภายใต้หน่วยวัดเดียวกันหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการแปลงและสามารถประเมินคะแนนรวมออกมา
ได้ การแปลงข้อมูลสามารถแบ่งได้ 2 แบบตามลักษณะของ
ข้อมูล ดังนี้ 
 ก า ร แ ป ล ง ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ก า ห น ด ใ ห้  
𝐻𝑛,𝑖(𝑛 = 1, … , 𝑁𝑖) เป็นเกรดที่ได้มาในขั้นแรก (Original 
Grade) และก าหนดให้ 𝛾𝑛,𝑖 เป็นระดับความเชื่อของ 𝐻𝑛,𝑖 
และให้ 𝐻𝑙 (𝑙 = 1, … , 𝑁) เป็นเกรดมาตรฐาน  (General 
Grade) ผู้ประเมินก าหนดกฎการเทียบเท่า โดยให้ค่ า 
𝛼𝑙,𝑛 (𝑙 = 1, … , 𝑁) มีความหมายเท่ากับเกรดมาตรฐาน 𝐻𝑙 
โดยที่ 0 ≤ 𝛼𝑙,𝑛 ≤ 1 และ ∑ 𝛼𝑙,𝑛

𝑁
𝑙=1 = 1 ซึ่งการแปลงจาก

เกรด 𝐻𝑛,𝑖 เป็นเกรด 𝐻𝑙 สามารถค านวณได้ดังสมการที่ (30) 
และผลของการแปลงจะอยู่ในรูปแบบดังสมการที่ (31) 

𝛽𝑙,𝑖 = ∑ 𝛼𝑙,𝑛, 𝛾𝑛,𝑖

𝑁

𝑛=1

 , 𝑙 = 1, … , 𝑁 (30) 

𝑆(𝑒𝑖) = {(𝐻𝑙 , 𝛽𝑙,𝑖),    𝑙 = 1, … , 𝑁} (31) 
 

 
รูปที่ 1 แสดงค่าของข้อมูลอยู่ระหว่างเกรดสองเกรดที่อยู่ติดกัน 

 

 การแปลงข้อมูลเชิงปริมาณ ก าหนดให้ ℎ𝑗 เป็นค่าของ
ข้อมูลในขั้นแรกจากการประเมินผลตัวชี้วัดหนึ่ง ซึ่งการแปลง
ข้อมูลเชิงปริมาณ จะน าค่าของข้อมูลมาแจกแจงเข้าสู่เกรด
มาตรฐานตามกฎการเทียบเท่าเลย จากรูปที่ 1 จะพบว่าเกรด
มาตรฐานมีอยู่ทั้งหมด 4 เกรด และแต่ละเกรดมีความหมาย
เทียบเท่ากับค่า ℎ𝑛−1,𝑖 ไปจนถึง ℎ𝑛+2,𝑖 โดยที่ค่า ℎ𝑗 มีค่า
ความเชื่ออยู่ที่ระหว่าง ℎ𝑛,𝑖 และ ℎ𝑛+1,𝑖 ดังนั้น ℎ𝑗 จะถูกแจก
แจงค่าความเชื่อไปยังเกรด ℎ𝑛,𝑖 และ ℎ𝑛+1,𝑖 เท่านั้น ซึ่ง
สามารถค านวณได้ตามสมการที่ (32) - (34) (ในกรณีนี้จะ
ยกตัวอย่างเป็น Profit Indicator) [10] แต่หากค่า ℎ𝑗 มีค่า
ตรงกับเกรด ℎ𝑛,𝑖  ก็จะท าแจกแจงค่าความเชื่อไปยังเกรด 
ℎ𝑛,𝑖 เพียงเกรดเดียว เมื่อได้ค่า 𝛽𝑛,𝑖 แล้วสามารถเขียนผล

ของการประเมิน ในรูปของเกรดมาตรฐานได้ ดังสมการที่ 
(35) 

𝛽𝑛,𝑖 =
ℎ𝑛+1,𝑖 − ℎ𝑗

ℎ𝑛+1,𝑖 − ℎ𝑛,𝑖
 (32) 

𝛽𝑛+1,𝑖 = 1 − 𝛽𝑛,𝑖 (33) 
𝛽𝑘,𝑖 = 0 เมื่อ 𝑘 = 1, … , 𝑁 และ 𝑘 ≠ 𝑛, 𝑛 + 1 (34) 

𝑆(𝑒𝑖) = {(𝐻𝑛, 𝛽𝑛,𝑗),    𝑛 = 1, … , 𝑁} 
(35) 

 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ได้มีงานวิจัยหลายฉบับน ามาตรฐาน ISO 14031 ไป
ประยุกต์ใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมกาแฟในคอสตาริกา [4] 
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอิตาลี [5] อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง [6] และอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ [7] ในฮ่องกง
เป็นต้น 
 ในส่ วนของหลั กการ  ER นั้ น  จ ากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ เช่น 
ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับการผลิตหลอดไฟ 
[8] การประเมนิผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) [9] การประเมินและจัดล าดับ
ทางเลือกของแหล่งพลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
(Renewable energy sources) [11] ก า ร ป ระ เ มิ น แ ล ะ
คัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D projects) [12] เป็น
ต้น ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามักมีการน า ER ไปใช้ในกรณีที่มีปัญหา
ความไม่แน่นอนหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลเกิดขึ้นในการ
ประเมินผลทางเลือกทั้งที่เป็นผลมาจากตัวธรรมชาติของ
ข้อมูลเองหรือจากการที่มีผู้ประเมินร่วมกันหลายคน 
 
3. การด าเนินงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 14031 ในการประเมิน และ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการ ER รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้ ER ในกรณีต่างๆ 
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 3.2 ท าการคัดเลือกตัวชี้วัดจากมาตรฐาน ISO 14031 
โดยการเข้าสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ประกอบการบริษัท
กรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จ านวน 1 ท่าน 
(ในกรณีนี้ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อน
ให้เห็นถึงสมรรถนะโดยรวมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา มีขั้นตอนการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 14031 

 ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเกณฑ์แต่ละเกณฑ์นั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์หรือไม่ 

 ผู้ เชี่ยวชาญให้ค่าน้ าหนัก (Weight) แก่เกณฑ์ที่
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการการให้
คะแนนโดยตรง (Direct Rating) ส าหรับค่าน้ าหนัก
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวจะถูกแจกแจงให้เท่ากันภายใต้
เ ก ณ ฑ์ เ ดี ย ว กั น  เ พื่ อ ล ด ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ใ น
กระบวนการให้ค่าน้ าหนักของผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าน้ าหนัก MPI และ OPI โดยใช้
หลักการให้คะแนนโดยตรง 

 ผู้เชี่ยวชาญออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล และหน่วย 
วั ด  (Measurement Unit) ของตั ว ชี้ วั ดทุ กตั ว 
ภายใต้เกณฑ์แต่ละเกณฑ์ 

 3.3 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้ข้อมูลที่สมมุติขึ้น
เพื่อน าเสนอขั้นตอนการค านวณคะแนนรวมของการประเมิน
สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษาโดยใช้ ER 
 3.4 ก าหนดกฎ (Rules) ข้อมูลจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ 
มีข้อมูลอยู่ 2 ประเภทคือ ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Information) แ ล ะ ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Qualitative 
Information) ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน ท า
ให้การรวมคะแนนไม่สามารถท าได้โดยตรง จึงต้องมีการ
ก าหนดกฎส าหรับแต่ละตัวชี้วัดเพื่อแปลงหน่วยของข้อมูล 
จากหน่วยวัดที่ได้มาจากข้อมูลขั้นต้น กลายเป็นหน่วยวัด
เดียวกันทุกตัวชี้วัด จึงจะสามารถรวมคะแนนของทุกๆตัวชี้วัด
เข้าด้วยกันโดยใช้ ER ได้ 
 3.5 รวมคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทกรณีศึกษาโดยใช้หลักการ ER ในการรวมคะแนน 
 3.6 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

4. ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้ เชี่ยวชาญคัดเลือกและแก้ไข
ตัวชี้วัดจากมาตรฐาน ISO 14031 และให้ค่าน้ าหนักเกณฑ์ที่
ระบุว่าเกี่ยวข้อง ได้ตัวชี้วัดและเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงการแจกแจงค่าน้ าหนักระหว่าง MPI และ OPI 

เกณฑ์/ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก (Weight) 

MPI 0.3 

OPI 0.7 

ผลรวม 1 

 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงค่าน้ าหนักของเกณฑ์ในกลุ่ม MPI 

กลุ่ม MPI ค่าน้ าหนัก 

เกณฑ์ด้านนโยบายและโครงการ (MPI 1) 0.24 

เกณฑ์ด้านความสอดคล้อง (MPI 2) 0.26 

เกณฑ์ด้านการเงิน (MPI 3) 0.26 

เกณฑ์ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (MPI 4) 0.24 

ผลรวม 1 

 
ตารางที่ 3 แสดงแจกแจงค่าน้ าหนักตัวชี้วัดในกลุ่ม MPI 

กลุ่ม MPI ค่าน้ าหนัก (𝑤𝑖 ) 

เกณฑ์ด้านนโยบายและโครงการ (MPI 1) 
- จ านวนวัตถุประสงค์ที่ท าส าเร็จต่อปี (𝑒1) 
- จ านวนแผนกที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
แผนกทั้งหมด (ร้อยละ) (𝑒2) 
- จ านวนพนักงานที่มีส่วนร่วมกับโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อจ านวนพนักงานทั้งหมด (𝑒3) 

 
0.3333 
0.3333 

 
 

0.3333 

เกณฑ์ด้านความสอดคล้อง (MPI 2) 
- ระดับของการปฏิบัติตามข้อบังคับ (𝑒4) 
- ระดับขององค์กรภายนอก (Outsource) ที่มีการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (𝑒5) 
- จ านวนเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าปรับหรือบทลงโทษ
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อปี (𝑒6) 
- จ านวนครั้งในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อปี 
(𝑒7) 
 

 
0.25 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 
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เกณฑ์ด้านการเงิน (MPI 3) 
- จ านวนเงินที่สามารถประหยัดได้จากขายยางรถ
และน้ ามันเครื่องต่อปี (𝑒8) 
- จ านวนงบประมาณที่ใช้ในโครงการหรือการวิจัย
ด้านส่ิงแวดล้อมต่อปี (𝑒9) 

 
0.5 

 
0.5 

เกณฑ์ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (MPI 4) 
- จ านวนครั้งของการร้องเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม
จากชุมชน (𝑒10) 
- ระดับความก้าวหน้าของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาชุมชน (𝑒11) 
- การส ารวจความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กร (𝑒12) 
- จ านวนอุบัติเหตุต่อปี (𝑒13) 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

 

ตารางที่ 4 แสดงการแจกแจงค่าน้ าหนักของเกณฑ์ในกลุ่ม OPI 
กลุ่ม OPI ค่าน้ าหนัก (𝑤𝑖 ) 

เกณฑ์ด้านพลังงาน (OPI 1) 0.29 

เกณฑ์ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก (OPI 2) 

0.29 

เกณฑ์ด้านของเสีย (OPI 3) 0.21 

เกณฑ์ด้านมลภาวะ (OPI 4) 0.21 

ผลรวม 1 

 
ตารางที่ 5 แสดงการแจกแจงค่าน้ าหนักตัวชี้วัดในกลุ่ม OPI 

กลุ่ม OPI ค่าน้ าหนัก (𝑤𝑖 ) 

เกณฑ์ด้านพลังงาน (OPI 1) 
- มีการก าหนดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการ
ขับขี่หรือไม ่(𝑒14) 
- มีการก าหนดรอบการเปลี่ยนน้ ามันเครื่องหรือไม่ 
(𝑒15) 

 
0.5 

 
0.5 

เกณฑ์ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
(OPI 2) 
- มีการท าความสะอาดพ้ืนที่จอดรถหรือไม่ (𝑒16) 
- อัตราส่วนจ านวนยานพาหนะที่มีการใช้เทคโนโลยี
สะอาดต่อยานพาหนะทั้งหมด (𝑒17) 
- จ านวนการท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันต่อปี  
(Preventive Maintenance) (𝑒18) 

 
 

0.3333 
0.3333 

 
0.3333 

เกณฑ์ด้านของเสีย (OPI 3) 
- มีการจัดการกับยางรถในลักษณะใดบ้าง (𝑒19) 
- มีการจัดการกับน้ ามันเครื่องใช้แล้วในลักษณะ
ใดบ้าง (𝑒20) 

 
0.5 
0.5 

เกณฑ์ด้านมลภาวะ (OPI 4) 
- จ านวนครั้งของการถูกจับควันด า/ขาวต่อปี (𝑒21) 

 
1 

  
 ตัวชี้วัดที่ถูกน ามาใช้มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัดและเกณฑ์มี
ทั้งหมด 8 เกณฑ์ เป็น OPI 4 เกณฑ์และ MPI 4 เกณฑ์ ส่วน
ตารางที่ 2 และ 4 เป็นการแจงค่าน้ าหนักให้เกณฑ์แต่ละ
เกณฑ์ และตารางที่ 3 และ 5 แสดงการแจกแจงค่าน้ าหนัก
ไปยังตัวชี้วัดทุกตัวที่ถูกน ามาใช้ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญท าการ
ก าหนดเกรดของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการแปลงข้อมูลจาก
เกรดขั้นต้นเป็นเกรดมาตรฐาน ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรวม
คะแนนโดย ER ในบทความนี้จะยกตัวอย่างตัวชี้วัดทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างละ 1 ตัว ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อัตราส่วน(%)จ านวนยานพาหนะที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสะอาดต่อยานพาหนะทั้งหมด (𝑒17) มีการแบ่ง
เกรดดังนี้  

 
รูปที่ 2 แสดงเกรดของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 

จากรูปที่ 2 ℎ𝑗 คือค่าของข้อมูล มีค่าเท่ากับ 12 ซึ่งจะถูกแจก
แจงไปยังเกรด“แย่”และเกรด“พอใช้” โดยค่าความเชื่อ
สามารถค านวณได้ดังสมการที่ (32) และ (33) และผลที่ได้
จากการค านวณคือ 𝑆(𝑒17) = {(แย่, 0.4), (พอใช้, 0.6)} 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับของการปฏิบัติตามข้อบังคับ (𝑒4) 
ซึ่งเกรดที่ได้จากการประเมินในขั้นแรกมี 3 เกรดและได้นิยาม
ความหมายของแต่ละเกรดไว้ ดังนี้ 
- เกรดแย่ หมายถึง บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายเล็กน้อย 
และมีประวัติการท าผิดกฎหมายบ่อยครั้งในรอบ 1 ปี และไม่
มีการตรวจสอบรถที่พนักงานขับก่อนจะเริ่มวิ่ง 
- เกรดปานกลาง หมายถึง บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในบางข้อที่มีโทษปรับเป็นค่าปรับ เช่นน้ าหนักเกิน วิ่งด้วย
อัตราเร็วที่กฎหมายก าหนดเป็นต้น 
- เกรดดี หมายถึง บริษัทมีการท าตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการท าผิดกฎหมายใดๆ และมีการ
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ตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่รถจะออกวิ่ง เช่น น้ าหนักเกินหรือไม่ 
ควันรถได้มาตรฐานหรือไม่ คนขับเมาสุราหรือไม่ 
- เกรด 𝐻 หมายถึง ทางบริษัทไม่มีการเก็บข้อมลูในส่วนนี้ ท า
ให้ไม่สามารถระบุค่าความเชื่อส่วนที่เหลือได้ 

 
รูปที่ 3 แสดงเกรดของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

 การแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ ต้องมีการก าหนดกฎการ
แปลงคือ 𝛼 เนื่องจากการเก็บข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดบางตัวไม่
สามารถจ าแนกเกรดขั้นแรกได้เท่ากับเกรดมาตรฐาน เช่นใน
กรณีนี้ เกรดขั้นแรกมีจ านวน 3 เกรดแต่เกรดมาตรฐานมี
จ านวน 5 เกรด ซึ่งค่า 𝛼 จะถูกก าหนดโดยความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จากรูปที่ 2 จะมีการใช้ 𝛼2,2 และ 𝛼3,2 เพื่อแจก
แจงค่าความเชื่อไปยังเกรดพอใช้และเกรดปานกลาง  ซึ่ง
สามารถค านวณได้จากสมการที่ (30) และผลที่ได้จากการ
แปลงคือ 𝑆(𝑒4) = {(พอใช้, 0.3), (ปานกลาง, 0.3), (𝐻, 0.4)} 

 ส าหรับผลการประเมินจะใช้ข้อมูลจากในตารางที่ 6 
และผลการรวมคะแนนโดยใช้ ER จะแสดงในตารางที่ 7 โดย
มีการใช้ ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์เพื่อความสะดวกในการ
เปรียบเทียบ โดยจะท าการรวมคะแนนเป็นล าดับขั้น 
(Hierarchy) 
 

ตารางที่ 6 แสดงเกรดของการประเมินทุกตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด/
เกรด 

แย ่ พอใช้ 
ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 𝐻 

𝑒1 0 0 0.7 0.3 0 0 

𝑒2 0 0.8 0 0 0 0.2 

𝑒3 0 0 0.4 0.6 0 0 

𝑒4 0 0 0.3 0.3 0 0.4 

𝑒5 0.8 0 0 0 0 0.2 

𝑒6 0 0 0 0.8 0.2 0 

𝑒7 0 0 0.5 0.5 0 0 

𝑒8 0 0 0 0 0 1 

𝑒9 0 0 0.6 0.2 0 0.2 

𝑒10 0 0 0 0.3 0.7 0 

𝑒11 0 0.4 0.4 0 0 0.2 

𝑒12 0 0 0.4 0.2 0 0.4 

𝑒13 0 0 0 0.8 0 0.2 

𝑒14 0 0.2 0.5 0.3 0 0 

𝑒15 0 0 0.2 0.5 0.3 0 

𝑒16 0.7 0.3 0 0 0 0 

𝑒17 0.4 0.6 0 0 0 0 

𝑒18 0 0 0.5 0 0 0.5 

𝑒19 0 0.3 0 0 0 0.7 

𝑒20 0 0 0.3 0.3 0 0.4 

𝑒21 0 0.5 0.5 0 0 0 

 
ตารางที่ 7 แสดงผลการรวมคะแนนโดย ER  

 Utility 
Maximum 

Utility 
Minimum 

Utility 
Average 

MPI 1 0.5499 0.4920 0.5209 
MPI 2 0.6074 0.4810 0.5442 
MPI 3 0.7667 0.3000 0.5333 
MPI 4 0.7404 0.5672 0.6538 
OPI 1 0.6500 0.6500 0.6500 
OPI 2 0.2797 0.1477 0.2137 
OPI 3 0.7527 0.2633 0.5080 
OPI 4 0.3750 0.3750 0.3750 

 
ตารางที่ 8 แสดงผลการรวมคะแนนโดย ER  

 Utility 
Maximum 

Utility 
Minimum 

Utility 
Average 

MPI รวม 0.6557 0.4813 0.5685 
OPI รวม 0.4938 0.3782 0.4360 
ผลรวมทั้งหมด 0.5206 0.4069 0.4637 

 
5. สรุปและอภิปราย 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นผลการประเมินซึ่งท าการ
รวมคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด โดยใช้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์
พบว่า บริษัทสมมติดังกล่าว มีค่าอรรถประโยชน์เฉลี่ยของผล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือ MPI 4 (เกณฑ์
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน) และรองลงมาคือ OPI 1 (เกณฑ์
ด้านพลังงาน) และค่าน้อยที่สุดคือ OPI 2 (เกณฑ์ด้านอุปกรณ์
และสิ่ งอ านวยความสะดวก ) และ OPI 4 ( เกณฑ์ด้ าน
มลภาวะ) ตามละดับ จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นผลรวม
คะแนนของ MPI และ OPI ซึ่งจะพบว่า MPI มีคะแนนสูงกว่า 
OPI ดังนั้นสิ่งที่บริษัทนี้ควรจะปรับปรุงเป็นอันดับแรกคือ 
OPI 2 ซึ่งมีตัวชี้วัด 3 ตัวได้แก่ มีการท าความสะอาดพื้นที่
จอดรถหรือไม่ (𝑒16) อัตราส่วนจ านวนยานพาหนะที่มีการใช้
เทคโนโลยีสะอาดต่อยานพาหนะทั้งหมด (𝑒17) และจ านวน
การท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันต่อปี (𝑒18) ซึ่งจากตารางที่ 
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6 พบว่า 𝑒16 และ 𝑒17 มีคะแนนอยู่ในเกรดแย่และพอใช้
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดตัวอื่นๆ บริษัทจึงควร
ปรับปรุงส่วนนี้เป็นส่วนแรก ล าดับถัดมาที่ควรปรับปรุงคือ 
OPI 4 ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ จ านวนครั้งของการถูกจับควันด า/ขาว
ต่อปี ซึ่งมีคะแนนอยู่ในเกรดพอใช้ 0.5 และปานกลาง 0.5  
 กรณีของ OPI 3 (มีตัวชี้ วัด  𝑒19 และ  𝑒20) ซึ่ งมีค่ า
อรรถประโยชน์สูงสุดและต่ าสุดต่างกันมาก (0.7527 และ 
0.2633) หากพิจารณาจากตารางที่ 6 จะพบว่า 𝑒19 มีค่า
ความเชื่ออยู่เกรด 𝐻 เท่ากับ 0.7 และ 𝑒19 เท่ากับ 0.4 ซึ่ง
เป็นค่าความเชื่อที่แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจของผู้ประเมิน
ในการระบุเกรดของข้อมูล ท าให้ค่าความเชื่อในเกรดนี้
สามารถถูกแจกแจงไปยังเกรดใดก็ได้ ท าให้ค่าอรรถประโยชน์
สูงสุดและต่ าสุดมีความต่างกันมาก ซึ่งส่งผลให้การประเมินมี
ความคลาดเคลื่อน ในทางตรงกันข้าม หากสามารถลดค่า
ความเชื่อในเกรด 𝐻 ได้ โดยการหาข้อมูลที่ใช้ส าหรับตัวชี้วัด
นั้นๆ ค่าอรรถประโยชน์ที่ได้จะก็มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่ง
ค่านั้นจะสามารถลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและสะท้อน
ถึงสมรรถนะที่แท้จริงได้ 
 การประยุกต์หลักการ ER เข้ามาใช้ในการประเมิน
สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมขององค์กร สามารถช่วย
ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ตนเองได้ เนื่องจากผลการรวมคะแนนดังที่แสดงในตารางที่ 7 
นั้นแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในแต่ละด้าน องค์กรสามารถ
น าไปปรับปรุงแก้ไข้ เพื่อเพิ่มคะแนนในการประเมินครั้งถัดไป 
และที่ส าคัญ ER สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนของ
ข้อมูลได้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในการประเมินผลทางเลือกทั้งที่
เป็นผลมาจากตัวธรรมชาติของข้อมูลเองหรือจากการที่มีผู้
ประเมินร่วมกันหลายคน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
โดยทั่วไป หากไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถท าการประเมินได้ หรือ
อาจจะต้องมองข้ามตัวชี้วัดบางตัวไป ซึ่งท าให้ผลการประเมิน
คลาดเคลื่อนและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะที่แท้จริง
ขององค์กร ดังนั้นการประยุกต์ ใช้หลักการ ER ในการ
ประเมินสมรรถนะจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะที่
แท้จริงขององค์กรได้ 
 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการคัดเลือกตัวชี้วัด

จากผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์รายเดียว จึงไม่สามารถบอกได้
ว่าตัวชี้วัดที่น ามาใช้ในการประเมินนั้นสามารถใช้ประเมินกับ
ผู้ให้บริการรายอื่นได้ โดยจุดประสงค์หลักของงานวิจัยฉบับนี้
คือ การแสดงล าดับขั้นตอนการประเมินสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาพัฒนาเส้นไหมพุ่งพันธ์เหลืองไพโรจน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบงจังหวัด
ชัยภูมิ ขนาดไหมเส้นพุ่งของกลุ่มที่นิยมใช้ คือ 260 ดีเนียร์ ตัวแปรที่ใช้ศึกษามี 2 ตัวแปรประกอบด้วย อุณหภูมิ และ
จ านวนรังไหม ซ่ึงให้ได้ไหมเส้นพุ่งขนาด 260 ดีเนียร์โดยการเก็บข้อมูลมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้  F-Test ,Two 
- Way ANOVA โดยก าหนดช่วงความเชื่อม่ันที่ 95% และใช้การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment: DOE) 
เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับการสาวไหมเส้นพุ่ง จากผลการทดลองพบว่าตัวแปรชุดความเร็วรอบที่ 100 รอบต่อนาที
และจ านวนรังไหม 125 รังที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ได้ขนาดเส้นไหมเท่ากับ 260.256 ดีเนียร์ และได้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.519 จัดอยู่ในเกรด A ซ่ึงอยู่ในช่วงของขอบเขตที่ก าหนดไว้ และคะแนนของข้อบกพร่องเส้นไหม
เท่ากับ 93.67 คะแนนจัดอยู่ในคะแนนการแบ่งชั้นคุณภาพชั้นพิเศษ  
คำหลัก: การสาวไหม  คุณภาพของเส้นไหม  ดีเนียร์  ไหมเส้นพุ่ง 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the suitable variables for silk reeling weft of 
Laungphairojana varieties in Ban Huai Bong Chaiyaphum Province. The silk thread of the popular group 
is 260 deniers. There were two variables use in thus study that are temperature and number of cocoons. 
Which can be reached at the 260 deniers. The data were tested for F-Test, Two-way ANOVA, 95% 
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confidence intervals to provide reliable data. The Design of Experiment (DOE) was used to find the right 
variant for silk . The results showed that the speed variant at 100 rpm and 125 cocoons at 80 Celsius 
was 260.256 deniers. The standard deviation of 7.519 was in Grade A, which was within the specified 
range. The score of the silk flaw equals 93.67 points. 
Keywords:  The Silk,  Quality of Silk,  Deniers,  Weft 
 
1. บทน า 

ผ้าไหมเป็นหน่ึงในสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  ถึงแม้ว่าผ้าไหมจะมีราคาสูง
แต่ยังเป็นที่ นิยมเพราะมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ 
ดังน้ันผู้ผลิตควรด ารงรักษาลวดลายเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับการพัฒนาลวดลายใหม่ ๆ ที่ทันสมัย 
เพื่อขยายกลุ่มของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือผ้าไหมคือ คุณภาพของผ้าไหม 
ซ่ึงประเภทของเส้นไหมที่นิยมมากที่สุดคือ เส้นไหมพันธ์ุ
พื้นเมือง [1] และแม้ว่าอาชีพทอผ้าไหมจะมีกระจายอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย แต่ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2]  เ น่ืองจากชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์การ
ทอผ้าไหม ภูมิปัญญาอีสานที่สร้างสรรค์เหล่าน้ีนับว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ผ่านการสั่งสม การถ่ายทอด
และการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ท าให้ชุมชนในพื้นที่
ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแห่งยังคงมีการทอ
ผ้าไหมเป็นวิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันน้ี  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบง 
ตั้งอยู่ที่ 151 ต าบลห้วยบง  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มี
สมาชิกจ านวน 600 คน ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม คือ เส้นไหม
พันธ์ุเหลืองไพโรจน์ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบงเป็นกลุ่มที่ผลิตเส้นไหมของ
จังหวัดชัยภูมิ โดยมียอดขายปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 304,556 
บาท ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 579,831 บาทและปี พ.ศ.2557 
มีมูลค่า 1,724,296 บาทต่อปี  (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบง) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีแนวโน้ม
ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี จากการศึกษาพบว่าขนาดไหมเส้นพุ่งที่
นิยมใช้มากที่สุดคือขนาด 260 ดีเนียร์  จากการศึกษาต่อไป
พบว่าปัญหา คุณภาพของเส้นไหมต่ า ซ่ึงเกิดจากขนาดเส้น

ไหมไม่สม่ าเสมอ จากการเก็บข้อมูลพบว่า ขนาดไหมเส้นพุ่ง
อยู่ระหว่าง 195-300 ดีเนียร์ ซ่ึงมีสาเหตุจากอุปกรณ์สาวไหม
ไม่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมบ้านห้วยบงมีการปฏิบัติตามภูมิปัญญาของตนเอง 
ซ่ึงปัจจุบันทางกลุ่มใช้เครื่องสาวไหมแบบดั้งเดิม 
 ต่อมามีการพัฒนาเครื่องสาวไหมโดย พงศพัศ ถนอม
ชาติ และคณะ [3] และด าเนินการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสม
ส าหรับการสาวไหม พบว่าความเร็วรอบที่ 100 รอบต่อนาที 
และจ านวนรังไหม 80 รัง ให้ค่าของขนาดเส้นไหม เท่ากับ 
205.87 ดีเนียร์ คุณภาพเส้นไหมจัดอยู่ ในเกรด C และ
คะแนนของข้อบกพร่องเส้นไหม เท่ากับ 98.95 คะแนน จัด
อยู่ในคะแนนการแบ่งชั้นคุณภาพชั้นพิเศษ ธนวัฒน์ และวินัท 
[4] จากห้องปฏิบัติการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด าเนินการพัฒนา
เครื่องสาวไหม RMUTI 3 สามารถสาวเส้นไหมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานมากกว่าเกรด A และผลการศึกษาตัวแปรที่
เหมาะสมส าหรับการสาวไหมพันธ์ุเหลืองไพโรจน์ ที่อุณหภูมิ 
85 องศาเซลเซียส จ านวนรังไหม 60 รัง มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเส้นไหม 109.18 ดีเนียร์  เส้นไหมจัดอยู่ในชั้น
คุณภาพเกรด A และตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับการสาวไหม
พันธ์ุนางลาย คืออุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส จ านวนรังไหม 
120  รั ง  มี ค่ า ข องขนาด เ ส้ น ไหม  131 . 6 0  ดี เ นี ย ร์                     
เส้นไหมจัดอยู่ในชั้นคุณภาพ C จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
ขนาดเส้นไหมยังไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 
ไหมเส้นพุ่งขนาด 260 ดีเนียร์  ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาหาตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับการสาวไหมเส้น
พุ่งของพันธ์ุเหลืองไพโรจน์ โดยน าความรู้ด้านวิศวกรรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  
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2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 วิเคราะห์ปัญหาการสาวไหม 

จากการทดสอบขนาดของเส้นไหมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วย เพื่อหาขนาดเส้นไหม
และข้อบกพร่องของเส้นไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ (นครราชสีมา)  พบว่าเส้นพุ่งมีขนาด 260 ดีเนียร์
และจากการพัฒนาเครื่องสาวไหม RMUTI 3 ดังรูปที่ 1 ของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ซ่ึงสามารถสาวเส้นไหมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานมากกว่าเกรด A แต่ขาดการศึกษาตัวแปรที่
เหมาะสมส าหรับการสาวไหมเส้นพุ่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เครื่องสาวไหม RMUTI 3 

 
2.2 ก าหนดเง่ือนไขของตัวแปรที่ศึกษา 
     พงศพัศ ถนอมชาติและคณะ [3]  ศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวข้องพบว่าจ านวนรังไหมที่ใช้ทดสอบอยู่ระหว่าง 80-85 
รัง ท าให้ได้ขนาดเส้นไหมระหว่าง 150 -200 ดี เนียร์  
ความเร็วรอบการสาวไหม ไม่ต่ ากว่า 80 รอบ อุณหภูมิต้มรัง
ไหม 90 องศาเซลเซียส ท าให้สาวไหมออกจากรังได้คุณภาพ
ดี วิศรุต สุพันธุชาติ และคณะ. พัฒนาออกแบบเครื่องสาว
ไหม IE-RMUTI03 [6] จากการศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง
พบว่าความเร็วรอบที่ 100 รอบท าให้เส้นไหมสม่ าเสมอ การ
วิจัยน้ีจึงก าหนดตัวแปรการศึกษา 2 ตัวแปร คือ อุณหภูมิต้ม
รังไหมและจ านวนรังไหม โดยใช้ความเร็วรอบการสาวไหม 
100 รอบต่อนาที ดังรูปที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

รูปที่ 2 ผังการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับการสาวไหม 
ประเภทเส้นพุ่ง 

 
2.3 การทดสอบสาวไหม 

ด าเนินการสาวไหมเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเส้นไหม
ตรวจสอบขนาดเส้นไหมตามวิธีการของมาตรฐานสินค้า
เกษตร  มกษ . 8000-2555 และน าค่าที่ ได้ออกแบบการ
ทดลอง  (Design of Experiment : DOE) ใ น โ ป ร แกรม
ส าเร็จรูป Minilab 16 เพื่อหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับ
การสาวไหม  
 
3. ผลการศึกษา 
 การศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับการ
สาวไหมพันธ์ุเหลืองไพโรจน์เส้นพุ่ง มุ่งเน้นศึกษาตัวแปรด้าน 
อุณหภูมิต้มรังไหมและตัวแปรด้านจ านวนรังไหม โดยใช้ไหม
พันธ์ุเหลืองไพโรจน์ เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ได้เส้นไหมเส้นพุ่ง
ขนาด 260 ดีเนียร์ ผลการทดลองอุณหภูมิต้มรังไหม 80,85 
และ 90 องศาเซลเซียส และจ านวนรังไหมที่ 80, 85 และ 90 
รัง พบว่าเม่ืออุณหภูมิต้มรังไหมเพิ่มขึ้นแต่ท าให้ค่าเฉลี่ยขนาด
เส้นไหมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณาจ านวนรังไหมที่เพิ่มขึ้นในชุด

ก าหนดเงื่อนไขของตัวแปรที่ศึกษาเส้นไหมพุ่ง 

80รัง 

ด าเนินการสาวไหม 

ตรวจสอบคุณภาพและขนาดเส้นไหม 

สรุปผลการศึกษา 

85รัง 90รัง 

อุณหภูมิ 90 อุณหภูมิ 85 อุณหภูมิ 80 

จ านวนรังไหม  

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 
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การทดสอบที่อุณหภูมิต้มรังไหมเดียวกัน พบว่าค่าเฉลี่ยขนาด
เส้นไหมมีค่าเพิ่มขึ้น ดังน้ันค่าเฉลี่ยขนาดของเส้นไหมแปรผัน
ตามจ านวนรังไหม เน่ืองจากจ านวนรังไหมมากขึ้นจะท าให้รัง
ไหมรวมตัวกันส่งผลให้เส้นไหมมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังน้ันค่าเฉลี่ย
ขนาดของเส้นไหมแปรผันตามจ านวนรังไหม ดังรูปที่ 3 
 

รูปที่ 3 กราฟผลการทดสอบขนาดเส้นไหมเส้นพุ่ง 

 
3.1 ผลการทดสอบขนาดเส้นไหมพุ่ง 
ตารางที่ 1 ผลการแจกแบบปกติ (Normal Distribution) 
ของขนาดไหมเส้นพุ่งที่อุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศา
เซลเซียส ต่อจ านวนรังไหม 80, 85 และ 90 รัง 

อุณหภมู(ิองศาเซลเซียส)/
จ านวนรังไหม (รัง) 

Mean StDev 
P-
value 

80/80 128.08 14.68 0.175 

80/85 142.88 10.83 0.139 

80/90 170.26 11.44 0.748 

85/80 141.76 12.17 0.340 

85/85 152.26 9.59 0.928 

85/90 176.35 12.38 0.385 

90/80 146.78 6.52 0.754 

90/85 159.97 8.52 0.868 

90/90 195.49 4.46 0.803 

 จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงสถิติ
ของขนาดเส้นไหมเส้นพุ่ง 

(1) การทดสอบสมมติฐานของขนาดเส้นไหมเส้น
พุ่งของตัวแปรอุณหภูมิที่ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส 
และจ านวนรังไหมที่  80, 85 และ 90 รังมีผลการทดสอบ

แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบขนาดเส้นไหมเส้นพุ่ง 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

จ านวนรังไหม 
80 85 90 

80 128.08 142.88 170.26 
85 141.76 152.26 176.35 
90 146.78 176.35 195.49 

 ตั้งสมมติฐานและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เพื่อทดสอบสมมติฐาน   
 H0 :  ข้อบกพร่องของ เส้นไหมเป็น อิสระ กับ
อุณหภูมิและจ านวนรังไหมหรือข้อบกพร่องของเส้นไหมไม่
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและจ านวนรังไหม                             
 H1 : ข้อบกพร่องของเส้นไหมไม่เป็นอิสระกับ
อุณหภูมิและจ านวนรังไหม หรือข้อบกพร่องของเส้นไหม
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและจ านวนรังไหม   

สมมติฐาน  H0  :  𝜏อุณหภูมิ 80= 𝜏อุณหภูมิ 85= 𝜏อณุหภูมิ 90                       

        H1  :  𝜏อุณหภูมิ 80≠ 𝜏อุณหภูมิ 85≠ 𝜏อุณหภูมิ 90                                           

   H0  :  βรังไหม 80 =  βรังไหม 85= βรังไหม 90 

   H1  :  βรังไหม 80 ≠ βรังไหม 85 ≠ βรังไหม 90 

โดยที่   𝜏𝑖 คือค่าความแปรปรวนของอุณหภูมิในการสาวไหม 

             β𝑖คือค่าความแปรปรวนของจ านวนรังไหมในการ
สาวไหม 

(2) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อบกพร่องของ
ไหมเส้นพุ่งผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของ
อุณหภูมิและจ านวนรังไหม แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนขนาดเส้นไหมเส้น
พุ่ง 

แหล่งความแปรปรวน  

Source 

องศา

อิสระ 

Df 

ผลบวก 

ก าลัง

สอง 

Ss 

ค่าเฉล่ีย 

ก าลังสอง 

MS=ss/df 

F-

test 

P- 

value 

อุณหภูมิ Temp (°C) 2 5026.9 2513.4 18.18 0.000 

จ านวนรังไหม Cocoons 

(pcs)                           
2 23292.5 11646.3 82.24 0.000 

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

Interaction 
4 505.3 126.3 0.91 0.460 

ความคลาดเคลื่อน Error 81 11198.5 138.3   

รวม Total 89 40023.3    
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแปรปรวนของ
ขนาดเส้นไหมเส้นพุ่ง จากค่า  P-Value ของตัวแปรด้าน
อุณหภูมิต้มรังไหมและจ านวนรังไหมมีค่า เท่ากับ 0.000 และ 
0.000 ซ่ึง มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญของการทดสอบ 

(α=0.05) แสดงว่าอุณหภูมิต้มรังไหมและจ านวนรังไหมที่ใช้
สาวไหมเส้นพุ่งส่งผลต่อขนาดของเส้นไหม (ดีเนียร์) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและค่าความสัมพันธ์ ( Interaction) ด้าน
อุณหภูมิต้มรังไหมและจ านวนรังไหมมีค่า P-Value เท่ากับ 
0.460 ซ่ึง มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญของการทดสอบ 

(α=0.05) แสดงว่าอุณหภูมิต้มรังไหมและจ านวนรังไหมไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่ความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ หาก
มีการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิต้มรังไหมและจ านวนรังไหม อย่าง
ใดอย่างหน่ึงจะไม่ส่งผลขนาดต่อขนาดเส้นไหม แต่จาก
สมการ พบว่าจ านวนรังไหมมีผลต่อขนาดเส้นไหมมากกว่า
อุณหภูมิในการสาวไหม 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อบกพร่องไหมเส้น
พุ่ง 

Source 

แหล่งความแปรปรวน 

องศา

อิสระ 

df 

ผลบวก 

ก าลัง

สอง 

ss 

ค่าเฉล่ีย 

ก าลังสอง 

MS=ss/d

f 

 F-

test 

P- 

value 

อุณหภูมิ Temp (°C) 2 2748.89 1374.44 
257.1

1 
0.000 

จ านวนรังไหม Cocoons 

(pcs)                           
2 283.89 141.94 26.55 0.000 

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

Interaction 
4 517.78 129.44 24.21 0.000 

ความคลาดเคลื่อน Error 81 433.00 5.35   

รวม Total 89 3983.56    

 
จากตารางที่  4 การทดสอบความแปรปรวนของ

ข้อบกพร่องไหมเส้นพุ่ง พบว่าความแปรปรวนด้านอุณหภูมิ
ต้มรังไหมและจ านวนรังไหม มีค่า P-Value เท่ากับ 0.000 
และ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญของการทดสอบ 

(α=0.05) แสดงว่าอุณหภูมิต้มรังไหมและจ านวนรังไหมที่ใช้
สาวไหมเส้นพุ่งส่งผลต่อข้อบกพร่องของเส้นไหม (ดีเนียร์) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและค่าความสัมพันธ์ (Interaction) 
ด้านอุณหภูมิและจ านวนรังไหมมีค่า P-Value เท่ากับ 0.000 

ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญของการทดสอบ (α=0.05) 

แสดงว่าอุณหภูมิต้มรังไหมและจ านวนรังไหมมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันที่ความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์  

เม่ือเพิ่มหรือลดอุณหภูมิต้มรังไหมและจ านวนรังไหม
พร้อมๆ กัน ส่งผลต่อข้อบกพร่องของเส้นไหม จากการ
วิเคราะห์ผลการทดลองการศึกษาตัวแปรอุณหภูมิต้มรังไหม
และจ านวนรังไหม ที่สัดส่วน 80/80, 80/85, 80/90, 85/80, 
85/85, 85/90, 90/80, 90/85 และ 90/90 ได้ขนาดของ
เส้นไหม  (ดีเนียร์) ค่าที่ได้คือ 128.08 , 141.76, 176.82, 
142.88, 146.82, 140.86, 163.86, 176.35 และ 195.49 ดี
เนียร์ ตามล าดับ จากตัวแปรที่ก าหนดไว้ไม่สามารถสาวไหม
ให้ได้ขนาดเส้นไหมขนาด 260 ดีเนียร์ จึงด าเนินการวิเคราะห์
เบื้องต้นด้วยแบบ Two–Way ANOVA ซ่ึงตัวแปรที่ท าให้ได้
ขนาดเส้นไหมเพิ่มขึ้น คือ ตัวแปรอุณหภูมิต้มรังไหมและ
จ านวนรังไหม ดังน้ันจึงก าหนดตัวแปรด้วยการเพิ่มจ านวนรัง
ไหมเป็นจ านวน 120 รัง และ 130 รัง และใช้อุณหภูมิที่ 80 , 
85 และ 90 องศาเซลเซียส ขนาดเส้นไหม size (denier) = - 
166 + 2.27 จ านวนรังไหม cocoons (pcs) + 1.71 อุณหภูมิ 
Temp (°C) R-Sq = 77.1% R-Sq (adj) = 76.6% 
 

 
รูปที่ 4 กราฟโครงร่างของขนาดเส้นไหมเส้นพุ่ง 

                         
จากรูปที่  4 กราฟโครงร่าง (contour plot) แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต้มรังไหมกับจ านวนรังไหมที่
ส่งผลต่อขนาดเส้นไหม (ดีเนียร์) ซ่ึงแสดงถึงผลลัพธ์กับ
สมการถดถอยในส่วนของอิทธิพลของอุณหภูมิกับการสาว
ไหมคือจ านวนรังไหมระหว่าง 120-130 รัง และอุณหภูมิต้ม
รังไหม 80-90 องศาเซลเซียส ท าให้ ได้ขนาดเส้นไหมที่
เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้าน
ห้วยบง 
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3.2 การออกแบบการทดลอง 
ผลการทดลองสาวไหมเส้นพุ่งที่อุณหภูมิ 80, 85 และ 

90 องศาเซลเซียส และจ านวนรังไหม 90, 120 และ 130 รัง 
และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab 16 แสดงผลความถูก
ต้องของรูปแบบการวิเคราะห์การทดลอง หาค่าตัวแปรที่
เหมาะสม ฟังชั่น Response Optimization ซ่ึงเป็นฟังชั่นที่
ใช้หาค่าที่เหมาะสมของแต่ละพารามิเตอร์และวัดความพึง
พอ ใ จ  ( Composite Desirability : D) โ ด ย ร วมของผล 
ตอบสนอง พบว่าความพึงพอใจมีค่าเท่ากับ 0.99 ซ่ึง มี
ค่าประมาณ 1 จึงสรุปว่าผลค าตอบน้ันได้รับความพึงพอใจ
อย่างสมบูรณ์ ดังรูปที่ 5 

 
Cur
High

Low0.99413
D

New

d = 0.99413

Targ: 260.0

size (de

y = 259.2953

0.99413

Desirability

Composite

90.0

130.0

80.0

90.0
Cocoons Temp (C)

[80.0] [125.0]

 
รูปที่ 5 ผลการจ าลองการทดลองไหมเส้นพุ่ง 

 
จากรูปที่ 5 ผลการออกแบบการทดลองพบว่าค่าที่

เหมาะสมด้วยการใช้ฟังก์ชั่น Response Optimization ซ่ึง
ค่าที่เหมาะสมจะก าหนดเป้าหมาย คือ ให้มีขนาดเส้นไหม 
เฉลี่ย เท่ากับ 260 ดีเนียร์ โดยกราฟจุดตัดของค่าที่เหมาะสม
ของพารามิเตอร์ พบว่าค่าที่เหมาะสมของอุณหภูมิต้มรังไหม 
เท่ากับ 80 องศาเซลเซียส และจ านวนรังไหมในการสาวไหม 
เท่ากับ 125 รัง ซ่ึงให้ขนาดเส้นไหม (ดีเนียร์) โดยกราฟจุดตัด
ของค่าที่เหมาะสม 

 
4. วิจารณ์ผลการทดลอง 
       ผลการศึกษาตัวแปรที่ เหมาะสมส าหรับการสาวไหม
พันธ์ุเหลืองไพโรจน์  
 1)  ตัวแปรด้านอุณหภูมิพบว่าอุณหภูมิต้มรังไหม
ส าหรับการสาวไหมเส้นพุ่ ง ให้เกณฑ์คุณภาพที่ดีสุด คือ
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับวิจัยของส านัก
อนุรักษ์ และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม [5] การสาวไหม
ท าได้โดยการน ารังไหมมาต้มในน้ าที่มีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 70-80 

องศาเซลเซียส เพื่อท าให้กาวไหม (Sericin) อ่อนตัวและดึง
เส้นไหมออกมาเป็นเส้นยาวได้ อุณหภูมิที่ใช้ในการสาวไหม
น้ันจะต้องต่ ากว่า จุดเดือด ถ้าน้ าที่ต้มร้อนเกินไป จะสังเกต
ได้จากเส้นไหมที่สาวขึ้นมาจะเปื่อยยุ่ย และเป็นกระจุก แต่ถ้า
อุณหภูมิของน้ าต่ าเกินไปน้ าร้อนไม่พอก็จะไม่สามารถสาว
ไหมขึ้นมาได้ 
 

ตารางที่  5 ผลการวัดขนาดเส้นไหมที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียสจ านวนรังไหม 125 รัง 

 
2)  ตัวแปรด้านจ านวนรังไหมพบว่า จ านวนรังไหม

ที่ ให้ขนาดใกล้เคียงกับเส้นพุ่งที่ นิยม ใช้ทอผ้าของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบงคือ จ านวน 
125 รัง ที่ให้ขนาดเท่ากับ 261.10 ดีเนียร์ เพราะหากจ านวน
รังไหมส าหรับการสาวไหมน้อยกว่า 125 รัง อาจท าให้เส้น
ไหมมีขนาดเล็กกว่า 260 ดีเนียร์ ดังน้ันหากใช้ตัวแปรด้าน
อุณหภูมิและจ านวนรังไหมที่ไม่เหมาะสมกันจะท าให้เส้นไหม           
มีปุ่มปม เส้นไม่เรียบ เส้นไม่สะอาด มีเศษไหม เส้นไหม
รวมตัวกันไม่ดี และเส้นไหมขาดบ่อยเวลาสาว จะท าให้
คุณภาพของเส้นไหมต่ า แสดงดังรูปที่ 6 

    

    
รูปที่ 6 แสดงลักษณะคุณภาพของเส้นไหมต่ า 

เส้นไหมประเภทเส้นพุ่ง 

ครั้งที ่
น้ าหนัก 

(g.) 
ดีเนียร ์

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
เหนียว
(g./d.) 

การยืด
ตัว
(%) 

สาวครั้งที่1 1.62 259.42 6.66 3.32 30.05 

สาวครั้งที่2 1.63 260.38 8.00 3.35 32.81 

สาวครั้งที่3 1.65 263.49 7.95 3.06 29.75 

รวม 4.90 783.29 22.61 9.73 29.62 

เฉลี่ย 1.63 261.10 7.54 3.24 30.87 

คะแนน
ข้อบกพร่อง 

95.02 
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5. สรุปผลการศึกษา  
การศึกษากระบวนการสาวไหมของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบงพบว่าปัญหาของ
กระบวนการสาวไหมเส้นยืนและไหมเส้นพุ่ง คือ คุณภาพของ
เส้นไหมต่ า จากการเก็บข้อมูลพบว่า ขนาดดีเนียร์ของไหม
เส้นพุ่งอยู่ระหว่าง 195-300 ดีเนียร์ มีสาเหตุจากการขาด
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการสาวไหม ต่อมาผู้วิจัยจาก
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีสิ่งทอ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีการพัฒนาเครื่องสาวไหม 
RMUTI 3 ซ่ึงสามารถสาวเส้นไหมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าเกรด A จากการศึกษาพบว่าผู้วิจัยเครื่องสาวไหม 
RMUTI 3 ไม่มีการศึกษาตัวแปรที่เหมะสมส าหรับสาวไหม 
เส้นพุ่ งขนาด  260 ดี เ นียร์  ดั ง น้ันปริญญานิพนธ์ น้ี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับการสาว
ไหม โดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการสาวไหม เพื่อหา
ตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับการสาวไหมให้ได้คุณภาพของเส้น
ไหมมาตรฐานเกรด A และเส้นไหมเส้นพุ่งขนาด 260 ดีเนียร์ 
 ผลการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับการสาวไหม
เส้นพุ่ง  ได้แก่ ความเร็วรอบที่ 100 รอบต่อนาที จ านวนรัง
ไหม 125 รัง อุณหภูมิการต้มรังไหม 80 องศาเซลเซียส ท าให้
ได้ขนาดเส้นไหม เท่ากับ 260.256 ดีเนียร์ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.519 จัดอยู่ในเกรด A และคะแนนของ
ข้อบกพร่องเส้นไหม  เท่ากับ 93.67 คะแนน จัดอยู่ในคะแนน
การแบ่งชั้นคุณภาพชั้นพิเศษ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนจาก สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วย
บง ห้องปฏิบัติการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เ กียรติ สม เด็ จพระนางเ จ้าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ 
(นครราชสีมา) ที่ ให้ความอนุเคราะห์ เ อ้ือเฟื้อ อุปกรณ์
เครื่องมือทดสอบในการท างานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมนมรสทุเรียนเพื่อตอบสนองผู้บริโภคชาวจีน โดยท าการทดสอบผลิตภัณฑ์จาก
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซ่ึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่น้ีจะใช้วิธีพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development: NPD) โดยใช้แนวคิด 5D Process เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการ และน าเทคนิค Quality Function Deployment (QFD) 
มาใช้ในการรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค เพื่อก าหนดทิศทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งใน
ขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ันน าหลักการของการออกแบบทางวิศวกรรม Design of Experiment (DOE) มาใช้หา
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต จากการส ารวจตลาด (Market Testing) พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
ผู้บริโภคค่อนข้างพึงพอใจในระดับความหวาน ความสะอาด และรสชาติของผลิตภัณฑ์ และในด้านของการประเมินการ
ลงทุน Project Feasibility โครงการน้ีสามารถตัดสินใจลงทุนได้เน่ืองจากมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 625% และ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  มีค่า 1,145,610.74 บาท สามารถคืนทุนได้ใน 6 เดือน จึงถือเป็นโครงการน่าลงทุน   
ค าหลัก  นวัตกรรม, นมรสทุเรียน, กระบวนการ 5D, กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, บ้านคุณภาพ 

 
Abstract 
This research aims to create an innovation of durian-flavored milk for Chinese consumers. The product 
is tested by Chinese tourists in Thailand. To invent this new product, new product development (NPD) 
is applied together with 5D process in creating the products that meet consumers’ desire. Quality 
function deployment (QFD) is also used to gather consumers’ requirement and expectation in order to 
determine the direction of product design. Besides, in the process of product development, design of 
experiment (DOE) is used to determine the optimal condition of the production. The result of market 
testing shows that consumers are satisfied with the product especially the sweetness, hygienic, and the 
tastiness of the product. The project feasibility is analyzed and gives the result of the internal rate of 
return as high as 625% along with the net present value of 1,145,610.74 Baht. The payback period is 
within 6 months, which make this project becomes a good investment. 
Keywords:  Innovation, Durian milk, 5D Process, NPD, QFD 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ
ของโลก เน่ืองมาจากประเทศไทยมีทรัพยากรที่ดีและมีความ
อุดมสมบูรณ์  ผลผลิตทางการเกษตรสามารถส่งออกได้ใน
จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศ ซ่ึง
สินค้าเกษตรที่ท ารายได้และน่าจับตามองชนิดหน่ึงของ
ประเทศไทยคือ ทุเรียน เป็นผลไม้ที่เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่
ต้องการของตลาดขนาดใหญ่อย่างสาธารณะรัฐประชาชนจีน 
โดย 90% ของทุเรียนไทยถูกส่งออกไปขายยังสาธารณะรัฐ
ประชาชนจีน ดังน้ันการสร้างผลิตภัณฑ์เก่ียวกับทุเรียนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้อง
น าหลักการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product 
Development (NPD) มาช่วยเพื่อเปลี่ยนจากแนวความคิด
เป็นธุร กิจที่สร้างรายได้และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  
 งานวิจัยน้ีจึงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมนมรส
ทุเรียนเพื่อตอบสนองผู้บริโภคชาวจีน โดยทดสอบผลิตภัณฑ์
จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
โดยใช้วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5D Process   
 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเ นินงานวิจัย น้ีจะด าเ นินการให้ เ กิดความ
สอดคล้องกับหลักการของกระบวนการพัฒนาการผลิตใหม่ 
(New Product Development ; NPD) โดยยึดตามแนวคิด 
5D Process ซ่ึงจะประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
(Stage) ตามล าดับดังต่อไปน้ี 
ขั้นตอน 1 : Discover  ค้นหา 
 ด าเนินการค้นหาโอกาสของผลิตภัณฑ์ใหม่และความ
เป็นไปได้ในการลงทุนในตลาด โดยใช้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) 
Need Seeker ค้นหาความต้องการของลูกค้า 2) Market 
Reader การประเมินศักยภาพของตลาด 3) Technology 
Driver ความสามารถทางเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนให้เกิด
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันในการค้นหานวัตกรรรมจึง
ใช้ เ ค รื่ อ ง มื อ  SWOT, Trend Analysis และ  Customer 
survey ช่วยวิเคราะห์หาธุรกิจ 

ขั้นตอน 2 : Define ก าหนดโครงการนวัตกรรม 
 จัดตั้งทีมงาน วางแผนโครงการนวัตกรรม พร้อมทั้ง
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน
(Project Management) และขอบเขตโครงการโดยน า 
Project Charter มาใช้อธิบายภาพรวมของโครงการ 
ขั้นตอน 3 : Design ออกแบบแนวคิดนวัตกรรม  
ท าการศึกษาตลาด ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้บริโภค รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์
โดยใช้เครื่องมือ Quality Function Deployment (QFD) 
มาช่วยในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค 
ด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดกรองแนวคิด เลือกแนวคิด
พร้อมทั้งใช้เครื่องมือ Market Research, Questionnaire 
และ In-depth interview เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ 
ขั้นตอน 4 : Develop การพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
ก าหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Design and Specification) 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และหาปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ท าให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยออกแบบการ
ทดลองตามหลักการของ DOE  (Design of Experiment)  
ขั้นตอน 5 : Deploy การน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
ด าเนินการทดสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และทดสอบด้าน
รสชาติ กลิ่น สี ความสะอาด อายุการเก็บรักษาและคุณค่า
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์  Market testing ท าการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการด าเนินจัดท า
แผนธุรกิจหรือการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน 
Project Feasibility 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 การค้นหา (Discover)   

การค้นหาหัวข้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อหาสิ่งที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
3.1.1  การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)  

ในการศึกษาแนวโน้มของโลก MEGA Trend Analysis
พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนขั้ วอ านาจ ( Shift in Global 
Economic Power) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
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ในประเทศจีน ท าให้เศรษฐกิจของจีนมีเสถียรภาพมากขึ้น 
ส่งผลให้ประชากรในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีอ านาจ
ซ้ือเพิ่มมากขึ้น ตลาดจีนจึงถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีความ
น่าสนใจในการลงทุน  

ทั้งน้ีรายงานตลาดอาหารในประเทศไทยเรื่องการ
บริโภคเครื่องดื่มในตลาดโลกพบว่า "เอเชีย" เป็นภูมิภาคที่มี
การบริโภคเครื่องดื่มมากที่สุดด้วยปริมาณการบริโภค  
836,912 ล้านลิตร ในปี 2556 ด้วยอัตราการบริโภคที่เพิ่ม
สูงขึ้นถึงร้อยละ 6.2 ภูมิภาคเอเชียและพบว่า “จีน” เป็น
ประเทศที่มีปริมาณการบริโภคมากที่สุดด้วยปริมาณการ
บริโภค 356,173 ล้านลิตร ดังน้ันการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวกับทุเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคทุเรียนที่
เพิ่มมากขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะผลิตเครื่องดื่มจากทุเรียน 
 อีกทั้งในบทวิเคราะห์ของ New Nutrition business 
Strategy advice for the food and beverage industry
ในหัวข้อ 10 Key Trends in food ได้กล่าวถึงแนวโน้ม
ผู้บริโภคในปี 2558 ว่ากระแสแรงที่สุดในปีน้ี คือ อาหารที่มี
วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งมีความ
แปลกใหม่ ซ่ึงปัจจุบันคนจีนรุ่นใหม่กล้าที่จะลิ้มลองรสชาติ
อาหารใหม่ๆและมองหาสินค้านวัตกรรมมากขึ้น  
3.1.2  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย คุกคาม 
SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์พบว่าต้องสร้างผลิตภัณฑ์ควรเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นธรรมชาติ เน่ืองจากเป็นความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ต้องการดูแลและใส่ใจในสุขภาพ นอกจากน้ี
ผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะอาด ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ
อีกด้วย  
3.1.3 ก ารส า ร วจพ ฤติ ก ร รมผู้ บ ริ โ ภ ค  (Customer 
Survey)  
 หลายปีที่ผ่านมาจีนประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพทั้ง
ของอาหารและเครื่องดื่มท าให้ในปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนหัน
มาให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้น ประกอบกับ
รายได้เฉลี่ยของคนจีนที่เพิ่มมากขึ้นท าให้พวกเขาเต็มใจที่
จ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าที่มีคุณภาพ และสินค้าน าเข้าก็เป็น
ทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภคชาวจีน พบว่าการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพปัจจัยแวดล้อมด้านต่างๆ ภายในประเทศจีนได้

ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคจีนในปัจจุบัน ดังน้ี             
การเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรศาสตร์  

 เพศหญิงจีนมีความส าคัญต่อธุรกิจอาหาร มีอ านาจ
ซ้ือร้อยละ 60 และเป็นผู้ตัดสินใจถึง ร้อยละ 78 ของการซ้ือ
ของเข้าบ้าน  
การเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ  

 คนจีนมีฐานะดีขึ้นจึงหาซ้ือของกินและของใช้ที่มี
คุณภาพมากขึ้นด้วย  

 การเติบโตของชนชั้นกลางที่ มีการขยายตัวของ
ครอบครัวขนาดเล็กและคนโสด  และมีพฤติกรรมไปซุปเปอร์
มาร์เก็ตเพิ่มสูงขึ้น 

3.2 การก าหนดโครงการนวัตกรรม (Define) 
การก าหนดโครงการนวัตกรรมเพื่อเป็นการสร้างแผน

แม่แบบให้กับโครงการนวัตกรรม (Project Charter)  
3.2.1 การก าหนดโครงการ Project Charter 
ชื่อโครงการ : FAY Drink 
ประเภทนวัตกรรม : Product Innovation 
เป้าประสงค์  : สร้างนวัตกรรมทุเรียนพร้อมดื่ม 
สมมติฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์ : 1) ผู้บริโภคชาวจีนใส่ใจ
สุขภาพหันมานิยมบริโภคเครื่องดื่มที่ผลิตจากผักและผลไม้ 
2) ผู้บริโภคชาวจีนชื่นชอบการรับประทานทุเรียนไทย
เน่ืองจากรสชาติหวาน มัน กลิ่นที่มีเอกลักษณ์ 3) ในตลาด
การส่งออกสินค้าทุเรียนไปจีนยังไม่เคยพบผลิตภัณฑ์นมรส
ทุเรียน ซ่ึงเป็นโอกาสทางการตลาด 4) การสกัดทุเรียนโดยใช้
เอนไซม์จะส่งผลให้ได้นมรสทุเรียน มีความหอม และมีรสชาติ
กลมกล่อม มีความเป็นธรรมชาติถูกใจผู้บริโภค 5) สินค้า
อาหารไทยเป็นที่ยอมรับในด้านความสะอาด ปลอดภัย และ
มีมาตรฐานในการผลิต 6) มีบรรจุภัณฑ์ดึงดูดความสนใจและ
สะดวกต่อการรับประทาน 
กลุ่ ม เ ป้ าหมาย  :  PRIMARY TARGET  กลุ่ ม คนรุ่ น ให ม่  
คนท างาน วัยผู้สูงอายุ 18-60 ปี ที่มีก าลังซ้ือ รับประทานนม
เป็นประจ า ที่อาศัยหรือมาท่องเที่ยวในเมืองไทย 

3.3 ออกแบบแนวคิดนวัตกรรม (Design)  
การออกแบบแนวความคิดนวัตกรรม โดยใช้ข้อมูลจาก

การศึกษาตลาด ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถ
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ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ของ
ตลาด 
3.3.1 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

จากผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
120 คน เป็นเพศชายจ านวน 56 คน คิดเป็น 47% และเป็น
เพศหญิงจ านวน 64 คน คิดเป็น 53% ส่วนมากผู้ ที่ตอบ
แบบสอบถามจะเป็นผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี 
พบว่าผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มที่มี
การรับรองจากองค์กรที่ น่า เชื่อถือคิ ด เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เครื่องดื่ม
มีรสชาติอร่อยถูกปาก   และตัดสินใจจากคุณประโยชน์ และ
จากการขอความคิดเห็น 37% ของผู้บริโภคสนใจ ต้องการ
รบัประทานเครื่องดื่ม “นมทุเรียน” ซ่ึงเป็นความต้องการมาก
ที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกันลักษณะที่ผู้บริโภค
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าขุ่นเหลืองนวล มีความหวานอยู่ใน
ระดับปานกลางจนถึงหวานน้อย ทั้งน้ีต้องการให้ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มจากทุเรียนใส่ในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสูงสุดคิดเป็น 
43 % และรองลงมาเป็นขวดพลาสติก 33% 
3.3.2 การวิจัยตลาด (Market Research) 
 การผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มไม่เพียงแต่ต้องใส่ใจในเรื่อง
ของคุณภาพของเครื่องดื่มที่ ต้องสะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะเท่าน้ัน ต้องพิจารณาถึงสร้างกลยุทธ์อ่ืนๆ อีกด้วย 
ซ่ึงพบว่ามีกลยุทธ์ 5 ด้านด้วยกันที่ควรให้ความส าคัญ คือ 1) 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 2) กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ 3) กลยุทธ์
ด้านราคา 4) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 5) กลยุทธ์
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
3.3.3 ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ ห า ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก  ( In-depth 

interview) 
 การสัมภาษณ์เชิ งลึกจะเจาะจงส าหรับผู้ที่ ชอบ
รับประทานทุเรียนเท่าน้ัน โดยส่วนมากชาวจีนจะรับประทาน
ทุเรียนที่มีความสุกงอมมากเน่ืองจากเม่ือทุเรียนไทยไปถึงมือ
ผู้บริโภคที่ประเทศจีนน้ันจะเป็นทุเรียนที่สุกงอมมากหรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า ทุเรียนปลาร้า น่ันเอง ชาวจีนจึงไม่ชินกับ
การทานทุเรียนสุกปกติเหมือนที่ชาวไทยบริโภค ทุเรียนที่ใช้
ผลิตจึงเป็นทุเรียนที่มีความสุกงอมมาก ชาวจีนส่วนมากเลือก
บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วเน่ืองจากดูปลอดภัยและดูมีราคา ในด้าน

ของรสชาติขอให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นธรรมชาติ มีส่วนผสม
และรสชาติจากธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่งมากจนเกินไป มีความ
หวานระดับปานกลาง และมีกลิ่นไม่แรงหรือฉุนจนเกินไป 
โดยสิ่งหน่ึงที่จะท าให้ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ คือ ราคาของ
เครื่องดื่ม ซ่ึงจะถูกพิจารณาจากรูปลักษณ์ คุณประโยชน์ที่
ได้รับและความคุ้มค่า 
3.3.4  การแปลงความต้องการของลูกค้ า  ( Quality 

Function Deployment : QFD) 
 เป็นขั้นตอนของการแปลงความต้องการของลูกค้ามา
เป็นข้อก าหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ีเพื่อจะได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมาก
ที่สุด ซ่ึงข้อมูลที่ได้ท าการพิจารณาจะมาจากการส ารวจ การ
ท าแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนของ Quality Function Deployment 

ที่มา : ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย, 2555 
 

หลังจากท าการวิเคราะห์ด้วย QFD พบว่าสิ่งที่ลูกค้ามี
ความต้องการหลัก คือ มีการแต่งเติมรสชาติที่ดี  ( Nice 
Flavor) ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์แสดงความเป็นไทย และผลิตภัณฑ์ได้รับรอง
มาตรฐานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์จากองกรที่น่าเชื่อถือ ใน
ส่วนของการตอบสนองความต้องการที่มีควรต้องใส่ใจในการ
ผลิต คือ รสชาติทุเรียน ลักษณะการฆ่าเชื้อ กลิ่นทุเรียน และ
มีความมันของนมสดแท้ที่ไม่ผ่านการผสม ดังน้ันความส าคัญ
ส าหรับการสร้างนวัตกรรมนมทุเรียนคือ ความสดใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ และการคงกลิ่น รสชาติของทุเรียนแท้ๆ ที่มีความ
เป็นธรรมชาติ ซ่ึงการจะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคน้ี
จะต้องใช้วิธีการฆ่าเชื้อที่ใช้เวลาสั้นและอุณหภูมิไม่สูงมาก 
สรุปการฆ่าเชื้อดังกล่าวควรเป็นวิธีการพาสเจอร์ไรซ์ 
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3.4 การพัฒนาสู่การปฏิบัติ (Develop) 
เป็นการพัฒนาแนวความคิดนวัตกรรมที่ผ่ านการ

คัด เลือกจากขั้นตอนที่  3 สู่การปฏิบัติจริ ง เพื่อให้ เ กิด
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการพัฒนาหลักๆจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
ด้วยกันคือ 1. การพัฒนาด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 2. การ
พัฒนาด้านการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์  

 ด้านของรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ จากขั้นตอนที่ 3 
พบว่าผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในขวดแก้วเน่ืองจาก
ดูปลอดภัยและมีราคา ผู้วิจัยจึงออกแบบโดยใช้แนวโน้มใหม่
ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเอเชีย
ให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สะดุดตา ดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค ด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความเรียบง่าย  โดยมี
รูปแบบที่นิยม คือ การใช้พื้นหลังสีขาว และแสดงภาพสินค้า

ที่มีสีสันสดใสให้โดดเด่นออกมาจากพื้นขาว   

 

 
ภาพที่ 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนมรสทุเรียนในขวดแก้ว 

 
 

 ด้านการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์  ส าหรับ
นวัตกรรมกระบวนการผลิตเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อรสชาติ
และคุณภาพอาหาร ดังน้ันการหาสภาวะการผลิตที่เหมาะสม
จึงต้องอาศัยการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม (Design 
of Experiment) เพื่อให้การผลิตที่ท าให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตดีที่สุดตามต้องการ โดยใช้วิธีการทดสอบการทดลอง
แบบ 2k  Factorial Design โดยก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
คุณภาพอาหาร จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตพบว่ามีปัจจัย
ที่เก่ียวข้อง  2 ปัจจัยหลัก คือ  
1) อุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ (Temperature) 
2) อัตราส่วนผสมของทุเรียน (Ratio) 

จากการศึกษาโดยทดสอบจากตัวอย่างผู้บริโภคทุเรียน
จ านวน 5 ท่าน ในการให้คะแนนคุณภาพของอาหาร ซ่ึง
วัดผลจากรสชาติ กลิ่น สี เน้ือสัมผัส ที่มีการเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุดหลังจากการผ่านการฆ่าเชื้อ พบว่าอุณหภูมิและ
อัตราส่วนมีผลต่อรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
ปัจจัยทั้งสองเป็นอิสระต่อกัน  โดยอุณหภู มิ 75 องศา
เซลเซียสและอัตราส่วนของทุเรียนที่ 20% โดยปริมาตรเป็น
ปัจจัยส่งผลดีต่อการผลิต 
3.5 การน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Deploy)  

เป็นขั้นตอนในการน าแผนงานต่างๆที่ก าหนดจาก
ขั้นตอนที่ 3.4 ไปด าเนินการต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านการน านวัตกรรมออกสู่ตลาด  
3.5.1 การทดสอบตลาด (Market testing) 

จ า ก ก า ร น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ป ท ด ส อ บ ต ล า ด จ า ก
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 120 คน ซ่ึงมีทั้งกลุ่มคนที่ชอบและไม่
ชอบทานทุเรียนสด แบ่งตามเพศได้เป็น เพศชาย 51 คน เพศ
หญิง 69 คน คิดเป็น 43% และ 57 % ตามล าดับโดยส่วน
ใหญ่เป็นคนกลุ่มอายุ 18-40 ปี พบว่าตัดสินใจซ้ือคิดเป็น 
51% ตัดสินใจไม่ซ้ือคิดเป็น 27% และไม่แน่ใจ 22%  ทั้งน้ี
จากการส ารวจผลตอบสนองผู้บริโภคค่อนข้างพึงพอใจใน
ระดับความหวานและความสะอาดของผลิตภัณฑ์แต่ความพึง
พอใจด้านปริมาตรผลิตภัณฑ์และการแสดงอัตลักษณ์ความ
เป็นไทยยังตอบสนองได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
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ภาพที่ 3 ผลการส ารวจการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นมรสทุเรียน 

 

 
ภาพที่ 4 การตอบสนองตอบต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป้าหมาย 

 

3.5.2 การประเมินการลงทุน (Project Feasibility) 
จากการค านวณพบว่าเป็นโครงการที่สามารถตัดสินใจ

ลงทุนได้เน่ืองจากมี Internal Rate of Return (IRR) หรือ
อัตราผลตอบแทนภายในถึง 625% ซ่ึงมีค่ามากกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยที่ตั้งไว้ และในส่วนของการค านวณ Net Present 
Value (NPV) หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่า 1,145,610.74 ซ่ึง
มีค่ามากกว่า 0   

นอกจากน้ียังพบว่าระยะเวลาคืนทุน หรือ Pay Back 
Period (PB) สามารถคืนทุนได้ตั้งแต่ปีแรกที่ท า โดยหาก
ค านวณหาระยะเวลาการคืนทุนจริงพบว่ามีระยะเวลาคืนทุน
เพียง 6  เดือน จึงถือเป็นโครงการน่าลงทุน 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการด าเนินการโดยการน าหลักการของการ
พัฒนาผลิต ภัณฑ์ ให ม่  ( New Product Development: 
NPD) ตามแนวคิดแบบ 5D Process  ท าให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมนมรสทุเรียนที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค โดย
การใช้ 5 ขั้นตอน คือ Discover Define Design Develop 
Deploy ซ่ึงการน าแนวคิดมาใช้ท าให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์

ได้อย่างมีระบบและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
 จากการส ารวจผลตอบสนองจากผู้บริโภคในขั้นตอน
ของการส ารวจตลาด (Market Testing) ผู้บริโภคค่อนข้างพึง
พอใจในระดับความหวาน ความสะอาด และรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์ แต่ความพึงพอใจด้านปริมาตรผลิตภัณฑ์และการ
แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยยังตอบสนองได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
และในส่วนการศึกษาผลการประเมินการลงทุน (Project 
Feasibility) โดยท าการค านวณความเป็นไปได้ในการลงทุน
พบว่าเป็นโครงการที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้เน่ืองจากมี 
อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) ถึง 625% และ มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV)  มีค่า 1,145,610.74 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0  
ระยะเวลาคืนทุน หรือ Pay Back Period (PB) สามารถคืน
ทุนได้ใน 6  เดือน จึงถือเป็นโครงการน่าลงทุน ทั้งน้ีการศึกษา
วิจัยน้ีมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้บริโภคและผู้วิจัย คือ  

1. ควรมีการศึกษาประโยชน์ที่แท้จริงของทุเรียนที่มี
ผลต่อสุขภาพของมนุษย์เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

2. ผลิตภัณฑ์ควรมีหลากหลายขนาดให้เลือก 
3. ท ามาตรฐานอาหารฮาลาลเพื่อรองรั บตลาด

ผู้บริโภคกลุ่มใหญ ่
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Abstract 
Many countries endorse technology transfer to reduce cost and to increase employment 
efficiency and productivity. Technology transfer requires partners’ collaboration and readiness 
from the receiving end. Due to the difficulty in the production process and the complexity of the 
information and communication, knowledge and technology transfer is introduced to help deal 
with the present challenges of manufacturing. Knowledge and technology transfer is an effective 
method of development that supports production strategy. Therefore, this research aims to 
develop a framework to assess the level and key factors for the knowledge and technology 
transfer to implement CAD/CAM/CAE system in manufacturing in Thai society. Data gathering 
through questionnaire was done with questions applied from the related empirical researches. 
The content validity and the test of reliability were verified by experts in CAD/CAM/CAE field. A 
pilot test was conducted using the questionnaire from the sample groups who use CAD/CAM/CAE 
technology in organization. The data and the relationship of variables were analyzed by using 
statistical program and descriptive statistics in order to identify the extent of technology 
transferred. The background information will be presented in order for the respondents to have a 
full understanding of the study. Lastly, a guideline of the levels and key factors affecting the 
knowledge and technology transfer; and a practical guideline for implementation of 
CAD/CAM/CAE system in manufacturing in Thai society was recommended. 
Keywords: Knowledge, Technology Transfer, CAD/CAM/CAE System  
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1. Introduction 
It is fully accepted that technology 

has a major role in advancing the economy 
of developing countries. Therefore, the 
developing country realized the 
importance of cutting the gap of 
developed countries technology.  However, 
there need of time and resources for the 
developing country to overcome their 
potential and reduce the technology gap, 
so technology transfer is one way. People 
can take the technology understanding and 
to pass through next generation of 
technology. Moreover, government can 
participate by developing concordant and 
persuasive policy to attract foreign 
investment to the country. 
 
1.1 Objective 

1. To study the transfer of knowledge 
and technology, level, and key 
problem in implementing of 
CAD/CAM/CAE system in Thai 
manufacture industry. 

2. To study on key factors in 
implementing CAD/CAM/CAE in 
production industrialization of Thai 
society. 

 
1.2 The Advantage 

1. To understand the transfer of 
knowledge and technology, level, 
and key problem in implementing 

of CAD/CAM/CAE system in Thai 
manufacture industry. 

2. To know the key factors in 
implementing CAD/CAM/CAE in 
manufacture industry of Thai 
society. 

 
1.3 Hypothesis 

Hypothesis 1 the differences of CAD 

software in companies have different 

factors affecting level of importance of 

have/buy/use of CAD/CAM/CAE technology  

Hypothesis 2 the differences of CAM 

software in companies have different 

factors affecting level of importance of 

have/buy/use of CAD/CAM/CAE technology  

Hypothesis 3 the differences of CAE 

software in companies have different 

factors affecting level of importance of 

have/buy/use of CAD/CAM/CAE technology  

Hypothesis 4 the CAD users in different 

companies that have skills and 

understanding in CAD software have 

different influential factors in implementing 

CAD/CAM/CAE 

Hypothesis 5 the CAM users in different 

companies that have skills and 

understanding in CAM software have 

different influential factors in implementing 

CAD/CAM/CAE 
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Hypothesis 6 the CAE users in different 

companies that have skills and 

understanding in CAE software have 

different influential factors in implementing 

CAD/CAM/CAE 

Hypothesis 7 the different users of 

CAD/CAM/CAE software product have 

different factors affecting the problem in 

implementation of CAD/CAM/CAE 

Hypothesis 8 the different users of 
CAD/CAM/CAE software product on 
production process and equipment have 
different factors affecting the problem in 
implementation of CAD/CAM/CAE 

Researcher got concept of above eight 
hypotheses from Keitipattanakul, 2009 [1] 
 
2. Theory and Related Research 
2.1 Knowledge Management Process 

According to Alavi and Leidner, 2001 [2]; 
there are 7 activities which are 

1) knowledge signification is the 
sufficiently great or important to be 
worthy of attention knowledge point 
with format and knowledgeable people 
that are concordant to the policy. 
2) Creating and seeking knowledge is 
the aggregation of new knowledge and 
preservation of former knowledge. 
3) Managing knowledge is the analysis 
of knowledge as a group to understand 
it easier. 

4) Assessment and screening 
knowledge is an improvement of 
knowledge by simplification completion 
& reliability. 
5) Access of knowledge is the creation 
of spreading source that can be 
reaching anywhere anytime. 
6) Sharing knowledge is the 
exchanging the knowledge with 
database for easy access and searching. 
7) Learning is the using of knowledge 
as the part of work. It is the knowledge 
cycle with the learning and developing 
for new experience. 

 
2.2 Sharing Knowledge and Technology 

There are two type of knowledge said 
by Thorpe and Ridgman, 2016 [3]: 

1)   Tacit Knowledge is the hidden 
knowledge of individual. It is hard to 
share literally such as experience, 
special capacity, and feeling and 
thought. 
2)   Explicit Knowledge is the logic sense 
of knowledge. It can be written, and 
describe or transfer as an alphabet, 
word, rule, or formula. 
 

2.3 CAD/CAM/CAE Software 
Common production started from 

using CAD to design parts or to edit 
numerical data getting from scanned 
workpieces. After that there will be a use of 
CAE in analyzing the designed parts as if 
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they can take on task or contain desired 
property. If problem occurred, CAD would 
be used to solve. CAE would be used to 
recheck and analyze if the property was 
satisfied. After that the CAD information is 
passed to CAM software to stimulate the 
toolpath of CNC machine tool. 
     
2.4 Conceptual Framework 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 1 Conceptual Framework 

 

3. Methodology 
3.1 Population and Sample 

60 people used in this research are 
director, officer, CAD/CAM/CAE-working 
expert in central Thailand. 
 
3.2 Researched Site and Factors 

The CAD/CAM/CAE-using companies 
in central province is showed in Table 3.1  
 
Table 3.1 List of companies and locations 

Companies Locations 

Company 1 Ayuthaya 
Company 2 Chonburi 

Company 3 Suphanburi 
Company 4 Samut Prakan 

Company 5 Pathumthani 

Company 6 Pathumthani 
Company 7 Pathumthani 

Company 8 Samut Prakan 
Company 9 Bangkok 

Company 10 Bangkok 

Company 11 Bangkok 
Company 12 Rayong 

Company 13 Samut Sakorn 

Company 14 Ayuthaya 
Company 15 Bangkok 

Company 16 Chonburi 
Company 17 Samut Prakan 

Company 18 Bangkok 
 

3 . 3  Approaches of Data Analysis and 
Used Statistics 

There are two parts of data 
analysis: 

Part 1 Descriptive Analysis is used in 
data analysis of questionnaire using mean 
table, percentage, and standard deviation. 

Part 2  Inferential Statistics Analysis 
in testing hypothesis, the researcher will test 
the relationship of variable with statistics 
and One Way ANOVA. 
 
  4. The Result 

From the analysis of hypothesis 
testing, the significance level also denoted 
as alpha which is the probability of rejecting 
the null hypothesis when it is true. For 
these cases, a significance level of 0.05 
indicates a 5% risk of concluding that a 
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difference exists when there is no actual 
difference. 

Hypothesis 1 the differences of CAD 
software in companies have different factors 
affecting level of importance of 
have/buy/use of CAD/CAM/CAE technology. 

From the result, it is found that the 
significance level (alpha) is 0.001 less than 
0.05, so it means CAD software users in 
different companies have different factors 
affecting level of having level of 
have/buy/use of CAD/CAM/CAE.   

Hypothesis 2 the differences of CAM 

software in companies have different factors 

affecting level of importance of 

have/buy/use of CAD/CAM/CAE technology. 

From the result, the significance level 

(alpha) is 0.000 less than 0.05. This means 

CAM software users in different companies 

have different factors affecting level of 

having level of have/buy/use of 

CAD/CAM/CAE. 

Hypothesis 3 the differences of CAE 

software in companies have different factors 

affecting level of importance of 

have/buy/use of CAD/CAM/CAE technology. 

From the result, the company has the 

significance level (alpha) 0.919, more than 

0.05. This means CAE software users in 

different companies have no different 

factors affecting level of having level of 

have/buy/use of CAD/CAM/CAE. 

Hypothesis 4 the CAD users in different 

companies that have skills and 

understanding in CAD software have 

different influential factors in implementing 

CAD/CAM/CAE.  

From the result, the company has the 

significance level (alpha) 0.000, less than 

0.05. This means that users that have 

understanding and skills in CAD software of 

different companies have different factors 

affecting the implementation of 

CAD/CAM/CAE. 

Hypothesis 5 the CAM users in different 

companies that have skills and 

understanding in CAM software have 

different influential factors in implementing 

CAD/CAM/CAE. 

From the result, it has the significance 

level (alpha) 0.007, which is less than 0.05. 

This means that users that have 

understanding and skills in CAM software of 

different companies have different factors 

affecting the implementation of 

CAD/CAM/CAE. 

Hypothesis 6 the CAE users in different 

companies that have skills and 

understanding in CAE software have 



การประชมุวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่

 

214 
 

different influential factors in implementing 

CAD/CAM/CAE. 

From the result, it has the significance 

level (alpha) 0.122, more than 0.05. This 

means that users that have understanding 

and skills in CAE software of different 

companies have no different factors 

affecting the implementation of 

CAD/CAM/CAE. 

Hypothesis 7 the different users of 

CAD/CAM/CAE software product have 

different factors affecting the problem in 

implementation of CAD/CAM/CAE. 

From the result, it is found that the 

significance level (alpha) is 0.000 less than 

0.05. This means that different users of 

CAD/CAM/CAE software product have 

different factors affecting the problem in 

implementation of CAD/CAM/CAE. 

Hypothesis 8 the different users of 
CAD/CAM/CAE software product on 
production process and equipment have 
different factors affecting the problem in 
implementation of CAD/CAM/CAE 
        From the result, the significance level 
(alpha) is 0.000 less than 0.05. This means 
that the different users of CAD/CAM/CAE 
software product on production process and 
equipment have different factors affecting 
the problem in implementation of 
CAD/CAM/CAE. 

5. Conclusion 
From the analysis, hypothesis 1 and 

2 on CAD and CAM software used in the 
company has the significance level (alpha) 
less than 0.05. This means that CAD and 
CAM software users in different companies 
have different factors affecting significant 
level in have/buy/use CAD/CAM/CAE 
technology. For example one company will 
focus on cost while the other will focus on 
the customer need. 

Hypothesis 3 on CAE software has 
the significance level (alpha) 0.919, which is 
more than 0.05. This means CAE software 
users in different companies have no 
different factors affecting level of having 
level of have/buy/use of CAD/CAM/CAE. For 
example the important factor is improve 
control and increase accuracy in design and 
manufacturing. 

      Hypothesis 4 and 5 on CAD and 
CAM Understanding and Skills has the 
significance level (alpha) of 0.000, which is 
less than 0.05. This means that users that 
have understanding and skill in CAD and 
CAM software of different companies have 
different factors affecting the 
implementation of CAD/CAM/CAE. Factors 
such as one company focus on have more 
competencies in the market and the other 
focus on increase productivity. 
      Hypothesis 6 on CAE Understanding and 
Skills has the significance level (alpha) 0.122, 
which is more than 0.05. This means that 
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users that have understanding and skills in 
CAE software of different companies have 
no different factors affecting the 
implementation of CAD/CAM/CAE. The 
important factor is having more 
CAD/CAM/CAE experts. 

Hypothesis 7 and 8 on the product 
and production process and equipment of 
CAD/CAM/CAE software has the significance 
level (alpha) 0.000, which is less than 0.05. 
This means that the different users of 
CAD/CAM/CAE software product on 
production process and equipment have 
different factors affecting the problem in 
implementation of CAD/CAM/CAE. One 
company will focus on the price of 
computer and software is accepted while 
the other will focus on increase 
productivity. 
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Abstract 
This research proposes a new 12-step approach, the Quick, Effective, Customer’s Need, Quality Function 
deployment (QECN-QFD) to obtain customer requirements. It firstly starts with a questionnaire design and 
distribution, collection and data analysis via a focus group of 5-knowledgeable people to help discussing 
and listing the quality dimensions of one-handed lipstick packaging. The result of 6 dimensions was 
achieved and used as basis for laying out the survey questionnaire, focusing on positive/negative cr itical 
incidents. Twelve questions were distributed with 33 respondents and used for eliminating the non-
relevant questions. The remaining questions were further used as a basis for designing the satisfaction 
survey questionnaire of about 20 questions. The satisfaction survey and analysis with 94 respondents can 
identify the actual customer needs and the resulted requirements were transformed into engineering 
characteristics. The results were then analyzed by QFD method and the possible ways of packaging were 
designed to minimize the non-used content of the lipstick compartment left over. The new lipstick 
compartments designs were proposed and compared with several available options by calculating the 
scores according to the required criteria. The best solution for one-handed lipstick packaging with 
environmental-friendly one was therefore selected. The details were given visually through sketches using 
Solid work program and to create a prototype of the designed one-handed environmental-friendly lipstick 
packaging with the support of 3-D Printer.  
 
Keywords: One-handed lipstick packaging, Environmental-friendly, Solid work program, Prototype.  
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บทคัดย่อ 
งานก่อสร้างถือว่าเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ส าคัญ แต่กลับพบว่าหลาย ๆ บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
อุตสาหกรรมรับออกแบบและก่อสร้างบ้าน ยังคงพบปัญหาในการบริหารงานก่อสร้าง ทั้ง ๆ ที่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างและซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการบริหารงานโครงการมากมาย คุณลักษณะงานก่อสร้างที่ส าคัญที่ท าให้มีความท้าทาย
และมีความซับซ้อน คืองานก่อสร้างมีการท างานแบบงานโครงการ สถานที่ด าเนินการเปลี่ยนไปตามสถานที่ก่อสร้าง และ
ขอบเขตงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งตามข้อเรียกร้องของลูกค้า ซ่ึงต่างจากงานในกระบวนการผลิตที่เป็นงานประจ า
และมีสถานที่การด าเนินงานที่ชัดเจน ปัจจุบันมีโปรแกรมประยุกต์มากมายที่ช่วยในการวางแผนงานโครงการ อย่างไรก็
ตามในการบริหารงานโครงการก่อสร้างตามกรอบระบบคุณภาพไม่ได้มีเพียงแค่แผนงานโครงการเท่าน้ัน แต่จ าเป็นต้องมี
เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนมากในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบโครงการ 
บทความน้ีน าเสนอโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในอุตสาหกรรม
รับออกแบบและก่อสร้างบ้าน โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขาย กระบวนการออกแบบบ้าน กระบวนการจัดซ้ือและ
จัดจ้าง จนถึงกระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ โปรแกรมประยุกต์ที่น าเสนอปรับเปลี่ยนจากการใช้เอกสาร
กระดาษเป็นการใช้งานบนระบบสารสนเทศ ในการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร การแจ้งเตือน และการควบคุมติดตามงาน 
ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลโครงการ การควบคุมติดตาม และการรายงานความก้าวหน้างาน
จากสถานที่ก่อสร้าง สามารถสรุปผลสถานะความก้าวหน้าโครงการ และสถานะต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงการในมุมมอง
ต่าง ๆ ได้ ผลจากใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่พัฒนาขึ้นสามารถลดความยุ่งยากในการควบคุมติดตาม การ
ติดต่อสื่อสาร และการรายงานความก้าวหน้าโครงการ ท าให้กระบวนการท างานมีความรวดเร็วและความถูกต้องมากขึ้น  
ค าหลัก  โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การบริหารงานโครงการ โครงการก่อสร้าง 
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Abstract 
Construction is one of the most important infrastructure works in any country. In spite of the current 
advanced construction technology and many available software in project management, they still have 
management problems in construction projects, particularly in the industry of custom home design and 
building. The construction of custom home design is always complex and challenged. The characteristic 
of this kind of project is unique e.g. temporary work, various demand and skills of resources, construction 
site is always changed, scope creep or changed due to customer’s requests, etc. Regarding the quality 
management system, the construction project management does not concern only the project planning 
and progress tracking, it must deal with numerous documents since the acquisition of customer’s needs 
through the project delivering. This study proposes a development of a web application to support 
construction project management in the industry of custom home design and building. The application 
focuses on the project communication and information accessing since customer relationship 
management, home design, purchasing and contracting, through the construction and quality control. 
It turns the paper and pencil works into web based system. It allows the users to be able to record 
data, tracking progress, and project status reports in the aspect of time, cost, and quality. A notification 
system reminds the users to be notified any concern to the responsible at any phase of the project . 
The result of implementation is expected to enhance the performance in the construction project 
management.  
Keywords:  Web Application, Project Management, Construction Project 
 
1. บทน า 
 งานก่อสร้างถือว่าเป็นงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญที่มี
มาอย่างยาวนาน และเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่
ส าคัญในทุกประเทศ ปัญหาที่พบในการบริหารโครงการของ
บริษัทกรณีศึกษาคือการส่งงานโครการล่าช้า เน่ืองจากการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างแต่ละฝ่ายงาน ตั้งแต่การรับข้อมูล
ลูกค้าของฝ่ายขาย การออกแบบและเขียนแบบให้เป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้าของฝ่ายสถาปัตย์ ไปจนถึงการ
ด าเนินการก่อสร้างและส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าของฝ่าย
บริหารงานก่อสร้างก่อสร้าง ซ่ึงในกระบวนการด าเนินการแต่
ละขั้นตอนมีเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนมากมีเพิ่มมากขึ้น
ตลอดเวลา  
 บทความน้ีได้มีการน าเสนอการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโครงการ เพ
จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานของแต่ละหมวด
งานให้เป็นระบบ อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถค้นหา

ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อน ามาประมวลผลได้ง่าย มีความถูก
ต้องและเกิดความผิดพลาดน้อยลง แต่ละฝ่ายงานได้รับข้อมูล
ที่ตรงกันและข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด ด้วยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในวาง
แผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรได้ถูกต้อง ซ่ึง
ในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยน้ี ได้แบ่งเป็น 5 กระบวนการ
คือ การจองและท าสัญญา ข้อมูลโครงการก่อสร้าง ก่อนเริ่ม
ด าเนินการก่อสร้าง การควบคุมและติดตามผลการด าเนินงาน 
และการจัดการข้อมูลระบบ 
 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ระบบด้วยการจัดการกระแสงาน (Work 
Flow Management) ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อ มูลเครื อข่าย เพื่อส นับสนุน การวางแผน
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ทรัพยากรเครื่องจักร [1] แทนวิธีการเก็บข้อมูลลงในไฟล์
ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล เพื่อลดเวลาในกระบวนการขออนุมัติ
เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของเครื่องจักร ท าให้เห็นข้อบกพร่อง
ของกระบวนการท างานเดิม ผลของงานวิจัยท าให้ผู้ ใ ช้
สามารถท างานพร้อมกันได้หลายคนและลดความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นได้   
 การศึกษาของกวิน วัชร์ และ กุศล  [2] ได้ท าการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและฐานความรู้ต้นแบบ ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลการซ่อมบ ารุง สรุป
รายงานผลการซ่อมบ ารุงและยังช่วยลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษได้  
 งานวิจัยของศักดิ์ชัย [3] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ควบคุมงานเชื่อมท่อแรงดัน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(Web-Base System) และลดเวลาในการจัดท าเอกสารเล่ม
รายงานเพื่อส่งมอบงาน ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้น าโปรแกรมพีเอชพี
มายแอดมินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลงานเชื่อมท่อแรงดัน ระบบสารสนเทศน้ีได้ช่วยใน
เรื่องการบริหารจัดการคุณภาพ โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ระหว่าง 2 ไซต์งานเข้าด้วยกัน ท าให้สามารถประมวลผล
ข้อมูลได้ง่ายและค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาด
น้อยลง 
 บทความ น้ีผู้ วิ จั ยได้ ศึกษาทฤษฎีและงานวิ จัยที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่ อสนับสนุนการ
บริหารงานโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
3.1 การศึกษากระบวนการท างานและสภาพปัจจุบัน 
 กระบวนการด าเนินงานบริษัทกรณีศึกษาในปัจจุบัน 
ตั้งแต่กระบวนการรับข้อมูลลูกค้าจนถึงกระบวนการส่งมอบมี
ขั้นตอนการด าเนินงานโดยสรุปดังแสดงในรูปที่ 1  
 กระบวนการในการด าเนินงานของบริษัทออกแบบและ
สร้างที่พักอาศัยน้ันมีขั้นตอนและเอกสารจ านวนมาก ทั้งการ
ประสานงานกับกับลูกค้าและการประสานงานภายในของแต่
ละฝ่าย รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้าง การ

ท างานในปัจจุบันสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
 

 

  
 1. รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า 
 2. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่าสามารถสร้างได้หรือไม่ 
 3. การจองและท าสัญญาสร้างบ้าน เม่ือการตรวจสอบ
สถานที่ผ่านข้อก าหนดของบริษัท 
 4. ด าเนินการเขียนแบบและปรับเปลี่ยนตามความ
ต้องการของลูกค้า 
 5. ฝ่ายประมาณการจะประมาณการวัสดุอุปกรณ์เม่ือ
แบบบ้านเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ เวลา และราคาในการ
ก่อสร้าง 
 6. ฝ่ายจัดซ้ือจะด าเนินการสั่งซ้ือวัสดุตามที่ต้องการ
และน าเข้าในวันเวลาที่ใช้ ด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาในแต่
ละหมวดงานเพื่อเข้าด าเนินการ 
 7. ด าเนินการก่อสร้าง ภายใต้การควบคุมและติดตาม
ผลของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 8. ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
เพื่อดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานของทีมช่างและผู้รับเหมาให้
เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท   

START

รับข้อมูลความต้องการ
ของลูกค้า

ด าเนินการเขียนแบบ

ประมาณการ

ตรวจสอบสถานท่ี

จองสร้างบ้านและท า
สัญญา

จัดซ้ือวัสดุ-จัดจ้าง
ผู้รับเหมา

ด าเนินการก่อสร้าง

แก้ไขงานก่อสร้าง

ส่งมอบบ้าน

END

Yes

ตรวจสอบและ
ติดตาม

ความก้าวหน้า

No

Yes

No

รูปที่ 1 กระบวนการท างานของบริษัทออกแบบและก่อสร้างบ้าน 
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 9. การแก้ไขงานก่อสร้าง เกิดขึ้นเม่ืองานที่แล้วเสร็จ
ไม่ได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบของบริษัท หรือเม่ือลูกค้า
ต้องการให้ปรับเปลี่ยนและแก้ไข 
 10. เม่ือการด าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นไป
ตามข้อตกลงตามสัญญา บริษัทจะส่งมอบบ้านและรับประกัน
ผลงานก่อสร้างตามระยะเวลาในเอกสารสัญญา   
 
3.2 วิเคราะห์ระบบ 
 ปัญหาที่พบของการบริหารงานโครงการก่อสร้างคือ
การส่งมอบงานโครงการล่าช้า ซ่ึงมีปัจจัยหลักจากภายใน
องค์กรและภายนอก (ลูกค้า) คือ เน่ืองจากข้อมูลและเอกสาร
ของแต่ละโครงการมากและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และข้อมูล
เหล่าน้ันบางครั้งไม่มีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน บุคคลที่
เก่ียวข้องไม่ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง และลูกค้ามีการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่
หลีกเลี่ยงได้ยาก ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอการแก้ปัญหาภายในคือ
การจัดท าโปรแกรมประยุกต์เพื่อบันทึก รวบรวมข้อมูล การ
บันทึกการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และท าการ
สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ และแจ้งเตือนให้กับผู้ที่เก่ียวข้องได้รับ
ทราบ และได้รับข้อมูลเดียวกันที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
  
3.3 แนวทางการด าเนินงานวิจัย 
 จากการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ พบว่าฟีธเจอร์
ที่ต้องการให้มีในระบบคือ สามารถบันทึกการเข้าถึง การเพิ่ม
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ สามารแจ้งเตือนโดยการส่ง
ข้อความไปยังผู้รับทางอีเมล หรือผ่านทางระบบเม่ือผู้ใช้
ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และสามารถสรุปรายงานเก่ียวกับต้นทุน
ค่าใช้จ่าย ความก้าวหน้าของโครงการในรูปแบบ Word 
Document หรือรูปแบบเอกสาร Excel Spreadsheet ได้ 
โดยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บน้ีมีฟีธเจอร์ของโปรแกรมที่

น าเสนอ คือ 
 1. จัดท าใบเสนอราคาเพื่อเสนอให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ 
 2. การแจ้งเตือนโดยการส่งข้อมูลผ่านอีเมลให้กับผู้ที่
เก่ียวข้องให้ด าเนินการ  
 3. จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารได้หลายประเภท เช่น 
*.doc*, *.xls*, *.pdf, *.jpg เป็นต้น 
 4. รวบรวมและค้นหาข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
เน่ืองจากมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูล  
 5. อัพโหลดรูปภาพและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นที่หน้างานได้ทันที 
 6. สรุปรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ 
 เม่ือมีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยด าเนินการบริหารงาน
โครงการก่อสร้าง กระบวนท างานของโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บคือ บันทึกข้อมูลเก็บในฐานข้อมูลกลาง จัดท าใบเสนอ
ราคา ประมาณระยะเวลาและทรัพยากร แ จ้งเตือน
ด าเนินการก่อสร้าง บันทึกข้อมูลและสรุปเอกสารรายงาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ ใบแจ้งหน้ี สัญญาโครงการ 
สรุปและรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าเขียนเป็นผัง
งานได้ดังรูปที่ 2  
  
 จากผังกระบวนการท างานใหม่ ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการ
ท างานออกเป็น 3 ระยะ คือ การเสนอราคา การวางแผนงาน
โครงการและการด าเนินการก่อสร้างและการส่งมอบบ้าน 
และได้ท าการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) เพื่อให้เห็นการส่งต่อข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลของ
กระบวนการต่าง ๆ โดยผังกระแสข้อมูลระดับที่ 0 คือการ
มองภาพรวมของระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 2 ผังกระบวนการท างานที่น าเสนอ 
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รูปที่ 3 แผนผังกระแสข้อมูลระดับที่ 0 

 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 โปรแกรมประยุกต์บนเว็ปที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย  
5 ส่วนหลัก คือ 1) การจองและการท าสัญญา 2) ข้อมูลของ
แต่ละโครงการ 3) ก่อนการเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 4) การ
ควบคุมและการติดตามการด าเนินงาน 5) การจัดการข้อมูล
ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ภาพหน้าหลักของโปรแกรม 

 เดิมบริษัทกรณีศึกษาใช้เอกสารเพื่อจัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกรายงานความก้าวหน้า ในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ 
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บน้ีได้น าเอาแบบฟอร์มเหล่าน้ันมา
จัดอยู่ในโปรแกรม เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถ
บันทึก จัดเก็บส่งต่อข้อมูลได้ทันที แบบฟอร์มทั้งหมดใน
ส่วนข้อ มูลลูกค้าแสดงดัง รูปที่  5 และในที่ น้ีผู้ วิ จั ยได้
ยกตัวอย่างหน้าฟอร์มจากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์คือ

หน้าฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าดังรูปที่ 6 หน้าฟอร์มเอกสาร
สัญญาโครงการดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 5 หน้าฟอร์มสรุปสถานะการประสานงานกับลูกค้า 

 
รูปที่ 6 หน้าฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า 
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รูปที่ 7 หน้าฟอร์มสัญญาโครงการ 

 
5. สรุป 
 งานวิจัยน้ีได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลของบริษัทจากเดิมที่
ใช้ในรูปแบบเอกสาร ลดความยุ่งยากในการควบคุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ ระบบสามารถแจ้งเตือนทางอีเมล
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการ สามารถจัดท าเอกสารการ
เสนอราคา สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
ให้กับผู้จัดการโครงการและลูกค้าทราบ ท าให้กระบวนการ
ท างานมีความรวดเร็วและความถูกต้องมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีซอฟแวร์ที่ช่วยในการการ
ออกแบบอาคารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุม
กระบวนการต่ าง  ๆ  เช่น  BIM (Building Information 
Management) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาส าหรับการ
ออกแบบอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยหลักแล้วใช้เพื่อ
ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ แนวคิดของการออกแบบ เวลาใน
การท า ง าน  โ ดยผู้ ใ ช้ ส ามาร ถก าหนดและ ใส่ ข้ อ มู ล 
รายละเอียดลงไปในทุก ๆ ส่วนขององค์ประกอบอาคาร เช่น 
ขนาดความกว้างยาว วัสดุต่าง ๆ รูปแบบในการเขียนแบบ 
ราคาและอ่ืน ๆ ท าให้ทุกส่วนของการออกแบบมีความ
ครบถ้วนทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ แต่เป็นการท างาน
ควบคู่กันไปทั้งกระบวนการ 
 โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นน้ี เน้นในเรื่องการสื่อสาร

ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะส่วนของตัวอาคาร โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมี
ความแตกต่างจาก BIM คือเป็นการประสานงานในทุก
กระบวนการของการท างาน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การพัฒนาไม่สูง และพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ว่า
ต้องการให้โปรแกรมตอบสนองการใช้งานในด้าน ใดบ้าง 
โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นน้ีเป็นเพียงโปรแกรมที่ ใช้
เฉพาะในบริษัทกรณีศึกษาเท่าน้ัน การใช้งานโปรแกรมจึงอยู่
ในระดับที่พอใช้เน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจัย อาทิเช่น ความ
เสถียรของโปรแกรม ความรวดเร็วในการประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูล รูปแบบของหน้าหลักต่าง ๆ ซ่ึงอาจต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงอยู่ เสมอเพื่อให้ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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Abstract 
Printer is one of the most important devices in people’s daily life; in which the toner cartridge is the 
heart of this machine. Every day people are printing thousands of pages without knowing the negative 
impact from that particular type of toner cartridge. This study reflects the environmental burden of 
printing with a toner cartridge that has three End of Life (EoL) scenarios. SIMAPRO 8.2.0 software had 
been used and modeled to find out the comparative impact of printing specific number of pages. 
Functional Unit, Reference flow and three End of Life scenarios had been defined accordingly. The 
result from SIMAPRO software provided information on the quantitative measurement on the 
environmental burden. This quantitative measuring approach was based on printing with a toner 
cartridge that has different disposal scenarios in its life cycle. Remanufacturing, Refilling and Direct 
disposal were considered as the three end of life for this research. After conducting this study, 
Sensitivity Analysis had been performed to ensure the feasibility of this SIMAPRO result. Based on this 
finding, an Eco-Friendly toner cartridge design has been proposed. 
Keywords: Life Cycle Assessment, SIMAPRO, Printing Toner Cartridge.
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1. Introduction 
 Printing is one of the most important and 
unavoidable part of our life both in personal & 
professional area. Now-a-days; Environmental 
concern on printing industry has become the hot 
topic to be taken care of itself. It includes impacts 
such as the “Deforestation, toxic pollution, water 
consumption, energy consumption, solid waste 
production, air pollution and many more [1]. 
PRETON [2] stated that estimations of office paper 
consumption per employee are at approximately 
10,000 to 20,000 sheets a year and hence the 
approximation on toner cartridge requirement per 
year can be predicted from this data [7]. The 
impact of printing on the environment is often 
overlooked by even the more environmentally 
aware businesses and organizations. It's not just a 
matter of using recycled paper: from electricity 
usage to harmful chemicals, there are many ways 
the printing industry affects the environment. As 
mentioned by PRETON [2] that ingredients in toner 
cartridges are toxic and contain some amount of 
volatile organic compounds (VOCs) in the form of 
solvents. GHGs emissions from manufacturing a 
single mono toner cartridge have been calculated 
to approximately 4.8 Kg CO2 [6]. Using a 
remanufactured cartridge still emits an estimated 
2.4 Kg CO2 (2016). This data on manufacturing and 
remanufacturing a toner cartridge signify the 
importance of Life Cycle Assessment of a Printing 
toner cartridge. In this study, three end of life 
scenario has been considered which are 
manufacturing new, Remanufacturing and Refilling. 
 
 
 

2.  Problem Statement 
 Since the importance of printing is very 
high in our everyday life and Environmental 
protection becomes the top most concern in our 
modern world; hence an optimal acceptance 
policy become the main focus on the printing 
industries. It means that environmental friendly 
printing equipment is the major concern in today’s 
competing world market. In this study, focus was 
given mainly on toner cartridge which is the most 
important consumable part of a printer. Important 
environmental impact was analyzed based on 
three End of Life (EoL) scenario for a toner 
cartridge. End of Life phase refers to the fate of the 
cartridge after toner depletion [5]. A comparative 
study on three End of Life scenario was analyzed 
to find out the environmental load based on 
specific impact categories. SIMAPRO 8.2.0 software 
has been used to analyze and compare the result. 
 
3. Methodology 

Following the standard framework, 
provided by ISO 14040 [4]; this study prepared its 
own methodology flow diagram. The framework of 
this study is illustrated as per below flow diagram.  

Figure 3.1 Study Framework 
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As per LCA standard framework, this study first 
define its Goal & Scope by setting the Objective of 
this study [8]. Then focusing on the Objective, Data 
has been Collected from two type of source- 
primary & secondary data. Primary data were 
collected through campus wise survey and the 
Secondary data were collected from several 
literature review and SIMAPRO Eco-Invent 
database. For this study we have used the 
secondary data only because of the limitation of 
primary data availability [3]. This data collection 
phase are referred to Inventory Analysis as per ISO 
framework. All this data are then modelled inside 
the SIMAPRO software which is referred to as 
Impact Assessment. Finally the impact from each 
category are interpreted based on some specific 
methods (ReCipe End Point-H) available in the 
software. This phase is referred to as Interpretation 
as per ISO standard framework. Finally a 
conclusion and recommendation is given at the 
end of this study based on the result from 
SIMAPRO 8.2.0 software. 
 
3.1 Definition: End of Life (EoL) scenarios 
 In this study, there are three EoL scenarios 
which are defined as below: 
Scenario 1(Manufacturing a new cartridge and 
Dispose as solid waste): 
In this life cycle of a toner cartridge, a brand new 
cartridge is manufactured by extracting all the 
required raw materials and assembling it in the 
factory [9]. This study did not consider any 
recycled or remanufacturing process. All the data 
that are used in SIMAPRO software, are for 
manufacturing a brand new toner cartridge. 
Schematic diagram of this scenario can be 
represented as below: 

Figure 3.1.1 EoL Scenario-1 
 

Scenario 2(Remanufacturing of the toner cartridge 
by reusing the components of finished cartridge): 
In this life cycle of a toner cartridge, finished toner 
cartridge is collected once again by the 
manufacturer [10]. This is then disassembled. 
Some of the disassembled parts are reused again 
in manufacturing process. Schematic diagram of 
this scenario can be represented as below: 

Figure 3.1.2 EoL Scenario-2 

Scenario 3(Avoiding Manufacturing process and Re-
filling as the EoL): 
In this life cycle of a tone cartridge, finished toner 
cartridges are refilled with toner once again. The 
manufacturing or remanufacturing process are 
completely avoided. The environmental load 
comes in this case only from the refilling operation 
and SIMAPRO software consider the 100% reuse of 
all the assembly components. Schematic diagram 
of this scenario can be represented as below:  

Figure 3.1.3 EoL Scenario-3 
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4. Modelling in SIMAPRO 8.2 Software 
Scenario-1: 

Data has been arranged in the software 
concerning the New Cartridge manufacturing 
process to direct disposal - after use phase. It 
means that Life cycle of a new cartridge has two 
part – 1.Product Assembly of a new toner cartridge 
and the 2.Disposal Scenario.  
It can be represent as below flow diagram: 

Figure 4.1 Life Cycle in SIMAPRO for Scenario-1 
 

Scenario-2: 
In this case, empty toner cartridges are 

collected by the manufacturer or its partner 
company. It is not thrown directly to the garbage 
but some parts are disassembled and reused again. 
For the second case, data has been arranged in 
the software by considering assembly tree diagram 
of a remanufactured toner cartridge and it’s dis-
assemble, re-use and waste disposal scenario. It 
means that in the disposal scenario, some part of 
the cartridge are disassembled and rest goes to the 
dustbin. From the disassembled part, some 
components are recovered to reuse and the rest 
again goes to the dustbin. Those recovered 
components are used again in the assembly 
process for remanufacturing the cartridges.  

 

.  

Figure 4.2 Life Cycle in SIMAPRO for Scenario-2 

 
Scenario-3: 
Life Cycle of Refilled Cartridge consists of  

• Refilling operation of an empty cartridge, 

and 

• 100% reuse of that empty cartridge in 

disposal scenario.  

It can be represent as below flow diagram: 

Figure 4.3 Life Cycle in SIMAPRO for Scenario-3 
 

5. Result and Discussions 
To analyze the result, this study used 

SIMAPRO 8.2.0 software. Individual impact from 
each End of Life of a toner cartridge were 
summarized as below table (extracted from 
SIMAPRO): 
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Table 5.1 Comparison using ReCipe EndPoint H method. 

End of Life  

Total Scores (mPt) 
(ReCipe EndPoint-H method) 

Human 
Health 

Eco-System Resource 

Scenario-1 1720 747 2310 
Scenario-2 1110 480 1300 
Scenario-3 589 256 543 

 

The score shown here are in mPt by using the 
ReCipe EndPoint (H) method. The point is the total 
environmental load expressed as a single score 
(the definition is different for the various impact 
assessment methods that use single scoring).In that 
score, characterization, damage assessment, 
normalization and weighting are combined. Lowest 
score refers to lowest burden and vice-versa. Using 
the same method, it gives the below comparison 
among three EoL: 
 

 
Figure 5.1 Comparison using ReCipe EndPoint H method 

 
In this case, scenario-3 or Refilling of a toner 
cartridge refers to less environmental burden. 
Below table has been extracted from the same 
software using the same model:  

 
Table 5.2 Comparison using Ecological Scarcity method. 

 

Impact category Scenario-1 Scenario-2 Scenario-3 

Water resources 0.09 0.09 -0.01 

Energy resources 2.07 1.45 0.84 

Mineral resources 3.89 1.38 0.21 

Land use 0.22 0.12 0.06 

Global warming 16.55 10.78 5.82 

Ozone layer depletion 0.02 0.01 0.01 

air pollutants  14.01 9.09 4.96 

Carcinogenic substances into air 2.32 1.07 0.42 

Heavy metals into air 2.50 1.23 0.44 

Water pollutants 0.83 0.50 0.20 

POP into water 0.15 0.10 0.07 

Heavy metals into water 3.71 2.03 0.72 

Pesticides into soil 0.01 0.01 0.00 

Heavy metals into soil 0.09 0.05 0.03 

Radioactive substances into air 0.00 0.00 0.00 

Radioactive substances into water 0.01 0.01 0.01 

Non-radioactive waste to deposit 4.21 1.67 0.18 

Radioactive waste to deposit 1.25 0.90 0.53 

Total 51.95 30.50 14.47 

 

The individual score for 18 individual impact 
indicator were measured in kPt unit by using 
“Ecological Scarcity Method”. Using the same 
method, it gives the below comparison among 
three EoL:  
 

 
Figure 5.2 Comparison using Ecological Scarcity method. 

 

It reflects almost same result i.e. scenario-3 or 
Refilling of a toner cartridge refers to less 
environmental burden. 
 
6. Conclusion 

Life Cycle Assessment of a printing toner 
cartridge include cradle-to-grave life cycle. This 
study mainly focus on the End of Life Scenario 
which are Landfilling, Remanufacturing and 
Refilling. All the necessary data are collected 
through a survey and literature review. These data 
are modelled in the SIMAPRO 8.2.0 software. Three 
Life Cycle for three End of Life scenario of a toner 
cartridge has been generated inside the software. 

Sc-1 
Sc-2 Sc-3 

Sc-1 
Sc-2 

Sc-3 
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Two different methods has been used for 
comparing the environmental impact from each 
End of Life scenario i.e. the impact for printing 
10,000 pages. The comparison was based on the 
Reference Flow for each End of Life scenario. 
Furthermore, SIMPAPRO 8.2.0 Eco-Invent data has 
been used in creating the LCI of input and output 
which was collected from several reliable 
literatures. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการอบบ่มอะลมูิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ซึ่งมีค่าความแข็ง
ในระดบัปานกลาง ประกอบไปด้วยซิลิคอนและแม็กนีเซียม ในปริมาณที่มากพอในการขึ้นรูปแมกนีเซียมซิลิไซด์ ซ่ึงท าให้
สามารถท ากระบวนการอบร้อน เพื่อเพิ่มค่าความแข็งได้ อะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 น้ าหนักเบาที่ผ่านการอบบ่ม
เพิ่มความแข็ง จึงถูกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน งานสถาปัตยกรรม โครงสร้างงาน
เชื่อม และเฟรมรถจักรยาน เป็นต้น โดยในขั้นตอนแรกอะลูมิเนียมจะถูกเตรียมด้วยกระบวนการอบละลายในเตาอบไฟฟ้า
ด้วยอุณหภูมิ 510 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วท าการจุ่มชุบอะลูมิเนียม ด้วยน้ าที่อุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว 
จากน้ันน าชิ้นงานอะลูมิเนียมมาศึกษากระบวนการการอบบ่มเพื่อเพิ่มค่าความแข็งให้สูงขึ้น งานวิจัยน้ีใช้การออกแบบการ
ทดลองแบบส่วนประสมกลาง ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการอบบ่มอะลูมิเนียม โดยมีปัจจัยตอบสนอง 
คือ ความแข็งของอะลูมิเนียมภายหลังกระบวนการอบบ่ม โดยมีปัจจัยควบคุมในกระบวนการอบบ่มทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ 
เวลาในการเพิ่มอุณหภูมิ, เวลาในการคงอุณหภูมิ และอุณหภูมิในการอบบ่ม โดยในแต่ละปัจจัยควบคุมจะท าการศึกษาใน 
2 ระดับ จากน้ันท าการทดสอบค่าความแข็งของอะลูมิเนียมภายหลังการอบบ่มด้วยการทดสอบค่าความแข็งแบบร็อกเวลล์
สเกล F และท าการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมด้วยกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคป จากผลการวิเคราะห์การ
ออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลางพบว่า ระดับของปัจจัยควบคุมที่เหมาะสมในกระบวนการอบบ่มคือ เวลาใน
การเพิ่มอุณหภูมิที่ 39 นาที โดยใช้เวลาในการอบบ่ม  3 ชั่วโมง 15 นาที ที่อุณหภูมิ 206 องศาเซลเซียส และในส่วนของ
โครงสร้างจุลภาคภายหลังการอบบ่มพบว่า ขนาดเกรนของอะลูมิเนียมมีความละเอียดมากขึ้น เม็ดเกรนมีขนาดเล็กลง ซ่ึง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งของอะลูมิเนียม จากผลการทดลองพบว่า กระบวนการอบบ่มน้ีสามารถเพิ่มค่า
ความแข็งของอะลูมิเนียมจากเดิมประมาณ 70 HRF ให้สูงขึ้นถึงประมาณ 127 HRF โดยใช้เวลาในการอบบ่มโดยรวม 3 
ชั่วโมง 54 นาที จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การศึกษากระบวนการอบบ่มอะลูมิเนียมน้ีสามารถเพิ่มค่าความแข็ง
ของอะลูมิเนียม 6063 ให้สูงขึ้นได้ 
ค าหลัก  อะลูมิเนียม 6063, กระบวนการอบละลาย, กระบวนการอบบ่ม, ค่าความแข็ง, โครงสร้างจุลภาค 
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Abstract 
The authors purpose a study of optimum aging conditions for Aluminium 6063 (Al 6063) heat treatment 
process. It is known that Aluminium alloy 6063 is a medium strength alloy contain Silicon (Si) and 
Magnesium (Mg) approximately in proportions required for the formation of Magnisium Silicide (Mg2Si), 
thus making them heat treatable for increasing of hardness property. Al 6063 aging are used for widely 
of applications because of high strength to weight ratio. It is normally used for various structural 
applications in automobile and aerospace industry, architectural applications, welded structures and 
bicycle frames. The heat treatment process of this study comprises 3 steps. Firstly, heat treatment 
processing on the Aluminium in an electric furnace at 510 °c for 6 hours. Then, Aluminium is rapidly 
quenched in room temperature water. Finally, Aluminium is aged hardening in an electric furnace. 
However, Central composite design is used to studying of the optimum aging conditions. The response 
variable of this study is hardness of Aluminium after aging process. The controllable factors of this 
process consists of a) time of the change in temperature from room temperature to aging temperature, 
b) aging time, and c) aging temperature. All controllable factors is studied in 2 levels. Then, Hardness 
Rockwell scale F is used to analyze the hardness of all Aluminium specimens. In addition, the 
microstructure testing is used to analyze the microstructure of Aluminium after aging process. The 
experimental results revealed that the optimum aging condition is time of the change in temperature 
from room temperature to aging temperature for 39 minutes, aging time for 3 hours 15 minutes, and 
aging temperature for 206 °c.  
Keywords: Aluminium alloy 6063, Solution heat treatment process, Aging process, Hardness, 
Microstructure 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันปริมาณการใช้อะลูมิเนียมทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น มีน้ าหนักเบา 
โดยเบากว่าเหล็กถึ ง  3 เท่า มีค่าความแข็งปานกลาง  
ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี  น าไฟฟ้าได้ดี และง่ายต่อการขึ้น
รูปและกระบวนการตัดเฉือน จึงถูกใช้อย่างกว้างขวางใน
อุต ส าหกร รมย านยนต์  อุ ต ส าหกร รมการบิ น  ง าน
สถาปัตยกรรม เป็นต้น การขึ้นรูปอะลูมิเนียมสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การหล่อ (Casting) การรีดขึ้นรูป (Extrusion) 
การทุบขึ้นรูป (Forg ing) เป็นต้น กรรมวิธีการขึ้นรูป
อะลูมิเนียมในแต่ละวิธี ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งาน ภายหลัง
การขึ้นรูป อะลูมิเนียมจะต้องผ่านกระบวนการทางความร้อน 
(Heat treatment process) เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กลของอะลูมิเนียมก่อนการน าไปใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับ

การน าไปใช้งานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม 
อะลูมิเ นียมอัลลอยด์ เกรด 6063 เป็นโลหะผสม

อะลูมิเนียมที่มีแมกนีเซียม (Mg) และ ซิลิกอน (Si) เป็นธาตุ
ผสมหลัก สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกลด้วยกรรมวิธีทาง
ความร้อน (Heat treatment) มีคุณสมบัติเด่นคือ น้ าหนัก
เบากว่าเหล็ก มีความแข็งปานกลาง แต่สามารถปรับปรุงค่า
ความแข็งให้สูงขึ้นได้ สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี ท า
การเชื่อมได้ง่าย และขึ้นรูปได้ง่ายเม่ือให้ความร้อน จึงถูก
น าไปใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างอากาศ
ยาน อวกาศยาน และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น  

งานวิจัยน้ีจึงเลือกใช้อะลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063 มา
ท าการศึกษาการปรับปรุงค่าความแข็งด้วยกรรมวิธีทางความ
ร้อนแบบ T6 ซ่ึงเป็นกระบวนการเพิ่มความแข็งแรงแบบการ
ตกตะกอน โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ การอบละลาย 
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(Solution Heat Treatment) การ ชุบ เย็ น  (Quenching) 
และการอบบ่ม (Aging) โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ
ส่วนประสมกลาง (Central Composite Design, CCD) มา
ท าการศึกษาระดับที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัยควบคุมของ
กระบวนการอบบ่ม [1] 
 

2. การทดลอง (Experimental)  
2.1 ส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมิเนียม 6063 

อะลู มิ เ นียม อัลลอยด์  ที่ ใช้ ในการทดลองน้ี เป็น
อะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปเส้นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 
(Extrusion) มีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ Mg = 0.45-
0.90%, Si = 0.20-0.60%, Fe = 0.35% 
 

2.2 การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมด้วยการ
ท า ก ร ร ม วิ ธี ท า ง ค ว า ม ร้ อ น  (Aluminium heat 
treatment process) 
 2.2.1 ก า ร ชุ บ แ ข็ ง ต ก ต ะ ก อ น  ( Precipitation 
Strengthening Hardening) 
  วัตถุประสงค์ของกระบวนการการชุบแข็งตกตะกอน 
คือการท าให้อนุภาคเล็กๆ เกิดการตกตะกอนและกระจาย
ตัวอย่างหนาแน่นและละเอียดในเน้ือโลหะผสมโดยกรรมวิธี
ทางความร้อน อนุภาคเล็กๆที่ตกตะกอนเหล่าน้ีจะท าหน้าที่
เป็นตัวขัดขวางการเคลื่อนที่ของแนว ความคลาดเคลื่อน 
(Dislocation) ท าให้โลหะผสมที่ผ่านกระบวนการน้ีมีความ
แข็งแรงขึ้น [2] 
 โลหะผสมที่สามารถผ่านกระบวนการการชุบแข็ง
ตกตะกอน ได้จะต้องเป็น สารละลายของแข็งที่อยู่ปลายซ้าย
สุ ด  แ ล ะ ข ว า สุ ด  ( Terminal Solid Solution) ที่ มี
ความสามารถในการละลายของธาตุหน่ึงในอีกธาตุหน่ึงลดลง
เม่ืออุณหภูมิลดลง ดังแสดงในเฟสไดอะแกรม รูปที่ 1 ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่าความสามารถในสารละลายของแข็งที่อยู่ปลายซ้าย
สุด และขวาสุด   จะลดลงจากจุด a ไป b ตามแนวเส้น
โซลวัสกระบวนการชุบแข็งตกตะกอน ของโลหะผสมที่ มี
องค์ประกอบ X1 ในเฟสไดอะแกรม รูปที่ 1 สาเหตุที่เลือก
พิ จ า รณ า โ ล หะ ผส มที่ มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ  X1 น้ี เ พ ร า ะ
ความสามารถในการละลายของสารละลายของแข็ง   ลดลง
มากเม่ืออุณหภูมิลดลงจาก T2 ไปยัง T3 กระบวนการชุบแข็ง

ตกตะกอน ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอนคือ 
ก. ก า ร อ บ ใ ห้ เ ป็ น ส า ร ล ะ ล า ย เ น้ื อ เ ดี ย ว กั น 

(Solutionizing) 
 โลหะผสมจะถูกให้ความร้อนจนถึง อุณหภู มิที่อยู่
ระหว่างโซลวัส (Solvus) และ โซลิดัส (Solidus) หลังจากน้ัน
จะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิน้ันจนมีโครงสร้างสม่ าเสมออุณหภูมิ T1 ที่
จุด c ในรูปที่ 1  

ข. การจุ่มชุบ (Quenching) 
 โลหะผสมถูกท าให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจนมีอุณหภูมิ
ต่ าที่อุณหภูมิห้องด้วยน้ า จะประกอบด้วยสารละลายของแข็ง
อ่ิมตัวยวดยิ่ง (Supersaturated Solid Solution)  

ค. การอบบ่ม (Aging) 
 เป็นขั้นตอนที่จะท าให้เกิดการกระจายตัวของอนุภาค
อย่างสม่ าเสมอ ตะกอนละเอียดที่เกิดขึ้นในโลหะผสมน้ีจะ
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของแนวความคลาดเคลื่อนดิสโลเคชัน 
ในระหว่างการถูกท าให้ผิดรูป ท าให้ โลหะผสมที่ ผ่ าน
กระบวนการการชุบแข็งตกตะกอนน้ีมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 1 เฟสไดอะแกรมของโลหะผสมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 

ชนิด [3] 

 ในการศึกษาน้ีได้คัดเลือกปัจจัยเพื่อน ามาศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมในกระบวนการอบบ่มทั้งสิ้น 3 ปัจจัยได้แก่ (a) 
เวลาในการเพิ่มอุณหภูมิ , (b) เวลาในการอบบ่ม และ (c) 
อุณหภูมิที่ใช้ในการอบบ่ม โดยออกแบบให้มีจ านวนจุดของ
แฟคตอเรียล 8 จุด จ านวนจุดที่แกน 6 จุด และจ านวนจุด
ศุนย์กลาง 3 จุด รวมจ านวนจุดของการออกแบบ 17 จุด ใช้
ระยะห่างที่แกน  ออกแบบให้แต่ละปัจจัยมี 5 ระดับ คือ -
1.68, -1, 0, 1 และ 1.68 ในรูปของตัวแปรรหัสหรือปัจจัย
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รหัส (Coded Variable) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ก่อนท าการทดลองการอบบ่ม ทุกชิ้นงานจะถูกเตรียม
ด้วยการอบละลายให้เป็นสารเน้ือเดียวกัน อุณหภูมิที่ใช้ใน
การอบละลายที่ 510 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการอบ
ละลาย 6 ชั่วโมง แล้วน าไปจุ่มชุบด้วยน้ าเพื่อท าให้เย็นตัวลง
อย่างรวดเร็ว  ตัวแปรตอบสนองที่ ใช้คือ ค่าความแข็ง 
(Hardness) มีหน่วยเป็น ความแข็งแบบร็อกเวลล์สเกล F  
(Rockwell-F Hardness; HRF)  
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับของปัจจัยการทดลอง 

 

 
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง (Results 
and discussions) 

ในการทดลองน้ีมีตัวแปรตอบสนองที่ใช้คือ ความแข็ง 
มีหน่วยเป็น ความแข็งแบบร็อกเวลล์ สเกล F น ามาใช้ใน
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 
ส าหรับในการทดลองน้ี ได้ก าหนดที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
หรือระดับนัยส าคัญของการทดสอบ (α) เท่ากับ 0.05 เพื่อ
หาระดับของแต่ละปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการทดลอง โดย
พิจารณาตัวแปรตอบสนองคือ ค่าความแข็ง โดยใช้โปรแกรม
มินิแทบ ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง [4] 

ผลการ วิ เคร าะห์ คว ามแปรปรวน  ( Analysis of 
Variance) ส าหรับของค่าความแข็งของอลูมิเนียม แสดงได้
ดังตารางที่ 2 ในการวิเคราะห์ความมีนัยส าคัญของค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยใช้ตัวสถิติ โดยจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธ์
ถดถอยเชิง เส้น และค่าสัมประสิทธ์ถดถอยควอดติคมี
นัยส าคัญ (0.034 < 0.05) โดยปัจจัย B เวลาในการอบบ่ม 
(ชั่ วโมง) เป็นปัจจัยที่ มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อตัวแปร
ตอบสนองคือ ค่าความแข็ง โดยอิทธิพลร่วมปัจจัยไม่มีผลต่อ
ค่าความแข็งของอลูมิเนียม ในการิเคราะห์ความแปรปรวน 

ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบสมการถดถอยที่ได้มีนัยส าคัญ (p-value 
< 0.05) ในการทดสอบ Lack of Fit แสดงว่ารูปแบบสมการ
มีความเหมาะสม    (p-value < 0.05) โดยมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน S = 0.780907 
  

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 

Source  DF Seq SS Adj SS Adj MS F P-Value 

Regression 9 8.4546 8.4546 8.4546 1.540 0.190 

Linear 3 4.5820 4.5820 4.5820 2.500 0.083 
A 1 1.4712 1.4712 1.4712 2.410 0.133 
B 1 3.0994 3.0994 3.0994 5.080 0.034 
C 1 0.0115 0.0115 0.0115 0.020 0.892 

Square 3 3.4260 3.4260 3.4260 1.870 0.161 
AA 1 0.0498 0.0422 0.0422 0.070 0.795 
BB 1 3.3740 3.1306 3.1306 5.130 0.033 
CC 1 0.0022 0.0022 0.0022 0.000 0.952 

Interaction  3 0.4466 0.4466 0.4466 0.240 0.865 
AB 1 0.2601 0.2601 0.2601 0.430 0.520 
AC 1 0.0030 0.0030 0.0030 0.000 0.944 
BC 1 0.1835 0.1835 0.1835 0.300 0.588 

Residual Error 24 14.6356 14.6356 0.6098   
Lack-of-Fit 5 10.8277 10.8277 2.1655 10.810 0.000 
Pure Error     19 3.8079 3.8079 0.2004   

Total 33 23.0902         

S = 0.780907   PRESS = 29.5828  R-Sq = 36.62% 
  

 การประมาณผลกระทบจากการทดลอง  (Estimate 
Factor Effects) ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์เชิ งสถิติ
ส าหรับการออกแบบการทดลองน้ัน ต้องประมาณผลกระทบ
ของเทอมต่างๆ ตรวจสอบเครื่องหมาย และขนาดของผลที่
เกิดขึ้น ซ่ึงท าให้ทราบว่าปัจจัย และอันตรกิริยาใดมีผลอย่างมี
นัยส าคัญต่อการทดลอง  โดยมีตัวแปรตอบสนองที่ ใช้คือ 
ความแข็ง  
 

ตารางที่ 3 ผลการประมาณผลกระทบของปัจจัย 
 Coef SE Coef T P-Value 

Constant 127.352 0.3181 400.309 0.000 
A -0.232 0.1495 -1.553 0.133 
B -0.337 0.1495 -2.254 0.034 
C 0.021 0.1495 0.137 0.892 
AA -0.043 0.1647 -0.263 0.795 
BB -0.373 0.1647 -2.266 0.033 
CC -0.010 0.1647 -0.060 0.952 
AB -0.127 0.1952 -0.653 0.520 
AC 0.014 0.1952 0.070 0.944 
BC 0.107 0.1952 0.549 0.588 

ปัจจัย หน่วย 
ระดับของปัจจัย 

-1.68 -1 0 1 1.68 

A ช่ัวโมง 0.66 1 1.5 2 2.34 

B ช่ัวโมง 2.66 3 3.5 4 4.34 

C C 206.59 210 215 220 223.41 
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ดังตารางที่ 2 และ 3 สรุปได้ว่า ปัจจัย B เวลาในการ
อบบ่ม (ชั่วโมง) ปัจจัยที่ มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อตัวแปร
ตอบสนองคือ ค่าความแข็งระดับความเชื่อม่ัน 95% และ
สามารถสร้างแบบจ าลองสมการถดถอยส าหรับการทดลองน้ี 
ในรูปแบบสมการโพลิโนเมียลก าลังสอง ที่แสดงความสัมพันธ์
ของค่าความแข็งกับปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยส าหรับอลูมิเนียม 

 
      

  

127.352 0.232 0.337 0.021 0.043 0.373 0.010

0.127 0.014 0.107

Y A B C AA BB CC

AB AC BC
 

 เ น่ือ งจ ากค่ า  R-Sq มี ค่ าต่ า  (36.62%) จึ ง ท า กา ร
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง (Model Adequacy 
Checking) เพื่อการตรวจสอบความเพียงพอของแบบจ าลอง
ที่สร้างขึ้น และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์ความถูกต้องของ
แบบจ าลองเพื่อที่จะตรวจสอบความเพียงพอของแบบจ าลอง 
(Residual Analysis for Model Adequacy) โดยการแทน
ค่าตัวแปรลงไปในแบบจ าลองที่ได้จากการออกแบบการ
ทดลองเพื่อท านายผลตอบน้ัน สามารถหาความสัมพันธ์

ระหว่างค่าพยากรณ์ ŷ i  ค่าจริง ijy  และส่วนตกค้าง ije ได้

ดังสมการที่ 1 โดยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
ดังน้ี

   
 

           ij ij i
ˆe = y - y                              (1) 

โดยมีข้อสมมติที่ส าคัญในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซ่ึง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานได้โดยใช้
เครื่องมือดังน้ี คือ กรณีตรวจสอบข้อสมมติที่ (i) ใช้กราฟ
ความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบปกติ  ถ้ากราฟมี
แนวโน้มเป็นเส้นตรงสามารถสรุปได้ว่า ค่าความผิดพลาดมี
การแจกแจงปกติ กรณีตรวจสอบข้อสมมติที่ (ii) , (iii) และ 
(iv) ใช้กราฟของค่าความผิดพลาด (Residuals Plot) โดยใน
การตรวจสอบข้อสมมติทั้งสามจะผ่าน เม่ือกราฟ ˆ

ij ie vs ior y  

มีการกระจายของค่าความผิดพลาดรอบเส้นศูนย์กราฟ 
ˆ

i ie vs y   ความกว้างของแถบ (Width of Band) คงที่และ

กราฟ ie vs x  (ตัวแปร) ไม่มีรูปแบบ (non-pattern) แสดง

ถึงความเป็นอิสระต่อกัน โดยมีข้อสมมติที่ เ ก่ียวกับการ
วิเคราะห์การถดถอยที่ส าคัญ 4 ประการคือ 
 

(i)  i  มีการแจกแจงปกติ 

(ii)   0 iE  (ค่าเฉลี่ยค่าผิดพลาดเท่ากับศูนย์) 

(iii)   2 iV  (ความแปรปรวนคงที่) 

(iv)   0  ,i jCov  (ค่าผิดพลาดเป็นอิสระต่อกัน) 

ก. การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ 

 
รูปที่ 2 ความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง 

  
 กราฟการพล็อตความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วน
ตกค้าง พบว่ากราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรง และมีแนวโน้มเป็น
เส้นตรง กล่าวคือ หรือข้อมูลส่วนตกค้างมีการกระจายตัว
แบบปกติ   
 

ข. การตรวจสอบความแปรปรวนที่คงที่ 

 
รูปที่ 3 กราฟระหว่างส่วนตกค้างกับค่าความแข็งของชิ้นงาน 

  
 พบว่าส่วนตกค้างกับค่าความแข็งของชิ้นงาน มี
แนวโน้มที่มีการกระจายแบบสุ่ม กล่าวคือ มีความแปรปรวน
ที่คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับของปัจจัยหรือขึ้นอยู่กับค่า
พยากรณ์ของผลตอบ 
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ค. การตรวจสอบส่วนตกค้างมีการกระจายตัวอิสระ  

 
รูปที่ 4 กราฟระหว่างส่วนตกค้างกับล าดับการทดลอง 

  
 พบว่าการพล็อตระหว่างส่วนตกค้างกับล าดับการ
ทดลอง มีแนวโน้มที่มีการกระจายตัวแบบอิสระ ไม่แปรผัน
ตามปัจจัยหรือล าดับการทดลอง  
 จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง โดย
แบบจ าลองดังกล่าวต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานหลักทั้ ง 3 
ประการข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลค่าความแข็งมีความ
เหมาะสม และพอเพียงที่จะใช้ในการท านาย 
 เม่ือท าการวิเคราะห์หาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ และ
หาสมการถดถอยได้แล้ว จากน้ันใช้ฟังก์ชัน Response 
Optimization ในโปรแกรม Minitab เพื่อค านวณหาค่าที่
เหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆเพื่อให้ได้ค่าเป้าหมายของความ
แข็งอะลูมิเนียมในกระบวนการอบบ่ม 
 

 
รูปที่ 5 Optimization Plot ของการวิเคราะห์ด้วย Response 

Optimizer 

  
 รูปที่ 5 แสดงกราฟอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวนใน
แต่ละระดับของปัจจัยการทดลอง กรณีพิจารณาตัวแปร
ตอบสนองคือ ค่าความแข็ง พบว่าระดับของแต่ละปัจจัยที่

เหมาะสมในการอบบ่มอะลูมิเนียม 6063 คือปัจจัย A ที่
ระดับต่ า คือ เวลาในการเพิ่มอุณหภูมิ 39 นาที ปัจจัย B 
ระดับต่ า คือ เวลาในการอบบ่ม 3 ชั่วโมง 18 นาที และปัจจัย 
C ที่ระดับต่ า คือ อุณหภูมิในการอบบ่ม 206 องศาเซลเซียส 
ซ่ึงระดับของปัจจัยดังกล่าวมีค่าความแข็งเท่ากับ 127.65 
HRF โดยสูงกว่าวิธีการอบบ่มที่มีการศึกษามาก่อนหน้าน้ีซ่ึง
สามารถเพิ่มความแข็งได้เพียง 71.85 HRF  [1] หรือค่าความ
แข็งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.28 

 รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคระหว่าง
อะลูมิเนียมก่อนและหลังการอบบ่ม พบว่าโครงสร้างจุลภาค
ของชิ้นงานหลังผ่านการอบบ่มน้ันขนาดของเม็ดเกรนที่ มี
ขนาดเล็กลง เน่ืองจากในขั้นตอนการอบบ่มจะเกิดการ
ตกตะกอนของอนุภาคขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งชิ้นงาน 
โดยอนุภาคขนาดเล็กจะท าหน้าที่ขัดขวางการเคลื่อนที่หรือ 
ดิสโลเคชัน ท าให้อะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการการชุบแข็ง
ตกตะกอนน้ีมีค่าความแข็งเพิ่มสูงขึ้น 

 

     
          ก) ก่อนการอบบ่ม                      ข) หลังการอบบ่ม 

รูปที่ 6 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานก่อนและหลังผ่านการอบบ่มที่
เวลาในการเพ่ิมอุณหภูมิ 39 นาที เวลาในการอบบ่ม 3 ชั่วโมง 18 นาท ี

และอุณหภูมิในการอบบ่ม 206 องศาเซลเซียส 
 
4. สรุป 
 เวลาในการอบบ่ม เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อ 
ค่าความแข็ง กล่าวคือขณะท าการอบบ่มน้ันจะมีพลังงาน
ความร้อนไปกระตุ้นให้มีการแพร่ของแมกนีเซียมกับซิลิกอน
ออกจากเฟสในรูปของการตกตะกอนเป็นอนุภาคขนาดเล็ก 
และเม่ือท าการอบบ่มต่อไปที่ระยะเวลาที่เหมาะสมจะท าให้
ขนาดของอนุภาคที่ตกตะกอนมีขนาดที่เหมาะสมกระจาย
ตัวอย่างสม่ าเสมออยู่ทั่วทั้งชิ้นงาน ท าให้เกิดการขัดขวางการ
เคลื่อนที่หรือดิสโลเคชันในระหว่างการถูกท าให้ผิดรูป ส่งผล
ให้มีความแข็งเพิ่มขึ้น และสภาวะที่เหมาะสมในการอบบ่ม
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อะลูมิเนียม 6063 ในการทดลองน้ีคือ เวลาในการเพิ่ม
อุณหภูมิ 39 นาที เวลาในการอบบ่ม 3 ชั่วโมง 18 นาที และ
อุณหภูมิในการอบบ่ม 206 องศาเซลเซียส โดยชิ้นงานมีความ
แข็งเฉลี่ยเท่ากับ 127.65 HRF  
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การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอดักลบีดอกไมก้ระดาษ 
Development and Improvement Process of Paper Petal Compression  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพการท างาน โดยมีกระบอกลมเป็น
ต้นก าลังในการขับเคลื่อนแผ่นอัด วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ คือ กระดาษชนิด 60 แกรม ตัดให้มีขนาด กว้าง x ยาว x รัศมี 
คือ 5 x 6.5 x 2 เซนติเมตร วิธีการทดสอบใช้แรงดันลมในการอัดกลีบที่ 3 ระดับ คือ 3 4 และ 5 บาร์ จ านวนกลีบที่อัด 3 
ระดับ คือ 10 12 และ 15 กลีบ ผลการทดลองพบว่าแรงลมในการอัดกลีบที่ 4 บาร์ จ านวนกลีบ 10 กลีบ อยู่ในเกณฑ์ที่
ผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์พึงพอใจ เครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์สามารถท าการอัดได้ครั้งละ 8 แกน แต่ละแกนสามารถใส่ได้ 
10 กลีบ การท างานใช้เวลา 53 วินาที ดังน้ันถ้าท างาน 1 ชั่วโมง จะผลิตได้เท่ากับ 5,400 กลีบ  
ค าหลัก  ผลิตภาพ  การอัดกลีบ  ดอกไม้กระดาษ 

 
Abstract 
This research aimed to create artificial flower petal compressor and to study the work efficiency with a 
wind cylinder which used the start power for drive compression sheet. Materials used in the test were 
60 grams of paper whose the shape of paper was length x width x radius = 5 x 6.5 x 2 cm. The test 
method used the air pressure compression in 3 levels compose of 3, 4 and 5 bars.  The number of 
petals in 3 levels as 10, 12 and 15 petals. The results showed that the wind force in the compressing 
petals as 4 bars with 10 petals which was satisfied from that artificial flower manufacturers. This machine 
could be compressed at 8 axis, and each axis compressing 10 petals.  The operation took 53 sec. Then, 
it could produce 5,400 petals/hr. 
Keywords:  Productivity, Petal Compression, Paper Flower 
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1. บทน า 
 เศรษฐกิจชุมชนถูกจับตามองว่าเป็นกลไกที่ส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพราะเป็น
แนวทางหน่ึงของการพัฒนาแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม สามารถรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
ตนให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัยมุ่งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้าง
ความเจริญให้แก่ชุมชน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นมีจุด
ขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  จาก
ความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรที่ส าคัญตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ซ่ึงได้ให้ความส าคัญ
กับชุมชนโดยการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน 
 งานทางด้านหัตถกรรมถือเป็นอีกสาขาอาชีพหน่ึงที่
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นการน าวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้งานให้
เกิดประโยชน์ งานหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นมาในท้องถิ่นส่วนหน่ึง
จะมีการสืบทอดต่างๆ กันมาจนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
น้ันๆ การผลิตงานหัตถกรรมมีหลายลักษณะ เช่น การท า
เ ค รื่ อ ง จั ก ส า น  ก า ร แ ก ะ ส ลั ก  ก า ร ท อ ผ้ า  ก า ร ท า
เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ในบรรดาหัตถกรรมต่างๆ เหล่าน้ี 
การผลิตดอกไม้จันทน์เป็นหัตถกรรมประเภทที่มีการผลิตกัน
มาช้านาน ปัจจุบันดอกไม้จันทน์จะถูกน ามาใช้ในพิธีการ
ฌาปนกิจศพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัย
ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป ซ่ึงญาติพี่ น้องที่ ร่วมจัดงานพิธี ก็จะ
พยายามจัดงานให้สมเ กียรติและพยายามน าวัตถุหรือ
ประกอบงานพิธีให้ดีที่สุด สมฐานะ เน่ืองจากมีความเชื่อว่า
คนที่เคารพรักที่จากไปจะได้ไปเกิดใหม่หรือพบแต่สิ่งที่ดีๆ  
ต่อไป ในอดีตจะนิยมน าไม้จันทน์มาใช้ ในการประดิษฐ์
ดอกจันทน์ซ่ึงไม้จันทน์เป็นไม้ชนิดหน่ึงที่มีน้ ามันหอมที่เชื่อว่า
เป็นไม้สูงศักดิ์ มีคุณค่า หายาก จึงมีการน าไม้จันทน์มาเป็น

ส่วนหน่ึงของการประกอบพิธีฌาปนกิจ แต่เน่ืองด้วยไม้จันทน์
ในปัจจุบันค่อนข้างหายากและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของท้องตลาดจึงได้มีการน าวัสดุอ่ืนมาใช้ทดแทน ต่อมา
ภายหลังการน าไม้ชนิดต่างๆมาใช้ในการผลิตดอกไม้จันทน์ไม่
ค่อยเป็นที่ นิยมมากนักเน่ืองจากค่อนข้างหายากและมี
ระยะเวลาในการผลิตที่ยาวนาน ดังน้ันผู้ผลิต จึงได้หาวัสดุ
ชนิดอ่ืนมาทดแทนซ่ึงก็คือกระดาษน่ันเองและมีการใช้
แพร่หลายตั้งแต่น้ันมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันการผลิตดอกไม้จันทน์ถือเป็นอาชีพหน่ึงที่
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีและมีการผลิตอย่าง
แพร่หลายในท้องถิ่นต่างๆ แต่ถึงกระน้ันก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของท้องตลาด จากการที่ได้ลงพื้นที่ส ารวจ ณ 
ชุมชนบ้านบ่อดานท าให้ได้เห็นถึงขั้นตอนในการผลิตและ
ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการทางด้านตลาดของดอกไม้จันทน์
ของชาวบ้านซ่ึงพบว่า ในแต่ละเดือนน้ันปริมาณความ
ต้องการของกลีบดอกไม้จันทน์ที่ชาวบ้านต้องการใช้ในการ
ผลิตดอกไม้จันทน์จะอยู่ในช่วง 4,000 – 5,000 กลีบดอกต่อ
สัปดาห์ แต่อุปกรณ์ที่ชาวบ้านใช้ในการอัดกลีบดอกไม้จันทน์
น้ันยังเป็นแบบดั้งเดิม แสดงดังรูปที่ 1 ใช้แรงในการกดอัด
กลีบด้วยมือส่งผลให้อัดกลีบดอกได้ช้าและต้องใช้แรงเยอะใน
การอัดแต่ละครั้งรวมไปถึงแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
แม่บ้านสตรีที่มีอายุค่อนข้างมากท าให้ไม่สามารถผลิตกลีบ
ดอกได้เพียงพอกับความต้องการ [1] 
 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการผลิตกลีบดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม 

 

 จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการผลิตกลีบ
ดอกไม้จันทน์น้ันยังค่อนข้างล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ
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เท่าที่ควร ต้องใช้ทั้งแรงและเวลาในการผลิตท าให้เสียโอกาส
ในการ เพิ่ มผลผลิตและก า ไร  จึ งต้ อง มีการปรับปรุ ง
กระบวนการอัดกลีบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้น
ให้มีกระบวนการผลิตที่ง่ายและให้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ลดระยะเวลาในการผลิตและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้งาน โดยอาศัยเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยทุ่นแรงในการผลิต 
ดังน้ันผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องอัดกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์แบบใหม่ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยอาศัย
แรงลมมาเป็นตัวช่วยในการกดอัด เพื่อผลิตได้ง่ายยิ่งขึ้นและ
เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด 
 

2. ขั้นตอนการออกแบบ สร้าง และทดสอบประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนของการออกแบบ พัฒนา และเครื่องอัดกลีบ
ดอกไม้ประดิษฐ์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
2.1 การออกแบบและค านวณชิน้ส่วนประกอบต่าง ๆ 
 กระบวนการอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ของเครื่องอัดกลีบ
ดอกไม้ประดิษฐ์ตามการประดิษฐ์น้ีแสดงดังรูปที่ 2 เริ่มต้น
โดยการพันกระดาษรอบแกนพันกระดาษที่อยู่บนถาดใส่
ชิ้นงาน 5 เลื่อนถาดใส่ชิ้นงาน 5 เข้าไปจนสุดระยะ โดยมีตัว
ก้ันระยะ 6 เป็นตัวก าหนดและมีแขนบังคับ 7 เพื่อไม่ให้ถาด
ใส่ชิ้นงาน 5 เยื้องออกจากรูแกน จากน้ันเปิดสวิตซ์เครื่องอัด
กลีบดอกไม้ประดิษฐ์ให้กระบอกอัดลม 12 น าแผ่นกดทับ
ชิ้นงาน 2 เคลื่อนที่ลงมาตามแนวดิ่งซ่ึงจะมีลูกกลิ้ง 9 หมุน
โดยใช้แกนหมุน 10 ประคองแผ่นกดทับ 2 ให้เคลื่อนที่ตาม
แนวแกนอัด 8 เม่ือแผ่นกดทับเคลื่อนที่ลงมาก็จะกดพับ
กระดาษซ่ึงที่พันกระดาษรอบแกนพันกระดาษที่อยู่บนถาดใส่
ชิ้นงาน 5 ให้ย่นลงมาจนสุดแนวการกดพับกระดาษ จากน้ัน
กดสวิตซ์เครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ให้โซลินอยด์วาล์ว ลม 
11 โดยมีสกรู 17 ยึดแน่นอยู่บนโครงเครื่อง 1 ท าหน้าที่
ควบคุมลมตามสายลม 13 ให้กระบอกอัดลม 12 น าแผ่นกด
ทับชิ้นงาน 2 เคลื่อนที่ขึ้นกลับไปในแนวดิ่งจนสุดระยะ เลื่อน
ถาดใส่ชิ้นงาน 5 ออกจากแนวกดทับ หยิบกระดาษที่ถูกกด
ทับจนย่นออกจากแกนพันกระดาษ เป็นอันเสร็จกระบวนการ
อัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 

 
รูปที่ 2 แบบเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 

 
2.2 ส่วนประกอบของเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 
 ส่วนประกอบของเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์
สามารถแยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ได้ดังน้ี 
 1) ชุดโครงสร้างเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ ได้
ออกแบบ โดยมีด้านความยาวยึดติดกับชุดอัดกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์ 
 2) กระบอกลม/กระบอกสูบนิวเมติกส์ ใช้กระบอกลม
แบบสองทิศทางที่มีระยะชัก 250 มิลลิเมตร (mm.) รองรับ
แรงดันได้สูงสุด 10 บาร์ (bar) 
 3) ชุดกดอัดชิ้นงาน จะประกอบด้วยชิ้นส่วนจ านวน 3 
ชิ้นคือ แกนส าหรับป้อนชิ้นงานที่มีจ านวนแกน 8 แกน แผ่น
กดอัดชิ้นงานและชุดกดอัดซ่ึงยึดติดอยู่กับกระบอกลม แสดง
ดังรูปที่ 3 
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(ก) ถาดใส่ชิ้นงาน 

 

 
(ข) แผ่นกดทับชิ้นงาน 

 

 
(ค) การประกอบของชุดอัดกลีบ 

 
รูปที่ 3 ลักษณะของชุดอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 

 

2.3 ขั้นตอนการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน 
 1) วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์น้ัน
จะใช้กระดาษที่มีความหนา 60 แกรม เป็นตัวทดสอบโดยตัด
ให้ได้ขนาด แสดงดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 ลักษณะกระดาษแบบกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 
 

 2) ท าการทดสอบอัดอัดกลีบดอกที่จ านวน 10 12 และ 
15 กลีบ โดยท าการทดสอบด้วยแรงดันลมในการอัดกลีบที่ 3 
ระดับ คือ 3 4 และ 5 bar เพื่อหาปริมาณแรงดันลมที่
เหมาะสมในการกดอัด โดยการพิจารณาว่ากลีบดอกแบบใด
เหมาะสมหรือไม่น้ันจะให้ผู้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์เป็นผู้
พิจารณา 
 3) หาประสิทธิภาพของเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 
เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ช่วยในการอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ที่
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 4) สอบถามความคิดเห็นจากการใช้งานจริงและหา
ประสิทธิภาพ จากการใช้งานของอุปกรณ์และเปรียบเทียบ
คุณภาพของผลผลิต โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียว 
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ โดยการจัดท าแบบ
ส ารวจความคิดเห็นจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน 
ที่ได้ทดลองใช้งานจริง โดยแบ่งระดับความคิดเห็นในแบบ
ส ารวจเป็น 5 ระดับ แสดงดังตารางที่ 1 โดยใช้ค าถามเชิงรับ 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคร์ท (Likert 
Scale) ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงระดับความคิดเห็น 
ระดับความคดิเห็น คะแนน หมายถึง 

มากที่สุด 5 มีความเหมาะสมมากที่สุด 
มาก 4 มีความเหมาะสมมาก 
ปานกลาง 3 มีความเหมาะสมปานกลาง 
น้อย 2 มีความเหมาะสมน้อย 
น้อยที่สุด 1 มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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3. ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผล 
3.1 ผลการทดสอบ 
 ท าการทดสอบอัดอัดกลีบดอกที่เหมาะสมโดยลักษณะ
ของกลีบดอกที่ได้หลังจากการทดสอบมีลักษณะแสดงดัง
ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 
แรงดันลม 

(bar) 
จ านวน
กลีบ 

ผลการทดสอบ การวิเคราะห์ผล 

3 10 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกไม่ทั่ว
บริเวณของ
กระดาษ 

 12 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกไม่ชัดเจน 
และมีไม่ทั่ว
บริเวณของ
กระดาษ 

 15 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกไม่ชัดเจน 
และมีไม่ทั่ว
บริเวณของ
กระดาษ 

4 10 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกชัดเจน และ
มีทั่วบริเวณของ
กระดาษ 

 12 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกไม่ชัดเจน 
และมีไม่ทั่ว
บริเวณของ
กระดาษ 

แรงดันลม 
(bar) 

จ านวน
กลีบ 

ผลการทดสอบ การวิเคราะห์ผล 

 15 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกไม่ชัดเจน 
และมีไม่ทั่ว
บริเวณของ
กระดาษ 

5 10 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกไม่ชัดเจน 
และมีไม่ทั่ว
บริเวณของ
กระดาษ 

 12 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกชัดเจน และ
มีทั่วบริเวณของ
กระดาษ แต่
กลีบมีขนาดใหญ่ 

 15 

 

ลักษณะกลีบ
ดอกไม่ชัดเจน 
และมีไม่ทั่ว
บริเวณของ
กระดาษ 

 

 จากการลงพื้นที่สอบถามผู้ที่ท าการประดิษฐ์ดอกไม้
ประดิษฐ์พบว่า กลีบดอกไม้ประดิษฐ์ที่ได้จากการอัดกลีบด้วย
เครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์น้ัน จ านวนกลีบดอกที่ 10 
กลีบ แรงดันลมที่ 4 bar อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์
พึงพอใจมากที่สุด และแบบ 12 กลีบดอก แรงดันลมที่ 5 bar 
อยู่ ในเกณฑ์ที่ผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์พึงพอใจ รองลงมา 
นอกเหนือจากน้ีกลีบดอกของรูปแบบการทดสอบอ่ืนๆ ยังไม่
เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ เน่ืองจากกลีบดอกที่
ได้ยังมีรอยย่นของกลีบดอกไม่สม่ าเสมอ โดยกลีบดอกที่ได้
คุณภาพตรงตามความต้องการจะสามารถน าไปท าการเข้า
ดอกได้ แสดงดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ได้จากเครื่องอัดกลีบ 

 

3.2 ประสิทธิภาพของเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 
 1) ขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัด
กลีบดอกไม้ประดิษฐ์ระบบแรงดันอากาศ ในการทดสอบจะ
เป็นการการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องอัดกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์ที่ใช้ระบบแรงดันอากาศและอุปกรณ์ช่วยในการอัด
กลีบดอกไม้ประดิษฐ์ชาวบ้านในชุมชนใช้ประจ า การทดสอบ
ด้วยเครื่องจะทดสอบอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์จ านวน 240 
กลีบ ท าการทดสอบ 3 รอบต่อเน่ือง โดยที่ม้วนกระดาษที่จะ
ท ากลีบไว้แล้ว โดยจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่เริ่มน ากระดาษ
ใส่เข้ากับแกนซ่ึงมีขั้นตอนในการในการทดสอบดังน้ี 

 น ากระดาษชนิด 10 กลีบ ที่พันไว้แล้วใส่เข้ากับแกน 

 ท าการเปิดสวิทซ์ของเครื่องเพื่อท าการอัดกลีบดอก 

 ท าการทดสอบอัดกลีบจนครบ 240 กลีบ 

 บันทึกเวลาและพิจารณาลักษณะทางกายภาพของกลีบ
ดอก 

 จากการทดสอบอัดกลีบดอกด้วยเครื่องอัดกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์พบว่า การอัดกลีบที่ 240 กลีบดอกใช้เวลา 2.40 
นาที โดยคุณภาพของกลีบดอกที่ได้มีความย่นสม่ าเสมอดี ดัง
แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบของเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์
ที่ใช้ระบบแรงดันอากาศ 

ครั้งที ่
จ านวนกลีบ

ดอกไม้ประดิษฐ์ 

เวลา (นาที) 
/                       
คุณภาพ 

หมายเหตุ
คุณภาพ 
 กลีบมี
ความย่น
สม่ าเสมอ 
 กลีบย่นไม่
สม่ าเสมอ 

1 240 2.35 /                

2 240 2.44 /                 

3 240 2.41 /                

 ค่าเฉลี่ยรวม 2.40 นาท ี

 

 จากเวลาที่ได้ทดสอบในข้างต้นน้ันจะเห็นว่าเครื่องใช้
เวลา 2.40 นาที สามารถผลิตกลีบได้ 240 กลีบดอก ดังน้ัน
หากต้องทราบว่าเครื่องสามารถผลิตได้เท่าไรใน 1 ชั่วโมงจะ
สามารถค านวณได้ดังน้ี 
 2.40  นาที  = 160  วินาที 
 1  ชั่วโมง  =  3,600  วินาที 
 160  วินาที   = 240  กลีบ 
 3,600  วินาที  =    (3,600 x 240)/160
    =      5,400 กลีบ/ชั่วโมง 
คิดที่ 4 ชั่วโมงการท างานต่อวัน  
    =        21,600  กลีบต่อวัน 
 2) ขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ช่วยอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ จะท าการทดสอบเช่นเดียวกัน
กับเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ โดยจะทดสอบอัดกลีบที่ 
240 กลีบ เท่ากันท าการทดสอบ 3 รอบต่อเน่ือง โดยจะเริ่ม
จับเวลาหลังจากที่เริ่มพันกระดาษเข้ากับแกนเป็นต้นไป ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการทดสอบดังน้ี 

 น ากระดาษมาพันเข้ากับแกน 

 น าหลอดด้ายมาใส่เข้ากับแกน 

 ท าการกดอัดกลีบจนครบ 240 กลีบ 

 บันทึกเวลาและพิจารณาลักษณะทางกายภาพของกลีบ
ดอก 

 จากการทดสอบอัดกลีบดอกด้วยอุปกรณ์อัดกลีบดอก
ของชาวบ้านพบว่า ที่ 240 กลีบใช้เวลา 6.20 นาที โดยกลีบ
ดอกที่ ได้ มีรอย่นย่นไม่สม่ าเสมอเ น่ืองจากอุปกรณ์ของ
ชาวบ้านต้องใช้แรงในการกดอัดมากและการอัดน้ันต้องใช้มือ
จับกลีบดอกในขณะท าการอัดท าให้เกิดความเม่ือยล้าในการ
ท างาน ส่งผลให้กลีบดอกที่ได้มีลักษณะดีบ้างไม่ดีบ้างตาม
แรงในการกดอัดแต่ละครั้งไป ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบของอุปกรณ์ช่วยในการอัดกลีบ
ดอกไม้ประดิษฐ์แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ครั้งที ่
จ านวนกลีบ

ดอกไม้ประดิษฐ์ 

เวลา (นาที) 
/                    
คุณภาพ 

หมายเหตุ
คุณภาพ 
 กลีบมี
ความย่น
สม่ าเสมอ 
 กลีบย่นไม่
สม่ าเสมอ 

1 240 5.45 /  

2 240 6.24 /  

3 240 6.51 /  

 ค่าเฉลี่ยรวม 6.20 นาท ี

 

 จากเวลาที่ได้ทดสอบในข้างต้นน้ันจะเห็นว่าอุปกรณ์
ช่วยในการอัดกลีบของชาวบ้านใช้เวลา 6.20 นาที สามารถ
ผลิตกลีบได้ 240 กลีบดอก ดังน้ันหากต้องทราบว่าสามารถ
ผลิตได้เท่าไรใน 1 ชั่วโมงจะสามารถค านวณได้ดังน้ี 
 6.20  นาที  =      380  วินาที 
 1  ชั่วโมง  = 3,600  วินาที 
 380 วินาที   =      240  กลีบ 
 3,600  วินาที  =          (3,600 x 240)/380 
    =       2.273  กลีบ 
คิดที่ 4 ชั่วโมงการท างานต่อวัน  
    =     9,092  กลีบต่อวัน 
 จากการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องอัดกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์ที่ใช้ระบบแรงดันอากาศกับเครื่องอัดกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์แบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยท าการอัดที่ 240 กลีบ 
และท าการทดสอบ 3 ซ้ าต่อเน่ือง โดยมีการม้วนกระดาษที่
จะใช้ทดสอบไว้แล้วจากการทดสอบและเปรียบเทียบ พบว่า
เครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ที่ใช้ระบบแรงดันอากาศจะ
สามารถท างานได้ เร็วกว่าและคุณภาพของกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์ที่ได้มีความสม่ าเสมอดีกว่าอุปกรณ์ช่วยในการอัด
กลีบดอกไม้ประดิษฐ์แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน แสดงดังรูปที่ 6 
 จากข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านมา พบว่าใน 
1 เดือน ความต้องการในการใช้กลีบดอกไม้ประดิษฐ์ของ
ชาวบ้าน จะอยู่ระหว่าง 4,000 – 5,000 กลีบดอกต่อสัปดาห์ 
หรือ 16,000 – 20,000 กลีบดอกต่อเดือน โดยการจ าหน่าย
กลีบดอกในท้องตลาดน้ันจะมีรูปแบบการจ าหน่ายแบบชั่ง
เป็นกิโลกรัมซ่ึง 1 กิโลกรัมน้ันจะมีประมาณ 4,000 กลีบดอก
ในกรณีกลีบดอกใหญ่และประมาณ 5,000 กลีบดอกกรณี

กลีบดอกขนาดเล็ก โดยมีมูลค่าการซ้ือขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 
320 – 350 บาท 

 
รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการผลิต 

  
  จากข้อมูลข้างต้นสามารถน าไปวิเคราะห์ก าลังการผลิต
และมูลค่าด้านการตลาดของเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์
และอุปกรณ์ช่วยในการอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ของชาวบ้าน
ได้ดังน้ี 
ก าลังการผลิตของเครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 
    =  21,600  กลีบต่อวัน 
มูลค่าการซ้ือขายกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 1 กิโลกรัม  
    = 320  บาท 
 1  กิโลกรัม  = 4,000  กลีบดอก 
 21,600  กลีบ  = 5.4  กิโลกรัม 
    =    5.4 x 320 
 คิดเป็นมูลค่า  = 1,728  บาทต่อวัน 
ก าลังการผลิตของอุปกรณ์อัดกลีบแบบดั้งเดิม  
    = 9,092  กลีบต่อวัน 
มูลค่าการซ้ือขายกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 1 กิโลกรัม  
    = 320  บาท 
 1  กิโลกรัม  = 4,000  กลีบดอก 
 9,092  กลีบ  = 2.3  กิโลกรัม 
 คิดเป็นมูลค่า  = 736  บาทต่อวัน 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพของเครื่องอัดกลีบ
ดอกไม้ประดิษฐ์เม่ือเทียบอุปกรณ์อัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์
แบบดั้งเดิมของชาวบ้านมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยมีก าลังใน
การผลิตที่สูงกว่า 2-3 เท่า สามารถสร้างรายได้ให้ได้มากกว่า
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เป็นเท่าตัวและใช้เวลาในการผลิตที่ น้อยกว่าในการผลิต
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด 
3.3 ผลความคิดเห็นของกลุ่มชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ทดลองใช้
เครื่อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของกลุ่ม
ชาวบ้านซ่ึงเป็นผู้ทดลองใช้เครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 
รายการแสดงความคิดเห็นจากการทดลองใช้เครื่องอัดกลีบ
ดอกไม้ประดิษฐ์โดยคัดเลือกจากกลุ่มชาวบ้านที่มีความรู้  
ความสามารถ และช านาญการในการอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 
จ านวน 5 คน มีผลของการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 
5  
 ผลการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นจากการทดลอง
ใช้เครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ โดยกลุ่มชาวบ้านผู้ทดลอง
ใช้เครื่องจริง จ านวน 5 คน พบว่ามีความเหมาะสมของ
ค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.62  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.44 มี
ภาพรวมอยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด 
 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลรวมของการประเมิน 

ที ่ หัวข้อในการแสดงความคดิเห็น  S.D. 
ความ

เหมาะสม 

1 
ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช ้

4.4 0.54 มาก 

2 มีความสะดวกในการใช้งาน 4.8 0.44 มากที่สุด 
3 ประหยัดเวลาในการท างาน 4.6 0.54 มากที่สุด 
4 สามารถถอดประกอบง่าย 4.4 0.54 มาก 

5 
คุณภาพของกลีบดอกไม้ประดิษฐ์
ที่ได ้

5.0 0 มากที่สุด 

6 ต้นทุนในการสร้างเครื่อง 4.6 0.54 มากที่สุด 

7 
ความเหมาะสมในการผลิตเชิง
ธุรกิจ 

4.6 0.54 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.44 มากที่สุด 
ก าหนดให้   
ระดับคะแนนระหว่าง  4.1 – 5.0  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด 
ระดับคะแนนระหว่าง  3.1 – 4.0  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก 
ระดับคะแนนระหว่าง  2.1 – 3.0  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมปานกลาง 
ระดับคะแนนระหว่าง  1.1 – 2.0  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมน้อย 
ระดับคะแนนระหว่าง  0.0 – 1.0  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมน้อยที่สุด 

 
 

4. สรุป 
4.1 สรุปผลการทดลอง 
 1) จากการทดลองอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยเครื่อง
อัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์พบว่า การอัดโดยใส่ครั้งละ 10 กลีบ 
ด้วยการใช้แรงลมในการอัดกลีบที่ 4 บาร์ จะให้คุณภาพของ
กลีบดอกที่ดีที่สุด มีความสม่ าเสมออยู่ในเกณฑ์ที่ชาวบ้านพึง
พอใจมากที่สุด  
 2) ผลจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่อง
อัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ที่ใช้ระบบแรงดันอากาศและเครื่อง
อัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ที่ชาวบ้านในชุมชนใช้ประจ าโดยอัด
กลีบดอกไม้ประดิษฐ์จ านวน 240 กลีบ โดยที่ม้วนกระดาษที่
จะท ากลีบไว้แล้ว ปรากฏว่า เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ มี
คุณภาพกลีบดอกที่สม่ าเสมอ และสามารถผลิตกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์ได้ปริมาณมากขึ้นกว่าการผลิตแบบเดิม สามารถ
สร้างรายได้ได้มากว่าการผลิตแบบเดิมและใช้ระยะเวลาใน
การอัดกลีบที่น้อยกว่าเดิมในการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของท้องตลาด 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรออกแบบให้เครื่องมีขนาดและรูปทรงที่กะทัดรัด 
สะดวกต่อการใช้งาน 
 2) ในขั้นตอนการเอาแผ่นกดอัดชิ้นงานออกหลังจากอัด
กลีบแล้วควรจะติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการกระทุ้งแผ่นกดอัด
ชิ้นงานออกเพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการผลิต 
 3) ควรมีเกจวัดแรงลมติดกับตัวเครื่อง เพื่อความ
สะดวกในการปรับความดันและแรงลมที่ต้องการ 
 4) ชุดสวิทซ์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องอัดกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์น้ันควรจะเป็นชนิดที่ใช้เท้าในการท างานหรือเป็น
สวิทซ์ควบคุมการท างานแบบสองมือ 
 5) การเลือกถังลมมาใช้ในกระบวนการอัดกลีบดอกควร
เลือกถังลมที่มีความจุสูงสามารถรองรับลมได้เยอะเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการกดอัดมากยิ่งขึ้น ท าให้ไม่ต้องเสียเวลา
ในการปั๊มลมเข้าถังบ่อยครั้ง 
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บทคัดย่อ 
การเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 6061 โดยผ่านกระบวนการทางความร้อนในขั้นตอนการอบละลาย
ของแข็งที่อุณหภูมิ 530 ºC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วน าไปเชื่อมโดยใช้ปัจจัยในการเชื่อม คือ ความเร็วหมุนเชื่อมที่ 710 
1000 และ 1400 rpm และความเร็วเดินเชื่อมที่ 80 112 และ 160 mm/min จากน้ันน ามาบ่มเทียมที่ 185 ºC เป็นเวลา 
6 ชั่วโมง เพื่อศึกษาอิทธิพลของขั้นตอนการอบละลายของแข็ง พารามิเตอร์ของการเชื่อมเสียดทานแบบกวน และการบ่ม
เทียม ที่ส่งผลต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกล ผลการทดลองพบว่ากระบวนการทางความร้อนส่งผลท าให้
เกิดรอยแตกร้าวในแนวเชื่อม โครงสร้างจุลภาคในบริเวณ SZ มีความละเอียด ส่วนบริเวณ TMAZ บิดเบี้ยวไม่เป็นรูปร่างที่
แน่นอน การเพิ่มความเร็วหมุนเชื่อมส่งผลให้ค่าความแข็งแรงดึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ค่าความแข็งแรงเฉลี่ยสูงสุด 
200.57 MPa ที่ความเร็วหมุนเชื่อม 710 rpm และความเร็วเดินเชื่อม 80 mm/min  
ค าหลัก  การเชื่อมเสียดทานแบบกวน  อลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง  การอบละลายของแข็งและการบ่มเทียม 
 

Abstract 
Friction stir welding semi-solid 6061 by heat treatment at solution treated 530 ºC for 1 hour before 
welding. The factor of welding composed of the rotation speeds as 710 1000 and 1400 rpm, and welding 
speeds as 80, 112 and 160 mm/min, and then the samples were artificially aged at 185 ºC for 6 hours 
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for studying Influence of solid solution treated, parameters of friction stir welding, and artificially aged 
which had an influence on the metallurgical structure and mechanical properties. The results showed 
that the heat treatment had an effect on cracking in weld. The microstructure showed that the SZ zone 
was fine structure, and the TMAZ zone was distortion and non-uniform shape. The tensile strengths 
was increasing when increased the rotation speed. The maximum tensile strength was 200.57 MPa at a 
rotation speed of 710 rpm, and a welding speed of 80 mm / min. 
Keywords:  Friction Stir Welding, Aluminum Semi-Solid Casting, Solution Treated and Artificially Aged 
 
1. บทน า 
 การเชื่อมเสียดทานแบบกวน (Friction Stir Weld; 
FSW) เป็นกระบวนการเชื่อมในสภาวะของแข็งที่ค่อนข้าง
ใหม่ ไม่มีการหลอมละลายเพื่อรวมชิ้นงานเข้าด้วยกัน เทคนิค
การเชื่อมน้ีเป็นการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสามารถใช้งานได้หลากหลาย แนวคิด
พื้นฐานของ FSW เป็นเรื่องง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ กล่าวคือ มี
เครื่องมือเชื่อมกับเครื่องกัดแนวตั้งเป็นอุปกรณ์หลัก โดย
เครื่องมือเชื่อมถูกกดลงในขอบของแผ่นหรือแผ่นต่อแนว
เชื่อมและเดินตามแนวรอยเชื่อม เครื่องมือเชื่อมน้ีท าหน้าที่
หลักสองหน้าที่หลัก คือ สร้างความร้อนของชิ้นงานและการ
กวนหรือผสมของวัสดุในแนวเชื่อม ความร้อนเกิดขึ้นได้ด้วย
แรงเสียดทานระหว่างเครื่องมือเชื่อมและชิ้นงาน และการ
เปลี่ยนรูปร่างในสภาวะพลาสติกในระหว่างกระบวนการ 
FSW วัสดุที่ผ่านการเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติกที่รุนแรงที่
อุณหภู มิสู งท า ให้ เ กิดการก่อตัวของมวลสารและการ
ตกตะกอนของเกรนในแนวเชื่อม [1] โครงสร้างจุลภาคที่
ละเอียดกว่าเดิมในแนวเชื่อมเป็นผลมาจากการเสียดสีกัน
ระหว่างเครื่องมือเชื่อมกับชิ้นงานท าให้มีสมบัติทางกลที่ดี [1-
4]  
 เน่ืองจากความจ าเป็นของชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ต้องการวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน มีความแข็งแกร่ง 
น้ าหนักเบา ความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง ทนความร้อน
สูง และการน าไฟฟ้า โลหะผสมอลูมิเนียมซ่ึงมีคุณสมบัติ
เ ช่ น เ ดี ย ว กัน กับ ที่ ก ล่ า วม า พบ ไ ด้ ใ น  Al-Mg-Si กลุ่ ม
อลูมิเนียมอัลลอยด์ซีรีย์ 6xxx มีแมกนีเซียมและซิลิคอนเป็น
ส่วนประกอบเพิ่งถูกน ามาใช้ส าหรับแผ่นหลังคารถยนต์เพื่อ
การประหยัดน้ าหนัก กันรังสีอัลตราไวโอเลตหลายชนิด 

อลู มิ เ นียมกลุ่ ม น้ี มีปริมาณองค์ประกอบทางเคมีและ
โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาที่เป็นประโยชน์ [5-7] อลูมิเนียม
ผสม Mg-Si สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยการ
ตกตะกอนของเกรนในกระบวนการทางความร้อน ดังน้ัน
ความเข้าใจเก่ียวกับกลไกการตกตะกอนในกระบวนการทาง
ความร้อนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการได้สมบัติที่ดีที่สุด 
 ขั้นตอนกระบวนการทางความร้อนมี 3 ขั้นตอน คือ 
การอบละลายของแข็ง การจุ่มน้ า และการบ่มเทียม โดยแต่
ละขั้นตอนจะท าให้เกิดขนาดและการกระจายของเกรนที่
แตกต่างกันไป โดยเฉพาะในบริเวณรอยเชื่อมอาจจะมี
ลักษณะแตกต่างกันในระหว่างการเปลี่ยนรูปสภาวะพลาสติก 
[8] ยกตัวอย่างผลงานวิจัยที่น าเสนอมาแล้วเก่ียวกับการเชื่อม
เสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 6061 ใน
สภาวะความร้อนที่แตกต่างกัน เช่น กระบวนการทางความ
ร้อน T6 หลังการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียม
หล่อก่ึงของแข็ง 6061 [9] สมบัติทางกลและการวิเคราะห์
โครงสร้างทางโลหะวิทยาของกระบวนการทางความร้อน
ก่อนและหลังการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียม
หล่อก่ึงของแข็ง 6061 [10] ผลกระทบของการเชื่อมเสียด
ทานแบบกวนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ
อะลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 6061-T5 [11] ซ่ึงจากงานวิจัย
ดังกล่าวล้วนเก่ียวข้องกับการน ากระบวนการทางความร้อน
เข้ามาเก่ียวข้องเพื่อช่วยให้สมบัติทางกลของแนวเชื่อมดีขึ้น 
นอกจากน้ีมีบางส่วนของงานวิจัยน้ีได้เคยน าเสนอในวารสาร
นานาชาติ [12] แต่ เป็นส่วนน้อยซ่ึงในงานวิจัยน้ีได้ ให้
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ที่แตกต่างออกไปจากเดิม 
 ดังน้ันงานวิจัยในครั้งน้ีจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยของการ
เชื่อมเสียดทานแบบกวนในระหว่างกระบวนการทางความ
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ร้อนของอลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 6061 การประยุกต์ใช้
พารามิเตอร์การเชื่อมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความเร็วหมุน
เชื่อม (รอบต่อนาที) ความเร็วเดินเชื่อม (มิลลิเมตรต่อนาที) 
การประเมินลักษณะโครงสร้างของรอยเชื่อมและสมบัติทาง
กล 
 

2. วัสดุและขั้นตอนการทดลอง 
 วัสดุที่ใช้ในการทดลองเป็นอลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 
6061 (Semi Solid Metal 6061; SSM6061) ที่ผ่านกรรมวิธี
การหล่อแบบการปล่อยพ่นฟองแก็สเฉื่อยเข้าสู่เน้ือโลหะ [13]  
มีขนาดความหนา 15 มิลลิเมตร (mm) ความกว้าง 100 mm 
และความยาว 100 mm โดยมีองค์ประกอบทางเคมี (% โดย
น้ าหนัก) คือ 0.6Si 0.7Fe 0.28Cu 0.15Mn 1Mg 0.25Zn 
0.15Ti 0.2Cr และ 96.67Al และมีสมบัติทางกลแสดงดัง
ตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 สมบัติทางกลของวัสดุทดลอง 
Mechanical Properties  SSM6061 
Tensile Strength (MPa) 164 
Yield Strength (Mpa) 131 

Elongation (%) 3.9 
Hardness Vickers (Hv) 34 

 

 เม่ือได้วัสดุทดลองมาแล้วน าไปท ากระบวนการทาง
ความร้อนแสดงดังรูปที่ 1 โดยการท ากระบวนการทางความ
ร้อนจะท าในขั้นตอนแรกก่อน คือ การอบละลายของแข็ง 
(Solution Heat Treatment) ที่ อุณหภู มิ  5 4 0  อ งศ า
เซลเซียส (ºC) เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง (hr.) [14] จากน้ันจุ่ม
ชิ้นงานลงในน้ าที่อุณหภูมิห้อง 
 จากน้ันด าเนินการในขั้นของการอบละลายของแข็ง
เรียบร้อยแล้วจะน าชิ้นงานที่ได้ไปแปรรูปด้วยเครื่องเลื่อย
สายพานแนวนอน ยี่ห้อ Chenlong รุ่น CS-230 ให้มีขนาด
ความหนา 7.5 mm และความกว้าง 50 mm จากน้ันน าไป
แปรรูปด้วยเครื่องกัดแนวตั้ง ยี่ห้อ Brigeport ให้มีขนาด
ความหนา 4 mm จะได้วัสดุทดลองพร้อมส าหรับการเชื่อม
เสียดทานแบบกวนที่มีขนาดความหนา 4 mm ความกว้าง 
50 mm และความยาว 100 mm แสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการทางความร้อน 

  

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานทดสอบ 

 
 จากน้ันน าชิ้นงานทดสอบมาผ่านกระบวนการเชื่อม
เสียดทานแบบกวน โดยมีปัจจัยในการเชื่อม ดังน้ี ความเร็ว
หมุนเชื่อม มีหน่วยเป็น รอบต่อนาที (rpm) มี 3 ระดับ คือ 
710 1000 และ 1400 rpm ความเร็วเดินเชื่อม มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อนาที (mm/min) มี 3 ระดับ คือ 80 112 และ 
160 mm/min มุมเอียงเครื่องมือเชื่อม 3 องศา และระยะ
กดลึกในเน้ืองาน 0.5 mm โดยที่เครื่องมือเชื่อมผลิตจาก
เหล็กเครื่องมือ SKD11 หัวพินมีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
และมีขนาดแสดงดังรูปที่ 3 
 การทดลองในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนจะเชื่อมด้วย
เครื่องกัดแนวตั้ง ยี่ห้อ Heller รุ่น 2S เป็นเครื่องเชื่อมเสียด
ทานแบบกวน โดยการเชื่อมเริ่มจากการเปิดเครื่องกัดให้
เครื่องมือเชื่อมหมุนตามปัจจัยในการทดลองลอยอยู่เหนือ
ชิ้นงาน จากน้ันหมุนโต๊ะงานขึ้นให้เครื่องมือเชื่อมกดลงไปใน
เน้ือวัสดุทดลองจนกระทั่งปลายของหัวพินถูกสอดไปในระยะ
ความลึกจนสัมผัสกับบ่ากวนเป็นระยะเวลา 30 วินาที (s) 
จาก น้ันความร้ อนที่ เ กิด จากการ เ สี ย ดทานร ะห ว่า ง
เครื่องมือเชื่อมกับชิ้นงานจะท าให้ วัสดุเกิดการอ่อนตัวใน
สภาวะพลาสติก เม่ือครบเวลาที่ก าหนดก็เคลื่อนที่โต๊ะงาน
ของเครื่องกัดแบบอัตโนมัติตามความเร็วเดินเชื่อมที่ก าหนด
ตามปัจจัยในการทดลอง เม่ือสิ้นสุดแนวเชื่อมให้หยุดการ

185°C 6 hr.   
ผปแฎ”๐ฎ

540°C 1 hr. 

Temp. (°C) 

Quenching in Water 

Time (hr.) 

Air Quenching 

Friction Stir Welding 
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เคลื่อนที่ของโต๊ะงานและให้หมุนหัวพินแช่อยู่บริเวณปลาย
แนวเชื่อมประมาณ 20 s จากน้ันเลื่อนโต๊ะงานเครื่องกัดลง
เพื่อให้หัวพินลอยขึ้นออกจากรอยเชื่อม จากขั้ นตอนดัง
กล่าวคือกระบวนการทดลองการเชื่อมเสียดทานแบบกวน 
เม่ือเชื่อมเสร็จจึงน าชิ้นงานทดลองไปเข้าสู่กระบวนการทาง
ความร้ อนในขั้นตอนการบ่มเที ยม ( Artificial Aging) ที่
อุณหภูมิ 185 ºC เป็นระยะเวลา 8 hr. และปล่อยให้เย็นตัว
ในอากาศที่อุณหภูมิห้อง เป็นอันเสร็จกระบวนการทดลองต่อ
หน่ึงสภาวะการทดลอง ดังน้ันชิ้นงานทดลองจะประกอบไป
ด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การอบละลายของแข็ง (Solution 
Heat Treatment) การเชื่อมเสียดทานแบบกวน (Friction 
Stir Welding) และการบ่มเทียม (Artificial Aging) ซ่ึงจากน้ี
ไปในบทความวิจัยจะใช้อักษรย่อว่า SWA เม่ือเสร็จแล้วจึงจะ
น าชิ้นงานทดสอบมาด าเนินการร่างแบบเพื่อตัดแบ่งชิ้นงาน
ตามขวางกับแนวเชื่อม แสดงดังรูปที่ 4 แล้วน าไปตรวจสอบ
โครงสร้างทางโลหะวิทยา และทดสอบสมบัติทางกลด้าน
ความแข็ง และความแข็งแรงดึงต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ขนาดของเครื่องมือเช่ือม 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การร่างแบบเพ่ือตัดแบ่งชิ้นงานเช่ือม 
 
 

 การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาจะน าชิ้นงานไป
ขัดด้วยกระดาษทราย และผ้าสักหลาด แล้วน าไปกัดกรดด้วย
สารละลายเ จือจาง Keller’s จาก น้ันน า ไปตรวจสอบ
โครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบล าแสง เพื่อดูลักษณะ
โครงสร้างทางมหภาค และจุลภาค การทดสอบความแข็งจะ
น าชิ้นงานไปขัดด้วยกระดาษทราย และผ้าสักหลาดการ
ทดสอบจะใช้เครื่องทดสอบแบบไมโครวิกเกอร์ กดบริเวณ
พื้นที่หน้าตัดของแนวเชื่อม โดยแบ่งออกเป็นสามแถว ซ่ึง
ประกอบด้วยแถวบน กลาง และล่างตามล าดับ กดตั้งแต่ตรง
กลางไปจนถึงระยะห่างจากจุดศูนย์กลางแนวเชื่อม 10 mm 
ระยะห่างของรอยกดแต่ละจุด 0.5 mm แรงกดที่ใช้ 100g 
และเวลาในการกด 10 วินาที ส่วนการทดสอบความแข็งแรง
ดึง จะน าชิ้นงานไปแปรรูปให้มีขนาดทดสอบโดยอ้างอิงตาม
มาตรฐาน ASTM-E8M ด้วยเครื่องกัดแนวตั้ง ยี่ห้อ Brigeport 
ชิ้นงานที่ได้จะน าไปทดสอบความแข็งแรงดึง โดยใช้อัตรา
ความเร็วในการดึงที่ 1 mm/min และทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 
 
3. ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ผล 
3.1 ผลของโครงสร้างทางโลหะวิทยา 
 ลักษณะผิวด้านบนของรอยเชื่อม SWA แสดงดังรูปที่ 5 
มีลักษณะเรียบ ลักษณะผิวหน้ารอยเชื่อมที่ความเร็วหมุน
เชื่อมสูง (1400 rpm) จะมีผิวที่ขุรขระ คล้ายเกล็ดปลา ซ่ึง
เป็นรอยที่เกิดจากบ่าของเครื่องมือเชื่อมมากกว่าความเร็ว
หมุนเชื่อมต่ า (710 rpm) อันเน่ืองมาจากความเร็วหมุนเชื่อม
สูงขณะเดินแนวเชื่อมมีความร้อนสะสมมากกว่าความเร็ว
หมุนเชื่อมต่ าจึงท าให้เน้ืออลูมิเนียมอยู่ในสภาวะพลาสติก
มากพอที่จะท าให้ผิวที่เกิดขึ้นขรุขระมากกว่าความเร็วหมุน
เชื่อมต่ า [15] อีกทั้งยังเกิดครีบเล็กน้อยของด้าน Retreating 
Side (RS) อันเน่ืองมาจากความร้อนที่สะสมในรอยเชื่อมมี
มากพอที่จะท าให้เน้ืออลูมิเนียมอยู่ในสภาวะพลาสติกเกิด
การเคลื่อนตัวของเน้ืออลูมิเนียมได้สะดวกล้นออกจากบ่าของ
เครื่อง มือเชื่อมจนเกิดเป็นครีบด้ าน RS มากกว่าด้าน 
Advancing Side (AS) [16] 
 โครงสร้างมหภาคของรอยเชื่อม SWA แสดงดังรูปที่ 6 
รอยเชื่อมมีการผสานกัน ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เกิดขึ้นกับรอย
เชื่อม ความร้อนจะเกิดการสะสมในรอยเชื่อมอยู่ในสภาวะ

P 

S 

L 

P = Pin Diameter = 5 mm 
S = Shoulder Diameter = 20 mm 
L = Pin Length = 3.2 mm 

Friction Stir Tool 

Friction Stir Weld 

 

Advancing Side 

Retreating Side 

100 

10
0 

50
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พลาสติกเกิดการไหลวนรอบๆ อันเน่ืองมาจากแรงกดและ
ความร้อน ท าให้การไหลวนของเน้ืออลูมิเนียมเป็นแบบเรียบ
และมีทิศทางการไหลวนรอบตัวกวน อย่างไรก็ตามความเร็ว
หมุนเชื่อมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความกว้างของรอยเชื่อมมีบริเวณ
มากขึ้น และท าให้เน้ือเชื่อมมีความอ่อนลง [17] 
 

Rotation 
Speed 
(rpm) 

Welding 
Speed 

(mm/min) 
Surface Welding 

710 

80 

 

112 

 

160 

 

1000 

80 

 

112 

 

160 

 

1400 

80 

 

112 

 

160 

 
รูปที่ 5 ลักษณะผิวด้านบนของรอยเช่ือม SWA 

 

 โครงสร้างทางจุลภาคบริเวณเน้ือโลหะเดิม แสดงดังรูป
ที่ 7 โครงสร้างทางจุลภาคของบริเวณเน้ือโลหะเดิมของ

อลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 6061 (7a) อลูมิเนียม α (สีขาว) 
มีลักษณะก้อนกลมต่อเน่ืองกันมีเฟสยูเทคติก Mg2Si (สีด า) 

เกาะกลุ่มกันรอบอลูมิเนียม α [14] โครงสร้างทางจุลภาค
สภาวะที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนของอะลูมิเนียมหล่อ

ก่ึงของแข็ง 6061 (7b) อลูมิเนียม α เป็นลักษณะก้อนกลม
ต่อเน่ืองกันมีเฟส Mg2Si กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบรอบ

อลูมิเนียม α มีการแพร่ของเฟสแมกนีเซีม (Mg) และซิลิกอน 
(Si) ออกจากเฟสยูเทคติก และตกตะกอนละลายเข้าสู่

อลูมิเนียม α [14] 
 
Rotation 
Speed 
(rpm) 

Welding 
Speed 

(mm/min) 
Macro Structure 

710 

80 

 

112 

 

160 

 

1000 

80 

 

112 

 

160 

 

1400 

80 

 

112 

 

160 

 
รูปที่ 6 โครงสร้างมหภาคของรอยเช่ือม SWA 

 

  โครงสร้างทางจุลภาคของรอยเชื่อม แสดงดังรูปที่ 
8 พบว่า บริเวณ Stir Zone (SZ) จะปรากฏรอยแตกร้าว 
(Crack) เป็นผลเน่ืองมาจากอิทธิพลของกระบวนการทาง
ความร้อน [18-20] ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า [9-12] 
จากการสังเกตบริเวณรอยเชื่อมที่ความเร็วหมุนเชื่อมสูง 
(1400 rpm) จะมีลักษณะรอยแตกร้าวมากกว่ารอยเชื่อมที่
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ความเร็วหมุนเชื่อมต่ า (710 rpm) และรอยแตกที่ความเร็ว
หมุนเชื่อมสูง จะมีการกระจัดกระจายมากกว่ารอยเชื่อมที่
ความเร็วหมุนเชื่อมต่ า ส่วนบริเวณ TMAZ ทั้งด้าน RS และ 
AS เกิดการบิดเบี้ยวของเกรนเน่ืองจากผลจากการเสียรูปจาก
ปฏิกิริยาทางกลที่เกิดจากการหมุนวนของหัวพินและบ่ากวน 
ท าให้เน้ือโลหะเกิดการเปลี่ยนรูปร่าง [21] 
 

(a)  Base Metal 

 

(b) Base Metal 
Heat Treatment 

 
รูปที่ 7 โครงสร้างทางจุลภาคบริเวณเนื้อโลหะเดิม 

 

 

 โครงสร้างจุลภาค SEM ของรอยเชื่อม แสดงดังรูปที่ 9 
ที่ความเร็วหมุนเชื่อม 710 rpm ความเร็วเดินเชื่อม 80 
mm/min มีค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ยสูงสุด 200.57 MPa 
พบว่ามีการกระจัดกระจายของเฟส Mg2Si ทั่วบริเวณ SZ 
และบริเวณ TMAZ ทั้งด้าน RS และ AS อันเน่ืองมาจาก
ความเร็วหมุนเชื่อม ความเร็วเดินเชื่อมและกระบวนการทาง
ความร้อนที่มีอิทธิพลโดยตรง [22] ส่วนการวิเคราะห์ EDX 
พบว่า มีปริมาณ Al79.3% Si1.1% Mg0.7% และ Fe0.7% 
 

 
รูปที่ 9 โครงสร้างจุลภาค SEM และ EDX ของรอยเช่ือม  

 TMAZ (RS) SZ TMAZ (AS) 
mm/min (a) 710 rpm 

80 

   

112 

   

160 

   
 (b) 1000 rpm 
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80 

   

112 

   

160 

   
 (c) 1400 rpm 

80 

   

112 

   

160 

   
รูปที่ 8 โครงสร้างทางจุลภาคของรอยเช่ือม SWA 

 

3.2 ผลของการทดสอบสมบัติความแข็ง 
 ในรูปที่ 10 ค่าความแข็งสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยระหว่างปัจจัยการเชื่อม ค่าความแข็งที่มีค่าเกาะกลุ่ม
กัน และพบความแตกต่างของค่าความแข็งระหว่างบริเวณ 
BM TMAZ และ SZ รูปร่างโดยรวมของความแข็งมีลักษณะ
คล้ายรูปร่าง "M" ที่สังเกตได้ทั่วไปในรอยเชื่อมเสียดทานแบบ
กวน ค่าความแข็งของรอยเชื่อมแต่ละปัจจัยการทดลองมี
ความคล้ายคลึงกัน เกิดความแปรปรวนเพียงเล็กน้อยที่
สังเกตได้จากบริเวณค่าความแข็งของ SZ และค่าความแข็ง
ของบริเวณ TMAZ และ SZ มีค่าแตกต่างกับบริเวณ BM 
อย่างชัดเจน โดยในบริเวณ BM มีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 50-
60 HV สูงกว่าค่าความแข็งในบริเวณ BM ของชิ้นงานที่ไม่

ผ่านกระบวนการทางความร้อน อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของ
กระบวนการทางความร้อนที่ส่งผลให้ค่าความแข็งดีกว่าเดิม 
[19-20] ส่วนบริเวณ TMAZ และ SZ มีค่าความแข็งอยู่
ในช่วง 70-90 HV ค่าความแข็งในการเชื่อมต่ าสุดเกิดขึ้นที่
บริเวณขอบของ BM ก่อนเข้าสู่บริเวณ TMAZ เน่ืองมาจาก
ความร้อนจากแรงเสียดทานท าให้เ น้ือวัสดุอยู่ ในสภาวะ
พลาสติกหมุนไหลวนอยู่ภายในเน้ือวัสดุ เกิดการตกตะกอน
ชองเฟสในรอยเชื่อมแบบไดนามิก ส่งผลต่อขนาดของเกรนที่
มีขนาดเล็กกว่าบริเวณอ่ืนๆ [22]  
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รูปที่ 10 ค่าความแข็งรอยเช่ือม SWA 

 

3.3 ผลของการทดสอบสมบัติความแข็งแรงดึง 
 ค่าเฉลี่ยสมบัติความแข็งแรงดึงที่ได้จากการทดสอบของ
ตัวอย่างรอยเชื่อมสรุปไว้ในตารางที่ 2 ซ่ึงพบว่าเม่ือยิ่งเพิ่ม
ความเร็วหมุนเชื่อมท าให้ค่าความแข็งแรงดึงลดลง โดยมีผล
สัมพันธ์กันกับรอยร้าวที่เกิดขึ้นไนแนวเชื่อม โดยที่เม่ือยิ่งเพิ่ม
ความเร็วหมุนเชื่อมก็จะยิ่งพบรอยร้าวในแนวเชื่อมมากขึ้น
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ [18-20] จุดที่ น่าสังเกตอีก
ประการคือ ค่าความเหนียวของรอยเชื่อม (% Elongation) 
พบว่า เม่ือยิ่งเพิ่มความเร็วหมุนเชื่อมท าให้ค่าความเหนียว
ของรอยเชื่อมเพิ่มขึ้น แสดงดังรูปที่ 11 เน่ืองมาจากการ
กระจายตัวของรอยร้าวมีทั่วบริเวณของแนวเชื่อมบวกกับการ
กระจายความร้อนที่ความเร็วหมุนเชื่อมสูงมีค่ามากกว่า
ความเร็วหมุนเชื่อมต่ าท าให้เกิดความกว้างของแนวเชื่อมที่
เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อค่าความเหนียวเพิ่มมากตามไปด้วย 
[17,19]  
 เ ม่ือกล่าวถึ งประสิทธิภาพของแนวเชื่อม พบว่า 
ประสิทธิภาพของแนวเชื่อมเม่ือเทียบกับเน้ือโลหะเดิมที่ไม่
ผ่านกระบวนการทางความร้อนรอยเชื่อมที่ความเร็วหมุน
เชื่อม 710 และ 1000 rpm มีค่าประสิทธิภาพแนวเชื่อม
มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ (%) ส่วนที่ความเร็วหมุนเชื่อม 
1400 rpm มีค่าประสิทธิภาพแนวเชื่อมน้อยกว่า 100 % 
ส่วนประสิทธิภาพของแนวเชื่อมเม่ือเทียบกับเน้ือโลหะเดิมที่
ผ่านกระบวนการทางความร้อนรอยเชื่อมทุกปัจจัยในการ
ทดลองมีค่าประสิทธิภาพแนวเชื่อมน้อยกว่า 100 % 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยสมบัติความแข็งแรงดึงที่ของตัวอย่างรอย
เชื่อม SWA 

Sample 
Joint 

condition 

Tensile 
Strength 
(MPa) 

Yield 
Strength 
(MPa) 

Elongation 
(%) 

Joint 
efficiency 

(%) 

Joint 
efficiency 

T6 (%) 

SWA 1 710 80 200.57 160.45 5.44 122.30 76.01 

SWA 2  112 189.47 151.57 5.89 115.53 71.80 

SWA 3  160 188.00 150.40 6.07 114.63 71.25 
SWA 4 1000 80 171.47 137.17 6.40 104.55 64.98 

SWA 5  112 169.23 135.39 7.82 103.19 64.14 

SWA 6  160 168.17 134.53 7.99 102.54 63.73 

SWA 7 1400 80 163.67 130.93 8.11 99.80 62.03 
SWA 8  112 163.00 130.40 8.74 99.39 61.77 

SWA 9  160 156.67 125.33 10.02 95.53 59.37 

Base SSM 6061 164.00 131.20 3.90   

Base SSM 6061 T6 263.87 211.10 2.51   

 

 
รูปที่ 11 ค่าความแข็งแรงดึงรอยเช่ือม SWA 

  
4. สรุปผลงานวิจัย 

1) กระบวนการทางความร้อนมีอิทธิพลต่อรอยเชื่อม
โดยตรง ท าให้เกิดรอยแตกร้าวในแนวเชื่อม ส่งผล
ต่อค่าความแข็งแรงดึงและค่าความเหนียวของแนว
เชื่อม 

2) ปัจจัยในการเชื่อมส่งผลในด้านความร้อนจะเกิด
การสะสมในรอยเชื่อมให้อยู่ในสภาวะพลาสติก 
เกิดการไหลวนรอบๆ ท าให้การไหลวนของเน้ือ
อะลูมิเนียมเป็นแบบเรียบและมีทิศทางการไหลวน
รอบตัวกวน 

3) ค่าความแข็งมีค่าเกาะกลุ่มกันโดยในบริเวณ BM มี
ค่าความแข็งอยู่ ในช่วง 50-60 HV ส่วนบริเวณ 
TMAZ และ SZ มีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 70-90 
HV 
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4) ค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ยสูงสุด 200.57  MPa ที่
ความเร็วหมุนเชื่อม 710 rpm ความเร็วเดินเชื่อม 
80 mm/min และมีค่าประสิทธิภาพแนวเชื่อม
มากกว่า 100% 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและสร้างเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน และเครื่องผสมแบบก่ึงอัตโนมัติโดยมีทั้งการ
ผสมและอัดอิฐบล็อกอยู่ในสายการผลิตเดียวกัน เพื่อลดการใช้แรงงานคนและลดเวลาในการผลิต โดยค านึงถึงความ
สะดวก รวดเร็วของการท างาน และราคาของตัวอัดอิฐบล็อกประสานเป็นหลัก โดยมีหลักการท างานของเครื่องซ่ึง
ออกแบบเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ถังผสมดินมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร สามารถผสมได้ ครั้ง
ละไม่เกิน 100 กิโลกรัม ในส่วนที่ 2 จะเป็นตัวเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน ลักษณะการท างานเป็นแนวตั้งมีความกว้าง 60 
เซนติเมตร ความสูง 120 เซนติเมตร ชุดต้นก าลังได้มีการออกแบบระบบไฮดรอลิกเป็นตัวส่งก าลังอัด โดยมีมอเตอร์ เป็น
ต้นก าลังผ่านปั้มไฮดรอลิกและมีโซลีนอยด์วาล์วเป็นตัวควบคุม ซ่ึงการอัดอิฐบล็อกประสานสามารถอัดส่วนผสมเข้าโมลอัด 
โดยอัดได้ครั้งละ 2 ก้อน ใช้เวลาอัด 31 วินาที สามารถอัดได้ทั้งแบบเต็มก้อนและครึ่งก้อน จากการออกแบบและสร้าง
เครื่องอัดอิฐบล็อกประสานมีวิธีใช้งานที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและการบ ารุงรักษา ลดความเม่ือยล้าและ
ความเครียดจากการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะความช านาญสูงได้  
ค าหลัก  เครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน  โมลอัด  ถังผสม 

 

Abstract 
This research aims to develop and improve the interlocking block machine and semi-automatic mixer 
machine that can mix and compress soil cement bricks in the line production for reducing time and 
labor management. Moreover, this research regards to convenient and the operation speed and the 
cost of interlocking block. The principle of operation of this machine composed of two parts. Part 1 
was a soil cement mixing machine with a diameter 80 cm X 40 cm, and the maximum mixing is not 
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exceed 100 kilograms. Part 2 was a pressing machine having 60 cm of width and 120 cm of height in 
vertical. Hydraulic systems were used to transmit power and the hydraulic pump driven by motor as 
well as solenoid valve as controller. This machine is designed for producing the two capacity of bricks 
using 31 sec for both full-size and half-size brick.  This result showed that the interlocking block machine 
was easy and convenient to usage and maintenance, as well as reducing the fatigue and stress from 
this high skill work. 
Keywords:  Interlocking block machine, Compression mold, Mix tank 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันการใช้อิฐบล็อกประสานมีมากขึ้นและก าลัง
ได้รับความนิยมในการก่อสร้างอาคารบ้านพักต่างๆ เพราะ
เป็นวัสดุก่อสร้างที่รับน้ าหนักดีและได้ท าการพัฒนารูปแบบ
ให้มีรูและเดือยบนตัวบล็อก เพื่อสะดวกในการก่อสร้างโดย
เน้นวัตถุดิบในพื้นที่ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทรายหรือวัสดุ
เหลือทิ้งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมน ามาผสมกับปูนซีเมนต์
และน้ าในสัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดอิฐ
บล็อกประสาน แล้วน ามาตากแดดให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 
7 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแรงมีรูปลักษณ์พิเศษ 
แสดงดังรูปที่ 1 สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ หรือ
ก่อเป็นถังเก็บน้ าได้อย่างรวดเร็วสวยงาม และประหยัดกว่า
งานก่อสร้างทั่วไป 

 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของอิฐบล็อกประสาน [1] 
 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) [1] ได้ วิจัยและพัฒนาวัสดุที่สามารถน ามาใช้
ทดแทนไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 พบว่าสามารถน าลูกรังซ่ึง
เป็นดินปนทราย และมีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย 
มาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ าในสัดส่วนที่เหมาะสมอัดแท่ง
ด้วยแรงคนแบบเดิมเรียกว่า “เครื่องชินวาแรม” หลังจาก
ตากไว้ในอากาศประมาณ 14 วัน ก็สามารถใช้งานได้ และ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและ

พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ ใช้ ในการผลิต อิฐบล็อก
ประสานให้สามารถผลิตอิฐบล็อกที่ได้ขนาดมาตรฐานและมี
ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต ใช้ก าลังคนน้อยรวมทั้ง
พัฒนาเทคนิคมากขึ้นท าให้อิฐบล็อกสามารถรับน้ าหนัก
ได้มากขึ้น และเน่ืองจากวัสดุที่น ามาใช้ผลิตอิฐบล็อกประสาน
สามารถเลือกใช้ได้หลายชนิดเช่น ดินลูกรัง ดินปนทราย หิน
ฝุ่น ทรายขี้เป็ด หินชนวน หินผุเศษจากหินอ่อน เป็นต้น จึง
เปลี่ยนชื่อบล็อกจาก “ดินซีเมนต์บล็อกแบบพัฒนา” มาเป็น 
“บล็อกประสาน” ก็สามารถน าไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร
บ้านพักได้ แต่ เ น่ืองจากราคาของเครื่องผลิต อิฐบล็อก
ประสานมีราคาสูง เม่ือเปรียบเทียบราคาอิฐบล็อกประสาน
กับอิฐชนิดอ่ืนๆ เช่น อิฐมอญ อิฐบล็อก เป็นต้น ต่อตาราง
เมตร แสดงดังตารางที่  1 จึงไม่ เหมาะที่จะน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมชุมชน มาก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบราคาอิฐบล็อกประสานกับอิฐ
ชนิดอ่ืนๆ [1] 

รายการ อิฐบล็อกประสาน อิฐมอญ อิฐบล็อก หน่วย 

ราคา/ก้อน 12 0.8 6 บาท 
จ านวนอิฐที่ ใช้ /
ตารางเมตร 

40 130 12.5 ก้อน 

ราคาอิฐ 480 104 75 บาท 
ค่าแรงฉาบผิวทั้ง 
2 ด้าน 

0 120 120 บาท 

ค่าแรง ค่าคาน ค่า
เสา (เฉลี่ย) 

300 600 600 บาท 

ค่าแรง ค่าสี 20 60 60 บาท 
ค่ า ปูนท ราย ก่อ
และฉาบ 

10 130 130 บาท 

รวม 810 1014 985 บาท 
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 จากตารางที่  1 จะเห็นว่าราคารวมในการก่อสร้าง
อาคารและบ้านพักต่างๆ ต่อตารางเมตรของอิฐบล็อก
ประสานมีราคาถูกอิฐชนิดอ่ืนๆ เน่ืองจากอิฐบล็อกประสาน
ไม่ต้องจ่ายค่าแรงฉาบผิวทั้ง 2 ด้าน ท าให้ประหยัดค่าแรง ลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของคาน เสา สี ปูนทรายก่อและปูนทราย
ฉาบ เป็นต้น  
 บล็อก ประสาน คือ วัสดุก่อรับน้ าหนักที่ได้ท าการ
พัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกใน
การก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง 
หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสม 
น ามาผสมกับปูนซีเมนต์ และน้ าในสัดส่วนที่เหมาะสม อัด
เป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วน ามาบ่ม ให้บล็อกแข็งตัว
ประมาณ 10 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแกร่ง มี
รูปลักษณะพิเศษ ที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
หรือก่อเป็นถังเก็บน้ าได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัด
กว่างานก่อสร้างทั่วไป 
 ส่วนผสมของบล็อกประสาน ที่เหมาะสมควร ท าการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนผสมระหว่าง
ปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1 : 6 ถึง  1 : 7 โดยน้ าหนัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคุณรูปของมวลรวมเป็นหลัก 
 เครื่องอัดบล็อกประสาน ด้วยแรงคน แสดงดังรูปที่ 2 
เป็นเครื่องอัดด้วยแรงคนแบบมือโยกใช้การทดแรงแบบคาน
งัดคานดีด สามารถผลิตได้วันละประมาณ 400-800 ก้อน 
ขึ้นอยู่กับจ านวนแรงงานและความช านาญ จึงท าให้เสียเวลา
ในการผลิต 

 
รูปที่ 2 เครื่องอัดบล็อกประสานด้วยแรงคน [2] 

 การอัดอิฐบล็อกประสานจะมีส่วนประกอบของการ
ผลิตหลายส่วน เช่น การผสม ก็จะมีคนงานมาคอยตักดิน 

ปูนซีเมนต์ และน้ า เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการท าอิฐบล็อก
ประสาน ซ่ึงส่วนน้ีใช้แรงงานคนมากกว่าส่วนอ่ืนๆ การ
ล าเลียงดิน จะล าเลียงดินที่ผสมเรียบร้อยแล้ว (ขนด้วยบุ้งก้ี) 
มายังการอัดอิฐบล็อกประสาน และสุดท้ายการอัดอิฐบล็อก
ประสาน จะใช้คนงานประมาณ 2-3 คน ในการเทดินใส่ใน
แบบอัด และน าอิฐบล็อกออกจากแบบอัดหลังจากอัดเสร็จ
แล้ว จะเห็นได้ ว่าปราชญ์ชาวบ้านหรือภู มิปัญญาแบบ
ชาวบ้านใช้แรงงานคนมากและเสียเวลาในกระบวนการผลิต
มาก เน่ืองจาการผลิตที่ไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็นระบบเดียวกันของ
การผลิต อีกทั้งยังใช้แรงงานคนมากต่อส่วนของการผลิต จาก
กระบวนการดังกล่าวสามารถแสดงดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 

 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตอิฐบล็อกประสานระหว่างแบบเดิม

และแบบใหม่ 

 จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าวิธีการผลิตแบบเดิมหรือที่ผลิตกัน
ตามท้องตลาดเครื่องผสม กับเครื่องอัดอิฐบล็อกประสานอยู่
แยกกัน จึงท าให้ขั้นตอนในการผลิตเพิ่มขึ้น จะต้องใช้คนช่วย
ในการผสมและอัดอิฐบล็อกประสาน ท าให้เสียเวลาในการรอ
ล าเลียงวัตถุดิบ  จึงท าการออกแบบให้เครื่องผสมและอัดอิฐ
บล็อกประสานอยู่ในสายการผลิตเดียวกัน เพื่อที่จะลดเวลา
และขั้นตอนในการผลิตอิฐบล็อกประสาน 
 จากข้อมูลและเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการ 
โดยผู้จัดท ามีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการออกแบบและ
สร้างเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน ที่สามารถใช้ในการผลิตและ
สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการผลิตมากยิ่งขึ้น 
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชาวบ้านได้ง่ายขึ้น 

เครื่องผสมดิน เครื่องผสมดิน + เครื่องอัด 
+ เครื่องอบ 

เครื่องอัดบล็อก
ประสาน 

รอเวลาและล าเลียง 

ตากแดดหรอืเป่า
ลมไล่ความช้ืน 

รอเวลาและล าเลียง 
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2. ขั้นตอนการออกแบบ สร้าง และทดสอบประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนของการออกแบบ พัฒนา และเครื่องอัดอิฐ
บล็อกประสาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
2.1 การออกแบบและค านวณชิน้ส่วนประกอบต่าง ๆ 
 การออกแบบ หลักการออกแบบน้ันจะต้องออกแบบ 
โดยใช้แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยค านึงถึงราคา
และต้นทุนของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงปริมาณในการผลิต  
การอัดอิฐบล็อกประสานและประสิทธิภาพในการท างาน
รวมทั้งสามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย โดยออกแบบ
เครื่อง ใช้ไฮดรอลิกเป็นตัวส่งแรงอัด ในส่วนของเครื่องผสม
ดิน โดยออกแบบลักษณะเป็นถังแนวตั้งใช้มอเตอร์เป็นตัวต้น
ก าลังใช้สายพานเป็นตัวส่งก าลังไปยังเฟืองทดขับเพลาซ่ึง
เพลาจะยึดติดกับถังที่ใส่ดินจากหลักการดังกล่าวจึงน าไปสู่
กระบวนการออกแบบและค านวณชิ้นส่วนต่ าง ๆโดยได้
รวบรวมรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการใช้ในการออกแบบเพื่อ
เป็นข้อมูลและแนวทางการตัดสินใจสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆของ
เครื่องจักรให้ได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่วางไว้ 
 เครื่องอัดอิฐบล็อกประสานใช้ไฮโดรลิกเป็นตัวอัดแบบ
ก่ึงอัตโนมัติพัฒนาและสร้างเครื่องอัดอิฐบล็อกและเครื่อง
ผสมอยู่ในสายการผลิตเดียวกันขนาดมาตรฐานของอิฐบล็อก
ประสาน 12.5 25 10 เซนติเมตร สามารถอัดได้ครั้งละ 2 
ก้อน และสามารถอัดได้ทั้งแบบเต็มและครึ่งก้อนใช้มอเตอร์ 
5 แรงม้า 380 โวลต์ เป็นต้นก าลังระบบไอดรอลิกใช้มอเตอร์ 
3 แรงม้า 380 โวลต์ เป็นต้นก าลังเครื่องผสมถังผสมสามารถ
ผสมได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต โดยแบบเครื่อง
อัดอิฐบล็อกประสาน หมายเลข 19 คือ ถังผสมดินและ
ส่วนผสมต่างๆ ก่อนที่จะล าเลียงส่วนผสมต่างๆ มาสู่  
หมายเลข 16 คือ ทางล าเลียงส่วนผสมลงสู่แบบอัด และ
หมายเลข 10 คือ แบบอัดอิฐบล็อกประสน [2], [3], [4], [5], 
[6] โดยการออกแบบ แสดงดังรูปที่ 4 
 A ชุดการผสมดินจะอาศัยการส่งก าลังจากชุดก าลัง
ของมอเตอร์โดยใช้สายพานเป็นตัวขับเคลื่อนพลูเล่ที่ประกอบ
กับเพลาของเกียร์ทดใต้ถังผสม เพื่อหมุนถังผสมให้ส่วนผสม
ต่างๆผสมเข้าด้วยกันดีและต้องออกแบบใบกวาดภายในถังให้
มีขนาดที่พอดีกับถังเพื่อให้เน้ือดินบริเวณด้านข้างและตรง
กลางผสมเข้ากันดี 

 
รูปที่ 4 แบบเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน 

  

 B ชุดสายพานล าเลียงดินจะอาศัยการส่งก าลังจากชุด
ก าลังของมอเตอร์โดยใช้สายพานเป็นตัวขับเคลื่อนพลูเล่ที่
ประกอบกับเพลาของสายพานชุดล าเลีบงดิน เพื่อให้สายพาน
ท าหน้าที่ล าเลียงดินที่ผ่านจากกระบวนการผสมส่งต่อเข้าสู่
กระบวนการอัดอิฐบล็อกประสาน 
 C ชุดอัดอิฐบล็อกประสาน จะอาศัยการส่งก าลังจาก
ชุดก าลังมอเตอร์ของระบบไฮดรอลิกส์ โดยใช้ระบบไฮดรอ
ลิกส์เป็นตัวขับเคลื่อนแม่พิมพ์บล็อกประสาน เพื่อให้แกนชุด
อัดบล็ อก อัด กั บแ ม่พิ มพ์ ใ ห้ แ น่น  เ พื่ อ ที่ ส่ ง ต่ อ เ ข้ า สู่
กระบวนการอบ 
 ชุดกระบวนอบจะใช้สายพานล าเลียงอิฐบล็อกประสาน
ที่อัดเสร็จแล้ว เดินทางผ่านลมร้อนโดยโบเวอร์เป่าลมที่เป่า
ลมผ่านฮีตเตอร์ ทั้งสองด้าน เพื่อให้อฐบล็อกประสานมีความ
แห้งในระดับหน่ึงเท่าน้ัน 
 กล่าวโดยรวม ในการปรับปรุง เครื่องอัดอิฐบล็อก
ประสาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการป้อนวัตถุดิบ การผสมดินหรือ
ส่วนผสมต่างๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการอัดอิบบล็อกประสาน 
การล าเลียงอิฐบล็อกประสานเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบคลาย
ความชื้นต่อไป 
2.2 ส่วนประกอบของเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน 
 ส่วนประกอบของเครื่องอัดอิฐบล็อกประสานสามารถ
แยกเป็นชุดและชิ้นส่วนต่างๆ ได้ดังน้ี  
 1) ตัวถังเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน ลักษณะเป็น
แนวตั้งมีความกว้าง 60 เซนติเมตรความสูงประมาณ 120 
เซนติ เมตร มีรางล าเลียงดินเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน แสดงดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 ตัวเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน 

 

 2)  ชุดส่งก าลัง ได้มีการออกแบบจับยึดกระบอกไฮดรอ
ลิกให้ติดกับฐานของเครื่องอัดและ ส่งก าลังด้วยระบบไฮดรอ
ลิก โดยจะติดตั้งด้านล่างของตัวถังเครื่องจักร โดยกระบอกไฮ
ดรอลิกมีขนาดลูกสูบ 8 เซนติเมตร  และก้านสูบเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ใช้ก าลังในการ
อัด 7.5 ตัน แสดงดังรูปที่ 6 
 3) ชุดต้นก าลัง ได้มีการออกแบบระบบไฮดรอลิกเป็น
ตัวส่งก าลังอัด ใช้มอเตอร์ 5 แรงม้า เป็นต้นก าลังผ่านปั้มไฮ
ดรอลิก โดยใช้ความเร็วรอบที่ 1,450 รอบต่อนาที และมีโซลี
นอยด์วาล์วเป็นตัวควบคุม และจ่ายน้ ามันไฮดรอลิกเข้า
สายไฮดรอลิก โดยจะมีเพรสเชอร์เกจวัดค่าความดันของ
กระบอกไฮดรอลิกโดยผ่านสายไฮดรอลิกขนาด 1.5 น้ิว ยาว 
1 เมตร แล้วเข้ากระบอกอัดเพื่อท าการอัดอิฐต่อไป แสดงดัง
รูปที่ 7 
 4) ช่องล าเลียงดิน ได้มีการออกแบบเป็นรางเลื่อน โดย
ล าเลียงดินจากเครื่องผสมลงในรางแล้วน าดินลงโมลอัดเพื่อ
อัดอิฐบล็อกประสานต่อไป โดยมีขนาดความยาว 100 
เซนติเมตร ความกว้าง 27 เซนติเมตร  และกระบะบรรจุ
ส่วนผสมมีขนาด 27   25   20 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 
8 
 

 5) โมลอัดอิฐบล็อกประสานตามมาตรฐาน ได้มีการ
ออกแบบเดือยเป็นตัวล็อกอิฐเวลาก่อสร้าง และสามารถถอด
เปลี่ยนได้ตามต้องการโดยโมลจะยึดติดอยู่กับตัวบล็อกนอก 

โดยโมลมีขนาด 125   250 มิลลิเมตร และชุดบล็อกนอกมี

ขนาด 313   308   250 มิลลิเมตร แสดงดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 6 ฐานจับยึดกระบอกไฮดรอลิก 

 

 
รูปที่ 7 ชุดต้นก าลังเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน 
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รูปที่ 8 ช่องล าเลียงดิน 

 

 
รูปที่ 9 โมลอัดอิฐบล็อกประสาน 

 

 6)  ชุดเพลากวน ได้มีการออกแบบแกนเพลา โดยมี
ก้านเพลา 4 ก้านโดยก้านกวนยึดติดอยู่กับบูชเพลาส่งก าลัง 
โดยก้านเพลา 4 ก้านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 31.75   
มิลลิเมตร ความยาว 55 58 60 และ 67 เซนติเมตร แสดงดัง
รูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 ชุดเพลากวน 

 7)  ตู้ควบคุมการท างาน โดยที่จะควบคุมการเปิดปิด
ของระบบไฮดรอลิกและเครื่องผสมดิน และปุ่มฉุกเฉินเม่ือ
เครื่องขัดข้อง แสดงดังรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11 ตู้ควบคุมเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน 

 

 8)  ลิมิตสวิตซ์ โดยออกแบบการให้ลิมิตสวิตซ์ท างาน
เพื่อควบคุมการอัดของอิฐบล็อกประสานโดยการวางที่
ต าแหน่งต่างๆที่ก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 12 ลิมิตสวิทซ์ควบคุมการอัด 

 

 เครื่องอัดอิฐบล็อกประสานหลังจากการประกอบ 
แสดงดังรูปที่ 13 
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รูปที่ 13 ตัวเครื่องอัดอิฐบล็อกประสานหลังจากการประกอบเสร็จ 

 

2.3 วิธีการทดสอบ 
 การทดลองเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน  มีขั้นตอนการ
ทดลองดังต่อไปน้ี 
 1) ตรวจเช็คเครื่อง ให้แน่ใจก่อนจะเปิดเครื่อง 
 2) เปิดเครื่องการท างาน แล้วเปิดเครื่องผสมดินแล้วน า
ส่วนผสมต่างๆ ลงถังผสมเพื่อท าการผสมให้เข้ากัน โดยผสม
ครั้งละ 100 กิโลกรัม ส่วนผสมที่ใช้ คือ ดิน ปูน และทราย 
อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวม 1 : 7 โดยที่ใช้
มาตรฐานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย แสดงดังรูปที่ 14 
 

 
รูปที่ 14 การผสมส่วนผสมต่างๆ 

 
 
 

 3) น าดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วมาใส่ในบล็อกอัด โดย
ผ่านช่องล าเลียงดินเพื่อท าการอัดอิฐ  
 4) เริ่มอัดอิฐบล็อกประสาน โดยกดปุ่มเปิดเครื่องอัด
จากน้ันเครื่องจะท างานเองโดยอัตโนมัติ โดยที่การอัดอิฐใน
แต่ละครั้งจะอัดได้ครั้งละ 1 ก้อน  
 5) น าอิฐบล็อกประสานออกจากเครื่องอัดแล้วน าไปไว้
ในที่ร่มอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรอการบ่มต่อไป   
 6) บันทึกผลการทดลอง  
 
3. ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผล 
3.1 ผลการทดสอบ     
 1)  ผลการทดสอบอัด อิฐบล็อกประสานแบบเต็มก้อน 
ลักษณะมีความสวยงาม ผิวดูเรียบไม่มีรอยขรุขระ ขนาดได้
มาตรฐาน แสดงดังรูปที่ 15 

 

 
รูปที่ 15 ลักษณะของอิฐในการอัดครั้งที่ 2 

 

 2)  ผลการทดสอบอัด อิฐบล็อกประสานแบบครึ่งก้อน 
การอัดอิฐบล็อกประสานครึ่งก้อนในแต่ละครั้งสามารถอัดได้ 
2 ก้อน ซ่ึงเท่ากับอิฐบล็อกประสานแบบเต็มก้อน 1 ก้อน
ลักษณะมีความสวยงาม ผิวดูเรียบไม่มีรอยขรุขระ ขนาดได้
มาตรฐาน แสดงดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 ลักษณะอิฐบล็อกประสานครึ่งก้อน 
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 ผลการทดลองการอัดอิฐบล็อกประสานที่ได้ แสดงดัง
ตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานข้างต้นจึง
เปรียบเทียบการอัดอิฐบล็อกประสานหน่ึงรอบการผลิตที่
ส่วนผสม 100 กิโลกรัม ใช้เวลาผสม 3 นาที สามารถอัดอิฐ
บล็อกประสานได้ 18 ก้อน โดยใช้เวลาในการอัดเฉลี่ยต่อครั้ง  
31 วินาที ซ่ึงจะได้อิฐ 1 ก้อน ซ่ึงน้ าหนักเฉลี่ย 5.5 กิโลกรัม
ต่อก้อน ใช้เวลาเฉลี่ย 7.6 นาทีต่อรอบการผลิต ดังน้ัน  1  
ชั่วโมงจะอัดอิฐได้เท่ากับ 
 1  ชั่วโมง = 60/7.6 
   =     7   รอบการผลิต 
 ดังน้ัน จากการอัดอิฐ 7 รอบการผลิต คิดเป็นก้อนต่อ
ชั่วโมง 

   =    7  18 
   =    126   ก้อนต่อชั่วโมง 
 ดังน้ัน จากการอัดอิฐ 126 ก้อนต่อชั่วโมง คิดเป็นการ
ท างานต่อวัน ซ้ึงการท างานหน่ึงวันเท่ากับ 8 ชั่วโมง 

   = 126  8 
   =   1,008   ก้อนต่อวัน 
 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  
การอัดอิฐบล็อกประสาน 1 ชั่วโมงสามารถอัดอิฐได้ 126  
ก้อนต่อชั่วโมง ดังน้ันการอัด 1 วัน จะได้อิฐบล็อกประสาน  
1,008 ก้อนต่อวัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจ านวนแรงงานและความ
ช านาญในการผลิต  
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการอัดอิฐบล็อกประสาน 

ครั้งที ่
จ านวน

ส่วนผสม  
ต่อถัง 

ก้อน
ที ่

น้ าหนัก
ต่อกอ้น 

(กิโลกรมั) 

เวลาตอ่
ครั้ง 

(วินาที) 

เวลาตอ่
รอบการ

ผลิต 

1 
100 

กิโลกรัม 

1 5.6 
31   

4.6  นาท ี

2 5.6 
3 5.5 

30 
4 5.5 
5 5.5 

30 
6 5.5 
7 5.4 

31 
8 5.4 
9 5.5 

32 
10 5.5 
11 5.5 

31 
12 5.5 

13 5.4 
30 

14 5.4 
15 5.5 

31 
16 5.5 
17 5.4 

30 
18 5.4 

                          เวลาผสมต่อถัง 3  นาที 
รวม 98.5 276 

7.6  นาท ี
ค่าเฉลีย่ 5.47 30.6 

*หมายเหตุ  ดินที่เหลือคงค้างในถังประมาณ 1.5 กิโลกรัม 

  

3.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน 
 จากผลการทดลองจึงวิเคราะห์ได้ว่าในการอัดอิฐบล็อก
ประสานของเครื่องแบบมือโยกซ่ึงสามารถอัดได้ 500 ก้อนต่อ
วันไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังน้ันจึงได้สร้าง
เครื่องอัดอิฐบล็อกประสานที่มีต้นทุนพอเหมาะ ราคาต่ ากว่า
การจ้างผลิตเครื่องทั่วไป เพื่อช่วยลดเวลาในการอัดอิฐบล็อก
ประสาน และในการควบคุมเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน 
สามารถลดเวลาในการผลิต รวมถึงได้ โดยที่จ านวนผลผลิตที่
ได้มากกว่าเป็น 2 เท่า โดยสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ระหว่างเครื่องอัดอิฐบล็อกประสานแบบมือโยกกับเครื่องอัด
อิฐบล็อกประสานที่สร้างขึ้น และหาระยะเวลาในการคืนทุน
ได้ดังน้ี 
 คิดระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องอัดอิฐบล็ อก
ประสาน ราคาเครื่อง 120,000 บาท จากการวิเคราะห์ผล
การด าเ นินงานข้างต้นจึงสรุปได้ ว่าเครื่องอัดอิฐบล็อก
ประสานท างานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน สามารถอัดอิฐบล็อก
ประสานได้ 1,008 ก้อนต่อวัน คิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 
12,096 บาทต่อวันหักค่าวัตถุดิบ ไฟฟ้า ค่าโสหุ้ย ค่าจ้าง
แรงงานคน และค่าเสื่อมราคาของเครื่องเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมี
ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน
ประมาณ 15 วัน 
 
4. สรุป 
4.1 สรุปผลการทดลอง 
 จากการพัฒนาและสร้างอัดอิฐบล็อกประสาน โดยใช้
มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับที่ มีก าลังขับ 5 แรงม้า ด้วย
ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที เป็นต้นก าลังส่งแรงอัดผ่าน
ปั๊มไฮดรอลิก ใช้แรงในการอัด 150 บาร์ และมีอัตราการไหล
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ของน้ ามันไฮดรอลิกอยู่ที่  32 ลิตรต่อนาที ผ่านกระบอก
ลูกสูบไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร สูง  
33.5 เซนติ เมตร  ก้านสูบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 
เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร โดยใช้เครื่องผสมที่มีขนาด
ของถังเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ความสูงของถัง 40 
เซนติเมตร โดยใช้มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า และเกียร์ทด 1 : 
40 รอบต่อนาที สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังน้ี 
 1) จากการทดลองเครื่องผสมสามารถผสมได้ครั้งละไม่
เกิน 100 กิโลกรัม โดยใช้เวลาในการผสมประมาณ 3 นาที 
 2) จากการทดลองเครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน สามารถ
อัดอิฐได้ครั้งละ 1 ก้อน ใช้เวลาการอัด 31 วินาทีต่อครั้ง โดย
อิฐบล็อกประสานมีน้ าหนักเฉลี่ย 5.5 กิโลกรัมต่อก้อน มี
ลักษณะทางกายภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยร้าว รอยบิ่น รอย
แตกหัก โดยผลิตอิฐบล็อกประสานได้เฉลี่ยวันละ 1,008 ก้อน  
 3) เครื่องอัดอิฐบล็อกประสานมีระยะเวลาในการคืนทุน
ของเครื่องประมาณ 15 วัน 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการได้รับค าแนะน าจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การออกแบบและสร้างเครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ เพื่อให้
เครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะน าไปสู่การท างานจริง พบว่า
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี 
 1) ขนาดของถังผสมยังมีขนาดเล็ก จึงท าให้เสียเวลาใน
การผลิต จึงควรที่จะออกแบบขนาดของถังผสมให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ท้องตลาด 
 2) ชุดโมลอัดควรมีการออกแบบลายของอิฐบล็อก
ประสานเพื่อความสวยงามและตอบสนองความต้องการของ
ท้องตลาด 
 3) ควรที่จะออกแบบตัวล็อคโมลอัดอิฐบล็อกประสาน
ให้สามารถเปิด-ปิดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีได้น าเสนอวิธีปรับปรุงกระบวนการอัดรีดท่อพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยประยุกต์ใช้
กระบวนการซิกซ์ ซิกซ์ม่าเพื่อค้นหาต้นตอของปัญหา ซ่ึงท าการทดลองที่ผลิตภัณฑ์ท่อขนาด 100/8.5 มิลลิเมตร โดย
ปัจจุบันพบว่ามีน้ าหนักเกินจากมาตรฐาน มากถึง 25% จากค่าน้ าหนักมาตรฐาน 10.496 กิโลกรัม คิดเป็นความสูญเสีย 
0.28 ล้านบาทต่อปี จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่มีผลต่อน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ คือปัจจัยการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของ
กระบวนการอัดรีด ที่ไม่เหมาะสม จึงท าการทดลองเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ 
บ็อกซ์-เบห์นเคน ร่วมกับหลักการพื้นผิวผลตอบสนอง โดยมีปัจจัยที่ส่งผล 5 ปัจจัย คือ อุณหภูมิหัวแม่พิมพ์, อุณหภูมิท้าย
แม่พิมพ์, ความเร็วรอบสกรู,  ความดันสุญญากาศ และความเร็วเครื่องลาก โดยค่าเหมาะสมที่ได้จากการทดลองคือ 
อุณหภูมิหัวแม่พิมพ์ 165 องศา อุณหภูมิท้ายแม่พิมพ์ 175 องศา ความเร็วรอบสกรู 21 รอบต่อนาที ความดันสุญญากาศ 
400 มิลลิเมตรบาร์ และความเร็วเครื่องลาก 2,950 มิลลิเมตรต่อนาที น้ าหนักหลังการปรับปรุงลดลงเหลือ 10.24 
กิโลกรัมต่อท่อน และอยู่ในช่วงยอมรับได้  ท าให้ต้นทุนลดลง 0.824 ล้านบาทต่อปี 
ค าหลัก  กระบวนการอัดรีด ออกแบบการทดลองบ็อกซ์-เบห์นเคน กระบวนการซิกซ์ซิกม่า  หลักการพื้นผิวผลตอบสนอง 
 
Abstract 
The purpose of this research is to improve the polyvinylchloride pipe extrusion process to reduce the 
material cost by applying Six Sigma method to determine the root cause. This study specifically 
experimented on the pipe of 100/8.5 mm because it is found that the weight of it exceeds up to 25% 
from the standard weight of 10.469 kilogram which costs up to 0.28 million Baht per year. It is 
understood that the cause of overweight is the improper setting of the extruder parameters. Hence, 
Box–Behnken design is employed with the response surface analysis to explore the suitable parameters, 
which are head die temperature, end die temperature, screw speed, vacuum pressure, and pipe pulling 
speed. The experimentally obtained parameters are head die temperature of 165 C°, end die 
temperature of 175 C°, screw speed of 21 rpm, vacuum pressure of 400 mbar, and pipe pulling speed 

mailto:Saranpath.suwannachote@gmail.com1
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http://scholar.google.co.th/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Mirek_Macka/publication/11524934_The_use_of_Box-Behnken_experimental_design_in_the_optimisation_and_robustness_testing_of_a_capillary_electrophoresis_method_for_the_analysis_of_ethambutol_hydrochloride_in_a_pharmaceutical_formulation/links/0c96051fb4fe13adf4000000.pdf&hl=th&sa=X&scisig=AAGBfm3Rth7QWn9t2OP1F-Q0QcmZxKyZpQ&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjBje_H58jSAhUFGpQKHYtPA60QgAMIHygAMAA
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of 2,950 mm/minute. The weight of pipe has decreased in 10.2 kilograms per piece, which is acceptable. 
The production has no longer produce overweight pipe which beneficially save 0.824 million Baht per 
year.  
Keywords:  Extrusion process, Box–Behnken design, Six sigma approach, Response surface analysis 
 
1. บทน า 

ในธุรกิจการผลิตท่อพลาสติกพีวีซี เป็นธุรกิจที่มี
แนวโน้มในการเติบโตสูง โดยอ้างอิงจากยอดการน าเข้า [1]  
ตามตารางที่ 1 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าต้นทุนของการผลิต
สินค้าท่อพลาสติกพีวีซีของโรงงานกรณีศึกษา ประกอบไป
ด้วยต้นทุนวัตถุดิบร้อยละ 87,ต้นทุนพลังงานร้อยล่ะ 6, 
ต้นทุนแรงงานร้อยละ 4 ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 3  
โดยแสดงดังรูปที่ 1  
 

ตารางที่ 1 การน าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
               รูปที่ 1 แสดงต้นทุนการผลิตท่อพลาสติกพีวีซี 
 

จากข้อมูลต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น ถ้าสามารถลด
ต้นทุนที่เกิดจากต้นทุนวัตถุดิบได้  จะท าให้มีความสามารถใน
การแข่งขันที่สูงขึ้น ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเน้นการศึกษาเพื่อน า
กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า มาประยุกต์เพื่อค้นหาต้นตอของ
ปัญหา  

จากสภาพทั่วไปของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ท่อจาก
วัต ถุ ดิ บพ ล าส ติ ก  พ บ ว่ า ตั ว แ ป ร ที่ มี ผ ล ต่ อ น้ า ห นั ก 
ประกอบด้วย  3 ส่วน คือความหนาแน่นของ วัตถุดิบ 
(Density), ความหนา(T), และความยาว(L) ของท่อโดยแสดง
ความสัมพันธ์ดังสมการที่ 1,2  [2] และรูปที่ 2 ดังน้ี 

 
  Weight = Density * Volume              …….  (1)     
   Weight = Density * [π(R2-r2) *L]                 …….  (2)     
 

 เม่ือ       R คือ รัศมีด้านนอกของท่อ  
             r คือ รัศมีด้านในของท่อ  
             L คือ ความยาวของท่อ 
 

  
 

          รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของน้ าหนัก  

 

จากความสัมพันธ์ของน้ าหนักจากสมการที่ 1 และ
2 จึงน ามาวิเคราะห์เพื่อหาว่าตัวแปรใดมีความสัมพันธ์ต่อ
น้ าหนักของผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยใช้แผนภูมิควบคุม X 
Bar-S chart เพื่ อยืนยันกระบวนการตรวจสอบความ
หนาแน่นของวัตถุดิบ พบว่าความหนาแน่นของวัตถุดิบ 
กระจายตัวอยู่ ในค่าควบคุมมาตรฐาน  จึงพิจารณาไ ม่

ผลิตภัณฑ์ (ตัน) 2557 2558
 ใยยาวเด่ียว 8,189      3,200       

 หลอดหรือท่อ 35,082    36,401      

 พลาสติกปูพืน้ 67,636    53,906      

 แผ่นบาง ฟล์ิม ฟอยล์ และแถบอื่นๆชนิดยึดติดในตัว 22,933    22,282      

 แผ่นบาง ฟล์ิม ฟอยล์ และแถบอื่นๆที่ไมเ่ป็นแบบเซลลูลาร์ 347,871   341,229    

 แผ่นบาง ฟล์ิม ฟอยล์ และแถบอื่นๆที่เป็นแบบเซลลูลาร์ 51,628    50,301      

 เคร่ืองสุขภัณฑ์ 1,978      2,036       

 ของใช้ที่ล าเลียงหรือบรรจสิุนค้า 422,895   397,138    

 เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 55,040    51,909      

 เคร่ืองประกอบของอาคาร 7,656      8,544       

 ของอื่นๆที่ท าด้วยพลาสติก 112,506   111,612    

 รวม 113,414   1,078,558  
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ด าเนินการปรับปรุงในจุดน้ี   และน าเครื่องมือ Multi-Vari 
Chart [3] ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแปรด้านความ
หนาและความยาว โดยท าการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง
เครื่องรีดพลาสติก พบว่าเครื่องรีดพลาสติกที่มีความหนา
เฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีความยาวเฉลี่ยของการตัดที่สูงที่สุด มี
น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ที่น้อยกว่า เครื่องรีดพลาสติกที่มีความ
หนาเฉลี่ยสูงที่สุด แต่มีความยาวเฉลี่ยของการตัดที่ต่ ากว่า  
จึงสรุปได้ว่าตัวแปรที่มีผลต่อน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ ของ
บริษัทกรณีศึกษาคือตัวแปรที่เกิดจากความหนา จึงพิจารณา
เลือกท าการปรับปรุงโดยพิจารณาสาเหตุจากตัวแปรด้าน
ความหนาของท่อพลาสติกพีวีซีเป็นหลัก 

จากน้ันท าการหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อความหนา
ของผลิตภัณฑ์ โดยการระดมความคิดจากทีมที่ท าการ
คัดเลือกมา และการอ้างอิงด้วยหลักการวิศวกรรม [4] โดย
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลจ าแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือจาก วัตถุดิบ 
(Material), เครื่องจักร (Machine), วิธีการ (Method), คน 
(Man), และการวัด (Measurement) 

แต่จากข้อมูลที่ผ่านมาของฝ่ายผลิต ร่วมกับการ
ระดมสมองของทีมงานวิจัย พบว่า ปัจจัยส าคัญมาจาก 
วิธีการ คือก าหนดสภาวะการปรับตั้งพารามิเตอร์ของเครื่อง
รีด ที่ไม่เหมาะสม โดยปัจจัยที่เหลืออีก 4 ปัจจัย ทีมงานวิจัย
พิจารณาว่ามีอิทธิพลน้อยต่อความหนาของผลิตภัณฑ์  และ
สามารถก าหนดให้เป็นปัจจัยควบคุมในงานวิจัยฉบับน้ีได้  
 ดังน้ันวัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี เพื่อลดต้นทุน
วัตถุดิบ  โดยปรับปรุ ง วิ ธีก าหนดค่ าพารา มิ เตอร์ขอ ง
กระบวนการอัดรีด   โดยไม่ให้ผลิตภัณฑ์มี น้ าหนักเ กิน
มาตรฐานที่ก าหนด  
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย  
 วิธีการด าเนินงานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ซิกซ์ ซิกซ์ม่า โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
5 ขั้นตอนตามหลักการ DMAIC ดังน้ี  

2.1 การก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้น (Define Phase) 
โดยศึกษากระบวนการอัดรีดพลาสติก และสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ เก่ียวกับความสูญเสียของวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต 

           2.2 การวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา  (Measure 
Phase) เป็นขั้นตอนในการก าหนดแนวทางในการวัด
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ก าหนดปัจจัยที่ได้รับจาก
กระบวนการ 

2.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analysis 
Phase) เป็นขั้นตอนที่จะน าปัจจัยที่ส าคัญของกระบวนการ
มาท าการวิเคราะห์เพื่อดูว่าปัจจัยน้ีมีนัยส าคัญกับปัญหาที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป 

2.4 การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improve 
Phase) เป็นขั้นตอนการออกแบบและท าการทดลองเพื่อหา
ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อปัจจัยน าเข้าน้ันๆ และหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดของแต่ล่ะปัจจัยที่จะท าให้ระดับปัจจัย
น าเข้าดีที่สุด 

2.5 การควบคุมตัวแปรต่างๆ (Control Phase) 
เป็นขั้นตอนที่ท าการออกแบบวิธีการควบคุมปัจจัยต่าง 

 
3. วิธีการทดลอง 

3.1 การวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา  (Measure 
Phase) โดยจากข้อมูลน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2558-เมษายน 2559 พบว่าผลิตภัณฑ์ 100/8.5 
มิลลิเมตร มีความสูญเสียสูงสุด โดยแสดงดังแผนภาพพาเรโต
ดังรูปที่ 3 และพิจารณาความสามารถของกระบวนการพบว่า
กระบวนการมีความสามารถที่ต่ า โดยมีค่าเท่ากับ 0.29 ซ่ึงต่ า
กว่าค่าเกณฑ์การยอมรับของ AIAG (2001) [5] ที่ 1.33 แสดง
ดังรูปที่ 4  

 
 
 
 
  

 

 

 

รูปที่ 3 พาเรโตแสดงความสูญเสียวัตถดุิบรายผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณการสูญเสียวตัถุดิบ(ตนั) 25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

269 

 

 
รูปที่ 4 ความสามารถของกระบวนการ ท่อ Size 100/8.5 

 
จากน้ันพิจารณาหาพารามิเตอร์ของกระบวนการ

อัดรีดที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของผลิตภัณฑ์ท่อโดย
พิจารณาจากการระดมสมองของทีมงานและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง [4] โดยได้ปัจจัยที่เก่ียวข้องทั้งสิ้น 12 ปัจจัย ซ่ึง
แสดงดังตารางที่ 2 และท าการคัดกรองปัจจัยมีผลกระทบต่อ
ความหนาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและผล (C&E 
Matrix) เหลือปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของผลิตภัณฑ์ 5 
ปัจจัย โดยแสดงดังรูปที่ 5 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความหนา 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 แผนภูมิเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยน าเข้า 

 

3.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analysis 
Phase) น าปัจจัยที่ได้มาท าการออกแบบการทดลอง โดยการ
วิจัยน้ีได้ใช้การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบ็ห์นเคน 
เน่ืองจากจ านวนปัจจัยที่มากกว่า 3 ปัจจัยขึ้นไป และทุกๆ
ปัจจัย จะถูกทดลองที่ 3 ระดับ เพื่อพยากรณ์ค่าในการ
ปรับตั้ง และจากการที่มีรูปแบบเฉพาะตัวคือ คอมบิเนชั่นของ
การทดลองจะประกอบด้วยการทดลองที่ จุด ก่ึงกลาง
(Midpoints)  ของแต่ล่ะด้าน [6] ดังแสดงในรูปที่ 6  ซ่ึงมี
ความเหมาะสมกับการปรับตั้งค่าของเครื่องจักรที่ท าการ
ทดลอง  

 
รูปที่ 6 การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบ็ห์นเคน 

 

ท าการก าหนดระดับปัจจัยที่ จะน ามาท าการ
ทดสอบ โดยแสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความหนา 

 

งานวจัิยที่
เก่ียวข้อง

การระดม
สมอง

1 อณุหภูมกิระบอกฉีด 1 - ∕

2 อณุหภูมกิระบอกฉีด 2 - ∕

3 อณุหภูมกิระบอกฉีด 3 - ∕

4 อณุหภูมกิระบอกฉีด 4 - ∕

5 อณุหภูมกิระบอกฉีด 5 - ∕

6 อณุหภูมหิัวแมพ่มิพ ์ ∕ ∕

7 อณุหภูมปิลายแมพ่มิพ ์ ∕ ∕

8 อณุหภูมแิกนแบบท่อ ∕ ∕

9 ความเร็วรอบสกรู RPM. ∕ ∕

10 ความเร็วเคร่ืองลาก mm/minute ∕ ∕

11 อณุหภูมหิล่อเย็น °C ∕ ∕

12 ความดันสูญญากาศ mmbar ∕ ∕

แหล่งทีม่า

°C

ล าดับ พารามิเตอร์ หน่วย 

ระดับต่ า
 (-1)

ระดับ  
กลาง (0)

ระดับสูง
 (1)

A อณุหภูมหิัวแมพ่มิพ ์(°C) 160 165 170
B อณุหภูมหิัวแมพ่มิพ ์(°C) 175 185 195
C ความเร็วรอบสกรู (RPM.) 21 23 25
D ความดันสูญญากาศ(mmbar) 400 450 500
E ความเร็วเคร่ืองลาก(mm/minute) 2900 3050 3200

ระดับของปัจจัย
ปัจจัยที่ทดลองปัจจัย

ปัจจัยที่ใช้ทดสอบ 
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3.3 การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improve 
Phase) น าปัจจัยที่ มีนัยส าคัญจากขั้นตอนการวิเคราะห์
สาเหตุมาท าการออกแบบการทดลอง  โดยการวิจัย น้ี
ท าการศึกษาจ านวนปัจจัย 5 ปัจจัย โดยท าการทดลอง
ทั้งหมด 46 การทดลอง และการทดลองน้ีได้ก าหนดจ านวน
ท าซ้ า (Replication) อย่างน้อย 3 ซ้ า [7]  ซ่ึงรายละเอียด
การออกแบบการทดลองและเมทริกซ์การออกแบบ แสดงใน
ตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลของการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อ
น้ าหนักและความหนาของผลิตภัณฑ์ 

 

4.ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 หัวข้อน้ีจะแสดงถึงผลการด าเนินการวิจัย  ซ่ึง
ประกอบไปด้วย การตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการทดลอง และการหาค่า
ปรับตั้งของปัจจัยที่เหมาะสม  

 4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการ
ทดลอง (Model Adequacy Checking) โดยน าข้อมูลที่ได้
จากการทดลองมาท าการวิเคราะห์โดยโปรแกรม MINITAB 
โดยแสดงผลดังรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง 

 

พิจารณาการกระจายตัวของ Residuals ตามรูปที่ 
7 มีการกระจายตัวแบบแจกแจงปกติ มีความเป็นอิสระต่อกัน 
และค่าความแปรปรวน มีลักษณะกระจายตัวที่ไม่เป็นรูปแบบ 
ไม่มีลักษณะของข้อมูลที่เป็นแนวโน้ม ดังน้ันสรุปได้ว่าข้อมูลมี
เสถียรภาพของค่าความแปรปรวน จึงสามารถสรุปได้ว่าผล
การทดลองมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ [8]   

4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) โดย
หลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรา
ต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบการทดลอง 
โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2 adj) ซ่ึงผลจาก
การวิ เคราะห์ความแปรปรวนจากรูปที่  10 พบ ว่าค่ า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจมีค่าเท่ากับ 98.62 % หมายความว่า
ค่าความผันแปรของการทดสอบข้อมูล 100 หน่วย เป็นผล
จากความผันแปรจากการทดสอบ 98.62 หน่วย ส่วนที่เหลือ
เป็นความผันแปรมาจากปัจจัยอ่ืนๆที่ควบคุมไม่ได้ โดยจาก
การทดลองครั้งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจมีค่าที่สูงที่จะ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ [8] 

อุณหภูมิหวั
แม่พิมพ์

อุณหภูมิทา้ย
แม่พิมพ์

ความเรว็สกรู
  ความดัน   
   สูญญากาศ

ความเรว็
เครื่องลาก

A (°C) B (°C) C (RPM.) D (mmbar.) E (mm/minute) ความหนา(mm) น้ าหนัก(Kg.)
160 185 21 450 3050 4.790 9.647
165 185 23 400 3200 4.999 9.992
170 185 23 500 3050 5.059 10.151
160 185 23 450 3200 4.800 9.677
165 185 23 450 3050 5.140 10.316
165 175 23 450 2900 5.314 10.663
165 195 23 400 3050 5.175 10.368
165 175 23 500 3050 5.191 10.397
170 185 25 450 3050 5.117 10.272
160 185 23 450 2900 5.202 10.502
165 175 23 450 3200 4.909 9.888
165 185 21 450 3200 4.761 9.606
165 185 23 500 3200 4.999 10.046
165 185 23 400 2900 5.361 10.717
165 185 23 450 3050 5.142 10.319
170 185 23 450 2900 5.165 10.356
165 185 21 400 3050 5.046 10.059
165 195 21 450 3050 4.991 10.111
160 185 23 400 3050 5.057 10.142
170 175 23 450 3050 4.957 9.948
165 195 23 450 3200 4.937 9.963
170 185 23 400 3050 5.026 10.046
165 175 21 450 3050 4.965 9.948
165 195 23 450 2900 5.298 10.688
165 195 25 450 3050 5.319 10.694
165 185 23 450 3050 5.142 10.319
165 185 21 450 2900 5.226 10.481
160 185 23 500 3050 5.066 10.196
165 185 25 400 3050 5.389 10.805
170 185 23 450 3200 4.800 9.681
165 185 23 450 3050 5.140 10.316
160 185 25 450 3050 5.293 10.687
170 185 21 450 3050 4.924 9.920
170 195 23 450 3050 4.976 10.061
165 185 23 450 3050 5.139 10.314
165 185 23 500 2900 5.433 10.891
165 185 25 500 3050 5.416 10.834
165 195 23 500 3050 5.179 10.441
165 185 25 450 3200 5.192 10.427
165 175 25 450 3050 5.335 10.757
165 185 21 500 3050 5.069 10.188
165 185 23 450 3050 5.141 10.318
165 185 25 450 2900 5.503 11.082
160 195 23 450 3050 5.122 10.326
165 175 23 400 3050 5.153 10.312
160 175 23 450 3050 4.990 10.082

ผลลัพท์
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เม่ือพิจารณาผลของอิทธิพลของปัจจัยหลัก พบว่า
ค่า P-Value ของปัจจัย A, B, C, D, E คืออุณหภูมิหัวแม่พิมพ์  
อุณหภู มิปลายแ ม่พิมพ์  ความเร็ วรอบสกรู  ความดัน
สุญญากาศ และความเร็วเครื่องลาก มีค่า P-Value เท่ากับ 
0.001, 0.038, 0.000, 0.000, 0.021 และ  0.000  แ ละ
พิจารณาผลของอิทธิพลของปัจจัยร่วม พบว่าค่า P-Value 
ของปัจจัย A*B คืออุณหภูมิหัวแม่พิมพ์และอุณหภูมิปลาย
แม่พิมพ์, ปัจจัย A*C คืออุณหภูมิหัวแม่พิมพ์และความเร็ว
รอบสกรู, ปัจจัย C*E คือความเร็วรอบสกรูและความเร็ว
เครื่องลากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.012, 0.000, 0.001 ซ่ึง
แสดงว่าปัจจัยทั้ง 9 มีผลต่อความหนาของผลิตภัณฑ์ท่ออย่าง
มีนัยส าคัญ โดยแสดงดังรูปที่  11-12 ส่วนปัจจัยอ่ืนมีค่า       
P-Value มากกว่า 0.05 ซ่ึงแสดงว่าปัจจัยน้ัน มีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญ และได้สมการจากการพยากรณ์ความ
หนาของผลิตภัณฑ์ท่อดังสมการที่ 3 ดังน้ี 

 
T = -170.9 + 2.019 A + 0.1402 B + 0.715 C     

 - 0.01312 D - 0.00497 E - 0.005418 A*A 

 - 0.000132 B*B + 0.00762 C*C+ 0.000022 D*D    

 - 0.000000 E*E - 0.000565 A*B - 0.00775 A*C 

 + 0.000024 A*D+ 0.000012 A*E- 0.000531 B*C    

 - 0.000016 B*D+ 0.000007 B*E+ 0.000011 C*D 

 + 0.000129 C*E - 0.000002 D*E         …….  (3)   
 

 
รูปที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง 

 

 

 
 

รูปที่ 11 Main Effect Plot 
 

 

                        รูปที่ 12 Interaction Plot 
 

4.3 การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง (Response 
Serface Analysis) เพื่อหาปัจจัยในการผลิตที่เหมาะสม โดย
ท าการก าหนดความหนาของผลิตภัณฑ์ท่อไม่ให้ต่ ากว่า 4.9 
มิลลิเมตร เน่ืองจากเป็นค่ามาตรฐานในการควบคุมการผลิต
ของท่อขนาด 100/8.5 มิลลิเมตร ของ มอก.[11] ได้ผลดังน้ี 
การปรับตั้งค่าอุณหภูมิหัวแม่พิมพ์ (A) ที่ค่า 160 °C ปรับตั้ง
ค่าอุณหภูมิท้ายแม่พิมพ์ (B) ที่ค่า 175 °C ปรับตั้งความเร็ว
รอบสกรู(C) ที่ 22 rpm ปรับตั้งความดันสูญญากาศ (D) ที่  
450 mmbar และปรับตั้งความเร็วเครื่องลาก(E) ที่ 3,000 
mm/minute  ซ่ึงค่าปรับตั้งที่ได้จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
หนา 4.924 มิลลิเมตร และน้ าหนักเท่ากับ 9.927 กิโลกรัม
ต่อท่อน โดยแสดงดังรูปที่ 13  

 

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงจุดที่เหมาะสมในการปรับตั้ง 
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5.การทดสอบเพื่อยืนยันผล 
 เม่ือได้สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการแล้วจึงน าไป
ทดสอบเพื่อยืนยันผล โดยท าการเก็บข้อมูล จ านวน 30 ล๊อต 
ล๊อตละ 36 ข้อมูล (ท าการเก็บข้อมูล 3 กะ โดยเก็บกะละ 12 
ท่อน) ได้ผลทดสอบคือค่าความหนาเฉลี่ยเท่ากับ 5.102 
มิลลิเมตร และน้ าหนักเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 10.24 จากค่า
มาตรฐาน 10.496 กิโลกรัมต่อท่อน โดยท าการเปรียบเทียบ
ค่าที่วัดจริงและค่าจากแบบจ าลองโดยใช้สมการที่ 4 และท า
การสรุปผลดังตารางที่ 5 
 

ค่าความคลาดเคลื่อน =
(ค่าวัดจริง−ค่าจากแบบจ าลอง)𝑥100

ค่าจากแบบจ าลอง
 ….  (4)   

 

ตารางที่  5 ผลการทดลองเทียบกับผลจากแบบสมการ
พยากรณ์ 

 
 

 
 
6. การวิเคราะห์ต้นทนุ  
 ต้ น ทุ น ค วา มสู ญ เ สี ย ก่ อ นท า ก า รป รั บป รุ ง
กระบวนการ คือต้นทุนวัตถุดิบที่เกิดจากการผลิต ผลิตภัณฑ์
น้ าหนักเกินมาตรฐาน จากยอดผลิตผลิตภัณฑ์ขนาด 100/8.5  
จ านวน  1,408,287 กิโลกรัมต่อปี โดยผลิตภัณฑ์ชนิดน้ี มี
บางส่วนที่ผลิตเ กินมาตรฐานเ น่ืองการ วิธีการผลิตที่ ไ ม่
เหมาะสมประมาณ 25% (น้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 10.763 
จากมาตรฐานการผลิต 10.469 กิโลกรัมต่อท่อน) คิดเป็น
ความสูญเสียต้นทุนวัตถุดิบ ประมาณ 8,955 กิโลกรัม หรือ
คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย 0.28 ล้านบาทต่อปี  
 หลังการปรับปรุงพารามิเตอร์ของการผลิตพบว่า
สามารถลดน้ าหนักจากการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีได้จาก 
10.469 กิโลกรัมต่อท่อน เป็น 10.24 ท่อนต่อกิโลกรัม คิด
เป็นมูลค่าต้นทุนวัตถุดิบที่ลดได้ 0.824 ล้านบาทต่อปี 

7. สรุปผลการทดลอง  
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการอัด
รีดท่อพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ ซ่ึง
จากการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรที่มีผลหลักต่อน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือความหนาของท่อ จากน้ันจึงท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความหนาพบว่าเกิดจาก
สาเหตุการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการอัดรีดที่ไม่
เหมาสม โดยท าการกรองปัจจัยของพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อ
ความหนามี 5 ปัจจัยคือ ระดับ คือ อุณหภูมิหัวแม่พิมพ์ 
อุณหภูมิท้ายแม่พิมพ์ ความเร็วรอบสกรู ความดันสุญญากาศ 
และ ความเร็วเครื่องลาก 
 จากน้ันจึงด าเนินการออกแบบการทดลองโดยใช้การ
ออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน ซ่ึงพบว่าปัจจัยที่
มีผลต่อน้ าหนักมี 5 ปัจจัย คือ อุณหภูมิหัวแม่พิมพ์ อุณหภูมิ
ท้ายแม่พิมพ์ ความเร็วรอบสกรู ความดันสุญญากาศ และ 
ความเร็วเครื่องลาก  จากน้ันจึงด าเนินการออกแบบเพื่อหา
ค่าปรับตั้งที่เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์พื้นผิว
ตอบสนอง (Response Surface Analysis) ได้ค่าปรับตั้ ง
ดังน้ี อุณหภูมิหัวแม่พิมพ์ที่ค่า 160 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ท้ายแม่พิมพ์ ที่ค่า 175 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบสกรู ที่ 
22 รอบต่อนาที  ความดันสูญญากาศที่ 450 มิลลิบาร์ และ
ความเร็วเครื่องลากที่  3,000 มิลลิเมตรต่อนาที    ซ่ึงค่า
ปรับตั้งที่ได้จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความหนา 4.924 มิลลิเมตร 
และน้ าหนักเท่ากับ 9.927 กิโลกรัมต่อท่อน สามารถลด
ต้นทุนจากวัตถุดิบลงได้ 0.824 ล้านบาทต่อปี  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ .ดร.สมเกียรติ  ตั้งจิตสิตเจริญ 
และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนงานวิจัยในครั้งน้ีมา
ตลอด  
 
 
 
 
 

A (อณุหภูมิ
หวัแม่พมิพ)์

B (อณุหภูมิ
ทา้ยแม่พมิพ)์

C (ความเร็ว
รอบสกรู)

D (ความดัน
สูญญากาศ)

E (ความเร็ว
เคร่ืองลาก)

160 175 22 450 3,000

ปจัจัยทีท่ าการทดสอบ 

ค่าวดัจริง
(mm)

ค่าจาก
แบบจ าลอง

ความคลาด
เคล่ือน(%)

ค่าวดัจริง
(Kg.)

ค่าจาก
แบบจ าลอง

ความคลาด
เคล่ือน(%)

5.102 4.924 -3.61 10.24 9.927 -3.15

ความหนา (มิลลิเมตร) น้ าหนัก (กโิลกรัม)



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

273 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม2558 และแนวโน้มปี
2559. ข้ อมูลจากhttp://www.oie.go.th/academic/
สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี 
2559. (วันที่สืบค้นข้อมูล 13 เมษายน 2559)    

[2] จุติพร ช่วยบ ารุง, ฟิสิกส์ทั่วไป 1 ภาคกลศาสตร์ ส าหรับ
นั ก ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม , โ ร ง พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี , 
2551 

[3] Keki R. Bhote and Adi K. Bhote. Using Design of    
     Experiments toMake It Happen. 2nd ed. New 

York: American Management Association, 2000 
[4] สุพลชัย ทองไชย, ศึกษาตัวแปรควบคุมเครื่อง Extruder  

ที่มีผลต่อคุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์พีวีซีคอมเปาน์ด , 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , ภาควิชาวิศวกรรม
ระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 

[5] กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, การวิเคราะห์ความสามารถ
ของกระบวนการประมวลผลด้วย MINITAB พิมพ์ครั้งที่ 
4, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549  

[6] ณรงค์ชัย สถาวรวิจิตร, วิธีการพื้นผิวผลตอบสนองโดยใช้
แผนการทดลองแบบบ็อกซ์ – วิลสัน, ภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ข้อมูลจาก
http://www.science.cmu.ac.th/department/stati
stics/sanan/208793/Paper248 (วันที่สืบค้นข้อมูล 13
มิถุยายน 2559)    

[7] Stephen R. Schmidt. Industrial Designed 
Experiment, Weld Quality Assurance for laser 
and Resistance Welding ,1998 

[8]  Douglas C. Montgomery. Design and analysis of 
Experiments. 6th ed. New York: John Wiley & 
Sons, 2005 

 

http://www.oie.go.th/academic/สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี%202559
http://www.oie.go.th/academic/สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี%202559
http://www.oie.go.th/academic/สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี%202559
http://www.oie.go.th/academic/สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี%202559
http://www.oie.go.th/academic/สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี%202559
http://www.oie.go.th/academic/สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี%202559
http://www.oie.go.th/academic/สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี%202559
http://www.oie.go.th/academic/สรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2558และแนวโน้มปี%202559


การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

274 

 

อิทธิพลของธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกล  
ของโลหะเงินเจือ 750 

Influence of Copper and Tin onto Microstructure and Mechanical 
Properties of Silver Alloys 750 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลของทองแดงและดีบุก ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะเงินเจือ 750      
ชิ้นทดสอบเป็นโลหะผสมเงิน(Ag), ทองแดง(Cu) และดีบุก(Sn) โดยมีปริมาณผสมของธาตุเจือทองแดงและดีบุก 15.13 – 
24.86 wt.% และ 0 –10.06 wt.% ตามล าดับ จากการศึกษาพบว่า ปริมาณการผสมทองแดงที่เพิ่มขึ้น 25 wt.% ในโลหะ
เงินผสม 75 wt.% มีผลท าให้ลักษณะโครงสร้างจุลภาคแตกต่างจากโลหะเงินสเตอร์ลิง 925 อย่างเห็นได้ชัดเจน แต่
ลักษณะโครงสร้างจุลภาคยังคงมีลักษณะเป็นโครงสร้างเดนไดรท์ ที่เกิดจากการเย็นตัวเร็วกว่าสภาวะสมดุล และเม่ือมีการ
ผสมดีบุกด้วยปริมาณน้อยๆ ไม่เกิน 1  wt.% โครงสร้างจุลภาคมีลักษณะโครงสร้างพื้นเป็นเฟสยูเทคติกเฟส  +  
ล้อมรอบเฟส  (primary ) ที่อยู่ภายในเกรน แต่เม่ือปริมาณการผสมดีบุกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 wt.% พบว่า ปริมาณ
ดีบุกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณหรืออาณาบริเวณของเฟสยูเทคติกเฟส  +  มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง และมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยเฟส  (primary ) และเฟส  นอกจากน้ี การผสมดีบุกเข้าไปแทนที่
ทองแดงบางส่วน พบว่า ปริมาณดีบุกที่เพิ่มขึ้นมีผลท าให้สมบัติทางกลเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีแนวโน้มมีค่า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีค่าความแข็งอยู่ระหว่าง 72.85 – 118.12 HV1, ความเค้นคราก 173.59 – 257.97 MPa 
ความต้านทานแรงดึง 240.18 – 374.36 MPa และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 24.27 – 48.51%  
ค าหลัก  โลหะเงินเจือ 750, ธาตุเจือทองแดง, ธาตุเจือดีบุก, โครงสร้างจุลภาค, สมบัติทางกล 
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Abstract 
This research was study to effect of copper (Cu) and tin (Sn) onto microstructure and mechanical 
properties of silver alloy 750. The specimens compose of Ag, Cu and Sn. The volume of Cu and Sn are 
varied between 15.13 – 24.86 wt.% and 0 – 10.06 wt.% respectively. It was found that the increasing of 
copper amount 25 percent on metallic silver alloy 75 wt.% had effect on the microstructure obviously 
different from sterling silver, but microstructure of specimen was the dendrite structure as a result of 
the cooling was faster than equilibrium. The adding tin not exceed 1 wt.%, the microstructure of 
specimen was still a basic structure with eutectic phase  +  surrounded phase  (primary ) within 
the grain. While, the adding tin more than 1 wt.% that caused to continuously decrease the area of 
eutectic phase  +  and the microstructural changes to phase  (primary ) and phase . Moreover, 
the adding tin in order to replace some copper, it was found that the increasing of tin resulted on the 
mechanical properties continuously increased. In mechanical properties, their hardness were between 
72.85 – 118.12 HV1, Yield Strength 173.59 – 257.97 MPa, Ultimate  tensile strength 240.18 – 374.36 MPa 
and elongation 24.27 – 48.51%. 
Keywords:  silver alloy 750, copper, tin, microstructure, mechanical properties. 
 
1. บทน า 
 โลหะเงินเจือ 750 เป็นโลหะเงินผสมชนิดหน่ึงที่นิยม
น ามาท าเป็นตัวเรือนเครื่องประดับ ซ่ึงโลหะเงินเจือ 750 มี
การก าหนดให้ต้องมีส่ วนผสมของโลหะเงินไม่ต่ ากว่า 
75 wt.% และมีธาตุเจือไม่เกิน 25 wt.% [1] โดยธาตุเจือ
อาจอยู่ในรูปของธาตุบริสุทธ์ิหรือโลหะเจือชนิดต่างๆ ซ่ึงจะมี
ผลท าให้สมบัติต่างๆ ของโลหะเงินเจือ เช่น สมบัติทางกล 
สมบัติทางกายภาพ(ระดับสี) โครงสร้างจุลภาค เป็นต้น มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดและปริมาณของธาตุเจือที่ผสมเข้า
ไป ซ่ึงธาตุเจือที่ผู้ประกอบการนิยมน ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตหรือผลิตเป็นอัลลอย เช่น ทองแดง สังกะสี ดีบุก เป็นต้น 
แต่ข้อมูลหรือเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับปริมาณธาตุ
เจือชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อสมบัติต่างๆ ของโลหะเงินเจือ ยังมี
ออกมาเผยแพร่ไม่มากนัก [2]  ซ่ึงท าให้ผู้ประกอบการที่
ต้องการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของตนเอง ต้องด าเนินการ
ในลักษณะลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้ส่วนผสมของโลหะเงิน
เจือ ที่มีสมบัติต่างๆ เป็นที่ต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่
สามารถน ามาผลิตและขึ้นรูปได้ ดังน้ันคณะผู้ วิจัย จึงได้
ด าเนินศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจ ือทองแดง
และดีบุก ที่มีผลต่อสมบัติโครงสร้างจุลภาค และสมบัติ

ทางกลของโลหะเงินเจือ 750 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือทองแดง
และดีบุก ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะ
เงินเจือ 750 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ด าเนินการหล่อขึ้นรูปชิ้นทดสอบ ซ่ึงมีปริมาณของ
โลหะ เ งิน (Ag) 75 wt.%, ทองแดง (Cu)และดีบุก (Sn) ที่
ส่วนผสม 15 – 25 wt.% และ 0 – 10 wt.% ตามล าดับ โดย
ท าการหล่อขึ้นรูปชิ้นทดสอบที่ อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะ 
850 ºC อุณหภูมิกระบอกปูนแบบหล่อที่ 550 ºC ด้วยเครื่อง
หล่อดูดสุญญากาศ ยี่ห้อ Indutherm รุ่น VC 650V ดังแสดง
ในรูปที่ 1 

2. วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นทดสอบหลังการ
หล่อขึ้นรูป ด้วยเทคนิค x – ray fluorescence ด้วยเครื่อง 
x – ray spectrometer ยี่ห้อ Fischer รุ่น XDAL ดังแสดง
ในรูปที่ 2 
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3. วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบสภาพ
หลังการหล่อขึ้นรูป 
 

  
รูปที่ 1 เครื่องหล่อดูด

สุญญากาศ 
รูปที่ 2 เครื่อง X-Ray 

spectrometer 
 

 
รูปที่ 3 ลักษณะของชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E8M – 

99 (ASTM, 1999) [3] 

 

4. ทดสอบสมบัติทางกลของชิ้นทดสอบสภาพหล่อขึ้น
รูป ได้แก่ การทดสอบความแข็ง (HV1) และการทดสอบแรง
ดึงตามมาตรฐาน ASTM E 8M – 99 จ านวน 5 ชิ้นต่อการ
ทดลอง ซ่ึงชิ้นทดสอบมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี 

 ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นทดสอบ พบว่า 
มีค่าแตกต่างจากปริมาณการผสมที่ก าหนดเล็กน้อย ชิ้น
ทดสอบบางชิ้นมีปริมาณของธาตุบางธาตุเพิ่มขึ้น บางธาตุ
ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 1 ซ่ึงเกิดจากการสูญเสียในขั้นตอน
การหล่อหลอมผสมโลหะและหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบ หรือ
อาจเกิดจากเน้ือโลหะมีออกไซด์ผสมอยู่ แล้วออกไซด์ถูกจับ
หรือแยกออกด้วยผงบอแร็ก (Boric acid powder) ซ่ึงท า
หน้าที่ฟลั๊ก (Flux) กลายเป็นขี้ตะกรัน (slag) โดยจะลอยอยู่
บนผิวหน้าของน้ าโลหะและแยกตัวจากน้ าโลหะ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของชิ้นทดสอบหลังการหล่อขึ้นรูป 

ชิ้นทดสอบ 
สัดส่วนการผสมที่ก าหนดในการทดลอง (wt.%) ผลที่ได้จาการวิเคราะห์ทดสอบ (wt.%) 
Ag Cu Sn Ag Cu Sn 

Ag 925 – 1 92.5 7.5 - 92.58 7.42 - 
Ag 750 – 2 75.0 25.0 - 75.34 24.86 - 
Ag 750 – 3 75.0 24.5 0.5 75.17 24.43 0.40 
Ag 750 – 4 75.0 24.0 1.0 75.19 23.88 0.93 
Ag 750 – 5 75.0 23.0 2.0 75.09 22.79 2.10 
Ag 750 – 6 75.0 21.0 4.0 74.97 20.94 4.09 
Ag 750 – 7 75.0 19.0 6.0 74.88 18.97 6.15 
Ag 750 – 8 75.0 17.0 8.0 74.88 17.08 8.04 
Ag 750 - 9 75.0 15.0 10.0 74.81 15.13 10.06 

 

  
รูปที่ 4 โครงสร้างจุลภาคโลหะเงินสเตอร์ลิง 92.58%Ag + 7.42%Cu 

  
รูปที่ 5 โครงสร้างจุลภาคของโลหะเงินผสม 75.34%Ag + 24.86%Cu 

ยูเทคติกเฟส 

+ 

เฟส  

ยูเทคติกเฟส 

+ 

เฟส  
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4.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 
4.2.1 โครงสร้างจุลภาคของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณ
การผสม 92.58%Ag + 7.42%Cu  
 ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่
ส่วนผสม 92.58%Ag + 7.42%Cu พบว่า  ชิ้ นทดสอบมี
ลักษณะโครงสร้างจุลภาคเป็นโครงสร้างเฟสที่ไม่สมบูรณ์ 
หรือที่เรียกว่า โครงสร้างเดนไดรท์ เกิดเป็นคอริ่ง (Coring) 
ภายในเกรน ดังลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่แสดงในรูปที่ 4 
โดยมีโครงสร้างพื้นเป็นเฟส  (primary ) ล้อมรอบเฟสยู
เทคติกเฟส  +  ที่อยู่ภายในเกรน ซ่ึงเกิดจากการที่โลหะ
ผสมน้ีเย็นตัวอย่างไม่สมดุล  ซ่ึงมีลักษณะโครงสร้างจุลภาค
สอดคล้องกับลักษณะเฟสที่ปรากฏในแผนภาพสมดุลเฟส
เงิน-ทองแดง 
4.2.2 โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมที่มีปริมาณการผสม 
75.34%Ag + 24.86%Cu 

ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบโลหะผสมที่มี
ปริ ม าณการผสม  75.34%Ag + 24.86%Cu พบ ว่ า  ชิ้ น
ทดสอบมีลักษณะโครงสร้างจุลภาคเป็นโครงสร้างเดนไดรท์ 
เกิดเป็น คอริ่ง (Coring) ภายในเกรน เน่ืองจากชิ้นทดสอบ
เกิดการเย็นตัวอย่างไม่สมดุล ดังแสดงในรูปที่ 5 ซ่ึงมีลักษณะ
คล้ายกับลักษณะโครงสร้างจุลภาคของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มี
ปริมาณการผสม 92.58%Ag + 7.42%Cu ที่แสดงในรูปที่ 4 
แต่มีปริมาณหรืออาณาบริเวณของเฟสยูเทคติกเฟส  +  

มากกว่า โดยมีโครงสร้างพื้นเป็นเฟสยูเทคติกเฟส  +  

ล้อมรอบเฟส  (primary ) ที่อยู่ภายในเกรน เน่ืองจาก
โลหะผสมน้ีมีปริมาณของทองแดงมากกว่า ซ่ึงลักษณะ
โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากการศึกษาน้ีสอดคล้องกับลักษณะ
เฟสที่ปรากฏในแผนภาพสมดุลเฟสเงิน-ทองแดง 

 

4.2.3 โครงสร้างจุลภาคของโลหะเงินผสม 75 wt.% ที่มี
ส่วนผสมของเงิน(Ag) ทองแดง(Cu) และดีบุก(Sn) 
 ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบโลหะเงินผสม
ที่มีส่วนผสมของเงิน ทองแดง และดีบุก พบว่า ชิ้นทดสอบมี
ลักษณะโครงสร้างจุลภาคเป็นโครงสร้างเดนไดรท์ เกิดเป็น 
คอริ่ง (Coring) ภายในเกรน เน่ืองจากชิ้นทดสอบเกิดการเย็น
ตัวอย่างไม่สมดุล ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยมีโครงสร้างพื้นเป็น
เฟสยูเทคติกเฟส  +  ล้อมรอบเฟส  (primary ) ที่อยู่
ภายในเกรน เม่ือวิเคราะห์ปริมาณการผสมของธาตุต่างๆ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบ 
พบว่า ปริมาณการผสมดีบุกด้วยปริมาณน้อยๆ ไม่เกิน 
1 wt.% จะสังเกตเห็นลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่ ได้ มี
ลักษณะโครงสร้างพื้นเป็นเฟสยูเทคติกเฟส  +  ล้อมรอบ
เฟส  (primary ) ที่อยู่ภายในเกรน ดังแสดงในรูปที่  
6 ก) – ง) แต่เม่ือปริมาณการผสมดีบุกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 
1 wt.% และปริมาณทองแดงลดลงตามสัดส่วนการผสม 
พบว่า โครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบเกิดการเปลี่ยนแปลง 
โดยปริมาณดีบุกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณหรืออาณาบริเวณ
ของเฟสยูเทคติกเฟส  +  มีแนวโน้มลดลง ดังแสดงในรูป
ที่ 6 จ), ฉ) และนอกจากน้ีปริมาณการผสมดีบุกที่เพิ่มสูงขึ้น
ยังมีแนวโน้มท าให้ปริมาณหรืออาณาบริเวณของเฟสยูเทคติก
เฟส + ลดลงอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยเฟส  
(primary ) และ เฟส   ดั งแ สดง ใน รู ปที่  6 ช ) – ฑ ) 
เน่ืองจากปริมาณดีบุกที่ เพิ่มขึ้นมีผลท าให้อุณหภูมิหลอม
ละลายของโลหะเงินผสมชนิดน้ีมีแนวโน้มลดต่ าลงและดีบุก
สามารถละลายผสมรวมตัวกับเงินเป็นสารละลายของแข็ง
เฟสเดียวในรูปของเฟส  ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะเฟสที่
ปรากฏในแผนภาพสมดุลเฟสเงิน-ดีบุก 
 

    
ก) ข)  ค) ง) 

ยูเทคติกเฟส 

+ 

เฟส  

ยูเทคติกเฟส 

+ 

เฟส  
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จ) ฉ)  ช) ซ)  

    
ฌ) ญ) ฎ)  ฏ) 

  

ก), ข) โลหะเงินผสม 75.17%Ag + 24.43%Cu + 0.40%Sn 
ค), ง) โลหะเงินผสม 75.19%Ag + 23.88%Cu + 0.93%Sn 
จ), ฉ) โลหะเงินผสม 75.09%Ag + 22.79%Cu + 2.10%Sn 
ช), ซ) โลหะเงินผสม 74.97%Ag + 20.94%Cu + 4.09%Sn 
ฌ), ญ) โลหะเงินผสม 74.88%Ag + 18.97%Cu + 6.15%Sn 
ฎ), ฏ) โลหะเงินผสม 74.88%Ag + 17.08%Cu + 8.04%Sn 
ฐ), ฑ) โลหะเงินผสม 74.81%Ag + 15.13%Cu + 10.06%Sn ฐ) ฑ) 

รูปที่ 6 โครงสร้างจุลภาคชิ้นทดสอบโลหะเงินผสมต่าง ๆ 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกล 
 การทดสอบสมบัติทางกล ซ่ึงประกอบดัวย การทดสอบ
ค่าความแข็ ง  (Hardness),  ค่ าความเค้นคราก (Yield 
Strength) ,  ค่ าความต้านทานแรงดึ งสู งสุ ด  (Ultimate 
Tensile Strength) แ ล ะ ค่ า เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ก า ร ยื ด ตั ว 
(Elongation) โดยมีผลการทดสอบดังต่อไปน้ี 
4.3.1 ค่าความแข็ง (Hardness)   
 ผลการทดสอบความแข็งของชิ้นทดสอบโลหะเงินเจือที่
ส่วนผสมต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 7 ก)  พบว่า โลหะเงินสเตอร์
ลิง 925 ที่มีปริมาณการผสม 92.58%Ag + 7.42%Cu มีค่า
ความแข็ง 60.49 HV1 แต่เม่ือปริมาณการผสมของทองแดง
เพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณการผสม 75.34%Ag + 24.86%Cu มี
ผลท าให้ ค่าความแข็ ง มีค่ าเพิ่มมากขึ้ นจนมีค่ าเท่ ากับ 
67.57 HV1 จากการที่มีปริมาณการผสมทองแดงเพิ่มขึ้นและ
มีผลท า ให้ โ คร งสร้ าง จุลภาคของชิ้ นทดสอบเ กิดการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากพบว่า มีปริมาณหรืออาณาบริเวณ

ของเฟสยูเทคติกเฟส  +  เพิ่มขึ้น ดังลักษณะโครงสร้าง
จุลภาคที่แสดงในรูปที่ 4 และ 5 เม่ือมีการผสมดีบุกเพิ่มเข้า
ไปเป็นธาตุผสมตัวที่สองและลดปริมาณทองแดงลงตาม
สัดส่วนแปรผกผันกับปริมาณดีบุกที่เพิ่มขึ้น พบว่า ปริมาณ
ดีบุกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.4 wt.% มีผลท าให้ค่า
ความแข็งของชิ้นทดสอบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเม่ือปริมาณ
ดีบุกเพิ่มมากขึ้นมีผลท าให้ค่าความแข็งของชิ้นทดสอบ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองอย่างเห็นได้ชัดจนมีค่าสูงสุดเท่ากับ 
118.12 HV1 ที่ปริมาณการผสมดีบุก 10.06 wt.% ค่าความ
แข็งของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นน้ี เกิดจากการที่ดีบุกสามารถ
ละลายผสมรวมกับโลหะผสมน้ีได้ดีในรูปของสารละลาย
ของแข็งเฟสเดียวในรูปของเฟส  ท าให้อุณหภูมิยูเทคติก
ของโลหะผสมน้ีลดลง ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณหรืออาณาบริเวณ
ของเฟส  มีขนาดใหญ่ขึ้นและลดอาณาบริเวณของเฟสยู   
เทคติก  +  และมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเป็นเฟส  ดัง

เฟส  

ยูเทคติกเฟส 

+ 

เฟส  เฟส  

เฟส  

เฟส  

เฟส  

เฟส  

เฟส  

เฟส  

เฟส  
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ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบที่เปลี่ยนแปลงในรูป
ที่ 6 ก) – ฑ) เปรียบเทียบกับโครงสร้างจุลภาคในรูปที่ 5 
 

   
ก) ข) ค) 

 

1 — 92.58%Ag + 7.42%Cu 
2 — 75.34%Ag + 24.86%Cu 
3 — 75.17%Ag + 24.43%Cu + 0.4%Sn 
4 — 75.19%Ag + 23.88%Cu + 0.93%Sn 
5 — 75.09%Ag + 22.79%Cu + 2.10%Sn 
6 — 74.97%Ag + 20.94%Cu + 4.09%Sn 
7 — 74.88%Ag + 18.97%Cu + 6.15%Sn 
8 — 74.88%Ag + 17.08%Cu + 8.04%Sn 
9 — 74.81%Ag + 15.13%Cu + 10.06%Sn 

ง) 
รูปที่ 7 สมบัติทางกลของชิ้นทดสอบโลหะเงินผสมต่าง ๆ 

 

4.3.2 ค่าความเค้นคราก (Yield Strength) และค่าความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength)   
 ผลการทดสอบความเค้นครากและความต้านทานแรง
ดึงสูงสุดของโลหะเงินสเตอร์ลิง 925, โลหะเงินผสม 75 wt.% 
(Ag + Cu) และโลหะเงินผสม 75 wt.% (Ag + Cu + Sn) 
พบว่า โลหะ เงินสเตอร์ ลิ ง  925  ที่ มีปริ มาณการผสม 
92.58%Ag + 7.42%Cu มีค่ าความเค้นครากและความ
ต้านทานแรงดึง เท่ากับ 157.81 MPa และ 226.14 MPa 
ตามล าดับ  ดังผลการทดสอบแสดงในรูปที่ 7 ข), ค) แต่เม่ือ
ปริมาณการผสมของทองแดงเพิ่มขึ้น ที่ปริมาณการผสม 
75.34%Ag + 24.86%Cu มีผลท าให้ค่าความเค้นครากและ
ความต้านทานแรงดึงเพิ่มสูงขึ้นจนมีค่าเท่ากับ 172.14 MPa 

และ 212.26 MPa ตามล าดับ นอกจากน้ียั ง มีผลท าให้
โครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากพบว่า มีปริมาณหรืออาณาบริเวณของเฟสยูเทคติก
เฟส  +  เพิ่มขึ้น ดังแสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่
เปลี่ยนแปลงในรูปที่ 5  เปรียบเทียบกับโครงสร้างจุลภาคใน
รูปที่ 4 
 และเม่ือมีการผสมดีบุกเข้าไปเป็นธาตุผสมตัวที่สองและ
ลดปริมาณทองแดงลงตามสัดส่วนแปรผกผันกับปริมาณดีบุก
ที่เพิ่มขึ้น พบว่า เม่ือปริมาณดีบุกเพิ่มมากขึ้น มีผลท าให้ค่า
ความเค้นครากและความต้านทานแรงดึงของชิ้นทดสอบ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองอย่างชัดเจน โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 
257.97 MPa และ 374.36 MPa ตามล าดับ ที่ปริมาณการ

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hardness (HV1)

0
50

100
150
200
250
300
350
400

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yield strength 
(MPa)

0
50

100
150
200
250
300
350
400

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ultimate tensile strength 
(MPa)

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Elongation (%)



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

280 

 

ผสมดีบุก 8.04 wt.% และ 10.06 wt.% ตามล าดับ ค่าความ
เค้นครากและความต้านทานแรงดังของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นน้ี 
เกิดจากการที่ดีบุกสามารถละลายผสมรวมกับโลหะผสมน้ีได้
ดีในรูปของสารละลายของแข็งเฟสเดียวในรูปของเฟส  ท า
ให้อุณหภูมิยูเทคติกของโลหะผสมน้ีลดลง ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณ
หรืออาณาบริเวณของเฟส  มีขนาดใหญ่ขึ้นและลดอาณา
บริเวณของเฟสยูเทคติก  +  และมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
เป็นเฟส  เพิ่มมากขึ้น ดังลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชิ้น
ทดสอบที่เปลี่ยนแปลงในรูปที่ 6 ก) – ฑ) เปรียบเทียบกับ
โครงสร้างจุลภาคในรูปที่ 5 
4.3.3 ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (Elongation) 
 ผลการทดสอบการยืดตัวของชิ้นทดสอบโลหะเงินเจือที่
ส่วนผสมต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 7 ง) พบว่า โลหะเงินสเตอร์
ลิง 925 ที่มีปริมาณการผสม 92.58%Ag + 7.42%Cu มีค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 27.36 เปอร์เซ็นต์ แต่เม่ือปริมาณการ
ผสมของทองแดงเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณการผสม 75.34%Ag 
+ 24.86%Cu มีผลท าให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวมีค่าลดลง
เล็กน้อย โดยมีค่าเท่ากับ 22.10 เปอร์เซ็นต์  
 แต่เม่ือมีการผสมดีบุกเพิ่มเข้าไปเป็นธาตุผสมตัวที่สอง
และลดปริมาณทองแดงลงตามสัดส่วนแปรผกผันกับปริมาณ
ดีบุกที่ เพิ่มขึ้น พบว่า ปริมาณดีบุกที่ เพิ่มขึ้นมีผลท าให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวของชิ้นทดสอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง จนมีค่าสูงสุดเท่ากับ 48.51 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณ
การผสมดีบุก 6.15 wt.% หลังจากน้ันปริมาณการผสมดีบุก
ที่เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวลดลง เน่ืองจาก
โครงสร้างจุลภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่ มีอาณา
บริเวณของเฟส  เพิ่มขึ้นอย่างมากจนแทบจะไม่หลงเหลือ
อาณาบริเวณของเฟสยูเทคติก  +   ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณ
หรืออาณาบริเวณของเฟส  มีขนาดใหญ่ขึ้นและลดอาณา
บริเวณของเฟสยูเทคติก  +  และมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
เป็นเฟส  เพิ่มมากขึ้น ดังลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่แสดง
ในรูปที่ 6 ฎ)2– ฑ) เปรียบเทียบกับโครงสร้างจุลภาคในรูป
ที่ 5 และรูปที่ 6 ก)2– ญ) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาอิทธิพลของธาตุเจือทองแดงและดีบุก 
ที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะ
เงินเจือ 750 ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
5.1 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค   
 1. ชิ้นทดสอบโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณการผสม 
92.58%Ag + 7.42%Cu มีลักษณะโครงสร้างจุลภาคเป็น
โครงสร้างเฟสที่ไม่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่า โครงสร้างเดนไดรท์ 
(Dendrite Structure) เกิดเป็นแกนผลึก (Coring) ภายใน
เกรน ซ่ึงเกิดจากการเย็นตัวอย่างไม่สมดุล โดยมีโครงสร้าง
พื้นเป็นเฟส  ล้อมรอบเฟสยูเทคติกเฟส  +  ที่อยู่
ภายในเกรน 
 2. ชิ้นทดสอบโลหะเงินผสมที่ มีปริมาณการผสม 
75.34%Ag + 24.86%Cu มีลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่ได้
เป็นโครงสร้างเฟสที่ไม่สมบูรณ์ เช่นเดียวกับโลหะเงินผสม 
92.58%Ag + 7.42%Cu แต่มีโครงสร้างพื้นเป็นเฟสยูเทคติก
เฟส  +  ล้อมรอบเฟส  (primary ) ที่อยู่ภายในเกรน   
ซ่ึงเกิดจากการที่มีปริมาณทองแดงสูงใกล้ปริมาณส่วนผสม   
ยูเทคติค 
 3. ชิ้นทดสอบโลหะเงินผสม 75 wt% ผสมทองแดง
และดีบุก (Ag + Cu + Sn) พบว่า ปริมาณการผสมดีบุกด้วย
ปริมาณน้อยๆ ไม่เกิน 1 wt.% ลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่ได้
มีลักษณะโครงสร้างพื้นเป็นเฟสยู เทคติกเฟส  +   
ล้อมรอบเฟส  (primary ) ที่อยู่ภายในเกรน เช่นเดียวกับ
ชิ้นทดสอบ 75.34%Ag + 24.86%Cu แต่เม่ือปริมาณการ
ผสมดีบุกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 wt.% และปริมาณทองแดง
ลดลงตามสัดส่วนการผสม พบว่า โครงสร้างจุลภาคของชิ้น
ทดสอบเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณดีบุกที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ปริมาณหรืออาณาบริเวณของเฟสยูเทคติกเฟส  +  มี
แนวโ น้มลดลงอย่ างต่อ เ น่ืองและ มีแนวโ น้ม เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วย เฟส  
(primary ) และเฟส  
5.2 การวิเคราะห์สมบัติทางกล  
 1. โลหะเงินผสม 75.34%Ag + 24.86%Cu มีสมบัติ
ทางกลต่างๆ จากการทดสอบความแข็งและการทดสอบแรง
ดึง พบว่าค่าความแข็งสูงกว่าโลหะเงินสเตอร์ลิง 92.58%Ag 
+ 7.42%Cu เ น่ื อ ง จ าก โ ลหะ เ งิ นผสม  75 . 3 4 %Ag + 
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24.86%Cu มีปริมาณส่วนผสมของทองแดงมากว่า และ
นอกจากน้ียังมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเฟส
ที่เกิดขึ้นภายใน โดยปริมาณทองแดงที่เพิ่มขึ้น มีผลท าให้
ปริมาณหรืออาณาบริเวณของเฟสยูเทคติกเฟส  +  
เพิ่มขึ้นและมีอาณาบริเวณมากกว่าเฟส  

 2. ปริมาณดีบุกที่เพิ่มขึ้นมีผลท าให้สมบัติทางกลของชิ้น
ทดสอบโลหะเงินผสม75 wt.% ผสมทองแดงและดีบุก (Ag + 
Cu + Sn)  มี ค่ า สู ง ก ว่ า โ ลหะ เ งิ นผสม  75 . 3 4 %Ag + 
24.86%Cu ที่มีส่วนผสมของทองแดงเพียงอย่างเดียว และ
นอกจากน้ีปริมาณของดีบุกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองมีแนวโน้ม
ท าให้สมบัติทางกลของชิ้นทดสอบโลหะเงินผสม 75 wt.% 
ผสมทองแดงและดีบุก (Ag + Cu + Sn) เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากดีบุกสามารถละลายรวมเป็นเน้ือเดียวกัน
กับเฟส  ในรูปสารละลายของแข็งท าให้ปริมาณหรืออาณา
บริเวณของเฟส  เพิ่มขึ้นและในทางกลับกันปริมาณดีบุกที่
เพิ่มขึ้นมีผลท าให้ปริมาณหรืออาณาบริเวณของเฟสยูเทคติก
เฟส  +  ลดลงและมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปเป็นเฟส  

เน่ืองจากปริมาณดีบุกที่ เพิ่มขึ้นมีผลท าให้อุณหภูมิหลอม
ละลายของโลหะเงินผสมมีแนวโน้มลดลง  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่มีต่อความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะและคุณภาพ
พื้นผิวชิ้นงาน เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับ ส าหรับโลหะเงินเจือ 750 ที่มีส่วนผสม
ของธาตุเจือทองแดงและดีบุก โดยชิ้นทดสอบเป็นโลหะผสมระหว่าง เงิน (Ag), ทองแดง (Cu) และดีบุก (Sn) ซ่ึงมีปริมาณ
ของธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่ 20.94 wt.% และ 4.09 wt.% ตามล าดับ ซ่ึงพบว่า อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่เหมาะสม
ส าหรับการหล่อขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบที่มีลักษณะเป็นแผงตาข่าย เพื่อทดสอบความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะ คือ 
อุณหภูมิน้ าโลหะในช่วง 825 – 875 ºC เน่ืองจากอุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะที่ต่ ากว่าน้ี ไม่สามารถหล่อขึ้นรูปชิ้นงาน
ทดสอบให้มีความสมบูรณ์ได้(หล่อไม่เต็ม) และอุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะที่สูงกว่าน้ี ชิ้นงานที่ได้จากการทดลองหล่อ
ขึ้นรูปมีแนวโน้มเกิดครีบมาขึ้น เน่ืองจากอุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะที่สูงมีผลท าให้ขอบและผนังโพรงแบบหล่อ 
Investment เกิดการเสียหายและส่งผลให้บริเวณขอบของชิ้นงานเกิดครีบเพิ่มขึ้น แต่ส าหรับอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่
เหมาะสมส าหรับการทดลองหล่อขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม คือ อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะในช่วง 
825 – 850 ºC เน่ืองจากพื้นผิวชิ้นงานทดสอบไม่มีต าหนิหรือความบกพร่องที่มีลักษณะเป็นครีบหรือรูเกิดขึ้น ยกเว้นการ
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เกิดขึ้นของรอยคราบน้ าที่มีสาเหตุมาจากการเตรียมโพรงแบบหล่อที่ไม่เหมาะสม 
ค าหลัก  โลหะเงินเจือ 750, อุณหภูมิเทหล่อ, การหล่อขึ้นรูป, ตัวเรือนเครื่องประดับ 
 
Abstract 
This research is study to influence of metal pouring temperature onto ability of the flowing of metal 
liquid and quality of surface, for finding the optimum casting condition of manufacturing jewelry 
setting for silver alloys 750. The specimens composed of Cu and Sn were 20.94 wt.% and 4.09 wt.% 
respectively. The ability of flowing of metal casting testing by specimen resembles a mesh panel. It was 
found that metal liquid temperature was at 825 – 875 ºC as metal liquid flow could be accessed into 
the full mold and complete. The quality surface testing by specimen resembles a rectangular plate. It 
was found that metal liquid temperature was at 825 – 850 ºC. The specimens surface without blemish 
or defect that resembles a fin or hole. But, the presence of water stains caused by preparation of mold 
cavity improper. 
Keywords:  silver alloy 750, casting temperature, casting, jewelry setting   
 
1. บทน า 
 โลหะเงินเจือ 750 เป็นโลหะผสมที่นิยมน ามาท าเป็นตัว
เรือนเครื่องประดับ โดยโลหะเงินเจือ 750 มีการก าหนดให้
ต้องมีส่วนผสมของโลหะเงินไม่ต่ ากว่า 75 wt.% และมีธาตุ
เจือไม่เกิน 25 wt.% [1] โดยธาตุเจืออาจอยู่ในรูปของธาตุ
บริสุทธ์ิหรือโลหะเจือชนิดต่างๆ ซ่ึงจะมีผลท าให้สมบัติของ
โลหะเงินเจือเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น สมบัติทางกล สมบัติ
ทางกายภาพ สมบัติการหล่อขึ้นรูป เป็นต้น นอกจากธาตุเจือ
ที่มีผลต่อสมบัติการขึ้นรูปแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ส าคัญคือ 
อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะ ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถด้านการ
ไหลของน้ าโลหะ คุณภาพผิวของชิ้นงาน ซ่ึงปัญหาจากการใช้
อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะไม่เหมาะสมกับส่วนผสมทางเคมีของ
โลหะผสมน้ัน ๆ จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน เช่น ชิ้นงาน
ที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ (หล่อไม่เต็มแบบ), การเกิดครีบ
บริเวณขอบชิ้นงาน, การเกิดคราบน้ าที่บริเวณผิว เป็นต้น 
นอกจากน้ียังส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ที่เกิดขึ้นจากการน า
ชิ้นงานมาผลิตซ้ า หรือการปรับแต่งชิ้นงาน เป็นต้น ดังน้ัน 
การเลือกใช้อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่เหมาะสมกับส่วนผสม
ทางเคมีของโลหะผสมน้ันๆ ที่เหมาะสม จะส่งผลต่อคุณภาพ
ช้ินงานดี และสามารถลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการผลิต
ชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพมีจ านวนลดลง  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ อิทธิพลของอุณหภูมิเทหล่อน้ า
โลหะที่ มีต่อความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะและ
คุณภาพพื้นผิวชิ้นงานในกระบวนการหล่อขึ้นรูปตัวเรือน
เครื่องประดับ ส าหรับโลหะเงินเจือ 750 ที่มีส่วนผสมของ
ธาตุเจือทองแดงและดีบุก 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ด าเนินการหล่อขึ้นรูปชิ้นทดสอบ ซ่ึงมีปริมาณ
ส่วนผสมของโลหะเงิน(Ag) ทองแดง(Cu) และดีบุก(Sn) ที่
ส่วนผสม 75 wt.%, 21 wt.% และ 4 wt.% ตามล าดับ [2] 
โดยท าการหล่อขึ้นรูปชิ้นทดสอบ  ด้วยเครื่ องหล่อดู ด
สุญญากาศ ยี่ห้อ Indutherm รุ่น VC 650V ดังแสดงรูปที่ 1 

2. วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นทดสอบหลังการ
หล่อขึ้นรูป ด้วยเทคนิค x – ray fluorescence ด้วยเครื่อง 
x – ray spectrometer ยี่ห้อ Fischer รุ่น XDAL ดังแสดง
ในรูปที่ 2 และทดสอบสมบัติทางกล ได้แก่ การทดสอบความ
แข็ง (HV1) และการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM 
E8M – 99 ซ่ึงชิ้นทดสอบมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 1 เครื่องหล่อดูด

สุญญากาศ 
รูปที่ 2 เครื่อง X-Ray 

spectrometer 
 

 
รูปที่ 3 ลักษณะของชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E8M – 

99 (ASTM, 1999) [3] 
 

3. อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะการหล่อขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 
800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975 และ 1000 ºC 
และก าหนดตัวแปรต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้คงที่ ซ่ึงประกอบด้วย 
แบบชิ้นงาน ขนาดทางเดินน้ าโลหะ อุณหภูมิกระบอกปูน
แบบหล่อ(คงที่ 550 ºC)  โดยลักษณะของชิ้นงานที่ท าการ
ทดลองหล่อขึ้นรูปน้ีประกอบด้วย 
 - ลักษณะเป็นแผงลวดตาข่าย โดยขนาดช่องตาข่าย 
5 X 5 มิลลิเมตร ขนาดลวด 1.3 มิลลิเมตร และขนาด
โดยรวมของแผงลวดตาข่ายเท่ากับ 130 X 76 มิลลิเมตร ดัง
ลักษณะตัวแบบที่แสดงในรูปที่ 4 เพื่อใช้ส าหรับการศึกษา
วิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่ มีผลต่อ
ความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะ 
 - ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 25 X 25 X 2.5 
มิลลิเมตร ดังลักษณะตัวแบบที่แสดงในรูปที่ 5 เพื่อใช้ส าหรับ
การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่มี
ผลต่อคุณภาพพื้นผิวชิ้นงาน 
 - ลักษณะเป็นแหวนเครื่องประดับที่มีลวดลายต่างๆ ดัง
ลักษณะตัวแบบเทียนที่แสดงในรูปที่ 6 เพื่อใช้ส าหรับ
การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่มี
ผลต่อการเก็บรายละเอียดของลวดลายต่างๆ ของชิ้นงานที่ได้

จากการหล่อขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยการเทหล่อน้ า
โลหะที่อุณหภูมิต่างๆ 
 

  
รูปที่ 4 ลักษณะตัวแบบที่เป็น

ลวดตาขา่ย 
รูปที่ 5 ลักษณะตัวแบบที่เป็น

แผ่นสี่เหลี่ยม 
 

 

 
 

  
รูปที่ 6 ลักษณะเป็นแหวนเครื่องประดับที่มีลวดลายตา่งๆ 

 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีและสมบัติทางกล 
 การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นทดสอบสภาพ
หลังการหล่อขึ้นรูป พบว่า ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นทดสอบมี
ค่าแตกต่างจากปริมาณการผสมที่ก าหนดเล็กน้อย ดังแสดง
ในตารางที่ 1 ซ่ึงเกิดจากการสูญเสียในขั้นตอนการหล่อหลอม
ผสมโลหะและหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบ หรืออาจเกิดจาก
เน้ือโลหะมีออกไซด์ผสมอยู่ แล้วออกไซด์ถูกจับหรือแยกออก
ด้วยผงบอแร็ก  (Boric acid powder) ซ่ึงท าหน้าที่ฟลั๊ ก 
(Flux) กลายเป็นขี้ตะกรัน (slag) โดยจะลอยอยู่บนผิวหน้า



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

285 

 

ของน้ าโลหะและแยกตัวจากน้ าโลหะ ส่วนผลการวิเคราะห์
สมบัติทางกลต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นทดสอบ
หลังการหล่อขึ้นรูป [2] 

สถานะ 
ส่วนผสมทางเคม ี(wt.%) 

เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) ดีบุก (Sn) 
ก่อนหล่อขึ้นรูป 75.00 21.00 4.00 
หลังหล่อขึ้นรูป 74.97 20.94 4.09 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกล [4]  
Hardness 

(HV1) 
Yield 

Strength 
(MPa) 

Tensile 
Strength 

(MPa) 

Elongation 
(%) 

89.55.0 227.96.1 263.611.9 42.53.6 
 
 

4.2 อิทธิพลของอุณหภู มิ เทหล่อน้ า โลหะที่ มีผลต่อ
ความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะ 
 การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิเทหล่อน้ า
โลหะที่มีผลต่อความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะด้วย
การเทหล่อน้ าโลหะที่อุณหภูมิต่างๆ โดยการหล่อขึ้นรูป
ชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นรูปลวดตาข่าย พบว่า การเทหล่อน้ า
โลหะที่อุณหภูมิต่ าในช่วง 800 ºC ไม่สามารถท าการหล่อขึ้น
รูปให้ได้ชิ้นงานที่มีลักษณะสมบูรณ์ (หล่อไม่เต็มแบบ) ดัง
ลักษณะชิ้นงานหล่อที่แสดงในรูปที่ 7 ก) ซ่ึงจากการเทหล่อ
น้ าโลหะที่อุณหภูมิน้ีเป็นอุณหภูมิเทหล่อที่ต่ าเกินไป ส่งผลให้
น้ าโลหะไม่สามารถไหลเข้าไปยังบริเวณต่างๆ ของโพรงแบบ
หล่อได้อย่างทั่วถึง เน่ืองจากน้ าโลหะเกิดการแข็งตัวก่อน
น้ันเอง และเม่ือท าการทดลองเพิ่มอุณหภูมิของการเทหล่อน้ า
โลหะให้สูงขึ้นในช่วง 825 – 875 ºC ซ่ึงพบว่า ชิ้นงานที่ได้
จากการหล่อขึ้นรูปมีความสมบูรณ์ของรายละเอียดต่างๆ 
ใกล้เคียงกับต้นแบบเทียนมากที่สุดและไม่พบความบกพร่อง
ใดๆ เกิดขึ้นกับชิ้นงานที่ได้จากการทดลองหล่อขึ้นรูป ดัง
ลักษณะชิ้นงานที่แสดงในรูปที่ 7 ข) – ง) 
 แต่เม่ือท าเพิ่มอุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะให้สูงขึ้น
มากกว่า 875 ºC พบว่า อุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะที่
สูงขึ้น มีผลท าให้ชิ้นงานที่ได้จากการทดลองหล่อขึ้นรูปมีครีบ

เกิดขึ้นที่บริเวณขอบของชิ้นงาน โดยเริ่มมีครีบเกิดขึ้นเพียง
เล็กน้อยที่ อุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะ 900  ºC ซ่ึง
ปริมาณหรืออาณาบริเวณของการเกิดครีบที่บริเวณขอบของ
ชิ้นงานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง เม่ืออุณหภูมิของ
การเทหล่อน้ าโลหะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปริมาณการเกิดครีบมาก
ที่สุดที่อุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะ 1000 ºC ดังลักษณะ
และปริมาณหรืออาณาบริเวณของการเกิดครีบที่แสดงในรูปที่ 
7 จ) – ซ) ซ่ึงจากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
อุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะที่สูงมีผลท าให้ขอบและผนัง
โพรงแบบหล่อ Investment เกิดการเสียหายและส่งผลให้
บริเวณขอบของชิ้นงานเกิดครีบเพิ่มขึ้น 

4.3 อิทธิพลของอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่มีผลต่อคุณภาพ
พื้นผิวชิ้นงาน 
 หลังจากท าการทดลองศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของ
อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่มีผลต่อความสามารถด้านการไหล
ของน้ าโลหะด้วยการเทหล่อน้ าโลหะที่อุณหภูมิต่างๆ เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์หาอุณหภู มิของการเทหล่อน้ าโลหะที่
เหมาะสมส าหรับการหล่อขึ้นรูปชิ้นทดสอบชิ้นงานที่ มี
ลักษณะเป็นลวดตาข่าย ซ่ึงพบว่า อุณหภูมิที่ เหมาะสม
ส าหรับการเทหล่อน้ าโลหะอยู่ในช่วง 825 – 875 ºC ดังน้ัน 
คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้อุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะในช่วง
อุณหภูมิดังกล่าว ส าหรับการทดลองศึกษาวิเคราะห์อิทธิพล
ของอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่มีผลต่อคุณภาพหรือลักษณะ
พื้นผิวชิ้นงานที่ได้จากการหล่อขึ้นรูป โดยทดลองหล่อขึ้นรูป
ชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 25 X 25 X 2.5 
มิลลิเมตร ดังลักษณะตัวแบบที่แสดงในรูปที่ 5 โดยท าการติด
กระสวนตัวแบบเทียนจ านวน 40 ชิ้นต่อต้นเทียน 
 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานที่
ได้จากการหล่อขึ้นรูปด้วยการเทหล่อน้ าโลหะที่ อุณหภูมิ 
825, 875 และ 875 ºC พบว่า ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานที่
ได้จากการหล่อขึ้นรูปส่วนใหญ่มีความเรียบสมบูรณ์เหมือน
กระสวนตัวแบบเทียนทุกประการ แต่มีชิ้นงานทดสอบบาง
ชิ้นเท่าน้ันที่มีความบกพร่องเกิดขึ้น โดยบริเวณขอบของ
ชิ้นงานมีลักษณะเป็นครีบ ผิวชิ้นงานมีต าหนิเป็นรอยคราบน้ า 
(Water marking) และรูบนผิวชิ้นงาน ซ่ึงมีลักษณะดังแสดง
ในรูปที่ 8 และจากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดความ
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บกพร่องลักษณะต่างๆ พบว่า ความบกพร่องของชิ้นงานที่มี
ลักษณะเป็นครีบ ดังลักษณะที่ปรากฏให้เห็นในรูปที่ 8 ก) 
เ กิดจากอุณหภู มิการหล่อหรื ออุณหภู มิ เทน้ าโลหะไ ม่
เหมาะสมและมีอุณหภูมิสูง เ กินไป ส าหรับในส่วนของ
ผิวชิ้นงานมีต าหนิเป็นรอยคราบน้ าน้ัน มีสาเหตุมาจากอัตรา
การผสมระหว่างปูนท าแบบหล่อและน้ าส าหรับการท าโพรง

แบบหล่อไม่เหมาะสม โดยมีอัตราส่วนของน้ ามากเกินไปท า
ให้น้ าบางส่วนเกิดการแยกตัวและไหลบนผิวตัวแบบเทียน
กลายเป็นรอยคราบน้ า ดังลักษณะที่ปรากฏให้เห็นในรูปที่ 
8 ข) – ค) ส าหรับในส่วนของรูบนผิวชิ้นงานน้ัน มีสาเหตุมา
จากฟองอากาศในน้ าโลหะหรือสารมลทินหรือออกไซด์ต่างๆ 
ที่ผสมอยู่ในเน้ือโลหะ 

    
ก) ข) ค) ง) 

    
จ) ฉ) ช) ซ) 

รูปที่ 7 ชิ้นงานทดสอบความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะด้วยการเทหล่อน้ าโลหะที่อุณหภูมิต่างๆ 

   
ก) ครีบเกิดขึ้นที่ขอบชิ้นงาน ข) รอยคราบน้ าบนผิวชิ้นงาน ค) รูที่เกิดจากฟองอากาศหรือสารมลทิน 

รูบนผิวชิน้งาน 

รอยคราบน้ า 
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รูปที่ 8 ชิ้นงานทดลองที่ได้จากการหล่อขึ้นรูปที่มีต าหนิหรือความบกพร่องที่พ้ืนผิวลักษณะต่างๆ 

ตารางที่ 3 จ านวนชิ้นงานที่มีต าหนิ/ความบกพร่อง ที่การเท
หล่อน้ าโลหะอุณหภูมิต่างๆ 

 

 นอกจากน้ี จากการตรวจนับจ านวนของชิ้นงานที่พบ
ต าหนิหรือความบกพร่องลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน 
โดยเฉลี่ยของแต่ละอุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะจากการ
ทดลองหล่อขึ้นรูปจ านวนอุณหภูมิเทหล่อละ 5  ต้นเทียน 
พบว่า ทุกช่วงอุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะ ชิ้นงานที่ได้
จากการทดลองหล่อขึ้นรูปมีต าหนิหรือความบกพร่องที่ มี
ลักษณะเป็นรอยคราบน้ า โดยมีจ านวนชิ้นงานที่มีต าหนิรอย
คราบน้ า เฉลี่ย จ านวน 40 ชิ้ นต่อต้น เทียนหรือ  100 
เปอร์เซ็นต์ ดังรายละเอียดผลการตรวจนับที่แสดงในตารางที่ 
3 ซ่ึงรอยคราบน้ าที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากการเตรียมโพรง
แบบหล่อ ที่เกิดจากอัตราการผสมระหว่างเน้ือปูนที่ใช้ท า
แบบหล่อกับน้ าไม่เหมาะสม โดยมีปริมาณน้ าในการผสมมาก
เกินไป ส าหรับในส่วนของต าหนิหรือความบกพร่องที่ มี
ลักษณะเป็นครีบและรู พบว่า เกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยเฉลี่ย 

2.4  0.55 และ 2  0.71 ชิ้น ตามล าดับ โดยเกิดขึ้นกับ
ชิ้นงานที่ผ่านการหล่อขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะ 
875 ºC แต่จากการทดลองหล่อขึ้นรูปชิ้นงานด้วยอุณหภูมิเท
หล่อน้ าโลหะที่อุณหภูมิต่ าในช่วงอุณหภูมิ 825 – 850 ºC 
ชิ้นงานที่ได้จากการทดลองหล่อขึ้นรูปมีความสมบูรณ์และไม่

พบต าหนิหรือความบกพร่องที่ มีลักษณะเป็นครีบและรู
เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงาน 
 

 

  
รูปที่ 9 รายละเอียดความสมบูรณ์ของลวดลายต่างๆ บนตัวแบบ

เทียนและชิ้นงานทดสอบ จากการทดลองหล่อขึ้นรูปที่อุณหภูมิของ
การเทหล่อน้ าโลหะ 850 ºC 

 

4.4 อิทธิพลของอุณหภู มิ เทหล่อน้ า โลหะที่ มีผลต่อ
รายละเอียดของลวดลายต่างๆ ของชิ้นงาน 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิเทหล่อ
น้ าโลหะที่มีผลต่อความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะและ
คุณภาพพื้นผิวชิ้นงานที่ได้จากการหล่อขึ้นรูปด้วยการเทหล่อ
น้ าโลหะที่อุณหภูมิต่างๆ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
เลือกอุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่เหมาะสมส าหรับการหล่อขึ้น
รูปชิ้นงานเครื่องประดับ เพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของ
อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่มีผลต่อการเก็บรายละเอียดของ
ลวดลายต่างๆ ของชิ้นงานที่ได้จากการทดลองหล่อขึ้นรูป
ชิ้นงานเครื่องประดับ ซ่ึงการด าเนินการทดลองหล่อขึ้นรูป
ชิ้นงานตัวเรือนเครื่องประดับในที่ น้ี คณะผู้วิจัย  เลือกใช้
อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะในช่วงอุณหภูมิ 825 – 850 ºC 
ส าหรับการทดลองหล่อขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับที่ มี
ลักษณะเป็นแหวนเครื่องประดับที่ มีลวดลายต่างๆ ดัง
รายละเอียดในตัวเทียนที่แสดงในรูปที่  6 ซ่ึงผลจากการ
ทดลองหล่อขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับ พบว่า การหล่อขึ้ น

อุณหภูมิเทหล่อ    
น้ าโลหะ (ºC) 

ลักษณะของต าหนิ/ 
ความบกพร่อง 

เฉลี่ย SD 

825 
ครีบ - - 

คราบน้ า 40 0 
รู - - 

850 
ครีบ - - 

คราบน้ า 40 0 
รู - - 

875 
ครีบ 2.4 0.55 

คราบน้ า 40 0 
รู 2 0.71 
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รูปชิ้นงานเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นแหวนเครื่องประดับ 
มีรายละเอียดความสมบูรณ์คมชัดของลวดลายต่างๆ สมบูรณ์
ตามกระสวนตัวแบบเทียน ดังตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับ
แหวนที่แสดงในรูปที่ 9 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเพื่อวิ เคราะห์ อิท ธิพลของ
อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานตัวเรื อน
เครื่องประดับ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่เหมาะสมส าหรับการหล่อ
ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบที่ มีลักษณะเป็นแผงลวดตาข่ายเพื่อ
ทดสอบความสามารถด้านการไหลของน้ าโลหะ คือ อุณหภูมิ
น้ าโลหะในช่วง 825 – 875 ºC เน่ืองจากอุณหภูมิการของ
การเทหล่อน้ าโลหะที่ต่ ากว่าน้ีไม่สามารถหล่อขึ้นรูปชิ้นงาน
ทดสอบให้มีความสมบูรณ์ได้ (หล่อไม่เต็มแบบ) แต่ถ้าเลือกใช้
อุณหภูมิการของการเทหล่อน้ าโลหะที่สูงกว่าน้ี ชิ้นงานที่ได้
จากการทดลองหล่อขึ้นรูปมีแนวโน้มเกิดครีบมาขึ้น เน่ืองจาก
อุณหภูมิของการเทหล่อน้ าโลหะที่สูง มีผลท าให้ขอบและผนัง
โพรงแบบหล่อ Investment เกิดการเสียหายและส่งผลให้
บริเวณขอบของชิ้นงานเกิดครีบเพิ่มขึ้น 
 2. ต าหนิหรือความบกพร่องที่พบของชิ้นงานทดสอบ
การหล่ อขึ้ น รูปที่ มี ลั กษณะเป็นแผ่นสี่ เ ห ลี่ ย มขนาด 
25 X 25 X 2.5 มิลลิเมตร ประกอบด้วย ครีบบริเวณขอบ
ของชิ้นงาน รอยคราบน้ า และรูที่เกิดจากฟองอากาศหรือสาร
มลทินที่ผสมในเน้ือโลหะ 
 3. อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่ เหมาะสมส าหรับการ
ทดลองหล่อขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบที่ มี ลักษณะเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมขนาด 25 X 25 X 2.5 มิลลิเมตร คือ อุณหภูมิเท
หล่อน้ าโลหะในช่วง 825 – 850 ºC เน่ืองจากพื้นผิวชิ้นงาน
ทดสอบไม่มีต าหนิหรือความบกพร่องที่มีลักษณะเป็นครีบ
หรือรูเกิดขึ้น ยกเว้นการเกิดขึ้นของรอยคราบน้ าที่มีสาเหตุมา
จากการเตรียมโพรงแบบหล่อที่ไม่เหมาะสม 
 4. อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะที่ เหมาะสมส าหรับการ
ทดลองหล่อขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบที่ มีลักษณะเป็นแหวน
เครื่องประดับที่มีลวดลายต่างๆ คือ อุณหภูมิเทหล่อน้ าโลหะ
ในช่วง 825 – 850 ºC เน่ืองจากผลการทดลองไม่พบความ

แตกต่างของลักษณะความบกพร่องของชิ้นงานที่ได้จากการ
ทดลองหล่อขึ้นรูป โดยชิ้นงานมีความคมชัดของรายละเอียด
ลวดลายต่างๆ ตามแบบกระสวนตัวแบบเทียน 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาอายุการใช้งานที่สั้นของใบมีดตัดทางปาล์มส่งผลท าให้ประสิทธิภาพของเครื่องย่อยทางปาล์มลดลง การพัฒนาเพื่อ
หาใบมีดตัดที่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสูงจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์
เพื่อ 1) การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของใบตัดโลหะ 4 ชนิด ประกอบด้วยเหล็กกล้า S45C SCM440 
SUS304 และ SKD11 และ 2) การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตใบตัดย่อยทางปาล์ม ผลการทดลองโดยสรุปมีดังต่อไปน้ี 
ใบตัดเหล็กกล้า SKD11 ที่ผ่านการชุบแข็งด้วยสภาวะที่ก าหนดให้ค่าความต้านทานการสึกหรอสูงกว่าใบตัดเหล็กกล้า 
SUS304 S45C และ SCM440 ที่ค่าประมาณ 34 45 และ 60% ตามล าดับ นอกจากน้ันพบว่าเหล็กกล้า S45C มีราคา
ต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยต่ ากว่าเหล็กกล้า SCM440 SKD11 และ SUS30 ประมาณ 6 42 และ 52% ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณาความเหมาะสมระหว่างความต้านทานการสึกหรอและต้นทุนในการผลิต  พบว่าเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 
S45C ที่มีความต้านทานการสึกหรอระดับปานกลางและต้นทุนต่ าเหมาะสมในการผลิตเป็นใบตัดย่อยทางปาล์มมากที่สุด 
ค าหลัก ใบตัด การชุบแข็ง การอบคืนไฟ การสึกหรอ 

 
Abstract 
Shorten tool life service problem of a palm chopper machine cutting blade affects to deteriorate a 
palm chopper machine efficiency. Development for optimizing the cutting blade that shows high 
efficiency and tool life service was an urgent issue that is continuously performed. This research aims 
to 1) study mechanical properties and microstructure of 4 cutting blades metals and 2) compare the 
manufacturing cost of palm chopper machine cutting blade. The summarized results are as follows. 
The SKD11 steel cutting blade that was harden at the given condition showed the higher wear resistance 
than that of SUS304, S45C and SCM440 steels cutting blades for 34, 45 and 60%, respectively. It was 
also found that the S45C steel cutting blade showed the lowered manufacturing cost than that of 
SCM440, SKD11 and SUS304 for 6 42 and 52%, respectively. When comparing the suitability between 
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the wear resistance and the manufacturing cost for application in the agricultural machine, it was found 
that medium carbon S45C steel that showed moderate wear resistance and lowest manufacturing cost 
was the optimized material for producing the cutting blade in this experiment. 
Keywords: cutting blade, hardening, tempering, wear 
 
1. บทน า 

ปาล์มเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจส าคัญที่ท ารายได้เข้า
ประเทศเป็นปริมาณสูง และเป็นพืชที่ท าให้เกิดการสร้างงาน
ให้แก่เกษตรกรมากกว่าหน่ึงแสนครัวเรือนและมีแนวโน้มที่
สูงขึ้น เ น่ืองจากความต้องการใช้น้ ามันปาล์มเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกของโลก [1] การปลูกปาล์มเพื่อน ามาท า
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ ามันพืช สบู่ หรือไบโอดีเซลน้ัน 
พบว่าต้นปาล์มจะมีส่วนประกอบของผลปาล์มไม่เกินร้อยละ 
30 เท่าน้ันถูกน ามาท าการแปรรูป [2] ขณะที่ส่วนอ่ืน ๆ เม่ือ
สิ้นอายุการให้ผลปาล์ม เกษตรกรจะท าการย่อยซากด้วย
เครื่องย่อยก่ิงไม้ทั่วไปซ่ึงมีขนาดใหญ่และมีราคาสูง เพื่อให้มี
ขนาดเล็กลงและสามารถน าไปใช้ในงานรูปแบบอ่ืนต่อไป 
ด้วยเหตุน้ีเกษตรกรที่ปลูกต้นปาล์มจึงได้คิดค้นเครื่องย่อย
ทางปาล์มขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน โดยใช้ต้นก าลังจากรถไถ
ขนาดเล็กในการท าให้ระบบการย่อยเศษเกิดขึ้น แต่ด้วย
ข้อจ ากัดทางด้านวิศวกรรม ท าให้เกิดปัญหาอายุการใช้งานที่
สั้นลงของใบมีดตัดย่อยทางปาล์มที่มีความเหนียวกว่าเศษไม้
ทั่วไปได้เกิดขึ้น และส่งผลท าให้ประสิทธิภาพใบตัดของเครื่อง
ย่อยไม้ลดลง ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกษตรกรได้ท าการทดลอง
เลือกใช้วัสดุหลายชนิดและวิธีการปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีการ
ต่างๆ รวมถึงหาข้อมูลการเลือกใช้โลหะที่เหมาะสมในการ
ผลิตใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์ม โดยมีการศึกษาอย่างเป็น
ระบบที่อาจท าให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิต
ปาล์มได้ 

ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติ
ของโลหะต่างๆ เพื่อเลือกวัสดุที่ใช้ในการตัดวัสดุและมีการ
เปรียบเทียบผลการทดลองที่ส าคัญดังต่อไปน้ี การศึกษา
เปรียบเทียบสมบัติทางกลของใบมีดตัด อ้อยที่ท าจาก
เหล็กกล้าคาร์บอน 2 ชนิด คือ SUPA และ SUP7 ที่ผ่านการ
ชุบแข็งด้วยวิธีการต่างๆ พบว่าใบมีดตัดอ้อยที่อบชุบด้วย
กระบวนการที่ก าหนดและผ่านการอบคืนไฟ ท าให้ใบมีดมี

ความแข็งในระดับเดียวกันกับมีดตัดอ้อยที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 [3] หรือ
การศึกษาการออกแบบและสร้างชุดทดสอบใบมีดตัดตอซัง
ข้าวเพื่อจุดประสงค์ในเลือกชนิดใบมีดที่มีความเหมาะสมของ
กลุ่มใบมีด 2 แบบ และตัวแปรการตัดต่างๆ ผลการทดลองที่
ได้แสดงตัวแปรการออกแบบใบตัดที่สามารถย่อยตอซังข้าว
ได้มากที่สุดเท่ากับ 66% ที่มีความยาวของซังข้าวสูงสุดคือ 
8.1-12 ซม. [4] หรือการเลือกเหล็กกล้า 4 ชนิด ที่มีอัตราการ
สึกหรอต่ าสุดเพื่อการตัดวัสดุกระดาษแผ่นบางที่เรียงตัวเป็น
ชั้นหนา โดยท าการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนเพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความแข็งและกระจายตัว  พบว่า
ประสิทธิภาพในการตัดของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ ากว่า
เหล็กกล้าไร้สนิมและต่ ากว่าเหล็กกล้าดามัสกัส  [5] หรือ
การศึกษาคุณลักษณะและกลไกการสึกหรอของใบตัดที่ มี
ความบางของใบมีดที่ท าจากเหล็กกล้าคาร์บอน 3 ชนิด ที่มี
ปริมาณคาร์บอนแตกต่างกัน ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ 
การเลือกใบมีดที่เหมาะสมท าได้โดยการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบการสึกหรอและการจ าลองสถานการณ์ และพบว่า
อัตราการสึกหรอของใบมีดที่มีความบางมีผลเน่ืองจากรูปร่าง
และความหนาของคมตัด [6] เป็นต้น งานวิจัยเหล่าน้ีได้
น าเสนอแนวคิดที่เป็นไปได้ในการเลือกวัสดุและกระบวนการ
ในการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนของใบตัดที่ มีความ
เหมาะสมในการตัดวัสดุแต่ละชนิด เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
ใบตัดให้ยาวนานขึ้น 

ด้วยข้อมูลปัญหาในการใช้งานเครื่องย่อยปาล์มที่มีอายุ
การใช้งานของใบตัดที่สั้น และข้อมูลการวิจัยในการพัฒนา
ใบมีดตัดวัสดุต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงมี
แนวคิดศึกษาการเลือกใช้วัสดุในการผลิตใบตัดที่มีในประเทศ
ไทย และใช้วิธีการปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีการทางความร้อนที่
เหมาะสม ที่คาดว่าจะส่งผลท าให้เกิดการเพิ่มอายุการใช้งาน 
โดยเฉพาะสมบัติในด้านความแข็งและความต้านทานต่อการ
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สึกหรอของใบตัด เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและ
สามารถรายงานผลการวิจัยน้ีเข้าสู่กลุ่มผู้ใช้งาน กลุ่มช่างซ่อม
บ ารุงและผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นข้อมูลทางเลือกของเกษตรกร
รวมถึงช่างซ่อมบ ารุงเครื่องย่อยทางปาล์ม และเพื่อส่งผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศต่อไป 
 
2. วิธีการทดลอง 
 วัสดุในการทดลองประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน
เกรด S45C เหล็กกล้าผสมต่ าเกรด SCM440 เหล็กกล้าไร้
สนิมเกรด SUS304 และเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด SKD11 มี
ส่วนผสมทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
(%wt) 

ธาต ุ S45C SCM440 SUS304 SKD11 
Fe สมดุล สมดุล สมดุล สมดุล 
C 0.42 0.38 0.45 1.07 
Si 0.23 0.23 1.70 0.97 

Mn 0.67 0.65 0.02 0.45 
P 0.02 0.02 0.03 0.04 
S 0.02 0.02 7.70 0.02 
Ni 0.04 0.04 17.41 0.14 
Cr 0.98 0.96 0.24 12.35 
Mo 0.17 0.15 - 1.86 
Cu 0.01 0.01 - 0.04 
Al 0.02 0.02 - 0.01 
W 0.04 0.03 - 0.05 

 
รูปที่ 1 ชิ้นงานทดสอบ (หน่วย: มม.) 

  
 เหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด ถูกน ามาท าการขึ้นรูปด้วยวิธีการ
ทางกลและมีการหล่อเย็นด้วยน้ าหล่อเย็นขณะท าการขึ้นรูป
ให้มีรูปร่างเป็นใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์มแนวตั้งขนาดเล็ก 

ขนาดของใบตัดกว้าง 50 มม. ยาว 190 มม. และหนา 18 
มม. ดังรูปที่ 1 เม่ือท าการขึ้นรูปชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ชิ้นงาน
ถูกน าไปท าการอบชุบด้วยกรรมวิธีการชุบแข็ง และการชุบ
แข็ง+การอบคืนไฟ ด้วยตัวแปรการอบชุบ ดังตารางที่ 2  

ชิ้นงานใบตัดที่ผ่านการอบชุบจะถูกน ามาท าการเตรียม
ชิ้นทดสอบ เพื่อท าการศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างทาง
โลหะวิทยา อันประกอบด้วยการทดสอบความต้านทานการ
สึกหรอแบบขัดสี การทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาคโดยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

การทดสอบความต้านทานการสึกหรอเป็นไปตาม 
ASTM G65-94 ก าหนดให้ชิ้นงานทดสอบมีขนาดกว้าง 25 
มม. ยาว 50 มม. หนา 18 มม. ส าหรับโคนใบตัด และกว้าง 
25 มม. ยาว 50 มม. หนาตามความลาดเอียงของคมตัด 
ส าหรับปลายใบตัด ท าการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความ
ต้านทานการสึกหรอด้วยการขัดสีพื้นผิวด้วยล้อยาง ใช้สารขัด
เป็นทรายแห้งขนาด 80 เมช ล้อยางหมุนด้วยอัตราเร็ว 200 
รอบต่อวินาที เวลาในการทดสอบ 30 นาที และท าการ
เปรียบเทียบเทียบค่าน้ าหนักชิ้นงานที่สูญเสียไป [7] 

ตารางที่ 2 สภาวะการอบชุบ 
วัสด ุ สภาวะ การชุบแข็ง การอบคืนไฟ 

 อุณหภูมิ 1050 °C 650 °C 
S45C เวลาอบแช่ 60 นาท ี 45 นาท ี

 สารชุบ น้ า อากาศ 
 อุณหภูมิ 1200 °C 650 °C 

SCM440 เวลาอบแช่ 60 นาท ี 45 นาท ี
 สารชุบ น้ า อากาศ 
 อุณหภูมิ 1090 °C 650 °C 

SUS304 เวลาอบแช่ 60 นาท ี 45 นาท ี
 สารชุบ น้ ามัน อากาศ 
 อุณหภูมิ 1030 °C 650 °C 

SKD11 เวลาอบแช่ 60 นาท ี 45 นาท ี
 สารชุบ น้ ามัน อากาศ 

 
การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา ท าได้โดยการ

น าบริเวณคมตัดที่ถูกตัดแยกไปหล่อประคองด้วยเรซิน ท า
การขัดเตรียมผิวชิ้นงานโดยการขัดหยาบด้วยกระดาษทราย
เบอร์ 150 400 1000 และ 2000 ในน้ าไหล แล้วขัดละเอียด
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ด้วยผงเพชรขนาด 9 3 และ 1 ไมครอน บนผ้าสักหลาด 
จนกระทั่งได้ผิวที่มันวาวคล้ายกระจกเงา และกัดผิวหน้าน้ัน
ด้วยสารละลายกรด เพื่อให้ชิ้นงานสามารถแสดงรายละเอียด
ของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดขึ้นได้ 

ความแข็งของชิ้นงานที่ผ่านการอบชุบแล้วจะถูกท าการ
ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิกเกอร์สตาม JIS 
Z2244 ก าหนดให้ใช้แรงในการกดทดสอบ 300 กรัมแรง 
เวลากดแช่  10 วินาที  [8] แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 
ส่วนประกอบ คือ การทดสอบความแข็งที่โคนใบตัดและ
ปลายใบตัด โดยท าการทดสอบความแข็งบนพื้นผิวที่ถูก
เตรียมไว้ส าหรับการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค การทดสอบ
ความแข็งบริเวณโคนใบตัดท าการทดสอบแบบสุ่มจ านวน 15 
จุด แต่ละจุดห่างกันอย่างน้อย 0.5 มม. ขณะที่การทดสอบ
ความแข็งที่บริเวณปลายใบตัดก าหนดให้มีจุดท าการทดสอบ
ดังรูปที่ 2 โดยจุดท าการทดสอบห่างจากปลายใบมีดประมาณ 
0.5 มม. และท าการทดสอบห่างจากผิวด้านข้าง 0.1 มม. 
ระยะห่างการทดสอบแต่ละจุด 0.5 มม. 

 

 
รูปที่ 2 ต าแหน่งการวดัความแข็งที่ปลายคมตดั (หน่วย: มม.) 

 

วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตใบมีดตัดทางปาล์มที่
ผ่านการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน  โดยใช้สูตร ดังน้ี 
ต้นทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไป + ค่าแรงงาน
ทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต                                  (1) 
 
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์ 

รูปที่ 4 แสดงการสูญเสียน้ าหนักของชิ้นงานทดสอบที่
ผ่านการทดสอบการสึกหรอ โดยช้ินงานที่ มีการสูญเสีย
น้ าหนักน้อยคือชิ้นงานที่มีความต้านทานการสึกหรอสูง และ
ช้ินงานที่ มีการสูญเสีย น้ าหนักมากคือชิ้นงานที่ มีความ
ต้านทานการสึกหรอต่ า ซ่ึงในเหล็กกล้าแต่ละชนิดจะให้ค่า
ความต้านทานการสึกหรอที่แตกต่างกัน ในสภาพจ าหน่าย 
เหล็กกล้าที่ มีปริมาณคาร์บอนที่สู งกว่าจะแสดงความ

ต้านทานการสึกหรอที่สูงกว่า นอกจากน้ันเหล็กกล้าที่มีธาตุ
ผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากธาตุคาร์บอนจะส่งเสริมให้มีความ
ต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้นได้ ดังเห็นได้จากความต้านทาน
การสึกหรอของเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 ซ่ึงแสดงค่าความ
ต้านทานสูงสุดในสภาพจ าหน่ายของต าแหน่งโคนใบตัดดังรูป
ที่ 4 (ก) เม่ือท าการชุบแข็งเหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิดด้วยสภาวะ
การชุบแข็งที่ก าหนด พบว่าความต้านทานการสึกหรอของ
เหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 14 13 26 47% 
ส าหรับเหล็กกล้า S45C SCM440 SUS304 และ SKD11 
ตามล าดับ และเม่ือท าการอบคืนไฟเพื่อเพิ่มความเหนียวและ
คลายความเครียดจากกระบวนการชุบแข็ง พบว่าค่าความ
ต้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าลดลงเป็น 2 5 11 7% 
ส าหรับเหล็กกล้า S45C SCM440 SUS304 และ SKD11 
ตามล าดับ ดังรูปที่ 4 (ก) 

 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างชนดิของเหล็ก 

การอบชุบ และการสูญเสียน้ าหนัก 
 

เม่ือเปรียบเทียบความต้านทานการสึกหรอในบริเวณ
ปลายและโคนใบมีดตัด พบว่าความต้านทานการสึกหรอมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับการเกิดขึ้นที่โคนใบตัด ดัง
รูปที่ 4 (ข) อย่างไรก็ตาม พบค่าความต้านทานการสึกหรอมี
ค่าสูงกว่าโคนใบตัดประมาณ 2 3 3 และ 4% ส าหรับ
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เหล็กกล้า S45C SCM440 SUS304 และ SKD11 ตามล าดับ 
นอกจากน้ันเหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด เม่ือท าการอบคืนไฟ พบว่า
ความต้านทานการสึกหรอของชิ้นทดสอบมีค่าลดลงเพียง
เล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะการชุบแข็งประมาณ 2 1 
3 และ 7% ส าหรับเหล็กกล้า S45C SCM440 SUS304 และ 
SKD11 ตามล าดับ 

 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างชนดิของเหล็ก 

การอบชุบ และค่าความแข็ง 
 

  

 รูปที่ 5 แสดงค่าความแข็งของชิ้นงานทดสอบที่ผ่านการ
ทดสอบความต้านทานต่อการเสียรูปของวัสดุ จะเห็นได้ว่า
ความแข็งของชิ้นงานทดสอบน้ันมีความสัมพันธ์ที่แปรผัน
โดยตรงกับความต้านทานการสึกหรอ สังเกตุได้จากผลการ
ทดสอบของเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 ในสภาพชุบแข็ง ที่มี
ค่าการทดสอบความต้านทานการสึกหรอดีที่สุดจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดน้ันมีค่าการทดสอบความแข็งที่สูงมาก ดังรูป
ที่ 5 (ก) และ (ข) ซ่ึงหลังการชุบแข็งเหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด ตาม
สภาวะที่ก าหนด พบว่าค่าความแข็งโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 
506 489 209 และ  709 HV ส าห รั บ เ หล็ กกล้ า  S45C 
SCM440 SUS304 และ SKD11 ตามล าดับ และเม่ือท าการ
อบคืนไฟชิ้นงานเหล็กกล้าเหล่าน้ัน พบว่าค่าความแข็งของ
วัสดุโดยเฉลี่ยก็จะลดลงเหลือ 419 284 242 และ 543 HV 
ส าหรับเหล็กกล้า  S45C SCM440 SUS304 และ SKD11 
ตามล าดับ 
 รูปที่ 5 (ข) เป็นการเปรียบเทียบค่าความแข็งของวัสดุ
โดยเฉลี่ยระหว่างบริเวณโคนและปลายใบมีดตัด พบว่าที่
บริเวณมุมปลายใบมีดตัดจะมีแนวโน้มของผลการทดสอบ
เป็นไปในลักษณะเดียวกับบริเวณโคน กล่าวคือมีความแข็ง
ของวัสดุโดยเฉลี่ยที่มีค่าไม่แตกต่างกันมากนักและอาจถือได้
ว่าเป็นค่าความแข็งเดียวกัน นอกเหนือไปจากในบริเวณที่จุด
การกดทดสอบเข้าใกล้กับปลายคมตัดหรือผิวของชิ้นงาน
ทดสอบเท่าน้ันที่ค่าความแข็งของวัสดุจะให่ค่าความแข็งที่
สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาค 
วัสด ุ สภาพจ าหน่าย ชุบแข็ง ชุบแข็ง+อบคืนไฟ 

S45C 

   

SCM 
440 
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SUS 
304 

   

SKD11 

   

เม่ือน าเหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด มาตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาค พบว่าการปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีการทางความร้อน 
จะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้าง
จุลภาคภายในเน้ือโลหะ ดังแสดงในตารางที่  3 ได้แ ก่ 
เหล็กกล้าคาร์บอน S45C เม่ือท าการชุบแข็ง จะพบโครงสร้าง
ที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวคล้ายเสาเข็ม เรียกว่ามาร์เทนไซท์ ที่
มีขนาดเล็กกระจายอยู่โดยทั่วทั้งชิ้นงานอยู่ประมาณ 60% 
เม่ือเปรียบเทียบกับสภาพจ าหน่ายที่มีเพียงโครงสร้างเฟอร์
ไรท์และเพิร์ลไลท์ และเม่ือท าการอบคืนไฟ พบว่าจ านวน
โครงสร้างมาร์เทนไซท์จะลดลงแต่เฟอร์ไรท์จะเพิ่มขึ้น [7] 
เหล็กกล้าผสมต่ า SCM440 จะมีโครงสร้างจุลภาคพื้นฐานที่
คล้ายกับเหล็กกล้าคาร์บอน S45C เม่ือน าไปชุบแข็ง พบว่ามี
โครงสร้างมาร์เทนไซท์เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเหล็กกล้า
คาร์บอน S45C แต่เน่ืองจากในเหล็กกล้า SCM440 น้ันมี
ปริมาณธาตุคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเน้ือเหล็กน้อยกว่า จึงท าให้
โอกาสในการเกิดโครงสร้างมาร์เทนไซท์น้ันมีเพียง 56% ซ่ึง
น้อยกว่าที่เกิดขึ้นในเหล็กกล้า S45C แต่ขนาดของโครงสร้าง
จะโตกว่า และการอบคืนไฟก็เช่นเดียวกันกับเหล็กกล้า S45C 
[9] โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 พบว่ามี
โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายแผ่นกระเบื้องแตกถูกน ามาเรียง
ต่อกัน เรียกว่าออสเทนไนท์ [10] เม่ือท าการชุบแข็งจะเกิด
การสะสมของโครเมียมคาร์ไบด์ขึ้นที่บริเวณขอบเกรนซ่ึงมี
ลักษณะเป็นสันตรง และในการอบคืนไฟเกรนจะมีขนาดที่โต
ขึ้นจากในสภาพชุบแข็ง และเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 
เน่ืองจากมีธาตุคาร์บอนและโครเมียมผสมอยู่ในปริมาณสูง 
เม่ือน าไปชุบแข็งโครงสร้างที่เกิดขึ้นจึงประกอบด้วยด้วย
โครงสร้างพื้นฐานของมาร์ เทนไซท์ และมีเ ม็ดคาร์ไบด์
ประมาณ 5% กระจายอยู่โดยทั่ว เม่ือน าไปอบคืนไฟคาร์ไบด์

จะเกิดการรวมตัวกันและมีขนาดที่โตขึ้นตามล าดับ [11] 

ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตใบมีดตัดทางปาล์ม 

วัสด ุ สภาวะ 
ค่า
วัสด ุ

ค่าแรง 
+โสหุ้ย 

ค่า
ไฟฟ้า 

สาร
ชุบ 

รวม 

S45C 
จ าหน่าย 150 450 0 0 600 

ชุบแข็ง 150 450 65 10 675 

อบคืนไฟ 150 450 73 10 683 

SCM 
440 

จ าหน่าย 200 450 0 0 650 

ชุบแข็ง 200 450 65 10 725 

อบคืนไฟ 200 450 73 10 733 

SUS 
304 

จ าหน่าย 600 550 0 0 1150 

ชุบแข็ง 600 550 65 34 1249 

อบคืนไฟ 600 550 73 34 1257 

SKD
11 

จ าหน่าย 300 550 0 0 850 

ชุบแข็ง 300 550 65 34 949 

อบคืนไฟ 300 550 73 34 957 
     

 
ผลการทดสอบสมบัติทางกลของเหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด 

พบว่า เหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 ที่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง
มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับใช้ท าใบมีดตัดทางปาล์ม 
เน่ืองจาก สามารถทนการสึกหรอได้เป็นอย่างดีและมีความ
แข็งแรงสูงกว่าเหล็กกล้าชนิดอ่ืน อย่างไรก็ตามยังมีหลัก
ส าคัญที่ถูกน ามาใช้เพื่อตัดสินใจเลือกวัสดุ คือ การเลือกวัสดุ
ที่ท าให้เกิดต้นทุนรวมน้อยที่สุด โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
คุณภาพเป็นส าคัญ ดังตารางที่ 4 ที่แสดงให้เห็นถึงต้นทุนรวม
เฉลี่ยในกระบวนการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนของ
เหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด เม่ือน ามาวิเคราะห์จะพบว่าต้นทุนการ
ผลิตใบมีดตัดที่ท าจากเหล็กกล้า SKD11 และ SUS304 น้ันมี
ราคาต้นทุนการผลิตที่สู งกว่าในเหล็กกล้า  S45C และ 
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SCM440 อยู่มาก จึงได้น าเหล็กกล้า SKD11 และ S45C ซ่ึงมี
สมบัติทางกลที่มีความใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบกับราคา
ต้นทุนการผลิต พบว่าเหล็กกล้า SKD11 น้ันมีราคาที่สูงกว่า
เหล็กกล้า S45C ในสภาพชุบแข็งอยู่ถึง 29.5% แต่มีอัตรา
การสึกหรอต่างกันเพียง 4% และมีความแข็งต่างกัน 27.7% 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

การเลือกวัสดุส าหรับน าไปผลิตเป็นใบมีดตัดทางปาล์ม
ที่ดีน้ัน ควรจะต้องมีสมบัติทางกลที่ส าคัญทั้งในด้านทนต่อ
การสึกหรอและมีความแข็งแรงสูง ซ่ึงจะท าให้ใบมีดตัดมีอายุ
การใช้งานที่ยาวขึ้น จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ใบมีดตัดที่ผลิตจากเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด SKD11 
ที่ผ่านการชุบแข็ง จะให้ค่าการทดสอบสมบัติทางกลและ
โครงสร้างจุลภาคที่เหมาะสมที่สุดต่อการน าไปใช้งาน โดย
ให้ผลการทดสอบอัตราการสึกหรอบริเวณปลายใบมีดตัดที่ 
2.25% ภายในจะประกอบไปด้วยโครงสร้างคาร์ไบด์ความ
ละเอียดเป็นจ านวนมากกระจายอยู่โดยทั่วทั้งชิ้นงาน ท าให้
เหล็กเหล็กกล้าSKD11 มีความแข็งเฉลี่ยถึง 710.3 HV 

2. หากพิจารณาถึงต้นทุนของวัสดุแต่ละชนิดที่มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า เหล็กกล้าคาร์บอน S45C ที่
ผ่านกระบวนการชุบแข็ง จะมีต้นทุนการผลิตต่ าสุด โดยให้ค่า
ผลการทดสอบสมบัติทางกลในระดับปานกลาง ที่มีค่าผลการ
ทดสอบอัตราการสึกหรอบริเวณปลายใบตัด 6.35% ค่าความ
แข็ง เฉลี่ ยที่  513.6 HV และภายในโครงสร้างหลักจะ
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบมาร์เทนไซท์ 
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บทคัดย่อ 
การเชื่อมพอกแข็งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมซ่อมพื้นผิวที่สึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร  อย่างไรก็
ตามการใช้ผิวโลหะเชื่อมพอกแข็งเป็นผิวส าเร็จของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลน้ันเป็นไปได้ยากเน่ืองจากผิวหน้าแนวเชื่อมมี
ความหยาบสูง ด้วยเหตุน้ีในงานเชื่อมซ่อมการปรับผิวให้มีความละเอียด เช่น การกัด หรือการเจียระไน แนวเชื่อมจึงต้องมี
การปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวชิ้นส่วนให้ดีขึ้น งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ในการศึกษาการเปรียบเทียบการสึกหรอของคมตัด 
รูปร่างเศษการตัดและความหยาบผิวในการกัดแนวแนวเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อสีเทา JIS-FC25 ผลการทดลองโดย
สรุปมีดังน้ี ตัวแปรการการกัดที่เหมาะสมของการศึกษาทดลองน้ีพบได้เม่ือท าการกัดผิวหน้าด้วยความเร็วรอบ 1100 รอบ
ต่อนาที อัตราป้อน 100 มม.ต่อนาที โดยไม่มีการใช้สารหล่อเย็น สภาวะน้ีแสดงการสึกหรอของคมตัดมีค่าต่ าสุด 86.78 
ไมโครเมตร ค่าความหยาบผิว 0.435 ไมโครเมตร เศษกัดมีรูปร่างยาวต่อเน่ืองเป็นเกลียว ความหนาและความยาวของเศษ
กัดเท่ากับ 0.746 และ 5.410 มิลลิเมตร ความเร็วรอบการตัดที่เพิ่มขึ้นส่งผลท าให้การสึกหรอเพิ่มขึ้น ความหยาบผิวลดลง 
เศษกัดมีความหนาและความยาวลดลง 
ค าส าคัญ การเชื่อมพอกแข็ง การกัดปาดผิวหน้า ความหยาบผิว การสึกหรอ สารหล่อเย็น 
 
Abstract 
A hard-faced welding is an effective method for repairing the worn surface of the agricultural machine 
part. Unfortunately, an application the hard-faced surface as a finished surface of the machine part was 
not impossible because of the high rough surface of the weld bead. Therefore, in the repaired welding 
unit, the surface finishing such as milling or grinding of the weld bead is always performed for improving 
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the higher part surface quality. This research aims to comparative study of a cutting edge wear, chip 
morphology and a roughness in a milling process of a hard-faced weld metal milling on the JIS-FC25 
cast iron surface. The summarized results are as follows. The optimized milling process parameter in 
this experimental study was the rotating speed of 1100 rpm, the feed rated of 100 mm/min and the 
dry coolant. This condition showed the cutting edge wear of 86.78 m, the roughness of 0.435 m, the 
continuous spiral chip, and the chip thickness and length of 0.746 and 5.410 millimeters, respectively. 
The increase of the rotating speed affected to increase the cutting edge wear, decrease the roughness 
and decreased the chip thickness and length. 
Keywords:  hard-faced welding, face milling, roughness, wear, cutting-fluid 
 
1. บทน า 

ในการซ่อมแซมพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะที่เกิดการเสียด
มีกับวัสดุอ่ืนๆ ในงานอุตสาหกรรม สามารถท าได้หลาย
วิธีการ เพื่อจุดประสงค์หลักในการชดเชยโลหะที่สูญเสียไป 
อย่างไรก็ตามหากท าการเพิ่มเน้ือโลหะในต าแหน่งที่สูญหาย 
และสามารถเพิ่มสมบัติทางกล เช่นความแข็ง และความ
ต้านทานการสึกหรอ (Wear resistance) ของชิ้นส่วนน้ันๆ 
สามารถส่งผลท าให้อายุการใช้งานของชิ้นส่วนยาวนานขึ้นได้ 
ด้วยเหตุน้ีการเลือกวิธีการในการเพิ่มเน้ือโลหะและสมบัติทาง
กลของพื้นผิวชิ้นส่วนโลหะที่เกิดการสึกหรอจึงมีการศึกษา
และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในงานอุตสาหกรรม [1, 2] การเพิ่ม
ปริมาณเน้ือโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมลวดหุ้มฟลักซ์เป็น
หน่ึงในกระบวนการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ เกิดการสึกหรอใน
เครื่องจักรกลเกษตรที่มีประสิทธิผล [1] สามารถพบได้ในการ
เชื่อมชิ้นส่วนต่างๆ เช่นลูกหีบล้อบดอ้อยในอุตสาหกรรมการ
ผลิตน้ าตาล อย่างไรก็ตามความหยาบของผิวโลหะเชื่อมที่มี
ค่าสูงส่งผลให้ โลหะเชื่อมพอกแข็งมีข้อจ ากัดในการน า
ชิ้นส่วนไปประยุกต์ใช้งาน ด้วยเหตุน้ีผิวหน้าแนวเชื่อมต้องมี
การปรับสภาพให้มีความเรียบและละเอียดดังคาดหวัง เพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้งานได้ตามต้องการ [2] 
 ที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยหลายๆ งานที่ ได้กล่าวถึงงาน
เชื่อมพอกแข็งและการสึกหรอของคมตัด รูปร่างเศษการตัด 
เช่น การศึกษาอิทธิพลของการเคลือบผิวด้วย aCN/TiAlN 
บนการสึกหรอของมีดกลึง แรงตัด พื้นผิวส าเร็จและรูปร่าง
เศษการกัดผิวหน้าของโลหะผสมพิเศษเกรด Ti6Al4V ใน
งานวิจัยน้ีได้สรุปว่าการเคลือบผิวด้วย aCN/TiAlN ท าให้มี

ความต้านทานการสึกหรอสูงขึ้นและมีดกลึงมีอายุการใช้งาน
ยืดออกไปอีกประมาณ 15% ของอายุการใช้งาน และพิสูจน์
ได้ว่ามีประสิทธิภาพในรูปร่างเศษชิ้นงานและพื้นผิวส าเร็จ 
เ น่ืองจากมีสมบัติที่ โดดเด่นในแง่ของการยึดเกาะความ
ต้านทานการสึกหรอของพื้นผิวส าเร็จและรูปร่างเศษ  [3] 
นอกจากน้ีมีงานวิจัยหน่ึงได้กล่าวในเรื่องของการสังเกตการณ์
ทดลองการสึกหรอของเครื่องมือตัด แรงตัดและรูปร่างเศษ
การตัดในการกัดผิวหน้าของโคบอลต์ตามโลหะผสมพิเศษกับ
ลักษณะทางกายภาพแบบที่ มีการเคลือบผิวและไม่มีการ
เคลือบผิว ซ่ึงได้กล่าวถึงการตรวจสอบผลกระทบเงือนไขที่มี
ผลต่อการตัดเฉือน (ความเร็วตัด, อัตราป้อนและความลึกใน
การตัด บนการสึกหรอของเครื่องมือตัด รูปร่างเศษการตัด
และแรงตัดในการกัดผิวหน้า [4] หรือการศึกษาอิทธิพลของ
โครงสร้างจุลภาคในการสึกหรอแบบขัดสีของ โลหะผสมพอก
แข็งผิวชุบ Fe-Cr-C-Nb โดยกระบวนการเชื่อมแบบเปิด ซ่ึง
ในงานวิจัยน้ีได้รับการพัฒนาส าหรับวัสดุหุ้มด้วยเทคนิคการ
เชื่อมแบบเปิดชิ้นส่วนภายใต้การสึกหรอแบบขัดสี แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาโลหะผสมพอกแข็ง Fe-Cr-C-Nb มีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น ความต้านทานการสึกหรอแบบขัดสี เม่ือเปรียบเทียบ
กับคาร์บอนสูงธรรมดา / โครเมียมสูง โลหะผสมพอกแข็งมี
ค่าความแข็งที่สูงขึ้นและมีปริมาณ M7C3 ที่สูงขึ้น [5] 

ข้ อ มู ลที่ ก ล่ า วม าข้ าง ต้ น  ก าร เ ชื่ อม พอกแข็ ง มี
ความส าคัญในงานซ่อมแซมชิ้นงานที่เกิดการสึกหรอแต่ข้อมูล
ในการเตรียมพื้นผิวที่มีเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ทดแทน
ชิ้นส่ วนต่ างๆ  มีค่ อนข้างจ า กัด  ด้ วยเหตุ น้ี ผู้ วิ จัย จึ ง มี
จุดประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ของการสึกหรอคมตัด 
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ความหยาบผิว และรูปร่างเศษการกัด ในการเตรียมพื้นผิว
โลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวเหล็กหล่อ JIS-FC25 ด้วย
วิธีการกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานเชื่อมพอกแข็ง
ในอนาคตต่อไป 

 
2. วิธีการทดอง 

วัสดุที่ใช้ในการทดลองในครั้งคือ เหล็กหล่อสีเทา JIS-
FC25 ซ่ึงมีส่วนผสมทางเคมีประกอบด้วย คาร์บอน 3.20% 
ซิลิกอน 2.30% แมงกานีส 0.55% และโครเมียม 0.40% 
แผ่นเหล็กหล่อมีขนาดความหนา 15 มิลลิเมตร ความกว้าง 
110 มิลลิเมตรและความยาว 160 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ขนาดชิ้นงานเหล็กหล่อ JIS-FC25 

กระบวนการเชื่อมที่ใช้ในการสร้างชั้นโลหะพอกแข็ง 
คือกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ (Shielded metal 
arc welding: SMAW) โดยใช้ เครื่องเชื่อมอินเวอร์ เตอร์
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input voltage) 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้า
ขาออกขณะเชื่อม (Output Current Range)  10 -215 
แอมแปร์ เครื่องเชื่อมน้ีสามารถเชื่อมได้ทั้งกระแสตรง (DC) 
และกระแสสลับ (AC) ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ที่ใช้ในการเชื่อมชั้น
โลหะเชื่อมพอกแข็ง  คือลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกแข็ ง 
(Hardfacing electrode) ส าหรับงานโลหะเสียดสีกับโลหะ
และเสียดสีกับทราย เป็นลวดเชื่อมประเภทไฮโดรเจนต่ า 
(Low Hydrogen Electrode)  ยี่ ห้ อ  YAWATA เ ก ร ด  H-
350C (JIS Z 3251) ที่ มีส่วนผสมประกอบด้วยคาร์บอน 

0.16% ซิลิกอน 0.43% แมงกานีส 1.32% และโครเมียม 
1.55% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 350 
มิลลิเมตร 

การเตรียมชิ้นงานเพื่อการเชื่อมพอกแข็ง แผ่นชิ้นงาน
เหล็กหล่อถูกน ามาท าความสะอาดโดยก าจัดผิวดิบของ
เหล็กหล่อออกด้วยวิธีการขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 
250 พื้นที่การเชื่อมก าหนดให้มีการเชื่อมในพื้นที่ก่ึงกลางแผ่น
งาน ขนาดความกว้าง 50 มิลลิ เมตร ความยาว 100 
มิลลิเมตร การเชื่อมพอกแข็งในครั้งน้ี ใช้กระแสเชื่อมที่ 130 
แอมแปร์ เป็นกระแส DC [6] ก่อนท าการเชื่อมชิ้นงาน 
ก าหนดให้มีการอุ่นชิ้นงานก่อนท าการเชื่อมซ่ึงอุณหภูมิที่ใช้
คือ 350 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิระหว่างเชื่อมให้คงที่อยู่
ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส การเชื่อมเป็นแบบเดินแนว 
บนผิวของแผ่นเหล็กหล่อโดยไม่ส่ายลวดเชื่อม ทิศทางการ
เชื่อมจะขนานกับความยาวของแผ่นเหล็กหล่อ ใช้ท่าราบใน
การเชื่อมท าการเชื่อมพอกแข็งทั้งหมด 3 ชั้น ดังรูปที่ 2 
(หมายเลขในรูปที่ 2 แสดงล าดับการเชื่อมชิ้นงาน) และลวด
เชื่อมต้องท าการอบเพื่อไล่ความชื้นออกที่ อุณหภูมิ 250 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที 

 
รูปที่ 2 จ านวนชั้นในการเชื่อม [7] 

แผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเชื่อมพอกแข็งน ามาตัดให้
ได้ขนาดความยาว 80 มิลลิเมตร และความยาว 20 มิลลิเมตร 
โดยใช้บริเวณตรงกลางแนวรอยเชื่อม มีการปรับแต่งผิวหน้า
ชิ้นงานโดยเครื่องเจียระไนราบที่บริเวณผิวหน้าพอกแข็งที่
บริเวณชั้นที่ 3 การเตรียมเครื่องกัดอัตโนมัติ แบบเพลางาน
แนวตั้ง ท าได้โดยการจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับยึดชิ้นงาน 
เครื่องมือตัดที่ใช้เป็นเม็ดมีดซีเมนต์คาร์ไบด์ (ISO class P40) 
เคลือบผิวด้วย TiN+TiCN+Al2O3  

ตัวแปรในการกัดประกอบด้วยความเร็วตัด 800-1700 
รอบ/นาที อัตราป้อน 100 รอบ/นาที และความลึกในการตัด 
1 มิลลิเมตร การหล่อเย็นแบบแห้งและแบบเปียก แบบเปียก
จะใช้สารหล่อเย็นชนิด Soluble oils (อัตราส่วนผสมต่อน้ า 
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1:20) ในการกัดหน่ึงรอบท าการกัดพื้นที่กว้าง 20 มิลลิเมตร
และยาว 80 มิลลิเมตร ความลึก 0.25 มิลลิเมตรรวมทั้งหมด 
4 รอบ จะได้ที่ความลึก 1 มิลลิเมตร หลังจากท าการกัดปาด
หน้าครบ 1 รอบจะท าการถอดเม็ดมีดออกมาเพื่อท าการวัด
การสึกหรอของคมตัด ดังรูปที่ 3  

การวัดความหยาบผิวของแนวแกนการกัดแต่ละแนวถูก
ท าการศึกษาที่ต าแหน่งหัว กลาง และท้ายการทดสอบ [8] 
เศษกัดที่ได้จากการกัดน ามาวิเคราะห์รูปร่างและถ่ายรูปด้วย
กล้องไมโครสโคปตามมาตรฐาน ISO 8688-1:1989 (E) [9] 

 
รูปที่ 3 ต าแหน่งการวดัการสึกหรอ [10] 

 
3. ผลการทดลอง 
 รูปที่ 4 (ก) ถึง (ง) แสดงถึงเศษที่ได้จากการกัดผิวหน้า
โลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อ JIS-FC25 แบบไม่ใช้สาร
หล่อเย็น ที่ความเร็วในการตัด 800-1700 รอบต่อนาที และ
อัตราป้อน 100 มิลลิเมตรต่อนาที ซ่ึงเศษการกัดถูกน ามา
ตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ความลึกในการกัด 1 มิลลิเมตรจาก
ผิวหน้าโลหะเชื่อมพอกแข็ง ในการตรวจสอบพบว่าเศษที่ได้มี
รูปร่างลักษณะเป็นเกลียวแบบต่อเน่ือง เศษการกัดมีความ
หนาและความยาวที่ลดลงเม่ือความเร็วรอบในการกัดมีค่า
เพิ่มขึ้นดังรูปที่ 4 (จ) ที่ความเร็วในการตัด 800  รอบต่อนาที 
มีค่าความยาวเศษยาวที่สุดมีขนาด 5.470 มิลลิเมตร และ
ความหนาเศษตัดขนาด 0.843 มิลลิเมตร ส่วนความยาวเศษ
และความหนาเศษที่มีขนาดสั้นที่สุด พบได้ที่ความเร็วในการ
ตัด 1700 รอบต่อนาที  ซ่ึงแสดงความยาวเศษ 4.670 
มิลลิเมตรและความหนาขนาด 0.652 มิลลิเมตร 
 

(ก) ความเร็วตัด 800 รอบต่อนาที (ข) ความเร็วตัด 1100 รอบต่อนาที 

 
(ค) ความเร็วตัด 1400 รอบต่อนาที (ง) ความเร็วตดั 1700 รอบต่อนาท ี

 
(จ) ความยาวและความหนาเศษตดั 

รูปที่ 4 ลักษณะเศษตัดแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น 

รูปที่ 5 (ก) ถึง (ง) แสดงถึงลักษณะเศษการตัดที่ได้จาก
การกัดผิวหน้าโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อ JIS-FC25 
แบบใช้สารหล่อเย็น ความเร็วกัด 800-1700 รอบต่อนาที 
ความลึกในการกัด 1 มิลลิเมตรจากผิวกัดหน้าโลหะเชื่อม
คล้ายกับรูปที่ 4 และอัตราป้อน 100 มิลลิเมตรต่อนาที  
พบว่าเศษที่ได้จากการกัดมีลักษณะเป็นเกลียวยาวต่อเน่ือง 
และมีค่าความยาวและความหนาของเศษการกัดเพิ่มขึ้นเม่ือ
ความเร็วรอบของการกัดเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นค่าที่สวนทางกับการ
กัดโดยไม่ใช้สารหล่อเย็นในรูปที่ 4 ความยาวเศษตัดที่สั้น
ที่สุดพบได้ที่ที่ความเร็ว 800 รอบต่อนาที ซ่ึงมีค่าความยาว
เศษ 4.250 มิลลิเมตร และความหนาเศษ 0.782 มิลลิเมตร 
ขณะที่ความเร็วรอบที่ให้ค่าความยาวเศษตัดและความหนา
เศษตัดที่ยาวสุด คือความเร็วรอบ 1700 รอบต่อนาที ที่ค่า
ความยาวเศษตัด 6.412 มิลลิเมตร และความหนาเศษ 1.072 
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มิลลิเมตร 
ในการทดสอบความสามารถในการตัดเฉือนทั้งแบบใช้

สารหล่อเย็นและไม่ใช้สารหล่อเย็น ลักษณะเศษการตัด
รูปร่างจะแตกต่างกันออกไป สังเกตได้ว่าแบบไม่ใช้สารหล่อ
เย็น ที่ความเร็วในการตัดต่ าความยาวเศษตัดและความหนา
เศษตัดจะยาวมากกว่าความเร็วรอบในการตัดสูง และแบบใช้
สารหล่อเย็นที่ความเร็วรอบต่ าความยาวเศษตัดและความ
หนาของเศษตัดจะสั้นกว่าความเร็วรอบสูง 

 
(ก) ความเร็วตัด 800 รอบต่อนาที (ข) ความเร็วตัด 1100 รอบต่อนาที 

 
(ค) ความเร็วตัด 1400 รอบต่อนาที (ง) ความเร็วตดั 1700 รอบต่อนาท ี

 
(จ) ความยาวและความหนาเศษตดั 

รูปที่ 5 ลักษณะเศษตัดแบบใช้สารหล่อเย็น 

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบการ
กัดและการสึกหรอของของคมตัดแบบไม่ใช้สารหล่อเย็นและ
แบบใช้สารหล่อเย็น ผลการพบว่าในกระบวนการกัดใน
สภาวะแบบไม่ใช้สารหล่อเย็นที่ความเร็วตัดต่ าท าให้คมตัด
เกิดการสึกหรอน้อยกว่าสภาวะแบบใช้สารหล่อเย็น ผลการ
ทดลองน้ีได้คล้ายกับบทความการเปรียบเทียบการสึกหรอคม

ตัดในสภาวะแห้งและเปียกพบว่าสภาวะแห้งท าให้เกิดการสึก
หรอของคมตัดน้อยกว่าสภาวะปียกการเ กิดลักษณะน้ี
เน่ืองจากในสภาวะแบบใช้สารหล่อเย็นประกอบด้วยหยดสาร
หล่อเย็นในปริมาณสูงแต่ไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวสัมผัส
ระหว่างคมตัดและชิ้นงานได้ ท าให้ไม่สามารถท าให้เกิดการ
ระบายความร้อนที่เพียงพอเพื่อท าให้อุณหภูมิลดลงมาได้ จึง
ท าให้เกิดการสึกหรอที่คมตัดมากขึ้น [11] 

 
รูปที่ 6 การสึกหรอของคมตัด 

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบการ
กัด ค่าความหยาบผิวของโลหะเชื่อมที่ผ่านการกัด และการ
สึกหรอของคมตัด ผลการทดลองพบว่า ที่ความเร็วรอบใน
การตัดเฉือน 1700 รอบต่อนาที มีค่าความหยาบผิว 0.264 
ไมโครเมตร และการสึกหรอของคมตัด 118.308 ไมโครเมตร 
เม่ือความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้นค่าความหยาบผิวแนวโน้ม
ลดลง แต่ค่าการสึกหรอของคมตัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตาม
ความเร็วในการตัดเฉือนที่เพิ่มขึ้น ค่าความหยาบผิวที่มีค่า
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มากที่สุดจะอยู่ที่ 0.592 ไมโครเมตร ที่ความเร็วตัด 800 รอบ
ต่อนาที และมีค่าการสึกหรอของคมตัด 79.550 ไมโครเมตร 
ผลการทดลองพบว่าความเร็วรอบในการกัดผิวหน้ามี
ผลกระทบต่อความหยาบผิว ความเร็วรอบในการกัดที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลท าให้ความหยาบผิวลดลง 

เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ISO8688-1:1989 (E) 
พบว่าการสึกหรอคมตัดสามารถเลือกคมตัดวัสดุชนิดน้ีมาท า
การตัดเฉือนโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กหล่อ JIS-FC25 ได้ 
เน่ืองจากการสึกหรอคมตัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซ่ึง
ค่าที่ยอมรับโดยประมาณ 200 ไมโครเมตร แต่ค่าที่ จะ
น ามาใช้ต้องอยู่ในตัวแปรที่ก าหนดคือ ความเร็วในการตัด
เฉือนตั้งแต่ 800 ถึง 1700 รอบต่อนาที และอัตราป้อน 100 
มิลลิเมตรต่อนาที และความลึกในการตัด 1 มิลลิเมตร
อย่างไรก็ตามการพัฒนาเพื่อหาชนิดวัสดุคมตัดที่ดีที่สุดน้ี ควร
มีการพัฒนาต่อไป 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบการกัด ความหยาบผิวโลหะ
เช่ือม และการสึกหรอของคมตัดของการกัดแบบแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น 

  
4. สรุป 
 ในงานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
สึกหรอคมตัด ความหยาบผิวและรูปร่างเศษการตัดในการกัด
โลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อ JIS-FC25 ผลการ
ทดลองโดยสรุปมีดังน้ี 
 4.1 ในการกัดผิวหน้าพบเศษการกัดที่มีลักษณะเป็น
เกลียว การกัดผิวหน้าสภาวะแบบใช้สารหล่อเย็นท าให้เกิด
เศษการกัดที่ยาวและหนากว่าสภาวะไม่ใช้สารหล่อเย็น 
 4.2 การเปรียบเทียบการสึกหรอของคมตัดในสภาวะไม่
ใช้สารหล่อเย็น พบว่าการกัดในสภาวะไม่ใช้สารหล่อเย็นให้

ค่าการสึกหรอที่ต่ ากว่า 
 4.3 ในความเร็วรอบในการกัดผิวหน้ามีผลกระทบต่อ
ความหยาบผิวโลหะเชื่อม เม่ือความเร็วรอบในการกัดที่
เพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ความหยาบผิวลดลง 
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อิทธพิลตัวแปรการเชือ่มอารก์โลหะแก๊สคลุมต่อสมบัติของโลหะเชื่อมพอกแข็ง 
บนผิวเหลก็หลอ่สีเทา JIS-FC25 
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บทคัดย่อ 
การเชื่อมพอกแข็งเป็นหน่ึงในวิธีการเพิ่มสมบัติทางกลของพื้นผิวชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ความแข็ง หรือความต้านทานการ
เสียดสี ที่สามารถท าได้ง่ายและการปฏิบัติการไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงวัสดุพื้นผิวหรือวัสดุของผิวพอก
แข็งที่มีการกระท าอย่างต่อเน่ืองส่งผลท าให้ต้องมีการศึกษาเพื่อจัดท าข้อก าหนดจ าเพาะขั้นตอนการเชื่อมใหม่ งานวิจัยน้ีมี
จุดประสงค์ในการศึกษาตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมประกอบด้วยกระแสเชื่อมและจ านวนชั้นการพอกแข็ง ที่มีผล
ต่อความต้านทานการสึกหรอ ความแข็ง โครงสร้างจุลภาค และการแตกร้าวของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนเหล็กหล่อ FC25
ผลการทดลองโดยสรุปมีดังน้ี กระแสเชื่อมที่เพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ความแข็งของแนวเชื่อมพอกแข็งและความต้านทานการสึก
หรอของแนวเชื่อมเพิ่มขึ้นตัวแปรการเชื่อมที่ให้ค่าความแข็งสูงสุด 550HV และอัตราการต้านทานการสึกหรอต่ าสุด 
1.23% คือแนวเชื่อมพอกแข็งกระแสเชื่อม 160 แอมแปร์การเพิ่มจ านวนชั้นในการพอกแข็งส่งผลท าให้ความแข็งและ
ความต้านทานการสึกหรอเพิ่มขึ้น แต่ส่งผลท าให้ปริมาณการแตกร้าวในโลหะเชื่อมเพิ่มขึ้น 
ค าหลักการเชื่อมพอกแข็ง กระแสเชื่อม จ านวนชั้น การสึกหรอการแตกร้าว 
 
Abstract 
Hard-faced welding is a simple and non-complex operation that could raise mechanical properties such 
as hardness and wear of the machine part surface. However, a variation of a base material and an 
electrode that is continuously performed, it leads to investigate for new welding procedure 
specification. This research aims to study gas metal arc welding process parameter that composed of 
welding currents and hard-faced weld layers on wear, hardness, microstructure and cracking on a hard-
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faced weld metal on FC25 cast iron surface. The summarized results are as follows. Increase of the 
welding current affected to increase the hardness and the wear resistance of the hard-faced weld metal. 
The optimum welding parameter that produced the hardness of 550HV and the wear resistance of 
1.23% was the welding current of 160 A. Increase of the hard-faced weld layer resulted in the increase 
of the hardness and the wear resistance of the weld metal and resulted in the increase of the crack 
amount. 
Keywords: hard-faced welding, welding current, welding layer, wear, cracking 
 
1. บทน า 

การสึกหรอ(Wear) ของพื้นผิวชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
เกิดจากการสัมผัสของพื้นผิว เช่น การขัด การสี การหมุน 
การกระแทก กับสภาวะแวดล้อมที่มีความแข็งที่แตกต่าง 
เช่น พื้นผิวของชิ้นส่วนอ่ืนๆ หรือส่วนของแข็งขนาดเล็กที่
หลุดล่วงในเครื่องจักร การเคลื่อนเข้าสัมผัสกันของชิ้นส่วน
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ น้ีเกิดการหลุดล่วงออกมาและส่งผล
ท าให้ขนาดของชิ้นส่วนเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากขนาด
เดิม นอกจากน้ันผลความคลาดเคลื่อนของขนาดชิ้นงานน้ี
สามารถส่งผลท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร
ลดลงได้ [1]ตัวส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการสึกหรอ
ประกอบด้วย โครงสร้างจุลภาคของโลหะที่เกิดการสัมผัส
กันรูปแบบของโลหะ ความหยาบผิวของโลหะ ขนาดเกรน
ของโลหะ แรงที่มากระท าต่อชิ้นส่วน อุณหภูมิในการสัมผัส
กันของ โลหะสองชนิด  ความเ ร็ ว ในการ สัมผั ส  และ
สิ่งแวดล้อมในขณะใช้งานเป็นต้น [2] 

การเชื่อมซ่อม (Repair welding) เป็นวิธีการหน่ึงที่
ถูกน ามาใช้ในกระบวนการซ่อมแซมบริเวณเน้ือโลหะที่เกิด
การสึกหรอเน่ืองจากเป็นวิธีการที่สะดวก ต้นทุนในการผลิต
ผิวพอกต่ า ในบางกรณีไม่จ าเป็นต้องถอดชิ้นส่วนออกจาก
เครื่องจักร นอกจากน้ันการเชื่อมพอกสามารถท าให้เกิดผิว
พอกที่มีความแข็งและสามารถต้านทานการสึกหรอได้ดีกว่า
โลหะเดิมมากกว่า 3 เ ม่ือเลือกลวดเชื่อมพอกแข็งและตัว
แปรการเชื่อมที่มีความเหมาะสมกับโลหะน้ันๆ ที่ผ่านมามี
การประยุกต์การเชื่อมเพื่อท าการสร้างชั้นโลหะพอกแข็งที่
น่าสนใจและพบว่าความแข็งของโลหะเชื่อมพอกแข็งน้ัน
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเฟสที่เกิดขึ้นในโลหะเชื่อม โลหะเชื่อม
บนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอน 1020 ที่สร้างขึ้นด้วยการเชื่อม

อ า ร์ ก ล ว ด หุ้ ม ฟ ลั ก ซ์ (Shielded metal arc welding: 
SMAW) น้ันสามารถเพิ่มความแข็งได้เม่ือลวดเชื่อมที่เลือกใช้
น้ันสามารถท าให้เกิดการกระจายตัวอย่างละเอียดของเฟส 
Fe-Ti Fe-V Fe-Mo และเฟสคาร์ไบด์[3]หรือการกระจาย
ตัวอย่างละเอียดของเฟสโครเมียมคาร์ไบด์ในเหล็กกล้า
คาร์บอนปานกลาง JIS-S45C [4] นอกจากน้ันค่าความแข็ง
และความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบน
พื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอนสามารถเพิ่มขึ้นได้เม่ือมีการควบคุม
อุณหภูมิระหว่างเที่ ยวเชื่อม  จ านวนการเชื่อมซ้อนแนว 
[5]ในกรณีของการเชื่อมเหล็กหล่อเทา ค่าความแข็งของชั้น
โลหะเชื่อมพอกแข็งด้วยวิธีการเชื่อมอาร์ลวดหุ้มฟลักซ์
สามารถเพิ่มขึ้นได้เม่ือการกระจายตัวของเฟสโลหะคาร์ไบด์
ต่างๆ เช่น โครเมียมคาร์ไบด์ หรือวานาเดียมคาร์ไบด์ ใน
โลหะเชื่อมพอกแข็งมีค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือก
โลหะเชื่อมที่มีปริมาณคาร์บอนสูงอาจท าให้โลหะเกิดการ
แตกร้าวได้ [6-8] 

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยจึงมีจุดประสงค์ในการ
เชื่อมพอกแข็งเหล็กหล่อเทา JIS-FC25ด้วยการเชื่อมอาร์ก
โลหะแก๊สคลุม (Gas metal arc welding: GMAW) ซ่ึงเป็น
กระบวนการเชื่อมที่สามารถเชื่อมโดยอัตโนมัติได้ ง่ายต่อ
การควบคุมตัวแปร และสามารถลดปัญหาของคุณภาพช่าง
เชื่อมและลวดเชื่อมลงได้ โลหะเชื่อมที่ผ่านการเชื่อมถูก
น าไปท าการตรวจสอบเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อม 
ข้อมูลการทดลองที่ได้สามารถน าไปใช้ในการเชื่อมพอกแข็ง
วัสดุโลหะเหล็กหล่อเทาในงานอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป 
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2. วิธีการทดลอง 
2.1 วัสดุอุปกรณ์ 
 วั ส ดุ ที่ ใ ช้ เ ป็ น โ ลหะ ฐ าน  (Base metal) คื อแผ่ น
เหล็กหล่อเทาเกรดJIS-FC25 หนา 15 มิลลิเมตร ความกว้าง 
110 มิลลิเมตรและความยาว 160 มิลลิเมตรที่ได้จากการ
หล่อทรายเปียก (Green sand casting) ดังรูปที่  1 ผิวดิบ
ของเหล็กหล่อถูกก าจัดออกด้วยเครื่องเจียระไนราบที่มีการ
หล่อเย็นเพื่อท าให้เกิดความส่ าเสมอ ที่ผ่านกระบวนการ
เจียระไนผิวหน้า ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กหล่อเทาและลวด
เชื่อมแสดงดังตารางที่ 1 

 
รูปที่ 1 รูปร่างชิ้นงานเช่ือม (หน่วย: mm.) 

 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กหล่อเทาและลวดเชื่อม
ไส้ฟลักซ์พอกแข็ง (%น้ าหนัก) 

ธาตุผสม 
ส่วนผสมทางเคม ี

เหล็กหล่อเทา ลวดเช่ือม 
C 3.200 0.588 
Si 2.300 0.667 

Mn 0.550 1.994 
P - 0.012 
S - 0.001 
Cr 0.400 7.846 
Mo - 0.572 
V - 0.345 

กระบวนการเชื่อมในการทดลองน้ี คือการเชื่อมอาร์ก
โลหะแก๊สคลุม โดยเครื่องเชื่อมอินเวอเทอร์เครื่องหมาย
ก า ร ค้ า  Fronius รุ่ น  Transpuls synergic 2700 Alu-
edition ลวดเชื่อมที่ใช้ในการสร้างชั้นพอกแข็ง คือลวดไส้ 
ฟลักส์ (Flux-core wire electrode) รหัส MF 6 GF-60GP 

ซ่ึงมีส่วนผสมทางเคมีดังตารางที่ 1เส้นผ่านศูนย์กลางของ
ลวดเชื่อม 1.60 มิลลิเมตร  

ในการเชื่อมโลหะพอกแข็ง ก าหนดให้การเชื่อมเกิดขึ้น
ในพื้นที่กว้าง 50 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร ต าแหน่ง
ก่ึงกลางของแผ่นเหล็กหล่อ [9] ดังรูปที่ 1 เท่าน้ัน ตัวแปรการ
เชื่อมในการทดลองถูกก าหนดค่าดังตารางที่ 2 การเชื่อมซ้ า
แนวก าหนดให้เป็นดังรูปที่ 3 กล่าวคือแนวเชื่อมปัจจุบันมีการ
เหยซ้อนบนแนวเชื่อมก่อนหน้าประมาณ 30% (พิจารณา
แนวเชื่อมที่ 1 และ 2) ขณะที่แนวเชื่อมชั้นที่สูงขึ้น ก าหนดให้
แนวเชื่อมเริ่มต้นอยู่ ก่ึงกลางแนวเชื่อมด้านล่างดังต าแหน่ง
แนวที่ 7 ที่อยู่ก่ึงกลางของแนวที่ 1 และ 2  

ตารางที่ 2ตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการเชื่อม 
ตัวแปรการเชื่อม ค่าก าหนด 

- กระแสเชื่อม (แอมแปร์) 120-180  
- ความเร็วเดินแนว (มิลลิเมตรต่อนาที) 200 
- จ านวนชั้นพอกแข็ง (ชั้น) 1-4 
- อุณหภูมิอุ่นงาน (องศาเซลเซียส) 400 
- อุณหภูมิระหว่างเที่ยวเช่ือม (องศาเซลเซียส) 250 
- แก๊สปกคลุม CO2 

- อัตราการไหลแก๊สปกคลุม (ลิตรต่อนาที) 12 
- ระยะเกยระหว่างแนวเช่ือม (%) 30 

การทดสอบและตรวจสอบสมบัติของโลหะเชื่อมพอก
แข็งประกอบด้วยการทดสอบความต้านทานการสึกหรอ 
(Wear test) การทดสอบความแข็งของโลหะเชื่อม และการ
ตรวจสอบโครงสร้าง โลหวิทยาของโลหะเชื่อม โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการดังน้ี 

การทดสอบความต้านทานการสึกหรอเป็นการทดสอบ
เพื่อเปรียบเทียบน้ าหนักก่อนและหลังการทดสอบของโลหะ
เชื่อม โลหะเชื่อมที่มีการสูญเสียน้ าหนักน้อย คือโลหะที่มี
ความต้านทานการสึกหรอสูง การทดสอบด าเนินการตาม 
ASTM G65  โดยก าหนดสภาวะการทดสอบประกอบด้วย
ความเร็วรอบการหมุน 200 รอบต่อนาที น้ าหนักกดรวม 130
นิวตัน สารขัด คือ ทรายซิลิกาขนาด 120 เมช ระยะเวลาใน
การขัด 2 นาที ระยะทางในการทดสอบรวม 4000 เมตร 
[10] 
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รูปที่ 3 ล าดับการเชื่อมพอกแข็ง 

การทดสอบความแข็งใช้การทดสอบความแข็งไมโครวิก
เกอรส์สภาวะการทดสอบประกอบด้วยแรงกด 300 กรัมแรง 
เวลากดแช่ 10 วินาที โดยท าการทดสอบความแข็งในแนวดิ่ง
จากผิวหน้าแนวเชื่อมพอกแข็งลงสู่โลหะฐาน โดยก าหนดให้
ระยะห่างระหว่างจุดทดสอบมีค่า 0.5 มิลลิเมตรดังรูปที่ 4ใน
การทดสอบน้ีก าหนดต าแหน่ง 0.0 มิลลิเมตร คือต าแหน่งที่
เส้นขอบเขตระหว่างโลหะฐานและโลหะเชื่อม[4] 

 
รูปที่ 4 การทดสอบความแขง็โลหะเชื่อมพอกแข็ง[4] 

โครงสร้างโลหวิทยาประกอบด้วยโครงสร้างมหภาค
และจุลภาค ในการเตรียมชิ้นทดสอบแผ่นโลหะเชื่อมถูกเลือก
ตัดตั้งฉากกับแนวเชื่อมที่ระยะก่ึงกลางแผ่นโลหะเชื่อมด้วย
เครื่องตัดใบขัดสีความเร็วรอบสูงที่มีการหล่อเย็นด้วยน้ าหล่อ
เย็นขณะตัดเพื่อป้องกันการเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
โลหวิทยาเน่ืองจากความร้อนขณะท าการตัด ชิ้นงานที่ได้ถูก
น าท าการขัดหยาบด้วยกระดาษทรายในน้ าไหลเบอร์ 150-
1500 และท าการขัดมันด้วยผงเพชรขนาด 1 ไมโครเมตร 
ผิวหน้าชิ้นงานที่มันวาวคล้ายกระจกถูกท าการกัดผิวหน้าด้วย
สารละลายที่ก าหนดเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงสร้าง
โลหะวิทยา การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคท าได้โดยกล้อง
จุลทรรศน์แบบแสงLight optical microscope: LOM)  

3. ผลการทดลองและการวิจารณ์ 
รูปที่5 (ก) และ (ข) แสดงโครงสร้างมหภาคแนวเชื่อม

ตัดขวางทิศทางการเดินแนวเชื่อม แนวเชื่อมพอกแข็งถูก
เชื่อมด้วยกระแส 160แอมแปร์โดยไม่ใช้และใช้แก๊สปกคลุม 
พบว่าแนวเชื่อมที่ได้มีความสมบูรณ์ไม่พบจุดบกพร่องต่างๆ 
ในโครงสร้างมหภาคของแนวเชื่อม 

 
รูปที่ 5 โครงสร้างมหภาคของแนวเช่ือมพอกแข็ง 1 ชั้น ที่เช่ือมด้วย

กระแส 160แอมแปร์ 

อย่างไร ก็ตามเ ม่ือท าการเชื่อมที่กระแสต่ า 120 
แอมแปร์ทั้งสองแบบพบจุดบกพร่องขนาดใหญ่ที่เกิดจากการ
หลอมละลายไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุน้ีการเชื่อมที่กระแสต่ าควร
มีการหลีกเลี่ยง กระแสเชื่อมที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มท าให้ความ
กว้างของแนวเชื่อม ความสูงของแนวเชื่อม ความกว้างของ
พื้นที่กระทบร้อนของแนวเชื่อมพอกแข็งเพิ่มขึ้น แต่มีการ
หลอมลึกของแนวเชื่อมมีค่าลดลง  

 
(ก) ไม่มีแก๊สปกคลุม 

 
(ข) มีแก๊สปกคลุม 

รูปที่ 6  ความแข็งของโลหะเชื่อมพอกแข็ง1 ชั้น 

รูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบความแข็งของแนวเชื่อม
พอกแข็งที่กระแสเชื่อมต่างๆ เม่ือท าการเปรียบเทียบค่า
ความแข็งของพื้นที่ 3 ต าแหน่งประกอบด้วยโลหะฐาน (Base 
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metal: BM) พื้นที่กระทบร้อน (Heat affected zone: HAZ) 
และโลหะเชื่อม (Weld metal: WM) พบว่าค่าความแข็งของ
พื้นที่กระทบร้อนมีค่าสูงกว่าโลหะฐาน เน่ืองจากการปรับ
สภาพของเกล็ดกราไฟท์และโครงสร้างพื้น (Matrix) ของ
เ ห ล็ ก ห ล่ อ สี เ ท า ที่ มี ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ ล ะ เ อี ย ด ล ง 
[11]ขณะเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบกับความแข็งของโลหะ
เชื่อมพบว่าความแข็งที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นสูง เน่ืองจากการก่อตัว
ของเฟสโครเมียมที่รวมตัวกับคาร์ไบด์ในปริมาณสูงของเหล็ก
ท่อท าให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นได้ [6-8]และเม่ือพิจารณาโลหะ
เชื่อมที่เชื่อมด้วยกระแสเชื่อมต่างๆ พบว่าค่าความแข็งสูงสุด
ของโลหะเชื่อมเม่ือท าการเชื่อมด้วยกระแส 4 ค่าและใช้แก๊ส
ปกคลุมที่แตกต่าง การเชื่อมด้วยกระแสเชื่อม 160 แอมแปร์ 
แบบไม่ใช่แก๊สปกคลุมมีค่าความแข็งสูงสุด 418 HV 

 
รูปที่ 7ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักสูญหายและกระแสเชื่อม ของแนว

เช่ือมพอกแข็ง1 ชั้น 

ค่าความแข็งของโลหะเชื่อมที่เชื่อมด้วยกระแส 120-
180 แอมแปร์และการใช้แก๊สปกคลุมที่แตกต่างน้ีส่งผล
โดยตรงต่อความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็ง
ที่ท าการทดสอบและแสดงในรูปของการสูญเสียน้ าหนัก 
โลหะเชื่อมที่มีความแข็งสูงเป็นโลหะเชื่อมที่มีความต้านทาน
การสึกหรอสูงสูงสุดดังรูปที่ 7 ด้วยเหตุน้ีจึงสามารถสรุปได้ว่า 
กระแสเชื่อม 160 แอมแปร์และการเชื่อมแบบไม่ใช้แก๊สคลุม
เป็นกระแสเชื่อมที่เหมาะสมและท าให้เกิดความแข็งสูงสุด
และความต้านทานการสึกหรอสูงสุดจึงถูกเลือกเป็นตัวแปร
การเชื่อมส าหรับสร้างโลหะเชื่อมพอกแข็ง 1-4 ชั้น บนแผ่น
เหล็กหล่อเทาต่อไป 

 
 

 
รูปที่ 8 โครงสร้างมหภาคของแนวเช่ือมพอกแข็ง 1-4 ชั้น 

รูปที่ 8 แสดงโครงสร้างมหภาคของแนวเชื่อมพอกแข็ง 
1-4 ชั้น พบรอยแกตร้าว (Crack) บนพื้นที่ท าการตรวจสอบ 
และมีทิศทางตั้งฉากกับผิวหน้าแนวเชื่อมดังรูปที่ 8 (ก) เม่ือ
จ านวนชั้นพอกแข็งเพิ่มขึ้นปริมาณแตกร้าวที่แนวเชื่อม
เพิ่มขึ้น และต าแหน่งการเกิดการแตกร้าวเกิดทั่วไปบนโลหะ
เชื่อมเริ่มจากแนวที่ 1 ไปสู่ผิวหน้าแนวเชื่อม นอกจากน้ันเม่ือ
พิจารณาต าแหน่งโคนแนวเชื่อมเม่ือท าการเชื่อมชั้นพอกแข็ง
ที่ 2-4 พบการเกิดการแตกร้าวที่โคนแนวเชื่อมขึ้นดังวงรีไข่
ปลาในรูปที่ 8 (ข) ถึง (ง)  ลึกลงไปในพื้นที่กระทบร้อนของ
แนวเชื่อมการแตกร้าวที่เกิดขึ้นในการเชื่อมเหล็กหล่อน้ีเป็น
สิ่งที่ต้องการท าการพิจารณาหาสาเหตุต่อไปเน่ืองจากการ
เชื่อมพอกแข็งด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ที่มีปริมาณโครเมียมต่ า
กว่า 4.50% น้ันไม่เ กิดขึ้น และค่าความแข็งและความ
ต้านทานการสึกหรอที่ได้มีค่าต่ ากว่า [11] 

นอกจากจุดบกพร่องการแตกร้าวที่เกิดขึ้นในชิ้นงาน
แล้ว การตรวจสอบพบการบิดเบี้ยวของชิ้นงานเม่ือจ านวนชั้น
ของแนวเชื่อมเพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่ 8 (ข) ถึง (ง) การบิดตัว
น้ีเกิดจากความสะสมบนชิ้นงานที่เกิดจากการให้ความร้อน
การเชื่อมหลายครั้ง ส่งผลท าให้แผ่นเหล็กหล่อเกิดการ
ขยายตัวเม่ือได้รับความร้อนและหดตัวเน่ืองจากการเย็นตัว
และท าให้เกิดการเสียรูปขึ้น 
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รูปที่ 9ความสัมพันธ์ของตวัแปรการเช่ือมพอกแข็งระหว่างค่าความแขง็

และอัตราการต้านทานการสึกหรอ 

 
แผ่นเหล็กหล่อที่ถูกเชื่อมพอกแข็งจ านวน 1-4 ชั้นถูก

น ามาท าการเตรียมชิ้นทดสอบ ทดสอบความแข็ง ทดสอบ
ความต้านทานการสึกหรอ และแสดงผลการทดสอบดังรูปที่ 
9 ซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนชั้นพอกแข็ง ความ
แข็ง และน้ าหนักสูญหาย ผลการทดลองพบว่าค่าความแข็ง
ของโลหะเชื่อมมีค่าเพิ่มขึ้นเม่ือจ านวนชั้นพอกแข็งเพิ่มขึ้น
จาก 1 ถึง 4 ชั้น ค่าน้ าหนักสูญหายที่มีค่าต่ าสุดหรือค่าความ
ต้านทานสูงสูงพบได้เม่ือท าการเชื่อมพอกแข็ง4 ช้ันที่แสดงค่า
น้ าหนักสูญหายประมาณ 1.23 เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของ
โลหะเชื่อมพอกแข็งเม่ือจ านวนชั้นเพิ่มขึ้นคาดว่าเกิดจากการ
เจือจาง(Dilution) ของส่วนผสมทางเคมีของโลหะลวดเชื่อมมี
ค่าลดลงเม่ือจ านวนชั้นการเชื่อมซ้อนแนวเพิ่มขึ้น ส่วนผสม
ของโลหะลวดเชื่อมที่มีค่าเจือจางลดลงน้ีท าให้ส่วนผสมทาง
เคมีของโลหะเชื่อมเข้าใกล้ส่วนผสมทางเคมีของโลหะลวด
เชื่อมซ่ึงบ่งชี้ให้ทราบถึงการที่โลหะลวดเชื่อมมีสมบัติทางกลที่
ใกล้เคียงกับโลหะลวดเชื่อมที่ก าหนด ผลการทดลองคล้ายกัน
น้ีพบได้เม่ือท าการเชื่อมบนพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม 304 และ
เหล็กกล้ามาเทนไซท์ SA553 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเลเซอร์
[12] หรือการเคลือบผิวพอกแข็งโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม-
โบรอน- ซิลิกอน-คาร์บอนบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอน 
[13]หรือการเชื่อมพอกแข็งจ านวน 3 ชั้นบนพื้นผิวเหล็กกล้า
คาร์บอน ASTM A36 ด้วยการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์[14, 
15]หรือการเชื่อมพอกแข็งจ านวน 3 ชั้นบนพื้นผิวเหล็กหล่อ
เทา ASTM grade 2500 ด้วยการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์

[16]ผลการทดลองของการทดลองเหล่าน้ีแสดงให้เห็นการ
เจือจางของส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อมลดลงเม่ือจ านวน
ชั้นการเชื่อมพอกแข็งเพิ่มขึ้น และท าให้ความแข็งและความ
ต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้น 
 
4. สรุป 

4.1 กระแสเชื่อมที่เพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ความแข็งของ
แนวเชื่อมพอกแข็งและความต้านทานการสึกหรอของแนว
เชื่อมเพิ่มขึ้นน้ีเน่ืองจากการลดขนาดและการกระจายตัว
สม่ าเสมอของเฟสในโลหะเชื่อม 

4.2 ตัวแปรการเชื่อมที่ให้ค่าความแข็งสูงสุด550HV 
และอัตราการต้านทานการสึกหรอต่ าสุด1.23% คือแนวเชื่อม
พอกแข็งกระแสเชื่อม 160 แอมแปร์ความเร็วเดินเชื่อม 200 
มม. /นาที และจ านวนชั้นพอกผิว 4 ชั้น  

4.3 การเพิ่มจ านวนชั้นในการพอกแข็งส่งผลท าให้
ความแข็งและความต้านทานการสึกหรอเพิ่มขึ้น แต่ส่งผลท า
ให้ปริมาณการแตกร้าวในโลหะเชื่อมเพิ่มขึ้น 
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ของโลหะบดักรีไร้สารตะกั่ว SAC305 และ SAC305-0.5In บนวัสดุฐานทองแดง 
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บทคัดย่อ 
ในบทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมที่สุดของอุณหภูมิและเวลาในการบัดกรีที่มีผลต่อ
ความสามารถการเปียกของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวชนิด SAC305 และ SAC305-0.5In บนวัสดุฐานทองแดง โดยทดสอบ
จุดหลอมเหลวของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimetric (DSC, NETZSCH, DSC 
200 F3 Maia) และทดสอบความสามารถการเปียกด้วยวิธี Sessile drop เพื่อหาความสัมพันธ์ของ ตัวประกอบการ
กระจายตัว อัตราส่วนการกระจายตัว และมุมสัมผัส ของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวที่พัฒนาขึ้นกับตัวควบคุม โดยได้ศึกษาที่ 
2 ตัวแปร 3 ระดับ คือ ที่อุณหภูมิ 240, 260 และ 300 °C และเวลา 20, 30 และ 60 s ผลการทดลองพบว่า เม่ือเติมธาตุ
เจืออินเดียม 0.5 wt.% ในโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวชนิด SAC305 อุณหภูมิหลอมเหลวลดลง 3.8 °C นอกจากน้ี ค่าเฉลี่ย
ของตัวประกอบการกระจายตัวและอัตราส่วนการกระจายตัวมีค่าเพิ่มขึ้นแปรตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 91.25±0.53 % และ 7.75±0.34 เท่า ตามล าดับ ในทางตรงกันข้าม ค่าเฉลี่ยมุมสัมผัสของ SAC305-0.5In บน
วัสดุฐานทองแดง มีค่าเฉลี่ยลดลงเม่ืออุณหภูมิบัดกรีเพิ่มขึ้น โดยมีค่ามุมสัมผัสต่ าสุด  19.88±1.29 ° ที่อุณหภูมิบัดกรี 
300 °C เป็นเวลา 30 s และมีความสามารถการเปียกที่ดี 
ค าหลัก  โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว, ความสามารถการเปียก, มุมสัมผัส, พื้นที่การกระจายตัว 

 
Abstract 
In this research was studied the optimizing condition of soldering temperature and time on wettability 
for SAC305 and SAC305-0.5In solders on copper substrate. The melting temperature of lead-free solder 
alloys was analyzed by the Differential Scanning Calorimetric (DSC, NETZSCH, DSC 200 F3 Maia). The 
wettability was studied by sessile drop method for the relationship between the spread factors, spread 
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ratio, and contact angle of lead-free solder alloys. The parameters were used 2 factors 3 levels at 240, 
260 and 300 °C and dwell time of 20, 30 and 60 seconds. As results, the addition of Indium 0.5 wt.% 
into SAC305 lead-free solder alloys was reduced the melting temperature to 3.8 °C. Moreover, the 
maximum average spread factor and spread ratio were increased to 91.25±0.53 % and 7.75±0.34 times 
with increasing the soldering temperature, respectively. Whereas, the minimum average contact angle 
of SAC305-0.5In solder alloys on copper substrate was about 19.88±1.29 ° at 300 °C, 30 seconds and 
good wettability. 
Keywords:  Lead free solders, Wettability, Contact angle, Spreading area 
 
1. บทน า 
 ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 
2560 (ม.ค-ก.พ)  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี
มูลค่ า การ ส่ งออก เค รื่ อง คอมพิ ว เต อร์  อุ ปกร ณ์และ
ส่วนประกอบ และแผงวงจรพิมพ์ โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญ
คือ สหรัฐอเมริกาและฮ่องกง สามารถท ารายได้ ให้กับ
ประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 3,435,666.50 ล้านบาท [1] และมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะมีผลกระทบ
โดยตรงในอนาคตเม่ือมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
หากมีระบบการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ันไม่ได้
ตามมาตรฐาน จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม
โดยรวมขึ้ น  เ น่ืองจากในกระบวนการบัดกรี ชิ้ นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้ากับแผงวงจรพิมพ์ (Printed circuit 
board, PCB) ในกระบวนการบัดกรีน้ันนิยมใช้โลหะบัดกรีที่มี
ส่วนผสมระหว่างโลหะดีบุกและตะก่ัว (Tin-lead solder) 
หรือที่ เรียกกันว่า “ตะก่ัวบัดกรี” เช่น 63Sn-37Pb มีจุด
หลอมเหลวต่ าที่ อุณหภูมิ 183 °C และยังมีข้อดี อีกหลาย
ประการ เช่น ราคาถูก หาได้ง่าย มีสมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติ
ทางไฟฟ้า  และสมบัติทางความร้อนที่ดี เยี่ ยม  [2] แต่ มี
ส่วนผสมของสารตะก่ัวในปริมาณ 37 % ซ่ึงเป็นโลหะหนักมี
สารพิษที่ส่งผลเสียกับระบบในร่างกายของมนุษย์ [3] ด้วย
เหตุผลที่กล่าวน้ี ท าให้หลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องเลิกใช้โลหะบัดกรีที่มีส่วนผสมของตะก่ัว 
ดังเช่น ในสหภาพยุ โรป EU (European union) ได้ มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 [4] และได้ออก
กฎระเบียบว่าด้วยเศษเหลือทิ้งจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (WEEE-Waste from Electrical and 

Electronics Equipments) และได้ประกาศกฎระเบียบว่า
ด้วยการห้ามใช้สารที่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายบางประเภท
ใน เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (RoHS-The 
Restriction of the use of Certain Hazardous 
Substances in Electrical and Electronics 
Equipments) ด้วย โดยห้ามการใช้โลหะตะก่ัวอย่างเด็ดขาด
กับผลิตภัณฑ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จาก
การออกกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าวขึ้น จึงเป็นแรงผลักดัน
ที่ส าคัญต่อการวิจัยพัฒนาโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว (Lead-
free solder) เป็นอย่างยิ่ง เพื่อน ามาใช้ทดแทนโลหะบัดกรีที่
มีส่วนผสมของตะก่ัวที่ใช้อยู่ ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับในประเทศไทยน้ัน ที่ผ่าน
มาได้มีกลไกการขับเคลื่อนความม่ังคั่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศ
มาโดยตลอดเช่นกัน จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม
กระทั่งมาถึงปัจจุบันกล่าวถึงในเรื่องโมเดลประเทศไทย 4.0 
ในอนาคต ซ่ึงงานวิจัยน้ีก็เป็นงานวิจัยหน่ึงที่สอดรับกับกลไก
การขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green 
growth engine) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกับคุณภาพ
ชีวิต ดังน้ัน เม่ือการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และแผงวงจรพิมพ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาทางด้านการออกแบบซ่ึงท าให้มีรูปทรงกะทัดรัด มี
ขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ราคาถูก สมรรถนะสูง ความแข็งแรง
สูง และมีสมบัติความน่าเชื่อถือสูง เช่น ความสามารถการ
เปียก (Wettability) และลดอุณหภูมิในการบัดกรีให้ต่ าลง
โดยไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ขณะบัดกรีกับแผงวงจรพิมพ์ เพื่อความเชื่อม่ันใน
งานวิจัยมากยิ่งขึ้นจึงได้สืบค้นงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนหน้าน้ี
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พบว่าได้มีการน าธาตุอินเดียมมาใช้เติมในโลหะบัดกรีไร้สาร
ตะก่ัวโดยมีข้อดีคือ มีจุดหลอมเหลวต่ า ดังเช่น Yu และคณะ 
[5] ศึกษาอิทธิของการเติมอินเดียม ( In) ที่ มีผลต่อสมบัติ
เชิงกลของ Sn-Ag-Cu-In พบว่าการเติมธาตุอินเดียมและเงิน
ลงใน SAC ในปริมาณน้อย จะส่งผลต่อความสามารถการ
เปียกของโลหะบัดกรีที่อุณหภูมิระหว่าง 230-240 °C กรรณ
ชัย และคณะ [6] ศึกษาอิทธิพลของอินเดียมที่ มีผลต่อ
อุณหภูมิการหลอมเหลวและอุณหภูมิการแข็งตัว เวลาการ
เปียก แรงการเปียก ความแข็งแรงดึงสูงสุด และความแข็ง  
ไมโครของ Sn-0.3Ag-0.7Cu โดยเติมอินเดียมในปริมาณ Sn-
0.7Ag-0.5Cu-xIn (x = 0 และ 3.0 wt.%) พบว่าอุณหภูมิ
การหลอมเหลว อุณหภูมิการแข็งตัวลดลง ช่วงอุณหภูมิการ
หลอมเหลว และอุณหภูมิการแข็งตัวเพิ่มขึ้น ส าหรับเวลาการ
เปียกลดลงและแรงการเปียกเพิ่มขึ้นเม่ือเจือธาตุอินเดียม
เพิ่มขึ้น ก าธร และคณะ [7] ศึกษาอิทธิพลของการเติม
อินเดียมที่มีผลต่อการกระจายตัวและการเกิดสารประกอบ
เชิงโลหะของ Sn-0.3Ag-0.7Cu-xIn บนแผ่นทองแดง โดย
การเติมธาตุอินเดียมในปริมาณ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 
3.0 wt.% การกระจายตัวของโลหะบัดกรีทดสอบโดยวิธี 
Spread test ที่อุณหภูมิ 260 °C เป็นเวลา 30 min พบว่าค่า
กา รกระ จายตั วแ ละ อัต ร าส่ วนการกระ จายตั วของ
สารประกอบเชิงโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี พบว่ามุมสัมผัส
ของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดงมีค่าลดลงเม่ือปริมาณธาตุ
อินเดียมเพิ่มขึ้น Li และคณะ [8] ศึกษาการปรับปรุงสมบัติ
ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิหลอมเหลว สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิง
ความร้อน ความสามารถการเปียก ความต้านทานการกัด
กร่อน และความแข็ง จากอิทธิพลของการเติมธาตุเจือ
อินเดียม ในโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวชนิด Sn-0.7Ag-0.2Ni 
พบว่าเ ม่ือเติมอินเดียมปริมาณ ≤ 0 .3 wt.% อุณหภู มิ
หลอมเหลวไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ช่วงของอุณหภู มิ
หลอมเหลวเพิ่มขึ้น ส าหรับค่า CTE และพื้นที่ของการแผ่
กระจายตัวของ Sn-0.7Ag-0.2Ni-xIn บนแผ่นทองแดงมีค่า
เพิ่มขึ้นเม่ือปริมาณการเติมอินเดียมเพิ่มขึ้น ซ่ึง Sn-0.7Ag-
0.2Ni-0.3In ค่าที่วัดได้ของ CTE มีค่าเท่ากับ 17.5×10-6/°C  
พื้นที่การกระจายตัวของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดงมีการ
ขยายเพิ่มขึ้น 15.6 % ความต้านทานการกัดกร่อนลดลง 

32.8 % ภายหลังจากแช่ในสารสารละลายของกรดไฮโดร
คลอริกเป็นเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมิห้อง นอกจากน้ี ค่าความ
แข็งมีค่าลดลง 11.7 % เม่ือเปรียบเทียบกับ Sn-0.7Ag-0.2Ni 
ด้วย  

ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของ
อุณหภูมิและเวลาในการบัดกรีที่มีผลต่อความสามารถการ
เปียกของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305 และ SAC305-
0.5In บนวัสดุฐานทองแดง ด้วยวิธี Sessile drop เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของ ตัวประกอบการกระจายตัว อัตราส่วนการ
กระจายตัว และมุมสัมผัส ของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวที่
พัฒนาขึ้น ที่สภาวะ 2 ตัวแปร 3 ระดับ คือ อุณหภูมิในการ
บัดกรี 240, 260 และ 300 °C และเวลาในการบัดกรี 20, 30 
และ 60 s ตามล าดับ 
 

2. ทฤษฎ ี 
2.1 ความสามารถการเปียก (Wettability) 
 คว า ม ส าม า ร ถ ก าร เ ปี ย ก ขอ ง โ ล ห ะบั ด ก รี คื อ 
ความสามารถของโลหะบัดกรีในสภาวะหลอมเหลวที่สามารถ
แผ่กระจายตัวบนผิวหน้าของวัสดุฐานชนิด ต่าง ๆ ซ่ึง
ความสามารถของการ เปี ยก น้ี  สามารถอธิบายได้ถึ ง
ความสามารถของการบัดกรี  (Soldering) ที่ดี ร ะหว่าง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับแผงวงจรพิมพ์ ดังน้ี 
2.1.1 ค่ามุมสัมผัส  (Contact angle, ) ระหว่างโลหะ
บัดกรีกับวัสดุฐานที่มีความสามารถการเปียกที่ดี  มีค่ามุม
สัมผัสระหว่าง 0 ° ถึง 90 ° และถ้าหากมีมุมสัมผัสที่ มีค่า
มากกว่า 90 ° ถึง 180 ° แสดงถึงสมบัติการเปียกที่ไม่ดี ดัง
สมการที่ 1 [7, 9] 
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โดยที่  คือมุมสัมผัส H คือความสูงของ โลหะบัดกรี
ภายหลังการทดสอบบัดกรี (mm) และ D คือขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางภายหลังการทดสอบบัดกรี (mm) 
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2.1.2 อัตราการแผ่กระจายตัว การวัดอัตราการแผ่กระจาย
ของโลหะบัดกรีคือ ความสามารถของโลหะบัดกรีในสภาวะ
หลอมเหลวที่สามารถแผ่กระจายตัวบนผิวหน้าของวัสดุฐาน
ชนิดต่าง ๆ ซ่ึง เป็นความสามารถการเปียกอีกวิธีห น่ึง 
โดยทั่วไปค านวณค่าตัวประกอบการกระจายตัว (Spread 
factor: Sf) ดังสมการที่ 2 [7, 9] 
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D

HD
S f                 (2) 

 
โดยที่ 

fS คือตัวประกอบการกระจายตัว (%) H คือความ
สูงของโลหะบัดกรีภายหลังการทดสอบบัดกรี (mm) และ D

คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายหลังการทดสอบบัดกรี (mm) 

เม่ือ D คือ 3

1

24.1 V และ V คือน้ าหนัก/ความหนาแน่นของ
โลหะบัดกรีใช้ในการทดสอบ 
2.1.3 อัตราส่วนการกระจายตัว (Spreading ratio: Sr) 
เป็นความสามารถของโลหะบัดกรีในสภาวะของแข็งจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การกระจายตัวของโลหะบัดกรี
ภายหลังการบัดกรีกับพื้นที่ก่อนการบัดกรีของโลหะบัดกรีบน
วัสดุฐาน ดังสมการที่ 3 [9] 
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โดยที่  rS คืออัตราส่วนการกระจายตัว 1A คือพื้นที่การ
กระจายตัวของโลหะบัดกรีภายหลังการบัดกรีบนวัสดุฐาน
ทองแดง (mm2) และ 0A คือพื้นที่ก่อนการบัดกรีของโลหะ
บัดกรีบนวัสดุฐานทองแดง (mm2) 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 วัสดุและการเตรียมแท่งตัวอย่าง  

การเตรียมชิ้นตัวอย่างของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวใน
งานวิจัยน้ีจากโลหะดีบุก เงิน ทองแดง และอินเดียม มีความ
บริสุทธ์ิ 99.95 % ในขั้นตอนแรกน าดีบุกและทองแดงที่ตัด
เตรียมไว้มาหลอมด้วยเตาไฟฟ้าที่ อุณหภูมิ 400 °C เป็น
ระยะเวลา 12 h ต่อมาน าโลหะเงินและอินเดียมเติมลงในน้ า

โลหะเหลวระหว่างดีบุกและทองแดงในแต่ละสูตร ซ่ึงงานวิจัย
น้ีได้แบ่งออกเป็น 2 สูตร คือ SAC305 และ SAC305-0.5In 
โดยหลอมเป็นระยะเวลา 24 h เพื่อให้เกิดการแพร่และหลอม
ละลายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ จากน้ันจึงลดอุณหภูมิเตา
ไฟฟ้าลงที่ อุณหภู มิ  270 °C เพื่อลดการเ กิดปฏิ กิริ ย า
ออกซิเดชันขึ้นระหว่างโลหะบัดกรีเหลวกับออกซิเจนใน
อากาศก่อนเทน้ าโลหะลงสู่แม่พิมพ์ ในขั้นตอนสุดท้ายกวนน้ า
โลหะเหลวให้ละลายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง แล้วเท
น้ าโลหะเหลวลงสู่แม่พิมพ์ ปล่อยให้เย็นตัวในแม่พิมพ์ น าแท่ง
ตัวอย่างออกจากแม่พิมพ์ และตัดชิ้นตัวอย่างน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธีเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-Ray 
Fluorescent, XRF) ดังแสดงในตารางที่ 1   
3.2 การทดสอบจุดหลอมเหลว (Melting point test) 

การวิเคราะห์จุดหลอมเหลวของโลหะบัดกรีไร้สาร
ต ะ ก่ั วช นิด  SAC305 แ ละ  SAC305-0.5In ด้ วย เ ค รื่ อ ง 
Differential Scanning Calorimetric (DSC, NETZSCH, 
DSC 200 F3 Maia) โดยการสุ่มเจาะด้วยสว่านจากแท่ง
ตัวอย่าง ได้เป็นเกล็ดโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวขนาดเล็ก
ประมาณ 1-2 mm แล้วชักตัวอย่าง (Sampling) น้ าหนัก
ประมาณ 20 g ใส่ลงในเบ้าอะลูมิเนียมปิดฝาภายใต้สภาวะ
ก๊าซอาร์กอน (Ar) ทดสอบระหว่างอุณหภูมิ 150-300 °C 
ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 °C/min ให้เย็นตัวในน้ าแข็ง 
3.3 การทดสอบความสามารถการเปียก (Wettability) 

การทดสอบความสามารถการเปียกด้วยวิธี  Sessile 
drop ระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวชนิด SAC305 และ 
SAC305-0.5In กับวัสดุฐาน โดยการเตรียมโลหะบัดกรีไร้สาร
ตะก่ัวจากแท่งตัวอย่างน ามารีดขึ้นรูปเป็นแผ่นแบนให้ได้
ความหนา 3 mm แล้วขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ตัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 mm ส าหรับวัสดุฐานใช้ทองแดงบริสุท ธ์ิ 
99.99 % ชนิดแผ่นตัดให้ได้ขนาด 25.4 mm x 25.4 mm x 
0.3 mm ก่อนท าการทดสอบความสามารถการเปียกน าชิ้น
ตัวอย่างและแผ่นทองแดงขัดละเอียดให้ผิวเรียบด้วยกระดาษ
ทรายเบอร์  P2500 จากน้ันท าความสะอาดผิวของแผ่น
ทองแดงด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCL) ผสมกับน้ า
กลั่น ในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาณและท าความสะอาดใน   
เอทานอล (C2H5OH) แล้วปล่อยให้แห้งในอากาศ ต่อมาน า
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แผ่นทองแดงที่เตรียมไว้ทาด้วยฟลักซ์ชนิด Rosin Mildly 
Active (RMA-223) ยี่ ห้ อ  RMA AMTECH ขนาด  10 mm 
แล้วน าชิ้นตัวอย่างวางบนแผ่นทองแดง ต่อมาน าชิ้นตัวอย่าง
ทดลองความสามารถการเปียกโดยวางบนแผ่นความร้อน 
โดยท าการทดลองความสามารถการเปี ยกในอากาศ 
(Ambient temperature) ที่ 2 ตัวแปร 3 ระดับ คือ อุณหภูมิ 
240, 260 และ 300 °C และเวลา 20, 30 และ 60 s  ในแต่
ละการทดลองเรียบร้อยให้น าชิ้นตัวอย่างออกจากแผ่นความ
ร้อน แล้วให้เย็นตัวที่อุณหภูมิห้องและท าความสะอาดล้างฟ
ลักซ์ออกด้วยเอทานอลอีกครั้ง  จากน้ันน าชิ้นตัวอย่างมา
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยของ ตัวประกอบการกระจายตัว 
อัตราส่วนการกระจายตัว พื้นที่การกระจายตัว และมุมสัมผัส 
โดยทดลองซ้ าจ านวน 5 ช้ินทุกการทดลอง 

  
4. ผลและการอภิปรายผล 
4.1 ผลองค์ประกอบทางเคมี  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของชิ้นตัวอย่าง
จากกระบวนการหล่อด้วยโลหะดีบุก เงิน ทองแดง และ
อินเดียมบริสุทธ์ิ ได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี
เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ ดังแสดงในตารางที่ 1 

  
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว  

โลหะบัดกรีไร้
สารตะก่ัว 

องค์ประกอบทางเคมี (wt.%) 

ดีบุก เงิน ทองแดง อินเดียม 

SAC305 Bal. 3.68 0.41 - 

SAC305-0.5In Bal. 3.67 0.48 0.65 

SAC305* Bal. 2.80-3.20 0.30-0.70 - 

* THAISARCO is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 17025 
registered company 

 
พบว่าชิ้นตัวอย่างของวัสดุผสมโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว

ที่เตรียมได้ในงานวิจัยน้ีระหว่าง SAC305 ประกอบด้วยธาตุ
หลักคือ 95.91 wt.%Sn, 3.68 wt.%Ag และ 0.41 wt.%Cu 
และ  SAC305-0.5In ประกอบด้ วย ธาตุหลั กคื อ  95.20 
wt.%Sn, 3.67 wt.%Ag, 0.48 wt.%Cu และ  0.65 wt.%In 
เม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของชิ้นตัวอย่างวัสดุผสม
ปริมาณธาตุหลักและธาตุเจือมีปริมาณอยู่ ในเกณฑ์ตาม

มาตรฐานทุกองค์ประกอบของธาตุ 
4.2 ผลการทดสอบจุดหลอมเหลว 

ผลการทดสอบหาจุดหลอมเหลวของโลหะบัดกรีไร้สาร
ตะก่ัวระหว่าง SAC305 และ SAC305-0.5In ด้วย DSC ดัง
แสดงในตารางที่ 2 พบว่าโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305 มี
จุ ด  Solidus temperature (Tonset), Peak temperature 
(Tpeak) และ Solidus temperature (Tonset) เท่ากับ 215.7, 
223.4 แ ละ  229.1 °C ต ามล าดั บ  และ มีช่ ว ง อุณหภู มิ
หลอมเหลว 13.4 °C 
 

ตารางที่ 2 จุดหลอมเหลวของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว 

โลหะบัดกรีไร้
สารตะก่ัว 

จุดหลอมเหลว (°C) 

อุณหภูมิ
แข็งตัว 
(Tonset) 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

(Tendset)  

อุณหภูมิ
หลอมเหลว

(Tpeak) 

SAC305 215.7 229.1 223.4 

SAC305-0.5In 211.3 227.1 219.6 

 
 ในขณะที่ โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305-0.5In มีจุด 
Solidus temperature (Tonset) Peak temperature (Tpeak) 
และ Liquidus temperature (Tendset) เท่ากับ 211.3, 219.6 
และ 227.1 °C ตามล าดับ และมีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลว 
15.8 °C ดังน้ันเม่ือเติมอินเดียม 0.5 % โดยน้ าหนัก ลงไปใน 
SAC305 ท าให้จุดหลอมเหลวลดลง 3.8 °C และช่วงอุณหภูมิ
หลอมเหลวกว้างขึ้น จึงเป็นข้อดีส าหรับการใช้งานกับอุปกรณ์
ที่ทนความร้อนได้ต่ า  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาการเติม
อินเดียมกับ Sn-0.3Ag-0.5Cu [6] และการเติมอนุภาคนาโน 
Mn-doped TiO2 และ In กับ Sn-3.0Ag-0.5Cu [9] 
4.3 ผลการทดสอบความสามารถการเปียก  

การทดลองความสามารถการเปียกของโลหะบัดกรีไร้
ส า ร ต ะ ก่ั ว  SAC305 และ  SAC305-0.5In บน วัสดุ ฐ าน
ทองแดง ผลของตัวประกอบการกระจายตัว อัตราส่วนการ
กระจายตัว และพื้นที่การกระจายตัว ดังแสดงในรูปที่ 1, 2 
และ 3  
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รูปที่ 1 ตัวประกอบการกระจายตัวของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว 

 

 
รูปที่ 2 อัตราส่วนการกระจายตัวของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว 

 

พบว่า ตัวประกอบการกระจายตัวของโลหะบัดกรีไร้สาร
ตะก่ัว SAC305 ที่ อุณหภูมิ 240 °C เวลา 20 s และโลหะ
บัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305-0.5In ที่อุณหภูมิ 300 °C เวลา 
30 s มี ค่ า น้ อยสุ ด  85.83±0.54 % และ มีค่ าม ากที่ สุ ด 
91.25±0.53 % ตามล าดับ อัตราส่วนการกระจายตัวของ
โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305 ที่อุณหภูมิ 240 °C เวลา 
60 s และโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305-0.5In ที่อุณหภูมิ 
300 °C เวลา 30 s มีค่าน้อยสุด 5.09±0.17 เท่า และมีค่า
มากที่สุด 7.75±0.34 เท่า ตามล าดับ และพื้นที่การกระจาย
ตัวของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305 ที่อุณหภูมิ 240 °C 
เวลา 60 s และโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305-0.5In ที่
อุณหภูมิ 300 °C เวลา 30 s มีค่าน้อยสุด 38.42±1.30 mm2 
และมีค่ามากที่ สุด  58.49±2.60 mm2 ตามล าดับ  ซ่ึง มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเม่ืออุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึ้น และเม่ือเติม
อินเดียม 

 
รูปที่ 3 พ้ืนที่การกระจายตัวของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว 

 

ส าหรับค่ามุมสัมผัสดังแสดงในรูปที่ 4 ซ่ึงมีผลสอดคล้อง
กับตัวประกอบการกระจายตัว อัตราส่วนการกระจายตัว 
และพื้นที่การกระจายตัว เน่ืองจากมีค่ามุมสัมผัสของโลหะ
บัดกรีบนแผ่นทองแดงมีค่าลดลงเม่ืออุณหภูมิและเวลา
เพิ่มขึ้น และเม่ือเติมอินเดียมที่ โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว  
SAC305-0.5In ที่ อุณหภูมิ 300 °C เวลา 30 s และโลหะ
บัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305 ที่อุณหภูมิ 240 °C เวลา 60 s มี
ค่าน้อยสุด 19.88±1.29 ° และมีค่ามากที่สุด 31.47±1.30 ° 
ตามล าดับ เน่ืองจากอินเดียมช่วยลดแรงตึงผิวของโลหะ
บัดกรี [7] ท าให้กระบวนการบัดกรีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง 
ๆ เข้ากับแผงวงจรพิมพ์ดีขึ้น 

 

 
รูปที่ 4 มุมสัมผัสของโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว 

นอกจากน้ี ได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถการเปียกของค่าพื้นที่
การกระจายตัว โดยปัจจัยที่พิจารณาคือ อุณหภูมิและเวลา 
ผลการวิเคราะห์ที่อุณหภูมิคงที่ พบว่า SAC305 ที่อุณหภูมิ 
260 °C ที่เวลา 20, 30 และ 60 s มีค่า P-value = 0.031 
แต่ส าหรับการทดลองอ่ืนน้ันมีค่า P-value > 0.05  และเม่ือ
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วิเคราะห์ที่เวลาคงที่ พบว่าค่า P-value ทุกการทดลอง มีค่า
P-value ระหว่าง 0.000 - 0.006 ซ่ึงมีค่า P-value < 0.05 
ดังน้ันปัจจัยของอุณหภูมิมีผลต่อกระบวนการบัดกรีอย่างมี
นัยส าคัญ  
 
5. สรุป 

งานวิจัยน้ี ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของอุณหภูมิ
และเวลาในการบัดกรีที่มีผลต่อความสามารถการเปียกของ
โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว SAC305 และ SAC305-0.5In บน
วัสดุฐานทองแดง พบว่า เม่ือเติมอินเดียม 0.5 wt.% จุด
หลอมเหลวลดลง 3.8 °C เ ม่ือเปรียบเทียบกับ  SAC305 
ส าหรับตัวประกอบการกระจายตัว อัตราส่วนการกระจายตัว
และพื้นที่การกระจายตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเม่ืออุณหภูมิและ
เ ว ล า เ พิ่ ม ขึ้ น มี ค่ า ม า ก ที่ สุ ด เ ท่ า กั บ  91.25±0.53 %, 
7.75±0.34 เท่า และ 58.49±2.60 mm2 และค่ามุมสัมผัส
ของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดงมีค่าลดลงเม่ืออุณหภูมิและ
เวลาเพิ่มขึ้น  ค่ามุมสัมผัสน้อยที่สุด  19.88±1.29 ° ของ 
SAC305-0.5In บนวัสดุฐ านทองแดง ที่ อุณหภู มิบัดกรี  
300 °C เป็นเวลา 30 s มีความสามารถการเปียกดีที่สุด จาก
งานวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกโลหะบัดกรีไร้
สารตะก่ัวที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานให้เหมาะสมในกระบวนการ
บัดกรีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้มากที่สุด แต่เพื่อให้มี
สมบัติความน่าเชื่อถือได้ชัดเจนมากยิ่งขี้น จึงมีแนวทางใน
การศึกษาต่อไปในอนาคตคือ จะท าการตรวจสอบโครงสราง
จุลภาคและความหนาของสารประกอบเชิงโลหะระหว่าง
โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวกับวัสดุฐาน  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพโดยประยุกต์วิศวกรรมย้อนรอย เน่ืองจาก
เครื่องตัดที่ใช้งานในร้านท ากรอบรูปภาพในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการใช้งาน อีกทั้งมีดตัดต้องสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศ การศึกษาเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลรายละเอียดของเครื่องตัด สภาพการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
จากน้ันจึงออกแบบเครื่องตัดใหม่ วางแผนงานการสร้างเครื่อง ทดสอบปรับปรุงและแก้ไขการท างานของเครื่องจนใช้งาน
ได้จริง เครื่องตัดแผ่นหลังกรอบรูปภาพที่พัฒนาขึ้นมีขนาดลดลงจากเดิม 150x2,000x1,980 มม.3 เป็น 500x700x350 
มม.3 น้ าหนักลดลงจากเดิม 75 กิโลกรัม เป็น 29 กิโลกรัม คิดเป็นลดลง 61% ต้นทุนวัสดุที่ใช้ลดลงจากเดิม 16,120 บาท 
เป็น 11,290 บาท คิดเป็นลดลง 30% เครื่องตัดใหม่สามารถตัดแผ่นไม้ขนาด 8x10 น้ิว2, 10x12 น้ิว2  และ 12x14 น้ิว2 
ด้วยเวลาการตัดที่เร็วขึ้น 21.81 วินาที, 23.99 วินาที และ 18.95 วินาที ตามล าดับ กล่าวโดยสรุปคือ เครื่องตัดแผ่นไม้ของ
กรอบรูปที่พัฒนาขึ้นมีขนาดและน้ าหนักลดลง เคลื่อนย้ายได้ง่าย เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
ค าหลัก  การออกแบบ เครื่องตัดแผ่นไม้ กรอบรูป วิศวกรรมย้อนรอย 

 
Abstract 
The objective of this research is to design and develop the wooden plate cutter for the picture frame 
by applying reverse engineering. The current cutter used in the picture frame shop is too large, 
inconvenient to use, and its cutting blade must be imported. The study began by collecting the 
technical data of the cutter, its current usage condition, and problems . Then, the new cutter was 
designed, assembled, tested and adjusted until it can be used for actual cutting. The size of the new 
cutter reduced from 150x2,000x1,980 mm3 to 500x700x350 mm3 and its weight was reduced from 75 
kg to 29 kg, or 61% weight reduction. Material costs were reduced from 16,120 baht to 11,290 baht, or 
30% cost reduction. The new cutter could cut 3 sizes of wooden plates, which were 8x10 inch2, 10x12 
inch2, and 12x14 inch2 at the speed of 21.81 second, 23.99 second and 18.95 second, respectively, 
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quicker than before. In conclusion, the new wooden plate cutter for the picture frame was improved 
in terms of its size and weight reduction, ease of movement, convenience of use. Thus, the objectives 
of this study were accomplished. 
Keywords:  Design, Wooden plate cutter, Picture frame, Reverse engineering 
 
1. บทน า 
 กรอบรูปภาพ ถือเป็นสินค้าเครื่องประดับตกแต่งบ้าน
อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน ที่มีการผลิตและยอด
จ าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศสูงอย่าง
ต่อเน่ือง ส าหรับในปี 2558 มียอดการจ าหน่ายลดลงเม่ือ
เทียบกับปีก่อน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยัง
ไม่ฟื้นตัวมากนัก การส่งออกลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ฟื้นตัวช้า ท าให้ความต้องการในตลาดหลักชะลอตัวตาม
ไปด้วย อย่างไรตามการส่งออกขยายตัวได้ดีในตลาดใหม่ 
แถบเอเชียที่มีก าลังซ้ือสูง เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และ
ซาอุดิอาระเบีย ทั้งน้ีการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ ปี 
2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการกระตุ้น
ภาคอสังหาริมทรัพย์ [1] กรอบรูปภาพ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ยังมีความต้องการของตลาดอยู่มาก การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็ก (SMEs)  ได้แก่ ร้าน
ท ากรอบรูปภาพขนาดเล็ก มักประสบปัญหากระบวนการ
ผลิตที่ยังมีประสิทธิภาพต่ าด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ ด้าน ซ่ึง 
เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ก็เป็นเหตุปัจจัย
ส าคัญ ที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ปร ะสิท ธิภาพการ ผลิต  ดั ง น้ั นท า งคณะผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้
ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลของร้านท ากรอบรูปภาพ “บ้าน
สวนเฟรม” จ.ชลบุรี ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) 
มีผลิตภัณฑ์หลักของร้านคือ กรอบรูปภาพไม้ จากข้อมูล
เบื้องต้นผู้ประกอบการ ประสบปัญหาด้านการผลิตแผ่นไม้ฝา
หลังกรอบรูป เน่ืองจากเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพที่ใช้
งานในปัจจุบันของร้านมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกต่อการใช้งาน  
อีกทั้งมีดตัดต้องสั่งซ้ือจากต่างประเทศ ท าให้ต้องใช้เวลานาน
ในการจัดซ้ือ  
 วิศวกรรมย้อนรอย มีวัตถุประสงค์เพื่อ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ มีอยู่  เ น่ืองจากไม่มีแบบวาดและ

รายละเอียดข้อก าหนดทางเทคนิคครบถ้วน หรือ ต้องการ 
“แกะ” ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากที่ อ่ืน เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน 
การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีราคาแพง และต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศซ่ึงอาจส่งผลต่อความล่าช้าในการ
จัดส่ง [2] วัชรพล บิลหะยีหมัด และคณะ [3] ได้พัฒนา
ออกแบบกลไกประตูเลื่อน ส าหรับรถยนต์ น่ังส่วนบุคคล
ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมย้อน
รอย ผลคือ ได้อุปกรณ์ประตูเลื่อนที่ได้พัฒนาขึ้นมี 2 รปูแบบ 
คือ 1.แบบสองแนวแกน 2.แบบเลื่อนและหมุน ทั้งสองแบบ
ได้ถูกวิเคราะห์แนวทางการเคลื่อนที่บนคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
พบว่าทั้งสองแบบสามารถใช้งานได้ดี   โสธร ส่งศิลป์สอาด 
และคณะ [4] ได้ท าการพัฒนาเครื่องอัดสีลงกระป๋องส าหรับ
การสเปรย์พ่นสีต่างๆ โดยประยุกต์ใช้หลักการของวิศวกรรม
ย้อนรอย โดยเครื่องอัดสีลงกระป๋องที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ใน
การอัดสีที่มีค่าความหนืดระหว่าง 60-90 kate unit (ku) ลง
กระป๋องได้อย่างสมบูรณ์ที่แรงดันลม 3.5-7 บาร์ ด้วยต้นทุน
ประมาณ 15,000 บาท  ซ่ึง มีราคาต่ ากว่าราคาของ
เครื่องต้นแบบ จากแนวทางของงานวิจัยข้างต้น ทางผู้วิจัยจึง
น าแนวทางดังกล่าวมาใช้เพื่อที่จะน ามาปรับปรุงพัฒนาเครื่อง
ตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ 
 ดังน้ันทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและ
พฒันาเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพขึ้นมาใหม่ ส าหรับสถาน
ประกอบการ ร้านบ้านสวนเฟรม เพื่อเแก้ปัญหาในการใช้งาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง  โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอย  
 
2. การด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 
2.1 ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน 
  ทางผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิต
กรอบรูปภาพ ของร้านบ้านสวนเฟรม โดยมีรายละเอียด
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ขั้นตอนการผลิตกรอบรูปภาพ ดังต่อไปน้ี เริ่มจากลูกค้าสั่ง
กรอบรูปภาพตามขนาดที่ต้องการ ตรวจสอบขนาดกรอบรูป
ที่ลูกค้าสั่งเพื่อน าข้อมูลไปท าการผลิต  โดยขั้นตอนการผลิต 
มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การจัดเตรียม ขั้นตอนน้ีจะเป็นการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท ากรอบรูปภาพ 2) การตัด ใน
ขั้นตอนน้ีแบ่งการตัดชิ้นงาน เป็น 2 ส่วน คือ ตัดไม้เส้นที่จะ
น ามาท ากรอบรูปภาพ (Picture Frame) โดยใช้เครื่องเลื่อย
ไฟฟ้า ท าการตัดขอบชิ้นงานเอียง 45 องศา เพื่อใช้เป็นโครง
กรอบรูปภาพ และตัดแผ่นไม้ฝาหลังกรอบรูปภาพ โดยใช้
เครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ เพื่อใช้เป็นแผ่นฝาปิดด้านหลัง
ของกรอบรูปภาพ 3) การประกอบ ในขั้นตอนน้ีจะท าการ
ประกอบชิ้นส่วนต่างของกรอบรูปภาพเข้าด้วยกัน ได้แก่ 
กรอบรูปภาพ แผ่นฝาหลังกรอบรูปภาพ และอุปกรณ์
ประกอบอ่ืนๆ 4) การบรรจุ ในขั้นตอนน้ีจะท าการบรรจุ
กรอบรูปภาพที่ส าเร็จแล้วใสใ่นบรรจุภัณฑ์ เตรียมพร้อมส่งให้
ลูกค้า ส าหรับส่วนประกอบต่างๆ ของกรอบรูปภาพ ดังแสดง
ในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของกรอบรูปภาพ  
 

 จากการศึกษากระบวนการผลิต และเก็บข้อมูลการ
ผลิตกรอบรูปในรอบ 1 เดือน ขนาดกรอบรูปภาพที่สั่งผลิต 
ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ปริมาณการสั่งท ากรอบรูปภาพ 

 

 จากข้อมูลจะเห็นว่าขนาดของกรอบรูปภาพที่นิยมสั่ง 
จะมี 3 ขนาด คือ 8x10 น้ิว2  10x12 น้ิว2  และ 12x14 น้ิว2  
ซ่ึง เป็นกรอบรูปภาพขนาด เล็ ก   และจากสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการเพิ่มเติม ท าให้ทราบว่า ในขั้นตอนการตัดแผ่น
ไม้ฝาหลังกรอบรูปภาพ มักประสบปัญหาในการใช้งานเครื่อง
ตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ เน่ืองจากเครื่องตัดที่ ใช้งานใน
ปัจจุบันน้ันมีขนาดใหญ่ ท าให้ไม่สะดวกในการตัดแผ่นไม้
กรอบรูปภาพที่มีขนาดเล็ก ตัวเครื่องต้องยึดโครงเครื่องกับ
ผนังอาคาร ไม่สามารถเคลื่อนย้ายต าแหน่งได้ อีกทั้งมีดตัด   
เม่ือสึกหรอต้องสั่ง ซ้ือจากต่างประเทศ ซ่ึงใช้เวลารอนาน 
เพราะเป็นเครื่องจักรเก่า ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 
โครงสร้างของ เครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ มีขนาด 
150x2,000x1,980 มม.3   ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 เครื่องตัดแผ่นไม้กรอบฝาหลังรูปภาพ 

 

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการเก็บข้อมูลเวลาการ
ตัดแผ่นไม้ฝาหลังกรอบรูปภาพ ของเครื่องตัดแผ่นไม้ของ
กรอบรูปภาพ โดยท าการเก็บข้อมูลตามขนาดชิ้นงาน 3 
ขนาด ที่นิยมสั่งมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2  
  
ตารางที่  2 ข้อมูลเวลาการตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพทั้ง 3 
ขนาด 

 
 
2.2 การด าเนินการตามหลักวิศวกรรมย้อนรอย 
 ในการด าเนินงานออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นไม้
กรอบรูปภาพ ตามหลักวิศวกรรมย้อนรอย มีรายละเอียด

แบบที่ ขนาด (นิ้ว) 1 2 3 4 รวม

1 8x10 31 12 15 14 72

2 10x12 27 86 1 4 118

3 12x14 17 42 42 35 136

4 14x16 6 7 3 5 21

5 8.27x11.69 25 4 6 3 38

รวม 106 151 67 61

จ านวนชิ้นงาน (ชิ้น) ของแต่ละสัปดาห์

1 2 3 4 5

8x10 59.41 60.77 58.47 62.88 60.91 60.49

10x12 63.55 64.19 62.51 65.32 65.14 64.14

12x14 64.23 65.31 67.78 63.34 65.42 65.22

เวลาที่ใช้ในการตัด (วินาที)ขนาดชิ้นงาน

 (นิ้ว)

ค่าเวลาเฉล่ีย

(วินาที)
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ดังต่อไปน้ี 
 2.2.1 ขั้นตอนการถอดแบบผลิตภัณฑ์ 
 ในขั้นตอนน้ี จะท าการถอดแบบแยกชิ้นส่วนประกอบ 
ของเครื่องที่ใช้งานปัจจุบัน ออกเป็นส่วนๆ ทั้งหมด 12 ชิ้น 
ดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หน้าที่การท างาน วัสดุ
ที่ใช้ท า รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 หลังจากน้ันได้ท า
การประเมินราคา เฉพาะต้นทุนค่าวัสดุของตัวเครื่องตัด
เท่าน้ัน โดยเทียบเคียงราคาในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน ต้นทุน
วัสดุที่ใช้ 16,120 บาท  

ตารางที่ 3 ข้อมูลส่วนประกอบของเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบ
รูปภาพ 

 
 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลส่วนประกอบของเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบ
รูปภาพ (ต่อ) 

 
 

 
รูปที่ 3 ส่วนประกอบของเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ 

 

 2.2.2 แนวคิดการออกแบบ 
 ในขั้นตอนน้ีจะระดมความคิดเพื่อท าการวิเคราะห์  
องค์ประกอบของเครื่องที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นแนวคิดใน
การออกแบบ โดยให้มีคุณสมบัติตรงกับการใช้งาน และลด
ปัญหาต่างๆ ที่เ กิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต โดยจัดท าเป็น
ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของเครื่องตัดเครื่องเก่า 
กับแนวคิดออกแบบเครื่องที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 และเขียนแบบร่างของตัวเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบ
รูปภาพที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 

หมายเลข แบบชิ้นส่วน ชื่อ วสัดุ ขนาด (มม.) หน้าท่ีการท างาน จ านวน(ชิน้) 

1 โครงเคร่ือง

Aluminim 

Profile 

1200

150x2,000

x1,980

เปน็โครงเคร่ือง

หลักในการยึด

ส่วนประกอบต่างๆ

 และรับน้ าหนัก

ของเคร่ือง

1

2
เสาประคอง

ชดุเล่ือนมีดตัด

Stainless 

Steel 410
1,980 x Ø30

เปน็เสาประคอง

ชดุเล่ือนมีดตัด ให้

เล่ือนขึ้น-ลง ขณะ

ตัดได้

2

3

ตัวยึดเสาประ

ครองชดุ

เล่ือนมีดตัด 

ด้านบน

Steel 

SS400
120x80x60

ยึดแน่นกบัเสา

ประครองชดุเล่ือน

มีดตัดด้านบน

1

4

ตัวยึดเสาประ

ครองชดุ

เล่ือนมีดตัด 

ด้านล่าง

Steel 

SS400
120x80x61

ยึดแน่นกบัเสา

ประครองชดุเล่ือน

มีดตัดด้านล่าง

1

5 ชดุเล่ือนมีดตัด Steel S45C 120x200x100

เปน็ตัวยึดชดุ

ใบมีดตัด ใหติ้ดต้ัง

อยู่บนเสาประ

ครอง สามารถ

เล่ือนขึ้น-ลง 

ในขณะตัดได้

1

6

ตัวเล่ือนปรับ

ต าแหน่ง

ขนาดชิ้นงาน

Plastic PE 20x60x10

เปน็ตัวชี้ต าแหน่ง

เพือ่ก าหนดขนาด

ชิ้นงานกอ่นตัด

1

7 มือจับ
Steel 

SS400
30x100x130

เปน็มือจับเล่ือนชดุ

เล่ือนมีดตัด
1

8 ตัวยึดใบมีด
Steel 

SS400
10x100x30

ยึดชดุมีดใหติ้ดอยู่

กบัชดุเล่ือนมีดตัด
1

หมายเลข แบบชิ้นส่วน ชื่อ วสัดุ ขนาด (มม.) หน้าที่การท างาน จ านวน(ชิน้) 

ชดุยึดใบมีด Steel S45C 50x100x20

จับยึดใบมีดตัด

แบบกลม ใหใ้บมี

สามารถหมุนตัดได้

1

ใบมีดกลม
Tool steel 

SKH51
Ø20, Ø30

ตัดชิ้นงาน 

ลักษณะการตัด มีด

เคล่ือนที่ ชิ้นงาน

อยู่กบัที่

2

10

คันโยก

ส าหรับยึด

ชิ้นงาน

Steel 

SS400
70x110x20

โยกขึ้น-ลง 

ส าหรับยึดจับ 

และคลายชิ้นงาน

1

11
ปลอกแกนยึด

ชิ้นงาน

Steel 

SS400
80x1,980x40

ยึดติดอยู่กบัโครง

เคร่ือง เปน็ตัวประ

ครองใหก้บัแกน

ยึดชิ้นงาน

1

12 แกนยึดชิ้นงาน
Steel 

SS400
70x1,970x30

สวมอยู่กบัปลอก

แกนยึด ท าหน้าที่

จับยึดชิ้นงานให้

อยู่กบัที่ เมือโยคัน

โยก (10)

1

9
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบของเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบ
รูปภาพ เครื่องเก่า กับแนวคิดการออกแบบเครื่องที่จะ
พัฒนาขึ้นใหม่  

 

 
รูปที่ 4 แบบร่างของเครื่องตัดแผ่นไม้ของกรอบรูปภาพ 

 
รูปที่ 5 ภาพมุมมองระเบิดเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ 

2.2.3 การออกแบบ 
 จากแนวคิดในการออกแบบเครื่องที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ 
ทางผู้วิจัยได้น ามาออกแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ 
ของเครื่องอย่างละเอียด โดยมีช้ินส่วนประกอบของเครื่องตัด
แผ่นไม้กรอบรูปภาพที่ออกแบบขึ้นมาใหม่  ทั้งหมด  17  
ช้ินส่วน ดังแสดงในรูปที่ 5 และรายละเอียดของแต่ละชิ้นส่วน 

ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 รายละเอียดชิ้นส่วนของเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบ
รูปภาพ 

 

 
 

3. ผลการด าเนินการ 
 จากรายละเอียดการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่อง 
ได้น ามาวางแผนงานการสร้างเครื่อง โดยการผลิตชิ้นส่วน
ตามแบบ สั่งซ้ือส าหรับชิ้นส่วนมาตรฐาน ตรวจสอบ และน า

หัวขอ้ รายการเปรียบเทียบ เคร่ืองเก่า แนวคิดออกแบบพฒันาเคร่ืองใหม่ เหตุผลประกอบ

1 ขนาดของตัวเคร่ือง 150x2,000x1,980 มม.3
ปรับลดขนาดให้เล็กลง 

500x700x350 มม.3

ขนาดของเคร่ือง จะอ้างอิงจากขนาด

แผ่นไม้ที่ต้องการตัด สามารถวางบน

โต๊ะปฏิบัติงานได้

2
ความสะดวกในการ

เคล่ือนย้าย

ไม่สะดวกในการเคล่ือนย้าย 

เนือ่งจากตัวเคร่ืองต้องยึดติด

กับผนงัอาคาร

ออกแบบตัวเคร่ืองวางในแนวนอน

 และสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก

เพือ่ให้มีความยืดหยุ่นในการ

เคล่ือนย้าย ปรับเปล่ียนต าแหนง่การ

วางเคร่ืองให้เหมาะสมกับงานได้ง่าย

3 ใบมีดตัด

ใบมีดกลม 2 ใบ ลักษณะ

การตัด แบบใบมีดเคล่ือนที่

หมุนตัดและชิน้งานอยู่กับที่

ลักษณะของใบมีด และการตัด

จะคงแบบเดิมไว ้แต่ใชใ้บมีดที่

สามารถผลิตหรือหาซ้ือได้ง่าย

เพือ่ลดเวลาในการส่ังซ้ือใบมีด

4 ลักษณะการตัดชิน้งาน
 ทิศทางการเล่ือนมีดตัดใน

แนวต้ัง

 ทิศทางการเล่ือนมีดตัดใน

แนวนอน

เป็นไปตามลักษณะของโครงสร้าง

เคร่ือง

5 การจบัยึดชิน้งาน
ใชแ้ท่งเหล็กเป็นแกนกดยึด

จบัชิน้งาน ในแนวต้ัง
ใชแ้คลมป์จบัยึด สามารถจบัยึดชิน้งานได้สะดวกขึน้

6
การวดัขนาดชิน้งาน

ก่อนตัด

ใชตั้วเล่ือนเสกล ที่ไม่มีจดุชี้

ต าแหนง่ที่แม่นย า

มีจดุชีต้ าแหนง่ที่สเกล ให้แม่นย า

ขึน้

เพือ่ให้การวดัระยะขนาดของชิน้งาน

ก่อนตัด ท าได้สะดวกและแม่นย าขึน้

หมายเลข ชือ่ วสัดุ ขนาด (มม.) หน้าทีก่ารท างาน จ านวน (ชิน้)

1 ฐานเคร่ือง Al 6061

ขนาดฐาน

เคร่ือง

500x700x30 

และขนาดร่อง 

20x625

เปน็ฐานของโครง

เคร่ือง กดัร่องตรง

กลางทะลุเพือ่เปน็

แนวในการเคล่ือนที่

ของชดุมีดตัด

1

2
ตัวยึดเพลาประ

ครองชดุใบมีด
Steel SS400 85x100x20

ยึดแกนเพลา(3)ใหติ้ด

กบัฐานเคร่ือง
2

หมายเลข ชื่อ วสัดุ ขนาด (มม.) หน้าที่การท างาน จ านวน (ชิ้น)

3
เพลาประคองชดุ

ใบมีด
Steel S45C Ø20x670

เปน็แกนประคองชดุ

ใบมีดเล่ือนอยู่บน

แกนเพลาทั้ง 2 ขา้ง

2

4 แผ่นรองชิ้นงาน Steel SS400 15x240x10

เปน็ตัวรองชิ้นงานให้

อยู่ในต าแหน่ง กอ่นท่ี

จะท าการตัด

1

5 ตัวครอบน าเล่ือน Steel SS400 50x100x40

ประคองชดุมีดตัดบน

แกนเพลา(3) ในการ

น าเล่ือนใบมีดตัด

1

6 บรรทัดสเกล Steel SS400 35x500x5
ใชใ้นการตรวจวดั

ขนาดชิ้นงาน กอ่นตัด
1

7
ตัวยึดจับบรรทัด

สเกล
Steel SS400 12x50x10 ยึดจับบนัทัดสเกล 2

8 ตัวชี้ต าแหน่ง Steel SS400 25x26x3
ชี้ต าแหน่งในการวดั

ขนาดชิ้นงาน
1

9
แผ่นประคอง

บรรทดัสเกล
Steel SS400 26x150x10 ประคองบรรทัดสเกล 1

10
ตัวประคอง

ชิ้นงาน
Steel SS400 25x450x10 การประคองชิ้นงาน 1

11 ตัวยึดชดุมีด Steel SS400 25x50x12
ยึดชดุมีดใหติ้ดอยู่กบั

ฝาครอบตัวเล่ือน(5)
1

12 ฐานยึดมีด Steel SS400 60x80x20 ยึดจับใบมีดตัด 1

13,14 ใบมีด Steel SKD11 Ø20 และ Ø30 ตัดเฉอืนชิ้นงาน 2

15 ยางรองฐาน
Poly 

Urethane 
Ø50x25 รองฐานเคร่ือง 4

16 มือจับ Al5083 Ø26x105
ใชจ้ับเพือ่เล่ือนตัด

ชิ้นงาน
1

17
ตัวล็อคบรรทัด

สเกล
Steel SS400 Ø42x37

ล็อคต าแหน่งบรรทดั

สเกล
1

18 แคลมปยึ์ด
ชิ้นส่วน

มาตรฐาน
- จับยึดชิ้นงาน 2

19 บชุ
ชิ้นส่วน

มาตรฐาน
Ø20x40

เปน็ตัวน าเล่ือน ของ

ชิ้นส่วน(5)ไม่ใหเ้กดิ

การคลอนตัว

2
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ชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบเป็นตัวเครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 6  

 
รูปที่ 6 เครื่องตัดแผ่นไม้ของกรอบรูปภาพ  

 ต้นทุนในการสร้างเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ เป็น
การประมาณการราคาเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุที่ต้องใช้ในการ
สร้างเครื่องตัดเท่าน้ัน ต้นทุนวัสดุที่ใช้ 1,1290 บาท  
3.1 การทดสอบการท างานของเครื่องตัด 
 เม่ือท าการประกอบตัวตัดเครื่องเสร็จ ได้น าตัวเครื่อง
มาท าการทดสอบปรับปรุงแก้ไข การท างานของเครื่องจน
สามารถท างานได้จริง และน าเครื่องตัดมาทดลองใช้งานจริง 
การทดลองจะท าการตัดไม้กรอบรูปภาพ 3 ขนาด  ตรวจเช็ค
คุณภาพชิ้นงาน และจับเวลาในการตัดแต่ละขนาด 5 ครั้ง ผล
ที่ได้ ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการทดลองการตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ  

 
 

3.2 การเปรียบเทียบผล 
 จากผลการด าเนินงานที่ได้ น ามาสรุปเปรียบเทียบผล
ระหว่าง เครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพ เครื่องเก่าและเครื่อง
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลระหว่างเครื่องตัดแผ่นไม้กรอบ
รูปภาพ เครื่องเก่า และเครื่องที่พัฒนาขึ้นใหม่  

 

 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบเฉพาะต้นทุนด้านวัสดุ 
เน่ืองจากเครื่องตัดเป็นเครื่องจักรเก่า และเครื่องที่พัฒนาขึ้น
ใหม่ มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนการผลิต จึงไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  
 
4. สรุปผล 
 งานวิจัยน้ีได้ท าการออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่น
ไม้กรอบรูปภาพ โดยการประยุกต์วิศวกรรมย้อนรอย ผลที่ได้
คือ เครื่องตัดแผ่นไม้กรอบรูปภาพที่พัฒนาขึ้นใหม่ ที่สามารถ
ใช้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขนาดลดลง มีความสะดวกใน
การใช้งานดีขึ้น ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องลดลง อีก
ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สามารถน าเครื่องที่พัฒนาขึ้น 
ไปใช้งานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตกรอบรูปภาพได้  และแก้ปัญหาการสั่งซ้ือ
ชิ้นส่วนของเครื่องจากต่างประเทศที่ต้องใช้เวลานาน 
 ข้อเสนอแนะ จากการพัฒนาสร้างเครื่องตัดแผ่นไม้
กรอบรูปภาพ ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของขนาดชิ้นงานที่ตัดได้ 
และการท างานของเครื่อง ยังเป็นการควบคุมการท างานของ
เครื่องด้วยระบบควบคุมด้วยมือ ซ่ึงสามารถน าไปพัฒนา
ตัวเครื่องต่อในอนาคตได้ เช่น เพิ่มระบบการท างานเครื่องให้
เป็นระบบอัตโนมัติซ่ึงต้องค านึงถึงงบประมาณในการสร้างที่
อาจจะสูงขึ้น หรือประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ (QFD) เพื่อใช้วิเคราะห์ในการออกแบบเครื่อง ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น  
 
เอกสารอ้างอิง 
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ents/industry_overview/annual2015.pdf (วันที่
สืบค้นขอ้มูล 5 กุมภาพันธ์ 2559) 

 [2] ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , วิศวกรรมย้อน
รอย, กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 
2544 

 
 

1 2 3 4 5

8x10 37.93 38.23 41.76 36.77 38.71 38.68 ผ่าน

10x12 39.81 40.11 40.97 41.29 38.55 40.146 ผ่าน

12x14 45.42 44.22 47.11 46.39 48.21 46.27 ผ่าน

คุณภาพ

ของชิ้นงาน

ขนาดชิ้นงาน

 (นิ้ว)

เวลาที่ใช้ในการตัด (วินาที) ค่าเวลาเฉล่ีย

(วินาที)

เคร่ืองเก่า เคร่ืองที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผลต่าง คิดเป็น %

8x10 นิว้2 60.49 38.68 21.81 36

10x12 นิว้2 64.14 40.146 23.99 37

12x14 นิว้2 65.22 46.27 18.95 29

75 29 46 61

16,120 11,290 4,830 30

150x2,000x1,980 มม.3 500x700x350 มม.3

แนวต้ัง แนวนอน

ไม่สะดวก สะดวกกว่าความสะดวกในการเคล่ือนย้าย

เวลาเฉล่ีย

ของการตัด 

(วินาที)

รายละเอียด

ขนาดเคร่ือง

ต้นทุนค่าวัสดุ (บาท)

แกนในการตัด

น้ าหนกัของเคร่ือง (กก.)

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_overview/annual2015.pdf
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_overview/annual2015.pdf
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของขวดพลาสติกในกระบวนการเป่าขึ้นรูปแบบยืด โดยใช้
การออกแบบเติมเต็มปริภูมิ (Space Filling Design) ส าหรับการทดลองคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีลาตินไฮเปอร์คิวบ์ (Latin 
Hypercube Design)  ทั้งน้ี ผลการทดลองได้จากการจ าลองกระบวนการเป่าขึ้นรูปแบบยืดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม  โดยมีปัจจัยที่ศึกษา 5 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มบริเวณส่วนบน ส่วนกลางและ
ส่วนล่าง  ความดันลมเป่าเริ่มต้น และความดันลมเป่าขึ้นรูป  ชิ้นงานกรณีศึกษาเป็นขวดพลาสติกรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1 
ลิตร ท าจากพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate, PET)  จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง
ด้วยวิธีกระบวนการเกาส์เซียน (Gaussian Process) พบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ความหนาที่ น้อยที่สุดของ
ชิ้นงานมีค่ามากที่สุด คือ ที่อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง เท่ากับ 86.15, 95.32, และ 93.61 
องศาเซลเซียส ตามล าดับ  ความดันลมเป่าเริ่มต้น 5.27 บาร์ และความดันลมเป่าขึ้นรูป 28.47 บาร์  
ค าหลัก  การออกแบบส าหรับการทดลองคอมพิวเตอร์, การออกแบบลาตินไฮเปอร์คิวบ์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ าลอง
การเป่าขึ้นรูป, กระบวนการเป่าขึ้นรูปแบบยืด 
 

Abstract 
This research aims to study factors that significantly affected the wall thickness of plastic bottles in the 
stretch blow molding process using space filling design for computer experiments, called Latin 
Hypercube design. The experimental results were obtained from the blow molding simulation by a 
well-known Computer-aided Engineering (CAE) program. The 5 factors studied in the research were 
temperatures on the preform tube at top, middle, and bottom zones, pre-blow pressure and blow 
pressure. A case study part was a 1-liter rectangular bottle made of Polyethylene Terephthalate (PET). 
The analysis of the experimental results showed that the optimal condition, which maximized the 
minimum wall thickness, was as follows: temperatures on the preform tube at top, middle, and bottom 
zones: 86.15, 95.32, and 93.61⁰C, respectively, pre-blow pressure 5.27 bar and blow pressure 28.47 bar. 
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Keywords:  Design for Computer Experiments, Latin Hypercube Design, Computer-aided Engineering 
(CAE) of Blow Molding, Stretch Blow Molding Process 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตขวดพลาสติก PET มีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมีการแข่งขันที่ เพิ่มสูงขึ้น ขวด
พลาสติก PET นอกจากจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับเครื่องดื่ม
แล้ว ยังถูกใช้ในงานเกษตรกรรม เช่น การน าไปใช้ในการ
เพาะเลี้ยงพืช งานวิจัยน้ีได้น าขวดพลาสติก PET ส าหรับ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้มาเป็นชิ้นงานกรณีศึกษา โดยศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการเป่าขึ้นรูปขวดพลาสติก ที่ส่งผลท าให้เกิดของเสีย
ประเภทความหนาไม่สม่ าเสมอของชิ้นงาน และก าหนดค่าที่
เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัยที่ศึกษาด้วยวิธีการออกแบบและ
วิเคราะห์ส าหรับการทดลองคอมพิวเตอร์ ค่าที่เหมาะสมที่สุด
จะถูกน าไปใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรในการเป่าขึ้นรูปขวด
พลาสติกเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ดังรูปที่ 1 ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่ได้จาก
งานวิจัยน้ี ช่วยลดระยะเวลาในการปรับตั้งเครื่อง ลดต้นทุนการ
ผลิต และลดจ านวนของเสียที่ จะเ กิดขึ้นจากการปรับตั้ ง
เครื่องจักรในช่วงแรกได้ งานวิจัยน้ีเลือกใช้วิธีการขึ้นรูปแบบยืด 
เน่ืองจากการยืดในแนวดิ่งส่ งผลให้ โมเลกุลพลาสติกเป็น
ระเบียบมากขึ้น ท าให้ชิ้นงานมีความใส บาง และทนต่อแรง
กระแทกได้ดี  

 
          (ก)         (ข) 

รูปที่ 1 ขวดพลาสติกส าหรับเพาะเลี้ยงกล้วยไม ้
(ก) แบบจ าลอง และ (ข) ชิ้นงานจริง 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Tahboub and Rawabdeh (2004) [1] ออกแบบการ
ทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเป่าขึ้นรูป 

โดยมีปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ความเร็วสกรู อุณหภูมิหลอมเหลว 
เวลาให้ความเย็น ความดัน อุณหภูมิแม่พิมพ์ และอุณหภูมิ
ล้อมรอบ ทั้งน้ี พบว่าปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อน้ าหนัก
และปริมาตรของขวด ได้แก่ อุณหภูมิหลอมเหลว ความดัน 
และอุณหภูมิล้อมรอบ 
 McEvoy (1998) [2] จ าลองกระบวนการเป่าขึ้นรูป
พลาสติกแบบยืด (Stretch Blow Molding) โดยท าการ
จ าลองกระบวนการด้วยซอฟตแ์วร์ ABAQUS เพื่อท านายจุด
ที่ดีที่สุดของความหนา ความเครียด แรงดันในการเป่า และ
การเคลื่อนที่ของวัสดุ 
 ปาณัสม์ (2555) [3] ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อการ
กระจายตัวของความหนาผนังและความเค้นตกค้างที่เกิดขึ้น
ในชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการเป่าขึ้นรูปแบบยืด โดยปัจจัยที่
ท าการศึกษา ได้แก่ ขนาดของหลอดพรีฟอร์ม อุณหภูมิหลอด 
พรีฟอร์ม และความเร็วในการเคลื่อนที่ของแท่งยืด นอกจากน้ี 
ยังเปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้จากการทดลองจริงกับผลที่
ได้จากการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ B-SIM 
จากการทดลองพบว่า ขนาดของหลอดพรีฟอร์มมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการกระจายตัวของความหนาผนังและความเค้น
ตกค้างที่เกิดขึ้นในชิ้นงาน ในขณะที่การเพิ่มอุณหภูมิของ
หลอดพรีฟอร์มและความเร็วในการเคลื่อนที่ของแท่งยืด ไม่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความหนาผนังที่เกิดขึ้น ผลจาก
การวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรม B-SIM แสดงให้เห็นว่าการ
วิเคราะห์มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับผลการทดลองจริง
ในกระบวนการเป่าขึ้นรูป 
 นิรภัฎ (2550) [4] ศึกษากระบวนการฉีดเป่าแบบยืด
ของวัสดุ PET ด้วยการทดลองและการจ าลองด้วยวิธีการไฟ
ไนท์เอลิเมนต์ โดยทดลองเป่าขวดจริงที่อุณหภูมิ 85 ⁰C, 90 ⁰C 

และ 95 ⁰C  พบว่าการกระจายความหนาของขวดที่อุณหภูมิ
ต่างกันในช่วงที่ท าการทดลอง จะมีความหนาที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก และมีแนวโน้มไปในท านองเดียวกัน คือ ค่าความหนา
จะมากสุดที่บริเวณคอขวด และความหนาจะลดลงอย่างมาก
ตลอดบริเวณคอขวด (10-40 มม.) ส่วนบริเวณล าตัวขวด (40-
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100 มม.) มีการเปลี่ยนแปลงความหนาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
โดยบริ เวณก่ึงกลางของล าตัวขวดจะมีความหนามากกว่า
บริเวณข้างเคียงเพียงเล็กน้อย และบริเวณก้นขวด (100-130 
มม.) จะมีความหนาที่เพิ่มขึ้นจากบริเวณล าตัวขวด 
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การออกแบบการทดลอง 
 การออกแบบการทดลอง [5] เป็นเทคนิคทางสถิติขั้นสูงที่
ใช้ ในการศึกษาปัจจัยและหาค่าปรับตั้ งที่ เหมาะสมของ
กระบวนการ เพื่อให้ได้ค่าตอบสนองเป็นไปตามที่ต้องการ ใน
การทดลองหน่ึงๆ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วน ดังน้ี  

3.1.1 วิธีปฏิบัติหรือทรีทเมนต์ (Treatment) คือ วิธีที่
ผู้ด าเนินการทดลองปฏิบัติต่อสิ่งทดลอง เพื่อวัดผลเปรียบเทียบ
ตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง 

3.1.2 ปัจจัย (Factor) คือ สิ่งที่คาดว่าจะมีผลต่อตัว
แปรตอบสนอง และน ามาพิจารณาในการทดลอง ปัจจัยอาจ
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ โดยปัจจัยแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ ปัจจัยที่ควบคุมได้และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 

3.1.3 ตัวแปรตอบสนอง (Response Variable) คือ 
ตัวแปรที่ถูกสังเกตหรือวัดค่าในการทดลอง ซ่ึงเป็นตัวแปรที่
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระในการทดลองหน่ึงๆ 
อาจวัดค่าตัวแปรตอบสนองมากกว่า 1 ค่า  

ในบางการทดลองที่ไม่สามารถท าการทดลองทาง
กายภาพหรือท าการทดลองจริงได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดต่างๆ เช่น 
ความซับซ้อนของการทดลอง ต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ในการ
ทดลอง ความปลอดภัย  การทดลองคอมพิวเตอร์จะถูกน ามาใช้
ในการทดลองแทนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  ในการ
ท าการทดลองคอมพิวเตอร์  ผลลัพธ์ที่ ได้จะมีค่าที่แน่นอน 
(Deterministic) กล่าวคือ เม่ือก าหนดปัจจัยที่ค่าเดิม จะให้
ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมเท่ากัน ซ่ึงต่างจากการทดลองทางกายภาพ 
ในการทดลองทางกายภาพ จะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นขณะ
ท าการทดลอง  

3.2 การออกแบบส าหรับการทดลองคอมพิวเตอร์ 
 การออกแบบการทดลองเพื่อจ าลองการทดลองด้วย
คอมพิวเตอร์ เป็นลักษณะของการกระจายจุดการทดลอง 
เพื่อให้ครอบคลุมปริภูมิการทดลองให้มากที่สุด หรือเรียกว่า

แผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิการทดลอง (Space 
Filling Design)  ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากการทดลองทาง
กายภาพที่ มีการทดลองซ้ า (Replicates) ดังรูปที่  2  ใน
งานวิจัยน้ีใช้การออกแบบการทดลองแบบลาตินไฮเปอร์คิวบ์  

 
                    (ก)                                        (ข) 
รูปที่ 2 แผนการทดลอง (ก) แบบกายภาพ และ (ข) แบบเติมเต็มปริภูมิ 
[6] 

3.2.1 การออกแบบลาตินไฮเปอร์คิวบ์ (Latin 
Hypercube Design, LHD) 

การออกแบบลาตินไฮเปอร์คิวบ์ (LHD) [7] เป็นวิธี 
การออกแบบแผนการทดลองที่ได้รับความนิยมในการออก 
แบบเติมเต็มปริภูมิ  LHD สามารถสร้างเป็นเมทริกซ์ (X) ที่มี
มิติ n x d  โดยที ่n คือ จ านวนการทดลอง  และ d คือ จ านวน
ปัจจัย  ซ่ึงแต่ละสดมภ์ของแผนการทดลองประกอบ ด้วยการ
เรียงสับเปลี่ยนแบบสุ่มของสมาชิกตั้งแต่ {1, 2, 3,..., n}  
ส่วนย่อยของปริภูมิการทดลองมีการแบ่งตัวแปรอิสระใน
ระดับที่เท่าๆกัน และมีโอกาสถูกเลือกทุกระดับ  ค่าของแต่ละ
ระดับจะไม่มีการคาบเก่ียวกัน ดังรูปที่ 3  แผนการทดลอง
แบบ LHD สามารถเขียนได้ดังสมการที่ 1 

         𝑋 =
𝜋−𝑈

𝑛
                           (1) 

โดย π คือ ส่วนของเมทริกซ์ n x d ประกอบด้วยแต่ละ

สดมภ์ของ π  ในแต่ละสดมภ์จะสุ่มเรียงสับเปลี่ยนสมาชิกที่มี
ความเป็นอิสระต่อกัน ตั้งแต่ 1, 2, 3,…, n และ U มีสมาชิก 
n x d  การทดลองแบบ LHD น้ัน มีความซับซ้อนและใช้
เวลานาน  ถ้าการทดลองมีจ านวนปัจจัย d ตัว และจ านวนจุด
ในการทดลอง n จุด ท าให้มีแผนการทดลอง (n!)d แบบ 
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รูปที่ 3 การออกแบบจุดการทดลองแบบลาตินไฮเปอร์คิวบ์ 

  
 
4. วิธีการด าเนินการ 

4.1 ก าหนดปัจจัย ช่วงของปัจจัย และตัวแปรตอบสนอง 
โดยก าหนดจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการเป่าขึ้นรูป
ชิ้นงานพลาสติก และปัญหาของงานวิจัย ดังตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2  

ตารางที่ 1 ปัจจัยและช่วงของปัจจัย 
ปัจจัย หน่วย ต่ า สูง 

อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์ม
ส่วนบน 

⁰C 85 100 

อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์ม
ส่วนกลาง 

⁰C 85 100 

อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์ม
ส่วนล่าง 

⁰C 85 100 

ความดันลมเป่าเร่ิมต้น bar 5 7 

ความดันลมเป่าขึ้นรูป bar 28 32 

 

ตารางที่ 2 ตัวแปรตอบสนอง 
ตัวแปรตอบสนอง เป้าหมาย  

ค่าความหนาของขวดที่น้อยที่สุด ค่ายิ่งมาก ยิง่ดี (Maximize) 

 
4.2 ออกแบบการทดลองส าหรับการทดลองคอมพิวเตอร์ 

 ใช้โปรแกรมสถิติ JMP ในการออกแบบแผนการทดลอง
แบบเติมเต็มปริภูมิ ด้วยวิธีลาตินไฮเปอร์คิวบ์ ดังรูปที่ 4 และได้
แผนการทดลอง จ านวน 50 การทดลอง ดังตารางที่ 3  

 

รูปที่ 4 โปรแกรมสถิติ JMP 

 

ตารางที่ 3 แผนการทดลองลาตินไฮเปอร์คิวบ์ 
Run X1 X2 X3 X4 X5 

1 86.5306 88.3673 96.6327 5.2449 29.4694 

2 93.2653 91.7347 89.2857 6.4286 31.9184 

3 91.7347 100.0000 88.0612 5.8163 29.3878 

4 85.0000 86.2245 90.8163 5.9796 28.8163 

5 98.4694 94.1837 100.0000 6.3469 30.0408 

6 93.8776 92.6531 85.0000 5.6939 29.6327 

7 96.3265 99.6939 97.8571 5.3673 30.8571 

8 95.1020 97.5510 86.5306 6.7143 30.6122 

9 86.2245 95.7143 85.6122 5.4490 28.4082 

10 91.4286 85.9184 86.8367 5.5714 28.5714 

11 87.1429 90.5102 88.6735 5.1633 29.9592 

12 90.5102 98.7755 95.7143 6.0204 28.1633 

13 99.0816 90.2041 95.1020 6.8776 28.8980 

14 91.1224 96.3265 92.0408 5.0408 31.5102 

15 97.8571 97.8571 92.9592 6.1837 29.3061 

16 96.6327 95.4082 99.0816 5.4898 28.4898 

17 95.7143 86.5306 97.5510 5.5306 28.9796 

18 89.5918 88.0612 91.4286 5.3265 32.0000 

19 97.2449 91.1224 87.7551 5.2041 31.2653 

20 85.3061 95.1020 90.5102 6.5102 28.2449 

21 93.5714 90.8163 92.6531 5.7755 30.2857 

22 95.4082 86.8367 87.1429 7.0000 30.6939 
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23 98.1633 87.1429 98.7755 5.9388 30.9388 

24 92.0408 99.3878 98.1633 6.3061 30.3673 

25 92.9592 98.1633 88.3673 6.6735 28.0816 

26 88.3673 96.9388 99.3878 5.2857 30.1224 

27 99.6939 93.8776 94.4898 5.0000 30.2041 

28 86.8367 97.2449 85.3061 5.6531 31.1837 

29 92.6531 92.9592 91.7347 6.7551 29.7143 

30 88.9796 88.9796 94.1837 6.8367 28.3265 

31 89.2857 85.6122 96.0204 6.2245 31.5918 

32 90.2041 91.4286 99.6939 6.1020 29.5510 

33 92.3469 89.5918 98.4694 5.0816 31.0204 

34 99.3878 87.4490 93.5714 6.6327 31.8367 

35 89.8980 93.2653 96.9388 6.9592 31.4286 

36 88.0612 96.0204 97.2449 6.9184 29.0612 

37 85.9184 89.8980 90.2041 6.2653 30.7755 

38 97.5510 99.0816 88.9796 5.6122 31.1020 

39 98.7755 87.7551 89.5918 5.4082 29.2245 

40 96.9388 94.7959 95.4082 6.0612 31.7551 

41 94.4898 92.0408 93.8776 6.1429 28.0000 

42 87.7551 89.2857 86.2245 6.7959 29.1429 

43 90.8163 94.4898 93.2653 5.1224 28.7347 

44 100.0000 92.3469 89.8980 6.3878 30.4490 

45 94.1837 85.3061 94.7959 6.5918 29.8776 

46 96.0204 88.6735 87.4490 6.5510 28.6531 

47 94.7959 85.0000 85.9184 5.8980 30.5306 

48 85.6122 96.6327 92.3469 5.7347 29.7959 

49 87.4490 93.5714 96.3265 5.8571 31.6735 

50 88.6735 98.4694 91.1224 6.4694 31.3469 

ก าหนดให้ :   X1  คือ อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มส่วนบน(⁰C) 
    X2  คือ อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มส่วนกลาง (⁰C) 
    X3  คือ อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มส่วนล่าง (⁰C) 
    X4  คือ ความดนัลมเป่าเร่ิมต้น (bar) 
    X5  คือ ความดนัลมเป่าขึ้นรูป (bar) 

4.3 ท าการทดลองคอมพิวเตอร์ 
 ท าการทดลองโดยการจ าลองกระบวนการผลิตด้วย
โปรแกรมจ าลองการเป่าขึ้นรูปพลาสติก B-Sim ตามแผนการ
ทดลองที่ ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่  4.2 ซ่ึงมีจ านวนการ

ทดลองเท่ากับ 10 เท่าของจ านวนปัจจัยที่ก าหนด โดยอินพุท
ข้อมูลต่างๆให้กับโปรแกรม โปรแกรมจะจ าลองกระบวนการ
การไหลของพลาสติกแบบสามมิติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ ดังรูปที่  5  และแสดงกราฟความหนาของ
ชิ้นงานที่ขึ้นรูป ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 5 การจ าลองการไหลของพลาสติกในกระบวนการเป่าขึ้นรูป 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความหนาของชิ้นงาน 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 หลังจากท าการทดลองเพื่อหาค่าของตัวแปรตอบสนอง
ตามการทดลองที่ได้ออกแบบไว้ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยน าค่าตัว
แปรตอบสนองที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  เพื่อหาจุดที่
เหมาะสมที่สุด (Optimal Condition) ของปัจจัย ที่ท าให้ตัว
แปรตอบสนองมีค่าสูงสุด ด้วยวิธี Gaussian Process (GP) 
ดั ง รู ปที่  7 และ วิ ธี  Response Surface Methodology 
(RSM) ดังรูปที่ 8  
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รูปที่ 7 ค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด จากวิธี Gaussian Process (GP) 

 
รูปที่ 8 ค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด จากวธิี Response Surface 

Methodology (RSM) 

 เน่ืองจากอุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มส่วนล่าง (ปัจจัยที่ 3 ใน
รูปที่ 7) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในช่วง 85 – 100 ⁰C จึงปรับค่า
ให้อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มส่วนล่างเท่ากับ 85 ⁰C เพื่อประหยัด
ทรัพยากรให้มากที่สุด เรียกวิธีการตั้งค่า น้ีว่า วิธีGaussian 
Process ที่มีการปรับเปลี่ยนค่า (Adj GP) ดังรูปที่ 9  จากน้ัน
ตรวจสอบผล (Verify) โดยน าค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ได้จากวิธีทั้ง
สามไปจ าลองในโปรแกรม B-Sim อีกครั้ง  ซ่ึงได้ผลลัพธ์จาก
โปรแกรม B-Sim ดังตารางที่ 4  

 

รูปที่ 9 ค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด จากวธิี Gaussian Process ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนค่า (Adj GP) 

ตารางที่ 4  ค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดและค่าผลตอบสนอง (mm) 
Methods X1 X2 X3 X4 X5 Y1  Y2  

GP 86.15 95.32 93.61 5.27 28.47 0.08755 0.088 

Adj GP 86.15 95.32 85.00 5.27 28.47 0.08755 0.085 

RSM 85.00 85.00 85.00 5.00 28.00 0.07850 0.071 

โดยที ่Y1 = ค่าผลตอบสนองที่ท านายจากการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
        Y2 = ค่าผลตอบสนองที่จ าลองจากโปรแกรม B-Sim 

5. สรุป 
 จากการวิ เคราะห์ข้ อมูลทางสถิติ  พบว่า วิ ธีการ 
Gaussian Process (GP) ให้ค่าความหนาของผนังขวดมีค่า
มากกว่าวิธี Gaussian Process ที่มีการปรับเปลี่ยนค่า (Adj 
GP) และวิธี Response Surface Methodology (RSM) ซ่ึง
หลั งจากท าการตรวจสอบ (Verify) โดยน าค่าปัจ จัยที่
เหมาะสม (Optimal Condition) ของแต่ละวิธีมาจ าลองด้วย
โปรแกรม B-Sim พบว่า ค่าผลตอบสนองจากโปรแกรม B-
Sim และจากการวิ เคราะห์ทางสถิ ติด้วย วิ ธี Gaussian 
Process (GP) ให้ค่าผลตอบสนองที่มากที่สุดและใกล้เคียงกัน
มากที่สุด  ดังน้ันสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ความหนาที่
น้อยที่สุดของชิ้นงานมีค่ามากที่สุด คือ ที่อุณหภูมิหลอดพรี
ฟอร์มส่วนบน 86.15 ⁰C  อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มส่วนกลาง 
95.32 ⁰C  อุณหภูมิหลอดพรีฟอร์มส่วนล่าง 93.61 ⁰C  ความ
ดันลมเป่าเริ่มต้น 5.27 บาร์  และความดันลมเป่าขึ้นรูป 
28.47 บาร์  ผลจากงานวิจัยน้ี ช่วยให้โรงงานผลิตชิ้นงานเป่า
ขึ้นรูปทราบถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อชิ้นงานและก าหนดค่า
ของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการผลิต  ช่วยลดของ
เสียจากการลองผิดลองถูกในการปรับตั้งค่าของกระบวนการ
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บทคัดยอ 

รอยตอบัดกรี Sn-9Zn  Sn-9Zn-xCu และ Sn-9Zn-xNi (x คือ 0.1 0.5 และ 1.0 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก) ไดถูกเตรียมข้ึน

บนแผนทองแดงท่ีอุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส เพ่ือศึกษาผลของปริมาณทองแดงและนิกเกิลตอโครงสรางจุลภาค สมบัติ

ทางกล และความหนาของช้ันสารประกอบระหวางโลหะ (Intermetallic compound) บนแผนทองแดง ผลการทดลอง

พบวาโครงสรางจุลภาคของรอยตอบัดกรี Sn–9Zn/Cu ประกอบดวย เฟส Zn-rich กระจายบนเน้ือพ้ืนของ β-Sn และมี

ช้ันสารประกอบระหวางโลหะ Cu5Zn8 และ ε-Cu3Sn บริเวณรอยตอระหวางโลหะบัดกรีกับแผนทองแดง โครงสราง

จุลภาคของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-xCu/Cu ประกอบดวย เฟส Zn-rich และเฟส Cu5Zn8 กระจายบนเน้ือพ้ืนของ β-Sn 

และมีช้ันสารประกอบระหวางโลหะ Cu5Zn8 Cu6Sn5 และ ε-Cu3Sn บริเวณรอยตอระหวางโลหะบัดกรีกับแผนทองแดง 

โครงสรางจุลภาคของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-xNi/Cu ประกอบดวย เฟส Zn-rich และสารประกอบระหวางโลหะ Ni5Zn21 

กระจายบนเน้ือพ้ืนของ β-Sn และมีช้ันสารประกอบระหวางโลหะ Ni5Zn21  Ni3Sn4 บริเวณรอยตอระหวางโลหะบัดกรีกับ

แผนทองแดง ผลการทดสอบแรงดึงพบวาความตานแรงดึงของ Sn-9Zn-xCu/Cu ลดลงเมื่อปริมาณทองแดงเพ่ิมข้ึน 

ขณะท่ีความตานแรงดึงของ Sn-9Zn-xNi/Cu เพ่ิมข้ึนเมื่อปริมาณนิกเกิลเพ่ิมข้ึน หลังจากการบม (Aging) ท่ีอุณหภูมิ 100 

องศาเซลเซียส พบวาความหนาของช้ันสารประกอบระหวางโลหะในรอยตอ Sn–9Zn/Cu Sn–9Zn-xCu/Cu และ Sn–

9Zn-xNi/Cu เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อเวลาในการบมเพ่ิมข้ึน  

คําหลัก Sn-9Zn การบัดกร ีสารประกอบระหวางโลหะ การบม 

 

Abstract 

In present work, Sn-9Zn, Sn-9Zn-xCu and Sn-9Zn-xNi solder joints on Cu substrate (x = 0.1, 0.5 and 1.0 

wt%) were prepared via reflow process at 240˚C. The effects of Cu and Ni content on the microstructure, 

mechanical properties and intermetallic compound (IMC) layer growth on solder/Cu interface were 
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investigated. The experimental result showed that the microstructure of Sn–9Zn/Cu joint composed of 

Zn-rich dispersed in the β-Sn matrix. Cu5Zn8 and ε-Cu3Sn IMC layers formed at the Sn–9Zn/Cu interface. 

The microstructure of Sn-9Zn-xCu/Cu joint composed of Zn-rich and Cu5Zn8 IMC dispersed in the β-Sn 

matrix. Cu5Zn8, Cu6Sn5 and ε-Cu3Sn IMC layers formed at the Sn–9Zn-xCu/Cu interface. The 

microstructure of Sn-9Zn-xNi/Cu joint composed of Zn-rich and Ni5Zn21 IMC dispersed in the β-Sn matrix. 

Ni5Zn21 and Ni3Sn4 IMC layers formed at the Sn-9Zn-xNi/Cu interface. Increasing of Cu content evidently 

decreased the tensile strength of the Sn–9Zn-xCu/Cu joint. While, Increasing of Ni content slightly 

increased the tensile strength of the Sn–9Zn-xNi/Cu joint. After aging at 100˚C in air atmosphere, IMC 

layers thickness of the Sn–9Zn/Cu, Sn–9Zn-xCu/Cu and Sn–9Zn-xNi/Cu joints at solder/Cu interfaces 

slightly increased with increasing of aging time. 

Keywords: Sn-9Zn solder, solder joint, intermetallic compound, aging 

 

1. บทนํา 

 โลหะบัดกรี (Solder) ถูกใชเปนตัวกลางในการเช่ือม

ประสานระหวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสกับแผนวงจรใน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา โดยโลหะบัดกรีท่ี

ถูกใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสคือ โลหะ

บัดกรีผสมตะก่ัว (Lead-containing solder) ชนิด Sn-37Pb 

โดยขอดีของโลหะบัดกรีชนิด น้ีคือ ราคาถูก อุณหภูมิ

หลอมเหลวต่ํา มีสมบัติการเปยกผิว สมบัติทางกายภาพและ

สมบัติทางกลท่ีดี อยางไรก็ตามขอเสียของโลหะบัดกรีชนิดน้ี

คือ พิษจากสารตะก่ัว ซึ่งไอตะก่ัวท่ีระเหยออกมาขณะบัดกรี

น้ัน เมื่ อสู ดหายใจเข า ไปจะซึม เข ากระแส เลื อดและ

แพรกระจายไปยังเน้ือเยื่อตางๆ และจะไปทําลายระบบเลือด 

ระบบทางเดินปสสาวะ  ระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร

และระบบประสาท [1] 

 โลหะบัดกรีไรตะก่ัว (Lead-free solder) ชนิด Sn-

9Zn เปนโลหะบัดกรีท่ีถูกนําเสนอใหใชแทนโลหะบัดกรีผสม

ตะก่ัว เน่ืองจากโลหะบัดกรี Sn-9Zn อุณหภูมิหลอมเหลว

ใกลเคียงกับโลหะบัดกรี Sn-37Pb (อุณหภูมิหลอมเหลวของ

โลหะบัดกรี Sn-9Zn คือ 199 องศาเซลเซียล และอุณหภูมิ

หลอมเหลวของโลหะบัดกรี Sn-37Pb คือ 183 องศาเซล

เซียล) แตโลหะบัดกรี Sn-9Zn มีสมบัติการเปยกผิวต่ํา [2] 

และเกิดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันไดงาย [3] เมื่อเทียบกับ

โลหะบัดกรี Sn-37Pb การเติมทองแดงและนิเกิลลงในโลหะ

บัดกรี Sn-9Zn ชวยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันและเพ่ิม

สมบัติการเปยกผิวอยางมีนัยสําคัญ [3,4] แตความสัมพันธ

ระหวางปริมาณทองแดงและนิกเกิลตอสมบัติเชิงกลและการ

โตของ ช้ันสารประกอบระหว างโลหะ (Intermetallic 

compound layer) ของรอยตอ บัดกรี  Sn-9Zn ยั ง ไม มี

การศึกษา ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเตรียมรอยตอบัดกรีชนิด Sn-

9Zn-xCu และ Sn-9Zn-xNi เ พ่ือศึกษาผลของปริมาณ

ทองแดงและนิกเกิลตอทําการศึกษาโครงสรางจุลภาค ความ

แข็ง คาความตานทานแรงดึง และการโตของสารประกอบ

ระหวางโลหะบริเวณรอยตอเกยบัดกรี (Solder lap joint) 

หลังอบบม (Aging) ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และเวลา 

100 ช่ัวโมง 

 

 
รูปที่ 1. แผนภาพจําลองชิ้นงานตัวอยางรอยตอบัดกรี 

 

2. วิธีการทดลอง 

 โลหะบัดกรีชนิด Sn-9Zn Sn-9Zn-xCu และ Sn-9Zn-

xNi (เมื่อ x คือ 0.1 0.5 และ1.0 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก) ถูก

เตรียมโดยนําดีบุก สังกะสี ทองแดงหรือนิกเกิลความบริสุทธ์ิ 

99.9 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก มาหลอมดวยเตาหลอมแบบ

เหน่ียวนําไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียสเปนเวลา

ประมาณ 60 นาที ในขณะหลอมเหลว เกลือ KCl และ LiCl 
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ใน อัตราส วน  1.3:1 ถูก ใช ในการคลุมผิ ว โลหะ บัดกรี

หลอมเหลวเพ่ือปองกันการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดช่ัน [5] 

หลังจากน้ันจึงเทโลหะบัดกรีหลอมเหลวลงในแมพิมพ

เหล็กกลาและปลอยใหเย็นตัวในอากาศ การเตรียมตัวอยาง

รอยตอเกยบัดกรีทําไดโดยการรีดโลหะบัดกรีใหไดความหนา 

0.05 มิลลิเมตรและนําไปวางบนแผนทองแดงดังรูปท่ี 1 

จากน้ันนําไปบัดกรีท่ีอุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

15 นาที แลวปลอยใหเย็นตัวในอากาศ ช้ินงานท่ีผานการ

บัดกรีแลวจะนําไปวัดคาความตานทานแรงดึงตามมาตรฐาน 

ASTM D1002 นอกจากน้ีรอยตอเกยบัดกรีจะถูกนําไปอบบม

ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 100 ช่ัวโมงเพ่ือ

ศึกษาการโตของช้ันสารประกอบระหวางโลหะ การเตรียม

ตัวอยางเพ่ือวิเคราะหโครงสรางจุลภาคทําไดโดยนํารอยตอ

บัดกรีมาตัดขวางแลวและข้ึนเรือนเย็น (Cold mounting) 

จากน้ันขัดดวยกระดาษทราย และผาสักหลาดกับผงอลูมินา 

แลวกัดกรด (Etching) ดวยสารละลาย  95%C2H5OH + 

4%HNO3 + 1%HCl [6] จากน้ันนําช้ินงานตัวอยางไปตรวจ

วิ เ คราะห โค ร งสร า งจุ ลภาค  ตรวจสอบการ โตของ

สารประกอบระหวางโลหะและดูองคประกอบทางเคมีบริเวณ

รอยตอบัดกรีดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

การวิเคราะหองคประกอบธาตุของวัสดุดวยเทคนิคจุล

วิเคราะหและเครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกโตมิเตอร ตามลําดับ 

 

 

 

 

        

รูปที่ 2. โครงสรางจุลภาคของโลหะบัดกรี (ก) Sn–9Zn   

(ข ) Sn–9Zn-0.1Cu (ค ) Sn–9Zn-0.5Cu (ง ) Sn–9Zn-1.0Cu 

(จ ) Sn–9Zn-0.1Ni (ฉ ) Sn–9Zn-0.5Ni (ช ) Sn–9Zn-1.0Ni 

และ (ญ) ผลการวิเคราะหพีคเอกซเรยดิฟแฟรกชั่น 
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3. ผลการทดลอง 

3.1 โครงสรางจุลภาคของโลหะบัดกรี 

 โครงสรางจุลภาคของโลหะบัดกรี Sn-9Zn มีลักษณะ

แบบเปนยูเทคติกประกอบดวยดีบุก (β-Sn) และเฟสสังกะสี 

(Zn-rich)  ลักษณะเปนรูปเข็ม (Needle-like shape) ดังรูป

ท่ี 2(ก) ผลของการเติมทองแดง 0.1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก

ลงในโลหะบัดกรี  Sn-9Zn ทําให เ กิดเฟสสารประกอบ

ระหวางโลหะชนิด Cu5Zn8 และทําใหเฟสสังกะสีมีขนาดเล็ก

ลงดังรูปท่ี 2(ข) เมื่อเติมทองแดง 0.5 และ 1.0 เปอรเซ็นต

โดยนํ้าหนักลงในโลหะบัดกรี Sn-9Zn จะทําใหมีปริมาณ

สารประกอบระหวางโลหะชนิด Cu5Zn8 เพ่ิมมากข้ึนและ

ปริมาณเฟสสังกะสีลดลงอยางมีนัยสําคัญดังรูปท่ี 2(ค) และ 

2(ง) ตามลําดับ ผลของการเติมนิกเกิลลงในโลหะบัดกรี Sn-

9Zn ทําใหเกิดเฟสของสารประกอบระหวางโลหะชนิด 

Ni5Zn21 ดังรูปท่ี 2(จ) เมื่อเติมนิกเกิลปริมาณเพ่ิมข้ึนจะทําให

มีปริมาณของสารประกอบระหวางโลหะชนิด Ni5Zn21 เพ่ิม

มากข้ึนดังรูปท่ี 2(ฉ) และเมื่อปริมาณนิกเกิลเพ่ิมข้ึนถึง 1 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก จะทําใหสารประกอบระหวางโลหะ

ชนิด Ni5Zn21 มีขนาดเล็กลงและเกิดสารประกอบระหวาง

โลหะชนิด Ni3Sn4 ดังรูปท่ี 2(ช) จากผลการวิเคราะหพีค

เอกซเรยดิฟแฟรกช่ันดังรูปท่ี 2(ญ) แสดงใหเห็นวามีเฟสดีบุก

และสังกะสีในโลหะบัดกรี Sn-9Zn มีเฟสดีบุก สังกะสีและ 

Cu5Zn8 ในโลหะบัดกรี Sn-9Zn-xCu และมีเฟสดีบุก สังกะสี 

Ni5Zn21 และ Ni3Sn4 ในโลหะบัดกรี Sn-9Zn-xNi ตามลําดับ 

3.2 โครงสรางจุลภาคของรอยตอเกยบัดกรี 

 โครงสรางจุลภาคของรอยตอบัดกรี  Sn-9Zn/Cu 

ประกอบดวยช้ันสารประกอบระหวางโลหะ Cu5Zn8 บนแผน

ทองแดงและมีเฟสสังกะสีลักษณะเปนรูปเข็ม และอนุภาค

สารประกอบระหวางโลหะ ε-Cu3Sn บนเน้ือพ้ืนของเฟสดีบุก

ดังรูปท่ี 3(ก) โครงสรางจุลภาคของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-

1.0Cu/Cu ประกอบดวยช้ันสารประกอบระหวางโลหะ 

Cu5Zn8 Cu6Sn5 และ ε-Cu3Sn บนแผนทองแดงตามลําดับ 

และมีเฟสของสังกะสี และอนุภาคสารประกอบระหวางโลหะ 

Cu5Zn8 บนเน้ือพ้ืนของเฟสดีบุกดังรูปท่ี 3(ข) โครงสราง

จุลภาคของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-1.0Ni/Cu ประกอบดวย

ช้ันสารประกอบระหวางโลหะ Ni5Zn21 Ni3Sn4 บนแผน

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3. โครงสรางจุลภาคของรอยตอบัดกรี (ก) Sn–9Zn (ข) Sn–9Zn-1.0Cu/Cu (ค) Sn–9Zn-1.0Ni/Cu และ (ง) ผลการวิเคราะหพีคเอกซเรยดิฟ

แฟรกชั่น 
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ทองแดงตามลําดับดังรูปท่ี 3(ค) ผลการวิเคราะหพีคเอกซเรย

ดิฟแฟรกช่ันดังรูปท่ี 3(ง) พบวามีเฟสสังกะสี Cu5Zn8  และ 

ε-Cu3Sn ในโลหะบัดกรี Sn-9Zn มี เฟสสังกะสี Cu5Zn8 

Cu6Sn5 และ ε-Cu3Sn ในโลหะบัดกรี Sn-9Zn-xCu มีเฟส

สังกะสี Cu5Zn8 Ni5Zn21 และ Ni3Sn4 ในโลหะบัดกรี Sn-

9Zn-xNi ตามลําดับ ท้ังน้ีการเกิดช้ันสารประกอบระหวาง

โลหะ Cu5Zn8 ท่ีติดกับแผนทองแดงเกิดจากการแพรของ

อะตอมทองแดงจากแผนทองแดงทําปฏิกิริยากับอะตอม

สังกะสีในโลหะบัดกรี สงผลใหบริเวณใกลรอยตอเกิดการ

พ ร อ ง ข อ ง สั ง ก ะ สี  (Zn-depleted) [7] แ ล ะ เ กิ ด ช้ั น

สารประกอบระหวางโลหะ Cu6Sn5 และ ε-Cu3Sn ตามลําดบั 

น อ ก จ า ก น้ี ยั ง พ บ ร อ ย ร า ว  (Crack) บ ริ เ ว ณ ช้ั น ข อ ง

สารประกอบระหวางโลหะ Cu5Zn8 ดังรูปท่ี 3(ก) และ 3(ข) 

3.3 ความแข็งของโลหะบัดกรี 

 รูปท่ี 4 แสดงคาความแข็งของโลหะบัดกรี Sn–9Zn 

Sn–9Zn-xCu และ Sn–9Zn-xNi จากผลการทดลองแสดงให

เห็นวาความแข็งของโลหะบัดกรีชนิด Sn–9Zn Sn–9Zn-

xCu และ Sn–9Zn-xNi มีคาใกลเคียงกัน ดังน้ันในงานวิจัยน้ี

การ เติ มทองแดงและ นิก เ กิล ในปริ มาณ 0.1 ถึ ง  1.0 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักไมสงผลตอความแข็งของโลหะบัดกรี 

Sn-9Zn อยางมีนัยสําคัญ 
 

 
รูปที่ 4. คาความแข็งของโลหะบัดกรี 

 

3.4 ความตานทานแรงดึงของรอยตอเกยบัดกรี 

 ความตานทานแรงดึงของรอยตอเกยบัดกรีของ Sn-

9Zn/Cu Sn-9Zn-xCu/Cu และ Sn-9Zn-xNi/Cu แสดงดัง

รูปท่ี 5 ความตานทานแรงดึงของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn/Cu 

มีคาสูงท่ีสุดคือ 98 MPa การเติมทองแดงและนิกเกิลสงผลให

คาความตานทานแรงดึงรอยตอบัดกรีลดลง ท้ังน้ีกรณีของ

รอยตอบัดกรี Sn-9Zn-xCu/Cu พบวาการเติมทองแดงใน

ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาความตานทานแรงดึงมีแนวโนม

ลดลง และกรณีของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-xNi/Cu พบวา

การเติมนิกเกิลในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาความตานทาน

แรงดึงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ีความ

ตานทานแรงดึงของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-xNi/Cu มีคา

มากกวา Sn-9Zn-xCu/Cu เน่ืองมาจากช้ันสารประกอบ

ระหวางโลหะในรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-xCu/Cu มีรอยราว 

ซึ่งสงผลโดยตรงตอความแข็งของช้ันสารประกอบระหวาง

โลหะและความตานทานแรงดึงของรอยตอบัดกรี [8] 

 

 
รูปที่ 5. คาความตานทานแรงดึงของโลหะบัดกรี 

 

3.5 ผลของการอบบมตอความหนาของชั้นสารประกอบ

ระหวางโลหะบริเวณรอยตอเกยบัดกรี 

 รูปท่ี 6 แสดงความหนาของช้ันสารประกอบระหวาง

โลหะกอนและหลังการอบบมท่ี 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 

100 ช่ัวโมงของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn/Cu Sn-9Zn-xCu/Cu 

และ Sn-9Zn-xNi/Cu ผลการทดลองพบวาความหนาของช้ัน

สารประกอบระหวางโลหะในรอยตอบัดกรี Sn-9Zn/Cu Sn-

9Zn-xCu/Cu และ Sn-9Zn-xNi/Cu เพ่ิมข้ึนหลังผานการบม

เปนเวลา 100 ช่ัวโมง นอกจากน้ีช้ันสารประกอบระหวาง

โลหะบนแผนทองแดงในรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-xCu/Cu 

และ Sn-9Zn-xNi/Cu มีแนวโนมลดลงเมื่อปริมาณทองแดง

และนิกเกิลเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากอะตอมสังกะสีทําปฎิกิริยา
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กับทองแดงหรือนิกเกิลในโลหะบัดกรีไดดี เปนผลใหอะตอม

สังกะสี ทําปฎิ กิริยาบริ เวณรอยตอไดนอยและเกิด ช้ัน

สารประกอบระหวางโลหะลดลง 

 
รูปที่ 6. ความหนาของชั้นสารประกอบระหวางโลหะกอนการบม  

และหลังบม 100 ชั่วโมง ของรอยตอบัดกรี 

 

4. สรุป 

 1. โครงสรางจุลภาคของรอยตอบัดกรี Sn–9Zn/Cu 

ประกอบดวย เฟสสังกะสีกระจายบนเน้ือพ้ืนของ β-Sn และ

มี ช้ันสารประกอบระหวางโลหะ Cu5Zn8 และ ε-Cu3Sn 

บริ เ วณรอยตอระหว างโลหะบัดกรี กับแผนทองแดง 

โครงสร างจุลภาคของรอยตอบัดกรี  Sn-9Zn-xCu/Cu 

ประกอบดวยเฟสสังกะสีและเฟส Cu5Zn8 กระจายบนเน้ือ

พ้ืนของ β-Sn และมีช้ันสารประกอบระหวางโลหะ Cu5Zn8 

Cu6Sn5 และ ε-Cu3Sn บริเวณรอยตอระหวางโลหะบัดกรีกับ

แผนทองแดง โครงสรางจุลภาคของรอยตอบัดกรี Sn-9Zn-

xNi/Cu ประกอบดวยเฟสสังกะสีและสารประกอบระหวาง

โลหะ Ni5Zn21 กระจายบนเน้ือพ้ืนของ β-Sn และมี ช้ัน

สารประกอบระหวางโลหะ Ni5Zn21 และ Ni3Sn4 บริเวณ

รอยตอระหวางโลหะบัดกรีกับแผนทองแดง 

 2. การเติมทองแดงและนิกเกิลในปริมาณ 0.1 ถึง 1.0 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักไมสงผลตอการเพ่ิมความแข็งของ

โลหะบัดกรี Sn-9Zn อยางมีนัยสําคัญ 

 3. ความตานแรงดึงของ Sn-9Zn-xCu/Cu ลดลงเมื่อ

ปริมาณทองแดงเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีความตานแรงดึงของ Sn-

9Zn-xNi/Cu เพ่ิมข้ึนเมื่อปริมาณนิกเกิลเพ่ิมข้ึน 

 4. หลังจากการอบบมท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

เปนเวลา 100 ช่ัวโมง พบวาความหนาของช้ันสารประกอบ

ระหวางโลหะในรอยตอบัดกร ีSn–9Zn/Cu Sn–9Zn-

xCu/Cu และ Sn–9Zn-xNi/Cu เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือ เพ่ือวิเคราะหผลกระทบของปริมาณสารคูควบ (สารมาเลอิกแอนไฮไดรดกราฟพอลิเอทิลีน) 

ตอสมบัติทางกลของวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิล ผงไมยางพารา และกากตะกอนนํ้ายางพารา ในการ

ข้ึนรูปแผนช้ินงานตัวอยางกระทําโดยใชเครื่องอัดรอน ซึ่งจากการทดลองพบวา การเติมสารคูควบเพ่ิมข้ึนในชวง 2-6 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก (wt%) ในวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลท่ีเสริมแรงดวยผงไมยางพารา 40 wt% 

และกากตะกอนนํ้ายางพารา 20 wt% สงผลใหคาความแข็งแรงดึง และคามอดูลัสการดึงเพ่ิมข้ึนตามปริมาณสารคูควบท่ี

เติมเปนสวนผสม แตคาความแข็งแรงอัด คามอดูลัสการอัด และคาความแข็งลดลงอยางชาๆ ตามปริมาณสารคูควบท่ีเติม

เปนสวนผสม นอกจากน้ียังพบดวยวา วัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลท่ีเสริมแรงดวยผงไมยางพารา 20 

wt% และกากตะกอนนํ้ายางพารา 40 wt% เมื่อเติมสารคูควบเปนสวนผสมเพ่ิมข้ึนจาก 2 wt% เปน 4 wt% สงผลให

สมบัติทางกลมีคาเพ่ิมข้ึน แตเมื่อเติมสารคูควบเพ่ิมข้ึนเปน 6 wt% สงผลใหสมบัติทางกลมีคาลดลง จากผลเหลาน้ี

สามารถสรุปไดวา หากมีการเติมสารคูควบเปนสวนผสมมากเกินไป จะสงผลในทางลบตอสมบัติทางกลของวัสดุผสม

พลาสติก ผงไมยางพารา และกากตะกอนนํ้ายางพารา 

คําหลัก  วัสดผุสมพลาสติกและไม  กากตะกอนนํ้ายางพารา  โรงงานถุงมือยาง  การอัดรีด 

 

Abstract 

The objective of this research was to analyze effects of coupling agent (Maleic Anhydride-Grafted 

Polyethylene; MAPE) contents on mechanical properties of plastic composites reinforced with 

rubberwood flour and latex sludge waste. In processing, the sample panels were manufactured by using 

a hot compression machine. From the experiment, the increasing additions of coupling agent in range 

of 2-6 percent by weight (wt%) increased tensile strength and modulus but slightly decreased 
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compressive strength and modulus and hardness value of recycled high-density polyethylene (rHDPE) 

composites reinforced with rubberwood flour (RWF) 40 wt% and latex sludge waste (LSW) 20 wt%. 

Furthermore, for rHDPE composites reinforced with RWF 20 wt% and LSW 40 wt%, the increasing 

additions of coupling agent from 2 wt% to 4 wt% enhanced the mechanical properties of the 

composites, but 6 wt% coupling agent addition reduced the mechanical properties. Concluding, the 

addition of coupling agent is too much, resulting in a decrease of mechanical properties. 

Keywords:  Wood-Plastic Composites, Latex Sludge Waste, Rubber Glove Plant, Extrusion 

 

1. บทนํา 

 วัสดุผสมพลาสติกและไม (Wood-Plastic Composites; 

WPCs) เปนวัสดุประเภทหน่ึงท่ีกําลังเติบโตเปนอยางมากใน

อุตสาหกรรมกอสราง [1] ซึ่งการผลิต WPCs จะประกอบดวย

วัสดุหลัก 2 ชนิด คือ พลาสติก และวัสดุเสริมแรง ในสวนของ

วัสดุเสริมแรง ข้ีเลื่อยไมยางพาราถือไดวาเปนวัสดุท่ีเหมาะสม

ตอการนํามาใชเปนสวนผสมในวัสดุผสม เพราะข้ีเลื่อยไม

ยางพาราเปนวัสดุเหลือใช ท่ี เ กิดข้ึนเปนจํานวนมากใน

อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา และอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอรไมยางพารา เชนเดียวกันเมื่อตนยางพาราให

ผลผลิตท่ีไมคุมคา ตนยางพาราเหลาน้ันจะถูกตัด และการตัด

ตนยางพารา 1 ตน จะไดไมประมาณ 10% เปนเฟอรนิเจอร 

และสวนท่ีเหลืออีก 90% จะเปนของเหลือใชซึ่งประกอบดวย

พวกก่ิงกานเล็กๆ 54% ข้ีเลื่อยไมจากโรงเลื่อย 32% และ

จากอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 4% [2] และข้ีเลื่อยไมประมาณ 

36% น้ีจะมีราคาขายหนาโรงงานประมาณตันละ 800-1000 

บาท ทําใหในปจจุบันมีการนําข้ีเลื่อยไมยางพารามาใช

ประโยชนโดยการนําไปผลิตเปนไมแผนชนิดตางๆ เชน ไมอัด 

(Plywood) แผนใยไมอัดแข็ง (Hardboard) และแผนเอ็มดี

เอฟ (Medium Density Fiberboard; MDF) [3] ดังน้ันการ

นําข้ีเลื่อยไมยางพาราผสมกับพลาสติก เพ่ือผลิตเปนวัสดุผสม

พลาสติกและผงไมจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถใช

ประโยชนของข้ีเลื่อยไมยางพาราไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถเพ่ิมมูลคาใหแกเศษวัสดุเหลือใชอยางเชนข้ีเลื่อยไม

ยางพารา เชนเดียวกันกากตะกอนนํ้ายางพาราเปนของเสีย

เหลือท้ิงท่ีเกิดข้ึนเปนจํานวนมากประมาณ 10,000 ตัน/ป [4] 

จากโรงงานผลิตนํ้ายางขนและถุงมือยางพาราท่ีเกิดจาก 

 

กระบวนการผลิตนํ้ายางขน ในปจจุบันโรงงานนํ้ายางขนมี 

วิธีการจัดการกากตะกอนนํ้ายางพาราโดยการนําไปฝงกลบ 

ถมท่ี ทําปุย และมีงานวิจัยท่ีพยายามแยกเน้ือยางออกจาก

กากตะกอนนํ้ายางพารา [4] ดังน้ันการนํากากตะกอนนํ้า

ยางพารามาใชเปนวัสดุเสริมแรงของพลาสติกเมทริกซจึงเปน

อีกทางเลือกหน่ึงของการกําจัด การเพ่ิมมูลคา และการ

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 การประยุกตใชเสนใยหรือวัสดุทางธรรมชาติเ พ่ือ

เสริมแรงใหแกพลาสติกเมทริกซกําลังไดรับความนิยมเปน

อยางมากในปจจุ บันเ น่ืองจากมีราคาถูก ไม กัดกรอน

เครื่องจักร ความสามารถการรีไซเคิล และความถวงจําเพาะ

ต่ํ า  โดย Rimdusit และคณะ [5] พบวาขนาดผงไม ท่ี

เหมาะสมตอการปรับปรุงสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบ

มีขนาดประมาณ 200-300 μm Homkhiew และคณะ [6] 

กลาววา การเติมผงไมยางพารามากกวา 25% ในวัสดุเชิง

ประกอบพอลิโพรพีลีน สามารถเพ่ิมความแข็งแรงและคา

มอดูลัสอยางเปนเสนตรงตามปริมาณผงไมยางพาราท่ีเติม

เปนสวนผสม Nourbakhsh และ Kouhpayehzadeh [7] 

พบวาวัสดุเชิงประกอบท่ีเสริมแรงดวยเสนใยชานออยมีการ

ดูดซับนํ้าสูงกวาท่ีเสริมแรงดวยเสนใยตนบีช และ Slaughter 

[8] พบวา ความแข็งแรงดัดของวัสดุเชิงประกอบท่ีผลิตจาก

ไมเมเปลมีคาสูงกวาท่ีผลิตจากไมสน จากการสาํรวจงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของยังไมพบการนํากากตะกอนนํ้ายางพารามาใชเปน

สวนผสมในพลาสติกเมทริกซ 

 นอกจากน้ีเน่ืองจากธรรมชาติ ท่ีพลาสติกและวัสดุ

เสริมแรงท้ัง 2 ชนิด มีความสามารถในการยึดเกาะท่ีต่ํา 

ดังน้ันวัสดุผสมชนิดน้ีตองมีการเติมสารคูควบ (Coupling 

agent) เพ่ือปรับปรุงความสามารถการยึดเกาะ และการเติม

สารคูควบในวัสดุผสมมีความจําเปนท่ีตองศึกษาและหา
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ปริมาณท่ีเหมาะสมกอนการประยุกตใช ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง

เปนการศึกษาผลกระทบของการเติมสารคูควบและกาก

ตะกอนนํ้ายางพาราท่ีมีตอสมบัติทางกลของวัสดุผสมพอลิเอ

ทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลและผงไมยางพารา ซึ่งผลจาก

การวิจัยน้ีจะเปนประโยชนทางวิชาการและสามารถนําไป

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุผสมพลาสติกและไม

ตอไป 
 

2. วัสดุและวิธกีารทดลอง  

2.1 วัสดุ  

 วัสดุเสริมแรงท่ีใชในงานวิจัยน้ีมี 2 ชนิด คือ ข้ีเลื่อยไม

ยางพารา และกากตะกอนนํ้ายางพารา โดยข้ีเลื่อยไม

ยางพาราไดรับมาจากโรงงานแปรรูปเฟอรนิเจอรไมยางพารา

ในจังหวัดสงขลา (ประเทศไทย) และกากตะกอนนํ้ายางพารา

ไดรับมาจากโรงงานแปรรูปถุงมือยางพาราในจังหวัดสงขลา 

(ประเทศไทย) และพลาสติกชนิดพอลิเอทีลีนความหนาแนน

สูงรีไซเคิล เกรด WT114 ผลิตโดยบริษัท วิทยาอินเตอรเทรด 

จํากัด (สมุทรปราการ ประเทศไทย) ถูกนํามาใชในการวิจัย 

นอกจาก น้ีสารคู ควบ คื อ  Maleic Anhydride-Grafted 

Polyethylene; MAPE ถูก นํ ามา ใช เ ป นส วนผสม  เ พ่ื อ

ปรับปรุงการยึดเกาะระหวางผงไมและเมทริกซพลาสติก ซึ่ง

จัดซื้อมาจากบริษัท Sigma-Aldrich จํากัด (Missouri, USA)  

2.2 การเตรียมวัสดุเสริมแรง 

 เน่ืองจากกากตะกอนนํ้ายางพารามีลักษณะเปนกอน

และมีความ ช้ืนสู ง ดั ง น้ันกอนนําไปผสมกับพลาสติก

จําเปนตองบดลดขนาดและอบไลความช้ืน ในการบดสามารถ

กระทําไดโดยการใชเครื่องบดแบบคอนเหว่ียง (Hammer 

mill) เพ่ือใหไดอนุภาคท่ีเล็ก ดังแสดงในรูปท่ี 1 จากน้ันนําผง

กากตะกอนนํ้ายางพาราท่ีไดไปอบเพ่ือไลความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 

120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนําผง

กากตะกอนนํ้ายางพาราและข้ีเลื่อยไมยางพาราไปรอนเพ่ือ

คัดแยกขนาด โดยรอนใหผานตะแกรงขนาด 70 เมช สุดทาย

กอนการผสม นําผงวัสดุเสริมแรงท้ัง 2 ชนิด ไปอบเพ่ือไล

ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ช่ัวโมง 

 

      
รูปที่ 1 กากตะกอนน้ํายางพารา (ก) กอนบด และ (ข) หลังบด 

 

2.3 การขึ้นรูปแผนชิ้นงานตัวอยาง 

 การผลิตแผนช้ินงานตัวอยางประกอบดวย 2 ข้ันตอน

คือ 1) เพ่ือผสมสวนผสมตางๆ เปนเม็ดวัสดุผสมระหวาง

พลาสติก ผงไมยางพารา และผงกากตะกอนนํ้ายางพารา โดย

การนําเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิล

ผสมกับผงไมยางพารา ผงกากตะกอนนํ้ายางพารา และสาร 

MAPE ตามอัตราสวนท่ีกําหนด ดังแสดงในตารางท่ี 1 ใน

เครื่องอัดรีดแบบเกลียวคู (รุน CTE-D25L40 จากบริษัท 

เจริญทัศน จํากัด สมุทรปราการ) ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิอยู

ในชวง 135-170 oC และความเร็วของเกลียวท่ีหมุน 50-60 

รอบตอนาที จากการผสมจะไดเม็ดวัสดุผสมเพ่ือนําไปใชข้ึน

รูปเปนแผนช้ินงานตัวอยางในข้ันตอนตอไป และ 2) เพ่ือผลิต

แผนช้ินงานตัวอยาง สามารถกระทําไดโดยใชเครื่องอัดรอน 

กอนการผลิต อุนแมพิมพข้ึนรูปดวยอุณหภูมิ 190 องศา

เซลเซียส ตอจากน้ันนําเม็ดวัสดุผสมใสในแมพิมพขนาด 250 

มิลลิเมตร x 350 มิลลิเมตร x 6 มิลลิเมตร และหลอมเม็ด

วัสดุผสมในแมพิมพดวยอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 5 นาที ดวยแรงดันอัด 250 ปอนดตอตารางน้ิว (psi) 

หลังจากน้ันอัดแผนช้ินงานตัวอยางซ้ําดวยแรงดันอัดคงท่ี 

1000 psi เปนเวลา 10 นาที สุดทายนําแมพิมพออกมา

ระบายความรอนดวยระบบหลอเย็นเปนระยะเวลา 10 นาที 

แลวจึงถอดแผนช้ินงานตัวอยางออกจากแมพิมพ 

2.4 การทดสอบสมบัติการดึง 

 การทดสอบความแข็งแรงดึง เปนการทดสอบของ

ช้ินงานแบบท่ี  4 (Type-IV tensile bar) ซึ่ งปฏิ บัติตาม
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มาตรฐาน ASTM D638-99 โดยใชเครื่องทดสอบสมบัติทาง

กลอเนกประสงค รุน NRI-TS500-50 จาก บริษัท นรินทร 

อินสทรูเมนท จํากัด ซึ่งช้ินงานทดสอบมีขนาด 115 มิลลิเมตร 

× 19 มิลลิเมตร × 4 มิลลิเมตร โดยความเร็วท่ีใชในการ

ทดสอบดึ ง  คือ  5 มิลลิ เมตรตอนาที  และทดสอบใน

อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส ในแตละสูตรมีการทดสอบ

ซ้ํา 5 ตัวอยาง 

 

ตารางที่ 1 สูตรสวนผสมของวัสดุผสมพลาสติก ผงไมยางพารา และผง

กากตะกอนน้ํายางพารา 

Sample code 
rHDPE 

(wt%) 

RWF 

(wt%) 

SWF 

(wt%) 

MAPE 

(wt%) 

H38R40S20M2 38 40 20  2 

H36R40S20M4 36 40 20  4 

H34R40S20M6 34 40 20  6 

H38R20S40M2 38 20 40  2 

H36R20S40M4 36 20 40  4 

H34R20S40M6 34 20 40  6 

หมายเหตุ: rHDPE คือ พอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิล RWF คือ

ผงไมยางพารา SWF คือ ผงกากตะกอนน้ํายางพารา MAPE คือ สาร 

Maleic anhydride-grafted polyethylene และ wt% คือ เปอรเซ็นต

โดยน้ําหนัก 

 

2.5 การทดสอบสมบัติการอัด 

 การทดสอบความแข็งแรงอัด เปนการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน ASTM D6108-97 โดยใชเครื่องทดสอบสมบัติทาง

กลอเนกประสงค ซึ่งช้ินงานทดสอบมีขนาด 6 มิลลิเมตร × 5 

มิลลิเมตร × 12 มิลลิเมตร โดยความเร็วท่ีใชในการทดสอบ

อัด คือ 5 มิลลิเมตรตอนาที และทดสอบในอุณหภูมิหอง 25 

องศาเซลเซียส ในแตละสูตรมีการทดสอบซ้ํา 5 ตัวอยาง 

2.6 การทดสอบสมบัติความแข็ง 

 การทดสอบความแข็ง เปนการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ASTM D2240-91 โดยใช  Durometers แบบ Shore D 

scales ซึ่ ง ช้ินงานทดสอบมีขนาด 30 มิลลิ เมตร × 30 

มิลลิเมตร × 5 มิลลิเมตร และทดสอบในอุณหภูมิหอง 25 

องศาเซลเซียส ในแตละสูตรมีการทดสอบซ้ํา 5 ตัวอยาง 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

3.1 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอสมบัติการดึง  

 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบและผงกากตะกอนนํ้า

ยางพาราตอคาความแข็งแรงดึงและคามอดูลัสการดึงของ

วัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลและผงไม

ยางพาราถูกแสดงในรูปท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ ซึ่งพบวาการ

เติมสารคูควบเพ่ิมข้ึนในชวง 2-6 wt% ในวัสดุผสมพอลิเอที 

ลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลท่ีเสริมแรงดวยผงไมยางพารา 

40 wt% และกากตะกอนนํ้ายางพารา 20 wt% สงผลใหคา

ความแข็งแรงดึงและคามอดูลัสการดึงของวัสดุผสมมีคา

เ พ่ิมข้ึนตามปริมาณของสารคูควบท่ีเติมเปนสวนผสม 

เน่ืองจากสารคูควบไดเขาไปปรับปรุงการยึดเกาะระหวาง

พลาสติกเมทริกซและสารเสริมแรงใหมีการยึดเกาะท่ีแข็งแรง

ยิ่งข้ึน เมื่อการยึดเกาะภายในโครงสรางของวัสดุผสมแข็งแรง

ข้ึน การถายทอดแรงภายในวัสดุผสมจะมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน ดังน้ันคาความแข็งแรงดึงและคามอดูลัสการดึงจึงมี

คาเพ่ิมข้ึน [9, 10] อยางไรก็ตามการเติมสารคูควบท่ีมาก

จนเกินไป คือ 6 wt% ในวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนน

สูงรีไซเคิลท่ีเสริมแรงดวยผงไมยางพารา 20 wt% และกาก

ตะกอนนํ้ายางพารา 40 wt% สงผลใหท้ังคาความแข็งแรงดึง

และคามอดูลัสการดึงมีคาลดลง เน่ืองจากโมเลกุลของพลาสติก

เกิดการลื่น เมื่อเติมสารคูควบเปนสวนผสมมากจนเกินไป ทํา

ใหคาความแข็งแรงดึงและคามอดูลัสการดึงมีคาลดลง [11] 

 นอกจากน้ียังพบดวยวา การเติมกากตะกอนนํ้า

ยางพาราเปนสวนผสมในวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนน

สูงรีไซเคิลและผงไมยางพาราเพ่ิมข้ึน สงผลใหคาความ

แข็งแรงดึงมีคาเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบท่ี

ปริมาณการเติมสารคูควบเทากัน แตคามอดูลัสการดึงมีคา

ลดลง เมื่อเติมกากตะกอนนํ้ายางพาราเปนสวนผสมเพ่ิมข้ึน 

สิ่งน้ีเปนไปไดวากากตะกอนนํ้ายางพารามีความแข็งแกรง

นอยกวาผงไมยางพารา และกากตะกอนนํ้ายางพารามีเน้ือ

ยางพาราผสมอยูจํานวนหน่ึง ทําใหเมื่อเติมวัสดุชนิดน้ีเขาไป

เปนสวนผสมเพ่ิมข้ึน สงผลใหคามอดูลัสการดึงลดลง 
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รูปที่ 2 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอคาความแข็งแรงดึงของวัสดุ

ผสมพลาสติก ผงไมยางพารา และกากตะกอนน้ํายางพารา 

 

 
รูปที่ 3 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอคามอดูลัสการดึงของวัสดุ

ผสมพลาสติก ผงไมยางพารา และกากตะกอนน้ํายางพารา 

 

3.2 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอสมบัติการอัด 

 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอคาความแข็งแรง

อัดและคามอดูลัสการอัดของวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความ

หนาแนนสูงรีไซเคิลถูกแสดงในรูปท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ ซึ่ง

พบวาวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลท่ี

เสริมแรงดวยผงไมยางพารา 40 wt% และกากตะกอนนํ้า

ยางพารา 20 wt% เมื่อเติมสารคูควบเพ่ิมข้ึนในชวง 2-6 

wt% สงผลใหท้ังคาความแข็งแรงอัดและคามอดูลัสการอัดมี

คาลดลงอยางชาๆ แตวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูง

รีไซเคิลท่ีเสริมแรงดวยผงไมยางพารา 20 wt% และกาก

ตะกอนนํ้ายางพารา 40 wt% เมื่อเติมสารคูควบเปนสวนผสม

เพ่ิมข้ึนจาก 2 wt% เปน 4 wt% สงผลใหท้ังคาความแข็งแรง

อัดและคามอดูลัสการอัดมีคาเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามวัสดุผสม

ในสูตรน้ีมีคาความแข็งแรงอัดและคามอดูลัสการอัดลดลง 

เมื่อเติมสารคูควบเปนสวนผสม 6 wt% พฤติกรรมน้ีสามารถ

อธิบายเหตุผลไดเชนเดียวกับสมบัติการดึง  

 
รูปที่ 4 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอคาความแข็งแรงอัดของ

วัสดุผสมพลาสติก ผงไมยางพารา และกากตะกอนน้ํายางพารา 

 

 
รูปที่ 5 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอคามอดูลัสการอัดของวัสดุ

ผสมพลาสติก ผงไมยางพารา และกากตะกอนน้ํายางพารา 

 

 นอกจากน้ีผลกระทบของปริมาณกากตะกอนนํ้า

ยางพาราตอคาความแข็งแรงอัดและคามอดูลัสการอัดของ

วัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลและผงไม

ยางพารามีผลกระทบท่ีคลายคลึงกับคาความแข็งแรงดึงและ

คามอดูลัสการดึง โดยคาความแข็งแรงอัดมีคาเพ่ิมข้ึน เมื่อ

เติมกากตะกอนนํ้ายางพาราเปนสวนผสมเพ่ิมข้ึนทดแทนผง

ไมยางพารา ในขณะท่ีคามอดูลัสการอัดมีคาลดลง เมื่อเติม

กากตะกอนนํ้ายางพาราเปนสวนผสมในวัสดุผสมพลาสติก

และผงไมยางพารามากข้ึน 

3.3 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอสมบัติความแข็ง 

 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอคาความแข็งของ

วัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลถูกแสดงในรูป

ท่ี 6 ซึ่งพบวาวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลท่ี

เสริมแรงดวยผงไมยางพารา 40 wt% และกากตะกอนนํ้า

ยางพารา 20 wt% เมื่อเติมสารคูควบเพ่ิมข้ึนในชวง 2-6% 

สงผลใหคาความแข็งของวัสดุผสมลดลงอยางชัดเจนตาม
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ปริมาณของสารคูควบท่ีเติมเปนสวนผสม อยางไรก็ตามวัสดุ

ผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลท่ีเสริมแรงดวยผง

ไมยางพารา 20 wt% และกากตะกอนนํ้ายางพารา 40 wt% 

เมื่อเติมสารคูควบเพ่ิมข้ึนในชวง 2-4 wt% สงผลใหคาความ

แข็งของวัสดุผสมเพ่ิมข้ึน แตคาความแข็งมีคาลดลงเมื่อเติม

สารคูควบเปนสวนผสม 6 wt% สิง่น้ีเปนไปไดวา การเติมสาร

คูควบท่ีมากจนเกินไปจะทําใหพลาสติกเมทริกซเกิดการออน

ตัวมากข้ึน และสงผลใหวัสดุผสมมีคาความแข็งลดลง 
 

 
รูปที่ 6 ผลกระทบของปริมาณสารคูควบตอคาความแข็งของวัสดุผสม

พลาสติก ผงไมยางพารา และกากตะกอนน้ํายางพารา 

 

 นอกจากน้ีผลกระทบของปริมาณกากตะกอนนํ้า

ยางพาราตอคาความแข็งของวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความ

หนาแนนสูงรีไซเคิลและผงไมยางพาราถูกพบดวยวา มีคา

ลดลงอยางชัดเจน เมื่อเติมกากตะกอนนํ้ายางพาราเปน

สวนผสมเพ่ิมข้ึนทดแทนผงไมยางพารา เน่ืองจากกากตะกอน

นํ้ายางพารามีสวนผสมของยางธรรมชาติประมาณ 12.5 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก [12, 13] ดังน้ันเมื่อเติมการตะกอนนํ้า

ยางพาราเปนสวนผสมเพ่ิมข้ึน เปรียบเสมือนเปนการเพ่ิม

ปริมาณของยางธรรมชาติเปนสวนผสม ซึ่งเปนท่ีทราบกันดีวา

ยางธรรมชาติมีความแข็งนอยกวาผงไมยางพาราเปนอยาง

มาก ทําใหเมื่อเติมกากตะกอนนํ้ายางพาราเพ่ิมข้ึน วัสดุผสม

จึงมีคาความแข็งท่ีลดลง 

 

4. สรุป  

 ผลกระทบของการเติมสารคูควบและกากตะกอนนํ้า

ยางพาราตอสมบัติทางกลของวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความ

หนาแนนสูงรีไซเคิลและผงไมยางพาราถูกศึกษา ซึ่งพบวา

วัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูงรีไซเคิลท่ีเสริมแรงดวย

ผงไมยางพารา 40 wt% และกากตะกอนนํ้ายางพารา 20 

wt% มีคาความแข็งแรงดึงและคามอดูลัสการดึงเพ่ิมข้ึนตาม

ปริมาณของสารคูควบท่ีเติมเปนสวนผสมมากข้ึน ในขณะท่ี

คาความแข็งแรงอัด คามอดูลัสการอัด และคาความแข็ง

ลดลงอยางชาๆ ตามปริมาณสารคูควบท่ีเติมเปนสวนผสม

เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียังพบดวยวา การเติมกากตะกอนนํ้า

ยางพาราเปนสวนผสมในวัสดุผสมพอลิเอทีลีนความหนาแนน

สูงรีไซเคิลและผงไมยางพาราเพ่ิมข้ึน สงผลใหคาความ

แข็งแรงดึงและคาความแข็งแรงอัดมีคาเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน 

แตคามอดูลัสการดึง คามอดูลัสการอัด และคาความแข็งมีคา

ลดลง เมื่อเติมกากตะกอนนํ้ายางพาราเปนสวนผสมเพ่ิมข้ึน 

เ น่ืองจากกากตะกอนนํ้ายางพารามีสวนผสมของยาง

ธรรมชาติเปนสวนผสม ทําใหวัสดุผสมมีความแข็งและความ

แข็งแกรงลดลง 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาสมบัติทางกลของพอลิโพรพิลีนกับพอลิโพรพิลีนที่น ากลับมาใช้ใหม่ โดยการอบไอน้ ากับการเติมสาร

ควบคู่ปฏิกิริยา ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยสามปัจจัยคือสัดส่วนการผสมพอลิเมอร์ระหว่างพอลิโพรพิลีนทั้งหมด/5  สัดส่วน
คือ/0/100,/20/80,/50/50,/80/20/และ/100/0/ปริมาณการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่/3 ระดับคือ/0,/1 
และ/3/phr กับการอบไอน้ าที่ 0, 24, 72, และ 120 ช่ัวโมง การทดลองโดยการเตรียมสัดส่วนการผสมตามที่ก าหนด ผสม
ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่และขึ้นรูปช้ินทดสอบโดยวิธีการกดอัดร้อน จากนั้นน าช้ินงานไปอบไอน้ า และท าการศึกษา
วิเคราะห์สมบัติทางกล การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค ผลจากการศึกษา พบว่า สัดส่วนผสม PP/r-PP ที่ 20/80 สามารถ
น าไปใช้แทนพอลิโพรพิลีนเม็ดใหม่ได้ การอบไอน้ าที่เวลา 24 ช่ัวโมงกับการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน ที่ปริมาณ 1 
phr ส่งผลต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสมเพิ่มขึ้น มีค่าความต้านทานแรงดึง 30.289 MPa และค่ามอดูลัสความ
ยืดหยุ่นเท่ากับ 714.370 MPa ซึ่งโครงสร้างจุลภาคมีความใกล้เคียงกับพอลิโพรพิลีนเกรดรีไซเคิล  
 

ค้าหลัก  อบไอน้ า / สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน / พอลิเมอร์ผสม / สมบัติทางกล 
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the mechanical properties of polypropylene mix 
with recycled polypropylene by the steam with Silane coupling agents. It consists of the proportion of 
blended fraction of polypropylene (PP) and recycled polypropylene (r-PP) with five ratios : 0/100, 
20/80, 50/50, 80/20 and 100/0 with  three ratios of Vinyl trimethoxy silane content (VTMS) 0,1 and 3 
phr and the steam at 0, 24, 72 and 120 hours. The results found that the ratio of 20/80 (PP/r-PP) 
could be used as pure polypropylene. The steam at 24 hours with adding 1 phr of Silane coupling 
agents could be affected to the increasing of mechanical properties which had tensile strength as 
30.289 MPa and modulas of elastic as 25.460% similar to pure polypropylene.  

 

Keywords: Steam, Silane Coupling Agent, Blended Polymer, Mechanical Properties 
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1. บทน้า 
ในปัจจุบันพลาสติกพอลิเมอร์ (Polymer) ได้

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ได้เข้ามามีบทบาทใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน พอลิเมอร์
สามารถน ามาแทนทรัพยากรธรรมชาติได้หลายอย่าง เช่น ไม้ 
เหล็ก เนื่องจากพลาสติกพอลิเมอร์ (Polymer) มีราคา
ค่อนข้างถูก น้ าหนักเบา ทนความช้ืนได้ดี ไม่เป็นสนิม จึงมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะน าไปผลิตเป็น ภาชนะ ขวด ถังน้ า 
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในครัวเรือน ท าให้มีคุณสมบัติที่
หลากหลายและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
ท าให้อัตราการผลิตและใช้ประโยชน์วัสดุประเภทนี้เพิ่มขึ้น
อย่างมาก  พอลิเมอร์ชนิดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันก็คือ 
พอลิโพรพีลีน (Polypropylene, PP) ที่มีคุณสมบัติเป็น
ของแข็ง ไม่มีสี มีทั้งโปร่งใสและโปร่งแสง ผิวเป็นมันเงา ทน
สารเคมี และมีอุณหภูมิในการหลอมสูงจึงเหมาะต่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมและมีราคาค่อนข้างถูก  จึงท า
ใหม้ีการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทั้งทางกลและเคมีให้
ตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเคราะห์การ
ปรับปรุงโดยตั้งแต่การใส่สารเติมแต่ง จนถึงการน าพลาสติก
หลายชนิดมาผสมรวมกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่หลากหลาย
มากขึ้น และน าไปใช้ในการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลาสติก
ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค ในการพัฒนา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พลาสติกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ การ
น าพลาสติกมาผสมกันซึ่งสามารถท าให้พลาสติกมีคุณสมบัติ
ที่หลากหลายขึ้นและได้ประโยชน์ของการน าพลาสติกมาผสม
เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามความต้องการ [1] 
          จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์
เหล่านั้นผ่านการใช้งานหรือหมดอายุการใช้งานจึงท าให้เกิด
ของเสีย (waste) สามารถน าพอลิเมอร์ r-PP น ากลับมาใช้
ใหม่ผสมกับ PP เม็ดใหม่  โดยใช้สารควบคู่ปฏิกิริยาและ
เ ช่ือมขวางสายโซ่ ให้ เ กิ ด เป็ น โคร งสร้ า งร่ า งแห่ โดย
กระบวนการอบไอน้ า 
 การศึกษานี้ เป็นการใช้เทคนิคการผสมพอลิเมอร์ 
(Blending) และการเช่ือมขวางสายโซ่โดยใช้ไซเลนและน้ า 
(Silane water crosslink) ในการปรับปรุงคุณสมบัติของ 
พอลิโพรพีลีน โดยการผสม r-PP ที่น ากลับมาใช้ใหม่เข้ากับ 
PP ที่เป็นเม็ดใหม่ โดยใช้สารควบคู่ปฏิกิริยา จากนั้นท าการ
เชื่อมขวางสายโซ่ให้เป็นโครงสร้างรา่งแห่ด้วยกระบวนการอบ
ไอน้ าในเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาสมบัติทางกล และการ
น ากลับมาใช้ใหม่ของขยะ r-PP เพื่อใช้เป็นส่วนผสมเพื่อลด
ต้นทุนในการผลิต 

2. วิธีการด้าเนินงาน 
 การศึกษาคุณสมบัติทางกลของพอลิ เมอร์ผสม
ระหว่างพอลิโพรพิลีน (PP) กับพอลิโพรพิลีน (r-PP) ที่ผ่าน
การใช้งานมาแล้ว โดยใช้สารควบคู่  (Silane) และ
กระบวนการอบไอน้ า  โดยแบ่งระยะเวลาการอบไอน้ า
ออกเป็น 24, 72 และ 120 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานประกอบด้วยการการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทดสอบ 
 
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
             1. พอลิโพรพิลีน (PP 1126 NK) PTT Global 
Chemical 
             2. พอลิโพรพิลีนรีไซเคิล (r-PP) ของบริษัท โคราช
ทีอาร์ซีพลาสติก จ ากัด 
             3. สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนชนิดไวนิลไตรเมธ
ทอกซี่ไซเลน (Vinyl-Trimethoxy Silane) จากบริษัท ออฟ-
ติมอลเทค จ ากัด 
             4. ตัวเริ่มปฏิกิริยาไดคิวเปอร์ออกไซด์ (Dicumyl 
Peroxide; DCP) 

 
2.2 การด้าเนินงาน 
 

 
 

รูปที่ 1 แผนภาพข้ันตอนการด าเนนิงาน 
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2.3 การอบไอน ้าชิ นงาน 
หลักการ การอบไอน้ าเป็นการเร่งสารที่ถูกเติมเข้า

ไปในพอลิเมอร์ผสมเพื่อในเกิดโครงสร้างร่างแห (Crosslink) 
โดยธรรมชาติ ก่อนน าไปท าการทดสอบสมบัติทางกลและน า
ช้ินงานที่ได้จากการขึ้นรูปไปอบด้วยอุปกรณ์อบไอน้ าที่
ควบคุมอุณหภูมิ โดยอบไอน้ าที่อุณหภูมิ 70oC เป็นเวลา 24, 
72, 120 ช่ัวโมง  

ขัน้ตอนการอบไอน้ า 
       1) เตรียมช้ินงานที่ผ่านการขึ้นรูปตามมาตรฐานแรงดึง 
ASTM D638 Type I และมาตรฐานแรงกระแทก ASTM 
D256 
       2) เรียงช้ินงานลงในอุปกรณ์อบไอน้ าที่ควบคุมอุณหภูมิ 
       3) ใส่น้ าในอุปกรณ์อบไอน้ าและตั้งกล่องควบคุม
อุณหภูมิที่ 70oC ± 5oC 
       4) ท าการอบไอน้ าเป็นเวลา 24, 72, 120 ช่ัวโมง เพื่อ
น าไปทดสอบสมบัติทางกล 
 

        
   (ก)                                  (ข) 
 
 

                         
               (ค)                                 (ง) 
 

รูปที่ 2 การอบไอน้ า (ก) เตรียมชิ้นงาน (ข) เรียงชิ้นงาน 
 (ค) ตั้งอุณหภูมิ (ง) อบไอน้ า 

 
2.4 การทดสอบสมบัติทางกล 
การทดสอบแรงดึง (Tensile Properties) [8] 

สิ่งที่ส าคัญของการทดสอบสมบัติด้านแรงดึงของพอ-
ลิ เมอร์  คื อ  ช้ินงานทดสอบซึ่ งส่ วนใหญ่จะมี รู ปทรง 
Dumbbell ซึ่งจะได้จากการเตรียมช้ินงานแบบต่างๆ ขึ้นอยู่
กับประเภทของวัสดุ เช่น กรณีที่เป็นยางก็จะได้จากการติด
แผ่นยางเป็นรูป Dumbbell ด้วย Die (Compression 

Mould) ส่วนในกรณีของพลาสติก อาจจะได้จาก
กระบวนการฉีด (Injection Moulding)  
 
3. ผลการทดสอบสมบัติทางกล 
3.1 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึง 

ผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึง แสดงให้
เห็นว่าสัดส่วนมีอิทธิพลต่อค่าความต้านทานแรงดึงของพอลิ-
เมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิโพรพิลีนเกรดรี -
ไซเคิล (PP/r-PP) อย่างมากเมื่อสัดส่วนผสมของพอลิโพรพิ-
ลีนเกรดรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นค่าความต้านทานแรงดึงจะลด
น้อยลง เนื่องจากเกิดการขาดตัวของสายโซ่โมเลกุลส่งผลให้มี
สายโซ่โมเลกุลที่มีขนาดสั้นลงและส่งผลต่อสมบัติทางกล
โดยตรง แต่การอบไอน้ าไม่ท าให้เกิดการเช่ือมขวางสายโซ่ จึง
ท าให้ค่าความต้านทานแรงดึงของพอลิเมอร์ผสมลดลง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภโชค ต้นพิชัย (2548) เมื่อ
เปรียบเทียบค่าความต้านทานแรงดึงที่เป็นผลมาจากสัดส่วน
ผสมที่ 100/0 กับเวลาการอบไอน้ า 24 และ 72 ช่ัวโมงมีค่า
ความต้านทานแรงดึงเพิ่มมากขึ้น มีค่าความต้านทานแรงดึง 
28.127 และ 30.289 MPa เนื่องจากพอลิเมอร์ผสมสัดส่วน
การผสมที่ 100/0 ไม่มีส่วนผสมของพอลิโพรพิลีนเกรดรี -
ไซเคิลอยู่ แต่เมื่อเพิ่มสัดส่วนของพอลิโพรพิลีนเกรดรีไซเคิล
สูงขึ้นท าให้ค่าความต้านทานแรงดึงลดลงตามสัดส่วนดังกลา่ว 
เมื่อมีการอบไอน้ าท่ี 24, 72 และ 120 ช่ัวโมงกับการเติมสาร
ควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่ปริมาณ 1  phr จะส่งผลให้ค่าความ
ต้านทานแรงดึงลดลงอย่างมาก ซึ่งจากผลที่ได้แสดงว่าการที่
เวลาอบไอน้ าเพิ่มมากขึ้นไม่ส่งผลช่วยให้ความสามารถในการ
เข้ากันได้ของการผสมของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดสูงขึ้น 

 
3.2 ผลการทดสอบค่ามอดูลัสความยืดหยุ่น 

ค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นที่ได้จากการทดสอบมีการ
แบ่งอันตระภาคช้ันกันอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นชัดเจนใน
ส่วนของผลการทดสอบที่ได้ โดยพอลิเมอร์ผสมมีค่ามอดูลัส
ความยืดหยุ่นลดลงเมื่อเพิ่มสัดส่วนการผสมพอลิโพรพิลีน
เกรดรีไซเคิลที่เพ่ิมมากข้ึนเข้าไปขัดขวางการจัดเรียงตัวอย่าง
เป็นระเบียบของพอลิโพรพิลีนเม็ดใหม่ท าให้ความเป็นผลึก
ลดลง มีผลต่อค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นอย่างชัดเจน แต่ในทาง
ตรงกันข้ามจะเห็นได้ว่าการผสมพอลิโพรพิลีนเกรดรีไซเคิลใน
พอลิเมอร์ผสมที่น้อยพร้อมกับการบดพอลิโพรพิลีนและพอลิ-
โพรพิลีนเกรดรีไซเคิล พร้อมกันนั้นท าให้เกิดการกระจายตัว
ของพอลิโพรพิลีนเกรดรีไซเคิลในพอลิเมอร์ผสมที่ดีจึงท าให้
สัดส่วนผสมที่ 80 /20 มีค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นสูงกว่า
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สัดส่วนผสมที่ 100/0 ที่เวลาการอบไอน้ า 0 ช่ัวโมงที่ไม่มีการ
เติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน ซึ่งมีค่ามอดูลัสความยืดหยุ่น 
602.566 MPa แต่เมื่อเพิ่มเวลาการอบไอน้ าที่ 24 ช่ัวโมงกับ
การเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่ 1 phr ในสัดส่วน 100/0 
จะมีค่าค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นสูงสุดที่ 714.370 MPa และ
เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบที่ได้พบว่าอิทธิพลจากสัดส่วน
การผสมพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิโพรพิ-
ลีนเกรดรีไซเคิล (PP/r-PP) ในสัดส่วนต่างๆ ส่งผลต่อค่า
มอดูลัสความยืดหยุ่น โดยจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มสัดส่วนของ 
พอลิโพรพิลีนเม็ดใหม่ ค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นของพอลิเมอร์
ผสมที่ผ่านการอบไอน้ า 72 และ 120 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 
668.019 ถึง 363.121 MPa ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจาก
ระยะเวลาในการอบไอน้ าช่วยให้พอลิเมอร์ผสมมีความ 
แข็งแรงสูงข้ึนแต่ความแกร่งลดลง 
 

 
 

ก.ค่าต้านแรงดึงสัดส่วนการผสม 
 
 

 
 

ข.ค่าต้านแรงดึงการอบไอน้ า 

 
 

ค.ค่ามอดูลัสของสัดส่วนการผสม 
 

 
 

ง.ค่ามอดูลัสของการอบไอน้ า 
 

รูปที่ 3 ผลการทดสอบสมบัติทางกลระหว่างพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 
พอลิโพรพิลีนและพอลิโพรพิลีนเกรดรีไซเคิล (PP/r-PP) ที่ผ่าน

กระบวนการอบไอน้ า 
 
3.3 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยา 

3.3.1 ผลของการอบไอน้ าต่อโครงสร้างจุลภาคของ
พอลิเมอร์ผสม 
 เมื่อมีการอบไอน้ าที่ 24 และ 72 ช่ัวโมงในสัดส่วน 
20/80 และ 100/0 จะเห็นว่ามีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายกัน 
ลายของโครงสร้างที่เกิดจากการทดสอบแรงดึงของช้ิน
ทดสอบมีความเรียบผิวมาก ซึ่งเพ่ิมขนาดขึ้นตามปริมาณการ
เติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่ปริมาณ 1  phr กับเวลาการ
อบไอน้ าที่ 24 และ 72 ช่ัวโมง แต่ในสัดส่วน 0/100 ที่มีการ
เติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่ปริมาณ 1  phr กับเวลาการ
อบไอน้ าที่ 24 และ 72 ช่ัวโมง จะเห็นว่ามีลักษณะโครงสร้าง
ที่คล้ายกัน ลายของโครงสร้างที่เกิดจากการทดสอบแรงดึง
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ของช้ินทดสอบมีลักษณะใหญ่ พื้นผิวมีความเหนียวและ
ขรุขระ 

3.3.2 ผลของสัดส่วนการผสมต่อโครงสร้างจุลภาค
ของพอลิเมอร์ผสม 

เมื่อมีการอบไอน้ าท่ี 24 และ 72 ช่ัวโมง ในสัดส่วน 
20/80 มีลักษณะลายของโครงสร้างที่ความเรียบผิวมาก
คล้ายกับสัดส่วน 100/0 ซึ่งอาจเป็นผลที่ท าให้สมบัติทางกล
ในสัดส่วนทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อเติมสารควบคู่
ปฏิกิริยาไซเลนที่ปริมาณ 1 phr เป็นรอยหักแบบเปราะ มี
ลักษณะรอยแตกแบบคลื่นและจะเห็นได้ว่าพอลิโพรพิลีน
เกรดรีไซเคิล (r-PP) มีการกระจายตัวอยู่ในเนื้อของพอลิโพร-
พิลีนเม็ดใหม่ (PP) ท าให้พอลิเมอร์ผสมมีความเป็นเนื้อ
เดียวกัน 

 

 
รูปที่ 4 ภาพถ่ายโครงสร้างที่หักของพอลิเมอร์ผสม เมื่อมีการอบไอน้ าที่

ปริมาณไซเลน 1 phr ก าลังขยาย 2,000 เท่า 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการทดสอบและการวิเคราะห์โครงสร้าง

จุลภาค แสดงให้เห็นว่าเวลาในการอบไอน้ ามีผลต่อค่าความ
ต้านทานแรงดึงและค่ามอดูลัสความยืดหยุ่น แต่เมื่ออบไอน้ า
ในเวลาที่มากเกินไปจะส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม และหาก
ต้องการให้ค่าความต้านทานแรงดึงและค่ามอดูลัสความ
ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นจะต้องลดเวลาในการอบไอน้ า สัดส่วนผสม
ระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิโพรพิลีนเกรดรีไซเคิล (PP/r-
PP) เมื่อผสมพอลิโพรพิลีนเม็ดรีไซเคิล (r-PP) ในสัดส่วน 
20/80 ไม่ส่งผลให้สมบัติทางกลของพอลิโพรพิลีนเกรดรี
ไซเคิล (r-PP) 

ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ากลับมาใช้ใหม่ การ
วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิ-
โพรพิลีนและพอลิโพรพิลีนเกรดรี ไซเคิล (PP/r-PP) ใน
สัดส่วน 80/20 ไม่มีความแตกต่างกันมากกัน เมื่อเทียบกับ
สัดส่วน 50/50 เมื่อมีการอบไอน้ า 24 ช่ัวโมงกับการเติมสาร
ควบคู่ปฏิกิริยาที่ปริมาณ 1 phr ส่งผลให้เกิดการยึดเหนี่ยว
ระหว่างพอลิเมอร์ผสมทั้งสองมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมบัติทางมอดูลัสของพอลิออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลวโดยการเติมสาร

ควบคูปฏิกิริยา จากการผสมดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู ทําการข้ึนรูปช้ินทดสอบแรงดึงดวยวิธีฉีดข้ึนรูป โดยนําพอลิออก-

ซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลวเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน (VTMS) ท่ี 0,1,3 และ 5phr และนําไปอบไอนํ้า 0, 24, 72 

และ 120 ช่ัวโมง จากน้ันทําการศึกษาวิเคราะหสมบัติทางมอดูลัส จากผลการทดลองพบวา ปจจัยดังกลาวมีผลทําใหคา

มอดูลัสความยืดหยุนมีแนวโนมลดลง แตท่ีปริมาณการเติมไซเลน 3 phr และระยะเวลาอบไอนํ้าท่ี 0 ช่ัวโมง ทําใหคา

มอดูลัสความยืดหยุนมีคาสูงสุดท่ี 1,089.40 MPa 

คําหลัก พอลิออกซีเมทิลีน,สารควบคูปฏิกิริยาไซเลน, การวิเคราะหทางสถิต ิ

 

Abstract 

 This research aims to study the elastic modulus of the recycled polyoxymethylene by adding 

silane coupling agent,blended and molded by twin screw extruder with injection molding process. By using the 

recycled polyoxymethylene add silane( VTMS)  at 0, 1, 3 and 5 phr and add 0, 24, 72 and 120 hours of 
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steam. The study used modulus analysis for research elasticproperty. These factors have the effect of 

decreasing modulus of elasticity. However, the 3 phrsilane addition and the 0 phr of steam,the modulus 

of elasticity was highest at 1,089.40 MPa. 

Keywords: Polyoxymethylene, Silane coupling agents, Statistical analysis 

 

1. บทนํา 

 ปจจุ บันมี การใชประโยชนจากพอลิ เมอรอย า ง

แพรหลาย สาเหตุสวนหน่ึงท่ีทําใหพอลิเมอรเปนท่ีนิยม 

เพราะมีคุณสมบัติคือ ราคาถูก นํ้าหนักเบา แข็งแรงทนตอ

สภาวะแวดลอม สามารถนําไปข้ึนรูปไดงาย ทนทานตอ

สารเคมี ไมเปนสนิมและเปนฉนวนไฟฟา และ [1] พอลิออกซี

เมทิลีน (Polyoxymethylene; POM)ในปจจุบันเริ่มมีการใช

งานเพ่ิมมากข้ึน เพราะเปนพลาสติกวิศวกรรมประเภท เทอร

โมพลาสติก มีนํ้าหนักเบา มีคาความตานทานแรงดึง และคา

ความแข็งตึงสูง มีผิวลื่นเปนมัน ทนตอการเสียดสไีดดี ทนตอ

แรงกระแทกแมอยูในอุณหภูมิต่ํา มีความแข็งแรงสูง มีสมบัติ

การนําไฟฟาท่ีดี มีการดูดซับนํ้าท่ีคอนขางต่ํา ทนตอสารเคมี 

นอกจากน้ียังยืดหยุนไดดีท้ังในท่ีอุณหภูมิสูงและต่ํา จึงทําให

สามารถคงสภาพของรูปทรงท่ีดีได ดวยคุณสมบัติท่ีดีหลายๆ 

ดานทําใหถูกนํามาใชทดแทนวัสดุท่ีทําดวยโลหะ และวัสดุ

อ่ืนๆ อีกหลายชนิด 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีใชเทคนิคน้ีเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ

ทางกลเบ้ืองตนพบวาXiaodong Wang และXiuguo Cui [2] 

ไดทําการศึกษาการผสมระหวางสารประกอบไอออนอ-เมอร 

กับPOM สงผลใหความแข็งแรงและสมบัติทางกลเพ่ิมข้ึน ศิริ

รัตน วัชรชานันท [1] ไดทําการศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติ

ทางกลของพอลิออกซีเมทิลีน โดยการเติมอนุภาคซิงคออก

ไซด มีผลทําใหคา Young’s modulus มีคาเพ่ิมข้ึน สวนคา 

Tensile strength มีคาแนวโนมลดลง เมื่อเติมซิงค- ออกไซด

ลงในปริมาณมาก การข้ึนรูปดวยวิธีอัดข้ึนรูปจะใหคาสมบัติ

ทางกลดีกวาการข้ึนรูปดวยวิธีฉีดข้ึนรูป และเมื่อตรวจสอบ

โครงสรางสัณฐานดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนแบบสอง

กราด กระจายตัวของอนุภาคซิงคออกไซดคอนขางดี และ

เกิดการเกาะกลุมของอนุภาค ซิงคออกไซดภายในเน้ือพอลิ

เมอรมากข้ึนเมื่อเติมซิงคออกไซดเพ่ิมข้ึนกัลยาณี สิริสิงห [3] 

ไ ด ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ส า ย โ ซ ข อ ง 

 

พอลิเอ-ทิลีนโดยการใชสารตัวพาโคพอลิเมอรและสารเปอร

ออกไซด ผสมกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (High 

Density Polyethylene; HDPE) สงผลใหมีสมบัติการทน

แรงดึง การรับแรงกระแทก และทางความรอนดีข้ึนเกศกนก 

แกวกอ [4] ไดทําการศึกษาคุณสมบัติทางกลของพอลิโพรพิ

ลีน โดยการเช่ือมโยงสายโซของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตดวย

การเติมสารไซเลนและไดคิวมีลเปอร ลงไปใน PP แลวทําอบ

ไอนํ้าสงผลให PP มีความสามารถในการทนแรงดึงสูงข้ึน การ

คงรูปสูงข้ึนโดยการใชเทคนิคการปรับปรุงสมบัติโดยการใช

สารเสริมแรงและสารควบคู อนุชิต คงฤทธ์ิ และคณะ [5] ได

ทําการศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงสมบัติทางกลของพอลี-   

โพรพิลีน และพอลีเอทธิลีนความหนาแนสูงท่ีผานการใชงาน

มาแลวโดยใชสารควบคู สงผลใหคาความตานทานแรงดึง 

และคาความแข็งเพ่ิมข้ึน และ อนุชิต คงฤทธ์ิ และจิตติวัฒน 

นิธิกาญจนธาร[6] ไดทําการศึกษาสมบัติทางกลของพอลีเอที

ลีนชนิดนํากลับมาใชใหมดวยเทคนิคการเช่ือมขวางสายโซให

มีโครงสรางรางแห โดยนําพอลิเอทีลีนชนิดนํากลับมาใชใหม

กับสารควบคู ใชเครื่องอัดรีดแบบสกรูคูและมาอัดข้ึนรูปแลว

นําไปอบไอนํ้าท่ีเวลาตางกัน สงผลใหคาความตานทานแรงดึง

เพ่ิมข้ึน แตคามอดูลัส และเปอรเซ็นตการยืดตัวมีแนวโนม

ลดลง คาความตานทานแรงกระแทกสูงข้ึน เมื่อเพ่ิมปริมาณ

สารควบคู แตเมื่อเพ่ิมเวลาการอบไอนํ้าคาความตานทานแรง

กระแทกต่ําลงเล็กนอย อัตราการหลอมไหลมีแนวโนมลดลง

เมื่อเพ่ิมปริมาณสารควบคู และเวลาการอบไอนํ้า ซึ่งการ

วิเคราะหทางสถิติพบวาตัวแปรท้ังสองน้ีสงผลตอสมบัติของ

พอลิเอทีลีนชนิดนํากลับมาใชใหมอยางมีนัยสําคัญ 

 จะเห็นไดวาจากงานวิจัยดังกลาว มีการนําพอลิเมอรมา

ทําการปรับปรุงคุณสมบัติโดยใชสารควบคูปฏิกิริยาประเภท

ไซเลนและระยะเวลาในการอบไอนํ้า ซึ่งมีผลทําใหคุณสมบัติ

ทางกลของพอลิเมอรน้ันสูงข้ึน ทางคณะผูวิจัยจึงมีความ
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สนใจท่ีจะทําการศึกษาการนําพอลิออกซิเมทิลีนท่ีผานการใช

งานมาแลว (Recycled Polyoxymethylene; r-POM)มา

ปรับปรุงคุณสมบัติ เพ่ือทําให r-POM น้ันมีคุณสมบัติท่ีเหมาะ

ตอการใชงานเพ่ิมมากข้ึน โดยนําเอา r-POM ปรับปรุงโดยใช

สารควบคูปฏิกิริยาประเภทไซเลนและระยะเวลาในการอบไอ

นํ้า เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกลและเพ่ือการใชงานได

กวางขวางข้ึน 

 

2. วิธีการดําเนินงาน 

 การศึกษาสมบัติของ พอลิออกซีเมทิลีนท่ีผานการใช

งานแลวท่ีผสมกับสารควบคูปฏิกิริยาประเภทไซเลน มี

ข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปน้ี วิธีการดําเนินงาน วัสดุ

อุปกรณ และเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง การผสม และ

เตรียมช้ินงานสําหรับการข้ึนรูป การข้ึนรูปช้ินงานเพ่ือใชใน

การทดสอบสมบัติตางๆ ระยะเวลาในการอบไอนํ้า การศึกษา

สมบัติทางกล  

2.1 วัสดุท่ีใชในการทดสอบ 

1)พอลิออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลว (r-POM) 

2) สารควบคูปฏิกิริยาไซเลนชนิด (Vinyl-

trimethoxysilane; VTMS) 

3)สารตัวเริ่มปฏิกิริยาDicumyl peroxide(DCP) 

2.2 เคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

 1) เตาอบลมรอน (Hot air oven)  

 2) เครื่องอัดรีดชนิดเกลียวสกรูคู (Twin 

ScrewExtruder)  

 3) เครื่องฉีดข้ึนรูปช้ินทดสอบ (Injection Molding) 

 4) เครื่องทดสอบความตานแรงดึง 

2.3การเตรียมวัสดุ r-POM/VTMS สําหรับการขึ้นรูป 

การเตรียม r-POM ผสมสารริเริ่มปฏิกิริยา (DCP) 0.1 phr

หลังจากน้ันจึงนําไปทําการอบแหงดวยตูอบลมรอน นํามา

ผสมVTMS ตามสัดสวนการผสมดังน้ี 

 - สัดสวน r-POM / VTMS 0 phr 

 - สัดสวน r-POM / VTMS1 phr 

 - สัดสวน r-POM / VTMS3 phr 

 - สัดสวน r-POM / VTMS 5 phr 

จึงนําไปทําการอบแหงดวยตูอบลมรอน 

2.4การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 

1)นําสวนผสมระหวาง r-POM/VTMSตามอัตราสวน 

นําไปผสมลงในเครื่องอัดรดีเกลยีวสกรูคูท่ีL/D 40 โดยการ

ทํางานของเครื่องอัดรีดเกลียวสกรคููจะแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 สภาวะการขึ้นรูประหวาง r-POM/VTMS  

ความเร็ว

รอบสกรู 

อุณหภูมิในการผสม r-POM และ VTMS(oC) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

50 rpm. 170 170 180 180 200 200 

 

2) นําพอลิเมอรผสมท่ีออกจากแมพิมพท่ีมีลักษณะเปน

เสนยาวตอเน่ืองมาดึงผานอางนํ้าเพ่ือคายความรอนท่ีสะสม

อยู นํ้าจะทําใหพอลิเมอรผสมแข็งตัว 

3) นําพอลิเมอรผสมท่ีเย็นตัวไปตดัดวยเครื่องตัดใหเปน

เม็ด 

4) นําเม็ดพอลิเมอรท่ีผสมระหวาง r-POM กับ VTMS 

ไปฉีดดวยเครื่อง Injection Molding Machines ตาม

มาตรฐาน ASTM D638 TypeVC.D สําหรับใชในการทดสอบ

สมบัติแรงดึง (Tensile test) โดยใชอุณหภูมิในการข้ึนรูปท่ี 

160-185ºC 

5) นําช้ินงานอบไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ 70 oCดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการอบไอน้ํา 

r-POM/VTMS (phr) 
ระยะเวลาการอบไอน้ํา 

(ชั่วโมง) 

0 24 72 120 

1 24 72 120 

3 24 72 120 

5 24 72 120 

 

2.5ทดสอบสมบัติทางมอดูลัสของ r-POM 

ช้ินงานท่ีใชทดสอบจะเปนช้ินงานแบบดัมเบล ตาม

มาตรฐาน ASTM D638 Type V ความยาวเกจ 50 มิลลิเมตร 

ซึ่ ง ข้ึ น รู ป ด ว ย วิ ธี ฉี ด ด ว ย เ ค รื่ อ ง  Injection Molding 

Machines ช้ินงานจะถูกนําไปทดสอบดวยเครื่องแรงดึง 

Universal Testing Machine รุน LR 10K plus ของบริษัท 
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LLOYD สภาวะในการทดสอบจะใชความเร็วดึง (Cross 

Head Speed) 50 มิลลิเมตรตอนาที ดวยนํ้าหนักกด 10 กิโล

นิวตัน โดยผลทดสอบท่ีตองการในงานวิจัยน้ีคือ คามอดูลัส

แรงดึง (Tensile Modulus)  

- คามอดูลัสแรงดึง (Tensile Modulus) คือคาความ

ชันของกราฟระหวางความเคนกับความเครียด (Stress-

Stain Curve) ในชวงบริเวณท่ีเปนอิลาสติก (Elastic) คา

มอดูลัสจะเปนการวัดความแข็งแกรงของวัสดุ โดยวัสดุท่ีมีคา

มอดูลัสสูงจะมีความสามารถในการรักษารูปรางจากการรับ

แรงไดดี 

 

3. ผลการทดสอบ 

 ผลจากการทดสอบคามอดูลัสความยืดหยุนของพอลิ

เมอรผสมระหวางพอลิออกซีเม-ทิลีนท่ีผานการใชงานมาแลว

กับการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนท่ี 0, 1, 3 และ 5 phrซึ่ง

ผลการทดสอบจากตารางแสดงเปนคา เฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดนําผลการทดสอบไปแสดงในรูปแบบ

ของกราฟ เพ่ือแสดงผลการทดสอบคามอดูลัสความยืดหยุนท่ี

เปนผลมาจากอิทธิพลจากปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยา

ไซเลนและอิทธิพลของการอบไอนํ้า จากขอมูลท่ีไดนํามา

วิเคราะหผลการทดลองโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

Minitab Release 17 มาชวยในการคํานวณ ซึ่งพิจารณาคา 

P-Value ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (α=0.05) หาความ

แปรปรวน 

1)  ผลของอิทธิพลปริมาณการเตมิสารควบคูปฏิกิริยาตอคา

มอดูลสัความยดืหยุน 

 

 
รูปที่ 1 กราฟผลการทดสอบคามอดูลัสความยืดหยุนเมื่อเติม 

สารควบคูปฏิกิริยาไซเลนที่ปริมาณตางๆ 

จากผลการทดสอบคามอดูลัสความยืดหยุนของพอลิ-

ออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลวท่ีเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซ

เลนท่ี 0, 1, 3 และ 5 phrทราบวาปริมาณการเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซ-เลน สงผลตอคามอดูลัสความยืดหยุน โดยท่ีการ

เติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนท่ี 1 และ 3 phrใหคามอดูลัส

ความยืดหยุนสูงสุดอยูในชวง 830.69-1089.39 MPaแตเมื่อ

เติมสารควบคูปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนท่ี 5 phrทําใหคามอดูลัสความ

ยืดหยุนลดลง เน่ืองจากไซเลนเขาไปทําใหพอลิ-เมอรเกิดการ

เช่ือมขวางสายโซเปนพันธะท่ีแข็งแรง สงผลใหความแกรง

สูงข้ึน แตเมื่อเติมมากข้ึนทําใหเกิดการเช่ือมขวางมากเกินไป 

ทําใหไมสามารถทําปฏิกิริยาไดดี ซึ่งทําใหไดโครงสรางแบบ

หลวม (loos network) ลักษณะวัสดุแสดงใหพบวาเปน

พลาสติกแข็งแรง สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติวัฒน นิธิ

กาญจนธารและคณะ [7] กลาววาปริมาณการเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลน 1 phrทําใหพอลิเมอรท้ังสองชนิดเช่ือมขวาง

เปนพันธะท่ีแข็งแรง สงผลใหความแกรงสูงข้ึน แตในทางตรง

ขามเมื่อเพ่ิมปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนมากข้ึน 

ทําใหคามอดูลัสความยืดหยุนลดลง ในลักษณะเดียวกัน 

PA/r-PA มีการเติมพลาสติกรีไซเคิลทําใหพลาสติกเปราะ 

2)  ผลของอิทธิพลการอบไอนํ้าตอคามอดูลัสความยืดหยุน 

 

 
รูปที่ 2 กราฟผลการทดสอบคามอดูลัสความยืดหยุน 

เมื่อมีการอบไอน้ําในเวลาตางๆ 

 

จากผลการทดสอบคามอดูลัสความยืดหยุนท่ีเปนผลมา

จากการอบไอนํ้าในเวลาตางๆ ท่ีระยะเวลาในการอบไอนํ้า 

24,72 และ 120 ช่ัวโมง ซึ่งจากผลการทดสอบท่ีแสดงโดย

กราฟ เห็นไดวาท่ีไมมีการอบไอนํ้าใหคามอดูลัสความยืดหยุน

สูงสุด และเมื่อเพ่ิมระยะเวลาอบไอนํ้าคามอดูลัสความ
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ยืดหยุนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และจะเห็นไดวาอบไอนํ้าท่ี 72 

และ 120 ช่ัวโมง ใหคามอดูลัสความยืนหยุนใกลเคียงกันมาก 

แตท่ีการอบไอนํ้าเปน 120 ช่ัวโมง กลับทําใหคามอดูลัสความ

ยืดหยุนลดลง เน่ืองจากการท่ีมีระยะเวลาในการอบไอนํ้ามาก

จะชวยใหพอลิเมอรมีความแข็งแรงสูงข้ึนแตความแกรงลดลง 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมผกา มีสัจ และสมประสงค 

สังขดาน [8] จากการผสม r-PA/PA สัดสวน 0/100  เติมไซ-

เลนท่ี 1 phrและ อบไอนํ้าท่ี 24, 72 และ 120 ช่ัวโมง คา

มอดูลัสความยืดหยุนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเมื่อเพ่ิมระยะเวลาใน

การอบไอนํ้า ดังน้ันลักษณะช้ินงานจึงเกิดเปนวัสดุแข็งเปราะ

เชนเดียวกัน 

3)  การวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลมอดูลัสความ

ยืดหยุน 

ผลการวิเคราะหการถดถอยของขอมูล (General 

Factorial Regression) โดยโปรแกรม Minitab Release 17 

ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ไดผลดังรูปท่ี 3 ผลการวิเคราะห

ความแปรปรวนของขอมูลมอดูลัสความยืดหยุน 

 

 
รูปที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยของขอมูลมอดูลัสความยืดหยุน 

 

จากการวิเคราะหเชิงสถิติแสดงใหเห็นวาปริมาณสาร

ควบคูปฏิกิริยาไซเลนมีผลตอคามอดูลัสความยืดหยุนอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และปจจัยเวลาการอบ-

ไอนํ้าสงผลตอคามอดูลัสความยืดหยุนอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับความเช่ือมั่น 95% ปฏิสัมพันธรวมระหวางปริมาณการ

เติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนและเวลาการอบไอนํ้ามีผลตอ

คามอดูลัสความยืดหยุนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 

95% เชนเดียวกันและจากกราฟความสัมพันธระหวาง

ปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนและการอบไอนํ้า 

กับคามอดูลัสความยืดหยุน ดังรูปท่ี 1และ 2 จากผลการ

วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลคามอดูลัสความยืดหยุน 

สามารถอธิบายอิทธิพลของปริมาณการเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนและการอบไอนํ้าท่ี มีผลตอคามอดูลัสความ

ยืดหยุนไดวา เมื่อปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน

เพ่ิมข้ึนท่ี 1 และ 3 phrใหคามอดูลัสความยืดหยุนมีคาสูงข้ึน 

แตเมื่อเพ่ิมเปน 5 phrคามอดูลัสความยืดหยุนลดลง และการ

อบไอนํ้าเปนไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเพ่ิมข้ึนท่ี 24 และ 72 

ช่ัวโมง คามอดูลัสความยืดหยุนเพ่ิมข้ึนแตท่ี 120 ช่ัวโมง ทํา

ใหคามอดูลัสความยืดหยุนลดลง เมื่อพิจารณาคาผลรวม

กําลังสอง (SS) ของปจจัยการอบไอนํ้ามีคามากกวาปริมาณ

สารควบคูปฏิกิริยาไซ-เลน แสดงใหเห็นวาถาปริมาณการเติม

สารควบคูปฏิกิริยาไซเลนคงท่ีแตเปลี่ยนแปลงการอบไอนํ้าจะ

สงผลทําใหคามอดูลัสความยืดหยุนมีการเปลี่ยนแปลง

มากกวา เมื่อใหการอบไอนํ้าคงท่ีแลวเปลี่ยนแปลงปริมาณ

การเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน 

4)  การวิเคราะหคาความเหมาะสมมอดูลัสความยืดหยุน 

ผลการ วิ เคราะหหาค า ท่ี เหมาะสม (Response 

Optimization) ท่ีระดับความสนใจสูงสุด 3 คา ไดผลดังรูปท่ี 

4ท่ีสุดของคามอดูลัสความยืดหยุน 

 

 
รูปที่ 4 ผลการวิเคราะหคาความเหมาะสมคามอดูลัสความยืดหยุน 
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รูปที่ 5 กราฟการวิเคราะหคาความเหมาะสมคามอดูลัสความยืดหยุน 

 

จากรูปท่ี 4การวิเคราะหคาความเหมาะสมของคา

มอดูลัสความยืดหยุนโดยเลือกวิเคราะหท่ีปจจัยใหคามอดูลัส

ความยืดหยุนสูงสุดมา 3 ลําดับ แลวเลือกคาท่ีสูงท่ีสุดซึ่งสูตร

ท่ีใหคามอดูลัสความยืดหยุนสูงสุดของการทดลองน้ีคือ การ

เติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนท่ี 3 phrและไมอบไอนํ้าท่ีมีคา

มอดูลัสความยืดหยุนสูงสุดอยูท่ี 1089.395 MPaโดยมีชวง

ความเช่ือมั่นท่ี (Ci) อยูท่ีชวง (1061.0,1117.8) MPaและมี

ชวงของการทํานาย (Pi) อยูในชวง (1019.9,1158.9) MPaให

คาระดับความเหมาะสมหรือความพึงพอใจอยูท่ี 0.86182 ดัง

แสดงในรูปท่ี 5 ถือเปนความเหมาะสมท่ีคอนขางจะสมบูรณ 

5)  การวิเคราะหความสัมพันธโดยกราฟพ้ืนผิว 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยกราฟพ้ืนผิว (Surface 

Plot) โดยโปรแกรม Minitab Release 17 เพ่ือดูความสัมพันธ

ระหวางปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซ-เลนกับเวลาในการ

อบไอนํ้าท่ีสงผลตอคามอดูลัสความ-ยืดหยุน 
 

 
รูปที่ 6 กราฟพื้นผิวความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอ 

คามอดูลัสความยืดหยุน 

 

จากรูปท่ี 6 ความสัมพันธของปจจัยแสดงใหเห็นวา 

ปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนมีอิทธิพลตอคา

มอดูลัสความยืดหยุนในเชิงบวก เน่ืองจากมีความชันของเสน

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมปริมาณไซเลนและปจจัยการ

อบไอนํ้ามี อิทธิพลตอคามอดูลัสความยืดหยุนในเชิงลบ

เน่ืองจากมีความชันของเสนมีแนวโนมลดลงเมื่อเพ่ิมเวลาใน

การอบไอนํ้า 

6)  การพยากรณโดยกราฟ Contour Plot 
 

 
รูปที่ 7 กราฟ Contour Plot ของคามอดูลัสความยืดหยุน 

 

จากกราฟ Contour Plot ของคามอดูลัสความยืดหยุน

ระหวางปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนกับการอบ-

ไอนํ้า แสดงใหเห็นคาแนวโนมการพยากรณวาท่ีมีคามอดูลัส

ความยืดหยุนสูงสุดท่ีมากกวา 945 MPaตองเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนท่ี 5 phrและไมตองมีการอบไอนํ้าจึงจะทําให

ไดคามอดูลัสความยืดหยุนสูงท่ีสุด 

7)  วิจารณผลการทดสอบคามอดูลัสความยืดหยุน  

จากผลการทดสอบ การวิเคราะหทางสถิติของพอลิ

ออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลวโดยการเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนกับการอบไอนํ้า แสดงใหเห็นวา คามอดูลัส

ความยืดหยุนมีตอคาความตานทานแรงดึงท่ีกลาวมาในทาง

ตรงกันขาม โดยท่ีการเติมาสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน 3phr

และไมมีการอบไอนํ้าใหคามอดูลัส-ความยืดหยุนสูงสุด คือ 

1089.39±36.75MPaจากผลการวิเคราะหความแปรปรวน

ผลของปจจัยท้ังสองมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคามอดูลัส

ความยืดหยุนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

และเมื่อพิจารณาปจจัยแตละปจจัย จะเห็นวาท่ีอิทธิพลของ

การเติมสาร ควบคูปฏิกิริยาไซเลนท่ี 1 และ 3phrใหคา

มอดูลัสความยืดหยุนมีแนวโนมเ พ่ิมสูงข้ึนและเมื่อเพ่ิม

ปริมาณเปน 5phrใหคามอดูลัสความยืดหยุนลดลงดังรูปท่ี 1 

เน่ืองจากไซเลนเขาไปทําใหสายโซเกิดการเช่ือมขวางสายโซ

เปนพันธะท่ีแข็งแรง สงผลใหคาความแกรงสูงข้ึน แตในทาง
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ตรงกันขางเมื่อเติมมากข้ึนเกิดเช่ือมขวางสายโซมากเกินไป 

ทําใหไมสามารถทําปฏิกิริยาไดดีทําใหความแกรงของวัสดุ

ลดลงลักษณะของวัสดุจึงมีความแข็งแรงยืดตัวไดดีข้ึน จาก

รูปท่ี 2 อิทธิพลของการอบไอนํ้าท่ี 0 ช่ัวโมง ใหคามอดูลัส

ความยืดหยุนสูงสุด เพ่ิมเวลาเปน 72 ช่ัวโมงใหคาใกลเคียงท่ี

ไมอบไอนํ้า และเมื่ออบไอนํ้า 120 ช่ัวโมง คามอดูลัสความ

ยืดหยุนลดลง เน่ืองจากการเพ่ิมเวลาอบไอนํ้าจะเขาไปชวยให

พอลิ เมอรมีความแข็งแรงสูง แตคาความแกรงลดลง

สอดคลองกับผลของคาความตานแรงดึงดังท่ีกลาวมาขางตน 

โดยลักษณะของวัสดุจะเปนวัสดุท่ีมีความแข็งแรง ซึ่งจากคา

การพยากรณโดยกราฟ Contour Plot แสดงใหเห็นวาการ

เติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนมากข้ึนและอบไอนํ้านอยกวา 

12 ช่ัวโมง ใหคามอดูลัสความยืดหยุนสูงสุด ลักษณะของวัสดุ

จะเปนวัสดุแข็งเปราะเชนเดียวกัน 

 

4. สรุป 

 การเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนท่ี 0, 1, 3 และ 5 phr

สงผลตอสมบัติทางมอดูลัสความยืดหยุนของพอลิออกซี-เม

ทิลีนท่ีผานการใชงานแลว ท่ีปริมาณไซเลนลดลงและ

ระยะเวลาในการอบไอนํ้าเพ่ิมเวลาเปน 72 ช่ัวโมงใหคา

ใกลเคียงท่ีไมอบไอนํ้า และเมื่ออบไอนํ้า 120 ช่ัวโมง คา

มอดูลัสความยืดหยุนลดลง 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยมีผลตอสมบัติความตานทานแรงดึงของพอลิออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงาน

แลวโดยการเติมสารควบคูปฏิกิริยา จากการผสมดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู ทําการข้ึนรูปช้ินงานทดสอบแรงดึงดวย

กระบวนการฉีดข้ึนรูป ใชการวิเคราะหเชิงสถิติแบบ Two-way ANOVA เพ่ือหาปจจัยท่ีสงผลตอสมบัติความตานทานแรง

ดึง ปจจัยท่ีใชในการศึกษามีสองปจจัยประกอบดวย ปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน (VTMS) มี 4 ระดับ ไดแก 0, 

1, 3, และ 5 phr. และระยะเวลาอบไอนํ้า มี 4 ระดับ ไดแก 0, 24, 72 และ 120 ช่ัวโมง จากผลการทดลองพบวา คา

ความตานทานแรงดึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยท่ีปริมาณการเติมไซเลน 0 phr. และอบไอนํ้าท่ี 24 ช่ัวโมง สงผลใหคาความ

ตานทานแรงดึงมีคาสูงสุดท่ี 59.85 MPa 

คําหลักพอลิออกซีเมทิลีน,สารควบคูปฏิกิริยาไซเลน,การวิเคราะหทางสถิต ิ

 

Abstract 

The purpose of this research is study the factors that influences properties of tensile strength of 

recycled polyoxymethyleneby adding silane coupling agents, blended and molded by twin screw 
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extruder with injection molding process. Two-way ANOVA of statistical analysis was used to determine 

the factors affecting the mechanical properties of tensile strength.  The two factors used in the 

studywere thevolume of silanecoupling agents ( VTMS)  threelevels with 0, 1, 3, and 5 phrand the 

duration of steamingwith the levels of 0, 24, 72 and 120 hours. The results of the experiment.  Tensile 

strength tends to increase. with the addition of 0 phr silane and steam at 24 hours, the tensile strength 

was highest at 59.85 MPa. 

Keywords:Polyoxymethylene, Silane coupling agents,Statistical analysis 

 

1. บทนํา 

พอลิเมอรเขามามีบทบาทมากในชีวิต ประจําวันของ

มนุษย และในอุตสาหกรรมตางๆ มีการใชประโยชนอยาง

แพรหลาย ซึ่งพอลิเมอรท่ีเริ่มมีการใชงานเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

คือ [1] พอลิออกซีเมทิลีน (Polyoxymethylene; POM) 

เปนพลาสติกวิศวกรรมประเภท เทอรโมพลาสติก มีนํ้าหนัก

เบา มีคาความตานทานแรงดึง และคาความแข็งตึงสูง มีผิว

ลื่นเปนมัน ทนตอการเสียดสีไดดี ทนตอแรงกระแทกแมอยูใน

อุณหภูมิต่ํา มีความแข็งแรงสูง นําไฟฟาท่ีดี ดูดซับนํ้าท่ี

คอนขางต่ํา ทนตอสารเคมี ยืดหยุนไดดีท้ังในท่ีอุณหภูมิสูง

และต่ํา จึงทําใหสามารถคงสภาพของรูปทรงท่ีดีได ดวย

คุณสมบัติท่ีดีหลายๆ ดานทําใหถูกนํามาใชทดแทนวัสดุท่ีทํา

ดวยโลหะ และวัสดุอ่ืนๆ อีกหลายชนิด 

เ น่ืองจากพอลิออกซี เม ทิลีน นิยมใชมากในงาน

อุสาหกรรม เพราะมีคุณสมบัติท่ีสามารถนําไปใชงานได

หลายๆ ลักษณะ เมื่อมีการใชงานเพ่ิมข้ึนจึงกอใหเกิดของเสีย 

และท่ีสําคัญของเสียจากพอลิเมอรเหลาน้ีสลายตัวไดยาก จึง

กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา วิธีท่ีดีท่ีสุดในการ

ดูแลสิ่งแวดลอมก็คือ การนําพอลิเมอรกลับไปผานบาง

ข้ันตอนในการผลิตแลวนํากลับมาใชงานใหมไดตามเดิมซึ่งใน

ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตไดมีการนําเม็ดพลาสติกรี-

ไซเคิลมาใชเพ่ือลดตนทุนในการนําไปใชเปนผลิตภัณฑพอลิ-

เมอรตามความตองการของทองตลาดและผูบริโภค 

จากท่ีไดศึกษาการวิจัยท่ีเก่ียวของพบวามีการปรับปรุง

สมบัติ POM อยูหลากหลายวิธี ดังน้ี Xiaodong Wang และ

Xiuguo Cui [2] ไดศึกษาการผสมระหวางสารประกอบ

ไอออนอเมอร กับPOMสงผลใหความแข็งแรงและสมบัติทาง

กลเพ่ิมข้ึนV.M.Archodoulaki และคณะ [3] ทําการศึกษา

คุณสมบัติพอลิออกซีเมทิลีนท่ีผานการรีไซเคิล เปรียบเทียบ

อุณหภูมิในการฉีดท่ี 190oC และ 230oCเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน

จะทําใหนํ้าหนักพอลิออกซีเมทิลีนท่ีผานการรี-ไซเคิลลดลง 

และเปรียบเทียบจํานวนการรีไซเคิลแลวนําไปทดสอบแรงดึง 

พบวาคาElongation ลดลงเรื่อยๆ สวนการทดสอบดัชนีการ

ไหลของพลาสติกพบวาคาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากพอลิออกซี

เมทิลีนท่ีผานการรีไซเคิลมาแลวจะทําใหสายโซของพอลิเมอร

เริ่มมีการขาดออกจากกัน และศิริรัตน วัชรชานันท [1] ได

ทําการศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของPOMโดยการ

เติมอนุภาคซิงคออกไซด มีผลทําใหคา Young’s modulus 

เพ่ิมข้ึน แตคา Tensile strength มีคาแนวโนมลดลง เมื่อ

เติมซิงคออกไซดลงในปริมาณมาก การข้ึนรูปดวยวิธีอัดข้ึนรูป

จะใหคาสมบัติทางกลดีกวาการข้ึนรูปดวยวิธีฉีดข้ึนรูป และ

เมื่อตรวจสอบโครงสรางสัณฐานดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็คตรอนแบบสองกราด กระจายตัวของอนุภาคซิงคออก

ไซดคอนขางดี และเกิดการเกาะกลุมของอนุภาคซิงคออก

ไซดภายในเน้ือพอลิเมอรมากข้ึนเมื่อเติมซิงคออก-ไซดเพ่ิมข้ึน 

จะเห็นไดวาจากงานวิจัยดังกลาว มีการนําพอลิเมอรมา

ทําการปรับปรุงคุณสมบัติโดยการผสมกับพอลิเมอรชนิดอ่ืน 

การใชสารเสริมแรง และหน่ึงในน้ันคือ การใชสารเติมแตง

ทางเคมีโดยใชสารควบคูปฏิ กิริยาประเภทไซเลนและ

ระยะเวลาในการอบไอนํ้า ซึ่งมีผลทําใหคุณสมบัติทางกลของ

พอลิเมอร น้ันสูงข้ึน ทางคณะผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ทําการศึกษาการนํา r-POM มาปรับปรุงคุณสมบัติ เพ่ือทําให 

r-POM น้ันมีคุณสมบัติท่ีเหมาะตอการใชงานเพ่ิมมากข้ึน โดย

นําเอา r-POM ปรับปรุงโดยใชสารควบคูปฏิกิริยาประเภทไซ-

เลนและระยะเวลาในการอบไอนํ้า เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติ

ทางกลและเพ่ือการใชงานไดกวางขวางข้ึน 
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2. กระบวนการศึกษาวิจัย 

2.1 วัตถุดิบและสารเคม ี

 1) พอลิออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลว  

2) สารริเริ่มปฏิกิริยาไดควิมีลเปอรออกไซด 

3) สารควบคูปฏิกิริยาชนิด Vinyl-trimethoxy silane 

2.2 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 

2.2.1วิธีการผสม 

 1) ผสมสารริเริ่มปฏิกิริยา (DCP) 0.1 phr. กับ r-POM 

โดยใชวิธีเครื่องผสมเปนเวลา 10 นาที 

 2) จากน้ันนําไปอบไลความช้ืนเปนเวลา 5 นาทีท่ี

อุณหภูมิ 60oC 

 3)  นําสวนผสมระหวาง r-POM กับ VTMS ตามท่ีได

กําหนดไว มีสัดสวนผสมแตละสูตรของการทดลองดังแสดงไว

ในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมระหวาง r-POM กับ VTMS 

สูตร 

r-POM VTMS 

เปอรเซ็นตตอ

น้ําหนัก (wt%) 
จํานวน (g) phr จํานวน (g) 

1 100 1000 0 0 

2 100 1000 1 10 

3 100 1000 3 30 

4 100 1000 5 50 

ผลรวม - 4000 - 90 
 

2.2.2การเตรียมชิ้นงานสําหรับการขึ้นรูป 

นําสวนผสมระหวาง r-POM กับ VTMS ท่ีผานการอบ

มาแลว ตามอัตราสวน นําไปผสมลงในเครื่องอัดรีดเกลียวสก

รูคู ท่ีความเร็วรอบ 100 rpm. ใชอุณภูมิในการผสม170-

200oCตัดเม็ดพลาสติกใหเปนเม็ดเล็กๆนําไปฉีดดวยเครื่อง 

Injection Molding Machinesตามมาตรฐานการทดสอบท่ี

อุณหภูมิ160-185ºC และนําช้ินงานท่ีไดอบไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ 

70ºC เปนระยะเวลา24, 72 และ 120 ช่ัวโมง 

2.3 การทดสอบสมบัติทางกล 

2.3.1การทดสอบสมบัติความตานทานแรงดึง 

หลักการการทดสอบความตานทานแรงดึงเปนการ

ทดสอบเพ่ือหาความทนทานของวัสดุเมื่อไดรับแรงคงท่ีหรือ

ไดรับแรงอยางชาๆ (Static Load) ซึ่งจะบอกความแข็งแรง

ของการยึดเกาะระหวาง r-POM กับ VTMS ได ช้ินงานท่ีใช

ทดสอบจะเปนช้ินงานแบบดัมเบล ตามมาตรฐาน ASTM 

D638 Type V ช้ินงานจะถูกนําไปทดสอบดวยเครื่องแรงดึง 

Universal Testing Machine รุน LR 10K plus ของบริษัท 

LLOYD แสดงดังรูปท่ี 1 สภาวะในการทดสอบจะใชความเร็ว

ดึง (Cross Head Speed) 50 มิลลิเมตรตอนาที ดวยนํ้าหนัก

กด 10 กิโลนิวตัน 

2.3.2 การทดสอบสมบัติเปอรเซ็นตการยืดตัว 

เปนการทดสอบการยืดออกของช้ินงานท่ีแสดงเปนคา

เปอรเซ็นตของความยาวเริ่มตน ซึ่งเปอรเซ็นตการยืดตัวน้ี

เปนการ เ พ่ิม ข้ึนของความยาวของช้ินงานท่ี ถูกดึ งถ า

เปอรเซ็นตการยืดตัวท่ีจุดขาด (%Elongation at Break) จะ

เปนการคิดเปอรเซ็นตการยืดขณะท่ีช้ินงานขาดหรือแตกออก 

 

3. ผลการทดลอง 

3.1ผลการทดลองความตานทานแรงดึง 

ผลการทดสอบสมบัติดานความตานทานแรงดึง ของพอลิ

ออกซี เมทิลีนท่ีผานการใชงานแลว เมื่อเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนในปริมาณ 0, 1, 3 และ 5 phr และอบไอนํ้า

ท่ี 0, 24, 72 และ120 ช่ัวโมง นําผลการทดสอบไปแสดงใน

รูปแบบกราฟ ดังรูปท่ี 2 และ 3 

1)  ผลของอิทธิพลปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาตอคา

ความตานทานแรงดึง 

 

 
รูปที่ 1 กราฟผลการทดสอบคาความตานทานแรงดึงเมื่อเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนที่ปริมาณตางๆ 

จากผลการทดสอบพบวาปริมาณสารควบคูปฏิกิรยิาไซ-
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เลนสงผลใหคาความตานทานแรงดึงท่ี 1 และ 3 phr มีคาต่ํา

ท่ีสุดอยูในชวง 26.30 ถึง 40.87 MPa สงผลใหพอลิเมอรมี

ลักษณะแข็ง ซึ่งพอลิเมอรท่ีผานกระบวนการรีไซเคิลมาแลว

คุณสมบัติดังกลาวของพอลิเมอรจะลดลง เน่ืองจากการเสื่อม

คุณสมบัติของพอลิเมอรในลักษณะเดียวกัน จิระเชษฐ บุญ-

แกว [4] กลาววาเมื่อพอลิโพรพิลีนท่ีผานกระบวนการหลอม

ใหมท่ีอุณหภูมิสูง (240-270ºC) ทําใหพอลิเมอรเกิดการเสื่อม

คุณสมบัติ มีความเปราะ จึงลดความสามารถในการทนแรง-

ดึง และพอลิออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลวท่ี 5 phr ให

คาความตานทานแรงดึงใกลเคียงกับท่ีไมเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลน ซึ่งอยูในชวง 50.40 ถึง 55.18 MPa จาก

แนวโนมการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนในปริมาณท่ี

เพ่ิมข้ึนทําใหคาความตานทานแรงดึงเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

เน่ืองจากสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนเขาไปทําใหสายโซเกิดการ

เช่ือมขวาง ทําใหพอลิเมอรมีคาความตานทานแรงดึงเพ่ิมข้ึน 

2)  ผลของอิทธิพลการอบไอนํ้าตอคาความตานทานแรงดึง 

 

 
รูปที่ 2 กราฟผลการทดสอบคาความตานทานแรงดึง 

เมื่อมีการอบไอน้ําในชวงเวลาตางๆ 
 

ผลการทดลองจากกราฟแสดงใหเห็นวาท่ีระยะเวลา

การอบไอนํ้า 24 ช่ัวโมง มีคาความตานทานแรงดึงสูงสุด 

เน่ืองจากการมีชวงระยะเวลาในการอบไอนํ้าสั้น เกิดการ

เช่ือมขวางสายโซเปนแบบหลวมทําใหสายโซเคลื่อนตัวไดมาก 

แตเมื่อเพ่ิมระยะเวลาในการอบไอนํ้า การเช่ือมขวางสายโซมี

มากข้ึน สงผลใหสายโซพอลเิมอรแนนจึงเคลื่อนตัวไดนอยจึง

ทําใหคาตานทานแรงดึงลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

กัลยาณี สิริสิงห [5] ทําการผสม HDPE/VTMS ศึกษาการ

กราฟทของพอลิเมอรโดยการอบไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ 70oCใน

เวลาตางๆ กลาววาการเช่ือมขวางสายโซในระยะเวลาสั้น

ในชวงการอบไอนํ้า ทําใหไดโครงสรางสายโซแบบหลวม 

(loose network) เกิดข้ึนน้ันสายโซพอลิเมอรสวนใหญยัง

สามารถเคลื่อนไหวไดเหมือนเดิม แตเมื่อการเช่ือมขวางมี

ความหนาแนนมากข้ึน จะทําใหสายโซพอลิเมอรขยับได

นอยลง ทําใหคาความตานแรงดึงลดลงอยางเปนลําดับของ

คาตานทานแรงดึงเมื่อเพ่ิมเวลาในการทําปฏิกิริยาเช่ือมขวาง

สายโซ 

3.2 ผลการทดลองเปอรเซ็นตการยืดตัว 

1) ผลของอิทธิพลปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาตอคา

เปอรเซ็นตการยืดตัว 

 

 
รูปที่ 3 กราฟผลการทดสอบเปอรเซ็นตการยืดตัว 

เมื่อเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนที่ปริมาณตางๆ 

 

จากผลการทดสอบคาเปอรเซ็นตการยืดตัวของพอลิ-

ออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลว ท่ีเติมสารควบคูปฏิกิริยา

ไซเลนท่ี 0, 1, 3 และ 5 phr จากลักษณะกราฟพบวา เมื่อไม

มีการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนคาเปอรเซ็นตการยดืตวัจะ

สูงท่ีสุดท่ี 73.58% แตเมื่อเติมท่ีปริมาณ1, 3 และ 5 phr คา

เปอรเซ็นตการยืดตัวลดลงอยางมาก อยูท่ี 3.73 ถึง 14.77% 

สารควบคูปฏิกิริยาไซเลนทําให พอลิเมอรมีความแข็งข้ึน 

เน่ืองจากไซเลนเขาไปชวยเช่ือมขวางสายโซ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ กนกวรรณ แชมพุดซา และรัชนก แปนโพธ

กลาง [6] กลาววา สารควบคูปฏิกิริยาไซเลนชวยเช่ือม
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ประสานระหวางสายโซโมเลกุลใหมีความเทากันมากยิ่งข้ึน 

บางสวนเกิดเปนโครงสรางรางแห จึงทําใหพอลิเมอรมีความ

แข็งแรงท่ีเพ่ิมข้ึน จึงสงผลใหพอลิเมอรมีการยืดตัวนอยลงจึง

ทําใหคาเปอรเซ็นตการยืดตัวลดลงอยางรวดเร็ว 

2) ผลของอิทธิพลการอบไอนํ้าตอคาเปอรเซ็นตการยืดตัว 

 

 

รูปที่ 4 กราฟผลการทดสอบเปอรเซ็นตการยืดตัว 

เมื่อมีการอบไอน้ําในชวงเวลาตางๆ 

 

จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา การอบไอนํ้าท่ี 

72,120 ช่ัวโมง คาเปอรเซ็นตการยืดตัวลดลงอยางเปนลําดับ 

โดยท่ีระยะเวลาในการอบไอนํ้าท่ี 24 ช่ัวโมง มีคาเปอรเซ็นต

การยืดตัวสูงสุดและเมื่อเพ่ิมระยะเวลาในการอบไอนํ้าเปน 

72 และ 120 ช่ัวโมง ทําใหคาเปอรเซ็นตการยืดตัวลดลงอยาง

เปนลําดับ ซึ่งสอดคลองกับคาตานทานแรงดึง ท่ีเมื่อเพ่ิม

ระยะเวลาในการอบไอนํ้าการเช่ือมขวางสายโซจะเพ่ิมมาก

ข้ึน การเคลื่อนตัวของสายโซลดลง ทําใหเกิดการยึดเกาะกัน

มากข้ึน พอลิเมอรมีความแข็งแรงมากข้ึน สงผลใหเปอรเซ็นต

การยืดตัวลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรกร พิมเสน

ครบุรี และศักรินทร ชวยประสิทธ์ิ [7] กลาววา การอบไอนํ้า

จะเขาไปชวยเช่ือมประสานระหวางสายโซโมเลกุลใหมีความ

เขากันมากยิ่งข้ึน บางสวนเกิดเปนโครงสรางรางแห จึงทําให

พอลิเมอรมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน จึงสงผลใหพอลิเมอรมีการ

ยึดตัวนอยลงจึงทําใหคาเปอรเซ็นตความยืดตัวลดลงอยาง

รวดเร็ว 

4. การวิเคราะหผลทางสถิติ 

4.1 การวิเคราะหผลทางสถิติขอมูลความตานทานแรงดึง 

1) การวิเคราะหความแปรปรวนขอมูลความตานทานแรงดึง 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล 

Source DF SS MS F-Value 
P-

Value 

Silanecontent 3 8,261.5 2,753.08 539.58 0.00 

The Steam 3 511.3 170.43 33.39 0.00 

Interaction 9 401.4 44.60 8.74 0.00 

Error 64 326.6 5.10   

Total 79 9,500.5    

 

จากการวิเคราะหเชิงสถิติ โดยโปรแกรม Minitab 

Release 17 ซึ่งพิจารณาจากคา P-value ของปจจัยปริมาณ

การเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนและเวลาการอบไอนํ้า 

แสดงใหเห็นวาปริมาณสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน มีผลตอคา

ความตานทานแรงดึงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 

95% และปจจัยเวลาการอบไอนํ้าสงผลตอคาความตานทาน

แรงดึงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ปฏิสัมพันธ

รวมระหวางปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน และ

เวลาการอบไอนํ้ามีผลตอคาความตานทานแรงดึงอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

3) การวิเคราะหความสัมพันธโดยกราฟพ้ืนผิว 
 

 
รูปที่ 5 กราฟพื้นผิวความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอ 

คาความตานทานแรงดึง 
 

จากรูปท่ี 5 ความสัมพันธของปจจัยแสดงใหเห็นวา

ปจจัยปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนมีอิทธิพลตอ

ความตานทานแรงดึงในเชิงบวก เน่ืองจากมีความชันของเสน

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมปริมาณไซเลนและปจจัยการ

อบไอนํ้า มี อิทธิพลตอความตานทานแรงดึงในเ ชิงลบ

เน่ืองจากมีความชันของเสนมีแนวโนมลดลงเมื่อเพ่ิมเวลาใน

การอบไอนํ้า 
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4) การพยากรณโดยกราฟ Contour Plot 
 

 
รูปที่ 6 กราฟ Contour Plot ของคาความตานทานแรงดึง 

 

จากกราฟ Contour Plot ของคาความตานทานแรงดึง

ระหวางปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนกับการอบ

ไอนํ้า แสดงใหเห็นคาแนวโนมการพยากรณวาท่ีมีคาความ

ตานทานแรงดึงสูงสุดท่ีมากกวา 48 MPa ตองเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนท่ี 5 phr และไมตองมีการอบไอนํ้าจึงจะทําให

ไดคาความตานทานแรงดึงสูงท่ีสุด 

4.2 การวิเคราะหผลทางสถิติขอมูลเปอรเซ็นตการยืดตัว 

1) การวิเคราะหความแปรปรวนขอมูลเปอรเซ็นตการยืดตัว 

 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล 

Source DF SS MS F-Value P-Value 

Silane 

content 
3 41,709.00 13,903.00 409.65 0.00 

The Steam 3 793.90 246.60 7.80 0.00 

Interaction 9 2,350.30 261.10 7.69 0.00 

Error 64 2,172.10 33.90   

Total 79 47,025.40    

 

จากตารางท่ี 3 สามารถอธิบายอิทธิพลของปริมาณการ

เติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนและการอบไอนํ้าท่ีมีผลตอคา

เปอรเซ็นตการยืดตัวไดวา เมื่อมีปริมาณการเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนเพ่ิมข้ึนท่ี 1, 3 และ 5 phr ใหคาเปอรเซ็นต

การยืดตัวมีคาสูงข้ึนและการอบไอนํ้าเพ่ิมข้ึนท่ี 24, 72 และ 

120 ช่ัวโมง ทําใหคาเปอรเซ็นตการยืดตัวลดลง 

3) การวิเคราะหความสัมพันธโดยกราฟพ้ืนผิว 

 
รูปที่ 7 กราฟพื้นผิวความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอ 

เปอรเซ็นตการยืดตัว 
 

จากกราฟแสดงใหเห็นวา ปจจัยปริมาณการเติมสาร

ควบคูปฏิกิริยาไซเลนมีอิทธิพลตอเปอรเซ็นตการยืดตัวมาก

เน่ืองจากเสนกราฟมีความชันมากโดยเมื่อเติมปริมาณไซเลน

ทําใหคาลดลงอยางเห็นไดชัดและปจจัยการอบไอนํ้ามี

อิทธิพลตอเปอรเซ็นตการยืดตัวนอยเน่ืองจากเสนกราฟมี

ความชันนอย 

4) การพยากรณโดยกราฟ Contour Plot 
 

 
รูปที่ 8 กราฟ Contour Plot ของเปอรเซ็นตการยืดตัว 

 

จากกราฟ Contour Plot ของคาเปอรเซ็นตการ

ยืดตัวระหวางปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนกับ

การอบไอนํ้า แสดงใหเห็นคาแนวโนมการพยากรณวาท่ีมีคา

ความตานทานแรงดึงสูงสุดท่ีมากกวา 40% ตองไมเติมสาร

ควบคูปฏิกิริยาไซเลน และไมตองมีการอบไอนํ้าจึงจะทําใหได

คาเปอรเซ็นตการยืดตัวสูงท่ีสุด เพราะคาเปอรเซ็นตการยืด

ตัวแสดงใหเห็นถึงความเหนียวของวัสดุ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

 1) การเติมปริมาณสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนจากผล

การทดสอบ พบวา การเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนท่ี 0, 1, 

3 และ 5 phr สงผลตอสมบัติทางกลของพอลิออกซีเมทิลีนท่ี
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ผานการใชงานแลว ท่ีปริมาณไซเลนเพ่ิมข้ึนใหคา Tensile 

Strength เพ่ิมข้ึน ท่ี 0 phr ใหคาคุณสมบัติทางกลท่ีเหมะสม

ท่ีสุดท่ีมีคา Tensile Strength เทากับ 59.85MPa และท่ี 5 

phr คาคุณสมบัติทางกลใกลเคียงกับการไมเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนเทากับ 55.18 MPa โดยวัสดุท่ีไดมีลักษณะ

แข็งแรง และสงผลตอเปอรเซ็นตการยืดตัว ท่ีไมมีการเติมสาร

ควบคูปฏิกิริยาไซเลนและไมมีการอบไอนํ้าใหคาเปอรเซ็นต

การยืดตัวสูงสุด คือ 73.58±3.25% แตเมื่อเติมปริมาณ

เพ่ิมข้ึน ทําใหคาเปอรเซ็นตการยืดตัวลดลงอยางรวดเร็ว 

เน่ืองจากไซเลนเขาไปทําใหสายโซเกิดการเช่ือมขวาง ทําให

พอลิเมอรแข็งแรงข้ึนสงผลใหการยืดตัวของพอลิเมอรนอยลง 

 2) การอบไอนํ้าจากผลการทดสอบ พบวาการอบไอนํ้า

ท่ี 24, 72 และ 120 ช่ัวโมง สงผลตอสมบัติทางกลของพอลิ-

ออกซีเมทิลีนท่ีผานการใชงานแลวเพียงเล็กนอย เมื่อเพ่ิม

ระยะเวลาในการอบไอนํ้าจะสงผลให Tensile Strength 

ลดลง และสงผลตอเปอรเซ็นตการยืดตัว ท่ีการอบไอนํ้า 0 

ช่ัวโมง ใหคาเปอรเซ็นตการยืดตัวสูงสุดท่ีไมมีการเติมสาร

ควบคูปฏิกิริยาไซเลน และเมื่อเพ่ิมเวลาเปน 24 ช่ัวโมง ท่ีการ

เติมสารควบคูปฏิกิริยาท่ี 1, 3 และ 5 phr ทําใหคาเปอรเซ็นต

การยืดตัวสู ง และเมื่อ เ พ่ิม ท่ี  72 และ 120 ช่ัวโมง ค า

เปอรเซ็นตการยืดตัวลดลง เน่ืองจากการอบไอนํ้าจะเขาไป

ชวยเช่ือมประสานระหวางสายโซโมเลกุล บางสวนเกิด

โครงสรางรางแห ทําใหพอลิเมอรมีความแข็งแกรงเพ่ิมข้ึน

การยืดตัวนอยลง ในลักษณะเดียวกันกับคาความตานทาน

แรงดึงและคาความตานทานแรงกระแทกหากมีคาสูงข้ึน จะ

ทําใหวัสดุมีความแข็งแรงเชนเดียวกัน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกลของพอลิเมอรระหวางพอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลตท่ีผาน

การใชงานมาแลว (r-PET) และพอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลตเกรดข้ึนรูปผลิตภัณฑ (PET) โดยเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน 

(VTMS) สารกอปฏกิิริยา (DCP) สารเพ่ิมความเสถียรภาพ การเตรียมพอลิเมอรผสมโดยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคูและข้ึนรูป

ดวยวิธีอัดข้ึนรูปดวยความรอนเพ่ือวิเคราะหสัดสวนการผสมของพอลิเมอรผสมระหวาง r-PET:PET ความสัมพันธระหวาง

ปริมาณการเติมสารควบคูไซเลนโดยมีสัดสวนการผสมท้ังหมด 5 สัดสวนคือ 100:0, 80:20, 50:50, 20:80 และ 0:100 

และการเติมสารควบคู 4 ระดับคือ 0, 1, 3 และ 5 phr การทดลองทําการผสมพอลิเมอรระหวางพอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลต

ท่ีผานการใชงานมาแลว (r-PET) พอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลตเกรดข้ึนรูปผลิตภัณฑ (PET) ผลการทดสอบคาความตานทานตอ

แรงกระแทกพบวาการผสมของพอลิเมอรผสมระหวาง r-PET:PET ในสัดสวน 80:20 ท่ีปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยา
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ไซเลน 3 phr มีคาความตานทานตอแรงกระแทกสูงสุดเทากับ 1.312 kJ/m2 ซึ่งมีคาความตานทานตอแรงกระแทก

ใกลเคียงกับพอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลตเกรดข้ึนรูปผลิตภัณฑ (PET) 

คําหลัก คุณสมบัติทางกล สารควบคูปฏิกิริยาไซเลน พอลิเมอรผสม 

 

Abstract 

 The objective of project is to study the proportion of the Polyethylene Terephthalate Grade A 

and the recycling of Polyethylene Terephthalate mix with the silane coupling agents of Vinyl - 

Trimethoxy Silane; VTMS, the Dicumyl Peroxide (DCP) and Aonx 240 affecting to the mechanical 

properties. The sample were formed by hot compression moding process. The experiment conducted 

to analyze the relationship between r-PET/PET ratio (100:0, 80:20, 50:50, 20:80, 0:100 by weight %) and 

the amoung of silane coupling agents (0, 1, 3, and 5 phr).The result showed that. Mechanical properties 

of 80:20 r-PET: PET blends with 3  phr of silane was highest impact resistance at 1 . 312  kJ/m2. Which 

similar to those of the virgin polyethylene terephthalate. 

Keywords: Mechanical properties, Silane coupling agents, Polymer blends 

 

1. บทนํา 

ปจจุบันพอลิเมอรไดมีการใชอยางแพรหลายในงาน

อุตสาหกรรม และมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษย พอลิ

เมอรมีคุณสมบัติ นํ้าหนักเบา ราคาถูก ทนตอสภาวะแวดลอม 

เหมาะสมท่ีจะนําไปผลิตเปนภาชนะ ขวด ถังนํ้า อุปกรณ

เครื่องใชตางๆภายในบาน เน่ืองจากพอลิเมอรสามารถ

สังเคราะหข้ึนไดเองจากมอนอ  เมอรหลายชนิด ทําใหมี

คุณสมบัติท่ีหลากหลาย และสามารถนํามาใชประโยชนได

อยางกวางขวาง สงผลใหอัตราการผลิตและใชประโยชนจาก

วัสดุประเภทน้ี เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ปจจุบันไดเริ่มมีการใช 

พอลิเอทิลินเทเรฟทาเลต (PET) อยางแพรหลายในงาน

อุตสาหกรรม ท้ังน้ียังใชในการผลิตบรรจุภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่ม[1] 

พอลิเอทิลินเทเรฟทาเลต (PET) เปนพอลิเมอรท่ีมี

คุณสมบัติทางกลสูง มีนํ้าหนักและโมเลกุลสูง จึงมีความ

เหนียวสูง ทนทานและมีความยืดหยุนตอแรงกระทบกระแทก 

จึงไมแตกเมื่อถูกแรงกดดัน มีความใสแวววับเปนประกาย 

ปองกันการซึมผานของกาซไดเปนอยางดี จากคุณสมบัติ

ขางตนของ พอลิเอทิลินเทเรฟทาเลต (PET) จึงถูกนํามาใช

งานในรูปแบบตางๆ เชน เปนแผนฟลมหรือขวดพลาสติกใส

เปนพลาสติกขุน สําหรับบรรจุภัณฑหรือถาด ซึ่งสามารถทน

ตอแรงกระแทก และอุณหภูมิท่ีแตกตาง [2] 

จาก ท่ีกล าวมาข า งตน  PET เ ริ่ ม ใช กันอย า ง

แพรหลายในปจจุบันจึงทําใหเกิดของเสีย หรือขยะจากพอลิ-

เมอร ซึ่งขยะพอลิเมอรเหลาน้ีตองใชเวลานานในการยอย

สลาย จึงสงผลเสียตอสภาพแวดลอม และการกําจัดขยะ

เหลาน้ีทําไดหลายวิธี เชน การฝงกลบ การเผา การรีไซเคิล 

ซึ่งการรีไซเคิล ขยะเหลาน้ีมีแนวคิดอยางหน่ึงท่ีหนาสนใจก็

คือการนํามาผสมกับเม็ดใหมและการใชเม็ดพลาสติก PET 

เกรดเอทําใหมีตนทุนในการผลิตสูง ทางภาคอุตสาหกรรมจึง

ไดมีการนําเม็ดพลาสติก พอลิเอทิลินเทเรฟทาเลตรีไซเคิล(r-

PET) เขามาผสมเพ่ือลดตนทุนในการผลิต ทดแทนการใชเม็ด

พลาสติก PET เพียงอยางเดียวและจากการศึกษางานวิจัยท่ี

เก่ียวของพบวามีการนํา PET รีไซเคิลผสมกับ PET เม็ดใหม

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

Joao Hyung Lee,Ki Sub Lim,Wan Gyu Hahm 

and Seong Hun Kim [3] ไดทําการวิจัย เม็ดใหมและขวดท่ี

ผานการใชงานมาแลว โดยทําการผสมและปนข้ึนรูปเปนเสน

ใยโดยกระบวนการ แบบปนหลอมและข้ึนรูปดวยเครื่อง ดึง

ข้ึนรูปรอน ผลจากการเติมพอลิเอททีลีนเทเรฟทาเลท เม็ด
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ใหมในโพลิเมอรผสมพบวา ท่ีสัดสวนการผสม 30/70 โดย

นํ้าหนัก ทําใหคาสมบัติทางกลดีท่ีสุด 

A. Elamri และคณะ [4] ไดทําการศึกษา พอลีเอ

ทธิลีนเทเรฟทาเลต ท่ีไดจากขวดนํ้าแรและนํามาผสมกับเม็ด

ใหมท่ีสัดสวน 90/10, 70/30, 50/50 และ 25/75 เปอรเซ็นต

โดยนํ้าหนัก และทดสอบสมบัติดาน สัณฐานวิทยาและสมบัติ

ทางความรอนของ พอลิเมอรผสมพบวาสมบัติทางความรอน

ดกีวา การใช พอลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลท ท่ีนํากลับมาใชใหม

เพียงอยางเดียว 

Parthasarathy และคณะ [5 ] ได ทําการศึกษา

เก่ียวกับพอลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลทเม็ดใหมผสมกับเม็ดเกา ท่ี

สัดสวน 90/10 ,80/20, 70/30, 50/50 โดยนํ้าหนักและ

ทดสอบ ดวยวิธีการดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร 

และเทอรโมกราวิเมตริก เพ่ือศึกษาสมบัติทางความรอน และ

การทดสอบแรงดึง พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ของพฤติกรรมการเกิดผลึก และสมบัติทางความรอนของ  

พอลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลตท่ีไดทําการผสมในทุกสัดสวนมีคา

นอยกวาพอลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลตท่ีเปนเม็ดใหม และคา

ความตานทานแรงดึงและคาโมดูลัสความยึดหยุนของเมด็ใหม

มีคาสูงกวาเม็ดรีไซเคิลอยางมาก 

Firas Awaja and Dumitru Pavel [6 ] ไ ด

ทําการศึกษาการผสมของ พอลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเม็ดรี-

ไซเคิลและเม็ดใหม โดยกระบวนการอัดรีดเพ่ือนํามาผลิตขวด

พลาสติก โดยกระบวนการฉีด-ยืด-เปา พบวาการผสมเม็ดเกา

ในอัตราสวนท่ีเหมาะสมทําใหมีสมบัติใกลเคียงกับเม็ดใหม 

และการผสมตองดูตามสมบัติและการใชงานเพ่ือ การใชงาน

ท่ีเต็มประสิทธิภาพ 

ดวยเหตุผลขางตนงานวิจัยน้ีจึงมุงเนนการนํา r-

PET และ PET ท่ีผานการใชงานแลวมาหลอมรวมกัน ดวย

เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู (Twin screw Extruder) เปนการ

หลอมรวมพอลิเมอรสองชนิดน้ีเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของพอลิ-

เมอรท่ีไดผสม ใหเหมาะกับความตองการใชงานของพอลิ-

เมอร โดยอาศัยการเตรียมพอลิเมอรผสมระหวาง PET กับ  

r-PET ท่ีสัดสวนตางๆ ดวยการใชสารท่ีเรียกวา สารควบคู 

(Coupling agent) หรือสารท่ีทําให เขากันได (compat- 

tibilizer) สารควบคูท่ีใหคือ Silane ชวยในการผสม และ

ศึกษาสมบัติเชิงกล คือคาความตานทานแรงกระแทก ของพอ

ลิเมอรผสม r-PET กับ PET เพ่ือนํากลับมาใชใหมของขยะ 

PET และมีการศึกษาเพ่ือใหเปนสวนผสมเพ่ือลดตนทุนการ

ผลิต 
 

2.วิธีการดําเนินงาน 

การศึกษาเรื่องคุณสมบัติทางกลของพอลิเมอรผสม

ระหวางพอลิเอทิลินเทเรฟทาเลตรีไซเคิลผสมกับพอลิเอทิลิน

เทเรฟทาเลตเม็ดใหม โดยใชสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินงานคือ เตรียมวัสดุและอุปกรณ การข้ึนรูป

ช้ินงานทดสอบ 

2.1 วัตถุดิบและสารเคม ี

 1. เม็ดพลาสติกพอลเิอทีลีนเทเรฟทาเลตรีไซเคิล 

 2. เม็ดพลาสติกพอลิเอทีลีนเทเรฟทาเลตเม็ดใหม 

 3. สารรเิริ่มปฏิกิริยาไดคิวมิวเปอรออกไซด (Dicumyl- 

Peroxide ; DCP) 

4. สารควบคูปฏิกิริยาไซเลนชนิดไวนิลไตรเมททอกซี่ไซ

เลน (Vinyl - Trimethoxy  Silane ; VTMS) 

2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

 1. เครื่องช่ังและเตาอบ 

 2. เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู (Twin Screw Extruder) 

3. เครื่องอัดข้ึนรูป (Compression molding) 

 4. เครื่องทดสอบแรงกระแทก 

2.3 การเตรียมพอลิเมอรผสม 

เตรียมพอลิ เมอร ท้ังสองชนิดคือ r-PET/PET ท่ีสัดสวน 

100/0, 80/20, 50/50, 20/80 และ 0/100 โดยนํ้าหนัก 

และนําไปทําการอบแหงดวยเตาอบลมรอน และนําไปผสม

กับสารริเริ่มปฏิกิริยาไดคิวมิวเปอรออกไซด (DCP) และสาร

เสริมเสถียรภาพท่ี 0.1 phr และเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซ

เลนชนิดไวนิลไตรเมททอกซี่ไซเลน(VTMS) เทากับ 0, 1, 3 

และ 5 phr ในแตสะสัดสวนท่ีผสม 

2.4 การผสมพอลิเมอรผสม 

จะทําการผสมดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู โดยใช

อุณหภูมิ 230 – 270 °C ความเร็วรอบ 100 rpm L/D 40 

และทําการผสมสัดสวนละ 2 กิโลกรัม 
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2.5 การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 

จะทําการข้ึนรูปช้ินงานทดสอบดวยเครื่องอัดข้ึนรูป 

ท่ีสภาวะอุณหภูมิ 225 °C ใชระยะเวลาการใหความรอน 5 

นาที ระยะเวลาอัดรอน 3 นาที และระยะเวลาอัดเย็น 30 

วินาที โดยข้ึนรูปตามมาตรฐาน ASTM D256 

2.6 การทดสอบสมบัติทางกลและการวิเคราะหผล 

การทดสอบสมบัติทางกลไดแก ความตานทานแรง

กระแทกแบบไอซอด (Impact strength) มามาตรฐานการ

ทดสอบ  ASTM D256 ซึ่ งผลการทดสอบท่ีไดจะนํามา

วิเคราะหเชิงสถิติเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร และ

สมบัติทางกล ของพอลิเมอรผสมระหวาง r-PET/PET และ

การเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน 
 

3. ผลการทดสอบ 

 ผลการทดสอบความตานทานแรงกระแทก สามารถ

แสดงไดดังน้ี 
ตารางที่ 1 คาความตานทานแรงกระแทก 

สัดสวนการผสม 
ปริมาณสารควบคูปฏิกิรยิาไซเลน 

0phr 1phr 3phr 5phr 

r-PET100/PET0 1.314 1.166 1.186 1.154 

r-PET80/PET20 1.262 1.402 1.27 1.186 

r-PET50/PET50 1.2   . 1.126 1.146 1.26 

r-PET20/PET80 1.25 1.276 1.312 1.22 

r-PET0/PET100 1.366 1.52 1.448 1.27 

 

รูปที่ 1 คาความตานทานแรงกระแทกทีป่ริมาณสาร 

ควบคูปฏิกิริยาไซเลน 3 phr 

 

จากรูปท่ี 1 คาความตานทานแรงกระแทกท่ี

ปริมาณสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน 3 phr น้ันจะเห็นไดวา เมื่อ

ท่ีสัดสวนเม็ดรีไซเคิล 100 เปอรเซ็นต และท่ีเม็ดรีไซเคิล 50 

เปอรเซ็นต น้ันมีคาความตานทานแรงกระแทกลดลง และ

เมื่อเติมเม็ดใหมเพ่ิมมากข้ึน จะเห็นไดวาคาความตานทาน

แรงกระแทกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และท่ีสัดสวนเม็ดรีไซเคิล 20 

เปอรเซ็นต น้ันมีคาความตานทานแรงใกลเคียงเม็ดใหม 100 

เปอรเซ็นต คือ เม็ดใหมมีคาความตานทานแรงกระแทกอยูท่ี 

1.366 kJ/m2 ท่ีสัดสวนเม็ดรีไซเคิล 20 เปอรเซ็นตมีคาความ

ตานทานแรงกระแทกอยูท่ี 1.312 kJ/m2 
 

4. ผลการทดสอบทางสถิติ 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของขอมูลแรง

กระแทก 

แหลงความ

แปรปรวน

(Source) 

องศา

อิสระ

(DF) 

ผลรวม

กําลัง

สอง(SS) 

คาเฉลี่ย

กําลัง

สอง

(MS) 

F-

test 

 

P-

value 

 

สัดสวนระหวาง 

r-PET และ 

PET 

4 0.9338 
0.233

4 

2.2

7 

0.06

9 

การเติมสาร

ควบคูปฏิกิริยา 
3 0.3898 

0.129

9 

1.2

6 

0.29

2 

Interaction 

 
12 1.4314 0.119 

1.1

6 

0.32

5 

ความคลาด

เคล่ือน 
80 8.2204 0.102 

รวม 99 
10.975

4 
 

 จากการนําคาความตานทานแรงกระแทกของ

ช้ินงานท่ีไดจากการทดสอบ ไปทําการวิเคราะหคาความ

แปรปรวนแบบสองทางของสัดสวนการผสมระหวางพอลิเอ

ทธิลีนเทเรฟทาเลตรีไซเคิลและพอลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต

เม็ดใหมกับการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป Minitab แสดงไดดังตาราง 2 แสดงใหเห็นวา

ปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนไมสงผลตอคาความ

ตานทานแรงกระแทก อยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ ซึ่งมีคา P-

Value เปน 0.069 ดังน้ันท้ังสองปจจัยไมมีความสัมพันธกัน 

1.0

1.2

1.4

1.6

คว
าม

ตา
นท

าน
แร

งก
ระ

แท
ก

Silane 0 Phr. Silane 3 Phr.
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เน่ืองจากคาปฏิสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญในทางสถิติซึ่งมีคา 

P-Value เปน 0.069 ซึ่งมากกวา 0.05 ท่ีจะสงผลใหคาความ

ตานทานแรงกระแทกไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ในทางสถิติ 

 
รูปที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคาความ

ตานทานแรงกระแทก 

 

เมื่อพิจารณาคาผลรวมกําลังสอง (SS) ของปจจัย

ปริมาณสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนมีคามากข้ึนเลื่อยๆ แสดงให

เห็นวาถาเปลี่ยนแปลงปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซ

เลนจะสงผลใหคาความทนตอแรงกระแทกมีการเปลี่ยนแปลง

มากกวาเมื่อใหปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน

เพ่ิมข้ึน 

 

 
รูปที่ 3 กราฟ Contour Plot ของคาความตานทานแรงกระแทก 

 

จากกราฟ Contour Plot ของคาความตานทาน

แรงกระแทกระหวางสัดสวนการผสมระหวางพอลิเอทธิลีน

เทเรฟทาเลตรีไซเคิลกับพอลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเม็ดใหม

กับปริมาณการเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลน แสดงใหเห็นคา

แนวโนมการพยากรณวาท่ีมีความทนตอแรงกระแทกสูงสุดท่ี

มากกวา 1.5 kJ/m2 ท่ีพอลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเม็ดใหม 

100 เปอรเซ็นตเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนท่ี 3 และ 5 

phr. จะใหคาความทนตอแรงกระแทกสูงท่ีสุด ซึ่งท่ีพอลิเอทธิ

ลีนเทเรฟทาเลตเม็ดรีไซเคิล 20 เปอรเซ็นตเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลนท่ี 3 และ 5 phr ใหคาความแข็งใกลเคียงพอลิ

เอทธิลีนเทเรฟทาเลตเม็ดใหม 100 เปอรเซ็นตท่ีสุด 

 

5. สรุป 

จากผลการทดสอบพบวาของพอลิเมอรพอลิเอที

ลีนเทเรฟทาเลตรีไซเคิลผสมกับพอลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต

เกรดเอ สัดสวนท่ี/80:20 ท่ีปริมาณการเติมสารควบคู

ปฏิกิริยาไซเลน 3 phr. ใหผลเทียบเคียงพอลิเอทีลีนเทเรฟทา

เลตเม็ดใหม ซึ่งใหคาความตานทานกระแทกเทากับ 1.312 

kJ/m2 ซึ่งมีความเหมาะสมในการเลือกมาใชงานตามความ

ตองการ ในขณะเดียวกันเมื่อเติมสารควบคูปฏิกิริยาไซเลนใน

ปริมาณท่ีมากข้ึนก็จะทําใหคาคาความทนทานตอแรง

กระแทกลดลง 
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การศึกษาอิทธิพลของสารเคลือบซิลิกอน (Si) และโครเมียม (Cr) เพ่ือปองกันการสึกหรอ 

ของดอกกดัในการกัดวัสดุเหล็กกลาไรสนิม AISI 304 

The Influence of Silicone (Si) and Chromium (Cr) Coated for End mill Wear 

Protection in Milling Stainless Steel AISI 304   
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารเคลือบซิลิกอน (Si) และสารเคลือบโครเมียม (Cr ) ท่ีมีผลตอการ

ปองกันการสึกหรอของดอกกัด ในการกัดวัสดุเหล็กกลาไรสนิม 304 โดยสารเคลือบไทเทเนียมไนตรายด (TiN) ไทเทเนียม

อะลูมิเนียมซิลิกอนไนตรายด (TiAlSiN) และไทเทเนียมอะลูมิเนียมโคเมียมซิลิกอนไนตรายด(TiAlCrSiN) จะถูกเคลือบลงบน

ดอกกัดท่ีผลิตจากทังสเตนคารไบด เกรด K10  ทดสอบประสิทธิภาพจากการเปรียบเทียบกับดอกกัดท่ีไมไดเคลือบ การสึกหรอ

ศึกษาโดยการทดสอบความแข็งระดับนาโน และการทดสอบการใชงานจริงโดยกัดผิวดวยเครื่อง Computer numerical 

control (CNC) วัดความหยาบผิวช้ินงานดวยเครื่อง Mitutoyo SJ310 สามารถสรุปไดวา สารเคลือบ Si และ Cr สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหดอกกัดไดดีท้ังความแข็งและอายุการใชงาน โดยดอกกัดท่ีเคลือบดวย TiAlSiN และ TiAlCrSiN ชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการตัดเฉือนใหกับดอกกัดไดดีกวาท้ังชวย ลดอุณหภูมิช้ินงานขณะตัดเฉือน มีคาความหยาบผิวช้ินงานต่ํา และท่ี

สําคัญชวยตานทานการสึกหรอทําใหอายุการใชงานดอกกัดเพ่ิมข้ึน 142% และ 146% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับดอกกัดแบบไม

เคลือบ   

คําหลัก : ความหยาบผิว การสึกหรอ งานเคลือบ  

 

Abstract 

The objective of this research is to study the influence of Silicon (Si) and Chromium (Cr) coating 

affect the protection of endmill wear resistance. In a corroded process of Stainless steel 304 materials by 

using Titanium nitride (TiN), Titanium Aluminium Silicon nitride (TiAlSiN), and Titanium Aluminium Chromium 

Silicon nitride ( TiAlCrSiN) coating are coated on K10 grade Tungsten endmill, efficacy test compare with 

uncoated endmill investigated by nano-indentation hardness test, scratch test by Computer numerical 

control (CNC) machine, and also the Surface Roughness Test by Mitutoyo SJ310 machine.  The results show 

371 

 



การประชุมวชิาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2560 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม 

 

that Si and Cr coatings can increase performance of end mill the both hardness and tool life. Especially, the 

end mill coated TiAlSiN and TiAlCrSiN can help reduce work piece temperature while machining, low surface 

roughness and most important they increasing tool life in 142% and 146% when compared with end mill 

uncoated. 

Keywords:  Surface roughness, Tool wear, Coating 

 

1.บทนํา 

เหล็กกลาไรสนิม เกรด AISI 304 ไดถูกนํามาใชงาน

ในอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง เน่ืองจากเหล็กกลาไรสนิม

เปนวัสดุท่ีมีสมบัติตานทานการกัดกรอนในสภาวะแวดลอม

ตางๆไดดี แตไมทนทานตอ การกัดกรอนของกรดดาง มีความ

เงางามรวมถึงมีสมบัติเชิงกลอีกหลายประการคือ เหล็กกลาไร

สนิมมีความแข็งแกรง และมีจุดหลอมเหลวสูง ทนทาน มีแรง

ตานทานการดึง มีความยืดตัวสูง และเปนโลหะท่ีไมเปนพิษ

ตอรางกายมนุษย [1] ปจจุบันความตองการใชผลิตภัณฑท่ีทํา

จากเหล็กกลาไรสนิมมมีาก อยางไรก็ตามดวยสมบัติของวัสดุ

เหล็กกลาไรสนิมถูกข้ึนช่ือวาเปนวัสดุท่ีมีความแข็งแรง เหนียว 

และการระบายความรอนต่ํา ทําใหการตัดเฉือนวัสดุเหล็กกลา

ไรสนิมมีอุณหภูมิสูงขณะตัดเฉือน สงผลใหเกิดการสึกหรอ

บริ เ วณปลายคมตัดของดอกกัด  ซึ่ งส งผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการตัดเฉือน  ช้ินสวนท่ีผลิตไมมีคุณภาพเปนไป

ตามตองการและเครื่องมือตัดมีอายุการใชงานสั้นลง ทําให

เสียคาใชจายเพ่ิมเพ่ือซอมแซมช้ินงาน [2]  ซึ่งเปนปญหาท่ี

สถานประกอบการหลายแหงกําลังเผชิญอยู  

การนําเทคนิคการเคลือบวัสดุดวยกระบวนการ

เคลือบไอระเหยทางฟสิกส (Physical Vapor Deposition, 

PVD) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสะอาดและปลอดภัย  เขามา

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหแกดอกกัด 

(End mill) ใหมีอายุการใชงานเพ่ิมมากข้ึน  โดยท่ัวไป

เครื่องมือตัดท่ีผลิตจากวัสดุทังสเตนคารไบดจะถูกเคลือบดวย

สาร TiAlN ท่ีชวยเพ่ิมการตานทานการสึกหรอไดดีทําใหนิยม

ใชงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือตัด  นอกจากน้ี

การเ พ่ิมสารเคลือบชนิด อ่ืนเขามาก็สามารถชวยเ พ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับเครื่องมือตัดได  เชน ซิลิกอน ( Si ) และ

โครเมียม (Cr) ซึ่งซิลิกอนเปนอีกวัสดุหน่ึงท่ีนิยมนํามาใช

เคลือบเครื่องมือตัด  เน่ืองดวยสมบัติท่ีโดดเดนของสาร

ซิลิกอน ท่ีมีความแข็งสูง  สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานต่ํา [3] 

และโครเมียม (Cr) เปนวัสดุท่ีสามารถยึดเกาะกับวัสดุพ้ืนไดดี 

มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง ซึ่งไมควรจะมองขามในการ

นํามาพิจารณาในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับเครื่องมือตัดใน

กระบวนการตัดเฉือน  

 งานวิจัยน้ีจะเปนการศึกษาอิทธิพลของสารเคลือบ 

ไทเทเนียมไนตรายด (TiN) ไทเทเนียมอะลูมิเนียมซิลิกอนไน

ตรายด (TiAlSiN) และไทเทเนียมอะลมูิเนียมโคเมียมซิลิกอน

ไนตรายด (TiAlCrSiN) ท่ีมีผลตอการปองกันการสึกหรอของ

ดอกกัด   ในการกัดวัสดุเหล็กกลาไรสนิม เกรด AISI 304 เพ่ือ

ยืดอายุการใชงานใหกับดอกกัด และเพ่ิมคุณภาพผิวของ

ช้ินงาน 

 

2. วิธีการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือ อุปกรณและวัสดุ 

ช้ินงานในการทดลองใชวัสดุสเตนเลส 304 ท่ีมีสมบัติ

ตามตารางท่ี 1 การตัดเฉือนใชเครื่องกัดอัตโนมัติ Haas 

VM02 ใชคาตัวแปรการตัดเฉือนตามตารางท่ี 2 และวัดคา

ความหยาบผิวดวยเครื่องวัดความหยาบผิว Mitutoyo SJ210 

Stylus ISO 1997 การตรวจสอบการสึกหรอดวยเครื่อง 

Scanning Electron Mocroscopy (SEM) เครื่องมือตัดใช

ดอกกัดทังสเตนคารไบด-โคบอลต K10 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 10 mm ดังรูปท่ี 1 และรายละเอียดอ่ืนๆ ในตาราง

ท่ี 3  
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รูปที่ 1 แสดงรูปรางดอกกัด 

 

ตารางที่ 1 สมบัติของสแตนเลสเกรด AISI 304 

Properties Value  

Hardness Rockwell B80 

Tensile Strength, Ultimate 564 MPa 

Tensile Strength, Yield 210 MPa 

Modulus of Elasticity 193 - 200 GPa 

Density 8.03 g/cm3 

Thermal Conductivity,  16.2 W/m•K 

 

ตารางที่ 2 คาตัวแปรการตัดเฉือน 

ตัวแปร คาตัวแปร 

ความเร็วตัด (ม/นาท)ี  

อัตราปอน (มม/นาท)ี 

ความลึกปอนกัดแนวแกน (มม) 

ความลึกปอนกัดแนวรัศมี (มม) 

480 

1,500 

10.0 

0.2 

 

 ตารางที ่3 รายละเอยีดดอกกัด 

รายการ คา 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง (มม) 

ความยาวคมตัด (มม) 

ความยาวทั้งหมด (มม) 

มุมเล้ือย : β ( o) 

มุมคายตามแนวแกน : γ (o)  

มุมหลบหลังคมตัด : η (o) 

จํานวนฟน 

10 

25 

60 

55 

4 

6 

4 

 

 
 

 
 

เครื่องมือตัดถูกเคลือบดวยสารเคลือบ TiN, TiAlSiN และ 

TiAlCrSiN   โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  Filtered athodic arc 

plasma deposition มีสมบัติสารเคลือบตามตารางท่ี 4 และ

ใชกระบวนการตัดเฉือนแบบดานขาง (Side milling) ในการ

ทดลองตัดเฉือนดังรูปท่ี 2  
 

ตารางที่ 4  สมบัติของสารเคลือบ TiN  TiAlSiN  และ TiAlCrSiN   

สมบัติสารทางกายภาพ TiN TiAlSiN TiAlCrSiN 

ความหนาชั้นเคลือบ (μm) 

ความแข็ง (GPa) 

2.09 

26.134 

2.46 

36.831 

2.21 

39.575 

 

 
 

 

 

2.2 การเตรียมการทดลอง 

2.1 การเคลือบเคร่ืองมือตัด 

 เตาท่ีใชเปนระบบอารคในระบบสุญญากาศแบบ

ฟลเตอรคาโธดิก  โดยมีหัวจายสาร 5 หัว ทุกหัวติดตั้งระบบ 

Straight duct filter เมื่อช้ินงานเขาสูเตาชุบ จะทําการสูบ

อากาศออกจากเครื่องพรอมท้ังใหความรอนแกช้ินงาน เมื่อ

ความดันในเครื่องลดลงถึง  5 × 10-3 ปาสคาล และอุณหภูมิ  

350  องศาเซลเซียสแลวช้ินงานจะถูกทําความสะอาดดวย

พลาสมาของโลหะจากการอารคแบบฟลเตอรคาโธดิก   มีการ

จายไฟใหช้ินงาน (Substrate bias) ท่ี 1,000 โวลต  เพ่ือให

เกิดการสปตเตอรเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวช้ินงาน  ในกรณี

ของ TiN จะใชพลาสมาของ Ti เพ่ือใหเกิดการสปตเตอรเอา

สิ่งสกปรกออกจากผิวช้ินงานและโลหะของ Ti จะถูกฝงลงไป

ในผิวช้ินงานในเวลาเดียวกัน หลังจากน้ันทําการเคลือบ Ti  

เปนช้ันรองพ้ืนแลวทับดวยช้ัน TiN ท่ีความดัน 0.5 ปาสคาล  

โดยมีการจายไฟใหช้ินงานท่ี 100 โวลต ในกรณีของ TiAlSiN  

จะใชพลาสมาของ Cr เพ่ือใหเกิดการสปตเตอรเอาสิ่งสกปรก

ออกจากผิวช้ินงานและโลหะของ Cr จะถูกฝงลงไปใน

รูปที่ 2 การตัดเฉือนแบบดานขาง (Side milling) 
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ผิวช้ินงานในเวลาเดียวกัน จากน้ันทําการเคลือบ Cr เปนช้ัน

รองพ้ืนแลวทับดวยช้ันของ nano-composite TiCrAlSiN  

แลวจึงปดทับช้ันบนสุดดวย TiAlSiN ท่ีความดัน 2 ปาสคาล  

มีการจายไฟใหช้ินงาน 75 โวลต  ในกรณีของ TiCrAlSiN   

จะใชพลาสมาของ Cr เพ่ือใหเกิดการสปตเตอรเอาสิ่งสกปรก

ออกจากผิว ช้ินงานและโลหะของ Cr จะถูกฝงลงไปใน

ผิวช้ินงานในเวลาเดียวกัน จากน้ันทําการเคลือบ Cr เปนช้ัน

รองพ้ืนแลวทับดวยช้ันของ  nano-composite TiCrAlSiN ท่ี

ความดัน 2 ปาสคาล  มีการจายไฟใหช้ินงาน 75 โวลต  โดย

ท้ัง 3 กรณีจะรักษาอุณหภูมิหองชุบไวท่ี 350 องศาเซลเซียส

ตลอดท้ังกระบวนการ    

 จากน้ันนําช้ินงานมาตรวจสอบดวยวิธีการ EDX เพ่ือดู

สวนผสมของธาตุท่ีเคลือบลงบนดอกกัดดังแสดงในรูปท่ี 3 จะ

เห็นวามีปริมาณของธาตุ Si และ Cr อยูบนดอกกัดแสดงให

เห็นวาสารเคลือบท้ังสองสามารถยึดเกาะอยูบนวัสดุคารไบด

ไดโดยเฉพาะ Cr ท่ีสามารถยึดเกาะไดดีตามสมบัติท่ีไดกลาว

มาแลว 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากรูปท่ี 4 แสดงรูปภาพจากการ SEM เพ่ือตรวจสอบความ

หนาของช้ันเคลือบสาร TiN, TiAlSiN และ TiAlCrSiN และ

ผลการวัดดังแสดงความหนาช้ันเคลือบในตารางท่ี 4 

 

2.2 การเตรียมติดต้ังการทดลอง 

ในการทดลองครั้งน้ีเปนการศึกษาอิทธิพลของชนิด

วัสดุเคลือบท่ีมีผลตอการสึกหรอของคมตัดดอกกัด ลักษณะ

การติดตั้งเครื่องมือเพ่ือการทดลองแสดงไดดังรูปท่ี 5 มีการ

เจาะรูเพ่ือฝงสายเทอรโมคัปเปลชนิด K เพ่ือวัดอุณหภูมิ [4] 

โดยขณะท่ีเครื่องมือตัดทําการตัดเฉือนวัสดุแลวเคลื่อนท่ีมา

สัมผัสกับสายเทอรโมคัปเปลท่ีฝงไว อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนขณะน้ัน

จะถูกสงเปนสัญญาณอนาล็อกเขาไปท่ีตัว Data logger เพ่ือ

รูปที่ 3 ปริมาณธาตุสวนประกอบของสารเคลือบที่

ตรวจสอบดวย EDX 

 

Substrate 

Coating layer 

รูปที่ 4 รูปแสดงความหนาของชั้นเคลือบ  

 

Substrate 

Substrate 

Coating layer 

Coating layer 
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แปลงสัญญาณจากอนาล็อกเปนดิจิตอลแลวแสดงผลคา

อุณหภูมิท่ีวัดไดออกมาท่ีหนาจอคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ผลการวิจัย 

3.1 การสึกหรอ 

อิทธิพลท่ีเกิดข้ึนของสารเคลือบผิวท่ีมีผลตอการ

ตานทานการสึกหรอของคมตัด (Flank wear) ถือวาเปนอีก

หน่ึงปจจัยท่ีมีความสําคัญในการนําไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการกัดดานขาง จากการตรวจสอบคม

ตัดดวยกลองอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบการสึกหรอแบบ 

Flank wear เกิดข้ึนบริเวณหลังคมตัดดานขางของดอกกัด 

ดังรูปท่ี 6 ซึ่งเปนการสึกหรอแบบปกติท่ีเกิดข้ึนกับคมตัดดอก

กัดจากการเสียดสีระหวางคมตัดกับวัสดุจากการตัดเฉือน  

โดยจะวัดระยะการสึกหรอจุดท่ีมากท่ีสุด (Vbmax) มาพิจารณา

อายุการใชงานดอกกัด 

 

 
 

 
 

 

 

 จากรูปท่ี 7 แสดงใหเห็นวาระยะการสึกหรอแบบ 

Flank wear ของดอกกัดท้ัง 4 ชนิด มีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ

เปนปกติของการสึกหรอจะเพ่ิมข้ึนตามระยะทางการตัดเฉือน  

อยางไรก็ตามถากําหนดอายุการใชงานของดอกกัดตามระยะ 

มาตรฐาน ISO 3002/1 อยูท่ีไมเกิน VBmax ≤ 200 ไมโครเมตร 

(Juan, H. et al., 2003)   การทดสอบการสึกหรอท่ีระยะการ

ตัดเฉือนท่ี 5, 10, 20, และ 30 เมตร โดยวัดคาการสึกหรอ

ของคมตัดท่ีมีคามากท่ีสุด และไดหาความชันของกราฟจาก

สูตรของ (Taylor’s Tool Life equation) เพ่ือหาอายุการใช

งานของดอกกัด  จากรูปท่ี 8 พบวา ท่ีการสึกหรอ 200 

ไมโครเมตร จะไดระยะทางการตัดเฉือนของดอกกัดแบบไม

เคลื อบ ดอกกัด ท่ี เ คลื อบด วยสาร  TiN, TiAlSiN, และ 

TiAlCrSiN มีอายุการใชงานระยะทางการตัดเฉือนเทากับ 

140.69, 251.93, 320.84 และ 376.89 เมตร ตามลําดับ  

หรื อคิ ด เปนประสิท ธิภาพของดอกกัด ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึน เมื่ อ

เปรียบเทียบกับดอกกัดแบบไมเคลือบจะได 116%, 142% 

และ 146% ตามลําดับ  อยางไรก็ตามจะเห็นวาดอกกัดท่ี

เคลือบดวย Si จะชวยเพ่ิมอายุการใชงานใหกับดอกกัดไดอีก 

และจะเพ่ิมมากข้ึนเมื่อมีสาร Cr รวมอยูดวย เน่ืองจากสมบัติ

ของท้ังสารจะชวยเพ่ิมความแข็ง ลดสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน 

และมีการยึดเกาะดี จึงสามารถชวยเพ่ิมอายุการใชงานใหกับ

ดอกกัดได 

รูปที่ 5 แสดงการเตรียมติดต้ังการทดลอง 

 

รูปที่ 6 แสดงรูปแบบการสึกหรอหลังคมตัด (Flank wear) 

รูปที่ 7 กราฟแสดงคาการสึกหรอแบบ Flank wear ดอกกัด 
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 ในสวนของการสึกหรอบริเวณปลายคมตัดของดอก

กัดท้ัง 4 ชนิดแสดงไดดังรูปท่ี 9 จะพบวาการสึกหรอท่ีเกิดข้ึน

บริเวณปลายคมตัดดอกกัดน้ันเปนแบบแตกบ่ิน (Chipping) 

ออกไป  เน่ืองจากบริเวณน้ีเปนจุดท่ีออนแอท่ีสุดของดอกกัด

เพราะเปนสวนท่ีจะตองสัมผัสกับช้ินงานในการตัดเฉือนทําให

เกิดการกระแทกจนปลายคมตัดบ่ินจนเสียรูปราง  อยางไรก็

ตามดอกกัดท่ีไมเคลือบสารในรูปท่ี 9 (a) จะมีความเสียหาย

รุนแรงมากกวาดอกกัดท่ีเคลือบดวยสารเคลือบ  สวนปลาย

คมตัดท่ีมีความเสียหายนอยท่ีสุดคือดอกกัดท่ีเคลือบดวย 

TiAlCrSiN ดังรูปท่ี 9 (d) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 อุณหภูมิชิ้นงานขณะตัดเฉือน 

 อุณหภูมิช้ินงานขณะตัดเฉือนถือเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีมี

ความสําคัญในการวิเคราะหเ พ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการกัดวัสดุสแตนเลสท่ีมีคาการระบายความรอนต่ํา

เพราะการตัดเฉือนท่ีดีอุณหภูมิช้ินงานขณะตัดเฉือนตองไมสูง 

   

 
 

 

 
 จากรูปท่ี 10 แสดงคาอุณหภูมิขณะตัดเฉือนของ

ช้ินงานของดอกกัดท้ัง 4 ชนิด จะเห็นวาท่ีระยะการตัดเฉือน

กอน 15 เมตร อุณหภูมิช้ินงานในขณะตัดเฉือนมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนแตไมแตกตางกันมากนักจนกระท่ังระยะทางชวงท่ี 20 

เมตร ดอกกัดท่ีไมเคลือบจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนอยางรวดเร็ว

เน่ืองมาจากมีระยะการสึกหรอของคมตัดมากข้ึนทําใหการตัด

เฉือนเกิดแรงในการตัดเฉือนสูงทําใหอุณภูมสูงข้ึนสูงกวาดอก

กัดท่ีเคลือบดวยสารเคลือบ อยางไรก็ตามดอกกัดท่ีมีอุณภูมิ

การตัดเฉือนต่ําท่ีสุดคือดอกกัดเคลือบดวย TiAlCrSiN ท่ี

สามารถปองกันการสึกหรอไดดีกวา  

 

3.3 คาความหยาบผิว 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการตัดเฉือนจะถูกประเมิน

ดวยคุณภาพผิวของช้ินงาน  ซึ่งเปนตัวตัดสินวาปจจัยการตัด

เฉือนท่ีใชน้ันมีความเหมาะสมท่ีสุดแลวหรือยัง  และเปนสิ่งท่ี

ชวยสนับสนุนสิ่งตางๆ ท่ีพบในงานวิจัยน้ีตามท่ีอธิบายแลว

กอนหนาน้ี  

รูปที่ 9 การสึกหรอบริเวณปลายคมตัดที่ระยะ 20 m 

        a) ดอกกัดไมเคลือบ 

        b) ดอกกัดเคลือบ TiN 

        c) ดอกกัดเคลือบ TiAlSiN 

            

 

 

รูปที่ 10 กราฟแสดงอณุหภูมิชิ้นงานขณะตัดเฉือน 

 

รูปที่ 8 กราฟแสดงอายุการใชงานดอกกัด ที่การสึกหรอไมเกิน  

            200 ไมโครเมตร 

 

Vbmax 
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จากรูปท่ี 11 เห็นไดชัดเจนวาดอกกัดท่ีไมเคลือบจะมีคาความ

หยาบผิวช้ินงานจากการตัดเฉือนสูงมากท่ีสุดเน่ืองจากดอกกัด

เกิดการสึกหรอมากท่ีสุด สวนดอกกัดท่ีเคลือบดวยสารเคลือบ 

ท้ัง 3 ชนิด จะมีคาความหยาบผิวไกลเคียงกันมากจนกระท่ังท่ี

ชวงระยะการตดัเฉือน 15-20 เมตร  ดอกกัดเคลือบดวย TiN 

จะมีคาความอยาบผิวสูงมากกวาดอกกัดท่ีเคลือบดวย 

TiAlSiN และ TiAlCrSiN เน่ืองมากจากขอมูลการสึกหรอของ

ดอกกัดท่ีเคลือบดวยสารเคลือบท้ังสองสามารถปองกันการสกึ

หรอไดมากกวาทําใหคมตัดดอกกัดยังสามารถตัดเฉือนไดดี

จนถึงชวงระยะการตัดเฉือนท่ี 15-20 เมตร ทําใหคาความ

หยาบผิวต่ํ ากวา และดอกกัดท่ีเคลือบดวยสารเคลือบ 

TiAlCrSiN จะทําใหไดคาความหยาบผิวช้ินงานต่ําท่ีสุดใน

งานวิจัยน้ี 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 จากขอมูลการทดลองกัดช้ินงานวัสดุเหล็กกลาไร

สนิม AISI P20 ดวยดอกกัด เคลือบดวยสาร TiN, TiAlSiN 

และ TiAlCrSiN สามารถสรุปไดวา สารเคลือบ Si และ Cr 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหดอกกัดไดดีท้ังความแข็งและอายุ

การใชงาน โดยดอกกัดท่ีเคลือบดวย TiAlSiN และ TiAlCrSiN 

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดเฉือนใหกับดอกกัดไดดีกวาท้ัง

ชวย ลดอุณหภูมิ ช้ินงานขณะตัดเฉือน มีคาความหยาบ

ผิวช้ินงานต่ํา และท่ีสาํคัญชวยตานทานการสึกหรอทําใหอายุ

การใชงานดอกกัดเพ่ิมข้ึน 142% และ 146% ตามลําดับ เมื่อ

เทียบกับดอกกัดแบบไมเคลือบ   
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การลดของเสียในกระบวนการประกอบลูกกลิ้งส าหรับสายพานล าเลียง 

Reduction of Defects in Roller Assembly Process for Conveyor 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานีน้ าเสนอวิธีการลดของเสียในกระบวนการประกอบลูกกลิ้งส าหรับการผลิตสายพานล าเลียง โดยการออกแบบ
และสร้างอุปกรณ์จับยึดขึ้นมาใช้งานร่วมกับเครื่องกดไฮดรอลิคในการประกอบแทนการใช้ค้อนตอก ขั้นตอนประกอบที่ท า
ให้เกิดของเสียมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การตอกประกอบระหว่างตลับลูกปืนกับบุช และ ขั้นตอนที่ 2 การตอก
ประกอบตลับลูกปืนให้เข้ากับตัวกระบอกลูกกลิง้ ซึ่งการใช้อุปกรณ์จับยึดร่วมกับเครือ่งกดไฮดรอลิคดังกล่าว ท าใหข้องเสีย
ในขั้นตอน 1 ลดลงเหลือร้อยละ 1.17 และในขั้นตอน 2 ลดลงเหลือร้อยละ 0 นอกจากนี้ ด้วยวิธีการดังกล่าวยังช่วยให้
ลูกกลิ้งมีความสวยงามเนื่องจากไม่มีร่องรอยการตอกจากค้อน 
ค าหลัก  ลดของเสีย กระบวนการประกอบ ลูกกลิ้ง อุปกรณ์จับยดึ 
 
Abstract 
This study presents how to reduce defects in a roller assembly process for conveyor production. 
Fixtures are designed and built to be operated with hydraulic pressing machine in the process instead 
of hammering. The study found that there are 2 steps causing a loss in the assembly process; step1: 
putting bearing to bush and step2: putting bush with bearing to cylinder. The new operation can 
reduce the defects in the both steps. In step1, the amount of defect is reduced into 1.17 percent, 
and that of step 2 is decreased into 0 percent. Furthermore these devices improve the attractiveness 
of the product because of no scratches and dents from hammering. 
Keywords:  waste reduction, assembly process, fixture 
 
1. บทน า 
 เครื่องจักรกลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
กระบวนการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการ
ผลิต เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ ในงานอุตสาหกรรม
หลายหลากประเภท รวมถึงระบบสายพานล าเลียงใน
กระบวนการผลิตก็เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนซึ่งช่วยให้
การผลิตเป็นไปอย่างสะดวก ลดเวลาและผ่อนแรงการขนย้าย
วัสดุในกระบวนการดังกล่าว โดยมีราคาถูก คุณภาพดี ติดตั้ง
และซ่อมบ ารุงได้อย่างรวดเร็ว การผลิตเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

  
บริษัทกรณีศึกษาเป็นสถานประกอบการที่ท าการผลิต
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน โดยสายพาน
ล าเลียงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทดังกล่าว จาก
การศึกษากระบวนการผลิตสายพานล าเลียงพบว่าเกิดของ
เสียในขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้งของสายพานล าเลียง 
ส่งผลถึงต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากต่อการ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับสถาน
ประกอบการขนาดเล็กดังเช่นบริษัทกรณีศึกษา ดังนั้น
โครงงานวิจัยนี้จึงมีมุ่งลดของเสียในการประกอบลูกกลิ้ง
ดังกล่าว  
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2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)  
 ผังเหตุและผล หรือผังก้างปลา เป็น 1 ในเครื่องมือ
คุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของปัญหา (ผล) กับปัจจัยต่างๆ (สาเหตุ) 
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิเคราะห์สามารถมองภาพรวมและ
ความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น (พิชิต, 
2541)  
2.2 อุปกรณ์จับยึด (Fixture)  
 อุปกรณ์จับยึด หรือ ฟิกซ์เจอร์ เป็นเครื่องมือส าหรับ
การผลิตที่ใช้ในการก าหนดต าแหน่ง ยึดจับ และรองรับ
ช้ินงานให้อยู่คงที่เครื่องจักรก าลังท างานอยู่ อุปกรณ์ยึดท า
หน้าที่จับหรือยึดช้ินงานให้แน่น ทั้งนี้เวลาที่ใช้ไปส าหรับการ
ยึดช้ินงานบนเครื่องจักรอาจเป็นไปได้ถึงร้อยละ 80 ของเวลา
ในการผลิตทั้งหมด ดังนั้นถ้าสามารถลดเวลาส าหรับงานส่วน
นี้ลงได้ท าให้เพิ่มผลผลิตได้  
 การออกแบบอุปกรณ์จับยึด หรือ ฟิกซ์เจอร์ ต้องมีองค์
ความรู้ด้านองค์ประกอบในการออกแบบ และวางแผนการ
ออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน  ตั้งแต่การนิยามในการออกแบบ
เครื่องมือ การศึกษาถึงประเภทและหน้าที่การท างานของ
ฟิกซ์เจอร์ การออกแบบโดยค านึงถึงต้นทุน การใช้งาน การ
เลือกใช้วัสดุ การเขียนแบบเพื่อผลิตโดยมีการก าหนด
รายละเอียดต่างๆ และการพัฒนาตามแบบ (ยงยุทธ, 2556) 
2.3 ระบบพิกัดและงานสวม  
 การประกอบช้ินงานโดยทั่วไปมีทั้งการเช่ือม การ
ขันน๊อต การขันเกลียว และการสวมอัด การประกอบช้ินงาน
โดยการสวมอัดเป็นการประกอบช้ินงานที่ประหยัด สะดวก
รวดเร็ว ทั้งนี้ขนาดของช้ินส่วนประกอบมีผลโดยตรงต่อค่า
พิกัดที่ต้องเผื่อไว้ส าหรับการประกอบซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
สวมอัดเพื่อให้ได้ความแข็งแรงของการประกอบโดยที่ไม่ต้อง
น าช้ินส่วนไปขึ้นรูปเพิ่มเติม ระบบที่นิยมใช้ในการประกอบ
ช้ินส่วนโลหะคือ ระบบมาตรฐาน DIN ISO 286-2 (1990-
11) (บรรเลง, 2549) 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การออกแบบเครื่ องมือที่ เกี่ยวกับ เครื่ องจักรใน
อุตสาหกรรม และอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น จิ๊ก หรือ ฟิกซ์เจอร์ 
เป็นต้น ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น ผลิตงานได้
อย่างรวดเร็วในปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้งยังท าให้สินค้ามี
คุณภาพดีและประหยัดขึ้นด้วย ดังนั้นงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่
ท าการออกแบบและปรับปรุงอุปกรณ์ ท้ัง จิ๊ก และ ฟิกซ์เจอร์ 
เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมจึงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง 
ดังเช่น การวิจัยเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ STAY AIR/C รุ่น (50155-KYZA 9000-21) โดย

ประยุกต์ใช้การออกแบบอุปกรณ์จับยึดช้ินงาน เนื่องจาก
อุปกรณ์จับยึดช้ินงานก่อนการปรับปรุงเป็นเหล็กแบบกลม มี
ขนาดเล็กท าให้ล็อคช้ินงานได้ไม่ดี เมื่อใส่ช้ินงานไม่ตรง
ต าแหน่งแล้วฝืนล็อค ท าให้ตัวคานเกิดการโก่ง ช้ินงาน
สามารถขยับได้ท าให้เกิดของเสีย อีกทั้งยังพบว่าอุปกรณ์จับ
ยึดช้ินงานไม่มีตัวช่วยบังคับรูของช้ินงาน ซึ่งส่งผลให้ของเสีย
ลักษณะรูไม่ตรง และเพลทไม่ตรง จึงได้ท าการออกแบบคาน
ขึ้นมาใหม่ รวมทั้งท าการออกแบบแกนเสียบรูขึ้นมาช่วย
บังคับให้รูของช้ินงานตรงกัน ผลจากการปรับปรุงอุปกรณ์จับ
ยึดช้ินงาน พบว่าของเสียลักษณะรูไม่ตรง ลดลงจากร้อยละ 
5.17 เหลือร้อยละ 0 และของเสียลักษณะเพลทไม่ตรง ลดลง
จากร้อยละ 0.95 เหลือร้อยละ 0 เปอร์เซ็นต์ (วีรวัฒน์ และ
คณะ, 2558) การออกแบบจิ๊กส์ส าหรับกระบวนการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ รุ่น SUPPORT BONNET RRASSY3-2 
(TC422-4213-K3) เพื่อลดของเสีย โดยประยุกต์ใช้แผนผัง
แสดงเหตุและผล แผนภูมิพาเรโต กราฟ แผ่นตรวจสอบ และ
การออกแบบจิ๊กส์ด้วยโปรแกรม Catia พบว่าสามารถลดของ
เสียในกระบวนการผลิตจากเดิม 7.85% ลงเหลือ 2.8% 
(ดนัยกรณ์ และคณะ, 2556) การออกแบบ จิ๊ก และ ฟิกเจอร์ 
เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยส าหรับเครื่องกัดในการกัดช้ินงาน
ทรงกระบอก โดยพิจารณาองค์ประกอบของการออกแบบ 
ด้ า น ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  ข้ อ ก า ห น ด ร า ย ล ะ เ อี ย ด ช้ิ น ง า น 
(specification) ตัวประกอบความปลอดภัย (safety factor) 
เป็นต้น ซึ่งผลจากการออกแบบ จิ๊ก และ ฟิกเจอร์ ใหม่นี้
สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการกัด
ช้ินงานทรงกระบอกได้ (Zainal, 2007)  การออกแบบ จิ๊ก  
ฟิกเจอร์ เป็นตัวน าทางในการเทน้ าโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ า
เพื่อให้ช้ินส่วนกังหันในเครื่องบินมีรูปทรงที่มีความแม่นย าสูง 
(Kigure et al.,2013) จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่าใน
ภาคอุตสาหกรรมมักพบปัญหาในการผลิตที่เกิดจากการไม่มี
อุปกรณ์จับยึด หรือ ฟิกซ์เจอร์ ที่เหมาะสม ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงได้น าหลักการการออกแบบอุปกรณจับยึดมาประยุกต์ใช้
เพื่อลดของเสียในกระบวนการประกอบลูกกลิ้งส าหรับ
สายพานล าเลียง 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้ง 
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยท าการผลิตตามการออกแบบทาง
วิศวกรรม (Engineering to Order) เช่น สายพานล าเลียง 
อุปกรณ์ยกของระบบไฮดรอลิค แม่แรงระบบไฮดรอลิค เป็น
ต้น จากการเข้าศึกษาสภาพการด าเนินกิจการภายในของ
บริษัทกรณีศึกษา พบปัญหาในขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้ง 
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(โรลเลอร์) ซึ่งเป็นช้ินส่วนส าคัญในการผลิตสายพานล าเลียง 
โดยลูกกลิ้งประกอบด้วยตลบัลูกปนืรูแกนกลางขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร มีความหนา 14 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 47.5 มิลลิเมตร เพื่อน าไปสวม
อัดกับบุชตามมาตรฐาน DIN ISO 286-2 (1990-11) ซึ่งมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเป็น 47.5 มิลลิเมตร โดยมี
ขนาดพิกัดส าหรับการสวมอัด P6 (เส้นผ่านศูนย์ภายในของ
บุชสั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตลับลูกปืน
ประมาณ 21 ถึง 26 ไมครอน) ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกมีขนาด 55 มิลลิ เมตร เพื่อน าไปสวมเข้ากับ
กระบอกลูกกลิ้ง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 55 มิลลิเมตร 
โดยมีขนาดพิกัดส าหรับการสวมอัด P6 (เส้นผ่านศูนย์ภายใน
ของกระบอกสั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของบุช
ประมาณ 26 ถึง 45 ไมครอน) ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกมีขนาด 58.5 มิลลิเมตร มีความสูง 600 มิลลิเมตร 
โดยขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้งทุกขั้นตอนต้องใช้ค้อนตอก
แสดงดังตารางที่ 1  
  
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้ง  

ขั้นตอน/รายละเอียด รูปประกอบ 
1.การตอกประกอบระหว่างตลับลูกปืนกับบุช 
 

  1.1 หยิบตลับลูกปืนวางลงบนกึ่งกลางบุช  
  1.2 ใช้ค้อนตอกให้ตลับลูกปืนประกอบเข้ากับ
บุช 

 

 

2.การตอกประกอบตลับลูกปืนให้เข้ากับตัว
กระบอกลูกกลิ้ง 
 

  2.1 หยิบตลับลูกปืนที่ประกอบกับบ่ารองแล้ว 
น ามาวางบนกระบอกลูกกลิ้ง 
  2.2 จัดตลับลูกปืนให้ตรงกับรูของกระบอก
ลูกกลิ้ง 
  2.3 ใช้ ค้อนตอกให้ตลับลูกปืนเข้ า ไปใน
กระบอกลูกกลิ้ง 

 
 

 
 

 
 จากการศึกษาขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้ง พบว่ามี
ปัญหาด้านของเสีย โดยได้แสดงประเภทของเสียพร้อมทั้ง
จ านวนของเสียแยกตามประเภทดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า 
ขั้นตอนที่ 1 มีจ านวนผลิต 600 ช้ิน เกิดของเสียรวม 63 ช้ิน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.50 โดยแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ตลับ
ลูกปืนแตก 22 ช้ิน เกิดการเยื้องศูนย์ 27 ช้ิน ตลับลูกปืนไม่
หมุน 14 ช้ิน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67, 4.50 และ 2.33 
ตามล าดับ ส่วนขั้นตอนที่ 2 มีจ านวนผลิต 300 ช้ิน เกิดของ
เสียรวม 37 ช้ิน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.33 โดยแบ่งได้ 3 
ประเภท คือ ตลับลูกปืนแตก 15 ช้ิน เกิดการเยื้องศูนย์ 13 

ช้ิน ตลับลูกปืนไม่หมุน 9 ช้ิน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00, 4.33 
และ 3.00 ตามล าดับ 
  
ตารางที่ 2 ข้อมูลของเสียก่อนปรับปรุง 

ขั้น 
ตอน 

จ านวน
ผลิต 
(ชิ้น) 

ประเภทของเสีย 
ตลับลูกปืน

แตก 
เกิดการ 

เยื้องศูนย์ 
ตลับลูกปืน 

ไม่หมุน 
 

รวม 
ชิ้น % ชิ้น % ชิ้น % ชิ้น % 

1 600 22 3.67 27 4.50 14 2.33 63 10.50 
2 300 15 5.00 13 4.33 9 3.00 37 12.33 

หมายเหตุ (1) ข้อมูลของเสียจากการผลิตส าหรับค าสั่งซ้ือเดือนพฤศจิกายน 
2559 (2) การประกอบขั้นตอนที่ 2 จ านวน 1 ชิ้น ต้องใช้ตลับลูกปืนที่มาจาก
ขั้นตอนที่ 1 เป็นส่วนหัวและส่วนปลายกระบอก 2 ชิ้น 
  
3.2 การวิเคราะห์ปัญหา 
 จากปัญหาของเสียในขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้ง ได้
ท าการวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้ผังเหตุและผล ดังรูปที่ 1 ซึ่ง
พบว่าแรงกระแทกจากค้อนและการวางต าแหน่งช้ินส่วนไม่
ตรง เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดของเสียในขั้นตอนการ
ประกอบลูกกลิ้ง เนื่องจากการสวมอัดต้องใช้แรงกดมากจึง
ต้องใช้ค้อนตอกแรง ดังนั้นจึงได้ท าการก าหนดแนวทางแก้ไข
แสดงดังตารางที่ 3 
 

 
รูปที่ 1 ผังเหตุและผลการเกิดของเสียในขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้ง 

 
ตารางที่ 3 แนวทางการแก้ไขขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้ง 

สาเหตขุองปญัหา วิธีการแก้ไข 
แรงกระแทกจากค้อน ใช้เครื่องกดไฮดรอลิคในการประกอบ 
วางต าแหน่งชิ้นส่วน ใช้อุปกรณ์จับยึดในการวางต าแหน่ง

ชิ้นส่วนลูกกลิ้ง 
ตอกประกอบชิ้นส่วนไม่
สนิท 

ใช้เครื่องกดไฮดรอลิคในการประกอบ 

  
 ขั้นตอนการประกอบใช้ค้อนจึงเกิดแรงกระแทกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการวางต าแหน่งช้ินส่วนด้วยมือที่ขาด
ความแม่นย าท าให้ตลับลูกปืนเยื้องศูนย์ จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์
จับยึดมาช่วย อีกทั้งพนักงานตอกประกอบไม่สนิทเรียบร้อย  
ดังนั้นจึงได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขโดยใช้อุปกรณจ์ับยึด แต่
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ทั้งนี้ทางโรงงานมีเครื่องกดไฮดรอลิคอยู่แล้ว จึงสามารถ
น ามาใช้งานได้ทันที ส่วนอุปกรณ์จับยึดในการประกอบ
ลูกกลิ้งจ าเป็นต้องออกแบบและสร้างขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสม
กับการประกอบช้ินส่วนลูกกลิ้งทั้ง 2 ขั้นตอน โดยแสดง
รายละเอียดดังหัวข้อต่อไป 
3.3 ด าเนินการปรับปรุง 
3.3.1 ออกแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) 
 3.3.1.1 อุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนท่ี 1 
 จากตารางที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การประกอบด้วยมือและ
ใช้ค้อนตอกประกอบเป็นการประกอบในแนวตั้ ง ทั้งนี้
เนื่ องจากบุชมีขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลางภายนอก 55 
มิลลิเมตร จึงก าหนดขนาดอุปกรณ์จับยึดนี้ให้มีขนาดความ
กว้างและความยาว 100 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการวางบุช 
รวมถึงมีพื้นที่ส าหรับติดตั้งเสาและตัวประคองบุช ความสูง
ของเสา 100 มิลลิเมตร มีสปริงดันเพลทบนให้ห่างจากเพลท
ล่างประมาณ 100 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการวางบุชและ
ตลับลูกปืน เพลทเจาะรูประกอบเสาและฝังลิเนียร์แบริ่งไว้
ภายในเพลททั้งสองรูเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ขึ้นลง 
ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 แบบแนวคิดเบื้องต้นของอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 
 
 ดังนั้นอุปกรณ์จับยึดนี้จึงประกอบไปด้วยช้ินส่วนต่างๆ
ส าหรับการประกอบในแนวตั้ง แสดงดังตารางที่ 4  
  
ตารางที่ 4 ชิ้นส่วนและหน้าที่ของอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 

ชิ้นส่วน หน้าที่ 
1.เพลทบน รับแรงกดจากเครื่องกดไฮดรอลิคขณะท าการ

ประกอบ 
2.เพลทล่าง รองรับการวางบุช 
3.หัวกดตลับลูกปืน ก าหนดต าแหน่งลูกปืนให้อยู่กึ่งกลางบุช 
4.ตัวประคองบุช ยึดบุชให้อยู่กับที่ 
5.ลิเนียร์แบริ่ง ลดความเสียดทานระหว่างเสากับเพลทบน 

ช่วยให้การเคลื่อนที่ของเพลทบนสะดวกขึ้น 
6.สปริง ดันเพลทบนให้ห่างจากเพลทล่างเพื่อสะดวก

ในการวางบุชและตลับลูกปืน 
7.เสา บังคับให้เพลทบนเคลื่อนที่ในแนวตรง 

  
 จากแนวคิดการออกแบบนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ
เพิ่มความแม่นย าในการประกอบได้ด้วยการก าหนดต าแหน่ง

ของตลับลูกปืนให้วางอยู่กึ่งกลางบชุก่อนการอัดประกอบด้วย
เครื่องกดไฮดรอลิค โดยออกแบบหัวกดตลับลูกปืนให้ติดตั้ง
ใต้เพลทด้านบน และมีเดือยของหัวกดตลับลูกปืนที่สามารถ
สวมคลอนเข้ารูตลับลูกปืนได้ รวมถึงออกแบบแป้นกดเพลท 
บนเพื่อให้เครื่องกดไฮดรอลิคอัดได้สะดวก 
 3.3.1.2 อุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนท่ี 2 
 จากตารางที่ 1 ขั้นตอนที่ 2  การประกอบด้วยมือและ
ใช้ค้อนตอกประกอบเป็นการประกอบในแนวตั้ ง ทั้งนี้
เนื่องจากกระบอกมีความสูง 600 มิลลิเมตร และขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายนอก 58 มิลลิเมตร จึงก าหนดให้อุปกรณ์
จับยึดนี้มีความกว้างและความยาว 150 มิลลิเมตร เพื่อ
สะดวกต่อการวางกระบอก และมีพื้นท่ีติดตั้งเสาซึ่งมีความสูง 
700 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3 อุปกรณ์จัดยึดส าหรับขั้นตอนนี้ใช้
หลักการสวมประกอบโดยใช้ต าแหน่งรูตลับลูกปืนเป็น
ต าแหน่งกึ่งกลางในการประกอบ เช่นเดียวกับอุปกรณ์จับยึด
ส าหรับขั้นตอนที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 3 แบบแนวคิดเบื้องต้นของอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 
 
 ดังนั้นอุปกรณ์จับยึดนี้จึงประกอบไปด้วยช้ินส่วนต่างๆ
ส าหรับการประกอบในแนวตั้ง แสดงดังตารางที่ 5   
  
ตารางที่ 5 ชิ้นส่วนและหน้าที่ของอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 

ชิ้นส่วน หน้าที่ 
1.เพลทบน รับแรงกดจากเครื่องกดไฮดรอลิคขณะท าการ

ประกอบ 
2.เสา บังคับให้เพลทบนเคลื่อนที่ในแนวตรง 
3.เพลทล่าง รองรับการวางกระบอก 
4.ตัวล๊อคปรับ
ระดับความสูง 

ปรับความสูงให้ เหมาะสมกับความยาว
กระบอก 

5.สปริง ดันเพลทบนให้ห่างจากเพลทล่างเพื่อสะดวก
ในการวางบุชและตลับลูกปืน 

6.ตัวประคอง
กระบอก 

ก าหนดต าแหน่งการวางกระบอก 

7.หัวกดตลับลูกปืน บังคับเคลื่อนที่ของเพลทบนให้อยู่ในแนวตรง 
8.น๊อตยึด ยึดตัวประคองกระบอกกับเพลทล่าง 
9.ลิเนียร์แบริ่ง ลดความเสียดทานระหว่างเสากับเพลทบน 

ช่วยให้การเคลื่อนที่ของเพลทบนสะดวกขึ้น 

ตัวประคองบุช 

ตลับลูกปืน 

เสาและสปริง 

เพลทบน 

เพลทล่าง 
บุช 

100 มม. 100 มม. 

100 มม. 

เดือยเพลทบน 
700 มม. 

150 มม. 150 มม. 
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3.3.2 การออกแบบโดยละเอียด หลังจากท าการออกแบบ
แนวคิดเบื้องต้นแล้วเสร็จ ได้ท าการออกแบบโดยละเอียด
ด้วยโปรแกรมคาร์เทีย โดยอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 
มีชิ้นส่วนประกอบ 7 ช้ิน ส่วนอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 
2 มีชิ้นส่วนประกอบ 9 ช้ิน แสดงดังรูปที่ 4(ก) และรูปที่ 4(ข) 
ตามล าดับ โดยรายละเอียดของแบบพร้อมทั้งการให้ขนาด 
แสดงตัวอย่างบางช้ินส่วนดังตารางที ่6 และตารางที ่7 
 

   
                  (ก)                                   (ข) 
หมายเหต ุหมายเลขชิน้ส่วนแต่ละชิ้น แสดรายละเอียดดังตารางที่ 4 และ 5 

 

รูปที่ 4 อุปกรณ์จับยึด (ก) ส าหรับขั้นตอนที่ 1 (ข) ส าหรับขั้นตอนที ่2 
 

ตารางที่ 6 แบบอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 (ตัวอย่างชิ้นส่วน 3)  
ชิ้นส่วน รายละเอียด แบบงาน (หน่วย: มิลลิเมตร) 

3.หัวกดตลับ
ลูกปืน 
 

-เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเดือย 19.5 
มิ ลลิ เ มตร  เพื่ อ
สวมคลอนเข้ า รู
ตลับลูกปืน (เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 20 
มิลลิเมตร) 

 

 
 
ตารางที่ 7 แบบอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 (ตัวอย่างชิ้นส่วน 6) 

ชิ้นส่วน รายละเอียด แบบงาน (หน่วย: มิลลิเมตร) 
6. ตัว
ประคอง
กระบอก 

-มีความสูง 30 
มิลลิเมตร เพื่อ
ล็อคกระบอกให้
อยู่กับที่ 
-มีความโตรู ใน 
59.5 มิลลิเมตร 
เพื่อให้กระบอก
สวมเข้าได้ ( ซ่ึง
ก ร ะ บ อ ก เ ส้ น
ผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก 58.5 
มิลลิเมตร) 

 

 

3.3.3 การเลือกใช้วัสดุ ด้วยอุปกรณ์จับยึดที่จะจัดสร้างขึ้นมา
นั้น ต้องการความแข็งแรง โดยต้องแข็งกว่าลูกกลิ้งซึ่งใช้เหล็ก 
SS400 ซึ่งเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน ใช้ส าหรับงานโครงสร้าง
ทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงเลือกใช้เหล็ก S50C เป็นวัสดุหลักในการ
สร้างอุปกรณ์จับยึด เนื่องจากเหล็ก S50C เป็นเหล็กคาร์บอน
ปานกลางเหมาะส าหรับงานพื้นฐานทั่วๆ ไป เช่น โครงสร้าง
แม่พิมพ์ และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และชุบแข็งได้ง่าย ทนการ
เสียดสีได้ดี มีความแข็งแรงสูง เหมาะส าหรับท าส่วนพื้นฐาน 
หรือโครงสร้างของแม่พิมพ์และงานท่ัวไป 
3.3.4 การจัดสร้างอุปกรณ์จับยึด รายละเอียดการจัดสร้าง
อุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนท่ี 1 และ อุปกรณ์จับยึดส าหรับ
ขั้นตอนท่ี 2 แสดงดังตารางที ่8 และ ตารางที่ 9 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 8 การจัดสร้างอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนการ

จัดสร้าง 
รายละเอียด 

1 ตัดเหล็กให้ได้ชิ้นส่วนที่ 2 ตามแบบ และน าไปประกอบ
กับชิ้นส่วนที่ 4  

2 ตัดและกลึงชิ้นส่วนที่ 7 ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ 2 
แล้วจึงน าชิ้นส่วนที่ 6 สวมเข้ากับชิ้นส่วนที่ 7 

3 น าชิ้นส่วนที่ 3 กลึงได้ตามแบบแล้ว ยึดเข้ากับชิ้นส่วนที่ 
2 

4 น าชิ้นส่วนที่ 5 ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ 1 แล้วน าไป
ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ 7 

 

ตารางที่ 9 การจัดสร้างอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตอนการ

จัดสร้าง 
รายละเอียด 

1 ตัดและกลึงให้ได้ชิ้นส่วนที่  2 ตามแบบ แล้วน าไป
ประกอบกับชิ้นส่วนที่ 3 ที่ตัดมาตามแบบแล้ว  

2 น าชิ้นส่วนที่ 7 มาสวมลงไปในชิ้นส่วนที่ 6 โดยชิ้นงาน
ทั้งสองที่ผ่านการกลึงจนได้ตามแบบแล้ว จากนั้นยึดด้วย
ชิ้นส่วนที่ 8 เข้ากับชิ้นส่วนที่ 3 

3 ใส่ชิ้นส่วนที่ 4 เข้ากับชิ้นส่วนที่ 2 โดยปรับระดับความ
สูงให้เหมาะสมกับความสูงของกระบอก แล้วจึงใส่
ชิ้นส่วนที่ 5 ตามลงไป 

4 น าชิ้นส่วนที่ 9 ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ 1 ที่ผ่านการ
ตัดจนได้ขนาดตามแบบแล้ว จากนั้นน าไปประกอบกับ
ชิ้นส่วนที่ 2 

 

3.3.4 การทดสอบใช้งาน 
 3.3.4.1 อุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 จากขั้นตอน
การจัดสร้างอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 ดังตารางที่ 8 
ได้อุปกรณ์จับยึดช้ินงานดังรูปที่ 5   

    
รูปที่ 5 อุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 
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โดยการทดสอบใช้งานมีขั้นตอนดังนี ้
 1. วางบุชลงในตัวประคองที่เพลทล่าง ดังรูปที่ 6(ก) 
 2. วางตลับลูกปืนไว้ด้านบนบุช โดยให้เดือยของเพลท 
บน ดังรูปที่ 6(ข) สามารถสวมเข้ารูตลับลูกปืนได้ เพื่อเป็น
การก าหนดต าแหน่งให้จุดกึ่งกลางของบุชและตลับลูกปืน
ตรงกัน  
 3. ท าการกดเพลทบนด้วยเครื่องกดไฮดรอลิคให้ตลับ
ลูกปืนประกอบเข้าไปในบุชจนสุด ดังรูปที่ 6(ค) โดยจะได้
ตลับลูกปืนที่ประกอบเข้ากับบุชแล้ว ดังรูปท่ี 6(ง) 
 

      
        (ก)       (ข)            

          
               (ค)                   (ง) 
รูปที่ 6 การทดสอบใช้งานอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 1 (ก) วางบุช (ข) 
วางตลับลูกปืนไว้ด้านบนบุช (ค) กดเพลทบนด้วยเครื่องกดไฮดรอลิคให้ตลับ
ลูกปืนประกอบเข้าไปในบุช (ง) ตลับลูกปืนที่ประกอบเข้ากับบุชแล้ว 
 
 3.3.4.2 อุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 จากขั้นตอน
การจัดสร้างอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 ดังตารางที่ 9 
ได้อุปกรณ์จับยึดช้ินงานดังรูปที่ 7   
 

 
รูปที่ 7 อุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 

 
โดยการทดสอบใช้งานมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. วางต าแหน่งรูของตลับลูกปืน (ที่ประกอบกับบุช
แล้ว) เข้ากับเดือยของเพลทด้านในตัวประคองกระบอก และ
วางกระบอกลงในตัวประคอง ดังรูปที่ 8(ก) 
 2. วางตลับลูกปืน (ที่ประกอบกับบุชแล้ว) บนปลายอีก
ข้างของกระบอกให้รูของตลับลูกปืนตรงกับเดือยของเพลท 

บน ดังรูปที่ 8(ข) โดยให้เดือยของเพลทสามารถสวมเข้ารู
ตลับลูกปืนได้ เพื่อเป็นการก าหนดต าแหน่งให้จุดศูนย์กลาง
ของบุชและตลับลูกปืนตรงกบักระบอก  
 3. กดเพลทด้านบนด้วยเครื่องกดไฮดรอลิคให้ตลับ
ลูกปืนและบุชเข้าไปในกระบอกจนสุด ดังรูปที่ 8(ค) โดยจะ
ลูกกลิ้งท่ีสมบูรณ์ ดังรูปที่ 8(ง) 
 

         
      (ก) 

      
               (ข)                       (ค)   (ง) 

 

รูปที่ 8 การทดสอบใช้งานอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 (ก) วาง
ต าแหน่งรูของตลับลูกปืน (ที่ประกอบกับบุชแล้ว) เข้ากับเดือยของเพลท
ด้านในตัวประคองกระบอก (ข) วางตลับลูกปืน (ที่ประกอบกับบุชแล้ว) 
บนปลายอีกข้างของกระบอก (ค) กดเพลทบนด้วยเครื่องกดไฮดรอลิคให้
ตลับลูกปืนและบุชประกอบเข้าไปในกระบอก (ง) ลูกกลิ้งท่ีสมบูรณ์  

 

 โดยผลทดสอบการใช้งานทั้งอุปกรณ์จับยึดส าหรับ
ขั้นตอนที่ 1 และอุปกรณ์จับยึดส าหรับขั้นตอนที่ 2 พบว่า
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับแก้เพิ่มเติม 
3.3.5 ต้นทุนการจัดสร้างอุปกรณ์จับยึด จากการจัดสร้าง
อุปกรณ์จับยึดทั้ง 2 ช้ิน ดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีต้นทุนการ
จัดสร้างรวม 6,800 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางที ่10 
  

ตารางที่ 10 ต้นทุนการจัดสร้างอุปกรณ์จับยึด 
รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

เหล็ก S50C 4 ชิ้น 1,540 
ลิเนียร์ แบริ่ง 12 mm. 2 ชิ้น 740 
ลิเนียร์ แบริ่ง 16 mm. 2 ชิ้น 790 
สปริง 4 ชิ้น 80 
ตัวประคองบุช 3 ชิ้น 60 
สี 1 กระป๋อง 90 
ค่าแรง - 3,500 

รวม 6,800 
หมายเหตุ ค่าแรง คิดจาก ช่าง 1 คน ใช้เวลาจัดสร้าง 1 สัปดาห์ (7 วัน) คิดเป็น 
500x7=3500 บาท 

ตลับลูกปืน 

บุช 

ตัวประคองกระบอก 

กระบอก 

ตลับลูกปืนและบุช
ที่ประกอบแลว้ 

เพลท 
เดือยสวมตลับลูกปืน 
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4. ผลการศึกษาวิจัย 
 หลังจากเปลี่ยนการประกอบลูกกลิ้งจากการใช้ค้อน
ตอกประกอบมาเป็นการใช้อุปกรณ์จับยึดร่วมกับเครื่องกดไฮ
ดรอลิค ดังวิธีการด าเนินงานวิจัยข้างต้นแล้ว ได้ท าการศึกษา
ข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุง ซึ่งพบว่าของเสียรวมลดลง 
โดยในขั้นตอนที่ 1 ลดลงจากร้อยละ 10.5 เหลือร้อยละ 1.17 
และในขั้นตอนที่ 2 ลดลงจากร้อยละ 12.33 เหลือร้อยละ 0 
นอกจากนี้ยังแสดงผลแยกตามประเภทของเสีย ดังตารางที่ 
11 และแสดงกราฟเปรียบเทียบข้อมูลของเสียก่อนและหลัง
การปรับปรุง ดังรูปที ่9 
 
ตารางที่ 11 ข้อมูลของเสียหลังปรับปรุง 

ขั้น 
ตอน 

จ านวน
ผลิต 
(ชิ้น) 

ประเภทของเสีย 
ตลับลูกปืน

แตก 
เกิดการ 

เยื้องศูนย์ 
ตลับลูกปืน 

ไม่หมุน 
 

รวม 
ชิ้น % ชิ้น % ชิ้น % ชิ้น % 

1 600 2 0.33 0 0.00 5 0.83 7 1.17 
2 300 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

หมายเหตุ (1) ข้อมูลของเสียจากการผลิตส าหรับค าสั่งซ้ือเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 (2) การประกอบขั้นตอนที่ 2 จ านวน 1 ชิ้น ต้องใช้ตลับลูกปืนที่มาจาก
ขั้นตอนที่ 1 เป็นส่วนหัวและส่วนปลายกระบอก 2 ชิ้น 
 

 
รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบขอ้มูลของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง 

 

 จากการตรวจสอบพบว่าของเสียที่ยังคงมีอยู่ในขั้นตอน
ที่ 1 ร้อยละ 1.17 นั้น เกิดจากขนาดของบุชเล็กเกินไปไม่
สามารถประกอบกับตลับลูกปืนได้ แต่พนักงานประกอบฝืน
กดตลับลูกปืนเข้าบุชด้วยเครื่องกดไฮดรอลิค ท าให้ลูกปืน
แตกและเกิดการบิดตัวท าใหลู้กกลิ้งไม่สามารถใช้งานได้ 
 นอกเหนือจากของเสียที่ลดลงแล้ว หากพิจารณาด้าน
เวลาในขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้งแบบก่อนและหลัง
ปรับปรุงพบว่าใช้เวลาใกล้เคียงกัน โดยก่อนปรับปรุงจะใช้
เวลาในการตอกประกอบมากกว่า เนื่องจากใช้ค้อนซึ่งต้องเล็ง
ด้วยสายตาเป็นจุดๆ โดยรอบช้ินงาน แต่หลังปรับปรุงใช้
อุปกรณ์จับยึดร่วมกับเครื่องกดไฮดรอลิค จึงท าให้เวลาใน

ส่วนนี้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าหลังการปรับปรุงต้องมี
ขั้นตอนการจับยึดช้ินส่วนเข้ากับอุปกรณ์จับยึด จึงท าให้มี
เวลาในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา  
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการเข้าศึกษาสภาพปัญหาของบริษัทกรณีศึกษา
พบปัญหาการเกิดของเสียในขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้งซึ่ง
เป็นช้ินส่วนส าคัญในการผลิตสายพานล าเลียงอันเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เนื่องมาจากการใช้ค้อนตอกใน
ขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้งดังกล่าว จึงได้ท าการออกแบบ
และสร้างอุปกรณ์จับยึดขึ้นมาใช้งานร่วมกับเครื่องกดไฮดรอ
ลิคในการประกอบแทนการใช้ค้อนตอก โดยหลังการเปลี่ยน
วิธีการประกอบลูกกลิ้ง พบว่าสามารถลดของเสียจากการ
ประกอบลงได้ทั้ง 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่ 1 ลดลงจาก
ร้อยละ 10.5 เหลือร้อยละ 1.17 และในขั้นตอนที่ 2 ลดลง
จากร้อยละ 12.33 เหลือร้อยละ 0 นอกจากนี้ยังช่วยให้
ลูกกลิ้งมีความสวยงามขึ้นเนื่องจากไม่มีร่องรอยการขีดข่วน
และรอยยุบอันเนื่องมาจากการกระแทกของค้อน 
 อย่างไรก็ตามของเสียที่ยังคงมีอยู่ร้อยละ 1.17 นั้นเกิด
จากขนาดบุชเล็กเกินไป ท าให้ประกอบอัดตลับลูกปืนเข้าได้
ยากจนตลับลูกปืนแตกและเกิดการบิดตัว ซึ่งเป็นสาเหตุจาก
กระบวนการผลิตบุชท่ีควบคุมคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร จึงควรมี
การปรับปรุงการตรวจวัดขนาดให้ถูกต้องก่อนส่งบุชเข้าสู่
กระบวนการประกอบลูกกลิ้ง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบระบบการอบแหง ศึกษากระบวนการอบแหง สภาวะท่ีเหมาะสม และปจจัยท่ีมีผล

ตอการอบแหง สําหรับการอบแหงกุงกะปดวยรังสีความรอนอินฟราเรด ไดทําการออกแบบและสรางตูอบแหงตนแบบ โดย

ทําการศึกษาอุณหภูมิท่ี 40, 60 และ 80 องศาเซลเซียล พบวาผลการอบแหงกะปโดยใชอุณหภมูิ 40 องศาเซลเซยีส กะป

ท่ีนํามาอบแหงมีลักษณะช้ืนมาก เหมือนกะปท่ีไมไดผานกระบวนการอบหรือตากแดดมากอน อุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส 

ลักษณะผิวกะปภายนอกแหง สวนดานในของกะปยังมีความช้ืน เหมาะกับการนําไปใชปรุงอาหารหรือจําหนาย และ

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซยีส กะปแหงท้ังภายนอกและภายใน การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความช้ืนโดย

ใชชุดควบคุมอัตโนมัติวัดอุณภูมิความช้ืนดวยโปรแกรม Lab view พบวาเวลาอบกะป 10 นาที อุณหภูมิเฉลี่ย 68.65 องศา

เซลเซียส ความช้ืนเฉลีย่ 12.60% เวลาอบกะป 20 นาที อุณหภูมิเฉลี่ย 70.46 องศาเซลเซยีส ความช้ืนเฉลี่ย 7.46% เวลา

อบกะป 30 นาที อุณหภูมิเฉลีย่ 72.13 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ย 9.86% และเวลาอบกะป 40 นาที อุณหภูมเิฉลี่ย 

73.77 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ย 9.36% และการวิเคราะหความถูกตองตัวแบบทางสถิติดวยโปรแกรม Minitab ผล

การวิเคราะหความถูกตองตัวแบบทางสถิติท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 พบวาขอมูลท่ีพิจารณามีความเปนอิสระตอกัน มีการ

แจกแจงแบบปกติ และขอมลูมีความเสถียรภาพของคาความแปรปรวน 

คําหลัก:  อินฟราเรด, อบแหง, กะป 

 

Abstract 

The objective of this research is to design a drying system, the drying process, appropriate conditions, and 

the factors on drying of shrimp paste drying with infrared radiation. Design and construction of dry oven. 

The shrimp paste drying was dried at temperature 40, 60 and 80 °C. It was found that the dried shrimp 

paste was dried at 40 °C, was very humidity. At 60 °C, the shrimp paste drying dried at only outside but 

inside was humidity. At 80 °C, The shrimp paste drying dried at outside and inside. The analysis of the 

temperature-humidity relation by humidity automatic control with Lab view. The result shows that the shrimp 

paste drying was dried at temperature 68.65°C for 10 minutes, an average humidity is 12.60%. The 70.46°C 

for 20 minutes, an average humidity is 7.46%. The 72.13°C for 30 minute, average humidity is 7.46%. The 
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73.77°C for 40 minutes, an average  humidity is 9.36%. Statistical analysis of significance level of 0.05 found 

that the data was independent, normal distribution and stability of variance. 

Keywords:  Infrared, Drying, Shrimp paste 

 

1. บทนํา 

 ดวยสภาพพ้ืนท่ีตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา เปนเกาะท่ีตั้งอยูกลางทะเลสาบสงขลา

ตอนลาง เกษตรกรบางสวนจึงประกอบอาชีพทําเรือประมง

ออกทะเลจับสัตวนํ้ามาบริโภคภายในครัวเรือน สวนท่ีเหลือ

จะนําไปจําหนายเพ่ือเปนรายไดภายในครัวเรือนมาแตดั้งเดิม 

และมีเกษตรกรกลุมหน่ึงทํากะปเปนอาชีพ ซึ่งนําตัวเคยท่ีจับ

ไดในทะเลมาแปรรูปเปนกะป เพ่ือนําไปประกอบเปนอาหาร 

กะป (Shrimp paste หรือ shrimp sauce) คือ เครื่องปรุง

รสท่ีไดจากภูมิปญญาไทยใชในการเก็บรักษาถนอมอาหารไว

บริโภค หรือจําหนายเพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัวได ภูมิ

ปญญาในการแปรรูปอาหารเปนความรูอันทรงคุณคาท่ีสั่งสม 

ถายทอดตอมาชานาน กะป ประกอบไปดวยสารอาหาร

โปรตีน ประมาณรอยละ 18-25 และไขมันเพียงรอยละ 1-2 

เทาน้ัน ในปจจุบันไทยสงออกกะปออกจําหนายเกือบ 50 

ประเทศท่ัวโลก และการสงออกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง  

   ปจจุบันกระบวนการผลิตกะปยังคงมีการพ่ึงพา

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติอยู เชน ฤดูการจับตัวเคย การ

ตากแดดกะป เปนตน จากการสอบถามชาวบานโดยโครงการ

คนหาโจทย วิจัยเ พ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ABC (Area-Based 

Collaborative Research) ทํ า ใ ห ไ ด ท ร า บ ป ญ ห า ข อ ง

ขบวนการผลิตกะปตากแหงท่ีไมมีเครื่องชวยหรือเครื่องทุน

แรงในกระบวนการผลิตเมือไมมีแสงแดดทําใหชาวบานตอง

เสียคาใชจายเพ่ิมข้ึนจากการใชบริการตูอบ  เน่ืองจากสภาพ

ดินฟาอากาศท่ีมีฝนตกบอย ไมเอ้ืออํานวยตอข้ันตอนการตาก

แดดกะป สงผลใหเกิดปญหาในเรื่องคุณภาพ และเวลา ทําให

กะปไมไดมาตรฐาน และผลิตกะปไมทันสงมอบใหลูกคา 

สงผลใหลูกคาไมพึงพอใจทําใหตองมีการพัฒนายกระดับ

คุณภาพการผลิต ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภคและ

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในดานลดแรงงาน ลด

ระยะเวลาผลิตในกระบวนการอบแหง จึงไดมีการศึกษา

เทคโนโลยีระบบการอบแหงโดยใชรังสีความรอนอินฟราเรด

เขามาชวยเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

     เน่ืองจากการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด มีจุดเดน

ท่ีนาสนใจ คือ ประการแรก พลังงานจากรังสีอินฟราเรดจะ

ถูกแผไปยังวัสดุซึ่งจะทําใหโมเลกุลของนํ้าภายในวัสดุสั่น และ

เกิดความรอนข้ึนซึ่งจะทําใหอุณหภูมิภายในวัสดุสูงกวา

อุณหภูมิท่ีผิว (Sakai et al.,1994, Glouannec et al.,2002) 

จุดเดนตรงน้ีเองท่ีทําใหผิวภายนอกวัสดุไมเหี่ยวยน และยัง

ชวยใหมีอัตราการอบแหงท่ีสูง ลดระยะเวลาการอบแหงและ

พลังงานท่ีใชดวย ประการท่ีสองหลอดรังสีอินฟราเรดให 

heat flux ท่ีคอนขางสูง ( Afzal et al.,1998, Sheridan et 

al.,1999 , Hashimoto et al.,1999) ดัง น้ันอุปกรณจึงมี

ขนาดเล็ก ทําใหสามารถออกแบบเครื่องอบแหงท่ีมีขนาด

กะทัดรัด ชวยลดเงินลงทุนในการสรางเครื่องอบแหง 

ประการท่ีสามการใหความรอนโดยการแผรังสีจะทําให

อุณหภูมิกระจายคอนขางสม่ําเสมอ (Afzal et al.,2000) 

ดังน้ันจึงไมมีปญหาในเรื่องความช้ืนไมสม่ําเสมอ อีกท้ังยัง

ตองการอากาศหมุนเวียนเพียงเล็กนอยทําใหไมตองใชพัดลม

ขนาดใหญ ซึ่งเปนการลดท้ังตนทุนอุปกรณพรอมท้ังคา

พลังงาน และประการสุดทาย คือ รังสีอินฟราเรดสามารถ

นําไปใชควบคูกับระบบอ่ืนไดงายเน่ืองจากใชพ้ืนท่ีในการ

ติดตั้งท่ีนอย ไมมีความซับซอนของระบบ และตอบสนองตอ

การควบคุมไดรวดเร็ว ( Chu et al.,2003) จากขอสรุป

เบ้ืองตนงานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาการอบแหงกะปดวย

รังสีอินฟราเรด เน่ืองจากการผลิตในปจจุบันใชวิธีตากแดด 

ซึ่งจะมีปญหาเรื่องฝนตกบอยทําใหไมมีแสงแดดเพียงพอใน

การตากแหง เรื่องความสะอาด เชน ฝุน และแมลงตางๆ 

ดังน้ันหากสามารถนําตูอบอินฟราเรดมาใชจะเปนการชวย

แกปญหาเรื่องแสงแดดไมเพียงพอ ความสะอาด และยังชวย

ลดระยะเวลาในการอบแหงกะปอีกดวย 
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2. วัตุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือออกแบบระบบการอบแหงกุงกะปตนแบบดวย

รังสีความรอนอินฟราเรด  

 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการอบแหงกุงกะปดวยรังสี

ความรอนอินฟราเรด 

 2.3 เพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการอบแหงกุง

กะปดวยรังสีความรอนอินฟราเรด 

   2.4 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการอบแหงกุงกะป

ดวยรังสีความรอนอินฟราเรด 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 3.1 ศึกษาขอมูลการดําเนินงาน โดยศึกษาปจจัย

เก่ียวกับ ระยะเวลา อุณหภูมิ ความช้ืน และการสิ้นเปลือง

พลังงานของตูอบกะปรังสีอินฟราเรด เพ่ือใชเปนประเด็น

ปญหาในการออกแบบตูอบกะปรังสี อินฟราเรดทดลอง

ตนแบบ 

  3.2 ออกแบบวิธีการทดลอง โดยกําหนดวิธีการทดลอง

และกลุมตัวอยางทางสถิติ เพ่ือใชในการออกแบบ และ

วิเคราะหผลการทดลอง โดยพิจารณาถึงความสัมพันธของ

ปจจัยท่ีเก่ียวของ 

  3.3 ออกแบบตูอบกะปรังสีอินฟราเรดทดลองตนแบบ 

ในดานรูปแบบ ดานโครงสราง จากน้ันตรวจสอบและ

ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดตูอบกะปรังสีอินฟราเรดทดลอง

ตนแบบ 

  3.4 ทดลองใชงานเบ้ืองตน บริเวณพ้ืนท่ีตําบลเกาะยอ 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยนําตูอบกะปรังสีอินฟราเรดทดลองตนแบบ ไปทดลองใช

งานกับกลุมเปาหมาย แลวเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการ

วิเคราะหผล 

  3.5 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล นําผลการทดลองมา

วิเคราะหโดยใชหลักทางสถิติ เพ่ือสรุปผลอิทธิพลของปจจัย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และประสิทธิภาพของตูอบกะปรังสี

อินฟราเรดทดลองตนแบบ 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.1 ผลการทดลองอบแหงกะป ในเวลา 1 ช่ัวโมง 

 4.1.1 ผลการทดลองอบแหงกะปท่ีอุณหภูมิ 40 

   ผลปรากฎวากะปท่ีนํามาอบแหงมีลักษณะช้ืนมาก 

เหมือนกะปท่ีไมไดอบ พบวา Thermostat จะทํางานรอบ

เดียว โดยชวงแรกอุณหภูมิจะมีความรอนสะสมมากหลังจาก 

Thermostat ทํางานครั้งแรกอุณหภูมิจะว่ิงสูงกวาท่ีตั้งไวมาก 

จาก น้ันจึ งมี การลด อุณหภูมิ ล ง  ส วนในช ว งต อมา ท่ี  

Thermostat ทํางานอุณหภูมิจะเพ่ิมสูงข้ึนและลดลงเรื่อยๆ

จนถึงจุดท่ี Thermostat ทํางาน และมีแนมโนมเปนแบบน้ี

ไปตลอดดังรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 แสดงการทดลองอบกะปที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียล 

 

 4.1.2 ผลการทดลองอบแหงกะปท่ีอุณหภูมิ 60 

   ผลปรากฎวากะปแหงไมท่ัวท้ังกอน  ดานนอกแหง

แตดานในของกะปยังมีความช้ืนอยู เหมาะในการนําไปใชปรุง

อาหารหรือจําหนายได และพบวา Thermostat ทํางานสอง

รอบ โดยชวงแรกอุณหภูมิจะมีความรอนสะสมมากหลังจาก 

Thermostat ทํางานครั้งแรกอุณหภูมิจะว่ิงสูงกวาท่ีตั้งไวมาก 

จาก น้ันจึ งมี การลด อุณหภูมิ ล ง  ส วนในช ว งต อมา ท่ี  

Thermostat ทํางานอุณหภูมิจะเพ่ิมสูงข้ึนและลดลงเรื่อยๆ

จนถึงจุดท่ี Thermostat ทํางาน และมีแนมโนมเปนแบบน้ี

ไปตลอดดังรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 แสดงการทดลองอบกะปที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล 

  4.1.3 ผลการทดลองอบแหงกะปท่ีอุณหภูมิ 80 

   ผลปรากฎวากะปแหงดีท้ังภายนอกและภายใน 
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และพบวา Thermostat ทํางานสามรอบ โดยชวงแรก

อุณหภูมิจะมีความรอนสะสมมากหลังจาก Thermostat 

ทํางานครั้งแรกอุณหภูมิจะว่ิงสูงกวาท่ีตั้งไวมาก จากน้ันจึงมี

การลดอุณหภูมิลง สวนในชวงตอมาท่ี Thermostat ทํางาน

อุณหภู มิ จ ะ เ พ่ิ มสู ง ข้ึ นและลดล ง เ รื่ อ ยๆจน ถึ งจุ ด ท่ี  

Thermostat ทํางาน และมีแนมโนมเปนแบบน้ีไปตลอดดัง

รูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 แสดงการทดลองอบกะปที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล 

 

 4.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับ

ความช้ืน 

 โดยใชชุดควบคุมอัตโนมัติ วัดอุณภูมิความช้ืนดวย

โปรแกรม Lab view พบวาเวลาอบกะป 10 นาที อุณหภูมิ

เฉลี่ย 68.65 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ย 12.60% เวลา 

20 นาที อุณหภูมิเฉลี่ย 70.46 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ย 

7.46% เวลา 30 นาที อุณหภูมิเฉลี่ย 72.13 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนเฉลี่ย 9.86% และเวลา 40 นาที อุณหภูมิเฉลี่ย 

73.77 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ย 9.36% ดังรูปท่ี 4 รูปท่ี 

5 รูปท่ี 6 และรูปท่ี 7 

 
รูปที่ 4 แสดงการอบแหงกะประยะเวลา 10 นาท ี

 
รูปที่ 5 แสดงการอบแหงกะประยะเวลา 10 นาท ี

 

 
รูปที่ 6 แสดงการอบแหงกะประยะเวลา 10 นาท ี

 

 
รูปที่ 7 แสดงการอบแหงกะประยะเวลา 10 นาท ี

 

4.3 ผลการวิเคราะหความถูกตองตัวแบบทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะหความถูกตองตัวแบบทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ประกอบดวย ความเปนปกติของขอมูล และ

ความมีเสรียภาพของคาความแปรปรวนของขอมูล พบวา

ขอมูลแตละตัวท่ีนํามาทําการทดลอง ขอมูลท่ีพิจารณามีการ

แจกแจงปกติ และขอมูลมีความเสถียรภาพของคาความ

แปรปรวน 

 4.3.1 ความเปนปกติของขอมูล 

 ความเปนปกติของขอมูล เปนการพิจารณาวาขอมูลมี

การเก็บมาแบบปกติหรือไมโดยพิจารณากราฟวามีลักษณะ

เปนเสนตรงกรณีขอมูลไมเกิน 30 ขอมูล แตถาหากขอมูลเกิน 
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30 ขอมูล ใหพิจารณากราฟวามีลักษณะเปนระฆังควํ่าหรือไม 

พิจารณาจากคา P-Value ท่ีมีคามากกวาเมื่อเทียบกับคา α 

= 0.05 และขอมูลมีการกระจายตัวในแนวเสนตรงและระฆัง

ควํ่า ดังน้ันขอมูลจึงมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

สรุปไดวาขอมูลท่ีพิจารณามีการแจกแจงปกต ิ

 4.3.2 ความมีเสรียรภาพของคาความแปรปรวนขอมูล 

 การสังเกตคาความแปรปรวนของขอมูลวามีคาการ

กระจายตัวรอบคาศูนยคลาดเคลื่อนสม่ําเสมอมากนอย

หรือไม  เมื่อพิจารณา ขอมูลมีการกระจายตัวแปรผัน

สม่ําเสมอรอบคาศูนย ดังน้ันขอมูลจึงมีความเสถียรของคา

ความแปรปรวน 

 

 
รูปที่ 8 แสดงความเปนปกติของขอมูล และความมีเสถียรภาพของคา

ความแปรปรวน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียล 

  

 
รูปที่ 9 แสดงความเปนปกติของขอมูล และความมีเสถียรภาพของคา

ความแปรปรวน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล 

 

 
รูปที่ 10 แสดงความเปนปกติของขอมูล และความมีเสถยีรภาพของคา

ความแปรปรวน ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล 

 

5. สรุป 

 5.1 สรุปผลผลการอบแหงกะป 

  ผลการอบแหงกะปท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส กะป

มีลักษณะช้ืนมาก ลักษณะเหมือนกะปท่ีไมไดผานการอบหรือ

ตากแดดมากอน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ลักษณะกะป

แหงไมท่ัวท้ังกอน  ดานนอกแหงแตดานในของกะปยังมี

ความช้ืนอยู เหมาะกับการนําไปใชปรุงอาหารหรือจําหนายได 

และอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส กะปแหงท้ังภายนอกและ

ภายใน การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับ

ความช้ืนโดยใชชุดควบคุมอัตโนมัติ วัดอุณภูมิความช้ืนดวย

โปรแกรม Lab view พบวาเวลาอบกะป 10 นาที อุณหภูมิ

เฉลี่ย 68.65 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ย 12.60% เวลา 

20 นาที อุณหภูมิเฉลี่ย 70.46 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ย 

7.46% เวลา 30 นาที อุณหภูมิเฉลี่ย 72.13 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนเฉลี่ย 9.86% และเวลา 40 นาที อุณหภูมิเฉลี่ย 

73.77 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ย 9.36% 

 5.2 สรุปผลการวิเคราะหความถูกตองตัวแบบทางสถิติ 

 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาขอมูลแตละตัวท่ีนํามาทํา

การทดลอง ขอมูลท่ีพิจารณามีการแจกแจงปกติ และขอมูลมี

ความเสถียรภาพของคาความแปรปรวน 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจาก งบประมาณกองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขท่ี 72/2557 และศูนย

เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาปญหาในกระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด กรณีศึกษา โรงผลิตนํ้าดื่มตรา เอ็มแอนดโฮ ซึ่งปจจุบันทํา

การผลิตนํ้าดื่มท้ังแบบขวดและแบบถัง  จากการศึกษากระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด ทําใหทราบถึงปญหา คือ มีนํ้า

ไหลลนออกมานอกขวด เน่ืองจากการทํางานของพนักงานไมสามารถควบคุมการไหลของนํ้าในขณะบรรจุขวดได จึงทําให

นํ้าในแตละขวดเติมเต็มไมพรอมกันจนนํ้าในบางขวดไหลลนขวดลงพ้ืนซึ่งเปนการสูญเสียนํ้าโดยเปลาประโยชน คิดเปน

รอยละ 29.37 ของปริมาณนํ้าท้ังหมด จากปญหาดังกลาว ทางผูวิจัยและเจาของโรงผลิตนํ้าดื่มไดรวมกันหาแนวทางใน

การแกไขปญหาในการบรรจุนํ้าดื่ม โดยการสรางเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดท่ีควบคุมดวยระบบก่ึงอัตโนมัติ เพ่ือนําไป

แกไขปญหาขางตน วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพ่ือลดปริมาณการสูญเสียของนํ้าและเวลาในกระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบ

ขวดขนาด 500 มล. ซึ่งสามารถสรุปผลการทดลองไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยปริมาณการสูญเสียของนํ้า

ลดลงรอยละ 89.34 ของปริมาณนํ้าท้ังหมด และลดระยะเวลาเหลือเพียง 7.78 วินาที/ขวด ซึ่งคิดเปนรอยละ 11.08 ทํา

ใหอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 771 ขวด/ช่ัวโมง จากการแกไขปญหาในกระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดโดยใชเครื่องบรรจุ

นํ้าดื่มแบบขวดระบบก่ึงอัตโนมัติท่ีสรางข้ึน ทําใหกระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเมื่อเทียบกับ

แบบเดิม 

คําหลัก  การบรรจุนํ้าดืม่, การสูญเสียนํ้า, การลดระยะเวลา 

 

Abstract 

This study investigated the problem of bottled drinking water. M & Ho brand It currently produces 

bottled and bottled drinking water. By studying the process of bottled drinking water. The problem is 

that the water is flowing out of the bottle. Because the work of the employees can’t control the flow 

of water while bottling. Therefore, the water in each bottle is filled together so that the bottled water 
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is overflowing to the bottom of the bottle, which is a waste of water, which is 29.37% of the total water. 

From such problems. Researchers and owners of drinking water plants have come together to find 

solutions to problems in the packaging of drinking water. By creating a bottled semi-automatic bottled 

water machine. To solve the above problems. The purpose of this study was to reduce the amount of 

water loss and time in the 500 ml bottle of drinking water. The results of the experiment can be 

summarized as follows. The loss of water was reduced by 89.34 percent of total water volume. And 

reducing the time to just 7.78 seconds / bottle, which is 11.08 percent, the production rate increased 

to 771 bottles / hour, thanks to the problem of bottled drinking water. Created Drinking bottled water 

is more effective than traditional drinks. 

 Keyword : Drinking water , Loss of water , Reducing time 

 

1. บทนํา 

 จากปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบันสงผลใหสถาน

ประกอบการธุรกิจตาง ๆ ตองหามาตรการมารองรับ

ผลกระทบดังกลาว เพ่ือใหธุรกิจไดรับผลกระทบจากปญหา

เศรษฐกิจนอยท่ีสุด และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ซึ่ง

ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตนํ้าดื่มเกิดข้ึนมาก เน่ืองจาก

มนุษยน้ันใชนํ้าดื่มในการประกอบชีวิตประจําวัน จึงทําให

ผู ประกอบการเห็น ถึงความสํ าคัญของการปรับปรุ ง

กระบวนการผลิต เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาและการแขงขันกันทางธุรกิจไดดียิ่งข้ึน 

 โรงผลิตนํ้าดื่มตรา เอ็มแอนดโฮ ตั้งอยูเลขท่ี 9/2 หมูท่ี 

2 ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปน

โรงงานแหงหน่ึงท่ีทําการประกอบธุรกิจในการผลิตนํ้าดื่ม 

เพ่ือจําหนายในเขตจังหวัดขอนแกน ปจจุบันมีชุดหัวจายนํ้า

ดื่มแบบขวดอยู 1 เครื่อง มีกําลังการผลิตอยูท่ี 685 ขวด/

ช่ัวโมง และมีหัวจายนํ้าแบบถังอยู 1 หัว มีกําลังการผลิตอยูท่ี 

100 ถัง/วัน จากการท่ีผูจัดทําโครงการไดทําการศึกษาและ

ทําการเก็บขอมูลภายในโรงผลิตนํ้าดื่มตรา เอ็มแอนดโฮ ใน

สายการผลิตนํ้าดื่มแบบขวดทําใหพบปญหาดังตอไปน้ี คือ มี

นํ้าไหลลนออกขวด เน่ืองจากการทํางานของพนักงานไม

สามารถควบคุมการไหลของนํ้าในขณะบรรจุขวดได จึงทําให

นํ้าในแตละขวดเติมเต็มไมพรอมกันจนนํ้าในบางขวดไหลลน

ขวดลงพ้ืนเกิดเปนของเสียคิดเปนรอยละ 29.37 ของปริมาณ

นํ้าท้ังหมด และทําใหพ้ืนโรงงานเปยกแฉะสกปรก งายตอการ

เกิดอุบัติเหตุตอผูปฏิบัติงานท่ีทํางานอยูบริเวณน้ันได  

 ทางผูวิจัยรวมกับโรงผลิตนํ้าดื่ม ตราเอ็มแอนดโฮ จึงได

รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาในการบรรจุนํ้าดื่ม โดย

การสรางเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดท่ีควบคุมดวยระบบ

ก่ึงอัตโนมัติ เพ่ือนําไปแกไขปญหาขางตน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1 เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด

ระบบก่ึงอัตโนมัต ิ

 2.2 เพ่ือลดปริมาณการสูญเสียของนํ้าในกระบวนการ

บรรจุนํ้าดื่มแบบขวด 

 2.3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบ

ขวดระบบก่ึงอัตโนมัติ 

 

3. การทํางานของเคร่ืองบรรจุน้ํา ด่ืมแบบขวดระบบ

กึ่งอัตโนมัติ 

 เครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดระบบก่ึงอัตโนมัตมิีหลักการ

ทํางาน คือ เมื่อนําขวดท่ีจะบรรจุวางลงบนโตะหมุนลําเลียง

ขวดหรือบนสายพานลําเลียง ขวดจะถูกลําเลียงมายังเครื่อง

บรรจุโดยผานสวิทชลําแสงเช็คขวด กระบอกลมจะก้ันขวดไว

ใหหยุดตรงหนาหัวบรรจุ จากน้ันเครื่องจะล็อคขวดใหแนน

พรอมกับหัวบรรจุเลื่อนลงมาเสียบเขาไปในปากขวดทําการ

บรรจุตามปริมาตรขวดน้ัน โดยกําหนดระดับนํ้าจากปากขวด
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ไดเมื่อบรรจุเสร็จเต็มทุกขวด หัวบรรจุจะถอยข้ึนจากปาก

ขวด หัวบรรจุจะปดท่ีปลายท่ีกันหยด จากน้ันชุดกระบอกลม

ก้ันขวดจะปลอยขวดใหเลื่อนออกไปตามสายพานและนําขวด

ใหมท่ีตอแถวเขามาแทนท่ีเพ่ือทําการบรรจุตอไป การทํางาน

จะเปนระบบตอเน่ืองกันโดยตลอดเมื่อมีขวดเขามา เมื่อไมมี

ขวดเครื่องก็จะไมทํางาน เมื่อบรรจุเสร็จเรียบรอยแลว

สามารถสงตอไปยังเครื่องคัดฝาและกระบวนการอ่ืนๆ  

 

 
 

รูปที่ 1 สวนประกอบเคร่ืองบรรจุน้ําด่ืมแบบขวด 

 

4. วิธีดําเนินงาน 

 4.1 ศึกษากระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด 

  เริ่มจากศึกษากระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด

ตั้งแตนํ้าเขาสูกระบวนการกรองนํ้าดวยระบบ RO และผาน

การฆาเช้ือดวย UV แลวนํ้าก็ถูกนําไปพักไวในถังรอการนําไป

บรรจุขวด เตรียมขวดนํ้าเปลาแลวทําการเรียงขวดนํ้าลงถาด

จํานวน 12 ขวด นําถาดท่ีเตรียมไวไปวางใตหัวจายนํ้าแลว

เปดวาลวนํ้าเติมนํ้าใหเต็มทําการปดวาลวแลวจึงนําถาดออก 

ทําการปดฝาขวด โดยใชมือในการหมุนปดฝาแลวนําไปวางไว

รอการแพ็ค ทําการบรรจุแพ็คโดยนําขวดนํ้าท่ีจํานวน12ขวด 

มาเรียงในแผนซีนพลาสติก ทําการเปาลมรอนใหแนบสนิท

กับขวดถือวาสิ้นสุดกระบวนการ 

 4.2 เก็บขอมูล 

  กําลังผลตินํ้าดืม่แบบขวดในชวงเดอืนตุลาคมถึง

ธันวาคม 2559 มีกําลังผลิตดังกราฟ 

 
รูปที่ 2 กําลังผลิตน้ําด่ืมแบบขวดในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 

  ซึ่งขวดท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสดุคือ ขวดบรรจุนํ้า

ดื่มขนาด 500 ml มียอดการสั่งรวม 3 เดือนเปนจํานวน 735 

แพ็ค  

 

 4.3 วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกไข 

  จากการศึกษากระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดทํา

ใหทราบสาเหตุของปญหากระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด 

พบวากระบวนการผลิตน้ันใชคนในการควบคุมกระบวนการ

ท้ังหมดและหัวจายนํ้าไมสามารถควบคุมการไหลใหสม่ําเสมอ

เทากันทุกหัวได จึงทําใหผลผลิตท่ีไดไมเต็มกําลังและเกิดการ

สูญเสียของนํ้ามากอยางเห็นไดชัด 

 

  
 

รูปที่ 3 ปญหาการควบคุมหัวจายไมไดในกระบวนการบรรจุน้ําด่ืม 

 

  ทางทีมผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมลูการสญูเสยีนํ้าดืม่

แบบขวดขนาดบรรจุ 500 ml โดยมีวิธีการช่ังนํ้าหนักนํ้าท่ี

สูญเสียบริเวณหัวจาย 

 

  
 

รูปที่ 4 วธิีการเก็บขอมูลการสูญเสียน้ําด่ืมดวยการชั่งน้ําหนัก 
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4.ชุดรางลําเลียง 
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 ท่ีความเช่ือมั่น 95 % จะหาจํานวนครั้งในการสุมงาน 

(N) 

  
2

)P-(1P
2

C
N      

σ

×
=                           (1) 

เมื่อ σ  แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

  P แทน  อัตราการวางงานโดยเฉลี่ย   

  n แทน  จํานวนครั้งของการสุม 

  c แทน  คาคงท่ีท่ีความเช่ือมั่น 95%   

 แทนคา 2
0.6964

0.424×
2

1.96
 =N       

จะได 19.2011 =N        

 20N      ≈  ครั้ง 

 

  สามารถสรปุปริมาณนํ้าท่ีสูญเสียไดดังน้ี 

 

 
 

รูปที่ 5 กราฟแสดงปริมาณการสูญเสียน้าํ 

 

  ปริมาณนํ้าท่ีสูญเสียคิดเปนรอยละ 29.37 ของ

ปริมาณนํ้าท้ังหมดท่ีใชในการผลิตนํ้าดื่มแบบขวดขนาดบรรจุ 

500 ml ถาคิดท่ีปริมาณนํ้าท่ีสูญเสียในการสุมเก็บตัวอยาง

ปริมาตร 51,900 ml และจากการจับเวลาการทํางานเฉลี่ย

อยูท่ี 8.75 วินาทีตอขวด โดยกระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบ

ขวด มีอัตราการผลิตอยูท่ี 685 ขวดตอช่ัวโมง จากการศึกษา

กระบวนการผลิตและเก็บขอมูลทําใหทราบวา กระบวนการ

ผลิตนํ้าดื่มแบบขวดควรมีเครื่องจักรมาชวยในการผลิตนํ้าดื่ม

แบบขวดเพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบรรจุนํ้าดื่ม

แบบขวด 

  4.4 ออกแบบเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดระบบ

ก่ึงอัตโนมัติ 

 
 

รูปที่ 6 แบบเคร่ืองบรรจุน้ําด่ืมแบบขวดระบบกึ่งอัตโนมัติที่ทําการ

ออกแบบ 

 

 เครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดระบบก่ึงอัตโนมัติท่ีสรางข้ึน

มีขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 3.20 เมตร สูง 1.80 เมตร 

ประกอบดวย 4 สวนหลักคือ 

  4.4.1 ชุดถังบรรจุนํ้าดื่ม มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมคาง

หมู เพ่ือใหงายตอการออกแบบโครงสรางและรองรับชุดหัว

จายซึ่งสามารถทําใหนํ้าไหลลงไดอยางสะดวก ถังพักนํ้า

สามารถบรรจุนํ้าได 100 l    

  4.4.2 ชุดหัวจายนํ้า หัวจายสามารถควบคุมการ

เปดปดไดอยางแมนยํา และสามารถบรรจุนํ้าไดครั้งละ 6 หัว

เพ่ือใหสอดคลองกับขนาดถังพักนํ้าท่ีมีการเช่ือมตอกัน  

  4.4.3 ชุดรางลําเลียงขวด วัสดุท่ีใชสรางโครงถังใช

วัสดุเหล็กกลาไรสนิมเกรด 304 ท่ีมีขนาดความยาวและความ

กวางตรงตามขนาดของขวดและขนาดมาตรฐานของสายพาน

สามารถรองรับนํ้าหนักได 60 kg 

      4.4.4 ระบบควบคุมการทํางาน ระบบการทํางาน

จะใชโปรแกรม PLC ในการจัดระบบการทํางานของเครื่อง

บรรจุนํ้าดื่มแบบขวด 

 4.5 ดําเนินการสรางเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดระบบ

ก่ึงอัตโนมัติ 

  4.5.1 ดําเนินการสรางชุดถังพักนํ้า โดยใชส

แตนเลสแผนมาพับและทําการเช่ือมแบบ TIG  

 

  
  

รูปที่ 7 การดําเนินการสรางชุดถังพักน้ํา 

การเก็บตัวอยางปริมาณน้ํา

ปริมาณนํ้าที่สูญเสีย

ปริมาณนํ้าที่ใชจริง

ถังพักนํ้า 

รางลําเลียง 

หัวจายนํ้า 
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       4.5.2 ดําเนินการสรางชุดหัวจายนํ้า โดยใชโซลิ

นอยดวาลวมาควบคุมการเปดปด และหัวจายสามารถปรับให

สูงต่ําได 
 

  
 

รูปที่ 8 การดําเนินการสรางชุดหัวจายน้าํ 
 

  4.5.3 ดําเนินการสรางชุดรางลําเลียง โดยใชสแตน

เลสเกรด 304 แบบกลองและทําการเช่ือมแบบ TIG 
 

  
 

รูปที่ 9 การดําเนินการสรางชุดรางลําเลียง 
 

  4.5.4 ติดตั้งระบบควบคุมการทํางาน ติดตั้งระบบ

ไฟฟาในเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดระบบก่ึงอัตโนมัติ จาก 

PLC ลงสูอุปกรณในเครื่อง 
 

  
 

รูปที่ 10 การติดต้ังระบบควบคุมการทํางาน 

 

 เครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบขวดท่ีสรางเสร็จพรอมใชงาน 
 

 
 

รูปที่ 11 สวนประกอบเคร่ืองบรรจุน้ําด่ืมแบบขวด 

 4.6 ทดสอบเครื่ อ งบรรจุ นํ้ าดื่ มแบบขวดระบบ

ก่ึงอัตโนมัติ 

 เตรียมวัสดุอุปกรณในการทดลอง คือ เครื่องบรรจุนํ้า

ดื่มแบบขวดระบบก่ึงอัตโนมัติ ท่ีพรอมสําหรับการทดสอบ

เบ้ืองตน และขวดเพ่ือทําการทดสอบ 

 

   
 

รูปที่ 12 อุปกรณที่ใชในการทดสอบเคร่ืองบรรจุน้ําด่ืมแบบขวด 

 

5.ผลการดําเนินงาน 

 5.1 ผลการออกแบบและสรางเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบ

ขวดระบบก่ึงอัตโนมัติ 
 

  

 
 

รูปที่ 13 แสดงเคร่ืองบรรจุน้ําด่ืมแบบขวดระบบกึ่งอัตโนมัติทีอ่อกแบบ

เทียบกับเคร่ืองที่สรางขึ้น 

 

  เครื่องบรรจุ นํ้าดื่มแบบขวดระบบก่ึงอัตโนมัติ  

ควบคุมการทํางานดวยโปรแกรมพีแอลซี (Programmable 

Logic Controller) โดยสามารถเริ่มทํางานจากการใชสวิตซ

ปุมกด (Push Button Switch) ก็สามารถทํางานได 

 5.2 ผลการทดสอบการลดปริมาณการสูญเสียใน

กระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด 
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  5.2.1 ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสีย

ของนํ้าดื่มในกระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด ขนาดบรรจุ 

500 ml หลังการปรับปรุง 

 

 
 

รูปที่ 14 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการสูญเสียน้ําด่ืมกอนและหลัง 

การปรับปรุง 

  5.2.2.ผลการทดสอบหาระยะเวลาท่ีสูญเสียใน

กระบวนการบรรจุนํ้าดื่มแบบขวด ขนาดบรรจุ 500 มล. หลัง

การปรับปรุง 

 

 
 

รูปที่ 15 กราฟแสดงระยะเวลาในกระบวนการบรรจุน้าํด่ืมแบบขวด 

กอนและหลังการปรับปรุง 

 

5.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบรรจุนํ้าดื่ม

แบบขวดระบบก่ึงอัตโนมัติ อัตราการผลิตของกระบวนการ

บรรจุนํ้าดื่มแบบขวดระบบก่ึงอัตโนมัติของขวดขนาด 500 

มล. มีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึน เปน 771 ขวด/ช่ัวโมง 

 
 

รูปที่ 16 กราฟแสดงกําลังการผลิตน้ําด่ืมแบบขวดกอนและหลังการ

ปรับปรุง 

 

6.สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผลการดาํเนินงาน 

  จากการออกแบบและสรางเครื่องบรรจุนํ้าดื่มแบบ

ขวดระบบก่ึงอัตโนมัติ มาชวยแกไขปญหากระบวนการบรรจุ

นํ้าดื่มแบบขวด เครื่องบรรจุ นํ้าดื่มแบบขวดท่ีสรางข้ึน

สามารถลดปริมาณการสูญเสียนํ้าจากเดิมมีปริมาณการ

สูญเสียนํ้าจํานวน 20 แพ็ค อยูท่ี 51,900 มล.(216.25 มล./

ขวด) ลดลงเหลือ 5,530 มล. (23.04 มล./ขวด) ทําใหปริมาณ

นํ้าท่ีสูญเสียลดลงได 46,370 มล. (193.21 มล./ขวด) หรือ

คิดเปนรอยละ 89.34 และสามารถลดระยะเวลาในการบรรจุ

นํ้าดื่มแบบขวดจากเดิมใชเวลา 8.75 วินาที/ขวด หลังจากใช

เครื่องจักรใชเวลาเพียง 7.78 วินาที/ขวด ทําใหเวลาลดลงได

ถึง 0.97 วินาที/ขวด หรือคิดเปนรอยละ 11.05 ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐาน 

 6.2/ขอเสนอแนะ 

  สามารถนําแนวความคิดจากงานวิจัยน้ีไปศึกษา 

เพ่ิมเติมtแลวนําไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับเครื่องบรรจุนํ้าดืม่

ระบบก่ึงอัตโนมัติแบบอ่ืนtเพ่ือทําใหกระบวนการทํางานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานใหแกพนักงาน 
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แบบกึ่งแข็ง (การกวน) และผ่านกระบวนการทางความร้อน T6    

Study the Mechanical Properties of Aluminum Alloy A356 with Semi Solid 
(Stir Casting) Process and Heat Treatments T6 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสม เกรด A356 ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบกึ่งแข็ง 
โดยใช้การกวนที่ความเร็วรอบ 300, 500 และ 700 รอบต่อนาที ท่ีระยะเวลากวน 5, 10 และ 15นาที จากน้ันท าการเทลงแบบ
หล่ออะลูมิเนียมที่อุณหภูมิ 680 องศาเซลเซียส แล้วจุ่มน้ าที่อุณหภูมิ 580 องศาเซลเซียส จากนั้นน าช้ินงานที่ได้จากกระบวนการ
หล่อแบบกวนผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 โดยในการทดลองได้อบละลายที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
1 ช่ัวโมง ท าการชุบน้ าที่อุณหภูมิห้อง และใช้อุณหภูมิในการบ่มเทียม 160 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลา 1, 6 และ 8 ช่ัวโมง จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที และเวลากวน 10 นาที ส่งผลให้ค่ าสมบัติความแข็งสูงสุดคือ 
71.56 HB และมีโครงสร้างจุลภาคเป็นเกรนแบบก้อนกลม ส่วนช้ินงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 ผลการทดลองพบว่า 
การบ่มเทียมที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ท่ีระยะเวลา 1, 6 และ8 ช่ัวโมง ให้ค่าความแข็งเท่ากับ 83.31, 91.62 และ 99.52 
HB ตามล าดับ ลักษณะโครงสร้างจุลภาคหลังกระบวนการทางความร้อน T6 จะมีลักษณะเป็น แบบก้อนกลมที่มีความสม่ าเสมอ
ยิ่งขึ้น และพบว่าเฟสยูเทคติกซิลิกอนก้อนกลมมากขึ้น ซึ่งเกิดจากเฟสยูเทคติกซิลิกอนแพร่กระจายเข้าสู่เนื้ออะลูมิเนียมมากข้ึน 
ท าให้เกิดการขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคช่ัน ซึ่งจะเป็นผลท าให้ความแข็งเพิ่มขึ้น 
 ค าหลัก  การหล่อแบบกึ่งแข็ง กระบวนการทางความร้อน สมบัติทางกล 
 
ABSTRACT   
 The purpose of this research was to investigate mechanical properties of A356 mixed aluminum alloy 
which was solidified via semi-solid casting with stirring speed of 300, 500, and 700 rpm for 5, 10, and 15 
minutes.  After that, it was poured into a die cast aluminum at 680 Celsius and put into the water at 580 
Celsius.  Then T6 heat treatment was applied with a sheet obtained from stir casting process.  In this 
experiment, solution treatment was used at 540 Celsius for 1 hour.  The sheet was put into the water at 
room temperature and taken into artificial aging treatment at 160 Celsius for 1, 6, and 8 hours.  The results 
indicated that the maximum hardness value was 71.56 HB when stirring at 300 rpm for 10 minutes and its 
microstructure of A356 alloy was globular.  For the sheet gathered from the T6 heat treatment, it found that 
the artificial aging at 160 Celsius for 1, 6, and 8 hours provided the hardness values at 83.31, 91.62, and 
99.52 HB, respectively.  Its microstructure after applying the T6 heat treatment was more globular.  Similarly, 
the face of eutectic silicon was more globular because the eutectic silicon was better transmitted into 
aluminum content.  This would impede dislocation motion and increase the hardness value. 
 Keywords: Semi-Solid, Heat Treatment, Mechanical Properties 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันอะลูมิเนียมได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม
ต่างๆ  เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้าง 
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมใช้อะลูมิเนียม ในการผลิตภัณฑ์
ช้ินส่วนยานยนต์เพื่อสร้างเครื่องยนต์และยังสามารถลด
น้ าหนักของรถยนต์ เครื่องบิน  และยังมีการใช้อะลูมิเนียม
แทนเหล็กในงานก่อสร้าง เนื่องจากอะลูมิเนียมเป็นธาตุกึ่ง
โลหะและสามารถใช้แทนโลหะได้ และยังมีคุณสมบัติที่
เด่นหลายด้าน เช่น น้ าหนักเบา ต้านทานการกัดกร่อน 
ทนต่อการสึกหรอ ไม่เป็นสนิมและมีความแข็งแรงสูง จึง
เป็นที่นิยมในการใช้งานเป็นอย่างมาก 
 อะลูมิเนียมผสมเกรด A356 นั้นเป็นธาตุผสมจะ
ประกอบด้วยส่วนผสมของธาตุ 7 % ของซิลิกอนและ 
0.35 % แมกนีเซียม โดยซิลิกอนจะมีคุณสมบัติทางด้าน
ความสามารถในการหล่อ และแมกนี เซียมจะท าให้
อลูมิเนียมชนิดนี้ สามารถปฏิบัติการทางความร้อนได้มี
คุณสมบัติที่ดีเหมาะกับงานหล่อซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรม และในปัจจุบันการขยายตัว
ของการผลิตอะลูมิเนียมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางเรา
จึงได้ท าการศึกษาและถูกน ามาเป็นหัวข้อ ในการศึกษา
เพื่อน ามาทดสอบประสิทธิภาพในการน าอะลูมิเนียมผสม
เกรด A356 ที่ผ่านการหล่อแบบกึ่งแข็งและน าน้ าโลหะ
จากการหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ไปเทลงแม่พิมพ์
ของช้ินงานให้เย็นตัวจากนั้นน าช้ินงานท่ีผ่านการหล่อแบบ
กึ่งแข็ง มาเข้าผ่านกระบวนการทางความร้อนเพื่อสมบัติ
ทางกลและโครงสร้างจุลภาคที่ดีขึ้น  และน าช้ินงาน
อะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ที่ผ่านกระบวนการทางความ
ร้อนนั้นไปทดสอบสมบัติทางกล เพื่อศึกษาสมบัติทางกล 
และให้ได้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพงานนั้นๆ หรือเพื่อ
ศึกษาหาความเหนียว ความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาค 
เพื่อศึกษาให้ทราบถึงสมบัติทางกลและโครงสร้างของ
อะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ที่ดีขึ้น 
 ดังนั้นงานศึกษาสมบัตทิางกลของอะลมูิเนียมผสมเกรด A 
356 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนด้วยการหล่อแบบ
กึ่งแข็งนี้ จึงเห็นถึงความส าคัญในการมาพัฒนาเพื่อต่อ
ยอดอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ให้ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ได้ในอนาคต และได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
สมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมเกรด A356 โดยใช้
กระบวนการทางความร้อนแล้วน ามาทดสอบหาสมบัติทาง
กล ได้แก่ ความเหนียว ความแข็ง ความแข็ง เป็นต้น แล้วน าผลลัพธ์
ที่ได้มาศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 
ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ต่อไป 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1 รศ.ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร และคณะได้ศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อ
สมบัติทางกล และโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อ
แบบอัดกึ่งของแข็ง A356 โดยกระบวนการที่ใช้ในการ
เตรียมอะลูมิเนียมหล่อแบบกึ่งแข็งโดยกรรมวิธีการอัดขึ้น
รูปคือ Gas Indued Semi-Solid Squeezed Gasting  
(GISS-SC) และกระบวนการทางความร้อนที่ใช้คือ T5 
และ T6 โดยกระบวนการ T5 คือน าช้ินงานไปบ่มโดย
ไม่ได้อบละลาย และกระบวนการ T6 ประกอบด้วยขึ้น
ตอนการอบละลาย (Solution Treatment) ที่อุณหภูมิ 
520 °C และ 540 °C เป็นระยะเวลา 4 ช่ัวโมง และ 8 
ช่ัวโมง และผ่านขั้นตอนการอบชุบ Quenching ด้วยการ
ชุบช้ินทดสอบในน้ าและน า ช้ินทดสอบเหล่านั้นผ่าน
ขั้นตอนการบ่ม (Aging) ด้วยการอบช้ินทดสอบที่อุณหภูมิ 
135 °C,165 °C และ 196 °C เป็นระยะเวลา 4,8,12และ
16ช่ัวโมงตามล าดับ ผลการทดสอบจะพบว่า ค่าความแข็ง
สูงสุดที่ได้มี่ค่าเท่ากับ 142.40 HB ซึ่งได้จากการอบ
ละลายที่   540 °C เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง และบ่มเทียมที่ 
135 °C เป็นเวลา12 ช่ัวโมง  
 2.2 H.Moller และคณะ ได้ศึกษาสมบัติทางกล
ของอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ที่ผ่านกระบวนการหล่อ
แบบก่ึงของแข็ง และกระบวนการทางความร้อน งานวิจัย
นี้เป็นการขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อแบบกึ่งแข็ง และ
ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 โดยในการทดลองได้
อบละลาย (Solution Treatment) ที่อุณหภูมิ 540 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ 
จากนั้น น าไปท าการบ่ม (Artificial Aging) ที่ 3อุณหภูมิ 
คือ 160 180 และ 190 องศาเซลเซียส และเวลาในการ
บ่ม 5 ช่วง คือ 30 นาที 1 2 4 และ 6 ช่ัวโมง ทั้ง 3 
อุณหภูมิ จากการทดลองพบว่า การบ่มที่อุณหภูมิ 160 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ให้ค่าความแข็งมากสุด 
 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเตรียมช้ินงานที่ใช้ใน
การทดลองมีอุณหภูมิเทน้ าโลหะของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
ซึ่งท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการทดลองได้ ทางกลุ่ม
ของเราจึงท าการทดลองโดยการหล่อขึ้นรูปด้วยกระบวน
การกล่อแบบกึ่งแข็ง ที่อุณหภูมิระหว่าง 615 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5 ,10 ,15 นาที ความเร็วรอบคงที่ ที่ 
300, 500, 700 รอบต่อนาที เพื่อดูว่าความเร็วรอบ
เท่าไหร่ มีคุณสมบัติทางกลที่ดี แล้วน าความเร็วรอบที่ดี
ที่สุดไปอบละลายที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1 ช่ัวโมง จากนั้นท าการ Aging ที่อุณหภูมิ 160 องศา
เซลเซียส ในระยะเวลา 1, 6, 8 ช่ัวโมง แล้วน าไปศึกษา



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

401 
 

สมบัติทางกลและตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค เพื่อดูว่า
ช่วงที่การท า Heat Treatment  เวลาเท่าไหร่ มี
คุณสมบัติทางกลที่ดี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
     วัสดุที่ใช้ในการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้คือ 
อะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ซึ่งมีส่วนผสมเคมีดังตารางที่1 
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 

วัสด ุ
ส่วนผสมเคมี (ร้อยละโดยมวล) 

Si Mg Fe Ti Cu Mn Zn 
A356  6.89 0.34 0.12 0.12 0.07 0.006 0.005 

 
 3.2 วิธีการทดลอง 
  3.2.1 ขั้นตอนการหล่อแบบกึ่งแข็ง 
   3.2.1.1 ขั้นตอนการลอมอะลูมิเนียม 
โดยเริ่มจากเปิดเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแก่เบ้าหลอม เป็น
เวลา 15 นาที หลังจากนั้นน าอะลูมิเนียมที่ตัดเป็นช้ิน
เล็กๆ มีขนาดประมาณ 1 กิโลกรัม ใส่ในเบ้าหลอมโลหะ 
จนกระทั่งอะลูมิเนียมหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 720 องศา
เซลเซียส 
   3.2.1.3 ลดอุณหภูมิของน้ า โลหะ
อะลูมิเนียมหลอมเหลวให้มีอุณหภูมิ 615 องศาเซลเซียส 
แล้วเริ่มกวนผสมด้วยความเร็วรอบคงที่ 300, 500, 700 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 5, 10, 15 นาที  
   3.2.1.2 จากนั้นท ากานเติมฟลั้กซ์ที่ 
15 % ของน้ าหนักอะลูมิเนียม ในการก าจัดสารประกอบ
ออกไซด์หรือขี้ตะกรัน และในกระบวนการลดแก๊ส 
หรือฟลั้กซ์คลุมผิวส าหรับป้องกันการดูดซึมแก๊สหรือเกิด
ออกซิเดช่ัน 
   3.2.1.4 ขั้นตอนการเทหล่อขึ้นรูป
ช้ินงาน โดยน าอะลูมิเนียมที่ขณะหลอมเหลวที่มีอุณหภูมิ 
680 องศาเซลเซียส เทใส่แบบหล่อโลหะรูปทรงกรวยและ
ราง  
   3.2.1.5 จากนั้นปล่อยให้อุณหภูมิ
ช้ินงานเท่ากับ 580 องศาเซลเซียส แล้วท าการจุ่มน้ า 
 
 

 

   

3.2.2 กรบวนการทางความร้อน T6 
   3.2.2.1 น า ช้ินงานมาอบละลายที่
อุณหภูมิ 540 °C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงในเตาเผาอุณหภูมิต่ า 
ปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ 
   3.2.2.2น าช้ินงานชุบน้ าที่อุณหภูมิห้อง
ทันที หลังจากเสร็จจากการอบละลาย 
   3.2.2.3น าช้ินงานที่ผ่านการอบละลาย
ไปบ่มแข็งเทียม (Artificial Aging) ในเตาอบอุณหภูมิต่ า 
โดยการท าบ่มเทียมที่อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 1, 6, 8 
ช่ัวโมง 
 

 

รูปที่ 2  กราฟแสดงกระบวนการทางความร้อน T6 
 

 3.3 วิธีการทดสอบสมบัติทางกล 
  3.3.1 การทดสอบความแข็ง (Hardness) 
   3.3.1.1การทดสอบความแข็ง โดยน า
ช้ินงานมาตัดให้ได้ขนาดกว้าง 25 mm ยาว 15 mm 
จากนั้นตั้งค่าเครื่องทดสอบ เลือกชนิดการทดสอบความ
แข็งแบบบริเนลล์  
 

                    
 

    รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างชิ้นงานหลังท าการทดสอบ  
             ความแข็ง 
   

   3.3.1.2ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ก ร ะ แ ท ก 
(Impact Testing) โดยน าช้ินงานมาขึ้นรูปให้ได้รูปร่าง
และขนาดตามมาตรฐาน ASTM E 23 ซึ่งจะใช้การ
ทดสอบการกระแทกแบบชารป (Charpy Impact Test)  
 

 
 

 3.4 ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค รูปที่ 1 ขัน้ตอนการกวนอะลมูิเนียม 
 

รูปที่ 4 แสดงตวัอย่างชิ้นงานหลังท าการทดสอบความ 
              ต้านทานแรงกระแทก 
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  3.4.1 ขัดผิวตัวอย่างช้ินงานให้เรียบโดยใช้
กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์หยาบไปจนถึงเบอร์ละเอียด 
(เบอร์ 100-1,200) หลังจากนั้นน าช้ินงานไปล้างน้ าให้
สะอาด ก่อนที่จะน าช้ินงานไปขัดเงา (Polishing) ด้วยผง
อะลูมินา 5, 1, 0.1 ไมโครเมตร ตามล าดับ 
  3.4.2 การวัดขนาดเกรนด้วยวิธี Intercept 
ช้ินงานทดสอบที่ต้องการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับมห
ภาคหลังจากตรวจสอบโครงสร้าง จะน ามาวิเคราะห์และ
วัดขนาดเกรนด้วยวิธีการวัด Intercept E562 ซึ่งจะมี
วงกลม 3 วง ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 79.58, 53.05 และ 
26.53 mm ตามล าดับ ซึ่งจะมีความยาวเส้นรวมเท่ากับ 
500 mm พอดี โดยการวิเคราะห์นี้ทางผู้จัดท าได้ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Material Plus แสดงดังรูปที่ 5 
 

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการวัดขนาดเกรน 
 
4. ผลการทดลอง 
 4.1 ผลการศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้าง
จุลภาคของอะลูมิเนียม A356 ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ
ทางความร้อน 
  4.1.1 ผลการทดสอบความแข็ง  
  จากการด าเนินการทดสอบหาค่าความแข็งกับ
ช้ินงานทดสอบของอะลูมิเนียม A356 ด้วยเครื่องทดสอบ
ความแข็ง โดยเลือกใช้การทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ 
และจากรูปที่6 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบความแข็ง  
พบว่าผลการทดสอบความแข็งของอะลูมิเนียม A356 มีค่า
ความแข็งเฉลี่ยที่ดีที่สุดเท่ากับ 71.56 HB  ที่ความเร็วรอบ
ในการกวน 300 รอบต่อนาที เวลากวนที่ 10 นาที 

 

 
 

รูปที่ 6  แผนภูมิแสดงค่าความแข็ง 
   

  4.1.2 ผลการทดสอบแรงกระแทก   
  ช้ินทดสอบมีขนาดตามมาตรฐาน ASTM E 23 
ซึ่งจะใช้การทดสอบการกระแทกแบบชาร์ป  (Charpy 
Impact Test) จากรูปที่ 7  แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ
แรงกระแทก  พบว่าผลการทดสอบแรงกระแทกของ
อลูมิเนียม A356 มีค่าความต้านทานแรงกระแทกเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 5.33 Joule ที่ความเร็วรอบ 700 รอบ
ต่อนาที เวลากวน 15 นาที 

 
รูปที่ 7  แผนภูมิแสดงค่าความต้านทานแรงกระแทก 

 
  4.1.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของ
อะลูมิเนยีม A356 
  จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของ
อะลูมิเนียม A356  ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง พบว่า
ช้ินงานที่ผ่านการหล่อแบบธรรมดา โดยไม่ผ่านการกวน 
เฟสอะลูมิเนียมปฐมภูมิ มีลักษณะโครงสร้างเป็นเดนไดร์ท 
(Dendrite) ทีมีขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายกิ่งไม้ ส่วนช้ินงาน
ทีผ่านการกวน พบว่าการกวนด้วยความเร็วรอบที่ 300 , 
500 และ 700 รอบต่อนาที โครงสร้างเฟสอะลูมิเนียม
ปฐมภูมิลักษณะรูปร่างกลม (Globular) ละเอียด ขนาด
เล็ก  
  

         
        ก.                                           ข.          

          
        ค.                                           ง. 
 
รูปที่ 8 โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมผสมเกรด A356  
         ที่ผ่านการหล่อแบบกึ่งแข็ง 
         ก. ไม่ผ่านการกวน        ข. 300 rpm 10 min 
         ค. 500 rpm 10 min    ง. 700 rpm 10 min 
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  4.1.4  ผลการตรวจสอบขนาดเกรนของ
อะลูมิเนียมผสมเกรด A356 
  การตรวจสอบขนาด เกรนนั้ น เพื่ อที่ จ ะ
ตรวจสอบขนาดเกรนของช้ินงานที่ผ่านกระบวนการหล่อ
แบบกึ่งแข็ง โดยการกวนที่ความเร็วรอบ 300, 500, 700 
รอบต่อนาที จากรูปที่ 9 ผลการตรวจสอบขนาดเกรนของ
อะลูมิเนียมผสมเกรด A356 พบว่าการกวนที่ความเร็ว
รอบ 300 รอบต่อนาที ที่เวลากวน  10นาที พบว่ามีขนาด
เกรนละเอียดกว่าที่ความเร็วรอบ 500, 700 รอบต่อนาที 
และที่เวลากวนต่างๆ  

 

รูปที่ 9 แผนภูมแิสดงขนาดเกรนของอะลูมิเนียมผสมเกรด 
               A 356 
 
 4.2  ผลการศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้าง
จุลภาคของอะลูมิเนียม A 356 ที่ผ่านกระบวนการทาง
ความร้อน T6 
  เป็นการน าอะลูมิเนียม A356 ที่ความเร็วรอบ 
300 รอบต่อนาที เวลากวน 10นาที โดยผ่านการอบ
ละลายที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
และบ่มเทียมที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 , 
6 และ 8 ช่ัวโมง ตามล าดับ  
  4.2.1 ผลการทดสอบความแข็ง  
  จากรูปที่ 10 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ
ความแข็ง  ผลการทดสอบความแข็งของอะลูมิเนียม 
A356 พบว่ามีค่าความแข็งเฉลี่ยมมากที่สุดเท่ากับ 99.52 
HB โดยการอบละลายที่อุณหภูม ิ540 องศาเซลเซียส และ
บ่มเทียม อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง 
โดยใช้ความเร็วรอบในการกวน 300 รอบต่อนาที และ
เวลาในการกวน 10 นาท ี

 
       รูปที่ 10 แผนภูมิแสดงค่าความแขง็อะลูมิเนียม A356 ที่  
                  ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 

  4.2.2 ผลการทดสอบแรงกระแทก  
  จากรูปที่ 11 ผลการทดสอบแรงกระแทกหลัง
ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 ผลการทดสอบแรง
กระแทกของอลูมิเนียม A356 ที่ผ่านกระบวนการทาง
ความร้อน T6 พบว่ามีค่าความต้านทานแรงกระแทกเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 8.16 Joule และเวลาในการท า
กระบวนการทางความร้อน T6 ที่ให้ค่าความต้านทานแรง
กระแทกท่ีดีที่สุดคือการบ่มเทียม 1 ช่ัวโมง 

 
รูปที่ 11  แผนภูมิแสดงค่าความต้านทานแรงกระแทก  

 
  4.2.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของ
อะลูมิเนยีม A356 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6  
  จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของ
อะลูมิเนียม A356  ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง พบว่า
ช้ินงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 มีข้อสังเกต
ว่า ลักษณะโครงสร้าง เกรนหลังกระบวนการทางความ
ร้อน T6 จะมีลักษณะเป็น แบบก้อนกลมและมีความ
สม่ าเสมอยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช้ินงานที่ไม่ผ่าน
กระบวนการทางความร้อน T6  
 

  
         (ก)                                        (ข) 

 
(ค) 

 

รูปที่ 12 โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมผสมเกรด   
           A356  ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 
           (ก) บ่มเทียม 1 ชั่วโมง    (ข) บ่มเทียม 6 ชั่วโมง                
           (ค) บ่มเทียม 8 ชั่วโมง    
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  4.2.4 ผลการตรวจสอบขนาดเกรนของ
อะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ที่ผ่านกระบวนการทางความ
ร้อน T6 
  จากการตรวจสอบขนาดเกรนของช้ินงานที่
ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 พบว่าที่การบ่มเทียม
อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส 8 ช่ัวโมงมีขนาดเกรนเท่ากบั 
5 ซึ่งมีความละเอียดมากกว่า 1และ6 ช่ัวโมง 
 

 
 

 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 5.1  สรุปผล 
 จากการด า เนินการศึกษาสมบัติ ทางกลและ
โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ที่ผ่าน
กระบวนการหล่อแบบกึ่งแข็ง และกระบวนการทางความ
ร้อนท่ีอุณหภูมิ T6 สามารถสรุปผลการด าเนินโครงการได้
ดังนี ้
  5.1.1 การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้าง
ของอะลูมิเนียมผสมเกรด A 356 ที่ผ่านกระบวนการหล่อ
แบบก่ึงแข็ง ด้วยวิธีการกวน 
  จากกระบวนการหล่อแบบกึ่งแข็ง โดยใช้การ
กวนน้ าอะลูมิเนียมผสมเกรด A 356 ที่ความเร็วรอบ 300, 
500, และ700 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5, 10, และ15 นาที 
พบว่าค่าความแข็งที่มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 71.56 HB ซึ่งมี
ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที และใช้เวลาในการกวน 
10 นาที ด้านโครงสร้างจุลภาค พบว่าการกวนโดยใช้
ความเร็วรอบที่แตกต่างกัน ลักษณะเฟส α -Al จะเกิด
เป็นโครงสร้างก้อนกลม โดยถูกล้อมรอบด้วยเฟส θ-α  
  5.1.2 การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้าง
จุลภาคของอะลูมิเนียมผสมเกรด A 356 ที่ผ่าน
กระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ T6 
  จากกระบวนการทางความร้อน T6 โดยท า
การอบละลายที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ช่ัวโมง หลังจากนั้นท าการชุบด้วยน้ าที่อุณหภูมิห้อง แล้ว
บ่มเทียมที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1, 
6, และ 8 ช่ัวโมง ตามล าดับ พบว่าค่าความแข็งมีค่า
เท่ากับ 83.31±0.45, 91.62±0.30 และ 99.52 ±0.80 

HB ตามล าดับ และค่าความต้านทานแรงกระแทกมีค่า
เท่ากับ 8, 5.5 และ 4 Joule ตามล าดับ  ลักษณะของ
โครงสร้างจุลภาคหลังผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 
จะพบว่าเฟสα -Al มีลักษณะเป็นแบบก้อนกลมและมี
ความสม่ าเสมอยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับช้ินงานที่ไม่ผ่าน
กระบวนการทางความร้อน T6 ส่วน เฟสซิลิกอนจะมี
ลักษณะกลมมากข้ึน 

5.2  อภิปรายผล 
 จากการด าเนินโครงการครั้งนี้พบว่า ช้ินงานท่ีได้จาก
กระบวนการหล่อแบบกึ่งแข็งด้วยวิธีการกวนนั้นมีค่า
คุณสมบัติทางกลที่ดีกว่าการหล่อแบบธรรมดา เนื่องจาก
การหล่อแบบกึ่ งแข็งด้วยวิธีการกวนอะลูมิ เนียมที่
หลอมเหลวจะท าให้เกิดแรงเฉือนระหว่างการแข็งตัวจะท า
ให้โครงสร้างเฟส α -Al จะมีลักษณะเป็นแบบก้อนกลม 
ท าให้มีสมบัติทางกลที่ดี ซึ่งแตกต่างจากการหล่อแบบ
ธรรมดา โดยการหล่อแบบธรรมดาโครงสร้างเฟส α -Al 
จะมีลักษณะเป็นแบบกิ่งไม้ (Dendrite) เกิดการแตกหักได้
ง่าย ช้ินงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 จะมี
สมบัติทางกลดีขึ้น ซึ่งค่าความแข็งและค่าความต้านทาน
แรงกระแทกที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 จะมีค่า
มากกว่าช้ินงานท่ียังไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 
ลักษณะโครงสร้างเฟส α -Al เป็นก้อนกลมมีความ
สม่ าเสมอ และเฟสซิลิกอนมีลักษณะกลมซึ่งท าให้เกิดการ
ขัดขวางการเลื่อนที่ของดิสโลเคช่ัน ซึ่งเป็นผลให้ค่าความ
แข็งเพิ่มขึ้น 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 การหล่อแบบกึ่งแข็งโดยแบบกวนควร
ใช้ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมในการกวนเพื่อจะท าให้เกรนมี
ขนาดเล็ก ซึ่งจะท าให้มีสมบัติทางกลที่ดี 
  5.3.2 จากการศึกษาและทดลองในการหล่อ
อะลูมิเนียมแบบกึ่งแข็ง A 356 โดยใช้การกวน และ
กรรมวิธีทางความร้อน T6 เพื่อหาค่าที่ดี ควรตรวจสอบ
โครงสร้างทางกายภาพด้วยเครื่อง Scanning Electron 
Microscope (SEM) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ดียิ่งจาก อาจารย์พีรวิทย์ โชคเหมาะ และอาจารย์ภูริพัส 
แสนพงษ ์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ซึ่งกรุณาให้ค าแนะน า
และถ่ายทอด ความรู้ตลอดจนควบคุมการท าโครงงานจน
ประสบความส าเร็จด้วยดี   ผู้ท าโครงงานขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาส นี้  
 

รูปที่ 13 แผนภูมิแสดงขนาดเกรนของอะลูมิเนียมผสม 
                เกรด A356 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน    
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บทคัดยอ 

อลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิวถูกเตรียมบนเน้ือพ้ืนอลูมิเนียมอัลลอยดเกรด 5052 เสริมแรงดวยซิลิกอนคารไบดขนาด 18 

ไมครอน ดวยวิธีการเสียดทานแบบกวน วัสดุเน้ือพ้ืนขนาด 12 ×150 ×5 มิลลิเมตร ถูกเจาะเปนรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 

มิลลิเมตร ลึก 4 มิลลิเมตร สําหรับการเติมผงซิลิกอนคารไบด 10 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรของวัสดุเน้ือพ้ืน ทดลองดวย 3 

รูปแบบการเดินกวน คือ เดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 1 รอบ เดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 2 รอบ และ เดินกวน

โดยมีการทับซอนแนวกวน 0.5 เทา 1 รอบ ความเร็วรอบการหมุนเครื่องมือกวน 800 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวน 

20 มิลลิเมตรตอนาที ผลการทดสอบสมบัติทางกลและสมบัติทางโลหะวิทยาพบวา การเดินกวนแบบไมทับซอนแนวกวน 

2 รอบ คาความแข็งเฉลี่ย 85.96 วิกเกอรส และคาความตานทานแรงดึงสูงสุดท่ี 198.06 เมกกะปาสคาล คิดเปน 66.66 

เปอรเซ็นตของคาความตานทานแรงดึงสูงสุดท่ี 300 เมกกะปาสคาลของอลูมิเนียมเชิงประกอบเกรด 5052 เสริมแรงดวย

ซิลิกอนคารไบดขนาด 15 ไมครอน 20 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร  การกระจายตัวของอนุภาคตรวจสอบดวยโครงสราง

จุลภาคพบวาอนุภาคมีรูปแบบการกระจายตัวเปนแนวเสนตามลักษณะการเดินกวน การกระจายของอนุภาคแบบสุม

สม่ําเสมออาจสามารถปรับปรุงสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ ดังน้ันกระบวนการเสียดทานแบบกวนจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ี

ตองการพัฒนาสําหรับการเตรียมวัสดุเชิงประกอบ  

คําหลัก  อลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิว กระบวนการเสยีดทานแบบกวน สมบัติทางกล โครงสรางจุลภาค 

 

Abstract 

Aluminum surface composite has been prepared on A5052 with 18 microns of 10% of silicon carbide 

(SC) particles reinforcement by friction stir processing (FSP). The blind holes of 2 mm diameter with 

depth 4 mm were drilled on 12×150 ×5 mm aluminum alloy to accommodate the reinforcement 

particles. Three patterns; one pass without overlap, two passes without overlap, and one pass with 0.5 

overlaps were investigated with rotational speed 800 rpm and traverse speed 20 mm/min. 

Microstructures and mechanical properties of fabricated samples were systematically investigated. The 

two passes without overlap showed the highest average hardness 85.96 HV and maximum ultimate 

tensile strength 198.06 MPa. The mechanical property was 66.66% when compare with ultimate tensile 

strength 300 MPa of 5052 aluminum alloy composite with a reinforcement of 20% of silicon carbide 
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particles having a mean size of 15 microns. By microstructure evolution, a band pattern distribution of 

reinforced particles in stir zone was observed as a result of the direction of rotating tool. The random 

uniform distribution of reinforced particles possibly will improve the composite property. Therefore, 

friction stir processing (FSP) is an alternation developed process for composites fabrications. 

คําหลัก  Aluminum surface composite, Friction stir processing, Mechanical property, Microstructure 

 

1. บทนํา 

แนวโนมความตองการวัสดุของอุตสาหกรรมยุคใหมคือ

วัสดุกลุมท่ีมีสมบัติพิเศษ เชน ความแข็ง ความตานทานการ

ลาและความตานทานการสึกหรอท่ีเพ่ิมข้ึนโดยไมสงผล

กระทบตอสมบัติหลักของวัสดุเดิม สงผลใหมีการพัฒนาดาน

วัสดุอยางตอเน่ือง  

วัสดุโลหะเชิงประกอบพ้ืนผิว (Surface metal matrix 

composites; SMMCs) เปนหน่ึงในผลของการพัฒนาวัสดุ

เพ่ือตอบสนองความตองการขางตน ท่ีเพ่ิมสมบัติเดนคือความ

ตานทานการสึกหรอท่ีดีแกบริเวณพ้ืนผิวเฉพาะสวนท่ีตอง

รองรับการเสียดสีและคงสมบัติของวัสดุเน้ือพ้ืนสวนลางคือ

ความเหนียวไวดังเดิม [1] ความตานทานการสึกหรอท่ีเพ่ิมข้ึน

เกิดจากการเติมอนุภาคท่ีมีความแข็งแรง เชน SiC Al2O3 

SiO2 เปนตน เขาไปผสมเพ่ือเสริมแรงในวัสดุเน้ือพ้ืนเดิม  

กระบวนการข้ึนรูปวัสดุโลหะเชิงประกอบพ้ืนผิวเปน

การข้ึนรูปในสภาวะของเหลว เชน การพนเคลือบดวยความ

รอน (Thermal spraying) พลาสมาอารค (Plasma arc) 

เลเซอร (Laser) และลําแสงอิเล็กตรอน (Electron beam)  

หรือการหลอ เปนตน การข้ึนรูปวัสดุโลหะเชิงประกอบพ้ืนผิว

จากสภาวะของเหลวตองใชอุณหภูมิสูงถึงจุดหลอมละลาย

ของวัสดุเน้ือพ้ืน สงผลตอการเกิดปฎิกิริยาระหวางอนุภาค

เสริมแรงกับวัสดุเน้ือพ้ืนและเกิดเปนเฟสใหมท่ีทําใหสมบัติ

ของวัสดุดอยลง รวมท้ังสิ้นเปลืองคาใชจายดานพลังงาน [2] 

กระบวนการเสียดทานแบบกวน (Friction Stir Process: 

FSP) เปนกระบวนการข้ึนรูปจากสภาวะของแข็ง (Solid 

State Processing) ภายใตอุณหภูมิท่ีต่ํากวาจุดหลอมเหลว 

จึงถูกนํามาประยุกตในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบพ้ืนผิว  

ความรอนสําหรับการข้ึนรูปวัสดุเกิดจากการเสียดทาน

ระหวางเครื่องมือขณะท่ีหมุนและเคลื่อนท่ีกวนไปบนช้ินงาน  

ปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึนมากพอท่ีจะทําใหเน้ือวัสดุเกิดการ

เปลี่ยนรูปท่ีรุนแรงจนอนุภาคของสารเสริมแรงสามารถแทรก

ตัวเขาไปกระจายตัวในวัสดุเน้ือพ้ืน ปจจุบันโลหะอัลลอยดท่ีมี

ความเหนียว เชน อลูมิเนียม แมงกานีสเปนกลุมวัสดุเน้ือ

พ้ืนท่ีไดรับความสนใจในการพัฒนาเปนวัสดุเชิงประกอบ

พ้ืนผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน 

 เครื่องมือท่ีประกอบดวยบาเครื่องมือ (Shoulder) กับ

หัวพิน (Pin or Probe) หมุนดวยความเร็วรอบในระดับท่ีถูก

คํานวณปริมาณความรอนท่ีเพียงพอตอการเปลี่ยนรูป กด

แทรกลงในเน้ือวัสดุท่ีถูกเติมอนุภาคสารเสริมแรงท่ีพ้ืนผิว 

แลวเดินหมุนกวนตามแนวเสนตรงเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ี

ตองการ แรงเสียดทานระหวางเครื่องมือและช้ินงานทําใหเกิด

ความรอนภายในเน้ือวัสดุทําใหวัสดุออนนุมในภาวะพลาสติก 

และถูกหมุนกวนยายจากดานหนาของขาพินไปทางดานหลัง

ของขาพินเกิดเปนเน้ือผสมระหวางอนุภาคผงท่ีเติมเขาไป

กระจายตัวอยูในวัสดุเน้ือพ้ืน [3]  

 อลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิวท่ีเตรียมจากระบวนการ

เสียดทานแบบกวนสามารถลดความพรุนของไฮโดรระหวาง

โลหะผสมอลูมิเนียมไดมากกวาเตรียมจากสภาวะของเหลว 

[4] และเกิดเกรนท่ีละเอียดจากการตกผลึกแบบไดนามิกจาก

การกวน [5] เน่ืองจากสัดสวนท่ีผสมอยูในอัลลอยดมีผลตอ

อลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิว ดังน้ันอลูมิเนียมอัลลอยดกลุม

อ่ืนท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

 งานวิจัยน้ีแสดงวิธีการเตรียมอลูมิเนียมเชิงประกอบ

พ้ืนผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนสําหรับวัสดุพ้ืน

อลูมิเนียมอัลลอยดเกรด 5052 ซึ่งเปนวัสดุท่ีมีการใชงานมาก

ในอุตสาหกรรมยานยนต เสริมแรงดวยอนุภาคผงซิลิคอนคาร

ไบด  (SiC) ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 18 ไมครอน มี

ข้ันตอนในการดําเนินงานดังรายละเอียดท่ีจะแสดงตอไป 

 

407 

 



การประชุมวชิาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2560 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการ

ข้ึนรูปอลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิวประกอบดวย 

 1. ความเร็วรอบการหมุนเครื่องมือกวน (Rotational 

speed, ω) และความเร็วเดินกวน (Traverse speed, υ) 

เปนสองปจจัยท่ีกําหนดการสรางความรอนเสียดทานระหวาง

กระบวนการ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมของกระบวนการเสียดทาน

แบบกวนวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยดอยูระหวาง0.6 – 0.9 เทา

ของอุณหภูมิหลอมเหลวของวัสดุเน้ือพ้ืน [6] พบวาเมื่อเพ่ิม

ความเร็วรอบการหมุนเครื่องมือกวน และลดความเร็วเดิน

กวนจะสงผลใหอุณหภูมิในพ้ืนท่ีกวนสูงข้ึน ขนาดเกรนเล็กลง 

เมื่อความเร็วเดินกวนลดลงจะสงผลตอความตานทานแรงดึง

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอนุภาคสารเสริมแรงแตกเปนขนาดเล็กลง 

และกระจายตัวสม่ําเสมอข้ึน  ในทางตรงกันขามเมื่อความเร็ว

รอบการหมุนกวนต่ําแตความเร็วเดินกวนท่ีสูงจะเกิดการไหล

กวนท่ีไมเพียงพอตอการรวมตัวของเน้ือวัสดุขณะกําลังออน

ตัวทําใหเกิดตําหนิในช้ินงานได [7, 8] การเลือกใชความเร็ว

รอบการหมุนเครื่ องมือกวน และความเร็ ว เดินกวน 

จําเปนตองกําหนดใหเหมาะสมตามขนาดและชนิดของวัสดุ

เน้ือพ้ืน 

 2. มุมเอียงเครื่องมือ (Tilt angle) เปนปจจัยท่ีชวยให

เกิดการไหลกวนของเน้ือวัสดุจากดานหนาไปดานหลังของ

หัวพินและผสมเขากันเปนเน้ือเดียวกัน จากการทบทวน

วรรณกรรม มุมเอียงเครื่องมือกวนมีคาระหวาง 0-3º [9]  

 3. ความลึกกดเสียดทาน (Plunge depth) เปนปจจัย

กําหนดปริมาณความรอนในพ้ืนท่ีกวน และกําหนดแรงกดอัด

ในการข้ึนรูป ถาระยะกดลึกเสียดทานไมเหมาะสมจะสงผล

ตอตําหนิท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกวน [10] 

 4. เวลากดเสียดทาน (Dwell time) เพ่ือใหเกิดความ

รอนในพ้ืนท่ีกวนท่ีเพียงพอกอนการเดินกวนและใหความรอน

แพรกระจายอยางท่ัวถึงในพ้ืนท่ีการกวน โดยท่ัวไปใชเวลากด

เสียดทานประมาณ 30 วินาที [11] 

 5. เครื่องมือกวน ประกอบดวยบาเครื่องมือ มีอิทธิพล

ตอการสรางความรอนในการเช่ือมกวน และหัวพิน มีบทบาท

ตอการไหลตัวของเน้ือวัสดุออนตัว การออกแบบเครื่องมือ

กวนจะพิจารณาจากสัดสวนบาเครื่องมือตอหัวพินท่ีสัดสวน 

3:1 จะใหคาสมบัติทางกลดีท่ีสุด [11]  

 

3. การออกแบบการทดลอง 

 อลูมิเนียมอัลลอยดเกรด 5052 ขนาด 12×150×5 มม.  

เปนวัสดุเน้ือพ้ืน เจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มม. ลึก 4 

มม. ระยะหางระหวางรู 4.19 มม. เปนจํานวน 2 แถว 

ระยะหางระหวางแถว 6 มม. บนวัสดุเน้ือพ้ืนเพ่ือเติมอนุภาค

ซิลิกอนคารไบด ขนาดเฉลี่ย 18 ไมครอนลงไปในรูเจาะกอน

ทําการกวนข้ึนรูปเพ่ือใหเกิดการกระจายตัวในวัสดุเน้ือพ้ืน

อยางสม่ําเสมอ ดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 แบบรางในการเจาะรูเพื่อเติมอนภุาคผงสารเสริมแรง  

 

 เครื่ องมือกวนใช วัสดุ เหล็กกล า เครื่องมือ DC53 

(SKD11 modified) ผานการชุบแข็งแลวมีความแข็งเฉลี่ย 

61.8 HRC ข้ึนรูปเครื่องมือ 2 รูปแบบ คือเครื่องมือท่ีมีเฉพาะ

บาเครื่องมือมีขนาดความโตบาเครื่องมือ 18 มม.ใชสําหรับ

กวนปดหนารูเจาะเติมอนุภาคผงกอนทําการเดินกวนผสม ดัง

รูปท่ี 2ก และเครื่องมือท่ีใชเดินกวนผสม มีขนาดความโตบา

เครื่องมือ 18 มม.ขนาดความโตหัวพิน 6 มม. ข้ึนรูปเกลียว

เมตริกขนาด M6x1 ยาว 5 มม. ดังรูปท่ี 2ข 
 

 
ก. เคร่ืองมือสําหรับปดหนารูเจาะเติมอนุภาคผง 

 

 
ข. เคร่ืองมือสําหรับเดินกวนผสม 

รูปที่ 2 เคร่ืองมือที่ใชในการขึ้นรูป 
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  จากงานวิจัยท่ีผานมาพบวาการข้ึนรูปแบบกวนซ้ําใน

ทิศทางการหมุนตรงกันขามแนวเดิมจะใหคาสมบัติทางกล 

และการกระจายตัวของสารเสริมแรงดีกวาการเดินรอบเดียว 

[12] ขณะท่ีเดินกวนโดยมีการทับซอนแนวกวน 0.5 เทา จะ

ใหคาสมบัติทางกลดีกวาเดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 

[13]  ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงออกแบบเง่ือนไข 3 รูปแบบในการ

ทดลอง ไดแก เดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 1 รอบ 

(OR=0, 1 รอบ) เดินกวนซ้ําเต็มแนวเดิมหรือเดินกวนโดยไม

ทับซอนแนวกวน 2 รอบ (OR=0, 2 รอบ) และเดินกวนซ้ํา

ครั้งละครึ่งแนวหรือการทับซอนแนวกวน 0.5 เทา 1 รอบ 

(OR=0.5, 1 รอบ) ดังรูปท่ี 3ก, 3ข และ 3ค ตามลําดับ เพ่ือ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกลและสมบัติทาง

โครงสรางของวัสดุเชิงประกอบ คาอัตราการเดินกวนซอนทับ 

(Overlap ratio; OR) [13] จากสมการท่ี 1  

 
pind
lOR −=1       (1) 

โดยท่ี l คือ ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางแนวกวนแตละ

แนว และ dpin คือ เสนผาศูนยกลางสูงสุดของหัวพิน 

  

 
ก. การเดินกวนรูปแบบ OR=0, 1 รอบ 

 

 
ข. การเดินกวนรูปแบบ OR=0, 2 รอบ 

 
ค. การเดินกวนรูปแบบ OR=0.5, 1 รอบ 

รูปที่ 3 แบบรางรูปแบบเง่ือนไขการเดินกวน 

 กําหนดพารามิเตอรของกระบวนการเสียดทานแบบ

กวนจากการทบทวนวรรณกรรมและขอจํากัดของเครื่องจักร

ท่ีใช  สรุปพารามิเตอรท้ังหมดท่ีใชในการข้ึนรูป ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 พารามิเตอรที่ใชในกรณีศึกษา 

พารามิเตอร คาระดับ 

ความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือกวน 

(ω)  

800 รอบ/นาที 

ความเร็วเดินกวน (υ)  20 มม/นาท ี

มุมเอียงเคร่ืองมือ  3˚ 

ความลึกกดเสียดทาน  0.3 มม. 

เวลากดเสียดทาน 30 วินาที  
   

 2.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 1. เติมผงซิลิกอนคารไบดลงในรูเจาะจนเต็ม จับยึด

แผนช้ินงานท่ีผานการเจาะรูตามรูปท่ี 1 บนอุปกรณจับยึดท่ี

ติดตั้งบนเครื่องกัด   

 2. เดินกวนโดยใชเครื่องมือกวนท่ีมีเฉพาะบาเครื่องมือ 

และใชพารามิเตอรในการเดินกวนตามตารางท่ี 1 เพ่ือเดิน

กวนปดหนารูเจาะท่ีเติมผงในแตละแนว 

 3. เดินกวนโดยใช เครื่องมือกวนประกอบดวยบา

เครื่องมือและหัวพิน และใชพารามิเตอรตามตารางท่ี 1 เดิน

กวนตามรูปแบบเง่ือนไขแตละรูปแบบ โดยการเดินกวนใน

แนวถัดไปตองรอใหช้ินงานเย็นตัวถึงอุณหภูมิหองกอนเสมอ 

 4. ตัดช้ินงานเพ่ือเตรียมช้ินวิเคราะหโครงสรางทาง

จุลภาค และช้ินทดสอบทางกล ไดแก ช้ินทดสอบแรงดึงตาม

มาตรฐาน ASTM E8 และช้ินทดสอบความแข็งท่ีความกวาง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวน ดังรูปท่ี 3 

 5. วิเคราะหโครงสรางทางจุลภาค เพ่ือดูลักษณะการ

กระจายตัวของอนุภาคสารเสริมแรง 

 6. ทดสอบสมบัติทางกล ทดสอบแรงดึง ดวยเครื่อง

ทดสอบแรงดึงขนาด 100 kN ท่ีความเร็วในการดึง 1 มม.ตอ

นาที และทดสอบความแข็งตามแนวตัดขวางพ้ืนท่ีกวน หาง

จากจุดศูนยกลางพ้ืนท่ีกวนไปขางละ 0.5 มม. จํานวนขางละ 

12 จุด ใชหนวยวัดความแข็งไมโครวิกเกอรส นํ้าหนักกด 100 

กรัม กดแช 15 วินาที แลวบันทึกขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห

ผลตอไป 
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3. ผลการดําเนินการ 

 ทําการวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาคของช้ินงานเพ่ือดู

การกระจายตัวของอนุภาคสารเสริมแรง และทดสอบสมบัติ

ทางกล ไดผลดังน้ี 

3.1 ผลการวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาค 

 การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคเพ่ือดูการกระจายตัว

ของอนุภาคผงซิลิกอนคารไบดในวัสดุเน้ือพ้ืน โดยใชกลอง

จุลทรรศนแบบใชแสงตรวจสอบโครงสรางบริเวณก่ึงกลาง

พ้ืนท่ีตัดขวางการเดินกวน พบวาท่ีการเดินกวนรูปแบบ 

OR=0, 1 รอบ มีการเกาะกลุมกันของอนุภาคผงซิลิกอน  

คารไบดอยางหนาแนนไปในทิศทางการกวน ไมเกิดการ

กระจายตัวของอนุภาคท่ีสม่ําเสมอในพ้ืนท่ีกวน (รูปท่ี 4ก) 

สวนการเดินกวนรูปแบบ OR=0.5, 1 รอบ มีลักษณะการ

เกาะกลุมกันของอนุภาคผงซิลิกอนคารไบด คลายรูปแบบ

แรก มีการกระจายตัวของอนุภาคท่ีเกาะกันเปนแถบตามแนว

ทิศทางกวน  และไมกระจายตัวท่ัวในพ้ืนท่ีกวน (รูปท่ี 4ค) 

ขณะท่ีการเดินกวนรูปแบบ OR=0, 2 รอบ ใหการกระจายตัว

ของอนุภาคผงซิลิกอนคารไบดท่ีสม่ําเสมออยางสุมในทิศ

ทางการไหลกวนเปนช้ันวงแหวน (Onion Ring)  ไมมีการ

เกาะตัวกันของอนุภาค รวมถึงมี เศษอนุภาคท่ีแตกหัก

กระจายตัวสม่ําเสมอ (รูปท่ี 4ข) ดังน้ันท่ีระดับความเร็วรอบ

การหมุนกวน 800 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวน 20 

มม.ตอนาที การเดินกวนรอบเดียวไมเพียงพอตอการทําให

อนุภาคสารเสริมแรงแตกหักและกระจายตัวท่ีสม่ําเสมอ 

จําเปนตองทําการกวนซ้ําแนวกวน โดยการเดินกวนโดยไม

ทับซอนแนวกวน 2 รอบ (OR=0, 2 รอบ) จะใหการกระจาย

ตัวท่ีสม่ําเสมอกวาการกวนซ้ําครั้งละครึ่งหน่ึงของแนวกวน 

(OR=0.5, 1 รอบ)  
 

 
ก. OR=0, 1 รอบ 

 

 
ข. OR=0, 2 รอบ 

 

 
ค. OR=0.5, 1 รอบ 

รูปที่ 4 โครงสรางจุลภาคของรูปแบบเง่ือนไขการเดินกวน 

 

3.2 ผลการทดสอบสมบัติทางกล 

ผลการทดสอบความตานทานแรงดึงพบวา คา

ความตานทานแรงดึงเฉลี่ยท้ัง 3 รูปแบบมีคา 156.78 MPa, 

198.06 MPa และ 172.86 MPa ตามลํ าดับรูปแบบการ

ทดลอง ซึ่งมีคาต่ํากวาวัสดุเน้ือพ้ืน (201.10 MPa) โดยการ

เดินกวนรูปแบบ OR=0, 2 รอบ ใหคาคาความตานทานแรง

ดึงสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอ่ืน คิดเปน 98.49% ของวัสดุ

เน้ือพ้ืน ผลความตานทานแรงดึงท่ีต่ําน้ีอาจเปนเหตุมาจาก

ปฏิกิริยาการยึดเกาะกันระหวางอนุภาคสารเสริมแรงกับวัสดุ

เน้ือพ้ืนเขากันไดไมดีสงผลตอสมบัติทางกลท่ีต่ํา [14] สวนผล

การทดสอบความแ ข็งพบว า  ค าความแ ข็ ง เ ฉลี่ ย ใน

ภาคตัดขวางพ้ืนท่ีกวนท้ัง 3 รูปแบบมีคาเฉลี่ยมากกวาวัสดุ

เน้ือพ้ืน โดยท่ีการเดินกวนรูปแบบ OR=0, 2 รอบ ใหคาเฉลี่ย

ความแข็งสูงสุดคิดเปน 122.75% ของวัสดุเน้ือพ้ืน แสดงดัง

ตารางท่ี 2 และจากขอมูลพบวาการเดินกวนรูปแบบ OR=0, 

2 รอบ มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ําท่ีสุดเมื่อเทียบกับรูปแบบ

อ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาคาความแข็งของการเดินกวนรูปแบบ กลุมอนุภาค SiC 

อนุภาค SiC 

อนุภาค SiC 

อนุภาค SiC ที่แตกหัก 

อนุภาค SiC  

กลุมอนุภาค SiC 
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OR=0, 2 รอบ มีความสม่ําเสมอกันมากกวารูปแบบอ่ืนๆ 

สะทอนจากลักษณะโครงสรางจุลภาคท่ีมีการกระจายตัวของ

อนุภาคท่ีสม่ําเสมอ และสอดคลองกับความสัมพันธท่ีวา การ

กระจายตัวของอนุภาคท่ีสม่ําเสมอเปนเน้ือเดียวกัน และมี

การแตกหักของอนุภาคอยางกระจายตัว จะใหสมบัติความ

แข็งท่ีสูงตาม [2, 12] 
 

ตารางที่  2 สรุปผลการทดสอบความแข็งที่ ω=800 รอบตอนาที, 

υ=20 มม.ตอนาที 

รูปแบบการเดินกวน 
ความแข็ง (ไมโครวิกเกอรส) 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อลูมิเนียมเนื้อพื้น 70.03 1.89 

OR 0 , 1 รอบ 78.17 15.48 

OR 0 , 2 รอบ 85.96 8.20 

OR 0.5 , 1 รอบ 78.19 19.83 

 

4. สรุปผลการดําเนินการ 

  จากการศึกษาการข้ึนรูปอลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิว

ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนน้ีพบวา  

 1. การเดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 2 รอบ (OR=0, 

2 รอบ) จะใหการกระจายตัวของอนุภาคสารเสริมแรง

สม่ําเสมออยางสุมเต็มพ้ืนท่ีกวนกวาการเดินกวนโดยทับซอน

แนวกวน 0.5 เทา 1 รอบ (OR=0.5, 1 รอบ) และเดินกวน

โดยไมทับซอนแนวกวน 1 รอบ (OR=0, 1 รอบ) สอดคลอง

กับงานวิจัยท่ีวาจํานวนการเดินซ้ําแนวกวนสงผลตอการ

กระจายตัวท่ีสม่ําเสมอและเปนเน้ือเดียวกันดีข้ึน [2] 

 2. สมบัติทางกลของการเดินกวนแบบไมทับซอนแนว

กวน 2 รอบ คาความแข็งเฉลี่ย 85.96 Hv และคาความ

ตานทานแรงดึงสูงสุดท่ี 198.06 MPa สูงกวารูปแบบอ่ืนๆใน

การทดลอง สะทอนมาจากการกระจายตัวของสารเสริมแรงท่ี

สม่ําเสมอกวา   

 3. ความความตานทานแรงดึงท่ีดีท่ีสุดจากการทดลอง 

ยังไมเหมาะสมเมื่อเทียบกับวัตถุประสงคของการปรับปรุง

คุณสมบัติของการข้ึนรูปวัสดุโลหะเชิงประกอบพ้ืนผิว คือ

ความตานทานแรงดึงตองมากกวาวัสดุเน้ือพ้ืน เมื่อพิจารณา

พบวาอาจเกิดรอยราวท่ีผิวระหวางสารเสริมแรงและวัสดุเน้ือ

พ้ืน อันเ น่ืองจากการทําปฏิกิริยารวมตัวกันไมสมบูรณ

ระหวางสารเสริมแรงและวัสดุเน้ือพ้ืน [14] จึงควรมีการวิจัย

เ พ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนพารามิ เตอรในการข้ึนรูป ท่ี

เหมาะสมตอไป 
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บทคัดย่อ 
ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) และวัสดุที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ในองค์ประกอบมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมพลังงานและในด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยนี้เป็นการเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์
มอลที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดยใช้แร่แม็กเนติกลูโคซีนของไทยเป็นสารตั้งต้นที่อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงด้วยชุดถัง
ปฏิกรณ์ของไทย รูปร่าง ขนาด องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างผลึก และพื้นที่ผิวจ าเพาะของสารตัวอย่างที่เตรียมได้ถูก
วิเคราะห์ด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) เทคนิค
การเรืองรังสีเอกซ์ (XRF) และ เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น (XRD) และ เทคนิคการวัดพื้นท่ีผิวจ าเพาะ (BET) แร่แม็กเนติ
กลูโคซีนแสดงโครงสร้างผลึกอนาเทสและ รูไทล์เฟสในขณะที่แผ่นบางขนาดนาโนที่เตรียมได้มี โครงสร้างผลึกแบบไท
ทาเนท (H2TixO2x+1) แผ่นบางขนาดนาโนมีรูปร่างคล้ายดอกไม้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 µm ประกอบขึ้นจาก
แผ่นบางขนาดนาโนรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายดอกไม้ แผ่นบางกว้าง 100 nm ถึง 2 µm  และ หนา1-3 nm แผ่นบาง
ขนาดนาโนมีพื้นที่ผิวจ าเพาะประมาณ 279.8m2/g และที่ส าคัญแผ่นบางขนาดนาโนที่เตรียมได้สามารถย่อยสลายสีได
เร็กท์เชิงแสงได้ดีกว่าผงนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เชิงพานิชย์ (P-25, White pigment, ST-01, JRC-01, JRC-03). 
ค าหลัก  แผ่นบางขนาดนาโน,  แร่แม็กเนติกลูโคซีน, ไฮโดรเทอร์มอล, TiO2 
 
Abstract 
Titania (TiO2) and TiO2-related materials have been widely used for industry in fields of energy and 
environment applications. This research prepared nanosheets by a simple hydrothermal method 
using low-cost natural Thai magnetic leucoxene mineral as the starting materials at temperature of 
105 ºC over a period of 24 h to a Thai teflon-lined stainless steel autoclave. The shape, size, chemical 
composition, crystalline structure and the specific surface area of the prepared samples were 
characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray 
fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD) and Brunauer-Emmett-Teller (BET) specific surface area 
analysis. Magnetic leucoxene mineral showed anatase and rutile phase while the prepared 
nanosheets presented titanate structure (H2TixO2x+1).  The nanosheets TiO2 showed flower-like 
morphology with diameter range of 2-5 µm. The nanosheets structure composed to flower-like 
morphology and  slightly curved about 100 nm to 2 µm  in width and 1-3 nm in thickness. 
Furthermore, the BET specific surface area of the nanosheets was approximately 279.8m2/g. More 
importantly, the synthesized nanosheets achieved the higher photo degradation direct dye activity 
than did the commercial TiO2 nanoparticles (P-25, White pigment, ST-01, JRC-01, JRC-03). 
Keywords:  nanosheets, magnetic leucoxene mineral, hydrothermal, TiO2 
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1. บทน า 
 ปั จจุ บั นปัญหาด้ านสิ่ ง แ วดล้ อมที่ เ กิ ด จากกา ร
เจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมนับเป็นปัญหาที่ส าคัญ
โดยเฉพาะมลพิษทางน้ าอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง การใช้น้ าในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ ท าให้เกิดน้ าเสีย และมีการปนเปื้อนของสีย้อมออกมาสู่
สิ่งแวดล้อม การบ าบัดน้ าเสียจากสีย้อม สามารถท าได้หลาย
วิธี เช่น การตกตะกอนด้วยสารเคมี , การดูดซับ, การ
ออกซิไดซ์ด้วยโอโซน และการเร่งปฏิกิริยาใช้แสงร่วมโดยใช้
ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2)  เป็นต้น [1-3] 
 ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นวัสดุที่ส าคัญชนิด
หนึ่งอยู่ในกลุ่มสารกึ่งตัวน าชนิด n-type ที่มีช่วงแบนด์แกป 
(band gap)  ที่กว้างประมาณ 3.2 eV เป็นวัสดุที่ได้รับความ
สนใจจากนักวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการที่
ตัวมันมีสมบัติพิเศษในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย อาทิ เช่น 
วัสดุกึ่งตัวน าในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง วัสดุบ าบัด
น้ าเสีย วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยา อุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซ เป็นต้น
[4-24] 
 กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล เป็นกระบวนการเตรียม
วัสดุนาโนโดยใช้แร่ราคาถูกชนิดต่างๆ เป็นสารตั้งต้น ซึ่ งมี
ขั้นตอนในการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ใช้อุณหภูมิในการเตรียมไม่
สูงมากนัก มีต้นทุนต่ า การเกิดปฏิกิริยาท าในระบบปิด มี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างที่เตรียมได้มี
รูปร่างที่มีความพิเศษคือ มีพื้นท่ีผิว-จ าเพาะสูง เช่น ท่อนาโน 
เส้นใยนาโน และแผ่นบางขนาดนาโน[4-6,15-21,24]  ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงได้เสนอแนะการเตรียมวัสดุนาโน TiO2 ด้วย
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล จากแร่แม็กเนติกลูโคซีนราคา
ถูกของไทย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้งานเป็นสารกึ่งตัวน าที่เป็น
วัสดุบ าบัดน้ าเสียจากสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมวัสดุ 
 ท า ก า ร เ ต รี ย ม วั ส ดุ น า โ น  ( Nanostructured 
materials) ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล โดยใช้แร่แม็ก
เนติกลูโคซีนของไทยเป็นสารตั้งต้น 16 g ในการผสมกับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 5 M 
ปริมาตร 2000 ml ในชุดถังปฏิกรณ์ที่ท ามาจากเหล็กกล้าไร้
สนิมและบุด้วยเทฟรอน จากนั้นท าการให้ความร้อนจนถัง-
ปฏิกรณ์มีอุณหภูมิ 105 ºC พร้อมกับท าการกวนเป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง จากนั้นปล่อยให้เกิดการเย็นตัว ณ อุณหภูมิห้อง 
และน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มากรองและชะล้างด้วย HCl ความ
เข้มข้น 0.1 M และน้ ากลั่นหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งมีค่า pH 

เท่ากับ 7 ในข้ันตอนสุดท้ายน า TiO2 ที่สังเคราะห์ได้มาอบใน
ตู้อบที่อุณหภูมิ 100 ºC เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้นน า
ตัวอย่างที่ได้ไปตรวจสอบ 
2.2 การวิเคราะห์ลักษณะ 
 น าตัวอย่างที่ได้ไปตรวจสอบโครงสร้างผลึก โครงสร้าง
ผลึกของตัวอย่างที่ได้จะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction: X’Pert PRO MPD, 
PANalytical, Natherlands) โครงสร้างและสัณฐานวิทยา
ของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ถูกวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM: JSM-6510, JEOL,Japan) 
และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM: JEM-
2100, JEOL, Japan)ตามล าดับ 
2.3 การวัดการการน าไปใช้งานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้
แสง 

ในการศึกษาการน าไปใช้งานเป็นวัสดุบ าบัดน้ าเสีย
จากสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้น า
สีย้อมตัวอย่าง สี Black VFS 780% (Direct Black 22) ของ 
บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ตัวอย่างค่าความเข้มข้น
ของสีย้อม (Direct Black 22) 100 mg/L. ในการตรวจสอบ
ท าการเติมผง TiO2 ที่ 50 mg กับสารละลายสีย้อมแล้ว 10 
mL ในภาชนะ แล้วน าไปวางไว้ในท่ีอับแสง จากนั้นท าการให้
แสง UV ซึ่งมีความยาวคลื่น 365 nm ที่ก าลังไฟฟ้า 15 W 
ภายใต้การกวน ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15, 30, 45, 60 
นาทีตามล าดับ หลังจากนั้นท าการแยกสารละลายด้วยวิธี
หมุนเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง(Centrifuge) แล้วน ามาวัด
ความเข้มข้นของไอออน ด้วยการดูดซับคลื่นแสงที่ความยาว
คลื่น  500 nm โดยใช้ UV-Vis spectrometer [6,19] 

 
3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะ 
 จากการทดลองพบว่า ตัวอย่างที่ เตรียมได้  (As-
synthesized)   มีผงสีน้ าตาล ขณะที่แร่แม็กเนติกลูโคซีนที่
เป็นสารตั้งต้นมีสีค่อนข้างด า โครงสร้างผลึกของแร่แม็กเนติ
กลูโคซีนและตัวอยา่งที่เตรียมได้ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่า แร่
แม็กเนติกลูโคซีนมีโครงสร้างผลึกแบบรูไทล์ (Rutile) ขณะที่
ตัวอย่างที่เตรียมได้มีโครงสร้างผลึกแบบไททาเนต (H2Ti3O7) 
แสดงให้เห็นว่ามีอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งอาจมาจากน้ ากลั่น
ในกระบวนการเตรียมเป็นส่วนประกอบทางเคมีของตัวอย่าง
ที่เตรียมได้ [4-6,18,21]  
 โครงสร้างทางจุลภาคของแร่แม็กเนติกลูโคซีนและ
ตัวอย่างที่เตรียมได้แสดงในรูปที่ 2 พบว่า แร่แม็กเนติกลูโค
ซีนที่ใช้เป็นสารตั้งต้นมีรูปร่างเป็นอนุภาคเม็ด มีขนาด
ประมาณ 100-200 µm เมื่อผ่านกระบวนการบดรูปร่างเป็น
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อนุภาคเม็ด มีขนาดประมาณ 0.3-10 µm ส่วนตัวอย่างที่
เตรียมได้ (รูปที่ 3) โดยใช้ก าลังขยาย รูป a. 10,000 เท่า รูป 
b. 50,000 เท่า มีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการจัดเรยีงตวั
เป็นทรงกลมรูปร่างคล้ายกับดอกไม้  มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางในช่วงประมาณ 2-5 µm แผ่นบางกว้าง 100 nm 
ถึง 2 µm  และ หนา1-3 nm จากภาพที่ได้จากกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) (รูปที่ 4.) แสดง
ให้เห็นถึงลักษณะรูปร่างของแผ่นบางขนาดนาโนว่าแผ่นบาง
นั้นมีขนาดในหน่วยนาโนเมตรจริง และเมื่อน าไปวัดพื้นที่ผิว
จ าเพาะด้วยวิธี BET พบว่าแผ่นบางขนาดนาโนมีพื้นที่ผิว
จ าเพาะประมาณ 279.8m2/g 
  

 
รูปที่ 1 โครงสร้างผลึก (XRD patterns) ของแร่แม็กเนติกลูโคซีนและ
ตัวอย่างที่เตรียมได้ (H = hydrogen titanate และ R = rutile TiO2) 
 

 

 
รูปที่ 2 ภาพถ่าย SEM ของ(a)แร่แม็กเนติกลูโคซีนที่ (b)แร่แม็กเนติ
กลูโคซีนบดใช้เป็นสารต้ังต้น 

 

 
รูปที่ 3 ภาพถ่าย SEM ของแผ่นบางขนาดนาโนที่เตรียมได้ 

ก าลังขยาย   (a) 10,000x ,(b) 50,000x เท่า 
 

 
รูปที่ 4 ภาพถ่าย TEM ของแผ่นบางขนาดนาโนที่เตรียมได้ 

 
3.2 การวัดการน าไปใช้งานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง   

การน าไปทดสอบการใช้งานเป็นวัสดุบ าบัดน้ าเสีย 
จากสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอในเบื้องต้น พบว่าจากการ
ทดสอบค่าการดูดกลืนแสงของน้ า เสี ยจากสี ย้อมใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีค่า 0.9225 x 10-4 M (รูปที่ 5)  เมื่อมี
การเติมแผ่นบางขนาดนาโน(nanosheets)และให้แสง UV 
เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที ค่าการดูดกลืนแสงของ

b 

a 

a 

b 
20 nm 

100 µm 

10 µm 

1 µm 

0.5 µm 
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น้ าเสียจากสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีค่าลดลงมากที่สุด
คือค่า 0.4889 x 10-4  M,  0.1937 x 10-4  M, 0.0830 x 

10-4  M  และ  0.0461 x 10-4 M ตามล าดับ เมื่อมีการเติม

ไททาเนียมไดออกไซด์เชิงพาณิชย์( P-25) และให้แสง UV 
เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที ค่าการดูดกลืนแสงของ
น้ าเสียจากสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีค่าลดลงคือค่า 
0.7749 x 10-4  M, 0.5720 x 10-4  M, 0.3598 x 10-4  M

และ 0.1384 x 10-4  M,  ตามล าดับ เมื่อมีการเติมไททา

เนียมไดออกไซด์เชิงพาณิชย์ ( ST-01) และให้แสง UV เป็น
เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที ค่าการดูดกลืนแสงของน้ า
เสียจากสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีค่าลดลงคือค่า 
0.7196 x 10-4  M, 0.5351 x 10-4  M, 0.2952 x 10-4  M 

และ 0.1661 x 10-4  M ตามล าดับ เมื่อมีการเติมไททาเนียม

ไดออกไซด์เชิงพาณิชย์ (JRC-01) และให้แสง UV เป็นเวลา 
15, 30, 45 และ 60 นาที ค่าการดูดกลืนแสงของน้ าเสียจาก
สีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีค่าลดลงคือค่า 0.8210 x 
10-4  M, 0.6181 x 10-4  M, 0.4428 x 10-4  M และ

0.2952 x 10-4  M  ตามล าดับ เมื่อมีการเติมไททาเนียมได
ออกไซด์เชิงพาณิชย์ (JRC-03) และให้แสง UV เป็นเวลา 15, 
30, 45 และ 60 นาที ค่าการดูดกลืนแสงของน้ าเสียจากสี
ย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีค่าลดลงคือค่า 0.8395 x 10-4  
M, 0.7841 x 10-4  M, 0.5443 x 10-4  M และ 0.3782 x 

10-4  M  ตามล าดับ เมื่อมีการเติมไททาเนียมไดออกไซด์เชิง
พาณิชย์ (White pigment) และให้แสง UV เป็นเวลา 15, 
30, 45 และ 60 นาที ค่าการดูดกลืนแสงของน้ าเสียจากสี
ย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีค่าลดลงคือค่า 0.9087 x 10-4  
M, 0.9041 x 10-4  M, 0.8948 x 10-4  M, 0.8764 x 10-4  

M  ตามล าดับ  เนื่องจากแผ่นบางขนาดนาโนที่จัดเรียงตัว
เป็นทรงกลมมีรูปร่างคล้ายดอกไม้มีพื้นที่ผิวจ าเพาะมีช่องว่าง
และรูพรุนมากซึ่งส่งผลให้มีค่าการกระตุ้นเชิงแสงได้ดี[1-5, 
18, 19, 24] แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน าวัสดุสาร
กึ่งตัวน าประเภทแผ่นบางขนาดนาโนที่เตรียมได้จากแร่แม็ก
เนติกลูโคซีนของไทยด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านเป็นวัสดุบ าบัดน้ าเสียจากสีย้อมใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอได้ (ดังแสดงในรูปที่ 6) 

 
รูปที่ 5 การดูดกลืนแสงของแผ่นบางขนาดนาโนที่เตรียมได้ และวัสดุนา

โน TiO2 เชิงพาณิชย์โดยใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการฉายแสง เป็นเวลา 
เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาท ี

 

 
รูปที่ 6 การดูดกลืนแสงของแผ่นบางขนาดนาโนที่เตรียมได้ และวัสดุนา

โน TiO2 เชิงพาณิชย์โดยใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการฉายแสง เป็นเวลา 
เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาท ี

 
4. สรุป 
 จากผลการทดลองสรุปได้ว่า แผ่นบางขนาดนาโนที่
เตรียมได้จากแร่แม็กเนติกลูโคซีนของไทยด้วยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอล ที่อุณหภูมิในการเตรียม 105 ºC เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง โดยแร่แม็กเนติกลูโคซีนมีโครงสร้างผลึกแบบรู
ไทล์ ขณะที่แผ่นบางขนาดนาโนที่สังเคราะห์ได้มีโครงสร้าง
ผลึกแบบไททาเนต (H2Ti3O7) มีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ทรงกลมรูปร่างคล้ายกับดอกไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมี
ความยาวในช่วง 2-5 µm แผ่นบางกว้าง 100 nm ถึง 2 µm  
และ หนา1-3 nm แผ่นบางขนาดนาโนมีพื้นที่ผิวจ าเพาะ
ประมาณ 279.8m2/g ราคาวัตถุดิบตั้งต้น (แร่แม็กเนติกลูโค
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ซีนในประเทศไทย) ประมาณ 1 dollars/kg. ขณะที่วัสดุสาร
กึ่งตัวน านาโน TiO2 เชิงพาณิชย์ (น าเข้าจากต่างประเทศ) มี
ราคาประมาณ 50-100 dollars/kg. แผ่นบางขนาดนาโนที่
เตรียมได้สามารถย่อยสลายสีไดเร็กท์เชิงแสงได้ดีกว่าผงนาโน
ไททาเนียมไดออกไซด์เชิงพานิชย์ (P-25, White pigment, 
ST-01, JRC-01, JRC-03) แผ่นบางขนาดนาโนที่เตรียมได้
สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านเป็นวัสดุบ าบัดน้ าเสียจากสี
ย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้เป็นอย่างดี 
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ผลกระทบของการเติมเสน้ใยทะลายปาล์มในพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิดและ       
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตต่อสมบัติเชิงกล 

Effect of Bunch Palm Fiber Addition in Polymer Blends Polylactic acid and 
Polybutylene succiness(PLA/PBS) on Mechanical Properties 

 
สรวีย์ มีศักดิ์สยาม1 นที ศรีสวัสดิ์2และ สรพงษ์ ภวสุปรยี์1*   

1ภาควิชาวิศวกรรรมวัสดุและโลหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 2ภาควิชาวิศกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
E-mail: sorapong.p@en.rmutt.ac.th* 

 
 

Saravee Meesaksiam1 Natee Srisawat2 and Sorapong Pavasupree1* 

1Department of Materials and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering, 
1Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, 

 Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
E-mail: sorapong.p@en.rmutt.ac.th* 

 
บทคัดย่อ 
ปาล์มเป็นพืชเศษฐกิจของไทย เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ ามนัปาล์มซึ่งใช้ในการอุปโภคบริโภค ท าให้มีทะลายปาล์มและเส้น
ใยปาล์มเหลือท้ิงเป็นจ านวนมาก ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้เส้นใยทะลายปาล์มผสมลงในพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอ
ลิแลคติคแอซิด PLA และ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต PBS เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อนของ
พอลิเมอร์ผสม โดยใช้อัตราส่วน PLA/PBS ที่ 90:10 แล้วเติมเส้นใยปาล์มที่อัตราส่วน 1, 3, 5 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนัก %wt  โดยใช้เส้นใยปาล์มที่ผ่านการปรับปรุงผิวด้วยโซเดียมไฮดอกไซด์ 5% และไม่ผ่านการปรับปรุงผิวด้วย
โซเดียมไฮดอกไซด์ 5% ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ท าการผสมพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการ
หลอมเหลวด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ท่ีอุณหภูมิ  190 องศาเซลเซียส และท าการอัดขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัด
ที่อุณหภูมิ  190 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่า การเติมเส้นใยปาล์มที่ผ่านการปรับปรุงผิวด้วย โซเดียมไฮดอกไซด์ 
ที่ อัตราส่วนปาล์ม 3% มีผลท าให้ PLA/PBS มีค่าความคงทนต่อแรงกระแทกและค่ายังมอดูลัสสูงขึ้นแต่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อค่าความแข็ง  เมื่อศึกษาสมบัติทางความร้อนพบว่าการเติมเส้นใยปาล์มลงใน  PLA/PBS ไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติทาง
ความร้อน 
ค าหลัก พอลิแลคติกแอซิด พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต พอลิเมอร์ผสม เส้นใยทะลายปาล์ม 
 
Abstract 
Palm is an agriculture economy of Thailand. Palm is a raw material to produce palm oil for the 
consumption. The wastes of palm oil production were empty fruit bunch palm fibers. The aim in this 
research is to study polymer blends between poly(lactic acid)(PLA), poly(butylene succiness)(PBS) and 
empty fruit bunch palm fibers on mechanical properties and thermal property of polymer blends. 
The mixing ratio between poly(lactic acid)(PLA), poly(butylene succiness)(PBS)  at 90:10  were added 
with empty fruit bunch palm fibers in mixing ratio contents at 1, 3 and 5 (wt%). The empty fruit 
bunch palm fibers surface were treated using sodiumhydroxide (NaOH) 5% at 100 ˚C for 1 h. The 
polymer blends were mixed by twin screw extruder at 190 ˚C then the specimens were prepared by 
compression  molding at 190 ˚C. The result revealed that the polymer blends  of treated empty fruit 
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bunch palm fibers and addition at 3% showed high impact strength, young modulus and hardness in 
the mechanical properties. The effect of palm fiber contents did not significant on thermal properties 
of polymer blends. 
Keywords:  Poly(lactic acid), Poly(butylene succiness), Polymer blends, empty fruit bunch palm fibers 
 
1. บทน า 
         ปาล์มน้ ามัน มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า (Scientific name): 
Elaeis Guineensis Jacq. เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ 
ปาล์ม(Palmae) ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น  (Arecaceae)   จัด
อยู่ในพืชตระกูลเดียวกับมะพร้าวมีลักษณะเป็นต้นเดี่ยวตั้ง
ตรงรูปร่างทรงกระบอก  ล าต้นมีข้อ ปล้อง สั้น ๆ เป็นที่เกิด
ของใบ และเป็นพืชยืนต้นที่สามารถให้ผลผลิตทะลายสดได้
ตลอดปี ทะลายปาล์มเปล่าหลังจากการน าลูกปาล์มมาท า
การสกัดเอาน้ ามันปาล์มแล้ว ยังสามารถน ามาท าปุ๋ย ใช้เป็น
เชื้อเพลิงและใช้เพาะเห็ดฟาง เป็นต้น เนื่องจากทะลายปาล์ม
เปล่าเป็นแหล่งของเส้นใยซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญใน
ปาล์มน้ ามันที่มีสมบัติทางกลเช่น ค่าความแข็งแรงดึง ค่า
ระยะยืดเมื่อขาด และค่าความเหนียว ที่ดีกว่าส่วนอื่นๆอีกทั้ง
ยังมีความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพและ
เนื่องจากปริมาณปาล์มน้ ามันที่มีการเพาะปลูกเป็นจ านวน
มากหลังจากการน ามาใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็
ต้องเผาท าลายเพื่อก าจัดเป็นจ านวนมากนับว่าเป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นทะลายปาล์มเปล่าจึงเหมาะสมกับการ
น ามาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุดได้ [1] 
      ปั จจุ บั นการ ใ ช้ งานพอลิ เ มอร์ มี ป ริ ม าณ เพิ่ ม ขึ้ น 
โดยเฉพาะจากพลาสติก เนื่องจากพลาสติกมีข้อดีคือ น้ าหนัก
เบา มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อสารเคมีต่างๆและสามารถ
น ากลับมาใช้งานใหม่ได้ และยังได้มีการพัฒนาน าพอลิเมอร์ 
มาผสมกับเส้นใยธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆให้ดียิ่งขึ้น   
เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้นท าให้ปริมาณขยะมากขึ้น
เช่นกัน เนื่องจากพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ ดังนั้นการ
ใช้พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้จึงเป็นการลดปัญหา
ดังกล่าว        
      พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในกลุ่มพอลิเอสเทอร์ 
เช่น  Poly (Lactic acid,PLA) และ Poly (Butylene 
Succinate,PBS) เป็นพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่
ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ปี 1970 เป็นผล
จากการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากขยะ
พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อพิจารณา
ร่วมกับปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียมที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้นี้จึงมีความพยายามที่จะผลิตพอลิเมอร์ย่อย
สลายทางชีวภาพจากวัสดุที่สามารถทดแทนใหม่ ได้ [2]     

 
 
จากงานวิจัยของ Tadashi Yokohara และคณะ [3] ซึ่ง 
ศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS พบว่าพอลิเมอร์
ผสมดังกล่าวเป็นระบบพอลิเมอร์ผสมที่ไม่สามารถเข้ากันได้
ในทุกสัดส่วนการผสมท าให้เกิดการแยกเฟสซึ่งส่งผลลบต่อ
สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ จากงานวิจัยของ ลลิตา จอมแปง 
และคณะ [4] ซึ่งท าการศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ผสม
ระหว่างพอลิแลคติกแอซิด (PLA) กับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 
(PBS) พบว่าพอลิเมอร์ผสมดังกล่าวเป็นระบบพอลิเมอร์ผสม
ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ในทุกสัดส่วนการผสมท าให้เกิดการ
แยกเฟสซึ่งส่งผลลบต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ และที่
อัตราส่วนผสม 90/10 พอลิเมอร์ผสมสามารถเข้ากันได้ดีกว่า
ที่อัตราส่วนอ่ืนๆโดยที่ยังไม่เกิดการแยกเฟสอย่างชัดเจนมาก
นักงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาสมบัติเชิงกลของพอ
ลิเมอร์ผสม PLA/PBS ด้วยการน าเส้นใยทะลายปาล์มมาผสม
และท าการศึกษาผลของสัดส่วนการผสมเส้นใยทะลายปาล์ม
ต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมที่ขึ้น
รูปได้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเพื่อเพ่ิมสมบัติเชิงกลให้สูงขึ้น 
 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 วัสดุ 
 - PLA เกรด 6100D (Nature Works, LLC, 
USA.) ค่าดัชนีการไหล (MFR) 13.02 g/10min 
            - PBS เกรด FZ91PD (Mitsubishi Chemical 
Corporation, Japan) ค่าดัชนีการไหล (MFR) 4.56 
g/10min 
            - เส้นใยทะลายปาล์ม 
2.2 การเตรียมตัวอย่าง 
 เตรียมพอลิเมอร์ผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียว
หนอนคู่ [4] โดยใช้อัตราส่วน PLA/PBS ที่ 100:0, 90:10  
แล้วเติมเส้นใยปาล์มที่อัตราส่วน 1, 3, 5 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนัก (%wt) โดยใช้เส้นใยทะลายปาล์มที่ผ่านการปรับปรุง
ผิวด้วยโซเดียมไฮดอกไซด์ (NaOH) 5% และไม่ผ่านการ
ปรับปรุงผิวด้วยโซเดียมไฮดอกไซด์ (NaOH) 5% ที่อุณหภูมิ 
100 ˚C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง [5] อุณหภูมิในการขึ้นรูป 160-
190 ˚C ความเร็วรอบของสกรู 50 rpm และท าการขึ้นรูป
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ด้วยวิธีการอัด (Compression  Molding) [4] ที่อุณหภูมิ  
190 ˚C 
 

               
                      (a)                     (b) 

               
                       (c)                     (d) 
รูปที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของชิ้นงาน PLA (a) 100/0 และพอลิเมอร์
ผสม PLA/PBS (b) 90/10, PLA/PBS/PALM FIBER (c) 90/10/3 (d) 
90/10/3T โดยที่ T คือเส้นใยปาล์มที่ผ่านการเตรียมผิวด้วย NaOH 
      
  รูปที่ 1 แสดงช้ินงานของพอลิเมอร์ผสมที่ได้จากการ
ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัด (Compression Molding) จะเห็นได้ว่า
ลักษณะชิ้นงานของพอลิเมอร์มีสีที่แตกต่างกันโดยที่ PLA (a) 
100/0 มีสีขาวใสและพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS (b) 90/10 มี
สีขาวขุ่นและเมื่อมีการเติมเส้นใยทะลายปาล์มที่ผ่านและไม่
ผ่านการเตรียมผิวดว้ย NaOH ลงไปในพอลิเมอร์ผสม 3% ดัง
รูป (d) และ (c) จะเห็นได้ว่าช้ินงานมีสีน้ าตาลเข้ม โดยที่การ
เติมเส้นใยทะลายปาล์มที่ผ่านการเตรียมผิว เมื่อท าการขึ้นรูป
พอลิเมอร์ผสมด้วยวิธีการอัด ขิ้นงานท่ีได้มีความสมบูรณ์และ
การเข้ากันระหว่างเส้นใยกับพอลิเมอร์ดีกว่าการเติมเส้นใย
ทะลายปาล์มที่ไม่ผ่านการเตรียมผิวด้วย NaOH 
2.3 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ผล 
       - ทดสอบด้วยเทคนิคดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริ
มิเตอร์ (Differential Scanning Calorimeter,DSC) รุ่น 
200F ที่อุณหภูมิ 30-190 ˚C ที่อัตราการให้ความร้อน  
10 ºC/min และอัตราการเย็นตัว 5 ºC /min 
       - ท ด ส อบ ค ว า ม ต้ า น ท า น ต่ อ แ ร ง ดึ ง  (Tensile 
Strength) ตามมาตรฐาน ASTM D 638 ที่อัตราการดึง 5 
mm/min เครื่องทดสอบบริษัท อินโทรเอ็นเตอร์พีร์ จ ากัด 
       - ทดสอบความทนทานต่ อแรงกระแทก ( Izod 
Impact)  ตามมาตรฐาน ASTM D 256 เครื่องทดสอบยี่ห้อ 
CEAST 

       - ทดสอบความแข็ง (Hardness) ชนิด Shore D ตาม
มาตรฐาน ASTM D224 เครื่ องทดสอบยี่ ห้ อ 
PTC®INSTRUMENTS 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS 
      รูปที่ 2 (a) แสดงกราฟการทดสอบทางความร้อนจาก
เทคนิค Differential Scanning Calorimeter (DSC) ของ
พอลิเมอร์ผสม PLA/PBS จากรูปที่ 2 (a) เป็นกราฟ DSC 
ของการดูดความร้อนที่ แสดงให้ เห็นถึ งอุณหภูมิการ
หลอมเหลวของพอลิเมอร์ (Melting Temperature,Tm) 
ได้แก่ PLA และPBS จากผลการทดลองค่า Tm ของ PBS 
และPLA อยู่ที 114.9 ˚C และ 178.7 ˚C ตามล าดับในกราฟ 
DSC แสดงให้เห็นค่า Tm ของ PBS และ PLA ว่าไม่มีการ
เลื่อนเข้าหากันแสดงว่าพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS เป็นพอลิ
เมอร์ผสมแบบไม่เข้ากันและเมื่อเติมเส้นใยทะลายปาล์มลงไป
ในพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS จะเห็นได้ว่าไม่ส่งผลกระทบใดๆ
ต่อสมบัติทางความร้อน เนื่องจากปริมาณเส้นใยทะลาย
ปาล์มที่ผสมลงไปมีปริมาณไม่มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลลิตา จอมแปงและคณะ [4] ซึ่งท าการศึกษาการเตรียม
พอลิเมอร์ผสม PLA/PBS ที่อัตราส่วนต่างๆพบว่า PLA/PBS 
เป็นพอลิเมอร์ผสมแบบไม่เข้ากัน 

 เมื่อพิจารณากราฟของการคายความร้อนของพอลิ
เมอร์ในรูปที่ 2 (b) จะเห็นกราฟท่ีแสดงอุณหภูมิการเกิดผลึก
ของพอลิเมอร์ จากการทดลองพบว่าค่าการเกิดผลึกของ PBS 
และ PLA อยู่ท่ี 78.2 ˚C และ 94.0 ˚C โดยที่จะพบอุณหภูมิ
ของการเกิดผลึกท้ังของ PBS และ PLA ในพอลิเมอร์ผสม ซึ่ง
มีค่าไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปริมาณเส้นใยทะลายปาล์มที่
ผสมลงไปมีปริมาณไม่มาก 
 

 
(a) 
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(b) 
 

รูปที่ 2 กราฟ DSC ของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS, 
PLA/PBS/PALM FIBER โดยที่ T คือเส้นใยปาล์มที่ผ่านการเตรียมผิว
ด้วย NaOH (a) กราฟของการให้ความร้อน (b) กราฟของการเย็นตัว 

 
3.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS 
3.2.1 ทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง 
      รูปที่ 3 แสดงสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS 
จากการทดสอบช้ินงานจากการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดความ
ร้อนรูปที่ 3 แสดงค่าโมดูลัส (Tensile Modulus) และค่า
ความแข็งแรงดึง (Tensile Strength) ของพอลิเมอร์ผสม 
PLA/PBS ผสมเส้นใยทะลายปาล์มที่อัตราส่วนต่างๆจากรูป
พบว่าค่าโมดูลัสของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS ที่มีการเติมเส้น
ใยทะลายปาล์มที่ผ่านการปรับปรุงผิวด้วย NaOH มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยการเติมเส้นใยทะลายปาล์มที่อัตราส่วน 3 % 
มีค่าสูงที่สุด เนื่องจาก NaOH มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการยึด
เกาะระหว่าง PLA/PBS กับเส้นใยทะลายปาล์มได้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abdullah A. Mamun และคณะ 

[6] ซึ่งท าการศึกษาการผสมเส้นใยปาล์มที่ผ่านปรับปรุงผิว
ด้วย NaOH และไม่ผ่านการปรับปรุงผิวด้วย NaOH ลงใน 
PLAและPP พบว่าเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุงผิวท าให้ค่า
โมดูลัสของ PLAและPP เพิ่มสูงขึ้นกว่าเส้นใยที่ไม่ได้ผ่านการ
ปรับปรุงผิวด้วย NaOH  ในขณะที่ความแข็งแรงดึง (Tensile 
Strength) ของพอลิเมอร์ผสมลดลง การลดลงของค่าความ
แข็งแรงดึงของพอลิเมอร์ผสม น่าจะเป็นผลมาจากความไม่
แข็งแรง และความยืดหยุ่นของ PBS [4] และปริมาณเส้นใย
ทะลายปาล์มที่ผสมลงใน PLA/PBS ไม่มากจึงท าให้สมบัติ
เชิงกลด้านความแข็งแรงดึงลดลง 

 
 

(a) 

 
(b) 

รูปที่ 3 สมบัติเชิงกลของ PLA และพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS, 
PLA/PBS/PALM FIBER โดยที่ T คือเส้นใยปาล์มที่ผ่านการเตรียมผิว
ด้วย NaOH  (a) โมดูลัส (Tensile Modulus) (b) ความแข็งแรงดึง 
(Tensile Strength) 
 
3.2.2 ทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก 
      รูปที่ 4 แสดงความทนทานต่อแรงกระแทก (Izod 
Impact) ของพอลิเมอร์ผสม จากรูปพบว่าค่าความทนทาน
ต่อแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS ที่มีการเติมเส้น
ใยทะลายปาล์มที่ผ่านการปรับปรุงผิวด้วย NaOH มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยการเติมเส้นใยทะลายปาล์มที่อัตราส่วน 3 % 
มีค่าสูงที่สุด เนื่องจากเส้นใยทะลายปาล์มเข้าไปเพิ่ม
คุณสมบัติความเหนียวให้กับพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS และ 
NaOH ยังมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่าง PLA/PBS 
กับเส้นใยทะลายปาล์ม ท าให้พอลิเมอร์ผสมมีความทนทาน
ต่อแรงกระแทกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Alireza Dehghani และคณะ [5] ซึ่งท าการศึกษาการผสม
เส้นใยปาล์มที่ผ่านปรับปรุงผิวด้วย NaOH ลงใน PET พบว่า
เส้นใยปาล์มมีคุณสมบัติท าให้ PET มีความทนทานต่อแรง
กระแทกเพิ่มมากขึ้น 
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รูปที ่4 แสดงค่าความทนทานต่อแรงกระแทกของ PLA และพอลิเมอร์
ผสม PLA/PBS, PLA/PBS/PALM FIBER โดยที่ T คือเส้นใยปาล์มที่
ผ่านการเตรียมผิวด้วย NaOH 
 
3.2.3 ทดสอบความแข็ง 
      รูปที่ 5 แสดงค่าความแข็ง (Hardness) ของพอลิเมอร์
ผสม จากรูปพบว่าพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS เมื่อมีการเติม
เส้นใยทะลายปาล์มที่เปอร์เซ็นต์ต่างๆโดยที่ปาล์มผ่านและไม่
ผ่านการปรับปรุงผิวด้วย NaOH ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าความ
แข็งมากนัก เนื่องจากเส้นใยทะลายปาล์มที่ใส่ลงไปมีปริมาณ
ไม่มากท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าความแข็งเพียง
เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ A. Shalwan, B.F. 
Yousif  [7] ซึ่งท าการศึกษาอิทธิพลของเส้นใยมีผลต่อ
คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมอีพอกซี่ จากการทดลองเมื่อท า
การเติมเส้นใยปาล์มลงไปในวัสดุผสมพบว่าค่าความแข็งของ
วัสดุผสมมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 

 
รูปที่ 5 แสดงค่าความแข็งของ PLA และพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS, 
PLA/PBS/PALM FIBER โดยที่ T คือเส้นใยปาล์มที่ผ่านการเตรียมผิว
ด้วย NaOH 
 
4. สรุป 
        บทความนี้ศึกษาผลกระทบของเส้นใยทะลายปาล์มต่อ
สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS จากการศึกษา
พบว่าพอลิเมอร์ผสมระหว่างPLA/PBS เป็นพอลิเมอร์ผสม

แบบไม่เข้ากัน อนุภาคของ PBS มีการยึดเกาะที่ไม่ดีกับ
โครงสร้างหลักของ PLA และพบว่าการผสมเส้นใยที่ผ่านการ
ปรับปรุงผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในปริมาณ 3% ไม่ส่งผล
กระทบต่อค่าความแข็งและสมบัตทิางความร้อนแต่มผีลท าให้
ความทนทานต่อแรงกระแทกและมอดูลัสของพอลิเมอร์ผสม
สูงขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมบัติพอลิเมอร์ผสมและ
ในด้านการใช้ประโยชน์ทะลายปาล์ม 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยเพ่ือ (1) ลดคาเฉลี่ยความหนาทองแดงในรูเกินจากคาเปาหมายและ (2) ลดความผันแปร

ความหนาทองแดงในรูของแผนวงจรพิมพในกระบวนการชุบแผน โดยปจจุบันการผลิตแผนวงจรพิมพของโรงงาน

กรณีศึกษามีทองแดงเคลือบผิวในรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 27 ± 2.2 ไมครอน ซึ่งเกินความจําเปนจากขอกําหนดลูกคาซึ่ง

กําหนดไวไมนอยกวา 21 ไมครอน จึงทําการรวบรวมปญหาและใชแผนผังแสดงสาเหตุวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและ

ใชเทคนิคการวิเคราะหระบบการวัดเพ่ือระบุแหลงความผันแปรของระบบการวัด โดยหัวขอท่ีทําการศึกษา ไดแก (1) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนนํ้ายา CuSO4 กับความหนาทองแดงในร ู(2) อัตราการลดลงของนํ้ายาและความ

หนาทองแดงในรูตอรอบการชุบและ (3) ตําแหนงช้ินงานในบอชุบท่ีมีผลกับความหนาทองแดงในรู ผลการศึกษาพบวา 

การควบคุมความเขมขนนํ้ายา CuSO4  สามารถลดคาเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความหนาทองแดงในรูของ

แผนวงจรพิมพลงไดเทากับ 25 และ ± 1.8 ไมครอน ตามลําดับ จึงสามารถลดการใชปริมาณทองแดงไดเทากับ 7.4%  

คิดเปนเงิน 1,300,000 ตอเดือน 

คําหลัก ความหนาทองแดง แผนวงจรพิมพ กระบวนการชุบแผน ความผันแปร 

 

Abstract 

The objective of this research was to (1) reduce the average In-hole copper thickness being over 

target, and (2) reduce the variation In-hole copper thickness of the printed circuit board (PCB) in plating 

process. In this case study, the average In-hole copper thickness of 27 ± 2.2 µm that exceeded to the 

target specified by client requirement of 21 µm. The cause and effect diagram was applied to analyze 

causes of problem; furthermore, the measurement system analysis (MSA) was used to identify the 

components of variation in the measurement. The studied topics were (1) to study the board positions 
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in copper plating tank that affected In-hole copper thickness (2) to study the relation between CuSO4 

concentration and In-hole copper thickness and (3) decreasing rate of CuSO4 concentration and In-hole 

copper thickness each cycle time. As a result, CuSO4 concentration in copper plating tank controlling 

could reduce the average and standard deviation of In-hole copper thickness of the printed circuit 

board (PCB) to 25 and ±1.8, respectively.   

 

Keywords: Copper Thickness, Printed Circuit Board, Plating Process, Variation 

1.ศึกษาสภาพปญหา 

จากการศึกษาปริมาณการผลิตแผนวงจรพิมพของรุน

ผลิตภัณฑ A ภายในโรงงานกรณีศึกษา พบวามีสัดสวน

จํานวนผลิตภัณฑแบงตามกลุมผลิตภัณฑสูงสุด จากขอมูล

ในชวงเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีมี

สัดสวนสูงถึง 57% และเปนกลุมผลิตภัณฑท่ีทางกลุมลูกคา

ใหความสําคัญในเรื่องความหนาของทองแดงในรู (In-Hole 

Copper thickness) ซึ่งถือเปนปจจัยท่ีสําคัญตอคุณภาพ

ของแผนวงจรพิมพ เน่ืองจากเปนขอกําหนดหน่ึงท่ีมีคาพิกัด

ความเผื่อท่ีเขมงวดและลูกคาใหความสําคัญ โดยมาตรฐาน

คาความหนาท่ียอมรับไดตองไมต่ํ ากวา  21 ไมครอน 

แผนวงจรพิมพจึงตองมีการควบคุมความหนาทองแดงใหอยู

ในเกณฑคุณภาพท่ีลูกคากําหนดกอนสงมอบสินคาใหกับ

ลูกคา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากเง่ือนไขทางการคาดวยเหตุน้ีทาง

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาขอมูลกระบวนการชุบแผน (Plating 

Process) ของวงจรพิมพภายในโรงงานตัวอยาง เพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการชุบแผน จากการศึกษา

ผังกระบวนการชุบแสดงดังรูปท่ี 1 พบวาในกระบวนการชุบ

แผนของโรงงานตัวอยางแบงกระบวนการชุบยอยออกเปน 2 

รอบโดยรอบท่ี 1 จะผาน CU1 Machine โดยวัตถุประสงค

ของการชุบรอบท่ี 1 เพ่ือเคลือบผิวในรูใหเรียบจากการชุบ

แบบ PTH ในกระบวนการกอนหนา และการชุบรอบท่ี 2 จะ

ผาน CU2 Machine โดยวัตถุประสงคของการชุบรอบท่ี 2 

เพ่ือเพ่ิมความหนาทองแดงใหกับช้ินงาน และจะมีการวัดคา

ความหนาทองแดงในรูหลังจากท่ีผานกระบวนการชุบ 2 

รอบ ดังน้ันทางผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเฉพาะในสวนการชุบ

รอบท่ี 2 ท่ีผาน CU2 Machine เทาน้ัน เพ่ือควบคุมความ

หนาทองแดงในรูในช้ัน CU2 layer ของแผนวงจรพิมพ โดย

แสดง โคร งสร า งและรู ปถ า ยภาคตั ดขวา งในรู ของ

แผนวงจรพิมพดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปที่ 1 ผังกระบวนการชุบแผน (Plating Process) 

 

 

 

 

 

 

                    (a)                                              (b) 

รูปที่ 2 แสดงโครงสราง (a) และรูปถาย (b) ภาคตัดขวางในรูของ

แผนวงจรพิมพ 

 

จากการตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลของบริษัท 

ระหวางเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีผาน

มาพบวา ผลิตภัณฑแผนวงจรพิมพมีคาความหนาของ

แผนวงจรพิมพโดยเฉลี่ยแตละเดือนสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

คือ 27 µm แสดงดังรูปท่ี 3 
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 รูปที่ 3 แสดงคาความหนาของแผนทองแดงโดยเฉล่ียต้ังแต

เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 

 

2.ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.1 กระบวนการชุบแบบ Electroless Plating/Electro 

Plating  

กระบวนการชุบทองแดงในอุตสาหกรรมแผนวงจรพิมพ

แบงออกเปน 2 ข้ันตอนหลักๆ ไดแก การชุบโดยไมใช

กระแสไฟฟา (Electroless Plating) และการชุบโดยใช

กระแสไฟฟา (Electro Plating)  

2.2.1 กระบวนการชุบทองแดงแบบไมใชกระแสไฟฟา

Electroless ห รื อ  autocatalytic copper plating เ ป น

กระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการชุบในรู (Through 

hole plating; THP) ของแผนวงจรพิมพ โดยวิธี indirect-

conventional method [1] Electroless Copper เกิดข้ึน

ดวยปฏิกิริยาฟอรมาดีไฮด ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนมีดังน้ี [2] 

CuSO4+ 2HCHO + 4NaOH        Cu + 2HCO2Na +H2 

+2H2O + Na2SO4 

2.2.2 หลักการชุบเคลือบผิวโลหะ (Electroplating) 

เมื่อนําสารละลายของ CuSO4 ทําการแยกสลายดวยไฟฟา 

ใชแผนแพลทินัมเปนข้ัวลบ ใชแผนทองแดงบริสุทธ์ิเปน

ข้ัวบวกโดยตอ ข้ัวบวกและข้ัวลบเข า กับแบตเตอรี่ จะ

เกิดปฏิกิริยา CuSO4        Cu2+ + SO4
2- โดย CuSO4 ท่ีมีอยู

ในนํ้ายาจะแยกสารสลายออกเปนอนุภาคเล็ก ๆ 2 สวน คือ

อนุภาคทองแดง(Cu2+) มีประจุไฟฟาบวก และซัลเฟต(SO4
2-) 

มีประจุไฟฟาลบ เมื่อตอกระแสไฟฟาครบวงจร อนุภาคเล็กๆ

ของทองแดงจะว่ิงไปหาแพลทินัมเกาะติดเปนผงสีแดงอยูบน

แผนแพลทินัม สวนอนุภาคเล็กๆของซัลเฟตจะว่ิงไปหาแผน

ทองแดงและทําปฏิกิริยากับแผนทองแดงเพ่ือละลายแทน

CuSO4 ตราบท่ียังคงมีกระแสไฟฟาไหลผาน H2SO4 ถูกเติม

เพ่ือเพ่ิมอิเล็คโทรไลต และ HCl เจือจาง (0.1 M) ถูกเติมเพ่ือ

ลดการเกิดโพลาไรซเซชันท่ีข้ัวแอโนด [3] 

2.2 กฎของฟาราเดย 

เมื่อกระแสไฟฟาผานข้ัวแคโทดและแอโนดผาน 

electrolyte โลหะจะละลายจากข้ัวแอโนดหรือมีเกิดข้ึน 

และโลหะจะมาเกาะท่ีข้ัวแคโทดหรือมี H2 เกิดข้ึน ปฏิกิริยาท่ี

เกิดข้ึนมากหรือนอยมีสวนสัมพันธโดยตรงกับปริมาณของ

กระแสไฟฟาท่ีไหลผาน electrolyte และระยะเวลาท่ี

กระแสไฟฟาไหลผานไวดังน้ี [4] 

2.3 สมการของเนิรนสท (Nernst’s Equation) 

ความเขมขนของอิเล็กโทรไลต(หรอืความดันของแกส) 

กับคาศักยไฟฟาของเซลลมคีวามสมัพันธกันและสามารถ

อธิบายโดยสมการของเนิรนสท (Nernst’s Equation) [5]                                             

โดยท่ี E คือคาศักยของเซลลท่ีสภาวะใดๆ R คือ คาคงท่ีของ

แกส (8.31 J/K) T คืออุณหภูมิ Q คืออัตราสวนผลคูณความ

เขมขน (Reaction Quotient) n คือจํ านวน e- ท่ีมีการ

ถายเทระหวาง 2 ครึ่งเซลล F คือคาคงท่ี Faraday 96485 

C/mol 

 

3.วัสดุอุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

3.1 แผนวงจรพิมพ (Printed Circuit Board, PCB)  

สวนประกอบของแผนวงจรพิมพท่ีศึกษาแผนวงจรพิมพ 

(Printed Circuit Board, PCB) รุนผลิตภัณฑ A ท่ีสนใจ วัสดุ

ท่ีนํามาเปนฐานของทองแดง ไดแก FR-4 (woven E-glass 

fabric multifunctional epoxy) ขนาดบอรดกวาง 51.0 

ซม.ยาว 60.7 ซม.จัดเปนแผนวงจรพิมพชนิดหลายช้ัน 

(Multilayer) โดยประกอบไปดวยจํานวนช้ัน (layer) ท้ังหมด 

4 ช้ันดังรูปท่ี 4 

3.2 บอชุบ Cu2 Acid Plating machine 

อุปกรณท่ีใชในการทดลองไดแก บอชุบของ Cu2 Acid 

Plating machine ดังรูปท่ี 5 (a) แสดงภาพบอชุบและการ

จัดเรียงแผนชุบดานบนภายในบอจะแบงแถววางช้ินงาน (fly 

bar) เปน 2 แถวๆละ 8 แผน คือ แถวหนา (Front bar) และ

  E = Eo – RT
nF

 ln Q =  Eo –2.303RT
nF

 log Q         (1)                                 
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หลัง (Back bar) รวม 16 บอรดตอรอบการชุบ ดานซายและ

ขวาสุดคือแผนเสริม (dummy) และ 5 (c) คือตําแหนงท่ีใช

ในการวัดคาความหนาทองแดงเคลือบผิวในรู 

 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4.1) การวิเคราะหการวิเคราะหระบบการวัด (MSA)      

การวิเคราะหระบบการวัดน้ี มีจุดประสงคในการ

วิเคราะหถึงแหลงความคลาดเคลื่อนในระบบการวัดและ

เน่ืองจากการวัดความคลาดเคลื่อนของคาวัดมีท้ังปริมาณท่ี

สามารถกําจัดไดและกําจัดไมได จึงมีความจําเปนตอง

ดําเนินการกําจัดปริมาณท่ีสามารถควบคุมไดกอน ไดแก 

ความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาด [6] และเพ่ือใหมั่นใจ

วาความผันแปรท่ีเกิดข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ

ในกระบวนการผลิตไมใชคลาดเคลื่อนจากระบบการวัด ซึ่ง

เครื่องมือท่ีใชวัดความหนาทองแดงในรูมีท้ังหมด 2 ชนิด 

1. เครื่องวัด Cu scope ซึ่งเปนเครื่องมือซึ่งใชวัดคาความ

หนาทองแดงในรูของแผนวงจรพิมพ ดวยหัว Probe 

2. เครื่องวัด Isoscope (Micro Scope) ซึ่งเปนเครื่องมือซึ่ง

ใชวัดคาความหนาทองแดงในรูของแผนวงจรพิมพ โดยการ

ตัดขวาง (Cross Section)   

จากการวิเคราะหระบบการวัด (MSA) พบวาระบบการ

วัดน้ีมีความสามารถในการแยกความแตกตางของคาวัดได 

สามารถยอมรับความสามารถของระบบการวัดน้ี 

 จึงดําเนินการในข้ันตอนการหาสาเหตุของปญหาตอไป 

 

 
รูปที่  4 แสดงสวนประกอบของแผนวงจรพิมพ (Printed Circuit 

Board, PCB) รุนผลิตภัณฑ A 

 

 

 

 

 

(a) การจัดเรียงแผนชุบดานบน(Top View) 

 

 

 

(b) ตําแหนงที่วัดคาความหนาทองแดงในรูของแตละบอรด 

รูปที่ 5 แสดงการจัดเรียงแผนภายในบอชุบ Cu2 Acid Plating ดานบน 

(Top View) (a) และตําแหนงที่วัดคาความหนาทองแดงในรู (b) 

 

4.2) การหาสาเหตุของปญหา                                        

ในข้ันตอนน้ีจะใชการระดมความคิดเพ่ือคนหาสาเหตุ

สําหรับการวิเคราะหท่ีมีโอกาสเปนไปไดมากท่ีสุด โดยสราง

แผนภาพการวิเคราะหปญหาจากสาเหตุและผล (Cause & 

Effect Diagram) โดยจะคัดเลือกสมาชิกจากผูท่ีมีความรู

ความชํานาญในสวนกระบวนการตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงปญหา

ในเรื่อง Over In-Hole Copper Thickness จากการระดม

ความคิดดังรูปท่ี 6 ทําใหสามารถทราบสาเหตุท่ีสําคัญใน

เบ้ืองตนไดแก การปรับตั้งคากระแสไฟ (ASD ; Ampere Per 

Square Decimeter) และความเขมขนของนํ้ายาท่ีชุบในบอ 

CU2 Acid Plating ซึ่ งทางผู วิจัยจึงทําการศึกษาเฉพาะ

กระบวนการชุบใน CU2 Acid Plating Machine เทาน้ัน  

จากน้ันไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยเบ้ืองตน ดังตอไปน้ี 

1.คากระแสไฟ (ASD) เ น่ืองจากปริมาณไฟฟาสัมพันธ

โดยตรงกับปริมาณของกระแสไฟฟา และเวลาตามสมการ

ของฟาราเดย  ซึ่ ง เมื่ อปรับลดค ากระแสไฟฟา ท่ีใช ใน

กระบวนการชุบจะสงผลใหใชเวลาในการชุบมากข้ึน ซึ่งเวลา

ในการชุบน้ีเปนขอจํากัดของโรงงานของกรณีศึกษา  

2.ความเขมขนของน้ํายา CuSO4 จะเก่ียวของกับสมการ

ของเนิรนสท ท่ีกลาววาความเขมขนของอิเล็กโทรไลตสัมพันธ

กับคาศักยไฟฟาของเซลล เมื่อความเขมขนของอิเล็คโทรไลต

ลดลงจะมีผลทําใหคาศักยไฟฟาลดลง และเน่ืองจากวงจร 
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ไฟฟาท่ีใชในกระบวนการชุบเปนชนิดกระแสตรง (คาR คงท่ี) 

จึงเปนไปตามกฎของโอหม ซึ่งกลาววา กระแสไฟฟาท่ีไหลใน

วงจรแปรผันโดยตรงกับแรงดัน (I α E) 

ดังน้ันในการทดลองจึงตองทําการควบคุมปจจัยตางๆ 

เพ่ือศึกษาความเขมขนของนํ้ายา CuSO4 ท่ีใชในกระบวนการ

ชุบ โดยปจจัยท่ีควบคุมไดแก  
1) คากระแสไฟ (ASD) ท่ีใชใน CU2 M/C คงท่ี คือ 1.6 

2) เวลาท่ีใชในกระบวนการชุบ CU2 M/C คงท่ี คือ 40 นาที 

3) ควบคุมความหนาทองแดงท่ีผานกระบวนการ CU1 M/C 

กอนเขาสู CU-2 M/C โดยควบคุมความหนาในรูอยู ท่ี 10 

ไมครอน (จากการสุมตัด Micro section หลังกระบวนการ

ชุบ CU-2 M/C) 

 

 
รูปท่ี 6 ผังสาเหตแุละผลแสดงปจจัยท่ีสงผลตอความหนา

ทองแดงในรูท่ีเกินขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ 

 

ในการทดลองทางผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลความหนา

ทองแดงในรูของช้ินงานท่ีตําแหนง H4 ดังรูป 5(b) ซึ่งเปน 

ตําแหนงท่ีมีความหนาทองแดงในรูบางท่ีสุด (16 บอรด/รอบ

การชุบ) และคาความเขมขนนํ้ายา CuSO4  ในแตละรอบการ

ชุบโดยเก็บขอมูลท้ังหมด 5 รอบเพ่ือศึกษา(1) ความสัมพันธ

ระหวางความเขมขนนํ้ายา CuSO4 กับความหนาทองแดงในรู 

(2) อัตราการลดลงของความเขมขนนํ้ายาตอรอบการชุบ 

(3)คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความหนาทองแดงภายใน

รูกับความเขมขนนํ้ายา CuSO4 และ(4) ตําแหนงช้ินงานใน

บอชุบท่ีมีผลกับความหนาทองแดงในรู 

5.ผลการดําเนินงาน 

5.1 ความสัมพันธระหวางความเขมขนน้ํายา CuSO4 กับ

ความหนาทองแดงในรู  

กราฟและสมการแสดงความสัมพันธระหวางความหนา

ทองแดงในรู  Cu2 layer (µm) ท่ีตําแหนง H4 กับความ

เขมขนของ CuSO4 (g/l) แสดงดังรูป ท่ี  7 และสมการ

ความสัมพันธแบบ exponentialดังสมการท่ี (2) 

y =0.1284e0.0781x; R2 = 0.9742                   (2) 

โดยท่ี x = ความเขมขนนํ้ายา CuSO4 (g/l)  

   Y = ความหนาทองแดงในร ู(µm)

 
รูปที่ 7 ความเขมขนน้าํยา CuSO4 กับความหนาทองแดงในรู (H4) 

 

5.2 อัตราการลดลงของความเขมขนน้ํายา CuSO4 ตอรอบ

การชบุ 

กราฟและสมการแสดงคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของ

ความหนาทองแดงภายในรู (ตําแหนง H4) กับความเขมขน

นํ้ายา CuSO4 รูปท่ี 8 และสมการท่ี (3) ตามลําดับ 

y = 0.2465x – 13.24; R2 = 0.9517            (3) 

โดย x = ความเขมขนนํ้ายา CuSO4(g/l) 

  Y = คา SD ของความหนาทองแดงภายในร ู
 

 
รูปที่ 8  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความหนาทองแดงภายในรู 

(ตําแหนง H4) กับความเขมขนน้าํยา CuSO4 
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รูปที่ 9   อัตราการลดลงของน้ํายา CuSO4 กับรอบการชุบแผนงาน 

กราฟและสมการแสดงอัตราการลดลงของนํ้ายา 

CuSO4  (g/l ) ตอรอบการชุบแสดงดังรูปท่ี 9 และสมการท่ี 

(4) ตามลําดับ 

y = -0.243x + 62.151; R2 = 0.931            (4) 

โดย X= ลําดับรอบการชุบ (40 นาที/16 บอรด/รอบ) 

      Y = ความหนาทองแดงในร ู(µm) 

 

5.3 ตําแหนงชิ้นงานในบอชุบท่ีมีผลกับความหนาทองแดง

ในรู 

จากการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยความหนาทองแดงในรู

ท่ีตําแหนง H4 ของช้ินงานตามตําแหนงท่ีชุบภายในบอและ

ความเขมขนนํ้ายา CuSO4 ในแตละรอบการชุบ โดยแบงเปน

ตําแหนงบอรดริม คือบอรด 1 และ 8 ตําแหนงบอรดกลาง 

คือบอรด 4 และ 5 โดยแบงตามขอสมมติฐานตามบริเวณท่ีมี

ความหนาแนนกระแสชุบมากท่ีสุดและนอยท่ีสุด ผลท่ีได

แสดงดังรูปท่ี 10 

 

 

\ 

 

 

 

 

รูปที่  10   ความเขมขนน้ํายา CuSO4 กับความหนาทองแดงในรู

(ตําแหนง H4) ตามตําแหนงชิ้นงานบน fly bar 

5) สรุปผลการดําเนินงาน 

ในการดําเนินงานเพ่ือลดคาเฉลี่ยความหนาทองแดงใน

รูใหเปนไปตามขอกําหนดลูกคาซึ่งกําหนดไวไมนอยกวา 21 

ไมครอน แตเน่ืองจากมีคาความผันแปรท่ีเกิดข้ึนจากความ

เขมขนนํ้ายา CuSO4  ภายในบอ จึงตองกําหนดคาเฉลี่ยความ

หนาทองแดงในรูเผื่อจากขอกําหนดลูกคา โดยกําหนดจาก

การหาความสัมพันธระหวางความเขมขนนํ้ายา CuSO4 กับ

ความหนาทองแดงในรูซึ่งไดความสัมพันธตามสมการท่ี (2) 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความหนาทองแดง

ภายในรูกับความเขมขนนํ้ายา CuSO4 ตามสมการท่ี (3) 

พบวาสามารถลดคาเฉลี่ยทองแดงภายในรูไดต่ําสุดโดยไมมี

ของเสียเกิดข้ึนอยูท่ี 25 ไมครอน โดยความหนาทองแดงท่ี

ผานกระบวนการ CU1 M/C กอนเขาสู CU-2 M/C เทากับ

10 ไมครอน ดังน้ันจึงตองควบคุมความหนาทองแดงในช้ัน 

CU2 layer เฉลี่ยอยูท่ี 15 µm จากการคํานวณความสัมพันธ

ในสมการท่ี (2) พบวาจะตองกําหนดความเขมขนนํ้ายา 

CuSO4 เ ฉ ลี่ ย อ ยู ใ น  61.0 g/l แ ล ะ จ า ก ก า ร คํ า น ว ณ

ความสัมพันธในสมการท่ี (3) ตามความเขมขนนํ้ายา CuSO4  

ท่ีคํานวณจากสมการท่ี (2) เฉลี่ยอยูใน 61.0 g/l พบวามีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี ± 1.8  ในปจจุบันโรงงานกรณีศึกษา

มีการกําหนด specification ของความเขมขนนํ้ายา CuSO4 

ซึ่งกําหนดอยูท่ี 62.5 ± 7.5 g/l (55 – 70 g/l) และมีการปรับ

คานํ้ายาทุกๆ 24 ช่ัวโมง ทางผูวิจัยจึงทําการควบคุมความ

หนาทองแดงในรูโดยการปรับชวงคา specification ของ

ความเขมขนนํ้ายา CuSO4 ใหมใหอยูในชวง 61.0 ± 2.0 g/l 

(59 – 63 g/l) ซึ่งจากการศึกษาความสัมพันธอัตราการลดลง

ของนํ้ายา CuSO4 (g/l) กับรอบการชุบแผนงาน พบวา 

specification ความเขมขนนํ้ายา CuSO4  ใหมในชวง 61.0 

± 2.0 g/l สามารถชุบงานไดประมาณ 16 รอบการชุบหรื

อประมาณ 10 ช่ัวโมง (40 นาที/รอบการชุบ) จึงทําการเติม

สารเคมีเพ่ือปรับคานํ้ายาใหอยูใน specification อีกครั้ง  
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จากผลการลดคาเฉลี่ยความหนาทองแดงภายในรูจาก 

27 ไมครอนใหเหลือ 25 ไมครอนในรุนผลิตภัณฑ A โดยคิด

จากขอมูลการผลิตเฉลี่ย 480,000 บอรดตอเดือน สามารถ

ลดการใชปริมาณทองแดงคิด เปน 7.4%  คิดเปนเ งิน 

1,300,000 บาทตอเดือน 

จากการศึกษากราฟความสัมพันธระหวางคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ของคาความหนาทองแดงในรูกับความ

เขมขนนํ้ายา CuSO4  พบวาความเขมขนนํ้ายา CuSO4 ท่ี

ความเขมขนต่ําจะมีผลใหคาความผันแปรของคาความหนา

ทองแดงในรูภายในบอต่ํากวาท่ีความเขมขนนํ้ายา CuSO4 ท่ี

ความเขมขนสูง ดังกราฟรูปท่ี 8 เน่ืองจาก CuSO4 ท่ีมีอยูใน

นํ้ายาจะแยกสารสลายออกเปนอนุภาคเล็ก ๆ 2 สวน คือ

อนุภาคทองแดง (Cu2+) กับ ซัลเฟต (SO4
2-) และมีอิทธิพลตอ

คาการนําไฟฟาของสารละลาย ยิ่งสารละลายมีความเขมขน

สูงจะยิ่งสงผลใหคาศักยไฟฟามีคาสูงข้ึน สงผลใหเกิดปฏกิิรยิา

เคมีท่ีสูงข้ึน มีผลตอคาความผันแปรท่ีสูงข้ึน  

จากการศึกษาตําแหนงช้ินงานในบอชุบท่ีมีผลกับความ

หนาทองแดงในรู ดังรูปท่ี 10 ตําแหนงบอรดริมจะมีคาเฉลี่ย

ความหนาทองแดงต่ํากวาตําแหนงบอรดกลาง เน่ืองมาจาก

บริเวณกลางบอชุบมีความหนาแนนกระแสชุบบริเวณบอรด

กลางสูงกวาบอรดริม และจากกราฟจะเห็นไดวา ยิ่งความ

เขมขนนํ้ายา CuSO4 ต่ําความหนาทองแดงเฉลี่ยภายในรูของ

ตําแหนงบอรดริม (บอรด 1,8) จะมีคาใกลเคียงกับตําแหนง

บอรดกลาง (บอรด 4,5) มากข้ึนสงผลใหคาความผันแปรของ

ความหนาทองแดงภายในบอมีคาลดลง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้านทานของการแตกร้าวขณะร้อนในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม -ทองแดง 
ด้วยเทคโนโลยีการหลอ่โลหะแบบกึ่งของแข็ง โดยศึกษาอิทธิพลของปริมาณสัดส่วนของแข็งและอุณหภูมิแม่พิมพ์ท่ีมีผลต่อ
การเกิดรอยแตกร้าวในโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง เปรียบเทียบกับการหล่อแบบน้ าโลหะทั่วไป ซึ่งการทดลองเริ่มจาก
การหลอมโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดงท่ีมีส่วนผสม 4.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของทองแดง จากนั้นน าไปท าการหล่อใน
แม่พิมพ์ที่มีการออกแบบให้มีความเสี่ยงต่อการแตกร้าวสูง เพื่อศึกษาแนวโน้มของการแตกร้าวขณะร้อน โดยใช้ปริมาณ
สัดส่วนของแข็งที่ 0, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียส จากผลการ
ทดลองพบว่าปริมาณสัดส่วนของแข็งและอุณหภูมแิม่พิมพ์มีผลโดยตรงต่อความรุนแรงของรอยแตกร้าวขณะรอ้น กล่าวคือ
เมื่อเพิ่มปริมาณสัดส่วนของแข็งมากขึ้นร่วมกับอุณหภูมแิม่พิมพท์ี่สูง จะท าให้เกิดรอยแตกร้าวที่มีความรนุแรงท่ีน้อยลง ผล
การทดลองยังแสดงถึงความเป็นไปได้ในการหล่อโลหะแบบก่ึงของแข็งร่วมกับการใช้อุณหภูมิแม่พิมพท์ี่สูงข้ึน จะช่วยท าให้
เกิดโครงสร้างเกรนแบบก้อนกลมที่สามารถช่วยลดการแตกร้าวขณะร้อนในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง ได้ 
ค าหลัก  การแตกร้าวขณะร้อน โลหะผสมอะลูมิเนยีม-ทองแดง การหล่อโลหะแบบกึ่งของแข็ง 
 
Abstract 
The purpose of this research is to study of hot tearing resistance in cast aluminum-copper alloy by 
semi-solid metal casting technology. For solid fraction and mold temperature on hot tearing in 
aluminum-copper alloys were investigated and compared with liquid casting. Which was started by 
melting of Al-4.5 wt.% Cu alloy and then pouring into a hot tearing mold for hot tearing assessment. 
For the experimental conditions have three the solid fraction at 0, 5 and 10% with three mold 
temperatures at 200, 300 and 400°C. The results showed Al-4.5 wt.% Cu alloy has significant hot 
tearing tendency under the very casting conditions. The severity of hot tearing in Al-4.5 wt.% Cu alloy 
decreased significantly with increasing the mold temperature and increasing the solid fraction by 
semi-solid metal casting results in fine grained and globular structures. In addition, the semi-solid 
metal casting has a possibility to improve the hot tearing in aluminum-copper alloys. 
Keywords:  Hot tearing, Aluminum-Copper alloys, Semi-solid metal casting 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากโลหะผสมอะลูมิเนียม
ที่ผลิตโดยการหล่อเป็นจ านวนมากในอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ เพื่อช่วยลดการใช้น้ ามันจากการลดน้ าหนักของ
ยานยนต์ โดยอะลูมิเนียมถือเป็นโลหะที่มีค่าความหนาแน่น 
(Density) ต่ าประมาณ 2.7 กรัมต่อลูกบากศ์เซนติเมตร 
โลหะผสมอะลูมิเนียมที่ใช้กันมากคือโลหะผสมอะลูมิเนียม-
ซิลิกอน (Aluminum-silicon alloys) เช่น เกรด 319, 356 
และ 390 เป็นต้น ซึ่งมีความสามารถในการหล่อขึ้นรูปสูง 
(Excellent castability) มีความสามารถทนต่อการกัดกร่อน
สูง (Good corrosion resistance) และยังสามารถท าการ
กลึงขึ้นรูปและเช่ือมได้ดีอีกด้วย แต่มีสมบัติทางกลที่ต่ ากว่า
เหล็กหล่ออยู่มาก จึงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้แทนเหล็กหล่อ
ส าหรับผลิตช้ินส่วนในยานยนต์ ท าให้ต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาในการหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรดอื่นๆ ที่มีสมบัติ
ทางกลที่สูงกว่าเพื่อน าไปใช้แทนเหล็กหล่อให้มากขึ้น อาทิ
เช่น โลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง (Aluminum-copper 
alloys) ที่มีความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรงได้ด้วย
กระบวนการอบชุบทางความร้อน (Heat treatment) ท าให้
โลหะผสมชนิดนี้มีความแข็งแรงใกล้เคียงกับเหล็กหล่อบาง
ประเภท เช่น เหล็กหล่อเหนียว แต่มีน้ าหนักที่เบากว่าเกือบ 
3 เท่า [1] 
 อย่างไรก็ตามการหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง 
จะมีปัญหาหลักที่พบมากในงานหล่อ คือ การแตกร้าวขณะ
ร้อน (Hot tearing) กับช้ินงานหล่อเนื่องจากโลหะผสม
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดการแตกร้าวขณะร้อนได้สูง และมี
รูโพรงขนาดเล็ก (Microshrinkage) จากการหดตัวของ
ช้ินงานอยู่มาก ท าให้มีข้อจ ากัดในกระบวนการผลิตช้ินงาน
จากโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง เป็นอย่างมาก จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การแตกร้าวขณะร้อน
เกิดจากการที่โลหะมีโครงสร้างเกรนแบบกิ่งไม้ (Dendrite 
structure) ดังแสดงในรูปที่ 1(ก) ซึ่งมาจากการหล่อแบบน้ า
โลหะทั่วไป ท าให้มีขนาดของเกรนที่ใหญ่ และมีค่าความ
แตกต่างของอุณหภูมิในช่วงของการแข็งตัวที่มาก จึงท าให้มี
การหดตัวในเนื้อของช้ินงานโลหะค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน 
จนกระทั้งเกิดปัญหาการแตกร้าวขณะร้อนตามมาในที่สุด 
ดังนั้นการลดปัญหาการแตกร้าวขณะร้อนวิธีหนึ่งที่ท าได้คือ
การปรับโครงสร้างเกรนให้ละเอียดขึ้นโดยการเติมตัวปรับ
สภาพเกรนละเอียด [2], [3] นอกจากการปรับสภาพเกรน
ละเอียดแล้วยังมีกระบวนการอื่นที่ช่วยลดขนาดของเกรนใน
โลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง ได้เช่นกัน J. Wannasin 
และคณะ (2006) ได้ศึกษาเบื้องต้นในการเทหล่อโลหะผสม
อะลูมิเนียม-ทองแดง ในสภาวะกึ่งของแข็ง (Semi-solid 

state) ด้วยกระบวนการรี โอคาสติง (Rheocasting 
process) พบว่าการเกิดปัญหาการแตกร้าวขณะร้อนมี
แนวโน้มลดลง [1] 
 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง โดยกรรมวิธีแบบใหม่
เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งคิดค้นโดย รศ.
ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์  และคณะทีมวิจัยจากภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่
มีชื่อเรียกว่า กระบวนการ GISS (Gas induced semi-solid 
process) ผลของการใช้กรรมวิธีการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง
ด้วยกระบวนการ GISS ท าให้ได้โครงสร้างเกรนที่มีขนาดเล็ก
แบบก้อนกลม (Globular structure) ดังแสดงในรูปที่ 1(ข) 
โดยไม่มีโครงสร้างเกรนแบบกิ่งไม้เกิดขึ้น [4] การใช้
กระบวนการดังกล่าวจึงน่าจะช่วยป้องกันหรือลดการเกิดการ
แตกร้าวขณะร้อนในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  
รูปที่ 1 โครงสร้างจุลภาคของของอะลูมเินียมหล่อที่ได้จาก (ก) การ
หล่อแบบน้ าโลหะทัว่ไป และ (ข) การหล่อโลหะแบบกึ่งของแข็ง [5] 

 
 จากเหตุผลดังกล่าวโครงการวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อ
ศึกษาความต้านทานของการแตกร้าวขณะร้อนในงานหล่อ
โลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง ด้วยเทคโนโลยีการหล่อโลหะ
แบบก่ึงของแข็ง โดยท าการศึกษาตัวแปรที่ส าคัญในการหล่อ
ที่มีผลต่อการแตกร้าวขณะร้อน ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิแม่พิมพ์ 
และปริมาณสัดส่วนของแข็ง รวมถึงท าการเปรียบเทียบความ
ต้านทานของการแตกร้าวขณะร้อนในการหล่อโลหะผสม
อะลูมิเนียม-ทองแดง ที่ได้จากการหล่อโลหะแบบกึ่งของแข็ง
และแบบน้ าโลหะทั่วไป เพื่อท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ใน
การใ ช้ เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบกึ่ งของแข็ งที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ในการช่วยลดปัญหาการแตกร้าวขณะร้อน
ส าหรับการหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดงต่อไป 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 วัสดุ 
      วัสดุที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ โลหะผสมอะลูมิเนียม-
ทองแดง 4.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (Al-4.5wt.%Cu alloy) 
โดยส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมที่ใช้ ในการทดลองนี ้
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง 
ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนกั) 

Cu Si Fe Mn Mg Ti Zn Al 
4.54 0.23 0.09 0.34 0.21 0.14 0.12 Bal. 

 
2.2 การผลิตโลหะแบบกึ่งของแข็งด้วยกระบวนการ GISS 
 การผลิตโลหะกึ่งของแข็งด้วยกระบวนการ GISS (Gas 
induced semi-solid process) มีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 2 
โดยการผลิตโลหะแบบกึ่งของแข็งด้วยกระบวนการ GISS จะ
เริ่มต้นจากการใช้เบ้าสเตนเลส (Ladle cup) ที่เคลือบด้วย
โบรอนไนไตรด์ ท าการตักน้ าโลหะจากเตาหลอมแล้วน ามา
เข้าเครื่อง GISS เพื่อท าการวัดอุณหภูมิของน้ าโลหะด้วยตัว
วัดอุณหภูมิ (Thermocouples) เมื่ออุณหภูมิของน้ าโลหะ
ลดลงจนถึงอุณหภูมิที่ก าหนด แท่งกราไฟต์จะเลื่อนลงมาใน
น้ าโลหะเพื่อท าการปล่อยฟองก๊าซเฉื่อยเข้าไปในน้ าโลหะ 
โดยระยะเวลาในการปล่อยฟองก๊าซเฉื่อยที่ใช้จะแตกต่างกัน
ไปเพื่อท าให้น้ าโลหะเปลี่ยนสภาพเป็นโลหะแบบกึ่งของแข็งที่
มีปริมาณสัดส่วนของแข็งตามที่ก าหนด จากนั้นจึงน าโลหะ
แบบกึ่งของแข็งที่ได้ไปเทหล่อในแม่พิมพ์ Hot Tearing 
Mold เพื่อข้ึนรูปเป็นช้ินงานต่อไป 
 

 
รูปที่ 2 การผลิตโลหะแบบกึ่งของแข็งด้วยกระบวนการ GISS [6] 

 
2.3 การหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง เพ่ือทดสอบ
ความต้านทานของการแตกร้าวขณะร้อน 
 ท าการหลอมโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดงดังกล่าวที่
ส่วนผสมทางเคมีของทองแดง 4.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
แล้วท าการเทหล่อลงในแม่พิมพ์ Hot Tearing Mold ที่มี
การให้ความร้อนกับแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 200, 
300 และ 400 องศาเซลเซียส โดยเทหล่อในสภาพน้ าโลหะ
ทั่วไปท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ปริมาณสัดส่วนของแข็ง
เท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับการหล่อแบบโลหะกึ่ง
ของแข็งที่ปริมาณสัดส่ วนของแข็ง เท่ากับ 5 และ 10 
เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจึงน าช้ินงานหล่อที่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 3 
ไปศึกษาตามสภาวะของการทดลองที่ออกแบบไว้ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และวิเคราะห์ผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการ
แตกร้าวขณะร้อนต่อไป 

  
รูปที่ 3 ชิ้นงานที่ได้จากการเทหล่อในแมพ่ิมพ์ Hot Tearing Mold 

 
ตารางที่ 2 สภาวะที่ท าการทดลอง 

โลหะผสม สัดส่วนของแข็ง 
(เปอร์เซ็นต์) 

อุณหภูมิแม่พิมพ์ 
(องศาเซลเซียส) 

โลหะผสมอะลูมิเนียม-
ทองแดง 4.5 

เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
(Al-4.5wt.%Cu alloy) 
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2.4 การตรวจสอบและประเมินการแตกร้าวท่ีเกิดขึ้น 
 ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์รอยแตกร้าวขณะร้อนที่
เกิดขึ้นในช้ินงานหล่อด้วยตาเปล่า ร่วมกับวิธีการประเมินวัด
ความเสี่ยงต่อการแตกร้าวขณะร้อน โดยการค านวณหาค่า
ดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะร้อน (Hot tearing 
susceptibility, HTS index) ซึ่งสามารถค านวณได้จาก
สมการที่ 1 [1] 
 

 



D

Ai

ii LCHTS                  (1) 

 
โดยที่   คือค่าตัวเลขที่ก าหนดระดับความรุนแรงของรอย
แตกในช้ินงาน ระดับ 0 – 4 ( =0 เมื่อไม่มีรอยแตกร้าว และ
  =4 เมื่อเกิดการแตกร้าวและช้ินงานแยกขาดออกจากกัน
อย่างสมบูรณ์)   คือค่าตัวคูณที่ก าหนดให้สอดคล้องกับความ
ยาวของแท่งช้ินงานหล่อแต่ละแท่ง (A = 4, B = 3, C = 2 
และ D =1) และ   แทน แท่งช้ินงานหล่อแต่ละแท่งของ A, 
B, C และ D ตามล าดับ 
 
2.5 การตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานหล่อ 
 ช้ินงานตัวอยางที่ไดจากการหลอขึ้นรูปแบบโลหะกึ่ง
ของแข็ง จะถูกเตรียมใหเปนช้ินงานตัวอยางเพื่อน าไปขัดผิว
หยาบด้วยกระดาษทรายน้ า  และขัดผิวละเอียดด วยผง
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ขัดอะลูมินา จากนั้นจึงน าช้ินงานตัวอยางไปท าการกัดผิวหน้า
ของช้ินงานโดยใช้น้ ายากัดผิวซึ่ งมี ช่ือเรียกว่า Keller's 
Reagent แลวจึงน าไปวิเคราะหโครงสร้างจุลภาคดวยกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสง (Optical microscope) 
 
3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลวิเคราะห์รอยแตกร้าวขณะร้อนที่เกิดขึ้น 
 จากการสังเกตรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นกับช้ินงานหล่อ จึง
ได้ก าหนดให้แท่งช้ินงานหล่อที่มีความยาวสั้นที่สุด คือ A 
แท่งที่ยาวถัดไป คือ B, C และ D เป็นแท่งช้ินงานหล่อที่มี
ความยาวมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่  3 ตามล าดับ แล้ว
ค านวณหาค่าดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะร้อน (Hot 
tearing susceptibility, HTS index) ในช้ินงานหล่อแต่ละ
กรณีของการทดลอง ตามสมการที่ 1 โดยที ่  คือค่าตัวเลขที่
ก าหนดระดับความรุนแรงของรอยแตกในแท่งช้ินงานหล่อ 
(ระดับ 0 - 4) ดังแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 การก าหนดค่าตัวเลขระดับความรุนแรงของรอยแตกในแท่ง
ชิ้นงานหล่อ 

ประเภทของรอยแตกร้าว ค่าตัวเลข     
1) ไม่มีรอยแตกร้าวเกิดขึ้น 0 
2) มีรอยแตกรา้วแบบเส้นผม 1 
3) มีรอยแตกรา้วแบบปานกลาง 2 
4) มีรอยแตกรา้วแบบรุนแรง 3 
5) มีรอยแตกรา้วแบบสมบูรณ์ 4 

 
 จากการสังเกตรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นกับช้ินงานหล่อ
ด้วยตาเปล่าท าให้สามารถจัดแบ่งประเภทของรอยแตกร้าว
ตามระดับความรุนแรงของรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นได้เป็น 4 
ระดับ คือ รอยแตกร้าวแบบสมบูรณ์ (Complete tear) รอย
แตกร้าวแบบรุนแรง (Severe tear) รอยแตกร้าวแบบปาน
กลาง (Modest tear) และรอยแตกร้าวแบบเส้นผม 
(Hairline tear) ดังแสดงในรูปที่ 4 
 (ก) รอยแตกร้าวแบบเส้นผม คือ รอยแตกร้าวที่ปรากฏ
ให้เห็นเป็นแนวเส้นขนาดเล็กเฉพาะบนผิวของช้ินงานหล่อ
เท่านั้น 
 (ข) รอยแตกร้าวแบบปานกลาง คือ รอยแตกร้าวที่
ปรากฏให้เห็นเป็นแนวเส้นขนาดเล็กบนผิวของช้ินงานหล่อ
และขยายลึกลงไปในเนื้อของช้ินงานหล่อด้วย 
 (ค) รอยแตกร้าวแบบรุนแรง คือ รอยแตกร้าวที่ปรากฏ
ให้เห็นเป็นแนวเส้นขนาดใหญ่รอบช้ินงานหล่อและขยายลึก
ลงไปในเนื้อของช้ินงานหล่อด้วย 
 (ง) รอยแตกร้าวแบบสมบูรณ์ คือ รอยแตกร้าวที่เนื้อ
ของช้ินงานหล่อมีการแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ 

 

  
  

  
รูปที่ 4 ประเภทของรอยแตกรา้วตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ

ชิ้นงานหล่อ (ก) แบบเส้นผม (ข) แบบปานกลาง  
(ค) แบบรุนแรง และ (ง) แบบสมบูรณ ์

 
 โดยจ านวนของช้ินงานหล่อที่ใช้ในการตรวจสอบรอย
แตกร้าวขณะร้อนในแต่ละการทดลองมีจ านวนเท่ากับ 5 
ตัวอย่าง ซึ่งจากผลการทดลองทั้งหมดและการค านวณเพื่อ
หาค่าดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะร้อน สามารถสรุป
เป็นค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะร้อนที่
เกิดขึ้นในช้ินงานหล่อแต่ละกรณีของการทดลองได้ ดังแสดง
ในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการค านวณค่าดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะร้อนใน
ชิ้นงานหล่อแต่ละกรณีของการทดลอง 

การ
ทดลอง

ที่ 

สัดส่วน
ของแข็ง 

(เปอร์เซ็นต)์ 

อุณหภูมิ
แม่พิมพ ์

(องศาเซลเซียส) 

ค่าเฉลี่ยของดัชนี
ความไวของการ
แตกร้าวขณะรอ้น 

1 0 200 22.8 
2 0 300 19.8 
3 0 400 17.8 
4 5 200 16.6 
5 5 300 16.2 
6 5 400 14.4 
7 10 200 12.6 
8 10 300 11.4 
9 10 400 9.4 

 
 และเมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ให้อยู่ใน
รูปของกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้
แสดงให้ เห็นว่ า โลหะผสมอะลูมิ เนี ยม -ทองแดง 4.5 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก พบว่าภายใต้สภาวะการหล่อแบบน้ า
โลหะทั่วไปซึ่งไม่มีปริมาณสัดส่วนของแข็งเกิดขึ้น (เท่ากับ 0 
เปอร์เซ็นต์) ร่วมกับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่ 200 องศา
เซลเซียส มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะ
ร้อนสูงที่สุด ในทางตรงกันข้ามพบว่าภายใต้สภาวะการหล่อ
แบบโลหะกึ่งของแข็งที่มีปริมาณสัดส่วนของแข็งเท่ากับ 10 
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เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่ 400 องศา
เซลเซียส มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะ
ร้อนต่ าที่สุด 
 

 
รูปที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนีความไวของการแตกร้าว

ขณะร้อนที่สัดส่วนของแข็ง 0, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ
อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียส 

  
 รูปที ่5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนีความไว
ของการแตกร้าวขณะร้อนที่ปริมาณสัดส่วนของแข็ง 0 , 5 
และ 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ 200, 300 
และ 400 องศาเซลเซียส พบว่าที่ปริมาณสัดส่วนของแข็ง
เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเพิ่มอุณหภูมิของแม่พิมพ์ให้สูงขึ้นจะท า
ให้ค่าดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะร้อนลดลง ช้ินงาน
หล่อมีโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวขณะร้อนลดลงได ้
 
3.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค 
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีของการแตกร้าวขณะร้อนในโลหะ
ผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง 4.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ภายใต้
อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่แตกต่างกันที่ 200, 300 และ 400 
องศาเซลเซียส ร่วมกับการหล่อแบบน้ าโลหะทั่วไปที่อุณหภูมิ 
700 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่มีปริมาณสัดส่วนของแข็งเกิดขึ้น 
(เท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์) ผลที่ได้จะพบว่าค่าดัชนีความไวของ
การแตกร้าวขณะร้อนลดลงเมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิของ
แม่พิมพ์ให้สูงขึ้น เนื่องจากการใช้อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่สูง
กว่าภายใต้การควบคุมสภาวะการหล่อให้เหมือนกันด้วย
อุณหภูมิการหล่อท่ีเท่ากัน ส่งผลให้โลหะผสมดังกล่าวมีอัตรา
การเย็นตัวที่ช้ากว่าในช่วงของการแข็งตัว ซึ่งท าให้หลังจาก
การแข็งตัวเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดโครงสร้างจุลภาคที่แตกต่างกัน 
ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยในกรณีของการใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่
ต่ ากว่า รูปที่ 6(ก) ท าให้โครงสร้างจุลภาคของโลหะที่เกิดขึ้น
มีลักษณะเป็นโครงสร้างคล้ายกิ่งไม้ (Dendrite structure) 
ที่มีเกรนเป็นแท่งยาว (Columnar grains) ที่เกิดจากการเย็น

ตัวอย่างรวดเร็วเมื่อน้ าโลหะสัมผัสกับผนังของแม่พิมพ์ที่มี
อุณหภูมิต่ า สภาวะดังกล่าวท าให้มีความไวต่อการเกิดรอย
แตกร้าวขณะร้อนได้ในระดับที่สูงมาก ส าหรับในกรณีของ
การใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่สูงกว่า รูปที่ 6(ค) ท าให้โครงสร้าง
จุลภาคของโลหะที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นโครงสร้างคล้ายกิ่งไม้
ที่มีเกรนขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน (Equiaxe grains) ซึ่งเกิด
จากการเย็นตัวอย่างช้าๆ และท าให้มีความไวต่อการเกิดรอย
แตกร้าวขณะร้อนได้ในระดับที่น้อยกว่าได้ 
 

  
  

 
รูปที่ 6 โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง 4.5 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ภายใต้สภาวะการหล่อแบบน้ าโลหะทัว่ไป 
ร่วมกับอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน (ก) 200 องศาเซลเซียส 

(ข) 300 องศาเซลเซียส และ (ค) 400 องศาเซลเซียส 
 
 และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะ
ร้อนในโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง 4.5 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนัก ภายใต้สภาวะการหล่อท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ การหล่อ
ในสภาวะน้ าโลหะทั่วไปกับการหล่อในสภาวะโลหะแบบกึ่ง
ของแข็ง ร่วมกับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่ 400 องศาเซลเซียส 
ผลที่ได้จะพบว่าค่าดัชนีความไวของการแตกร้าวขณะร้อน
ลดลงอย่างมาก เมื่อมีการเพิ่มปริมาณสัดส่วนของแข็งให้มาก
ขึ้นก่อนท าการหล่อขึ้นรูปช้ินงาน เนื่องจากมีการใช้อุณหภูมิ
ของการหล่อขึ้นรูปที่ลดลงเพื่อท าให้อยู่ในสภาวะโลหะแบบ
กึ่งของแข็งร่วมกับภายใต้อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่เท่ากัน ส่งผลให้
โลหะผสมดังกล่าวเกิดโครงสร้างเกรนแบบก้อนกลมที่มีความ
สม่ าเสมอมากขึ้นและไม่มีโครงสร้างแบบกิ่งไม้เกิดขึ้น ดัง
แสดงในรูปที ่7 (ข และ ค) 
 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบการแตกร้อนข้างต้น 
พบว่าสาเหตุการแตกร้อนของการหล่อเทแบบน้ าโลหะทั่วไป
เกิดจากความเค้นจากการหดตัวที่สูงระหว่างแข็งตัวจาก
อุณหภูมิเทน้ าโลหะที่สูง ในขณะที่การหล่อเทแบบโลหะกึ่ง
ของแข็งเกิดการแตกร้าวจากความเค้นของการหดตัว แต่จะ
เกิดในปริมาณที่น้อยกว่าการหล่อเทแบบน้ าโลหะทั่วไป ส่วน
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โครงสร้างจุลภาคของช้ินงานอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4.5
เปอร์เซ็นต์ จากการหล่อเทแบบน้ าโลหะทั่วไปเกิดโครงสร้าง
เกรนแบบกิ่งไม้หรือเดนไดรต์ที่หยาบของเฟส α ที่ไม่มีความ
สม่ าเสมอและเกิดการแยกเฟสของน้ าโลหะขึ้นในโครงสร้าง 
ส่วนโครงสร้างเกรนแบบไม่เป็นเดนไดรต์เกิดขึ้นในการหล่อ
เทแบบโลหะกึ่งของแข็งเท่านั้น ซึ่งเกิดเป็นโครงสร้างเกรน
แบบก้อนกลมที่มีขนาดเล็กกว่าโครงสร้างที่เกิดจากการหล่อ
เทแบบน้ าโลหะทั่วไปท าให้ช่วยลดการเกิดการแตกร้าวขณะ
ร้อนได้ 
 

  
  

 
รูปที่ 7 โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง 4.5
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ภายใต้ (ก) การหล่อแบบน้ าโลหะ (ข) การ
หล่อแบบโลหะกึ่งของแข็งที่สัดส่วนของแข็ง 5 เปอร์เซ็นต ์และ (ค) 

การหล่อแบบโลหะกึ่งของแข็งที่สัดส่วนของแข็ง 10 เปอร์เซ็นต์ 
ร่วมกับอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ 400 องศาเซลเซียส 

 
4. สรุป 
 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสัดส่วนของแข็ง และ
อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลโดยตรงต่อการ
เกิดการแตกร้าวบนช้ินงาน โดยในกรณีที่เพิ่มปริมาณสัดส่วน
ของแข็งให้มากขึ้นและใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์ให้สูงขึ้น จะท าให้
เกิดการแตกร้าวน้อยลง แต่เมื่อใช้ปริมาณสัดส่วนของแข็งใน
การหล่อขึ้นรูปน้อยลงและใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ าในการเท
หล่อช้ินงาน จะท าให้เกิดการแตกร้าวมากยิ่งขึ้น 
 4.2 ลักษณะการแตกร้าวขณะร้อนที่เกิดขึ้นในงานหล่อ
โลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดงที่เปอร์เซ็นต์ทองแดง 4.5 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก โดยความรุนแรงของการเกิดรอย
แตกร้าวขณะร้อนในโลหะผสมดังกล่าวจะลดลงเมื่อท าการ
หล่อข้ึนรูปในสภาวะโลหะแบบกึ่งของแข็งที่มีปริมาณสัดส่วน
ของแข็งที่สูงกว่า ร่วมกับการเพิ่มอุณหภูมิของแม่พิมพ์ให้
สูงขึ้น และในทางตรงกันข้ามการหล่อขึ้นรูปในสภาวะน้ า
โลหะทั่วไปใช้ ร่วมกับการลดอุณหภูมิของแม่พิมพ์ให้ต่ าลงจะ
ส่งผลให้เกิดรอยแตกร้าวขณะร้อนอย่างรุนแรง 

 4.3 สาเหตุของการแตกร้าวขณะร้อนในช้ินงานหล่อ
ของการหล่อเทแบบน้ าโลหะทั่วไป เกิดจากความเค้นจากการ
หดตัวที่สูงระหว่างแข็งตัวจากอุณหภูมิเทน้ าโลหะที่สูง 
ร่วมกับการเกิดโครงสร้างแบบกิ่งไม้หรือเดนไดรต์ขึ้นในเนื้อ
งานหล่อ ในขณะที่การหล่อเทแบบโลหะกึ่งของแข็งเกิดการ
แตกร้าวจากความเค้นของการหดตัวที่น้อยกว่าการหล่อเท
แบบน้ าโลหะทั่วไป ร่วมกับการเกิดโครงสร้างเกรนแบบไม่
เป็นกิ่งไม้หรือเดนไดรต์ขึ้น แต่เกิดเป็นโครงสร้างเกรนแบบ
ก้อนกลมที่มีขนาดเล็กกว่าโครงสร้างที่เกิดจากการหล่อเท
แบบน้ าโลหะทั่วไปแทน ท าให้ช่วยลดการเกิดการแตกร้าว
ขณะร้อนในช้ินงานหล่อได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรับปรุงพื้นผิวโดยสารคู่ควบไททาเนตเพื่อปรับปรุงสมบัติของพอลิโพรพิลี
นคอมโพสิต โดยท าการเติมสารเสริมแรงชนิดเดียว คือโบรอนไนไตรด์ (Boron nitride) และ การผสมระหว่างสาร
เสริมแรงท่ีมีรูปร่างแตกต่างกัน คือ โบรอนไนไตรด์/คาร์บอนไฟเบอร์ (Boron nitride/Carbon fibers) พบว่าปริมาณของ
สารเสริมแรงท่ีเติมในเนื้อพอลิโพรพิลีนมีผลต่อการเพิ่มสมบัติการน าความร้อน มอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียของพอลิ
โพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์/คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต สมบัติทางความร้อนคืออุณหภูมิหลอมเหลวและค่าความจุความ
ร้อนมีแนวโน้มลดลง พอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่เติมโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนไฟเบอร์มีค่ามอดูลัสสะสมและมอดูลัส
สูญเสียของและอุณหภูมิหลอมเหลวสูงกว่าสารเสริมแรงที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว การเคลือบสารคู่ควบไททาเนตเป็นการเพิ่ม
ความแข็งแรงของพันธะระหว่างพอลิโพพิลีนและสารเสริมแรงและเพิ่มความสามารถในการกระจายของสารเสริมแรงใน
เนื้อพอลิโพรพิลีน ส่งผลให้สมบัติทางกลและสมบัติทางความร้อนของวัสดุเพิ่มขึ้น  
ค าหลัก  พอลิโพรพลิีน, โบรอนไนไตรด์, คาร์บอนไฟเบอร์, สารคูค่วบไททาเนต 
 
Abstract 
The purpose of this research was to study the effect of surface modification titanate coupling agent 
for improving the properties of polypropylene composites combined with one type of fillers (Boron 
nitride), and mixed with different shape of fillers (Boron nitride/Carbon fibers). The result showed that 
the content of BN, BN/CF fillers had an effect on increasing thermal conductivity, storage modulus, 
and loss modulus whereas reducing melting temperature. The titanate coupling agent was surface 
modification by treating on fillers. The result revealed that treated BN/CF fillers had higher storage 
modulus, and loss modulus, and melting temperature than untreated fillers at the same content. 
Because of titanate coupling agent had an effect on improving the chemical bonding between 
polypropylene and fillers by improving dispersion behavior of fillers in polypropylene matrix lead to 
improving the mechanical properties and thermal properties of these materials. 
Keywords:  polypropylene, Boron nitride, Carbon fibers, Titanate coupling agent  
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1. บทน า 
ในปัจจุบันมีความต้องการวัสดุที่มีสมบัติโดดเด่นหลาย

ด้ าน  เพื่ อน ามา ใ ช้ ในงานอากาศยาน  อุ ปกรณ์กี ฬา 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส ์
เป็นต้น ส่งผลให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคอมโพสิตมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วในการผลิตวัสดุใหม่ ซึ่งพอลิเมอร์คอมโพ
สิตหรือพอลิเมอร์เชิงประกอบ (Polymer composites) 
เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะมีคุณสมบัติที่ดีที่
อุณหภูมิห้อง ราคาถูก ผลิตง่าย น้ าหนักเบา ทนทานการกัด
กร่อน ขึ้นรูปได้ง่าย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าวัสดุ
เสริมแรงหลายชนิดสามารถเพิ่มและปรับปรุงสมบัติของพอลิ
เมอร์ เช่น โลหะ คาร์บอน (คาร์บอนแบล็ค คาร์บอนนาโน
ทิวบ์ คาร์บอนไฟเบอร์) [1-2] โบรอนไนไตรด์ อะลูมินา [3] 
อะลูมิเนียมไนไตรด์ [4-5] ไมกา ซิงค์ออกไซด์ และ แก้ว [6-
8] เป็นต้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพ
สิต คือ ปริมาณ รูปร่าง และการกระจายตวัของวัสดุเสริมแรง
ในเนื้อพอลิเมอร์ เป็นต้น โดยทั่วไปพอลิเมอร์คอมโพสิตจะ
ผลิตด้วยการท าคอมปาวด์ โดยการหลอมผสม (Melt 
compounding) ด้ ว ย เค รื่ อ งอั ด รี ดห รื อ แบบต่ อ เ นื่ อ ง 
(Extruder machine) และ เครื่องผสมแบบแบตหรือแบบไม่
ต่อเนื่อง (Batch mixer)  

โบรอนไนไตร์ด (Boron nitride: BN) ซึ่งเป็นวัสดุเซรา
มิกส์ที่มีสมบัติการน าความร้อนสูง ทนการสึกหรอ มีความ
แข็ง เป็นฉนวนไฟฟ้า ได้ถูกน ามาศึกษาอย่างแพร่หลาย เพื่อ
เพิ่มสมบัติการน าความร้อน การขยายตัวทางความร้อน 
สมบัติเชิงกล ของพอลิเมอร์ เช่น พอลิเอทิลีนความหนาแน่น
สูง (HDPE) [3],  พอลิโพรพิลีน (PP) [8], โนโวแลคเรซิน 
(Novolac resin) [9], อีพอคซี่ (Epoxy) [10] เป็นต้น 
นอกจากน้ีวัสดุในกลุ่มคาร์บอนเช่น คาร์บอนแบลค (Carbon 
black)  คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber: CF) คาร์บอนนา
โนทิวบ์ (Carbon nanotube : CNT) เป็นต้น ซึ่งวัสดุกลุ่ม
คาร์บอนสามารถเพิ่มสมบัติให้แก่พอลิเมอร์ เช่น สมบัติการ
น าความร้อน สมบัติเชิงกล สมบัติการน าไฟฟ้าเป็นต้น โดย
วัสดุกลุ่มคาร์บอนได้ถูกน ามาแทนที่วัสดุสารเสริมแรงกลุ่ม
โลหะ เนื่องจากปัญหาเรื่องการออกซิเดช่ันและความไม่เป็น
เนื้อเดียวระหว่างพอลิเมอร์และสารเสริมแรง ด้วยเหตุนี้
ปริมาณความต้องการวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตโดยการเติม
สารเสริมแรงกลุ่มคาร์บอนจงึสูงขึ้น ท าให้มีงานการศึกษาวิจัย
อย่างแพร่หลาย [11-13] นอกจากนี้พอลิเมอร์คอมโพสิตที่
เกิดจากผสมระหว่างวัสดุเสริมแรงที่มากกว่าหนึ่งชนิด ที่มี
รูปร่าง ขนาด และชนิดที่แตกต่างหรือ ไฮบริดฟิลเลอร์ 
(Hybrid fillers) พบว่าวัสดุใหม่นี้ มีสมบัติเชิงกล การน า

ความร้อน การขยายตัวทางความร้อนที่เหนือกว่าพอลิเมอร์
คอมโพสิตที่เติมวัสดุเสริมแรงเพียงชนิดเดียว [14-16] 

ปัจจัยที่มีผลส าคัญคือพันธะที่เช่ือมโยงระหว่างเฟสที่
แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะของผิวของอนุภาคที่มีการเกิด
การเกาะกลุ่ม หรือปริมาณของอนุภาคที่อยู่ในพอลิเมอร์คอม
โพสิต ซึ่งโดยทั่วไปปัญหาการกระจายตัวของสารเสริมแรง
เป็นปัญหาหลัก จึงได้มีการใช้สารคู่ควบเพื่อลดปัญหา
ดังกล่าว อีกท้ังเป็นการเพิ่มสมบัติเชิงกลโดยการเพิ่มความยึด
เกาะของระหว่างผิวสัมผัสระหว่างสารเสริมแรงและพอลิ
เมอร์ ได้มีการน าสารคู่ควบไททาเนตเพื่อปรับปรุงพื้นผิว
พบว่าสามารถเพิ่มความสามารถในการกระจายตัวของวัสดุ 
และปรับปรุสมบัติเชิงกลบางประการ [17-19] 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไฮบริดฟิลเลอร์โดยการผสม
ระหว่างอนุภาคโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนไฟเบอร์และ
การศึกษาผลกระทบของการใช้สารคู่ควบไททาเนตในการ
ปรับปรุงผิว ยังไม่ เป็นที่แพร่หลายนัก จึงเป็นที่มาของ
งานวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของ
อัตราส่วนผสมและพฤติกรรมการกระจายตัวของสาร
เสริมแรงในเนื้อพื้นพอลิโพรพิลีนที่มีต่อสมบัติของวัสดุ ซึ่ง
วัสดุชนิดใหม่นี้สามารถน ามาใช้งานในกลุ่มของ เช่นอุปกร์ที่
ช่วยในการระบายความร้อน (Heat sink) 

 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 วัสดุและสารเคมี 
 วัสดุที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยวัสดุเนื้อพื้นคือพอ
ลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) มีโครงสร้างเป็นโคพอลิ
เมอร์แบบบล็อก (Block Copolymer) ค่าดัชนีการไหลของ
พอลิเมอร์ (Melt flow index, MFI) 15 g/10 min. และ
วัสดุเสริมแรง ประกอบด้วยอนุภาคโบรอนไนไตรด์ (Boron 
nitride, BN) ขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ย 18 µm และคาร์บอน
ไฟเบอร์ (Carbon fibers, CF) สัดส่วน L/D ของเส้นใย 53   
 สารคู่ควบไททาเนต (Titanate coupling agent, 
KR138S) โดยใช้ตัวท าละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 
(Isopropyl alcohol) ที่ความเข้มข้น 0.5 wt% ของวัสดุ
เสริมแรง 
2.2 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ 
 พอลิโพรพิลีน โบรอนนไตรด์และคาร์บอนไฟเบอร์ ผ่าน
พระบวนการอบ ภายใต้สุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 80  ºC เป็น
เวลา 12 ชม. หลังจากนั้นน าวัสดุเสริมแรงทั้งสองชนิดผ่าน
กระบวนการปรับพ้ืนผิวด้วยสารคู่ควบไททาเนต หลังจากนั้น
ท าการอบที่อุณหูมิ 100 ºC เป็นเวลา 12 ชม.  
 พอลิโพรพิลีนคอมโพสิตท าการผสมด้วยกระบวนหลอม
คอมปาวด์ (Melt compounding) ด้วยเครื่องผสมแบบปิด
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(Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 200 ºC ด้วยความเร็ว 50 
รอบ/นาที เวลาในการผสม 30 นาที หลังจากนั้นน าวัสดุคอม
โพสิตท าการขึ้นรูปเป็นแผ่น ด้วยเครื่องอัดร้อน ที่อุณหภูมิ 
200  ºC เพื่อน าไปใช้ทดสอบสมบัติต่างๆ โดยอัตราส่วนผสม
ของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต เพื่อศึกษาปัจจัยของการเติมสาร
เสริมแรงชนิดเดียวคือโบรอนไนไตรด์ การผสมกันของสาร
เสริมแรงที่มีรูปร่างแตกต่างกันคือ โบรอนไนไตรด์/คาร์บอน
ไฟเบอร์ รวมทั้งการใช้สารคู่ควบไททาเนตเพื่อการปรับปรุง
พื้นผิว  
 
2.3 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ผล                                             
 ทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิคดิฟเฟอร์เรน
เชียลสแกนนิงแคลลอรีเมทรี (Differential scanning 
calorimetry, DSC) ของ Seiko Instruments  โดยช่ัง
ตัวอย่างในแพนอะลูมิเนียมจากนั้นอัดปิดฝาและด าเนินการ
ตามวิธีการดังนี้ คือท าการทดสอบโดยเริ่มให้ความร้อนจาก 
25 °C ถึง 200°C ที่อัตรา 10 °C/min ในระบบเอนโดเทอมิค
บันทึกการเปลี่ยนแปลงปริมาณความร้อน 
 ทดสอบสมบัติการน าความร้อนด้วยเครื่อง QTM-500 
จาก Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd., 
Japanตัวอย่างทดสอบเป็นแผ่นฟิล์มที่ผ่านการอัดด้วยความ
ร้อน การทดลองนี้ตั้งสมมติฐานว่าการจัดเรียงตัวเป็นแบบสุ่ม 
 ทดสอบรีโอโลจี  )Rheology) รุ่น Gemini HR Nano 
Rheometer จากบริษัท Malvern  เป็นการศึกษาสมบัติ
การไหลของพอลิเมอร์เหลว โดยเน้นศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น  )Stress) ความเครียด  )Strain) และ
เวลา )Time)  
 การตรวจสอบอสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิคสแกนนิ่ง
อิเลคตรอนไมโครสโคป (Scanning electron microscopy, 
SEM) รุ่น FEI Quanta 400 (SEM-Quanta) เพื่อศึกษา
ลักษณะการกระจายตัวของวัสดุเสริมแรงในโพลิโพรพิลีน  
 
3. การผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 ผลการทดลองสมบัติการน าความร้อน 
จากผลการทดลองที่แสดงในรูปที่ 1 พบว่าพอลิโพรพิลีนคอม
โพสิตที่เติมอนุภาคของโบรอนไนไตรด์ มีค่าการน าความร้อน
เพิ่มขึ้นแปรผันกับปริมาณของโบรอนไนไตรด์  ค่าการน า
ความร้อนสูงสุดที่ 50 % โดยน้ าหนักของโบรอนไนไตรด์ เมื่อ
พิจารณาผลกระทบของการเติมสารเสริมแรงสองชนิดที่มี
รูปร่างแตกต่างกัน ประกอบด้วยอนุภาคโบรอนไนไตรด์และ

เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ พบว่าค่าการน าความร้อนของพอลิ
โพรพิลีนที่เติมสารเสริมแรงสองชนิด (BN/CF fillers) มีค่า
มากกว่าการเติมสารเสริมแรงเพียงชนิดเดียว (BN fillers) ที่
อัตราส่วนเดียวกัน นอกจากนี้พบว่าการปรับปรุงพื้นผิวของ
สารเสริมแรงด้วยสารคู่ควบไททาเนตมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ค่าการน าความร้อนเมื่อเปรียบเทียบกับสารเสริมแรงที่ไม่ได้
ท าการปรับพื้นผิว ค่าการน าความร้อนสูงสุดคือพอลิโพรพิลี
นคอมโพสิตที่เติม สารเสริมแรงโบรอนไนไตรด์/คาร์บอนไฟ
เบอร์  ซึ่ งผ่านการปรับพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไททาเนต 
(Treated BN/CF fillers) ที่ 45 % โดยน าหนัก (ค่าการน า
ความร้อนมากกว่าพอลิโพรพิลีน/50 % โบรอนไนไตรด์คอม
โพสิต 36.56%) 
 

 
 
รูปที่ 1 ค่าการน าความร้อนของพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์/คาร์ไบด์

ไฟเบอร์คอมโพสิต 
    
3.2 ผลการทดลองสมบัติทางความร้อน 

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิหลอมเหลว (Melting 
temperature, Tm) และค่าพลังงานที่ใช้ในการหลอมเหลว 
(Enthalpy of melting, ΔHm) ของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต
จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) ของพอลิ
โพรพิลีน อยู่ที่ 168 ºC และ ค่าพลังงานที่ใช้ในการ
หลอมเหลว (Enthalpy of melting, ΔHm) อยู่ที่ 78.41 
J/g เมื่อเติมสารเสริมแรงโบรอนไนไตรด ์และโบรอนไนไตรด/์
คาร์บอนไฟเบอร์ มีค่าอุณหภูมิหลอมเหลว ค่าพลังงานท่ีใช้ใน
การหลอมเหลว และปริมาณความเป็นผลึกของพอลิเมอร์
ลดลง แต่สารเสริมแรงที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารคุ๋
ควบไททาเนต มีอุณหภูมิหลอมเหลวเพิ่มสูงขึ้น ดังแสดงใน
รูปที่ 2 
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ตารางที่ 1 สมบัติทางความร้อนของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต โดยการ
เติมเสริมแรงโบรอนไนไตรด ์และโบรอนไนไตรด์/คาร์บอนไฟเบอร์  

Sample Melting 
temp 
(˚C) 

ΔHm 
(J/g) 

%Xc 
[16] 

Neat PP 168.33 78.41 37.70 
PP10%BN 165.8 73.313 39.16 
PP25%BN 145 38.164 24.46 
PP20%BN5%CF 140.17 46.167 29.59 
PP20%BN5%CF_Treated 142.4 46.119 29.56 
PP40%BN5%CF 143.2 29.616 25.89 
PP40%BN5%CF_Treated 145.7 28.842 25.21 
PP50%BN 139 33 31.73 

 

 
รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพลังงานเน่ืองจากการดูดความร้อน ของพอลิ
โพรพิลีนคอมโพสิตที่เติมด้วยสารเสริมแรงจากโบรอนไนไตรด์ และ 

โบรอนไนไตรด์/คาร์บอนฟเบอร์ 
 

3.3 ผลการศึกษาสมบัติการไหลของพอลิเมอร์คอมโพสิต 
 จากรูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ (ω) กับ
มอดูลัสสะสม (Strorage modulus, G’) ของพอลิโพรพิลีนค
อมโพสิตที่เติมสารเสริมแรง BN BN/CF และ Treated 
BN/CF จากผลการทดลองพบว่าพอลิโพรพิลีนแสดง
พฤติกรรมการไหลเป็นแบบนิว โตเนียน (Newtonian 
viscosity) ในช่วงของความถี่ต่ า และมีความชันของโมดูลัส
การสะสมเท่ากับ 2 เมื่อเติมสารเสริมแรงพบว่าวัสดุแสดง
พฤติกรรมหนืดไหล (Viscous behavior) ทั้งนี้ค่ามอดูลัส
สะสมเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารเสริมแรง นอกจากนี้สารคู่ควบ
ไททาเนตมีนัยส าคัญต่อการเพิ่มของมอดูลสัสะสมของพอลิโพ
รพิลีนคอมโพสิต แต่ในช่วงความถี่สูง มอดูลัสสะสมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 
 จากรูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ (ω) กับ
โมดูลลัสสูญเสีย (Loss modulus, G”) พบว่าพอลิโพรพิลีน 
พอลิโพรพิลีน/30% โบรอนไนไตรด์คอมโพสิต พอลิโพรพิ
ลีน/20% โบรอนไนไตรด์/5%คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต
และพอลิโพรพิลีน/30% โบรอนไนไตรด์/5%คาร์บอนไฟ

เบอร์คอมโพสิต แสดงพฤติกรรมการไหลเป็นแบบนิวโตเนียน 
(Newtonian viscosity) ในช่วงของความถี่ต่ าแต่ทีอ่ัตราส่วน
อื่นๆ แสดงพฤติกรรมหนืดไหล (Viscous behavior) ในช่วง
ความถี่สูง โมดูลลัสสูญเสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การปรับพื้นผิว
ด้วยสารคู่ควบไททาเนตมีผลต่อการเพิ่มของมอดูลัสสะสม
ของวัสดุ   
 

 
รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่ (ω) กับ มอดูลัสการสะสม  

(Strorage modulus, G’) 
 

 
รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่ (ω) กับ มอดูลลัสสูญเสีย  

(Loss modulus, G”) 
    
3.4 โครงสร้างอสัญฐานของวัสดดุ้วย SEM 
 จากรูปที่ 5 แสดงโครงสร้างอสัณฐานของพอลิโพรพิลี
นคอมโพสิตที่เติมสารเสริมแรงสองชนิดที่มีรูปร่างแตกต่างกัน
โดยศึกษาพฤติกรรมของสารเสริมแรงเมื่อท าการปรับปรุง
พื้นผิวด้วยสารคู่ควบไททาเนต ที่ปริมาณสารเสริมแรง 45% 

1 

1 
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โดยน้ าหนัก ประกอบด้วย 40% โดยน้ าหนักของโบรอนไน
ไตรด์ และ 5% โดยน้ าหนักของคาร์บอนไฟเบอร์ รูปที่ 5(a) 
40% BN/5% CF และ รูปที่ 5(b) Treated 40% BN/5% 
CF จากภาพทั้งสองพบว่ามีเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์แทรกตัว
อยู่ระหว่างอนุภาคของโบรอนไนไตรด์ แต่เมื่อพิจารณาปัจจัย
ของการใช้สารคู่ควบไททาเนตพบว่าเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์
และโบรอนไนไตรด์มีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอทั่ว
บริเวณในเนื้อพ้ืนพอลิโพรพิลีน โดยมีขนาดของการเกาะกลุ่ม
เล็กลง ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างอนุภาคลดลง จากรูปที่ 5 
(c) แสดงการกระจายตัวของโบรอนไนไตรด์ที่ 50% โดย
น้ าหนักพบว่าโบรอนไนไตรด์กระจายตัวหนาแน่นและ
ส ม่ า เ ส ม อ ใ น เ นื้ อ พื้ น พ อ ลิ โ พ ร พิ ลี น  จ า ก ภ า พ
โครงสร้างอสัณฐษนดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยของ
การเติมสารเสริมแรงท่ีมีรูปร่างต่างกันมีนัยส าคัญต่อการเพิ่ม
สมบัติการน าความร้อน สมบัติทางกลของวัสดุ โดยเติมสาร
เสริมแรงในปริมาณที่ต่ ากว่าการเติมสารเสริมแรงโบรอนไน
ไตรด์อย่างเดียว นอกจากนี้การปรับปรุงผิวด้วยสารคู่ควบไท
ทาเนตมีผลต่อการเพิ่มความสามารถของการกระจายตัวของ
สารเสริมแรงในเนื้อพื้นพอลิเมอร์ โดยมีผลต่อการเพิ่มสมบัติ
ของวัสดุ  
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 พอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่เติมสารเสิรมแรงสองชนิดที่มี
รูปร่างแตกต่างกันคืออนุภาคแบบเกล็ดของโบรอนไนไตรด์
และเส้นใยของคาร์บอนไฟเบอร์ มีสมบัติการน าความร้อน
ของวัสดุมากกว่าการเติมสารเสริมโบรอนไนไตรด์ที่อัตราส่วน
เดียวกัน และมีแนวโน้มในการใช้ปริมาณสารเสริมแรงน้อย
กว่านอกจากนี้พบว่าสมบัติทางกลคือมอดูลัสการสะสมและ
มอดูลัสการสูญเสียของการเติมสารเสริมแรงชนิดเดียว
มากกว่าการเติมด้วยสารเสริมแรงผสม อาจเนื่องมาจากการ
ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง ส า ร เ ส ริ ม แ ร ง มี ก า ร เ ก า ะ ก ลุ่ ม 
(Agglomeration) ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมวัสดจุึงมีท า
ให้สมบัติทางกลลดลง แต่เมื่อมีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารคู่
ควบไททาเนตพบว่าสามารถการปรับปรุงการกระจายต้วของ
โบรอนไนไตรด์และคาร์บอนไฟเบอร์ในเนื้อพื้นพอลิ เมอร์ 
ส่งผลต่อการเพิ่มมอดูลัสการยืดหยุ่นและมอดูลัสสะสมของ
วัสดุ  อีกทั้งอุณหภูมิการหลอมเหลวเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้
สามารถสรุปได้ว่าสารคู่ควบไททาเนตมีผลต่อการเพิ่ม
ความสามารถในการสร้างพันธะระหว่างพอลิเมอร์และสาร
เสิรมแรงส่งผลให้ต้องใช้พลังงานในการสลายพันธะเพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอของสารเสริมแรงท า
ให้ระยะห่างระหว่างสารเสริมแรงลดลงมผีลต่อการเพิ่มสมบัติ
ของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต 

 

 

 
รูปที่ 5 โครงสร้างอสัณฐานของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต (a) 40% 
BN/5% CF (b) Treated 40% BN/5% CF และ (c) 50% BN 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของผ้าทอกระแสสินธุ์ และพัฒนาการตกแต่งเฉพาะของผ้าทอ
กระแสสินธุ์ เนื่องจากผ้าทอกระแสสินธุ์เดิมเมื่อน ามาสวมใส่ให้ความรู้สึกร้อน สวมใส่ไม่สบาย ผู้วิจัยจึงระดมความคิดเพื่อ
แก้ไขปัญหาโดยได้ท าการทดลองเปลี่ยนผ้าทอกระแสสินธุ์เดิมจากเส้นด้ายยืนคือเส้นใยฝ้ายและเส้นด้ายพุ่งคือเส้นใย
อะคริลิก มาเปลี่ยนเฉพาะเส้นด้ายพุ่งใช้เส้นใยฝ้ายผสมใยไหมปั่นมือ เส้นใยฝ้ายผสมใยบัวหลวงปั่นมือและใยฝ้ายผ่าน
กระบวนการชุบมัน โดยมีการทดสอบทางกายภาพด้านการคืนตัว เส้นใยฝ้ายผสมใยบัวหลวงปั่นมือ มีการคืนตัวดีที่สุด 
ร้อยละ 81.58 การดูดความช้ืนในเส้นใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการชุบมันมีการดูความช้ืนดีที่สุด ร้อยละ 7.41 ด้านการ
ตกแต่งส าเร็จ การตกแต่งสะท้อนน้ าหลังจากทดสอบด้วยการซัก 15 ครั้ง ค่าการสะท้อนน้ าได้อยู่ที่ระดับ ISO 2 คือยัง
สามารถสะท้อนน้ าได้เล็กน้อย การตกแต่งนุ่มปริมาณสารที่เหมาะสมในการใช้ คือ 30 กรัมต่อลิตรเพียงพอต่อการใช้งาน
ในการปรับเส้นใยให้มีความนุ่มเพิ่มขึ้น 
ค าหลัก  กระแสสินธุ ์ ผ้าทอ  ฝ้าย  บัวหลวง  ไหม 
 
Abstract 
This article aims to study the physical properties of KARSAESIN Woven Fabrics, and to develop the 
specific decorate because this fabric is not comfortable to wear and feel hot so we want to resolve 
this problem by changing the traditional warp yarn of cotton yarn and weft yarn into acrylic fiber.  
Change the weft yarn spinning using cotton fiber mixed with handspun silk fibers, cotton fiber mixed 
with handspun lotus fibers, and cotton mercerization fibers. This research was testing the physical 
side of wrinkle recovery in cotton fiber mixed handspun lotus fiber. The result showed that the best 
wrinkle recovery was 81.58 percent, the moisture regain in cotton Mercerization fiber at best humidity 
was 7.41 percent. The finishing water repellent, after successful tests with 15 times. In addition, the 
water repellency ISO was level 2 which could reflect a little water. The softening finishes 
appropriated to apply is 30 g. per lite which was sufficient per use in adjusting the fibers by increasing 
softness. 
Keywords: KARSAESIN, woven fabric, cotton, lotus, silk 
 
1. บทน า 
 การทอผ้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง [1] ท่ีคนไทยรู้จักและได้
อนุรักษ์ไว้ ในสมัยก่อนผู้หญิงไทยจะท าเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้าน
ด้วยตัวเองหนึ่งในนั้นคือการท าเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไว้ใช้ใน

ครอบครัว ในพิธีกรรมต่างๆ ผ้าทอจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
การด ารงชีวิตของคนไทย กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้าให้
เกิดลวดลายต่างๆ เป็นเทคนิคและความสามารถของแต่ละ
คน หลักใหญ่ของการทอผ้าก็คือ การน าเส้นฝ้ายหรือไหมมา
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ขัดกันให้เป็นลายโดยขึงเส้นกลุ่มหนึ่งเป็นหลักเรียกว่า “เส้น
ยืน”  แล้วใช้อีกเส้นหนึ่งเรียกว่า “ด้ายพุ่ง” สอดตามขวาง
ของเส้นยืน เมื่อสานขัดกันก็จะเกิดลวดลายต่าง ๆ 
 ในอดีตจากค าบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่บ้านคลอง
โหก หมู่ 3 ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา ได้มีการทอผ้าเพื่อใช้กันเองในครัวเรือนเนื่องจากไม่มี
ผ้าจากที่อื่นมาจ าหน่าย เพราะพื้นที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมาก 
การเดินทางจึงล าบาก ทุกครัวเรือนจึงมีการปลูกฝ้ายเพื่อ
น ามาปั่นเป็นด้ายเพื่อใช้ในการทอผ้า เรียกว่า “ผ้าโหก” ใช้กี่
แบบ 2 เขา มีวิธีการน าด้ายมาขย ากับข้าวสุกแล้วน ามาแขวน
แล้วใช้เปลือกมะพร้าวหวีจนเป็นเส้นด้าย ซึ่ งเป็นวิธีที่
ชาวบ้านคิดขึ้นมาเอง ผ้าทอจะมี 2 ลาย คือ ส าหรับผู้ชาย 
เรียกว่า “ลายลูกหมู” ส าหรับผู้หญิงเรียกว่า “ลายลูกแก้ว” 
ส่วนใหญ่จะทอใช้กันเอง ส่วนที่ขายจะขายให้กับผู้มีฐานะ
ร่ ารวย ในราคาศอกละ 3 บาท หลังจากเกิดสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ท าให้ขาดแคลนวัตถุดิบและเกิดปัญหาผ้าที่ผลิตได้เป็น 
“เมล็น” (สัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะตัวเล็กขายาวคล้ายแมงดา) 
อาศัยอยู่ที่ผ้า กัดเจ็บ จากนั้นก็เริ่มมีผ้าจากต่างพื้นที่มาขาย
มากขึ้นชาวบ้านจึงเลิกทอผ้าหันมาขายเสื้อผ้าส าเร็จรูปแทน 
ต่อมาผ้าทอกระแสสินธุ์กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง จากการที่
รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชน คือ 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท าให้ชุมชนเริ่มหัน
กลับมาทอผ้ากันมากขึ้น ปัจจุบันในการทอผ้าได้ใช้ใช้เส้นใย
ฝ้ายและใยอะคริลิกในการทอ ท าให้ผู้สวมใส่ไม่สบาย รู้สึก
ร้อน [2]  เส้นใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการเมอร์เซอร์ไรท์ [3]  
ความแข็งแรงจะสูงขึ้นสามารถทนต่อแรงดึงได้ประมาณ 15-
20 % โครงสร้างทางกายภาพจะเปลี่ยนไปจากที่เป็นลักษณะ
หลอด แบน บิดตัว มีเกลียว และจาดเดิมที่พื้นที่หน้าตัด
เหมือนเมล็ดถั่วจะกลายเป็นพื้นที่หน้าตัดกลม ผิวเรียบ 
เหยียดตรง ความมันมากขึ้น สามารถรับการย้อมสีได้ดีขึ้น
ด้วย ดังน้ัน งานวิจัยนีม้ีแนวคิดในการปรับปรุงคุณสมบัติของ
ผ้าทอกระแสสินธุ์ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการน าผ้าทอ
กระแสสินธุ์มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของผ้าทอกระแส
สินธุ ์
 2.2 เพื่อพัฒนาการตกแต่งเฉพาะของผ้าทอกระแสสินธุ์ 
  
3. วิธีการด าเนินงาน 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษากระบวนการทดลองการ
เพิ่มคุณสมบัติของผ้าทอกระแสสินธุ์  โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี 

 
 
 
  
 
 
 
 
 3.1  การเปลีย่นชนิดของเส้นใยของผ้าทอกระแสสินธุ์ 
  ทดลองเปลี่ยนชนิดของเส้นใยผ้าทอกระแสสินธุ์
เดิมจากเส้นด้ายยืนคือเส้นใยฝ้าย และเส้นด้ายพุ่งคือเส้นใย
อะคริลิก โดยใช้ด้ายยืนเป็นเส้นใยฝ้ายเหมือนเดิม เปลี่ยน
เฉพาะเส้นด้ายพุ่งดังนี ้

1) ผ้าทอที่ใช้ด้ายพุ่งเป็นเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นใย
ไหมปั่นมือ 

2) ผ้าทอที่ใช้ด้ายพุ่งเป็นเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นใยบัว
หลวงปั่นมือ 

3) ผ้าทอที่ใช้ด้ายพุ่งเป็นฝ้ายที่ผ่านกระบวนการชุบ
มัน 

หลังจากนั้นท าการตกแต่งส าเร็จและทดสอบ
คุณสมบัติเปรียบเทียบกับผ้าทอกระแสสินธุ์เดิมที่ใช้ด้ายยืน
เป็นเส้นใยฝ้าย และด้ายพุ่งเป็นใยอะคริลิกในการทอ 
 3.2  การตกแต่งส าเรจ็หลังกระบวนการทอ 
  1) การสะท้อนน้ า (Water Repellent) [4] 
   ศึกษาปริมาณของสารที่ใช้ตกแต่งสะท้อนน้ า
โดยใช้อัตราส่วนระหว่างผ้าต่อน้ าที่ 1:5  ใช้สาร LEOPHBOL 
7713 ร้อยละ 3 4 และ 5 ใช้สาร PHOBOL XAN extander  
ร้อยละ 1 และ 2  ใช้สาร INVADINE PBN 5 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร จากนั้นน าน้ าและสารเคมีทั้งหมดละลายเข้าด้วยกันโดย
ใหม้ีค่า pH อยู่ในช่วง 5.0-5.5 น าผ้าใส่ลงไปในสารละลายที่
เตรียมไว้ ขย าผ้าให้สารละลายเข้าไปในผ้าให้ทั่วถึงเป็นเวลา 
5 นาที แล้วแช่ทิ้งไว้อีก 25 นาที ต่อมาน าผ้าขึ้นมารีดจนแห้ง
ในอุณหภูมิ 110-130 องศาเซลเซียส และรีดซ้ าในอุณหภูมิที่ 
150 องศาเซลเซียส และใช้การทดสอบตามมาตรฐาน 
American Association of Textile Chemists and 
Colorists (AATCC ) Test Method 66-2008 โดยทดสอบ
ด้วยการซัก 5 นาที ต่อ 1 ครั้ง การซัก ผงซักฟอก 10 กรัมต่อ
ลิตร ผ้าต้องรวมให้ได้ 1 กิโลกรัม ต่อ น้ า 10 ลิตร ตาม
มาตรฐาน JIS L 0844-1986 
  2) การท าให้นุ่ม (Softening)  
   ศึกษาปริมาณของสารที่ใช้ท าให้นุ่มโดยใช้
อัตราส่วนระหว่างผ้าต่อน้ าที่ 1:5 ใช้สาร SOFTEX WA 
ปริมาณ 30 40 และ 50 กรัมต่อลิตร น าสารเคมีผสมลงไปใน

5. สรุปผล 

4. ทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพของผ้าทอ 

3. ศึกษาการตกแต่งส าเร็จหลงักระบวนการทอ 

2. ศึกษาการเปลีย่นเส้นใยในกระบวนการทอ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วขอ้ง 
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น้ าที่เตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากัน เพิ่มอุณหภูมิที่ 40-50 องศา
เซลเซียส น าผ้าที่ต้องการใส่ลงไปแล้วคนผ้าตลอดเวลา กดผ้า
ให้จมน้ าเป็นเวลา 15-20 นาที เมื่อครบเวลาให้น าผ้าขึ้นตาก
ในที่ร่มให้แห้ง และทดสอบโดยการสัมผัส โดยใช้ขนาด
ตัวอย่างของ Taro Yamane ขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม
โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และที่ระดับความเช่ือมั่น 
95%  ดังสูตร (1) 
    

21 Ne

N
n


  (1) 

  3) การแต่งกลิ่น (Microbeads)  
   ศึกษาปริมาณของสารที่ใช้แต่งกลิ่นโดยใช้
อัตราส่วนระหว่างผ้าต่อน้ าที่ 1:5  โดยใช้สารแต่งกลิ่น 10 20 
และ 30 กรัมต่อลิตร ท าการช่ังน้ าหนักผ้า น าสารเคมีผสมลง
ไปในน้ าที่ เตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากัน น าผ้าแช่ลงไปใน
สารละลายที่เตรียมไว้ ขย าให้สารเคมีเข้าไปในเนื้อผ้าเป็น
เวลา 5 นาที แล้วแช่ทิ้งไว้อีก 10 นาที จากน้ันน าผ้าขึ้นมาแผ่
แล้วคลึงบนโต๊ะโดยใช้ไม้นวด หรือขวด (ดังรูปที่ 1) คลึงผ้า
โดยใช้แรงกดเพื่อช่วยให้สารเคมีซึมเข้าไปในเนื้อผ้า หลังจาก
นั้นน าผ้าขึ้นมารีดจนแห้งในอุณหภูมิ 110-130 องศา
เซลเซียส และรีดเพื่อกดทับสารเคมีในอุณหภูมิที่ 150 องศา
เซลเซียส และทดสอบโดยท าการซักเพื่อวัดผลของการติด
กลิ่นของผ้าตามมาตรฐาน JIS L 0844-1986 
 

 
 

รูปที่ 1  การใช้ขวดคลึงผ้าเพื่อช่วยให้สารเคมีซึมเข้าไปในเนื้อผ้า 
 

 3.3  ทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพของผ้าทอ 
  1) ทดสอบการคืนตัวของผ้า  
   ทดสอบโดยใช้ เครื่ องทดสอบการคืนตั ว 
Crease Recovery Angle Tester ตามมาตรฐาน 
American Association of Textile Chemists and 
Colorists (AATCC) Test Method 22-2005 
  2) ทดสอบการดูดความช้ืน (Moisture Regain)  
   โดยช่ังน้ าหนักผ้าก่อนน าเข้าตู้อบ น าไปที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที แล้วน า
ออกมาเข้าโถดูดความช้ืนรอจนผ้าเย็น ช่ังน้ าหนัก และจด
บันทึกท าซ้ า 3 ครั้งของผ้าแต่ละชนิด 

4.  ผลการวิจัย 
 จากการเปลี่ยนเส้นด้ายพุ่งในการทอผ้าทอกระแสสินธุ์
เป็น 1) ฝ้ายผสมใยไหมปั่นมือ 2) ใยฝ้ายผสมใยบัวหลวงปั่น
มือ และ 3) ใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการชุบมัน หลังจากนั้นท า
การตกแต่งส าเร็จและทดสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบกับผ้า
ทอกระแสสินธุ์เดิมที่ใช้ด้ายยืนเป็นเส้นใยฝ้าย และด้ายพุ่ง
เป็นใยอะคริลิกในการทอ มีผลดังนี ้
 4.1 ผลการทดสอบการคืนตัวของผ้าทอ 
  ใยฝ้ายผสมใยไหมปั่นมือมีเปอร์เซ็นต์การคืนตัว
ด้ายยืนเท่ากับ 74.63 และด้ายพุ่งเท่ากับ 81.57 ใยฝ้ายผสม
ใยบัวหลวงปั่นมือมีเปอร์เซ็นต์การคืนตัวด้ายยืนเท่ากับ 
67.12 ด้ายพุ่งเท่ากับ 81.58 ส่วนใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการ
ชุบมันมีเปอร์เซ็นต์การคืนตัวด้ายยืนเท่ากับ 74.35 ด้ายพุ่ง
เท่ากับ 59.26 ส่วน เส้นใยอะคริลิกมีเปอร์เซ็นต์การคืนตัว
ด้ายยืนเท่ากับ 78.98 ด้ายพุ่งเท่ากับ 79.17 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ใยฝ้ายผสมใยไหมและใยฝ้ายผสมใยบัวหลวง มีการคืนตัวดี
ขึ้น ส าหรับใยฝ้ายผ่านกระบวนการชุบมันโดยคุณสมบัติของ
เส้นใยมีการคืนตัวน้อยกว่าใยสังเคราะห์ค่าที่ได้จึงต่ าสุด ดัง
ตารางที ่1 
  

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบการคืนตัวของผ้าทอ 

ชนิดเส้นใยด้ายพุ่งของผ้าทอ 
ร้อยละการคืนตัว 

ด้ายยืน ด้ายพุ่ง 

ใยฝ้ายผสมใยไหมปั่นมอื 74.63 81.57 
ใยฝ้ายผสมใยบวัหลวงปั่นมือ 67.12 81.58 
ใยฝ้ายผ่านกระบวนการชุบมัน 74.35 59.26 
ใยอะคริลิก (ผ้าทอกระแสสินธุ์เดมิ) 78.98 79.17 

  
 4.2 ผลการทดสอบการดูดความ ช้ืนของผ้ าทอ
(Moisture Regain) 
  การดูดความช้ืนของใยฝ้ายผสมใยไหมปั่นมือ
เปอร์เซ็นต์การดูดความช้ืนเท่ากับ 5.60 ฝ้ายผสมใยบัวหลวง
ปั่นมือเปอร์เซ็นต์การดูดความช้ืนเท่ากับ 6.39 ส่วนใยฝ้ายที่
ผ่านกระบวนการชุบมันเปอร์เซ็นต์ การดูดความช้ืนเท่ากับ 
7.41 เส้นใยอะคริลิกเปอร์เซ็นต์การดูดความชื้น เท่ากับ 1.45 
ซึ่งจะเห็นว่าใยฝ้ายผสมใยไหม ฝ้ายผสมใยบัวหลวง และใย
ฝ้ายผ่านกระบวนการชุบมัน ซึ่งเป็นใยธรรมชาติจะสามารถ
ดูดซึมความชื้นได้ดีกว่าใยสังเคราะห์ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการดูดความชื้นของผ้าทอ 

ชนิดเส้นใยด้ายพุ่งของผ้าทอ ตัวอย่าง 
ร้อยละ 

การดูดความชื้น 
ค่าเฉลี่ย 

ใยฝ้ายผสมใยไหมปั่นมอื 
1 5.9325 

5.60 
2 5.2635 

ฝ้ายผสมใยบวัหลวงปั่นมือ 
1 6.3210 

6.39 
2 6.4619 

ใยฝ้ายผ่านกระบวนการชุบ
มัน 

1 7.4246 
7.41 

2 7.3793 
ใยอะคริลิก  
(ผ้าทอกระแสสินธุ์เดิม) 

1 1.5645 
1.45 

2 1.3391 
 

 4.3 ผลการทดสอบการสะท้อนน้ า 
  ผลการทดสอบการสะท้อนน้ าด้วย PHOBOL 
XAN และ LEOPHBOL 7713 มีระดับการสะท้อนน้ าของผ้า 
ดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบการสะท้อนน้ าของผ้าทอ 

ชนิดเส้นใยด้ายพุ่ง
ของผ้าทอ 

PHOBOL 
XAN 

extander  
(%) 

LEOPHBO
L 7713 

(%) 

จ านวนการซัก (ครั้ง) 

0 5 10 15  

ใยฝ้ายผสมใยไหม
ปั่นมือ  

1 
3 4 2 0 0 
4 2 1 1 0 
5 2 2 0 0 

2 
3 2 2 1 0 
4 4 3 2 2 
5 3 3 1 1 

ใยฝ้ายผสมใยบัว
หลวงปั่นมือ 

1 
3 4 1 1 0 
4 2 1 0 0 
5 3 1 0 0 

2 
3 3 3 0 0 
4 4 4 3 2 
5 4 2 1 1 

ใ ย ฝ้ า ย ผ่ า น
กระบวนการชุบ
มัน 

1 
3 1 0 0 0 
4 3 1 0 0 
5 1 1 0 0 

2 
3 2 1 0 0 
4 3 2 1 1 
5 3 2 1 1 

ใยอะคริลิก 
(ผ้าทอกระแสสินธุ์
เดิม) 

1 
3 3 2 1 0 
4 3 2 2 0 
5 1 1 0 0 

2 
3 3 3 2 0 
4 3 2 1 0 
5 3 3 1 1 

 
  ใยฝ้ายผสมใยไหมปั่นมือ การสะท้อนน้ าด้วย 
PHOBOL XAN extander ที่ 1% และ 1) ใช้ LEOPHBOL 

7713 ที่ 3% การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 4 ในการวัด
ก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการซัก 10 
ครั้ง 2) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 4% การสะท้อนน้ าอยู่ใน
ระดับ ISO 2 ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะ
หมดไปหลังการซัก 15 ครั้ง และ 3) ใช้ LEOPHBOL 7713 
ที่ 5% การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 2 ในการวัดก่อนการ
ซัก และการสะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการซัก 10 ครั้ง  
  ส าหรับการใช้ PHOBOL XAN extander ที่ 2% 
และ 1) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 3% การสะท้อนน้ าอยู่ใน
ระดับ ISO 2 ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะ
หมดไปหลังการซัก 15 ครั้ง 2) ใช้ EOPHBOL 7713 ที่ 4% 
การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 4 ในการวัดก่อนการซัก และ
หลังจากการซัก 15 ครั้ง การสะท้อนน้ ายังมีอยู่ในระดับ ISO 
2  และ 3) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 5% การสะท้อนน้ าอยู่
ในระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก หลังจากการซัก 15 
ครั้ง การสะท้อนน้ ายังมีอยู่ในระดับ ISO 1  
  ฝ้ายผสมใยบัวหลวงปั่นมือ การสะท้อนน้ าด้วย 
PHOBOL XAN extander ที่ 1% และ 1) ใช้ LEOPHBOL 
7713 ที่ 3% การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 1 ในการวัด
ก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการซัก 15 
ครั้ง  2) ใช้ LEO- PHBOL 7713 ที ่4% การสะท้อนน้ าอยู่ใน
ระดับ ISO 2 ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะ
หมดไปหลังการซัก 10 ครั้ง และ 3) ใช้ LEOPHBOL 7713 
ที ่5 % การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการ
ซัก และการสะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการซัก 10 ครั้ง  
  ส าหรับการใช้ PHOBOL XAN extander ที่ 2% 
และ 1) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 3% การสะท้อนน้ าอยู่ใน
ระดับ ISO 2 ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะ
หมดไปหลังการซัก 15 ครั้ง 2) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 4% 
การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 4 ในการวัดก่อนการซัก
หลังจากการซัก 15 ครั้ง การสะท้อนน้ ายังมีอยู่ในระดับ ISO 
2  และ 3) ใช้ LEOPHBOL 7713 5% การสะท้อนน้ าอยู่ใน
ระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก หลังจากการซัก 15 ครั้ง 
การสะท้อนน้ ายังมีอยู่ในระดับ ISO 1 
  ใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการชุบมัน การสะท้อนน้ า
ด้วย PHOBOL XAN extander ที่ 1% และ 1) ใช้ 
LEOPHBOL 7713 ที่ 3% การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 1 
ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการ
ซัก 5 ครั้ง  2) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 4% การสะท้อนน้ า
อยู่ในระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ า
จะหมดไปหลังการซัก 10 ครั้ง และ 3) ใช้ LEOPHBOL 
7713 ที่ 5% การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 1 ในการวัด
ก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการซัก 10 
ครั้ง  
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  ส าหรับการใช้ PHOBOL XAN extander ที่ 2% 
และ 1) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 3% การสะท้อนน้ าอยู่ใน
ระดับ ISO 2 ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะ
หมดไปหลังการซัก 10 ครั้ง 2) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 4% 
การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก 
หลังจากการซัก 15 ครั้ง การสะท้อนน้ ายังมีการสะท้อนน้ า
อยู่ในระดับ ISO 1 และ 3) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 5% 
การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก 
หลังจากการซัก 15 ครั้ง การสะท้อนน้ ายังมีการสะท้อนน้ า
อยู่ในระดับ ISO 1 
  เส้นใยอะคริลิก (ผ้าทอกระแสสินธุ์ เดิม) การ
สะท้อนน้ าด้วย PHOBOL XAN extander 1% และ และ 1) 
ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 3% การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ 
ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะหมดไป
หลังการซัก 15 ครั้ง  2) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 4% การ
สะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก และการ
สะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการซัก 15 ครั้ง และ 3) ใช้ 
LEOPHBOL 7713 ที่ 5% การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 1 
ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการ
ซัก 10 ครั้ง  
  ส าหรับการใช้ PHOBOL XAN extander ที่ 2% 
และ 1) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 3% การสะท้อนน้ าอยู่ใน
ระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก และการสะท้อนน้ าจะ
หมดไปหลังการซัก 15 ครั้ง 2) ใช้ LEOPHBOL 7713 ที่ 4% 
การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 3 ในการวัดก่อนการซัก และ
การสะท้อนน้ าจะหมดไปหลังการซัก 15 ครั้ง และ 3) ใช้
LEOPHBOL 7713 ที่ 5% การสะท้อนน้ าอยู่ในระดับ ISO 3 
ในการวัดก่อนการซัก หลังจากการซัก 15 ครั้ง การสะท้อน
น้ ายังมีอยู่ในระดับ ISO 1  
  จะเห็นได้ว่าทุกชนิดเส้นใยจะสามารถสะท้อนน้ า
ได้ดี ซึ่งการสะท้อนน้ าได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณสารสะท้อน
น้ า หากใช้ปริมาณสารมากการสะท้อนน้ าจะสูงขึ้น 
 

 4.4 ผลการทดสอบการปรับนุม่ 

  พบว่าการปรับนุ่ม ใยฝ้ายผสมใยไหมปั่นมือใน
ปริมาณสาร 30 40 และ 50 กรัมต่อลิตร มีความนุ่ม ใยฝ้าย
ผสมใยบัวหลวงปั่นมือในปริมาณสาร 30 40 และ 50 กรัมต่อ
ลิตร มีความนุ่ม ใยฝ้ายผ่านกระบวนการชุบมัน ในปริมาณ
สาร 30 40 และ 50 กรัมต่อลิตร มีความนุ่ม และเส้นใย
อะคริลิก 30 40 และ 50 กรัมต่อลิตร มีความนุ่ม ซึ่งทุกชนิด
เส้นใยจะมีความนุ่มเมื่อใช้สารเพิ่มความนุ่ม ดังตารางที่ 4 

ตารางที ่4  ผลการทดสอบการปรับนุ่มของผ้าทอ 
ชนิดเส้นใยด้ายพุ่ง

ของผ้าทอ 
ชิ้นผ้าที่ยัง

ไม่ได้ปรับนุ่ม 
ปริมาณสารทีใ่ช ้

30 g/l 40 g/l 50 g/l 
ใยฝ้ายผสมใยไหม
ปั่นมือ 

มีความ
หยาบ 

มีความ
นุ่ม 

มีความ
นุ่ม 

มีความ
นุ่ม 

ใยฝ้ายผสมใยบวั
หลวงปั่นมือ 

มีความ
หยาบ 

มีความ
นุ่ม 

มีความ
นุ่ม 

มีความ
นุ่ม 

ใยฝ้ายผ่าน
กระบวนการชุบมัน 

มีความนุ่ม
เล็กน้อย 

มีความ
นุ่ม 

มีความ
นุ่ม 

มีความ
นุ่ม 

ใยอะคริลิก  
(ผ้าทอกระแสสินธุ์เดิม) 

มีความ
หยาบ 

มีความ
นุ่ม 

มีความ
นุ่ม 

มีความ
นุ่ม 

 
 4.5 ผลการทดสอบการตกแต่งกลิ่น 

  การตกแต่งกลิ่นของผ้าทอใยฝ้ายผสมใย
ไหมปั่นมือ พบว่าปริมาณสารตกแต่งกลิ่น 10 และ 20 กรัม
ต่อลิตร เมื่อผ่านกระบวนการซัก 15 ครั้ง กลิ่นที่ตกแต่งหมด
ไป ปริมาณสารตกแต่งกลิ่น 30 กรัมต่อลิตร เมื่อผ่าน
กระบวนการซัก 20 ครั้ง กลิ่นที่ตกแต่งจะหมดไป ผ้าทอใย
ฝ้ายผสมใยบัวหลวงปั่นมือ พบว่าปริมาณสารตกแต่ง 10 กรัม
ต่อลิตร เมื่อผ่านกระบวนการซัก 20 ครั้ง กลิ่นที่ตกแต่งจะ
หมดไป ปริมาณสารตกแต่ง 20 และ 30 กรัมต่อลิตร เมื่อ
ผ่านการซัก 15 ครั้ง กลิ่นที่ตกแต่งจะหมดไป ผ้าทอใยฝ้ายชุบ
มัน ปริมาณสารตกแต่งกลิ่น 10 และ 30 กรัมต่อลิตร เมื่อ
ผ่านการซัก 15 ครั้งกลิ่นท่ีตกแต่งจะหมดไป ปริมาณสาร 20 
กรัมต่อลิตร เมื่อผ่านการซัก 20 ครั้ง ยังมีกลิ่นติดอยู่ ใย
อะคริลิกสารตกแต่งกลิ่น 10 20 และ 30 กรัมต่อลิตร เมื่อ
ผ่านการซัก 20 ครั้ง ยังมีกลิ่นติดอยู่  จะเห็นได้ว่าการแต่ง
กลิ่นนั้นทุกชนิดเส้นใยจะมีกลิ่นคงเหลืออยู่ในการซัก 10 ครั้ง 
ยกเว้นใยอะคริลิกที่มีกลิ่นคงเหลืออยู่ในการซัก 20 ครั้ง ซึ่ง
คุณสมบัติใยสังเคราะห์จะสามารถดูดซับและเก็บรักษากลิ่น
ได้ดี  ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที ่5  ผลการทดสอบการแต่งกลิน่ของผ้าทอ 

ชนิดเส้นใย
ด้ายพุ่งของ

ผ้าทอ 

ปริมาณ
สาร 
(g/l) 

กลิ่นที่ได้หลังการซัก 

5 ครั้ง 10 ครั้ง 15 ครั้ง 20 ครั้ง 

ใยฝ้ายผสม
ไหมปั่นมือ 

10 มีกลิน่ กลิ่นน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

20 มีกลิน่ มีกลิน่ ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

30 มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ ไม่มีกลิ่น 

ใยฝ้ายผสม
ใยบัวหลวง
ปั่นมือ 

10 มีกลิน่ มีกลิน่ กลิ่นน้อย ไม่มีกลิ่น 
20 มีกลิน่ กลิ่นน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 
30 มีกลิน่ กลิ่นน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

ใยฝ้ายผ่าน
กระบวนการ
ชุบมัน 

10 มีกลิน่ มีกลิน่ ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 
20 มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ 
30 มีกลิน่ กลิ่นน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 
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ตารางที ่5  ผลการทดสอบการแต่งกลิน่ของผ้าทอ (ต่อ) 
ชนิดเส้นใย
ด้ายพุ่งของ

ผ้าทอ 

ปริมาณ
สาร 
(g/l) 

กลิ่นที่ได้หลังการซัก 

5 ครั้ง 10 ครั้ง 15 ครั้ง 20 ครั้ง 

ใยอะคริลิก  
(ผ้าทอกระแส
สินธุ์เดมิ) 

10 มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ 

20 มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ 
30 มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ มีกลิน่ 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 การคืนตัวของผ้าทอ เส้นใยอะคริลิกมีการคืนตัว
ของผ้าดีที่สุด มีเปอร์เซ็นต์การคืนตัวด้ายยืนเท่ากับ 78.98 
ด้ายพุ่งเท่ากับ 79.17 เพราะเส้นใยอะคริลิกเป็นเส้นใย
สังเคราะห์ซึ่งมีความสามารถในการคืนตัวได้ดี  
 5.2 ความสามารถการดูดความช้ืน พบว่าใยฝ้ายที่ผ่าน
กระบวนการชุบมันมีเปอร์เซ็นต์ การดูดความชื้นเท่ากับ 7.41 
ซึ่งมีค่าการดูดความช้ืนดีที่สุด เนื่องจากโครงสร้างทาง
กายภาพของเส้นใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการชุบมันจะเป็น
พื้นที่หน้าตัดกลม ผิวเรียบ เหยียดตรง ความมันมากขึ้น [3]  
 5.3 การทดสอบการตกแต่งกลิ่น ใยอะคริลิกในปริมาณ
สาร 30 กรัมต่อลิตร ซัก 20 ครั้ง ยังมีกลิ่นติดอยู่ เนื่อง
คุณสมบัติใยสังเคราะห์จะสามารถดูดซับและเก็บรักษากลิ่น
ได้ดี 
 5.4 ผลการทดสอบการตกแต่งสะท้อนน้ า ใยฝ้ายผสม
ใยไหมปั่นมือ ใยฝ้ายผสมใยบัวหลวงปั่นมือ และใยฝ้ายที่ผ่าน
กระบวนการชุบมัน หลังจากการซัก 15 ครั้ง ยังคงสะท้อนน้ า
ได้ในปริมาณสารที่ใช้ PHOBOL XAN extander ที่ 2% 
และ LEOPHBOL 7713 ที่ 4% และเส้นใยอะคริลิก 
หลังจากการซัก 15 ครั้ง ยังคงสะท้อนน้ าได้ ในปริมาณสาร 
PHOBOL XAN extander ที่ 2% และ LEOPHBOL 7713 
ที่ 5% ซึ่งความสามารถสะท้อนน้ าได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ
สารสะท้อนน้ า ซึ่งหากใช้ปริมาณสารมากการสะท้อนน้ าจะ
สูงขึ้น 
 5.5 ผลการทดสอบการตกแต่งนุ่ม ในการปรับนุ่ม ไม่ว่า
จะใช้สาร 30 40 และ 50 กรัมต่อลิตร ผ้าทุกชนิดส้นใยก็ยัง
นุ่มอยู่ ดังนั้น ควรใช้สาร 30 กรัมต่อลิตร เพื่อจะได้ลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มก าไรให้กับกลุ่มทอผ้าได้อีกด้วย 
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การศึกษาสภาวะการขึ้นรูปของวัสด ุUHMWPE ที่มีผลต่ออัตราการสึกหรอ 
ภายใต้การทดสอบแบบเปียก 

A study of Forming Conditions UHMWPE Material on Wear rate   
in Under wet tests 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี Hot compression Molding ของวัสดุ UHMWPE ที่มี  
ผลต่ออัตราการสึกหรอภายใต้การทดสอบแบบเปียก เพื่อหาอุณหภูมิ แรงดัน และเวลาของการคงอุณหภูมิและแรงดันที ่
เหมาะสมในการขึ้นรูป  โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองขึ้นรูป 170 190 210 องศาเซลเซียส  แรงดัน 5 10 15 20 เมกะ
ปาสคาล  เวลาของการคงอุณหภูมิและแรงดัน /30/60/90/นาที /จากนั้นพิจารณาอัตราการสึกหรอที่สัมพันธ์กับ  
โครงสร้างจุลภาค และใช้หลักสถิติวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลการทดลอง  ผลจากการศึกษาทดลอง พบว่า โครงสร้างจุลภาค
ของช้ินทดสอบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบแผ่น ซึ่งเกิดจากการเช่ือมต่อประสานติดกันของเม็ดอนุภาคผง  
UHMWPE/ อัตราสึกหรอที่สภาวะการขึ้นรูปอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส  แรงดัน 15 เมกะปาสคาล  และเวลาคง 
อุณหภูมิและความดัน 60 นาที/มีอัตราการสึกหรอต่ าสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.28 x 10-11 mm3/Nm และผลการวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้หลักการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)/พบว่า แรงดันของการอัดขึ้นรูปไม่มีผลต่ออัตราการสึกหรอ  
แต่อุณหภูมิและเวลาของการคงอุณหภูมิและแรงดันมีผลท าให้อัตราการสึกหรอแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ค าหลัก  UHMWPE  อัตราการสึกหรอ โครงสร้างแบบแผ่น การทดสอบแบบเปียก  
 
Abstract 
The objective of the research to study of forming conditions in Hot compression Molding on wear rate     
of UHMWPE in Under wet tests. To find the temperature, pressure, and time of holding the right      
temperature and pressure for forming, Temperature used in the experiment of 170,190,210 °C and 
pressure of 5,10,15,20 MPa the time for holding temperature and pressure of 30,60,90 minutes. Then 
consider the wear rate relationships with Microstructure. and statistical analysis to confirm the results. 
The results of this study showed that the microstructures of most specimens are lamellar pattern 
which are from welded connections of UHMWPE particles. the wear resistance properties also showed 
that the forming conditions at 190 ºC, the permissible working pressures is 15 MPa and time constant 
temperature and pressure 60 min. it is equal to 4.28 x 10-11 mm3/Nm. results Statistical analysis using 
variance analysis showed that, the pressure of the extrusion does not affect the wear. the time for 
holding temperature and pressure This results in different wear rates. At significance level 0.05 
Keywords: UHMWPE, Wear rate, Lamellar pattern, Wet test 
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1. บทน า 
 วัสดุพอลีเอทีลีนมวลโมเลกุลสูง(UHMWPE) เป็นวัสดุ
พอลิเมอร์หรือพลาสติกวิศวกรรมอยู่ในกลุ่มพอลิเอทีลีน       
มีสมบัติเด่นทางด้านความต้านทานการสึกหรอ สัมประสิทธิ์ 
ความเสียดทานต่ า ความลื่นตัวสูง เฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมีและ 
สารเคมีต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะน าไปประยุกต์ใช้งานทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและทางด้านการแพทย์ ส าหรับการ 
ประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล UHMWPE ถูก
น าไปผลิตเป็นช้ินส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ อาทิเช่น เฟือง   
เกียร์ แบริ่ง ช้ินส่วนรองลื่นส าหรับเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ
และทางด้านการแพทย์ UHMWPE ถูกน าไปผลิตเป็นช้ินส่วน  
รองลื่นท่ีเป็นส่วนประกอบของข้อต่อเทียมต่างๆ ส าหรับงาน  
ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ [1]    

 UHMWPE เป็นวัสดุที่มีความหนืดสูง และไม่มีจุด 
ไหล ตัวเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมละลายเหมือนกับพอลิเอ
ทีลีน ชนิดอื่นๆ ท่ีมีมวลโมเลกุลต่ ากว่า จากเหตุผลดังกล่าวจึง
ไม่  สามารถท าการขึ้นรูปได้ด้วยกรรมวิธีทั่วๆ ไปที่ใช้ส าหรับ
เทอร์ โมพลาสติกได้ อาทิเช่น การฉีดขึ้นรูป การอัดรีดขึ้นรูป
ด้วย สกรู หรือการเป่าขึ้นรูป แต่จะสามารถขึ้นรูปได้ด้วย  
กรรมวิธี Compression molding และ Ram extrusion  
และการขึ้น รูปนั้นจะต้องกระท าภายใต้สภาวะที่ อุณหภูมิ  
แรงดันและเวลาที่เหมาะสม  จึงจะได้วัสดุหรือช้ินส่วนที่มี
สมบัติที่ดี ส าหรับการใช้งาน [2] แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะ 
น าวัสดุหรือช้ินส่วนมาใช้งาน จะต้องค านึงถึงสมบัติของวัสดุ
นั้นๆ เป็นส าคัญ  ซึ่งการทดสอบสมบัติความต้านทานการสึก
หรอ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ท าให้ทราบถึงอัตราการสึกหรอของวัสดุ 
และจากงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการศึกษาสมบัติความ
ต้านทานการสึกหรอ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการทดสอบด้วยวิธี 
Block on ring เพื่อหาอัตราการสึกหรอ[3-5]  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการขึ้น
รูปด้วยกรรมวิธี Hot compression Molding ของวัสดุ 
UHMWPE ที่มีผลต่ออัตราการสึกหรอโดยการทดสอบด้วยวิธ ี
Block-on-ring ภายใต้การทดสอบแบบเปียก เพื่ อหา
อุณหภูมิ แรงดัน และเวลาของการคงอุณหภูมิและแรงดันที่
เหมาะสมในการขึ้นรูป 
 
2. วิธีการทดลอง 

การด าเนินการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะ
การขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี Hot compression Molding ของ
วัสดุ UHMWPE ที่มีผลต่ออัตราการสึกหรอโดยการทดสอบ
ด้วยวิธี Block-on-ring ภายใต้การทดสอบแบบเปียก ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย /การเตรียมวัสดุอุปกรณ ์

และการทดลองอัดขึ้นรูปชิ้นทดสอบ  
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง  

  วัสดุผง UHMWPE ที่ใช้ในในการทดลองขึ้นรูปเป็นผง  
UHMWPE เกรด SLL-6-6020 มวลโมเลกุล (Molecular 
weight) เท่ากับ 6.5106 g/mol ขนาดอนุภาคเท่ากับ    
80-100 m ของบริษัท Luoyang Guorun Pipes 
Corporation Limited ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ดังแสดงในรูปที่/1   

 

 
รูปที่ 1//ผง/UHMWPE บริสุทธิ ์

 
2.2 สภาวะของการทดลอง 
 สภาวะของการทดลองอัดรีดขึ้นรูป โดยก าหนดสภาวะ
ของการขึ้นรูป ประกอบด้วยอุณหภูมิขึ้นรูป 170 190 
210 °C  แรงดัน 5/10/ 15/20 MPa  เวลาคงอุณหภูมิและ
ความดั น //30/60//90 นาที  น า ผ ง  UHMWPE บริ สุ ท ธิ์       
ใส่ถาด/แล้วน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ/60°C/ด้วยระยะเวลา/     
1 ช่ัวโมง/ดังแสดงในรูปที/่2  
 

  
รูปที่ 2//ผง/UHMWPE บริสุทธิ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 
2.3 ทดลองอัดขึ้นรูปชิน้ทดสอบ 

ผง/UHMWPE บริสุทธิ์ถูกน าไปท าการอัดขึ้นรูปด้วย 
กรรมวิธีHot/Compression/Molding/Process/ โดยใ ช้ 
แม่พิมพ์  ขนาด/160×80×50/mm/ดั งแสดงในรูปที3     
และใช้อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นแม่พิมพ์หลังจากการอัดขึ้นรูป/
25°C/อัตราการไหล/3/l/min ของห้องปฏิบัติการวัสดุพอลิ
เ ม อร์ คอม โพสิ ต /หน่ ว ยวิ จั ยและพัฒนา เทค โน โ ลยี
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรม      
อุตสาหการ/ซึ่งมีลักษณะดังแสดงในรูปที่/4/และช้ินทดสอบ
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วัสดุก้อน/UHMWPE /บริสุทธิ์/ที่ได้จากการอัดขึ้นรูป /ซึ่งมี 
ลักษณะดังแสดงในรูปที่/5    

รูปที่ 3//แม่พิมพ์ส าหรับการอัดขึ้นรูปชิน้ทดสอบ     
  

  
รูปที่ 4 เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นทดสอบ   

 

  
รูปที่/5/ชิ้นทดสอบวัสดุก้อน/UHMWPE บริสุทธิ์/ที่ได้จากการอัดขึ้นรูป 
 
3. การวิเคราะห์ตรวจสอบและทดสอบต่างๆ 
 การวิเคราะห์ตรวจสอบและทดสอบสมบัติต่างๆ ได้แก่  
สมบัติความต้านทานการสึกหรอ  ประกอบด้วย /การหาอัตรา
การสึกหรอโดยการทดสอบด้วยวิธี Block-on-ring ภายใต้
การทดสอบแบบเปียก และสมบัติทางกายภาพ  ประกอบด้วย    
การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ซึ่งรายละเอียด/มีดังต่อไปนี ้ 

การวิเคราะห์ทดสอบสมบัติความต้านทานการสึกหรอ
ของช้ินทดสอบ วิเคราะห์จากอัตราการสึกหรอของช้ิน
ทดสอบที่ท าการทดสอบด้วยวิธี Block On Ring ที่อ้างอิง 
ตามมาตรฐาน ASTM G77 ซึ่งมีหลักการของการทดสอบดัง 

ภาพไดอะแกรมที่แสดงในรูปที่ 6ก) โดยก าหนดขนาดมิติของ 
ช้ินทดสอบเท่ากับ 10  10  10 มม. ซึ่งมีลักษณะแสดง
ดังรูปที่ 6ข) วงแหวนที่ใช้ในการทดสอบท าจากเหล็กกล้า  
Bearing Steel ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 62 มม. ท าการ
ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการสึกหรอ IE-Wear1 ของ
ห้องปฏิบัติการไทรโบโลยีอุตสาหกรรมการผลิต หน่วยวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยสภาวะของการทดสอบ
เป็นการทดสอบแบบเปียกที่มีการหล่อลื่นด้วยสาร SAE 40 
ก าหนดความเร็วของการเสียดทาน 0.3 ม./วินาที  แรงกดช้ิน
ทดสอบ 15 kg และระยะทางของการหมุนทดสอบ 1000 
เมตร จากนั้นท าการวิเคราะห์อัตราการสึกหรอของช้ิน
ทดสอบด้วยการช่ังน้ าหนักเพื่อหาน้ าหนักที่สูญเสียของช้ิน
ทดสอบ และน าค่าน้ าหนักที่สูญเสียของช้ินทดสอบมา
ค านวณหาอัตราการสึกหรอในหน่วยของปริมาตรที่สูญเสีย
ต่อน้ าหนักที่กดช้ินทดสอบและระยะทางที่ท าการทดสอบ 
ตามสมการที่ 1 

 

           
     

  
            (1) 

 

โดยที่ wear rate คืออัตราการสึกหรอ (mm3/Nm)      
Vloss คือปริมาตรที่สูญเสียของช้ินทดสอบ(mm3)    คือแรง
กระท าตั้งฉากที่กดลงบนช้ินทดสอบ (N) และ     คือ
ระยะทางที่ท าการทดสอบ (m) 
 

รูปที่ 6  a) หลักการของการทดสอบการสึกหรอด้วยวิธ ีBlock on ring 
ที่อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM G77  b) ชิ้นทดสอบส าหรับการทดสอบ

การสึกหรอ 
 

การศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของช้ิน
ทดสอบด า เนิ นการตรวจสอบด้ วยกล้ องจุ ลทรรศน์    
อิ เลคตรอนแบบส่องกวาด (Scanning electron 
microscope, SEM) ยี่ห้อ LEO รุ่น 1455VP ภาควิชา
วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

  

  
ก)/รูปร่างของแม่พิมพ์อัดขึ้น

รูปชิ้นทดสอบ 
ข)/ผง/ UHMWPE บริสุทธิ์เท

เข้าแม่พิมพ ์

ก)  ข) 
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4. ผลการทดลอง 
4.1 การศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
พบว่า/โครงสร้างจุลภาคของช้ินทดสอบที่ผ่านการทดลองอัด
ขึ้นรูปร้อนภายใต้สภาวะต่างๆ/ทั้งหมดมีลักษณะการเกาะยึด
ของอนุภาคผง/UHMWPE/เกิดเป็นโครงสร้างเป็นแบบแผ่น
หรือแบบเกล็ด/(lamellar/or/flake/pattern)/ซึ่งมีลักษณะ
ดังแสดงในรูปที่/7/ ซึ่งเกิดจากการเช่ือมต่อประสานติดกัน
บริเวณขอบเกรนของเม็ดอนุภาคผง/UHMWPE/ที่มีลักษณะ
เป็นเม็ดเล็กๆและเป็นผงละเอียด/ถูกกดอัดด้วยแม่พิมพ์ให้
เกิดการเชื่อมติดกันด้วยอุณหภูมิความร้อนและแรงดันต่างๆ/ 
ภายใต้ระยะเวลาในการคงอุณหภูมิ/แรงดันที่ต่างกัน/และท า
ให้เย็นตัวทันทีภายในแม่พิมพ์ระหว่างที่ท าการอัดขึ้นรูป/เมื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเช่ือมต่อประสานกันของผงอนุภาค/
UHMWPE/เปรียบเทียบกับสมบัติของ/UHMWPE/ที่ไม่มีจุด
ไหลตัวและหลอมละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับ
เทอร์โมพลาสติกชนิดอื่นๆ/พบว่ามีลักษณะคล้ายๆ/กับการ
เชื่อมประสานติดกันของเม็ดสาคู โดยหลังจากการแข็งตัวเป็น
ของแข็งผง UHMWPE จะยังคงรักษาสภาพการเป็นเม็ด
อนุภาคภายในโครงสร้างเกรน [6-7] 

รูปที่ 7 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบในสภาวะการขึ้นรูปต่างๆ/ 
4.2 ศึกษาวิเคราะหส์มบัติความต้านทานการสึกหรอ 
 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์สมบัติความต้านทานการสึก

หรอ พบว่า ช้ินทดสอบภายใต้สภาวะของการทดลองอัดขึ้น
รูปที่อุณหภูมิ 190/ºC/ความดัน/15/MPa/เวลาคงอุณหภูมิ
และแรงดัน/60/นาที/มีอัตราการสึกหรอต่ าสุดเท่ ากับ 
4.28//10-11/mm3/Nm/รองลงมาคือ/ช้ินทดสอบภายใต้
สภาวะของการทดลองอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ/190/ºC/แรงดัน/
20/MPa/และเวลาคงอุณหภูมิ และแรงดันที่ /90/min./      
ซึ่งมีอัตราการสึกหรอใกล้เคียงกัน/เท่ากับ/4.49/x/10-11         
ดังแสดงในรูปที่/8 

 
รูปที่/8 เปรียบเทียบอัตราการสึกหรอของชิ้นทดสอบภายใต้สภาวะการ

ขึ้นรปูต่างๆ 
 

4.3 วิเคราะหผ์ลอัตราการสึกหรอด้วยสถิติ 
ศึกษาวิเคราะห์ผลอัตราการสึกหรอด้วยสถิติ /เพื่อ

วิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิ/ความดัน และระยะเวลาของ
การคงอุณหภูมิและความดันที่ระดับต่างๆ ที่มีผลต่ออัตรา
การสึกหรอโดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis 
of Variance, ANOVA) 

การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ เป็นการ
ตรวจสอบส่วนที่ตกค้าง (Residual) ของข้อมูลว่ามีการ
กระจายแบบแจกแจงปกติหรือไม่ ซึ่งจากรูปที่ 9 แสดงให้
เห็นว่าเส้นตรงไม่แสดงสิ่งผิดปกติ แสดงว่าข้อมูลมีการแจก
แจงแบบปกติตามข้อสมมุตดิังแสดงในรูปที่ 9 

 

  
รูปที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอัตราการสึกหรอ  

ก) อุณหภูมิ 170 °C แรงดัน 
10 MPa เวลาคงอุณหภูมิ 
60 min. 

 
ข) อุณหภูมิ/190/°C แรงดัน 
15/MPa/เวลาคงอุณหภูมิ/
60/min. 

  
ค) อุณหภูมิ 190 °C แรงดัน 
20 MPa เวลาคงอุณหภูมิ 
90 min 

ง) อุณหภูมิ 210 °C แรงดัน  
10 MPa เวลาคงอุณหภูมิ 
 60 min 
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รูปที่ 10 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ANOVA 

 
จากรูปที่  10 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวน/

(ANOVA)/ที่ระดับนัยส าคัญ/0.05/ของตัวแปรที่มีผลต่อค่า
อัตราการสึกหรอของ/UHMWPE 

อุณหภูมิ/(Temp)/(P/-/Value)/=/0.021/แสดงว่า
อุณหภูมิของการอัดขึ้นรูปมีผลให้ค่าอัตราการสึกหรอมีความ
แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ/0.05 

ความดัน/(Press)/(P/-/Value)/=/0.583/แสดงว่า
ความดันของการอัดขึ้นรูปมีผลให้อัตราการสึกหรอไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ/0.05 

เวลา/(Time)/(P/-/Value)/=/0.020/แสดงว่าเวลา 
ของการอัดขึ้นรูปมีผลท าให้ค่าอัตราการสึกหรอมีความ 
แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงว่าปัจจัยหลัก คือ 
ความดันของการอัดขึ้นรูปไม่มีผลต่ออัตราการสึกหรอ/
เนื่องจากมีค่า/p-value/มากกว่า/0.05/ส าหรับในส่วน
อุณหภูมิและเวลามีผลท าให้อัตราการสึกหรอแตกต่างกันทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
5. สรุป 
 จากการทดลองอัดขึ้นรูปช้ินทดสอบภายใต้สภาวะ     
ต่างๆ สรุปได้ว่า โครงสร้างจุลภาคของช้ินทดสอบส่วนใหญ่มี
ลั กษณะ เป็ น โ ค ร ง ส ร้ า ง แบบ แผ่ น ห รื อ แ บบ เ ก ล็ ด /
(lamellar/or/ flake/pattern)/ ซึ่ งเกิดจากการเ ช่ือมต่อ
ประสานติดกันของเม็ดอนุภาคผง UHMWPE ที่มีลักษณะ
เป็นเม็ดเล็กๆและเป็นผงละเอียด/ อัตราสึกหรอที่สภาวะการ
ขึ้นรูปอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส  แรงดัน 15 เมกะ

ปาสคาล  และเวลาคง อุณหภูมิและความดัน 60 นาที/มี
อัตราการสึกหรอต่ าสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.28 x 10-11 
mm3/Nm และผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)/พบว่า แรงดันของการ
อัดขึ้นรูปไม่มีผลต่ออัตราการสึกหรอ  แต่อุณหภูมิและเวลา
ของการคงอุณหภูมิและแรงดันมีผลท าให้อัตราการสึกหรอ
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเร็วรอบเครื่องมือกวน ความเร็วเดินเช่ือม กับอุณหภูมิในแนวเช่ือมต่อ
ความสามารถในการเช่ือมต่อชนของอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083-6061 ด้วยวิธีการเช่ือมเสียดทานแบบกวน จาก
ผลการทดลอง เมื่อค่าอุณหภูมิในแนวเช่ือมซึ่งค านวณจากสมการทางความร้อนถูกก าหนดให้มีค่าคงที่เท่ากับ 473 ºC จะ
สามารถก าหนดค่าตัวแปรการเช่ือมในการทดลองจริงได้ 2 เง่ือนไข คือ ระดับต่ า (ความเร็วรอบเครื่องมือกวน 800 รอบ
ต่อนาที ความเร็วเดินเช่ือม 20 มิลลิเมตรตอ่นาที) และระดับสูง (ความเร็วรอบเครื่องมือกวน 1600 รอบต่อนาที ความเร็ว
เดินเช่ือม 80 มิลลิเมตรต่อนาที) พบว่า รูปร่างแนวเช่ือมแบบอ่างพบในเง่ือนไขการเช่ือมทั้ง 2 ระดับ แต่แนวเช่ือมของ
เงื่อนไขการเช่ือมในระดับสูงจะเกิดรอ่งจุดบกพร่องบริเวณพื้นผวิหน้าแนวเช่ือมและเกิดโพรงต าหนิขนาดใหญ่ดา้นแอดแวน
ซิง ในขณะที่แนวเช่ือมของเง่ือนไขการเช่ือมในระดับต่ ามีความสมบูรณ์ปราศจากต าหนิ และความแข็งพื้นที่กวนเฉลี่ย 
68.3 HV เมื่อแนวเช่ือมของเง่ือนไขการเช่ือมในระดับต่ าถูกเสริมแรงด้วยอนุภาคผงซิลิกอนคาร์ไบด์ 25 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร พบว่า อนุภาคผงซิลิกอนคาร์ไบด์กระทบต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิในแนวเช่ือม และขัดขวางการไหลของ
เนื้อวัสดุและส่งผลตอ่ความสมบูรณข์องแนวเชื่อม เกิดโพรงในพื้นที่กวนบริเวณส่วนล่างแนวเช่ือมด้านแอดแวนซิง ถึงแม้ว่า
จะช่วยให้ความแข็งพื้นที่กวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 84.8 HV ก็ตาม ดังนั้น ในการเช่ือมเสียดทานแบบกวน การท านายช่วง
อุณหภูมิในแนวเช่ือมอาจไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวในการก าหนดสภาวะการเช่ือมที่เหมาะสม และนอกจากนั้นยังพบว่า
วัสดุเนื้อพ้ืนปราศจากอนุภาคเสริมแรงกับวัสดุเนื้อพ้ืนถูกเสริมแรงด้วยอนุภาคมีสภาวะที่เหมาะสมในการเช่ือมแตกต่างกัน 
การออกแบบการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเช่ือม และวิธีการใส่อนุภาคผงเสริมแรงให้กระจายตัวสม่ าเสมอ 
เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงให้กับรอยเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาต่อไป  

 

ค าหลัก  การเช่ือมเสียดทานแบบกวน อนุภาคเสริมแรง อลมูิเนียมผสม  
 
Abstract  
The aim of this research was to study the effects of the rotational speed, traverse speed and 
temperature on the butt welded joint of dissimilar aluminum alloy 5083-6061 by friction stir welding 
process. From the experimental results, the calculated welding temperature using thermal equation 
was set at a constant value of 473ºC, then two levels of welding conditions were specified; low 
welding condition level (rotational speed 800 rpm, traverse speed 20 mm./min) and high welding 
condition level (rotational speed 1600 rpm, traverse speed 80 mm./min).  The nuggets with basin 
shape were found in both conditions. The groove defects were observed on the surface of butt 
welded joint and large porosities also were found in the advancing size of the high welding condition 
specimens. Whereas, the defect was not observed in any location of the weld line of the low welding 
condition specimens and the average hardness of stir zone was 68.3 HV. After the SiC reinforced 
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particles were added into welded joint of low welding condition specimen by 25 vol%, SiC particles 
affected the temperature distribution of the weld line and hindered the flow of based materials 
during stirring. Even though, the reinforced particles promoted higher hardness of stir zone 84.8 HV 
but those also caused porosities at the bottom of stir zone in advancing size.  Therefore, the 
predicted welding temperature was not the only concern factor of the friction stir process in order to 
achieve the optimal welding condition. Furthermore, the optimal welding conditions for welding the 
matrix materials with the reinforced particles and without the reinforced particles were different. The 
design of experiment to determine the optimal condition and the filling method to obtain the 
uniform distribution of reinforced particles should be performed in further study in order to achieve 
the highest welded joint strength.  
 

Keywords:  Friction Stir Welding, Reinforced Particle, Aluminum Alloy 
 
1. บทน า 
 การเช่ือมเสียดทานแบบกวนเป็นเทคนิคการเช่ือมใน
สภาวะของแข็งที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถแก้ปัญหาการ
เชื่อมวัสดุต่างชนิดจากการเช่ือมในสภาวะแบบหลอมละลาย
ได้ดี ลดปัญหาด้านความแตกต่างด้านองค์ประกอบทางเคมี 
คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางความร้อน ของวัสดุ 2 ชนิดที่
น ามาเช่ือม [1] โดยการท าให้เกิดการอ่อนตัวเสียรูปแบบ
พลาสติกแล้วไหลตัวผสมกันในแนวเช่ือมท าให้เกิดพันธะยึด
ติดระหว่างเนื้อวัสดุด้านรีทรีทติงและด้านแอดแวนซิงขึ้น 
ส าหรับอลูมิเนียมผสมในกลุ่ม 5000 และกลุ่ม 6000 ถูก
น ามาใช้เป็นส่วนโครงสร้างอากาศยาน และยานยนต์
ค่อนข้างมาก [2] ซึ่งอลูมิเนียมผสมเกรด 5083 และเกรด 
6061 เป็นหนึ่งในวัสดุต่างชนิดทีถู่กน ามาเช่ือมต่อกันเพื่อการ
ผลิตแผ่นเช่ือมพ่วงส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปเป็น
ช้ินส่วนตัวถังของยานพาหนะ ดังนั้นจึงต้องการแนวเช่ือมที่มี
ความแข็งแรงสูงเพื่อไม่ให้เกิดการแตกระหว่างการขึ้นรูป 
และโครงสร้างที่ปราศจากต าหนิจึงน ามาสู่การเลือกการผลิต
แผ่นเช่ือมพ่วงด้วยกระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวนซึ่ง
สามารถเช่ือมติดกันได้ดีส าหรับการเช่ือมวัสดุอลูมิเนียมผสม
ต่างชนิดแล้วไม่เกิดปัญหาต าหนิภายในโครงสร้าง การแตก
ของแนวเช่ือม และการบิดงอของช้ินงานเช่ือมเหมือนการ
เชื่อมแบบหลอมละลาย อย่างไรก็ตามยังพบว่าประสิทธิภาพ
ทางกลของแนวเช่ือมยังต่ ากว่าโลหะเนื้อพื้น เนื่องจาก
อิทธิพลของอุณหภูมิการเช่ือมและการไหลตัวของเนื้อวัสดุ 
ส่งผลต่อการผสมเป็นเนื้อเดียวกันและการเกิดต าหนิภายใน 
[3] จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา การแปรเปลี่ยนของ
อุณหภูมิการเช่ือม การไหลตัวเนื้อวัสดุผสมกัน และการเกิด
ต าหนิหรือจุดบกพร่องเกิดจากความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์
ความเร็วรอบเครื่องมือกวน() และความเร็วเดินเช่ือม () มี
ผลให้ประสิทธิภาพทางกลของแนวเช่ือมเปลี่ยนแปลงตามไป

ด้วย อุณหภูมิการเช่ือมที่เกิดขึ้นสูงสุดสามารถท านายได้จาก
สมการความสัมพันธ์ของดัชนีทางความร้อน 2/ [4] ดัง
สมการทางความร้อนที่ 1    
        

  
   

  

      
                                  (1) 

 

โดยที่   คือ อุณหภูมิที่เกิดในการเช่ือม   เป็นเลขยกก าลังมี
ค่าระหว่าง 0.04-0.06,   คือค่าคงที่มีค่าระหว่าง 0.65-0.75 
   คืออุณหภูมิหลอมละลาย [5]  
 โดย A.S. Sedmak และคณะ(2016) พบว่า การ
ก าหนดค่าคงที่   และค่า   ช่วงระดับกึ่งกลาง มีอุณหภูมิ
สูงสุดที่ได้จากการค านวณใกล้เคียงกับอุณหภูมิสูงสุดจากการ
ทดลองเช่ือมจริง โดยความแตกต่างของพารามิเตอร์การ
เช่ือม  และ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุด
และจุดบกพร่องของรอยเช่ือม และการใช้สมการความร้อน
ท าให้ทราบอุณหภูมิสูงสุดที่ท าให้เกิดการเช่ือมติด และการ
เลือกใช้พารามิเตอร์การเช่ือม  และ เป็นปัจจัยหลักที่
ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดในการเชื่อม ท่ีส่งผลกระทบต่อการไหล
ตัวของเนื้อวัสดุและการเช่ือมติดที่ท าให้ได้คุณสมบัติทางกล
ของแนวเ ช่ือมดี และ โครงสร้ า งรอย เ ช่ือมปราศจาก
จุดบกพร่อง [6,7] จากสมการทางความร้อนดังกล่าวสามารถ
เลือกใช้ค่า  และ ได้หลายค่าเมื่อก าหนดค่าอุณหภูมิใน
การเช่ือมเท่ากัน ดังนั้น การศึกษาผลของการเลือกใช้ค่า , 
 และอุณหภูมิที่ระดับต่างกันต่อความสามารถในการ
เชื่อมต่อชนของอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 และเกรด 
6061 จึงเป็นท่ีมาของการศึกษานี้  
 
2. วิธีการทดลอง 
 อลูมิเนียมผสมเกรด 5083-H112 และอลูมิเนียมผสม
เกรด 6061-T651 ขนาดความหนา 6 มิลลิเมตร กว้าง 85 
มิลลิเมตร ยาว 200 มิลลิเมตร ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมี ดัง
แสดงในตารางที่ 1 ถูกน ามาเช่ือมเสียดทานแบบกวนโดยใช้
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เครื่องมือกวนท าจากท าจากเหล็กกล้า AISI H13 รูปทรง
กรวยเกลียวขวา ระยะพิตซ์ 1.2 มิลลิเมตร บ่ากวนมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 มิลลิเมตร หัวกวนมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโคนกรวย 8 มิลลิเมตร ส่วนปลายมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร เช่ือมต่อแบบต่อชนและพารามิเตอร์
ในการเช่ือมประกอบด้วย พารามิเตอร์คงท่ี มุมเอียงเครื่องมือ
กวน 3 องศา ระยะกดลึกเสียดทาน 0.7 มิลลิเมตร เวลากด
แช่เสียดทาน 30 วินาที  ส่วนพารามิเตอร์แปรผันเป็น
ความเร็วรอบเครื่องมือกวน ความเร็วเดินเช่ือม การก าหนด
ขอบเขตของพารามิเตอร์ถูกก าหนดจากรายงานวิจัยที่ผ่านมา
ตามรายงานของ S. Kasman (2013) และ K. Boulahem 
และคณะ (2015) [8,9] รวมถึงการพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่สามารถรบัภาระในการเชื่อมได ้
โดยก าหนดช่วงขอบเขตความเร็วรอบเครื่องมือกวนระหว่าง 
800-1600 รอบต่ อนาที  ความ เ ร็ ว เ ดิ น เ ช่ื อม  20-100 
มิลลิเมตรต่อนาที เมื่อน ามาหาค่าความสัมพันธ์จากทฤษฎี
ทางความร้อนตามสมการ 1 โดยก าหนดให้ค่า   =0.05 และ 
  = 0.7 จะสามารถค านวณอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในการเช่ือมได้
ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีอลูมิเนียมผสมเกรด 5083 และเกรด 
6061 

อลูมเินียม
ผสม 

ธาตุ 
Si Mg Zn Fe Mn Ti Cr Cu 

5083-
H112 

0.114 4.710 0.057 0.299 0.751 0.055 0.071 0.034 

6061-
T651 

0.599 0.967 0.094 0.297 0.036 0.015 0.200 0.222 

 
ตารางที่ 2 อุณหภูมิการเชื่อมจากการค านวณ 

ความเร็วรอบ
เครื่องมือกวน 
(รอบต่อนาท)ี 

ความเร็วเดินเช่ือม (มิลลิเมตรต่อนาที) 
20 40 60 80 100 

ค่าอุณหภูมิจากการค านวณ (°C) 
800 473 457 448 441 436 
1000 484 467 458 451 446 
1200 493 476 466 460 454 
1400 500 483 473 467 461 
1600 507 490 480 473 468 

 

  
 จากรายงานของ R.S. Mishra และ Z. Ma (2005) [5] 
พบว่าช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0.6-0.8 ของอุณหภูมิการหลอม
ละลายเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการท าให้วัสดอุ่อน
ตัวได้ดี โดยอุณหภูมิส าหรับอลูมิเนียมผสมจะอยู่ระหว่าง 
382-510 ºC เมื่อค่าอุณหภูมิในการเช่ือม ดังแสดงในตารางที่ 
2  ถูกก าหนดให้มีค่าคงที่ที่ 473 ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่อยู่
ในช่วงวัสดุอ่อนตัวได้ดี จะสามารถก าหนดตัวแปรในการ
ทดลองเช่ือมจริงได้ 2 เง่ือนไข คือ ระดับต่ าที่ความเร็วรอบ

เครื่องมือกวน 800 รอบต่อนาที ความเร็วเดินเช่ือมที่ 20 
มิลลิเมตรต่อนาที และระดับสูงที่ความเร็วรอบเครื่องมือกวน 
1600 รอบต่อนาที ความเร็วเดินเช่ือมที่ 80 มิลลิเมตรต่อ
นาที  จากนั้นท าการเชื่อมเสียดทานแบบกวนโดยใช้เครื่องกัด 
CNC ยี่ห้อ DECKEL MAHO รุ่น FP3-50 ช้ินงานอลูมิเนียม
ผสมเกรด 5083 อยู่ด้านรีทรีทติง (Retreating side ; RS) 
และอลูมิเนียมผสมเกรด 6061 อยู่ด้านแอดแวนซิง 
(Advancing side ;AS) หลังจากด าเนินการเช่ือมแล้ว 
ช้ินงานจะถูกน าไปตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและโครงสร้าง
จุลภาค ภายหลังการตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง เง่ือนไขที่ท า
ให้แนวเช่ือมสมบูรณ์จะถูกน ามาใช้ในการเช่ือมที่เสริมแรง
ด้วยอนุภาค SiC ขนาดเฉลี่ย 21.8 ไมโครเมตร อัตราส่วน
อนุภาคเสริมแรง 25% โดยปริมาตร โดยเติมผงลงในร่องของ
รอยต่ออลูมิเนียมผสมทั้ง 2 เกรด ขนาดกว้าง 2 มิลลิเมตร 
ยาว 140 มิลลิเมตร ลึก 3.65 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แบบของร่องส าหรับใส่อนุภาคเสริมแรงในการเชื่อม 

 
ช้ินงานส าหรับตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค

ถูกขัดพื้นผิวในภาคตัดขวางด้วยกระดาษทรายและผงขัดอลูมิ
น่า กัดกรดด้วยส่วนผสมกรด NHO3-HCl-HF-น้ า ใน
อัตราส่วน 5:3:2:190 มิลลิลิตร ตรวจสอบโครงสร้างมหภาค
ด้วยกล้อง Dino Pro AM-4113TL และโครงสร้างจุลภาค
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง OLYMPUS BX 60M 
ตรวจวัดความแข็งจุลภาคแบบวิกเกอร์ด้วยน้ าหนักกด 100 
กรัม เวลากดแช่ 15 วินาที ระยะห่าง 1 มิลลิเมตร จ านวน 
45 จุด บริเวณกลางแนวเชื่อมในพ้ืนท่ีรับผลกระทบจากความ
ร้อน (Heat Affect Zone : HAZ) พื้นที่รับผลกระทบจาก
ความร้อนทางกล(Thermo mechanical Affect Zone : 
TMAZ) และพื้นที่กวน (Stir Zone : SZ) 

 
3. ผลการทดลอง 
 การทดลองเช่ือมอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083
และเกรด 6061 พบว่า พารามิเตอร์ระดบัสูงสามารถเช่ือมตดิ
ได้ แต่เกิดต าหนิแบบร่องบนผิวหน้าแนวเช่ือม รูปร่างแนว
เช่ือมเป็นแบบอ่างและเกิดจุดบกพร่องเป็นโพรงบริเวณ

หน่วย : มิลลิเมตร 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

458 

 

ส่วนล่างของแนวเช่ือมทั้งด้าน RS และด้าน AS จากการไหล
ตัวเติมเนื้อวัสดุไม่ เพียงพอ ส่วนพารามิ เตอร์ระดับต่ า 
สามารถเช่ือมติดได้ดีและปราศจากร่องบนพื้นผิวหน้าแนว
เช่ือม รูปร่างแนวเช่ือมเป็นแบบอ่างเช่นกันแต่ปราศจาก
ต าหนิ และมีขนาดเฉลี่ยของ พื้นที่กวน 4.75 มิลลิเมตร พื้นที่
รับผลกระทบจากความร้อนทางกล 0.8 มิลลิเมตร และพื้นที่
กระทบร้อน 1.44 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่าแนวเช่ือม 
เมื่อใช้พารามิเตอร์ระดับสูง ที่มีขนาดเฉลี่ยของพื้นที่กวน 
4.87 มิลลิเมตร พื้นที่รับผลกระทบจากความร้อนทางกล 
1.38 มิลลิเมตร และพื้นท่ีกระทบร้อน 1.52 มิลลิเมตร ดังรูป
ที่ 2 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะแนวเช่ือมและโครงสร้างมหภาค (ก-ข) ความเร็วรอบ
เครื่องมือกวน 800 รอบต่อนาท ีความเร็วเดินเชื่อม 20 มิลลิเมตรต่อ
นาที (ค-ง) ความเร็วรอบเครื่องมือกวน 1600 รอบต่อนาที ความเร็ว

เดินเช่ือม 80 มิลลิเมตรต่อนาที 
 

ดังนั้นจากผลความสมบูรณ์ของแนวเช่ือม เมื่อใช้
เงื่อนไขในการเช่ือมต่างกันแต่มีอุณหภูมิในแนวเช่ือมจากการ
ค านวณเท่ากัน ผลของอุณหภูมิในแนวเช่ือมอาจไม่ใช่ปัจจัย
เดียวที่ท าให้แนวเช่ือมสามารถเช่ือมติดได้ดี  หากแต่มี
องค์ประกอบของพารามิเตอร์ความเร็วรอบเครื่องมือกวน
หรือความเร็วเดินเช่ือมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตามรายงานวิจัย
กล่าวถึง ความเร็วเดินเช่ือมมีผลต่อการเช่ือมติดของแนว
เช่ือมรองลงมาเป็นความเร็วรอบเครื่องมือกวน [8] เมื่อ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคจากพารามิเตอร์การเช่ือมระดับ
ต่ า พบว่าเนื้อวัสดุในพ้ืนท่ีกวนส่วนใหญ่เป็นเนื้อเดียวกัน แต่มี
เนื้อวัสดุบางส่วนท่ีไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชัดเจน พื้นที่
รับผลกระทบจากความร้อนทางกล เกรนมีการยืดออกจาก

การเสียรูปเนื่องจากการกวน และพื้นที่รับผลกระทบจาก
ความร้อน เกรนมีขนาดใหญ่กว่าโลหะเนื้ อพื้นดังรูปที่ 3 
ความแข็งแนวเช่ือมมีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าความแข็งเฉลี่ย 
68.3 HV นอกจากนี้เมื่อสัดส่วนของ ความเร็วรอบเครื่องมือ
กวนและความเร็วเดินเช่ือม(/) เพิ่มมากขึ้น พบว่าโพรง
ภายในโครงสร้างแนวเช่ือมด้าน AS มีขนาดเล็กลงตาม
อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความเร็วเดินเช่ือมที่ช้าลงท าให้การไหล
ของเนื้อวัสดุเข้าไปเติมได้มากขึ้นดังตารางที่ 3 อย่างไรก็ตาม
ตามรายงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแนวเช่ือมที่ได้ยังเกิดปัญหา
ด้านความแข็งแรงของแนวเชื่อมที่ต่ ากว่าโลหะเนื้อพื้น 20-30 
เปอร์เซ็นต์ [8,10] การเสริมแรงด้วยอนุภาคบริเวณแนวเช่ือม
เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว [11] และเมื่อน า
พารามิเตอร์การเช่ือมระดับต่ ามาเช่ือมอลูมิเนียมผสมต่าง
ชนิดเกรด 5083 กับเกรด 6061 แบบเสริมแรงด้วยอนุภาค 
SiC ในแนวเชื่อม พบว่าช้ินงานสามารถเช่ือมติดกันได้แต่เมื่อ
ตรวจสอบโครงสร้างมหภาคของแนวเช่ือมพบรอยแตกและ
ต าหนิเป็นโพรงเกิดขึ้นในแนวเช่ือมดังรูปที่ 4 ซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบของ SiC ที่ขัดขวางการไหลของเนื้อวัสดุจากด้าน 
RS เข้าไปเติมด้าน AS ไม่เพียงพอ อีกทั้งความร้อนที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเช่ือมยังถูกอนุภาค SiC ดูดซับความร้อนจากเนื้อ
พื้นจึงท าให้การเสียรูปแบบพลาสติกของเนื้อพื้นในพื้นที่กวน
ลดลงเช่นเดียวกับรายงานของ S.K. Ghosh และ P. Saha 
(2011) และ M. Sharifitabar และคณะ (2011) [12,13] จึง
ท าให้แนวเช่ือมที่ได้ไม่สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังพบการเกาะ
กลุ่มของอนุภาคเสริมแรงเป็นบริเวณกว้างในแนวเช่ือม ส่วน
โครงสร้างจุลภาคในพื้นที่กวน พบว่าโลหะเนื้อพื้นส่วนใหญ่
เป็นเนื้อเดียวกันแต่มีการเกาะกลุ่มของอนุภาคเสริมแรงมาก
ด้าน RS อีกทั้งการกระจายตัวไม่สม่ าเสมอในบริเวณ
ส่วนกลางพื้นที่กวนและอนุภาคผงเสริมแรงมีกระจายแทรก
ตัวน้อยมากด้าน AS 
 
ตารางที่ 3 ต าหนิภายในแนวเช่ือม 

สัดส่วน 
/ 

อุณหภูม ิ
(ºC) 

ต าหนิภายในโครงสร้าง 

12 454 
 

14 461 
 

16 468 
 

26 480 
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AS  AA6061 
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3 mm 
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ข 
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TMAZ HAZ 
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SZ 
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RS AS 
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ร่องจุดบกพร่อง 
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รูปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคแนวเช่ือม (ก). พื้นที่รับผลกระทบจากความ
ร้อนทางกลด้าน RS (ข). พื้นที่กวน (ค). พื้นที่รับผลกระทบจากความ

ร้อนทางกลด้าน AS (ง). พื้นที่รับผลกระทบจากความร้อน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ผิวหน้าแนวเช่ือมและโครงสร้างมหภาคอลูมิเนียมผสมต่างชนิด

เกรด 5083 กับเกรด 6061 แบบเสริมแรงด้วยอนุภาค SiC ในแนว
เช่ือม 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5 การกระจายตัวของอนุภาค SiC ในพื้นที่กวน  
ก. การเกาะกลุ่มของอนุภาค SiC ในด้าน RS ข. การกระจายตวัของ

อนุภาค SiC ในด้าน AS 
  

อย่างไรก็ตามผลของอนุภาคเสริมแรงช่วยให้แนวเช่ือม
มีความแข็งเพิ่มสูงขึ้นจากการแทรกตัวของอนุภาคเสริมแรง
ในเนื้อพ้ืนดังรูปที ่5 พื้นทีร่ับผลกระทบจากความร้อนทางกล
และพื้นที่รับผลกระทบจากความร้อนเมื่อเทียบกับแนวเช่ือม
ที่ไม่ได้เสริมแรงด้วยอนุภาค SiC ดังรูปที่ 6 แนวเช่ือมมีความ
แข็งเฉลี่ย 84.8 HV ดังนั้นเง่ือนไขการเช่ือมระดับต่ า
ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์  และ  ยังไม่มีความ

เหมาะสมส าหรับการท าให้เนื้อวัสดุไหลตัวผสมกัน จึงท าให้
เกิดจุดบกพร่องและการเกาะกลุ่มของอนุภาคเสริมแรง SiC 
ส าหรับการเช่ือมแบบเสริมแรงด้วยอนุภาค SiC ในแนวเช่ือม 
หรืออาจกล่าวได้ว่าวัสดุเนื้อพื้นที่ปราศจากอนุภาคเสริมแรง
กับวัสดุเนื้อพื้นทีถู่กเสริมแรงด้วยอนุภาคมีสภาวะที่เหมาะสม
ในการเช่ือมแตกต่างกัน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6 ความแข็งแนวเช่ือมแบบเสริมแรงด้วยอนุภาค SiC กับแบบไม่
เสริมแรงด้วยอนุภาค 

 

 
4. สรุป 
 แนวเช่ือมของอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 กับ
เกรด 6061 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. พารามิเตอร์ระดับต่ า สามารถเช่ือมติดได้ดี 
ปราศจากต าหนิภายในแนวเช่ือม แต่พารามิเตอร์ระดับสูง
แนวเช่ือมที่ได้ไม่สมบูรณ์ ถึงแม้จะมีค่าอุณหภูมิในแนวเช่ือม
จากการค านวณเท่ากัน 
 2.  อุณหภูมิไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวที่ท าให้
แนวเชื่อมสมบูรณ์ แต่ยังมีพารามิเตอร์ความเรว็รอบเครื่องมือ
กวนและความเร็วเดินเช่ือมที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สมบูรณ์ของแนวเชื่อม  
 3. เมื่อน าพารามิเตอร์ระดับต่ ามาเช่ือมด้วยการ
เสริมแรงอนุภาค SiC ในแนวเช่ือม แนวเช่ือมที่ได้ไม่สมบูรณ์
เกิดโพรงและรอยแตกภายในแนวเช่ือม ซึ่งพารามิเตอร์ระดับ
ต่ าจึงยังไม่เหมาะสมส าหรับการเช่ือมด้วยการเสริมแรง
อนุภาค SiC ในแนวเชื่อม 
 ดังนั้นพารามิเตอร์ความเร็วรอบเครื่องมือกวนและ
ความเร็วเดินเช่ือมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อความสมบูรณ์
ของแนวเชื่อมในการเช่ือมอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 
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กับเกรด 6061 ที่เสริมแรงด้วยอนุภาคในแนวเช่ือม การ
ออกแบบการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเช่ือม 
การตรวจวัดอุณหภูมิการเช่ือมที่เกิดขึ้นจริงและวิธีการใส่
อนุภาคผงเสริมแรงให้กระจายตัวสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้แนว
เชื่อมที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอบคุณภาควิ ชา วิ ศ วกรรมอุ ตสาหการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสาขาวิชา
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เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่สนับสนุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์และวัสดุส าหรับการศึกษาวิจัย 
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      การศึกษาอิทธิพลของ Recast Layer ที่มีผลต่อค่าความแข็ง 
ของเหล็กเกรด SKD11 ที่เกิดจากกระบวนการตัดโลหะด้วยเส้นลวดทองเหลือง 

Studies of Recast Layer that affects the degree of hardness  
of SKD11 steel caused by cutting metal in Wire EDM process 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของรีแคสท์เลเยอร์ ( Recast Layer ) ที่มีผลต่อด้านความแข็งของเหล็กเกรด  SKD11 
ในกระบวนการตัดโลหะด้วยเส้นลวดทองเหลืองโดยใช้เครื่องซีเอ็นซีไวร์คัต (CNC Wire Cut EDM) สมบัติทางกลของชิ้นงานที่ผ่าน
กระบวนการชุบมีความแข็งเฉลี่ยเท่ากับ  60.80 HRC ใช้เป็นค่าอ้างอิงเพื่อศึกษาครั้งนี้ การศึกษาชิ้นงานทดลองจ านวน 7 ชิ้น ใช้ค่า
กระแสไฟฟ้าไอพีออฟไทม์ (Off Time) คงที่เท่ากับ 10 ค่ากระแสไฟฟ้าไอพีออนไทม์  (On Time) 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 และ 11 
ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่ากระแสไฟฟ้าไอพีออนไทม์  11 มีค่าความแข็งเฉลี่ยเท่ากับค่าอ้างอิง  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
กระแสไฟฟ้าไอพีออนไทม์มีผลต่อด้านความแข็งอย่างมีนัยส าคัญ และกระแสไฟฟ้าไอพีออนไทม์ไม่มีความแตกต่างต่อความแข็ง
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อมีการเจียรนัยผิวของรีแคสท์เลเยอร์จ านวน 4 ครั้งๆละ 0.025 มิลลิเมตร  
ค าหลัก  รีแคสท์เลเยอร์, ความแข็ง, เหล็กเกรด SKD11, เส้นลวดลวดทองเหลือง   
 
Abstract 
This research aimed to study the influence of the Recast Layer that affected the hardness of the SKD11 steel 
in the metal cutting process with brass wire using CNC Wire EDM Cut. The mechanical properties of the 
workpiece had hardening process. The average hardness was 60.80 HRC to be used as reference values in this 
study. The seven workpieces using electrical current IP Off time constant were 10 and electrical currents IP 
On Time  was 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 respectively. The research found that the electrical currents IP On Time 
at 11 had the hardness average to equal the reference hardness value. The results of the statistical analysis, 
the electrical currents IP On Time affected hardness significantly and the electrical IP On Time was no 
statistically significant difference in hardness when the surface layer was ground out 4 times per 0.025 
millimeter.  
Keywords: Recast Layer, hardness, SKD11 steel, brass wire 
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1. บทน า 
 เครื่องซีเอ็นซีตัดโลหะด้วยเส้นลวด (CNC Wire 
Cut EDM) หลักการท างานของเครื่องซีเอ็นซีไวร์คัตคือ 
เครื่องจักรกลที่ ใช้ตัดงานโลหะโดยใช้แรงเคลื่อนและ
กระแสไฟฟ้าผ่านอิเล็กโทรดคือเส้นลวด ท าให้เกิดการ      
สปราร์ค (Spark) ระหว่างชิ้นงานกับเส้นลวด การสปาร์คจะ
เกิดขึ้นเมื่อเส้นลวดถูกน าเข้าชิ้นงานได้ในระยะแก๊ป (Gap) 
เมื่อการสปาร์คเกิดขึ้น ณ จุดที่เกิดการสปาร์คจะเกิดความ
ร้อนขึ้นเท่า ๆ กัน ในเวลาเดียวกันสารหล่อเย็นน้ ากลั่นที่ถูก
ฉีดหล่อเลี้ยงรอบ ๆ เส้นลวด จะถูกท าให้ร้อนและระเหย
ตัวอย่างรวดเร็ว มีผลท าให้โลหะที่หลอมละลายแตกตัวเป็น
ผงเล็ก ๆ และถูกน าพาออกไปโดยสารหล่อเย็นที่จุดเกิดการส
ปาร์คนั้นก็จะถูกท าให้เย็นตัวลงอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการตัด
โลหะด้วยเส้นลวดจะเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้น
ลวดเพื่อตัดชิ้นงาน จะเกิดความร้อนขึ้นระหว่าง 800-2,000 

C จะมีผลกระทบต่อผิวชิ้นงานตามมาหลายอย่าง โดยแบ่ง
ออกเป็นชั้นต่างๆ ดังแสดงรูปที่ 1 ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นท า
ให้คุณสมบัติด้านความแข็ง [2]  โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ
เหล็กแข็งเปราะตรงชั้นผิวที่ลวดตัดผ่านชิ้นงานและจะมี
ผลกระทบต่อผิวชิ้นงานเช่น ชั้นรีแคสท์เลเยอร์ (Recast 
Layer) โครงสร้างจุลภาคเดิมเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ผลกระทบจากการตัดโลหะด้วยเส้นลวดทองเหลือง 

ที่มา : Choosak Phumueang, 2006 

 
 ดังนั้นจึงด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของ Recast 
Layer ที่มีผลต่อด้านความแข็งของเหล็กเกรด SKD11 [2-4] 
ที่เกิดจากกระบวนการตัดโลหะด้วยเส้นลวดทองเหลือง โดย
ใช้วัสดุชิ้นงานเป็นเหล็กเกรด SKD11 ชุบแข็ง 60.80 HRC 

[5-6]  จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
กระแสไฟฟ้าไอพี  (IP) ออนไทม์ (On Time) และ
กระแสไฟฟ้าออฟไทม ์(Off  Time) [1]   
 
2. วิธีการทดลอง 
 การด าเนินการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของ Recast Layer ที่มีผลต่อด้านความแข็งและโครงสร้าง
จุลภาคของเหล็กเกรด SKD11ที่เกิดจากกระบวนการตัด
โลหะด้วยเส้นลวดทองเหลือง โดยใช้เครื่องซีเอ็นซีไวร์คัต ตัด
ขึ้นรูปชิ้นงานทดลอง มีขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย /
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การทดลองตัดขึ้นรูปชิ้นทดลอง 
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
 ใช้วัสดุทดลองเป็นเหล็กเกรด SKD11 ขนาดสี่เหลี่ยม 
255 x 160 หนา 31  (± 0.10) มิลลิเมตร ชุบแข็ง 60.80 
HRC (Rockwell Scale C ) โดยอ้างอิงจากใบรับรองความ
แข็งที่ชุบได้ 
2.2 สภาวะของการทดลอง 
 น าชิ้นงานที่ผ่านกระบวบการชุบความแข็ง เจียระไน
ราบหล่อเย็นด้วยน้ ายาหล่อเย็น โดยเจียรนัยผิวด้านความ
หนาออกข้างละ 0.50 มิลลิเมตร จะเหลือขนาดจริงเท่ากับ 
255 x 160 หนา 30  (± 0.10) มิลลิเมตร 
 เครื่องทดสอบความแข็ง ยี่ห้อ GALILEO รุ่น 
ERGOTEST DIGI 
 เครื่องซีเอ็นไวร์คัตยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น DWC90C 
เป็นระบบหล่อเย็น (Dielectric Fluid) ด้วยน้ ากลั่นแบบฉีด 
 ขนาดความโตลวดทองเหลือง 0.25 มิลลิเมตร 
 จากความหนาชิ้นงาน 30 มิลลิเมตร จะได้ Parameter 
จากตารางการตั้งเครื่องคือ ค่า Wire Tension คงที่เท่ากับ 
1,512 กิโลกรัม,  Wire Feeding Speed คงที่เท่ากับ 10 
เมตร/นาที, Set Machining Speed คงที่เท่ากับ 1 
มิลลิเมตร/นาท ี
2.3 ด าเนินการตัดขึ้นรูปชิ้นงานทดลอง 
 ใช้เครื่องซีเอ็นซีไวร์คัต ด าเนินการตัดชิ้นงานโดย
วิธีท าโปรแกรมแบบ Manual Data Input ใช้เส้นลวด
ทองเหลืองโต 0.25 มิลลิเมตร เริ่มต้นตั้งแต่กระแสไฟฟ้าไอพี
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ออนไทม์ 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ซึ่งเป็นค่าที่มากที่สุด  
และใช้ค่าไอพีออฟไทม์ คงที่เท่ากับ 10  ท าการตัดชิ้นงาน
ทดลองจ านวน 7 ชิ้น ขนาด 10 x 40 x 30 (± 0.10) 
มิลลิเมตร แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ชิ้นงานทดลองที่ผ่านกระบวนการตัดโลหะด้วยเส้นลวด 

ขนาด 10 x 40 x 30 (± 0.10) มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงต าแหน่งทดสอบความแข็งของชิ้นงานทดลอง 
 
 

2.4 สถิติในการวิเคราะห์สมบัติทางกลด้านความแข็งของ
ชิ้นงาน 
 คือ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวด้วยเทคนิค One-way ANOVA โดยใช้โปรแกรม 
Minitab 16 Free trial [7] 
 
3. การวิเคราะห์สมบัติทางกลด้านความแข็งของชิ้นงาน
ทดลอง 
   จากสมบัติทางกลด้านความแข็ง. ชิ้นงานทดลองอ้างอิง
มีค่าความแข็งเฉลี่ย 60.80 HRC ด าเนินการทดสอบความ
แข็งของชิ้นงานทดลองที่ผ่านกระบวนตัดโลหะด้วยเส้นลวด 

เพื่อเปรียบเทียบความแข็งกับค่ากระไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปแสดง
ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 4 
 
ตารางที่  1 ผลการทดสอบค่าความแข็งของชิ้นงานทดลองที่ผ่าน
กระบวนตัดโลหะด้วยเส้นลวด  
 

ชิ้นทดลอง 
เหล็กกล้าเครื่องมือ 

SKD11 

จ านวนครั้งในการทดสอบ 
(HRC)  ̅ 

(HRC) 
S.D 

(HRC) 
1 2 3 

ชิ้นที่ 1 ไอพี 5 60.20 60.10 59.90 60.06 0.15 
ชิ้นที่ 2 ไอพี 6 59.60 60.80 60.10 60.17 0.60 
ชิ้นที่ 3 ไอพี 7 60.40 60.30 60.10 60.26 0.15 
ชิ้นที่ 4 ไอพี 8 60.50 60.00 60.30 60.26 0.25 
ชิ้นที่ 5 ไอพี 9 60.70 60.60 60.80 60.70 0.10 
ชิ้นที่ 6 ไอพี 10 60.80 60.70 60.90 60.79 0.10 
ชิ้นที่ 7 ไอพี 11 61.30 60.50 60.60 60.80 0.44 

   
      

 
รูปที่ 4 กราฟค่าความแข็งของชิ้นงานทดลอง 

 
 จากตารางที่ 1 และรูปที่ 4 พบว่าสมบัติทางกลด้าน
ความแข็งชิ้นงานทดลองที่ 7 ไอพีออนไทม์ 11 มีความแข็ง
เท่ากับค่าความแข็งอ้างอิง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.80 HRC 
และค่า S.D 0.44  
 หลังจากทดสอบความแข็งจึงด าเนินการเจียรนัยผิวของ
รีแคสท์เลเยอร์ โดยก่อนด าเนินการเจียรนัยผิวของรีแคสท์  
เลเยอร์จะต้องเตรียมเครื่องเจียรนัยราบก่อน โดยเจียรนัย
ปรับผิวแท่นแม่เหล็กให้เรียบและได้ฉากกันกับหินเจียรนัย 
แล้วจึงด าเนินการเจียรนัยผิวของรีแคสท์เลเยอร์ ออกครั้งละ 
0.025 มิลลิเมตรจ านวน 4 ครั้ง แต่ละครั้งวัดค่าความแข็ง
เก็บข้อมูลไว้. เพื่อเปรียบเทียบกับความแข็งอ้างอิงจาก
ใบรับรองความแข็งที่ชุบได้  
   

59

60

61

อ้างอิง ไอพี 5 ไอพี 6 ไอพี 7 ไอพี 8 ไอพี 9 ไอพี 10 ไอพี 11 

คว
าม

แข
็ง 

HR
C 
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4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกลด้านความแข็ง 

 จากสมบัติทางกลด้านความแข็ง. ชิ้นงานทดลองอ้างอิง

มีค่าความแข็งเฉลี่ย 60.80 HRC ด าเนินการทดสอบความ

แข็งของชิ้นงานทดลองที่ผ่านกระบวนตัดโลหะด้วยเส้นลวด 

เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสมบัติทางกลด้านความแข็งกับค่า

กระไฟฟ้าไอพีออนไทม์ท่ีเปลี่ยนไปแสดงดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ย 

ความแข็งของชิ้นงานก่อนการเจียรนัย 

  
 จากรูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ้นงานก่อนการเจียรนัยที่ไอพีออนไทม์ 
7 ระดับมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย 
ไอพีออนไทม์ที่ 10 และ 11 มีค่าเฉลี่ยความแข็งมากที่สุด 
60.80 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์การเจียรนัยผิวของรีแคสท์เลเยอร์  

 ครั้งที่ 1 เจียรนัยผิวของรีแคสท์เลเยอร์ออก 0.025 

มิลลิเมตร ผลการทดลองค่าความแข็งแสดงดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ย 

ความแข็งของชิ้นงานครั้งที่ 1 เจียรนัยออก 0.025 

 

 จากรูปที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ้นงานในการเจียรนัยผิวของรีแคสท์เล
เยอร์ครั้งที่ 1 ออก 0.025 ที่ไอพีออนไทม์ 7 ระดับไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยไอพีออนไทม์ที่ 5 มี
ค่าเฉลี่ยความแข็งมากที่สุด 61.267 
 ครั้งที่ 2 เจียรนัยผิวของรีแคสท์เลเยอร์ ออก 0.025 
มิลลิ เมตร(ขนาดเจียรนัยผิ วออกรวมเท่ ากับ  0 . 050 
มิลลิเมตร) ผลการทดลองค่าความแข็งแสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ย 

ความแข็งของชิ้นงานครั้งที่ 2 เจียรนัยออก 0.050 

 จากรูปที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ้นงานในการเจียรนัยผิวของรีแคสท์เล
เยอร์ครั้งที่ 2 ออก 0.050 ที่ไอพีออนไทม์ 7 ระดับไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยไอพีออนไทม์ที่ 11 มี
ค่าเฉลี่ยความแข็งมากที่สุด 61.767 
 ครั้งที่ 3 เจียรนัยผิวของรีแคสท์เลเยอร์ออก 0.025 
มิลลิ เมตร(ขนาดเจียรนัยผิ วออกรวมเท่ ากับ  0 . 075 
มิลลิเมตร) ผลการทดลองค่าความแข็งแสดงดังผลการทดลอง
ค่าความแข็งแสดงดังรูปที่ 8  

รูปที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ย 

ความแข็งของชิ้นงานครั้งที่ 3 เจียรนัยออก 0.075 

 

 จากรูปที่  8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ้นงานในการเจียรนัยผิวของรีแคสท์เล
เยอร์ครั้งที่ 3 ออก 0.075 ที่ไอพีออนไทม์ 7 ระดับไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยไอพีออนไทม์ที่ 5 
และ 7 มีค่าเฉลี่ยความแข็งมากที่สุด 61.667 
 ครั้งที่ 4 เจียรนัยผิวของรีแคสท์เลเยอร์ออก 0.025 
มิลลิ เมตร(ขนาดเจียรนัยผิ วออกรวมเท่ ากับ  0 .100 
มิลลิเมตร) ผลการทดลองค่าความแข็งแสดงดังผลการทดลอง
ค่าความแข็งแสดงดังรูปที่ 9 

รูปที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ย 

ความแข็งของชิ้นงานครั้งที่ 4 เจียรนัย 0.100 

 

 จากรูปที่  9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ้นงานในการเจียรนัยผิวของรีแคสท์เล
เยอร์ครั้งที่ 4 ออก 0.100 ที่ไอพีออนไทม์ 7 ระดับไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยไอพีออนไทม์ที่ 11 มี
ค่าเฉลี่ยความแข็งมากที่สุด 62.333 
 
5. สรุป  

 การศึกษาวิเคราะห์สมบัติทางกลด้านความแข็งของ

ชิ้นงานทดลอง พบว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

ค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ้นงานก่อนการเจียรนัยที่ไอพีออนไทม์ 

7 ระดับมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความแข็งของ

ชิ้นงานหลังการเจียรนัยรีแคสท์เลเยอร์ทั้ง 4 ครั้งที่ไอพีออน

ไทม์ 7 ระดับไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 กระแสไฟฟ้าไอพีออนไทม์แต่ละระดับมีอิทธิพลต่อด้าน

ความแข็งเหล็กเกรด SKD11 ที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งและ

กระแสไฟฟ้าไอพีออนไทม์ยิ่งมากขึ้นค่าความแข็งเฉลี่ยจะมาก

ขึ้นตามไป  

 ดังนั้น กรณีต้องการผิวเจียรนัย ควรเจียรนัยผิวของรี

แคสท์เลเยอร์เพียงครั้งเดียว สามารถน าไปใช้งานได้ตามปกติ 

เนื่องจากการเจียรนัยมากครั้งจะท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและ

ค่าความแข็งที่ใช้งานปกติคงอยู่ในคุณสมบัติเฉพาะของเหล็ก
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ตัดเจาะรูชิ้นงานให้มีความหยาบผิวสูงสุดไม่เกิน 12 ไมครอน และหา
ขนาดรูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสมในการตัดเจาะรู โดยที่ไม่ต้องลบมุม(Chamfer) ทั้ง 2 ด้าน หลังจากกระบวนการตัดเจาะรู 
ซึ่งมีขั้นตอนคือการศึกษารวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตโรงงาน เพื่อท าการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ตัดเจาะ โดย
แม่พิมพ์จะมี 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ลักษณะช่วงปลายตัดของแม่พิมพ์จะเป็นลักษณะตัดตรงเรียบ ส่วนรูปแบบที่ 2 
ลักษณะช่วงปลายตัดของแม่พิมพ์จะท ามุมตรงกลาง 10 องศา และช่วงปลายตัดจะท าเป็นต่างระดับกัน วิธีการด าเนินงาน 
ผู้จัดท าวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแม่พิมพ์ตัดเจาะ การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ตัดเจาะจาก 
นั้นเตรียมชิ้นงานในการทดลอง โดยใช้วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง ท าการอบอ่อน ยิงทรายท าความสะอาดชิ้นงาน 
เพื่อทดลองตัดเจาะด้วยแม่พิมพ์ทั้ง 2 รูปแบบ ผลการทดลองพบว่าค่าความหยาบผิวชิ้นงานหลังกระบวนการตัดเจาะ
รูปแบบที่ 1 และ 2 มีค่าเท่ากับ 1.936 ไมครอนและ 1.253 ไมครอนตามล าดับ ซึ่งจะมีค่าน้อยกว่าที่ก าหนดคือ12 
ไมครอน และส่วนผลต าแหน่งลบมุม พบว่ารูปแบบที่2 จะเป็นไปตามข้อก าหนดโดยท่ีไม่ต้องลบมุมชิ้นงานทั้งสองด้าน 
ค าหลัก  แม่พิมพ์ตัดเจาะ, เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง, การออกแบบแม่พิมพ ์

 
Abstract 
This research aims to study the design and produce the piercing punch with the maximum roughness 
at 12 micron and set the appropriate work piece for piercing without chambering in both sides after 
piercing punch. The procedures of this study are study and collect the data of the factory production 
line to design and manufacture the appropriate piercing punch. There are 2 sets of piercing punch. 
The first set of piercing punch is specific in the cutting edge which is even cut bout the second one at 
the cutting edge is uneven with 10 degree in the middle. The procedures are started by collecting 
data about the production of piercing punch set, design, and manufacture the piercing punch. The 
preparation of the work piece to be used in the experiment are set with the medium carbon steel. 
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The steel is annealing and shot Blasting to be ready to trim by 2 sets of piercing punch. The finding 
reveals that the roughness of work piece in Set 1 and Set 2 is 1.936 micron and 1.252 micron 
respectively which is less than the preferences. The results of the position of chamfer in Set 2 of 
follow these terms and conditions of processes. Don't chamfer for the both sides of a workpiece. 
Keywords:  Piercing Punch , Medium Carbon steel , Die Design 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์ได้เข้ามามีบทบาทใน
การ เพิ่ มผลผลิ ต  ทา งด้ านอุ ตสาหกรรม โดย เฉพาะ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วน และการขึ้นรูปต่างๆอย่างไรก็ตาม
แม่พิมพ์ตัดเจาะ (Piercing die) เป็นกระบวนการตัดจากคม
ตัดของแท่งพั้นช์ (Punch) และดาย (Die) เพื่อให้เกิดรูของ
ชิ้นงานและน าชิ้นงานไปใช้ในล าดับต่อไป  ในปัจจุบัน
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมมี
การผลิตชิ้นงานที่เป็นรูจ านวนมาก จึงมีการผลิตที่หลาย
ขั้นตอน เช่น กระบวนการกลึงขึ้นรูป กระบวนการกัดขึ้นรูป 
และกระบวนการตีขึ้นรูปเป็นต้น ซึ่งกระบวนการผลิตขั้น
พื้นฐานเหล่านี้จะมีลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน คือ 
ขนาดรูปร่างชิ้นงาน ความหยาบผิว เวลาในกระบวนการผลิต 
ยกตั วอย่ า ง  เช่น  การผลิตชิ้ นส่ วนประเภทแหวนใน
กระบวนการผลิตจะน าวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนที่เป็นแท่งยาว 
3-6 เมตร น ามาเข้าเครื่องกลึง โดยมีขั้นตอนการท างาน คือ 
ปาดผิว ปอกผิว เจาะน าศูนย์ เจาะรู คว้านรู ลบมุมชิ้นงาน 
ตัดชิ้นงาน สุดท้ายลบมุมชิ้นงานอีกข้าง จากกระบวนการ
ผลิตที่กล่าวมาข้างต้นจะมีอยู่หลายขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนประเภทแหวน 
 ดังนั้นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนประเภทแหวน จึงได้หา
วิธีการลดขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ลดน้อยลง โดยน าเอา
กระบวนการตัดเจาะมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนประเภทแหวน 
เพื่อให้ได้ขนาดรูปร่างชิ้นงาน ความหยาบผิว ตามรูปแบบ
ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการกลึงขึ้นรูปตามที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
ปัญหาที่พบในกระบวนการตัดเจาะชิ้นส่วนประเภทแหวน
ของบริษัท พบว่าอีกด้านของชิ้นงานเนื้อวัสดุติดออกไปกับ
เศษชิ้นงานที่เจาะรูท าให้ขนาดรูใหญ่กว่าที่ก าหนดท าให้มุม 
(Chamfer) ด้านล่างหายไป ซึ่งมีผลต่อความหยาบผิวท าให้
พื้นที่ของความหยาบผิวสั้นลง[2] 

 ดังนั้นคณะวิจัยท าจึงมีแนวความคิดในการศึกษาปัจจัย 
ที่มีผลต่อชิ้นงานหลังกระบวนการตัดเจาะเหล็กกล้าคาร์บอน 
ปานกลางเกรด AISI 1030 โดยมีการออกแบบ และสร้าง
แม่พิมพ์ตัดเจาะรูชิ้นงานให้มีความหยาบผิวสูงสุดไม่เกิน 12 
ไมครอน [1] และหาขนาดรูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสม โดยที่ไม่
ต้องลบมุม (Chamfer) ทั้ง 2 ด้านหลังกระบวนการตัดเจาะ 
 

2. ขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 
2.1 การออกแบบชุดแม่พิมพ์ตัดเจาะร ู
 การด าเนินการออกแบบแม่พิมพ์ตัดเจาะรูจะแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนคือชุดแม่พิมพ์ตัวบน(พั้นช์)และชุดแม่พิมพ์
ตัวล่าง(ดาย) โดยถูกออกแบบเป็น 2 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1 
ท าการออกแบบพั้นช์ตัดใหป้ลายตัดตรงเรียบ แสดงดังรูปที่ 1 
ส่วนรูปแบบที่ 2 ท าการออกแบบพ้ันช์ตัดท ามุม 10 องศา 
และช่วงปลายตัดเป็นต่างระดับกัน แสดงดังรูปที่ 2 [4],[5] 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1 พั้นช์รูปแบบที่ 1 
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รูปที ่2 พั้นช์รูปแบบที่ 2 
 

2.2 หาขนาดรูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสมในการตัดเจาะรู 
 การเตรียมชิ้นงานคณะวิจัยน าเหล็กกล้าคาร์บอนปาน
กลางเกรด AISI 1030 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm 
หนา 10 mm เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลึงให้ได้ลักษณะตาม
แบบที่ก าหนดแสดงดังรูปที่ 3  หลังจากนั้นน าชิ้นงานเข้า
กระบวนการทางความร้อนด้วยการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 800 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้วปล่อยเย็นตัวภายใน
เตา น ามายิงทรายท าความสะอาด และสุดท้ายตัดเจาะรูด้วย
เครื่องเพรส ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานแสดงดังรูปที่ 4 [2],[4]  

 
 

รูปที่ 3 ขนาดชิ้นงาน 

               
 

       ชิ้นงานเริ่มต้น                   กลึง                อบอ่อน/ยิงทราย 

        
         ตัดเจาะ 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน 

 

2.3 การทดลองตัดเจาะรูชิ้นงานด้วยเครื่องเพรส 
หลังจากคณะผู้วิจัยเตรียมชุดแม่พิมพ์และชิ้นงานส าหรับ

ทดลองเรยีบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไปน าชุดแม่พิมพ์ประกอบใส่
เครื่องเพรสเชิงกลรุ่น TS-25 พร้อมต้ังเครือ่งตามระยะท าการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 5 [3] 
 
  
  
 
 

                                 
 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการทดสอบ 

 

พั้นช ์

ช้ินงาน 

ดาย 
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2.4 การหาค่าความเรียบผิวและลบมุม (Chamfer) ของ
ชิ้นงาน 
 เมื่อได้ชิ้นงานจากการทดลองตัดเจาะรูด้วยแม่พิมพ์
รูปแบบที่1 แม่พิมพ์รูปแบบที่2 แล้วผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่าง
ชิ้นงาน จ านวนรูปแบบละ 30 ชิ้น เพื่อน ามาวัดหาค่าความ
เรียบผิว และหาขนาดรูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสม โดยที่ไม่ต้อง
ลบมุม (Chamfer) ทั้ง 2 ด้าน หลังกระบวนการตัดเจาะของ
ชิ้นงาน โดยก าหนดต าแหน่งวัดอยู่ทั้งหมด 8 ต าแหน่ง คือ
ต าแหน่ง A, B, C, D, E ,F, G และ H แสดงดังตารางที่ 1 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ตรวจสอบว่าได้ตามข้อก าหนดหรือไม่ใน
การวัดค่าความเรียบผิวชิ้นงานคณะผู้วิจัยจะใช้ เครื่องวัด
ความเรียบผิว(Surface Roughness) (a) และวัดค่าขนาด
รูปร่างชิ้นงานใช้เครื่องวัด Profile Projector (b) แสดงดัง
รูปที่ 6 
  

         
(a)                            (b) 

รูปที่ 6 (a) เครื่องวัดความเรียบผิว Mitutoyo รุ่น SJ.210 
(b) เครื่องวัด Profile Projector Mitutoyo รุ่น PH-A14 

 

3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
พิจารณาจากตารางที่ 1 แสดงต าแหน่งการตรวจสอบและ
ชิ้นงานที่ผ่านการทดลองตัดเจาะรู ตามชุดแม่พิมพ์รูปแบบที่ 
1 และ รูปแบบที่ 2 
ตารางที่ 1 แสดงต าแหน่งการตรวจสอบชิ้นงาน 

ต าแหน่งการตรวจสอบ 
A. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอกบน                 
B. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอกล่าง                 
C. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในบน    
D. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในล่าง                   
E. ความหนา                                           
F. ความเรียบผิว 
G. Chamfer บน 
H. Chamfer ล่าง 
ชิ้นงาน รูปแบบที่ 1  ชิ้นงาน รูปแบบที่ 2 

 
 
 

 

 
3.1 ผลการทดลองค่าความเรียบผิวชิ้นงาน 

พิจารณาจากรูปที่ 7 แสดงค่าความเรียบผิว(ต าแหน่งF)
เฉลี่ยของชิ้นงาน จ านวน 30 ชิ้น พบว่าชิ้นงานที่ผ่านการตัด
เจาะรูด้วยแม่พิมพ์รูปแบบที่ 1 มีค่าความเรียบผิวเฉลี่ย
เท่ากับ 1.936 ไมครอน ชิ้นงานที่ผ่านการตัดเจาะด้วย
แม่พิมพ์รูปแบบที่ 2 มีค่าความเรียบผิวเฉลี่ยเท่ากับ 1.253 
ไมครอน จากผลค่าความเรียบผิวแสดงว่ารูปแบบที่ 2 มีค่า
ความเรียบผิวดีกว่า เนื่องจากพั้นช์ช่วงปลายตัดเป็นต่าง
ระดับกัน จึงท าให้พ้ืนที่ผิวสัมผัสกันมากกว่ารูปแบบที่ 1  

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงผลการตรวจสอบความเรียบผิวของชิ้นงาน 
 

3.2 ผลการหาขนาดรูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสม โดยที่ไม่ต้อง
ลบมุม (Chamfer) ท้ัง 2 ด้านหลังกระบวนการตัดเจาะรู 

พิจารณาจากรูปที่ 8 แสดงผลการวัดค่าความคาด
เคลื่ อนชิ้ น งานรูปแบบที่  1   ตามต าแหน่ งที่ ก าหนด 
A,B,C,D,E,G และ H ที่แสดงต าแหน่งดังตารางที่ 1 พบว่า
ค่าที่วัดได้จากต าแหน่ง A,B,C,D,E,G จะอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ แต่ที่ต าแหน่งลบมุม (H) ไม่อยู่ในเกณฑ์ค่าที่ก าหนด เนื่อง
จากพั้นช์ตัดปลายตรงไม่มีองศาเพื่อลดพื้นที่สัมผัสกับชิ้นงาน 

บริเวณวดัค่าความเรียบผวิ บริเวณวดัค่าความเรียบผวิ 
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จึงเป็นเหตุให้เนื้อวัสดุตรงปลายสุดท้ายหายไป 
 

 
 

รูปที่ 8  แสดงผลการตรวจสอบระหว่างรูปแบบชิ้นงานที่ก าหนดกับ
ชิ้นงานจริงที่ได้จากการตัดเจาะรู ด้วยแม่พิมพ์รูปแบบที่ 1 

 

พิจารณาจากรูปที่ 9 แสดงผลการวัดค่าความคาดเคลื่อน
ชิ้นงานรูปแบบที่ 2  ตามต าแหน่งที่ก าหนด A,B,C,D,E,G 
และ H พบว่าค่าที่วัดได้จากต าแหน่ง A,B,C,D,E,G และ 
ต าแหน่งลบมุม (H) อยู่ในเกณฑค์่าทีก่ าหนด 
 

 
 

รูปที่9 แสดงผลการตรวจสอบระหว่างรูปแบบชิ้นงานที่ก าหนดกับ
ชิ้นงานจริงที่ได้จากการตัดเจาะรู ด้วยแม่พิมพ์รูปแบบที่ 2 

 

4. สรุป 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อชิ้นงานหลังกระบวนการ
ตัดเจาะรูเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางพบว่ารูปแบบแม่พิมพ์
รูปแบบที่ 2 ซึ่งมีการออกแบบพั้นช์ตัดเจาะท ามุม 10 องศา 

และช่วงปลายตัดเจาะเป็นต่างระดับกันจะท าให้ค่าความ
เรียบผิวเฉลี่ยดีกว่ารูปแบบที่ 1 (1.936 ไมครอน) เท่ากับ 
1.253 ไมครอน และส่วนผลต าแหน่งลบมุม พบว่ารูปแบบที่2 
จะเป็นไปตามข้อก าหนดโดยที่ไม่ต้องลบมุมชิ้นงานทั้งสอง
ด้าน 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดเสริมแรงเส้นใยใบสับปะรด เพื่อศึกษาผลของปริมาณ
เส้นใยใบสับปะรดในพอลิเมอร์ผสมพอลิแลกติกแอซิดกับเส้นใยใบสับปะรด ต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกล โดย
วัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิด (Poly(lactic acid), PLA) กับเส้นใยใบสับปะรด (Pineapple leaf fiber, PALF) ได้
ถูกเตรียมขึ้นตามอัตราส่วนต่างๆกัน (0, 5,10, 15 และ  20 %w/w ส าหรับ PLA/PALF0, PLA /PALF5, PLA / 
PALF10, PLA / PALF15 และ PLA / PALF20 ตามล าดับ) และน าไปผสมด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two Roll 
Mill) จากนั้น น าไปขึ้นเป็นแผ่นโดยเครื่องอัดเบ้าแบบไฮดรอลิค (Compression Molding) ที่อุณหภูมิ 180 ℃ 90 MPa 
แล้วท าการลดอุณหภูมิของชิ้นด้วยการหล่อเย็น ซึ่งผลการทดสอบสัณฐานวิทยาพบว่าเส้นใยสับปะรดมีการแทรกตัว และ
กระจายตัวอยู่ระหว่างเนื้อของพอลิแลกติกแอซิด แต่เกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อระหว่างผิวของเส้นใยและเมทริกซ์ชัดเจน
ซึ่งเป็นผลมาจากแรงผลักระหว่างเซลลูโลสและพอลิเมอร์เมทริกซ์เนื่องจากความเปน็ขั้วของเซลลูโลสในเส้นใย ส่งผลให้ค่า
ทนต่อแรงดึง (Tensile strength) นั้นลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยสับปะรดในวัสดุเชิงประกอบ ในขณะที่เมื่อเพิ่มปริมาณ
เส้นใยใบสับปะรดในระบบพบว่า Hardness และค่า Impact strength แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการเข้ากันได้ของเส้นใยสับปะรดและพอลิแลกติกแอซิด สารเชื่อมประสานจึงถูกเติมลงไป พบว่าการเติม
สารเชื่อมประสานลงไปนั้นท าให้ช่องว่างระหว่างเนื้อเมทริกซ์และเส้นใยใบสับปะรดลดลง ส่งผลให้ค่า  Hardness, 
Impact strength และ Tensile strength สูงขึ้นกว่าในระบบที่ไม่มีการเติมสารเชื่อมประสานลงไป    ดังนั้นวัสดุเชิง
ประกอบนี้เหมาะส าหรับใช้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นกว่าพอลิแลกติกแอซิดที่ไม่มีการเติม
เส้นใยใบสับปะรด และสามารถลดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 
ค าหลัก  พอลิแลกติกแอซิด, เส้นใยใบสับปะรด, วัสดุเชิงประกอบ, วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
Abstract 

The development of pineapple leaf fiber reinforced poly(lactic acid) (PALF reinforce PLA) was 
studied in this work. To investigate the effect of amount of PALF on the mechanical properties of 
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PLA/PALF composite, the PLA/PALF composite at various amount of PALF were prepared (0, 5,10, 15 
and  20 %w/w PALF for PLA/PALF0, PLA /PALF5, PLA /PALF10, PLA /PALF15 and PLA /PALF20, 
respectively). PLA and PALF compounds were prepared by using two roll mill. The fabrication of PLA/ 
PALF composite was conducted by compression molding at 180 oC and 90 MPa. From SEM 
micrograph, the PALF particle was dispersed in PLA matrix. The separation between PALF and PLA 
interface was observed due to the polarity of PLAF. Thus the tensile strength decreases with 
increasing amount PALF because of micro-voids between interfacial phase. The hardness and impact 
strength of  PLA/PALF composite is comparable to neat PLA. To improve the PLA and PALF interface, 
coupling agent was added in PLA/PALF composite. PLA/PALF composite with coupling agent shows 
higher Impact strength, hardness and tensile strength than neat PLA/PALF composite due to the 
decreasing of micro-void in composite. Thus these environmental friendly PLA/PALF composite could 
be the suitable material for using in decoration applications. 
Keywords:  Poly(lactic acid), Pineapple leaf fiber, Composite material , Eco-friendly material 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันทิศทางของผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน โดย
เฉพาะที่ต้องสัมผัสกับมนุษย์นั้นจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หรือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัย และช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไปด้วย  ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคาค่อนข้างสูง  
  พอลิแลกติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) เป็น
หนึ่งในพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่สังเคราะห์ได้จาก
กรดแลกติกซึ่งเป็นผลผลิตจากมันส าปะหลัง อ้อย หรือ
ข้าวโพด เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ในสภาวะ [1] [2]  
แต่พอลิแลกติกแอซิดยังมีข้อจ ากัดด้านสมบัติเชิงกล โดยมี
ความเหนียวต่ า และยังมีราคาสูงกว่าพลาสติกทั่วไป [4]        
มีงานวิจัยที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสมบัติเชิงกลของพอลิแลกติก
แอซิดด้วยการเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติมากมาย เช่น ใย
ไผ่, ปอ, ป่าน  หรือเส้นใยไหม [3,4]  นอกจากจะเป็นการ
ปรับสมบัติเชิงกลของพอลิแลกติกแอซิดแล้วยังเป็นการลด
ต้นทุนเนื้อเมทริกซ์ของพอลิแลกติกแอซิด  ลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มมูลค่าให้กับเส้นใยธรรมชาติเหล่านั้นด้วย 
 ในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสับปะรด
กระป๋องรายหลักของโลก ดังนั้นใบสับปะรดจึงมีปริมาณมาก
และมีการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การท ากระดาษจากใบ
สับปะรด น าไปท าปุ๋ยหมัก หรือท าเส้นใยไปถักทอเป็น

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ [อ้างอิงให้ด้วยคะ ] ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากพลาสติกให้มีมูลค่ามากขึ้น พร้อม
ทั้งปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพลาสติก ใบสับปะรดที่เหลือทิ้ง
จากการเก็บผลิตผลแล้ว ถูกน าไปเพื่อเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับ
เส้นใยใบสับปะรดด้วยการน าไปผสมกับพลาสติกย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพส าหรับน าไปประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน 
  งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาวัสดุเชิงประกอบระหว่าง
พอลิแลกติกแอซิดและเส้นใยใบสับปะรด ส าหรับประยุกต์ใช้
ในงานสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  วัสดุเชิงประกอบนี้
เลือกใช้ เส้นใยใบสับปะรดเป็นตัวเสริมแรงในวัสดุ เชิง
ประกอบ โดยศึกษาผลของปริมาณเส้นใยสับปะรดและการ
เติมตัวเชื่อมประสานลงในวัสดุเชิงประกอบต่อสมบัติทาง
กายภาพ และสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่ขึ้นรูปได้ เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับเลือกใช้วัสดุเชิงประกอบนี้ในการขึ้นรูป 
ผลิตภัณฑท์ี่สวยงามและมีสมบัติที่เหมาะสม  [5] 
 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ 
 เพื่อศึกษาผลของเส้นใยใบสับปะรดในวัสดุเชิงประกอบ
พอลิแลกติกแอซิด (PLA) และเส้นใยใบสับปะรด (PLAF) ต่อ
สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ พอลิแลคติคแอซิด (บริษัท 
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Nature work เกรด 3052D) , สาร Coupling agent 

maleic anhydride (C) (เกรด MA8510) ถูกผสมกับเส้น

ใยใบสับปะรด ด้วยเครื่อง Two roll mill (Labtech) ด้วย
สัดส่วนต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นน าไปขึ้นเป็นแผ่น
โดยเครื่องอัดเบ้าแบบไฮดรอลิค (Compression Molding) 
ที่อุณหภูมิ 180 oC 70 MPa [7] 
 
ตารางที่ 1 สัดส่วนการผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยใบ
สับปะรด 

Sample code Matrix 
Pineapple 
leaf fiber 
(%w/w) 

Coupling 
agent 

(%w/w) 

PLA/PLAF0 PLA 0 0 
PLA / PLAF 5 PLA 5 0 
PLA / PLAF 10 PLA 10 0 
PLA / PLAF 15 PLA 15 0 
PLA / PLAF 20 PLA 20 0 
PLA / PLA 0/C2 PLA 0 2 
PLA / PLAF5/C PLA 5 2 

PLA / PLAF10/C2 PLA 10 2 
PLA / PLAF15/C2 PLA 15 2 
PLA/PALF 20/C2 PLA 20 2 

 
2.2 ทดสอบสมบัติการทนแรงดึง (Tensile strength) 
 ทดสอบหาความสามรถในการทนแรงดึงของพลาสติก
ด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638  
 

 
รูปที ่1 ขนาดของชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบการทนแรงดึง  

(หน่วย มิลลิเมตร)  

2.3 ทดสอบความแข็ง (Hardness) 
 ทดสอบความแข็งของแผ่นอัดวัสดุเชิงประกอบพอลิแลก
ติกแอซิดและเส้นใยสับปะรด ด้วยวิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D2240 Shore D  

3. ผลและวิเคราะห์ผล 

3.1 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลก-
ติกแอซิดและเส้นใยใบสับปะรด 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะขึ้นรูปวัสดุเชิง
ประกอบระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและเส้นใยใบสับปะรด
ส าหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หลังจากท า
การขึ้นรูปแล้ววัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดและเส้นใย
ใบสับปะรดที่ปริมาณสัดส่วนต่างๆ ถูกศึกษาลักษณะทาง
กายภาพดังแสดงใน รูปที่ 2 จะพบว่าชิ้นงานที่ขึ้นรูปได้นั้นมีสี
เหลืองอมน้ าตาลและมีลวดลายของเส้นใยใบสับปะรด
สวยงาม เหมาะกับการน าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตกแต่ง
ภายใน 
 

 
 

รูปที่ 2 ชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดที่ผสมเส้นใยใบ
สับปะรดที่ปริมาณ ก) 5, ข)10, ค) 15 และ 
 ง) 20 %w/w และ จ) พอลิแลกติกแอซิด 

 

3.2  สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิด
และเส้นใยใบสับปะรด  
 เพื่อศึกษาผลของปริมาณเส้นใยใบสับปะรดต่อสมบัติ
เชิงกลของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดและเส้นใยใบ-
สับปะรด วัสดุเชิงประกอบที่สัดส่วนของเส้นใยใบสับปะรด
ต่าง ๆ (0-20 %w/w) ถูกน าไปขึ้นรูปและทดสอบสมบัติ 
Hardness, และ tensile strength ดังแสดงในรูปที่ 3 และ4 
ตามล าดับ  
 

ก ข ค 

ง จ 
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รูปทิ่ 3 ค่า Hardness ของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดและเส้น

ใยใบสับปะรดที่ประมาณเส้นใยใบสับปะรดต่างๆ 

 

รูปที่ 4 ค่า Tensile strength ของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิด
และเส้นใยใบสับปะรดที่ประมาณเส้นใยใบสับปะรดต่างๆ  

 

 เมื่อมีการเติมเส้นใยใบสับปะรดลงไปพบว่าค่าความแข็ง 
(Hardness) ของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดและ  
เส้นใยใบสับปะรดแทบจะไม่แตกต่างจากพอลิแลกติกแอซิดที่
ไม่มีการผสมใดๆ แต่ในขณะเดียวกันค่าทนต่อแรงดึง  
(tensile strength) นั้นลดลง ทั้งนี้สามารถอธิบายได้จาก
สัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบพบว่าเส้นใยใบสับปะรดมี
การกระจายตัวที่ดี แต่พบช่องว่างระหว่างเนื้อเมทริกซ์พอลิ
แลกติกแอซิดและเส้นใยใบสับปะรดค่อนข้างชัดเจนดังแสดง
ในรูปที่  5  เนื่องจากค่าความเป็นขั้ วของเซลลู โลสใน
ข้าวเปลือกนั้นสูง ซึ่งช่องว่างระหว่างเมทริกซ์และอนุภาคนั้น
ท าให้เกิดรูขนาดเล็กขึ้น (Micro void) ท าให้รบกวนการ
กระจายตัวของแรงเค้นที่ใส่ลงไปท าให้ค่าการทนต่อแรงดึง
ต่ าลง [6] 

 

 
 

รูปที่ 5 สัณฐานวิทยาของ  ก) PLA /PALF10 และ ข) 
PLA/PALF10/C2 ก าลังขยาย 500 

 

เพื่อปรับปรุงการเข้ากันได้ของเนื้อเมทริกซ์พอลิแลกติก
แอซิดและเส้นใยใบสับปะรด สาร Coupling agent ถูกเติม
ลงไปในปริมาณ 2%w/w พบว่าค่า Hardness ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่ค่า tensile strength นั้นสูงขึ้น (รูปที่ 6 
และ 7) ทั้งนี้เนื่องจากช่องวา่งระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและ
เส้นใยใบสับปะรดลดลง เพราะว่าสาร Coupling agent นั้น
สามารถปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและ
เส้นใยใบสับปะรด ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
 
รูปที่ 6 ค่า Hardness ของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดและเส้น

ใยใบสับปะรดผสมสาร coupling agent ที่สัดส่วนต่างๆ 
 

 
 

รูปที่ 7 ค่า Tensile strength ของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิด
และเส้นใยใบสับปะรดผสมสาร coupling agent ที่สัดส่วนต่างๆ 
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4. สรุปผลการทดลอง 
 วัสดุเชิงประกอบจากพอลิแลกติกแอซิดและเส้นใยใบ-
สับปะรดถูกขึ้นรูปขึ้นที่สัดส่วนของเส้นใยใบสับปะรดต่างๆ 
ด้วยเครื่องอัดเบ้าแบบไฮดรอลิค (Compression Molding) 
ที่อุณหภูมิ 180 ℃ 90 MPa ได้แผ่นอัดที่มีเหลืองอมน้ าตาล 
มีการกระจายตัวของเส้นใยใบสับปะรดที่ดี ในวัสดุ เชิง
ประกอบ  เมื่อมีการเพิ่มปริมาณ ค่าความแข็ง (Hardness) 
ของวัสดุเชิงประกอบไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่ค่ า 
tensile strength นั้นลดลง ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นขั้วของ
เซลลูโลสในเส้นใยใบสับปะรดนั้นท าให้เกิดช่องว่างขึ้น
ระหว่างเมทริกซ์และเส้นใยใบสับปะรด เกิดรูขนาดเล็ก 
(Micro void) ขึ้นรบกวนการกระจายแรงเค้นท าให้
ความสามารถในการต้านแรงดึงลดลง  
 เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ สาร 
Coupling agent ลงไปเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งพบว่าค่า 
Tensile strength สูงขึ้น อีกทั้งยังมีการน าแผ่นอัดที่ขึ้นรูป
ได้มาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบได้อีกด้วย  
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บทคัดย่อ 
ระบบน าส่งยาผ่านผิวหนัง (Transdermal drug delivery systems, TDDs) เป็นระบบที่น าส่งยาผ่านผิวหนังสู่ร่างกาย
มนุษย์ ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากระบบนี้สามารถควบคุมปริมาณการซึมผ่านของยาและใช้งานง่าย โดยทั่วไป
จะใช้วัสดุกลุ่มไฮโดรเจลในการเป็นเมทริกซ์ส าหรับเป็นแผ่นน าส่งยา งานวิจัยนี้เลือกยากรดแกลิคเป็นยาต้นแบบและ
ศึกษาผลของปริมาณเชลแลค (0, 10, 20 และ 30% w/w ของเชลแลค) ต่อสมบัติทางกายภาพ และพฤติกรรมการ
ปลดปล่อยยา พบว่าเปอร์เซ็นต์การบวมของไฮโดรเจลลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของเชลแลค เนื่องจากโครงสร้างของเชลแลค
เป็นของแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับความแข็งของไฮโดรเจลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเชลแลค การทดลองการปลดปล่อยยานั้น
ท าการทดสอบด้วย Modified Franz Diffusion Cell ใช้หนังหมูที่ตายแล้วเป็นเมมเบรน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
pH 7.4 เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ปริมาณของการปลดปล่อยกาลิคแอซิดในเจลาตินไฮโดรเจลค่อยๆเพิ่มข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป ผล
การทดลองพบว่าไฮโดรเจลทุกสัดส่วนนั้นปริมาณการปลดปล่อยกาลิคแอซิดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นและปริมาณ
เชลแลคในไฮโดรเจลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของเชลแลคที่แทรกอยู่ในไฮโดรเจลนั้นเข้าไปท าให้เกิดการผ่อนคลาย
ของสายโซ่ของเจลาตินมีมากขึ้นท าให้ยาสามารถซึมผ่านออกมาได้มากขึ้น นอกจากนี้น าเจลาตินไฮโดรเจลไปทดสอบ
ความเป็นพิษ พบว่าเจลาตินไฮโดรเจลไม่เป็นพิษกับเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ดังนั้นเจลาตินไฮโดรเจลสามารถใช้เป็นวัสดุ
ส าหรับแผ่นแปะยาในระบบส่งยาผ่านผิวหนังได้ 
ค าหลัก  เจลาติน, เชลแลค, กาลิคแอซิด, ไฮโดรเจล, ระบบส่งผ่านผิวหนัง 
Abstract 
Transdermal drug delivery systems (TDDs) deliver drug through skin to human body. TDDs have been 
widely used because this system can control amount of drug permeation and user friendly. Hydrogel 
plays the important material in TDDs patch. In this work, gallic acid was selected as model drug. To 
investigate the effect of shellac, the gelatin hydrogel was prepared at various amount of shellac (0, 
10, 20 and 30 %w/w of shellac)on physical properties and permeation characteristic. The percentage 
of swelling of hydrogel decrease with increasing amount of shellac because of higher rigidity from 
shellac structure. The permeation characteristic experiments was carried out by Modified Franz 
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Diffusion Cell using pigskin as the permeation membrane at pH 7.4, 37°C for 48 hr. The amount of 
gallic acid permeation from shellac/gelatin hydrogel gradually increase with time. The amount of 
permeated gallic acid from hydrogel increase with amount of shellac increase due to the higher 
gelatin chain relaxation. Moreover, the toxicity of hydrogel were investigated. Gelatin hydrogel 
showed nontoxicity behavior. Thus the prepared gelatin hydrogel can be an interested candidate 
material  using as TDD patch. 
Keywords:  Gelatin, Shellac, Gallic acid, Hydrogel, Transdermal drug delivery systems  
 
1. บทน า 
 ระบบน าส่งยาผ่านผิวหนัง (Transdermal drug 
delivery systems, TDDs) หรือที่เรียกว่า "แผ่นแปะยา" 
เป็นรูปแบบการน าส่งยาที่ออกแบบมาเพื่อให้ปริมาณยาอย่าง
มีประสิทธิภาพในการรักษาผ่านทางผิวหนังของผู้ป่วย ระบบ
การจัดส่งยาแบบ Transdermal มีสองเส้นทางคือเส้นทาง 
Appendageal และ Trans-epidermal ไฮโดรเจลถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ เนื่องจากเป็นพอลิเมอร์ที่
สามารถเข้ากันได้กับมนุษย์ทางชีววิทยา  ผลิตมาจาก ไคโต
ซาน    เจลาติน พอลีอะคริลาไมด์  มีความชื้นและความพรุน
สูง ดังนั้นนักวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้ไฮโดรเจลในระบบ
การน าส่งยา [1-3] ไฮโดรเจลและพอลิเมอร์น าไฟฟ้า มีความ
น่าสนใจ เนื่องจากความสามารถในการเปลี่ยนปริมาตรหรือ
ปล่อยสารภายใต้สิ่งเร้าภายนอก การแพร่กระจายและการ
ปลดปล่อยตัวท าละลายจากระบบพอลิเมอร์เหล่านี้ ได้
กลายเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการประยุกต์ใช้ระบบพอลิ
เมอร์ในระบบการน าส่งยา[4-5] 
 เจลาตินเป็นไฮโดรคอลลอยด์จากโปรตีนธรรมชาติและ
สกัดจากคอลลาเจน โปรตีนธรรมชาติที่มีอยู่ในกระดูกผิวหนัง
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของสัตว์ เช่น โค กระบือ เจลาตินมี
ลักษณะเป็นชิ้นหรือผงสีเหลืองอ่อน ละลายในน้ าร้อนไม่
ละลายในน้ าเย็น ขยายตัวและดูดซับ 5-10 เท่าตัว ละลายใน
กรดอะซิติก ไม่ละลายในอีเทอร์ คลอโรฟอร์ม และเอทานอล
ร้อยละ 98 [6-7] 
 เชลแลคได้จากครั่งเป็นเรซิ่นที่หลั่งจากแมลงครั่งตัวเมีย 
ได้จากต้นไม้ในป่าของอินเดียและไทย ในอุตสาหกรรมมีการ
ใช้คลั่งทั้งแบบของแข็งและครั่งเหลวซึ่งสามารถละลายในเอ
ทานอล ครั่งใช้เป็นสีและเคลือบผิวไม้ เซลแลค (Shellac) 

เป็นผลิตภัณฑ์ได้จาการน าครั่งเม็ดมาท าให้บริสุทธิ์มากขึ้น
สามารถใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค อาทิ ใช้รักษาโรคโลหิต
จางใช้เป็นสารสีย้อมผ้า ย้อมเส้นใยไหม และย้อมหนังสัตว์ใช้
เป็นสีทาตกแต่งเครื่องเรือนใช้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ฉนวนกันความร้อนใช้เป็นส่วนผสมน้ ายาเคลือบกระจก ใช้
เคลือบผิวขนมประเภทลูกอม ลูกวาด [8] เป็นสารก่อฟิล์มที่
ยอดเยี่ยมที่มีคุณสมบัติป้องกันความชื้นที่ดีและสามารถ
ละลายได้ในแอลกอฮอล์และสารละลายด่าง มีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
ส าหรับการป้องกันน้ า ก๊าซ ไขมัน และจุลินทรีย์ และท าให้
อายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น และใช้ในการน าส่งยาป้องกันยา
จากน้ าและความชื้น [9-11] 
 กรดกาลิคเป็นกรดอินทรีย์ที่ท าหน้าที่เป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระและปกป้องเซลล์จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นช่วย
ปกป้องเซลล์ ช่วยลดโรคหัวใจและมะเร็งในผู้สูงอายุ สามารถ
พบได้ในอาหาร เช่น บลูเบอร์รี่, แอปเปิ้ล, ชา, วอลนัท กรด
กาลิคมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเช่น superoxide 
anion, hydroxyl radicals, singlet oxygen หรือ 
peroxyl radicals และป้องกันเซลล์จากความเสียหายที่เกิด
จากรังสี UV-B หรือ ionizing นอกจากนี้กรดกาลิค ยังมี
สมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseu-domonas aeruginosa 
และ Klebsiella pneumo-niae [12-14] 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผ่นเจลาตินไฮโดร
เจลผสมและศึกษาสมบัติของเจลาตินไฮโดรเจลผสมเพื่อการ
ใช้ เป็นแผ่นแปะยากรดกาลิกต้นแบบส าหรับที่ ใช้วัสดุ
ธรรมชาติที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ 
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2. วิธีการทดลอง 
2.1 วัสดุ 
 Gelatin (Type A, 300 blooms, Sigma Aldrich 
Co.,ltd) Shellac ester (Excelacs  Co., Ltd., ล าปาง, 
ประเทศไทย) ท าแผ่นไฮโดรเจล Gallic acid ( 98%, 
ACROS Organics) เป็นยาต้นแบบ  และใช้สาร Potassium 
chloride, Potassium phosphate monobasic, 
Potassium phosphate dibasic, potassium sodium 
chloride (AR grade, Ajax Finechem Pty.,ltd) ส าหรับ 
เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.4 
 
2.2 การเตรียมไฮโดรเจลาตินผสมเชลแลค 
 เพื่อศึกษาผลของปริมาณเชลแลคในแผ่นไฮโดรเจล เจ
ลาตินผสมเชลแลคส าหรับใช้เป็นแผ่นแปะยา เจลาตินไฮโดร
เจลผสมที่ปริมาณเชลแลค 0, 10, 20, 30 %w/w ส าหรับ 
Ge:Sh 100:0, Ge:Sh 90:10, Ge:Sh 80:20, Ge:Sh 70:30 
ตามล าดับ ถูกเตรียมขึ้นโดยน าเจลาติน เชลแลค มาผสมกัน 
โดยใช้น้ า 50 ml เป็นตัวท าละลายผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันที่
อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 45 นาที จากนั้นเติมกรดกาลิค 
125 mg เทลงใน Petri dish ขนาด 5 ซม. ปริมาตร 3 มล. 
ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เก็บไว้ที่ 15 °C  
 
2.3 วิเคราะห์สมบัตขิองเจลาตินไฮโดรเจล 
 สมบัติการบวมตัวของไฮโดรเจลเจลาตินผสมเชลแลค
ถูก ศึกษาโดยการ ตัดตัวอย่างเจลาตินไฮโดรเจลเป็นชิ้น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1.0 x 1.0 cm2 และชั่งน้ าหนักให้แม่นย า
เพื่อให้ได้ไฮโดรเจลแห้ง (W0) หลังจากนั้นแช่ในสารละลาย
บัฟเฟอร์ pH 7.4 เป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 °C [15] 
จากนั้นน าตัวอย่างที่เปียกแล้ววางบนกระดาษกรองเพื่อขจัด
ของเหลวส่วนเกินและชั่งน้ าหนัก (W1) ตัวอย่างละ 3 ชิ้น 
การบวมตัวค านวณโดยใช้สมการต่อไปนี้ (1) 

                      
                                                      (1) 

 
เมื่อ  (W0) คือ น้ าหนักของชิ้นงานแห้ง 
     (W1) คือ น้ าหนักของชิ้นงานเปียก 

 ลักษณะทางกายภาพของไฮโดรเจลเจลาตินผสม
เชลแลคที่ เตรียมได้ถูกศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยเครื่อง 
Scanning Electron Microscope (SEM) 
 พฤติกรรมการปลดปล่อยกรดกาลิคถูกก าหนดโดย 
ติดตามการดูดกลืนรังสียูวีตามเวลาของปลดปล่อยกรดในสาร
ละบัฟเฟอร์ pH 7.4 ระหว่าง 0 ถึง 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 
37°C ปริมาณกรดกาลิคที่อยู่ในบัฟเฟอร์ปลดปล่อยออกมา
วัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV-vis (Evolution 600 
UV-Vis Spectrophotometer จาก Thermo Scientific) 
ที่ความยาวคลื่น 271 nm ปริมาณยาที่ปลดปล่อยตาม
สมการ (2) 
 
                                             
                                                             (2) 
 
เมื่อ  Mt   คือ ปริมายา ณ เวลา t 
 M100 คือ ปริมายาทั้งหมด 
 
2.4 การทดสอบความเป็นพิษ 
 ทดสอบความเป็นพิษด้วยวิธี MTT ASSAY โดยน า
เซลล์ผิวหนัง (Fibroblast Cells) จ านวน 1 x 104 เซลล์ ใส่
ลงในแต่ละหลุมของ 96 well plate ปรับปริมาตรของสาร
สะลายเซลล์ให้เท่ากับ 180 µl ด้วยอาหาร DMEM ที่มี 10% 
heat-inactivated FBS และ 1% Pen-Strep Solution บ่ม
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 37°C ในสภาวะอากาศที่มี 5% CO2 เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง  จากนั้นเติมสารละลายตัวอย่างที่ความ
เข้มข้นต่างๆ ปริมาตร 20 µl บ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 37°C ใน
สภาวะอากาศที่มี 5% CO2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  จากนั้นหา
ความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์ โดยใช้สารละลาย MTT 
(3 -[ 4 ,5 -dimethylthiazol-2 -yl]-2 ,5 -
diphenyltetrazolium bromide) ที่ความเข้มข้น 5 
mg/ml ปริมาตร 100 µl  น าไปบ่มในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์เป็น
เวลา 3-6 ชั่วโมง จากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 560 นาโนเมตร [16] 
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3. ผลการทดลอง 
3.1 ลักษณะทางกายภาพของแผ่นเจลาตินไฮโดรเจล 
 โครงสร้างทางจุลภาคของแผ่นเจลาตินไฮโดรเจลที่ไม่มี
การเติมเชลแลค พบว่าแผ่นเจลาตินไฮโดรเจล มีลักษณะเป็น
แผ่นตันไม่มีรูพรุนภายในแผ่น แสดงผลดังรูปที่ 1.  แผ่นเจ
ลาตินไฮโดรเจลที่มีการเติมเชลแลค พบว่ามีเฟสของเชลแล
คแทรกกระจายอยู่ในแผ่นเจลาตินไฮโดรเจล โดยที่เฟสของ
เชลแลคมีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  แสดงผลดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 1.  โครงสร้างทางจุลภาคของแผ่นเจลาตินไฮโดรเจลที่ไม่มีการเติม
เชลแลค 
 

 
รูปที่ 2.  โครงสร้างทางจุลภาคของแผ่นเจลาตินไฮโดรเจลที่มีการเติม
เชลแลค 
 

3.2 การบวมตัวของ ไฮโดรเจลเจลาตินผสมเชลแลค
 เปอร์เซ็นต์ของการบวมตัวของเจลาตินไฮโดรเจลที่เติม
เชลแลคหลังจากแช่ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่
อุณหภูมิ 25 °C เป็นเวลา 48 ชั่วโมงและแสดงผลดังรูปที่ 3 
เปอร์เซ็นต์การบวมตัวของเจลาตินไฮโดรเจลในอัตราส่วนการ

ผสมของเชลแลคที่ Ge:Sh 100:0, Ge:Sh 90:10, Ge:Sh 
80:20, Ge:Sh 70:30 เท่ากับ 904, 835, 827, 759% 
ตามล าดับ พบว่าเมื่อปริมาณเจลาตินสูงขึ้นส่งผลให้อัตราการ
บวมตัวของเจลาตินไฮโดรเจล สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณ
เจลาตินแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูดซับน้ าที่
เพิ่มข้ึน เนื่องจากเจลาตินมีความเป็น Super hydrophilic มี
ความชอบน้ ามากดังนั้น การมีเจลาตินท าให้ความสามารถใน
การละลายน้ า การดูดซับน้ า ปริมาณน้ า การบวมตัว สูงขึ้น
ด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเชลแลคที่สูงขึ้นท าให้การ
ส่งเสริมการบวมของเจลาตินไฮโดรเจลลดลงเนื่องจากความ
หนืดของเจลาตินไฮโดรเจล ของระบบเพิ่มขึ้น เชลแลคเป็น
ของแข็งดูดซับน้ าได้น้อย [4-7,11,14]  
 

 
รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของการบวมตัวของเจลาตินไฮโดรเจลหลังจากแช่ใน
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่อุณหภูมิ 25 °C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

  
3.3 พฤติกรรมการปลดปล่อยยา 

เพื่อทดสอบพฤติกรรมการปลดปล่อยยาและจล
ศาสตร์การแพร่ของยาออกจากไฮโดรเจลที่เตรียมได้ ปริมาณ
ยาที่แท้จริงที่สามารถบรรจุลงไปในแผ่นแปะยาถูกหาโดยน า
แผ่นยาที่ขึ้นรูปได้ไปแช่ในสารละลาย DMSO พบว่าปริมาณ
ยาที่ถูกบรรจุ คือ  98.63 ±4.37 mg. 

การปลดปล่อยกรดกาลิคจากเจลาตินไฮโดรเจลใน
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่อุณหภูมิ 37 °C แสดงในรูปที่ 
4 กรดกาลิคที่ปล่อยออกมาจากเจลาตินไฮโดรเจลพบว่ามี
การปลดปล่อยออกมาในช่วง 4 ชั่วโมงแรกที่อัตราการ
ปลดปล่อยสูงสุดทุกอัตราส่วนผสมของเชลแลค กรดกาลิคที่
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ปลดปล่อยออกมาจากเจลาตินไฮโดรเจลที่อัตราส่วน Ge:Sh 
70:30 ยาที่ถูกปลดปล่อยออกมามีปริมาณมากที่สุดคือ 
86.09% กรดกาลิคที่ปลดปล่อยออกมาจากเจลาตินไฮโดร
เจลที่อัตราส่วน Ge:Sh 80:20 ปริมาณยาที่ปล่อยออกมาคือ 
41.04% กรดกาลิคที่ปลดปล่อยออกมาจากเจลาตินไฮโดร
เจลที่อัตราส่วน Ge:Sh 90:10 ปริมาณยาที่ปล่อยออกมาคือ 
32.00% กรดกาลิคที่ปลดปล่อยออกมาจากเจลาตินไฮโดร
เจลที่อัตราส่วน Ge:Sh 100:0 ปริมาณยาที่ปล่อยออกมาคือ 
51.02% ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเชลแลคใน
ไฮโดรเจลเพิ่มมากขึ้น กรดกาลิคที่ปลดปล่อยออกมาจากเจ
ลาตินไฮโดรเจลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของเชลแลคที่
แทรกอยู่ในไฮโดรเจลนั้นเข้าไปท าให้เกิดการผ่อนคลายของ
สายโซ่ของเจลาตินมีมากขึ้นท าให้ยาสามารถซึมผ่านออกมา
ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ 2  และพบว่ามีปริมาณเจ
ลาตินสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการบวมตัวเพิ่มขึ้นของเจลาติน
ไฮโดรเจลแสดงให้เห็นว่าการดูดซับน้ ามีมากขึ้นท าให้ดูดซับ
ยาไว้ในแผ่นแปะยามากขึ้นตามไปด้วย [4-15] 

 

 
รูปที่ 4 การปลดปล่อยกรดกาลิคจากเจลาตินไฮโดรเจลในสารละลาย
บัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่อุณหภูมิ 37 °C  
 

3.4 ผลการทดสอบความเป็นพิษ 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเป็นพิษของแผ่นเจลาตินไฮโดรเจล  

Samples 
 

Cell viability 
ความเข้มข้น (0.001 mg/ml) 

Ge:Sh 100:0 102.65 ± 0.07 

Ge:Sh 90:10 104.26 ± 0.09 
Ge:Sh 80:20 104.08 ± 0.01 
Ge:Sh 70:30 101.12 ± 0.05 

*Non toxicity   Cell viability >80% 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเป็นพิษของแผ่นเจ
ลาตินไฮโดรเจล  พบว่า แผ่นเจลาตินไฮโดรเจล ที่อัตราส่วน
ของเจลาตินและเซลแลค Ge:Sh 100:0, Ge:Sh 90:10, 
Ge:Sh 80:20, และ Ge:Sh 70:30 ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์
ทุกความเข้มข้น  มีอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์   102.65 
± 0.07,  104.26 ± 0.09, 104.08 ± 0.01, 101.12 ± 0.05 
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 80% ดังนั้นไฮโดรเจลเจลาตินผสม
เชลแลคจึงมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้เป็นแผ่นแปะยาที่
ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ และยังสามารถควบคุมปริมาณยาที่
ออกมาด้วยการปรับปริมาณเชลแลคด้วยมากกว่า 80% [16] 
4. สรุป 
 เปอร์เซ็นต์ของการบวมตัวสูงสุดของเจลาตินไฮโดรเจล
ในอัตราส่วน Ge:Sh 100:0  หรือเจลาตินบริสุทธิ์มีอาการ
บวมตัวประมาณ 904%  ในการปลดปล่อยยากรดกาลิคจาก
เจลาตินไฮโดรเจล ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่อุณหภูมิ 
37 °C ที่อัตราส่วน Ge:Sh 70:30 ยาถูกปลดปล่อยออกมา 
86.09% การเติมเชลแลคในปริมาณที่มากขึ้นส่งผลให้การ
ปลดปล่อยยาได้ดีขึ้น ผลการทดสอบความเป็นพิษของแผ่นเจ
ลาตินไฮโดรเจล 4 ตัวอย่าง พบว่า ที่อัตราส่วนของเจลาติน
และเซลแลค Ge:Sh 100:0, Ge:Sh 90:10, Ge:Sh 80:20, 
และ Ge:Sh 70:30 ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ทุกความ
เข้มข้น  มีอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มากกว่า 80% 
ดังนั้นเจลาตินไฮโดรเจลที่เตรียมได้สามารถน ามาใช้กับระบบ
ส่งผ่านผิวหนัง (Transdermal drug delivery systems, 
TDDs)  ได้เป็นอย่างดี 
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การศึกษาอัตราสว่นทรายแม่น ้าที่มีผลต่อการตดัวัสดุเหล็กเกรด SS400 
ด้วยน ้าแรงดันสูงแบบมีสารกัดกร่อน 

A study of river sandy ratio which influence to material SS400 steel             
in abrasive water jets cutting. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาอัตราส่วนทรายแม่น  ากับสารกัดกร่อนที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่มีผลต่อความหยาบผิวในการตัดวัสดุเหล็กเกรด 
SS400/ด้วยเครื่องตัดวัสดุน  าแรงดันสูง รุ่น/MAXIEM/Water/jet/Model/1530 ขนาดรูรีดน  า/0.25/มิลลิเมตร รูท่อผสมสาร
กัดกร่อน/0.7 มิลลิเมตร ภายใต้แรงดัน/40,000 ปอนด์ต่อตารางนิ ว (Psi)/อัตราการไหลของสารกัดกร่อน/0.368/กิโลกรัมต่อ
นาที โดยใช้ทรายจากแม่น  ามูลของจังหวัดนครราชสีมาผสมกับสารกัดกร่อนขนาด 80 Mesh ชิ นงานทดลองมีรูปร่างกว้าง 10/
มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร และหนา 10 มิลลิเมตร  ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนทรายแม่น  าที่ผสม 10% มีค่าความหยาบ
ผิวเฉลี่ยต่ าสุด 3.71 ไมโครเมตร เมื่อเพิ่มอัตราส่วนทรายแม่น  ามากขึ นส่งผลให้ค่าความหยาบผิวสูงขึ นตาม ซึ่งส่วนผสมทราย
แม่น  า 50% มีค่าความหยาบผิวเฉลี่ยสูงสุด 3.92 ไมโครเมตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเทคนิค ANOVA ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์ พบว่าค่า P-Value = 0.005 แสดงว่าอัตราส่วนทรายแม่น  ามูลผสม
กับสารกัดกร่อนมีผลต่อความหยาบผิวอย่างมีนัยส าคัญ                                       
ค้าหลัก  น  าแรงดันสูง ทรายแม่น  า สารกัดกร่อน ความหยาบผิว 

 
Abstract 
Study on the ratios of river sand and abrasive substances imported from abroad effect on surface 
roughness in cutting steel grade materials SS400. With high pressure water cutting machine Model  
MAXIEM  Water jet  Model 1530. orifice size 0.25 millimeters and abrasive nozzle 0.7 millimeters. Using the 
water pressure 40,000 Psi, abrasive flow rat 0.368 K/min, River sandy from Nakhornratchasima province 
with abrasive size 80 mesh. The specimens are 10 millimeters width, long 40 millimeters and thickness 10 
millimeters. The results obtained from the study sandy ratio 10 percent; we found that the average of 
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surface roughness resistance ratio was 3.71 micrometers. When the increasing sandy river ratio be the 
cause of surface roughness more increase. They are sandy 50 percent; we found that the average of 
surface roughness resistance ratio was 3.92 micrometers. Statistical analysis ANOVA method significant 
level 0.05 form computer found that P-Value = 0.005 that sandy river ratio and abrasive affecting the 
surface roughness with statistically significant.      
Keywords: water jets / River sandy / Abrasive / Surface roughness 
 
1. ที่มาและความส้าคัญของงานวิจัย 
 กระบวนการต ัด ว ัสด ุด ้ว ยน  า แ ร งด ันส ูง  เป ็น

กระบวนการตัดวัสดุอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมใน

ปัจจุบัน เป็นกระบวนการตัดที่จัดว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ใช้ความร้อนในการตัด 

กระบวนการตัดด้วยน  าแรงดันสูงนี ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษใน

ระหว่างการตัด ดังเช่นที่เกิดขึ นในกระบวนการตัดวัสดุด้วย

พลาสมา หรือ เลเซอร์ เป็นต้น  การตัดวัสดุนั นจะใช้เพียง

น  า และ สารกัดกร่อนประเภททราย จึงไม่เป็นอันตรายต่อ

สิ ่งแวดล ้อม อ ีกทั  งสามารถตัดว ัสด ุในอ ุตสาหกรรมได้

หลากหลายชนิด [1-3] สารกัดกร่อนที ่ใช ้ในปัจจุบันต้อง

น าเข ้าจากต่างประเทศอินเด ียและประเทศจ ีน  ราคา

กิโลกรัมละ 27-35 บาท ซึ ่งมีราคาสูงเมื ่อเทียบกับทราย

แม่น  าของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรายแม่น  าของ

ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย เช่น ก่อสร้าง ถม

ที่ดิน ท าให้มีแนวคิดน าทรายจากต่างประเทศมาผสมกับทราย

แม่น  าเพื่อลดการน าเข้าทรายจากต่างประเทศ  

 ดังนั นงานวิจัยนี  มุ่งเน้นศึกษาอัตราส่วนผสมของสาร

กัดกร่อนประเภททรายที่น าเข้าจากต่างประเทศและทรายแม่

มูลของประเทศไทย ขนาด 80 Mesh ที่มีอิทธิพลต่อการตัด

วัสดุเกรด SS400 ด้วยน  าแรงดันสูง โดยอัตราส่วนทราย

แม่น  า 10% 20% 30% 40% และ50% เพื่อศึกษาส่วนผสม

ที่มีผลต่อความหยาบผิว น าชิ นงานที่ได้จากการทดลองตัดวัด

ความความหยาบผิวด้วยเครื่อง Roughness Tester และ

วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เชิ งอนุมานด้วยใช้ โปรแกรม 

MINITAB  

 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาอัตราส่วนของทรายแม่น  าที่มีผลต่อความ
หยาบผิวในการตัดวัสดุ SS400 ด้วยน  าแรงดันสูงแบบมีสาร
กัดกร่อน 
 
3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 3.1 เครื่อง Water Jet Cutting รุ่น MAXIEM 
Water Jet Model 1530 
 3.2 ทรายแม่น  ามูลของจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 
80 Mesh เป็นกรณีศึกษา 
 3.3 อัตราส่วนการผสม 
 - ทรายแม่น  า 0% ผสมสารกัดกร่อน 100% 
 - ทรายแม่น  า 10% ผสมสารกัดกร่อน 90% 

 - ทรายแม่น  า 20% ผสมสารกัดกร่อน 80% 

 - ทรายแม่น  า 30% ผสมสารกัดกร่อน 70% 

 - ทรายแม่น  า 40% ผสมสารกัดกร่อน 60% 

 - ทรายแม่น  า 50% ผสมสารกัดกร่อน 50%  

 4.วัสดุทดลองเกรด SS400 หนา 10±0.2 มิลลิเมตร 
 5.แรงดันน  าที่หัวตัด 40,000 ±100Psi ขนาดรูรีดน  า 
0.25 มิลลิเมตร ขนาดรูหัวตัด 0.7 มิลลิเมตร ระยะยกหัวตัด 
1 มิลลิเมตร อัตราการไหลของสารกัดกร่อน 0.368 กิโลกรัม
ต่อนาที 
 6.การตัดโดยโปรแกรม Intelli-MAX ที่คุณภาพผิว
ระดับ Q3 โดยตั งเป็นวัสดุ SS400 ที่ระดับความลึก 10 
มิลลิเมตร 
 7.ทดสอบความหยาบผิวด้วยเครื่อง Roughness 
Tester 
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 8.ยืนยันผลการทดลองทางสถิติ เชิงอนุมานด้วย
โปรแกรม MINITAB Freetial 
 

4. เทคโนโลยีการตัดวัสดดุ้วยน ้าแรงดันสูง 
 การน าเอาน  าแรงดันสูงมาใช้ในงานตัดวัสดุ (Water 
Jet Cutting) นั นสามารถท าได้โดยปั๊มน  าแรงดันสูงผ่าน
หัวฉีดที่มีขนาดประมาณ 0.1 ถึง 0.3 mm ที่ความดันราว 
270 MPa ถึง 410 MPa (หรือ 40,000 psi ถึง 60,000 psi) 
แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งแรงกระแทกของน  าที่กระท า ต่อหนึ่ง
หน่วยพื นที่มีปริมาณมหาศาลน าไปสู่การแตกหัก และการกัด
เซาะเนื อวัสดุงานตามล าดับโดยการตัดด้วยน  าแรงดันสูงนี 
เหมาะกับการตัดวัสดุทั่วไป ข้อดีของการตัดวัสดุด้วยน  า
แรงดันสูง คือ เป็นกระบวนการตัดที่ปราศจากความร้อน 
รอยตัดที่ได้มีคุณภาพดี สะอาด ไม่มีควัน หรือสารพิษที่
เกิดขึ นในระหว่างการตัด [3-5] 

 
รูปที่ 1 กระบวนการตัดด้วยน  าแรงดันสูง  [6] 

4. วิธีการด้าเนินงาน 
 1. การเตรียมทรายแม่น  า 
 ร่อนทรายแม่น  าโดยใช้เครื่องร่อนทราย เพื่อให้ได้
ทรายขนาด 80 Mesh โดยใช้ โดยใช้ตะแกรงร่อน 2 ขนาด
คือ เบอร์ 50 มีขนาด 300 ไมโครเมตร และ เบอร์ 70 มี
ขนาด 212 ไมโครเมตร ซึ่งทรายที่มีขนาดใหญ่จะค้างบน
ตะแกรงเบอร์ 50 ส่วนทรายที่เล็กจะตกผ่านตะแกรงเบอร์ 
70 ส่วนทรายที่อยู่ระหว่างทั งสองเบอร์สามารถน าไปผสม
ต่อไป แสดงดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 เครื่องร่อนทราย 

 2. การอบทราย 

 น าทรายแม่น  าที่ผ่านการล้างไปอบเพื่อไล่ความชื น

เนื่องจากทรายที่มีความชื น อาจท าให้หัวตัดของเครื่องตัด

วัสดุด้วยน  าแรงดันสูงตันได้ โดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม 

รุ่น FD115 ยี่ห้อ Binder ขนาดความจุ 115 ลิตร ชั นวาง 2 

ชั น อุณหภูมิสูงสุด 300 องศาเซลเซียส ใช้ถาดอลูมิเนียมใส่

ทรายจ านวน 2 ถาด อบด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 1 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 3   

 
รูปที่ 3 ตู้อบลมร้อน 

 3. การผสมทราย 

 ผสมทรายแม่น  าที่เตรียมไว้กับสารกัดกร่อนที่น าเข้า

จากต่างประเทศ โดยเริ่มจากชั่งน  าหนักของทรายแม่น  าและ

สารกัดกร่อนตามจ านวนอัตราส่วนที่ก าหมดข้างต้น เมื่อชั่ง

น  าหนักเสร็จน าทรายแม่น  าและสารกัดกร่อนลงในเครื่องผสม 

โดยผสมเป็นเวลา 10 นาที แสดงดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 เครื่องผสมทราย 

 

 4. ลักษณะของทราย 

 หลังจากผสมทรายแม่น  ากับสารกัดกร่อนได้ท าการ

ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูการกระจายตัวของทรายแม่น  า

ที่ผสมรวมไปถึงการสังเกตรูปร่างของทรายแม่น  าและสารกัด

กร่อนโดยที่สีขาวคือทรายแม่น  าและสีชมพูคือสารกัดกร่อนที่

น าเข้าจากต่างประเทศ แสดงดังรูปที่ 5 

   

  
                 ก.                             ข. 

  
               ค.                               ง. 

 
จ. 

รูปที่ 5  ก. ส่วนผสมทรายแม่น  า 10 เปอร์เซ็นต์ 

           ข. ส่วนผสมทรายแม่น  า 20 เปอร์เซ็นต์ 
            ค. ส่วนผสมทรายแม่น  า 30 เปอร์เซ็นต์ 

          ง. ส่วนผสมทรายแม่น  า 40 เปอร์เซ็นต์ 
          จ. ส่วนผสมทรายแม่น  า 50 เปอร์เซ็นต์ 

 
 

 5. ทดลองตัดชิ นงาน 

ด าเนินการทดลองตัดชิ นงานวัสดุเหล็กเกรด SS400 
หนา 10 มิลลิเมตร โดยใช้แรงดันน  า 40,000 Psi สารขัด
ขนาด 80 Mesh ด้วยเครื่องตัดวัสดุด้วยน  าแรงดันสูง แสดง
ดังตารางต่อไปนี  
ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์ในการทดลอง [7-10]  
Parameters  Operating range 
Waterjet pressure (Psi)      40,000 
Abrasive flow rate (kg/min)    0.368 
Stand-off distance (mm)         1 
Abrasive type and size  Garnet with mesh size 80 
Primary nozzle (mm)       0.25 
Focusing nozzle (mm)       0.7 
Material         SS400 
Angle of cutting          
 
 เครื่องตัดวัสดุด้วยน  าแรงดันสูง Water Jet Cutting 
รุ่น MAXIEM Water Jet Model 1530 ขนาดความกว้าง
ของบ่อตัด 1.8 เมตร ยาว 3.8 เมตร แสดงดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ลักษณะของเครื่องตัดวัสดุด้วยน  าแรงดัน 

 ในกระบวนการตัดชิ นงานทดลองนี  ขนาดชิ นงาน
จะมีความกว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร หนา 10 
มิลลิเมตร ซึ่งทิศทางในการตัดจะตัดวนตามแผนงานจนจบ
กระบวนการ เมื่อเสร็จ 1 ชิ นให้หยุดการท างานหลังจากนั น
จะเคลื่อนที่ต าแหน่งในการตัด (Offset) ไป 3 มิลลิเมตร และ
ด าเนินการตัดเหมือนกับชิ นงานชิ นที่ 1 จนครบจ านวน
ชิ นงานทดลองครบตามต้องการ แสดงดังรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7 ทิศทางการตัด 

 6.ทดสอบความหยาบผิว 

หลังการทดลองตัดวัสดุ เหล็ก SS400 ด้วยเครื่อง

ตัดวัสดุด้วยน  าแรงดันสูงแล้วจะท าการวัดความหยาบผิว โดย

การวางชิ นงานบนเครื่อง Roughness Tester มีขั นตอนการ

วัดความหยาบผิวนั น ต้องท าการวัดบริเวณต าแหน่งรอยตัด 

จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 และจุดที่ 5 ตามล าดับ เพื่อ

น าค่าความหยาบผิวในแต่ละจุดมาวิเคราะห์ในขั นตอนต่อไป 

แสดงดังรูปที่ 8 
 

 
 

 
รูปที่ 8 การทดสอบความหยาบผิว 

5.ผลการทดลอง 

 ในการเก็บข้อมูลค่าความหยาบผิวจากการทดลองตัด

วัสดุด้วยเครื่องตัดวัสดุด้วยน  าแรงดันสูงชิ นงานทดสอบจะท า

การวัดค่าทั งหมด/5/จุด/ของแต่ละชิ นงานทดสอบในแต่ละ

อัตราส่วนผสม แล้วน าข้อมูลมาสร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบ

แต่ละสภาวะการทดลอง ดังแสดงรูปที่ 9 ต่อไปนี  

 

 
รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบค่าความหยาบผิว 

 

6. วิเคราะหผ์ลการทดลองทางสถิติ 
จากการน าข้อมูลความหยาบผิวรอยตัดมาทดสอบ

การแจกแจงแบบปกติของข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปจะให้
ค่า P-Value ซึ่งเป็นการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า  

H0  : Data is normal distributed. 
H1  : Data isn’t normal distributed.  
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       รูปที่ 10 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล 
 

เมื่อยอมรับความผิดพลาดที่ 5% ( =0.05)/ โดยเมื่อ

ค่า P-Value >   จึงยอมรับสมมติฐาน H0  : Data is 
normal distributed. ซึ่งผลจากการทดสอบความเป็นการ
แจกแจงแบบปกติ ให้ค่า P-Value ของความหยาบผิวรอยตัด
อยู่ที่ 0.445 แสดงดังรูปที่ 10 จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีการกระ
แจกแจงแบบปกติสามารถน าไปวิเคราะห์ในขั นตอนต่อไปได้ 

  

 
รูปที ่11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ANOVA 

 
 จากรูปที่ 11 กราฟที่ 1 ซ้ายบนเป็นการตรวจสอบ

การแจกแจงแบบปกติของ Residual มีการกระจายตามแนว

เส้นตรงข้อมูลอยู่ในแนวเส้นท าให้ประมาณได้ว่า Residual มี

การแจกแจงแบบปกติ กราฟที่ 2 ล่างซ้าย ฮีสโตแกรมมี

ลักษณะเป็นรูประฆังคว่ าหรือค่าการวัดความหยาบผิวเฉลี่ย มี

การแจกแจงแบบปกติเหมือนกราฟแรก กราฟที่ 3 (บนขวา) 

แสดงการกระจายตัวของ  Residual ในค่าความหยาบผิว

เฉลี่ยที่กระจายในด้านบวกและด้านลบมีความสมดุลกัน และ

กราฟที่ 4 (ล่างขวา) แสดงการกระจายตัวของ  Residual ใน

ค่าความหยาบผิวเฉลี่ยของทั ง 25 ชิ นงานทดลอง  ที่กระจาย

ในด้านบวกและด้านลบมีความสมดุลกัน จึงประมาณได้ว่า

ค่าเฉลี่ยของ Residual มีค่าใกล้เคียงกันหรือเท่ากับศูนย์

แสดงว่าข้อมูลของตัวอย่างการทดลองมีความเหมาะสม 

สามารถน ามาวิเคราะห์ผลในขั นต่อไปได้ 

 เพื่อต้องการทราบว่าอัตราส่วนทรายแม่น  ามีผลต่อ

หยาบผิวชิ นงานหรือไม่ โดยตั งสมมติฐาน 

H0  : อัตราส่วนทรายแม่น  าไมม่ีผลต่อความหยาบผิว 
H1  : อัตราส่วนทรายแม่น  ามีผลต่อความหยาบผิว 

 

   

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความ                                                

หยาบผิวรอยตัดของวัสดุเหล็ก SS400/จากการตัดด้วยเครื่อง

ตั ดวั สดุ ด้ วยน  าแรงดันสู ง  โดยใช้ โปรแกรม Minitab 

Freetial/พบว่ามีค่า P-Value/=/0.005/ซึ่งค่า/P-Value/มี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญแสดงว่าอัตราส่วนของทรายแม่น  า

มีผลต่อระดับค่าความหยาบผิวรอยตัด  
                                  

7.สรุปผลการทดลอง 
จากผลการศึกษาอัตราส่วนทรายแม่น  า 10%, 

20%, 30%, 40% และ50% ผสมกับสารกัดกร่อนที่น าเข้า

จากต่างประเทศในการทดลองตัดวัสดุเหล็ก SS400 โดยใช้

เครื่องตัดด้วยน  าแรงดันสูง โดยก าหนดตัวแปรคงที่ในการตัด

ได้แก่ เครื่องตัดวัสดุด้วยน  าแรงดันสูง รุ่น MAXIEM Water 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

490 

 

Jet Model 1530 และชิ นงานทดลองตัดเป็นวัสดุเหล็ก 

SS400 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง 10 มิลลิเมตร 

ความยาว 40 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร และระยะยกหัว

ตัดจากชิ นงานสูง 1 มิลลิเมตรและแรงดันที่ 40,000 Psi และ

อัตราการไหลของสารกัดกร่อน 0.368 กิโลกรัมต่อนาที และ

ใช้สารกัดกร่อนขนาด 80 Mesh  พบว่าค่าความหยาบผิว

รอยตัดโดยอัตราส่วนทรายแม่น  า 10% ให้ค่าความหยาบผิว

ดีที่สุดโดยให้ค่าความหยาบผิวเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ไมโครเมตร 

และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการผสม ค่าความ

หยาบผิวมากที่สุดคืออัตราส่วนทรายแม่น  า 50% โดยให้ค่า

ความหยาบผิวเฉลี่ย 3.92 ไมโครเมตร หากพิจารณาค่าความ

หยาบผิวทั ง 5 อัตราส่วน จะสังเกตเห็นว่าค่าความหยาบผิวไม่

แตกต่างกันมาก ดังนั นทรายแม่น  ามูลสามารถน ามาผสมกับ

สารกัดกร่อนเพื่อใช้ในงานตัดวัสดุของภาคอุตสาหกรรมได้ 

อีกทั งยังสามารถลดต้นทุนในกระบวนการตัดได้สูงถึง 50%  
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อิทธิพลที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของพอลิออกซีเมทิลีน  
โดยการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยา 

 

Influential %elongation of Polyoxymethylene  
by adding silane coupling agent 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ของพอลิออกซีเมทิลีน โดยการเติมสาร
ควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน (VTMS) ผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบแรงดึงด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป 
ออกแบบการทดลอง (Design of Experiment, DOE) เพื่อหาอธิพลที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ที่ปริมาณการเติมไซเลน  
0, 1, 3, และ 5 phr. และระยะเวลาอบไอน้ า 0, 24, 72 และ 120 ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์การยืด
ตัวจะเพิ่มขึ้นเมื่อท าการใส่สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน 1 phr. และอบไอน้ าที่ 0 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว
มีค่าสูงสุดที่ 72.4 % ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งมีค่า P-Value เท่ากับ 0.000 และผู้วิจัยได้ค านวณค่าที่เหมาะสม
ของค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่ปริมาณการเติมไซเลนที่ 1 Phr. ที่ระยะเวลาในการอบไอน้ า 0 ชั่วโมง มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืด
ตัวอยู่ท่ี 72.43% ที่ให้ค่าระดับความเหมาะสมหรือความพึงพอใจอยู่ที่ 0.692 ถือเป็นความเหมาะสมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
 
ค าหลัก  พอลิออกซีเมทิลีน, สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน, ออกแบบการทดลอง 
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Abstract 
 This research aims to study the mean percentages of elongation. of Polyoxymethylene by 
adding silane coupling agent Mixed with twin screw extruder Forming of tensile test with injection 
molding process. Design of Experiment, DOE to find the meanings that affect the percentage of 
elongation. the amount of silane fill 0,1,3,and 5 Phr. And the steam period 0,24,72 and 120 hr. The 
results of the experiment. Percentage elongation is increased when silane coupling agent is 1 Phr. And 
the steam period 0 hr. this results in a 72.4% elongation percentage. A statistical analysis of lane with 
a P-Value of 0.000 and a suitable percentage of elongation at 1 phr. of sedimentation at 0 hr. The 
elongation at 72.4351 which gives the appropriate level or satisfaction is 0.692. 
 
Keywords:  Polyoxymethylene, Silane coupling agents, Design of experiment 
 
1. บทน า 
 POM (Polyoximethylene) เป็นพลาสติกวิศวกรรม
ประเภท เทอร์โมพลาสติก มีน้ าหนักเบา เหนียว แข็ง ทนการ
เสียดสี มีค่าความต้านทานแรงดึง มีค่าความแข็งแรงสูง  ทน
ต่อแรงกระแทกแม้อยู่ในอุณภูมิต่ า ทนต่อสารเคมี ยืดหยุ่นได้
ดี  เป็นต้น ด้วยสมบัติที่ ดีหลายๆด้าน จึ งท า ให้  POM 
(Polyoximethylene) ถูกน ามาใช้ทดแทนวัสดุที่ท าด้วย
โลหะ และวัสดุอื่นๆอีกหลายชนิดซึ่งในปัจจุบัน POM 
(Polyoximethylene) เป็นพลาสติกที่ถูกน ามาใช้งานอย่าง
กว้างขวางแต่ POM (Polyoximethylene) ก็มีข้อจ ากัดใน
การใช้งานเช่นกัน เช่น มีการหดตัวขณะขึ้นรูป ไม่ทนต่อ UV 
เป็นต้น แต่ในการน าพลาสติกมาใช้ทดแทนวัสดุเดิมจะมี
ปัญหาด้านสมบัติทางกล เช่น แตกหักง่าย ทนความร้อนได้
ต่ า สึกหรอง่าย ซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์แต่ใน
การผลิตชิ้นส่วนนั้นต้องค านึงถึงคุณภาพของวัสดุที่เหมาะกับ
การน ามาทดแทนวัสดุเดิมโดยการน าเอาวัสดุพอลิเมอร์ POM 
มาผ่านการปรับปรุงสมบัติด้วยเทคนิคการเชื่องขวางสายโซ่ 
ให้มีสมบัติทางกลที่ดีขึ้นและมีความแข็งแรงมากขึ้น  

 เกศกนก แก้วกอ [1] ได้ท าการศึกษาการ
เชื่อมโยงสายโซ่ของ PP คอมโพสิตด้วยไซเลนด้วยการเติม
สารไซเลนและไดคิวมิลเปอร์ออกไซด์ลงไปใน PP แล้วท าอบ
ไอน้ าส่งผลให้ PP มีความสามารถในการทนแรงดึงสูงขึ้น การ
คงรูปสูงขึ้นโดยเป็นการใช้เทคนิคการปรับปรุงสมบัติโดยการ
ใช้สารเสริมแรงและสารควบคู่ นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุง

พอลิเมอร์ชนิดนี้ กัลยาณี สิริสิงห [2] ได้ท าการศึกษาการ
เชื่อมโยงสายโซ่ของพอลิเอทิลีนโดยการใช้ตัวพาโดยใช้สาร
เปอร์ออกไซด์ผสมกับ HDPE ส่งผลให้มีสมบัติการทนแรงดึง  
การรับแรงกระแทก  และทางความร้อนดีขึ้น ในทางตรงกัน
ข้ามมีการน า HDPE. มาผสมกับ PP จิตติวัฒน์ นิธิกาญจน
ธารและอนุชิต คงฤทธิ์ [3] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงสมบัติทางกลของโพลีโพรพิลีนและโพลีเอทธิลีนค
วามหนาแน่สูงที่ผ่านการใช้งานมาแล้วโดยใช้สารควบคู่ 
โดยสารตัวเติมไซเลนที่ปริมาณผสมในอัตราส่วน 0,1,3 และ 
5phr.โดยการผสมซึ่งมีการใช้อัตราส่วน 100/0, 80/20, 
50/50, 20/80, 0/100 ส่งผลให้ค่า tensile strength และ
ค่าความแข็งของสมบัติทางกลของค่าแรงดึง และความแข็ง 
young’s modulus เพิ่มขึ้นเมื่อเติมสารไซเลนที่สัดส่วน 
50/50, 80/20 และ 100/0 แต่งงานวิจัยเหล่านี้ยังไม่สนใจ
การปรับปรุงพลาสติก POM. Xiaowen Zhao and Lin Ye 
[4] ศึกษาการเพิ่มสมบัติทางกลของ POM ด้วยการเติม
คาร์บอนแบบผนังหลายชั้น (MWCNT) ที่ปริมาณ 0% ถึง 
6% โดยน้ าหนัก สมบัติทางกลที่ท าการทดสอบคือ สมบัติ
การรับแรงดึง tensile strength, tensile 
modulus, %Elongation) และสมบัติการรับแรงกระแทก 
(Impact strength) จากผลการทดสอบสมบัติพบว่าปริมาณ
การเติมคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นที่สูงขึ้นท าให้ tensile 
strength และ  tensile modulus สูงขึ้น แต่ค่า 
Elongation และ (Impact strength) ลดลงเมื่อเติม
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คาร์บอนแบบผนังหลายชั้นสูงกว่า 2% การวิเคราะห์ผิวรอย
แตกด้วยเทคนิค SEM ไม่สามารถมองเห็นการกระจายตัว
ของ MWCNT แต่สามารถเปรียบเทียบพื้นผิวแตกหักได้อย่าง
ชัดเจน ศิริรัตน์ วัชรชานันท์ [5] ได้ท าการศึกษาปรับปรุง
สมบัติของ POM (Polyoximethylene) เพื่อให้มีสมบัติที่
เหมาะสมเพิ่มขึ้นโดยการผสมซิงค์ออกไซด์ส่งผลให้ค่า 
Young's Modulus เพิ่มขึ้นและค่า tensile strength และ
การปรับปรุงสมบัติของ PP เพื่อให้สมบัติดีขึ้นเหมาะกับ
สภาวะการใช้งานจึงส่งผลให้ค่าสมบัติทางกลดีขึ้น ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงสมบัติโดยการใช้สารเสริมแรง นอกจากนี้ยังมีการ
ผสมกับพอลิเมอร์ชนิดอื่นแต่ยังไม่มีการน าสารควบคู่มาผสม
ใน POM. Xioajie Gou, Jinwen Zhang and Jijun 
Huang [6] ท าการศึกษาสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสม
ระหว่างPLA/POM ในสัดส่วน75/25, 65/35, 60/40, 
50/50, 40/60 และ 25/75 โดยน้ าหนัก สมบัติทางกลที่ท า
การทดสอบคือ สมบัติการรับแรงดึง (tensile strength, 
modulus, %Elongation) และสมบัติการรับการกระแทก 
(Impact strength) จากผลการศึกษาพบว่าการผสมของพอ
ลิเมอร์สองชนิดนี้ไม่สามารถเข้ากันได้ซึ่งเห็นได้จากการแบ่ง
เฟสที่ชัดเจนในการทดสอบ TEM ค่า tensile strength และ 
tensile modulus มีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ POM 
แต่ส่งผลให้ %Elongation และ Impact strength สูงขึ้น 

จากการที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้นงานวิจัยนี้จึง
มุ่งเน้นการปรับปรุง POM (Polyoximethylene) เพื่อศึกษา
อิทธิพลที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ของพอลิออกซีเมทิลีน 
โดยการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน (VTMS) ผสมด้วยเครื่อง
อัดรีดแบบสกรูคู่ ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบแรงดึงด้วยกระบวนการ
ฉีดขึ้นรูป  
2. การทดลอง 
2.1 การออกแบบการทดลอง  
 งานวิจัยนี้จะใช้วิธีการออกแบบ General Factorial 
Regression (การทดลองแฟคทอเรียล 2) ปัจจัยได้แก่ 
ปริมาณการเติมไซเลน และระยะเวลาอบไอน้ า ใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ตัว
แปรต าม ใน ง านวิ จั ย นี้ คื อ ค่ า เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก า ร ยื ด ตั ว 
(%Elongation) ผู้วิจัยได้ท าการทดลองเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

80 ชิ้นตัวอย่าง  
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับที่ใช้ในการทดลอง 

 
 

2.2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
 1. พอลิออกซิเมทิลีน (Polyoximethylene)  
 2. สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนชนิดไวนิลไตรทอกี่ไซเลน 
(Vinyl-TriethoxSilane; VTMS) จากบริษัท ออฟติมอลเทค 
จ ากัด 
 3.สารริเริ่มปฏิกิริยาไดคิวเปอร์ออกไซด์ (DicumylPer- 
oxide; DCP)  
 
2.3 ชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ 
 จากรูปภาพที่ 1 เป็นขนากของชิ้นงานทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D638 Type v  
 

 
   รูปที่ 1 ชิ้นงานทดสอบแรงดึง 
 
2.4 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 
 การเตรียมชิ้นงานทดสอบเริ่มต้นจากการน าเม็ด
พลาสติกพอลิออกซิเมทิลีนมาผสมกับสารริเริ่มปฏิกิริยาไดคิว
เปอร์ออกไซด์ที ่0.1 phr.จากนั้นก็ผสมกับสารควบคู่ปฏิกิริยา
ไซเลนชนิดไวนิลไตรทอกี่ไซเลนในปริมาณที่ก าหนดคือ 0, 1, 
3 และ 5 phr. และท าการผสมด้วยเครื่องอัดรีดเกลียวสกรูคู่
ที่มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง คือ 40 ซึ่งจะใช้
ความเร็วรอบในการผสม 50 rpm. ด้วยอุณหภูมิ 170 ˚c ซึ่ง
จะใช้การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
ตาม) ตามมาตรฐาน ASTM D638 Type V โดยใช้อุณหภูมิ 
178 ˚c สุดท้ายน าชิ้นทดสอบที่ได้มาท าการอบไอน้ าเพื่อให้

ปัจจัย ระดับ 
ปริมาณสารไซเลน 0 phr. ระยะเวลาในการอบไอน้ า 0 วัน 
ปริมาณสารไซเลน 1 phr. ระยะเวลาในการอบไอน้ า 1 วัน 
ปริมาณสารไซเลน 3 phr. ระยะเวลาในการอบไอน้ า 3 วัน 
ปริมาณสารไซเลน 5 phr. ระยะเวลาในการอบไอน้ า 5 วัน 
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เกิดการเชื่อมขวางสายโซ่ของพอลิเมอร์ที่อุณหภูมิ 70 ˚c 
เป็นระยะเวลาที่ก าหนด คือ 0, 24, 72 และ 120 ชั่วโมง 
 
3.ผลการทดสอบ 
3.1 เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 
 จากการทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติของพอลิออกซิ
เมทิลีน โดยการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนในปริมาณ 
0,1,3 และ 5 phr. และระยะเวลาในการอบไอน้ า 0,1,3,และ  
5 วัน เพื่อศึกษาอิทธิพลของพอลิออกซิเมทิลีนของเปอร์เซ็นต์
การยืดตัว 
 
1) ผลของอิทธิพลปริมาณการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาต่อค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 
 

 
รูปที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของ POM ที่ผสมกับสารควบคู่ปฏิกิริยา
ไซเลน 
 

พบว่าเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนในปริมาณ 
0,1,3 และ 5 phr. และระยะเวลาในการอบไอน้ า 0,1,3,และ 
5 วันพบว่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุด ที่ปริมาณการเติมสาร
ควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน 1 phr ระยะเวลาการอบไอน้ าที่ 0วัน. 
มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวอยู่ในช่วง 72.44 เปอร์เซ็นต์จาก
แสดงในรูปที่ 2 เนื่องจากอิทธิพลของสารควบคู่ปฏิกิริยาไซ
เลนในพอลิเมอร์ผสมท าให้เกิดโครงสร้างของ พอลิเมอร์ผสม
ที่เป็นโครงสร้างร่างแหท าให้ความสามารถในการยืดตัว

เพิ่มข้ึนที่ 1 Phr. ดังนั้นจากการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน
ที ่1 phr. ส่งผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวได้ดี  
 
2) ผลของอิทธิพลการอบไอน้ าต่อค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 

 

 
รูปที่ 3 การทดสอบแรงดึงค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของทุกช่วงเวลาใน
การอบไอน้ า 
 

จากผลการทดสอบพบว่าปริมาณการเติมสารควบคู่
ปฏิกิริยาไซเลนนั้นจะส่งผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงขึ้นที่
ปริมาณการเติมไซเลนที่ 1 Phr. เปอร์เซ็นต์การยืดตัวอยู่อยู่
ในช่วง 39.22 – 72.44 เปอร์เซ็นต์ แต่ปริมาณการเติมสาร
ควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนนั้นก็ยังส่งผลให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว
ลดลงต่ าสุดที่  3 และ 5 phr. เนื่องจากสารควบคู่ปฏิกิริยาไซ
เลนช่วยเชื่อมประสานระหว่างสายโมเลกุลให้ผสมเข้าไปใน
เนื้อของวัสดุ บางส่วนเกิดเป็นโครงสร้างร่างแห่ จึงให้พอลิ
เมอร์ที่ถูกเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาลงไปนั้นมีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้พอลิเมอร์มีการยึดตัวน้อยลงจึงท าให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวลดลง เพราะว่าเมื่อเพิ่มระยะเวลาอบไอ
น้ าการเกิดเป็นโครงสร้างร่างแห่จะเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้พอลิ
เมอร์มีความแข็งเพิ่มมากขึ้นจึงท าให้เปอร์เซ็นต์การยืดตัว
ลดลง 
 
3.2 การวิเคราะห์ทางสถิติ  

ผลการวิเคราะห์ของข้อมูล (General Factorial 
Regression) โดยโปรแกรม Minitab Release 17 ที่ระดับ
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ความเชื่อมั่น 95% ได้ผลดังรูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูลความเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 
 

จากการวิเคราะห์ผล ANOVA โดยอ่านค่า P-
Value ที่ได้จากตาราง ANOVA ว่าค่า P-Value  ของปัจจัย
หลักและปัจจัยร่วมที่มีค่าน้อยกว่าซึ่งพิจารณาจาก P-Value 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α=0.05)  แสดงว่าปัจจัยนั้น
ส่งผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว หรือหากมีค่ามากกว่า  

(α=0.05)  แสดงว่าปัจจัยนั้นไม่มีอิทธิพลต่อเปอร์เซ็นต์การ
ยืดตัว ซึ่งจะได้ผลในการพิสูจน์ดังแสดงในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของข้อมูล
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 
S=8.83828 R-Sq = 87.13 % R-Sq ( adj)  = 
84.11%  

 
การเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน มีค่า P-Value 

เท่ากับ 0.000 แสดงว่าสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลต่อค่าค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระยะเวลาในการอบไอน้ ามีค่า 
P-Value เท่ากับ 0.062 แสดงว่าว่าระยะเวลาในการอบไอ
น้ าที่สูงขึ้นนั้นไม่ส่งผลต่อค่าค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวทางสถิติ
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05ความสัมพันธ์ระหว่างสารควบคู่
ปฏิกิริยาไซเลนและระยะเวลาการอบไอน้ ามีค่า P-Value 
เท่ากับ 0.002 แสดงว่าว่าระยะเวลาในการอบไอน้ าที่สูงขึ้น
นั้นส่งผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 
3.3 การวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 

ผลการวิเคราะห์หาค่าที่ เหมาะสม (Response 
Optimization) โดยโปรแกรม Minitab Release 17 ที่
ระดับความสนใจสูงสุด 3 ค่า ได้ผลดังรูปที่ 4 ที่สุดของค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 

 
รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 

 

จากการวิ เคราะห์ค่ าความเหมาะสมของค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว โดยเลือกวิเคราะห์ที่ปัจจัยให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุดมา 3 ล าดับ แล้วเลือกค่าที่สูงที่สุด
ซึ่งสูตรที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของการทดลองนี้คือ แล้ว
เลือกค่าที่สูงที่สุดของทดสอบเปอร์เซ็นต์การยืดตัวคือคือ 1 
Phr. ที่ระยะเวลาในการอบไอน้ า 0 ชั่วโมง มีค่าเปอร์เซ็นต์
การยืดตัวอยู่ที่ 72.4351 ที่ให้ค่าระดับความเหมาะสมหรือ

ความพึงพอใจอยู่ที่ 0.692654 ถือเป็นความเหมาะสมที่
ค่อนข้างสมบูรณ์ แสดงในรูปที่ 4 

 
3.4 การพยากรณ์เปอร์เซ็นต์การยืดตัวโดยกราฟ 
Contour Plot 

แหล่งความแปรปรวน
(Source) 

องศา
อิสระ(df) 

ผลรวมก าลัง
สอง(SS) 

ค่าเฉลี่ยก าลังสอง
(MS) 

F-test P-
value 

การเติมสารควบคู่
ปฏิกิริยา 

3 92669 30889.7 42.89 0.000 

ระยะเวลาในการอบไอ
น้ า 

3 29938 9979.2 13.86 0.000 

ความสัมพันธ์ระหว่างไซ
เลนและการอบไอน้ า 

9 69994 7777.1 10.08 0.000 

ความคาดเคล่ือน 64 46088 720.1   
รวม 79 10226.5    
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รูปที่ 5 กราฟ Contour Plot ของค่าเปอร์เซ็นต์ของค่าเปอร์เซ็นต์การ

ยืดตัว 
 

จากจากกราฟ Contour Plot ของค่าค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวดึงระหว่างปริมาณการเติมสารควบคู่
ปฏิกิริยาไซเลนกับการอบไอน้ า แสดงให้เห็นค่าแนวโน้มการ
พยากรณ์ว่าที่มีค่าค่าเปอร์ เซ็นต์การยืดตัวที่มากกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน และไม่
ต้องมีการอบไอน้ าจึงจะท าให้ได้ค่าความต้านทานแรงดึงสูง
ที่สุด 
 

3.5 วิจารณ์ผลการทดสอบความเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 
 1) อิทธิพลของการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยา 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของอิทธิพลเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของการเติมสาร

ควบคูป่ฏิกิริยาไซเลน 
 

 จากการผลการทดสอบ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและวิเคราะห์ของปัจจัยการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยา 
แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาส่งผลต่อค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและเมื่อมีการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยา
เพิ่มขึ้นนั้นก็จะท าให้มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวนั้นลดลง จึง
ต้องมีการเติมปริมาณไซเลนให้เหมาะสมที่ปริมาณ 1 Phr. จึง
จะเหมาะสม  
 

2) อิทธิพลของระยะเวลาในการอบไอน้ า 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของอิทธิพลเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของ

ระยะเวลาในการอบไอน้ า 

 

 จากผลการการทดสอบ การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนและค่าความเหมาะสมของค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 
แสดงให้ เห็นว่ าระยะเวลาในอบไอน้ าส่ ง ไม่ผลต่อค่ า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและแต่เมื่อแต่เมื่อมีกระยะเวลาในการ
อบไอน้ าเพิ่มขึ้นก็จะท าให้มีค่า เปอร์เซ็นต์การยืดตัวนั้น
เพิ่มข้ึนที่ มีการอบไอน้ าให้เหมาะสม จึงจะเหมาะสมท าให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงขึ้น 
4. สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองพบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวจะเพิ่มขึ้น
เมื่อท าการใส่สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน 1 phr. และอบไอน้ าที่ 
0 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวมีค่าสูงสุดที่ 
72.4 % ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งมีค่า P-Value 
เท่ากับ 0.000 และมีค่าที่เหมาะสมของค่าเปอร์เซ็นต์การยืด
ตัวที่ปริมาณการเติมไซเลนที่ 1 Phr. ที่ระยะเวลาในการอบ
ไอน้ า 0 ชั่วโมง  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติความต้านทานแรงดึงของพอลิออกซีเมทิลีน ด้วยการ
เติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน (VTMS) โดยการผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ ท าการขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบแรงดึงด้วย
กระบวนการฉีดขึ้นรูป ท าการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน (VTMS) 0, 1, 3, และ 5 phr. และระยะเวลาอบไอน้ า 0, 24, 72 
และ 120 ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่า ค่าความต้านทานแรงดึงจะเพิ่มขึ้น เมื่อท าการใส่สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน 
(VTMS) 3 phr. และอบไอน้ าที่ 120 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าสูงสุดที่ 60.37 MPa  และมีความ 
ค่าความเหมาะสมที่ปริมาณการเติมไซเลนที 3 Phr. ระยะเวลาในการอบไอน้ า 120 ชั่วโมง ค่าความต้านทานแรงดึงอยู่ที่ 
58.440 ที่ให้ค่าระดับความเหมาะสมหรือความพึงพอใจอยู่ที่ 0.98232 ถือเป็นความเหมาะสมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
 
ค าหลัก  พอลิออกซีเมทิลีน, สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน 
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Abstract 
 This research aims to study the tensile stress of the polyoxymethylene by adding silane 
coupling agent  adding silane-coupling reagent (VTMS)  mixing with a twin screw extruder. Forming a 
tensile test with injection molding process. the experiments were performed with 0, 1, 3, and 5 phr. 
And steam periods of 0, 24, 72 and 120 hours the results of the experiment. tensile stress 
increase when depositing 3 Phr. And steam at 120 hours This results in a maximum tensile strength of 
 
60.37 MPa. It was found that the value of suction 3 Phr., A steaming time of 120 hours, a tensile 
strength of 58.440 an appropriate level of satisfaction or a satisfaction of 0.98232 was considered 
appropriate.Quitecomplete. 
 
Keywords:  Polyoxymethylene, Silane coupling agents  
 
 
1. บทน า 

พลาสติกวิศวกรรมเป็นหนึ่งในชนิดของพลาสติกที่
แบ่งตามการใช้งานได้แก่ พลาสติกวิศวกรรม พลาสติกทั่วไป 
สเปเชียลพลาสติก ส าหรับพลาสติกวิศวกรรมเข้ามามีบาท
บาทในอุตสาหกรรมด้วยลักษณะที่ เด่นของพลาสติก
วิศวกรรมที่แตกต่างออกไปจากพลาสติกใช้งานทั่วไป ด้วย
สมบัติเชิงกลที่เหนือกว่า มีน้ าหนักเบา สามารถปรับปรุง
โครงสร้างให้มีคุณสมบัติที่ ใกล้ เคียงกับโลหะ ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการ
ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของตัวรถ แต่การพัฒนายานยนต์และ
ชิ้นส่วนในอนาคตต้องค านึงถึงการลดน้ าหนักของตัวรถ เพื่อ
ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนในการผลิตโดยยังคง
ประสิทธิภาพ ความแข็งแรง ทนทาน และความปลอดภัย ไว้
ให้ตามปกติหรือดียิ่งขึ้น พลาสติกวิศวกรรมจึงเข้ามามี
บทบาทและถูกน ามาใช้เป็นวัสดุทดแทนในการผลิตชิ้นส่วน
ต่างๆ พลาสติกวิศวกรรมได้ถูกน ามาเป็นวัสดุในการผลิต  
เพราะมีประสิทธิภาพที่ดี  มีต้นทุนต่ า จึงท าให้อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ มีความสนใจและมีแนวคิดที่จะพัฒนา
พลาสติกวิศวกรรมมาทดแทนวัสดุเดิมในชิ้นส่วนต่างๆของตัว
รถ โดยยังคงรักษาประสิทธิภาพละคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับ
โลหะ ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้น ต้องค านึงถึงสมบัติการ
ต้านทานแรงดึง การทนแรงกระแทก การทนต่อการเสียดสี 

จึงท าให้มีการพัฒนาวัสดุที่จะน ามาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยาน
ย น ต์ เ พื่ อ ใ ห้ มี ส ม บั ติ ท า ง เ ชิ ง ก ล ม า ก ขึ้ น  POM 
(Polyoximethylene) จึงเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่มีสมบัติ
เหมาะแก่การน ามาเป็นวัสดุทดแทนในการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต.์ 

เกศกนก แก้วกอ [1] ได้ท าการศึกษาการเชื่อมโยง
สายโซ่ของ PP คอมโพสิตด้วยไซเลนด้วยการเติมสารไซเลน
และไดคิวมิลเปอร์ออกไซด์ลงไปใน PP แล้วท าอบไอน้ าส่งผล
ให้ PP มีความสามารถในการทนแรงดึงสูงขึ้น การคงรูป
สูงขึ้นโดยเป็นการใช้เทคนิคการปรับปรุงสมบัติโดยการใช้สาร
เสริมแรงและสารควบคู่ กัลยาณี สิริสิงห [2] ได้ท าการศึกษา
การเชื่อมโยงสายโซ่ของพอลิเอทิลีนโดยการใช้ตัวพาโดยใช้
สารเปอร์ออกไซด์ผสมกับ HDPE ส่งผลให้มีสมบัติการทนแรง
ดึง  การรับแรงกระแทก  และทางความร้อนดีขึ้น แต่ในการ
ปรับปรุงสายโซ่ยังมีความน่าสนใจ ในการปรับปรุงพอลิเมอร์ 
รีไซเคิล จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธารและอนุชิต คงฤทธิ์ [3] ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติทางกลของโพลีโพ
รพิลีนและโพลีเอทธิลีนความหนาแน่สูงที่ผ่านการใช้งาน
มาแล้วโดยใช้สารควบคู่ โดยสารตัวเติมไซเลนที่ปริมาณผสม
ในอัตราส่วน 0,1,3 และ 5phr. โดยการผสมซึ่งมีการใช้
อัตราส่วน 100/0,80/20,50/50,20/80,0/100 ส่งผลให้ค่า 
tensile strength และค่าความแข็งของสมบัติทางกลของ



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

493 

 

ค่าแรงดึง และความแข็ง young’s modulus เพิ่มขึ้นเมื่อ
เติมสารไซเลนที่สัดส่วน 50/50, 80/20 และ 100/0 แต่ใน
งานวิจัยเหล่านี้มุ่งเน้น PP, HDPE ในทางตรงกันข้าม POM 
ก็ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และก็มีการปรับปรุง ศิริรัตน์ 
วัชรชานันท์ [4] ได้ท าการศึกษาปรับปรุงสมบัติของ POM 
(Polyoximethylene) เพื่อให้มีสมบัติที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นโดย
การผสมซิงค์ออกไซด์ส่งผลให้ค่า Young's Modulus 
เพิ่มขึ้นและค่า tensile strength และการปรับปรุงสมบัติ
ของ PP เพื่อให้สมบัติดีขึ้นเหมาะกับสภาวะการใช้งานจึง
ส่งผลให้ค่าสมบัติทางกลดีขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงสมบัติโดย
การใช้สารเสริมแรง นอกจากนี้ยังมีการใช้สารเสริมแรงอื่น 
เช่น คาร์บอน Xiaowen Zhao and Lin Ye [5] ศึกษาการ
เพิ่มสมบัติทางกลของ POM ด้วยการเติมคาร์บอนแบบผนัง
หลายชั้น (MWCNT) ที่ปริมาณ 0% ถึง 6% โดยน้ าหนัก 
สมบัติทางกลที่ท าการทดสอบคือ สมบัติการรับแรงดึง 
tensile strength, tensile modulus, %Elongation) และ
สมบัติการรับแรงกระแทก (Impact strength) จากผลการ
ทดสอบสมบัติพบว่าปริมาณการเติมคาร์บอนแบบผนังหลาย
ชั้นที่สูงขึ้นท าให้ tensile strength และ  tensile 
modulus สู ง ขึ้ น  แ ต่ ค่ า  Elongation แ ล ะ  ( Impact 
strength) ลดลงเมื่อเติมคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นสูงกว่า 
2% การวิเคราะห์ผิวรอยแตกด้วยเทคนิค SEM ไม่สามารถ
มองเห็นการกระจายตัวของ MWCNT แต่สามารถ
เปรียบเทียบพื้นผิวแตกหักได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีการน า 
POM ผสมกับพอลิเมอร์อื่น เช่น PLA Xioajie Gou, Jinwen 
Zhang and Jijun Huang [6] ท าการศึกษาสมบัติทางกล
ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PLA/POM ในสัดส่วน 75/25, 
65/35, 60/40, 50/50, 40/60 และ 25/75 โดยน้ าหนัก 
สมบัติทางกลที่ท าการทดสอบคือ สมบัติการรับแรงดึง 
(tensile strength, modulus, %Elongation) และสมบัติ
การรับการกระแทก (Impact strength) จากผลการศึกษา
พบว่าการผสมของพอลิเมอร์สองชนิดนี้ไม่สามารถเข้ากันได้
ซึ่งเห็นได้จากการแบ่งเฟสที่ชัดเจนในการทดสอบ TEM ค่า 
tensile strength และ tensile modulus มีแนวโน้มลดลง
เมื่อเพิ่มปริมาณ POM แต่ส่งผลให้ %Elongation และ 
Impact strength สูงขึ้น 

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่นเน้นการศึกษาการศึกษา
สมบัติทางความต้านทานแรงดึงของพอลิออกซีเมทิลีน โดย
การเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาที่ใช้กระบวนการเชื่อมขวางสายโซ่
โดยใช้ไซเลนและน้ า และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อดู
ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว 
 
2. กระบวนการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาสมบัติความต้านทานแรงดึง ของพอลิออกซี
เมทิลีน โดยการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน (VTMS) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการทดสอบ การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 
 
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
 1. พอลิออกซิเมทิลีน (Polyoximethylene)  
 2. สารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนชนิดไวนิลไตรทอกี่ไซเลน 
(Vinyl-TriethoxSilane; VTMS) จากบริษัท ออฟติมอลเทค 
จ ากัด 
 3.สารริเริ่มปฏิกิริยาไดคิวเปอร์ออกไซด์ (DicumylPer- 
oxide; DCP)  
 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

เครื่องมือส าหรับใช้ในการผสม POM กับ VTMS 
ได้แก่ เตาอบลมร้อน เครื่องทดสอบดัชนีการไหล ดังรูปที่ 1 

(ก)             (ข) 
รูปที่ 1 (ก) เตาอบลมร้อน (ข) เครื่องทดสอบดัชนีการไหล 

  
เครื่องมือที่ใช้ในการผสมพอลิเมอร์ประกอบไปด้วยเครื่องฉีด
พลาสติกแบบแนวนอน แม่พิมพ์ชิ้นงานทดสอบแรงดึง 
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รูปที่ 2 เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึง 

 
 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการทดสอบความต้านทานแรงดึง 
(Universal/Testing/Machine) รุ่น/LS/100/plus ซึ่งจะใช้
การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638  
 
2.3 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 
 การเตรียมชิ้นงานทดสอบเริ่มต้นจากการน าเม็ด
พลาสติกพอลิออกซิเมทิลีนมาผสมกับสารริเริ่มปฏิกิริยาไดคิว
เปอร์ออกไซด์ที่ 0.1 phr. จากนั้นก็ผสมกับสารควบคู่
ปฏิกิริยาไซเลนชนิดไวนิลไตรทอกี่ไซเลนในปริมาณที่ก าหนด
คือ 0, 1, 3 และ 5 phr. และท าการผสมด้วยเครื่องอัดรีด
เกลียวสกรูคู่ที่มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง คือ 
40 ซึ่งจะใช้ความเร็วรอบในการผสม 50 rpm. ด้วยอุณหภูมิ 
170 ˚c ซึ่งจะใช้การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบด้วยกระบวนการ
ฉีดขึ้นรูปโดยใช้อุณหภูมิ 178 ˚c สุดท้ายน าชิ้นทดสอบที่
ได้มาท าการอบไอน้ าเพื่อให้เกิดการเชื่อมขวางสายโซ่ของพอ
ลิเมอร์ที่อุณหภูมิ 70 ˚c เป็นระยะเวลาที่ก าหนด คือ 0, 24, 
72 และ 120 ชั่วโมง 
 
2.4 การทดสอบคุณสมบัติ 
 ในการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบคุณสมบัติทางกลได้แก่ ความต้านทานแรงดึง ตาม
มาตรฐาน ASTM D638 Type V  โดยใช้ชิ้นงานทดสอบ
ตัวอย่างละ 5 ชิ้นงาน เพื่อน ามาท าการวิเคราะห ์
 
 
 

3. ผลการทดสอบ 
3.1. ผลของอิทธิพลการอบไอน้ าต่อค่าความต้านทานแรง
ดึง 

 
รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึงที่ช่วงระยะเวลา
การอบไอน้ า 

  
 จากการทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติของพอลิออกซิ
เมทิลีน โดยการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนในปริมาณ 
0,1,3 และ 5 phr. และระยะเวลาในการอบไอน้ า 0,1,3,และ 
5 วัน เพื่อศึกษาคุณสมบัติของพอลิออกซิเมทิลีนของการ
ทดสอบแรงดึง 

จากการทดสอบพบว่าสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนใน
ปริมาณ 0, 1, 3 และ 5 phr. และระยะเวลาในการอบไอน้ า
ที่ช่วงระยะเวลา 0, 1, 3 และ5 วันนั้นไม่ส่งผลต่อค่าความ
ต้านทานแรงดึงที่ปริมาณการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที 
0, 1 และ 3 Phr. แต่ระยะเวลาในการอบไอน้ าจะส่งผลให้ค่า
ความต้านทานแรงดึงลดลงที่ปริมาณการเติมไซเลนที่ 5 Phr.
ซึ่งจะมีค่าความต้านทานแรงดึงต่ าที่สุดอยู่ในช่วง 30.16-
36.06 MPa  ส่งผลให้พอลิเมอร์มีลักษณะแข็ง เมื่อมีปริมาณ
ที่ เพิ่มขึ้นของสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนท าให้ค่าความ
ต้านทานแรงดึงลดลงเนื่องจากสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนเข้า
ไปท าการเชื่อมโยงสายโซ่ท าให้คุณสมบัติค่าความต้านทาน
แรงดึงนั้นลดลง 
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3.2 ผลของอิทธิพลปริมาณการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาต่อ
ค่าความต้านทานแรงดึง 

 
รูปที่ 4  ค่าความต้านทานแรงดึง ของ POM ที่การผสม สารไซเลน ใน
อัตราส่วนต่างๆ 
 

 จากผลการทดสอบพบว่าปริมาณการเติมสารควบคู่
ปฏิกิริยาไซเลน 0, 1, 3 และ 5 phr. นั้นจะส่งผลให้ค่าความ
ต้านทานแรงดึงลดลง ที่ระยะเวลาในการอบไอน้ า 0,1,3 และ 
5 วัน ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน นั้น
ท าให้พอลิเมอร์แข็งขึ้น จึงท าให้ค่าความต้านทานแรงดึง
ลดลง แต่ในการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่ 1 phr. มีค่า
ความต้านทานแรงดึงสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยและให้ค่าความ
ต้านทานแรงดึง 59.23 MPa., 61.08 MPa., 49.96 MPa.,
และ 36.06 MPa. ตามล าดับซึ่งจะส่งผลให้ค่าความต้านทาน
ดึงนั้นลดลง และในการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่ 5 
Phr. 35.25 MPa., 36.0 MPa., 30.16 MPa., 31.70 MPa. 
ซึ่งจะส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึงลดลง ทั้งนี้มีความ
เป็นไปได้ว่าสารควบคู่ปฏิกิริยาท าให้พอลิเมอร์มีความแข็ง
เพิ่มข้ึน 
3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลความ
ต้านทานแรงดึง 

ผลการวิเคราะห์ของข้อมูล (General Factorial 
Regression) โดยโปรแกรม Minitab Release 17 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได้ผลดังรูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูลความต้านทานแรงดึง สรุปดังตารางที่ 1 

 
รูปที่ 3 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลความต้านทานแรงดึง 

 
จากข้อมูลที่ได้จากผลการทดลอบน ามาทดสอบ

ความแปรปรวนของข้อมูลและการวิเคราะห์การถดถ้อยของ
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Minitab มา
ช่วยในการค านวณ โดยเป้าหมายแบ่งออกเป็น 1) การเติม
สารควบคู่ปฏิกิริยา 2) ระยะเวลาในการอบไอน้ าซึ่งพิจารณา

จาก P-Value ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α=0.05) หา
ความแปรปรวน  

การเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลน มีค่า P-Value 
เท่ากับ 0.644 แสดงว่าสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่ส่งผลต่อค่าความต้านทานแรงดึงทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

ระยะเวลาในการอบไอน้ ามีค่า P-Value เท่ากับ 
0.476 แสดงว่าว่าระยะเวลาในการอบไอน้ าที่สูงขึ้นนั้นไม่
ส่งผลต่อค่าความต้านทานแรงดึงทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของ

ข้อมูลความต้านทานแรงดึง 
S= 11.5899 R-Sq. = 15.94% R-Sq. (adj.) = 0.00%  
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3.4 วิจารณ์ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึง 
1) อิทธิพลของระยะเวลาในการอบไอน้ า 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการอบไอน้ า  

 

จากรูปที่ 5 ผลการการทดสอบ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและการวิ เคราะห์ค่าความเหมาะสมในการ
ต้านทานแรงดึงแสดงให้เห็นว่าสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนและ
ระยะเวลาในการอบไอน้ านั้นไม่ส่งผลต่อค่าความต้านทาน
แรงดึง สูตรที่ให้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดของการ
ทดลองนี้คือ แล้วเลือกค่าที่สูงที่สุดของทดสอบความต้านทาน
แรงดึงสูงสุดคือคือ 3 phr. ที่ระยะเวลาในการอบไอน้ า 120 
ชั่วโมง มีค่าความต้านทานแรงดึงที่ดีที่สุดของการทดลอง 
 

2) อิทธิพลของการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยา 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเติมไซเลน 

 
 จากรูปที่ 6 การผลการทดสอบ และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนและวิเคราะห์ของปัจจัยการเติมสารควบคู่
ปฏิกิริยา แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยา
ไม่ส่งผลต่อค่าความต้านทานแรงดึงดังแสดงในรูปที่ 6 และ
เมื่อมีการเติมสารควบคู่ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นนั้นก็จะท าให้มีค่า
ความต้านทานแรงดึงลดลงต่ าสุด 31.70 Mpa. จึงต้องมีการ

เติมปริมาณสารควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนไม่เกิน 1 phr. จึงจะ
เหมาะสมซึ่งจะท าให้ชิ้นงานดีขึ้น 
 
4. สรุปผลการทดลอง 

ซึ่งจากผลการทดสอบที่ได้แสดงว่า การเติมสาร
ควบคู่ปฏิกิริยาไซเลนในปริมาณ 3 phr. จะช่วยให้ค่าความ
ต้านทานแรงดึงของพอลิออกซิเมทิลีนสูงขึ้น และการอบไอ
น้ าจากผลการทดสอบ พบว่า การอบไอน้ าที่ 24,72 และ 
120 ชั่วโมง ส่งผลต่อสมบัติทางกลของพอลิออกซิเมทิลีน
เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อมีระยะเวลาในการอบไอน้ าเพิ่มจะส่งผล
ให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามที่ได้ทดสอบไว ้
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ผลกระทบของการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล 
ในพอลิเอทิลีนส าหรับกระบวนการขึน้รูปแบบหมนุต่อสมบตัิเชิงกลและสมบัติการลามไฟ 
Effect of CaCO3 from Paphia Undulate Shell by Hydrothermal Method 

Addition in Polyethylene for Rotational Molding on Mechanical  
and Flame Retardant Properties 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลส าหรับ
กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการลามไฟ  สังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยลาย 
ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 80 oC เป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยการใช้สารละลายไฮโดรคลอลิกผสมเปลือก
หอยแล้วเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต สารตัวอย่างที่ได้ถูกวิเคราะห์ลักษณะรูปร่าง ขนาด ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) แล้วน าสารที่ได้มาผสมกับพอลิเอทิลีนขึ้นรูปโดยกระบวนการการขึ้นรูปแบบหมุนที่
อัตราส่วน 2.5 % , 5 % , 7.5 % และ 10 % ต่อน้ าหนักและน ามาทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ ค่าความต้านทานแรงดึง 
(ASTM D638) ค่าความแข็งของวัสดุ (ASTM D785) ค่าความต้านทานแรงกระแทก (ASTM D256) และสมบัติการลาม
ไฟ (ASTM D635) ผลที่ได้จากการศึกษาวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์มีขนาดอนุภาคประมาณ 10 ไมโครเมตร เมื่อน ามา
เติมลงในพอลิเอทิลีน ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าการต้านทานแรงดึงและความแข็งที่ผิวมากนักแต่ส่งผลท าให้ค่าการทนต่อแรง
กระแทกลดลง และผลการทดสอบการลามไฟพบว่าท าให้อัตราการลามไฟลดลงตามปริมาณแคลเซียมแคลเซียม
คาร์บอเนตที่ผสมเพิ่มขึ้น 
ค าหลัก  แคลเซียมคาร์บอเนต พอลิเอทิลีน หอยลาย ไฮโดรเทอร์มอล 

 
Abstract 

The aims of this research were to study the effect of calcium carbonate (CaCO3) from by paphia 
undulate shell hydrothermal method addition in polyethylene for rotational molding on mechanical 
and flame retardant properties. Calcium carbonate (CaCO3) from paphia undulate shell was 
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synthesized by hydrothermal method at 80 oC for 20 hours. Hydrolysis was hydrochloric acid (HCL) for 
dissolve the paphia undulate shell and sodium carbonate (Na2CO3) for solution. The samples were 
characterized by scanning electron microscopy (SEM). The prepared CaCO3 were mixed with 
polyethylene at the ration of 2.5 %, 5 %, 7.5 %, 10 % (wt). Mechanical properties of mixed samples 
were tested including tensile strength (ASTM D638) the material hardness (ASTM D785) and impact 
strength (ASTM D256). Flammability of the mixed samples were tested including flame retardant 
(ASTM D635). Results of the study found that the particle size of the prepared calcium carbonate was 
about 10 micrometer. No significant effects of CaCO3 addition on tensile strength and hardness were 
observed. Impact strength of the prepared CaCO3 addition in the polyethylene was decreased. It also 
showed that CaCO3 addition can reduce flammability of polyethylene. 
 
Keywords:  Calcium Carbonate, Polyethylene, Paphia undulate, Hydrothermal 
 
1. บทน า 
 ในยุคปัจจุบันหอยลาย (Paphia Undulate Shell) 
เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางทะเลที่ใช้ในการน ามาประกอบอาหาร  
ซึ่งเปลือกหอยลายเป็นสิ่งที่เหลือจากการบริโภค  โดยเปลือก
ของหอยลายสามารถน ามาท าประโยชน์ได้หลายอย่าง  เช่น  
น ามาผสมกับอาหารของสัตว์พวกไก่ หมู  ซึ่งจะท าให้ได้ผล
ผลิตที่ดีขึ้น  และเปลือกหอยลายที่สามารถน ามาประดิษฐ์
เป็นสิ่งของสวยงาม  และนอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น
เปลือกหอยลายที่มีส่วนประกอบทางด้านเคมี  คือ  คาร์บอน
และแคลเซียมเป็นจ านวนมากซึ่งรวมตัวกันเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) มีสมบัติเฉพาะที่ไม่เป็นพิษ มีความขาว 
(Whiteness) และความสว่าง (Brightness) สูงจึงน าไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายเช่น ใช้เป็นตัวเติมเต็ม (Filter) และ
ตัวเพิ่มปริมาณ (Extender)ใน อุสาหกรรมพลาสติก[1-2] 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวความคิดที่จะน าพลาสติกมาผสม
กับเปลือกหอยลายซึ่งในโครงการวิจัยนี้จะท าการศึกษา
ผลกระทบของการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย
ลาย โดยวิ ธี ไ ฮ โดร เทอร์ มอล ในพอลิ เ อทิ ลี นส าหรั บ
กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการ
ลามไฟ 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมวัสดุ 

 วัตถุดิบที่ต้องใช้มี 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือแคลเซียม
คาร์บอเนตที่ได้จากเปลือกหอยลาย และที่ผง พอลิเอทิลีน 
(PE)  เตรียมวัสดุนาโน (Nanostructured materials) ด้วย
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล โดยใช้เปลือกหอยลายเป็นสาร
ตั้งต้น โดยน าเปลือกหอยมาบดและละลายด้วยสารละลาย 2 
M HCl หลังจากนั้นน าเปลือกหอยที่ล้างแล้วไปสังเคราะห์
ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล โดยใช้สารละลาย Na2CO3 
1 M เป็นตัวท าปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรเทอรมอล ที่

อุณหภูมิ 80 ◦C เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 1 ท า
การชั่งวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ โดยมี
อัตราส่วนที่ใช้ในการผสมดังในตารางที่1 น าวัตถุทั้ง 2 ชนิด 
มาผสมตามอัตราส่วนให้เข้ากัน จากนั้นท าการขึ้นรูปโดยใช้
เครื่องขึ้นรูปแบบหมุน (Rotational Molding 
 

 
รูปที่ 1 การสังเคราะห์อนุภาคนาโน CaCO3 โดยกระบวนการไฮโดร
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เทอร์มอล 

 
ตารางที่ 1  อัตราส่วนที่ใช้ในการผสม   

พลาสติก 
PE 

อัตราส่วนที่ 1 
CaCO3 

เชิงพาณิชย์ 

อัตราส่วนที่ 2 
CaCO3 ที่ไม่ผ่าน

กระบวนการ 
Hydrothermal 

อัตราส่วนที่ 3 
CaCO3ที่ผ่าน
กระบวน การ 

Hydrothermal 
90 % 10 % 10 % 10 % 

92.5 % 7.5 % 7.5% 7.5 % 

95 % 5 % 5 % 5 % 

97.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 

100 % 0 % 0 % 0 % 

 
 
2.2 การทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติการลามไฟ 
 ทดสอบการทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) 
มาตรฐาน ASTM D 638 ทดสอบเรื่องการทนต่อแรง
กระแทกโดยวิธี Izod มาตรฐาน ASTM D 256 ทดสอบ
ความแข็งที่ผิวของพลาสติก (Rockwell Hardness)
มาตรฐาน ASTM D 785 ทดสอบการทดสอบการลามไฟ 
(Flame Retardant) มาตรฐาน ASTM D 635 
 
3. ผลการทดลอง 
3.1 การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (Scanning Electron Microscope) 
 ผลการศึกษาลักษณะพื้นผิวและรูปร่างขอเปลือกหอย
ลายและแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายแบบผ่าน
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลและไม่ผ่านกระบวนการไฮโดร
เทอร์มอลด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(SEM) ที่ก าลังขยาย 1000 เท่าจากรูปที่ 2  เป็นการน า
เปลือกหอยลายมาบดละเอียดโดยใช้เครื่องบดโดยมีขนาด 
100 ไมโครเมตรและยังไม่มีรูปร่างที่แน่นอน 
 เปลือกหอยลายที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แบบไม่
ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลดังรูปที่ 3  ซึ่งอนุภาคที่ได้มี
ลักษณะเป็นลูกบาศก์ซ้อนทับกัน ขนาดประมาณ 20 
ไมโครเมตร เปลือกหอยลายที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์

แบบผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลจะเห็นได้ว่ามีอนุภาคที่
ได้มีขนาดเล็กลักษณะเป็นลูกบาศก์ซ้อนทับกัน ขนาด
ประมาณ 10  ไมโครเมตร ดังรูปที่ 4 
 แคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เห็นได้ว่าเป็น
รูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มีขนาดประมาณ 20ไมโครเมตรดังรูปที่ 
5 เป็นรูปของ SEM ของซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแบบที่ผ่าน
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลและแบบที่ไม่ผ่านกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอล 
 

 
รูปที่ 2  ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะของหอยลายบดละเอียด (ที่
ก าลังขยาย 1000 เท่า) 

 

 
รูปที่  3 ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะของหอยลายที่สังเคราะห์โดยไม่
ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า) 
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รูปที่ 4 ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะของหอยลายที่สังเคราะห์โดยผ่าน
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า) 

 

 
รูปที่ 5 ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ใน
เชิงพาณิชย์ (ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า) 
 

3.2  ผลการขึ้นรูปพลาสติกพอลิเอทิลีนกับแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3)  
 เมื่ อน าพลาสติกพอลิ เอทิลี นผสมกับแคลเซี ยม
คาร์บอเนต ตามอัตราส่วนที่ ได้ก าหนดไว้คือ 100:0 , 
97.5:2.5, 95:5, 92.5:7.5 และ 90:10 wt.% โดยผ่าน
กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน (Rotational molding) ผลที่
ได้คือ เมื่อสังเกตด้วยตาพบว่าพลาสติกมีสีขาวขุ่น ด้าน เมื่อ
สังเกตจะพบว่าในแต่ละอัตราส่วนพลาสติกมีสีที่ไม่แตกต่าง
กันมาก และเป็นเนื้อเดียวกันดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 แสดงลักษณะของพอลิเอทิลีนที่ผสมกับแคลเซียมคาร์บอเนต 

 
3.3  ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลและการลามไฟ 
 จากการทดสอบค่าความต้านทานต่อแรงดึงตาม
มาตรฐาน ASTM D 638 ความเร็วในการดึง 50 มิลลิเมตร
ต่อนาที ระยะยืด 115 มิลลิเมตร โดยทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
ค่าการต้านทานแรงดึงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยส่วนที่ดีที่สุดคือที่ 
2.5 wt.% ดังรูปที่ 7 เมื่อเติมแคลเซียมคาร์บอเนตลงไป 10 
wt.% พบว่าค่าการต้านทานแรงดึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
พลาสติกพอลิเอทิลีนที่ ไม่ได้ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต 
เนื่องจากเมื่อเติมลงไปในปริมาณที่มากขึ้นท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มขัดขวางการจัดเรียงตัวของพอลิเอทิลีน [3-4], [6-9] 
 

 
รูปที่  7 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนและปริมาณแคลเซียม
คาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายกับค่าความต้านทานต่อแรงดึง 
 

 จากการทดสอบค่าการต้านทานแรงกระแทกแบบ 
Izod ตามมาตรฐาน ASTM 256 โดยทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
เมื่อผสมแคลเซียมคาร์บอเนตกับพอลิ เอทิลีน ค่าการ
ต้านทานแรงกระแทกมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
พลาสติกพอลิเอทิลีนที่ไม่ได้ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต [6-9] 
มีค่า  242 J/m ค่าการต้านทานแรงกระแทกที่ได้จากการ
เติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
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มีค่าการต้านทานแรงกระแทกเป็น 130, 134, 138 และ 
135 J/m ค่าการต้านทานแรงกระแทกที่ได้จากการเติม
แคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลมี
ค่าการต้านทานแรงกระแทกเป็น 120, 138, 143 และ 129 
J/m ค่าการต้านทานแรงกระแทกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่
ใช้ในเชิงพาณิชย์มีค่าการต้านทานแรงกระแทกเป็น 176, 
146, 164 และ 152 J/m เนื่องจากเมื่อผสมแคลเซียม
คาร์บอเนตกับพอลิเอทิลีน แคลเซียมคาร์บอเนตเข้าไป
ขัดขวางการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลท าให้พอลิเอทิลีน
รับแรงกระแทกได้น้อยลง ดังรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนและปริมาณแคลเซียม
คาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายกับค่าความต้านทานแรงกระแทก 

 
 จากการทดสอบค่าความแข็ง (Hardness)  แบบ 
Rockwell ตามมาตรฐาน ASTM 785 จากกราฟค่าความ
แข็งที่ได้ในแต่ละอัตราส่วนมีค่ามากขึ้นกว่าพอลิเอทิลีน   
100 %  และแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายโดย
สังเคราะห์ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลมีค่ามากกว่า
แคลเซียมคาร์บอเนตเชิงพาณิชย์อยู่เล็กน้อย ผลที่ได้อาจเกิด
จากผงแคลเซียมคาร์บอเนตเกาะอยู่บริเวณผิวหน้าของ
ชิ้นงานและเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการผสมค่าความแข็งจะเพิ่มขึ้น
ที่จุดสูงสุดที่อัตราส่วน 5 % และน้อยที่สุด 10 % เนื่องจาก
เป็นการขึ้นรูปแบบหมุน ท าให้การผสมของพอลิเอทิลีนกับ
แคลเซียมคาร์บอเนตกระจายตัวไม่เข้ากันในระหว่างกระบวน
ขึ้นรูป ซึ่งสอดคล้องของ Zhang และคณะ บวรกิตติ์        

เนคมานุรักษ์, ปาเจรา พัฒนถาบุตรและ ณัฐกาญจน์ หงส์ศรี
พันธ์ [7-9]ค่าความแข็งของผิวมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพอลิ 
เอทิลีนที่ไม่ได้ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีค่า 16.63 ค่า
ความแข็งของผิวที่ เติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ใน เชิง
พาณิชย์มีค่าความแข็งของผิวเป็น 15.52, 14.75, 14.67 
และ 11.32 ค่าความแข็งของผิวที่ได้จากการเติมแคลเซียม
คาร์บอเนตที่ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลมีค่าความแข็ง
ที่ผิวเป็น 16.73, 16.81, 13.67 และ 13.16 ค่าความแข็ง
ของผิวที่ ได้จากการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ ไม่ผ่าน
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลมีค่าความแข็งที่ผิวเป็น 13.68, 
13.90, 13.66 และ 11.94 ดังรูปที่ 9  
 

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือก
หอยลาย กับค่าความแข็ง 
 

 จากการทดสอบค่าสมบัติการลามไฟ  ตามมาตรฐาน 
ASTM 635 ค่าทนต่อการลามไฟของพอลิเอทิลีนที่ผสม
แคลเซียมคาร์บอเนต มีค่าการทนการลามไฟที่มากขึ้น ดัง
เห็นได้จากผลการทดสอบของพอลิ เอทิลีนที่ ไม่ ได้ผสม
แคลเซียมคาร์บอเนตใช้เวลา 2.58 นาที ค่าการทนการลาม
ไฟที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ในเชิงพาณิชย์มีค่าการทน
การลามไฟเป็น 2.56, 3.10, 3.24 และ 3.30 นาที ค่าการทน
การลามไฟที่ได้จากการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผ่าน
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลมีค่าการทนการลามไฟเป็น 
2.01, 2.48, 2.50 และ 2.71 นาที ค่าการทนการลามไฟที่ได้
จากการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโดร
เทอร์มอลมีค่าการทนการลามไฟเป็น 2.16, 2.51, 3.01 และ 
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3.20 นาที  ดังรูปที่  10 ผงแคลเซียมคาร์บอเนตมีสูตร
โครงสร้าง แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) จึงมี CO3 อยู่ ซึ่ง
เป็นสารที่ ใช้ในถังดับเพลิงจึงท าให้ไฟติดยาก  และเมื่อ 
CaCO3 ได้รับความร้อนมมากพอสามรถเปลี่ยนเป็น CO2 
ช่วยในการดับไฟ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang และ
คณะ [7] ท าให้ค่าทนการลามไฟมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอัตรา
ส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มากขึ้นจึงท าให้ค่าการ
ทนต่อการลามไฟที่มากขึ้น 
 

 
รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตจาก
เปลือกหอยลาย กับค่าสมบัติการลามไฟ  
 

5. สรุป 
 แคลเซียมคาร์บอเนตที่ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
มีขนาดประมาณ 10-20 ไมโครเมตร มีลักษณะโครงสร้าง
ผลึกเป็นแบบแคลไซต์เมื่อน ามาเติมในพอลิเอทิลีนไม่ส่งผล
กระทบต่อค่าต้านทานแรงดึงมากนัก แต่ค่าการทนแรง
กระแทกลดลง ค่าความแข็งที่ผิว และสมบัติการต้านทานต่อ
การลามไฟเพิ่มขึ้น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการน าเอา
ศัตรูพืชมาใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมวัสดุ ด้วยวิธีที่ไม่
ซับซ้อนยุ่งยากเพื่อน าไปประยุกต์ใช้เป็นสารเติมแต่งในพอลิ
เมอร์ได ้
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การออกแบบการทดลองที่ส่งผลต่อการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชดุคมตดัแม่พิมพ์ 
Design of experiments that affect to pack carburizing cutting molds. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ ที่ได้การออกแบบการทดลอง ซึ่งใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ส่วนใหญ่ชุดคมตัดแม่พิมพ์มีค่าความแข็งเฉลี่ย 60 HRC ผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบการทดลองเพื่อ
หาปัจจัยที่เหมาะสมในการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์พบว่า เมื่อใช้อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เวลา 5.9541 
ชั่วโมง (5 ชั่วโมง 57 นาที) และสารกระตุ้น 29.998 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 HRC 
หรือใกล้เคียง จากนั้นท าการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ โดยใช้ค่าต่างๆที่ได้จากการออกแบบการทดลอง ผลการ
ด าเนินการพบว่า ชุดคมตัดแม่พิมพ์มีปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.02 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.68 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท าให้ชุด
คมตัดแม่พิมพ์มีค่าความแข็ง 47.3 HRC   
ค าหลัก  แม่พิมพ์  การแพ็กคาร์เบอร์ไร การออกแบบการทดลอง 
 
Abstract 
The purpose of this research is study the effects of cutting molds pack carburizing Received design of 
experiments. The cutting tool in the Most mold industry an average hardness of 60 HRC. Researchers 
are design experiments to find the appropriate factors in pack carburizing cutting molds. The Found, 
900 degree Celsius temperature at 5.9541 hours and stimulants 29.998 percent make a mold cutting 

http://www.ea.rmuti.ac.th/
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hardness 60 HRC. Using various factors of experimental designs make pack carburizing cutting molds. 
Results found that mold cutting have carbon content increased from 0.02 percent to 0.68 percent 
and have hardness 47.3 HRC   
Keywords:  mold pack carburizing design of experiment 
 
 
1. บทน า 
 งานที่ขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์ตัด เมื่อใช้งานได้
ระยะเวลาหนึ่ง ชุดคมตัดของแม่พิมพ์จะเกิดการสึกหรอ ท า
ให้ต้องใช้แรงตัดเพิ่มขึ้น ขนาดและรูปทรงชิ้นงานไม่ถูกต้อง 
เกิดครีบและส่วนโค้งมนบริเวณขอบตัดสูง [1] ดังนั้นชุดคม
ตัดแม่พิมพ์จึงต้องมีความแข็งแรง ทนต่อการสึกหรอและแรง
กระแทกได้ดี  ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ส่วนใหญ่มักน า
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เช่น SKD 11, SKS3 , SKH51 , S50C 
และ SKD61 เป็นวัสดุส าหรับชุดคมตัดแม่พิมพ์ [2] ซึ่งมี
คาร์บอนประมาณ 1.55 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มความแข็งได้
โดยการปรับสภาพผิว หรือน าไปชุบแข็ง การชุบแข็งเป็นการ
เพิ่มคุณสมบัติให้กับในด้านความแข็งและความต้านทานการ
สึกหรอ โดยเริ่มต้นด้วยการให้ความร้อนแก่เหล็กจนถึง
อุณหภูมิที่โครงสร้างเปลี่ยนเป็นออสเทนไนท์ จากนั้นน าไป
จุ่มสารชุบ เช่น น้ า น้ ามัน หรือน้ าเกลือ ความแข็งที่ได้
ภายหลังจะมีค่าตั้งแต่ 52 HRC เป็นต้นไป ค่าความแข็งที่
สูงขึ้นเนื่องจากภายหลังการชุบแข็งแล้วโครงสร้างของเหล็ก
เปลี่ยนเป็นมาร์เทนไซท์ การที่จะท าให้ได้ค่าความแข็งและ
โครงสร้างมาร์ เทนไซท์นั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
ปริมาณคาร์บอน เหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนยิ่งสูง จะท า
ให้มีโอกาสในการเกิดโครงสร้างมาร์เทนไซท์มากขึ้น เหล็กที่
จะสามารถน ามาชุบแข็งได้ ต้องมีปริมาณคาร์บอนอย่างน้อย 
0.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ที่มีปริมาณ
คาร์บอนไม่ถึง 0.2 เปอร์เซ็นต์ จะต้องน าไปเพิ่มคาร์บอนที่
ชั้ นผิ วก่ อน การ เพิ่ มคาร์บอนที่ ชั้ นผิ วสามารถท า ได้
หลากหลายวิธี วิธกีารหนึ่งทีส่ามารถท าได้ง่าย การควบคุมตัว
แปรต่างๆ ไม่ยุ่งยากคือการเพ่ิมคาร์บอนที่ชั้นผิว เรียกว่าคาร์
เบอร์ไรซิง (Carburizing) [3-5] สามารถแบ่งออกได้ตาม
สถานะของตัวกลางคือแก๊สคาร์เบอร์ไรซิง ลิควิดคาร์เบอร์ไร
ซิง และแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง วิธีที่นิยมใช้คือ แพ็คคาร์เบอร์ไร

ซิง เพราะมีต้นทุนที่ต่ า ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  
 การเพิ่มคาร์บอนที่ชั้นผิวโดยของแข็ง หรือเรียกกันว่า 
การแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง ซึ่งอาศัยถ่านไม้เป็นตัวเพิ่มคาร์บอน 
เมื่ อชั้ นผิ วของ เหล็กมีปริมาณคาร์บอนมากกว่ า  0.3 
เปอร์เซ็นต์ การชุบแข็งจะส่งผลให้ได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์ที่
ชั้นผิวและค่าความแข็งตามต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารที่
น ามาชุบแข็ ง  ในกระบวนการแพ็กคาร์ เบอ ร์ ไรซิ งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคืออยู่ 3 องค์ประกอบ คือเวลาที่ใช้เพิ่ม
ปริมาณคาร์บอน โดยทั่วไปแล้วต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมง ต่อ
ความหนาของผิวแข็ง 0.1 mm. [6-7] องค์ประกอบต่อมาคือ 
อุณหภูมิเพิ่มปริมาณคาร์บอน ซึ่งอุณหภูมิเพิ่มคาร์บอนอยู่
ระหว่าง 900 - 1,000 oC และองค์ประกอบสุดท้ายคือ สาร
เร่งปฏิกิริยา ซึ่งช่วยให้คาร์บอนแพร่ซึมเข้าไปในชั้นผิวเหล็ก
ได้ดียิ่งขึ้น [8-9] ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของสารเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ แบเรียมคาร์บอเนต 
โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียมคาร์บอนเนต สารเคมี
ดังกล่าวท าให้เกิดมลพิษ กากของเสีย และยังมีราคาสูงถึง 
1,300 บาทต่อกิโลกรัม จึงมีผู้ประยุกต์ใช้สารเร่งปฏิกิริยาจาก
ธรรมชาติในการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงซึ่งพบว่า สารเร่งปฏิกิริยา
ที่ได้จากการธรรมชาติช่วยเพิ่มคาร์บอนให้กับเหล็กกล้า
คาร์บอนต่ าได้ [10-11] ซึ่งปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา เวลาและ
อุณหภูมิ เป็นปั จจั ยส าคัญที่ ส่ งผลต่อค่ าความแข็ ง ใน
กระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง ซึ่งหากสามารถก าหนดตัว
แปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงได้ 
อย่างเหมาะสม ก็จะท าให้กระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิ่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  วิธีหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดตัวแปร
ต่างๆคือ การออกแบบการทดลอง (DOE) ซึ่งการออกแบบ
การทดลองสามารถวิเคราะห์ระดับของตัวแปรที่ส่งผลต่อผล
ค าตอบได้อย่างดีเยี่ยม หากมีการน าหลักการ การออกแบบ
การทดลอง (DOE) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแพ็กคาร์
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เบอร์ไรซิง จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
มากยิ่งขึ้น 
 การใช้หลักการ การออกแบบการทดลอง (DOE) เป็น
การทดลองโดยการเปลี่ยนค่าของตัวแปรน าเข้า (Input) หรือ
ปัจจัย (Factors) เพื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ (Responses) ในกระบวนการที่
สนใจ การออกแบบการทดลองเป็นวิธีที่นิยมใช้อย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรม [12-13] ได้ประยุกต์ใช้การ
ออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต [14-15] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความแข็งใน
กระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิตีมีดทางการเกษตร [16] 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์
เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ที่ขึ้นรูปจาก
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสาร
กระตุ้น จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน า
ปัจจัยที่ได้จากการออกแบบการทดลอง ไปท าการแพ็คคาร์
เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์เพื่อต้องการทราบว่า ปัจจัยที่ได้
จากการออกแบบการทดลองนั้นสามารถท าให้ชุดคมตัด
แม่พิมพ์มีค่าความแข็งตามที่ต้องการหรือไม่  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง เป็นการน าปัจจัยที่ ได้จากการ
ออกแบบการทดลองไปแพ็คคาร์เบอร์ไรชุดคมตัดแม่พิมพ์   
 
2. การออกแบบการทดลอง 
 การออกแบบการทดลองเพื่อเลือกตัวแปรที่ส่งผลต่อค่า
ความแข็ง ในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัด
แม่พิมพ์โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบเต็มรูปแบบ 
(General Full Factorial) และในการทดลองนี้ได้มีการ
ก าหนดปัจจัยออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วยอุณหภูมิ 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 900, 950 และ 1,000 องศา
เซลเซียส ปัจจัยที่สองคือเวลา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
2 , 4 และ 6 ชั่วโมง และปัจจัยที่สามคือปริมาณของสารเร่ง
ปฏิกิริยา (แคลเชียมคาร์บอเนต) ได้แก่ 10 , 20 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตารางที่ 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา [16] 

พารามิเตอร์ 
ระดับ 

หน่วย 
ต่ า (-1) 

กลาง 
(0) 

สูง (1) 

อุณหภูม ิ 900 950 1,000 
องศา

เซลเซียส 
เวลา 2 4 6 ชั่วโมง 

สารเร่งปฏิกิริยา 10 20 30 เปอร์เซ็นต์ 

 
 เมื่ อทราบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อค่ าความแข็ง ใน
กระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง จึงได้ท าการออกแบบการ
ทดลองเพื่อหาระดับของตัวแปรที่เหมาะสมในกระบวนการ
แพ็คคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ ซึ่งในอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่ ชุดคมตัดแม่พิมพ์มีค่าความแข็ง 60 HRC ในงานวิจัยนี้
จึงก าหนดค่าผลค าตอบ (Responses) เท่ากับ 60 จากนั้นจึง
ท าการหาค่ าที่ เหมาะที่ สุ ดของตั วแปร โดยใช้ฟั งชั่ น 
Response Optimizer ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวแปรที่เหมาะที่สุด [16] 

 
 

Response Optimization  
Parameters 
         Goal    Lower  Target  Upper  Weight  
Import 
Parameters   
Target    650     700    800       1       1 
Global Solution 
temp        =   900.001 
time        =   5.95413 
substance   =   29.9980 
Predicted Responses 
results   =   700.000  ,   desirability =   
1.000000 
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รูปที่ 2  ตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าความแข็ง [16] 

 
 จากรูปที่  2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งใน
กระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ ที่ขึ้นรูป
จากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็น
สารเร่งปฏิกิริยา คืออุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส สารเร่ง
ปฏิกิริยา 29.998 เปอร์เซ็นต์ และเวลาในการอบเพิ่ม
คาร์บอน 5.9541 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง 57 นาที) ท าให้ชุดคมตัด
แม่พิมพ ์มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 HRC หรือ 700 HV. 
 
3. การแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง 
 การแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง โดยเริ่มจากการน าชิ้นงานที่
ต้องการชุบผิวแข็งมาบรรจุในกล่องแพ็กที่ทนความร้อน
จากนั้นเติมสารแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง (แคลเชียมคาร์เบอร์เนต) 
ที่ผสมกับถ่านไม้ในอัตราส่วนที่ ได้จากการออกแบบการ
ทดลองปิดฝาให้สนิทด้วยดินเหนียวป้องกันไม่ให้ก๊าซคาร์บอน
ที่เกิดหลุดลอดออกมาภายนอกได้ จากนั้นน ากล่องชิ้นงานไป
อบในเตาที่อุณหภูมิและเวลาที่ได้จากการออกแบบการ
ทดลองเมื่อได้ตามเวลาที่ก าหนด จึงน ากล่องชิ้นงานออกจาก
เตาปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ หลังจากนั้น น าชิ้นงานที่ได้จาก
การแพ็คคาร์เบอร์ไรซิงชุบแข็งด้วยน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3 แคลเชียมคาร์บอเนต 

 

 
 

รูปที่ 4 ถ่านไม ้

 

 
 

รูปที่ 5 การบรรจุชิ้นงาน 
 

 
 

รูปที่ 6 การปิดฝากล่องชิ้นงาน 

Cur
High

Low1.0000
D

Optimal

d = 1.0000

Targ: 700.0

results

y = 700.0000

1.0000

Desirability

Composite

10.0

30.0

2.0

6.0

900.0

1000.0
time substanctemp

[900.0005] [5.9541] [29.9980]
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รูปที่ 7 การน าชิ้นงานเข้าเตาอบ 

 
4. การทดสอบความแข็ง 
 การทดสอบค่าความแข็งของชิ้นงานภายหลังจากการ
ชุบแข็งด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ โดย
ท าการวัดจากผิวชิ้นงานจ านวน 4 จุด และค่าความแข็งเฉลี่ย
ของชิ้นงานแสดงดังตารางที่ 2 หลังจากทดสอบความแข็ง
เสร็จจึงน าชิ้นงานมาตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี  
 
ตารางที่ 2 ค่าความแข็งของชิ้นงาน  

ชิ้นงานชิ้นที ่ ค่าความแข็งเฉลี่ย 
1 46.9 
2 47.6 
3 47.4 

เฉลี่ย 47.3 

  
 จากการด าเนินการแพ็คคาร์ เบอร์ ไรซิงชุดคมตัด
แม่พิมพ์ ที่ได้จากการออกแบบการทดลอง ชิ้นงานมีค่าความ
แข็งเฉลี่ย 47.3 HRC  
 
5. การตรวจสอบส่วนผสมทางเคม ี
 การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีโดยใช้เครื่องสเปกโตร 
โดยใช้ส่วนขอบของชุดคมตัดแม่พิมพ์เป็นจุดที่ใช้ในการตรวจ 
สอบส่วนผสมทางเคมี ผลการตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 3  
 

 
 

รูปที่ 8 เครื่องสเปกโตร 

 
ตารางที่ 3 ส่วนผสมทางเคมีชุดคมตัดแม่พิมพ์ 

ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เช็นต์) 

C Si S P Mn Ni Cr Mo Cu 
0.68 0.35 0.012 0.01 0.52 0.07 0.11 0.02 0.09 

 
 การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของชุดคมตัดแม่พิมพ์ที่
ได้จากการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง มีปริมาณคาร์บอน 0.682 
เปอร์เซ็นต์ ซิลิคอน 0.357 เปอร์เซ็นต์ ก ามะถัน 0.012 
เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.014 เปอร์เซ็นต์ แมงกานีส 0.522 
เปอร์เซ็นต์ นิกเกิล 0.0743 เปอร์เซ็นต์ โครเมียม 0.118 
เปอร์เซ็นต์ โมลิบดีนัม 0.024 เปอร์เซ็นต์ ทองแดง 0.098 
เปอร์เซ็นต ์ 
 
6. วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากผลการด าเนินการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัด
แม่พิมพ์ ที่ได้จากการออกแบบการทดลอง โดยใช้อุณหภูมิ 
900 องศาเซลเซียส เวลา 5.9541 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง 57 
นาที) และสารเร่งปฏิกิริยา 29.998 เปอร์เซ็นต์ ภายหลักจาก
การชุบแข็งแล้วชุดคมตัดแม่พิมพ์มีค่าความแข็งเพียง 47.3 
HRC โดยผู้วิจัยสามารถระบุสาเหตุที่ท าให้ความแข็งไม่ได้ตาม
ต้องการดังนี้ 
  6.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าที่น ามาใช้ในการทดลอง
มีปริมาณคาร์บอนที่ต่ ากว่ามาตรฐาน  
  6.2 สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง
มีประสิทธิภาพต่ ากว่าปกติ 
  6.3 ถ่านที่น ามาใช้ในการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง มี
ปริมาณคาร์บอนต่ า  



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

510 

 

  6.4 การทดสอบค่าความแข็งอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจาก โครงสร้างของชุดคมตัดแม่พิมพ์ภาย
หลังจากการชุบแข็งประกอบไปด้วยโครงสร้างคือ มาเทนไซด์ 
และมีเพอร์ไลท์กับเฟอร์ไรท์เหลืออยู่ หากการกดทดสอบค่า
ความแข็งในบริเวณที่เป็นเพอร์ไลท์ และเฟอร์ไรท์ค่าความ
แข็งที่ได้ก็จะน้อยกว่าปกติ แต่ถ้าหากกดทดสอบค่าความแข็ง
ในบริเวณที่เป็นมาเทนไซด์ ค่าความแข็งที่ได้ก็จะได้ตามที่
ออกแบบการทดลองไว้ 
 
7. สรุป 
 ผลของการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ ที่ได้
การออกแบบการทดลอง โดยใช้อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 
เวลา 5.9541 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง 57 นาที) และสารเร่ง
ปฏิกิริยา 29.998 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ มี
ปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.02 เปอร์เซ็นต์เป็น 0.682 
เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความแข็ง เฉลี่ย 47.3 HRC  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมไทเทเนียม ในกระบวนการเชื่อมทิก ส าหรับ Ti  Gr-2 โดยปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ประกอบด้วย กระแสไฟในการเชื่อม แรงดันก๊าซ และระยะอาร์ค โดยแต่ละปัจจัยมีทั้งสิ้น 3 
ระดับ และผลตอบสนองคือ ค่าความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม โดยท าการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ Orthogonal 
Array L27 เพื่อกรองปัจจัย พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมอย่างมีนัยส าคัญ คือ กระแสไฟในการ
เชื่อมและระยะอาร์ค ค่าที่เหมาะสมของกระแสไฟเท่ากับ 85 แอมป์  ค่าที่เหมาะสมของระยะอาร์คเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร 
จากผลการทดลอง พบว่า การก าหนดปัจจัยดังกล่าวท าให้ได้ค่าความต้านแรงดึงสูงสุด 
  
ค าส าคัญ: ไทเทเนียม กระบวนการเชื่อมแบบมีบ่อหลอมละลาย ความสามารถในการเชื่อม คุณสมบัติทางกล 

 
Abstract 
This research is intended to study factors that affect welding titanium. TIG welding process was used 
to weld a Ti Gr-2 grade. Factors that involved in the study included current (A.), gas flow (L/min.) and 
arc gap (mm.). Each factor consisted of 3 levels and responses were the tensile strength of the weld. 
Taguchi Orthogonal Array L27 was used to analyze the effect of factors. Using the 0.10 significance 
level factors, the result showed that the current and arc welding distance were significant factors. The 
appropriate value of the current was 85 (A.) and arc distance was 1.5 (mm.). The results showed that 
such factors yield the maximum tensile strength. 
Keywords:  Titanium  Fusion Welding  Weldability  Mechanical properties 
 
1. บทน า 
 ไทเทเนียมเป็นโลหะที่ก าลังถูกพัฒนาน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นล าดับเพราะไทเทเนียมจัดเป็นโลหะ
ที่พบมากเป็นอันดับสี่รองจากอะลูมิเนียม , เหล็กและ

แมกนีเซียม ไทเทเนียมเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงและความ
เหนียวอยู่ในเกณฑ์สูงทั้งที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง 
นอกจากนี้ไทเทเนียมเป็นโลหะที่ค่อนข้างเบา เมื่อเทียบกับ
เหล็ก ไทเทเนียมเป็นโลหะที่ค้นพบมาเป็นเวลานาน  มี
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ปริมาณมากกระจายอยู่ทั่วๆไปบนพื้นโลก ไทเทเนียมเป็น
โลหะที่มีราคาค่อนข้างแพง เป็นธาตุที่มีแนวโน้มในการ
รวมตัวกับธาตุ กลุ่มอโลหะได้ง่าย ในขบวนการผลิตจะผลิต
โดยวิธีการรีดิวซ์สารประกอบคลอไรด์ของไทเทเนียม  
 ไทเทเนียมสามารถปรับปรุงให้มีความแข็งแรงสูงขึ้นได้ 
โดยท าให้เป็นโลหะผสม เหตุผลเพราะเป็นโลหะที่มีความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ต่ าเพียง 4.5 จึงมีความแข็งแรงจ าเพาะ
(Specific strength) ที่สูงมากเป็นโลหะที่มีจุดหลอมละลาย
สูงถึง 1725 °C ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 จึงเหมาะสมใน
การน ามาท า เป็นชิ้ นส่ วนประกอบในเครื่ องยนต์ เจต 
นอกจากนี้ยังเป็นโลหะที่มีความต้านทานการคืบและความ
ต้านทานการล้าสูงมาก จึงน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอากาศยานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไทเทเนียมจะมี
ความไวต่อปฏิกิริยาสูง แต่มีความต้านทานการกัดกร่อนดีมี
คุณลักษณะคล้ายอะลูมิเนียม  
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ [2] 

ความถ่วงจ าเพาะ (20๐C) 4.54 ก./ซม.³ 
จุดหลอมเหลว 1725 เซลเซียส 

จุดเดือดกลายเป็นไอ เหนือกว่า 3000 เซลเซียส 
ระดับผลึก (ต่ ากว่า 882๐C) C.P.H. 

(ต่ ากว่า 882๐C) B.C.C. 
 
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพ [2] 

ความหนาแน่น  4.506 ก./ซม.³ 
ความหนาแน่นของของเหลว 4.11 ก./ซม.³ 

จุดหลอมเหลว 1668  เซลเซียส 
จุดเดือด 3287 เซลเซียส  

ความร้อนของการหลอมเหลว 14.15 กิโลจูล/โมล 
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 425 กิโลจูล/โมล 

 
กระบวนการเชื่อมแบบทิก (Tungsten Inert Gas Welding) 
 การเชื่อมทิก (TIG Welding) เป็นกระบวนการเชื่อม
โลหะแบบหลอมละลายที่ได้รับความร้อนจากการอาร์ค 
ระหว่างลวดทังสเตน (Non-Consumable Electrode) กับ
ชิ้นงานเชื่อม โดยที่ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซผสมปกคลุมบริเวณ
เชื่อมและบ่อหลอมละลาย เพื่อป้องกันอากาศภายนอกท า
ปฏิกิริยากับบริเวณดังกล่าว ในบริเวณอาร์คมีความร้อนสูงถึง
ประมาณ 6,093 °C ในการเชื่อม  

 การเชื่อมทิก เป็นกระบวนการเชื่อมที่สามารถเชื่อม
โลหะได้เกือบทุกชนิด ซึ่งรวมกึ่งโลหะผสม เช่น เหล็กกล้า
คาร์บอน , เหล็กกล้าผสม, เหล็กกล้าไร้สนิม, โลหะทนความ
ร้อน อะลูมิเนียม, ทองแดงและทองแดงผสม เป็นต้น  
 การเชื่อมทิกเป็นกระบวนการเชื่อมที่สามารถเชื่อม
โลหะบางได้ดี     คือมีความหนาตั้งแต่ 0.005 นิ้ว -1/8 นิ้ว 
และในการเชื่อมอาจจะเชื่อมแบบซ้อนแนว (Multiple-Pass) 
ซึ่งงานที่ต้องการคุณภาพสูง ได้แก่ งานอากาศยาน เป็นต้นไป 
ส าหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนยังสามารถเชื่อมด้วยวิธีการ
เชื่อมแบบทิกอาจจะเป็นระบบด้วยมือหรืออัตโนมัติ  
 
การทดสอบแรงดึง 
 การทดสอบแรงดึงเป็นการดึงชิ้นทดสอบซึ่งท าให้ชิ้น
ทดสอบตกอยู่ใต้สภาวะการยืดและเป็นกระบวนที่ท าให้ชิ้น
ทดสอบเกิดการเสียรูปโดยการเสียรูปเป็นการเปลี่ยนแปลง
รูปทรงของชิ้นทดสอบจากแรงที่กระท าการตรวจวัดการเสีย
รูปจะวัดจากการเปลี่ยนแปลงขนาดชิ้นทดสอบเทียบกับ
ขนาดเริ่มต้นโดยการเสียรูปจะวัดจากความยาวของระยะ
ทดสอบ (gauge length) ที่เปลี่ยนแปลงไปในการทดสอบ
เทียบกับระยะทดสอบเริ่มต้นระยะทดสอบเป็นช่วงความยาว
มาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับการยืดหรือการเสียรูปที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติเชิงกลที่ได้จากการทดสอบแรงดึงทางวิศวกรรมมี
ดังนี้ 
1. โมดูลัสของความเป็นอิลาสติก (Modulus of elasticity) 
2. ความเค้นและความเครียด ณ. จุดคราก (Stress and 
strain at yield) 
3. ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile stress) 
4. เปอร์เซ็นต์การยืดตัว (Percent elongation) 
 
2. วิธีการวิจัย 
 การออกแบบการทดลองท าการออกแบบทดลองแบบ
ทากูชิ และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีสถิติทางวิศวกรรมหาปัจจัยที่มี
ผลต่อความต้านแรงดึงและค่าความแข็งของรอยเชื่อมทั้ง 3 
ปัจจัย คือ กระแสที่ใช้ในการเชื่อม แรงดันในการเชื่อม และ
ระยะอาร์ค และแต่ละปัจจัยมี 3 ระดับดังแสดงในตารางที่ 3 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5
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ตารางที่ 3 ออกแบบการทดลองการเชื่อมไทเทเนียมแผ่น เพื่อทดสอบ
แรงดึงและดูการหลอมลึก 

Order Current  (A) Gas Flow  
(L/min) 

Arc (mm.) 

1 75 15 1.0 
2 75 15 1.5 
3 75 15 2.0 
4 75 18 1.0 
5 75 18 1.5 
6 75 18 2.0 
7 75 21 1.0 
8 75 21 1.5 
9 75 21 2.0 
10 80 15 1.0 
11 80 15 1.5 
12 80 15 2.0 
13 80 18 1.0 
14 80 18 1.5 
15 80 18 2.0 
16 80 21 1.0 
17 80 21 1.5 
18 80 21 2.0 
19 85 15 1.0 
20 85 15 1.5 
21 85 15 2.0 
22 85 18 1.0 
23 85 18 1.5 
24 85 18 2.0 
25 85 21 1.0 
26 85 21 1.5 
27 85 21 2.0 

 
ขั้นตอนการทดลอง 
ขั้นตอนการทดลองด าเนินการตามขั้นตอนข้างล่างนี้ 
 1. น าไทเทเนียม เกรด Gr-2 (Titanium Plate Gr-2) 
มีความหนา 5 มิลลิเมตร ตัดเตรียมวัสดุกว้าง 25 มิลลิเมตร
ยาว 100 มิลลิเมตรจ านวน 54 ชิ้นและน าไทเทเนียมที่ตัดได้
ขนาดดังกล่าวข้างต้นมาขัดด้วยกระดาษทรายหยาบเพื่อปรับ
ผิวชิ้นงานด้านที่จะท าการเชื่อมให้เรียบ และท าความสะอาด
ด้วยน้ ายาอะซิโตน 
 2. น าไทเทเนียมที่ตัดได้ขนาดแล้วสองชิ้นมาประกบเข้า
หากัน โดยการเชื่อมแบบต่อชนแบบไม่เติมลวดเชื่อม 
 3. เปิดเครื่องเชื่อมทิก เลือกใช้ไฟกระแสตรง และปรับ
ค่ากระแส แรงดันก๊าซ และระยะอาร์คให้ตรงตามที่ก าหนดไว้

ในตารางการทดลองที่ 3 และเปิดการเดินเครื่องเชื่อมใต้ 
ฟลักซ์ ช่วยในการเดินแนวเชื่อมอัตโนมัติ 
 4. น าชิ้นงานมาเชื่อม ตามค่าที่ตั้งไว้โดยใช้เครื่องเชื่อม
ใต้ฟลักซ์ (Automatic Submerged Arc Welder) เข้ามา
ช่วยในการเดินแนวในการเชื่อมอัตโนมัต ิ
 5. ท าการทดลองซ้ า แต่ปรับค่าต่างๆตามตารางการ
ทดลองที่ 3 จนได้ผลการทดลองครบทุกการทดลอง 
 
การวัดค่าแรงดึง 
อุปกรณ์ในการทดลองได้แก่ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ 
(Universal Testing Machine) ดังแสดงในรูปที่ 1  
 

 
รูปที่ 1 เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ 

 

3. ผลการวิจัย 
 จากการทดลองเชื่อมตามสภาวะที่ได้ท าการออกแบบ
และน าชิ้นงานที่ได้ไปท าการทดสอบแล้วนั้น ผลการทดลองที่
ได้ของแต่ละวิธีการทดสอบ แสดงในตารางที่ 4    
 
ตารางที่ 4 แสดงสภาวะการเชื่อมของชิ้นงานและค่าการทดสอบแรงดึง 

ชิ้น
ที ่

Current 
(A) 

Gas 
(L/min) 

Arc Gab 
(mm.) 

 

Tensile 
(Mpa) 

1 75 15 1.0 46.89 
2 75 15 1.5 29.56 
3 75 15 2.0 43.56 
4 75 18 1.0 34.20 
5 75 18 1.5 30.81 
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6 75 18 2.0 31.97 
7 75 21 1.0 37.68 
8 75 21 1.5 37.69 
9 75 21 2.0 28.75 
10 80 15 1.0 31.71 
11 80 15 1.5 26.71 
12 80 15 2.0 31.40 
13 80 18 1.0 41.96 
14 80 18 1.5 25.01 
15 80 18 2.0 24.74 
16 80 21 1.0 35.01 
17 80 21 1.5 25.60 
18 80 21 2.0 35.51 
19 85 15 1.0 45.43 
20 85 15 1.5 30.09 
21 85 15 2.0 28.37 
22 85 18 1.0 50.73 
23 85 18 1.5 53.27 
24 85 18 2.0 44.15 
25 85 21 1.0 45.95 
26 85 21 1.5 25.88 
27 85 21 2.0 33.83 

 

การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ผลการทดลองจะน า ข้อมูลผลการทดลอง
ทางกลมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม MINITAB 
Release 16 วิเคราะห์ผล ตามวิธีการออกแบบการทดลอง
ของทากูชิ วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติโดยหาปัจจัยที่มี
ผลต่อค่าความต้านแรงดึง 
 ผลที่ได้จากตารางที่ 4 น ามาหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม
ด้วยวิธีของทากูชิ วิธีนี้จะพิจารณาจากค่าอัตราส่วนสัญญาณ
ต่อสิ่งรบกวน (Signal-to-noise ratio : S/N) จากกรณีค่ายิ่ง
มากยิ่งดี (Larger is better) ส าหรับผลตอบสนองในกรณีตัว
แปรที่เหมาะสมสามารถพิจารณาได้จากค่า S/N ratio เฉลี่ย 
ของระดับแต่ละปัจจัยที่มีค่ามากซึ่งจากรูปที่ 2 ท าให้สามารถ
เลือกปัจจัยที่ เหมาะสมของค่าปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อม
ไทเทเนียมแผ่นด้วยวิธีการเชื่อมทิก (Current 2 , Gas Flow 
3 , Arc 1) ปัจจัยที่เหมาะส าหรับการเชื่อมไทเทเนียมคือ 
กระแสเชื่อม 85 แอมแปร์ แรงดันก๊าซ 18 ลิตรต่อนาที และ

ระยะอาร์ค 1 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3 รูปที่ 4 และ รูปที่ 
5 ตามล าดับ และยังมีผลกระทบร่วม (Interaction) ระหว่าง
ปัจจัยเกิดขึ้นในกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 6  ผลกระทบ
ร่วมระหว่างปัจจัยกระแสเชื่อม, แรงดันก๊าซ และระยะอาร์ค 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าปัจจัยมีผลกระทบร่วมกัน 
 

 
รูปที่ 2 ค่า S/N Ratio เฉลี่ยของระดับและปัจจัยต่างๆของการเชื่อม

ไทเทเนียม 
 

 
รูปที่ 3 ค่า S/N Ratio เฉลี่ยของกระแสในการเชื่อม 

 
 จากรูปที่ 3 เป็นกราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยกระแส
เชื่อม 3 ระดับ จะเห็นได้ว่า กระแสเชื่อมที่ระดับ 85 แอมป์ 
ให้ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด เป็นค่าที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อม
มากที่สุด 
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รูปที่ 4 ค่า S/N Ratio เฉลี่ยของแรงดันก๊าซในการเชื่อม 

 
 จากรูปที่ 4 เป็นกราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยแรงดัน
ก๊าซทั้ง 3 ระดับ จะเห็นได้ว่า แรงดันก๊าซที่ระดับ 18 ลิตรต่อ
นาที ให้ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด เป็นค่าที่เหมาะสมส าหรับการ
เชื่อมมากที่สุด 
 

 
รูปที่ 5 ค่า S/N Ratio เฉลี่ยของระยะอาร์คในการเชื่อม 

 
 จากรูปที่ 5 เป็นกราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยระยะ
อาร์คทั้ง 3 ระดับ พบว่าค่า ระยะอาร์คที่ระดับ 1 มิลลิเมตร 
ให้ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด เป็นค่าที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อม
มากที่สุด 
 

 
รูปที่ 6 ผลกระทบร่วมที่มีผลต่อปัจจัยการเชื่อมไทเทเนียม 

 

 
รูปที่ 7 วิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับอัตราส่วน S/N 

 

จากรูปที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า S/N ที่ระดับนัยส าคัญ (α=

0.10) จากค่า P-Value พบว่ามีค่าน้อยกว่า α คือ (0.041, 

0.086) < α (0.10) จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก และ
สรุปได้ว่า ระยะอาร์ค และ กระแสเชื่อม มีผลต่อค่าความ
ต้านแรงดึงของรอยเชื่อม อย่างมีนัยส าคัญ 
 

 
รูปที่ 8 วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย 
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จากรูปที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ที่ระดับนัยส าคัญ 

(α=0.10) จากค่า P-Value พบว่ามีค่าน้อยกว่า α คือ 

(0.064, 0.040) < α (0.10) จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก และสรุปได้ว่า ระยะอาร์ค และ กระแสเชื่อม มีผลต่อ
ค่าเฉลี่ยความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม อย่างมีนัยส าคัญ 
 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงผลค่าเฉลี่ยของปัจจัยการเชื่อมไทเทเนียม 

 
จากรูปที่ 9 พบว่า 
  1. Normal Probability Plot of the Residuals 
แสดงเส้นตรง 1 เส้น กราฟแสดงข้อมูลค่อนข้างปกติ 
  2. Histogram แสดงรูปทรงระฆังหงายค่อนไป
ทางซ้าย แสดงว่า ข้อมูลที่ได้อาจเกิดจากจ านวนชิ้นทดลองไม่
เพียงพอ เป็นผลท าให้เกิดความคาดเคลื่อนในการทดลอง 
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า กระแสเชื่อม ระยะอาร์ค มี
ผลต่อค่าเฉลี่ยความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม อย่างมี
นัยส าคัญเท่ากับ 0.10 แต่ค่าตัวแปรที่น ามาค านวณและ
จ านวนชิ้นทดลองอาจไม่เพียงพอ   
 
5. สรุปผล 
 จากการศึกษาการตรวจวัดค่าความต้านแรงดึงของรอย
เชื่อม  ซึ่งแปรผันตามค่าปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ กระแสเชื่อม 
แรงดันก๊าซ และระยะอาร์ค ซึ่งแต่ละปัจจัยมีอยู่ด้วยกัน 3 
ระดับ ผลจากการทดลองพบว่า ชิ้นงานที่ 23 มีค่าความต้าน
แรงดึงสูงสุดคือ 53.27 Mpa ซึ่งท าให้วิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยแต่
ละระดับมีผลต่อความต้านแรงดึง  ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้

ว่าปัจจัยที่มีผลคือ กระแสเชื่อม 85 แอมแปร์ แรงดันก๊าซ 18 
ลิตรต่อนาที และระยะอาร์ค 1.5 มิลลิเมตร มีผลต่อค่าความ
ต้านแรงดึงของรอยเชื่อมมากที่สุด การวิเคราะห์ผลการ
ทดลองโดยใช้โปรแกรม MINITAB  จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยมีตัวแปรต้น คือ กระแสเชื่อม แรงดันก๊าซ 
และระยะอาร์ค และตัวแปรตามคือ ค่าความต้านแรงดึง 
พบว่า การวิเคราะห์ค่าความต้านแรงดึงนั้นจะได้ว่าค่า P-
Value ของกระแส และระยะอาร์ค มีค่าเท่ากับ (0.064 , 

0.040) ตามล าดับ  มีค่าน้อยกว่า  α (0.10)  ท าให้สรุปผล
ได้ว่า กระแสเชื่อม และระยะอาร์ค นั้นมีผลต่อ ค่าความต้าน
แรงดึง อย่างมีนัยส าคัญ 
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การศึกษาอิทธิพลของขนาดเกรนของแผ่นรองทองแดงที่มีต่อชั้นสารประกอบเชิงโลหะใน
การบัดกรโีดยใช้โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-58Bi 

An Investigation on Influence of Substrate Grain Size on Intermetallic 
Compounds Between Sn-58Bi Lead-Free Solder and Cu Substrate 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของขนาดเกรนของโลหะพื้นทองแดงที่มีต่อชั้นสารประกอบเชิงโลหะ ที่เกิดขึ้นในการบัดกรีแบบ
จุ่ม โดยใช้โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-58Bi โดยใช้โลหะพื้นเป็นทองแดงบริสุทธิ์ 99.98 เปอร์เซ็นต์ น าไปอบที่อุณหภูมิ
คงที่ 400 °C, 500 °C และ 600 °C เป็นเวลา 30 นาที เพือ่ให้เกิดขนาดเกรนที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นน าชิ้นงานมาบัดกรี
ที่อุณหภูมิ 270 °C เป็นเวลา 10 วินาที ส าหรับการระบุปริมาณองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของชั้นสารประกอบ
เชิงโลหะจะใช้วิธี Energy dispersive X-ray spectroscopy หลังการบัดกรีปรากฏสารประกอบเชิงโลหะอยู่ระหว่าง
โลหะบัดกรีและโลหะพื้นทองแดง โดยความหนาของชั้นสารประกอบเชิงโลหะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามขนาดเกรนของโลหะ
พ้ืนทองแดง 
ค าหลัก  โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว ขนาดเกรน สารประกอบเชิงโลหะ 

 
Abstract 
This research is aimed to study on influence of copper substrate grain size on intermetallic 
compounds between Sn-58Bi lead-free solder and copper substrate. The substrate was 99.98% 
copper annealed at a temperature of 400 °C, 500 °C and 600 °C using a constant time of 30 minutes 
to achieve the grain in different sizes. Dip soldering was performed at 270 °C for 10 seconds to initiate 
the reaction between the solder and the substrate. To verify interfacial microstructures, energy 
dispersive x-ray spectroscopy was used to indicate chemical composition of intermetallic compounds. 
After soldering, there was Cu6Sn5 presented between the solder and the copper substrate. Thickness 
of the intermetallic compound tended to increase with the grain size of copper substrate. 
Keywords:  Lead-free solders, Grain size, Intermetallic compounds 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีการพัฒนา
อย่างมาก โดยกระบวนการบัดกรีเป็นหนึ่งในกระบวนการที่
ส าคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโลหะบัดกรีที่ ใช้ใน
การบัดกรีนั้นได้ถูกพัฒนาจากอดีตที่มีสารตะกั่ ว เป็น
องค์ประกอบมาจนถึงปัจจุบันที่ใช้โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว 
(Lead-free Solder) เพื่อลดผลกระทบจากสารตะกั่ว และ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารอันตรายในสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Restriction on Hazardous 
Substances (RoHS) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป 
หรืออีซี (EC-European Commission) [1] โดย
กระบวนการบัดกรีบนแผ่นทองแดงนั้นจะท า ให้ เกิ ด
สารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic compounds) 
ระหว่างแผ่นรอง (Substrate) กับโลหะบัดกรี [2-4] 
สารประกอบเชิงโลหะที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวทองแดงและ
โลหะบัดกรีจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของรอยต่อบัดกรีเมื่อ
น าไปใช้งาน [5-8] เนื่องจากค่ามอดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic 
modulus) ของชั้นสารประกอบเชิงโลหะจะมีค่าลดลงเมื่อ
ความหนาของชั้ นสารประกอบเชิ ง โลหะ เพิ่ มขึ้ น  ซึ่ ง
หมายความว่า ถ้าสารประกอบเชิงโลหะที่เกิดขึ้นระหว่าง
ทองแดงและโลหะบัดกรีมีความหนาเพิ่มขึ้น ก็จะมีความ
แข็งแรงลดลง [9] 

ส า ห รั บ โ ล ห ะ บั ด ก รี ไ ร้ ส า ร ต ะ กั่ ว ที่ นิ ย ม ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีหลากหลายกลุ่ม โดย
โลหะบัดกรี Sn-58Bi เป็นโลหะบัดกรีกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้ 
เนื่องจาก มีอุณหภูมิหลอมเหลวที่ต่ า (ประมาณ 139 °C) 
สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทนความร้อนในการ
บัดกรีสูงๆได้ และโลหะบัดกรีชนิดนี้มีความสามารถในการ
เชื่อมประสานที่ค่อนข้างดี [10] 

ในงานวิจัยนี้จะศึกษาการเติบโตของสารประกอบเชิง
โลหะที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn–58Bi กับ
โลหะพื้นทองแดง โดยศึกษาอิทธิพลของขนาดเกรนของแผ่น
รองทองแดง โดยน าแผ่นทองแดงที่จะทดลองมาอบให้ความ
ร้อน เพื่อให้เกิดขนาดเกรนที่แตกต่างกัน โดยใช้อุณหภูมิใน
การอบที่ 400 ºC, 500 ºC และ 600 ºC แล้วน ามาบัดกรี
แบบจุ่มโดยใช้อุณหภูมิคงที่ที่  270 °C และระยะเวลาในการ
บัดกรี 10 วินาที หลังจากนั้นน าไปบ่มด้วยความร้อน 
(Thermal aging) ที่อุณหภูมิ 75 ºC ด้วยเวลา 10, 100 และ 

500 ชั่วโมง และน าชิ้นงานมาวิเคราะห์ชั้นโครงสร้าง
สารประกอบเชิงโลหะที่เกิดขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดเกรนของโลหะพื้น
ทองแดงที่มีผลต่อการเกิดชั้นสารประกอบเชิงโลหะกับโลหะ
บัดกรี Sn-58Bi 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการบ่ม
ด้ วยความร้ อน  ที่ มี ผลต่ อกา ร เปลี่ ยนแปลงของชั้ น
สารประกอบเชิงโลหะที่เกิดขึ้น 
 
วิธีการทดลอง 

1. น าแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ 99.98% ขนาด 10 x 50 x 
3 mm. อบที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600 °C ตามล าดับ 
โดยมี 1 ชุด ทีไ่ม่ท าการอบ เพื่อใช้เป็นชิ้นงานอ้างอิง 

2. น าแผ่นทองแดงจุ่มลงในฟลักซ์ AMR N-1003 และ
น าไปบัดกรีแบบจุ่ม โดยจุ่มลงในโลหะบัดกรีเหลวเป็นเวลา 
10 วินาที ทีอุ่ณหภูมิ 270 °C  

3. ส าหรับชิ้นงานที่ต้องบ่มด้วยความร้อน จะบ่มที่
อุณหภูมิ 75 °C เป็นเวลา 10, 100 และ 500 ชั่วโมง  

4. ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทาง
เคมี โดยใช้ Scanning electron microscope (SEM) และ 
Energy dispersive X-ray (EDX)  

5. วัดความหนาของชั้นสารประกอบเชิงโลหะที่เกิดขึ้น
ระหว่างโลหะบัดกรี Sn-58Bi และโลหะพื้นทองแดง โดย
ความหนาเฉลี่ยของชั้นสารประกอบเชิงโลหะที่เกิดขึ้นจะ
ค านวณจากสมการที่ 1 ซึ่งการหาพื้นที่และความยาวของชั้น
สารประกอบเชิงโลหะแสดงในรูปที่ 1 

 
    

 

 
            (1) 

 
เมื่อ 

h คือ ความหนาเฉลี่ยของชั้นสารประกอบเชิงโลหะ
(µm) 
A คือ พื้นที่ของชั้นของสารประกอบเชิงโลหะ (µm2) 
L คือ ความยาวของชั้นสารประกอบเชิงโลหะ (µm) 
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รูปที่ 1 การหาความหนาเฉลี่ยของชั้นสารประกอบเชิงโลหะ 

 
ผลการทดลอง 

จากการตรวจสอบขนาดเกรนของโลหะพื้นทองแดงที่
ไม่ถูกอบและอบด้วยความร้อน 400 °C, 500 °C และ 
600 °C เป็นเวลา 30 นาที พบว่ามีขนาดเกรนที่แตกต่างกัน 
โดยเกรนของทองแดงจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออบที่อุณหภูมิ
สูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2  

เมื่อน าโลหะพื้นทองแดงที่มีขนาดเกรนต่างๆกันมา
บัดกรี ที่อุณหภูมิ 270 °C เป็นเวลา 10 วินาที พบว่าเกิดชั้น
สารประกอบเชิงโลหะ Cu6Sn5 ขึ้นตรงรอยต่อระหว่างแผ่น
ทองแดงกับโลหะบัดกรี โดยแผ่นทองแดงที่มีขนาดเกรนใหญ่ 
จะมีความหนาของชั้นสารประกอบเชิงโลหะมากกว่าแผ่น
ทองแดงที่มีเกรนขนาดเล็ก ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการเกิดชั้นสารประกอบเชิงโลหะในการบัดกรี มีกลไก
หลักในการเกิด คือ การแพร่ผ่านเกรน (Volume diffusion) 
เนื่องจากแผ่นทองแดงที่มีเกรนขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณขอบ
เกรน (Grain boundary) น้อยกว่า สามารถเกิดชั้น
สารประกอบเชิงโลหะได้มากกว่าแผ่นทองแดงที่มีเกรนขนาด
เล็ก ที่มีปริมาณขอบเกรนมากกว่า และเกิดการแพร่ตามขอบ
เกรน (Grain boundary diffusion) ได้มากกว่าเกรนขนาด
ใหญ่  

เมื่อน าโละพื้นทองแดงที่ผ่านการบัดกรีไปบ่มที่อุณหภูมิ 
75 °C เป็นเวลา 0 hr, 10 hr, 100 hr และ 500 hr ชั้น
สารประกอบเชิงโลหะที่ปรากฏบริเวณรอยต่อยังเป็น Cu6Sn5 
เช่นเดิม แต่มีความหนาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการอบให้
ความร้อน ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลไกที่
ควบคุมการเจริญเติบโตของชั้นสารประกอบเชิงโลหะ คือ 
การแพร่ และพบว่าเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของความหนาของ
ชั้นสารประกอบเชิงโลหะของแผ่นทองแดงที่มีเกรนขนาด
ใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นน้อยกว่าของแผ่นทองแดงที่มีเกรน

ขนาดเล็ก แสดงว่าการแพร่ตามขอบเกรนเป็นกลไกหลักใน
การเจริญเติบโตของชั้นสารประกอบเชิงโลหะในระหว่างการ
บ่มด้วยความร้อน จึงท าให้แผ่นทองแดงที่มีเกรนขนาดเล็กมี
อัตราการเจริญเติบโตของชั้นสารประกอบเชิงโลหะที่เร็วกว่า
ของแผ่นทองแดงที่มีเกรนขนาดใหญ่ 
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รูปที่ 2 ขนาดเกรนของแผ่นทองแดงที่อบด้วยอุณหภูมิ 400, 500 และ 600 °C และโครงสร้างจุลภาคของรอยต่อบัดกรีที่บ่มด้วยอุณหภูมิ 75 °C 
เวลา 0, 10, 100 และ 500 ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 1 ความหนาของชั้นสารประกอบเชิงโลหะ 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
ของชั้นสารประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะบัดกรีชนิด Sn-
58Bi กับโลหะพื้นทองแดงที่มีขนาดเกรนต่างกัน และผ่าน
การบ่มด้วยความร้อนหลังการบัดกรีสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. หลังการบัดกรีด้วยวิธีการจุ่ม ที่อุณหภูมิ 270 °C 
เป็นเวลา 10 วินาที ปรากฏโครงสร้างของชั้นสารประกอบ
เชิงโลหะ Cu6Sn5 อยู่ระหว่างโลหะบัดกรี Sn-58Bi และ
โลหะพื้นทองแดง โดยที่ความหนาของชั้นสารประกอบเชิง
โลหะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามขนาดเกรนที่ใหญ่ขึ้น 

2. เมื่อน าชิ้นงานที่ผ่านการบัดกรีมาบ่มที่อุณหภูมิ 
75 °C โดยใช้เวลา 0, 10, 100 และ 500 ชั่วโมง พบ
สารประกอบเชิงโลหะ Cu6Sn5 อยู่บริเวณรอยต่อเช่นเดิม ไม่
พบสารประกอบเชิงโลหะชนิดอื่นๆ 

3. ความหนาของชั้นสารประกอบเชิงโลหะที่เกิดขึ้น
หลังจากการบ่มด้วยความร้อน มีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาใน
การให้ความร้อน และอัตราการ เพิ่มความหนาของชั้น
สารประกอบเชิงโลหะ พบว่ามีอัตราสูงขึ้นตามขนาดเกรนที่
เล็กลง 
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ผงเหล็กกล้าไร้สนิม 316L, ผง FeAl และผง SiC  
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Pre-alloyed 316L Stainless Steel, FeAl and SiC Powders  
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ท าการศึกษาถึงการผลิตเหล็กกล้าผสมซินเตอร์ Fe-Cr-Mo-Ni-Al-Si-C ด้วยกระบวนการขึ้นรูป
โลหะผง จากการผสมผงเหล็ก (Fe) ผงเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L ผง FeAl และผงซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) เพื่อให้ได้ผง
ผสม Fe-3%Cr-0.4%Mo-2%Ni-0.5%Al-1.0%Si-0.4%C จากนั้นน าไปอัดขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบแรงดึง และเผาประสาน
ที่อุณหภูมิ 1280°C เป็นเวลา 30 45 และ 60 นาที ด้วยเตาสุญญากาศและควบคุมอัตราการเย็นตัวเท่ากับ 0.1 °C/s เพื่อ
ศึกษาถึงผลของเวลาเผาประสานที่มีต่อสมบัติเชิงกลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของเหล็กผสม Fe-Cr-Mo-Ni-
Al-Si-C ในงานวิจัยนี้ กล้องจุลทรรศน์แบบแสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และวิเคราะห์ธาตุด้วย
เทคนิค EDS  ถูกน ามาใช้ท าการวิเคราะห์ผลการทดลอง ผลการศึกษาพบว่าเวลาเผาประสานส่งผลท าให้เกิดการแพร่ของ
ส่วนผสมมากขึ้น และมีผลต่อสัดส่วนของเฟอร์ไรต์ เพิร์ลไลต์ และเบไนต์-มาร์เทนไซต์ในโครงสร้างจุลภาค จึงท าให้มีค่า
ความแข็งเพิ่มสูงขึ้น ในงานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดการแพร่ในสภาวะของแข็งและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค
ของเหล็กกล้าผสมนี้ยังคงมีความน่าสนใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป และผลการศึกษาเบื้องต้นนี้
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพัฒนาเหล็กผสมที่มีโครงสร้างผสมด้วยกระบวนการขึ้นรูปโลหะผงและ
กรรมวิธีทางความร้อนที่เหมาะสมต่อไปได้  
ค าหลัก  ซิลิกอนคาร์ไบด์ เพิร์ลไลต์ เฟอร์ไรต์ เผาประสาน ผง FeAl โลหะผงวิทยา 
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Abstract 

In this research, sintered Fe-Cr-Mo-Ni-Al-Si-C alloy steel was produced by powder metallurgy 
process. Iron powder and pre-alloyed stainless steel AISI 316L powder were admixed with FeAl and 
silicon carbide (SiC) powder to produce Fe-3%Cr-0.4%Mo-2%Ni-0.5%Al-1.0Si-0.4%C powder. The 
admixture powder was compacted into the tensile test specimens and sintered at 1280°C for the 
sintering time of 30, 45 and 60 min in the vacuum furnace with the cooling rate of 0.1 °C/s. The 
effects of sintering time on the mechanical properties, microstructure of sintered Fe-Cr-Mo-Ni-Al-Si-C 
alloy steel were investigated. Optical microscope and scanning electron microscope (SEM) were used 
in this work. The results show the effect of sintering time on the diffusion of compositions. Variation 
of ferrite, pearlite and bainite-martensite phases were found in microstructures. The hardness 
increased with sintering time. However, the diffusion in the solid state and the formation of 
microstructure in this alloy steel still is unclear. Thus, it needs addition study to describe these 
behaviors further. In addition, the results of this study could be used as the information to develop 
alloy steel by powder metallurgy and heat treatment process further. 
Keywords:  Silicon carbide, pearlite, ferrite, sintering, FeAl powder, powder metallurgy 
 
1. บทน า 

การซินเตอริ่งผงโลหะผสม (Mixed Powder) เป็น
กระบวนการผลิตส าคัญในการผลิตวัสดุผสม เพื่อให้ได้วัสดุที่
มีโครงสร้างผสม (Multiphase) ที่มีสมบัติทางกล สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางไฟฟ้า และอื่นๆ [1, 2] ข้อดีของ
กระบวนการน าผงโลหะผสมมาใช้ในการผลิตคือท าให้การ
บริหารวัตถุดิบคงคลัง มีความประหยัดทางด้านพื้นที่จัดเก็บ
จากชนิดของผงโลหะในคลัง [1] ความแข็งแรงของวัสดุจาก
กระบวนการขึ้นรูปผงโลหะผสมขึ้นอยู่กับกระบวนการเผา
ประสานให้ได้วัสดุที่มีโครงสร้างสม่ าเสมอ ปัจจัยส าคัญในการ
เผาประสานคือ เวลา อุณหภูมิ บรรยากาศ และอัตราการ
เย็นตัว เป็นต้น [1] นอกจากนี้กระบวนการขึ้นรูปโลหะผง
จากผงโลหะผสม (Mixed Powders) มีความเป็นไปได้ในการ
ผลิตเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิด Dual Phase (DP) และ
ชนิดโครงสร้างผสมได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการ
ผลิตเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงจากกระบวนการผลิตปกติ 
ตัวอย่างเช่น การขึ้นรูปชิ้นงานจากผงเหล็กเจือ Fe-Cr-Mo 
ผสมด้วยแกรไฟต์และควบคุมอัตราการ เย็นตัวท าให้ได้
โครงสร้างผสมที่มีความแข็งแรงสูง [3] โดยทั่วไปโครงสร้าง

ของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของ
ธาตุเจือ เช่น แมงกานีส (Mn) เป็นธาตุเจือในเหล็กกล้าความ
แข็งแรงสูงเพื่อท าให้ได้โครงสร้างเบไนต์ แต่เมื่อไม่นานนี้
พบว่า อลูมิเนียม (Al) และซิลิกอน (Si) มีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับแมงกานีส เนื่องจากท าให้คาร์ไบด์เกิดช้าลง 
เหล็กกล้ามีความเหนียวสามารถน าไปขึ้นรูปได้ดี [4] แต่
อย่างไรก็ตาม Al มีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงได้ต่ ากว่า Si 
แต่ส่ งผลท า ให้มาร์ เทนไซต์ เกิดขึ้ น ได้ เ ร็ วกว่ า  Si [4 ] 
นอกจากนี้ในเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงที่มีโครงสร้างหลาย
เฟสและโครงสร้างมาร์เทนไซต์ มีการเติมโบรอน (B) นิกเกิล 
(Ni) และโครเมียม (Cr) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการชุบ
แข็ง ท าให้เหล็กกล้ามีความแข็งแรงสูงถึงได้ถึง 1500 MPa 
จากโครงสร้างที่เป็นมาร์เทนไซต์ [4] เนื่องจากกระบวนการ
ขึ้นรูปโลหะผงสามารถผลิตเหล็กกล้าที่มีโครงสร้างผสมได้ง่าย 
ในงานวิจัยนี้ ท าการศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิต
เหล็กกล้า Fe-Cr-Mo-Ni-Al-Si-C จากการผสมผงเหล็กกล้าไร้
สนิม AISI 316L ผงเหล็ก ผง SiC และอลูมิเนียม แต่การผสม
ผงอลูมิเนียมเข้ากับผงเหล็กโดยตรงและท าการเผาประสาน
ท าได้ยาก เนื่องจากอลูมิ เนียมมีจุดหลอมเหลวต่ ากว่า
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อุณหภูมิเผาประสานของเหล็กมาก เมื่ออลูมิเนียมหลอมเหลว
ส่งผลท าให้ชิ้นงานเกิดการบวมตัวและเกิดความเสียหายต่อ
ชิ้นงานได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ผงโลหะเจือ FeAl ที่
มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า (≈ 1250°C) มาใช้งาน เพื่อให้ได้
เหล็กกล้า Fe-3Cr-0.4Mo-2Ni-0.5Al-Si-0.4C โดย
ท าการศึกษาถึงอิทธิพลของเวลาในการเผาประสานที่มีต่อ
สมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการน าไปใช้งานต่อไป  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

เหล็กกล้าผสมในงานวิจัยนี้ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการขึ้น
รูปโลหะผง (Powder Metallurgy) จากการผสมผงเหล็ก 
(Fe) ผงเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L ผง FeAl และผงซิลิกอน
คาร์ไบด์ (SiC)  โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
2.1 วัสดุ 

1. ผงเหล็กชนิดรูปร่างไม่แน่นอน ขนาด 40-200 µm  
2. ผงเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L ชนิดรูปร่างไม่

แน่นอนขนาด 45-150 µm  
3. ผง SiC ขนาดอนุภาคเฉลี่ย < 20 µm 
4. ผง FeAl (70%Fe-30%Al) ขนาด 70-106 µm  

2.2 การเตรียมตัวอย่าง 
กระบวนการผลิตชิ้นงานเริ่มจากการผสมผงเหล็ก ผง

เหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผง FeAl และผง SiC ตามสัดส่วน
โดยน้ าหนักดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อให้ได้ส่วนผสมพื้นฐาน 
Fe-3%Cr-0.4%Mo-2%Ni-0.5%Al-1.0Si-0.4C และผสม
สารหล่อลื่นซิงค์สเตียเรท (Zinc stearate) 1 wt.% ด้วย
เครื่องผสมโดยใช้ความเร็วรอบ 30 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง จากนั้นน าผงผสมที่ได้มาอัดขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบแรง
ดึงชิ้นทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน MPIF 10 [5] ความ
หนาแน่นก่อนเผาประสานประมาณ 6.5 g/cm3 หลังจากนั้น
น าไปเผาประสานที่อุณหภูมิ 1280°C โดยปรับเปลี่ยนเวลาใน
การเผาประสานเท่ากับ 30 45 และ 60 นาที ด้วยเตา
สุญญากาศ และควบคุมอัตราการเย็นตั วภายในเตา
สุญญากาศเท่ากับ 0.1 °C/s 
 
ตารางที่ 1 สัดส่วนของผงผสมโดยน้ าหนัก 

ผงวัสด ุ Fe 316L FeAl SiC 
% โดยน้ าหนัก Bal. 5.61 1.50 1.43 

 
2.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 

โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานหลังเผาประสานจะถูก
ศึ ก ษ า ภ า ย ใ ต้ ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ แ บ บ แ ส ง  ( Optical 
Microscope) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(Scanning Electron Microscope: SEM) และวิเคราะห์
ธาตุด้วยเทคนิค EDS (Energy Dispersive X-ray 
Spectroscopy)  
2.4 การทดสอบสมบัติทางกล 

ชิ้นทดสอบหลังเผาประสานจะถูกน ามาทดสอบสมบัติ
ทางกลดังนี้  
2.4.1 การทดสอบความต้านแรงดึง (Tensile Test) 

ความต้านแรงดึงของชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM E8/E8M-15a [6] ด้วยเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ 
Instron Model 8801 
2.4.2 ทดสอบความแข็ง (Hardness Test) 

การวัดค่าความแข็งแบบร็อคเวล (Rockwell 
Hardness Scale B: HRB) ถูกเลือกน ามาใช้ในการทดสอบ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM E18-15 [7] และมาตรฐาน 
MPIF Standard 43 [8] โดยใช้เครื่องทดสอบ Instron 
Model 930  
2.4.3 ทดสอบความแข็งจุลภาค (Microhardness)  

ในการวัดค่าความแข็งจุลภาคใช้วิธีการวัดค่าความแข็ง
แบบวิกเกอร์ (Vickers) อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM E384 - 
11e1 [9] โดยใช้เครื่องทดสอบความแข็ง MHT model 10 
 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 ความหนาแน่นหลังเผาประสานและค่าความแข็ง 

จากผลการทดลองพบว่า ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน
หลังเผาประสานมีค่าเพิ่มขึ้นและค่าหนาแน่นมีค่าเพิ่มขึ้นตาม
เวลาที่ใช้ในการเผาประสาน นอกจากนี้ค่าความแข็งของ
ชิ้นงานหลังเผาประสานมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการเผา
ประสาน โดยมีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 80-90 HRB ดังแสดง
ในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ค่าความหนาแน่นและค่าความแข็งของชิ้นงาน 

 
3.2 ความต้านแรงดึง 

ผลการทดสอบความต้านแรงดึงของชิ้นงาน พบว่าเวลา
เผาประสานที่ 45 นาที ส่งผลท าให้ได้ค่าความต้านแรงดึง
และค่าความเค้นครากสูงที่สุด โดยมีค่าความยืดประมาณ 
2% ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 ค่าความต้านแรงดึง ค่าความเค้นคราก และค่าความยืด 

 
3.3 โครงสร้างจุลภาค 

หลังเผาประสานด้วยเวลา 30 45 และ 60 นาที พบว่า
โครงสร้างของเหล็กกล้าซินเตอร์ Fe-3Cr-0.4Mo-2Ni-0.5Al-
Si-0.4C เป็นโครงสร้างที่มีหลายเฟสประกอบด้วยเฟสสีขาว 
และเฟสสีด า ดังแสดงในรูปที่ 3 และเมื่อพิจารณาโครงสร้าง
จุ ลภาคที่ ก า ลั ง ขยายสู ง ในรู ปที่  4 พบว่ า เฟสสี ข า ว
ประกอบด้วยเกรนขนาดเล็กของเฟอร์ไรต์ (F) ที่มีขอบเกรน
ชัดเจน มีรูพรุนขนาดเล็กอยู่ภายในเกรนและบริเวณขอบ
เกรน เฟสสีด าเป็นเฟสของเพิร์ลไลต์ (P) เกิดขึ้นเนื่องจาก
ขณะเผาประสานที่อุณหภูมิสูง SiC ท าปฏิกิริยากับผงเหล็ก
ท าให้ SiC สลายตัวให้คาร์บอนแพร่เข้าสู่ออสเทนไนต์ และ
การเย็นตัวภายในเตาสุญญากาศ (อัตราการเย็นตัว 0.1°C/s) 

ท าให้การเปลี่ยนเฟสของออสเทนไนต์ที่มีปริมาณคาร์บอนสูง
ท าให้ได้โครงสร้างของเพิร์ลไลต์ นอกจากนี้ในบางบริเวณพบ
โครงสร้างของเบไนต์-มาร์เทนไซต์ เนื่องจาก Si ท าให้คาร์
ไบด์ในเหล็กกล้าเกิดช้าลง จึงท าให้อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส
ของเบไนต์ลดต่ าลง [10] นอกจากนี้ในการเผาประสานที่
อุณหภูมิสูง Cr Mo และ Ni จากผงเหล็กกล้าไร้สนิมเกิดการ
แพร่เข้าสู่ออสเทนไนต์และอิทธิพลของ Cr Mo และ Ni ท า
ให้เบไนต์เกิดช้าลง [4] ดังนั้นเบไนต์-มาร์เทนไซต์สามารถ
เกิดขึ้นได้จากการเย็นตัวช้า ค่าความแข็งจุลภาคเฉลี่ยของเบ
ไนต์-มาร์เทนไซต์ที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 330-425 HV0.3 เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค EDS พบว่า Cr Mo 
Ni และ Si สามารถตรวจพบได้ในโครงสร้างของเหล็กกล้าดัง
แสดงในรูปที่ 5 และจากผลการตรวจสอบพบว่าเกิดเฟส
หลอมเหลวของ Al จากผง FeAl ในขณะเผาประสานที่
อุณหภูมิสูง แสดงให้เห็นว่าในการเผาประสานด้วยการผสม
ด้วยผง FeAl เพื่อให้อะตอมของ Al ท าหน้าที่เป็นสารละลาย
ของแข็ง เพิ่มความแข็งแรง (Solid solution 
strengthening) จาก Al  ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป เมื่อ
พิจารณาค่าความแข็งจุลภาคของชิ้นงานหลังเผาประสาน
พบว่า ในแต่ละเฟสมีความแข็งเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการ
เผาประสานดังแสดงในรูปที่ 6  

 

 
 

รูปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคหลังเผาประสานที่เวลาต่างๆ (a) 30 นาที  
(b) 45 นาที และ (c) 60 นาที 
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รูปที่ 4 โครงสร้างจลุภาคที่ก าลังขยายสูงของชิน้งานจากการเผา

ประสานที่เวลา 60 นาที 

 

 

 

 
รูปที่ 5 โครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและแผนที่

ธาตุ (X-ray mapping) หลังการเผาประสาน 30 นาท ี

 

 
รูปที่ 6 ความแข็งจุลภาคของวัสดุหลังเผาประสานที่เวลาต่างๆ 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
จากผลการศึกษาถึ งความเป็นไปได้ ในการผลิต

เหล็กกล้าผสมซินเตอร์ Fe-Cr-Mo-Ni-Al-Si-C ด้วย
กระบวนการขึ้นรูปโลหะผงจากการผสมผงเหล็ก ผง
เหล็กกล้าไร้สนิม 316L, ผง FeAl และผง SiC พบว่าเวลาที่
ใช้ในการเผาประสานที่เพิ่มขึ้นส่งผลท าให้วัสดุมีค่าความ
หนาแน่นเพิ่มสูงขึ้น และเวลาในการเผาประสาน 45 นาที
ส่งผลท าให้ได้ค่าความต้านแรงดึงและความเค้นครากมาก
ที่สุด โดยโครงสร้างจุลภาคหลังเผาประสานของเหล็กล้าผสม
ซินเตอร์ Fe-Cr-Mo-Ni-Al-Si-C ประกอบด้วยเฟอร์ไรต์ เพิร์ล
ไลต์ และเบไนต์-มาร์เทนไซต์  
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Machine parameter setting for tighten nut pinion 
A case study in an auto part industrial 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการขันนัทเฟืองเล็กที่เหมาะสม เพื่อลดจ านวน
ชิ้นงานที่ค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนดลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาสภาพปจจุบันของ
กระบวนการประกอบเฟืองเล็กเข้ากับชุดเฟืองท้าย พบวามีชิ้นงานที่ค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนด 
คิดเป็น 11.94 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและท าการทดลอง พบวาปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อค่าแรงบิดที่ท าให้
เฟืองเล็กหมุน คือ ปัจจัยค่าแรงบิดเป้าหมาย และความเร็วในการขันนัท จึงน าปัจจัยหลักมาท าการออกแบบการทดลอง 
เพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม พบวาถ้าตองการใหจ านวนชิ้นงานที่ค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนด 
เกิดขึ้นในกระบวนการน้อยที่สุด จะตองท าการควบคุมระดับปัจจัยค่าแรงบิดเป้าหมาย 1.03 นิวตันเมตร และความเร็วใน
การขันนัท 0.68 รอบต่อนาที เมื่อน าคาการปรับตั้งดังกล่าวมาท าการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ขันนัทเฟืองเล็ก พบว่าสามารถลดจ านวนชิ้นงานที่ค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนด จาก 11.94 
เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 3.21 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดลงได้ 73.15 
เปอร์เซ็นต์ และลดมูลค่าของชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดลงได้โดยเฉลี่ย 167,335 บาทต่อเดือน 
ค าหลัก  พารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการขันนัทเฟืองเล็ก การออกแบบการทดลอง ค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุน 
แรงบิดเป้าหมาย ความเร็วในการขันนัท 

 
Abstract 
The objective of this research is to study parameter of tightening of nut pinion machine and to 
determine the optimal parameter for reducing defect of Pinion Torque to Rotate at least 50 percent 
by applying Design of Experiment. Based on the current process of Assembly Pinion to Final driving, 
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the defect rate is 11.94 percent. By the study and analysis of significant factors that affect to Pinion 
Torque to Rotate, the significant factors are Target torque and Nut speed. According to experiment for 
optimal factors, the result found that the defect rate can be minimized when the Target torque is set 
as 1.03 Nm. and Nut speed is set as 0.68 rpm. When the optimal factors are applied to the machine, 
the defective rate is reduced from 11.94 percent to 3.21 percent, in addition to the defect cost is 
reduced to 167,335 baht per month by average. 
Keywords:  Parameter of Tightening of Nut Pinion Machine, Design of Experiment, Pinion Torque to 
Rotate, Target torque, Nut speed 
 
1. บทน า 
 โรงงานผู้ผลิตเฟืองท้ายรถยนต์ มีกระบวนการผลิตที่
ส าคัญ คือ กระบวนการประกอบเฟืองเล็ก (Pinion gear) 
เข้ากับชุดเฟืองท้าย (Final drive) แล้วขันนัท (Nut pinion) 
เพื่อให้เกิดแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุน (Pinion torque to 
rotate) และแรงกดทับบนตลับลูกปืน (Bearing) 
 ปัญหาที่พบในโรงงานกรณีศึกษา คือ ค่าแรงบิดที่ท าให้
เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนด ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น จากข้อมูลการผลิตตั้งแต่ เดือนมกราคม 2559 -
กรกฎาคม 2559 พบว่ามีชิ้นงานที่ค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็ก
หมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนด ในกระบวนการประกอบเฟืองเล็ก
เข้ากับชุดเฟืองท้าย จ านวน 3,722 ชิ้น จากจ านวนการผลิต
ทั้งสิ้น 31,161 ชิ้น คิดเป็น 11.94 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1,584,715.94 บาท 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลจ านวนการผลิตและชิ้นงานที่ค่าแรงบิดที่ท าให้เฟือง
เล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนด ในกระบวนการประกอบเฟืองเล็กเข้ากับ
ชุดเฟืองท้ายของโรงงานกรณีศึกษา ช่วงเดือนมกราคม 2559 -
กรกฎาคม 2559 

เดือน จ านวนที่ผลิต 

(ชิ้น) 

จ านวนของเสีย 

(ชิ้น) 

ของเสีย 

(เปอร์เซ็นต์) 

มกราคม 5,031 653 12.98 

กุมภาพันธ์ 4,417 520 11.77 

มีนาคม 4,239 522 12.31 

เมษายน 3,857 393 10.19 

พฤษภาคม 5,564 644 11.57 

มิถุนายน 4,404 523 11.88 

กรกฎาคม 3,649 467 12.80 

รวม 31,161 3,722 11.94 

 
 ดังนั้นจึงท าการศึกษาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่
ใช้ในการขันนัทเฟืองเล็ก ในกระบวนการประกอบเฟืองเล็ก
เข้ากับชุดเฟืองท้ายที่เหมาะสม เพื่อลดจ านวนชิ้นงานที่ค่า
แรงบิดที่ท าให้ เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ ในค่าที่ก าหนดและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 กระบวนการประกอบเฟืองเล็กเข้ากับชุดเฟืองท้าย 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการประกอบเฟืองเล็กเข้ากับชุดเฟืองท้าย 
 
 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 3 
ปัจจัย คือ การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยพร้อมกันทั้ง 

ประกอบ
ตลับลูกปืน

เข้ากับ
เฟืองเล็ก 

ประกอบ
เฟืองเล็ก
เข้ากับชุด
เฟืองท้าย 

ประกอบท่อ
ย่น, ตลับ
ลูกปืนและ
ยางกันร่ัว 

ประกอบ 
หน้าแปลน
เดือยหมู
และนัท 

ขันนัท 
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3 ปัจจัย คือ A, B และ C ว่ามีผลกระทบร่วมกันหรือไม่ และ
ระดับทั้งสามของแต่ละปัจจัยมีค่าเป็น ต่ า ปานกลาง และสูง 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนระดับทั้งสามอาจจะใช้เป็นตัวเลข ในการ
ออกแบบ 3k เมื่อปัจจัยมีลักษณะเป็นเชิงปริมาณ เราจะแทน
ระดับต่ า, ปานกลาง และสูงด้วย -1, 0 และ 1 ตามล าดับ ซึ่ง
การใช้สัญลักษณ์เช่นนี้จะท าให้ง่ายในการสร้างแบบจ าลอง
การถดถอยของผลตอบที่เกิดจากแต่ระดับของปัจจัย 
 การวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบ
การทดลอง เป็นการทดสอบความเหมาะสมและความถูกตอง
ของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งมีสมมติฐานวารูปแบบของ
ค่าส่วนตกค้าง (Residuals) ที่ได้จากขอมูลในการทดลอง 
ต้องเป็นไปตามหลักการ ดังนี้ สวนตกค้างมีการแจกแจงแบบ
ปกติ สวนตกค้างมีความเป็นอิสระ ส่วนตกค้างมีคาเฉลี่ยใกล
เคียงศูนย์ และความแปรปรวนมีความเสถียร (Stability) จึง
จะท าใหข้อมูลจากการทดลองมีความถูกตองและเชื่อถือได้ 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้หลักการของการออกแบบและวิเคราะห์การ
ทดลอง เพื่อลดจ านวนของเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยนี้ ดังนี้ 
 สราวุธ [1] ท าการศึกษาเพื่อหาปัจจัย และสภาวะที่
เหมาะสมส าหรับการลดของเสียของปัญหาความสูงของสปริง
ไม่ได้มาตรฐาน ในกระบวนการม้วนขึ้นรูปสปริง พบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาความสูงของสปริงไม่ได้มาตรฐานมี 
3 ปัจจัย ได้แก่ แรงดันลม ความเร็วและระยะการปรับตั้ง
สตรัท (Strut) ท าให้สามารถลดปัญหาเรื่องความสูงของสปริง
ไม่ได้มาตรฐานลงได้จาก 43.15 เปอร์เซ็นต์ เหลือน้อยกว่า 
10 เปอร์เซ็นต ์
 เสกสรร [2] ศึกษาหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่จะ
ท าให้สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของสารไซโคออคทาไดอีน 
ที่กลั่นได้ให้สูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนักตลอดเวลา 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของสารไซโคออคทาไดอีน 
ประกอบด้วย ความดันของหอกลั่น อุณหภูมิ ณ ต าแหน่งดึง
สารไซโคออคทาไดอีน และอัตราการส่วนป้อนกลับ หลังจาก
ปรับตั้งค่าที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษา สามารถลดต้นทุน

ในการกลั่นสารไซโคออคทาไดอีนลงได้ประมาณ 29.5 
เปอร์เซ็นต ์
 เสรี [3] ท าการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดปัญหา
ของเสียที่ผิวหน้าชิ้นงานร้าว และเป็นรูในต าแหน่งหัวฉีด ใน
กระบวนการผลิตกระเบื้องครอบองศาด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป 
คือ แรงดันในการฉีด และเวลาในการฉีด เมื่อได้สภาวะที่
เหมาะสมแล้วจึงท าการยืนยันผลที่ได้ พบว่า จ านวนของเสีย
ลดลงเหลือ 6.94 เปอร์เซ็นต์ จาก 47.41 เปอร์เซ็นต์ 
 พสกร [4] ลดของเสียจากการเชื่อมคอยล์แล้วรั่วใน
กระบวนการเชื่อมชุดคอยล์ร้อน โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัญหาการเชื่อมคอยล์แล้วรั่ว มี 2 ปัจจัย คือ อุณหภูมิในการ
เชื่อมประสาน และปริมาณความเร็วของสายพาน ซึ่ ง 
สามารถลดของเสียได้ 24 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าใช้จ่ายลงได้ 
662,4000 บาทต่อปี 
 วสันต์ [5] ลดข้อบกพร่องของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ในเครื่องขึ้นรูปโลหะ ปัจจัยที่ท าการศึกษา ได้แก่ ความถี่ใน
การป้อนกลับข้อมูล ความเร็วในการป้อนชิ้นงาน และการ
ปรับตั้งค่าความหนาแผ่นรองลูกกลิ้ง ผลจากการวิจัยท าให้ลด
ความสูญเสียของกระบวนการผลิตจาก 3.54 เปอร์เซ็นต์ เป็น 
1.05 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 263,000 บาทต่อปี 
 ชุติมา [6] ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการแมชชินนิ่ง 
พบว่าระดับปัจจัยที่เหมาะสม คือ วิธีการส่งชิ้นงานเป็น
วิธีการวางชิ้นงานแบบใหม่ เวลาในการเป่าเศษกลึง 15 
วินาที และปริมาณน้ ายาหล่อเย็น 160 ลิตร ท าให้สามารถลด
จ านวนของเสียได้ 79.46 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนของเสีย
ทั้งหมด หรือลดมูลค่าของเสียลงได้ 207,615 บาทต่อเดือน 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 จากการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิต และวิเคราะห์
ร่วมกับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของโรงงานกรณีศึกษา พบว่า 
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุน
ไม่อยู่ในค่าที่ก าหนด คือ ค่าแรงบิดเป้าหมาย ความเร็วในการ
ขันนัท ความเร็วในการหมุนหน้าแปลนเดือยหม ู
3.2 ก าหนดปัจจัยและระดับของปัจจัยในการทดลอง 
 ตัวแปรต้น คือ ค่าแรงบิดเป้าหมาย ความเร็วในการ
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ขันนัท ความเร็วในการหมุนหน้าแปลนเดือยหมู โดยสามารถ
ก าหนดปัจจัยและระดับของปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง 

ปัจจัย หน่วย ระดับ 
 

ค่าแรงบิดเป้าหมาย 
 

นิวตันเมตร 
(Nm.) 

0.89 
1.07 
1.26 

 
ความเร็วในการ

ขันนัท 

 
รอบต่อนาที 

(rpm) 

0.30 
2.65 
5.00 

 
ความเร็วในการหมุน
หน้าแปลนเดือยหมู 

 
รอบต่อนาที 

(rpm) 

25 
30 
35 

 
 ตัวแปรตาม คือ ค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุน ซึ่งมี
ค่าที่ก าหนดคือ 0.89-1.26 นิวตันเมตร 
3.3 ก าหนดรูปแบบการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้การออกแบบ
การทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 3 ระดับ (3k Factorial 
design) จัดล าดับการทดลองให้เป็นแบบสุ่ม (Random) 
และมีการท าซ้ าจ านวน 3 ครั้ง โดยท าการปรับตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักร ในแต่ละปัจจัยตามที่ก าหนด 
ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องท าการทดลอง
ทั้งหมด 3x3x3x3 = 81 การทดลอง 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาท าการวิเคราะห์
เพื่อหาอิทธิพลของแต่ละปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง 
 การตรวจสอบรูปแบบของค่าส่วนตกค้าง ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 พบว่า ค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัวตามแนว
เส้นตรง และค่า P-value = 0.172 ซึ่งมากกว่า 0.05 ท าให้
ประมาณได้ว่ามีการกระจายตัวแบบปกติ  การตรวจสอบ
ความเป็นอิสระ พบว่าการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้างมี
รูปแบบที่เป็นอิสระ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนหรือไม่สามารถ
ประมาณรูปแบบที่แน่นอนได้ แสดงว่าค่าส่วนตกค้างมีความ
เป็นอิสระต่อกัน การตรวจสอบความเสถียรของความ

แปรปรวน พบว่าส่วนตกค้างมีความอิสระ ไม่เป็นรูปโทรโข่ง
หรือรูปแบบล าโพง สรุปได้วาข้อมูลมีความเสถียรของความ
แปรปรวน 

 
 

ภาพที่ 2 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง 
 

4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 การวิเคราะห์และสรุปผลโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมทาง
สถิติ โดยพิจารณาผลกระทบของปัจจัยหลักและปัจจัยร่วม ที่
มีอิทธิพลต่อค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่

ก าหนด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (α = 0.05) ดัง
แสดงในภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง 
 

 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน ดังแสดงในภาพที่ 3
พบว่า ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็ก
หมุนอย่างมีนัยส าคัญ คือ ค่าแรงบิดเป้าหมาย และความเร็ว
ในการขันนัท ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าปัจจัยค่าแรงบิดเป้าหมาย
และความเร็วในการขันนัท มาท าการศึกษาต่อเพื่อที่จะหา
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สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัย  
 
 

4.3 การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัย 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุน คือ 
ค่าแรงบิดเป้าหมาย และความเร็วในการขันนัท ดังนั้นจึงท า
การทดลองเพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อลดจ านวนของ
ชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต 
 ระดับของปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง แสดง
ในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง 
ปัจจัย (Factor) หน่วย ระดับ (Level) 

 
 

ค่าแรงบิดเป้าหมาย 

 
 

นิวตันเมตร 
(Nm.) 

0.89 
0.98 
1.07 
1.16 
1.26 

 
 

ความเร็วในการขันนัท 

 
 

รอบต่อนาที 
(rpm) 

0.30 
1.47 
2.65 
3.82 
5.00 

 

 รูปแบบการทดลอง ประกอบด้วยปัจจัยหลักที่ใช้ในการ
ทดลอง 2 ปัจจัย แต่ละปัจจัยมี 5 ระดับ จัดล าดับการทดลอง
ให้เป็นแบบสุ่ม และมีการท าซ้ าจ านวน 3 ครั้ง ดังนั้นผู้วิจัย
จะต้องท าการทดลองทั้งหมด 5x5x3 = 75 การทดลอง 
 เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาท าการวิเคราะห์
เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง 
พบว่า ค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัวตามแนวเส้นตรง และ
ค่า P-value = 0.651 ท าให้ประมาณได้ว่ามีการกระจายตัว
แบบปกติ การตรวจสอบความเป็นอิสระ พบว่าการกระจาย
ตัวของค่าส่วนตกค้างมีรูปแบบที่เป็นอิสระ ไม่มีรูปแบบที่
แน่นอนหรือไม่สามารถประมาณรูปแบบที่แน่นอนได้ แสดง
ว่าค่าส่วนตกค้างมีความเป็นอิสระต่อกัน การตรวจสอบความ

เสถียรของความแปรปรวน พบว่าส่วนตกค้างมีความอิสระ 
ไม่เป็นรูปโทรโข่งหรือรูปแบบล าโพง สรุปได้วาข้อมูลมีความ
เสถียรของความแปรปรวน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง 
 

 เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลพบว่า 
ปัจจัยค่าแรงบิดเป้าหมาย และปัจจัยความเร็วในการขันนัท 
มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 2 มี
อิทธิพลต่อค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุนอย่างมีนัยส าคัญ 
 น าข้อมูลผลการทดลองมาท าการวิเคราะห์พื้นผิว
ตอบสนองก าลังสอง ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 พื้นผิวตอบสนองก าลังสอง 
 

 พบว่าค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุนมีแนวโน้มสูงขึ้น
เมื่อค่าแรงบิดเป้าหมายเพิ่มขึ้น และค่าแรงบิดที่ท าให้เฟือง
เล็กหมุนมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อความเร็วในการขันนัทเพิ่มขึ้น 
 เนื่องจากค่าแรงบิดที่ท าให้เฟืองเล็กหมุนมีค่าก าหนดที่ 
0.89-1.26 นิวตันเมตร ซึ่งมีค่ากึ่งกลางเท่ากับ 1.075 นิวตัน
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เมตร เมื่อวิเคราะห์ด้วย Response optimizer พบว่า ควร
เลือกใช้ค่าแรงบิดเป้าหมาย 1.03 นิวตันเมตร และความเร็ว
ในการขันนัท 0.68 รอบต่อนาที จะท าใหค้่าแรงบิดเข้าใกล้ค่า
กลางมากที่สุด เพื่อลดจ านวนชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดลง 
4.4 การทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดลอง 
 เมื่อ น าระดับปัจจัยที่ ได้จากการทดลอง มาใช้ ใน
กระบวนการผลิตจริง พบว่า มีของเสียจ านวน 275 ชิ้น จาก
จ านวนการผลิตทั้งสิ้น 8,577 ชิ้น คิดเป็น 3.21 เปอร์เซ็นต์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง และหลังท าการ
ทดลอง สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างสภาวะก่อน
และหลังปรับปรุงปัจจัยการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังปรับปรุงปัจจัยการผลิต 
สภาวะการ

ผลิต 
ค่าพารามิเตอร์ ของเสีย 

(%) ค่าแรงบิด
เป้าหมาย 

(นิวตันเมตร) 

ความเร็วใน
การขันนัท 

(รอบต่อนาท)ี 
ค่าที่ก าหนด 0.89-1.26 0.30-5.00 - 
ก่อนปรับปรุง 1.08 1.00 11.94 
หลังปรับปรุง 1.03 0.68 3.21 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองพบวา ปัจจัยที่ท าใหค่าแรงบิดที่ท าให้
เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนด ในกระบวนการประกอบ
เฟืองเล็กเข้ากับชุดเฟืองท้าย คือ ปัจจัยค่าแรงบิดเป้าหมาย 
และความเร็วในการขันนัท เมื่อมีการควบคุมระดับปัจจัยทั้ง 
2 ปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ ค่าแรงบิดเป้าหมาย 
1.03 นิวตันเมตร และความเร็วในการขันนัท 0.68 รอบต่อ
นาที จะท าใหสามารถลดจ านวนชิ้นงานที่ค่าแรงบิดที่ท าให้
เฟืองเล็กหมุนไม่อยู่ในค่าที่ก าหนดจาก 11.94 เปอร์เซ็นต์ 
เหลือเพียง 3.21 เปอร์เซ็นต์  
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การเตรียมผิวทองแดงและหาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมผิวทองแดงด้วย 
เครื่องก าเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริกแบริเออรด์ิสชาร์จ 

Preparation and finding influence of factor for Preparing Copper Surface 
by Dielectric barrier discharge Plasma 

 
เสฎฐวุฒิ  จันธิมา1, ชนม์เจริญ  แสวงรัตน์2*, ชวิชญ์  ปลาสุวรรณ์3 และ ธนสิทธิ์  ด านิล4 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
E-mail: choncharoen@step.cmu.ac.th* 

 
Settawut Janthima1, Choncharoen  Sawangrat2*, Chawit  Prasuwan3  and Thanasit  Dumnil4 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University 
E-mail: choncharoen@step.cmu.ac.th* 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมผิวทองแดงส าหรับเป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์คาร์บอนนาโนทิวป์ 
(Carbon nanotube) ด้วยเครื่องก าเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric Barrier Discharge: 
DBD) รวมทั้งวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเตรียมผิวทองแดง โดยขอบเขต คือ ใช้หลักการออกแบบ
การทดลองแบบแฟกทอเรียลเต็มจ านวน 2k มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมผิวทองแดง โดยประกอบด้วยตัว
แปรต้น 3 ตัวแปร คือ ก าลังไฟฟ้า อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน และเวลาในการทดลอง และตัวแปรตาม คือ มุมสัมผัสของ
หยดน้ าบนผิวทองแดง จากการทดลองพบว่าการใช้ไฟฟ้าก าลังไฟฟ้า 130 วัตต์ เวลา 90 วินาที และอัตราการไหลแก๊ส
อาร์กอน 130 sccm จะให้ค่ามุมสัมผัสของหยดน้ าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 100.63 องศา การเตรียมผิวทองแดงด้วยพลาสมา
นั้นจะมีมุมสัมผัสของผิวหยดน้ าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับทองแดงที่ไม่ผ่านการเตรียมผิวด้วยพลาสมา สะท้อนให้เห็นว่า
พลาสมาสามารถสร้างนาโนฟิล์มบนผิวทองแดง ซึ่งนาโนฟิล์มที่เกิดขึ้นนั้นสามารถช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวทองแดง
กับคาร์บอนนาโนทิวป์ และสามารถเพิ่มคุณสมบัติของคาร์บอนนาโนทิวป์ในความทนทานต่อการเกิดออกไซด์และการกัด
กร่อน ส่งผลให้คุณภาพของคาร์บอนนาโนทิวป์ดีขึ้นไปด้วย 
ค าหลัก: เครื่องก าเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ, ฟิล์มนาโนและมุมสัมผัสของหยดน้ า 
 
Abstract 

 This project is aim to preparation and finding influence of factors for Cu surface by Dielectric 
Barrier Discharge (DBD) Plasma. Full Factorial design 2k  technique is applied to find influence of 
factors and optimum result in each factor. Basically, there are 3 independent factors consist of 
electrical powder, Ar gas flow rate and time including only 1 dependent factor that is water contact 
angle. The result of experiment are electric power 130 watt, time 90 second and Argon gas flow rate 
130 sccm. As a result, These condition lead to water contact angle approximately 100.63 degree. In 
addition, The results found hydrophobic characteristic on preparing Cu surface more than non-
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preparing Cu surface. Therefore, hydeophobic characteristic is evidence of nano-film growing. The 
nano-film play a key role to reduce friction on Cu surface and increasing properties of carbon 
nanotube in oxide and wear protection. 
Keywords:  Dielectric barrier discharge Plasma, Nano film and Water contact angle 
 
 
1. บทน า 
 ทองแดงเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญมากใน
อุตสาหกรรม เช่น การน ามาใช้ท าลวดส่งกระแสไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เนื่องจากทองแดงเป็นโลหะที่ มี
คุณสมบัติในด้านการน าไฟฟ้าได้ดี จึงนิยมใช้เป็นแผ่นฐานรอง
ในการสังเคราะห์คาร์บอนนาโนทิวป์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดย
อะตอมคาร์บอนที่แตกตัวมาจากแหล่งก าเนิดจะไปท า
ปฏิกิริยากับทองแดงจนก่อตัวเป็นคาร์บอนนาโนทิวป์ (Park 
et al., 2006) หากผิวของทองแดงมีความขรุขระจะส่งผลท า
ให้อัตราการเกิดคาร์บอนนาโนทิวบ์ต ่าและเกิดไม่ทั่วทั้งพื้นผิว  
 งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาการเตรียมผิวทองแดง โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาจากเครื่องก าเนิดพลาสมา
แบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric Barrier 
Discharge : DBD) เข้ามาช่วยในการเตรียผิวทองแดง ในการ
เตรียมผิวจะช่วยในการลดแรงเสียดทานระหว่างผิวทองแดง
กับคาร์บอนนาโนทิวป์ และยังช่วยให้ทนต่อการเกิดออกไซด์
และการกัดกร่อน อีกทั้งยังเป็นตัวดักจับอะตอมคาร์บอนใน
การเกิดคาร์บอนนาโนทิวป์ได้ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของ
คาร์บอนนาโนทิวป์ดีขึ้นไปด้วย 
 
2. วิธีการด าเนินการ 
 การทดลองการเตรียมผิวทองแดงจะใช้หลักการ
ออกแบบการทดลอง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
ปัจจัย (Factors) ของการศึกษาการทดลองเตรียม
ผิวทองแดง จากนั้นจะดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตอบสนอง 
(Response) ของการทดลองนั้น แล้วท าการวิเคราะห์ผลหา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเตรียมผิวทองทอง  
 ในการทดลองจะใช้หลักการออกแบบการทดลองแบบ
แฟกทอเรียลเต็มจ านวน 2k  ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องก าเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริก

แบริเออร์ดิสชาร์จที่ส่งผลกระทบต่อผิวทองแดง ท าให้ได้ตัว
แปรควบคุมหรือตัวแปรต้น 3 ปัจจัย ได้แก่ ก าลังไฟฟ้า 
(Watt) เวลาที่ใช้ในการทดลองเตรียมผิวทองแดง (s) และ
อัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนจากเครื่องก าเนิดพลาสมา
แบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (Standard Cubic 
Centimeters per Minute : sscm) โดยตัวแปรตามหรือตัว
แปรตอบสนอง คือ มุมสัมผัสของหยดน้ าบนผิวทองแดง ใน
การทดลองจะท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 3 ครั้ง (Replicates) 
และจะให้ในแต่ละปัจจัยประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับสูง
และระดับต่ า แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับในการทดลองเตรียมผิวทองแดง 

ปัจจัย  สัญลักษณ์ ระดับ หน่วย 
ต่ า (-) สูง (+) 

ก าลังไฟฟ้า  Power (A) 100 130 Watt 
เวลา Time (B) 60 90 s 

อัตราการ
ไหล

อาร์กอน 
Gas (C) 100 130 sscm 

 
 จากตารางที่ 1 เป็นการออกแบบการทดลองแบบแฟก
ทอเรียลเต็มจ านวน 23  ซึ่งสามารถก าหนดเงื่อนไขหรือล าดับ
การทดลองได้ทั้งหมด 8 การทดลอง แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ล าดับการทดลองเตรียมผิวทองแดง 

ล าดับ 
การทดลอง 

ปัจจัยในการทดลอง 
ก าลังไฟฟ้า เวลา ปริมาณแก๊ส 

1 100 60 100 
2 130 60 100 
3 100 90 100 
4 130 90 100 
5 100 60 130 
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6 130 60 130 
7 100 90 130 
8 130 90 130 

 
 หลังจากวางแผนการออกแบบการทดลอง จะท าการ
ทดลองตามล าดับหรือเงื่อนไขการทดลอง และการบันทึกผล
การทดลองโดยการวัดจากมุมสัมผัสของหยดน้ าซึ่งเป็นตัว
แปรตอบสนองในการศึกษา โดยมีขั้นตอนการทดลอง แสดง
ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการทดลอง 
 

 จากรูปที่ 1 สามารถแสดงขั้นตอนการทดลองการ
เตรียมผิวทองแดง โดยสามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ท าการเตรียมชิ้นงานทองแดง โดยตัดแผ่น
ทองแดงให้มีขนาด 2x2 นิ้ว หลังจากนั้นจะใช้กระดาษทราย
ขัดและฟองน้ าในการขัดท าความสะอาด  
 ขั้นตอนที่ 2 น าแผ่นทองแดงที่ท าการขัดด้วยกระดาษ
ทรายไปท าการเช็ดท าความสะอาดให้แหง้ 
 ขั้นตอนที่ 3 ท าการทดลองด้วยเครื่องก าเนิดพลาสมา
แบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ โดยการทดลองจะท าการ
ทดลองตามล าดับการทดลองหรือเงื่อนไขการทดลอง  
 ขั้นตอนที่ 4 ท าการวัดผลของผิวทองแดงหลังการ
ทดลอง โดยจะใช้ DI Water ซึ่งเป็นน้ าที่ไม่มีประจุหยดลง
ผิวชิ้นงาน จากนั้นวัดมุมสัมผัสของหยดน้ า ด้วยเครื่อง 
Contact Angle measurement 

 ข้ันตอนที่ 5 ท าการวิเคราะห์และสรุปผล 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 ผลการทดลองหรือผลของตัวแปรตอบสนองนั้น
สามารถวัดผลได้จากค่าเฉลี่ยของมุมสัมผัสของหยดน้ า โดย
มุมสัมผัสของหยดน้ าสามารถบ่งบอกถึงสภาพการเกิดฟิล์ม
บางบนพื้นผิวทองแดงได้ ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ (บุญรักษ์ , 
2549) คือ หากหยดน้ ากับผิวมีมุมสัมผัสระหว่างผิวน้อยกว่า 
90 องศา แสดงว่าผิวมีความชอบน้ า (Hydrophilic) และหาก
มุมสัมผัสระหว่างผิวอยู่ระหว่าง 90 - 150 องศา แสดงว่าผิว
มีความไม่ชอบน้ า (Hydrophobic) ซึ่งจากการวัดมุมสัมผัส
ของหยดน้ าบนผิวทองแดงที่ยังไม่ได้ท าการเตรียมผิว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.31 องศา แสดงดังรูปที่ 2 และผลการ
ทดลองของผิวทองแดงที่ได้รับการเตรียมผิวตามล าดับการ
ทดลอง โดยท าการวัดซ้ า 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยเพ่ือวิเคราะห์
มุมสัมผัสของหยดน้ าในลักษณะของความไม่ชอบน้ าที่ดีที่สุด 
แสดงได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยมุมสัมผัสของหยดน้ าจากการทดลองซ้ า 3 ครั้ง 

ล าดับ 
การทดลอง 

ค่าเฉลี่ยมุมสัมผัสหยดน  า (องศา) ค่าเฉลี่ย 
(องศา) ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 

1 82.09 81.66 80.07 81.27 
2 86.87 85.96 86.35 86.39 
3 84.16 83.30 83.39 83.61 
4 88.50 88.17 88.10 88.26 
5 73.53 73.49 74.87 73.96 
6 93.54 94.42 94.71 94.23 
7 79.29 80.82 78.27 79.46 
8 99.63 104.34 97.92 100.63 

  

 
รูปที่ 2 มุมสัมผัสของหยดน้ าบนทองแดงก่อนการทดลอง 

 

ทดลองการเตรียม
ผิวทองแดง ด้วย 
DBD Plasma 

ขัดผิวของ 
แผ่นทองแดง 

เช็ดท าความสะอาดแผ่น
ทองแดงให้แห้ง 

วิเคราะห์ผล ทดสอบมุมสัมผัสหยดน้ า 
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 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยมุมสัมผัสของหยดน้ าจากตาราง
ที่ 3 สามารถน ามาวิเคราะห์หาความแตกต่างจากการทดลอง
ได้ในแต่ละล าดับการทดลองหรือเงื่อนไขการทดลองได้ ดังนี้ 
 เงื่อนไขที่ 1 ไดผ้ลของค่าเฉลี่ยของมุมสัมผัสของหยดน้ า
เท่ากับ  81.27 องศา แสดงดังรูปที่ 3 (A) จะสังเกตุได้ว่ามี
มุมสัมผัสของหยดน้ ามากกว่าชิ้นงานที่ไม่ได้รับการเตรียมผิว
อยู่มาก แสดงว่าผิวทองแดงได้เกิดฟิล์มนาโน แต่ความหนา
ของฟิล์มยังไม่มากพอที่จะท าให้เกิดสภาพความไม่ชอบน้ าบน
ผิวของชิ้นงาน 
  เงื่อนไขที่ 2 ได้ผลของค่าเฉลี่ยของหยดน้ าเท่ากับ 
86.39 องศา แสดงดังรูปที่ 3 (B) จะสังเกตได้ว่ามุมสัมผัสของ
หยดน้ าเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ เพิ่ม
ก าลังไฟฟ้าเข้าไปท าให้เกิดการแตกตัวของแก๊สเพิ่มขึ้น 
 เงื่อนไขที่ 3 ได้ผลของค่าเฉลี่ยของหยดน้ า เท่ากับ  
83.61 องศา แสดงดังรูปที่ 3 (C) จะสังเกตได้ว่าขนาดของมุม
จะเพิ่มข้ึนมากกว่าการทดลองในเงื่อนไขที่ 1 เล็กน้อย ซึ่งเป็น
ผลมาจากเวลาที่ใช้ในการเตรียมผิวที่นานท าให้เกิดฟิล์มนาโน
บนพื้นผิวมากกว่า 
 เงื่อนไขที่ 4 ได้ผลของค่าเฉลี่ยของหยดน้ า เท่ากับ   
88.26 องศา แสดงดังรูปที่ 3 (D) ซึ่งมุมของหยดน้ ามากขึ้น 
แสดงว่าผิวของทองแดงมีความชอบน้ าน้อยลง เป็นผลมาจาก
ก าลังไฟฟ้าที่เพิ่มเข้าไป ท าให้แก๊สแตกตัวได้ดีขึ้นท าให้เกิด
ฟิล์มนาโนบนพื้นผิวได้มากขึ้น 
 เงื่อนไขที่ 5 ได้ผลของค่าเฉลี่ยของหยดน้ า เท่ากับ    
73.96 องศา แสดงดังรูปที่ 3 (E) จะสังเกตได้ว่าผิวทองแดง
ยังมีความชอบน้ าอยู่มากและขนาดของมุมสัมผัสของหยดน้ า
มีความใกล้เคียงกับพื้นผิวชิ้นงานที่ยังไม่ได้เตรียมผิว ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่ใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยเป็นสาเหตุท าให้มีแก๊สที่ยัง
ไม่สามารถแตกตัวอยู่มาก ส่งผลให้การเกิดพลังงานพลาสมา
ลดลงไปด้วย 
 เงื่อนไขที่ 6 ได้ผลของค่าเฉลี่ยของหยดน้ าเท่ากับ    
94.23 องศา แสดงดังรูปที่ 3 (F) จะเห็นได้ว่าขนาดของมุม
ของหยดน้ ามีลักษณะเป็นมุมป้านออกมาเล็กน้อย แสดงว่าผิว
ของทองแดงมีความไม่ชอบน้ า เป็นผลมาจากการเพิ่มไฟฟ้า
เข้าไปท าให้แก๊สแตกตัวได้มากรวมถึงมีปริมาณของแก๊สที่
มากพอท าให้เกิดฟิล์มนาโนบนพื้นผิวทองแดงที่หนามาก 

 เงื่อนไขที่ 7 ได้ผลของค่าเฉลี่ยของหยดน้ าเท่ากับ    
79.46 องศา แสดงดังรูปที่ 3 (G) ซึ่งมีค่ามุมสัมผัสมากกว่า
เงื่อนไขที่ 5 เล็กน้อย เป็นผลมาจากการที่ใช้เวลามากขึ้น จึง
ท าให้เกิดฟิล์มนาโนมากขึ้นไปด้วย 
 เงื่อนไขที่ 8 ได้ผลของค่าเฉลี่ยของหยดน้ าเท่ากับ    
100.63 องศา แสดงดังรูปที่ 3 (H) จะสังเกตุได้ว่าค่ามุม
สัมผัสของหยดน้ ามีค่ามากที่สุดในทุกเงื่อนไข แสดงว่าผิวของ
ทองแดงมีความไม่ชอบน้ า สู งมาก ซึ่ ง เป็นผลมาจาก
ก าลังไฟฟ้าและแก๊สมีความเหมาะสมที่ท าให้เกิดการแตกตัว
ของแก๊สที่เกิดพลาสมามาก และเวลาที่เหมาะสมท าให้ฟิล์ม
นาโนที่มีความหนาส่งผลให้พ้ืนผิวมีความไม่ชอบน้ าสูง 
 
 

 
 
  

  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงผลมุมสัมผัสของหยดน้ าตามเงื่อนไขการทดลอง 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 

(G) (H) 
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3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์มุมของหยดน  า 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์มุมของหยดน้ า แสดงให้เห็น
ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงมุมสัมผัสของหยดน้ าตามเงื่อนไข
การทดลองทั้งหมด 8 การทดลอง แสดงดังตารางที่ 3 จะเห็น
ว่ามุมสัมผัสของหยดน้ ามีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน ซึ่งขนาดของ
มุมหยดน้ าจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยที่ใช้ ในการทดลอง
ของแต่ละเงื่อนไข และจะเห็นว่าขนาดของมุมสัมผัสของหยด
น้ าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ระหว่าง 80-90 องศา ซึ่งเป็นช่วงของ
ผิวที่มีความชอบน้ า โดยค่าต่ าสุดของมุมสัมผัสของหยดน้ าอยู่
ที่การทดลองเงื่อนไขที่ 5 ซึ่งผลของมุมสัมผัสของหยดน้ า
เฉลี่ยเท่ากับ 73.96 องศา และสูงสุดอยู่ที่การทดลองเงื่อนไข
ที่ 8 ผลของมุมสัมผัสของหยดน้ าเฉลี่ยเท่ากับ 100.63 องศา 
แสดงว่าผิวทองแดงมีความไม่ชอบน้ า และจากการทดลองซ้ า
ทั้งหมด 3 ครั้งพบว่าค่ามุมสัมผัสหยดน้ าในแต่ละเงื่อนไขมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ค่าของมุมสัมผัสของหยดน้ าที่
ได้มีความแตกต่างกันไม่มากและมีค่าใกล้เคียงกัน 
 
3.2 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาถึง
อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขนาดของมุมสัมผัสของ
หยดน้ า โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซนต์ หรือ

ที่ระดับนัยส าคัญ  = 0.05 พบว่า จากการวิเคราะห์โดย
ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน แสดงดังรูปที่ 4 และท า
การยืนยันผลของผลกระทบที่มีผลต่อขนาดของมุมสัมผัสของ
หยดน้ าด้วยกราฟปกติของผลกระทบ แสดงดังรูปที่ 5 จะเห็น
ได้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อขนาดของมุม
สัมผัสของหยดน้ า คือ ก าลังไฟฟ้า (Power : A), เวลา 
(Time : B), อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน (Gas :C), ปัจจัยร่วม
ของก าลังไฟฟ้ากับอัตราการไหลแก๊สอาร์กอน (Power*Gas : 
AC) และปัจจัยร่วมของเวลากับอัตราการไหลแก๊สอาร์กอน 
(Time*Gas : BC) ซึ่งสามารถน าสัมประสิทธิ์ของผลกระทบที่
มีนัยส าคัญมาสร้างเป็นแบบจ าลองแบบลดรูปในรูปของค่า
แปลง (Uncoded unit) ได้ดังสมการ [a] 
 
  ̂ =  85.9771 + 6.3988A + 2.0137B +    

        1.0921C + 3.9588AC + 0.9621BC    [a] 
 
 กราฟพาเรโตแสดงดังรูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงระดับ
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัย โดยปัจจัยก าลังไฟฟ้า 
(Power : A) มีผลกระทบมากที่สุด และปัจจัยที่ไม่มี
ผลกระทบต่อขนาดของมุมสัมผัสของหยดน้ า คือ ปัจจัยร่วม
ของก าลังไฟฟ้า, เวลากับอัตราการไหลแก๊สอาร์กอน 
(Power*Time*Gas : ABC) และปัจจัยร่วมของก าลังไฟฟ้า
กับเวลา (Power*Time : AB)  
 เมื่อพิจารณาผลกระทบหลักหรือปัจจัยหลัก คือ 
ก าลังไฟฟ้าและอัตราการไหลแก๊สอาร์กอน แสดงดังรูปที่ 7 
พบว่ากราฟของผลกระทบหลักทั้ง 3 ปัจจัย มีลักษณะ
คล้ายกัน คือ เป็นเส้นตรงที่มีความชันสูงขึ้นเมื่อเพิ่มระดับ
ของปัจจัย และก าลังไฟฟ้า จะมีความชันมากที่สุด ซึ่งจะ
ส่งผลต่อขนาดมุมสัมผัสหยดน้ ามากที่สุด เมื่อเพิ่มระดับของ
ปัจจัยจะท าให้ได้มุมสัมผัสของหยดน้ ามากที่สุด และเมื่อลด
ระดับปัจจัยลงก็จะท าให้ได้ค่ามุมสัมผัสของหยดน้ าที่มีค่า
น้อยที่สุดด้วยเช่นกัน 
 
Factorial Fit: Response versus A, B, C  
Estimated Effects and Coefficients for Response  
(coded units) 
 
Term       Effect      Coef   SE Coef T       P 
Constant          85.9771 0.2823   304.58   0.000 
A          12.7975 6.3988    0.2823    22.67   0.000 
B            4.0275    2.0137    0.2823    7.13   0.000 
C            2.1842    1.0921    0.2823    3.87  0.001 
A*B        0.1075    0.0538    0.2823    0.19   0.851 
A*C        7.9175    3.9588    0.2823   14.02   0.000 
B*C        1.9242    0.9621    0.2823    3.41   0.004 
A*B*C     0.3475    0.1737    0.2823    0.62   0.547 
 
S = 1.38290      PRESS = 68.8469 
R-Sq = 98.01%   R-Sq(pred) = 95.52%   R-Sq(adj) = 97.14% 
 

Analysis of Variance for Response (coded units) 
Source       DF  Seq SS    Adj SS    Adj MS     F        P 
Main Effects    3    1108.60   1108.60  369.535  193.23  0.000 
  A                  1    982.66     982.66    982.656  513.83 0.000 
  B                  1    97.32       97.32     97.325    50.89   0.000 
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  C                  1    28.62       28.62     28.624    14.97   0.001 
2-Way Inter     3    398.40     398.40    132.802  69.44   0.000 
  A*B               1    0.07        0.07        0.069     0.04     0.851 
  A*C        1    376.12    376.12     376.121  196.67 0.000 
  B*C               1    22.21      22.21       22.215   11.62   0.004 
3-Way Inter     1    0.72        0.72        0.725     0.38     0.547 
  A*B*C            1    0.72        0.72        0.725     0.38     0.547 
Residual Error 16   30.60     30.60        1.912 
  Pure Error      16   30.60     30.60        1.912 
Total              23   1538.33 
 

รูปที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 

 
รูปที่ 5 กราฟปกติของผลกระทบของปัจจัย 

 

 
รูปที่ 6 กราฟพาเรโตของผลกระทบของปัจจัย 

 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงผลกระทบหลักของปัจจัย 

 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของผลกระทบหรือ
อิทธิพลร่วมทั้ง 3 ปัจจัย แสดงดังรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่
มีผลกระทบร่วมต่อกันมากที่สุด คือ ก าลังไฟฟ้ากับอัตราการ
ไหลแก๊สอาร์กอน (Power*Gas : AC) กล่าวคือ เมื่อใช้อัตรา
การไหลของแก๊สอาร์กอนมากและใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยจะท าให้
ได้มุมสัมผัสของหยดน้ าน้อย แต่เมื่อท าการเพิ่มระดับของ
ก าลังไฟฟ้ามากขึ้นจะท าให้ได้มุมสัมผัสของหยดน้ ามากขึ้น 
เนื่องจากเมื่อใช้อัตราการไหลแก๊สอาร์กอนในปริมาณมากแต่
ใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยจะส่งผลท าให้เกิดพลาสมาได้น้อยเพราะว่า
แก๊สจะแตกตัวได้ไม่ดี แต่เมื่อเพิ่มระดับก าลังไฟฟ้ามากขึ้นจะ
ส่งผลท าให้แก๊สแตกตัวได้ดีท าให้เกิดพลาสมาได้มากขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลต่อมุมสัมผัสของหยดน้ าที่ได้มากขึ้น 
 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงผลกระทบร่วมของปัจจัย 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการเตรียมผิวทองแดงและวิเคราะห์
หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเตรียมผิว ด้วยเครื่อง
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ก าเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ โดยใช้
หลักการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลเต็มจ านวน 
2k มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมผิวทองแดง 
โดยที่ประกอบด้วยตัวแปรต้น 3 ปัจจัย คือ ก าลังไฟฟ้า อัตรา
การไหลแก๊สอาร์กอน และเวลาในการทดลอง และตัวแปร
ตาม คือ มุมสัมผัสของหยดน้ าบนผิวทองแดง ผลการทดลอง
พบว่าการใช้ไฟฟ้าก าลังไฟฟ้า 130 วัตต์ เวลา 90 วินาที และ
อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน 130 sccm จะให้ค่ามุมสัมผัส
ของหยดน้ าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 100.63 องศา สะท้อนให้เห็น
ว่าพลาสมาสามารถสร้างนาโนฟิล์มบนพื้นผิวทองแดง ซึ่ง
ฟิล์มนาโนที่เกิดขึ้นนั้นสามารถช่วยลดแรงเสียดทานระหว่าง
ผิวทองแดงกับคาร์บอนนาโนทิวป์ในกระบวนการสังเคราะห์ 
และสามารถเพิ่มคุณสมบัติของคาร์บอนนาโนทิวป์ในด้าน
ความแข็งแรงและความทนทานต่อการสึกหรอได้มากขึ้น 
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การประยุกต์ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนองส าหรับการหาพารามิเตอร์ในการตัดที่เหมาะสมและ
การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวส าหรับกระบวนการกดัปาดหน้าเหล็กเครื่องมือ  

 

Application of Response Surface Methodology for Optimization of Cutting 
Parameters and Prediction Surface Roughness for Face Milling Process of  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมและพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในกระบวนการกัดปาดหน้าเหล็กกล้า
เครื่องมือ SKH51 โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองแบบบ็อก -เบห์นเคน ปัจจัยที่ ใช้ในการทดลอง 
ประกอบด้วย ความเร็วรอบ อัตราป้อน และความลึกในการตัด จากการทดลองพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อค่าความขรุขระ
ผิว คือ ความเร็วรอบ อัตราป้อน และความลึกในการตัด สภาวะที่เหมาะสมต่อค่าความขรุขระผิวการกัดปาดหน้า คือ 
ความเร็วรอบ 1,000 รอบ/นาที อัตราป้อน 315 มิลลิเมตรต่อนาที และความลึกในการตัด 0.75 มิลลิเมตร ได้ค่าความ
ขรุขระผิว เท่ากับ 0.713 ไมโครเมตร 
ค าหลัก  เครื่องกัด, ความขรุขระผิว, วิธีพ้ืนผิวตอบสนอง, เหล็กเครื่องมือ 

 

Abstract 
The objective of this research was to find the optimal conditions and prediction of surface roughness 
with facing milling of Tool Steel SKH51 by using the experimental design of Box-Behnken design. The 
factors used in experiment which included with speed, feed rate and depth of cut. From the 
experiment, the main factors resulted in the surface roughness were speed, feed rate, and depth of 
cut. Likewise, the optimal condition on the surface roughness consisted the speed 1,000 rpm, feed 
rate 315 mm/min, and depth of cut 0.75 mm. From this equation, it revealed the surface roughness 
0.713 m. 
Keywords:  milling machine, surface roughness, response surface methodology, tool steel. 
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1. บทน า 
 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมมีการเติบโตไปอย่าง
รวดเร็ว จะเห็นได้จากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ลั ก ษณะที่ ห ล า กหล ายแล ะมี ค ว า มซั บ ซ้ อ นม าก ขึ้ น 
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์หลายๆ ประเภท จ าเป็นต้องมีการระบุ
คุณลักษณะที่ส าคัญเพื่อให้การน าผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือค่า
ความขรุขระผิวของชิ้นงานส าเร็จ เช่น แบบพิมพ์ส าหรับงาน
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ตัด และชิ้นส่วนในงานแม่พิมพ์
เป็นต้น เครื่องจักรที่นิยมน ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานที่ต้องการ
คุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้ เช่น เครื่องกัด เครื่องกลึง เป็นต้น
โดยเฉพาะเครื่องกัด ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีความแม่นย าสูงและ
นิยมน ามาประยุกต์ใช้ในการกัดขึ้นรูปวัสดุอย่างหลากหลาย 
ปัจจุบันในการเลือกค่าตัวแปรในการผลิตชิ้นงานด้วยการ
ก าจัดเศษนั้นจะอาศัยค่าที่อ้างอิงจากค่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นการ
ระบุโดยประมาณของตัวแปรในการผลิตในช่วงกว้างๆ ทั้ง
ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาในเชิงลึกลงไป รวมทั้งการประเมิน
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในการผลิตกับข้อจ ากัดของชิ้นงาน
ในลักษณะของผิวส าเร็จ ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนในวงการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการ
พัฒนางานด้านระบบการผลิตมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนา
ชิ้นส่วนให้มีคุณภาพสูงขึ้น และให้มีต้นทุนในการผลิตต่ า 
โดยเฉพาะเหล็กเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 เป็นที่ต้องการ
ของอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สามารถน าไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง มีคุณสมบัติเด่นด้านความต้านทานต่อการสึกหรอ 
ทนต่อการกระแทกได้ดี มีความต้านทานแรงกด ทนต่อ
อุณหภูมิได้สูง มีความสามารถในการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล 
และมีคุณสมบัติทางกลอื่นๆ ที่ดี ซึ่งการน าไปใช้งานไม่ว่าจะ
เป็นอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เครื่องจักรกล หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ ที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป
ชิ้นงานโดยการตัดเฉือนที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความเที่ยงตรงสูง  

  กระบวนการแปรรูปชิ้นงานโดยการตัดเฉือนด้วยการกัด
ปาดหน้าด้วยเครื่องกัด ได้มีการคิดค้นวิจัยและศึกษาสภาวะ
การตัดต่างๆ เช่น ความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกใน
การตัด เป็นต้น [1] รวมไปถึงชนิดของเครื่องมือตัด เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับวัสดุแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ชิ้นงานที่ผ่านการแปรรูป ยืดอายุการใช้งานของมีดตัด ลด
ต้นทุนในการผลิต และเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงงานผู้ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนต่างๆ จากเหล็กเครื่องมือใน
ประเทศไทย ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไขที่
เหมาะสมในการกัดปาดผิวหน้าเหล็กเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH 
51 โดยใช้เครื่องกัดกึ่งอัตโนมัติ โดยการก าหนดเงื่อนไขที่
เหมาะสมในกระบวนการตัดเฉือน เช่น ความเร็วรอบ อัตรา
ป้อน และความลึกในการตัด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเงื่อนไข
เหล่านี้ต้องอาศัยจากประสบการณ์และความช านาญของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ดังนั้นงานวิจัยนี้เป็นการหาพารามิเตอร์
ในการตัดที่เหมาะสมและการพยากรณ์ค่าความขรุขระผิว
ส าหรับการกัดปาดหน้าเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 ด้วยการ
ออกแบบการทดลองแบบบ็อก-เบห์นเคน เพื่อเป็นประโยชน์
ทางวิชาการและสามารถน าไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมแปรรูป
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่อไป 
 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
เครื่องกัดแนวตั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Obraeci Strojie รุ่น 
FGV 32 ผลิตในประเทศสาธารณรัฐเช็ก ช่วงของความเร็ว
รอบตั้งแต่ 45-2,000 รอบ/นาที อัตราป้อนตามขั้นของเฟือง
ทดของโต๊ะงานแกน X และ Y เท่ากับ 14-900 มิลลิเมตร/
นาที แสดงดังรูปที่ 1(ก) เครื่องมือตัด เป็นเม็ดมีดคาร์ไบค์ 
ยี่ห้อ Iscar แบบ SEKT 1204 AFR-HM IC 4050 จับแบบ 5 
ฟัน หัวปาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มิลลิเมตร ช่วงของค่า
ความเร็วตัดตั้งแต่ 100-300 เมตร/นาที และช่วงของอัตรา
ป้อน 0.10-0.15 มิลลิ เมตร/ฟัน แสดงดังรูปที่  1 (ข ) ใช้
เครื่องวัดความขรุขระผิว ยี่ห้อมิตูโตโย รุ่น SJ-210 ผลิตใน
ประเทศญี่ปุ่น แสดงดังรูปที่ 1(ค) และวัสดุที่ใช้ในการทดลอง
เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 หน้าตัดกว้าง 150 มิลลิเมตร 
ยาว 250 มิลลิเมตร หนา 50 มิลลิเมตร แสดงดังรูปที่ 1(ง) 
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                    (ก)                                     (ข) 

 
                    (ค)                                     (ง) 

รูปที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง (ก) เครื่องกัด         
(ข) เครื่องมือตัด (ค) เครื่องวัดความขรุขระผิว (ง) ชิ้นงานทดลอง 

 
3. วิธีการวิจัย 
 การด าเนินงานวิจัยนี้เพื่อหาการหาพารามิเตอร์ในการ
ตัดที่เหมาะสมและการพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวส าหรับ
การกัดปาดหน้าเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 โดยการ
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองแบบบ็อก-เบห์นเคน โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยและอุปกรณ์ในการทดลองดังนี้ 
  3.1) การออกแบบการทดลอง 
   งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบการทดลองด้วยวิธีการ
พื้นผิวผลตอบสนอง (Response Surface Methodology; 
RSM) ด้วยการออกแบบการทดลองแบบบ็อก-เบห์นเคน 
(Box–Behnken Design) ซึ่งเป็นการออกแบบที่ทุกระดับ
ของแต่ละปัจจัยอยู่ในช่วงที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งแต่ละปัจจัยจะมี
ระดับการทดลอง 3 ระดับ คือ ระดับต่ า (–1) ระดับกลาง (0) 
และระดับสูง (+1) วิเคราะห์ผลทางสถิติกระท าโดยใช้
โปรแกรม Design-Expert (Version 8.0.6, Stat-Ease, Inc.) 
ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการทดลองประกอบด้วย ความเร็ว
รอบ (Speed) ที่ 500, 710 และ 1,000 รอบ/นาที อัตรา
ป้อน (Feed Rate) ที่ 315, 450 และ 630  มิลลิเมตร/นาที 
และความลึกในการตัด (Depth of Cut) ที่ 0.50, 0.75 และ 
1 มิลลิเมตร ผลตอบสนอง คือ ค่าความขรุขระผิว (Surface 
Roughness; Ra) จากการออกแบบการทดลองได้สภาวะการ
ตัดที่ใช้ในการทดลองได้ทั้งหมด 17 สภาวะ เนื่องมีการท าซ้ า
ที่จุดกึ่งกลาง 5 ครั้ง แสดงดังตารางที่ 1 
 3.2) การออกแบบวิธีการวัด  

  เมื่อท าการทดลองกัดปาดหน้าเหล็กกล้าเครื่องมือ 
SKH51 เสร็จแล้ว จะท าการวัดค่าความขรุขระผิวบนผิวหน้า
เหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 การทดลองนี้จะท าการกัดปาด
หน้าที่ระยะทาง 250 มิลลิเมตร และก าหนดจุดวัดที่ระยะห่าง
จากหน้าตัดเท่ากับ 50, 125, 200 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องวัด
ความขรุขระผิว ยี่ห้อ Mitutoyo รุ่น SJ-210 โดยในแต่ละค่า
ของสภาวะการกัดจะวัด 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของค่าความ
ขรุขระผิว โดยค่าที่วัดได้เป็นค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ การวัด
ค่าเพื่อเก็บข้อมูลจะท าการวัดทันทีเมื่อกัดปาดหน้าชิ้นงาน
ทดลองเสร็จ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยท าการ
วัดในทิศทางขนานกับทิศทางการกัดปาดหน้าเหล็กเครื่องมือ 
SKH 51 
 3.3) การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 จากการการออกแบบการทดลองด้วยวิธีการพื้นผิว
ผลตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) 
ด้วยการออกแบบการทดลองแบบบ็อก-เบห์นเคน จะท าการ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการทดลอง วิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวน (ANOVA) ของผลการทดลอง และน าผลไป
วิเคราะห์ตัวแบบสมการถดถอย (Regression) และสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความขรุขระผิว  
 
 3.4) การทดลองยืนยันผล 
 การทดลองยืนยันผลเป็นการทดลองเพื่อยืนยันผลของ
ปัจจัยที่ได้ว่าสอดคล้องกับการทดลองที่ผ่านมาหรือไม่ โดยน า
สมการถดถอยมาพยากรณ์ความขรุขระผิว ท าการสุ่มสภาวะ
การกัดอยู่ในขอบเขตที่ก าหนด แล้วน าผลที่ ได้จากการ
พยากรณ์มาเปรียบเทียบค่าจริง (dt) ที่ได้จากการทดลอง 
และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ส าหรับค่า
ความขรุขระผิวไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute 
Percentage Error; MAPE) 
 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ในการทดลองกัดปาดหน้าเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 
ได้ใช้โปรแกรม Design-Expert เพื่อก าหนดล าดับการทดลอง
และออกแบบการทดลองแบบบ็อก-เบห์นเคน ที่มี 3 ปัจจัย 
ซึ่งประกอบด้วย ความเร็วรอบ (Speed) อัตราป้อน (Feed 
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Rate) และความลึกในการตัด (Depth of Cut) โดยแต่ละ
ปัจจัยมี 3 ระดับ และมีการท าซ้ าที่จุดกึ่งกลาง 5 ครั้ง ดังนั้น
จึงมีจ านวนการทดลองทั้งหมด 17 สภาวะ [4-6] โดยค่า
ผลตอบสนองที่ได้จากการทดลอง คือ ค่าความขรุขระผิว ดัง
ตารางที่ 1 
 4.1 การวิเคราะห์รูปแบบจ าลองการถดถอยทางสถิติที่
เหมาะสมของค่าความขรุขระผิว  
  ผลการทดลองแสดงดังตารางที่  1 สามารถน ามา
วิเคราะห์เพื่อเลือกรูปแบบจ าลองการถดถอยทางสถิติที่
เหมาะสม ซึ่งผลการวิเคราะห์ทางสถิติ แสดงดังตารางที่  2 
พบว่ารูปแบบจ าลองการถดถอยแบบ Quadratic มีค่า Adj-
R2 เท่ากับ 98.90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่ารูปแบบอื่นๆ และมี
ค่า P-value ของ Lack of Fit ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ 
0.05 หมายความว่ารูปแบบจ าลองการถดถอยมีความสมรูป
กับข้อมูล [7] ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปจ าลองแบบ Quadratic  
มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวใน
การกัดปาดหน้าเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 
 4.2 การตรวจสอบความพอเพียงของรูปแบบจ าลอง 
 การตรวจสอบความพอเพียงของรูปแบบจ าลอง เป็น
การตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องของรูป
แบบจ าลอง เพื่อยืนยันความเพียงพอและความน่าเชื่อถือของ
รูปแบบจ าลองการถดถอยที่ได้รับจากการทดลอง จากรูปที่  
2(ก) กราฟความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Probability) 
พบว่าไม่มีค่าที่ผิดปกติเกิดขึ้นในกราฟตลอดจนข้อมูลมีการ
แนบชิดกับเส้นตรงหรือแสดงเป็นเส้นตรง ดังนั้นสามารถสรุป
ได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ รูปที่ 2(ข) แสดง
กราฟค่าเศษเหลือต่อล าดับการทดลอง พบว่าค่าเศษเหลือไม่
มีความสัมพันธ์กับล าดับการทดลองที่เป็นแนวโน้ม หรือมี
ความสัมพันธ์ที่สามารถคาดการณ์ได้ตลอดจนไม่มีค่าที่
ผิดปกติเกิดขึ้นในกราฟ รูปที่ 2(ค) แสดงกราฟค่าเศษเหลือต่อ
ค่าพยากรณ์ และพบว่าค่าเศษเหลือมีการกระจายตัวที่ไม่มี
แนวโน้มหรือรูปแบบที่แน่นอน เช่นเดียวกันค่าเศษเหลือมีการ
กระจายรอบๆ ค่าศูนย์ที่เท่าๆ กัน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
ข้อมูลมีความเสถียรภาพของความแปรปรวนและคุณสมบัติ
ด้านความเป็นอิสระ และรูปที่ 2(ง) แสดงกราฟค่าพยากรณ์
ต่อค่าการทดลองจริง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าที่ได้
จากการพยากรณ์โดยรูปแบบจ าลองการถดถอยและการ

ทดลองจริง พบว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างเป็น
เส้นตรง ซึ่งเป็นการยืนยันว่ารูปแบบจ าลองการถดถอยเหล่านี้
สามารถพยากรณ์ค่าจากการทดลองได้อย่างแม่นย า ดังนั้น
จากการวิเคราะห์กราฟทั้ง 4 และข้อมูลเหล่านี้สามารถสรุป
ได้ว่ารูปแบบจ าลองมีความน่าเชื่อถือและมีความพอเพียง 
 4.3 สมการถดถอยและการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของค่าความขรุขระผิว  
 จากผลการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการ
ทดลอง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ จึงน าข้อมูลผลการ
วัดความขรุขระผิวมาท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ปัจจัย เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยที่ท าการศึกษานั้นมีปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อความขรุขระผิวของเหล็กเครื่องมือ SKH51 
โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3 การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพบว่าปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ความเร็วรอบ 
อัตราป้อน และความลึกในการตัด และอันตรกิริยาระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ที่ท าการทดลองมีอิทธิพลต่อค่าความขรุขระผิว
ของเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 ทั้งหมด เนื่องจากมีค่า P-
Value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และจากการ
วิเคราะห์การถดถอย สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่างๆ ในรูปของสมการก าลังสอง (Quadratic) ของค่า
ความขรุขระผิว ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการแบบ Actual 
Variable ดังสมการที่ 1 คือ 
 

 Ra = 1.45987 – (1.499110-3  Speed) + 

(4.4349210-4  Feed Rate) – (0.14810  Depth of Cut) 

+ (3.5555610-7  Speed  Feed Rate) – (4.3600010-4 

 Speed  Depth of Cut) + (3.8095210-4  Feed Rate 

 Depth of Cut) + (7.92400  10-7  Speed)2- (9.36256 

 10-7 Feed Rate2) + (0.26440  Depth of Cut2)     (1)      
                                                 

 จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในรูปของ
สมการก าลังสองของค่าความขรุขระผิว สามารถน ามาสร้าง
กราฟพื้นผิวตอบสนองและกราฟโครงร่าง จากรูปที่ 3 แสดง
ให้เห็นว่าถ้าใช้ความเร็วตัดน้อยลง และใช้อัตราป้อนเพิ่มขึ้น 
จะท าให้ค่าความขรุขระผิวมากขึ้น และถ้าใช้ความเร็วตัด
เพิ่มขึ้น อัตราป้อนน้อยลง จะท าให้ค่าความขรุขระผิวลดลง 
จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าถ้าใช้ความลึกในการตัดเพิ่มขึ้น 
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และใช้อัตราป้อนเพิ่มขึ้น จะท าให้ค่าความขรุขระผิวมากขึ้น 
และถ้าใช้ความลึกในการตัดน้อยลง อัตราป้อนน้อยลง จะท า
ให้ค่าความขรุขระผิวลดลง จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าถ้าใช้
ความเร็วตัดน้อยลง และใช้ความลึกในการตัดเพิ่มขึ้น จะท า
ให้ค่าความขรุขระผิวมากขึ้น และถ้าใช้ความเร็วตัดเพิ่มขึ้น 
ความลึกในการตัดน้อยลง จะท าให้ค่าความขรุขระผิวลดลง 
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รูปที่ 2 การตรวจสอบความพอเพียงของรูปแบบจ าลองการถดถอยของ
ค่าความขรุขระผิว (ก) กราฟความน่าจะเป็นแบบปกต ิ(ข) กราฟค่าเศษ
เหลือต่อล าดับการทดลอง (ค) กราฟค่าเศษเหลือต่อค่าที่พยากรณ ์และ 

(ง) กราฟค่าพยากรณ์ต่อค่าการทดลองจริง 
 
 
 
 
 
 
 

      ตารางที่ 1 แผนการทดลองและผลของค่าความขรุขระผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 ที่สภาวะต่างๆ 

Runs 
Factors Surface Roughness (µm) 

Speed  
(rpm) 

Feed Rate 
(mm/min) 

Depth of Cut 
(mm) 

1 2 3 Average 

1 1,000 (+1) 450 (0) 1.00 (+1) 0.796 0.814 0.733 0.781 
2 710 (0) 450 (0) 0.75 (0) 0.843 0.781 0.855 0.826 
3 1,000 (+1) 450 (0) 0.50 (–1) 0.792 0.740 0.798 0.777 
4 500 (–1) 450 (0) 0.50 (–1) 0.941 0.932 1.001 0.967 
5 710 (0) 450 (0) 0.75 (0) 0.893 0.831 0.820 0.848 
6 710 (0) 450 (0) 0.75 (0) 0.839 0.834 0.824 0.832 
7 710 (0) 450 (0) 0.75 (0) 0.833 0.781 0.874 0.829 
8 710 (0) 315 (–1) 0.50 (–1) 0.786 0.851 0.772 0.803 
9 500 (–1) 630 (+1) 0.75 (0) 0.962 0.968 0.999 0.976 
10 710 (0) 315 (–1) 1.00 (+1) 0.801 0.851 0.796 0.816 
11 710 (0) 450 (0) 0.75 (0) 0.839 0.891 0.794 0.841 
12 1,000 (+1) 630 (+1) 0.75 (0) 0.754 0.778 0.804 0.779 
13 710 (0) 630 (+1) 1.00 (+1) 0.851 0.919 0.881 0.884 
14 1,000 (+1) 315 (–1) 0.75 (0) 0.703 0.719 0.735 0.719 

(ก) 

(ค) 

(ง) 

(ข) 

(ข) 

(ง) 
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15 710 (0) 630 (+1) 0.50 (–1) 0.802 0.864 0.767 0.811 
16 500 (–1) 450 (0) 1.00 (+1) 0.992 1.182 1.065 1.080 
17 500 (–1) 315 (–1) 0.75 (0) 0.986 0.954 0.976 0.972 

 

     ตารางที่ 2 การวิเคราะห์หารูปแบบสมการที่เหมาะสมส าหรับการกัดปาดหน้าเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 ต่อค่าความขรุขระผิวด้วยวิธีการออกแบบ 
                   การทดลองแบบบ็อก-เบห์นเคน  

Summary (detailed tables shown below) 
 Sequential Lack of Fit Adjusted Predicted 

 
Source p-value p-value R-Squared R-Squared 

 
Linear < 0.0001 0.0037 0.8306 0.7285 

 
2FI 0.3952 0.0032 0.8343 0.5371 

 
Quadratic < 0.0001 0.3838 0.9890 0.9578 Suggested 
Cubic 0.3838 

 
0.9903 

 
Aliased 

 

      ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของแบบจ าลองการถดถอยของผลตอบสนองต่อค่าความขรุขระผิว 

Source 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F 
Value 

p-value 
Prob > F 

Model 0.14 9 0.015 160.46 < 0.0001 

A- Speed 0.11 1 0.11 1170.63 < 0.0001* 

B-Feed Rate 2.45010-3 1 2.45010-3 26.02 0.0014* 

C-Depth of Cut 5.15110-3 1 5.15110-3 54.71 0.0001* 

AB 7.84010-4 1 7.84010-4 8.33 0.0235* 

AC 2.97010-3 1 2.97010-3 31.55 0.0008* 

BC 9.00010-4 1 9.00010-4 9.56 0.0175* 

A2 0.010 1 0.010 109.69 < 0.0001* 

B2 2.27110-3 1 2.27110-3 24.12 0.0017* 

C2 1.15010-3 1 1.15010-3 12.21 0.0101* 

Residual 6.59110-4 7 9.41510-5 
  

Lack of Fit 3.28310-4 3 1.09410-4 1.32 0.3838 

Pure Error 3.30810-4 4 8.27010-5 
  

Cor Total 0.14 16 
   

         *P-value less than 0.05 is considered significant. 
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        (ก)                                                                   (ข) 

รูปที่ 3 กราฟพ้ืนที่ผิวตอบสนอง (ก) และกราฟโครงร่าง (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเร็วรอบ และอัตราป้อนที่มีผลต่อค่าความขรุขระผิว 
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        (ก)                                                                   (ข) 

รูปที่ 4 กราฟพ้ืนที่ผิวตอบสนอง (ก) และกราฟโครงร่าง (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอัตราป้อนและความลึกในการตัดที่มีผลต่อค่าความขรุขระผิว Design-Expert® Software
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    (ก)                                                            (ข) 

รูปที่ 5 กราฟพ้ืนที่ผิวตอบสนอง (ก) และกราฟโครงร่าง (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเร็วรอบและความลึกในการตัดที่มีผลต่อค่าความขรุขระผิว 
 

 4.4 การหาค่าสภาวะที่เหมาะสมของค่าความขรุขระผิว 
 การวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมในการกัดปาดหน้า
เหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์
โดยจะเลือกค่าระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความขรุขระผิว 
(Ra) มีค่าน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความขรุขระผิว แสดงดังรูปที่ 6 เมื่อ

พิจารณาพบว่าระดับปัจจัยที่ เหมาะสมที่ท าให้ได้ค่าความ
ขรุขระผิวน้อยที่สุดของการกัดปาดหน้าเหล็กกล้าเครื่องมือ 
SKH51 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Design 
Expert ได้สภาวะที่เหมาะสมของค่าความขรุขระผิว คือ 
ความเร็วรอบ 1,000 รอบ/นาที อัตราป้อน 315 มิลลิเมตรต่อ
นาที และความลึกในการตัด 0.75 มิลลิเมตร ได้ค่าความ
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ขรุขระผิว เท่ากับ 0.713 ไมโครเมตร และค่าความพึงพอใจ 
(Desirability) เท่ากับ 100% 
 

A:Speed = 1000

500 1000

B:Feed Rate = 315

315 630

C:Depth of Cut = 0.75

0.50 1.00

Ra = 0.713116

0.719 1.08

Desirability = 1.000  
รูปที่ 6 สภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยในการกัดปาดหน้าเหล็กกล้า

เครื่องมือ SKH 51 
 

 4.5 การทดลองยืนยันผลของค่าความขรุขระผิว 
 เป็นการทดลอง เพื่ อยืนยันผลของปัจ จั ยที่ ได้ ว่ า
สอดคล้องกับการทดลองที่ผ่านมาหรือไม่ โดยน าสมการ
ถดถอยมาพยากรณ์ความขรุขระผิว โดยท าการสุ่มสภาวะการ
กัดอยู่ในขอบเขตที่ก าหนดจ านวน 10 สภาวะ แล้วน าผลที่ได้
จากการพยากรณ์มาเปรียบเทียบค่าจริง (dt) ที่ได้จากการ
ทดลอง และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
ส าหรับค่าความขรุขระผิวไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าความ
คลาดเคลื่อนระหว่างค่าความขรุขระผิวจากการทดลองวัดค่า
จริงกับค่าพยากรณ์ที่มาจากการค านวณ ซึ่งจากการทดลอง
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดรวมของการพยากรณ์
ค่าความขรุขระผิวที่ได้จากสมการถดถอยเมื่อเทียบกับค่าที่วัด
ได้จากการทดลองในแต่ละระดับของปัจจัย โดยใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Percentage Error; MAPE) มีค่าเท่ากับ 4.16 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 

 
รูปที ่7 การเปรียบเทียบค่าความขรุขระผิว 

5. สรุปผล 
 การหาสภาวะที่เหมาะสมของค่าความขรุขระผิว ใน
กระบวนการกัดปาดหน้าเหล็กกล้าเครื่องมือ SKH51 โดยใช้
วิธีพื้นผิวตอบสนองด้วยการออกแบบการทดลองแบบบ็อก-
เบห์นเคน (Box-Behnken Design) โดยสมการการพยากรณ์
เป็นฟังชั่นของปัจจัยการกัดประกอบด้วย ความเร็วรอบ อัตรา
ป้อน และความลึกในการตัด ใช้ส าหรับวัดค่าความขรุขระผิว 
ส าหรับการหาสภาวะที่ เหมาะสมของการกัดปาดหน้า
เหล็กกล้า เครื่องมือ SKH51 ผลการวิ เคราะห์สภาวะที่
เหมาะสมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความขรุขระผิว พบว่า
ปัจจัยที่เหมาะสมคือ ความเร็วรอบ 1,000 รอบ/นาที อัตรา
ป้อน 315 มิลลิเมตรต่อนาที และความลึกในการตัด 0.75 
มิลลิเมตร ได้ค่าความขรุขระผิว เท่ากับ 0.713 ไมโครเมตร 
และการทดสอบสมการพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวด้วย
วิธีการหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
(MAPE) มีค่าเท่ากับ 4.16 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าค่าความคลาด
เคลื่อนที่ก าหนดไว้ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าสมการ
พยากรณ์ค่าความขรุขระผิวมีความแม่นย าและเชื่อถือได้ 
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บทคัดย่อ 
การปรับปรุงกระบวนการบรรจุนมลงถุง กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมในจังหวัดราชบุรี มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุง

กระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงให้ได้ปริมาณตามมาตรฐานและลดจ านวนของเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุเพื่อ
ไม่ต้องน ากลับมาบรรจุใหม่อีกครั้ง จากปัญหาของกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง จึงวิเคราะห์ปัญหา โดยการใช้
เทคนิคเครื่องมือทางวิศวกรรม ได้แก่ เครื่องมือการวิเคราะห์คุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) เพื่อท าการคัดเลือกปัญหาใน
กระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง และพบว่าปัญหาหลัก ได้แก่ น้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐาน คิดเป็น 75.75 เปอร์เซ็นต์
จากของเสียทั้งหมด ดังนั้นการแก้ปัญหาโดยการจัดท าคู่มือการก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) โดยยึดหลักการทาง
วิศวกรรมในการช่วยปรับปรุงงาน เพื่อท าการก าหนดหน้าที่งานในการตั้งค่าการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 
มิลลิลิตร ซึ่งจะท าให้พนักงานสามารถท างานได้ถูกต้องตามขั้นตอนในใบก าหนดหน้าที่งานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ จากการด าเนินงานพบว่าสามารถปรับปรุงกระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงของเครื่องจักร PP-PAS-FL 32 
ได้ 76.33 เปอร์เซ็นต์ 
Abstract 

An improvement the packaging process milk into bag. A case study Dairy Cooperative in 
Ratchaburi aims to improve the packaging process to gain the standard quantity and to reduce the 
amount of waste from the packaging process to prevent repackaging. The problems of the milk 
pasteurized into bags were analyzed problems by using engineering techniques as 7 QC tools. The 
analysis found that problem affecting the packaging process that mostly found was the weight is 
substandard, at 75.75 percent from total waste. Therefore, the problem can be improved by designing 
the Job Description by using an engineering principle to improve the process in order to specify the 
function of pasteurized packaging process set-up. Therefore, the workers are able to work correctly by 
step that present in the Job Description and able to increase an efficiency of the pasteurized packaging 
process.  
 According to the researchers the waste of pasteurized milk bag packaging process is decreased by 
the machine PP-PAS-FL 32 to 76.33 percent. 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
(Background and Significant of the study)  

ในกระบวนการผลิตนมถุงมีขั้นตอนการผลิตเริ่ม
จาก การรับและเก็บน้ านมโดยจะต้องท าการตรวจสอบ
คุณภาพน้ านมดิบทางด้าน สี กลิ่น และรสชาติ การแยกฝุ่น
ละอองและสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ านมโดยวิธีการกรอง หรือใช้
แรงเหวี่ยง การปรับมาตรฐานมันเนยหรือไขมันเพื่อให้นม
พร้อมดื่มแต่ละประเภทได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกระทรวงสาธารณสุข การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนใน
กระบวนการพาสเจอร์ไรส์โดยใช้อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 
และระยะเวลา 16 วินาที การท าให้น้ านมเป็นเนื้อเดียวกัน
เพื่อให้น้ านมมีความคงตัวไม่แยกเป็นชั้นเมื่อตั้งนมทิ้งไว้ การ
บรรจุโดยภาชนะบรรจุสามารถป้องกันการซึมผ่านอากาศ 
แสงสว่าง หรือความชื้นได้ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อ
รอการจ าหน่ายโดยเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศา
เซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผู้บริโภค เพื่อ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดที่ยังอยู่ในนม ซึ่ง
ในขั้นตอนการบรรจุนมลงถุงมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของตัว
สินค้า เช่น คุณภาพทางด้านการบรรจุมีปริมาณน้ านมที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ อีกทั้งประสิทธิภาพการทา
งานของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการบรรจุถือเป็นปัจจัย
หลักที่ท าให้เกิดของเสีย เช่น การซีลถุงที่ไม่ตรงต าแหน่งตรง
กลาง การซีลถุงไม่สนิด ท าให้เกิดนมรั่ว นับเป็นของเสีย จึง
ท าให้พนักงานต้องน านมที่ เป็นของเสียไปทาการเริ่ม
กระบวนการใหม ่

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเห็นความส าคัญของปัญหา
ที่เกิดขึ้นทางด้านของเครื่องจักรที่มีการใช้งานมาอย่าง
ยาวนาน ท าให้กระบวนการบรรจุนมลงถุงท าได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ และรวมถึงปัญหาในกระบวนการการท างาน
ของพนักงานที่ต้องท างานอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความ
เมื่อยล้าของร่างกาย  

งานวิจัยนี้ จึ ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตโดยการประยุกต์ใช้แนวความคิดในการ
ปรับปรุงงานต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสายการผลิตในแผนก
กระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การท างานของเครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ( Purpose of the study )  

 1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการบรรจุให้ได้ปริมาณ
ตามมาตรฐาน     

2. เพื่อลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการตั้งค่าการ
บรรจุ 
3. ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย ( Delimitation 
and limitation of the study )  
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในเรื่องของการวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนของ การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์นมชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ณ สหกรณ์โคนม
ในจังหวัดราชบุรี  
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ( Practical Application )  
 1. ฝ่ายผลิตสามารถลดปริมาณของเสียที่จะเกิด
จากกระบวนการบรรจุ  
 2. ฝ่ายผลิตสามารถตั้งค่าการบรรจุได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
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 3. สหกรณ์โคนมในจังหวัดราชบุรีสามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต 
5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                      
       5.1 นมสดพาสเจอร์ไรส์ 
        นมสดพาสเจอร์ไรส์ เป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่ผ่าน
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 85 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 16 วินาที และท าให้เย็นลงเหลือ 4 องศาเซลเซียสโดย
ทันที เก็บไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 87 องศาเซลเซียส เก็บไว้ได้
นานประมาณ 8 วัน และในปัจจุบันสหกรณ์ฯ ผลิตนมพาส
เจอร์ไรส์ออกจ าหน่ายโดยมี ขนาด 200 มิลลิลิตร 5 รส 
ได้แก่ รสจืด รสหวาน รสช็อกโกและรสสตรอเบอร์รี่ และ รส
กาแฟ นมโรงเรียน ขนาด 150 ML ได้แก่ รสจืด 
       5.2 กระบวนการพาสเจอร์ไรส ์(Pasteurization)  
         เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการแปรรูปนม ต้อง
ใช้ความร้อนในการท าลาย vegetative microbial 
pathogen และท าลาย spoilage microorganisms แต่ไม่
ท าลาย endospores และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
(pathogenic bacteria) ซึ่งอาจติดมาในน้ านมดิบ 
        5.3 เทคนิคการวิเคราะห์ 7 อย่าง (7 QC Tools) 

1) ใบตรวจสอบ (Check sheet) คือ  เป็นแผ่นงานที่
ได้ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงต่องานนั้น ๆ 

2) ฮีสโตแกรม (Histrogram) คือ แผนภูมิแท่งที่บอก
ถึงความถี่ที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นความถี่นั้น ๆ 

3) แผนภูมิพาเรโต (Pareto diagram) คือ คือ
แผนภูมิแบบหนึ่งที่น ามาใช้ในการแสดงให้เห็นขนาดของ
ปัญหาและเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

4) ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) คือ ผังที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ทางคุณภาพกับปัจจัย ที่
เกี่ยวข้อง 

5) กราฟ (Graph) คือ  แผนภาพประเภทใดประเภท
หนึ่งที่เป็นการน าเสนอข้อมูลเป็นรูปภาพ 

6) ผังการกระจาย (Scatter diagram) คือ ผังที่ใช้
แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว 

7) แผนภูมิควบคุม (Control chart) คือ แผนภูมิที่มี
การแสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม
กระบวนการ 

 5.4 การศึกษาการท างาน (Work Study) 

     Work Study คือ การศึกษาวิธี (Method Study) 
และการวัดผลงาน (Work measurement) ซึ่งใช้ใน
การศึกษากระบวนการท างานและองค์ประกอบต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนา
มาตรฐานของการท างานและเวลาท างาน รวมไปถึงการใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมจูงใจบุคลากร น าไปสู่การ
เพิ่มผลผลิต    
6. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
                      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาสภาพการท างานโดยทั่วไปภายในสถาน
ประกอบการ เพ่ือพิจารณาการท างานของเครื่องจักรที่ท าให้
เกิดปัญหาในการผลิต รวมถึงศึกษากระบวนการการท างาน
ของพนักงาน 
 2. ศึกษาทฤษฎีทางด้านกระบวนการผลิตนมพาส
เจอร์ไรส์ กระบวนการบรรจุ และการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 2 กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) 

 3. เลือกกลุ่มตัวอย่างและท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการจัดท าผังโรงงาน (Plant Layout) ของ
สายการผลิต  การจัดท าผั งการท างานของพนักงาน 
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(Operation Process Chart) การใช้การศึกษาเวลา (Time 
study) และการวัดงาน (Work measurement) 
 4. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 5. ประเมินผลภาระงานที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 6. ท าการเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
วิธีการท างานที่ได้ 
            7. สรุปผลการทดลอง 
 8. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การใช้ข้อมูลจากกระบวนการท างานของ
พนักงาน เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกเวลา
ในแต่ละกิจกรรม  
 2. ข้อมูลที่ ได้จากการวิ เคราะห์กระบวนการ
ท างานของพนักงานจากใบบันทึกการสังเกตการณ์ เพื่อ
น ามาพิจารณาเวลามาตรฐาน 
 3. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการ
ท างานของพนักงานและต าแหน่งของเครื่องจักรต าแหน่ง
ของอุปกรณ์ ต าแหน่งของที่นั่งส าหรับการปฏิบัติงาน จาก
การบันทึกภาพและวีดีโอ 
 4. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การน าแนวทาง
ทฤษฏีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัย 
8. การวิเคราะห์สภาพปัญหา  

การคัดเลือกหัวข้อปัญหาเพื่อน ามาแก้ไขใน
กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง สิ่งที่พบว่าเป็น
ปัญหามากที่สุดคือของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการบรรจุ ตาม
ข้อมูลสรุปยอดของเสียทั้งหมดของการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
รสจืด และจากการวิเคราะห์คัดเลือกหัวข้อปัญหาโดยใช้
เครื่องมือทางวิศวกรรมคือ การใช้แผนภูมิพาเรโต้เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลสะสมและแสดงข้อมูลของเสียที่ได้จากการ
เก็บข้อมูล จากการวิเคราะห์แผนภูมิสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ส่วนที่เป็นปัญหามากที่สุดในการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิด
ถุงคือ น้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐาน คิดเป็น 68% และปัญหาที่
พบรองลงมาคือปัญหาของแนวซีลถุงไม่ตรงกลาง ซึ่งปัญหา

ทั้ง 2 ปัญหานี้จากแผนภูมิพาเรโต้สามารถวิเคราะห์ได้เป็น 
91% จากปัญหาทั้งหมด แสดงว่าในบรรดาของเสียทั้งหมด 
ปัญหาเรื่องของน้ าหนักนมที่ไม่ได้มาตรฐานและแนวซีลไม่
ตรง ควรที่จะถูกก าหนดเพื่อน าไปหาแนวทางการแก้ไขเป็น
อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แผนภูมิพาเรโต้แสดงข้อมูลสัดส่วนของเสียของ
กระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 
9. แนวทางการปรับปรุง   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ก่อนการปรับปรุง 
พบว่ามีของเสียที่เกิดขึ้นจากการที่น้ าหนักของนมไม่ได้
มาตรฐาน จึงได้มีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการหา
แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้จ านวนนมที่มีน้ าหนักไม่ได้
มาตรฐานในการผลิตต่อวันลดลง โดยมีแนวทางในการ
ปรับปรุ ง โดย  ออกแบบใบก าหนดหน้ าที่ ง าน  ( Job 
Description)การออกแบบใบก าหนดหน้ าที่ งานนั้นจะ
มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคและ
พนักงานประจ าเครื่องจักร เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการออกแบบใบก าหนดหน้าที่
งานมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณของเสียที่เกิดจากการ
ตั้งค่ากระบวนการบรรจุ และท าให้การบรรจุนมพาสเจอร์
ไรส์ชนิดถุงมีน้ าหนักนมเป็นไปตามปริมาณที่ก าหนดไว้ คือ
ช่วง 211-214 กรัม ด้วยการก าหนดการปรับตั้งค่าปริมาณ
การบรรจุลงไปในใบก าหนดหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และลดจ านวนของเสียที่เกิดจาก
การตั้งค่ากระบวนการบรรจุ 
10. กระบวนการการปรับปรุง  
 การก าหนดจ านวนครั้งการทดสอบการตั้งค่าการ
บรรจุที่ควบคุมโดยใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 
ด้วยวิธีทางสถิติในการทดสอบการตั้งค่าการบรรจุที่ควบคุม
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โดยใบก าหนดหน้าที่งาน มีการทดสอบกับเครื่องจักรใน
สายการผลิตที่ 1 ที่มีก าลังการผลิตทั้งหมด 17 เครื่อง โดย
เครื่องที่ใช้ในการทดสอบคือเครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์
ชนิดถุง เครื่องที่ 32 หรือ PP-PAS-FL 32 ในการทดสอบได้
ก าหนดตัวอย่างมาเพื่อท าการทดลองจ านวน 20 ตัวอย่าง
โดยการปฏิบัติตามใบก าหนดหน้าที่งาน ซึ่งน้ าหนักของนม
พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงที่ผ่านการตั้งค่าการบรรจุต้องอยู่ภายใน
ช่วง 211 ถึง 214 กรัม จึงจะเป็นค่าที่ยอมรับและสามารถ
ท าการผลิตได้ โดยในการทดสอบแต่ละครั้งจะมีการชั่ ง
น้ าหนักนมทั้งหมด 3 รอบ แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย 
       เมื่อน าข้อมูลส าหรับการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ
ไปสร้างโปรแกรม โดยการก าหนดค่า Rule เท่ากับ + - 2 
SD จะได้แผนภูมิควบคุมคุณภาพที่มีค่าน้ าหนักนมอยู่ภายใต้
การควบคุมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Quality Control Chart) 
ผลการวิเคราะห์หลังการปรับปรุง จากการเก็บ

ข้อมูลของน้ าหนักนมที่ถูกตั้งค่าโดยการใช้ใบก าหนดหน้าที่
งาน(Job Description) เป็นตัวควบคุมการตั้งค่าการบรรจุ 
พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีจ านวนน้ าหนักที่เกินหรือต่ ากว่า
มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือช่วงน้ าหนัก 211-214 กรัม และ
จากการวิเคราะห์แผนภูมิควบคุมคุณภาพ(Quality Control 
Chart) พบว่าไม่มีช่วงการทดสอบไหนที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม (Out of control) แสดงถึงการทดสอบว่าใบ
ก าหนดหน้าที่งาน(Job Description) ที่ก าหนดและจัดท า
ขึ้นมานั้นสามารถควบคุมไม่ให้ผลการทดสอบเบี่ยงเบนไป
จากมาตรฐานที่ก าหนดโดยในส่วนนี้จะเป็นการน าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้พนักงานทดลองใช้จริงในช่วงการ
ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงกะเช้า-เย็น และมีการเก็บข้อมูล
ของเสียเรื่องน้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐานของเครื่อง PP-PAS-
FL 32 โดยสามารถสรุปข้อมูลของเสียก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุงได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 ตารางแสดงเปรียบเทียบน้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐาน
ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 จากตารางแสดงเปรียบเทียบน้ าหนักนมไม่ได้
มาตรฐานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง พบว่าของเสียใน
เรื่องของน้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐานก่อนการปรับปรุงมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.57 หรือ 30 ถุง และจากการน าใบก าหนด
หน้าที่งาน(Job Description) เข้าไปเป็นตัวควบคุมการตั้ง
ค่าการบรรจุ พบว่าของเสียในเรื่องของน้ าหนักนมไม่ได้
มาตรฐานหลังปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ถุง ซึ่งผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  23 ถุง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียลดลง 76.33 
เปอร์เซ็นต ์
11. การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ 
 จากปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เป็นสาเหตุให้ทาง
สหกรณ์โคนมในจังหวัดราชบุรี  ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดย
สิ้นเปลือง ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงรสจืด ขนาด 
200 CC. นั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อถุงอยู่ที่ 4.11 บาท ซึ่ง
จ านวนของเสียที่ เกิดขึ้นท าให้เกิดการสูญเสียโดยเปล่า
ประโยชน์ หลังจากผู้จัดท าได้ท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท า
ให้ปริมาณของเสียมีจ านวนที่ลดลง โดยสามารถค านวณ
ต้นทุนในการผลิตที่ลดลงได้ ดังนี้ 
ต้นทุนการผลิตที่ลดลง = (จ านวนของเสียก่อนการปรับปรุง – 
จ านวนของเสียหลังปรับปรุง) x ต้นทุนการผลิตต่อชิ้น  
ปัญหาเรื่องน้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐาน   
จ านวนของเสียทีพ่บก่อนปรับปรงุ       =  207 ถุง  
จ านวนของเสียทีพ่บหลงัปรับปรุง       =   49  ถุง  
ต้นทุนการผลิต       =   4.11 บาท/ถุง  
ต้นทุนการผลิตทีล่ดลง     = (207 – 49 )(ถุง) x 4.11 (บาท/ถุง) 
              = 649.38 บาท/วัน  
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             = 19,481.40 บาท/เดือน   
                    = 233,776.80 บาท/ป ี
12. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 12.1 สรุปผลการวิจัยด าเนินงาน 

จากการศึกษากระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
ชนิดถุง ของสหกรณ์โคนมในจังหวัดราชบุรี มีจุดประสงค์
เพื่อลดจ านวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุ ที่จะท า
ให้เกิดการเริ่มกระบวนการใหม่ และมีหลักการปรับปรุงโดย
การออกแบบใบก าหนดหน้าที่งาน(Job Description) 
ส าหรับใช้ในการควบคุมการตั้งค่าปริมาณนมก่อนเริ่มท าการ
ผลิตของเครื่องจักร PP-PAS-FL 32  
 จากการน าข้อมูลการผลิตหลังการปรับปรุงมาท า
การเปรียบเทียบกับข้อมูลการผลิตก่อนปรับปรุงพบว่า การ
ออกแบบใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) ส าหรับ
ใช้ในการควบคุมการตั้งค่าปริมาณนมก่อนเริ่มท าการผลิต
ของเครื่องจักร PP-PAS-FL 32 มีผลท าให้จ านวนของเสียใน
เรื่องของน้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐาน และต้นทุนในหารผลิต
ลดลง ซึ่งจากเดิมมีค่าเฉลี่ยของน้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 30 ถุงต่อวัน โดยสามารถลดลงเหลือ 7 ถุงต่อวัน 
คิดเป็น 76.33 เปอร์เซ็นต์ และสามารถคิดเป็นเงินที่สามารถ
ลดได้ 234,231.84 บาทต่อปี 
 12.2 อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
บรรจุนมลงถุงของสหกรณ์โคนม จังหวัดราชบุรี  จึงได้น าเอา
เทคนิคของการควบคุมคุณภาพและการศึกษาการท างานมา
ท าการวิเคราะห์และหาวิธีในการลดและป้องกันการเกิด
ความสูญเสียจากปัญหาเรื่องน้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐาน  โดย
ท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุนมพาส
เจอร์ไรส์ชนิดถุง และก าจัดสาเหตุของความสูญเสียเหล่านี้ 
โดยการออกแบบใบก าหนดหน้าที่งาน เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมการตั้งค่าการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงของ
เครื่อง PP-PAS-FL 32 ในสายการผลิตที่ 1 
 12.3 ข้อเสนอแนะ 
  1) การศึกษากระบวนการผลิตนม    
พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเพื่อ
หาแนวทางในการลดของเสียที่เกิดขึ้นในเรื่องของน้ าหนักนม
ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจากปัญหาเรื่องน้ าหนักนมไม่ได้

มาตรฐาน ยังมีปัญหาในเรื่องของแนวซีลที่ไม่อยู่ต าแหน่งตรง
กลาง การซีลถุงไม่ขาด และปัญหาความต่อเนื่องในการต่อ
ม้วนฟิลม์ หากท าการศึกษาหาสาเหตุและท าการหาแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุง ก็จะสามารถลดจ านวนของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงและลด
ต้นทุนให้กับโรงงานได้อีกด้วย 
  2) เนื่องจากแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เป็นการเลือกเครื่องจักรตัวอย่าง เพื่อน ามาศึกษาและ
ปรับปรุงในส่วนของการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงรสจืด
ของสายการผลิตที่ 1 ซึ่งในห้องผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง
นั้น มีทั้งสิ้น 3 สายการผลิตถ้าสามารถก าหนดคู่มือการตั้งค่า
การบรรจุของทั้ง 3 สายการผลิต และรสชาติอื่นๆได้ ทาง
สหกรณ์โคนมในจังหวัดราชบุรีจะสามารถลดจ านวนของเสีย
ในเรื่องของน้ าหนักนมไม่ได้มาตรฐานลง และยังสามารถลด
ต้นทุนการผลิตลงได้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะและคุณสมบัติทางกล ของแนวการเชื่อมบนแผ่นทองแดงผสม ด้วยกระบวนการ
เชื่อมอาร์คทังสเตนก๊าซปกคลุม (GTAW) ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ กระแสไฟฟ้า ระยะหัวฉีดถึงชิ้นงาน ก๊าซปกคลุม 
เวลาอาร์คให้ความร้อนก่อนการเชื่อม และความเร็วในการเชื่อม โดยออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ (Taguchi, L25) 
โดยชิ้นงานจะถูกตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตาและทดสอบสอบแรงดึง  ของแนวรอยเชื่อมด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะและค่าต้านทานการดึง คือ กระแสไฟฟ้า ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการ
เชื่อมแผ่นทองแดง คือ กระแสไฟฟ้าที่ 110 แอมแปร์ ระยะหัวฉีดถึงชิ้นงานที่ 3.5 มิลลิเมตร อัตราการไหลก๊าซปกคลุมที่ 
9 ลิตรต่อนาที เวลาอาร์คให้ความร้อนก่อนการเชื่อมที่ 32 วินาที และความเร็วในการเชื่อม 200 มิลลิเมตรต่อนาที ให้
ลักษณะของชิ้นงานและค่าการทนแรงดึงสูงสุด เท่ากับ 352 เมกะปาสคาล  
ค าหลัก  กระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนก๊าซปกคลุม วิธีทากูชิ ทดสอบแรงดึง 

 

Abstract 
 Welding parameters of GTAW that composed of arc current, nozzle-to-work distance, shielding Ar 
gas flow rate (100%), arc welding time (preheat), and travel speed, were optimized by L25 Orthogonal 
Array (OA) of Taguchi’s method. The quality of the weld was evaluated in terms of weld bead 
geometry, tensile strength, and bending. Findings revealed that the selected welding parameters had 
significant effects on the tensile strength, and bending test. The optimal combination of welding 
parameters was arc current of 110 A, nozzle-to-work distance of 3.5 mm, shielding Ar gas flow rate      
9 liter/min, Arc welding time (preheat) of 32 s, and travel speed of 200 mm/min that gave the 
maximum tensile strength of 352 MPa.  
Keywords:  Gas tungsten arc welding, Taguchi’s method, Tensile strength test 
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1. บทน า 
 กระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สปกคลุม (Gas 
Tungsten Arc welding, GTAW) คือ กระบวนการเชื่อมที่
ใช้ลวดทังสเตนเป็นตัวอาร์คและใช้แก๊สเฉื่อย (ฮีเลียม, He) 
เป็นแก๊สปกคลุม เทคนิคนี้สามารถเชื่อมโลหะได้เกือบทุก
ชนิด ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าไร้
สนิม โลหะทนความร้อน อะลูมิเนียมผสม ทองแดงและ
ทองแดงผสม เป็นต้น โดยชิ้นงานจะหลอมละลายด้วยความ
ร้อนที่เกิดขึ้นจากการอาร์คจนเกิดเป็นบ่อหลอมละลาย 
ดังนั้นเมื่อบ่อหลอมละลายเกิดขึ้นในบริเวณรอยต่อใด ๆ ก็จะ
ท าให้ชิ้นงานนั้นหลอมติดกัน แก๊สเฉื่อยท าหน้าที่ปกคลุม
บริเวณเชื่อมและบ่อหลอมละลายเพื่อป้องกันออกซิเจนหรือ
แก๊สอื่ นๆ ท าปฏิกิ ริ ยากับ โลหะที่ ก าลั งหลอมละลาย        
แท่งทังสเตนอิเล็กโทรดท าหน้าที่อาร์คเพื่อให้เกิดความร้อน 
[1-4]  
 ปัจจุบันกระบวนการเชื่อมลวดทังสเตนใช้กันอย่าง
กว้างขวางในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ใช้เชื่อมแม่พิมพ์ 
ภาชนะบรรจุของเหลวและแก๊ส งานประกอบโครงสร้างที่
ต้องการความเที่ยงตรง และความแข็งแรงของรอยเชื่อม 
เนื่องจาก ไม่ต้องใช้ฟลักซ์ ซึ่งเป็นการตัดปัญหาของสแลกฝัง
ในแนวเชื่อม เพราะสแลกที่ฝังอยู่ในแนวเชื่อมจะท าให้แนว
เชื่อมไม่แข็งแรงและผุกร่อน อีกทั้งกระบวนการเชื่อมอาร์ค
ทังสเตนแก๊สปกคลุมจะใช้แก๊สเฉื่อยท าหน้าที่ปกคลุมแนว
เชื่อมแทนฟลักซ์ ท าให้ได้แนวเชื่อมที่สะอาดและการหลอม
ละลายลึกที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ความร้อนสะสมในชิ้นงานยัง
มีค่าต่ ากว่ากระบวนการเชื่อมอาร์คแบบอื่น [2] อย่างไรก็ตาม
กระบวนการเชื่อมลวดทังสเตนก็ยังมีข้อจ ากัด เช่น ความเร็ว
ในการเชื่อมต่ ากว่ากระบวนการเชื่อมอาร์คแบบอื่น การอาร์ค
ไม่คงที่ เกิดรูพรุน [3] เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อ
คุณภาพในงานเชื่อมเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ
หัวข้อการวิจัย โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
งานเชื่อม ได้แก่ อัตราการไหลก๊าซปลกคลุม กระแสไฟ 
ระยะห่าง เวลาการให้ความร้อนก่อนเชื่อม และความเร็วใน
การเชื่อม โดยท าการทดลองเชื่อมแผ่นทองแดง เกรด 32 ซึ่ง
จะพิจารณาลักษณะรอยเชื่อม และสมบัติทางกลของแนว
เชื่อม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกสภาวะที่ 

 
เหมาะสมส าหรับการเชื่อมแผ่นทองแดง นอกจากนี้ยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตที่
ต้องการคุณภาพในงานเชื่อมและลดต้นทุนในอนาคตได้ 
 
2. วิธีด าเนินการทดลอง 
2.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
2.1.1 วัสดุ และการเตรียม 
 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง เป็นแผ่นทองแดง No. 32 ขนาด 
120x50x6 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1 โดยมีองค์ประกอบทางเคมี 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ลักษณะชิ้นแผ่นทองแดง No. 32 

 

ตารางท่ี 1 ตารางคุณสมบัติแผ่นทองแดง 

No. Weight 
Alloying 

elements 
Elongation 

(%) 
Tensile strength 

(MPa) 
32 6.2 0.75 max 2.00 max 0.045 max 
 

2.1.2 เครื่องเชื่อม และลวดเชื่อม 
 การทดลองใช้เครื่องเชื่อม TIG รุ่น TG-301p ระบบ
อินเวอร์เตอร์ควบคุมตัวแปรในการเชื่อมด้วยอนาล็อก 
สามารถปรับค่ากระแสไฟได้ 300 แอมแปร์ ดังรูปที่ 2 ลวด
เชื่อมที่ใช้เป็นลวดมาตรฐาน AWS A5.12 มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3.2 mm มีองค์ประกอบทางเคมีดังตารางที่ 2 
 

 
รูปที่ 2  เครื่องเชื่อม TIG รุ่น TG-301p และลวดเชื่อม
ทังสแตน 
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ตารางท่ี 2 ตารางคุณสมบัติของลวดเชื่อมทังสแตน 
AWS 

Classification 
Color Alloying 

elements 
Alloying 
oxide 

Alloying 
oxide 

EWTh-2 Red Thorium ThO2 2 
 

2.2 การออกแบบการทดลอง 
การออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิถูกน ามาใช้เพื่อหา

สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊ส  
ปกคลุม โดยใช้แผนการทดลองออโธโกนอลอะเรย์ L25(5

6) 
ซึ่งเหมาะส าหรับออกแบบการทดลองที่พิจารณาปัจจัยของ
กระบวนการที่มีปัจจัย 5 ปัจจัย ได้แก่ อัตราการไหลก๊าซ   
ปกคลุม กระแสไฟ ระยะห่าง เวลาการให้ความร้อนก่อน
เชื่อม และความเร็วในการเชื่อม แต่ละปัจจัยมี 5 ระดับ โดย
ก าหนดสภาวะในการทดลองดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4  
 

ตารางท่ี 3 ตัวแปรคงที่ที่ใช้ในการเชื่อมทดลอง 

ลวดทังสเตน AWS EWTh-2 

ขนาดลวดเชื่อม 3.2 มิลลิเมตร 

มุมงาน (Work angle) 90  องศา 

มุมเดิน (Travel angle) 70  องศา 

ชนิดของก๊าซ (Gas flow rate) 15 ลิตร/นาที 

 

ตารางท่ี 4 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมทดลอง 

ปัจจัย 
ระดับ 

1 2 3 4 5 
A, อัตราการไหล 
ก๊าซปกคลุม (ลิตร/นาที) 

5 7 9 10 14 

B, กระแสไฟ (แอมแปร)์ 100 110 120 130 140 
C, ระยะห่าง (มิลลิเมตร) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 
D, เวลาการให้ความร้อน
ก่อนเชื่อม (วินาที) 

18 23 28 32 37 

E, ความเร็วในการเชื่อม 
(มิลลิลิตร/นาที) 

200 225 250 275 300 

 

แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลตามการทดลองที่ออกแบบไว้
และค านวณค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่ งรบกวนระบบ 
(Signal-to-noise ratio) ส าหรับในงานวิจัยนี้ค่าตอบสนองที่
มีค่ามากคือ ค่าที่ดีที่สุดจากทฤษฏีของทากูชิจุดที่เหมาะสม

ที่สุดของปัจจัย คือ จุดที่ให้ค่า S/N ratio สูงสุดซึ่งสามารถ
หาได้จากสมการที่ 1 [3] 

 

  
 )/n1/y10log(

N

S n

1i

2

i


                (1) 

 
เมื่อ S/N คือ อัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน  
         n คือ จ านวนการทดลองซ้ าในแต่ละการทดลอง   
         yi คือ ค่าตอบสนองในแต่ละการทดลอง 
 
2.3 ขั้นตอนด าเนินการทดลอง  
1.  ตัดแผ่นทองแดงขนาด 120x50x6 มิลลิเมตร  
2. ปรับตัวแปรในการเชื่อม เช่น อัตราการไหลก๊าซปลกคลุม 

กระแสไฟ ระยะห่าง เวลาการให้ความร้อนก่อนเชื่อม 
และความเร็วในการเชื่อม 

3. วางชิ้นงานเชื่อมในต าแหน่งท่าราบบนแผ่นรองหลังงาน 
จับยึดชิ้นงานด้วยอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน 

4. เปิดแก๊สให้ไหลออกมาปกคลุมด้านหลังชิ้นงานทดลองที่ 
15 ลิตร/นาที 

5. เริ่มต้นเชื่อมด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการเชื่อมจากแผ่นยึด
ชิ้นงานจากจุดเริ่มต้น จนไปสิ้นสุดที่แผ่นยึดชิ้นงานอีก
ด้านหนึ่ง โดยใช้เทคนิคการเชื่อมแบบเดินไปข้างหน้า 
(Pushing) 

6. เชื่อมเสร็จปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวในอากาศ จึงถอดชิ้นงาน
เชื่อมออกจากแผ่นยึดชิ้นงาน 

 
2.4 วิธีการตรวจสอบรอยเชื่อมและวิเคราะห์รูปทรงรอย
เชื่อม 
1. ตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตา ตามมาตรฐาน ASME 

B31.6 โดยจ าแนกการตรวจสอบ ได้แก่ รอยเว้าแหว่ง 
(Undercut) รอยเชื่อทะลุ (Through) รอยแตก (Crack) 

2. การวิเคราะห์รูปทรงรอยเชื่อม จะพิจารณาถึงความลึก 
ความกว้าง ที่ได้จากการเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อม 
GTAW 
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2.5 การทดสอบความต้านทานแรงดึงของแนวเชื่อม   
    (Tensile strength) 
 ท าการทดสอบความต้านทานแรงดึงของแนวเชื่อมด้วย
เครื่องทดสอบแรงดึง โดยทดสอบแรงดึงในแนวตามยาวของ
โลหะเชื่อม เพื่อหาค่าความแข็งแรงสูงสุดของงานเชื่อม 
(Ultimate tensile stress)  
 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ตรวจสอบรูปร่างของรอยเชื่อม 

กระบวนการเชื่อม GTAW นั้นรูปร่างของรอยเชื่อมมี
ความแตกต่างกันออกไปเมื่อมีการปรับค่าตัวแปรต่างๆ คือ
อัตราการไหลก๊าซปลกคลุม กระแสไฟ ระยะห่าง เวลาการให้
ความร้อนก่อนเชื่อม และความเร็วในการเชื่อม จากการ
ตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา พบว่ามีชิ้นงานทั้งหมดผ่าน
มาตรฐาน ASME B31.1 รูปที่ 3 แสดงลักษณะรอยแนวเชื่อม 
เมื่อน าชิ้นงานไปตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์รูปทรงของรอยเชื่อม 
โดยพิจารณาความลึก ความกว้าง และรอยเว้าแหว่งของรอย
เชื่อม ดังตารางที่ 5 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าตัว
แปรที่ส่งผลต่อรูปร่างความกว้างและการซึมลึกของแนวเชื่อม 
คือกระแสไฟเชื่อม เมื่อพิจารณาชิ้นงานตัวอย่างที่ 5 และ 6 
จะพบว่ากระแสที่ใช้ เชื่อม คือ 140 และ 100 แอมแปร์     
ส่วนผลให้รูปร่างความกว้างและการซึมลึกของแนวเชื่อม
แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 5 เมื่อกระแสไฟเชื่อมสูงจะ
ท าให้บ่อหลอมโลหะกว้าง ส่งผลให้รูปร่างความกว้างมีค่ามาก
ตามไปด้วย [3-4] 
 

 

 

 

 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะรอยแนวเชื่อม 

 
 

      ตารางท่ี 5 ลักษณะรอยเชื่อม 

ล าดับ
ชิ้นงาน 

ลักษณะรอยเชื่อม 

ความกว้าง 
รอย

เว้าแหว่ง 
ความลึก 

1 4.2 -1.0 3.4 
2 3.8 -0.8 3.1 
3 4.6 -1.5 3.3 
4 6.1 -0.6 4.2 
5 7.2 -0.8 4.6 
6 2.6 -1.4 2.8 
7 5.4 -1.0 3.6 
8 5.4 -1.3 4 
9 6.2 -1.3 4 
10 4.7 0.0 3.4 
11 4.0 -1.4 2.9 
12 3.7 -1.0 3.1 
13 6.4 -1.6 4.6 
14 5.9 -1.5 4.4 
15 6.3 -0.7 4.4 
16 5.0 -0.6 3.5 
17 3.6 -1.5 3.7 
18 3.7 -0.8 3.8 
19 1.9 -3.8 1.2 
20 4 -0.5 3.8 
21 4.9 -1.3 3.5 
22 5.1 -0.3 4.0 
23 4.0 -1.6 3.9 
24 3.9 -2.5 3.0 
25 4.3 -1.4 2.9 

 
3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความต้านทานแรงดึง 
 จากผลการทดลองดังตารางที่ 6 พบว่าค่าความต้านทาน
แรงดึงที่ได้มีทั้งค่าสูงและค่าต่ า เมื่อเปรียบเทียบการทดลองที่ 
23 และ 24 จะเห็นว่าค่าความต้านทานแรงดึงในการทดลอง
ที่ 23 มีค่าเท่ากับ 78 MPa ในขณะการทดลองที่ 24 มีค่า
ความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 302 MPa จากผลการทดลอง
เมื่อพิจารณาสภาวะการเชื่อม พบว่าความเร็วในการเชื่อม
เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ค่าความต้านทานแรงดึงแตกต่างกัน 
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 เนื่องจากความเร็วในการเชื่อมสูงท าให้ระยะซึมลึกของ
รอยเชื่อมและการหลอมของโลหะชิ้นงานไม่ดี ค่าความ
ต้านทานแรงดึงที่ได้จึงมีค่าต่ า ในทางกลับกัน การทดลองที่ 
24 ความเร็วในการเชื่อมต่ าจะท าให้ระยะซึมลึกของรอย
เชื่อมและการหลอมของโลหะชิ้นงานมีความสมบูรณ์มีการ   
ซึมลึกดี เป็นผลท าให้ค่าความต้านทานแรงดึงที่ได้จึงมีค่าสูง
เมื่อได้ค่าความต้านทานแรงดึงของแนวเชื่อมแล้วผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรม Minitab ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์
ปัจจัยหลักที่มีนัยส าคัญที่เราต้องการมาเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่มีนัยส าคัญ
ต่อค่าความแข็งในกระบวนการเชื่อม GTAW ซึ่งการวิเคราะห์
อัตราส่วนสัญญาณไปยังสิ่งรบกวน ดังตารางที่ 7 เป็นการ
วิเคราะห์ เพื่อศึกษาว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์มีความมั่นคงต่อ
ปัจจัยรบกวน (Noise) ได้ดีเพียงใด ซึ่งการก าหนดว่าจะให้
ปัจจัยใดมีค่าเท่าใดต้องมุ่งเน้นให้อัตราส่วนสัญญาณไปยัง
สิ่งรบกวนค่ามากที่สุดเพราะยิ่งค่ามากแสดงว่ายิ่งเข้าใกล้ค่า
เป้าหมายที่ท าให้กระบวนการเกิดความมั่นคง โดยจะ
พิจารณาจากกราฟ และจากการค านวณค่า S/N Ratio กรณี
ที่ต้องการค่ามากกว่าเป็นค่าที่ดีที่สุด เพื่อหาปัจจัยหลักที่มี
ผลกระทบต่อค่าความแข็งสูงสุดในแนวเชื่อม จากตารางที่ 7 
ผลการตอบสนองส าหรับค่า S/N ratio เลือกค่าผลต่าง 
(Delta) ที่มีค่ามากที่สุดแล้วพิจารณาเลือกตัวถัดไปโดยใช้
หลักการ “One-half rule of thumb” คือ ตัดปัจจัยถัดไป
ออกที่ค่า ค่าผลต่างมีค่าน้อยกว่า ค่าผลต่างก่อนหน้ามากกว่า
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งจากตารางฺที่ 7 จะเห็นว่าค่าผลต่างของกระแส  
ไฟเชื่อม (B) = 4.37, อัตราการไหลก๊าซปกคลุม (A) = 3.90, 
เวลาการให้ความร้อนก่อนเชื่อม (D) = 3.64, ระยะห่างจาก
หัวฉีดถึงงาน (C) = 3.20 และ ความเร็วในการเชื่อม (E) = 
1.61 ตามล าดับ ดังนั้นปัจจัยที่มีผลอย่างนัยส าคัญต่อค่า
ความต้านทานแรงดึงของแนวเชื่อม ได้แก่ (1) กระแสไฟ
เชื่อม (2) อัตราการไหลก๊าซปกคลุม (3) เวลาการให้ความ
ร้อนก่อนเช่ือม 
 จากนั้นท านายผลการทดลองด้วยระดับตัวแปรที่
เหมาะสม คือ B2A3D4C5E1 หรือระดับปัจจัยจากการทดลอง
ที่ดีที่สุด คือ กระแสไฟเชื่อมที่ 110 แอมแปร์อัตราการไหล
ก๊าซปกคลุม 9 ลิตรต่อนาที เวลาการให้ความร้อนก่อนเชื่อม 

ตารางท่ี 6 ค่าความต้านทานแรงดึง และค่า S/N ratio 

ล าดับ A B C D E 
ความ

ต้านทาน 
แรงดึง 

s/n 
ratio 

mean 

1 1 1 1 1 1 116.15 41.3004 116.15 
2 1 2 2 2 2 238.56 47.5520 238.56 
3 1 3 3 3 3 129.35 42.2353 129.35 
4 1 4 4 4 4 195.46 45.8212 195.46 
5 1 5 5 5 5 273.11 48.7268 273.11 
6 2 1 2 3 4 164.62 44.3297 164.62 
7 2 2 3 4 5 196.03 45.8465 196.03 
8 2 3 4 5 1 164.01 44.2974 164.01 
9 2 4 5 1 2 204.93 46.2321 204.93 
10 2 5 1 2 3 133.06 42.4810 133.06 
11 3 1 3 5 2 166.63 44.4351 166.63 
12 3 2 4 1 3 245.76 47.8102 245.76 
13 3 3 5 2 4 220.69 46.8757 220.69 
14 3 4 1 3 5 280.14 48.9475 280.14 
15 3 5 2 4 1 257.89 48.2287 257.89 
16 4 1 4 2 5 129.60 42.2521 129.60 
17 4 2 5 3 1 242.87 47.7075 242.87 
18 4 3 1 4 2 140.34 42.9436 140.34 
19 4 4 2 5 3 177.32 44.9752 177.32 
20 4 5 3 1 4 88.42 38.9310 88.42 
21 5 1 5 4 3 236.77 47.4865 236.77 
22 5 2 1 5 4 227.39 47.1354 227.39 
23 5 3 2 1 5 77.98 37.8397 77.98 
24 5 4 3 2 1 301.51 49.5860 301.51 
25 5 5 4 3 2 202.14 46.1130 202.14 

หมายเหตุ A; อัตราการไหล B; กระแสไฟ C; อัตราการไหล  

D; เวลาการให้ความร้อนก่อนเชื่อม E; ความเร็วในการเชื่อม 
 

ที่ 32 วินาที ระยะห่างจากหัวฉีดถึงงานที่ 3.5 มิลลิเมตร 
และ ความเร็วในการเชื่อมที่ 200 มิลลิเมตรต่อนาที ซึ่งค่าค่า
ความต้านทานแรงดึงที่ได้จากการท านายมีเท่ากับ คือ 352 
MPa และเมื่อท าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ความถดถอยและ
การวิ เคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) จะได้สมการ
คาดคะเนดังสมการที่ 2 ส าหรับค่าความต้านทานแรงดึงโดย
สมการส าหรับท านายที่ได้มีค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ (R2) 
เท่ากับ 62.5% 
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ความต้านทานแรงดึง =  118.044 + 34.6203A + 
28.0367B + 81.7585C - 97.6353D - 12.4845E - 
0.4841A2 - 3.4828B2 - 8.8691C2 + 0.7219D2 + 
14.6047E2 - 9.4199A*B - 1.1621A*C + 22.7583A*D - 
21.5410A*E + 6.6791B*D + 2.3063B*E - 5.8317C*E    
                                                                    (2) 
ตารางท่ี 7 ผลการตอบสนองส าหรับค่า S/N ratio 

ระดับปัจจัย 
ปัจจัย 

A B C D E 
1 45.13 43.96 44.56 42.42 46.22 
2 44.64 47.21 44.59 45.75 45.46 
3 47.26 42.84 44.21 45.87 45.00 
4 43.36 47.11 45.26 46.07 44.62 
5 45.63 44.90 47.41 45.91 44.72 
ผลต่าง 3.90 4.37 3.20 3.64 1.61 
ล าดับ 2 1 4 3 5 

  

5. สรุป 
 การทดลองเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สปกคลุม เพื่อหา

สภาวะที่เหมาะสมในการเชื่อมทองแดงผสม จากผลการ
ทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือ คือ กระแสไฟที่ 110 
แอมแปร์ อัตราการไหลก๊าซปกคลุมที่ 9 ลิตรต่อนาที เวลา
การให้ความร้อนก่อนเชื่อมที่ 32 วินาที ระยะห่างจากหัวฉีด
ถึงงานที่ 3.5 มิลลิเมตร และ ความเร็วในการเชื่อมที่ 200 
มิลลิเมตรต่อนาที ซึ่งค่าต้านทานแรงดึงสูงสุดมีค่าเท่ากับ       
352 MPa นอกจากนี้การท านายผลการทดลองด้วยระดับตัว
แปรที่เหมาะสม คือ B2A3D4C5E1 และเมื่อท าการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ความถดถอยจะได้สมการคะเนค่าต้านทานแรง
ดึงสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 
62.5%  
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางกลของรอยเชื่อมด้วยวิธีออกแบบการทดลองทากูชิ 
Investigation of gas metal arc welding (GMAW) parameters on mechanical 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุมด้วยวิธีทากูชิ 
(Taguchi) โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ อาร์คโวลต์ อัตราการป้อนลวดเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม แก๊สปกคลุม และ
ระยะหัวฉีดถึงชิ้นงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อลักษณะและความแข็งแรงของรอยเชื่อม ชิ้นงานจะถูกตรวจสอบด้วยสายตา
และทดสอบสอบความแข็งแรงของแนวเชื่อมด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล จากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะและความแข็งแรงของรอยแนวเชื่อม คือ ความเร็วในการเชื่อม ซึ่งการเพิ่มความเร็วในการ
เชื่อมจาก 16-31 มิลลิเมตรต่อนาที จะท าให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น และ ณ สภาวะ อาร์คโวลต์ ที่ 24 โวลต์ อัตราการป้อน
ลวดที่ 0.8 เมตรต่อนาที ความเร็วในการเชื่อมที่ 21 มิลลิเมตรต่อนาที  แก๊สปกคลุมอัตราส่วน Ar:CO2 80:20 และระยะ
หัวฉีดถึงชิ้นงานที่ 5 มิลลิเมตร คือสภาวะที่มีความเหมาะสมในกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุมโดยมีค่าความ
แข็งของแนวลวดเชื่อม เท่ากับ 70 HRB 
ค าหลัก  วิธีทากูชิ การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม ทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล 
 

Abstract 
The experiments were conducted to get the desired quality welds which are essential to control 

over the relevant process parameters in order to obtain the required bead geometry. Taguchi’s L25 
orthogonal array was used to analyze the effect of welding parameters such as arc volt, wire feed 
rate, travel speed, shielding gas (Ar:CO2), and nozzle-to-work distance on weld bead geometry and 
weld strength. The experimental results revealed that the selected welding parameters had significant 
effects on the welding quality and hardness. Increasing the welding speed from 16-31 mm/min 
caused an increase in the hardness. The optimal combination of welding parameters was arc volt of 
24 V, wire feed rate of 0.8 m/min, travel speed of 21 mm/min, shielding gas (Ar:CO2) of 80:20, and 
nozzle-to-work distance of 5 mm giving the maximum hardness of 70 HRB.  
Keywords:  Taguchi method, Gas metal arc welding, Rockwell hardness test 
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1. บทน า 
การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม (Gas metal arc 

welding : GMAW) หรืออาจเรียกแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะของแก๊สปกคลุม เช่น การเชื่อมมิก (Metal inert 
gas arc welding : MIG) จะใช้แก๊สอาร์กอน (Ar) แก๊ส       
ฮีเลี่ยม (He) หรือแก๊สผสมระหว่างอาร์กอนและฮีเลี่ยม เป็น
แก๊สปกคลุม การเชื่อมแม๊ก (Metal active gas arc 
welding : MAG) เป็นการน าเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
หรือแก๊สอื่นๆ มาผสมกับแก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สปกคลุมขณะ
เชื่อม  

การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม (Gas metal arc 
welding : GMAW) เป็นกระบวนการเติมเนื้อโลหะด้วยลวด
เชื่อม การอาร์คท าให้เกิดความร้อนซึ่งจะหลอมลวดเชื่อม
และชิ้นงานให้เป็นหยดโลหะถ่ายโอนสู่บ่อหลอมเหลวของ
รอยเชื่อม ขณะเดียวกันแก๊สจะไหลออกจากหัวเชื่อม มาปก
คลุมบริเวณบ่อหลอมเหลวเพื่อป้องกันออกซิเจนหรือแก๊ส
อื่นๆ ท าปฏิกิริยากับรอยเชื่อม ปัจจุบันการเชื่อมอาร์คโลหะ
แก๊สปกคลุม เป็นเทคนิคการเชื่อมทีถู่กน ามาใช้แทนการเชื่อม
ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ เนื่องจากสามารถท าการเชื่อมได้
รวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งประหยัดเวลาในการท าความ
สะอาดเนื่องจากไม่มีสแลกปกคลุมแนวเชื่อม สามารถเชื่อม
ได้ทั้งระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัต ิ[1] 
 อย่างไรก็ตามการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุมมักจะพบ
ปัญหาบริเวณรอยเชื่อม เช่น การหลอมละลายไม่สมบูรณ์ 
รอยต่อหลอมละลายไม่สมบูรณ์ รอยเว้าแหว่ง รอยเชื่อมไม่
เต็ม รอยพอกเกย รอยเชื่อมมีความกว้าง ความนูนหรือการ
หลอมลึกไม่สมบูรณ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพในงาน
เชื่อมเป็นอย่างมาก [2] โดยทั่วไปคุณภาพของรอยต่อขึ้นอยู่
กับตัวแปรในกระบวนการเชื่อม ซึ่งมีหลายตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงเป็นที่มา
ของหัวข้อการวิจัยที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของงานเชื่อม ได้แก่ อัตราเร็วป้อนลวด (Wire feed 
speeds) อาร์คโวลต์ (Arc volt) ความเร็วในการเชื่อม 
(Travel speeds) อัตราส่วนแก๊สปกคลุม ( Shielding gas 
ratio) ระยะจากหัวฉีดถึงงาน (Nozzle to work) โดยท า
การทดลองเชื่อมแผ่นสเตนเลสสตีล (SUS 304) ซึ่งเป็นวัสดุที่ 

 
นิยมน ามาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม โดยทดลองใช้
แก๊สผสม 2 ชนิด ระหว่างแก๊สอาร์กอน (Ar) และ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นแก๊สปกคลุมขณะเชื่อม ใน
การวิจัยจะพิจารณาความแตกต่างของรูปร่างของแนวเชื่อม 
(Shape of weld) และสมบัติทางกลของแนวเชื่อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาเลือกสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการ
เชื่อมแผ่นสเตนเลสสตีล ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะ
แก๊สปกคลุม นอกจากนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการคุณภาพในงานเชื่อม
และลดต้นทุนในอนาคตได้  
 
2. วิธีด าเนินการทดลอง 
2.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
2.1.1 วัสดุ และการเตรียม 
 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง เป็นแผ่นสเตนเลสสตีล เกรด 
304 (SUS 304) ขนาด 100x200x6 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1 
โดยมีองค์ประกอบทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 ลักษณะชิ้นงานสเตนเลสสตีล เกรด 304 
 
2.1.2 เครื่องเชื่อม และลวดเชื่อม 
 การทดลองใช้เครื่องเชื่อม GMA รุ่น NB-350p ระบบ
อิ น เ ว อ ร์ เ ต อ ร์ ค ว บ คุ ม ตั ว แ ป ร ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ด้ ว ย
ไมโครโปรเซสเซอร์และซอฟแวร์ สามารถปรับค่ากระแสไฟ
และแรงดันได้ ดังรูปที่ 2 ลวดเชื่อมที่ใช้เป็นลวดมาตรฐาน 
AWS ER 308L มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 mm มี
องค์ประกอบทางเคมีดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของแผ่นสแตนเลส (SUS 304) 
Chemical Composition % 

Type C Si Mn P S Cr Ni N 
Standard 0.08 max 0.75 max 2.00 max 0.045  0.030  18.00~20.00 8.0 -10.5 0.10 max 

 
ตารางท่ี 2 องค์ประกอบทางเคมีของลวดเชื่อม AWS ER 308L 

Chemical Composition (%) 
Type C Si Mn P S Cr Ni Cu 

Standard 0.04 max 0.30-0.65 1.0-2.5 0.04 max 0.03 max 19.5-22.5 9.0-11.0 - 

 
รูปที่ 2 เครื่องเชื่อม GMA รุ่น NB-350p 

 

2.2 การออกแบบการทดลอง 
การออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิถูกน ามาใช้เพื่อ

หาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊ส
ปกคลุม โดยใช้แผนการทดลองออโธโกนอลอะเรย์ L25(5

6) 
ซึ่งเหมาะส าหรับออกแบบการทดลองที่พิจารณาปัจจัยของ
กระบวนการที่มีปัจจัย 5 ปัจจัย ได้แก่ อัตราเร็วป้อนลวด 
อาร์คโวลต์ ความเร็วในการเชื่อม อัตราส่วนแก๊สปกคลุม 
และระยะจากหัวฉีดถึงงาน แต่ละปัจจัยมี 5 ระดับ โดย
ก าหนดสภาวะในการทดลองดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4  

 

ตารางท่ี 3 ตัวแปรคงที่ที่ใช้ในการเชื่อมทดลอง 

ลวดเชื่อม AWS ER 308 L 

ขนาดลวดเชื่อม 0.8 มิลลิเมตร 

มุมงาน (Work Angle) 90  องศา 

มุมเดิน (Travel Angle) 90  องศา 

อัตราการไหลของแก๊ส (Gas flow Rate) 15 ลิตร/นาที 

 

 

ตารางท่ี 4 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมทดลอง 
 

ปัจจัย 
ระดับ 

1 2 3 4 5 
A อัตราเร็วป้อนลวด 

(เมตร/นาที) 
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

B อาร์คโวลต์ 
(โวลต์) 

24 26 28 30 32 

C ความเร็วในการเชื่อม 
(มิลลิเมตร/นาที) 

16 21 26 31 36 

D 
อัตราส่วนแก๊สปกคลุม 

100:
0 

90:
10 

80:
20 

70:
30 

60:
40 

E ระยะหัวฉีดถึงงาน 
(มิลลิเมตร) 

5 10 15 20 25 

 
แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลตามการทดลองที่ออกแบบไว้

และค านวณค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวนระบบ 
(Signal-to-noise ratio) ส าหรับในงานวิจัยนี้ค่า
ตอบสนองที่มีค่ามากคือ ค่าที่ดีที่สุดจากทฤษฏีของทากูชิ
จุดที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัย คือ จุดที่ให้ค่า S/N ratio 
สูงสุดซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ 1 [3] 

 

     
 )/n1/y10log(

N

S n

1i

2

i


             (1) 

 
เมื่อ S/N คือ อัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน  
         n คือ จ านวนการทดลองซ้ าในแต่ละการทดลอง   
         yi คือ ค่าตอบสนองในแต่ละการทดลอง 
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2.3 ขั้นตอนด าเนินการทดลอง 
1. ตัดแผ่นสเตนเลสสตีลด้วยเครื่องเลื่อยกลหล่อเย็นด้วย

น้ า ขนาด 100x200x6 มิลลิเมตร 
2. ปรับตัวแปรในการเชื่อม เช่น อาร์คโวลต์ (Arc volt) 

ความเร็วในการเชื่อม (Travel speed) ความเร็วใน
การป้อนลวดเชื่อม (Wire feed rate) อัตราส่วนแก๊ส
ปลกคลุม ระยะจากหัวฉีดถึงงาน (Nozzle to work) 

3. วางชิ้นงานเชื่อมในต าแหน่งท่าราบบนแผ่นรองหลังงาน 
จับยึดชิ้นงานด้วยอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน 

4. เปิดแก๊สให้ไหลออกมาปกคลุมด้านหลังชิ้นงานทดลองที่ 
15 ลิตร/นาที 

5. เริ่มต้นเชื่อม GMAW ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการเชื่อม
จากแผ่นยึดชิ้นงานจากจุดเริ่มต้น จนไปสิ้นสุดที่แผ่น
ยึดชิ้นงานอีกด้านหนึ่ง โดยใช้เทคนิคการเชื่อมแบบเดิน
ไปข้างหน้า (Pushing) 

6. เชื่อมเสร็จปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวในอากาศ จึงถอด
ชิ้นงานเชื่อมออกจากแผ่นยึดชิ้นงาน 

 
2.4 วิธีการตรวจสอบรอยเชื่อมและวิเคราะห์รูปทรงรอย
เชื่อม 
1. ตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตา ตามมาตรฐาน AWS 

D1.6 โดยจ าแนกการตรวจสอบ ได้แก่ การหลอม
ละลายไม่สมบูรณ์ รอยต่อหลอมละลายไม่สมบูรณ์ 
รอยหว้าแหว่ง รอยเชื่อมไม่เต็ม รอยพอก รอยแตก 
รอยเชื่อมนูนเกินไป  

2. วิเคราะห์รูปทรงรอยเชื่อม จะพิจารณาถึงความลึก 
ความกว้าง และความนูนของรอยเชื่อม ที่ ได้จาก
กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม 

 
2.5 การทดสอบความแข็ง (Hardness test) 
 โดยท าการทดสอบความแข็งด้วยเครื่องทดสอบความ
แข็งแบบ Rockwell  Hardness เพื่อทดสอบความแข็ง
ของรอยเชื่อม ตามมาตรฐาน ASTM E18 โดยใช้หัวกด
เพชรมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย น้ าหนักในการกด (Major 
load) อยู่ที่ 150 kgf กดค้างไว้ 10 วินาที โดยแนวเชื่อม
แต่ละแนวจะถูกทดสอบค่าความแข็งทั้งหมด 9 จุด 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ตรวจสอบรูปร่างของรอยเชื่อม  

การเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อม GMAW นั้นรูปร่าง
ของรอยเชื่อมมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามสภาวะที่ใช้
ในการเชื่อม เมื่อตรวจสอบรอยเชื่อมตามมาตรฐาน AWS 
D1.6 และวิเคราะห์รูปทรงของรอยเชื่อมโดยพิจารณา
ความลึก ความกว้าง และความนูนของรอยเชื่อม ดังแสดง
ในรูปที่ 4 การตรวจสอบด้วยสายตา สามารถจ าแนกการ
ตรวจสอบออกเป็น 7 ลักษณะ ได้แก่การหลอมละลายไม่
สมบูรณ์ (Incomplete fusion) รอยต่อหลอมละลายไม่
สมบูรณ์ (Incomplete penetration) รอยหว้าแหว่ง 
(Undercut) รอยเชื่อมไม่เต็ม (Underfill) รอยพอกเกย 
(Overlap) รอยแตก (Crack) รอยเชื่อมนูนเกินไป 
(Convexity and weld reinforcement) ตามมาตรฐาน 
ASNT/AWS D1.6 โดยชิ้นงานจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ทั้ง 7 ลักษณะ จึงจะถือว่าชิ้นงานนั้นผ่าน จากผลการ
ตรวจสอบชิ้นงานพบว่าชิ้นงานที่ผ่านมาตรฐานการ
ตรวจสอบมีทั้งหมด 7 ชิ้น ได้แก่ ชิ้นงานที่ 1 , 2 , 10 , 
11 , 13 , 16 และ 21 ในทางกลับกันชิ้นงานที่ 9 และ 20 
ไม่ผ่านทุกเกณฑ์มาตรฐาน จากการพิจารณาพบว่าสภาวะ
การเชื่อม GTAW ของชิ้นงานทั้ง 2 นี้ มีค่า Travel speed 
และ Arc volt สูง จึงอาจมีอิทธิพลท าให้รอยเชื่อมที่ได้ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ชิ้นงานทั้ง 7 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จะถูกน าไปตรวจสอบค่าความกว้าง ความนูน ความลึก 
และทดสอบค่าความแข็งต่อไป 

เมื่อน าชิ้นงานทั้ง 7 ชิ้น ไปตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์
รูปทรงของรอยเชื่อม โดยพิจารณาความลึก ความกว้าง 
และความนูนของรอยเชื่อม จากผลการทดลองสามารถ
สรุปได้ว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อรูปร่าง และการซึมลึกของแนว
เชื่อม คือความเร็วในการเชื่อม และแรงดันในการเชื่อม 
เมื่อความเร็วในการเชื่อมสูงขึ้นรอยเชื่อมจะมีขนาดเล็ก 
และมีระยะซึมลึกของรอยเชื่อมต่ า และการหลอมของ
โลหะชิ้นงานไม่ดี ส่วนแรงดันเชื่อมจะพบว่าเมื่อแรงดัน
เชื่อมสูงขึ้น รอยเชื่อมท่ีได้จะแบนและกว้าง แต่มีการซึมลึก
ต่ า [4] 
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รูปที่ 4 a) รูปร่างรอยเชื่อม b) ความลึก ความกว้างและ
ความนูนของรอยเชื่อม 
 
3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งของรอยเชื่อม  
 จากผลการทดลองดังตารางที่ 5 พบว่าค่าความแข็งที่
ได้มีทั้งค่าสูงและค่าต่ า เช่นการทดลองที่ 24 จะเห็นว่าค่า
ความแข็งที่ได้มีค่าที่ต่ ามาก เนื่องมาจากสาเหตุปริมาณ
แรงดันที่ใช้มีค่าสูงเป็นผลให้เกิดการโอนถ่ายโลหะจากลวด
เชื่อมสู่รอยเชื่อมเร็ว และอัตราเคลื่อนที่หัวเชื่อมเร็ว 1.0 
เมตรต่อนาที ท าให้ระยะซึมลึกของรอยเชื่อมและการ
หลอมของโลหะชิ้นงานไม่ดี ค่าความแข็งที่ได้จึงมีค่าต่ า แต่
ในการทดลองที่ 1, 4, 7, 8, 12 และ 23 จะพบว่าค่าความ
แข็งที่ได้มีค่าสูงมาก เนื่องมาจากเกิดการหลอมละลายที่
สมบูรณ์ การซึมลึกดีเป็นผลท าให้การโอนถ่ายโลหะจาก
ลวดเชื่อมสู่รอยเชื่อมสมบูรณ์ และการเลือกใช้ตัวแปรต่าง
ส าหรับการเชื่อมสมดุลกันท าให้ค่าความแข็งที่ได้ที่ได้มีค่า
สูงกว่าค่าจากการทดลองอื่นๆ เมื่อได้ค่าความแข็งของแนว
เชื่อมแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Minitab ซึ่งเป็นโปรแกรม
ที่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่มีนัยส าคัญที่เราต้องการ
มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยหลักที่มีนัยส าคัญต่อค่าความแข็งในกระบวนการ
เชื่อม GMAW ซึ่งการวิเคราะห์อัตราส่วนสัญญาณไปยัง
สิ่งรบกวน ดังตารางที่ 6 เป็นการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาว่า
คุณภาพผลิตภัณฑ์มีความมั่นคงต่อปัจจัยรบกวน (Noise) 
ได้ดีเพียงใด ซึ่งการก าหนดว่าจะให้ปัจจัยใดมีค่าเท่าใดต้อง
มุ่งเน้นให้อัตราส่วนสัญญาณไปยังสิ่งรบกวนค่ามากที่สุด
เพราะยิ่งค่ามากแสดงว่ายิ่งเข้าใกล้ค่าเป้าหมายที่ท าให้
กระบวนการเกิดความมั่นคง โดยจะพิจารณาจากกราฟ 
และจากการค านวณค่า S/N Ratio กรณีที่ต้องการค่า

มากกว่าเป็นค่าที่ดีที่สุด เพื่อหาปัจจัยหลักที่มีผลกระทบ
ต่อค่าความแข็งสูงสุดในแนวเชื่อม จากตารางที่ 6 ผลการ
ตอบสนองส าหรับค่า S/N ratio เลือกค่าผลต่าง (Delta) 
ที่มีค่ามากที่สุดแล้วพิจารณาเลือกตัวถัดไปโดยใช้หลักการ 
“One-half rule of thumb” คือ ตัดปัจจัยถัดไปออกที่
ค่า ค่าผลต่างมีค่าน้อยกว่า ค่าผลต่างก่อนหน้ามากกว่า
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งจากตารางฺที่ 6 จะเห็นว่าค่าผลต่างของ
ความเร็วในการเชื่อม (D) = 14.45, อาร์คโวลต์ (B)        
= 7.82 , อัตราเร็วป้อนลวด (C) = 7.70 ,ระยะจากหัวฉีด
ถึงงาน (E) = 7.63 และ อัตราส่วนแก๊สปกคลุม (A)         
= 7.59 ตามล าดับ ดังนั้นปัจจัยที่มีผลอย่างนัยส าคัญต่อค่า
ความแข็งในแนวเชื่อมจึง ได้แก่ (1) ความเร็วในการเชื่อม
(2) อาร์คโวลต์ (3) อัตราเร็วป้อนลวด  
 จากนั้นท านายผลการทดลองด้วยระดับตัวแปรที่
เหมาะสม คือ D2B1C1E1A3 หรือระดับปัจจัยจากการ
ทดลองที่ดีที่สุด คือ ความเร็วในการเชื่อมที่ 21 มิลลิเมตร/
นาที แรงดันเชื่อม 24 โวลต์ อัตราเร็วป้อนลวด 0.8 เมตร/
นาที ระยะจากหัวฉีดถึงงาน 5 มิลลิเมตร และอัตราส่วน
แก๊สปกคลุม 80:20 Ar:CO2 ซึ่งค่าความแข็งที่ได้จากการ
ท านายมีเท่ากับ คือ 69.56 HRB และเมื่อท าการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ ความถดถอยและการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) จะได้สมการคาดคะเนดังสมการที่ 3 
ส าหรับค่าความแข็ง โดยสมการส าหรับท านายที่ได้มีค่า   
สัมประสิทธิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 79% 
 

ค่าความแข็ง  =  12.3138 - 0.105399A + 30.1647B - 
158.184C - 23.4048D + 8.72616E + 0.0103933A2 - 
0.797821B2 + 298.11 C2 + 0.0327318 D2 - 
0.110099 E2 + 0.0369057AB - 6.11171AC + 
0.12577AD + 0.015995AE + 0.468084BD -
0.211074BE - 0.75619CE                                (3) 
 

ตารางท่ี 5 ค่าความแข็ง ค่า S/N ratio และค่าเฉลี่ย  

ล าดับ A B C D E ความแข็ง 
s/n 
ratio 

mean 

1 1 1 1 1 1 70.00 36.9020 70.00 
2 1 2 2 2 2 66.80 36.4955 66.80 

a) 

b) 
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3 1 3 3 3 3 67.33 36.5642 67.33 
4 1 4 4 4 4 70.33 36.9428 70.33 
5 1 5 5 5 5 66.83 36.4994 66.83 
6 2 1 2 3 4 69.00 36.7770 69.00 
7 2 2 3 4 5 71.00 37.0252 71.00 
8 2 3 4 5 1 70.33 36.9428 70.33 
9 2 4 5 1 2 0.00 0.0000 0.00 
10 2 5 1 2 3 69.70 36.8647 69.70 
11 3 1 3 5 2 69.00 36.7770 69.00 
12 3 2 4 1 3 70.16 36.9218 70.16 
13 3 3 5 2 4 68.50 36.7138 68.50 
14 3 4 1 3 5 66.83 36.4994 66.83 
15 3 5 2 4 1 67.00 36.5215 67.00 
16 4 1 4 2 5 69.50 36.8397 69.50 
17 4 2 5 3 1 67.83 36.6284 67.83 
18 4 3 1 4 2 62.33 35.8939 62.33 
19 4 4 2 5 3 65.33 36.3023 65.33 
20 4 5 3 1 4 0.00 0.0000 0.00 
21 5 1 5 4 3 68.00 36.6502 68.00 
22 5 2 1 5 4 64.16 36.1453 64.16 
23 5 3 2 1 5 70.50 36.9638 70.50 
24 5 4 3 2 1 57.00 35.1175 57.00 
25 5 5 4 3 2 65.66 36.3460 65.66 
 

5. สรุป 
 งานวิจัยนี้ศึกษาผลของตัวแปรที่มีผลต่อรูปร่างและค่า
ความแข็งของแนวเชื่อม ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะ
แก๊สคลุม (Gas metal arc welding : GMAW) ด้วยวิธี     
ทากูชิ จากการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสม คือความเร็ว
ในการเชื่อมที่ 21 มิลลิเมตร/นาที แรงดันเชื่อม 24 โวลต์
อัตราเร็วป้อนลวด 0.8 เมตร/นาที ระยะจากหัวฉีดถึงงาน 
5 มิลลิเมตร และอัตราส่วนแก๊สปกคลุม 80:20 Ar:CO2 ให้
ค่าความแข็งของแนวเชื่อม เท่ากับ 69.56 HRB  
 
 

ตารางท่ี 6 ผลการตอบสนองส าหรับค่า S/N ratio  

ระดับปัจจัย 
ปัจจัย 

A B C D E 
1 36.24 36.79 36.46 22.16 36.42 
2 29.12 36.67 36.64 36.44 29.13 
3 36.68 36.61 29.09 36.56 36.65 

4 29.52 28.97 39.80 36.60 29.31 
5 36.71 29.25 29.30 36.52 36.76 
ผลต่าง 7.59 7.82 7.70 14.45 7.63 
ล าดับ 5 2 3 1 4 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสึกหรอของชุดคมตัดแม่พิมพ์ ที่ผ่านกระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็ง/มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ผลการสึกหรอของชุดคมตัดแม่พิมพ์ ที่ผ่านกระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็ง โดยน าเหล็กกล้าเครื่องมือ JIS 
SKD 11 เชื่อมพอกผิวแข็งที่กระแส DC+ ใช้กระแสไฟเชื่อมพอก 120, 130 และ 140A  วัสดุปั๊มตัดท าจากเหล็กคาร์บอน 
AISI 1020 ปั๊มตัดชิ้นงานรูปร่างสี่เหลี่ยม ขนาด 10x10 mm. ความหนา 2 mm. ใช้ค่าช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์ 5% ของ
ความหนาชิ้นงาน ปั๊มตัดชิ้นงานจ านวน 5,000 ชิ้นต่อกรรมวิธีการการเชื่อมพอกแข็ง ในสภาพไม่ใช้สารหล่อเย็น วัดผล
การศึกษาโดยการชั่งน้ าหนัก วัดระยะการสึกหรอ และวัดค่ารอยตัดเฉือนของชิ้นงาน (Shear band) 

ผลการทดลองการปั๊มตัดพบว่า พันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็งด้วยกระแสไฟฟ้า 130A มีการสึกหรอของพันช์น้อยที่สุด 
คิดเป็น 27.21% รองลงมา คือ พันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็งด้วยกระแสไฟฟ้า 120A คิดเป็น 35.76% และ พันช์ที่การ
เชื่อมพอกผิวแข็งด้วยกระแสไฟฟ้า 140A มีการสึกหรอของพันช์มากที่สุด คิดเป็น 59.28% 
ค าหลัก:  การสึกหรอ  เหล็กกล้าเครื่องมือ JIS SKD 11 การเชื่อมพอกผิวแข็ง 
 
Abstract 

This research was aim to study the wear behavior of hard facing Blanking die.  Hard facing weld 
was applied to the surface of JIS SKD 11 steel surface using DC current  with electric current for 
welding of 120 130 140A. Specimens of blanking made of carbon steel AISI 1020 blanking piece were 
prepared in rectangular shape of 10x10 mm x 3 mm.  The cutting clearance of 5% specimen was 
performed to obtain 5,000 hard facing specimens. The analysis techniques, i.e. measuring weight, gap 
of wearing, and shear band , was then carried out in the period of no coolant. 
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The results indicated that the hard facing punch with 130 A has the lowest war rate at 27.21 % , 
then that with 120 A at 35.76 % , and that with 140 A has the highest wearing rate at 59.28. 
Keyword:  Wear  Tool steel JIS SKD11  hard facing weld 
 
1. บทน า 

การตัดเฉือนชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ตัดต้องให้ความเค้นต่อ

ชิ้นงานที่มีค่ามากเพียงพอที่ท าให้ชิ้นงานขาดออกจากกัน ซึ่ง

ท าให้เกิดความเค้นกระท าต่อพันช์และดายด้วยเช่นกัน ส่งผล

ให้พันช์และดายเกิดการสึกหรอ เป้าหมายของการขึ้นรูป

ชิ้นส่วนด้วยแม่พิมพ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความ

ต้องการ แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้อุตสาหกรรมการ

ผลิตสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ มีรูปร่างและขนาดตาม

ความต้องการ กระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยแม่พิมพ์ที่ดีจะ

ส่งผลให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสม่ าเสมอ [1] ดังนั้นองค์ความรู้

หนึ่งที่ส าคัญมากต่อการพัฒนาแม่พิมพ์โลหะของไทย  คือ

การพัฒนาวัสดุเพื่อใช้ท าคมตัดแม่พิมพ์และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ให้ทนต่อการสึกหรอ ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอิทธิพล

ของตัวแปรต่าง ๆ ในกรรมวิธีการตัด เช่น การสึกหรอของ

แม่พิมพ์ตัด [2,3] ความแข็งของแม่พิมพ์ที่ท าจากวัสดุต่าง

ชนิด [4,5] ต าแหน่งที่มีการสึกหรอของแม่พิมพ์มากที่สุด คือ 

การสึกหรอด้านข้างแม่พิมพ์และมุมคมตัดแม่พิมพ์  เนื่องจาก

งานตัดโลหะจะเกิดการเสียดสีระหว่างพันช์กับดายอย่าง

รุนแรง ส่งผลให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์เกิดการสึกหรอ งานวิจัยนี้

มุ่งเน้นศึกษาผลของการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดท าจาก

เหล็กกล้าเครื่องมือ JIS SKD11 ที่ผ่านการอบชุบด้วยกรรมวิธี

ทางความเย็นและกรรมวิธีการอบชุบภายใต้สภาวะแรงดัน  

 

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
การวิจัยนี้ใช้เหล็กกล้าเครื่องมือ JIS SKD11 เป็น

ชิ้นงานทดสอบ อบชุบด้วยเตาอบชุบกระแสเหนี่ยวน า วัด
แรงดันการพ่นก๊าซอาร์กอนด้วยมาตรวัดแรงดัน น าชิ้นงาน
ทดสอบที่ผ่านการอบชุบมาท าพันช์แบบอินเสิร์ท ขนาด 9.86 
x 9.86 mm. ส่วนประกอบทางเคมีของพันช์ ดังตารางที่ 1 

วัตถุดิบส าหรับปั๊มตัดท าจากเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1020 
ซึ่งมีค่า Tensile Strength 245 N/mm2 ค่า Elongation 
25%, ค่า Yield Strength 200-300 MPa. และค่าความ
แข็ง 116-176 HB. ชิ้นงานรูปร่างสี่เหลี่ยม ขนาด 10x10 
mm. ความหนา 3 mm.  

 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือ JIS SKD 11              

ล าดับ ส่วนประกอบทางเคมี 
1 คาร์บอน (C) = 1.50% 

2 แมงกานีส (Mn) = 0.45% 

3 โครเมียม (Cr) = 12.00% 
4 ซิลิกอน (Si) = 0.40% 
5 นิกเกิล (Ni) = 0.50% 
6 โมลิบดินัม (Mo) = 1.00% 
7 วาเนเดียม (V) = 0.40% 

 
2.1 วิธีการและเงื่อนไขการทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 
การออกแบบกรรมวิธีการเชื่อมพอกผิวแข็ง ดังนี้ 

1) เตรียมเครื่องเชื่อมกระแสตรงแบบเครื่องเรียง
กระแส (Rectifier Type DC welding machine) 

2) เตรียมพันช์ที่ท าจากเหล็กกล้าเครื่องมือ.JIS SKD 11 
ขนาด.10X10 mm. 

3) ชนิดของลวดเชื่อม คือ E10-UM-60R ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติลวดเชื่อม 

ลวดเชื่อม DIN 

8555: 

Vickers 

(HV) 

Rockwell 

C (HRC) 

 

Heat Treatment 

E 10-UM-60R 650-750 58-62 

E 1-UM-350 323 32 

AS welded: 

preheat 

interpass 350°C 

ที่มา : สุขอังคณา ลี [6]   
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4) กระแสไฟฟ้าส าหรับการเชื่อมพอกแข็ง เท่ากับ 120 
130 และ 140 A ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 กระแสเชื่อมไฟฟ้า 

ที่มา : KVS engineering, : มปป. [7] 

 
5) ปรับแต่งพันช์ที่ได้จากการเชื่อมพอกด้วยเครื่องตัด 

wire cut 
6) ทดสอบความแข็งของพันช์แบบ Vickers 
7) ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของพันช์ที่ ได้ผ่าน

กระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็ง ดังนี้ 
การขัดชิ้นงานทดสอบด้วยวิธีการขัดหยาบขัดด้วย

เครื่องขัดกระดาษทราย โดยมีน้ าไหลผ่านบริเวณผิวชิ้นงาน
กับกระดาษทรายอยู่ตลอดเวลา โดยเรียงล าดับของกระดาษ
ทรายตั้งแต่เบอร์หยาบไปหาละเอียด โดยเริ่มตั้งแต่เบอร์ 
180, 240, 320, 400, 600, 800, 1,000 และ 1,200 
ตามล าดับ 

การกัดกรดชิ้นงานทดสอบด้วยน้ ายา.9a Martensite..
จุ่มที่อุณหภูมิห้องใช้เวลา.5-8.นาที แล้วท าการเป่าให้แห้งโดย
ไม่ให้เกิดคราบ 

ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และ
ถ่ายรูปโครงสร้างของ Punch ก่อนและหลังการทดลอง เพื่อ
ท าการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของโครงสร้างทั้งก่อน
และหลังการอบชุบ  
 
การปั๊มตัดชิ้นงาน 

ศึกษาการสึกหรอของพันช์ด้วยการปั๊มตัดชิ้นงาน 
จ านวน 5,000 ชิ้นงานต่อกรรมวิธีการเชื่อมพอกผิวแข็งด้วย
เครื่องปั๊มตัดขนาดแรงปั๊มตัด 20 ตัน ใช้กล้องจุลทรรศน์
ถ่ายภาพการสึกหรอของพันช์และสภาพรอยตัดเฉือนของ
ชิ้นงาน ก าลังขยาย 20 เท่า บันทึกภาพรอยตัดเฉือนของ
ชิ้นงานและวัดขนาดสภาพรอยตัดเฉือนของชิ้นงานด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปและชั่งน้ าหนักพันช์ด้วยเครื่องชั่งน้ าหนัก
ดิจิตอลความแม่นย า เท่ากับ 0.001 ดังนี้ 

ก. การปั๊มตัดชิ้นงานชิ้นที่ 1 ถึง 500 หยุดปั๊มตัด
ชิ้นงานและถอดพันช์ ตรวจสอบการสึกหรอทุก 50 ครั้ง    

ข. การปั๊มตัดชิ้นงานชิ้นที่ 500 ถึง 1,000 หยุดปั๊มตัด
ชิ้นงานและถอดพันช์ตรวจสอบ การสึกหรอทุก 100 ครั้ง    

ค. การปั๊มตัดชิ้นงานชิ้นที่ 1,000 ถึง 5,000 หยุดปั๊ม
ตัดชิ้นงานและถอดพันช์ ตรวจ สอบการสึกหรอทุก 500 ครั้ง 

   
3. ผลการสึกหรอของพันช์ 
3.1 การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของพันช์ 

การปั๊มตัดชิ้นงานด้วยพันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็ง ด้วย
กระแสไฟฟ้า 130A มีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักน้อยที่สุด คิด
เป็น 0.49% รองลงมา คือพันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็ง ด้วย
กระแสไฟฟ้า 120A คิดเป็น 0.51% และพันช์ที่การเชื่อม
พอกผิวแข็ง ด้วยกระแสไฟฟ้า 140A มีการเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักมากที่สุด คิดเป็น 0.59% ดังรูปที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กราฟการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของพันช์ 
 

การสึกหรอของพันช์ 
พันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็งทั้ง 3 กรรมวิธี พบว่ามีการ

สึกหรอแบบการขัดถู (Abrasive Wear) โดยสึกหรอตามแนว
ยาวบริเวณด้านข้างของพันช์ (Flank Wear) ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 

ขนาดและช่วงกระแสไฟที่แนะน าให้ใช้ (AC หรือ DC+) 

ขนาด/ความยาว (มม.) 3.2/350 4.0/400 5.0/450 

ท่าเชื่อม กระแสไฟ (A) 

F,V 120-140 170-190 220-250 
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รูปที่ 2 ลักษณะการสึกหรอของพันช์ 

 
การปั๊มตัดชิ้นงานด้วยพันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็งด้วย

กระแสไฟฟ้า 130A มีการสึกหรอของพันช์น้อยที่สุด คิดเป็น 
27.21% รองลงมา คือพันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็งด้วย
กระแสไฟฟ้า 120A คิดเป็น 35.76% และพันช์ที่การเชื่อม
พอกผิวแข็งด้วยกระแสไฟฟ้า 140A มีการสึกหรอของพันช์
มากที่สุด คิดเป็น 59.28% ดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 กราฟการสึกหรอของพันช์ 
 

ลักษณะรอยตัดเฉือน  
การวัดค่ารอยตัดเฉือนของชิ้นงาน (Cut Band) ดังรูปที่ 

4 ซึ่งได้จากการปั๊มตัดชิ้นงาน ชิ้นที่ 5,000 พบว่าค่ารอยตัด
เฉือนของชิ้นงานปั๊มตัดด้วยพันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็ง ด้วย
กระแสไฟฟ้า 130A เท่ากับ 0.667 mm. ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมคิดเป็น 39.36% ส าหรับพันช์ที่การเชื่อมพอกผิวแข็ง 
ด้วยกระแสไฟฟ้า 120A และ 140A มีค่ารอยตัดเฉือนของ
ชิ้นงาน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคิดเป็น 44.30% และ
53.50% ตามล าดับ ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 รอยตัดเฉือนของชิ้นงาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 กราฟการเปลี่ยนแปลงค่ารอยตัดเฉือนของชิ้นงาน 
 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 
การวิเคราะห์สถิติการวิจัยของผลการทดลองด้าน

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงกระแสเชื่อมและจ านวนการปั๊ม
ตัดของพันช์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของพันช์ การ
สึกหรอของพันช์ และค่ารอยตัดเฉือนของชิ้นงาน โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two Way ANOVA) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α=0.05) ด้วยการศึกษาสองตัว
แปร ได้แก่ อิทธิพลกระแสไฟฟ้าส าหรับการเชื่อมและจ านวน
การปั๊มตัดของพันช์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของ
แม่พิมพ์ตัด การสึกหรอของพันช์และค่ารอยตัดเฉือนดัง
ตารางที่ 3 ถึง 5  

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สถิติการวิจัยของผลการทดลองด้านอิทธิพล
ของการเปลี่ยนแปลงกระแสเชื่อมและจ านวนการปั๊มตัดของพันช์ที่
ส่งผลต่อการสึกหรอของพันช ์

Source DF SS MS F P 

Electric 
current 

22 0.1287937 0.0058543 15.9
5 

0.000 

number of 
blanking 

5 0.0145261 0.0072631   19.79 0.000 

Error 44 0.0161512 0.0003671   
Total 68 0.1594711    

 

4500300020001000900700500400300200100

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

Number of  stamping

W
id

th
 o

f C
ut

 b
an

d

electric current 120 A
electric current 130 A
electric current 140 A

Variable

Time Series Plot of electric current

4500300020001000900700500400300200100

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

Number of  stamping

Bl
an

kin
g w

ea
r

Blanking wear (120A)
Blanking wear (130A)
Blanking wear (140A)

Variable

Time Series Plot of Blanking wear



การประชุมวิชาการขา่ยงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่

 

576 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สถิติการวิจัยของผลการทดลองด้านอิทธิพล
ของการเปลี่ยนแปลงกระแสเชื่อมและจ านวนการปั๊มตัดของพันช์ที่
ส่งผลต่อการสึกหรอของพันช์  
 
 

Source DF SS MS F P 

Electric 
current 

22 21.2124 0.9642 109.21 0.000 

number of 
blanking 

2 86.3657   43.1828 4890.90 0.000 

Error 44 0.3885 0.0088   
Total 68 107.9666    

 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สถิติการวิจัยของผลการทดลองด้านอิทธิพล
ของการเปลี่ยนแปลงกระแสเชื่อมและจ านวนการปั๊มตัดของพันช์ที่
ส่งผลต่อค่ารอยตัดเฉือนของชิ้นงาน 

Source DF SS MS F P 

Electric 
current 

2 0.105250 0.052625 58.74  0.000 

number of 
blanking 

22 1.568183 0.071281 79.57 0.000 

Error 44 0.039416 0.000896   
Total 68 1.712849    

 

จากการทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง แสดง
ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าส าหรับการเชื่อมและ
จ านวนครั้งการปั๊มตัดของพันช์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักของพันช์  ขนาดการสึกหรอของพันช์และค่ารอยตัด
เฉือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากมีค่า P-value น้อย
กว่า 0.05 ในทุกค่าของการทดสอบ และจากการค านวณ
สมการถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาลักษณะอิทธิพลของ
จ านวนการปั๊มตัด  ดังตารางที่ 6 ถึง 8 

 

ตารางที่ 6 สมการถดถอยของพันช์ที่มีผลจากกระแสเชื่อม 120A 

การสึกหรอ สมการถดถอย R-sq 

น้ าหนัก =  379 – (0.000346 x จ านวนปั๊มตัด) 89.9% 
การสึกหรอ =  0.481 + (0.000027 x จ านวนปั๊มตัด) 75.9% 
ค่ารอยตัด
เฉือน 

= 0.867 – (0.000068 x จ านวนปั๊มตัด) 48.9% 

 
ตารางที่ 7 สมการถดถอยของพันช์ที่มีผลจากกระแสเชื่อม 130A 

การสึกหรอ สมการถดถอย R-sq 

น้ าหนัก = 377 – (0.000353 x จ านวนปั๊มตัด) 94.1% 
การสึกหรอ =  0.460 + (0.000017 x จ านวนปั๊มตัด) 75.4% 
ค่ารอยตัด
เฉือน 

= 0.880 – (0.000055 x จ านวนปั๊มตัด) 41.6% 

 

ตารางที่ 8 สมการถดถอยของพันช์ที่มีผลจากกระแสเชื่อม 140A 

การสึกหรอ สมการถดถอย R-sq 

น้ าหนัก =  380 – (0.000361 x จ านวนปั๊มตัด) 90.0% 
การสึกหรอ = 0.458 + (0.000034 x จ านวนปั๊มตัด) 83.4% 
ค่ารอยตัด
เฉือน 

= 0.818 – (0.000077 x จ านวนปั๊มตัด) 42.6% 

 
จากสมการถดถอยของพันช์จากกระบวนการเชื่อม

พอกผิวแข็ง ที่การเปลี่ยนแปลงกระแสเชื่อม ได้แก่ 120A 
130A และ 140A และจ านวนการปั๊ มตั ด  พบว่ าค่ า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Sq) ของน้ าหนักและการสึกหรอ
ของพันช์ เกินกว่า 50% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ าหนักและการ
สึกหรอของพันช์สัมพันธ์กับจ านวนการปั๊มตัด แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Sq) ของรอยตัด
เฉือน ต่ ากว่า 50% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารอยตัดเฉือน ไม่
สัมพันธ์กับจ านวนการปั๊มตัด 

จากสมการแสดงให้เห็นว่าจ านวนการปั๊มตัดส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของพันช์ในเชิงลบ (Negative 
effect) หมายความว่า ยิ่งเพิ่มจ านวนการปั๊มตัดมากขึ้น ยิ่ง
ท าให้น้ าหนักของพันช์ลดลง ส่วนจ านวนการปั๊มตัดส่งผลต่อ
การสึกหรอของพันช์  และค่ารอยตัดเฉือนในเชิงบวก 
(Positive effect) หมายความว่า หากเพิ่มจ านวนครั้งการปั๊ม
ตัดมากขึ้น ยิ่งท าให้การสึกหรอของพันช์เพิ่มขึ้นและค่ารอย
ตัดเฉือนลดลงตามไปด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการทดลองการปั๊มตัดพบว่า พันช์ที่การเชื่อมพอก
ผิวแข็งด้วยกระแสไฟฟ้า 130A มีการสึกหรอของพันช์น้อย
ที่สุด คิดเป็น 27.21% รองลงมา คือ พันช์ที่การเชื่อมพอกผิว
แข็งด้วยกระแสไฟฟ้า 120A คิดเป็น 35.76% และ พันช์ที่
การเชื่อมพอกผิวแข็งด้วยกระแสไฟฟ้า 140A มีการสึกหรอ
ของพันช์มากที่สุด คิดเป็น 59.28% 
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อิทธิพลของช่องว่างระหว่างพันช์และดายที่ส่งผลต่อขอบตัดในกระบวนการตดัเจาะโลหะ
แผ่นซ้อนกันสองชั้น 

Influence of Die Clearance on Cutting Edge for Piercing Process  
of Metal Sheets Two Layers 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของรูเจาะในกระบวนการตัดเจาะโลหะแผ่นซ้อนกัน 2 ชั้น วัสดุที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ แผ่นเหล็ก SPCC ความหนา 0.5 มิลลิเมตร และ 1 มิลลิเมตร พันช์และดายที่ใช้ในการทดลอง คือ เหล็กกล้า
เครื่องมืองานเย็น เกรด SKD11 พันช์ก าหนดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร มีช่องว่างระหว่างคมตัดพันช์และ
ดาย 5 ระดับ คือ 2, 5, 8, 11 และ 14 เปอร์เช็นต์ของความหนาชิ้นงาน จากผลการทดลองพบว่า ในการตัดโลหะแผ่น
ความหนา 0.5 มิลลิเมตร ซ้อนกับ 0.5 มิลลิเมตร แผ่นบนรูเจาะจะถูกตัดเฉือนด้วยคมตัดพันช์ท าให้ขอบตัดมีส่วนโค้งมน
น้อย มีส่วนเรียบตรงมาก จึงส่งผลให้ขนาดรูเจาะแผ่นบนมีความเที่ยงตรง ส่วนแผ่นล่างจะไม่สัมผัสคมตัดพันช์ โดยจะถูก
ตัดขาดในลักษณะการดึงยืด โดยเศษจากการตัดแผ่นบนกดลงแผ่นล่างท าให้เกิดลักษณะการดึงขาดผ่านรูดาย ขอบตัด
ชิ้นงานจะมีส่วนโค้งมน และรอยฉีกขาดมาก ส่งผลให้ขนาดรูเจาะเพิ่มขึ้นเมื่อช่องว่างระหว่างพันช์และดายเพิ่มขึ้น โดย
พบว่าขนาดของช่องว่างระหว่างคมตัดที่เหมาะสม ส าหรับการตัดโลหะแผ่นซ้อน อยู่ที่ 2 เปอร์เช็นต์ของความหนาชิ้นงาน
ท าให้รูเจาะแผ่นล่างมีขนาดเท่ากับ 20.02 มิลลิเมตร สามารถลดส่วนโค้งมน รอยแตก และครีบ บริเวณขอบตัดได้ส่วน
กระบวนการตัดเจาะความหนาชิ้นงาน 1 มิลลิเมตร (ไม่ซ้อน) ช่องว่างระหว่างคมตัดที่เหมาะสม อยู่ที่ 5 และ8 เปอร์เช็นต์
ของความหนาชิ้นงาน ซึ่งตรงกับค่าแนะน าตามทฤษฏีในงานออกแบบแม่พิมพ์ 
ค าหลัก  กระบวนการตัดเจาะ, โลหะแผ่น, ขอบตัดชิ้นงาน 
 

Abstract 
The aim of this paper is to study quality of piercing hole of metal sheet two layers. SPCC with 
thickness 0.5 mm and 1 mm were used for the experiments. Punch (20 mm) and die were 
produced from cold work tool steel grade SKD11 (JIS). Tool clearances between punch and die in this 
work were 2%, 5%, 8%, 11% and 14% of sheet thickness. From the experimental results on metal 
sheet two layers (0.5 mm with 0.5 mm), it was found that the upper sheet has a high precision of 
piercing hole (small die roll, large shear surface). On the other hand, precision of piercing hole of 
lower sheet was decreased because the cuttings of the punch did not touch on the sheet (cutting 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

579 

 

edge of the lower piercing shown stretch drawing) then scrap from upper sheet pressed to the lower 
sheet. Therefore, die roll and fracture increased with decreasing precision (dimension) of the piercing 
hole. From the experimental results of metal sheet two layers, an appropriate of the clearance for 
controlling dimension of piercing hole and decreasing die roll, fracture and burr were 2% of sheet 
thickness. For piercing process with a one layer (1 mm), an appropriate of the clearance was 5% and 
8% which is the same as the theory of metal forming. 
Keywords:  Piercing process, Metal sheets, Cutting edge 
 
1. บทน า 
 โลหะแผ่นเป็นวัสดุพื้นฐานที่สามารถน าไปแปรรูปเป็น
ชิ้นส่วนได้หลายรูปแบบ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการ
พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนโดยการน าโลหะแผ่นรีดเย็น 
SPCC ผ่านกรรมวิธีการขึ้นรูปตามลักษณะงานต่างๆ ใน
กระบวนการขึ้นรูปโดยการปั๊ม ลักษณะงานที่มีรูปร่างซับซ้อน
โลหะแผ่นที่มีความหนา ไม่สามารถขึ้นรูปในรูปร่างที่ต้องการ
ขึ้นรูปได้ ส่งผลให้เกิดรอยแตกและรอยย่น จึงมีการแก้ไข
ปัญหาโดยท าการลดขนาดความหนาของแผ่นโลหะลงเพื่อให้
สามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อต้องการเพิ่มความเข็งแรงจึงน า
โลหะแผ่นมาซ้อนกัน 2 ชั้น จากนั้นท าการขึ้นรูปในขั้นตอน
เดียวจะช่วยเพิ่มความสามารถในขณะท าการขึ้นรูปได้ ซึ่ง
กระบวนการสุดท้ายในงานโลหะแผ่นต้องผ่านกระบวนการ 
เจาะรูและตัดขอบ เพื่อน าไปสู่กระบวนการประกอบ ในการ
เจาะรูขั้นพื้นฐานคือ เจาะด้วยกระบวนการ Machining ท า
ให้เพิ่มเวลาในการเจาะ จึงได้น ากระบวนการทางด้าน
แม่พิมพ์จัดเจาะ (Piercing Process) มาช่วยในการผลิตซึ่งที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่าแม่พิมพ์สามารถผลิตชิ้นงานที่มีขนาด
และลักษณะที่เหมือนกันได้อย่างต่อเนื่อง มีความเที่ยงตรงสูง 
อย่างไรก็ตามการผลิตด้วยแม่พิมพ์จ าเป็นต้องออกแบบให้
เหมาะสมกับการใช้งานส าหรับวัสดุที่ต้องการตัด เพื่อให้
ชิ้นงานที่ผลิตถูกต้องตามความต้องการ คือ ขนาดของรูเจาะ
และขอบตัดที่มี ส่วนโค้งมน รอยแตก และครีบ น้อยที่สุด 
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาได้มีศึกษาการตัดเจาะด้วย
แม่พิมพ์บนโลหะแผ่นเดียว ซึ่งยังไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
งานตัดโลหะแผ่นซ้อน โดย M.  Liewald,  C.  Bolay [1] 
ท าการศึกษาการตัดเฉือนวัสดุซ้อนกันสามชั้นโดยใช้เค้าเตอร์
พันช์ช่วยในการตัด ช่องว่างระหว่างคมตัดที่เหมาะสมที่สุดคือ 

4%  ในการตัดชิ้นงานที่ไม่มีเค้าเตอร์พันช์จะมีครีบเกิดขึ้น 
และตัดโดยใช้เค้าเตอร์พันช์จะไม่มีครีบเกิดขึ้น ในการทดลอง
นี้แผ่นล่างขนาดรูจะไม่ได้ขนาดเท่ากับแผ่นบน ส่วนT.B. 
Hilditch, P.D. Hodgson [2]ได้ศึกษาการตัดเฉือนชิ้นงาน
ด้วยวิธีการตัดขอบโลหะแผ่น โดยก าหนดช่องว่างระหว่างคม
ตัด ที่ส่งผลต่อขอบตัดโดยตรวจวัด ขอบตัดคือ ส่วนโค้งมน 
ส่วนเรียบตรง รอยแตก และครีบ ซึ่งได้ทราบถึงกลไกลการ
เกิดครีบ ในช่องว่างระหว่างคมตัด 5% และ28 % ในปี ณัฐ
ศักดิ์ พรพุฒิศิริ และคณะ [3] ได้ศึกษาการสึกหรอที่เกิดขึ้น
บนแมพิมพตัด ซ่ึงวัสดุชิ้นงานเหล็กกลาไร้สนิมเกรดเฟอรริติก 
AISI 430 พบว่างแม่พิมพที่มีช่องวางคมตัดเป็นตัวควบคุม
คุณภาพของชิ้นงาน  
 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 กลไกการตัดในแต่ละขั้นตอนจะแตกต่างกัน โดยจะใช้
แรงใน การตัดเพิ่มขึ้นเมื่อพันช์กดลงบนเนื้อโลหะ และแรงใน 
การตัดจะเริ่มลดลงเมื่อเนื้อโลหะเริ่มฉีกขาด ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงกลไกลการตัดในต าแหน่งต่างๆ[4] 

 จากรูป   a. พันช์เริ่มกดลงบนเนื้อโลหะ  
        b. พันช์เพิ่มแรงกดลงบนเนื้อโลหะ 
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         c. เนื้อโลหะเริ่มฉีกขาด  
        d. การฉีกขาดของโลหะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
3. วิธีการและอุปกรณ์การทดลอง 
3.1. วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
 วัสดุที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นโลหะแผ่นรีดเย็น เกรด 
SPCC ความหนา 0.5 มิลลิเมตร และ 1 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น
วัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม โดยมี
คุณสมบัติทางกล ตามตารางที่  1 ในการเตรียมชิ้นงาน
ทดลองตัดเจาะนี้ก าหนดให้มีขนาด กว้าง 40 X ยาว 60 
มิลลิเมตร จากนั้นน าชิ้นงานที่เตรียมใว้ซ้อนกันสองชั้น เข้าสู่
กระบวนการทดลองตัดเจาะด้วยแม่พิมพ์ ดังรูปที่ 2 

  
รูปที่ 2 แสดงลักษณะการตัดโลหะแผ่นซ้อน 

 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกลของเหล็กรีดเย็น SPCC 

คุณสมบัติทางกล ค่าที่ได้ 
Tensile Strength 270 MPa 
Yield Strength 240 MPa 

Elongation 28 % 
 

3.2 ชุดแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทดลอง 
 ในการออกแบบมีพิมพ์ที่ใช้ในการทดลอง ก าหนดให้
พันช์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 20 มิลลิเมตร ส่วน
ดายเป็นตัวก าหนดช่องว่างระหว่างคมตัดพันช์และดาย 2, 5, 
8, 11 และ 14 เปอร์เซ็นของความหนาชิ้นงาน ผลจากการ
ค านวณตามตารางที่ 2 พันช์และดายผลิตจากเหล็กกล้า
เครื่องมืองานเย็น เกรด SKD11 มีค่าความแข็ง 60±2 HRC 
จากนั้นน าพันช์และดายประกอบเข้ากับชุดแม่พิมพ์ แบบ 4 

เสา โดยชุดแม่พิมพ์จะมีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆ คือ แผ่น
ยึดจับชุดพันช์ (Punch holder )แผ่นจับยึดดาย (Die block 
of die set)และแผ่นปลดชิ้นงาน (Stripper Plate) ดังรูปที่3 
 

 
รูปที่ 3 แม่พิมพ์ที่ใช่ในการทดลอง 

 

ตารางที่ 2 ขนาดช่องว่างระหว่างพันช์และดาย 
ช่องว่างระหว่างพนัช์และดาย 
(%) ของความหนาชิ้นงาน 

ขนาดช่องว่างที่ใชจ้ริง 
(มม.) 

2 0.02 
5 0.05 
8 0.08 
11 0.11 
14 0.14 

 

3.3 เครื่องมือวัดและเก็บผล 
 การเก็บผลที่ได้จากการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ การตรวจวัดขนาดของรูเจาะที่ได้จากการตัดโดยใช้
เครื่องมือวัดไมโครมิเตอร์ วัดขนาดความโตรูเจาะทั้งแผ่นบน
และแผ่นล่าง จากนั้นท าการตรวจวัดคุณภาพขอบตัด ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ Optical Microscopes เป็นเครื่องมือใน
การวัดและถ่ายภาพ สามารถใช้ในการตรวจวัดลักษณะส่วน
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับขอบตัดได้ ดังรูปที่ 4 
 

                    
รูปที่ 4 ลักษณะขอบตัดชิ้นงาน[5] 

 

 

ส่วนโค้งมน 

ส่วนเรียบตรง 

รอยฉีกขาด 

  ครีบ 

Punch 

Stripper 

Die 

Lower 

Upper 
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4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 ในการทดลองตัดโลหะแผ่นรีดเย็นเกรด SPCC ความ
หนา 0.5 มิลลิเมตร ซ้อนกัน 2 ชั้น และตัดแผ่นรีดเย็นเกรด 
SPCC ความหนา 1 มิลลิเมตร (ไม่ซ้อน) ในการทดลอง
ก าหนดให้ท าซ้ าจ านวน 10 ชิ้นต่อ 1 เงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขที่
ใช้ในการทดลองคือช่องว่างระหว่างพันช์และดาย เท่ากับ 2, 
5, 8, 11 และ 14 เปอร์เซ็นของความหนาชิ้นงาน ท าการเก็บ
ข้อมูลคือ ส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณขอบตัดและขนาดของ
รูเจาะ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ 
 
4.1 ผลการทดลองตัดความหนา 1 มิลลิเมตร 
 จากการทดลองตัดชิ้นงานความหนา 1 มิลลิเมตร ผลที่
ได้จากการทดลองเป็นไปตาม ทฤษฏีการออกแบบแม่พิมพ์
กล่าวคือ เมื่อช่องว่างระหว่างพันช์และดายน้อยจะส่งผลให้
ขอบตัดชิ้นงานมีส่วนโค้งมนและรอยแตกลดลง ส่วนเรียบตรง
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อช่องว่างระหว่างพันช์และดาย
มากจะส่งผลให้ส่วนโค้งมนและรอยแตกเพิ่มขึ้น ส่วนเรียบ
ตรงจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการทดลอง ตามรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 แสดงสัดส่วนขอบตัดชิ้นงานหนา 1 มิลลิเมตร 

 

 ผลจากการวัดขนาดรู เจาะชิ้นงานความหนา 1 
มิลลิเมตร จากรูปที่ 6 เมื่อช่องว่างระหว่างพันช์และดายน้อย
สามารถท าให้ขนาดมีความเที่ยงตรงสูง เมื่อช่องว่างระหว่าง
พันช์และดายเพิ่ มขึ้ นขนาดรู เจาะจะมีขนาดใหญ่ขึ้ น
ตามล าดับ 

 

 
รูปที่ 6 แสดงขนาดรูเจาะ SPCC หนา 1 มิลลิเมตร 

 
4.1 ผลการทดลองตัดความหนา 0.5 มิลลิเมตร (ซ้อนกัน) 
 ในการทดลองตัดชิ้นงานความหนา 0.5 ซ้อน 0.5 
มิลลิเมตร เมื่อซ้อนกันจึงมีความหนาเท่ากับ 1 มิลลิเมตร 
สามารถใช้ช่องว่างระหว่างพันช์และดายคิดเป็นร้อยละ ของ
ความหนาชิ้นงาน 1 มิลลิเมตร ตามเงื่อนไขในการทดลอง 
 ผลการทดลองตัดโลหะแผ่นซ้อน แผ่นบนและแผ่นล่าง
ลักษณะขอบตัดที่ เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
สามารถสังเกตได้จากรูปที่ 7 แสดงส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณ
ขอบตัดของชิ้นงานแผ่นบน จะมีส่วงโค้งมนและครีบสูงมาก
ตั้งแต่ช่องว่างระหว่างพันช์และดายที่ 2 เปอร์เซ็นของความ
หนาชิ้นงาน เมื่อช่องว่างระหว่างพันช์และดายเพิ่มขึ้นท าให้
ขอบตัดชิ้นงานมีส่วนโค้งมนและครีบสูงขึ้นตามล าดับ ซึ่ง
สาเหตุที่ท าให้ชิ้นงานแผ่นบนเกิดส่วนโค้งมนและครีบ
เนื่องจากชิ้นงานไม่สัมผัสกับผิวดายท าให้ชิ้นงานเกิดการตัด
เฉือนโดยคมตัดพันช์เพยีงอย่างเดียว 

 
รูปที่ 7 แสดงสัดส่วนขอบตัดชิ้นงานหนา 0.5 มิลลิเมตร (แผ่นบน) 

  

 ส่วนขอบตัดแผ่นล่างสังเกตุได้จากรูปที่ 8 ขอบตัดไม่มี
ครีบเกิดขึ้น แต่มีรอยแตกเกิดขึ้นเมื่อช่องว่างระหว่างพันช์
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ช่องว่างระหว่างพันช์และดาย 
ส่วนโค้งมน ส่วนเรียบตรง รอยแตก ครีบ 
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ช่องว่างระหว่างพันช์และดาย 
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ช่องว่างระหว่างพันช์และดาย 
ส่วนโค้งมน ส่วนเรียบตรง รอยแตก ครีบ 
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และดายเพิ่มขึ้นเนื่องจากชิ้นงานแผ่นล่างจะไม่เกิดการตัด
เฉือนจากคมตัดพันช์แต่จะถูกตัดขาดโดยเศษจากแผ่นบนท า
ให้เกิดลักษณะการดึงขาด ส่งผลให้เกินส่วนโค้งมนและรอย
แตกมากข้ึน 

 
รูปที่ 8 แสดงสัดส่วนขอบตัดชิ้นงานหนา 0.5 มิลลิเมตร (แผ่นล่าง) 

 

 ผลจากการวัดขนาดรูเจาะโลหะแผ่นซ้อนจากรูปที่ 9 
แผ่นบนขนาดของรูเจาะ มีขนาดเท่ากันในทุกๆ ช่องว่าง
ระหว่างพันช์และดาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.02 มิลลิเมตร 
ส่วนแผ่นล่างขนาดของรูเจาะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ
ช่องว่างระหว่างคมตัดเพิ่มข้ึนตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 9  แสดงขนาดรูเจาะ SPCC หนา 0.5 มิลลิเมตร (ซ้อนกัน) 

 
 

 จากรูปที่ 10 แสดงลักษณะขอบตัดที่ได้จากการตัด ซึ่ง
มีความแตกต่าง ระหว่างขอบตัดชิ้นงานที่ไม่ซ้อนและขอบตัด
ชิ้นงานที่ซ้อนกัน โดยสังเกตจากการตัดโลหะแผ่นซ้อน แผ่น
ล่างเกิดการเสียรูปเนื่องจากได้รับแรงกดจากแผ่นบน โดย
ไม่ได้รับการตัดเฉือนจากคมตัดพันช์ท าให้มีส่วนโค้งมนมาก
เมื่อช่องว่างระหว่างพันช์และดายเพ่ิมขึ้น 

 

   
(ก) ช่องว่างระหว่างพันช์และดาย 2% 

   
(ข) ช่องว่างระหว่างพันช์และดาย 14% 

รูปที่ 10 แสดงลักษณะขอบตัดที่ได้จากการทดลอง 

5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองนี้ช่องว่างระหว่างพันช์และดายที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับตัดโลหะแผ่นที่ไม่ซ้อน คือ 5 และ 8 
เปอร์เซ็นของความหนาชิ้นงาน ส่วนช่องว่างระหว่างพันช์
และดายที่เหมาะสมที่สุดส าหรับตัดโลหะแผ่นซ้อน คือ 2 
เปอร์เซ็นของความหนาชิ้นงาน สามารถควบคุมขนาดรูเจาะ
ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 20.02 มิลลิเมตร 
 ช่องว่างระหว่างพันช์และดายมีส่วนช่วยควบคุมส่วน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณขอบตัดชิ้นงาน คือ ส่วนโค้งมน ส่วน
เรียบตรง รอยแตกและครีบได้ ส ารับการตัดโลหะแผ่นซ้อน 
แผ่นล่างเกิดการบีบอัดท าให้เสียรูปมากขึ้นเมื่อช่องว่าง
ระหว่างพันช์และดายเพ่ิมขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และขอขอบคุณบุคลากร 
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ให้ค าปรึกษาและใช้
เครื่องมือเครื่องจักร จนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2% 5% 8% 11% 14% 

สัด
ส่ว

นผ
ิวข

อบ
ตัด

 

ช่องว่างระหว่างพันช์และดาย 
ส่วนโค้งมน ส่วนเรียบตรง รอยแตก ครีบ 

20
20.02
20.04
20.06
20.08
20.1

20.12
20.14
20.16
20.18

2% 5% 8% 11% 14% 

ขน
าด

เส
้นผ

่าน
ศูน

ย์ก
ลา

ง (
มิล

ลิเ
มต

ร)
 

ช่องว่างระหว่างพันช์และดาย 
แผ่นบน แผ่นล่าง 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม ่
 

583 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] M. Liewald, C. Bolay, S. Thullner,2013, Shear 

cutting and counter shear cutting of sandwich 
materials, Journal of Manufacturing Processes, 
364–373 

[2] T.B. Hilditch, P.D. Hodgson, 2005, Development 
of the sheared edge in the trimming of steel 
and light metal sheet Part1 Experimental 
observations, Journal of Materials Processing 
Technology,184–191 

 [3] ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ และคณะ ,“อิทธิพลของช่องว่าง
ระหว่างพันชและดายที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของ
แ ม่ พิ ม พ์ ตั ด ” ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 
ตุลาคม 2545, โรงแรมกะตะบีชรีสอรท,จ. ภูเก็ต, หนา 
437-441 

[4] K.Lange.,1985, Handbook of Metal Forming ,New 
York,Mc Graw-Hill ,pp. 24.8-24.13  

[5] วารุณี เปรมานนท์, งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่1 แม่พิมพ์
โลหะแผ่น, สามคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

[6] Schuler, Metal Forming Hanbook, Springer 
Verlag, Berin Heidelberg, 1998. 

 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม่ 

 

584 

 

ผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจลุภาคของช้ินงานท่ีปัม๊ตดัด้วยแม่พิมพต์ดัขาดท่ี
ผา่นกระบวนการอบชบุด้วยกรรมวิธีการอบชบุภายใต้สภาวะการเผาอุ่น  

Influences of changes in the microstructure of specimens processed by 
pressing blanking die of Heat Treatment Process Under Burning Warm. 
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บทคดัยอ่ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาผลการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งจุลภาคของชิน้งานที่ผ่านกระบวนการป ัม๊ตดัดว้ย
แม่พมิพ์ตดัขาด ที่ท าจากเหลก็ JIS SKD 11 ที่ผ่านกระบวนการอบชุบด้วยกรรมวธิกีารอบชุบภายใต้สภาวะการ
เผาอุ่น วสัดุป ัม้ตดัท าจากเหลก็คารบ์อน AISI 1020 ป ัม้ตดัชิน้งานรปูร่างสีเ่หลีย่ม ขนาด 10x10 mm. ความหนา 3 
mm. ใชค้่าช่องว่างระหว่างแม่พมิพ ์5% ของความหนาชิน้งาน ป ัม้ตดัชิน้งานจ านวน 5,000 ชิน้ ในสภาพไม่ใชส้าร
หล่อเยน็ เพื่อตรวจสอบการเปลีย่นแปลงขนาดของชิน้งาน ความแขง็ของชิน้งานดว้ยวธิกีารทดสอบความแขง็แบบ
ไมโควคิเกอรส์ (Micro Vicker Hardness Test : HV) และโครงสรา้งจุลภาคของชิน้งาน  

ผลการทดสอบความแข็งของชิ้นงานที่ป ัม๊ตัดด้วยแม่พิมพ์ตัดขาด พบว่าค่าความแข็งของชิ้นงานมี
แนวโน้มคงทีใ่นชว่งการป ัม้ตดัชิน้ที ่50-800 และมแีนวโน้มลดลงเมื่อป ัม้ตดัชิน้ที ่900-5,000 ซึง่ค่าเฉลีย่ของชิน้งาน
ป ัม๊ตดัเท่ากบั 236.5 HV. ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 4.909 HV. ผลการทดสอบความหนาของชิน้งาน 
พบว่ามผีลการเปลีย่นแปลงตามจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของการป ัม๊ตดั เน่ืองจากคมตดัของแม่พมิพม์กีารสกึหรอเพิม่ขึน้
ตามจ านวนป ัม๊ตดัท าให้ค่าช่องห่างเพิม่มากขึน้การตดัเฉือนของแม่พมิพผ์ดิต าแหน่งจงึส่งผลใหเ้กดิครบีทีช่ิน้งาน
ป ัม้ตดั แต่ลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคยงัไม่สามารถบ่งชีไ้ด ้เน่ืองจากบรเิวณขอบชิน้งานทีถู่กคมตดัของแม่พมิพถ์ูก
ขดัถูผวิออกในขณะการป ัม้ตดั 
ค าส าคญั : แม่พมิพต์ดัขาด โครงสรา้งจุลภาค สภาวะการเผาอุ่น  
 
Abstract 

This research is a study of the wear of the cutting process to pressing the hard facing weld. The 

purpose is to analyze the wear of the cutting edge pressing processing welding mask hardened by tool 

steel JIS SKD11 welding mask strong currents DC+ power welding mask, 120 130 and 140 amperes size 

of punch equals 9 .80  X 9 .80  mm. pressing cut steel SS400  material thickness 2  mm. gap pressing         

mailto:amornsak.ma@hotmail.com
mailto:amornsak.ma@hotmail.com
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5 percent of the thickness of a piece of damp pressing cut three sets of 10,000 Pieces cut in a pressing 

lubrication methods and statistical analysis programs Minitab 17. 

 Hardness test results of cut parts with die cutter It was found that the hardness of the 

specimens tended to be constant at the cutting range of 50-800 and tended to decrease at 900-5,000 

cutting stations. The average hardness of the specimens was 236.5 HV. The standard deviation (SD) is 

4.909 HV. It was found that the change resulted in an increased amount of pressing. Due to the cutting 

edge of the blanking die, wear is increased with the number of pumps cut, resulting in a greater gap. The 

machining of the blanking die causes the fin to form at the workpiece. But the microstructure cannot be 

identified. Due to the sharp edge of the blanking die, the surface is scrubbed while pressing.  

Keyword:  blanking die  microstructure Heat Treatment Process Under Burning Warm 

 
1. บทน า 

อุตสาหกรรมแม่พมิพ์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน

ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของ

ประเทศ  ปจัจุบนัมผีูผ้ลติแม่พมิพ์ในประเทศไทยประมาณ 

700 ราย เป็นโรงงานขนาดเล็กร้อยละ70 โรงงานขนาด

กลางร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นโรงงานขนาดใหญ่   โรงงาน

ผู้ผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นโรงงานผลิต

แม่พมิพโ์ลหะและแม่พมิพพ์ลาสตกิ   ส่วนทีเ่หลอืประมาณ

ร้อยละ 10 เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์แก้ว แม่พิมพ์ยาง 

แม่พมิพเ์ซรามกิส ์และอื่นๆ  ปจัจุบนัอุตสาหกรรมแม่พมิพ์

ของไทยยังไม่มีขีดความสามารถในการผลิตเพื่อรองรับ

ความต้องการแม่พิมพ์ได้อย่างเพียงพอ ดงัจะเห็นได้จาก

มูลค่าการน าเข้าแม่พิมพ์ซึ่งมากกว่าการส่งออกแม่พิมพ์

ค่อนขา้งมาก  โดยเฉพาะอย่างยิง่แม่พมิพ์ทีม่คีุณภาพและ

ความเที่ยงตรงสูงมผีู้ประกอบการไทยจ านวนไม่มากนักที่

สามารถผลิตได้ ทัง้ๆที่มีความต้องการสูงใน  องค์ความรู้

หนึ่งที่มคีวามส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาอุตสาหกรรม

แม่พมิพไ์ทย คอื การเลอืกใชว้สัดุ การอบชุบวสัดุเพื่อท าชุด

คมตัดแม่พิมพ์ และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งจุลภาคของชิน้งานทีผ่่านกระบวนการป ัม๊ตดัดว้ย

แม่พมิพต์ดัขาด โครงสรา้งจุลภาคเป็นตวัก าหนดสมบตัขิอง

วสัดุ ดงันัน้การควบคุมส่วนผสมทางเคม ีและการควบคุม

พารามิเตอร์ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่ อให้ ได้

โครงสรา้งจุลภาคในแต่ละขัน้ตอนระหว่างกระบวนการผลติ 

ไปจนถงึโครงสรา้งสุดทา้ย (Final Structure) ตามทีก่ าหนด

ไว ้ส่งผลใหส้ามารถผลติผลติภณัฑเ์หลก็ทีม่คีวามแขง็แรง

สงู มสีมบตัสิม ่าเสมอ ตลอดจนมสีมบตัิต่างๆตามต้องการ

ได้  ตัวแปรส าคัญประการหนึ่ งที่ มี ผลโดยตรงการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน คือ ความเค้น

ตกคา้ง ความเคน้ตกคา้งเป็นความเคน้ทีค่งเหลอืในชิน้งาน

แม้ชิ้นงานนั ้นไม่ถูกแรงภายนอกมากระท า ความเค้น

ตกค้างเกิดจากความไม่สม ่ าเสมอในการเปลี่ยน plastic 

deformation ความเค้นตกคา้งในเหลก็กล้าคารบ์อนต ่าเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ชิ้นงานเกิดการแตกหักภายใน ซึ่งไม่

สามารถตรวจสอบไดด้้วยการมอง ซึง่ความเคน้ตกคา้งเกดิ

ไดจ้ากหลายสาเหตุ ตวัอย่างเช่น การชุบแขง็ (quenching) 

และ การขึน้รปูโลหะ (metalworking)     จากเหตุผลทีก่ล่าว

มาท าให้ทราบว่าหากชิ้นงานมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

จุลภาค จะส่งผลโดยตรงในเชิงบวกหรอืลบต่อสมบัติของ

ชิ้นงาน ดงันัน้งานวิจยันี้จงึมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบที่เกิด

ขึ้นกับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยชุดคมตัด

แม่พมิพ ์โดยมุ่งศกึษาผลการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งจุลภาค

ของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการป ัม๊ตดัด้วยแม่พมิพ์ตัดขาด 

ผลจากการศึกษาดงักล่าวสามารถท าให้อุตสาหกรรมการ
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ผลติชิ้นส่วนดว้ยแม่พมิพ์มคีวามกา้วหน้ามากขึน้ สามารถ

สร้างความน่าเชื่ อถือต่อลูกค้าได้   ซึ่ งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งเน้นการพฒันาอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ และสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การปรบัโครงสร้าง

เศรษฐกจิใหส้มดุลและยัง่ยนื  

2. อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
ชิ้นส่วนของเครื่องจกัรป ัม๊ตัดด้วยแม่พิมพ์ท าจาก

เหลก็กลา้เครื่องมอืงานเยน็ SKD11 และชิ้นงานทีป่ ัม๊ตดั
ดว้ยแม่พมิพใ์ชว้สัดุเหลก็กลา้คารบ์อนต ่าเกรด AISI 1020 
ทีม่สีว่นผสมทางเคมดีงัแสดงใน ตารางที1่ และ ตารางที2่ 
แผ่นชิ้นงานที่ก าหนดถูกตัดให้มีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาดกวา้ง 10 มม.ยาว 10 มม. หนา 3 มม. ดงัแสดงใน 
รปูที ่1 โดยป ัม๊ตดัดว้ยแม่พมิพท์ าจากเหลก็กลา้เครื่องมอื
งานเยน็ SKD11 ที่ผ่านกรรมวธิกีารอบชุบภายใต้สภาวะ
การเผาอุ่น หลงัจากผ่านการป ัม๊ชิ้นงานถูกน ามาท าการ
ทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ส (Micro Vicker 
Hardness Test : HV) ตรวจสอบการแปลี่ยนแปลงของ
ขนาดชิน้งานและตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคตามล าดบั 

 
ตารางที ่1 แสดงส่วนผสมทางเคมขีองเหลก็ SKD11 

สว่นผสม
ทางเคม ี
(% wt) 

C Cr Mo V 

1.55 12.0 0.7 1.0 

ตารางที ่2 แสดงส่วนผสมทางเคมขีองเหลก็กลา้คารบ์อนต ่าเกรด 
AISI 1020 

เหลก็ 
สว่นผสมทางเคม ี(%) 

C Mn P S 

AISI1020 
0.18-
0.23 

0.30-
0.60 

0.04 
(max) 

0.05 
(max) 

 
ชิ้นงานที่ผ่านการป ัม๊ดงัแสดงใน รูปที่1 ถูกน า

ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานท าการตรวจสอบทัง้หมด 3 
จุด คือ ความกว้างของชิ้นงาน 2 จุด P1 กับ P2 และ
ความหนา 1 จุด P3 โดยใช้เวิอร์เนียร์คาลิเปอร์ระบบ
ดจิติอล ยีห่้อ Mitutoyo ค่าความละเอยีด 0.001 mm. มา
ใช้ในการตรวจสอบความกวา้งทัง้ 2 ดา้น และความหนา
ของชิน้งาน ดงัแสดงในรปูที ่2 

 
รปูที ่1 แสดงขนาดของชิน้งาน 

 
จากนัน้น าชิ้นทดสอบมาท าการทดสอบความแขง็ 

โดยการวดัค่าความแขง็ของชิน้งานท าการวดัค่าความแขง็
ของชิ้นงานด้วยวิธีการทดสอบความแข็งแบบไมโควิค
เกอร ์(Micro Vicker Hardness Test : HV) ต าแหน่งของ
การทดสอบ ทดสอบทัง้ 4 ดา้นของชิน้งานทีถู่กคมตดัของ
แม่พมิพ ์ดา้นละ 3 จุด ดงัแสดงในรปูที ่3 

 

 
รปูที ่2 แสดงต าแหน่งและการตรวจสอบขนาดชิน้งาน 

 

 
รปูที ่3 แสดงต าแหน่งรอยกดการทดสอบค่าความแขง็ 

 
การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานจะท า

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคชิ้นงานก่อนการป ัม๊ 
ชิ้นงานป ัม๊ครัง้ที่  200 , ชิ้นงานป ัม๊ครัง้ที่  2 ,500 และ
ชิน้งานป ัม๊ครัง้ที ่5000 จ านวน 4 ตวัอย่าง โดยไดก้ าหนด
จุดตรวจสอบบรเิวณ I ดงัแสดงในรปูที ่4 คอื บรเิวณทีถู่ก
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เฉือน โดยมขีัน้ตอนการตรงึชิน้งานดว้ยเรซิน่เพื่อการขดั
ขดัหยาบดว้ยกระดาษทรายเบอร ์180-1200 ชิน้ทดสอบที่
ผ่านการขดัหยาบถูกน าไปท าการขดัมันด้วยผงเพชร
ขนาด 0.5 ไมโครเมตร บนผ้าสกัหลาดก่อนท าการกัด
ผิวหน้าด้วยสารละลายที่ประกอบด้วยเมธิลหรือเอธิล
แอลกอฮอล์ 100 ml.กรดไนตริก 5 ml. และน ้าสะอาดที่
ระยะเวลา 5 วินาที เพื่อแสดงรายละเอียดของเฟสและ
เกรนของชิน้ทดสอบ ดงัแสดงในรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4 แสดงต าแหน่งบรเิวณตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาค 

   
3. ผลการทดลอง 
3.1 การตรวจสอบโครงสรา้งจลุภาคแม่พิมพปั์ม๊ท่ี
ผา่นกระบวนการชบุด้วยสภวะเผาอุ่น 
 

 
รปูที ่5 โครงสรา้งจุลภาคแมพ่มิพป์ ัม๊ทีผ่่านกระบวนการชุบแขง็ 

 
จากรูปที่ 5 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่ผวิของชุดคม

ตัดเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น SKD11 พบว่าลักษณะ
โครงสร้างมีพื้นที่ ที่เป็นสีน ้ าเงินและสีด าสลับกันเป็น
โครงสร้างพื้นและมีพื้นที่ที่เป็นสขีาวและมีลกัษณะเป็น
รูปทรงกลมแต่มีขนาดที่แตกต่างกันกระจายตัวอยู่ทัว่
บรเิวณซึ่งผู้วจิยัสณันิฐานว่าอาจเป็นคาร์ไบด์และพื้นที่สี
น ้าเงนิสลบัด าอาจเป็นเป็นโครงสรา้งมารเ์ทนไซต์ 

 

3.2 การตรวจสอบขนาดของช้ินงานท่ีผา่นการปัม๊ 
จากรูปที่ 6 ผลการตรวจสอบขนาดของชิ้นงานป ัม๊

ตดัจากแม่พมิพด์ว้ยกรรมวธิกีารอบชุบภายใตส้ภาวะการ
เผาอุ่น ขนาดความกวา้งด้าน P1 และ P2 ขอ้มูลจ านวน 
23 ชุด มีการขึ้นลงของกราฟค่อนข้างคงที่  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เท่ากบั10.02 mm.ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.00615 mm.  P2 มกีารขึน้ลงของกราฟค่อนขา้ง
คงที่ ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากบั 10.02 mm. ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.0082 mm. 

การทดสอบการแจกแจงขอ้มูลขนาดของชิน้งานป ัม๊
ตัดด้วยแม่พิมพ์ ด้วยกรรมวิธีการอบชุบภายใต้สภาวะ
การเผาอุ่น ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ของ
ข้อมูลขนาดความกว้างด้าน P1  มีค่า P-Value เท่ากับ 
0.144 และขนาดความกว้างด้าน P2 มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.780 ซึง่มากกว่า α (0.05) แสดงว่าขอ้มูลขนาด
ความกวา้งมกีารแจกแจงแบบปกต ิดงัแสดงในรปูที ่7 

 

 
รปูที ่6 ผลการตรวจสอบขนาดความกวา้งดา้น P1, P2 

 

 
รปูที ่7 แสดงการแจกแจงขอ้มลูขนาดความกวา้งของชิน้งานP1,P2 
 

ผลการตรวจสอบขนาดความหนาของชิน้งานป ัม๊ตดั
จากแม่พิมพ์ ด้วยกรรมวธิีการอบชุบภายใต้สภาวะการ
เผาอุ่น ขนาดความหนาด้าน P3 ข้อมูลจ านวน 23 ชุด 
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กราฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจ านวนป ัม๊ตัด แสดงว่า
ชิ้นงานมีครีบเพิ่มขึ้นตามจ านวนครัง้ของการป ัม๊ตัด 
ค่ า เฉ ลี่ ย  (Mean) เท่ ากับ  3.075 mm. ค่ า เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.0067 mm. ดงัแสดงในรปูที ่8 
และ 9 

การทดสอบการแจกแจงขอ้มูลขนาดของชิน้งานป ัม๊
ตัดด้วยแม่พิมพ์ ด้วยกรรมวิธีการอบชุบภายใต้สภาวะ
การเผาอุ่น ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ของ
ข้อมูลขนาดความหนาด้าน P3 มีค่า P-Value เท่ากับ 
0.166 ซึ่งมากกว่า α (0.05) แสดงว่าข้อมูลขนาดความ
กวา้งมกีารแจกแจงแบบปกต ิดงัแสดงในรปูที ่10 

 

 
รปูที ่8 ผลการตรวจสอบขนาดความหนาดา้น P3 

 

4.  
รปูที ่9 การแจกแจงขอ้มลูขนาดความหนาของชิน้งาน P3 

 
3.3 การทดสอบความแขง็ช้ินงานท่ีผา่นการปัม๊ 

จากรูปที่ 10 ผลการทดสอบสอบค่าความแข็ง
ของชิ้นงานป ัม๊ตัดจากแม่พิมพ์ ด้วยกรรมวิธีการอบชุบ
ภายใตส้ภาวะการเผาอุ่น กราฟมแีนวโน้มคงทีใ่นช่วงแรก 
และมีแนวโน้มลดลงจากช่วงกลางจนถึงช่วงสุดท้าย 
ค่ า เฉลี่ย  (Mean) เท่ ากับ  237.42 HV. ค่ า เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.97 HV. 

 
รปูที ่10 กราฟแสดงผลการทดสอบค่าความแขง็ 

 
3.4 การตรวจสอบโครงสรา้งจลุภาค 

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ผ่าน
การตัดป ัม๊ด้วยแม่พิมพ์ตัดที่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง
ภายใต้สภาวะเผาอุ่น และชิ้นงานที่ผ่านการตัดป ัม๊ด้วย
แม่พิมพ์ตัดที่ผ่านกระบวนการชุบแขง็ภายใต้สภาวะปก
คลุมด้วยแก๊สอาร์กอน พบว่าโครงสร้างจุลภาคของ
ชิน้งานทีป่ ัม๊ตดัดว้ยกรรมวธิกีารอบชุบภายใต้สภาวะการ
เผาอุ่น และ ภายใตส้ภาวะปกคลุมดว้ยแก๊สอารก์อน ไม่มี
ความแตกต่างกัน  ดังแสดงในรูปที่  11และ12 อัน
เน่ืองมาจากบรเิวณขอบชิน้งานทีถู่กคมตดัของแม่พมิพ ์ที่
ใช้ตรวจสอบถูกขดัผิวออกในระหว่างการเตรยีมผิว ผล
ของการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคจงึไม่ใช่ค าตอบที่ดี
ที่สุด  (ควรใช้วิธีตรวจสอบแบบ  Scanning Electron 
Microscope (SEM)) 

 
3.4.1 โครงสรา้งจลุภาคของช้ินงานท่ีผา่นการ

ตดัปัม๊ด้วยแมพิ่มพต์ดัท่ีผา่นกระบวนการชุบแขง็
ภายใต้สภาวะเผาอุ่น 

 

 
(ก) โครงสรา้งจุลภาคก่อนท าการป ัม๊ 
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(ข) โครงสรา้งจุลภาคชิน้ที ่800 

 

 
(ค) โครงสรา้งจุลภาคชิน้ที ่5000 

รปูที ่11 โครงสรา้งจุลภาคชิน้งานทีผ่่านการป ัม๊ชิน้งานป ัม๊ทีผ่่าน
กระบวนการเผาอุ่น 

 
3.4.2  โครงสรา้งจลุภาคของช้ินงานท่ีผา่นการ

ตดัปัม๊ด้วยแมพิ่มพต์ดัท่ีผา่นกระบวนการชุบแขง็
ภายใต้สภาวะปกคลุมดว้ยแกส๊อารก์อน 

 

 
(ก) โครงสรา้งจุลภาคก่อนท าการป ัม๊ 

 

 
(ข) โครงสรา้งจุลภาคชิน้ที ่800 

 

 
(ค) โครงสรา้งจุลภาคชิน้ที ่5000 

รปูที ่12 โครงสรา้งจุลภาคชิน้งานทีผ่่านการป ัม๊ชิน้งานป ัม๊ทีผ่่าน
กระบวนการเผาอุ่นและปกคุมดว้ยอารก์อน 

 
4. สรปุผลการทดลอง 

1. ขนาดของชิน้งานทดสอบดา้น P1 และ P2 ไม่มี
การเปลีย่นแปลงเมื่อเพิม่จ านวนการป ัม๊ 

2. ขนาดขนาดของชิ้นงานทดสอบด้าน P3 มี
แนวโน้มโตขึน้เมื่อจ านวนป ัม๊เพิม่ขึน้ 

3. ค่าความแข็งของชิ้นงานมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
จ านวนป ัม๊เพิม่ขึน้ 

4. โครงสรา้งจุลภาคไม่มคีวามแตกต่างกนั  
 
5. ข้อเสนอแนะ 

1. การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคไม่สามารถ
อธิบายความแตกต่างของโครงจุลภาคได้ อาจต้อง
ท าการศกึษาหรอืใชว้ธีอีื่นเพื่อระบุความแตกต่าง หรอืการ
เปลีย่นรปูของโครงสรา้งจุลภาคได ้
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การลากขึน้รูปลกึโลหะแผ่นทรงกระบอก พบว่าในการผลติชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจะเกดิขอ้บกพร่องค่อนขา้ง
มากมาย เช่นบรเิวณปากถ้วยมรีะดับสูง – ต ่า ไม่เท่ากนัตลอดเสน้รอบรูปถ้วย เรยีกว่ารอยคลื่น ซึง่ท าให้ต้นทุนการ
ผลติเพิม่ขึน้ เนื่องจากเป็นส่วนทีถู่กตดัทิง้ ดงันัน้ในโครงงานวจิยัชุดนี้จงึไดศ้กึษารอยคลื่นของวสัดุทีแ่ตกต่างกนัทัง้ 7 
ชนิด ดังนี้  JSH270C, SPHD, SS304 SPCC, X12CrMnNiN17, AA2008t4 และ AA6111 ด้วยโปรแกรมไฟไนเอลิ
เมนต์ LS Dyna โดยเปรยีบเทยีบกบัผลการทดลองจรงิ พบว่าทศิทางการรดีจะมอีทิธพิลต่อรอยคลื่น   โดยวสัดุกลุ่ม
ประเภทที ่1 คอื JSH270C, SPHD และ SS304 ใหค้วามสงูรอยคลื่นในทศิทางรดี 45 องศา เฉลีย่ 0.56 มลิลเิมตร และ
วสัดุกลุ่มประเภทที่ 2 คือ SPCC, X12CrMnNiN17, AA2008t4 และ AA6111 ในทิศทางรีด 0 องศา และ 90 องศา 
เฉลี่ย 0.26 มลิลเิมตร ซึง่ความแตกต่างของวสัดุทัง้สองกลุ่มเท่ากบั  14.51%  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการทดลองจรงิ
พบว่าความสงูรอยคลื่นไปเป็นตามผลทางไฟไนเอลเิมนตโ์ดยใหค้่าความแตกต่างเท่ากบั 40% 
ค าหลกั : กระบวนการลากขึน้รปูลกึ รอยคลื่น ไฟไนเอลเิมนต ์ทศิทางการรดี   
 
Abstract 
 Deep drawing is found that in the manufacture of industrial components, there are many defects. 
For example, the mouth of the cup has a high - low unequal throughout the circle around the cup shape. 
Called is Earing this increases the cost of production. Because it is cut. Therefore, in this research project we 
have studied the earing of 7 different materials as follows: JSH270C, SPHD, SS304 SPCC, X12CrMnNiN17, 
AA2008t4 and AA6111. Real It was found that the rolling direction influenced the earing. Group 1 material, 
JSH270C, SPHD and SS304 , produced an average of 0.56 mm in roll direction, 45 degrees and SPCC, 
X12CrMnNiN17, AA2008t4 and AA6111 in the direction of rolling, 0 degrees and 90 degrees, averaging 0.26 
mm. The difference between the two groups was 14.51%. In comparison with the experimental results, it was 
found that the earing height was calculated according to the finite element, with a difference of 40% 
Keyword : Deep drawing , Earing, Finite element, Rolling direction 
 
1. บทน า 
 เทคโนโลยทีางไฟไนทเ์อลเิมนต ์เป็นทางเลอืก
หนึ่งที่ท าให้ลดเวลา ลดต้นทุน  และสร้างความมัน่ใจว่า

ผ ลิต ภัณ ฑ์ ที่ อ อกแบบนั ้น ผ่ าน เกณ ฑ์ ม าต รฐาน
อุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัลูกค้าได้เป็น
อย่าง อกีทัง้ผลค าตอบทีไ่ดย้งัเป็นทีย่อมรบัและสอดคลอ้ง
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กบัผลการทดลองจรงิ อาจกล่าวไดว้่าเทคโนโลยไีฟไนเอลิ
เมนตส์ามารถใหผ้ลค าตอบใกลเ้คยีงกบัผลการทดลองจรงิ
เกือบ  90%  (Bangkok software technology house : 
2005) ซึ่งกระบวนการลากขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น (Deep 
drawing) เป็นกระบวนการหนึ่งทีน่ าเทคโนโลยไีฟไนเอลิ
เมนต์เข้ามาช่วยท านายผลกระทบของตัวแปรและ
ข้อบกพร่องที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงาน โดย
ขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ พบว่าการเกดิรอยคลื่นบรเิวณปาก
ถ้วยทรงกระบอก เรียกว่าเอียริ่ง (Earing) จะมีลกัษณะ
เป็นรอยยกัโคง้เวา้บรเิวณขอบปลายถว้ย ซึง่เป็นสมบตั ิ
ทางกลของโลหะแผ่น (Sheet Metal) ทีผ่่านกระบวนการ
รดีจะมีค่าไม่เท่ากันในระนาบ (Plane)  และค่า Plastic 
Strain Ratio (R-valve) คือสมบัติการเปลี่ยนรูปที่ ไม่
เหมอืนกนัทุกทศิทาง (Anisotropy) ของโลหะ ในการขึน้
รปูถ้วยทรงกระบอกของกระบวนการลากขึน้รปูลกึจะเกดิ 
Planar Anisotropy (R) เน่ืองจากแผ่นโลหะมคีวามแขง็ใน
แต่ละทิศทางไม่เท่ากัน จึงท าให้บริเวณขอบปากถ้วย
ชิ้นงานมีรอยคลื่นเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนที่ตัดทิ้ง จึงท าให้
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีงานวิจัยเกี่ยวข้องดังนี้ 
(B.V.S.Rao,:2008) ได้ศึกษาตัวแปรที่ เหมาะสมต่อ
กระบวนการลากขึน้รปูถว้ยคอื รศัมดีาย แรงกดแผ่นเปล่า 
และสมัประสิทธิค์วามเสียดทานของเหล็กกล้าไร้สนิม 
ด้วยทฤษฏีของทากูชิ   (G. Venkateswarlu, :2010) 
ศกึษาการจ าลองภาพตวัแปร 5 ตวั คอืรศัมพีนัช ์รศัมดีาย 
ระยะช่องว่างระหว่างพนัชก์บัดาย สมัประสทิธิค์วามเสยีด
ทานและขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางพนัช ์ด้วยวธิทีางไฟไน
เอ ลิ เม น ต์ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม  (LSDYNA3D)   (J.W. 
Yoona,1:1998) ศกึษาตวัแปรทีส่ าคญัต่อกระบวนการลาก
ขึน้รูปลกึคอืรศัมพีนัช์ และความเรว็พนัช์ ด้วยโปรแกรม 
(DEFORM2D) และวิเคราะห์ตัวแปรด้วยทฤษฎีทากูช ิ 
Anupam Agrawal,: 2008) ศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยน
รูปของวสัดุที่ไม่เท่ากนัทุกทิศทาง ของอะลูมิเนียมผสม
ด้วยวิธีดึงตามแนวแกน  (สุรวุฒิ ยะนิล : 2551) ศึกษา
พฤติกรรมการเกดิรอยติ่งบนชิ้นงานซึ่งเกดิจากกรรมวธิี
ดึงขึ้นรูปลึกโดยใช้วัสดุอะลูมิเนียมเกรด AA1100 และ
วัสดุ เหล็กกล้าเกรด SPCC (บุญส่ง ฤทธิต์า : 2554) 
ศกึษาการท านายอตัราส่วนความเครยีดถาวร ที่มผีลต่อ
การเปลีย่นรปูพลาสตกิอย่างถาวรในทศิทางทีแ่ตกต่างกนั 

วัสดุทดสอบเป็นโลหะแผ่น เหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 
SUS304 
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  การจ าลองไฟไนเอลิเมนต ์
 สร้างต้นแบบกระบวนการลากขึ้นรูปลึกแผ่น
โลหะ ซึ่งประกอบดว้ยพนัช ์ดาย แผ่นจบัยดึ และชิน้งาน 
ดว้ยโปรแกรมเขยีนแบบทางคอมพวิเตอร ์ดงัรูปที1่  เมื่อ
ต้นแบบเสรจ็สมบูรณ์ ใหน้ าเขา้โปรแกรมไฟไนเอลเิมนต ์
(Dynaform 5.7.1)  โดยเปลี่ยนต้นแบบทั ้งหมดเป็น 
พืน้ผวิตามเงื่อนไขการทดลอง ดงัตารางที ่1  

 

 
 

              รปูที ่1 ตน้แบบไฟไนเอลเิมนต ์
 

ตารางที ่1 ตวัแปรทางไฟไนเอลเิมนต ์

Simulation model Plane strain model 
พนัช ์และ ดาย วสัดุแขง็เกรง็ (Rigid) 
วสัดุชิน้ทดสอบ JSH270C, SPHD, SPCC 

SS304, X12CrMnNiN17 
AA2008t4 และ AA6111 

รศัมพีนัช ์ (RP)   8 
รศัมดีาย (RD)     5 
สมัประสทิธิค์วามเสยีดทาน (1 = 2 )  )  0.125 
ความหนาชิน้ทดสอบ (t) 1 mm 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางแผ่น
เปล่า     

74  mm 

Rectangular element 4374 element 
Simulation results  with Hill’48 model 

 ดาย 

    รศัมพีนัช ์   รศัมดีาย 

  พนัช ์ 

   ชิน้ทดสอบ 

แผ่นกดชิน้งาน 
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ตารางที ่2 คุณสมบตัชิิน้ทดสอบทางไฟไนเอลเิมนต ์  

ชิน้ทดสอบ กระบวนการ ตราสนิคา้ r0 r45 r90 K n 
JSH270C รดีรอ้น  ญีปุ่น่ 0.791 1.07 0.953 633.8 0.241 

SPHD รดีรอ้น  จนี 0.815 0.966 0.886 571.1 0.215 
SPCC รดีเยน็ ญีปุ่น่ 1.13 0.95 1.35 640.3 0.238 
SS304 รดีเยน็ สหรฐั 0.921 1.161 0.987 1154 0.352 

X12CrMnNiN17 รดีเยน็ เยอรมนั 1.05 0.79 0.87 1853 0.64 
AA2008t4 รดีเยน็ สหรฐั 0.87 0.68 0.79 508.4 0.36 
AA6111 รดีเยน็ สหรฐั 0.64 0.595 0.781 548.9 0.235 

 
2.2  การเปล่ียนรปูพลาสติกอย่างถาวรท่ีไม่เท่ากนัทุก
ทิศทาง (Anisotropy)  

แอนไอโซทรอปิกสเ์ป็นคุณสมบตัิทางกลอย่าง
หนึ่งของวสัดุ ซึ่งเป็นพฤติกรรมอธบิายลกัษณะการไหล
ตวัขณะขึน้รูปและความสามารถในการขึน้รูป การศกึษา
พฤตกิรรมแอนไอโซทรอปิกจะศกึษาผ่านการทดสอบแรง
ดงึ (Tensile test: AISI E 8 –90) ในแต่ละทศิทางการรดี
ของโลหะ โดยทัว่ไปแอนไอโซทรอปิกสส์ามารถอธบิายได ้
2 ลั ก ษ ณ ะ คื อ  Mechanical แ ล ะ  Crystallographic 
anisotropy 
 
2.2.1 การหาค่าอตัราส่วนความเครียดถาวร (Plastic 

strain ratio;  - value) ในกระบวนการลากขึน้ 
รปูลึก (Deep drawing) 
ในระหว่างขึ้นรูปชิ้นงาน แผ่นโลหะจะมีพฤติกรรมการ
เปลี่ยนรูปพลาสติกอย่างถาวรที่ไม่เท่ากันทุกทิศทาง 
ดังนั ้นอาจท าให้เกิดการแตกหรือเสีย รูปได้ เช่นใน
กระบวนการลากขึ้น รูปลึก  (Deep drawing) จะพบ
ขอ้บกพร่องรอยย่น (Wrinkle) รอยขูดขดี (Galling) ผนัง
ด้านข้างถ้วย หรือรอยคลื่นสูง – ต ่ า ที่ขอบปลายสุด
ชิ้นงาน (Earing) เนื่ องจากบริเวณขอบมีการยืดตัว
มากกว่าจุดอื่น และการหา Plastic strain ratio จะใช้ใน
หลักการ  Anisotropy คือคุณ สมบัติก ารเป ลี่ ยน รูป
พลาสติกอย่างถาวรที่ ไม่ เท่ ากันทุกทิศทาง ดังนั ้น
จ าเป็นต้องหาค่าเฉลีย่ของค่า  ในแต่ละทศิทาง (0o 45o 
และ 90o) และ น าค่า  ในแต่ละทศิทางไปหาค่าเฉลีย่เพื่อ

น าไปใช้งาน อัตราส่วนค่า True strain ของวัสดุ  ดัง
สมการที ่(4)  ดงัสมการที ่(5) 
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2.2.2 Planar Anisotropy (r) กบั Earing 
ในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกจะเกิด  Planar 

anisotropy เนื่องจากโลหะแผ่นมีความแขง็แรงในแต่ละ
ทศิทางไม่เท่ากนั จงึท าใหเ้กดิรอยคลื่นบรเิวณขอบปลาย
สดุชิน้งาน เรยีกการเกดิรอยคลื่นน้ีว่า Earing ดงัรปูที ่2 
 

                 
        รอยคลื่นเกดิน้อย            รอยคลื่นเกดิมาก 
รปูที ่2 ชิน้งานส าเรจ็ของกระบวนการลากขึน้รปูลกึ 
 
ดงันัน้ Planar anisotropy คอื การวดัผลต่างของค่า – 
value ในแต่ละทศิทางแผ่นโลหะ โดยหาจากสมการที ่(6) 

              
2

γ2γγ
Δγ 90450 

                   (6) 

เมื่อ   = 0 จะไม่เกดิรอยคลืน่ 
        0 จะเกดิรอยคลื่นที ่0 และ 90 องศา 
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        0 จะเกดิรอยคลื่นที ่ 45 องศา 

 
      รปูที ่3 แสดงการเกดิรอยคลืน่ในแต่ละทศิทางการรดี 
 
3. ล าดบัขัน้ตอนการทดลอง 
จากผลไฟไนเอลเิมนต์ของวสัดุทัง้ 7 ชนิด ผู้ท าการวจิยั
ไดท้ดสอบจรงิ เกรด SS304 รดีเยน็ ตราสนิคา้จากสหรฐั 
โดยมขีัน้ตอนการทดลองดงันี้ 
3.1 หาคุณสมบตัชิิน้ทดสอบ ดว้ยเครื่องทดสอบแรงดงึ 
     ตามแนวแกนเดยีวดงัรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4 เครือ่งทดสอบแรงดงึตามแนวแกนเดยีว  

ตารางที ่3 คุณสมบตัทิางเชงิกลของชิน้ทดสอบจรงิ  

 
Parameter 

Rolling  direction 
0o 45o 90o 

Yield stress ( MPa) 478.50 469.75 473.25 
Anisotropy, r 0.921 1.161 0.987 

K / MPa 1837 1677 1749 
n – Value 0.560 0.518 0.539 

Elastice modulus 
(E/GPa) 

  
125 

 

Possion ratio  0.28  
 
3.2 กดลากขึน้รูปลกึชิ้นทดสอบ ด้วยเครื่อง Universals 
test machine ดงัรปูที ่5 

 

 
 รปูที ่5 เครือ่งทดสอบลากขึน้รปูลกึ  

 
3.3 วดัความสูงชิ้นงานส าเรจ็ จากก้นถ้วยถึงขอบปลาย
สดุ ดว้ยเครื่อง CMM ดงัรปูที ่5 จดบนัทกึผลการทดลอง 
 

 
รปูที ่6 การวดัระยะความสงู ต ่าสุดและสงูสุด  

ของชิน้ทดสอบดว้ยเครือ่ง CMM 
 

4. สรปุผลการทดลอง 
4.1 ไฟไนเอลิเมนต ์ 

 4.1.1 ความสูงรอยคลื่นของวสัดท่ีุแตกต่างกนั 

 
รปูที ่7 ความสงูรอยคลืน่ของวสัดุทีแ่ตกต่างกนั 
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 จากรปูที ่7 เป็นการจ าลองทางไฟไนเอลเิมนต ์
บนความสมัพนัธ์ระหว่างทศิทางการรดี กบัความสงูรอย
คลื่นของวัสดุที่แตกต่างกัน พบว่าวสัดุแต่ละชนิดจะให้
ความสงูรอยคลื่นไม่เท่ากนั และแตกต่างกนั โดยแยกเป็น
สองประเภทดงัรปูที ่12 และ 13 ตามล าดบัคอื ประเภทที ่
1 ประกอบไปด้วย JSH270C, SPHD และ SS304 รอย
คลื่น เกิดในทิศทางการรีด 45 องศา เฉลี่ย  0.56 
มิ ล ลิ เ ม ต ร  แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ที่ ส อ ง คื อ  SPCC, 
X12CrMnNiN17, AA2008t4 และ AA6111 รอยคลื่นเกดิ
ในทศิทางการรดี 0 และ 90 องศา เฉลี่ย 0.26 มลิลเิมตร 
ซึง่ความแตกต่างของวสัดุทัง้สองกลุ่มเท่ากบั  14.51% 
 
           4.1.2 ความลึกถ้วยทรงกระบอกของวสัดท่ีุ
แตกต่างกนั 

 
รปูที ่8 ความลกึถว้ยทรงกระบอกของวสัดุทีแ่ตกต่างกนั 

 
 จากรปูที ่8 เป็นการจ าลองทางไฟไนเอลเิมนต ์
บนความสมัพนัธร์ะหว่างทศิทางการรดี กบัความลกึถ้วย
ทรงกระบอกของวสัดุทีแ่ตกต่างกนั พบว่าวสัดุแต่ละชนิด
จะให้ความลึกไม่เท่ากนั และแตกต่างกัน โดยแยกเป็น
สองประเภทคือ ประเภทที่ 1 ประกอบด้วย JSH270C, 
SPHD และ SS304 ความลกึสูงสุดเกดิในทศิทางการรดี 
45 องศา เฉลีย่ 25.57 มลิลเิมตร และประเภททีส่องคอื 
SPCC, X12CrMnNiN17, AA2008t4 แ ล ะ  AA6111 
ความลึกสูงสุดเกิดในทิศทางการรีด 0 และ 90 องศา 
เฉลีย่ 25.93 มลิลเิมตร ซึง่ความแตกต่างของวสัดุทัง้สอง
ประเภทเท่ากบั  36.1% 

4.2 ไฟไนเอลิเมนต์กับการทดลองจริงของวสัดุ
เกรด  SS304 

     4.2.1 ความสูงรอยคลื่นถ้วยทรงกระบอก 

 
รปูที ่9 ความสงูรอยคลืน่ของวสัดุทีแ่ตกต่างกนั 

 
จากรูปที่ 9 เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างการจ าลอง

ทางไฟไนเอลเิมนต์ กบัการทดลองจรงิบนความสมัพนัธ์
ระหว่างทศิทางการรดี กบัความสงูรอยคลื่นของวสัดุเกรด 
SS304 พบว่าความสูงรอยคลื่นเกิดในทิศทางการรีด
เหมอืนกนั คอืในทศิทาง 45 องศา แต่ไม่เท่ากนั ซึง่ทาง
ไฟไนเอลิเมนต์จะให้ความสูงรอยคลื่น เฉลี่ย  0.53 
มลิลเิมตร และการทดลองจรงิจะใหค้วามสงูรอยคลื่นถ้วย
เฉลี่ย 0.76 มิลลิเมตร แตกต่างเท่ากับ 0.23 มิลลิเมตร 
คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์เท่ากบั 40% 

     4.2.2 ความลึกถ้วยทรงกระบอก 

 
รปูที ่10 ความลกึถว้ยทรงกระบอกของวสัดุ SS304 

 
 จากรูปที ่10 เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างการ
จ าลองทางไฟไนเอลิเมนต์  กับการทดลองจริงบน
ความสมัพันธ์ระหว่างทิศทางการรีด กับความลึกถ้วย
ทรงกระบอกของวสัดุเกรด SS304 พบว่าความลกึสูงสุด
เกดิในทศิทางการรดีเหมอืนกนั คอืในทศิทาง 45 องศา 
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แต่ไม่เท่ากนั ซึ่งทางไฟไนเอลิเมนต์จะให้ความลึกถ้วย
เฉลี่ย 25.98 มิลลิเมตร และจากการทดลองจริงจะให้
ความลึกถ้วยเฉลี่ย 27.93 มิลลิเมตร แตกต่างเท่ากับ 
1.95 มลิลเิมตร คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตเ์ท่ากบั 7.25%  
 

       
(a)                             (b)                                        

รปูที ่11 เปรยีบเทยีบรอยคลืน่ทางไฟไนเอลเิมนต์  (a) 
กบัการทดลองจรงิ (b) 

 

 
รปูที ่12 รอยคลืน่เกดิขึน้ทีม่มุ ± 45o ของถว้ย 

             ทรงกระบอก 
 

 
รปูที ่13 รอยคลืน่เกดิขึน้ทีม่มุ 00 และ 900 ของถว้ย 

ทรงกระบอก 

 
5. สรปุผลการทดลอง 
1. วสัดุชิน้ทดสอบทัง้เจด็ชนิดจะให้ความลกึและความสูง
รอยคลื่นที่แตกต่างกนัโดยแยกพจิารณาเป็น 2 ประเภท
ดงันี้ 
    1.1 ประเภทที่  1 ประกอบด้วย JSH270C, SPHD 
และ SS304 ความลึกสูงสุดและรอยคลื่นเกิดในทิศ
ทางการรดี 45 องศา เฉลีย่ 25.57 และ 0.56 มลิลเิมตร 
ตามล าดบั 

    1 .2  ป ร ะ เภ ท ที่  2  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  SPCC, 
X12CrMnNiN17, AA2008t4 แ ล ะ  AA6111 ค ว าม ลึ ก
สงูสุดและรอยคลื่นเกดิในทศิทางการรดี 0 และ 90 องศา 
เฉลีย่ 25.93 และ 0.26 มลิลเิมตร ตามล าดบั 
2. ผลการจ าลองภาพทางไฟไนเอลเิมนต์ให้ค่าใกล้เคยีง
กบัผลการทดลองจรงิ   
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งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อผลติอะลูมเินียมผสมต้นทุนต ่าด้วยกระบวนการขึน้รูปโลหะผง ในการผลติ
อะลมูเินียมผสมต้นทุนต ่า ทรายแกว้จะถูกน ามาผสมกบัผงอะลูมเินียมบรสิุทธิใ์นปรมิาณตัง้แต่ 5 จนถงึ 40 %โดย
น ้าหนัก จากนัน้น าผงอะลูมเินียมผสมไปท าการอดัขึน้รูปที่ความดนัคงที่  400 เมกะปาสคาล ต่อด้วยเผาผนึกที่
อุณหภูม ิ550 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 5 ชัว่โมง ความแขง็ ความแขง็แรงอดัและโครงสรา้งจุลภาคของอะลูมเินียม
ผสมจะท าการวเิคราะหด์ว้ยเครื่องทดสอบความแขง็ เครื่องทดสอบความแขง็แรงอดั และกลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง
ตามล าดบั ผลการทดลองพบว่าความแขง็และความแขง็แรงอดัของอะลูมเินียมผสมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเมื่อเพิม่
ปรมิาณทรายแก้วจนถึงปรมิาณ 10 %โดยน ้าหนักหลงัจากนัน้ความแขง็และความแขง็แรงอดัเริม่ลดลงเมื่อเพิ่ม
ปรมิาณทรายแกว้มากขึน้ ผลจากการศกึษาโครงสรา้งจุลภาคพบช่องว่างระหว่างผวิสมัผสัของอะลมูเินียมกบัทราย
แกว้ในชิน้งานทีม่สีว่นผสมของทรายแกว้ตัง้แต่ 20 เปอรเ์ซน็ต์โดยน ้าหนักขึน้ไป  ในการศกึษาครัง้นี้สามารถผลติ
อะลมูเินียมผสมตน้ทุนต ่าทีม่คีวามแขง็เพิม่ขึน้ถงึ 23 % 
ค าหลกั  อะลมูเินียมผสมตน้ทุนต ่า การขึน้รปูโลหะผงและทรายแกว้  
 
Abstract 

This research aimed to fabricate low cost aluminum alloy through powder metallurgy route. In 
order to produce low cost aluminum alloy, high purity aluminum powders were mixed with various 
amounts of silica sand powders ranging from 5 to 40 % wt. The mixed powders were cold compacted at 
a constant pressure of 400 MPa and subsequently sintered at 550 ºC for 5 hours. Hardness, 
compressive strength and microstructure of aluminum alloys were investigated using micro-hardness 
tester, compression machine and optical microscope, respectively. The results showed that the hardness 
and compressive strength of aluminum alloy increased with increasing of silica sand contents up to 10 % 
wt. and then gradually decreased with future increasing of silica sand amount. Loose interface bonding 
between silica sand and aluminum matrix was observed after added silica sand 20 % wt. Low cost 
aluminum alloy having high hardness and compressive strength was successfully produced in this 
research work. 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

599 

 

 
Keywords:  Low cost aluminum alloy, Powder metallurgy and Silica sand 
 
1. บทน า 

อะลมูเินียมเป็นโลหะทีม่คีุณสมบตัทิีด่หีลาย
ประการ เช่น เป็นโลหะทีม่นี ้าหนกัเบา เหนียว สามารถ
ขึน้รปูไดง้่าย ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกดักร่อน และไม่เป็น
พษิต่อมนุษย ์ [1] ท าใหถู้กน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
มากเป็นอนัดบัสองรองจากเหลก็ ปจัจุบนัประเทศไทยมี
ความตอ้งการใชอ้ะลมูเินียมในปรมิาณทีส่งูและมแีนวโน้ม
ทีจ่ะเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ตามสภาพการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ [2,3] อย่างทีท่ราบกนัดอียู่แลว้ว่าอะลมูเินียม
ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมยน
ยนตแ์ละยานอวกาศสว่นใหญ่มกัจะอยู่ในรปูอะลมูเินียม
ผสม เน่ืองจากอะลมูเินียมบรสิทุธิม์คีวามแขง็แรงต ่าไม่
สามารถน าไปใชใ้นงานทีต่อ้งรบัแรงสงูได ้ 
 ธาตุผสม (Alloying elements) ที่นิยมน ามาผสมใน
อะลูมเินียมเพื่อปรบัปรุงคุณสมบตัิเชงิกลทัง้ในดา้นความ
แขง็ ความแขง็แรงและความเหนียว มดี้วยกนัหลายธาตุ 
เช่น ทองแดง, แมกนีเซียม , ซิลิกอน, แมงกานีส และ 
สแกนเดยีม เป็นต้น ถึงแมว้่าธาตุผสมเหล่านี้จะช่วยเพิม่
ความแขง็และความแขง็แรงให้แก่อะลูมิเนียม [4-6] แต่
อย่างที่ทราบกันดีว่าธาตุผสมที่กล่าวมาข้างต้นมีราคา
ค่อนขา้งแพงจงึท าให้อะลูมเินียมผสมมรีาคาแพงตามไป
ด้วย ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย 
ดังนั ้น เพื่ อลดต้นทุนผู้ผลิตและค่ าใช้จ่ ายของผู้ ใช้
อะลูมเินียมผสม จงึจ าเป็นต้องหาวัสดุเสรมิแรงที่มรีาคา
ถูกมาทดแทนธาตุผสมทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ใ น ช่ ว ง
หลายปีที่ผ่านมามีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการวิจัย
เกีย่วกบัการปรบัปรุงคุณสมบตัเิชงิกลของอะลมูเินียมและ
อะลูมิเนียมผสมด้วยการเติมอนุภาคเซรามิก ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่าการเติม  อะลูมิน่า (Alumina) และ 
ซิลิกอนคาร์ไบ (SiC) ลงในอะลูมิเนียมท าให้ความแข็ง
และความแขง็แรงของอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
[7-10] เนื่องจากอนุภาคเซรามิกขา้งต้นมีความแขง็แรง
กว่าอะลูมิเนียมเมื่อเติมแล้วจึงท าให้อะลูมิเนียมมีความ
แขง็แรงเพิ่มขึ้น ทรายเป็นวสัดุในกลุ่มเซรามิกที่มีความ
แขง็สูง หาง่ายและที่ส าคญัราคาถูก แต่ในปจัจุบนัยงัไม่

ค่ อยถูกน ามาใช้ ในงานวิจัย เกี่ยวกับ การปรับปรุง
คุณสมบตัเิชงิกลของโลหะมากนกั  
 ดังนัน้โครงงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อผลิต
อะลูมเินียมผสมต้นทุนต ่าโดยการใชท้รายซึง่เป็นวสัดุที่มี
ราคาถูกมาเป็นวสัดุเสรมิแรงและกรรมวธิโีลหะผงในการ
ขึน้รปู 
 
2. การด าเนินงานวิจยั 
       วสัดุทีใ่ชใ้นการด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้ม ี2 ชนิดคอื 
ผงอะลูมเินียมซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นวสัดุพื้นและทรายแกว้เป็น
วสัดุเสรมิแรง ซึง่รายละเอยีดของวสัดุแต่ละชนิดมดีงันี้ 
       ผงอะลมูเินียมทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ผลติโดย บรษิทั  ซบั
บอน จ ากดั เป็นผงที่มคีวามบรสิุทธิ ์99.9% และมขีนาด
อนุภาคเฉลีย่ 44 ไมโครเมตร อนุภาคของผงอะลมูเินียมที่
ซือ้มาเพื่อการด าเนินงานวจิยัครัง้นี้มรีปูร่างค่อนขา้งอสิระ
ดังแสดงในรูปที่  1 (ก) ส่วนทรายแก้วที่ ใช้เป็นวัสดุ
เสรมิแรงไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากคุณชยั กุลาเพง ทราย
แกว้ทีไ่ดร้บับรจิาคมาจะถูกน าไปลา้งท าความสะอาด บด
ย่อยเพื่อลดขนาดและคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อน
ขนาด 75 ไมโครเมตร อนุภาคทรายแก้วที่ผ่านการคัด
แยกขนาดจะมขีนาดอยู่ในช่วง 1-75 ไมโครเมตร (ขนาด
อนุภาคของทรายแก้ววัดจากภาพถ่ายโครงสร้างจาก
กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด) และมรีูปร่าง
เป็นเหลีย่มมุมคลา้ยผลกึดงัแสดงในรปูที ่1 (ข) 

 
รปูที ่1  ภาพถ่ายโครงสรา้งจุลภาคจากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ ตรอ
นแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope micrograph) 

ของ (ก) ผงอะลมูเินียม และ (ข) ทรายแกว้ 
 

50 m 50 m 

(ก) (ข) 
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 การผลติอะลมูเินียมตน้ทุนต ่าดว้ยกรรมวธิกีารขึน้รปู
โลหะผงจะเริม่จาก น าผงอะลมูเินียมบรสิุทธิผ์สมกบัทราย
แกว้ในอตัราส่วนตามตารางที ่1 จากนัน้ท าการผสมดว้ย
เครื่องผสมดว้ยอตัราเรว็คงที ่100 รอบต่อนาท ี5 ชัว่โมง 
ผงอะลูมิเนียมที่ผ่านการผสมจะถูกน าไปอัดขึ้นรูปด้วย
เครื่องไฮโดรลกิทีค่วามดนั 400 เมกะปาสคาลในแม่พมิพ์
ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลเิมตร ชิ้นงานที่ผ่านการ
อดัขึน้รปูจะน าไปเผาผนึกทีอุ่ณหภูม ิ550 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 3 ชัว่โมง  
 
ตารางที ่1 อตัราส่วนผสมระหว่างทรายแกว้ (Silica sand) และผง
อะลมูเินียม (Al) ในหน่วย % โดยน ้าหนกั (wt%)  

Composite Al (wt%) NaCl (wt%) 

Al 100 0 

Al-5Silica sand 95 5 

Al-10Silica sand 90 10 

Al-20Silica sand 80 20 

Al-30Silica sand 70 30 

Al-40Silica sand 60 40 
 
 ความหนาแน่นและความพรุนของชิน้งานทีผ่่านการ
เผาผนึกจะค านวณโดยใช้สมการที่ 1 และ 2 [11-12] 
ตามล าดบั 
 

  ความหนาแน่น = m/v            (1) 
 

   ความพรุน(%) = (1- (E/Th)) x 100       (2)   
    Th = AlVAl +  SandVSand         (3) 
 
เมื่อ :   
       E  คอื ค่าความหนาแน่นของชิ้นงานที่ได้จากการ
ทดลอง (กรมั/ลกูบาศเซน็ตเิมตร) 
 m   คอื มวลของชิน้งาน (กรมั) 
 V    คอื ปรมิาตรของชิน้งาน (ลกูบาศเมตร) 
 Th คิ อ  ค่ าค ว ามห น าแ น่ นต ามท ฤษ ฎี ข อ ง
อะลมูเินียมผสมทรายแกว้ (กรมั/ลกูบาศเซน็ตเิมตร) 
 Al   คอื ความหนาแน่นของอะลมูเินียม 2.7 กรมั/ 
ลกูบาศเซน็ตเิมตร 

 VAl   คื อ  สั ด ส่ ว น ผ ส ม ข อ งผ ง อ ะลู มิ เนี ย ม 
 sand คอื ความหนาแน่นของทรายแกว้ 2.65 กรมั/ 
ลกูบาศเซน็ตเิมตร 
 VAl    คอื สดัส่วนผสมของทรายแก้วในอะลูมเินียม
ผสม 
 
 โค ร งส ร้ า ง จุ ล ภ าค ข อ งอ ะลู มิ เนี ย ม ผ สม จ ะ
ท าการศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เพื่อ
ศึกษาอนัตรกิริยาระหว่างทรายแก้วและอะลูมิเนียมซึ่ง
เป็นวัสดุพื้น ชิ้นงานที่ใช้ส าหรับการศึกษาโครงสร้าง
จุลภาคจะถูกน าไปขดัผวิดว้ยเครื่องขดัผวิชิน้งาน โดยใช้
กระดาษทรายเบอร์ 800, 1000, 1200, 1500 และ 2000 
ตามล าดบั จากนัน้ขดัผวิชิน้งานต่อดว้ยผงอะลูมน่ิาขนาด 
0.5, 0.3 และ0.05 ไมโครเมตร ตามล าดบั ชิ้นงานที่ผ่าน
การขดัจะถูกน ากดักรดทีม่สีว่นผสมของ 6 % กรดไนตรกิ  
12 % กรดไฮโดรคลอรกิ 1 % กรดไฮโดรฟลูออรกิ และ 
81 % น ้ากลัน่ 15 วนิาท ี
 ความแขง็ของชิ้นงานจะท าการศกึษาด้วยเครื่องวดั 
รุ่น Innova Test Europe BV ในการศกึษาความแขง็ครัง้
นี้จะท าการวดัความแขง็ในหน่วยของบลิเนล โดยใชห้วักด
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร และแรง
ทดสอบ 25 กิโลกรัมแรง  ส่วนความแข็งแรงอัดของ
ชิน้งานจะท าการศกึษาโดยใชเ้ครื่องทดสอบแรงอดัขนาด 
10 ตนั ชิน้งานทีใ่ชใ้นการทดสอบความแขง็แรงอดัในครัง้
นี้จะเตรียมตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E9-89a 
โดยชิ้นงานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร 
และความสูง 25 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่  2  การ
ทดสอบแรงอดัจะท าที่อุณหภูมหิ้องด้วยอตัราเรว็คงที่ 5 
มลิลเิมตรต่อนาท ี 

 
รปูที ่2 ขนาดและรปูร่างของชิน้งานทดสอบแรงอดั 

 

25 มม. 

 13 มม. 
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3. ผลการทดลอง 
3.1 ความหนาแน่นและความพรนุ 
              รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ
หนาแน่นและค่าความพรุนของชิ้นงานกบัปรมิาณทราย
แก้ว จากการทดลองพบว่าความหนาแน่นของชิ้นงาน
ลดลงตามปรมิาณทรายแกว้ทีเ่พิม่ขึน้ซึง่เป็นไปตามความ
คาดหมาย เนื่องจากทรายแก้วมีความหนาแน่น (2.65 
กรมั/ลูกบาศเมตร) ต ่ากว่าอะลูมเินียม (2.7 กรมั/ลูกบาศ
เซน็ตเิมตร) ดงันัน้ความหนาแน่นของอะลูมเินียมผสมจงึ
ลดลงตามปรมิาณทรายแก้วที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจยั
พบว่าอะลูมิเนียมผสมมีความพรุนมากขึ้นเมื่อปริมาณ
ทรายมากขึน้และความพรุนของอะลูมเินียมเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเรว็เมื่อปรมิาณทรายมากกว่า 30 %โดยน ้าหนกั  

      
 
 

รปูที ่3 ความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณทรายแกว้กบัความพรนุและ
ความหนาแน่นของอะลมูเินียมผสม 

 
3.2 โครงสรา้งทางจลุภาค 
  โครงสร้างจุลภาคของอะลูมเินียมผสมที่ได้จาก
การขึ้นรูปในปริมาณทรายแตกต่างกันตัง้แต่ 0 % ถึง 
40 % โดยน ้าหนัก แสดงดงัรูปที่ 4 (ก) – (ฉ) ตามล าดบั 
จากการทดลองพบว่า เมื่อเตมิทรายแกว้ 5 %โดยน ้าหนัก 
ทรายแก้วยดึติดกบัอะลูมเินียมแต่ทรายยงัมกีารกระจาย
ตัวที่ไม่ค่อยสม ่ าเสมอ (รูปที่  4 (ข) ) เม็ดทรายมีการ
กระจายที่สม ่าเสมอมากขึน้เมื่อปรมิาณทรายเพิม่ขึน้เป็น 
10 %โดยน ้าหนัก (รปูที ่4 (ค)) เมื่อเพิม่ปรมิาณทรายเป็น 
20 %โดยน ้าหนัก พบว่าพื้นผิวสมัผสัระหว่างเม็ดทราย
กบัอะลูมิเนียมมีช่องว่างเกิดขึ้น และปรมิาณรูพรุนเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณทรายเป็น 30 และ 40 % โดย
น ้าหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4 (ง) – (จ) ตามล าดบั ซึ่งผล

การทดลองนี้สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ความพรุนใน
รูปที่  3 สาเห ตุหลักที่ความพรุน ในชิ้นงานเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากเมื่อเตมิทรายในปรมิาณทีม่ากขึน้ ท าใหอ้นุภาค
ของทรายในเน้ืออะลูมเินียมสงูขึน้ตามไปดว้ย เป็นเหตุให้
อนุภาคของทรายเกิดการเคลื่อนที่มาชิดกันมากขึ้นแต่
เนื่องจากทรายเป็นวสัดุที่ไม่เหนียวท าให้ไม่สามารถยึด
เหนี่ยวกนัได ้จงึท าใหเ้กดิช่องว่างขึน้ระหว่างอนุภาคของ
ทราย (รปูที ่4 (จ)) สง่ผลใหช้ิน้งานมคีวามพรุนสงูขึน้ตาม
ปรมิาณทรายทีเ่พิม่ขึน้  
    

 
 

รปูที ่4 โครงสรา้งจุลภาคของอะลมูเินยีมผสมทีป่รมิาณทรายแกว้
แตกต่างกนั (ก) 0% (ข) 5% (ค) 10% (ง) 20%  

(จ) 30% และ (ฉ) 40% โดยน ้าหนกั 
 

3.3 ความแขง็ 
  ผลการศึกษาความแข็งของอะลูมิเนียมผสม
ทรายในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัตัง้แต่ 0 % ถงึ 40 % แสดง
ดงัรปูที ่5 จากการทดลองพบว่าความแขง็ของอะลมูเินียม
เพิม่ขึน้จาก 23. 20 HB เป็น 25.32 HB เมื่อเติมทราย 5 
%โดยน ้าหนัก และความแขง็เพิม่ขึน้ต่อเนื่องเป็น 28.56 
HB เมื่อเตมิทราย 10 %โดยน ้าหนัก แต่เมื่อเพิม่ปรมิาณ
ทรายเป็น 20 %โดยน ้าหนัก ความแขง็ลดลงเป็น 25.06 
HB และความแขง็ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อปรมิาณทราย

คว
าม

หน
าแ
น่น

 (g
/cm

3 ) 
 

ปรมิาณทรายแกว้ (% โดยน ้าหนกั) 

ความพรุน (%
) 
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เพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่ความแขง็ของอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้น
เมื่อเตมิทราย 5 %โดยน ้าหนกัเกดิจาก ทรายมคีวามแขง็
ที่สูงกว่าอะลูมิเนียมช่วยขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิส
โลเคชัน่ (Dispersion strengthening mechanism) ท าให้
อะลูมิเนียมมคีวามแขง็แรงเพิ่มขึ้น ดงันัน้เมื่อเติมทราย
เพิม่ขึน้เป็น 10 %โดยน ้าหนัก ความแขง็ของอะลูมเินียม
จงึเพิม่ขึน้เนื่องจากมปีรมิาณอนุภาคทีช่ว่ยในการขดัขวาง
การเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน่มากขึ้น แต่เมื่อเติมทราย
มากกว่า 10 %โดยน ้ าหนัก ความแข็งของอะลูมิเนียม
ลดลงเนื่องจากอนุภาคของทรายมปีรมิาณมากเกนิกว่าที่
วสัดุพื้นหรืออะลูมิเนียมจะสามารถยึดเกาะอนุภาคของ
ทรายได้ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างพื้นผิวสัมผัสของ
อะลูมิเนียมกบัอนุภาคของทรายแก้ว (รูปที่ 4(ง)) ท าให้
ความแขง็ของอะลมูเินียมลดลงเมื่อปรมิาณทรายมากขึน้ 
       

 
 

 

รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหว่างความแขง็ของอะลมูเินียมผสมกบั
ปรมิาณทรายแกว้ 

  
3.4 ความสามารถในการรบัแรงอดั  
 รูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบแรงอดัของอะลูมเินียม
และอะลูมิเนียมผสมที่มสี่วนผสมของทรายในปรมิาณที่
แตกต่างกนั    
 จากการทดลองพบว่า ความแข็งแรงอัดของ
อะลูมิเนียมเพิ่มขึ้น เมื่อเติมทราย 5 และ 10 % โดย
น ้าหนัก จากนัน้ความแข็งแรงอัดจะลดลงตามปริมาณ
ทรายที่เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ยงัพบว่าความสามารถในการ
ยดืตวัของอะลูมเินียมลดลงตามปรมิาณทรายที่เพิม่มาก
ขึ้น ผลการทดสอบแรงอัดสอดคล้องกบัผลการทดสอบ
ความแขง็ที่แสดงในรูปที่ 5 นัน้คอือะลูมเินียมผสมทราย 

10% โดยน ้าหนักจะมีความแขง็แรงสูงสุด และเมื่อเติม
ทรายมากกว่า 10 % โดยน ้าหนักความแขง็แรงจะลดลง
ตามปรมิาณทรายที่เพิ่มขึ้น สาเหตุที่ความแขง็แรงและ
ความเหนียวของอะลูมเินียมผสมลดลงอาจจะเกดิจากเมื่อ
เติมทรายแก้วในปรมิาณที่มากกว่า 10 %โดยน ้าหนักจะ
ท าให้เกิดรูพรุนขึ้นในชิ้นงานส่งผลให้ความแขง็แรงและ
ความเหนียวของชิน้งานลดลงตามปรมิาณทรายทีเ่พิม่ขึน้ 
       

     
 
 

รปูที ่6 กราฟความแขง็แรงอดั-ความเครยีดของอะลมูเินียมที่
ปรมิาณส่วนผสมของทรายตัง้แต่ 0 ถงึ 30 % โดยน ้าหนกั 

 
4. สรปุ 
 จากผลการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติ
เชงิกลของอะลูมเินียมผสมตน้ทุนต ่าทีผ่่านการขึน้รปูดว้ย
กรรมวิธีโลหะผงโดยใช้ทรายแก้วเป็นวัสดุ เสริมแรง
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ค่าความหนาแน่นลดลงและค่าความพรุนของ
อะลูมิ เนียมผสมเพิ่มขึ้น เมื่ อปริมาณทราย
เพิม่ขึน้ 

2. เมื่อเติมทรายมากกว่า 10 % โดยน ้ าหนักจะ
พืน้ผวิของอะลูมเินียมยดึเกาะอนุภาคของทราย
ไดไ้ม่สมบรูณ์  

3. ความแขง็และความแขง็แรงอดัของอะลูมิเนียม
จะเพิ่มขึ้นเมื่อเติมทรายแก้วในช่วง 10 %โดย
น ้าหนัก จากนัน้ความแขง็และความแขง็แรงอดั
จะลดลงเมื่อปรมิาณทรายเพิม่มากขึน้ 

4. สามารถผลติอะลูมเินียมผสมที่มคีวามแขง็และ
ความแขง็แรงอดัสงูดว้ยตนัทุนวตัถุดบิทีต่ ่า  

คว
าม

แข
ง็ (

HB
) 

ปรมิาณทรายแกว้ (% โดยน ้าหนกั) 

ความเครยีด (%) 

คว
าม

แข
ง็แ
รง
อดั

 (M
Pa

) 
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บทคดัยอ่ 
 วสัดุที่ใชท้ าเชอืกส าหรบัการประมงทางทะเลในปจัจุบนัคอืพอลพิรอพลินี (PP) และไนล่อน (Nylon) ซึ่ง
เป็นวสัดุที่ไม่ย่อยสลายและมคีวามถ่วงจ าเพาะต ่ากว่าน ้าทะเล (specific gravity of PP = 0.89, Nylon 6 = 1.13, 
sea water = 1.02 – 1.03) เศษของเชอืกที่เกดิจากการฉีกขาดของเครื่องมอืประมงจงึลอยอยู่บนผวิน ้าทะเลเป็น
สาเหตุของผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและเป็นอนัตรายต่อสตัวท์ะเลอย่างมาก งานวจิยันี้ศกึษาการใชว้สัดุทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้มทีย่่อยสลายไดท้างชวีภาพและมคีวามถ่วงจ าเพาะสงูกว่าน ้าทะเลจากพอลเิมอรผ์สมระหวา่งพอลอิอก
ซีเมทิลีน (POM) และพอลแิลคติกแอซิด (PLA) เพื่อผลิตเชือกส าหรบัการประมงทางทะเล จากการศึกษาการ
เตรียมเส้นใยด้วยเทคนิคการป ัน่เส้นใยแบบหลอมเหลวของพอลิเมอร์ผสม POM/PLA อัตราส่วน 70/30 โดย
น ้าหนัก โดย POM ทีใ่ช ้3 ชนิด คอื A25-03, F20-03 และ V20-HE ซึง่มปีรมิาณของโคมอโนเมอรอ์อกซีเ่อธลินีใน
โคพอลเิมอรต่์างกนั และใช้ PLA เกรดเสน้ใย 6100D ขึน้รูปเชอืกแบบเสน้ใยในสภาวะให้เสน้ใยตกอย่างอสิระที่
ความเรว็รอบของเครื่องมว้นเกบ็เสน้ใย 500 รอบต่อนาท ีจากนัน้ศกึษาสมบตัทิางความรอ้นและศกึษาสมบตัเิชงิกล 
พบว่าจุดหลอมเหลวของเสน้ใยพอลเิมอร์ POM/PLA/ (70/30) มคี่าอุณหภูมกิารหลอมเหลวสงูกว่าเสน้ใยบรสิุทธิ ์
พอลิเมอร์ผสมมีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่สูงกว่า PLA และพบว่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงที่สุดใน PLA 
(6100D)/POM (V20-HE) ที่มีค่าเท่ากบั 583.21% จากการศกึษาสณัฐานวทิยาพบว่า POM และ PLA เป็นพอลิ
เมอร์ผสมแบบเข้ากนั แต่ยงัมีอนุภาคของ PLA ที่มีการยึดเกาะที่ไม่ดีกับโครงสร้างหลกั POM ท าให้ค่าความ
แขง็แรงในการดงึของพอลเิมอรผ์สมลดลง อย่างไรก็ PLA มกีารกระจายตวัไดด้บีนโครงสรา้งหลกั POM ท าใหก้าร
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ยดืตวัและความเหนียวของพอลเิมอรผ์สมเพิม่ขึน้ 
ค าหลกั:  พอลอิอกซเีมทลินี, พอลแิลคตกิแอซดิ,  เสน้ใย, เทคนิคการป ัน่เสน้ใยแบบหลอมเหลว 
  
Abstract 
 Materials used for sea fishery in the present days are polypropylene (PP) or Nylon. These 
materials are non-degradable and have low specific gravity than sea water (specific gravity of PP = 0.89, 
Nylon 6 = 1.13, sea water = 1.02 – 1.03). Wastes from damaged seine will be floating on the sea surface 
which are harmful and are the cause of sea animal die. Therefore, this research focused on study of 
utilization of environmental friendly materials and had higher specific gravity the sea water. Polymer 
blends of polyoxymethylene (POM) and poly(lactic acid), PLA were subjected to produce multifilament 
using melt spinning method. Polymer blend of POM/PLA (70/30 by weight) were prepared with three 
grades of POM; A25-03, F20-03 และ V20-HE that contained different oxymethylene comonomer contents 
and PLA fiber grade 6100D. The melt spinning condition used free fall fiber with winding speed of 500 
rpm. The fiber was subjected to thermal and mechanical property analysis. The melting temperature (Tm) 
of POM/PLA/ (70/30) was higher than pure PLA. The polymer blend has higher percent of elongation 
higher than the pure polymers. The blend of PLA (6100D) + POM (V20-HE) showed highest percent of 
elongation of 583.21%, The morphology study showed that POM and PLA were partly compatible but 
some parts of PLA was not well attached with POM matrix which resulted in low tensile strength. 
However, well distribution of PLA on POM matrix resulted in high elongation and toughness of the 
polymer blend. 
Keywords: Polyoxymethylene, Poly (lactic acid), Fiber, Melt Spinning 
 
1. บทน า 
 ในปจัจุบนัได้มีการศกึษาค้นคว้าและพฒันาคดิค้น
ก ารผ ลิต เส้น ใยที่ เป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ งแ ว ด ล้อม  ทั ้งนี้ 
เน่ืองมาจากเสน้ใยทีผ่ลติสว่นใหญ่ผลติมาจากพอลเิมอรท์ี่
สงัเคราะหจ์ากอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่ไม่สามารถย่อย
สลายไดเ้องตามธรรมชาตกิ่อใหเ้กดิการสะสมของปรมิาณ
ขยะมากขึน้และเป็นมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มจากปญัหาของ
การจดัการกบัขยะพลาสติก ดงันัน้ การใช้พลาสติกย่อย
สลายได้ทางชีวภาพ  (Biodegradable plastics) จึงเป็น
วสัดุทางเลอืกหนึ่งที่สามารถน ามาใชท้ดแทนพลาสติกที่
สงัเคราะหจ์ากปิโตรเลยีมและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มได้
ด้วย พอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic acid), PLA) เป็น
พลาสติกชีวภาพที่ สามารถย่อยสลายได้ เป็นก๊ าซ
คารบ์อนไดออกไซดแ์ละน ้า ดว้ยจุลนิทรยีใ์นธรรมชาต ิ 
 พอลแิลคตกิแอซดิมสีมบตัเิชงิกลทีด่ ีการทนต่อแรง
ดงึสงู แต่ที่อุณหภูมหิ้องมคีวามแขง็และเปราะ เนื่องจาก

อุณหภูมกิารเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วอยู่ที่ช่วง 50-60°C 
จงึเป็นข้อจ ากดัของการน าไปประยุกต์ใช้งาน ดงันัน้จึง
ต้องปรบัปรุงสมบตัเิชงิกล โดยการเพิม่มอดูลสัของความ
ยดืหยุ่น ซึ่งในการปรบัปรุงสมบตัิเชงิกลนัน้ ท าได้หลาย
กระบวนการ เช่น กระบวนการโคพอลิเมอไรเซชนัโดย
การท าโคพอลเิมอไรเซชนักบัมอนอเมอร์ตวัอื่น หรอืการ
เตรยีมเป็นพอลเิมอรผ์สม โดยการผสมกบัพอลเิมอรช์นิด
อื่นหรอืผสมกบัโคพอลเิมอรเ์พื่อใหไ้ดส้มบตัเิชงิกลตามที่
ตอ้งการ 
 พอลิออกซี เมทิลีน  (Polyoxymethylene, POM) 
เป็นวสัดุวศิวกรรมที่มคีวามเป็นผลึกสงู ความสมดุลของ
คุณสมบัติเชิงกลดี  มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงเค้นที่ดี
มาก ทนทานต่อการสึกหรอ ทนทานต่อความร้อนใน
กระบวนการขึ้น รูป  ใช้ งานกับ ชิ้ น ส่ วนย านยนต์ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและในอุตสาหกรรม แต่การประยุกตใ์ชง้าน
เสน้ใยยงัมขีอ้จ ากดั เน่ืองจากความความยดืหยุ่นของพอ
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ลเิมอรเ์มื่อขึน้รูปเสน้ใยยงัต ่า ดงันัน้ ในการใช้งาน POM 
กบัการขึ้นรูปเสน้ใยจงึเติมโคมอโนเมอรอ์อกซี่เอธลินีใน 
POM ในปรมิาณที่ต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความเหนียวและ
ความยดืหยุ่นของโคพอลเิมอร ์
 วสัดุที่ใชใ้นกระบวนการผลติแห อวน เอน็ และเบด็
ตกปลา ส่วนใหญ่คอืพอลพิรอพลินี (Polypropylene, PP) 
และไนลอน 6 (Nylon 6) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติ
เชงิกลสงู มคีวามเหนียว และฉีดขึน้รูปไดด้ ีแต่เนื่องจาก 
PP และไนลอน 6 เป็นพอลเิมอรท์ี่ไม่สามารถย่อยสลาย
ทางชีวภาพ สงัเคราะห์จากปิโตรเลยีม จงึเป็นส่วนหนึ่ง
ของปญัหามลพษิต่อสิง่มชีวีติในน ้าทะเล การใชพ้อลเิมอร์
ย่อยสลายทางชีวภาพประเภทพอลิแลคติกแอซิด 
(Poly(lactic acid), PLA) กบัเสน้เชอืกอวน โดยการผสม
กบั POM มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวสัดุผลิตอวน 
ซึง่ทัง้ POM และ PLA มคีวามถ่วงจ าเพาะสงูกว่าน ้าทะเล 
และจากงานวจิยัทีผ่่านมาพบว่าอตัราสว่นทีเ่หมาะสมของ
พอลิเมอร์ผสมที่เหมาะกบัการประยุกต์ใช้กบัเส้นใยคือ 
70/30 โดยน ้าหนัก แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการขึ้นรูป
เสน้ใยทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านเชอืกอวนยงัไม่มรีายงาน
การศึกษาเพียงพอกับการประยุกต์ใช้งาน ดังนัน้ ใน
งานวจิยัน้ีจงึศกึษาสภาวะของกระบวนการป ัน่ขึน้รูปเสน้
ใยแบบหลอมเหลวของพอลเิมอรผ์สม POM/PLA 
 
2. วิธีทดลอง 
2.1 วตัถดิุบ 
 พ อ ลิ แ ล ค ติ ก แ อ ซิ ด  เ ก ร ด  6100D ข อ ง 
NatureWorks LLC, USA และ พอลิออกซีเมทิลีน เกรด 
A25-03, F20-03 แ ล ะ V20-HE ผ ลิ ต โ ด ย บ ริ ษั ท 
Mitsubishi Gas Chemicals ประเทศญีปุ่น่ 
2.2 การเต รียม เส้น ใยพอ ลิ เมอร์ผสมระหว่ าง 
PLA/POM 
 น า PLA (เกรด 6100D) และ POM (เกรด A25-03, 
F20-03 และ V20-HE) มาอบไล่ความชื้นที่อุณหภูม ิ
80 °C เป็นเวลา 12 ชัว่โมง จากนัน้ ท าการหลอมผสมพอ
ลเิมอรผ์สม POM/PLA อตัราส่วน 70:30 wt% แบบ Dry 
blend ดว้ยเครื่องอดัรดีแบบสกรเูดีย่ว โดยใชห้วัดายแบบ
หวัฉีดเส้นใย (Spinneret) จ านวน 24 รู หน้าตัดวงกลม
ตนัขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.32 mm และอุณหภูมทิี่ใช้

ในการขึ้น รูป  180 , 190 , 200  °C (Zone Extruder) 
210 °C (Connecter) และ 210 °C (Die) ความเร็วรอบ
ของ  สกรู 8 rpm และท าการม้วนเกบ็เสน้ใย ด้วยเครื่อง
มว้นเกบ็เสน้ใยทีม่คีวามเรว็รอบของสกร ู500 m/min  
2.3 สมบติัทางความรอ้น 
 น าเสน้ใยมาวเิคราะห์คุณสมบตัิทางความร้อนด้วย
เทคนิ คดิฟ เฟ อร์ เรน เชีย ล สแกนนิ งแคลอริ เมท ร ี
(Differential scanning calorimetry, DSC) ใช้อัตราการ
เพิม่ความรอ้นเป็น 10 °C/min จากอุณหภูม ิ20°C จนถงึ 
250°C 
2.4 สมบติัเชิงกล 
 การทดสอบแรงดงึ (ASTM D 3822 01) โดยการน า
เส้นใยมาท าการเตรียมตัวอย่างเส้นใยให้เป็นรูปตัวซี
แคมป์ (C-Camp) ความยาว 2.3 cm และน าไปทดสอบ
แรงดงึวดั Tensile strength ใช้ Load Cell ขนาด 50 kN 
Gate Length ความยาว  250 mm และความเรว็ในการ
ดงึ 50 mm/min 

2.5 สมบติัทางกายภาพ 
 ทดสอบลกัษณะสณัฐานวทิยาด้วยกล้องจุลทรรศน์
อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด(SEM) ใช้ทองเป็นตวัน าไฟฟ้า
และน าไปส่องด้วยกระแสไฟฟ้า  15 kV ที่ก าลังขยาย 
1,000X แ ละ 3,000X    
 
3. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
3.1 สมบติัทางความรอ้น 
 การทดสอบทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม
ระหว่าง POM/PLA แสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1 จาก
กราฟ Thermogram จากการทดสอบ DSC พบว่ากราฟ
ของการดดูความร้อนแสดงใหเ้หน็ถงึอุณหภูมหิลอมเหลว
ผลกึ (Tm) ของ PLA และ POM เท่ากบั 181.63 °C และ 
163-176 °C ตามล าดบั ในกราฟ DSC แสดงให้เห็นค่า 
Tm ของ POM และ PLA อย่างชดัเจน และมกีารเลื่อนเขา้
หากนัในพอลเิมอร์ผสม แสดงให้เห็นว่า POM/PLA เป็น
พอลเิมอรผ์สมทีส่ามารถผสมเขา้กนัได ้ ส่วนค่าอุณหภูมิ
เปลีย่นสถานะคลา้ยแกว้ (Tg) ของ PLA ลดลงจาก 71 °C 
อยู่ที ่52-60 °C แสดงใหเ้หน็การกระจายตวัทีด่ขีอง PLA 
บน POM matrix และพอลเิมอรท์ัง้สองชนิดสามารถผสม
เขา้กนัไดด้ ีโดยโมเลกุลของ PLA มอีสิระในการเคลื่อนที่



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

607 

 

เมื่อไดร้บัความรอ้น 

3.2 สมบติัเชิงกล 
 การศึกษาสมบัติเชิงกลของเส้นใยแสดงในรูปที่ 2 
และรปูที ่3 POM เป็นโคพอลเิมอรใ์นกลุ่ม Polyacetal ซึง่
ป ระกอบด้วยมอโน เมอร์หลัก  Oxymethylene และ 
Oxyethylene ในงานวิจยันี้ POM ที่ศึกษามี 3 เกรด คือ 
A25-03, F20-03 และV20-HE ซึง่มปีรมิาณโคมอโนเมอร ์
Oxyethylene เท่ากบั 3, 7.5 และ 13 wt% ตามล าดบั 
 

  
รปูที ่1 สมบตัทิางความรอ้นของพอลเิมอรผ์สม POM/PLA 

 
ตารางที่  1  สมบตัิทางความร้อนของ PLA, POM และพอลเิมอร์
ผสม 

 
พบว่าการทนต่อแรงดึงของเส้น ใยพอลิเมอร์ผสม 
POM/PLA เพิ่ ม ขึ้นตามปริม าณของโคมอโน เมอร ์
Oxyethylene และสมัพนัธก์บัค่าเปอรเ์ซน็ต์การยดืตวัของ
เส้นใย พบว่าเสน้ใยพอลเิมอร์ผสม PLA (6100D)/POM 
(V20-HE) ทีม่คี่าสงูทีสุ่ดเท่ากบั 583 % ดงัรปูที ่2 และรูป
ที่ 3 ค่าความแข็งแรงดึงอาจจะเป็นผลมาจากความ
แข็งแรงแต่เปราะ แตกหักง่ายของ PLA และความ

ยืดหยุ่นของ POM รวมไปถึงการยึดเกาะที่ดีระหว่าง
อนุภาคของ POM กบัโครงสรา้งหลกั PLA 
 

 
รปูที ่2 การทนต่อแรงดงึของเสน้ใยพอลเิมอรผ์สม POM/PLA 

 

 
รปูที ่3 เปอรเ์ซน็ต์การยดืตวัของเสน้ใยพอลเิมอรผ์สม POM/PLA 

 
3.2 สมบติัทางกายภาพ 
 ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเส้นใยของพอลิ
เมอร์และ POM/PLA ที่ใช้ POM ต่างชนิดกนัแสดงในรูป
ที ่4 

 
รปูที ่4 ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเสน้ใย   (a) PLA6100D , 
(b) PLA6100D+A25-03, (c) PLA6100D+F20-03 และ (d) 

PLA6100+ V20-HE 
 

Sample code Tm (°C) H (J/g) Tg (°C) 

6100D 181.63 46.83 70.96 
A25-03 176.63 105.03 - 
F20-03 171.96 105.43 - 
V20-HE 163.04 67.618 - 
A25-03/ 

PLA6100D 
175.94 99.83 60.52 

F20-03/ 
PLA6100D 

168.45 91.92 52.69 

V20-HE/ 
PLA6100D 

161.31 179.28 58.36 13.86 54.87 
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 จากรูปที ่4 แสดงลกัษณะการแตกหกัแบบเปราะ
ของ PLA และพอลเิมอร์ผสม POM/PLA จากโครงสร้าง
จุลภาคของพอลเิมอรผ์สมในรูปที ่4 (a) ถงึ 4 (d) พบการ
แยกเฟสของ POM และ PLA โดยอนุภาคของ PLA จะ
กระจายอยู่บนโครงสร้างหลกัของ POM อย่างไรก็ตาม
อนุภาคของ PLA มีการกระจายตัวอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง
สง่ผลใหพ้อลเิมอรผ์สมมคีวามเหนียวเพิม่ขึน้ 
 
4. สรปุ 
 จากการศึกษาพบว่าพอลิเมอร์ผสมระหว่าง POM 
และ PLA อัตราส่วน 70/30 โดยน ้าหนัก เป็นพอลิเมอร์
ผสมแบบเขา้กนัได้ด ียนืยนัจากการวเิคราะห์สมบตัิทาง
ความร้อนของพอลิเมอร์ผสม และปริมาณของโคมอโน
เมอร์ออกซี่เอธิลีนส่งผลต่อค่า Tenacity และการยืดตัว
ของเสน้ใย ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเสน้ใยของพอลิ
เมอรแ์สดงให้เหน็การกระจายตวัของ PLA บนโครงสรา้ง
หลัก POM ท าให้การยืดตัวและความเหนียวของพอลิ
เมอรผ์สมเพิม่ขึน้ และสามารถขึน้รปูเสน้ใยของพอลเิมอร์
ผสมได ้ 
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บทคดัยอ่ 
 การตดัเฉือนเสมอืนจรงิมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากต่อการประมาณค่าของพารามเิตอรก์ารตดัเฉือนต่างๆ ที่
ซบัซอ้นก่อนการผลติชิน้งานจรงิ ดงันัน้เพื่อใหไ้ดช้ิน้งานทีม่คีวามถูกต้องแม่นย า เทีย่งตรง และมคีวามน่าเชื่อถอื 
งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลลพัธจ์ากการจ าลองการตดัเฉือนเสมอืนจรงิกบัผลการตดัเฉือนของชิน้งาน
กลงึขึน้รูปจรงิบนเครื่องกลงึซเีอน็ซี เพื่อประมาณค่าพกิดัความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่างแบบ 3 มติขิอง
ความเป็นทรงกระบอก  โดยการสร้างโมเดลจ าลองการเบี่ยงเบนเคลื่อนที่คิเนเมติกส์ ระบบพิกัดรูปร่างทาง
เรขาคณิตของเมด็มดีอนิเสริ์ต พารามเิตอรก์ารตดัเฉือน การสกึหรอของเครื่องมือตดั และการโก่งงอของชิน้งาน 
เป็นตน้ ดว้ยวธิกีารค านวณคณิตศาสตรท์างโฮโมจเีนียสทรานสฟอรม์เมชัน่เมทรกิซข์องกลุ่มจุดพกิดัหลายๆ จุดบน
พืน้ผวิรูปร่างชิน้งานของกระบวนการกลงึขึน้รูปทีถู่กสรา้งขึน้ แบบจ าลองโมเดลทีส่รา้งขึน้ดว้ยวธิกีารทีน่ าเสนอนี้
พบว่าผลความแตกต่างอยู่ที ่4.055 % กบัชิน้งานกลงึขึน้รปูจรงิ  
ค าหลกั  การตดัเฉือนเสมอืนจรงิ การเบีย่งเบนคเินเมตกิส ์กระบวนการกลงึ เครื่องกลงึซเีอน็ซ ี   

Abstract 
 The virtual machining is the most important characteristics to estimate the complex various machining 
parameters of machined parts before real machining, in order to obtain the accuracy, precision and reliability. 
The objective of the present research is to propose a simulation model of the shape generation processes 
in the turning operations of the generated faces, based on the machining parameters, kinematic motion 
deviations, the inserted cutting tool geometries, tool wear and deflection of workpiece. The shape 
generation motions with deviations are mathematically described by homogeneous transformation matrices. 
The proposed method results of the cylindricity provide us to be confirmed the simulation of virtual turning 
processes is similarity the actual turning processes, which approximately different at 4.055 %. 
Keywords:  Virtual machining, Kinematic motion deviation, Turning processes, CNC Turning center 
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1. บทน า 
 ในโลกปจัจุบันของการแข่งขันทางด้านคุณภาพ 
ความน่าเชื่อถือ ความแม่นย า และความพึงพอใจของ
ลูกค้าส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเร่งพฒันาการผลิต
ทางดา้นกายภาพและโลกไซเบอรใ์หส้งูขึน้เพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตในยุคอุตสาหกรรม  4.0 ซึ่ ง
เครื่ องจักรกลการผลิตแบบสมัย ใหม่ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ต้องมีการเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับ
อินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet of Things) และการ
ผนวกกับระบบทางกายภาพที่ต้องการจ าลองการผลิต
จาก “จริง” ไป “เสมือนจริง” โดยความช่วยเหลือของ
คอมพวิเตอรท์างดา้นเทคนิคการจ าลองทางกายภาพของ
ระบบการผลิตเสมือนจริงและเลียนแบบพฤติกรรมของ
ระบบกรรมวธิกีารผลติก่อนทีจ่ะไปท าการผลติจรงิ เพื่อลด
จ านวนของการทดสอบและทดลองในโรงฝึกปฏบิตัิงาน 
[1] 
  Kaymakci และคณะ [2] ได้มีการน าเสนอการตัด
เฉือนเสมือนจริงเพื่อลดหรือก าจัดการทดลองทาง
กายภาพของการปฏิบัติงานจริง โดยการจ าลองการ
ท างานทางกายภาพในสิง่แวดล้อมทางดิจติอลก่อนการ
ผลิตจริง แต่อย่างไรก็ตามระเบียบวิธีการที่น าเสนอ
ดงักล่าวกย็งัไม่ได้จดัการเกี่ยวกบัวธิกีารอย่างไรส าหรบั
การประยุกต์การประมาณรูปร่างสุดทา้ยของการตดัเฉือน
ให้เสมือนจริง หรือการเบี่ยงเบนทางคิเนเมติกส์เพื่อ
ประเมนิขนาดพกิดัความคลาดเคลื่อนและความหยาบของ
ผิวงานแบบ 3 มิติจากการตัดเฉือนเสมือนจริงของ
กระบวนการกลงึขึน้รปู และหลายๆ ผลงานวจิยัในสาขานี้
ยงัไม่ไดม้กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง  
 Thasana และคณะ [3-4] ได้มีการน าเสนอการ
ประมาณค่าความหยาบของผวิงาน 3 มติขิองกระบวนการ
กลึงและคว้านขึ้นรูปบนพื้นฐานการเบี่ยงเบนของการ
เคลื่อนไหวคเินเมตกิส ์(Kinematics) แต่กย็งัไม่ไดศ้กึษา
การตัดเฉือนเสมือนจริงของกระบวนการกลึงที่รวม
ฟงักช์นัการสกึหรอเครื่องมอืตดัและการโก่งงอของชิน้งาน 
พร้อมกับการเปรียบเทียบผลการทดลองจริง  ดังนัน้
งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการตดัเฉือนเสมอืน
จริงของกระบวนการกลึงด้วยวิธีการพิจารณาการ

เบี่ยงเบนคเินเม-ติกส ์การสกึหรอเครื่องมอืตดั และการ
โก่งงอของชิน้งานบนการตดัเฉือนของเครื่องกลงึซเีอน็ซ ี
แล้ว เปรียบเทียบกับผลการทดลองตัด เฉื อนของ
กระบวนการกลงึจรงิดว้ยการวดัผลความเป็นทรงกระบอก
จากเครื่องวดัขนาดชิน้งาน 3 มติ ิ(Coordinate Measuring 
Machine: CMM) โมเดลจ าลองการตดัเฉือนเสมอืนจรงิจะ
ใช้การพจิารณารูปร่างการเบี่ยงเบนเคลื่อนที่คเินเมตกิส์ 
และพกิดัรูปร่างเรขาคณิตของเมด็มดีอนิเสริ์ตจากโมเดล 
Thasana และคณะ [4] แล้วรวมโมเดลการสึกหรอของ
เครื่องมือตัดและการโก่งงอของชิ้นงาน ด้วยวิธีทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โฮโมจเีนียสทรานสฟอร์มเมชัน่เมท
ริกซ์ (Homogeneous Transformation Matrices: HTM)  
ของกลุ่มจุดพกิดัหลายๆ จุดบนพื้นผวิรูปร่างชิน้งานกลงึ
ขึน้รูป ซึง่สรา้งขึน้โดยการสรา้งแบบจ าลองทีม่ผีลกระทบ
ต่อความคลาดเคลื่อนสถติในกระบวนการกลงึขึน้รปู  

2. โมเดลการจ าลองการเคลื่อนท่ีคิเนเมติกส์ของ
กระบวนการกลึง [4] 
 กระบวนการกลึงขึ้นรูปบนเครื่องกลึงซีเอ็นซีโดย
ส่วนมากจะท าการตดัเฉือนโดยการใชต้วัจบัยดึเครื่องมอื
ตดับนชุดป้อมมดี และจบัชิน้งานในเพลาหวัจบั (Spindle 
rotations)  และหลังจากนั ้นก็ท าการป้อนตัดในแนว
เสน้ตรงตามแนวแกน Z  ดงันัน้การเบีย่งเบนการเคลื่อนที่
ของเพลาหวัจบั จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัการประเมนิค่า
การเบี่ยงเบนของกระบวนการกลึง จากรูปที่ 1 แสดง
ระบบพิกดัของการจ าลองกระบวนการกลึง ซึ่งก าหนด
โดยตัวแทนการเบี่ยงเบนเคลื่อนที่ โดยมี OW , OS, OR, 

OCR, OCS, OT, OVB และ OE ซึง่จดัตามระบบของ ISO 230-
1:2012  โดยเป็นตวัแทนของระบบพกิดัชิน้งาน เพลาหวั
จบั ระบบพิกดัแกนอ้างอิง ชุดแท่นเลื่อน ชุดแท่นเลื่อน
ขวาง จุดศูนย์กลางเม็ดมีดอินเสิร์ต  รัศมีปลายมีดที่
ค านึงถึงการสกึหรอของเมด็มดีอนิเสริ์ต ดงัรูปที่ 2 และ
ทฤษฏีการสร้ า ง รูปร่ า ง การ เคลื่ อนที่  (The shape 
generation motions) ดว้ยวธิทีางคณิตศาสตรแ์บบ HTM 
[5] ดงัแสดงสมการที ่1 และ 2 ดงันี้ 

XW =(ASW)-1(ARS)-1ARCRACRCSACST  ATVBAVBEXE  (1) 
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โดยที ่
Aij   : การส่งถ่ายเมทรกิซแ์บบ 4 คูณ 4 ทีแ่ทนต าแหน่ง

และการเบีย่งเบนเคลื่อนทีร่ะหว่างวตัถุแขง็เกรง็ i 
และ j 

XW  : ต าแหน่งเวกเตอรข์องชิน้งาน 
XE   : ต าแหน่งเวกเตอรข์องจุดปลายคมตดั  
 

 
รปูที ่1 ระบบพกิดัส าหรบัการตดัเฉอืนเสมอืนจรงิในกระบวนการ

กลงึ  

จากสมการที ่1 ของการเบี่ยงเบนการเคลื่อนทีค่เิน
เม-ติกส์ที่รวมทัง้พิกดัต าแหน่งของชิ้นงาน พิกดัรูปร่าง
เรขาคณิตของเมด็มดีอนิเสริ์ต การสกึหรอของเครื่องมอื
ตัด และการโก่งงอของชิ้นงานในกระบวนการกลึง 
สามารถอธบิายไดด้งัสมการที ่2 ซึง่เมทรกิซจ์ะรวมคเินเม
ติกส์และต าแหน่งการเบี่ยงเบนระหว่างทัง้ค่าความ
ผิดพลาดของการเคลื่อนที่และความผิดพลาดของการ
ตดิตัง้ 

XW=ESW
-1 ASW

3 (z)Eθ
-1ARS

6 (θz)-1ERS
-1ARCR

3 (z)EzECRCS 

ACRCS
1 (x)ExACST

1 (-Lx)ACST
3 (-Lz)ATVB

1 (-xE) 

AVBE
3 (zE)AVBE

1 (xc)AVBE
3 (zc)XE 

      (2) 
โดยที ่
Aγα(β) : การสง่ถ่ายเมทรกิซแ์บบ 4 คณู 4 แทน

ต าแหน่งและการเบีย่งเบนเคลื่อนที ่
 (=1,..6) : ทศิทางการเคลื่อนทีแ่ละต าแหน่งทางคเินเม

ตกิส ์ ซึง่ 1, 2 และ 3 หมายถงึ การเคลื่อนที่
ทางตรงของแกน x, y และ z ตามล าดบั สว่น 4, 

5 และ 6 หมายถงึการเคลื่อนทีก่ารหมุนรอบ
แกน x, y และ z ตามล าดบั 

β  : ค่าของต าแหน่งและการเคลื่อนทีข่องคเินเม
ตกิส ์
  : ระบบพกิดัของชิน้สว่น 

θz  : มุมการหมุนของเพลาหวัจบั  
x, z   : ต าแหน่งการเคลื่อนทีใ่นแนวแกน X และ Z 
xE, zE : ระยะทางระหว่าง OT และ OE ของจุดศนูยก์ลางเมด็

มดีอนิเสริต์และรศัมปีลายมดี 

3. โมเดลการสึกหรอเมด็มีดอินเสิรต์ 
 ในกระบวนการกลงึของการตดัเฉือนในระยะสดุทา้ย
ของอายุการใช้งานเครื่องมือตัด โดยบ่อยครัง้มากจะมี
สาเหตุมาจากการคายเศษและการแตกหกัของคมตดัของ
รศัมปีลายมดี การเกดิขึน้น้ีเป็นเพราะกระบวนการกลงึบน
เครื่องกลงึซเีอน็ซเีป็นการตดัเฉือนแบบขดัจงัหวะการตดั
เฉือน ซึง่คมตดัจะเขา้ไปและคงอยู่บนชิน้งานหลายๆ ครัง้
ต่อวนิาท ีดงันัน้รศัมปีลายมดีจงึเป็นจุดวกิฤตอินัตรายใน
การเกดิการสกึหรอ เพราะมนัอยู่ขา้งหลงับนพื้นผิวของ
การตดัเฉือน ซึ่งรศัมปีลายมดีจะมผีลกระทบโดยตรงกบั
การเกิดการสึกหรอบนผิวหลบ (Flank Wear) บนการ
เปลีย่นแปลงของรศัมปีลายมดี และการสกึหรอบนผวิหลบ
เกดิขึน้บ่อยมากที่สุดโดยขึน้อยู่กบัวสัดุเครื่องมอืตดัและ
การประยุกต์ใช้  ซึ่งโมเดลจ าลองการสกึหรอเมด็มดีอนิ
เสิร์ตของงานวิจัยนี้จะใช้การสึกหรอบนผิวหลบ จาก
สมการอายุการใช้งานเครื่องมือตดัแบบขยายความของ
เทย์เลอร์  (Taylor’s extended equation)  ซึ่งหลายๆ 
งานวจิยัไดน้ าเสนอดงัสมการที ่3  

ttool=√
c

vfn1dn2

n
 

            (3) 
โดยที ่
ttool   : อายุการใชง้านเครื่องมอืตดั  
C, n, n1, n2 : ค่าคงที ่
v      : ความเรว็ตดั  
f   : อตัราป้อน    
d   : ความลกึของการตดั  

 ค่าคงทีต่่าง ๆ ไดน้ ามาจาก Meng และคณะ [6] เมื่อ
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อตัราป้อน ความเรว็ตดั และความลกึของการตดั ไดใ้สเ่ขา้
ไปในโมเดลการจ าลองตามสมการอายุการใชง้านของเมด็
มีดอินเสิร์ตดังสมการที่ 3 ซึ่งสมมติว่าเม็ดมีดอินเสิร์ต
ก าลงัด าเนินการอยู่ในขัน้ตอนของสถานะการสกึหรอคงที ่
(Study state wear) อตัราการสกึหรอของเมด็มดีอนิเสริต์
ในแต่ละการตดัเฉือนทีต่้องการกจ็ะสามารถประมาณการ
ไดด้งัสมการที ่4 โดยการอา้งองิจาก Ramaswami [7] ถา้
ระยะป้อน ความเร็วรอบ และความลึกของการตัดถูก
รกัษาไว้คงที ่ดงันัน้การสกึหรอของเมด็มดีอนิเสริ์ตในระ
หว่างการด าเนินการตดัเฉือนสามารถค านวณไดด้งันี้  

Lwear= (
VBmax

ttool
) *tm 

            (4) 
โดยที ่
Lwear  : ระยะการสกึหรอของเครื่องมอืตดั  
VBmax : ค่าสกึหรอบนผวิหลบมากทีส่ดุ  
tm     : เวลาการตดัเฉือน 

  การสึกหรอบนผิวหลบที่ เพิ่มขึ้น  ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของรศัมแีละต าแหน่งของ
รศัมปีลายมดีดงัแสดงในรปูที ่2 ถา้การสกึหรอบนผวิหลบ
ทนัททีีใ่ด ๆ ขอบการเปลีย่นแปลงต าแหน่งจุดนอกสดุของ
รศัมปีลายมดี สามารถค านวณทีฟ่งักช์นัของมุมหลบหน้า 
(Front clearance angle (FCA)) ไดด้งัสมการที ่5 – 6 [7]  
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 ต าแหน่งจุดศนูยก์ลางของรศัมปีลายมดี 
 

∆=
VBmax

tan(90-FCA)
 

                       (5) 

[
 
 
 
 
 a1 b1 -√(a1

2+b1
2) 0

a2 b2 -√(a2
2+b2

2) 0

0 1 -1 0
0 0 0 1]

 
 
 
 
 

[

zc2
xc2
re2
1

] = [

-c1
-c2

re1-∆
1

] 

                     (6) 
 เมื่อแกน X และแกน Z ของจุดศูนยก์ลางรศัมปีลาย
มดี (xc, zc) ถูกค านวณ แกนทัง้หมดเหล่านี้กส็ามารถฉาย
ไปบนมุมคายเศษ เพื่อค านวณแกน Y ของรศัมปีลายมดี
ในชัว่ขณะท าการตดัเฉือน (re2) สมการของผวิคายเศษ
สามารถก าหนดเป็น yc2 โดยการใชมุ้มคายดา้นบน (Back 
rake angle) และมุมคายดา้นขา้ง (Side rake angle) โดย
สมมติว่าจุดเริ่มต้นศูนย์กลางปลายมดีตัดผ่านตลอดผวิ
คายเศษ ซึ่งต าแหน่งของผิวคายเศษจะถูกก าหนด
โดยเฉพาะ 

การชดเชยระหว่างการสกึหรอ [xc2, yc2, zc2] สามารถ
ผสานรวมกนัเขา้ไปในต าแหน่งการเคลื่อนที่ของเมด็มีด
อนิเสริต์เขา้ไปในสมการที ่2 ดงันัน้ต าแหน่งของ OVB ของ
จุดศูนย์กลางรศัมีปลายมีดส าหรบัการเบี่ยงเบนการสกึ
หรอเครื่ องมือตัดของการตัด เฉื อนเสมือนจริง ใน
กระบวนการกลึงขึ้นรูปบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี แสดงดัง
สมการที ่7   

AVBactual=[Eq.2]+ [

zc1
xc1
yc1
1

] 

(7) 
 งานวจิยันี้ผูว้จิยัไดพ้จิารณาค่ามากทีสุ่ดของการสกึ
หรอบนผวิหลบ (VBmax) จากการทดลองตดัเฉือนจรงิดงั
รูปที่ 3 ที่ระยะขนาด 0.127 มลิลเิมตร แล้วจากนัน้น าค่า
ไปค านวณในสมการ 4-6 เพื่อเป็นค่าการชดเชยการสกึ
หรอของเมด็มดีในแต่ละแกน 

 

รปูที ่3 ระยะการสกึหรอบนผวิหลบของเมด็มดีอนิเสริต์ 
 

bs

A B

D

C
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4. โมเดลการโก่งงอของช้ินงาน 
 การโก่งงอของชิ้นงานเกดิจากการที่เมด็มีดอินเสริ์
ตกระท าการตดัเฉือนวสัดุชิน้งาน จงึเกดิการเบีย่งเบนจาก
ต าแหน่งทางทฤษฎีของค่าพิกดัความคลาดเคลื่อนของ
แกน X, Y และ Z ดงันัน้เพื่อให้การจ าลองการตัดเฉือน
เสมอืนจรงิ ต าแหน่งของเมด็มดีอนิเสริต์กต็อ้งพจิารณาใน
เรื่องการโก่งงอของชิน้งาน โดยเคลื่อนทีต่ดัเฉือนชิน้งาน
ให้มีความใกล้เคียงกับการตัดเฉือนจริง จากปญัหา
ดงักล่าวกม็นีักวจิยัไดเ้สนอสมการการโก่งงอของการตดั
เฉือน [8-9] ดงัสมการที ่8 ซึง่ในวจิยันี้การชดเชยการโก่ง
งอของชิ้นงาน สามารถผสานรวมกนัเขา้ไปในต าแหน่ง
ของชิน้งาน OW ในสมการที ่2 ของจุดศูนยก์ลางต าแหน่ง
ชิน้งาน          

Aw_actual=
F

3EI
(L-0.5a)3 

(8) 

โดยที ่

 F  : แรงการตดัเฉือนในแต่ละแกนของแกน X, Y และ Z 
E : มอดลูสัของสภาพยดึหยุ่น 
I : โมเมนตค์วามเฉื่อย 
L : ความยาวของชิน้งาน 
a : ความลกึของการตดัในแนวแกน 
 การทดลองนี้ผูว้จิยัไมม่เีครื่องมอืในการวดัแรงจรงิ
ของการตดัเฉือนในแต่ละแกน จงึไดพ้จิารณาค่าของการ
โก่งงอจาก [9] เพื่อใชป้ระกอบในการใสค่่าจ าลองการตดั
เฉือนเสมอืนจรงิแบบเบือ้งตน้ทีร่ะยะ xw=0.0047  มม. 
yw=0.019 มม. และ zw=0.004 มม. 

5. การจ าลองตดัเฉือนเสมอืนจริงของงานกลึง 
 การจ าลองการตดัเฉือนเสมอืนจรงิของกระบวนการ
กลงึดว้ยวธิกีารพจิารณาการเบีย่งเบนคเินเมตกิส ์การสกึ
หรอเครื่องมือตัด และการโก่งงอของชิ้นงานบนการตดั
เฉือนของเครื่องกลงึซเีอน็ซี ด าเนินการและจดัรูปของจุด
ต าแหน่งพกิดัในการวิเคราะห์การสร้างเพื่อเป็นตวัแทน
ของผิวการกลึงขึ้นรูป ซึ่งประกอบด้วยการใส่ข้อมูลบน
พืน้ฐานของการเบีย่งเบนคเินเมตกิส ์พารามเิตอรก์ารตดั
เฉือน เรขาคณิตของคมตัดเม็ดมดีอินเสริ์ต การสกึหรอ
เม็ดมีดอินเสิร์ต และการโก่งงอของชิ้นงาน ดังแสดง

ขัน้ตอนการจ าลองเสมือนจรงิของกระบวนการกลึงที่ได้
ถูกน าเสนอจาก Thasana และคณะ [4] เมื่อต าแหน่งของ
สนัคมตัดจากรัศมีปลายมีดและค่าของการโก่งงอของ
ชิน้งานถูกไดร้บั ในล าดบัต่อไปกจ็ะสรา้งจุดพกิดั x, y และ 
z ทัง้หมดบนการสรา้งผวิกลงึขึน้รปูของชิน้งาน  
 รูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงผลของการจ าลองการตัด
เฉือนเสมือนจริงของการกลึงวัสดุ S45C ในโปรแกรม 
MATLAB บนพืน้ผวิของจุดพกิดัจากการจ าลองทีไ่ดร้บัคอื 
10,000 จุด ตลอดการจ าลองการตดัเฉือน  ส าหรบัค่าการ
เ บี่ ย ง เ บ น ท า ง คิ - เ น เ ม ติ ก ส์ บ น พื้ น ฐ า น ก า ร ใ ส่
ค่าพารามเิตอรต่์างๆ ตามสมการที ่2 ใชแ้บบสุม่ตวัเลขให้
อยู่ในค่ามาตรฐานการแจกแจงแบบปกตติามหลกัการทาง
สถิติ โดยอ้างอิงจากใบสอบเทียบการติดตัง้เครื่องกลึง
ซีเอ็นซี และส าหรับพารามิเตอร์การตัดเฉือนและ
เรขาคณิตของคมตัดเมด็มดีอนิเสริ์ต ใช้เม็ดมดีอินเสริ์ต
คารไ์บด ์CNMG 120408N-GU  แบบสีเ่หลีย่มดา้นขนาน
ตามมาตรฐาน ISO 13399 ส่วนการสึกหรอเม็ดมีดอิน
เสริต์และการโก่งงอของชิน้งานอา้งองิดงัทีไ่ดก้ล่าวมา 
 
 
 

 

รปูที ่4 ผลการจ าลองการตดัเฉอืนเสมอืนจรงิส าหรบักระบวนการ
กลงึปอก 

รูปที่ 5 แสดงการเปรยีบเทยีบผลการวดัความเป็น
ทรงกระบอกของชิ้นงานจริงที่วดัจากเครื่อง CMM Carl 
Zeiss หลงัจากที่ได้กลงึชิ้นงานบนเครื่องกลงึซเีอ็นซีกบั
การจ าลองตดัเฉือนเสมอืนจรงิ พบว่าผลความแตกต่างอยู่
ที่ 4.055 % ท าให้ผู้วิจ ัยสามารถประมาณค่าทางด้าน
ความเป็นทรงกระบอกหรอืความหยาบผวิของชิน้งานการ
ก่อนการตดัเฉือนจรงิได้ในเบื้องต้น แต่อย่างไรกต็ามค่า
ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวนัน้สนันิษฐานว่าเกดิจาก
ที่ผู้วิจ ัยไม่ได้วัดจริงของค่าเบี่ยงเบนคิเนเมติกส์ของ
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เครื่องกลงึซเีอน็ซทีีป่ระยุกต์โดยใชว้ธิกีาร DBB (Double 
Ball Bar) และการวัดแรงการตัดเฉือนจริงที่ว ัดโดยใช้
เซนเซอร์วัดแรง และการวัดค่าของแรงสัน่สะเทือนที่
เกดิขึน้จรงิ เป็นตน้ จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยั
มรีะบบขัน้ตอนในการศกึษาและแก้ไขปญัหาในแต่ละจุด 
ส าหรบัการตดัเฉือนเสมอืนจรงิในงานวจิยัในระดบัต่อไป 

 

 รปูที ่5 การเปรยีบเทยีบการจ าลองตดัเฉอืนเสมอืนจรงิกบั
การกลงึปอกจรงิบนเครือ่งกลงึซเีอน็ซ ี

6. สรปุ 
การศกึษาการตดัเฉือนเสมอืนจรงิของกระบวนการ

กลงึดว้ยวธิกีารพจิารณาการเบีย่งเบนคเินเมตกิส์ การสกึ
หรอเครื่องมอืตดั และการโก่งงอของชิน้งานบนเครื่องกลงึ
ซเีอน็ซ ีสามารถสรุปดงัต่อไปนี้ 
(1) โมเดลจ าลองทีไ่ดน้ าเสนอของการเคลื่อนทีค่เินเมตกิส์

และการสกึหรอของเครื่องมอืตดั และการโก่งงอของ
ชิ้นงานกับระบบพิกัดการอ้างอิงของเพลาหัวจับ 
สามารถประมาณค่าพารามเิตอรก์ารตดัเฉือนเบือ้งต้น
ได ้ส าหรบักระบวนการกลงึขึน้รปู  

 (2) ระบบวธิทีีไ่ดน้ าเสนอเป็นการประเมนิความเบีย่งเบน
รูปร่างของการตดัเฉือนบนพื้นฐานของการเคลื่อนที่
คิเน-เมติกส์ การสกึหรอเครื่องมือตัดของสันคมตัด 
และการโก่งงอของชิน้งาน 

(3) โมเดลจ าลองที่น าเสนอและวิธีการที่ได้ถูกประยุกต์
เพื่ อจ าลองของการตัดเฉือนเสมือนจริง  ได้ถูก
ประมาณบนพื้นฐานการใส่ข้อมูลของการเบี่ยงเบน
คเินเมตกิส ์พารามเิตอรก์ารตดัเฉือน เรขาคณิตคมตดั
เมด็มดีอนิเสริต์ การสกึหรอเครื่องมอืตดั และการโก่ง
งอของชิ้นงาน ท าให้ผู้วิจ ัยมีระบบการประมาณค่า
ความเป็นทรงกระบอกของชิน้งานเสมอืนจรงิได ้

 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Abdul Kadir, A., Xu, X. and Hammerle, E., Virtual machine 

tools and virtual machining – A technological review, 
Robotics and Computer- Integrated Manufacturing, Vol.27 
(2011), pp.494-508. 

[2]  Kaymakci, M. , Kilic, Z.  M.  and Altintas, Y. , Unified cutting 
force model for turning, boring, drilling and milling 
operations, International Journal of Machine Tools & 
Manufacture, Vol.54-55 (2012), pp.34-45.  

[3] Thasana, W., Sugimura, N., Iwamura K. and Tanimizu, Y., 
A study on estimation of 3-dimensional surface roughness 
of boring processes including kinematic motion deviations, 
Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and 
Manufacturing, vol. 8, No.4, (2014), Paper No. 14-00096. 

[4] Thasana, W., Sugimura, N., Iwamura, K. and Tanimizu, Y., 
A Study on Estimation of 3-Dimensional Tolerances of 
Simulation in Boring and Turning Processes Including 
Kinematic Motion Deviations, Journal of Advanced 
Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, JSME, 
Vol. 9 (2015), No. 1, Paper No.14-00507. 

[ 5] Sugimura, N.  and Murabe, A. , A study an analysis of 
alignment errors of 5-axis machine tools, paper presented 
in the International Conference on Manufacturing 
Milestones toward the 27 Century, JSME (1997), Japan. 

[6] Meng, Q. , Arsecularatne, J.  A. , and Mathew, P. , 
Calculation of Optimum Cutting Conditions for Turning 
Operations using a Machining Theory, International 
Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol.  40(12) 
(2000), pp. 1709-1733. 

[ 7] Ramaswami, H. , An integrated framework for virtual 
machining and inspection of turned parts, Ph.D. Thesis, 
University of Cincinnati, URL http: / / rave. ohiolink. edu/ 
etdc/ view?acc_num= ucin1282574694, accessed on 
5/4/2010  

[8]  Rao VS.  and Rao PVM. , Effect of workpiece curvature on 
cutting forces and surface error in peripheral milling, Proc. 
Inst Mech Eng., IMechE B: J Eng Manuf 2006, Vol. 54(1) 
(2006), pp.353-358. 

[9]  Soori, M. , Arezoo, B.  and Habibi, M. , Virtual Machining 
considering dimensional, geometrical and tool deflection 
errors in three- axis CNC milling machines, Journal of 
Manufacturing System, Vol. 33 (2014), pp.498-507 

http://rave.ohiolink.edu/


การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

615 

 

การศึกษาอิทธพิลของกระบวนการฉีดพลาสตกิทีฝ่ังด้วยแม่เหลก็ที่มผีลตอ่การโก่งงอของ
ชิ้นงานพลาสตกิพอลโิพรพิลีน 

Study on influence of Injection Molding Processes Embedded Magnetic 
Parts to Predict the Warpage of Polypropylene 

 

วิโรช ทัศนะ1,* และ กฤช ฉายสุริยะกุล1 

1 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
*ติดต่อ: wiroj@tni.ac.th, +66-2763-2600 

 

Wiroj Thasana1,* and Krit Chaisuriyakul1 

1 Advanced Design and Manufacturing Technology Research Laboratory (ADMT) 
 Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology 

*E-mail: wiroj@tni.ac.th, Tel: +66-2763-2600 

 
บทคัดย่อ 
กระบวนการฉีดพลาสติกเป็นหนึ่งในกรรมวิธีการผลิตที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางและให้ประสิทธิผลในการผลิตสูง การเพ่ิมศักยภาพของ
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์และฉีดพลาสติกจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
อิทธิพลต่อกระบวนการฉีดพลาสติกที่ฝังด้วยแม่เหล็กนีโอดีเมียมชุบนิกเกิล ที่มีผลต่อการโก่งงอของชิ้นงานพลาสติกพอลิโพรพิลีน โดยใช้
วิธีการจ าลองการฉีดด้วยโปรแกรมช่วยทางวิศวกรรมที่ฝังด้วยแม่เหล็ก เพ่ือท านายการโก่งงอของชิ้นงานพลาสติก และใช้การออกแบบการ
ทดลองด้วยวิธีการพ้ืนผิวตอบสนองแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต โดยมีปัจจัยได้แก่ ความเร็วในการฉีด แรงดันฉีด แรงดันฉีดย้ า และอุณหภูมิหัวฉีด 
จากผลการทดลองได้ค่าผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือ ใช้ความดันฉีดที่ 140 เมกะปาสคาล ความดันฉีดย้ าที่ 80 เมกะปาสคาล และอุณหภูมิ
หัวฉีด 210 องศาเซลเซียส ที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 
ค าหลกั  การจ าลองกระบวนการฉีดพลาสติก  การออกแบบต าแหน่งทางเข้า การโก่งงอของพลาสติก โอเวอร์โมลดิ้ง 

Abstract 
The plastic injection process is one of the most widely used processes with high production efficiency. The 
developments of products have been influenced from the injection molding processes of the various parts. Therefore, 
the objective of this research is to propose the influence of injection molding processes embedded magnetic parts of 
neodymium-nickel to predict the warpage of polypropylene. The Computer-Aided Engineering (CAE) has been 
determined the prediction of the warpage that has a factor with injection rate, injection pressure, holding pressure, 
injection temperature. Then, the design of experimental techniques by used Response Surface Methodology (RSM) to 

analyze and find the optimized values. The proposed method provides us to use the injection pressure 140 Mpa, 
holding pressure 80 Mpa and nozzle temperature 210 ºC on 95% confidence interval. 
Keywords:  Computer-Aided Engineering, Gate design, Warpage, Overmolding, Design of Experiments  
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกโดยวิธีการฉีดเข้าแบบหรือ
แม่พิมพ์เป็นไปอย่างแพร่หลาย ส าหรับผลิตชิ้นส่วนต่างๆ  อาทิเช่น 
ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น [1] จากกระบวนการ

ประกอบชิ้นส่วนพลาสติกมากกว่าหนึ่งชิ้นเข้าด้วยกัน ได้มีการน ามา
กระบวนการโอเวอร์โมลดิ้ง มาใช้ในกระบวนการทดแทนการประกอบ
เพ่ือลดขั้นตอนการผลิต จากอิทธิพลดังกล่าวในกระบวนการฉีด
พลาสติกเป็นเหตุให้ชิ้นงานขึ้นรูปไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ จึงต้องมี
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การปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานจากกระบวนการฉีดพลาสติก 
 

 
รูปที่ 1 สัดส่วนสินค้าสง่ออกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 [1] 

 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
ฉีดงานพลาสติกแบบโอเวอร์โมลดิ้งอย่างกว้างขวาง [2-3] และจาก
อิทธิพลดังกล่าวได้มีการศึกษาเก่ียวกับการใช้โปรแกรมซิมูเลชั่นด้วย
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์มาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือลดเวลาการ
ปรับตั้ งเครื่องจักร [4-5] และต่อมา Shih-Chih Ni. และคณะ [6] 
ศึกษาเรื่องการควบคุมการโก่งงอของชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีผนังบาง
โดยใช้หลักการพ้ืนฐานของอุณหภูมิแม่พิมพ์ โดยศึกษาบนพ้ืนฐานของ
การออกแบบการทดลอง แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเก่ียวกับพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการโก่งงอ และต่อมา Sivaraos และ
คณะ [7] ได้มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับการออกแบบการทดลอง
เปรียบเทียบระหว่างวิธีทากูชิและวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง ผลสรุปว่าการ
ออกแบบการทดลองด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนองให้ผลลัพธ์ที่เข้าใกล้ผล
ตอบมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามจากผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาก็ยังไม่มีการ
น ามาใช้เก่ียวกับการศึกษาอิทธิพลการฉีดพลาสติกแบบโอเวอร์โมลดิ้ง 
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการโก่งงอของชิ้นงานพลาสติก
พอลิ-โพรพิลีนฝังด้วยแม่ เหล็กนีโอดี เมียมชุบนิกเกิล โดยใช้การ
ออกแบบการทดลองด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนองมาสรุปอิทธิพลของตัวแปร
อิสระ และใช้ร่วมกับการออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต ซ่ึงใช้ตัวแปร 4 
ตัวแปร คือ ความเร็วในการฉีด แรงดันฉีด แรงดันฉีดย้ า และอุณหภูมิ
หัวฉีด  ซ่ึงใช้ทั้งหมด 26 การทดลอง  

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย เริ่มจากการเตรียมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ส าหรับใช้ทดสอบค่าการโก่งงอพลาสติก โดยจ าลองการฉีดพลาสติก
ด้วยโปรแกรมทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือหาต าแหน่งทางเข้า (Gate) ที่
เหมาะสมที่สุด แล้วน าชิ้นงานไปวัดค่าการโก่งงอด้วยเวอร์เนียร์ไฮเกจ
แบบดิ จิจตอล (Digital Height Gauge) หาค่าต าแหน่งที่การวัดใน
แนวแกน x, y, z น ามาเปรียบเทียบกับการจ าลองในโปรแกรมเพ่ือหา
ค่าความคลาดเคลื่อน 

 
2.1 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 

การออกแบบแม่พิมพ์ที่ใช้ฉีดในงานวิจัยนี้เป็นแม่พิมพ์ชนิด 2 
แผ่น มีทางเข้า (Gate) ด้านบนชิ้นงานจ านวน 1 ทางเข้าเป็นแบบพัด 
(Fan Gate)  กว้ าง  6.5 มิลลิ เมต ร หนา 1.3 มิ ลลิ เมต ร ท างวิ่ ง 
(Runner) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร รอยเชื่อมประสานของ
พลาสติกจะอยู่ด้านล่างของชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงานนี้ใช้ 1 คาวิตี้
ต่อรอบการฉีด โดยใช้โปรแกรม Moldex3D R14 ช่วยวิเคราะห์การ
จ าลองการไหลส าหรับการฉีดในแม่พิมพ์ ดังในรูปที่ 2 
2.2 วัสดุทดสอบ 

วัสดุที่ใช้ในการฉีดในงานวิจัยนี้เป็นเม็ดพลาสติกชนิดพอลิโพรพิ
ลีน (Polypropylene) เกรดใช้งานทั่วไป  ของบริษัท IRPC Public 
Company Limited ส าหรับเม็ดพลาสติกชนิดนี้ไม่จ าเป็นต้องอบไล่
ความชื้นก่อน [9] สามารถน ามาใช้ฉีดชิ้นงานทดสอบได้ทันที ชิ้นงาน
และวัสดุที่ทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 2 การออกแบบแม่พิมพ์และรูน้ าหล่อเย็น 
 

 

รูปที่ 3 ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ฝังด้วยแม่เหล็ก 

2.3 พารามิเตอร์การทดลองฉดี 
การทดลองฉีดชิ้นงานใช้เครื่องฉีดพลาสติกของบริษัท Toshiba 

รุ่น EC100S ขนาดแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุด 100 ตัน พารามิเตอร์ทดสอบ
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การโก่งงอของชิ้นงานที่เป็นตัวแปรผัน คือ ความดันฉีด ความดันฉีดย้ า  
อุณหภูมิที่ปลายหัวฉีด และความเร็วฉีดโดยแบ่งเป็นระดับในแต่ละตัว
แปร ตัวแปรที่เหลือเป็นตัวแปรควบคุม ส าหรับเวลาในการฉีดเต็มแบบ
อยู่ที่ 4 วินาที ดังแสดงในตารางที่ 1 ในการทดลองฉีดชิ้นงานเก็บ
ตัวอย่างส าหรับการทดสอบทั้งหมด 5 ชิ้นต่อ 1 ชุดการทดลองและท า
การวัดค่าโก่งงอทั้งหมดเพ่ือหาค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดการทดลองที่ตัวแปร
อิสระ 4 ตัวแปร ทั้งหมด 26 การทดลอง และฉีดชิ้นงานอีก 5 ครั้งก่อน
เพ่ือท าการเก็บตัวอย่างการทดลองถัดไป เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่เข้าสู่สมดุล
ในแต่ละการทดลอง 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์การทดลองกระบวนการฉีด 
พารามิเตอร ์ ค่าที่ใช้ฉีด 

เวลาการฉีดเต็มแบบ (วินาที) 1.5 
ต าแหน่งเปลี่ยนความดันฉีดย้ า (วินาที) 10.5 
ความดันฉีด (เมกะปาสคาล) 110 - 150 
เวลาการฉีดย้ า (วินาที) 2.5 
เวลาหล่อเย็น (วินาที) 30 
ความดันฉีดย้ า (เมกะปาสคาล) 50 - 90 
อุณหภูมิหัวฉีด (องศาเซลเซียส) 180 - 220 
ความเร็วฉีด (มิลลิเมตร/วินาที) 85 -105 
อุณหภูมิแม่พิมพ์ (องศาเซลเซียส) 50 

 
2.4 ระดับตัวแปรของการทดสอบ 

ตัวแปรอิสระที่ใช้ทดสอบมีทั้งหมด 4 ตัวแปรได้แก่ ความดันฉีด 
ความดันฉีดย้ า อุณหภูมิที่ปลายหัวฉีดและความเร็วฉีด  โดยใช้การ
ออกแบบการทดลองแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ 1. จุดแฟกทอเรียล (Factorial Points) เป็นการน าปัจจัยระดับ
สองแบบแฟกทอเรียลเต็ม (Two-Level Full Factorial) 2. จุดแกน 

(Axial Points) เป็นการปรับค่าแอลฟ่า (-α,α) ในขณะที่ค่าตัวแปร
อ่ืนมีต าแหน่งอยู่ที่ค่ากลาง (หรือค่า 0) และ 3. จุดก่ึงกลาง (Center 
Points) ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ระดับของตัวแปรอิสระ 

ปัจจัย รหัส 
ระดับ 

-α -1 0 1 α 
ความดันฉีด  
(เมกะปาสคาล) 

PI 110 120 130 140 150 

ความดันฉีดย้ า  
(เมกะปาสคาล) 

PH 50 60 70 80 90 

อุณหภูมิหัวฉีด 
(องศาเซลเซียส) 

HEN 180 190 200 210 220 

ความเร็วฉีด 
(มิลลิเมตร/วินาที)  

VI 85 90 95 100 105 

 

2.5 หลักการวัดค่าการโก่งงอของชิ้นงาน 
การวัดค่าการโก่งงอจะวัดขนาดของชิ้นงานตามแนวแกน x, y, z 

และหาค่าเฉลี่ยของการโก่งงอรวมของชิ้นงาน วัดใช้โดยอุปกรณ์การวัด
แบบดิจิตอลไฮเกจ เพ่ือเปรียบเทียบกับการจ าลองในโปรแกรมช่วยทาง
วิศวกรรมและหาค่าคลาดเคลื่อนระหว่างการทดลองและการจ าลอง
การฉีด 
 
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
3.1 การวิเคราะห์การถดถอยของพื้นผิวตอบสนอง 

จากการทดลองพบว่าชิ้นงานพลาสติกชนิดพอลิโพรพิ-ลีนมีการ
โก่งงอแตกต่างกันในระดับ 10 - 100 ไมครอน ในแต่ละจุดที่ท าการวัด 
ดังแสดงในตารางที่ 3 ผลที่ได้จากการทดลองสามารถน าไปสร้างสมการ
ความสัมพันธ์เพ่ือท านายของการตอบสนองที่จุดใดๆ ดังแสดงในสมการ
ที่  1 

 

ตารางที่ 3 ค่าการโก่งงอที่เกิดขึ้นของแต่ละการทดลอง 
No. PI PH HEN VI Warpage 
1 120 60 190 90 2.0835 
2 120 80 190 90 1.9997 
3 120 60 210 90 1.9792 
4 120 80 210 90 1.9388 
5 120 60 190 100 1.9713 
6 120 80 190 100 1.8986 
7 120 60 210 100 1.9723 
8 120 80 210 100 1.8858 
9 140 60 190 90 2.0272 
10 140 80 190 90 2.0720 
11 140 60 210 90 1.9568 
12 140 80 210 90 1.9603 
13 140 60 190 100 1.9078 
14 140 80 190 100 1.8778 
15 140 60 210 100 1.9280 
16 140 80 210 100 1.8928 
17 110 70 200 95 2.0336 
18 150 70 200 95 2.0478 
19 130 50 200 95 1.9208 
20 130 90 200 95 1.8941 
21 130 70 180 95 1.9415 
22 130 70 220 95 1.8144 
23 130 70 200 85 1.9225 
24 130 70 200 105 1.8860 
25 130 70 200 95 1.8450 

26 130 70 200 95 1.8328 

 

ŷ= β0+∑ βixi+
k
i=1 ∑ βiixi

2+∑ ∑ βij
k
j=1 xixj+

k
i=1 εk

i=1              (1) 
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จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าประสิทธ์การถดถอยของตัวแปร
อิสระในแต่ละพจน์ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สามารถหาได้จาก
โปรแกรม Minitab ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าประสิทธ์การถดถอย
ของตัวแปรอิสระหาได้จากค่า P-value  ดังรายละเอียดได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาในส่วนพจน์เชิงเส้น พบว่าตัวแปรอิสระได้แก่ 
ความดันฉีด (PI) ความดันฉีดย้ า (PH) และอุณหภูมิหัวฉีด (HEN) มีค่า 
P-value เท่ากับ 0.05, 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ซ่ึงตัวแปรทั้งหมดที่
กล่าวมามีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทั้ง
สามตัวนี้มีนัยส าคัญต่อแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แต่ค่าความเร็วฉีด 
(VI) นั้นมีค่า P-value เท่ากับ 0.424 ซึ่งมากกว่า 0.05 ท าให้สรุปผลได้ 
ค่าการโก่งงอของพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีนนั้นไม่มีนัยส าคัญในการ
พิจารณาเงื่อนไขของการฉีดพลาสติก ซ่ึงเมื่อพิจารณาในส่วนของพจน์
ก าลังสอง ถึงแม้ว่าพจน์ VI*VI ค่า P-value จะมีค่าอยู่ที่ 0.013 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05  แต่อิทธิพลของเชิงเส้นของตัวแปร VI มีค่ามากกว่า 0.05 ท า
ให้ไม่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในส่วนถัดไปอีก 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เชิงถดถอยของการโก่งงอในกระบวนการฉีด 
Factor Coef SE Coef T P 

constant 1.99490 0.00690 5.6 0.000 
PI -0.01474 0.00651 -2.27 0.050 
PH -0.02409 0.00651 -3.7 0.005 
HEN -0.03150 0.00651 -4.84 0.001 
VI -0.00545 0.00651 -0.84 0.424 
PI*PI -0.01219 0.00956 -1.28 0.123 
PH*PH -0.01957 0.00956 -2.05 0.071 
HEN*HEN -0.01300 0.00956 -1.36 0.207 
VI*VI -0.02933 0.00956 -3.07 0.013 
PI*PH -0.00106 0.00797 -0.13 0.897 
PI*HEN -0.00927 0.00797 -1.16 0.274 
PI*VI 0.01666 0.00797 2.09 0.066 
PH*HEN 0.02316 0.00797 2.91 0.017 
PH*VI 0.00187 0.00797 0.23 0.820 
HEN*VI -0.00853 0.00797 -1.07 0.312 
SD 0.03188 
R-sq 0.9211 
R-sq(adj) 0.7897 

เมือ่พิจารณาในพจน์ของอิทธิพลร่วม ค่า P-value มีค่ามากกว่า 
0.05 ทุกพจน์ร่วม การทดลองนี้จะท าการค านวณตัดพจน์ตัวแปรอิสระ
ความเร็วฉีดออกจากการออกแบบ แล้วท าการค านวณใหม่เพ่ือหา
อิทธิพลของพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อการฉีดพลาสติกชนิดนี้ หลังจากตัด
พจน์ตัวแปรอิสระความเร็วฉีดออกไปแล้ว สามารถให้ผลลัพธ์ของ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่เหลือซ่ึงมีการกระจายแบบปกติและ
ความเป็นอิสระของข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบเสถียรภาพของความ

แปรปรวนข้อมูลใหม่จะได้ดังรูปที่ 4 พบว่าการกระจายตัวของข้อมูล
เป็นไปตามเส้นตรง แสดงให้เห็นว่า ส่วนตกค้างจากผลการทดสอบค่า
การโก่งงอที่มาจากตัวแปรอิสระในการฉีดไม่แสดงสิ่งผิดปกติให้เห็นมาก 
จึงสรุปได้ว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติ  

ส าหรับการตรวจสอบเสถียรภาพของความแปรปรวน พบว่า
ข้อมูลมีส่วนตกค้างของค่าโก่งงอ ซ่ึงมีการกระจายตัวสม่ าเสมอใน
ทางด้านลบ ส่วนการกระจายตัวทางด้านบวกจะมีจุดบางส่วนกระจาย
ไปยังขอบบนของข้อมูล สามารถสรุปได้ว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพของ
ความแปรปรวนของข้อมูลดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 4 กราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง 
 

 

รูปที่ 5 แผนภูมิการกระจายของส่วนตกค้างในแต่ละช่วงข้อมูล 
 
3.2 สมการการพยากรณ์การฉีด 

สมการก าลังสองเชิงถดถอยมักจะน ามาใช้ เมื่อรูปแบบการ
ตอบสนองไม่เป็นเชิงเส้นตรง ซ่ึงสมการพยากรณ์ดังกล่าวแสดงใน
สมการที่ 2 ได้ดังนี้ 

 
การโก่งงอ = 3.66 + 0.0178PI – 0.0474PH – 0.0073HEN  
– 0.000011PI * PH – 0.000093PI *HEN + 0.000232PH * HEN 
                        (2) 
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PI PH HEN การทดลอง แบบจ าลอง ค่าคลาดเคลือ่น (%) ซิมูเลช่ัน ค่าคลาดเคลือ่น (%)

120 60 190 2.0835 2.0102 3.52 2.8510 36.8

130 70 200 1.9603 1.9259 1.75 2.7416 38.8

140 80 210 1.8389 1.8672 1.54 2.8906 57.2

การเปรียบเทียบการโก่งงอจากระหว่างการทดลองและ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ข้างต้นสามารถน ามาพยากรณ์ได้อย่าง
แม่นย า โดยมีค่าคลาดเคลื่ อนอยู่ที่  1 .54  – 3.52 % ส่ วนการ
เปรียบเทียบระหว่างการทดลองและซิมูเลชั่นจะมีค่าคลาดเคลื่อนที่สูง
กว่า เนื่องจาก CAE ไม่มีฐานข้อมูลของคุณสมบัติทางกายภาพ
แม่เหล็กนีโอดีเมียมชุบนิกเกิลที่ใช้ในการซิมูเลชั่นอย่างชัดเจน และ
ปัจจัยอ่ืนๆ ในการทดลองท าให้ผลลัพธ์มีค่าคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกันที่
ประมาณ 36.8 – 57.2 % ดังแสดงในตารางที่ 6 

เมื่อมาพิจารณาในส่วนการวิเคราะห์เชิงถดถอยของการโก่งงอใน
กระบวนการฉีด พบว่าพจน์เชิงเส้นตัวแปรอิสระความดันฉีดย้ าและ
อุณหภูมิหัวฉีดมีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
แต่ส าหรับตัวแปรความดันฉีดมีค่า P-value อยู่ที่ 0.110 หมายความว่า 
ค่าความดันฉีดไม่มีความสัมพันธ์ต่อการโก่งงอของการฉีดพลาสติกชนิด
นี้ ดังรูปที่ 6 แต่เมื่อพิจารณาทฤษฏีของการฉีดพลาสติกที่ส่งผลต่อการ
โก่งงอจริงจะเห็นได้ว่าพลาสติกที่มีความดันฉีดสูงเกินไปจะท าให้ชิ้นงาน
มีโอกาสท าให้เกิดการโก่งงอเกิดขึ้น  

 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์หลักของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการโก่งงอ 

3.3 การสร้างพื้นผิวตอบสนองของการโก่งงอ 
จากกราฟพ้ืนผิวตอบสนองการโก่งงอของพลาสติกดังรูปที่ 7 

อิทธิพลร่วมระหว่างความดันฉีดย้ ากับอุณหภูมิหัวฉีด  โดยก าหนดให้
ระดับของความดันฉีดอยู่ที่ระดับกลาง พบว่า การโก่งงอจะลดลงจาก
ความดันฉีดย้ าและอุณหภูมิหัวฉีดที่สูงขึ้น แต่ไม่ควรปรับค่าอุณหภูมิ
การฉีดจนสูงเกินไปสอดคล้องกับรูปที่ 8 ดังแสดงกราฟโครงร่างของ
อิทธิพลร่วมระหว่างความดันฉีดย้ ากับอุณหภูมิหัวฉีด โดยที่ความดันฉีด

ย้ าจะอยู่ที่มากกว่า 80 เมกะปาสคาล และอุณหภูมิหัวฉีดจะอยู่ที่ 210 
องศาเซลเซียส 

  

รูปที่ 7 พ้ืนผิวตอบสนองการโก่งงอของอิทธิพลร่วมระหว่างความดันฉีด
ย้ ากับอุณหภูมิหัวฉีด 

 

 
รูปที่ 8 กราฟโครงร่างของอิทธิพลร่วมระหว่างความดันฉีดย้ ากับ

อุณหภูมิหัวฉีด 
 

4. สรุปผล 
การศึกษาการโก่งงอของชิ้นงานพลาสติกพอลิโพรพิลีนฝังด้วย

แม่เหล็กนีโอดี เมียมชุบนิกเกิลด้วยการวิเคราะห์พ้ืนผิวตอบสนอง
ร่วมกับการออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต เพ่ือท านายค่าการโก่งงออย่าง
มีนัยส าคัญที่  0.05 ในการฉีดพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน ผลพบว่า 
ความเร็วในการฉีด (VI) ไม่มีอิทธิพลต่อการฉีดที่ท าให้ชิ้นงานมีการโก่ง
งอเกิดขึ้น ความดันฉีดย้ า (PH) และอุณหภูมิหัวฉีด (HEN) มีอิทธิพลต่อ
การโก่งงอเมื่อมีค่าที่สูงขึ้น และท าให้ชิ้นงานมีการโก่งงอน้อยลง ส่วน
ความดันฉีด (PI) มีอิทธิพลที่สามารถลดการโก่งงอได้จริง แต่เมื่อมีค่าที่
มากเกินไปจะเกิดความเค้นตกค้าง จนท าให้ชิ้นงานเกิดการโก่งงอเป็น
อย่างมาก จากจ านวนตัวอย่างการทดลองสามารถน ามาพยากรณ์เป็น

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบจากการทดลองและแบบจ าลองสมการและซิมูเลชั่น 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

620 

 

สมการทางคณิตศาสตร์ได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจอยู่ที่
0.7836 เมื่อน ามาหาค่าปัจจัยที่ เหมาะสมที่สุดโดยวิธีการพ้ืนผิว
ตอบสนอง พบว่า พารามิเตอร์ที่เหมาะสม (Optimization) ที่สุดใน
การฉีดพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีนที่มีการโก่งงอน้อยที่สุดจากโปรแกม 
Minitab คือ การใช้ความดันฉีดที่ 140 เมกะปาสคาล ความดันฉีดย้ าที่ 
80 เมกะปาสคาล และอุณหภูมิหัวฉีด 210 องศาเซลเซียส ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 
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การศึกษาและทดสอบเกลียวอดัรีดดินเซรามิค 
The Study and Test Screw Compressor on Ceramic Extrusion 
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งานวจิยัในครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและทดสอบเกลยีวอดัรดีดนิเซรามคิ เพื่อหาปจัจยัทีเ่หมาะสมในการ
อดัรดีดนิเซรามคิ โดยใช ้ANOVA วเิคราะหผ์ล ซึง่ไดก้ าหนดปจัจยั  ระยะพทิชเ์กลยีวอดัรดี องศาปากดาย และความ
หนาใบเกลยีว เพื่อทดลองอดัรดีดนิ สูตร A และ B เกลยีวที่ใช้ในการทดลองมขีนาดระยะพทิช ์ที่ 17.77 และ 22.77 
มลิลเิมตร ความหนาของใบเกลยีว 3 และ6  มลิลเิมตร องศาปากดาย 30,45 และ 60 องศา โดยก าหนดขนาดผลติภณัฑ์
ทีม่ขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 5,10,15และ 20 มลิลเิมตร ผลการทดลองพบว่าเกลยีวอดัรีดดนิเซรามคิสามารถอดัรดีดนิได้
ต่อเนื่อง ขนาดถูกต้องและผิวชิ้นงานที่ดีคือ ดินเซรามคิ สูตรดิน A และสูตรดิน B ความหนาใบเกลียว 3 มิลลเิมตร 
ระยะพิทช์ 17.77 มิลลิเมตร มุมองศาปากดาย 45 องศา สามารถรีดดินที่มขีนาดผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิเมตรได้ดทีี่สุด 
ระยะพทิช ์22.77มลิลเิมตร มุมองศาปากดาย 30 องศา สามารถรดีดนิทีม่ขีนาดผลติภณัฑ ์5 มลิลเิมตรไดด้ทีีสุ่ด และ
ระยะพทิช ์22.77มลิลเิมตร มุมองศาปากดาย 45 องศา สามารถรดีดนิทีม่ขีนาดผลติภณัฑ ์10 และ 20 มลิลเิมตรได้ดี
ทีส่ดุ 
ค าส าคญั: เกลยีวอดัรดีดนิเซรามคิ 
 
Abstract  

This research has purpose for studying and testing with Screw Extruder clay Ceramic by using ANOVA 
for analyzed so we create am determined the factors for research the benefit determinants of Ceramic extrusion 
soil which is designed with extrusion threads, angle and thickness for testing extrusion clay with 2 formulas A 
and B. Screws which we chose for test it has distance of thread around 17.77 and 22.77 mm. The Thickness 
of screws had 3 and 6 mm.  And degrees had 30°,45° and 60°.  The result is we found that  Screw Extruder 
clay Ceramic can connected extrusion the clay to measurements accuracy and good surfaces.  Ceramic clays 
in formula A and B had screw which had thickness 3 mm.  Pitch 17. 77 mm.  and the angle had 45 degrees is 
the best can extrusion the clay which has product’s measure 15 mm.  Pitch had 22. 77 mm.  the angle had 30 
degrees is the best can extrusion the soil which has product’s measure 5 mm.  And finally is Pitch has 22.77 
mm. and the angle 45 degrees is the best can extrusion the clay l which has product’s measure 10 and 20 mm. 
Keyword: Ceramic Extrusions threaded
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1.ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
อุตสาหกรรมเซรามิค จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มี

ความส าคัญ ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม 
เนื่ องจากเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ เชื่ อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นอุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมการแพทย์ และ
อุตสาหกรรมยานยนต ์  เป็นตน้   นอกจากนี้อุตสาหกรรม
เซรามคิ  เป็นอุตสาหกรรมทีม่ปีระวตัศิาสตร ์และฐานการ
ผลติในประเทศมานาน ใชว้ตัถุดบิภายในประเทศเป็นสว่น
ใหญ่ การน าเนื้อดนิมาท าผลติภณัฑ์ โดยใชก้ระบวนการ
ป ัน้  การรีด  การอัด  การบด การขึ้นรูปอิสระ  ซึ่ ง
กระบวนการขึน้รูปนัน้มคีวามส าคญัมากกว่ากระบวนการ
อื่นเพราะเป็นการเริม่ตน้ทกัษะการใชเ้น้ือดนิ การควบคุม
สมบตัทิางกายภาคเน้ือดนิ จงึควรเน้นกระบวนการเรยีนรู้
การขึ้นรูปขัน้พื้นฐาน แต่ในปจัจุบันพบว่าเครื่องมือ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชป้ระกอบกระบวนการขึน้
รูปมรีาคาสูงและมีความจ ากดังบประมาณ ท าให้มคีวาม
สนใจศึกษาการพัฒนาเกลียวอัดรีดดินเพื่ อพัฒนา
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  โดยการปรับปรุงจาก
เครื่องบดเซรามิค  ใช้มอเตอร์เ ป็นเครื่องต้นก าลัง
ขบัเคลื่อนควบคุมความเรว็รอบแกนเพลาใหห้มุนในหอ้ง
นวด   ซึง่ท าหน้าทีผ่สมเนื้อดนิใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั  เพื่อ
ช่วยลดช่องว่างของอากาศที่แทรกตวัอยู่ระหว่างเนื้อดนิ
ก่อนผ่านเข้าสู่หัวแบบและสามารถอัดรีดเ ป็นรูปแบบ
ต่างๆทีป่รบั เปลีย่นง่าย ตามรปูแบบผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ  
โดยท าการออกแบบและทดสอบเกลียวอัดรีดดิน ซึ่ง
ท าการศกึษาระยะพทิช์ ความหนาใบเกลยีว  องศาปาก
ดาย  และอตัราส่วนผสมประเภทของดิน  ในการอดัรดี
ดว้ยเครื่องอดัรดีดนิเซรามคิทีไ่ดป้รบัปรุงขึน้มา    เพื่อให้
เกลยีวอดัดนิทีพ่ฒันาขึน้มาสามารถอดัรดีดนิใหม้รีูปทรง
ตามความตอ้งการของผลติภณัฑน์ัน้ๆ  
   
2. วตัถปุระสงค ์
       เพื่ อศึกษา เกลียวอัดรีดดิน ให้สามารถขึ้นรูป
ผลติภณัฑแ์ละศกึษาปจัจยัทเีกีย่วขอ้งต่อการใชเ้กลยีวอดั
รดีดนิทีม่ผีลต่อผลติภณัฑเ์ซรามคิ 
ขอบเขตการวจิยั 
     1.  เสน้ผ่านศนูยก์ลางของแกน 14 มลิลเิมตร   

     2.  เสน้ผ่านศนูยก์ลางเกลยีวอดั 34 มลิลเิมตร   
     3.  เกลยีวอดัมคีวามยาวของเกลยีว 330 มลิลเิมตร   
     4.  มุมเอยีงของฟนัเกลยีวเฉลี่ยระหว่างโคนและยอด
ฟนัเกลยีว 22 องศา 
     5.  ความลกึของร่องเกลยีว 10 มลิลเิมตร 
     6. ความเรว็รอบมอเตอรค์งที ่25 รอบต่อนาท ี
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ปจัจยัทีใ่ชใ้นการทดลองเพื่อศกึษาเกลยีวอดัรดีดนิ 

1. ความหนาใบเกลยีว 3, 6  มลิลเิมตร 
2. ระยะพทิชใ์บเกลยีวโดยม ี3 ระดบัคอื 12.77 mm 

, 17.77 mm และ 22.77 mm 
3. องศาปากดายโดยมี 3 ระดบัคอื มุม 30 องศา , 

มุม 45 องศา และมุม 60 องศา 
4. ขนาดชิ้นงานผลติภณัฑม์ทีดลองอดัรดีขนาด 5 

mm , 10 mm , 15 mm และ 20 mm 
5. สูตรดิน 2 สูตร สูตรดิน A และสูตรดิน B ใน

ตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 สตูรดนิผสมทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 
3. การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

นพพร ธนะชยัขนัธ์ [2] กล่าวว่าการวิเคราะห์ เป็น
การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ระหว่างตวัแปรปจัจยั หรอื
ตัว แปรอิส ร ะกับค่ าตอบสนองหรือตัว แปร  ว่ ามี
ความสัมพันธ์กัน ส าหรับการทดสอบในการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (สถติทิดสอบเอฟ F-Test)  
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินงานการศกึษาและทดสอบเกลยีวอดัรดีดนิ
เซรามคิ มขี ัน้ตอนดงันี้ 

 
4.1. ขัน้ตอนการออกแบบเกลียว 

ทดสอบสมรรถนะของเกลยีวโดยท าการทดลองอดั
รดีดนิและเกบ็ขอ้มูลจรงิในการออกแบบเกลยีวอดัรดีดนิ

ส่วนผสม 
สตูร A 

(เปอรเ์ซน็ต์) 
สตูร B 

(เปอรเ์ซน็ต์) 
เนื้อดนิ Stoneware(Aluminosilicate) 60 40 
ดนิเหนียว(Ball clay) 30 30 
อลมูนิา(Alumina) 10 30 
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ผลิตภัณฑ์ เซ ร ามิคแบบใช้ เ กลีย วอัด ได้ก า ห นด
รายละเอียดในการออกแบบจากสมมุติฐานและตัวแปร
คงที ่ดงันี้ 

Ds = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว = 14 mm = 
0.014 m 

Db = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Barrel = 34 mm = 
0.034 m 

H = ความลกึของร่องเกลยีว = 10 mm = 0.01 m 
∅s = มุมเอียงของฟนัเกลียวที่ต าแหน่งโคน = 22 

องศา 
fb = สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานระหว่างอนุภาคกบัผวิ

ของ Barrel = 0.6 
fs = สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานระหว่างอนุภาคกบัผวิ

ของเกลยีว = 0.3 
p2/p1 = อตัราส่วนของความดนัของเบดอนุภาคตาม

ความยาวร่องเกลยีว = 1 
P = จ านวนปากของเกลยีว = 1 ปาก 
N =   ความเรว็รอบเกลยีว = 25 รอบ/นาท ี
ρ = ความหนาแน่นของดนิเริม่ตน้ = 1,000 kg/m3 
B = ความหนาของฟนัเกลียวที่ว ัดขนานกับแกน

เกลยีว = 6 mm = 0.006 m   
m = ปริมาณมวลที่อยู่ภายในร่องเกลียวใดๆ = 

0.008407 kg 
 

4.2 ขัน้ตอนการเตรียมดิน 
      1.  ท าการผสมสูตรดิน  A และสูตรดิน  B ตาม
อตัราสว่น Stoneware(Aluminosilicate) 60g + ดนิเหนียว
(Ball clay) , ดนิด า 30g + อลูมนิา(Alumina) 10g   และ 
Stoneware(Aluminosilicate) 40g + ดนิเหนียว(Ball clay) 
, ดนิด า 30g + อลมูนิา(Alumina) 30g  ตามล าดบั และแช่
ทิง้ไวจ้นเนื้อดนิละลายเป็นน ้าโคลน 
      2. น าน ้าโคลนเทลงบนปนูปลาสเตอร ์ท าการนวดจน
เน้ือดนิมคีวามเหนียวเหมอืนดนิน ้ามนั แลว้สามารถน ามา
ท าการรดีผ่านเครื่องอดัรดีดนิผลติภณัฑเ์ซรามคิ 
 
 
 
 

4.3 ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมูลมี 2 ขัน้ตอน 
 1. เกบ็ข้อมูล % ความช้ืน (ก่อนการรีด) 

1.  สุม่ดนิในถงัจ านวน   
2.  ชัง่น ้าหนกัดนิ บนัทกึค่าน ้าหนกั (น ้าหนกัเปียก) 
3.  น าดนิไปอบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ110 องศาเซลเซยีส 

24 ชัว่โมง ปล่อยใหเ้ยน็ตวัในตู้ดูดความชืน้หรอืมนี ้าหนกั
คงที ่

4.  ชัง่น ้าหนกั บนัทกึค่า (น ้าหนกัแหง้)เกบ็ขอ้มลู % 
ความชืน้ (หลงัการรดี) 

5.  ดนิที่ผ่านการรดีด้วยหวัแบบขนาดความยาว 5 
เซนติเมตร   ชัง่น ้าหนักดิน บนัทึกค่าน ้าหนัก (น ้าหนัก
เปียก)   

6.  น าดนิไปอบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ110 องศาเซลเซยีส 
24 ชัว่โมง ปล่อยใหเ้ยน็ตวัในตูด้ดูความชืน้ หรอืมนี ้าหนกั
คงทีช่ ัง่น ้าหนกั บนัทกึค่า (น ้าหนกัแหง้, ความยาวชิน้งาน
, Diameter ชิน้งาน) 

 
2. เก็บข้อมูล % การหดตวัหลงัการอบแห้ง  โดยน า
ชิน้งานทีผ่่านการรดี ปล่อยใหแ้หง้ตวัในอากาศ 24 ชัว่โมง 
(วดัขนาดความยาวชิน้งาน, Diameter ก่อนอบ)    
       1. อบแหง้ชิน้งานทีอุ่ณหภูม ิ110 องศาเซลเซยีส 24 
ชัว่โมง ปล่อยให้เยน็ตวัในตู้ดูดความชืน้ (วดัขนาดความ
ยาวชิน้งาน ,  Diameter  หลงัอบ) เกบ็ขอ้มลู % 
       2. การหดตัวหลังการเผาน าชิ้นงานที่ผ่านการรีด 
ปล่อยใหแ้หง้ตวัในอากาศ 24 ชัว่โมง (วดัขนาดความยาว
ชิน้งาน, Diameter ก่อนเผา)      
       3. เผาชิน้งานทีอุ่ณหภูม ิ1,200 องศาเซลเซยีส เป็น
เวลา 6 ชัว่โมง    (วดัขนาดความยาวชิน้งาน, Diamerter 
หลงัเผา)   เกบ็ขอ้มลู % การดดูซมึน ้าหลงัเผา 

4.  น าตัวอย่างชิ้นงานที่เผาแล้วต้มแช่น ้ าไว้ 24 
ชัว่โมง แล้วน าชิ้นงานขึน้จากน ้าใช้ผ้าหมาดๆซบัน ้า ชัง่
น ้าหนกั (น ้าหนกัดนิทีอ่ิม่ตวั) 

5.  น าดนิไปอบแหง้ทีอุ่ณหภูมิ 110 องศาเซลเซยีส 
24 ชัว่โมง ปล่อยให้เยน็ตวัในตู้ดูดความชื้น  ชัง่น ้าหนัก  
บนัทกึค่า (น ้าหนกัแหง้) 
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5. การออกแบบการทดลอง 
การทดลองก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% เพื่อเป็นการลดค่าความแปรปรวนการ
ทดลองมีการท าซ ้า 3 ครัง้  ดังนัน้จ านวนสิ่งทดลอง
ทัง้หมดคอื  N = 144×3 = 432 ครัง้ 
      ป ัจ จั ย  (Factors)  A คื อ  สู ต ร ดิน โ ด ยมี ร ะ ดับ 
(Treatment) 2 ระดบัคอื  สตูรดนิ A  และสตูรดนิ B  โดย
มี สู ต ร ดิ น  A ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง เ นื้ อ ดิ น 
Stoneware(Aluminosilicate)  60% + ดิน เหนียว (Ball 
clay) , ดนิด า 30% + อลมูนิา(Alumina) 10% และสตูรดนิ 
B มีส่วนผสมของเนื้อดิน Stoneware(Aluminosilicate) 
40% + ดินเหนียว(Ball clay) ดินด า 30% + อลูมินา
(Alumina) 30%  
       ปจัจยั (Factors) B คอื ความหนาของใบเกลยีวโดย
มรีะดบั (Treatment) 2 ระดบัคอื 3 mm และ 6  mm 
       ปจัจยั (Factors) C คือ ระยะพิทช์ใบเกลียวโดยมี
ระดับ (Treatment) 3 ระดับคือ 12.77 mm , 17.77 mm 
และ 22.77 mm 
       ปจัจยั (Factors) D คือ องศาปากดายโดยมีระดบั 
(Treatment) 3 ระดบัคอื มุม 30 องศา , มุม 45 องศา และ
มุม 60 องศา 
       ปจัจยั (Factors) E คอื ขนาดของชิน้งานโดยมรีะดบั 
(Treatment) 4 ระดับคือ 5 mm , 10 mm , 15 mm และ 
20 mm 
 
6.การวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 
โดยทีผ่ลการทดสอบใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน ทาง
สถติวิเิคราะห ์ H0 , H1   แสดงว่า Treatment  ของปจัจยั
ต่างๆใหค้่าเฉลีย่แตกต่างหรอืไม่ 
        
6.1  เปอรเ์ซน็ตค์วามช้ืน (Moisture)   
       H0  :  ค่าเฉลี่ยของความชื้นที่ได้จากอิทธิพลร่วม
ระหว่างสูตรดนิ องศาปากดาย และขนาดของชิน้งานแต่
ละระดบัไม่แตกต่างกนั 
 
 
 

 
       H1  :  ค่าเฉลี่ยของความชื้นที่ได้จากอิทธิพลร่วม
ระหว่างสูตรดนิ องศาปากดาย และขนาดของชิน้งานแต่
ละระดบัแตกต่างกนั 
 
6.ผลการทดสอบสภาวะดินท่ีเหมาะสมก่อนการ
น าเข้าเครื่องอดัรีดดินผลิตภณัฑ์เซรามิค [3] ในการ
ทดสอบสภาวะดิน (Stoneware(Aluminosilicate)) + ดิน
เหนียว(Ball clay) , ดนิด า + อลูมนิา(Alumina) อดัเขา้ไป
ภายในกระบอกรดี เกลยีวอดัรดี นี้ค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้
ต้องมีค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ในช่วง 25 – 28 %สูตรดิน A 
ละสตูรดนิ B 
     ผลการทดลองคอืสูตรดนิ A สูตรดนิ B ความหนาใบ
เกลยีว 3 มม. ระยะพทิชใ์บเกลยีว12.77และ ความหนาใบ
เกลียว 6มม. ระยะพิทช์ใบเกลียว12.77และ17.77 ไม่
สามารถรดีชิน้งานผลติภณัฑเ์ซรามคิออกมาได ้
  
ตารางที ่2 เปอรเ์ซน็ต์ความชืน้ดนิ 

 
 7.1 ค่าเฉล่ียเปอรเ์ซน็ตค์วามช้ืนของดินหลงัการรีด 
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นของดินหลังการรีด  ด้วย
เครื่องอดัรดีดนิเซรามคิ ผลการบนัทกึค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์
ความชื้นของดนิหลงัการรีดด้วยเครื่องรีดดินผลิตภณัฑ์
เซรามิคแบบใช้เกลียวอัดในงานการทดลองแสดงใน
ตารางที ่3 จากผลการทดลองพบว่า 
 
 

 

 

ชนิด
ดนิ 

น ้าหนกั
ดนิเปียก 

น ้าหนั
กดนิ
แหง้ 

% ความชืน้ 
ก่อนการรดี 

ค่าเฉลีย่ 
% ความชืน้ 

A 
19.9 16.0 g 24.375 

25.35 22.7 18.3 g 24.044 
15.7 12.3 g 27.642 

B 
17.9 13.8 g 29.710 

28.54 17.4 13.5 g 28.889 
18.8 14.8 g 27.027 
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ชิน้งานชิน้ที่

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชืน้ของดินหลงัการรีด

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์ความชืน้ของดนิหลงัการรดี 

สตูร
ดิน 

ความหนา 
ใบเกลียว 

ระยะพิทช ์
ใบเกลียว 

องศาปาก
ดาย 

ขนาดช้ินงาน (mm) 
5 10 15 20 

% ความช้ืน % ความช้ืน % ความช้ืน % ความช้ืน 

A 

3 mm 

17.77 mm 
30 13.33 16.97 18.11 22.22 
45 17.65 19.67 22.68 23.60 
60 13.87 21.67 19.97 23.43 

22.77 mm 
30 26.67 28.80 21.97 24.90 
45 17.65 28.83 18.88 30.68 
60 25.00 23.81 17.99 29.80 

6 mm 22.77 mm 
30 8.84 17.54 20.39 19.42 
45 17.65 20.16 20.86 23.23 
60 17.65 20.60 20.11 25.72 

B 3 mm 

17.77 mm 
30 25.00 14.37 17.48 26.29 
45 15.61 13.91 23.53 27.16 
60 21.56 10.15 15.20 26.29 

22.77 mm 
30 26.94 11.33 16.40 28.09 
45 13.90 19.67 16.80 31.89 
60 17.65 17.46 19.09 31.34 

 6 mm 22.77 mm 
30 25.00 14.31 12.01 23.94 
45 14.75 13.64 11.16 25.81 
60 25.43 17.27 18.50 27.61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รปูที ่1 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์ความชืน้ของดนิหลงัการรดี 

 
8. การวิเคราะหท์างสถิติ 
จากแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial  
Designs) ที่พิจารณาปจัจัย 5 ปจัจัย คือสูตรดิน ความ
หนาของใบเกลียว ระยะพิทช์ใบเกลียว องศาปากดาย 
ขนาดของชิ้นงาน ดงันัน้การทดลองจะประกอบไปด้วย  
144  สิง่ทดลอง  ในแต่ละสิง่ทดลองมกีารท าซ ้า 3 ครัง้   
 

 
เมื่อท าการทดสอบสถิติของเครื่องรีดดินผลิตภัณฑ์
เซรามคิแบบใชเ้กลยีวอดัพบว่า สตูร 
ดิน ความหนาของใบเกลียว ระยะพิทช์ใบเกลียว องศา
ปากดาย ขนาดของชิ้นงาน มีผลต่อ เวลาในการรีดดิน 
เปอรเ์ซน็ต ์
ความชืน้ เปอร์เซน็ต์การหดตวั เปอร์เซน็ต์การดูดซมึน ้า 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P≤ 0.05) ดงันี้ 
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9. ค่าเฉล่ียเปอรเ์ซน็ตค์วามช้ืนหลงัการรีดดิน
ผลิตภณัฑเ์ซรามิค 
General Linear Model: Data versus Z1, Z4, Z5  
Factor Type Levels Values 
Z1 fixed 2 1, 2 

 
Z4 fixed 3 1, 2, 3 
Z5 fixed 4 1, 2, 3, 4 
 
 
 
 

ตารางที ่4 Analysis of Variance for Data, using Adjusted SS for Tests 
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Z1 1 75.69 75.69 75.69 6.67 0.013 
Z4 2 233.38 233.38 116.69 10.28 0.000 
Z5 3 360.45 360.45 120.15 10.59 0.000 

Z1*Z4 2 28.96 28.96 14.48 1.28 0.289 
Z1*Z5 3 706.11 706.11 235.37 20.74 0.000 
Z4*Z5 6 218.90 218.90 36.48 3.21 0.010 

Z1*Z4*Z5 6 268.90 268.90 44.82 3.95 0.003 
Error 48 544.81 544.81 11.35  
Total 71 2437.19  

S = 3.36902   R-Sq = 77.65%   R-Sq(adj) = 66.93%         
                                                            
* Z1 คอื สตูรดนิ , Z4 คอื มมุองศาปากดาย , Z5 คอื 
ขนาดชิน้งาน 
      จากตาราง  Anova  เปอรเ์ซน็ต์ความชืน้หลงัการรดี
ดินผลิตภัณฑ์เซรามิค ได้ท าการ Fixed  ความหนาใบ
เกลยีว  ( 3 mm ) และระยะพทิชข์องใบเกลยีว 17.77 mm
สมมุตฐิาน 
      H0  :  τi = 0  ;  ∀i   หมายถงึ สตูรดนิ , มมุองศา
ปากดาย และขนาดชิน้งานไม่มอีทิธพิลต่อเปอรเ์ซน็ต์
ความชืน้หลงัการรดีดนิผลติภณัฑเ์ซรามคิ 
      H1  :  τi ≠ 0    อย่างน้อย 1 ค่า  ;  i = 1 , 4 , 5 
จากค่าสถติทิีไ่ด ้ F  =  3.95 
     P – value  ทีไ่ด ้ P  =  0.003  <  α  =  0.05 
     ซึง่สรุปไดว้่า  Reject  H0  แลว้ยอมรบั  H1  แสดงว่า
ทีค่วามหนาใบเกลยีว ( 3 mm ) และ ระยะพทิชข์องใบ 
เกลยีว 17.77 mm  นัน้ สูตรดนิ , มุมองศาปากดายและ
ขนาดชิน้งาน มอีทิธพิลร่วมกนัและจากค่า  R – Sq (R2) 
เท่ากบั 77.65% สรุปไดว้่า การน าสตูรดนิ , มุมองศาปาก
ดายและขนาดชิน้งานน ามาวเิคราะหร์่วมกนัท าให ้model 

มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความชืน้หลงัการรดีดนิผลติภณัฑเ์ซรามคิสงูถงึ 77.65% 
 
10. สรปุผลการวิจยั  
     งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัเกลยีวอดั
รดีดนิทีม่ผีลต่อผลติภณัฑใ์นการขึน้รูปผลติภณัฑเ์ซรามคิ
เพื่อออกแบบระยะพทิชข์องใบเกลยีว ความหนาใบเกลยีว
และองศาปากดาย ที่ใช้ในกระบวนการขึน้รูปผลติภณัฑ์
เซรามิค โดยใช้ดินสูตรดิน A และสูตรB สภาวะที่
เหมาะสมในการรดีดนิโดยเครื่องรดีดนิผลติภัณฑเ์ซรามคิ
แบบใชเ้กลยีวอดั จากทดสอบโดยการน าดนิผสมส าเรจ็รปู
ชนิดบรรจุถุง (Stoneware(Aluminosilicate)) + ดนิเหนียว
(Ball clay) , ดินด า + อลูมินา(Alumina) โดยมีสัดส่วน
สูตรดิน  A  60 : 30 :10 กรัม  มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความชืน้สตูรดนิ  A  อยู่ที ่ 25.35%  และสดัส่วนสตูรดนิ  
B  40 : 30 : 30 กรมัมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูตร
ดิน  B  อยู่ที่  28.54%  ความเร็วรอบมอเตอร์คงที่ 25 
รอบต่อนาท ีดนิสามารถรดีออกมาได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ไม่ขาดออกจากกนั 
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     การทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพของเนื้อดนิทัง้ 2 
สตูร  จาก เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้ (หลงัการรดี) , เปอรเ์ซน็ต์
การหดตวัหลงัการอบแหง้ (ทิง้ไวใ้นอากาศ) , เปอรเ์ซน็ต์
การหดตวัหลงัการเผา , เปอรเ์ซน็ต์การดูดซมึน ้าหลงัเผา 
, เวลาในการรีดดิน (นาที)ซึ่งได้ผลการทดลองที่ความ
หนาใบเกลียว  ระยะพิทช์และมุมองศาปากดายที่
เหมาะสมตามขนาดชิน้งานและสามารถน าไปผลติชิน้งาน
ผลติภณัฑเ์ซรามคิ ดงันี้ 
 
ตารางที ่5 สภาวะทีเ่หมาะสมในการรดีดนิ  

  
     จากตารางที่ 5 สามารถอธบิายได้ว่าสูตรดิน A และ
สูตรดิน B ความหนาใบเกลียว 3 มิลลิเมตร ระยะพิทช์ 
17.77 มลิลเิมตร มุมองศาปากดาย 45 องศา สามารถรดี
ดนิทีม่ขีนาดผลติภณัฑ ์15 มลิลเิมตรไดด้ทีีสุ่ด ระยะพทิช ์
22.77 มลิลเิมตร มุมองศาปากดาย 30 องศา สามารถรดี
ดินที่มีขนาดผลิตภัณฑ์ 5 มิลลิเมตรได้ดีที่สุด และ
ระยะพิทช์ 22.77 มิลลิเมตรมุมองศาปากดาย 45 องศา 
สามารถรดีดนิทีม่ขีนาดผลติภณัฑ ์10 และ 20 มลิลเิมตร
ไดด้ทีีส่ดุ 
 
11. ขอ้เสนอแนะ 
      เครื่องอดัรดีดนิผลติภณัฑเ์ซรามคิแบบใชเ้กลยีวอดั
สามารถน าไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ขนาด 5 
มิลลิเมตร , 10 มิลลิเมตร  , 15 มิลลิเมตร และ 20 
มลิลเิมตร โดยการขึน้รปูผลติภณัฑจ์ะมขีอ้จ ากดัในการใช้
เครื่ องรีดดินผลิตภัณฑ์เซรามิคแบบใช้เกลียวอัด 
เนื่องจากจะเกดิความร้อนสะสมภายในตวักระบอกอดัจะ
ท าใหเ้นื้อดนิเกดิความแหง้และแขง็ตวั  ดงันัน้เมื่อใชง้าน
เครื่องรดีดนิผลติภณัฑเ์ซรามคิแบบใชเ้กลยีวอดัประมาณ 
1 ชัว่โมง ควรมกีารพกัเครื่อง  
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บทคัดย่อ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นในปัจจุบัน หน่ึงในอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่ผู้บริโภคนิยมใช้
ในครัวเรือน คือ เตาไมโครเวฟ บริษัทตัวอย่างที่ผลิตเครื่องไมโครเวฟ ประสบปัญหาการผลิตไม่ได้ตามความต้องการของ
ค าสั่งซ้ือ หลังจากคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสายการประกอบไมโครเวฟ พบว่ามีสถานีงาน 40 สถานี พนักงานรวม 42 
คน สถานีที่ 31 คือ ตรวจสอบคุณภาพ เป็นพนักงานล าดับที่ 33 ใชเ้วลาการผลิตมากสุด คือ 45.98 วินาที/สถานี โดยที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 41 วินาที/สถานี ดังน้ันท าให้ผลิตงานไม่ทันตามความต้องการ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดรอบเวลา
การท างาน และปรับสมดุลสายการผลิต โดยใช้หลักการ การศึกษาเวลา การสมดุลสายการผลิต และ ECRS ในการสลับ
งานย่อยระหว่างพนักงานล าดับที่ 16 กับ 17, พนักงานล าดับที่ 28 กับ 29, ยกเลิกพนักงานล าดับที่ 30 โดยให้ท าหน้าที่
ต่อจากพนักงานคนที่ 33 เพื่อลดภาระงานในขั้นตอนที่เป็นปัญหาหลัก ผลการปรับปรุง ท าให้รอบเวลาการท างานลดลง 
เหลือ 38 วินาที/สถานี จ านวนพนักงานเท่าเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพสมดุลสายการผลิต จากเดิม 63.42 % เพิ่มเป็น 
76.9% 
 
ค าส าคัญ : วิเคราะห์การจัดสมดุลสายการผลิต, ECRS เทคนิค, เพิ่มประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
Electrical appliances become more necessary for people’s everyday life. One of these products 
having high popularity is microwave oven. The studied company producing microwave oven has faced 
with the problem that they cannot produce products to meet the customer demand. The process of 
the microwave oven assembly line has been studied. It is found that 40 work stations operated by 42 
workers. The quality control process is at 31th station which operated by the 33th worker. It takes long 
cycle time of 45.98 second/machine which longer than the production requirement of 41 
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second/station. Therefore, the company could not meet the customer order. Cycle time reduction 
and assembly line balancing line the objectives of this study. Principles of time study, line balancing 
analysis, and ECRS have been used to solve this problem. According to the principles of 
Rearrangements, Combination and Elimination were adopted; a subtask was moved from the 17th 
operator to the 16th operator, also a subtask from the 29th operator was moved to 28thoperator, and a 
subtask from the 30th operator was moved to the 29th operator. The 30th operator has been moved to 
assist the 33th operator.  As the results of improvement, the cycle time has been decreased to 38 
second/station. The number of workers is still the same. Finally, the efficiency of the production has 
been improved from 63.39 % to 76.9%. 
 
Keywords: Line balancing analysis, ECRS techniques, Productivity. 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มีบทบาทต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น เครื่องปรับอากาศ 
พัดลม โทรทัศน์ และ เพื่อใช้ในการบริโภค เช่น หม้อหุงข้าว 
เตาไมโครเวฟ เป้นต้น ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองการด าเนินชีวิตที่
เร่งรีบ ผลิตภัณฑ์ไมโครเวฟ เป็นสินค้าหน่ึงที่ได้รับความนิยม 
เน่ืองจากใช้งานง่าย และสะดวก จากรายงานของกรมธุรกิจ
การค้าพบว่าในปี 2559 มีผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ
ไทย มีมากถึ ง 3,469 ราย   [1] ซ่ึ ง เกิดการแข่ งขั นทาง
การตลาดไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ รูปลักษณ์ หน้าที่การใช้งาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ปัจจัย
ห น่ึงที่ ผู้ ผลิ ต มีการแข่ งขั น เพื่ อ ให้ อยู่ รอดใน ธุร กิจ  คื อ 
ประสิทธิภาพการผลิต หากองค์กรใดมีประสิทธิภาพการผลิต
สูง หมายถึงองค์กรน้ันมีต้นทุนการผลิตต่ า เน่ืองจากใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันความพยายามเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเป้นสิ่งที่แต่ละองค์กร ควร
กระท า  เช่ น เดี ยว กับ โร งงานตั วอย่ าง ซ่ึ ง เป็ นผู้ ผ ลิ ต
เครื่องใช้ไฟฟ้า และมีการผลิตเตาไมโครเวฟ รูปแบบใหม่ แต่
ยังประสบปัญหา คือ ผลิตได้ไม่ทันตามความต้องการของ
ค าสั่งซ้ือ การวิเคราะห์กระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุ งการท างานได้ ใช้ห ลั กการ  ECRS (Eliminate, 
Combine, Rearrange and Simplify) เพื่ อลดความสูญ
เปล่าจากการท างาน นอกจากน้ีในงานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้
หลักการจัดสมดุลสายการผลิต เน่ืองจากกระบวนการผลิต

เตาไมโครเวฟ ในโรงงานตัวอย่าง ยังเป็นกระบวนการที่ใช้
แรงงานคนเป็นหลัก และมีหลายสถานีงาน โดยงานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดสมดุลสายการผลิตและให้รอบเวลาการ
ผลิตลดลง เพื่อผลิตได้ทันต่อความต้องการ ซ่ึงจะได้กล่าวถึง
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ ต่อไป 
 

2. ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 สมดุลสายการผลิต คือ การปรับให้ภาระงานในแต่ละ
สถานี ของทั้งกระบวนการให้ใกล้เคียงกัน เพื่อขจัดภาวะคอ
ขวด และ ก าลังการผลิตมากเกินไป โดยข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจะ
ท าให้ กระบวนการผลิตช้ าลงและ เกิดการรอคอยใน
กระบวนการถัดไป ส่วนก าลังการผลิตที่เกินจะมีผลให้เกิด
การรอคอยในสถานีน้ันเน่ืองจากเสร็จงานเร็วและมีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายคงที่ [2] มีงานวิจัยจ านวนมากประยุกต์ใช้หลักการ
น้ีเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ต้นทุนการผลิต  เช่น Scholl และ Becker ใช้หลักการจัด
สมดุลสายการผลิตส าหรับสายการประกอบที่ มีผลิตเดียว 
และด้วยหลักการ deterministic [3] Cortes, et al ได้ใช้
เทคนิคสมดุลสายการผลิต ในการแก้ปัญหากระบวนการผลิต
รถจักรยานยนต์ โดยใช้การจ าลองกระบวนการผลิตด้วย
โปรแกรมอารีนา เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต [4] Farahin ได้ใช้หลักการสมดุล
ส าย ก าร ผ ลิ ต  ก า ร ล ด ค วาม สู ญ เป ล่ า  (Wastes)  ใน
อุตสาหกรรมผลิตอีเล็คทรอนิกส์ และใช้จ าลองกระบวนการ
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ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลได้น าเสนอเป็นผังการผลิต 
3 แบบ [5]  Kumar. และ Mahto ประยุกต์ ใช้หลักการ
สมดุลสายการผลิต และเทคโนโลยีการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ
วางผังสายการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ท าให้ต้นทุน
การผลิต และจ านวนสถานีงานน้อยลงด้วย  [6] Lam และ
คณะ ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอีเล็ค
ทรอนิกส์ โดยใช้หลักการลีน เพื่อจัดสมดุลสายการผลิต และ 
วิเคราะห์สถานีที่เกิดภาวะคอขวด เพื่อลดความสูญเปล่า [7]  
Chueprasert, และ Ongkunaruk ศึกษากระบวนการผลิต
โรงงานผลิตนมของโครงการหลวง ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตได้ประยุกต์ใช้ สมดุลสายการผลิต และ ECRS ใน
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต [8]  Bukchin, Dar-El และ E.M., 
Rubinovitz ได้เสนอรูปแบบการจัดสมดุลสายการผลิตแบบ
ผสม คือมีทั้งสินค้าเดี่ยว และสินค้ากลุ่ม ส าหรับสินค้าผลิต
ตามค าสั่งซ้ือ เพื่อให้จ านวนสถานีงานน้อยสุด ไม่ใช้สายพาน 
และต้องการแรงงานฝีมือในการปฎิบัติงาน [9] 
2.2 E-C-R-S  

เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การ
รวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การท าให้
ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการ
เริ่มต้นลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้เป็นอย่างดี 
1. การก าจัด ( Eliminate ) หมายถึง การพิจารณาการท างาน
ปัจจุบันและก าจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ที่พบในการผลิตออกไป 
คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่
ไม่จ าเป็น การท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้าที่มาก
เกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น และ ของเสีย  
2. การรวมกัน (Combine) สามารถลดการท างานที่ไม่ 
จ าเป็นลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการ
ท างานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จากเดิมเคยท า 5 ขั้นตอนก็
รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน ท าให้ขั้นตอนที่ต้องท าลดลงจาก
เดิม การผลิตก็จะสามารถท าได้เร็วขึ้นและลดการเคลื่อนที่
ระหว่างขั้นตอนลงอีกด้วย เพราะถ้ามีการรวมขั้นตอนกัน 
การเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนก็ลดลง  
3. การจัดใหม่ (Rearrange ) คือ การจัดขั้นตอนการผลิต 
ใหม่เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็น หรือ การรอคอย เช่น
ในกระบวนการผลิต หากท าการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดย

ท าขั้นตอนที่ 3 ก่อน 2 จะท าให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง 
เป็นต้น  
4. การท าให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการ 
ท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้นโดยอาจจะออกแบบจ๊ิก (jig) 
หรือ fixture เข้าช่วยในการท างานเพื่อให้การท างานสะดวก
และแม่นย ามากขึ้น ซ่ึงสามารถลดของเสียลงได้ จึงเป็นการ
ลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็นและลดการท างานที่ไม่จ าเป็น 
 ในงานวิจัยน้ีจะประยุกต์ใช้หลักการสมดุลสายการผลิต
แบบสินค้าเดี่ ยว เป็นหลักการ Deterministic [3] และ
พิจารณาแผนภาพการท างานตามล าดับก่อนหลัง  และ
หลักการ ECRS  ด้าน Eliminate และ Rearrange ซ่ึงจะ
น าเสนอแนวทางการปรับปรุงในหัวข้อถัดไป 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงาน
ตัวอย่าง มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
3.1. ศึกษาการวางผังสายการประกอบไมโครเวฟและ
ต าแหน่งที่ตั้งของสถานีงาน ดังแสดงในรูปที่ 1 ซ่ึงรูปแบบการ
วางผังเป็นรูปตัว U 

9 8 7
 

รูปที่ 1 สายการประกอบเครื่องไมโครเวฟ มีพนักงาน ทั้งหมด 42 คน 
มีสถานีงาน 40 สถาน ี

7 
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3.2 ศึกษาเวลาในการผลิตแต่ละขั้นตอนการผลิต 
 ท าการจับเวลาการท างานในแต่ละงานย่อยจ านวน 10 
รอบ ต่อขั้นตอนย่อย แล้วสรุปเป็นค่าเฉลี่ย สรุปได้ในตารางที่ 
1 
 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการท างาน 40 สถานี ประกอบด้วยพนักงาน 42 คน 

 
 
3.3 วิเคราะห์หาขั้นตอนที่เป็นคอขวด 
 จากตารางที่ 1 และรูปที่ 2 สรุปว่ามีขั้นตอนการผลิต 
40 สถานี และ จ านวนพนักงาน 42 คน ซ่ึงขั้นตอนที่เป็นคอ
ขวดคือ ขั้นตอนที่ 31 เป็นการท างานตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นที่ 6 เป็นพนักงานล าดับที่ 33 ใช้เวลาในการผลิต 
45.98 วินาที 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนและเวลาการผลิตของพนักงาน 42 คน 

 

3.4 วิเคราะห์หาเวลาที่ต้องการในการผลิต (Takt time) 
 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากปริมาณค าสั่งซ้ือ มีความ
ต้องการ 640 เครื่อง/วัน เผื่ออัตราของเสีย 10% ต้องผลิต 
704 เครื่อง/วัน และเวลาการท างาน/วัน เท่ากับ 8 ชั่วโมง 
หรือ 28,800 วินาที ซ่ึงวิเคราะห์ Takt Time คือ เวลาที่
ต้องการในผลิตชิ้นงานต่อหน่วย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า โดยค านวณจาก จากสมการที่ 1 [6] ค่าเวลา Takt 
Time ของสายการผลิตในโรงงานตัวอย่าง คือ 41 วินาที ซ่ึง
รอบเวลาการผลิตในขั้นตอนที่ 31 มีค่ามากกว่าเวลาค่า Takt 
Time  และ วิเคราะห์ประสิทธิภาพสายการผลิต จากสมการ
ที่ 2 ได้เท่ากับ 63.42% 
 การวิเคราะห์เพื่อลดความสูญเปล่า โดยใช้หลักการ
สมดุลสายการผลิต ส าหรับสายการผลิตสินค้าแบบชนิดเดียว
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
 

สถานี ช่ือสถานีงาน
พนักงาน

ล าดับที่

1 ติดใยแก้ว 1

2 ติด Magnetron 2

3 ติดFlat Heater 3,4

4 ยิง Nut 5

5 ประกอบลอ๊ค 6

6 ประกอบSensor 7

7 ประกอบ PC con 8

8 ประกอบ Inverter 9

9 เสยีบสายไฟ 10

10 เสยีบสายไฟ 11

11 มัดสายไฟ 12

12 Back Plate 13

13 เช็คและMarking  14

14 Baseplate&Footleft 15,16

15 Roller R&L 17

16 ประกอบ Door 18

17 ยิงสกร ูDoor 19

18 เช็คDoor 20

19 ประกอบ Case 21

20 สปรงิอารม์ R&L 22

21 มัดสายไฟ 23

22 ตัดสายไฟ,ยิงสกรู 24

23 QC1 25

24 QC3 26

25 QC4 27

26 เคาะ,cabinet 28

27 ยิงสกร ูCabinet 29

28 เคาะ Step 30

29 QC5 31

30 QC6 คนที ่1 32

31 QC6 คนที ่2 33

32 QC7 34

33 QC8 35

34 เก็บสายไฟ 36

35 QC9 37

36 ใสชุ่ดถาดรอง 38

37 เช็ดตู้ 39

38 ยกตู้ลงกลอ่ง 40

39 QC10 41

40 ปิดกลอ่ง 42

26.53
31.88

29.50
20.26

30.40
28.07

30.38
24.70
23.95

28.76
32.22
31.49

28.41
37.43

30.22
27.84

40.97
35.63

27.16
26.48
26.79

22.66
27.15

25.66
30.92

20.38
30.04

27.16
30.22

15.65
22.89

32.72
45.98

27.55
34.68

30.80
32.97

28.58
25.71
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Takt Time = เวลาการท างาน/วัน                           (1) 
ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ/วัน 

    = 28,800/704  
    = 41 วินาที/เครื่อง 
ประสิทธิภาพสายการผลิต =เวลาการผลิตรวมทุกสถานี        (2) 
                               จ านวนคนงาน x รอบเวลาการท างานสถานีคอขวด 

             = 1224.31/ (42*45.98) = 63.42% 
 จากข้อมูลการผลิตของโรงงานที่กล่าวข้างต้น จะใช้
เป็นข้อมูลในการจัดสมดุลสายการผลิตและปรับปรุง
ประสิทธิภาพซ่ึงจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 วิเคราะห์งานย่อยเพื่อจัดสมดุลสายการผลิต 

เก็บข้อมูลเวลาการท างานของพนักงานแต่ละคนในแต่
ละสถานีโดยมีการจับเวลาแยกตามงานย่อยของพนักงานแต่
ละคน 

1. ศึกษาการเคลื่อนไหวของพนักงานและท าการ
ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของพนักงานในสถานีงานที่มีปัญหา  

2. ท าการโยกย้ ายงานระห ว่างสถานีที่ จะท าการ
ปรับปรุง ซ่ึงท าการปรับปรุงได้ดังน้ี  

2.1 ใช้หลักการ Rearrange ท าการย้ายงานย่อยที่ 
4 ของพนักงานคนที่ 17 ไปให้พนักงานคนที่ 16 ท าแทน ท าให้
ได้เวลาการท างานของคนที่ 16, 17 เท่ากับ 33.5, 35.32 ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การปรับปรุงงานย่อยระหว่างพนักงาน 16,17 

 
 

2.2 ใช้หลักการ Rearrange, Combine และ 
Eliminate แสดงในตารางที่ 3 ท าการปรับปรุงดังน้ี 

2.2.1 ท าการย้ายงานย่อยที่ 1 ของพนักงานคนที่ 29 
ไปให้พนักงานคนที่ 28 ท าแทน 

2.2.2 ท าการย้ายงาน ของพนักงานคนที่ 30 ไปให้
พนักงานคนที่ 29 ท าแทน ท าให้สามารถยกเลิกพนักงานคนที่ 
30 

2.3 ใช้หลักการ Rearrange ท าการย้ายงานย่อยที่ 
4 และ 5 ของพนักงานคนที่ 33 ไปให้พนักงานคนที่เพิ่มเข้ามา
ใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 การปรับปรุงงานย่อยระหว่างพนักงาน 28,29,30 

 
 
ตารางที่ 4 การแยกงานย่อยของพนักงาน 33 และเพ่ิมคนงานใหม่ 1 คน 

 
 
 
 

พนักงาน งานย่อย กระบวนการ เวลายอ่ย (S)พนักงานงานย่อย กระบวนการ เวลายอ่ย (S)

1 ยิงสกรู 13.83 1 ยิงสกรู 13.83

2 ติด Cover lead และเสียบสาย9.68 2 ติด Cover lead และเสียบสาย9.68

3 ทาจารบี 4.33 3 ทาจารบี 4.33

4 เสียบสาย steam 5.66

27.84 33.5

1 หยิบสกรแูละ Roller 7.69 1 หยิบสกรแูละ Roller 7.69

2 ยงิ Roller R 15.92 2 ยงิ Roller R 15.92

3 ยิง Roller L 11.71 3 ยิง Roller L 11.71

4 เสยีบสาย steam 5.66

40.98 35.32

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

16 16

17 17

พนักงาน งานย่อย กระบวนการ เวลายอ่ย (S)พนักงานงานย่อย กระบวนการ เวลายอ่ย (S)

1 เสียบปลัก๊ไฟ น าแก้วน  าใส่ 2.52 1 เสียบปลัก๊ไฟ น าแก้วน  าใส่ 2.52

2 ใส่บีกเกอร์และปิดประตู 2.45 2 ใส่บีกเกอร์และปิดประตู 2.45

3 ตั งเครื่อง,รอ 20 วนิาที 23.3 3 ตั งเครื่อง,รอ 20 วนิาที 23.3

4 บันทึกค่า,รอ 10 วนิาที 12.58 28.27

5
เอาบีกกอร์ออก,ถอด

ปลัก๊,ปิดประตู
5.14 4 บันทึกค่า,รอ 10 วนิาที

12.58

45.99 5
เอาบีกกอร์ออก,ถอด

ปลัก๊,ปิดประตู 5.14

17.72

33

33

เพิ่
มค

นง
าน

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง
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4.2 ท าการปรับปรุงงานย่อยของพนักงาน 
หลังจากโยกย้ายงานย่อย ท าให้สมดุลของสายการ

ประกอบเตาไมโครเวฟ มีการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่ 3 
สรุปว่ารอบเวลาการท างาน ลดลง จาก 45.98 วินาที และ
อยู่ในล าดับการท างานของพนักงานที่ 33 เปลี่ยนเป็น 
38.1 วินาที และอยู่ที่ล าดับพนักงานที่ 41  

4.2.1 ประสิท ธิภ าพสมดุลสายการผลิตหลั ง
ปรับปรุงเท่ากับ 

= 1224.31/ (42*38.1) = 76.5% 
 4.2.2 สรุปประสิทธิภาพสมดุลสายการผลิต ดัง
แสดงในตารางที่ 5 เน่ืองจากงานย่อยของพนักงานล าดับที่ 
33 ถูกแยกออกให้พนักงานอีกคนท าแทน ท าให้รอบเวลาการ
ท างานเปลี่ยนเป็น 38.1 วินาที ของการท างานพนักงาน
ล าดับที่ 41 และจ านวนพนักงานไม่ลดลง เน่ืองจากลดใน
ขั้นตอนที่ 30 แต่มาเพิ่มหลังขั้นตอนที่ 33 แทน 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลก่อน และ หลังการปรับปรุง 

 ก่อน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

ผลต่าง 

% ประสิทธิภาพ 63.42 76.5 +13.08 
รอบเวลาการท างาน 

(S) 
45.98 38.1 -2.9 

จ านวนคนงาน 42 42 - 
 
5. สรุป 
 ผลการจัดสมดุลสายการผลิตใหม่ท าให้ประสิทธิภาพ
การผลิต เพิ่มขึ้น 13.08% ท าให้ผลผลิต เพิ่มขึ้นเป็น ได้
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการที่เวลา takt time ลดลง อย่างไรก็
ตามจ านวนพนักงานไม่ลดลง เน่ืองจากมีการปรับลดในล าดับ
คนงานที่ 30 แต่ต้องเพิ่มในแผนกที่ต่อจากล าดับที่ 33  

ในการวิจัยน้ีได้ใช้หลักการ Rearrange ในการสลับงาน
ย่อยระหว่างคนงานล าดับที่ 16, 17 และ ล าดับที่ 33 
นอกจากน้ีใช้หลักการ Rearrange, Combine และ 
Eliminate ในการปรับปรุงการท างานคนงานล าดับที่ 28, 29 
และ 30 
 นอกจากการปรับปรุงโดยใช้เทคนิค ECRS แล้ว งานที่
ควรปรับปรุงต่อไป คือ ควรวิเคราะห์เรื่อง การลดการ

เคลื่อนไหวและ เวลาในแต่ละสถานีงาน โดยเน้นที่ล าดับ

คนงาน 41 ซ่ึงท างานตรวจสอบ รวมทั้งการออกแบบ

อุปกรณ์ช่วยงานเพื่อให้พนักงานท างานได้สะดวกและรวดเร็ว

ขึ้น เช่น ล าดับคนงานที่ 14 และ Marking เสียบสายไฟ
ใช้เวลาท างาน 37.42 วินาที ใช้เวลานานเป็นล าดับที่ 2 รอง
จากล าดับที่ 41 ซ่ึงควรหาแนวทางเวลาการท างานลง และจะ
ช่วยลดจ านวนคนงานลงได้ รวมทั้งเพิ่มผลผลิตได้อีก  
 แนวทางการจัดสมดุลสายการผลิตน้ี สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการประกอบชิ้นส่วน เช่น การ
ประกอบเครื่องไฟฟ้าชนิดอ่ืน การประกอบรถยนต์ เป็นต้น 

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนและเวลาการผลิตของพนักงานแต่ละคนหลังการจัด

สมดุลสายการผลิตใหม ่

26.53
31.88

29.50
20.26

30.40
28.07

30.38
24.70

23.95
28.76

32.22
31.49

28.41
37.43

30.22
33.5

35.32
35.63

27.16
26.48
26.79

22.66
27.15

25.66
30.92

20.38
30.04

34.52
38.5

22.89
32.72

28.27
17.72

27.55
34.68

30.80
32.97

28.58
25.71

28.04
38.10

27.36
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เวลาท างาน (S)
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พนักงาน

เวลาการท างานและขั้นตอนการท างานหลังปรับปรุง
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาหาระดบัของปจัจยัทีเ่หมาะสมในการเชื่อมเสยีดทานแบบกวนของวสัดุ

ต่างชนิดระหว่างเหลก็กล้าคาร์บอน SS400 กบัอลูมเินียมผสมเกรด 6063 โดยใช้หลกัการออกแบบการทดลอง 
ปจัจยัที่ศกึษา ประกอบด้วย 4 ปจัจยั ได้แก่ ความเรว็หมุนเชื่อม 4 ระดบั (450 500 550 และ 600 รอบต่อนาท)ี 
ความเร็วเดินเชื่อม 4 ระดับ (30 40 50 และ 60 มิลลิเมตรต่อนาที) รูปร่างหัวกวนและบ่า 4 รูปทรง (หัวกวน
ทรงกระบอกบ่าเวา้ หวักวน ทรงกระบอกบ่าตรง หวักวนทรงกระบอกเกลยีวบ่าเวา้ และหวักวนทรงกระบอกเกลยีว
บ่าตรง) และมุมเอยีง 2 ระดบั (1 และ 3 องศา) จากผลการทดลอง พบว่า ปจัจยัทีใ่หค่้าเฉลีย่ความตา้นทานแรงดงึ
สงูสดุ 188 MPa  คอื ความเรว็หมุนเชื่อม 550 รอบต่อนาทคีวามเรว็เดนิเชื่อม 60 มลิลเิมตรต่อนาท ีรปูร่างหวัแบบ
ทรงกระบอกเกลยีวบ่าเวา้ และมุมเอยีง 3 องศา และจากผลการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมประมวลผลทางสถติ ิพบว่า 
ความเรว็หมุนเชื่อมเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อค่าความต้านทานแรงดงึมากทีสุ่ด และระดบัปจัจยัในการเชื่อมทีเ่หมาะสม
คอื ความเรว็หมุนเชื่อม 550 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ เชื่อม 30 มลิลเิมตรต่อนาท ีรปูร่างหวัแบบทรงกระบอกบ่า
เวา้ และมุมเอยีง 1 องศา การยนืยนัผลระดบัปจัจยัทีเ่หมาะสม พบค่าความตา้นทานแรงดงึ 190 MPa 
ค าหลกั การเชื่อมเสยีดทานแบบกวน, เหลก็กลา้คารบ์อน SS400, อลูมเินียมผสมเกรด 6063, การออกแบบการ
ทดลอง 
 

Abstract 
The objective of this research was to determine the optimal friction stir welding process 

parameters of dissimilar material between carbon steel grade SS400 and aluminum alloy grade 6063 
using the design of experiment technique to maximize the tensile strength. The four welding parameters 
consisted of 4 levels of rotational speed (450 500 550 and 600 rpm), 4 levels of traverse speed (30 40 
50 แ ล ะ  60 mm. /min) , 4 shapes of tool pin and shoulder (cylindrical smooth pin with curve surface 
shoulder, cylindrical smooth pin with flat surface shoulder, spiral pin with curve surface shoulder and 
spiral pin with flat surface shoulder)  and 2 levels of tool tilt angle ( 1 and 3 degree) .  From the 
experimental results, the welding conditions yielding the average maximum tensile strength of 188 MPa 
were rotational speed 550 rpm, traverse speed 60 mm./min, spiral pin with curve surface shoulder and 
tool tilt angle 3 degree. In addition, the statistic analytical result indicated that the rotational speed was 
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the most significant factor and the predicted optimal conditions were rotational speed 550 rpm, traverse 
speed 30 mm./min, cylindrical smooth pin with curve surface shoulder and tool tilt angle 1 degree. The 
predicted optimal value of tensile strength was 190 MPa. The result was verified through confirmation 
experiments.  
Keywords: Friction Stir Welding, SS400 Carbon Steel, Aluminum Alloy 6063, Design of Experiment 
 
1. บทน า 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมี
พรมแดนติดกบัประเทศใกล้เคียง การเดินทางระหว่าง
ประเทศ การท่องเทีย่ว การขนส่ง การคมนาคม และการ
ตดิต่อคา้ขายจ าเป็นต้องใชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทาง 
การประกอบเรอืทีใ่ชใ้นลุ่มน ้าบรเิวณเขตตดิต่อดงักล่าวจะ
เป็นเรือขนาดเล็กซึ่งใช้อลูมิเนียมเป็นชิ้นส่วนในการ
ประกอบ  ขณะที่การประกอบเรอืขนาดใหญ่จะใช้โลหะ
ประเภทเหลก็กลา้คารบ์อน SS400 ซึง่เป็นโลหะทีม่คีวาม
แขง็แรงสูงแต่ก็มนี ้าหนักสูงเช่นเดยีวกนั เรอืที่มนี ้าหนัก
สงูขณะขนส่งหรอืขณะท าการบรรทุกสนิคา้หรอืผูโ้ดยสาร
จ านวนมาก ย่อมส่งผลให้เรือจ าต้องแบกรับภาระมาก 
ระยะจมน ้าของเรอืสงู ท าให้เรอืเกดิการปะทะกบัเศษหนิ 
ดนิ ทราย และสิง่ต่างๆ ใต้น ้า จนเกดิการสกึกร่อนและผุ
ผงัของเรือ ส่งผลต่ออายุการใช้งานของเรือ ดังนัน้จึงมี
ความพยายามที่จะน าเอาวัสดุมีน ้าหนักเบา และยังคง
รกัษาความแขง็แรงใกล้เคยีงกบัวสัดุเดมิทีเ่ป็นโลหะเหลก็ 
มาประกอบกันเป็นโครงสร้างเรือขนาดใหญ่  วัสดุที่มี
น ้ าหนักเบาอย่างอลูมิเนียมจึงได้รับความสนใจเพื่ อ
น ามาใช้ในการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยเฉพาะ
อลมูเินียมเกรด 6063 ซึง่มคีุณสมบตัทิางกลทีด่ ีมนี ้าหนัก
เบา มีคุณสมบตัิต้านทานการกดักร่อนที่ด ีมีเปอร์เซ็นต์
การยดืตวัสงู และรบัแรงกระแทกไดด้ ี อย่างไรกต็ามหาก
น าเอาอลูมเินียมประกอบเขา้กบัวสัดุเดมิทีเ่ป็นเหลก็ ย่อม
มคีวามจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการในการเชือ่มประสานวสัดุ
ทัง้ 2 ประเภทนี้ เข้าด้วยกัน ซึ่งแนวเชื่อมประสานที่
เกิดขึ้นจ าเป็นต้องมีความแขง็แรง ทนทาน และไม่เกิด
ปญัหาการแตกหักของวัสดุ ซึ่งในปจัจุบันการเชื่อม
เหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ยงัเป็นการเชื่อมแบบหลอม
ละลาย[1] โดยให้ความร้อนจนเกิดการหลอมละลาย ซึ่ง
อาจส่งผลต่อโครงสรา้งของแนวเชื่อม และกระบวนการนี้
ไม่สามารถเชื่อมเหลก็กลา้คารบ์อน SS400 ประสานเขา้

กบัอลมูเินียม 6063 ได ้ 
 การเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย
สถาบนัด้านการเชื่อมของประเทศองักฤษ (The welding 
Institute: TWI)[2]  เป็นการเชื่อมประสานวสัดุในสภาวะ
ของแขง็ (Solid State) โดยความร้อนที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมจะต ่ากว่าจุดหลอมละลายของวสัดุที่น ามาเชื่อม จงึ
เหมาะในการเชื่อมวสัดุที่มีความยากในการเชื่อมอย่าง
อลมูเินียมและสามารถใชใ้นการเชื่อมวสัดุต่างชนิดได้ด[ี3] 
หากสามารถน าอลูมิเนียมมาเชื่อมประสานเข้ากบัโลหะ
กลุ่มเหลก็เพื่อประกอบกนัเป็นโครงสรา้งของเรอืจะส่งผล
ต่อน ้าหนักของเรอืที่ลดลง  การลดลงของน ้าหนักเรอืท า
ใหป้ระหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ[4]  และระยะจมของเรอืลดลง
ส่งผลให้เรือได้รบัภาระจากการสกึกร่อนที่ลดลงเช่นกัน 
อย่างไรกต็ามการเชื่อมเสยีดทานแบบกวนนัน้ จ าเป็นตอ้ง
ศึกษาสมบัติของวสัดุ และความเป็นไปได้ในการเชื่อม 
นอกจากนี้จ าเป็นต้องศึกษาหาปจัจยัที่เหมาะสมในการ
เชื่อม เพื่อหาค่าระดับปจัจยัที่ท าให้ได้ค่าสมบัติทางกล
ของแนวเชื่อมสูง และแนวเชื่อมประสานมคีวามแขง็แรง
ทนต่อภาระกรรมทีม่ากระท าไดด้[ี5] 
 
 

 
 

รปูที ่1 การเชือ่มเสยีดทานระหว่างเหลก็กบัอลมูเินียม 
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2. วิธีการทดลอง 
2.1 ช้ินงานทดลอง 
 เหลก็กลา้คารบ์อน SS400 และอลมูเินียมผสมเกรด 
6063 ขนาดความกวา้ง 50 มลิลเิมตร ยาว 150 มลิลเิมตร 
และความหนา 6 มลิลเิมตร ถูกน ามาใชใ้นการเชื่อมเสยีด
ทานแบบกวน และถูกวางอยู่ในด้าน AS (Advancing 
Side) และด้าน RS (Retreating Side) ตามล าดบั ดงัรูป
ที ่1 
 

2.2 เครือ่งมือและอปุกรณ์ในการทดลอง 
 เครื่องมอืเชื่อมท าจากเหลก็กลา้เครื่องมอืเกรด SKH 
57 ทัง้หมด 4 รูปทรง ดังรูปที่  2 ได้แก่  (a) หัวกวน
ทรงกระบอกบ่าเวา้ (b) หวักวนทรงกระบอกเกลยีวบ่าเวา้ 
(c) หวักวนทรงกระบอกบ่าตรง (d) หวักวนทรงกระบอก
เกลยีวบ่าตรง มขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของบ่าเครื่องมอื 
20 มิลลิเมตร ตัวกวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 
มิลลิเมตร ความยาว 5.8 มิลลิเมตร ท าการเชื่อมโดย
เครื่องจกัรกลแบบอตัโนมัติ (Computerized Numerical 
Control; CNC) Litz รุ่น CV-1200a 
 
 

 
รปูที ่2 รปูทรงเครือ่งมอืเชือ่ม 

 
2.3 ตวัแปรในการทดลอง 
 การเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหว่างเหล็กกล้า
ค าร์บ อน  SS400 กับ อลู มิ เนี ย ม ผ สม เก รด  6 063 
ก าหนดให้มรีะยะสอดของเครื่องมอืเชื่อมจากด้าน RS สู่
ดา้น AS ระยะ0.1 มลิลเิมตร โดยมตีวัแปรในการทดลอง 
ดงัตารางที ่1 
 
 
 

 

ตารางที ่1 ตวัแปรและระดบัในการทดลอง 
ตวัแปรใน
การเชือ่ม 

หน่วย ระดบั 
1 2 3 4 

ความเรว็
หมุนเชือ่ม 

รอบต่อ
นาท ี

450 500 550 600 

ความเรว็
เดนิเชือ่ม 

มลิลเิมตร
ต่อนาท ี

30 40 50 60 

รปูทรง
เครื่องมอืเชือ่ม 

- กระบอก
บ่าเวา้ 

กระบอก
เกลยีวบ่า

เวา้ 

กระบอก
บ่าตรง 

กระบอก
เกลยีวบ่า
ตรง 

มุมเอยีง องศา 1 3 - - 
 

ตารางที่ 2 การออกแบบการทดลองโดยวธิกีารทางทากูชิจ านวน 
16 การทดลอง  (Taguchi Array L16) 

การ
ทดลอง 

ความเรว็
หมนุเชือ่ม 
(รอบต่อ
นาท)ี 

ความเรว็
เดนิเชือ่ม 
(มลิลเิมตร
ต่อนาท)ี 

รปูทรง
เครือ่ง 
มอื 
เชือ่ม 

มมุเอยีง 
(องศา) 

1 450 30 a 1 
2 450 40 b 1 
3 450 50 c 3 
4 450 60 d 3 
5 500 30 b 3 
6 500 40 a 3 
7 500 50 d 1 
8 500 60 c 1 
9 550 30 c 1 
10 550 40 d 1 
11 550 50 a 3 
12 550 60 b 3 
13 600 30 d 3 
14 600 40 c 3 
15 600 50 b 1 
16 600 60 a 1 

 
2.4 การออกแบบการทดลอง 
 การออกแบบการทดลองจากตวัแปรทีก่ าหนด โดย
ใชว้ธิกีารทางทากูช ิ(Taguchi Method) โดยท าการเชื่อม
ทัง้หมด 16 การทดลอง ท าการทดลองซ ้าการทดลองละ 2 
แนวเชื่อม โดยตารางที่ 2 แสดงผลการออกแบบการ
ทดลอง  
2.5 การทดสอบสมบติัความต้านทานแรงดึง 
 เหลก็กลา้คารบ์อน SS400 กบัอลูมเินียมผสมเกรด 
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6063 ทีผ่่านการเชื่อมเสยีดทานแบบกวน ตามเงื่อนไขใน
ตารางที่ 2 ถูกน ามาตัดด้วยเครื่องตัด Wire Cut ให้เป็น
รปูทรงตามมาตรฐานการทดสอบแรงดงึ ASTM-E8 ดงัรูป
ที่  3  แล้วน าไปทดสอบแรงดึงโดยเครื่ องทดสอบ 
GOTECH รุ่น GT-7001 
 

 
รปูที ่3 ชิน้งานทดสอบแรงดงึตามมาตรฐาน ASTM-E8 (หน่วย: 

มลิลเิมตร) 
 

2.6 การวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 
 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาอทิธพิลจากตวัแปรในการ
เชื่อมเสยีดทานแบบกวนเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 กบั
อลูมเินียมผสมเกรด 6063 โดยการออกแบบการทดลอง
โดยวิธีการทางทากูชิ และวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติมินิแทป 16 (Minitab version 
16) ในการวิเคราะห์ผลและเงื่อนไขตัวแปรการเชื่อม 
เพื่อให้ได้ค่าการทดสอบแรงดึงที่เหมาะสม (Response 
Parameter) 
 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึง 
 หลงัจากท าการเชื่อมตามตวัแปรจากการออกแบบ
การทดลอง ชิ้นงานจะถูกน ามาท าการทดสอบสมบตัทิาง
กลโดยการทดสอบแรงดึง 16 ชุดการทดลอง แต่ละชุด
การทดลองท าการทดสอบแรงดงึ 3 ชิน้ แลว้จงึน าผลการ
ทดลองทีไ่ดม้าหาค่าเฉลีย่พรอ้มค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงั
ตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ผลจากการทดสอบแรงดงึ 
การ

ทดลอง 
ค่าเฉลีย่
แรงดงึ 
(MPa) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ
ทดลอง 

ค่าเฉลีย่
แรงดงึ 
(MPa) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 168 4.81 9 179 5.24 
2 161 2.68 10 177 2.84 
3 139 4.49 11 181 1.70 
4 161 1.47 12 188 4.10 
5 180 4.60 13 175 2.85 
6 181 4.17 14 178 3.73 
7 187 3.68 15 177 3.23 
8 171 4.49 16 176 3.49 

3.2 ผลการวิเคราะหผิ์วหน้าแนวเช่ือม 
 การวิเคราะห์ผิวหน้าแนวเชื่อมโดยการสังเกต
ผิวหน้าเชิงมหภาค เพื่อดูจุดบกพร่องและลกัษณะของ
ผวิหน้า พบว่า การเชื่อมโดยใช้หวักวนทรงกระบอกบ่า
ตรง ความเรว็หมุนเชื่อม 450 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ
เชื่อม 50 มลิลเิมตรต่อนาท ีและมุมเอยีง 3 องศา ซึง่เป็น
ตวัแปรการเชื่อมทีใ่หผ้ลจากทดสอบแรงดงึเฉลีย่ต ่าทีส่ดุที่
ระดบัค่าเฉลีย่ 139 MPa พบจุดบกพร่องบนผวิหน้าแนว
เชื่อมมลีกัษณะเป็นรูโพรงขนาดเลก็ การเกลีย่ผวิหน้าไม่
สม ่าเสมอ เกิดครีบบรเิวณขอบแนวเชื่อมเล็กน้อย และ
การเกลี่ยอลูมเินียมผสมเกรด 6063 ไปยงัด้านเหลก็กล้า
คารบ์อน SS400 ไม่สม ่าเสมอ ดงัรูปที่ 4 ซึง่อาจเกดิจาก
ความเรว็หมุนเชื่อมและความเรว็เดนิเชื่อมที่ไม่สมัพันธ์
กนั ขณะทีก่ารเชื่อมโดยใชห้วักวนทรงกระบอกเกลยีวบ่า
เวา้ ความเรว็หมุนเชื่อม 550 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ
เชื่อม 60 มลิลเิมตรต่อนาท ีและมุมเอยีง 3 องศา ซึง่เป็น
เงื่อนไขการเชื่อมทีใ่หผ้ลการทดสอบแรงดงึเฉลีย่สงูทีส่ดุที่
ระดบั 188 MPa พบว่าผวิหน้าของแนวเชื่อมมคีวามเรยีบ
สม ่าเสมอ ไม่พบจุดบกพร่องเกิดขึ้น มีครบีบรเิวณขอบ
แนวเชื่อมเล็กน้อย การเกลี่ยอลูมิเนียมผสมเกรด 6063 
เขา้สูด่า้นเหลก็กลา้คารบ์อน SS400 เป็นไปอย่างสมบรูณ์ 
ดังรูปที่  5 ซึ่งอาจเกิดจากความเร็วหมุนเชื่ อมและ
ความเรว็เดนิเชื่อมมคีวามสมัพนัธ์กนั นอกจากนี้ เกลยีว
ของตัวกวนสามารถท าหน้าที่ในการดึงเศษอลูมิเนียม
มายงัดา้นเหลก็ไดด้ ีหวักวนทีม่เีกลยีวนี้มคีวามเหมาะสม
ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุต่างชนิดระหว่าง
เหลก็กับอลูมิเนียม [6] ในขณะที่บ่าตัวกวนที่มีลกัษณะ
เป็นทรงเวา้จะส่งผลใหเ้กดิการคลายเศษของอลูมเินียมที่
ด ีเนื่องจากอลูมเินียมมคีวามอ่อนตวัสูงกว่าเหลก็ จงึท า
ใหอ้ลมูเินียมมกีารเคลื่อนตวัตามช่องของบ่าเวา้มายงัดา้น
ของเหลก็กลา้ได้ด ีท าใหเ้กดิการประสานและรวมตวัของ
วสัดทุัง้ 2 ดา้นไดด้ ี[7] 
 

 
รปูที ่4 การเชือ่มโดยใชห้วักวนทรงกระบอกบ่าตรง ความเรว็หมนุ
เชือ่ม 450 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิเชือ่ม 60 มลิลเิมตรต่อนาท ี

และมมุเอยีง 3 องศา 
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รปูที ่5 การเชือ่มโดยใชห้วักวนทรงกระบอกเกลยีวบ่าเวา้ ความเรว็
หมนุเชือ่ม 550 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิเชือ่ม 60 มลิลเิมตรต่อ

นาท ีและมมุเอยีง 3 องศา 
 

3.3 การตรวจสอบตวัแบบจ าลอง 
 การตรวจสอบตวัแบบจ าลองมคีวามส าคญัเป็นอย่าง
มาก เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมขอ้มูลจากการทดลองก่อนท าการวิเคราะห์ผล 
หลงัจากตรวจสอบตวัแบบจ าลองแลว้ จากนัน้จงึน าไปท า
การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทีเ่กดิขึน้ [8] ดงัรปูที ่6 
 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์่าความแปรปรวน 
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รปูที ่6 แสดงการตรวจสอบค่าความถกูตอ้ง 
 

 ก า รต รว จ สอบ ค ว าม เป็ น อิ ส ร ะข อ งข้ อ มู ล 
(Independent of Data) โดยการพิจารณาจากกราฟที่

เกดิขึน้พบว่า กราฟของขอ้มลูมกีารกระจายตวัในลกัษณะ
ทีไ่ม่สามารถคาดเดาหรอืท านายแนวโน้มได้ ขอ้มูลมกีาร
กระจายแบบอสิระต่อกนั ดงัรปูที ่7 
 

 
 

รปูที ่7 กราฟแสดงการกระจายตวัของขอ้มลู 
 

 การตรวจสอบความเป็นปกติของข้อมูล โดยการ
ตรวจสอบ Normal Probability Plot จากกราฟทีเ่กดิขึน้มี
ลกัษณะเป็นเส้นตรง ดังรูปที่ 8 แสดงถึงข้อมูลจากการ
วเิคราะหม์คีวามปกต ิ
 

 
 

รปูที ่8 กราฟ Normal Probability Plot 
 

 สมการถดถอย (สมการที่ 1) ที่ได้จากการทดลองมี
ความถูกต้อง โดยสามารถพิจารณาจากค่าสมัประสทิธิ ์
ของการตดัสนิใจ (Determination; R2) จากขอ้มลูตารางที ่
4 โดยมคี่า R2 เท่ากบั 84.4% แสดงถึงอตัราการทดลอง 
100 หน่วย เป็นความผันแปรจากเงื่อนไขการเชื่อม
ทัง้หมด 4 ตัวแปร 84.4 หน่วย และเกิดจากปจัจยัที่ไม่
สามารถควบคุมได้ 15.6 หน่วย พิจารณาค่า R2 adj 
เท่ากบั 53.1% มคี่าแตกต่างจากค่า R2 ระดบัหนึ่ง แสดง
ถึ งจ าน วนข้อมู ลทั ้ง  1 6  ก ารทดลองที่ น าม าใช้ มี
ความสมัพนัธก์นัระดบัหนึ่ง ซึ่งสมการนี้มขีอบเขตในการ
ทดลองที่ ความเร็วหมุนเชื่อม (450 500 550 และ 600 

Source DF Seg SS Adj SS Adj 
MS 

F P 

Rotating 
Speed 

3 1575.28 1575.28 525.09 7.28 0.028 

Travelling 
Speed 

3 87.24 87.24 29.08 0.40 0.758 

Tools 
Geometry 

3 271.65 271.65 90.55 1.25 0.384 

Tilt 
Angle 

1 12.29 12.29 12.29 0.17 0.697 

Error 5 360.88 360.88 72.18   
Total 15 2307.34     
S = 8.496   R-Sq = 84.4%   R-Sq (adj) = 53.1% 
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รอบต่อนาที) ความเร็วเดินเชื่อม (30 40 50 และ 60 
มิลลิเมตรต่อนาที) รูปทรงหัวกวน 4 รูปทรง (หัวกวน
ทรงกระบอกบ่าเวา้ หวักวนทรงกระบอกเกลยีวบ่าเวา้ หวั
กวนทรงกระบอกบ่าตรง และหวักวนทรงกระบอกเกลยีว
บ่าตรง) และมุมเอยีง 2 ระดบั (1 และ 3 องศา) เท่านัน้ 
 

UTS (MPa) =  120.602 +  0.123911 (A) - 0.076926 
(B) - 0.909244 (C)………(1) 
เมื่อ (A) คือ ความเร็วหมุนเชื่อม (B) คือ ความเร็วเดิน
เชื่อม และ (C) คอื มุมเอยีง 
 

 การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทีไ่ดจ้ากการทดลอง
ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พิจารณาจากค่า P-value พบว่า
อทิธพิลของปจัจยัหลกั คอืความเรว็หมุนเชื่อม มอีทิธพิล
ต่อค่าความแขง็แรงดงึทีบ่รเิวณแนวเชือ่มอย่างมนียัส าคญั 
ดงัตารางที ่4 
 จากรูปที่ 9 พิจารณากราฟความเร็วหมุนเชื่อม
พบว่า ทีร่ะดบัความเรว็หมุนเชื่อม 450 รอบต่อนาท ีมคี่า
ความแขง็แรงดงึที่ต ่า หากเพิม่ระดบัความเรว็หมุนเชื่อม 
500 รอบต่อนาทีจะส่งผลให้ค่าความแข็งแรงดึงสูงขึ้น 
โดยระดับความเร็วหมุนเชื่อมที่ 550 รอบต่อนาที มีค่า
ความแข็งแรงดึงที่สูงที่ สุด  จากนั ้นจะต ่ าลงที่ ระดับ
ความเรว็หมุนเชื่อม 600 รอบต่อนาที ซึ่งความเรว็ที่สูง
เกนิไป สง่ผลต่อความรอ้นทีม่าก [9] ขณะทีค่วามเรว็เดนิ
เชื่อมที ่30 มลิลเิมตรต่อนาท ีมคี่าการทดสอบแรงดงึที่ดี
ทีสุ่ด หากเพิม่ความเรว็เดนิจะสง่ผลใหค้่าการทดสอบแรง
ดึงต ่ าลงอาจเกิดจากค่ าความเร็วเดินไม่สัมพันธ์กับ
ความเร็วหมุนกวน อย่างไรก็ตามแรงดึงจะขยับสูงขึ้น
เลก็น้อยที ่60 มลิลเิมตรต่อนาท ีการเปลีย่นแปลงหวักวน
กส็่งผลต่อแรงดงึเช่นกนั [10-12] ขณะที่หวักวนที่ให้ผล
การทดสอบแรงดงึทีด่ทีีสุ่ดคอื หวักวนทรงกระบอกบ่าเวา้ 
หวักวนทรงกระบอกเกลยีวบ่าเว้า หวักวนทรงกระบอก
เกลยีวบ่าตรง และหวักวนทรงกระบอกบ่าตรงตามล าดบั 
อาจเกิดจากบ่าที่มีความเว้าสามารถกวนวัสดุด้าน
อลูมเินียมมายงัด้านเหลก็กล้าไดด้ ีเนื่องจากบ่าเวา้มเีนื้อ
ทีห่รอืช่องว่างในการเคลื่อนทีแ่ละคายเศษของเน้ือวสัดุทีด่ ี
ขณะทีมุ่มเอยีงทีร่ะดบั 1 องศาใหผ้ลการทดสอบแรงดงึที่
ดี หากเพิ่มองศาในการเชื่อมจะส่งผลให้ค่าการทดสอบ
แรงดงึต ่าลงเลก็น้อย 

 
รปูที ่9 อทิธพิลของปจัจยัหลกั 

  

4. สรปุผลการทดลอง 
 การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนระหว่าง
เหลก็กลา้คารบ์อน SS400 กบัอลูมเินียมผสมเกรด 6063 
สามารถเชื่อมตดิกนัไดแ้ละมคีวามแขง็แรงของแนวเชื่อม 
โดยสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 1. การเชื่อมโดยใช้หวักวนทรงกระบอกเกลียวบ่า
เวา้ ความเรว็หมุนเชื่อม 550 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ
เชื่อม 60 มิลลเิมตรต่อนาที และมุมเอยีง 3 องศา ให้ค่า
การทดสอบแรงดึงสูงที่สุดเฉลี่ย 188 MPa โดยคิดเป็น 
78.33 เปอรเ์ซน็ต์ของอลูมเินียมผสมเกรด 6063 ซึ่งเป็น
วสัดุทีใ่ชเ้ป็นวสัดุหลกัในการเชื่อม  
 2. ค ว าม เร็ว ห มุ น เชื่ อ ม เป็ น ป ัจ จัย ห ลัก ที่ มี
ความส าคัญในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหว่าง
เหลก็กลา้คารบ์อน SS400 กบัอลูมเินียมผสมเกรด 6063 
การเปลี่ยนแปลงระดับความเร็วให้สูงขึ้นหรือต ่ าลงจะ
ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อม ซึ่งปจัจัยที่
ส่งผลรองลงมาคือรูปทรงของเครื่องมือเชื่อม ความเร็ว
เดนิเชื่อม และมุมเอยีงตามล าดบั 
 3. การเชื่อมเสยีดทานแบบกวนมีความจ าเป็นใน
การหาค่าทีเ่หมาะสมในการเชื่อม และยงัจ าเป็นตอ้งหาค่า
ความสัมพันธ์ของปจัจัยหลักที่ ใช้ในการเชื่ อมด้วย 
เนื่องจากวสัดุที่น ามาท าการเชื่อมเสยีดทานมีมากมาย
หลายประเภท ซึง่แต่ละประเภทจะมค่ีาปจัจยัในการเชื่อม
ทีแ่ตกต่างกนั 
 4. การใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมประมวลผลทางสถิติพบว่า ระดบัปจัจยัในการ
เชื่อมที่เหมาะสมคือ ความเร็วหมุนเชื่อม 550 รอบต่อ
นาท ีความเรว็เดนิเชื่อม 30 มลิลเิมตรต่อนาที รูปร่างหวั
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กวนทรงกระบอกบ่าเวา้ และมุมเอยีง 1 องศา สามารถให้
ระดบัปจัจยัที่เหมาะสมที่สุด และได้ผลการทดสอบความ
ตา้นทานแรงดงึ 190 MPa 
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ผลกระทบของตวัแปรการเช่ือมและการให้ความร้อนหลงัการเช่ือมต่อสมบติัทาง
กลของการเช่ือมท่อติดครีบระหว่างท่อเหลก็กล้า SA-213 T91 กบัครีบ SA-240 TP 

409 ด้วยกระบวนการเช่ือมแบบความต้านทานความถ่ีสงู 
Effects of Welding Parameter and Post Weld Heat Treatment on Mechanical 
properties of Finned Tube between SA-213 T91 with SA-240 TP409 Steels by 

High Frequency Resistance Welding Process 
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บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาตวัแปรงานเชื่อมและการใหค้วามรอ้นหลงัการเชื่อมทีม่ผีลต่อสมบตัทิางกลของ
การเชื่อมท่อตดิครบีระบายความรอ้นทนชองเหลก็กลา้ทนความรอ้นสงู SA-213 เกรด T91 และครบีเหลก็กลา้ไร้
สนิมเฟอร์รติิค SA-240 เกรด TP409 โดยท าการเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมแบบต้านทานความถี่สูง ผลการ
ทดลองพบว่าเมื่อใชก้ระแสไฟฟ้าที ่6.5A, 11 kV และความถี่ต ่าที ่90-100 rpm. ส่งผลใหก้ารตรวจสอบขนาดของ
ชิน้งานหลงัการเชื่อมไม่ตดิกนัระหว่างท่อกบัครบี ในขณะทีก่ารใชค้วามเรว็รอบในการเชื่อมทีส่งูพบว่าจะมคี่าการ
ทดสอบแรงดงึในแนวเชื่อมทีต่ ่า จากการทดลองพบว่าเมื่อเพิม่ความเรว็รอบในการเชื่อมจะต้องเพิม่กระแสไฟฟ้า
และแรงดนัไฟฟ้าเพื่อใหเ้กดิการสมดุลกบัค่าความรอ้นระหว่างการเชื่อม ซึง่ค่าความรอ้นระหว่างการเชื่อมทีเ่กดิขึน้
ส าหรบัการเชื่อมแบบความตา้นทานความถีส่งูควรทีท่ าใหท้่อกบัครบีเชื่อมตดิกนัอยู่ในช่วง 300-400J/mm และหลงั
การอบใหค้วามรอ้นหลงัการเชื่อมทีอุ่ณหภูม ิ760 ºC พบว่าค่าการทดสอบแรงดงึและค่าความแขง็ต ่าลง เน่ืองจาก
เฟสมารเ์ทนไซต์ในแนวเชื่อมและบรเิวณกระทบร้อนเกดิการเปลีย่นแปลงเฟสเป็นเทมเปอร์มารเ์ทนไซต์ ผลการ
ทดลองสามารถสรุปได้ว่าการอบใหค้วามรอ้นหลงัการเชื่อมไม่จ าเป็นส าหรบัการผลติท่อติดครบีระบายความรอ้น 
SA-213 เกรด T91 เมื่อวสัดุถูกน าไปใชง้านทีอุ่ณหภมูสิงูจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเฟสจากมารเ์ทนไซตเ์ป็นเทม
เปอรม์ารเ์ทนไซตโ์ดยอตัโนมตั ิ
ค าหลกั  ท่อตดิครบีระบายความรอ้น การเชื่อมดว้ยความต้านทานความถี่สงู วสัดุ SA-213 T91 การอบให้ความ
รอ้นหลงัการเชื่อม 
 
 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

643 

 

Abstract 
The finned tube is widely used for the power plant and petrochemical industries due to their 

increases performance of heat exchange. The production method for manufacturing is the high frequency 
resistance welding process (HFRW) .  During welding, the welding parameters ( current, voltage and 
speed) are mainly effect to quality and mechanical properties of the finned tube. This present work aims 
to study the effect of welding parameter and post weld heat treatment (PWHT) on the finned tube of high 
temperature steel (SA-213 T91) with a fin of ferritic stainless steel (SA-240 TP409) welding by using the 
HFRW process.  The experimental results showed that when using welding current 6.5A and voltage 
11kV the appropriate tube rotating speed was 90-100 rpm. These relationships can be explained by in 
case of lower speed lead to unaccepted final dimension, higher speed showed low tensile strength of 
weldment. It also was found that when increase of tube speed the welding current and voltage shall be 
increased in order to balance the heat input. It can be recommended that the control of heat input in the 
range of 300-400J/mm was suitable for the finned tube production by the HFRW process. After post weld 
heat treatment at 760oC, tensile strength and hardness were decreased due to the martensite phase in 
weldment and HAZ was transformed to the tempered martensite.  However, the reduction of tensile 
strength was reduced not significantly. Form these results it can be recommended that PWHT process of 
the finned tube SA-213 T91 steel is not essential due to when it used at high temperature the martensite 
will automatically transforms to the tempered martensite.   
Keywords:  Finned Tube, HFRW process, SA-213 T91, Post weld heat treatment, Welding process 
 
1. บทน า 

ท่ อติดครีบ ระบายความร้อน  (Fin-Tube) เป็ น
อุปกรณ์ทีถู่กตดิตัง้ในอุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น (Heat 
Exchanger, Fin Fan) อุปกรณ์ใน Power Boiler ซึ่งนิยม
น า ม า ใช้ ใน ง า น อุ ต ส าห ก ร ร ม โ ร ง ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ า ,  
อุตสาหกรรมปิโตรเคมคีอล, โรงกลัน่น ้ามนั มคีวามส าคญั
อย่างมากในกระบวนการผลติ  ซึง่การใชง้านทีอุ่ณหภูมสิงู
อย่างในอุตสาหกรรมโรงผลิตไฟฟ้า จะต้องใช้วสัดุที่ทน
ความรอ้นสงู จงึมกีารผลติ ท่อ โดยใชเ้หลก็กลา้โครเมีย่ม-
โมลปิดนิัม่ (Cr-Mo Steel) เป็นเหลก็กลา้ทนความรอ้นสูง 
มีส่วนผสมของธาตุโครเมี่ยมอยู่ 0.5-9% โมลิปดินัม่อยู่ 
0.5-1% และมคีารบ์อนไม่เกนิ 0.15% โครเมีย่มจะช่วยใน
การสร้างผิวออกไซด์เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และ โม
ลปิดนิัม่ช่วยเพิม่ความแขง็แรงใหก้บัเหลก็กล้าทีใ่ชง้านใน
อุณหภูมิสูง และใช้ครบีที่ท าจากวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 
เฟอร์ริติค มีส่วนผสมระหว่างธาตุ Chromium, Carbon, 
เหลก็ ซึง่จะม ีChromium ผสมอยู่ประมาณ 11% ถงึ 30% 
เหล็กกล้าไร้สนิม เฟอร์ริติค จะมีความเหนียวสูง ความ

ตา้นทานการกดักร่อนทีด่ ีปจัจุบนัท่อ Fin-Tube ทีท่ าจาก
เหล็กกล้าทนความร้อน SA-213 Grade T91 มีความ
ต้องการในการใช้เป็นอุปกรณ์ในการติดตัง้ในอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้นมากขึน้ ซึง่ปญัหาทีพ่บในการเชื่อม 
Fin-Tube คอื การใหค้วามรอ้นหลงัการเชื่อมของการผลติ 
Fin-Tube ที่ท าจากเหล็กกล้าทนความร้อน SA-213 
Grade T91  และมาตรฐานทีใ่ชใ้นการทดสอบทีย่งัไม่เป็น
ระดบัสากล มเีพียงเกณฑ์การตรวจสอบชิ้นงานหลงัการ
เชื่ อมที่ เป็นการลงนามระหว่างผู้ผลิต  Fin-Tube [1] 
N.Zavaleta และคณะ [2] ได้ท าการศกึษาผลกระทบของ
การอบคลายความเคน้หลงัการเชื่อมทีอุ่ณหภูม ิ760 องศา
เซลเซียส ต่อโครงสร้างจุลภาคละความแข็งของเหล็ก 
ASTM A335 P91เ ป็ น เว ล า  1,2,4,แ ล ะ  8 ชั ่ว โ ม ง
ตามล าดบั พบว่าช่วงของ HAZ จะมขีนาดอยู่ที ่4 มม  ซึง่
จะประกอบดว้ยโครงสร้างมาร์เทนไซด์ที่มคีวามแขง็ที่สูง 
การอบคลายความร้อนหลงัการเชื่อมมีผลกระทบพบว่า
การอบคลายความร้อนหลังการเชื่อมที่อุณหภูมิ 760 
องศาเซลเป็นเวลา 2 ชม  .นั ้น เพียงพอต่อการเพิ่ม
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คุณสมบตัิของความเค้นให้สูงขึน้ V.Widak และคณะ [3] 
ได้ท าการเชื่อม dissimilar ของ High Temp P91 และ 
PM 2000 ( Oxide Dispersion Strengthened steels) 
พบว่าค่าการรบัแรงต ่ากว่าวสัดุพื้นฐาน และผลของการ
ทดสอบ Creep พบว่าเกดิการแตกร้าวที่บรเิวณ Melting 
Zone สว่นผลการทดสอบ Creep พบว่าเกดิการแตกรา้วที่
นอกบรเิวณ Melting Zone J-H. Choi,Y.S. และคณะ [4] 
ท าการศึกษาปรากฎการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการเกิด
ของเหลวแทรกตวัในระหว่างการเชื่อม (Penetrator) พบ
ข้อบกพร่องในกระบวนการเชื่อมแบบความต้านทาน
ความถี่สงู 2 แบบคอื  Cold weld defect เป็นอ๊อกไซด ์ที่
รวมตวัเป็นฟิลม์บางๆ ที่แนวเชื่อม จะท าใหเ้กดิอ๊อกไซด ์
บนผิวตามขอบรอยต่อของแนวเชื่อมจะเกิดขึ้นเมื่อใช ้
Heat Input น้อย Penetrator defect จะเกิดเป็น narrow 
gap ทีพุ่่งไปตามการหลอมละลายของวสัดุ 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึท าการศกึษาตวัแปรงาน
เชื่อมและการให้ความรอ้นหลงัการเชื่อมต่อสมบตัทิางกล
ของการเชื่อมท่อตดิครบีระหว่างเหลก็กลา้ SA-213 เกรด 
T91 และ SA-240 เกรด TP 409 ด้วยกระบวนการเชื่อม
แบบความต้านทานความถี่สูง โดยก าหนดตวัแปรในการ
เชื่อมที่แตกต่างกัน ทัง้กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และ 
ความเรว็รอบ และท าการเปรยีบเทยีบสมบตัิทางกล เพื่อ
น าผลทีไ่ดเ้ป็นพืน้ฐานขอ้มลูในการจดัท าเอกสารการเชื่อม
และเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑต่์อไป 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 วสัดแุละกระบวนการเช่ือม 
 วสัดุท่อที่ใชท้ดสอบเป็นเหลก็กลา้ทนความรอ้น
สงู SA-213 เกรด T91 มขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 38.1มม 
หนา 6.5มม. และ วสัดุครบี คือ เหลก็กล้าไร้สนิมเฟอร์ริ
ติ ค  SA-240 เก รด  TP 409 ห นา 1มม  กว้าง  17มม 
ส่วนผสมทางเคมีและสมบัติทางกลแสดงในตารางที่ 1 
ชิ้นงานเชื่อมออกแบบ รอยต่อแบบ Butt weld tee joint 
และมีแนวเชื่อม เป็นแบบฟิลเล็ต (Fillet) ดังแสดงใน
รูปภาพที่  1 หลังการเชื่ อมจะน าชิ้นงานไปท าการ
ตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบคุณสมบัติทางกล 
และการวเิคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาค 
 

ตารางที ่1   ส่วนผสมทางเคมแีละคุณสมบตัทิางกลของวสัดุ [5] 

Material 
Composition % 

C Mn 
P, 

max 
S, 

max 
Si Cr Mo Ni 

A-213 T91 0.12 0.44 0.02 0.006 0.26 8.54 1.02 
 
0.19 
 

A-240 TP409 
 

0.01
5 

1.99 0.002 0.002 0.69 10.9 0.021 0.096 

 
2.2 การออกแบบรอยต่อและการเช่ือมช้ินงาน 
การออกแบบรอยต่อของชิ้นงานจะเป็นแบบ Butt Weld 
Tee Joint โดยออกแบบดงัรปูที ่1 

 
รปูที ่1 การออกแบบรอยต่อการเชือ่ม 

 
ตารางที ่2 ตวัแปรงานเชือ่ม 

Specimens no. 
Volt 
(kV) 

Current 
(A) 

Frequency 
(Rpm) 

Speed 
(mm/min) 

Heat Input 
(J/mm) 

FT-1 9.5 5.3 80 9568 5.26 
FT-2 11 6.5 80 9568 7.47 
FT-3 11 6.5 90 10764 6.64 
FT-4 11 6.5 100 11960 5.98 
FT-5 11 6.5 150 17940 3.99 
FT-6 12 7.5 150 17940 5.02 
FT-7 14 8.5 200 23920 4.97 
FT-8 15 9 250 29900 4.52 
FT-9 16 9.5 300 35880 4.24 

  
2.3 การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
หลงัจากท าการเชื่อม จะท าการตรวจสอบดว้ยสายตาเพื่อ
หาจุดบกพร่องของชิน้งานเบือ้งต้น เกณฑก์ารตรวจสอบ
ดว้ยสายตาคอื ชิน้งานต้องปราศจากออกไซด ์แนวเชื่อม 
ต้องมคีวามสมบูรณ์ และขนาดของแนวเชื่อมต้องเป็นไป
ตามขอ้ก าหนด 
 
2.4 การตรวจสอบขนาด (Dimension Inspection) 
เพื่อตรวจสอบระหดตัวหลงัจากการเชื่อม ซึ่งท าได้โดย
การวดัขนาดความสูงของแผ่นครบีในส่วนหวั, ส่วนกลาง 
และส่วนท้ าย  แล้วห าค่ า เฉลี่ย เพื่ อ เก็บข้อมูลการ
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เปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ความสงูของวสัดุครบีที่ต้องการคอื 
17 มม โดยค่าเกณฑก์ารยอมรบัจะเท่ากบั ±2 มม 
 
2.5 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) [2] 
ทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน น าชิ้นงานที่ผ่านการ
ตรวจสอบด้วยสายตา ม าท าการทดสอบแรงดึง 
พารามิเตอร์ละ 3 ชิ้น  เพื่ อศึกษาผลกระทบค่าแรง
ต้านทานแรงดึงสูงสุด การออกแบบชิ้นงานเพื่อทดสอบ
แรงดงึดงัแสดงในรปูที ่2 
 
2.6 การทดสอบความแขง็ (Hardness Test) 
ใชว้ธิกีารทดสอบแบบวกิเกอร์ (Vickers Test) ใชแ้รงกด
ที ่500gf. หรอืมหีน่วยเป็น HV0.5 ท าการทดสอบค่าความ
แข็งต่อเนื่องเป็นจ านวน 10 จุด  โดยตรวจวดัค่าความ
แขง็บรเิวณเนื้อวสัดุครบี ( Base Material ) จ านวน 2 จุด 
บรเิวณพื้นที่หลอมละลาย ( Fusion line ) จ านวน 2 จุด 
และบริเวณเนื้อวสัดุท่อ (Base Material)  จ านวน 6 จุด 
ดงัแสดงในรปูที ่3 
 

 
รปูที ่2 การออกแบบชิน้งานทดสอบแรงดงึ 

 

 
รปูที ่3 แสดงต าแหน่งของบรเิวณการทดสอบความแขง็ [2] 

 
 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการตรวจสอบด้วยสายตา 
จากการตรวจสอบดว้ยสายตาพบว่าหลงัการเชื่อมชิน้งาน
มีความสะอาดปราศจากคราบสนิมและสิง่สกปรก  การ
เกดิของเหลวแทรกตวัในระหว่างการเชื่อม (Penetrator) 
กระจายตวัไปทัว่บรเิวณดา้นขา้งครบีทัง้สองขา้ง พบการ
เกดิรอยย่นของวสัดุครบีรอบท่อทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั
ของแต่ละชิ้นงานซึ่งขึน้กบัพารามเิตอรง์านเชื่อม ไม่พบ
การโก่งงอของท่อหลงัการเชื่อมเนื่องจากท่อมคีวามหนา
มาก พบรอยไหม้เป็นแถบเนื่ องจากการท าปฎิกิริยา
ระหว่างอ๊อกซเิจนกบัโครเมีย่มเป็นโครเมยีมอ๊อกไซด ์และ
การท าปฎกิริยิาระหว่างออกซเิจนกบัเหลก็เป็นเหลก็อ๊อก
ไซด์ไม่พบการแตกรา้วของวสัดุครบีหลงัท าการเชื่อมดงั
รปูที ่4 

 
รปูที ่4 ภาพตวัอย่างแสดงความบกพร่องของชิน้งานที่

พบจากการตรวจสอบดว้ยสายตา 
 

3.2 การตรวจสอบขนาดของช้ินงาน 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เหน็ว่าชิ้นงานทดสอบผ่าน

ตามเกณฑ์การยอมรับทัง้หมด  8 ชิ้นงาน และมี 1 
ชิ้นงานทดสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับคือชิ้นงาน
ทดสอบหมายเลข FT-2 เน่ืองจากชิน้งานทดสอบดงักล่าว
มคี่าความรอ้นทีเ่กดิขึน้จากระหว่างเชื่อม (Heat Input) ที่
สงูมากจงึเกดิการยุบตวัของวสัดุครบีมาก ชิ้นงานที่ผ่าน
เกณฑ์การยอมรับการตรวจสอบขนาดชิ้นงานทัง้ 8 
ชิ้นงานนัน้จะท าการน าไปตดัแบ่งส าหรบัท าการทดสอบ
เพื่อวดัผลการทดลองในขัน้ตอนต่อไปได ้ 
ตารางที ่3 การตรวจสอบขนาดชิน้งาน 
ชิน้งาน 
ทดสอบ 
เลขที ่

ค่าเฉลีย่ขนาด 
เสน้ผา่ศนูย ์
กลางท่อกบั
ความสงูครบี 

(มม) 

เกณฑ์
การ 

ยอมรบั 
 (มม) 

ค่าเฉลีย่ 
ความสงู 
ครบี 
(มม) 

เกณฑ์
การ 

ยอมรบั
(มม) 

ผลการ 
ตรวจสอบ 

FT-1 71.56 ± 2 16.70 ± 1 ผา่น 
FT-2 69.63 ± 2 15.80 ± 1 ไม่ผา่น 
FT-3 70.20 ± 2 16.10 ± 1 ผา่น 
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ตารางที ่3 (ต่อ) การตรวจสอบขนาดชิน้งาน 
ชิน้งาน 
ทดสอบ 
เลขที ่

ค่าเฉลีย่ขนาด 
เสน้ผา่ศนูย ์
กลางท่อกบั
ความสงูครบี 

(มม) 

เกณฑ์
การ 

ยอมรบั 
 (มม) 

ค่าเฉลีย่ 
ความสงู 
ครบี 
(มม) 

เกณฑ์
การ 

ยอมรบั
(มม) 

ผลการ 
ตรวจสอบ 

FT-4 71.60 ± 2 16.80 ± 1 ผา่น 

FT-5 71.03 ± 2 16.50 ± 1 ผา่น 
FT-6 70.56 ± 2 16.20 ± 1 ผา่น 
FT-7 70.30 ± 2 16.10 ± 1 ผา่น 
FT-8 70.70 ± 2 16.30 ± 1 ผา่น 
FT-9 70.83 ± 2 16.40 ± 1 ผา่น 

 
3.3 การตรวจสอบการหลอมละลายและซึมลึก 
(Ration Fin Weld with and Penetration Coupons) 

 
รปูที ่5 แสดงขอ้มลูการตรวจสอบการเชือ่มตดิกนัตามมาตรฐาน

สมาคมผูผ้ลติท่อตดิครบีระบายความรอ้น 
 
จากรูปที่ 5 ผลการทดสอบมีชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานของสมาคมผู้ผลติท่อติดครบีละบายความร้อน 
คอืการเชื่อมติดกนัต้องมคี่าไม่น้อยกว่า 90% ของความ
หนาวัสดุครีบซึ่งมีชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบจ านวน 5 
ชิ้นงานคือ หมายเลข FT-3,FT-6,FT-7,FT-8 และ FT-9 
ชิ้นงานทดสอบเหล่านี้จะถูกน าไปท าการทดสอบแรงดึง 
ทดสอบค่าความแข็ง และท าการตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาค 
 
3.4 การทดสอบแรงดึงของช้ินงานท่ียงัไม่ผ่านการให้
ความรอ้นหลงัการเช่ือม (As-Welded) 

ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบแรงดึงของการ
เชื่อมท่อติดครีบระบายความร้อนมีดงันี้คือ 1. ค่าความ

แขง็ของรอยเชื่อมต้องไม่น้อยกว่าค่าความแขง็แรงของ
วสัดุที่มคีวามแขง็แรงน้อยกว่าในกรณีของงานวจิยันี้คือ
วัสดุครีบ ซึ่งมีค่าความต้านทานแรงดึงที่ 360MPa 2. 
ความแขง็แรงของรอยเชื่อมทีเ่กดิขึน้ในการทดสอบแรงดงึ
จะเป็นผลโดยตรงมาจาก  ค่า Weld width ที่ท าการวัด
การหลอมละลายซกึลกึ ผลการทดสอบแรงดงึของชิน้งาน 
FT-3 พบว่ามคี่าความต้านทานแรงดงึ 422MPa จากการ
ตรวจสอบรอยเชื่อมหลอมติดกนัใต้ครบีระบายความรอ้น 
91% ของความหนาวสัดุครบี ผลการทดสอบชิน้งาน FT-
6 มคี่าความต้านทานแรงดงึ 463MPa ผลการทดสอบแรง
ดึงของชิ้นงาน FT-7 พบว่ามีค่าความต้านทานแรงดึง 
406MPa การหลอมละลายตดิกนัใต้ครบีระบายความรอ้น 
91% ของความหนาวครีบ ผลการทดสอบแรงดึงของ
ชิน้งาน FT-8 พบว่ามคี่าความต้านทานแรงดงึ 491MPa 
จากการตรวจสอบการหลอมละลายติดกนัใต้ครบีระบาย
ความรอ้น 97% ของความหนารบี ผลการทดสอบแรงดงึ
ของชิ้นงาน FT-9 พบว่ามีค่าความต้านทานแรงดึง 
443MPa การหลอมละลายซมึลกึมรีอยเชื่อมหลอมตดิกนั
ใตค้รบีระบายความรอ้น 98% ของความหนาวสัดุครบี 

ผลการทดสอบแรงดงึของชิน้งานทดสอบทัง้หมด 5 
ชิ้น พบว่าชิ้นงานทัง้หมดผ่านการทดสอบแรงดงึตามค่า
มาตรฐานเกณฑ์การยอมรับที่ก าหนดไว้คือไม่ต ่ ากว่า 
360MPa แสดงในรปูที ่6 

 

 
รปูที ่6 ผลการทดสอบแรงดงึ 

 
3.5 การทดสอบความแขง็ของช้ินงานท่ียงัไม่ผา่นการ
ให้ความรอ้นหลงัการเช่ือม (As-Welded) 

รูปที่ 7 แสดงการเปรยีบเทียบ โดยน าเอาค่าความ
แขง็ที่วดัได้ มาแสดงเป็นกราฟเปรียบเทียบ ซึ่งผลที่ได้
พบว่าค่าความแขง็ต ่าสุดคอืบรเิวณวสัดุครบี มีค่าความ
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แข็งเฉลี่ยอยู่ที่ 197.6 HV0.5 และค่าความแข็งสูงสุดคือ
บรเิวณพื้นที่ได้รบัผลกระทบทางความร้อน (HAZ) มีค่า
ความแขง็เฉลีย่อยู่ที ่463.7 HV0.5 

 
รปูที ่7 ผลการทดสอบความแขง็ของชิน้งานทดสอบทีไ่มผ่่านการให้

ความรอ้นหลงัการเชือ่ม( As-Welded) 
 

3.6 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งจลุภาคของช้ินงานท่ียงัไม่
ผา่นการให้ความรอ้นหลงัการเช่ือม (As-Welded) 
การวเิคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาคของชิน้งานทดสอบ พบว่า
บรเิวณเนื้อโลหะของวสัดุครบีต าแหน่งโลหะพื้น (Base 
Metal) มโีครงสรา้งแบบเฟอร์ไรท์ส่วนบรเิวณแผ่นครบีที่
ใกลบ้รเิวณหลอมละลาย (Fusion line) มโีครงสร้างแบบ
มาร์เทนไซท์ และบริเวณวัสดุท่อเหล็กกล้าโครเมียม -
โมลบิดนีมั (T91)มโีครงสรา้งเป็นเทมเปอรม์ารเ์ทนไซตด์งั
แสดงในรปูที ่8 

 
รปูที ่8 โครงสรา้งจุลภาคของชิน้งานทีย่งัไมผ่่านการใหค้วามรอ้น

หลงัการเชือ่ม (As-Welded) 
 
 3.7 ผลการตรวจสอบด้วยคณุสมบติัต้านทานแรงดึง
ของช้ินงานท่ีผ่านการให้ความร้อนหลงัการเช่ือมท่ี
อณุหภมิู760º C 
ผลการทดสอบ พบว่าชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบแรงดึง
ตามค่ามาตรฐานเกณฑ์การยอมรบัทีก่ าหนด คอื ชิน้งาน

ทดสอบหมายเลข FT-3, FT-6 และ FT-7 และชิ้นงาน
ทดสอบหมายเลข FT-8 และ FT-9 หลงัการเชื่อมพบว่า
บรเิวณโคนของวสัดุครบีมกีารเอยีงไปด้านหน้ามากเมื่อ
ท าการทดสอบแรงดึงจึงเป็นเกิดแรงเฉือนท าให้ชิ้นงาน
ขาดและไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบแรงดงึดงัแสดงในรูปที ่
9  

 
รปูที ่9 ผลการทดสอบแรงดงึของชิน้งานทีผ่่านการใหค้วามรอ้น

หลงัการเชือ่มที ่760 องศาเซลเซยีส 2 ชัว่โมง 
 

3.8 ผลการทดสอบความแขง็ของช้ินงานท่ีผ่านการ
ให้ความรอ้นหลงัการเช่ือมท่ีอณุหภมิู 760º C 

รปูที ่10 แสดงผลการทดสอบค่าความแขง็พบว่าค่า
ความแขง็จะลดลดและลดลงจนใกลเ้คยีงกบัวสัดุท่อ SA-
213 เกรด T91 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจาก
การถูกเทมเปอร์ลงมาเป็นโครงสร้างเทมเปอร์มาร์เทน
ไซท์ (Temper Martensite) ทัง้หมดดังรูปที่ 11 ซึ่งเป็น
การเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ 2 รอบ มีการฟอร์มตัวของ
โครเมยีมคารไ์บดแ์ละโมลบิดนีัมคารไ์บด์เกดิขึน้และเกดิ
การจัดเรียงตัวกันใหม่ของเกรน (Grain Refinement) 
และท า ให้ โค รงสร้างสม ่ า เสมอ  มีก ารตกต ะกอน 
(Precipitates) ของอัลลอยคาร์ไบด์ด้วยกัน 2 ชนิด คือ 
โครเมยีมคารไ์บดแ์ละโมลบิดนีมัคารไ์บด ์เกดิขึน้ทีบ่รเิวณ
ขอบเกรน (Grain Boundaries) [4] 

 
รปูที ่10 ผลการทดสอบความแขง็ของชิน้งานทีผ่่านการใหค้วาม

รอ้นหลงัการเชือ่มทีอุ่ณหภมู ิ760º C 
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3.9 การวิเคราะหโ์ครงสร้างจุลภาคของช้ินงานท่ีผ่าน
การให้ความรอ้นหลงัการเช่ือมท่ีอณุหภมิู 760º C 

การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค พบว่าบริเวณเนื้อ
โลหะของวัสดุครีบต าแหน่งโลหะพื้น (Base Metal) มี
ลกัษณะโครงสร้างเป็นแบบเฟอร์ไรท์ส่วนบรเิวณหลอม
ละลาย (Fusion line) และบริเวณวัสดุท่ อมีลักษณะ
โครงสรา้งเป็นแบบเทมเปอรม์ารเ์ทนไซทด์งัรปูที ่11 
 

 
รปูที ่11 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาคของชิน้งานทีผ่่านการให้

ความรอ้นหลงัการเชือ่มทีอุ่ณหภมู ิ760º C 
 
4.สรปุผลการทดลอง 
4.1 ผลการทดลองที่ไม่ผ่านการให้ความร้อนหลังการ
เชื่อม  
พารามเิตอรท์ี่สามารถน าไปใชง้านไดค้อื FT-3,FT-6,FT-
7,FT-8 และ FT-9 ซึ่งทัง้ 5 พารามิเตอร์นี้ผ่านเกณฑ ์
ยอมรบัตามมาตรฐานของสมาคมผูผ้ลติท่อตดิครบีระบาย
ความรอ้น  
 
4.2 ผลการทดลองท่ีผ่านการให้ความร้อนหลงัการ
เช่ือม ท่ีอุณหภูมิ 760 C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ชิ้นงาน
ทดสอบหมาย เลข  FT-3, FT-6 และ FT-7 ซึ่ งทั ้ง  3 
พารามิเตอร์นี้เหมาะสมในการน าไปใช้ในการผลิต Fin 
tube โดยที่ไม่จ าเป็นต้องให้ความร้อนหลังการเชื่อม
เน่ืองจากในการใชง้านของ ท่อติดครบีระหว่างเหลก็กล้า 
SA-213 T91 และ SA-240 TP 409 จะใช้งานที่อุณหภูมิ
สูงประมาณ 2200 องศาฟาเรนไฮด์ หรือ 1200 องศา
เซลเซยีส ซึง่จะท าให้วสัดุ T91 มโีครงสรา้งเป็นแบบเทม

เปอร์มาร์เทนไซท์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการให้ความ
รอ้นหลงัการเชื่อมในกระบวนการผลติท่อติดครบีระบาย
ความรอ้น 
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บทคดัยอ่ 

การวจิยันี้เป็นการศกึษาการปรบัปรุงฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัเิพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน มี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการปรบัปรุงฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัิที่สะดวกและรวดเรว็ต่อการถอดเพื่อเปลี่ยน
สายพาน และเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานให้สูงขึน้  โดยจากการศกึษาขอ้มูลในกระบวนการผลติ
อาหารสตัวข์องโรงงานอาหารสตัวแ์ห่งหนึ่งในจงัหวดัสงขลา พบปญัหาเกีย่วกบัการเปลีย่นสายพานเครื่องจกัรเยบ็
อตัโนมตัิเนื่องจากฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัิเป็นแบบใช้สกรูในการยดึกบัตวัเครื่องจกัร ท าให้การเปิดฝา
ครอบเพื่อเปลีย่นสายพานแต่ละครัง้ใชเ้วลา 8.27 นาท ีซึง่ค่อนขา้งล่าชา้ส่งผลให้กระบวนการผลติต้องหยุดชะงกั 
ดงันัน้ผู้วจิยัจงึศกึษาสาเหตุของปญัหาโดยใช้แผนผงักา้งปลา พบว่าสาเหตุหลกัของความล่าชา้เกดิจากฝาครอบ
เครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัิไม่สะดวกต่อการท างาน จงึปรบัปรุงฝาครอบเครื่องจกัรเย็บอตัโนมตัิเพื่อให้สะดวกและ
รวดเรว็ต่อการถอดเปลีย่นสายพาน พบว่าหลงัจากเปลีย่นฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัแิบบใหม่แลว้ใชเ้วลาใน
การเปิดฝาครอบเครื่องจักรเพียง 3.18 นาที คิดเป็นระยะเวลาที่ลดลงเท่ากับ 61.55 เปอร์เซนต์ ส่งผลให้
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานสงูขึน้  
ค าหลกั ฝาครอบ เครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตั ิประสทิธภิาพการท างาน 
 
Abstract 

The objectives of this research were to investigate the improved automatic sewing machines for 
optimizing performance to be facilitated and convenient to remove and optimize employee performance. 
This research studied the production of animal feed mills in Songkhla Province. It was found that the 
cause is turning belt of the automatic sewing machine. The sewn cover opening time was 8.27 minutes 
that affect delay manufacturing.  This research used the fishbone diagrams in analysis cause.  The 
findings indicated that the sewn cover was not convenient to work. The result was that the total efficiency 
of the machines increased significantly after the system was implemented, the opening time only 
accounted for 3.18 minutes, time reduction was 61.55 percent that increasing the employee performance. 
Keywords:  automatic sewing machines, the sewn cover, performance
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1. บทน า 
 โรงงานอาหารสัตว์เป็นโรงงานในสังกัดกลุ่ม
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ปจัจุบันมีการ
แข่งขนักนัค่อนข้างสูงในกลุ่มธุรกจิ ท าให้หลายๆบรษิัท
หนัมาใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัการลดต้นทุนการผลติ โดย
ในปี 2559 โรงงานอาหารสตัวแ์ห่งหนึ่งในจงัหวดัสงขลามี
นโยบายชดัเจนในการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการ
ท างานให้มีประสทิธภิาพ โดยจากการศึกษาข้อมูลของ
แผนกบรรจุอาหาร พบว่าในกระบวนการผลติใช้เทคนิค
และวธิกีารทีท่นัสมยัมกีารควบคุมสตูรอาหารและการผลติ
ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด 
การศกึษาขอ้มูลพบปญัหาเกี่ยวกบัการเปลี่ยนสายพาน
เครื่องจกัรเยบ็ เนื่องจากฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็เป็นแบบ
ใช้สกรูในการยดึกบัตวัเครื่องจกัร ท าใหก้ารเปิดฝาครอบ
แต่ละครัง้ค่อนข้างล่าช้าส่งผลให้กระบวนการผลิตต้อง
หยุดชะงกัจนก่อให้เกดิความสูญเสยีตามมาตัง้แต่ความ
สูญเสยีเวลาในการกระบวนการผลิต และพนักงานเกิด
ความเมื่อยลา้จากการเปลีย่นสายพานเครื่องจกัรเยบ็  
 ดว้ยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึศกึษาสาเหตุของปญัหาโดย
ใช้แผนผังก้างปลา และหาแนวทางการแก้ไขปญัหา
เกี่ยวกบัการเปลี่ยนสายพานเครื่องจกัรเย็บ เพื่อให้เกิด
ความเป็นระบบและเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 2.1 ศึกษาสาเห ตุของการเปลี่ยนสายพาน
เครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัโิดยใชแ้ผนผงักา้งปลา 

2.2 ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนฝาครอบ
เครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัเิพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
 
3. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในงานวจิยันี้ไดป้ระยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืทาง
วศิวกรรม อุตสาหการหลายอย่างดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
3.1 การปรบัปรงุการท างาน 

เรมวล นันท์ศุภวฒัน์[1] กล่าวว่า การปรบัปรุง
การท างาน  คือ  การด า เนิ นการเพื่ อทบทวนงาน 
กระบวนการท างาน และผลการปฎิบัติงานในหน้าที่
รบัผดิชอบว่าสิง่ใดสมควรได้รบัการพฒันาหรอืปรบัปรุง

ใหม่เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล
มากขึ้น โดยทัว่ไปเป้าหมายหลกัของการปรบัปรุงการ
ท างานนัน้เพื่อประหยดัเวลา ประหยดัแรงงาน ประหยดั
ค่าใชจ้่าย รวมถงึลดขัน้ตอนการท างานดว้ย 
3.2 การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการ ECRS  

ความสญูเปล่า (Waste) หมายถงึ สิง่ที่ไม่ท าให้
เกดิ มลูค่าเพิม่แก่สนิคา้ ซึง่ความสญูเปล่ามอียู่ 7 ประการ 
ดว้ยกนั [2] คอื  

1) การผลติมากเกนิไป (Overproduction)  
2) การรอคอย (Waiting)  
3) การเคลื่อนยา้ยทีไ่ม่จ าเป็น (Transporting)  
4) การท างานทีไ่ม่เกดิประโยชน์ (Processing)  
5) การเกบ็สนิคา้ทีม่ากเกนิไป (Inventory)  
6) การเคลื่อนทีท่ีไ่ม่จ าเป็น (Motions)  
7) ของเสยี (Defect)  
ความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มี

ความจ าเป็น และไม่ไดก้่อใหเ้กดิประโยชน์ดงันัน้ เราควร
จะท าการลดความสูญเปล่าเหล่านี้ลง โดยใช้หลักการ 
ECRS ซึง่ ประกอบไปดว้ย  

1). ก ารก าจัด  (Eliminate) ห ม ายถึ ง  ก า ร
พจิารณาการท างานปจัจุบนัและพยายามก าจดัความสูญ
เปล่าทัง้ 7 ประการทีพ่บออกไป 

2). การรวมกัน (Combine) คือ การพิจารณา 
ว่าสามารถรวมขัน้ตอนการท างานใหล้ดลงได้หรอืไม่ เช่น 
จากเดิมเคยท า 5 ขัน้ตอนกร็วมบางขัน้ตอนเข้าด้วยกนั 
ท าใหข้ ัน้ตอนทีต่อ้งท าลดลงจากเดมิ  

3). การจัด เรียงใหม่  (Rearrange) คือ การ
จดัเรยีงขัน้ตอนการผลติใหม่ หรอืสลบัล าดบัในการท างาน
เพื่อลดการเคลื่อนที ่หรอืการรอคอย  

4). การท าให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การ 
ปรับปรุงการท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะ 
ออกแบบ jig หรอื fixture เขา้ช่วยในการท างาน 
3.3 การศึกษาเวลาการท างาน  

การศึกษาเวลาการท างาน แบ่งออกเป็น 4 
ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนั [3],[4] ไดแ้ก่  

3.3.1 การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time 
Study) คอื การจบัเวลาพนักงานโดยใช้นาฬิกา ทัง้นี้อาจ 
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จบัเวลาหลาย ๆ ครัง้ แล้วจึงน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็น
เวลาท างานปกต ิ(Normal Time) ต่อไป  

3.3.2 การสุ่มงาน (Sampling) เป็นการศึกษา 
เวลาเพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจากการสุ่มจับเวลาการ
ท างานจรงิของพนักงานในสายการผลติๆ ซึ่งมกัใช้เวลา
ในการเกบ็ขอ้มลูนาน  

3.3.3 การใช้ข้อมูลเวลามาตรฐานและสูตร 
(Standard Data and Formulas) เป็นการศกึษาเวลาทีใ่ช้
ข้อมูลที่ เป็นมาตรฐานของโรงงานนั ้น ๆ รวมทัง้การ 
ค านวณหาเวลาจากสตูรส าเรจ็  

3.3.4 การสัง เคราะห์ เวลา (Predetermined 
Time System or Synthesis Time) เป็นการศึกษาเวลา 
เพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจากการหาเวลาล่วงหน้าก่อนที่
งานจะเกดิจรงิหรอืการสงัเคราะห์เวลา โดยใช้ระบบการ
หาเวลาชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบ MTM ระบบ Work factor 
เป็นตน้  

การศกึษาเวลา ช่วยใหเ้ราสามารถวางแผนการ 
ผลิต ช่วยประมาณการค่าแรง ค านวณต้นทุนสินค้าหา 
ประสทิธภิาพการท างานของคนและเครื่องจกัร หรอืช่วย
ในการจดัสมดุลสายการผลติไดอ้กีดว้ย 

 
3.4 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram)  

ผังแสดงเหตุและผลอาจจะเรียกย่อ ๆว่าผัง 
กา้งปลา (Fish Bone Diagram)[5] หมายถงึ แผนผงัที่ใช ้
ในการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่มา 
เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันอย่างไรจึงท าให้ผล
ปรากฏตามมาในขัน้สุดทา้ย โดยการระดมความคดิอย่าง
เป็นอิสระของทุกคนในกลุ่มกิจกรรมด้านการควบคุม
คุณภาพ  

3.4.1 วิธีสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล ผัง
กา้งปลาหรอืผงัแสดงเหตุและผล ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 
2 ส่วน คอื ส่วนหวัปลาจะแสดงหัวข้อปญัหาที่เราก าลงั
วเิคราะห ์และสว่นกา้งปลาจะมลีกัษณะเป็นเสน้แตกแขนง
ไป เพื่อแสดงสาเหตุของปญัหา ทัง้สาเหตุหลัก และ
สาเหตุย่อยทีเ่กีย่วขอ้งโยงเขา้ดว้ยกนั โดยตามความนิยม
มักจะเขียนหัวปลาอยู่ทางขวามือและตัวปลาอยู่ทาง
ซา้ยมอืเสมอ 

 
รปูที ่1 ตวัอย่างโครงสรา้งของแผนภาพแสดงเหตุและผล 

 
3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ธารชุดา พันธ์นิกุล  และคณะ[6] ศึกษาการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการผลติด้วยเครื่องมอื
ทาง วิศวกรรมอุตสาหการ จากการศึกษาพบว่าการ
ประกอบยงัเป็นไปด้วยความล่าช้าและมกีารรอคอยของ
พนักงานซึง่เป็นการเสยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ จงึได้
น าเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการต่าง ๆ เช่น 
การศกึษางาน การจบัเวลา การใช้แผนภูมิกระบวนการ
ผลิต แผนผังก้างปลา และเทคนิคการปรับปรุงงาน 
(ECRS) มาช่วยในการแกปญัหาใหก้บัโรงงาน โดยพบว่า
หลงัจากปรบัปรุงการท างานแลว้สามารถลดเวลาสญูเปล่า
ในการท างานลงได้จากเดิม 509 วินาที เหลือเพียง 43 
วนิาท ีและในภาพรวมใชเ้วลาประกอบจกัรยานลดลงจาก 
837 วินาทีต่อคัน เหลือเพียง 595 วินาที หรือ ใช้เวลา
ประกอบจกัรยานไดเ้รว็ขึน้ 28.91% 

รตัตยิา รายณะสุข และชุมพล ยวงใย[7] ศกึษา
การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบ
ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ โดยประยุกต์ใช้แนวทางลนี ซกิซ์ 
ซกิมา ทัง้ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การนิยามปญัหา การวดัเพื่อ
ก าหนดสาเหตุของปญัหา การวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา 
การป รับป รุ งก ระบวนการผลิต  และการควบคุ ม
กระบวนการตามล าดบั พบว่าปญัหาเกดิจากการผลติทีไ่ม่
สามารถตอบสนองต่อปรมิาณความต้องการผลติภัณฑ์
ของลูกค้า รวมทัง้สายการผลติที่ไม่สมดุล ส่งผลใหไ้ม่ได้
ผลผลติตามแผนที่ก าหนดไว ้สาเหตุหลกัของปญัหาน้ีคอื
การที่มีกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในสายการผลิต 
ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต จึงได้
เสนอแนวทางการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมในแต่ละ
ขัน้ตอนการท างาน และจ าแนกกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
คุณค่าให้อยู่ในรูปแบบของความสูญเปล่า แต่ละประเภท 
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จากนัน้ท าการปรบัปรุง กระบวนการผลติเพื่อลดความสญู
เปล่าที่เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ การจัดสมดุล
สายการผลติ เครื่องมือในการผลติแบบลนี เป็นต้น และ
ควบคุมกระบวนการท างานหลงัจากที่ได้ท าการปรบัปรุง
กระบวนการผลิตแล้ว  ผลที่ ได้ห ลังจ ากปรับป รุ ง
กระบวนการผลิตพบว่า สามารถลดจ านวนพนักงานใน
สายการผลติจาก 15 คน เป็น 12 คน ผลผลติเพิม่ขึน้จาก 
1570 ชิ้นต่อวัน เป็น 2033 ชิ้นต่อวัน คิดเป็น 29.49% 
ผลิตภาพเพิ่มขึ้นจาก 77.42% เป็น 93.56% คิดเป็น 
20.85% 

 
4. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
 4.1. ส ารวจสภาพปญัหาของเครื่องจักรเย็บ
อตัโนมตัแิผนกบรรจุอาหาร  
 4.2 ศึกษาสาเห ตุของการเปลี่ยนสายพาน
เครื่องจักรเย็บอัตโนมัติโดยใช้แผนผังก้างปลาค้นหา
สาเหตุ 

4.3 เกบ็รวบรวมขอ้มูลการเปลี่ยนสายพานของ
เครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตักิ่อนการปรบัปรุงงาน 
 4.4 ด าเนินการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นโดยการใช้
ทฤษฎกีารปรบัปรุงงาน 

4.5 เกบ็รวบรวมขอ้มูลการเปลี่ยนสายพานของ
เครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัหิลงัการปรบัปรุงงาน 
 4.6 ท า ก า รส รุป ผ ลก ารศึ ก ษ าแล ะ เสน อ
ขอ้คดิเหน็ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การศึกษาการท างานของเครือ่งจกัรเยบ็อตัโนมติั 

จากการลงพื้นที่ส ารวจในแผนกหวับรรจุอาหาร 
ร่วมกับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ าเครื่องจักรจ านวน
ทัง้หมด 10 คน พบปญัหาที่ท าให้เกดิความบกพร่อง ดงั
ตารางที ่1 
ตารางที ่1 ตารางแสดงรอ้ยละความสญูเสยีของปญัหา  

สภาพปญัหา รอ้ยละ 
การเปิดฝาครอบเครือ่งจกัรเยบ็อตัโนมตั ิ 80 
การเปลีย่นสายพานทีช่ ารุด 20 

รวม 100 

ท่ีมา: จากการสงัเกตร่วมกบัพนกังานของโรงงาน 

 จากตารางที ่1 พบว่าปญัหาความสญูเสยีทีม่าก
ทีส่ดุ คอื การเปิดฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตั ิคดิเป็น
อตัรารอ้ยละ 80 รองลงมาคอืปญัหาการเปลีย่นสายพานที่
ช ารุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 20 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเลือกที่จะ
ศึกษาแนวทางพัฒนาฝาครอบเครื่องจกัรเย็บอตัโนมัต ิ
จากแบบเดมิทีใ่ช้สกรูในการยดึกบัตวัเครื่องจกัรเพื่อเปิด
ฝาครอบออก    ซึ่งท าให้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการ
เปลี่ยน โดยเปลี่ยนมาเป็นฝาครอบแบบใหม่ที่สามารถ
เปิดไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดฝาครอบทัง้หมดออก  
5.2 ศึกษาสาเหตุของการเปล่ียนสายพานเครื่องจกัร
เยบ็อตัโนมติัโดยใช้แผนผงัก้างปลา 
 

 
รปูที ่2 แสดงการวเิคราะหป์ญัหาดว้ยแผนผงักา้งปลา 

 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์สาเห ตุของปญัหา
ร่วมกบัพนักงานในแผนกจ านวนทัง้หมด 10 คน ช่วยกนั
ระดมสมองโดยใชแ้ผนผงักา้งปลา เพื่อระบุว่าสาเหตุใดท า
ใหเ้กดิปญัหามากน้อยเท่าใด ดงัแสดงรายละเอยีดในรปูที ่
2 พบว่าสาเหตุหลักของปญัหามี 4 สาเหตุด้วยกัน คือ 
วิธีการท างาน พนักงาน อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สาเหตุของปญัหาทีม่ากทีส่ดุเกดิจากวธิกีารท างานทีไ่ม่ได้
มาตรฐาน และรองลงมาคอืพนกังาน รายละเอยีดแสดงดงั
ตารางที ่2 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุ
จากวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐาน มคีวามถี่สูงสุด 
รองลงมาคือสาเหตุจากพนักงาน ตามล าดบั ดังนี้  1) มี
สายไฟพนักนับนฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็ ท าใหก้ารขนัสก
รยูุ่งยาก จ านวน 3 คน 2) สกรทูีต่ดิอยู่กบัตวัฝาครอบตอ้ง
ขนัใหแ้น่น เน่ืองจากเมื่อเครื่องจกัรสัน่อาจท าใหส้กรูหลุด
ออกได ้จ านวน 3 คน 3) พนกังานเมื่อยลา้จากการท างาน
อื่นจงึท าให้ช้าในการเปิดฝาครอบ จ านวน 2 คน 4) ฝา
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ครอบอยู่สูงกว่าระดับสายตา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้
บันไดช่วยในการเปิดฝาครอบ จ านวน 1 คน และ 5) 
พนักงานที่ปฏบิตัิงานบางส่วนยงัขาดประสบการณ์เรื่อง
เครื่องจกัร จ านวน 1 คน ดงัแสดงในรปูที ่3 
 
ตารางที ่2 ตารางแสดงสาเหตุของปญัหาการเปลีย่นสายพาน
เครือ่งจกัรเยบ็อตัโนมตั ิ 

สาเหตุของปญัหา ความถี ่
1. วธิกีารปฏบิตังิาน  
- มสีายไฟพนักนับนฝาครอบเครือ่งจกัรเยบ็ 3 

- สกรทูีต่ดิอยู่กบัตวัฝาครอบขนัแน่นเกนิไป 3 

2. พนกังาน  

- พนกังานเมือ่ยลา้จากการท างานอื่น 2 

- ฝาครอบอยูส่งูกว่าระดบัสายตาตอ้งใชบ้นัได
ช่วย 

1 

- พนกังานขาดประสบการณ์เรือ่งเครือ่งจกัร 1 

รวม 10 

 
 

 
รปูที ่3 แสดงสาเหตุของปญัหาการเปลีย่นสายพานเครือ่งจกัรเยบ็ 

 
 
5.3 การแก้ปัญหาโดยการใช้ทฤษฎีการปรบัปรงุงาน 

จากการศึกษาข้อมูลแนวทางการแก้ไขปญัหา
การเปิดฝาครอบเครื่องจักรเย็บอัตโนมัติ  เพื่ อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการท างาน โดยการศึกษาสภาพเดิมของ
เครื่องจกัรเย็บอัตโนมัติ ดังรูปที่ 4 พบว่าเมื่อพนักงาน
ตอ้งการเปลีย่นสายพาน จะตอ้งขนัสกรทูีย่ดึกบัเครื่องจกัร
ทัง้หมดออกเพื่อเปิดฝาครอบ ซึง่ท าให้เกดิความล่าช้าใน

การปฏบิตังิาน 
 

 
 

รปูที ่4 ฝาครอบเครือ่งจกัรเยบ็อตัโนมตักิ่อนการปรบัปรุง 
 

 ดงันัน้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานทมีวจิยั
จงึไดศ้กึษาแนวทางการปรบัปรงุฝาครอบเครื่องจกัร ดงันี้ 

1) ตดัฝาครอบเครื่องจกัรออกเป็นสองส่วน สว่น
ที่หนึ่งเป็นส่วนที่ใช้ยดึกบัสกรูติดกบัเครื่องจกัรเย็บและ
สว่นทีส่องเป็นส่วนทีใ่ชใ้นการเปิด-ปิดฝาครอบเครื่องจกัร
ในการซ่อมสายพานเครื่องจกัรเยบ็ 

2) ติดบานพับส่วนที่หนึ่ งกับส่วนที่สองเข้า
ดว้ยกนัเพื่อใชใ้นการเปิด-ปิดฝาครอบโดยไม่ต้องขนัสกรู
ออกจากฝาครอบ  

3) ใช้ตะขอเกี่ยวกบัฝาครอบเครื่องจกัรยดึสกรู
กับตัวเครื่องจักรเย็บ เพื่อไม่ให้ฝาครอบเครื่องจักรสัน่
ขณะทีเ่ครื่องจกัรท างาน รายละเอยีดแสดงดงัรปูที ่5 
    

 
 

รปูที ่5 ฝาครอบเครือ่งจกัรเยบ็อตัโนมตัหิลงัการปรบัปรุง 
 
 

5.4 เปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลงัการปรบัปรงุ 
หลงัจากเปลีย่นฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัิ

แบบใหม่แลว้ ใชเ้วลาในการเปิดฝาครอบเครื่องจกัรเพยีง 
3.18 นาที จากเดิมก่อนการปรบัปรุงใช้เวลา 8.27 นาท ี
คดิเป็นระยะเวลาทีล่ดลงเท่ากบั 61.55 เปอรเ์ซนต ์ 

 
 

0

1

2

3

4
ความถี่
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ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบระยะเวลาก่อนและหลงัปรบัปรุง 
การด าเนินงาน เวลา(นาท)ี 

ก่อนการปรบัปรุง 8.27 
หลงัการปรบัปรุง 3.18 

ระยะเวลาลดลง 5.09 

 
6. สรปุ 
 6.1 จากการศึกษาปญัหาของการถอดเพื่อเปลี่ยน
สายพานของเครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตั ิพบว่าปญัหาความ
สูญเสยีที่มากที่สุด คือ การเปิดฝาครอบเครื่องจกัรเย็บ
อตัโนมตั ิคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 80 ของปญัหาทัง้หมด 
 6.2 สาเหตุหลกัของปญัหาเกดิจากวธิกีารท างานที่
ไม่ได้มาตรฐาน และพนักงานเป็นหลกั ได้แก่ มีสายไฟ
พนักนับนฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็ท าใหก้ารขนัสกรยูุ่งยาก 
ฝาครอบอยู่สงูกว่าระดบัสายตา ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานต้องใช้
บันไดช่วยในการเปิดฝาครอบ รวมถึงพนักงานที่
ปฏิบตัิงานบางส่วนยงัขาดประสบการณ์เรื่องเครื่องจกัร 
และมคีวามเมื่อยลา้จากการท างานอื่นจงึท าใหก้ารเปิดฝา
ครอบท าไดช้า้ 
 6.3 หลงัจากเปลีย่นฝาครอบเครื่องจกัรเยบ็อตัโนมตัิ
แบบใหม่แลว้ใชเ้วลาในการเปิดฝาครอบเครื่องจกัรเพยีง 
3.18 นาที จากเดิมก่อนการปรบัปรุงใช้เวลา 8.27 นาท ี
คดิเป็นระยะเวลาทีล่ดลงเท่ากบั 61.55 เปอรเ์ซน็ต์ ส่งผล
ใหป้ระสทิธภิาพการท างานของพนกังานสงูขึน้ 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยันี้ไดร้บัการสนบัสนุนจากโรงงานอาหารสตัว์
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสงขลา 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] เรมวล นันท์ศุภวัฒน์. 2560. การปรับปรุงงานโดย

แนวคิดแบบลีน. เอกสารสมัมนาการพฒันางานโดย
แนวคิดแบบลีน. (พฤษภาคม 2560). สืบค้นจาก 
http://portal.nurse.cmu.ac.th 

[2] นุ ช ส รา  เก รีย งก รกฎ . 2545. ก ารศึ กษ างาน
อุตสาหกรรม. เอกสารประกอบค าสอน. โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, หน้า 44-62. 

[3] การศกึษาเวลา (Time Study). (เมษายน 2560). 

สบืคน้จาก http:// course.eau.ac.th/course/ 
Download /.../Class%205%20Time%20Study.ppt 

[4] วันชัย  ริจิรวนิ ช . 2548. การศึกษ าการท างาน 
หลกัการและกรณีศกึษา. ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ, หน้า 335-380. 

[5] สรินิาถ ปทัมาวไิล. ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and 
Effect Diagram). (เม ษ ายน  2560). สืบ ค้ น จ าก 
http://www.gotoknow.org/posts/456573 

[6] ธารชุดา พนัธน์ิกุล. 2557. การปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในกระบวนการผลติดว้ยเครื่องมอืทางวศิวกรรมอุตสา
หการ กรณีศกึษา: โรงงานประกอบรถจกัรยาน. การ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ า ปี  พ .ศ . 2557 วันที่  30-31 ตุ ลาคม  2557 
จงัหวดัสมุทรปราการ. 

[7] รตัติยา รายณะสุข และชุมพล ยวงใย. (2555). การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบ
ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส.์ การประชุมวชิาการข่ายงาน
วศิวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 วนัที่ 17-
19 ตุลาคม 2555 ชะอ า  จงัหวดัเพชรบุร.ี 

http://www.gotoknow.org/posts/456573


การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

655 

 

อิทธิพลของโลหะเติม ER5356 และ ER5183 ต่อโครงสร้างจลุภาคและสมบติัทาง
กลของแนวเช่ือมอะลมิูเนียมต่างกลุ่ม 5083-H116 and 6082-T6 

Influence of ER5356 and ER5183 filler metal on welded microstructure and 
mechanical properties of 5083-H116 and 6082-T6 dissimilar welding 
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บทคดัยอ่ 

อะลูมเินียมผสมนิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการต่อเรอื เนื่องมาจากคุณสมบตัิของอะลูมเินียมผสมที่มี
น ้าหนักเบาและการต้านทานการกดักร่อนจากน ้าทะเลไดด้ ีซึง่ปกตจิะประกอบชิน้งานเขา้ดว้ยกนัโดยกรรมวธิกีาร
เชื่อม และมกัจะออกแบบใหใ้ชว้สัดุอะลูมเินียมผสมกลุ่มเจอืแมกนีเซยีม และแมกนีเซยีม-ซลิกิอน มาประกอบเป็น
โครงสร้างหลกัและใช้โลหะเติม ER5356 ที่มธีาตุผสมหลกัคือแมกนีเซียม ซึ่งเมื่อผ่านกรรมวธิกีารเชื่อมจะเกิด
โครงสร้างสารประกอบเชิงโลหะ  Mg2Al3 ที่ส่งผลต่อคุณสมบตัิทางกล อย่างไรก็ดีโลหะเติมชนิด ER5183 ที่มี
ปรมิาณของธาตุผสมใกลเ้คยีงกนัเป็นทางเลอืกหนึ่งทีส่ามารถน ามาใชใ้นกรณีนี้ไดต้ามขอ้ก าหนดและมาตรฐานการ
เลอืกโลหะเตมิแต่ยงัไม่มรีายงานวจิยัทีศ่กึษาถงึสมบตัทิางกลในกรณีดงักล่าว งานวจิยันี้ท าการเชื่อมด้วยกรรมวธิี
การเชื่อมอารก์ทงัสเตนแก๊สปกคลุม ทีก่ระแสไฟในการเชื่อม 130A และ 190A จากนัน้น าไปวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
ทางโลหะวทิยา การทดสอบแรงดงึ การทดสอบการดดัโค้งและการทดสอบความแขง็แบบวกิเกอร์ส โดยผลการ
ทดลองพบว่าชิ้นงานเชื่อมทีใ่ช้โลหะเติม ER5356 มคีุณสมบตัิทางกลที่ดกีว่า ER5183 โดยกระแสในการเชื่อมที่
สูงส่งผลกระทบให้ปริมาณของสารประกอบเชิงโลหะรวมตัวกันในบริเวณขอบเกรนส่งผลให้ ชิ้นงานเชื่อมมี
คุณสมบตัทิางกลลดต ่าลง 
ค าหลกั  การเชื่อม, อะลมูเินียมผสม, 5083-H116, 6082-T6, ER5183, ER5356 
 
Abstract 

Aluminum alloys are frequently used for marine structural cause by their light weight and 
corrosion resistance in chlorine environments. The main method for fabrication is welding. The dissimilar 
weld joint of the aluminum alloys between 5xxx and 6xxx series can usually welded with the AWS A5.10 
ER5356 filler metal which has the basic alloying element as Magnesium. The intermetallic compound 
such as Mg2Al3 can be produced in this situation which has the effect on the mechanical properties of 
weld joint. However, ER5183 filler metal is one of various choice for this dissimilar weld joint in the 
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fabrication which is performed on the corrective welding code and standard specification. However, there 
is no the reported that compared the mechanical properties of ER5356 and ER5183 welded metal. This 
research performed by using gas tungsten arc welding (GTAW). The welding parameters were welding 
current of 130A and 190A and the welding speed of 8 and 18 cm/min. After welding, the welded samples 
were prepared for metallurgical structure examination, tensile test, bend test, and Vickers hardness test 
respectively. From the experimental result, it was found that the mechanical properties of ER5356 welded 
joints are greater than ER5183. The increasing of  welding current effected on the quantity of Mg2Al3 
grain boundary precipitation, conducting to the decreasing of mechanical properties of weldment. 
Keywords:  Welding, Aluminum Alloy, 5083-H116, 6082-T6, ER5183, ER5356 
 
1. บทน า 
 อะลมูเินียมผสมนิยมน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมการต่อ
เรือ เนื่ องมาจากคุณสมบัติของอะลูมิเนียมผสมที่มี
น ้ าหนักเบา, ต้านทานการกัดกร่อนจากน ้ าทะเลได้ด ี
รวมถงึคุณสมบตักิารตา้นทานจากแรงกระแทกทีอุ่ณหภูมิ
ต ่า ซึ่งมกัจะท าการออกแบบโดยใช้วสัดุอะลูมเินียมผสม
กลุ่ม 5xxx กบั 6xxx มาประกอบเป็นโครงสร้างหลกัและ
ส่วนมากมกัจะประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกนัโดยกรรมวิธี
การเชื่อม ซึ่งจะท าการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมเกรด AWS 
A5.10 ER5356 ที่อยู๋ในกลุ่มของอะลูมิเนียมผสมกลุ่ม 
5xxx ที่มธีาตุอลัลอยผสมหลกัคอื แมกนีซยีม โดยความ
รอ้นจากกระบวนการเชื่อมจะสง่ผลท าใหคุ้ณสมบตัทิางกล
ลดน้อยลงเช่น ค่าความแขง็, ค่าความต้านทานแรงดงึ ซึง่
จะพบในส่วนของแนวเชื่อมและบรเิวณกระทบรอ้น โดย
คุณสมบัติทางกลที่ลดน้อยลงในบริเวณแนวเชื่อมกลุ่ม 
5xxx จะเกดิขึน้จากการตกผลกึของสารประกอบเชงิโลหะ
แมกนีเซียมอลูมิไนซ์ (Mg2Al3) บรเิวณขอบเกรน ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้สารประกอบเชงิโลหะภายในเกรนลดน้อยลง 
จึงท าให้ คุณ สมบัติค วามต้ านทานการเคลื่ อนตัว 
(Dislocation Movement)  ล ด น้ อ ย ล ง  [1,2]  อี ก ทั ้ ง
ผลกระทบจากการขยายตวัและการเชื่อมโยงกนัระหว่าง
เกรน ที่ส่งผลท าให้เกดิขนาดเกรนที่ใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณสมบตัิทางกลของแนวเชื่อมอลูมิเนี่ยมกลุ่ม 5xxx 
หลงัจากไดร้บัความรอ้นจากการเชื่อม [3] ซึง่ในส่วนของ
เน้ือวสัดอุะลมูเินียมผสมกลุ่ม 5xxx จะมโีครงสรา้งทีค่ลา้ย
กบับรเิวณของแนวเชื่อมและในส่วนของอะลูมเินียมผสม
กลุ่ม 6xxx จะเกดิการตกผลึกของสารประกอบเชงิโลหะ
แมกนีเซยีมซลิไิซด์ (Mg2Si) ซึ่งจะส่งผลท าให้คุณสมบตัิ

ทางกลลดลงเช่นกัน [1,2]  จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมกลุ่ม 6xxx และ
กลุ่ม 5xxx พบว่าผลกระทบทางความรอ้นที่เกดิจากการ
เชื่อมหรอืซ่อมบ ารุงแนวเชื่อมหลายครัง้นัน้จะส่งผลท าให้
เกดิการตกผลกึของสารประกอบเชงิโลหะในบรเิวณขอบ
เกรนเพิม่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบตัทิาง
กลของวสัดุอะลมูเินียมผสม โดยปรมิาณของสารประกอบ
เชิงโลหะที่ เกิดขึ้นนั ้นจะเกิดมาจากอิทธิพลของธาตุ 
แมกนีเซยีม และ ซลิคิอน ที่ผสมรวมกบัวสัดุอะลูมเินียม
ผสม [4,5] 
 จากวรรณกรรมงานวิจัยสามารถกล่าวได้ว่ า
อะลูมิเนียมผสมแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมที่ตอบสนองเมื่อ
ผ่านกระบวนการเชื่อมทีแ่ตกต่างกนัจงึเป็นเรื่องทีม่คีวาม
ซบัซอ้น และน่าสนใจเมื่อท าการเชื่อมอะลมูเินียมต่างชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่คอือทิธพิลของโลหะเติมชนิดต่างกนั 
งานวจิยัครัง้นี้จงึไดท้ าการศกึษาถงึผลกระทบจากอทิธพิล
ของธาตุผสมในโลหะเตมิทีส่่งผลต่อคุณสมบตัทิางกลและ
โครงสร้างจุลภาคที่ เกิดขึ้นกับแนวเชื่ อม ของวัสดุ
อะลูมเินียมผสมเกรด 5083-H116 กบั 6082-T6 โดยจะ
ท าการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองโลหะเตมิ AWS A5.10 
ER5356  และ AWS A5 .10  ER5183 ที่ มี ธ า ตุ ผสม 
แมกนีเซยีม และ ซลิคิอน ในปรมิาณที่แตกต่างกนั เพื่อ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมการต่อเรอืต่อไป 
 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 วสัดแุละกรรมวิธีการเช่ือม 
 ใช้วัสดุอะลูมิเนียมผสม เกรด 5083-H116 และ 
6082-T6 หนา 5 มม. ซึง่มสี่วนผสมทางเคมดีงัตารางที ่1 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

657 

 

ท าการเชื่อมดว้ยกรรมวธิกีารเชื่อมอารก์ทงัสเตนแก๊สปก
คลุม (GTAW) โดยใชแ้ก๊สอารก์อน (Ar) ทีม่คีวามบรสิุทธิ ์
99.99% ปกคลุมในระหว่างท าการเชื่อม และใชโ้ลหะเตมิ
เกรด AWS A5.10 ER5356 และ AWS A5.10 ER5183 
ซึง่จะท าการจบัคู่วสัดุเกรด 5083-H116 และ 6082-T6 ดงั
ตารางที ่2 และเชื่อมภายใตข้อ้ก าหนดของพารามเิตอรใ์น
การเชื่อมดังคู่มือมาตรฐานในการเชื่อม AWS welding 
Handbook [6] ดังตารางที่ 3 โดยงานวิจัยฉบับนี้จะท า
การระบุชื่อของชิน้งานใหง้่ายต่อการวเิคราะหผ์ลออกเป็น 
2 กลุ่ม ดงันี้ LC คือกลุ่มของการเชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้า 
130A และ HC คือกลุ่มของการเชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้า 
190A ส่วนของการเตรยีมชิน้งานก่อนการเชื่อมจะท าการ
ตัดและเตรียมชิ้นงานทดสอบเป็นแบบร่องวี (Single-V 
Groove Weld) โดยมุมของร่องวเีท่ากบั 90 องศา ซึ่งจะ
แสดงดังรูปที่ 1 และหลังจากท าการเชื่อมจะท าการตัด
ชิ้ น ง าน เพื่ อ ท าก ารท ด สอบ แล ะต รวจสอบ ต าม
มาตรฐานสากลของการเชื่อมอะลูมเินียม AWS D1.2 [8] 
โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค , การวิเคราะห์
โครงสรา้งจุลภาค, การทดสอบความตา้นทานแรงดงึ, การ
ทดสอบการดดัโคง้ และการทดสอบหาค่าความแขง็ 
 
ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมขีองวสัดุและลวดเชือ่ม 

Material 
Grade and 
Filler Metal 

Grade 

Composition % wt 

Si Cu Mn Mg Zn Al 

5083 H116 0.4 0.1 0.4 4.0 0.25 Bal. 
6082 T6 0.7 0.1 0.4 0.6 0.20 Bal 
AWS A5.10 
ER5356 

0.05 0.03 0.12 4.56 0.002 Bal 

AWS A5.10 
ER5183 

0.03 0.001 0.65 4.99 0.02 Bal 

 
ตารางที ่2 การจบัคู่วสัดุต่างเกรดในการทดลอง 
ล าดบั รายละเอียด 

1 5083-H116 + 6082-T6 โลหะเตมิ AWS A5.10 
ER5356 

2 5083-H116 + 6082-T6 โลหะเตมิ AWS A5.10 
ER5183 

 

ตารางที ่3 พารามเิตอรใ์นการเชือ่ม 

ช่ือช้ินงาน
ทดสอบ 

กระแสไฟฟ้า 
(A) 

แรง
เคล่ือน 
ไฟฟ้า 
(V) 

ความเรว็ใน
การเช่ือม 
(mm./min) 

5356_LC 130 15 70-80 

5183_LC 130 15 70-80 

5356_HC 190 12 150-180 

5183_HC 190 12 150-180 

 
 

 
รปูที ่1 ขนาดและลกัษณะของชิน้งานทดสอบ 

 

 
รปูที ่2 ต าแหน่งการตดัชิน้งานในการทดสอบ 

 
2.2 การตรวจสอบและการทดสอบช้ินงาน 
 การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นงานจะท าการ
ตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual Inspection) ตามมาตรฐาน 
AWS D1.2 Structural Welding Code – Aluminum [8] 
ซึ่งจะท าการทดสอบความแข็ง (Hardness Test) แบบ 
Vickers Hardness Test ดงัต าแหน่งในรูปที ่3 ซึง่ค่าทีใ่ช้
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ในการกดส าหรบังานวจิยันี้ใชข้นาดแรงกด 200 gf โดยใช ้
Dwell Time เท่ากบั 10 วนิาท ีและท าการทดสอบแรงดงึ 
(Tension Test) รวมทั ้งการทดสอบการดัดโค้งตาม
มาตรฐาน AWS D1.2  อีกทั ้งท าการการวิเคราะห์
โครงสรา้งมหภาคและจุลภาค เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบ
และวเิคราะหผ์ล 
 

 
 

 
 

รปูที ่3 ต าแหน่งการทดสอบความแขง็ 
 
3. ผลการตรวจสอบและทดลอง 
3.1 ผลการตรวจสอบช้ินงานด้วยสายตา  
 การตรวจสอบดว้ยสายตาสามารถสรุปไดว้่าชิ้นงาน
ทุกชิ้นผ่านเกณฑ์การตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาตาม
มาตรฐาน AWS D1.2 และสามารถน าชิ้นงานไปท าการ
ทดสอบคุณสมบตัทิางกล 
3.2 ผลการตรวจสอบโครงสรา้งมหภาคและ
โครงสรา้งจลุภาค 
 การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและโครงสร้าง
จุ ล ภ าค ด้ ว ย ก ล้ อ ง จุ ล ท รรศ น์ ช นิ ด แ ส ง  (Optical 
Microscope) ได้ท าการวิเคราะห์โครงสร้างของชิ้นงาน
ทดลองทีบ่รเิวณแนวเชื่อม, บรเิวณเสน้ขอบเขตบ่อหลอม
ละลาย, บรเิวณพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบทางความรอ้น การ
วเิคราะหโ์ครงสรา้งของแนวเชื่อม พบว่าบรเิวณแนวเชื่อม
ของชิน้ทดลอง มกีารหลอมละลายเขา้กนัโดยสมบูรณ์ไม่
พบจุดบกพร่องใด ๆ ดงัรปูที ่4 
 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคบริเวณแนวเชื่อม
พบว่าทุกพารามเิตอรม์โีครงสรา้งพื้นฐานเป็นสารละลาย
ของแข็งของอะลูมิเนียมและมีสารประกอบเชิงโลหะ 
Mg2Al3 ดงัค่าทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหธ์าตุดว้ยเทคนิค EDS 
ดังรูปที่  5 ที่ เกิดการรวมตัวกัน ระห ว่ างธา ตุผสม
แมกนีเซยีมและอะลูมเินียม ซึ่งสารประกอบเชงิโลหะจะ
กระจายตัวอยู่ในโครงสร้างหลกัและรวมตวับรเิวณขอบ

เกรน[1,2,5,7] ซึ่งเกดิขึน้มาจากการหลอมละลายรวมตวั
กัน ระห ว่ างอะลูมิ เนี ยมผสม เกรด  5083-H116 ที่ มี
ส่วนผสมหลักเป็น Al+Mg และ 6082-T6 ที่มีส่วนผสม
หลัก เป็น  Al+Mg+Si โดยใช้ โลหะเติม  AWS A5.10 
ER5356 และ AWS A5.10 ER5183 ที่มีส่วนผสมหลัก
เป็น Al+Mg+Si โดยสามารถตรวจสอบลักษณะและ
ปริมาณของสารประกอบเชิงโลหะ โดยใช้โปรแกรม
วเิคราะหร์ปูถ่าย NIS element d 3.1 ดงัรปูที ่6 
 

 
รปูที ่4 โครงสรา้งมหภาค 

 

 
รปูที ่5 ผลการวเิคราะหธ์าตุดว้ยเทคนิค EDS 
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รปูที ่6 โครงสรา้งจุลภาค 

 
3.3 ผลการทดสอบความแขง็ (Hardness Test) 
 ผลการทดสอบความแข็งของชิ้นงานทดสอบของ
ชิ้นงานที่ผ่ านการเชื่ อมด้วยโลหะเติม  AWS A5.10 
ER5356 และ AWS A5.10 ER5183 ทีผ่่านการเชื่อมดว้ย
กระแสไฟฟ้าที่ 130A นัน้สามารถสรุปได้ว่าความแข็ง
บริเวณแนวเชื่ อมของโลหะเติม เกรด AWS A5.10 
ER5183 มีค่าความแข็งที่สูงกว่าโลหะเติมเกรด AWS 
A5 .1 0  ER5 3 5 6  ซึ่ ง จ ะ เกิ ด ม าจ าก ป ริม าณ ข อ ง
สารประกอบเชงิโลหะ Mg2Al3 ทีเ่กดิขึน้ขณะท าการเชื่อม 
เมื่อมปีรมิาณสารประกอบเชงิโลหะ Mg2Al3 ในปรมิาณสงู
กว่า จะส่งผลท าให้เกิดความต้านทานในการเสยีรูปได้
มากกว่าวสัดุอะลูมเินียมผสมที่มสีารประกอบเชงิโลหะที่
ในปรมิาณน้อยกว่า[3,4] และการวเิคราะหผ์ลของชิน้งาน
ทีผ่่านการเชื่อมดว้ยโลหะเตมิ AWS A5.10 ER5356 และ 
AWS A5.10 ER5183 ทีผ่่านการเชื่อมดว้ยกระแสไฟฟ้าที ่
190A นัน้จะมีค่าความแขง็ที่บรเิวณแนวเชื่อมใกล้เคียง
กบัการเชื่อมทีใ่ชก้ระแสไฟฟ้าที ่130A ดงัรปูที ่7 
 
3.4 ผลการทดสอบแรงดึง (Tension Test) 
 จากผลการทดสอบแรงดงึดว้ยเครื่องทดสอบแรงดงึ 
พบว่าชิ้นทดสอบทัง้หมดมคี่าต้านทานแรงดงึสูงสุดหรอื 
Ultimate Strength ผ่านเกณฑ์การยอมรบัตามมาตรฐาน 
AWS D1.2 [8] ดงัรปูที ่8 และ ตารางที ่4 

 
 

 
รปูที ่7 แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบความแขง็ 

 

 
 

รปูที ่8 ผลการทดสอบแรงดงึ 
 
ตารางที ่4 ผลการทดสอบแรงดงึ 

ล าดั
บ 

ช่ือ
ช้ินงาน
ทดสอบ 

ชดุ
ทดสอ
บ 

ค่าทน
แรงดึง
สงูสดุ  
(Mpa) 

ค่าทน
แรงดึง
สงูสดุ
เฉล่ีย 
(Mpa) 

ต าแหน่
งท่ีเกิด
ความ
เสียหาย 

1 5356_LC 
1/2 252.09 

252.31 
6082 

2/2 252.53 6082 

2 5183_LC 
1/2 246.76 

243.36 
6082 

2/2 239.95 6082 

3 
5356_H

C 
1/2 270.99 

282.03 
6082 

2/2 293.07 6082 

4 
5183_H

C 

1/2 282.80 
278.91 

6082 

2/2 275.02 6082 

 
3.5 ผลการทดสอบการดดัโค้ง (Bending Test) 
 ผลการทดสอบการดัดโค้งดังตารางที่  5 พบว่า
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ชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมด้วยโลหะเติม  AWS A5.10 
ER5183 ดว้ยกระแสไฟฟ้าที ่190A มกีารแตกรา้วและฉีก
ขาดที่ต าแหน่งกึ่งกลางของแนวเชื่อม ซึ่งสาเหตุที่ท าให้
ชิ้นงานเกิดการแตกร้าวเนื่ องมาจากการแพร่ของ
สารประกอบเชิงโลหะ Mg2Al3 ที่รวมตัวกันบริเวณขอบ
เกรนจึงท าให้คุณสมบัติความต้านทานการเคลื่อนตัว 
(Dislocation Movement) ลดน้อยลง [1] 
 
ตารางที ่5 ผลการทดสอบการดดัโคง้ของชิน้งานทดสอบ 

ช่ือช้ินงานทดสอบ ผลการทดสอบ 
ต าแหน่งท่ีเกิด
ความเสียหาย 

5356_LC 1-2 ผ่าน ไมพ่บ 
5356_LC 2-2 ผ่าน ไมพ่บ 
5183_LC 1-2 ผ่าน ไมพ่บ 
5183_LC 2-2 ผ่าน ไมพ่บ 
5356_HC 1-2 ผ่าน ไมพ่บ 
5356_HC 2-2 ผ่าน ไมพ่บ 
5183_HC 1-2 ไมผ่่าน กึง่กลางแนวเชือ่ม 
5183_HC 2-2 ไมผ่่าน กึง่กลางแนวเชือ่ม 

 
4. การอภิปรายผลการทดลอง 
 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาคของแนวเชื่อมทีผ่่าน
การเชื่อมด้วยโลหะเติม  AWS A5.10 ER5356 และ 
AWS A5.10 ER5183 มโีครงสรา้งพืน้ฐานเป็นสารละลาย
ของแข็งอะลูมิเนียม (Alpha-Al) และมีสารประกอบเชิง
โลหะ Mg2Al3 ที่ เกิดการรวมตัวกันระหว่างธาตุผสม
แมกนีเซียมและอะลูมิเนียมกระจายตัวอยู่ในเกรนของ
โครงสร้างหลกัและบรเิวณขอบเกรน ซึ่งอุณหภูมใินการ
เชื่อมจะส่งผลต่อการเกิดสารประกอบเชิงโลหะ Mg2Al3 
เมื่อมีอุณหภูมิสูงและใช้เวลาในการบ่มอุณหภูมิที่นาน
พอจะส่งผลท าให้ปริมาณของสารประกอบเชิงโลหะ 
Mg2Al3 บรเิวณขอบเกรนเพิม่มากขึน้เนื่องมาจากการแพร่
ของสารประกอบเชิงโลหะภายในเกรนมาสู่ขอบเกรน 
รวมทัง้บริเวณกระทบร้อนจะพบการเปลี่ยนแปลงของ
ขนาดเกรนและโครงสร้างเช่นกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Katsas S และผู้ร่วมวิจยั [4] ที่อธบิายการ
เกิดการรวมตัวกันระหว่างธาตุผสมและอะลูมิเนียม
กระจายตวัอยู่ในเกรนของโครงสรา้งหลกัและบรเิวณขอบ
เกรน ท าใหคุ้ณสมบตัทิางกลลดน้อยลง 

 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกลในงานวิจัยฉบับนี้
พบว่า ค่าการทดสอบความแขง็ทีล่ดน้อยลงเกดิในบรเิวณ
กระทบรอ้นของวสัดุอะลูมเินียมผสม 6082-T6 ซึ่งเกดิมา
จากผลกระทบของอุณหภูมใินการเชื่อมทีท่ าใหโ้ครงสรา้ง
และขนาดของเกรนเปลี่ยนไป อีกทัง้การรวมตัวของ
สารประกอบเชงิโลหะทีข่อบเกรน [1,2,3,4] ส่วนของแนว
เชื่อมค่าความแข็งของแนวเชื่อมที่ใช้โลหะเติม  AWS 
A5.10 ER5356 และ AWS A5.10 ER5183 นัน้มีความ
ใกลเ้คยีงกนั ซึง่ผลกระทบหลกัทีส่ง่ผลต่อค่าความแขง็นัน้
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราการเยน็ตวั ซึง่ถ้าอตัรา
การเยน็ตวัที่เรว็ก็จะท าให้ค่าความแขง็เพิ่มขึน้ [1,2] ค่า
ความต้านทานแรงดึงของแนวเชื่อมที่ใช้ลวดเชื่อมสอง
ประเภทนี้ผ่านเกณฑ์การยอมรบัตามมาตรฐาน AWS 
D1.2 [8] และเกดิการขาดทีว่สัดุอะลมูเินียมผสม 6082-T6 
ซึ่งค่าที่ได้มคีวามสอดคล้องกบัค่าของการทดสอบความ
แขง็ ส่วนผลการทดสอบการดดัโคง้พบว่าชิน้งานที่ไดร้บั
ความรอ้นในปรมิาณทีม่ากจะทนต่อความตา้นทานการดดั
โคง้ไดด้ ี[1] 
 
5. สรปุผลการทดลอง 
5.1 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้่าลวดเชื่อม ER5356 

มคีุณสมบตัทิางกลทีด่กีว่า ER5183 โดยค่าความแขง็
ของ ER5183 ในบริเวณแนวเชื่อมสูงกว่าแต่ส่วน
คุณสมบัติความต้านทานการดัดโค้งนัน้โลหะเติม 
ER5183 จะมีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าในส่วนของแนว
เชื่ อมที่ ผ่ านการเชื่ อม ในกระแสที่ สู ง  จึงท าให้
คุณสมบตัทิางกลของ ER5183 ต ่ากว่า ER5356  

5.2 กระแสในการเชื่อมที่สูงท าให้ค่าความแขง็ลดต ่าลง 
ซึง่เกดิจากสารประกอบเชงิโลหะทีบ่รเิวณขอบเกรนที่
มปีรมิาณมาก 

5.3 กระแสในการเชื่อมทีส่งูสง่ผลใหค้่าแรงดงึลดต ่าลง ซึง่
จะสอดคลอ้งกบัผลของค่าความแขง็ในบรเิวณกระทบ
รอ้น 

5.4 กระแสในการเชื่ อมที่สูงส่งผลกระทบต่อความ
ต้านทานการดดัโค้ง ซึ่งเกิดมาจากคุณสมบัติความ
ตา้นทานการเคลื่อนตวัทีล่ดน้อยลง [1] 

5.5 กระแสในการเชื่อมที่สูงส่งผลกระทบให้ปรมิาณของ
สารประกอบเชงิโลหะรวมตวักนัในบรเิวณขอบเกรน
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สง่ผลให ้คุณสมบตัทิางกลลดต ่าลง 
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บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้เพื่อศกึษาผลของลวดเชื่อมเหลก็กลา้คารบ์อน AWS A5.18 ER70S-6 และ ลวดเชื่อมเหลก็กลา้
ผสมต ่า AWS A5.28 ER80S-B2 ต่อคุณสมบตัทิางกลและโครงสรา้งทางจุลภาคของรอยเชื่อมโลหะต่างชนิด
ระหว่างเหลก็กลา้คารบ์อน (ASME SA106 เกรด B) และเหลก็กลา้ 1.25 โครเมยีม- 0.5 โมลบิดนีัม่ (ASME 
SA335 เกรด P11) ดว้ยกระบวนการเชื่อมทกิ โดยใชก้ระแสไฟ 110 และ 130 แอมแปร ์และความเรว็ในการเชื่อม
ที ่ 0.8 และ 1.2 มลิลเิมตรต่อวนิาท ี โดยพจิารณาทัง้ในสภาวะหลงัการเชื่อมสิน้เสรจ็ (As-Welded) และกรณีผ่าน
กรรมวธิทีางความรอ้น (Post Weld Heat Treatment) จากผลการทดลองพบว่าลวดเชื่อมทัง้สองชนิดผ่านเกณฑ์
การยอมรบัตามาตรฐานการตรวจพนิิจ (Visual Inspection), การตรวจสอบดว้ยภาพถ่ายรงัส ี (Radiographic 
Testing) และความตา้นทานแรงดงึของชิน้งานเชื่อม (Tensile Test) อย่างไรกต็ามลวดเชื่อมเหลก็กลา้คารบ์อน 
AWS A5.18 ER70S-6 มคี่าความแขง็ทีต่ ่า และมคี่าความตา้นทานแรงกระแทกทีด่กีว่ากรณีทีใ่ชล้วดเชื่อม AWS 
A5.28 ER80S-B2 ในสภาวะหลงัการเชื่อมเสรจ็สิน้ สว่นกรรมวธิทีางความรอ้นหลงัการเชื่อมสง่ผลใหช้ิน้งานเชื่อม
มคีวามตา้นทานแรงกระแทกทีส่งูขึน้ จากผลการตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคพบว่าโครงสรา้งพืน้ฐานของแนวเชื่อม
ทัง้ 2 ชนิด คอือะซคิวิลาเฟอรไ์รต ์ (Acicular Ferrite) และเฟอรไ์รตไ์ซตเ์พลต (Ferrite side plate) และเกดิ
สารประกอบคารไ์บดข์ึน้ในลวดเชื่อม AWS A5.18 ER70S-6 ในกรณีทีผ่่านกรรมวธิทีางความรอ้นหลงัการเชื่อม 
ค าหลกั  การเชื่อมวสัดุต่างชนิดกนั / เหลก็กลา้คารบ์อน / เหลก็กลา้โครเมยีมโมลบิดนีัม่ 

 
Abstract 

This research aims to study the effect of AWS A5.18 ER70S-6 and AWS A5.28 ER80S-B2 filler 
metal on mechanical properties and microstructure of the dissimilar welded joint between carbon steel 
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(ASME SA106 grade B) and 1.25Cr-0.5Mo steel (ASME SA335 grade P11) by using TIG process. The 
welding parameters were welding current of 110 and 130 ampere and welding speed of 0.8 and 1.2 mms-

1 The both of as-welded and post weld heat treatment condition of weldment were investigated. From the 
experimental results, it was found that the both types of filler metal were accepted on the standard 
acceptance criteria of visual inspection, radiographic testing and minimum tensile strength. However, the 
hardness value and impact energy absorption of AWS A5.18 ER70S-6 weld metal was greater than AWS 
A5.28 ER80S-B2 in the as-weld condition. The impact energy absorption of weld metal was increased by 
passing the post weld heat treatment. From the microstructure examination, the acicular ferrite and ferrite 
side plate were the general structure in weld metal for the both types of filler metal. However, the carbide 
compound was observed in the AWS A5.18 ER70S-6 weld metals which were in the post welded heat 
treatment condition.  
Keywords:  Dissimilar Welding / Carbon Steel / Chromium Molybdenum Steel 
 
1. บทน า 
 หมอ้ไอน ้าเป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีต่อ้ง ใชง้านที่
สภาวะอุณหภูมแิละความดนัสงู ซึง่ท าให ้ส่วนต่างๆ ของ
หมอ้ไอน ้าจะตอ้งสามารถทนสภาวะ ดงักล่าวได ้ดงันัน้สิง่
ที่เราต้องทราบและค านึงเกี่ยว กบัระบบหม้อไอน ้าก็คือ 
วสัดุที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ งานด้านนี้ โลหะที่น ามาใช้
เป็นสว่นรบัแรงดนัของ หมอ้ไอน ้าตอ้งสามารถใชง้านไดท้ี่
ภาวะอุณหภูมิและ ความดันสูง สมบัติ เชิงกลและ
โครงสรา้งภายในไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืเปลี่ยนแปลง
น้อย เมื่อสภาวะ อุณหภูมแิละความดนัมกีารเปลี่ยนแปลง
ไป[1] ในบางครัง้จะเกิดการเชื่อมระหว่างเหล็กกล้าต่าง
ชนิดเนื่องจาก เป็นการเชื่อมของส่วนประกอบหม้อไอน ้า
ทีม่กีารใชง้านทีอุ่ณหภูมต่ิางกนั โดยพบมากในการเชื่อม
ระหว่างท่อส่วนออกของไอน ้า (Steam Outlet) ของหม้อ
พักน ้ า (Steam Drum) สู่ท่อส่วนเข้าของไอน ้ า(Steam 
Inlet) ของซุเปอรฮ์ทีเตอร ์(Superheater) [2] ซึง่เป็นส่วน
ทีเ่ปลีย่นจากไอน ้าอิม่ตวั (Saturate Steam) ไปเป็นไอน ้า
ยิ่งยวด (Superheat Steam) โดยส่วนมากจะพบในการ
ผลติหมอ้ไอน ้าแบบท่อน ้า (Water Tube Boiler) โดยวสัดุ
ที่นิยมน ามาใช้เป็นท่อส่วนออกของไอน ้ าอิ่มตัวคือ
เหล็กกล้าคาร์บอน ASME SA106 เกรด B และวัสดุที่
นิยมน ามาใชเ้ป็นท่อทีเ่ปลีย่นจากไอน ้าอิม่ตวัไปเป็นไอน ้า
ยิ่งยวดคือเหล็กกล้าผสมต ่า ASME SA335 เกรด P11 
ส่วนกระบวนการเชื่อมที่นิยมใช้ในการเชื่อมนัน้คือ กระ
บวกการเชื่อมทกิ เน่ืองจากเป็นกระบวนการทีม่อีตัราการ

ซมึลกึสงูมากกว่ากระบวนการเชื่อมอื่น และเนื่องจากเป็น
การเชื่อมวสัดุต่างชนิดกนั สิง่ที่ส าคญัที่ต้องค านึงถึงเป็น
อนัดบัแรกคอื การเลอืกลวดเชื่อมทีเ่หมาะสม เพราะหาก
ใชล้วดเชื่อมทีไ่ม่เหมาะสมจะมผีลท าใหเ้กดิขอ้บกพร่องใน
แนวเชื่อมหลงัเชื่อมเสรจ็สิน้ และในระหว่างการใชง้านได้ 
[3] 
 งานวจิยันี้จงึท าการศกึษาถึงการเลอืกใช้ลวดเชื่อม
และกระแสไฟทีส่่งผลต่อคุณสมบตัิทางกลและโครงสรา้ง
ทางจุลภาคทัง้ในสภาวะการเชื่อมเสรจ็สิ้น (As-welded) 
และ สภาวะหลังท ากรรมิธีทางความร้อน (Post Weld 
Heat Treatment) โดยกระบวนการเชื่อมทกิ 
 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 
 วสัดุทีใ่ชใ้นการทดลองคอื ท่อเหลก็กลา้โครเมยีม-โม
ลบิดีนัม่ SA 335 เกรด P11 กบั ท่อเหลก็กล้าคาร์บอน 
SA-106 เกรด  B ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 219 .1 
มิลลิเมตร หนา 12.7 มิลลิเมตร มีส่วนผสมทางเคมีดัง
ตารางที่ 1 โดยท าการเชื่อมด้วยกรรมวิธกีารเชื่อมแก๊ส
ทงัสเตนอารค์ (GTAW) ใชแ้ก๊สอารก์อนทีม่คีวามบรสิุทธิ ์
99.99% โดยใช้โลหะเติมใช้ลวดเชื่อม AWS A5.18 
ER70S-6 และ AWS A5.28 ER80S-B2 มสี่วนผสมทาง
เคมดีงัตารางที ่2 
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ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมขีองวสัดุ 
Material 
Grade 

Composition % (x10-2) 
C Mn P S Si Cr Mo 

SA335- 
P11 

9 54 0.8 0.2 54 108 46 

SA106-B 10 109 1.1 0.1 23 14 4.0 

 
ตารางที ่2 ส่วนผสมทางเคมขีองโลหะเตมิ 

Filler 
Metal 
Grade 

Composition % (x10-2) 

C Mn P S Si Cr Mo 

ER70S-6 7 161 1.2 1.1 82 4 1 

ER80S-B2 9 64 1,3 1.0 62 124 49 

 
2.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการทดลอง 
 ตวัแปรทางความรอ้นที่ใชใ้นการทดลองคอื ท าการ
อุ่นชิ้นงาน (Pre-heat)ที่อุณหภูมิที่มากกว่า 120 องศา
เซลเซยีล ก่อนท าการเชื่อม และท าการควบคุมอุณหภูมิ
ระหว่างชัน้แนวเชื่อม (Interpass Temperature) ไม่ให้
เกิน 250 องศาเซลเซียล ส่วนชิ้นงานที่ท ากรรมวิธีทาง
ความร้อน (Post Weld Heat Treatment) จะท าการให้
ความร้อนที่ 650 องศาเซลเซียล โดยใช้ระยะเวลา 1.5 
ชัว่โมง  
 ตวัแปรในการเชื่อมที่ใชใ้นการทดลองคอืกระแสไฟ
เชื่อมที ่110 และ 130 แอมแปร ์ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
การเชื่อมตามมาตรฐาน ASME Section IX[4] โดยใช้
เครื่องเชื่อมระบบไฟฟ้ากระแสคงที่ (Constant Current : 
CC) เตรียมรอยต่อแบบต่อชนแบบตัววี (Single V 
Groove Weld) ตามรูปที ่1 หลงัจากท าการเชื่อมแบ่งชิ้น
ทดสอบเป็น 2 สภาวะ โดยท าการก าหนดชื่อชิน้งานตาม
ตารางที ่3  

 
รปูที ่1 ขนาดและลกัษณะของชิน้งานทดสอบ 

 
 

 
ตารางที ่3 ชิน้งานทีก่ าหนดตามกระแสและสภาวะในการเชือ่ม 

หมายเลข 
ชิน้งาน 

สภาวะใน
การเชือ่ม 

กระแส
เชือ่ม 
(Amp) 

ชนิดลวดเชือ่ม 

T-1 As-Welded 110 AWS A5.18 ER70S-6 
T-2 As-Welded 130 AWS A5.18 ER70S-6 
T-3 As-Welded 110 AWS A5.28 ER80S-B2 
T-4 As-Welded 130 AWS A5.28 ER80S-B2 
T-5 PWHT  110 AWS A5.18 ER70S-6 
T-6 PWHT 130 AWS A5.18 ER70S-6 
T-7 PWHT 110 AWS A5.28 ER80S-B2 
T-8 PWHT 130 AWS A5.28 ER80S-B2 

 
2.3. การตรวจสอบและการทดสอบช้ินงานทดสอบ 
 การตรวจสอบและการทดสอบชิน้งานเบือ้งต้นจะท า
การตรวจสอบแบบไม่ท าลายด้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะก า ร ถ่ า ย ภ าพ รั ง สี  (Radiographic 
Testing) โดยใช้เกณฑ์การยอมรบัตาม ASME Section 
IX [4] หลงัจากนัน้ท าการทดสอบคุณสมบตัิทางกลด้วย
วธิกีารทดสอบแรงดงึ (Tension Test), ทดสอบความแขง็ 
(Hardness Test), ทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) 
อกีทัง้ท าการการวเิคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาค เพื่อน าผลมา
เปรยีบเทยีบวเิคราะหผ์ลการทดลอง 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
3.1 ผลการของตวัแปรหลงัจากท าการเช่ือม 
 ค่ากระแสไฟเชื่อม, แรงดนัไฟฟ้า และค่าความเรว็
ในการเชื่อม ถูกจดบันทึกเพื่อค านวณหาค่าความร้อน
น าเข้า (Heat Input) โดยค่ าเฉลี่ยความร้อนน าเข้า
สามารถค านวณไดจ้ากสมการที่ 1 โดยที่ H คอืค่าความ
ร้อนน าเข้า (kJ/mm), E คือ แรงดันไฟฟ้า (V), I คือ
กระแสไฟเชื่อม (A) และ v คือความเร็วในการเชื่อม 
(mm/s) โดยแสดงค่าทีไ่ดจ้ากการค านวณไวด้งัตารางที ่4 
 
   

v

EI
H            (1) 
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ตารางที ่4 ตารางแสดงค่าความรอ้นน าเขา้ของแต่ละชิน้งาน 

ชิน้งานท ี ลวดเชือ่ม กระแสไฟ (A) 
ความรอ้นน าเขา้ 

(kJ/mm) 
T-1,T-5 ER70S-6 110 1.074 
T-2,T-6 ER70S-6 130 1.235 
T-3,T-7 ER80S-B2 110 1.521 
T-4,T-8 ER80S-B2 130 1.755 

 
3.2 ผลการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย 
 การตรวจสอบแบบไม่ท าลายทัง้วิธีการตรวจสอบ
ด้วยสายตาและการถ่ายภาพรังสี สามารถสรุปได้ว่า
ชิ้นงานทุกชิ้นผ่านเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน 
ASME Section IX และสามารถน าชิ้นงานไปท าการ
ทดสอบคุณสมบตัทิางกลได ้
 
3.3 ผลการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 
 จากผลการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASME 
Section IX พบว่าชิ้นทดสอบทัง้หมดมคี่าเฉลี่ยต้านทาน
แ ร ง ดึ ง สู ง สุ ด  (Ultimate Strength)  ม า ก ก ว่ า ค่ า
ความสามารถรบัแรงดงึของวสัดุทัง้สองชนิดซึ่งมคี่าอยู่ที ่
415 MPa แสดงดงัรปูที ่2 และต าแหน่งทีเ่กดิการขาดออก
จากกนัจะพบว่าจะเกดิที่บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่เหลก็กล้า
ผสมต ่ า ASME SA335 เกรด P11 เป็นส่วนใหญ่โดย
แสดงดงัตารางที่ 5 ซึ่งค่าเฉลี่ยแรงดงึไดจ้ากการทดสอบ
แรงดึง 2 ชิ้นตามมาตรฐาน ASME Section IX โดย
สงัเกตุเห็นว่ากลุ่มของชิ้นทดสอบที่ไม่ผ่านกรรมวิธทีาง
ความรอ้นหลงัการเชื่อมบรเิวณทีเ่กดิการขาดจะ 
 

 
รปูที ่2 ผลการทดสอบแรงดงึ 

 
เป็นฝ ัง่วสัดุ SA335-P11 ทัง้หมด แต่กรณีทีม่กีารขาดทัง้
บริเวณโลหะงานทัง้ 2 ฝ ัง่จะเกิดขึ้นกับกรณีที่ผ่ าน

กรรมวธิทีางความรอ้นหลงัการเชื่อม 
 
ตารางที ่5 ตารางแสดงต าแหน่งทีเ่กดิความเสยีหายหลงัทดสอบ
แรงดงึ 

ชิน้งาน 

ค่าเฉลีย่แรง
ดงึทีไ่ดห้ลงั
การทดสอบ 
(MPa) 

ต าแหน่งทีเ่กดิความเสยีหาย 

T-1 525.45 บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่ SA335-P11 
T-2 513.18 บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่ SA335-P11 
T-3 523.95 บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่ SA335-P11 
T-4 527.60 บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่ SA335-P11 
T-5 503.23 บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่ SA106-B 
T-6 497.24 บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่ SA335-P11 
T-7 505.82 บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่ SA335-P11 
T-8 495.32 บรเิวณกระทบรอ้นฝ ัง่ละชิน้ 

 
3.4 ผลการทดสอบความแขง็ (Hardness Test) 
 ผลการทดสอบความแขง็ของชิน้งานทดสอบทัง้กรณี
ที่ผ่านการเชื่อมด้วยโลหะเติม AWS A5.18 ER70S-6 
และ AWS A5.28 ER80S-B2 ทัง้กรณีการเชื่อมด้วย
กระแสไฟฟ้าที่  110A และ 130A ทัง้สองสภาวะนั ้น
สามารถสรุปได้ว่าความแขง็บรเิวณแนวเชื่อมของโลหะ
เติมเกรด AWS A5.28 ER80S-B2 มีค่าความแขง็ที่สูง
กว่าโลหะเติมเกรด AWS A5.18 ER70S-6 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในสภาวะหลงัเชื่อมเสรจ็สิน้ซึง่สอดคลอ้งกบัความ
ตา้นทานแรงดงึตามขอ้ก าหนดในการผลติ แต่เมื่อท าการ
ทดสอบชิ้นงานในสภาวะหลงัท ากรรมวธิีทางความร้อน
พบว่าค่าความแข็งบริเวณแนวเชื่อมนั ้นแตกต่างกัน
เลก็น้อยแสดงดงัรปูที ่3 
 

 
รปูที ่3 ผลการทดสอบความแขง็ 
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3.5 ผลการทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) 
 จากผลการทดลองพบว่าเมื่อท าการเชื่อมด้วยลวด
เชื่อม ER70S-6 จะให้ค่าแรงกระแทกที่สูงกว่าทัง้สอง
สภาวะและพบว่าในสภาวะหลงัเชื่อมเสร็จสิ้นนัน้เมื่อใช้
ความร้อนน าเข้าต ่าจะให้ค่าแรงกระแทกที่ดีกว่าการใช้
ความรอ้นน าเขา้สงู ซึง่ต่างกบัสภาวะหลงัการท ากรรมวธิี
ทางความร้อนซึ่ง เมื่อใช้ลวดเชื่อม ER70S-6 ด้วยความ
รอ้นสูงจะให้ค่าแรงกระแทกที่ดกีว่าเชื่อมด้วยความร้อน
น าเขา้ต ่า แสดงดงัรปูที ่4 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่4 ผลการทดสอบแรงกระแทก (ก) ผลการทดสอบแรงกระแทก
ในสภาวะหลงัเชือ่มเสรจ็สิน้ (ข) ผลการทดสอบแรงกระแทกใน

สภาวะท ากรรมวธิทีางความรอ้น 

 
3.6 ผลการวิเคราะหโ์ครงสรา้งจลุภาค 
 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาคของแนวเชื่อมบรเิวณ
แนวเชื่อมพบว่าทุกพารามิเตอร์และทุกสภาวะหลงัการ
เชื่ อมมีโครงสร้างพื้นฐานเป็น เฟอร์ไรต์  (Ferrite) มี
ลกัษณะะเป็นโครงสรา้งทีส่านกนัซึ่งเรยีกว่าโครงสรา้งอะ
ซิคิวลาเฟอร์ไรต์ และพบว่าเมื่อเชื่อมโดยใช้ลวด AWS 
A5.18 ER70S-6 ในสภาวะผ่านกรรมวิธีทางความร้อน
พบว่าเกิดโครงสร้างเฟอร์ไรต์ ที่มีการตกตะกอนของ

สารป ระก อบ ค าร์ ไบ ด์ ใน รูป แบ บ เห ล็ก ค าร์ ไบ ด์ 
(Cementite: Fe3C) ตามรปูที ่5 
 

    
                 (T-1)                                   (T-2) 

    
                 (T-3)                                   (T-4) 

    
                 (T-5)                                   (T-6) 

     
                 (T-7)                                   (T-8) 

รปูที ่5 โครงสรา้งทางจุลภาคของชิน้งานทดสอบ 
 

3.7 อภิปรายผลการทดลอง 
 จากความสมัพนัธ์ระหว่างพารามเิตอรก์ารเชื่อมต่อ
การทดสอบคุณสมบตัิทางกลและโครงสร้างทางจุลภาค
สามารถอภปิรายไดว้่า เมื่อท าการเชื่อมดว้ย AWS A5.18 
ER70S-6 ด้วยความร้อนน าเข้าต ่า ในสภาวะหลงัเชื่อม
เสรจ็สิน้ หลงัท าการทดสอบพบโครงสรา้งอะซคิวิลาเฟอร์
ไรต์ ซึ่งเป็นโครงสรา้งที่ต้องการในในแนวเชอืมมคี่าแรง
ดงึและค่าความเหนียวสงู สามารถยบัยัง้การเกดิรอยแตก
และการขยายตวัในแนวเชื่อมได้ [5] ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การทดลอง แต่เมื่อเชื่อมดว้ยลวด AWS A5.18 ER70S-6 
ในสภาวะท ากรรมวธิทีางความรอ้นพบว่าเกดิโครงสร้าง
เฟอร์ไรต์คาร์ไบด์ อนัเนื่องมาจากการเติมโลหะเติมที่มี
ธาตุแมงกานีสในปรมิาณทีส่งูลงไปเนื้อเชือ้มทีท่ ากรรมวธิี
ทางความร้อน [6] ส่วนคุณสมบัติทางกลนัน้พบว่ามีค่า
ความแข็งและค่าแรงดึงที่ต ่าลง อันเนื่องมาจากการท า
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กรรมวธิทีางความรอ้นนัน้เป็นการลดความเค้นที่เกิดใน
แนวเชื่อม ส่วนเมื่อเชื่อมด้วยลวด AWS A5.28 ER80S-
B2 ทุกสภาวะพบว่ามีโครงสรา้งไซด์เพลทเฟอร์ไรต์และ
โครงสรา้งอะซคิวิลาเฟอรไ์รต์ อนัเนื่องมาจากการเตมิธาตุ
ผสมลงไปในเนื้อเชื่อม [7] โดยพบว่ามคี่าความแขง็ที่สูง
มากในสภาวะหลงัเชื่อมเสรจ็สิน้อนัเนื่องมาจากลวด AWS 
A5.28 ER80S-B2 มีค่ าแรงดึงที่ สู ง  แล้ว เมื่ อท าการ
ทดสอบความเหนียวพบว่ามีค่าความเหนียวที่ต ่ าทุก
สภาวะ 
 
4. สรปุผลการทดลอง 
 จากการศึกษาผลของลวดเชื่ อม  AWS A5.18 
ER70S-6 และ AWS A5.28 ER80S-B2 ที่ส่งผลต่อรอย
เชื่อมของการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ASME SA106 
เกรด B และ เหล็กกล้า 1.25Cr-0.5Mo ASME SA335 
เกรด P11 โดยกระบวนการเชื่อมทกิ สามารถสรุปไดด้งันี้  
1.) ลวดเชื่อมและกระแสไฟที่ใช้ในการทดลองพบว่า
สามารถใชง้านไดเ้น่ืองจากไม่พบรอยความไม่ต่อเนื่องบน
ชิน้งาน และเมื่อท าการทดสอบแรงดงึแลว้พบว่าขาดออก
จากกันบริเวณนอกแนวเชื่อม และค่าแรงดึงที่ได้มีค่า
มากกว่าค่าแรงดงึของวสัดุทัง้ 2 ชนิด  
2.) ลวดเชื่อม AWS A5.18 ER70S-6  เหมาะส าหรบัการ
เชื่อมต่อระหว่างวสัดุทัง้ 2 ชนิดในสภาวะหลงัท าการเชื่อม
เสร็จสิ้น มากกว่าลวดเชื่อม AWS A5.28 ER80S-B2 
เน่ืองจาก ลวดเชื่อม AWS A5.28 ER80S-B2 มคี่าความ
แขง็ในแนวเชื่อมมากกว่า AWS A5.18 ER70S-6  และ 
ลวดเชื่อม AWS A5.18 ER70S-6 มคี่าแรงกระแทกที่สูง
กว่า ลวดเชื่อม AWS A5.28 ER80S-B2 ส่วนค่าความ
รอ้นน าเขา้ที่ต ่าเหมาะส าหรบัการเชื่อมมากกว่าค่าความ
รอ้นน าเขา้ทีส่งู  
3.) ลวดเชื่อม AWS A5.18 ER70S-6  เหมาะส าหรบัการ
เชื่อมต่อระหว่างวสัดุทัง้ 2 ชนิดในสภาวะหลงัท ากรรมวธิี
ทางความร้อนเสร็จสิ้น มากกว่าลวดเชื่อม AWS A5.28 
ER80S-B2 ถงึแมว้่าค่าความแขง็ของทัง้สองลวดเชื่อมจะ
ต่างกนัไม่มากแต่ลวดเชื่อม AWS A5.18 ER70S-6  นัน้
มีค่าแรงกระแทกที่สูงกว่า ส่วนค่าความร้อนน าเข้าที่สูง
เหมาะส าหรบัการเชื่อมมากกว่าค่าความรอ้นน าเขา้ทีต่ ่า  
4.) ทุกชิ้นงานทดสอบมีพบโครงสร้างทางจุลภาคที่

ประกอบไปดว้ยโครงสรา้งอะซคิวิลาเฟอรไ์รต์ทุกชิน้งาน 
โดยโครงสร้างอะซิคิวลาเฟอร์ไรต์นัน้เป็น โครงสร้างที่
ต้องการส่วนใหญ่ในเนื้อเชื่อม เนื่องจาก มคีวามแขง็แรง
และความเหนียวสูง โครงสร้างอะซิคลูลาเฟอร์ไรต์จะมี
ลักษณะเหมือนโครงสร้างเฟอร์ ไรต์ที่สานกันท าให้
สามารถยบัยัง้การเกดิรอยแตกหรอืการขยายตวัของรอย
แตกในเนื้อเชื่อมได ้
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ผลกระทบของตวัแปรงานเช่ือมต่อสมบติัทางกลของการเช่ือมท่อติดครีบ ASTM 
A192 ด้วยกรรมวิธีการเช่ือมแบบความต้านทานความถ่ีสงู 

Effect of Welding Parameter on Mechanical properties of Fin-Tube ASTM 
A192 by using the High Frequency Resistance Welding Process 
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บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้เพื่อศกึษาผลกระทบของตวัแปรการเชื่อมต่อคุณสมบตัทิางกลและศกึษาโครงสรา้งจุลภาคของ
เหลก็กล้าคาร์บอนทนความร้อนสูง ASTM A192 กบัวสัดุครบี JIS G3141 SPCC ด้วยกระบวนการเชื่อมความ
ตา้นทานความถีส่งู (HFRW) โดยท่อมเีสน้ผ่าศนูยก์ลาง 38.1 มม หนา 3.2 มม ครบีหนา 1 มม สงู 16 มม รอยต่อ
แนวเชื่อมของท่อและครีบเป็นแบบ Butt weld Tee joint ตัวแปรงานเชื่อมที่ก าหนด คือ กระแสไฟฟ้า(A), 
แรงดนัไฟฟ้า(kV), ความเรว็รอบ(rpm), ความสมัพนัธข์องปรมิาณความรอ้น (J/min) จากผลการทดลองพบว่าเกดิ
การแทรกตวัของโลหะหลอมเหลวใต้ฐานครบี (Penetrator) ทีแ่นวเชื่อมทัง้สองดา้นของครบีซึง่เกดิจากความรอ้น
ขณะท าการเชื่อม ของชิน้งานเชื่อมทีม่พีารามเิตอรท์ีใ่ชค้อืกระแสไฟฟ้า 7-8A, แรงดนัไฟฟ้า 10-12kV, ค่าความถี่
ระหว่าง 200-380rpm มเีฉลีย่อยู่ที ่2-3mm2 มกีารหลอมละลายของรอยเชื่อมไม่สมบรูณ์ มผีลทดสอบของค่าแรงดงึ
ทีต่ ่าในช่วง 95-120Mpa ซึง่ไม่ผ่านเกณฑใ์นการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสมาคมผูผ้ลติท่อตดิครบี เมื่อปรบั
ค่าพารามิเตอร์งานเชื่อมให้สูงขึ้นของกระแสไฟฟ้าที่ 9-10A, แรงดนัไฟฟ้าที่ 13-15kV และความเรว็รอบอยู่ที่
ระหว่าง 250-300 rpm พบว่าการหลอมละลายของรอยเชื่อมนัน้สมบรูณ์สง่ผลใหค้่าของการทดสอบแรงดงึทีไ่ดน้ัน้
อยู่ที ่360-440 Mpa ซึง่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จากนัน้ท าการตรวจสอบโครงสรา้งในระดบัจุลภาคโดยท าการวดัระยะ
ความกวา้งและการซมึลกึที่เขตกระทบรอ้น (HAZ) ผลการวจิยันี้สามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลติท่อติดครบี
ดว้ยกระบวนการเชื่อมแบบ HFRW ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ค าหลกั  ท่อตดิครบีระบายความร้อน, ท่อ ASTM A192, ครบี JIS G3141 SPCC, การเชื่อมด้วยความต้านทาน
ความถีส่งู 
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Abstract 
This research aims to study the effect of welding parameters on mechanical properties and 

microstructure of finned tube production of the ASTM A192 with the fin material of JIS G3141 SPCC by 
using the High Frequency Resistance Welding Process (HFRW) .  Tube’s diameter is 38.1 mm with 
thickness 3.2 mm and Fin thickness is 1 mm with height of 16 mm. The welding joint is butt weld tee 
joint. The relationship between the HFRW welding parameters (current (A), voltage (kV), speed (rpm) and 
heat input were clarified.  From the experimental results it was found that the solidified liquid (penetrator) 
on both side of fin was depended on the heat input during welding.  The area fraction resulted in the 
range of 2-3mm2 not adhesive between fin and tube.  So the welding parameters of this condition is 
current 7A, voltage 10kV with the tube rotate speed 200rpm showed not good tensile strength (95-
120Mpa)  however, for manufacturing the productivity is not recommend.  When increase welding 
parameters of current 9-10A, voltage in range of 13-15kV with the tube rotate speed 250-300rpm showed 
complete fusion of weld joint and high tensile strength (360-440Mpa)  with higher productivity.   The 
measurements of weld width and depth distance in HAZ into the tube thickness were explained by 
compared between the macro and micro structure examination.  The results under this research can 
applied to improve the quality and productivity of the finned tube production by the HFRW process. 
Keywords:  Finned Tube, ASTM A192, JIS G3141 SPCC, HFRW process, Welding Parameter 
 
1. บทน า 
         ท่อตดิครบี (Fin-Tube) เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่
ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน เช่น ประกอบเข้าในชุด
Economizer ที่อยู่ใน Re-Boiler, ใชใ้นการประกอบ Heat 
Exchanger หรอืแม้กระทัง่เครื่องก าเนิดไอน ้าแบบ Heat 
Recovery Steam Generation ห รื อ  HRSG ใ น
อุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้า, อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็น
ต้น ซึง่ลกัษณะของท่อตดิครบีนัน้จะมสีองประเภทใหญ่ๆ
คือท่อติดครีบตามยาว (Longitudinally Fin-Tube) และ
ครีบตามขวาง (Transversely Fin-Tube) ซึ่งท่อติดครีบ
ตามขวางก็จะแบ่งเป็นท่อติดครีบแบบพันรอบท่อ (Fin-
Tube wrapping) และท่อติดครีบแบบเชื่อมพันรอบท่อ 
(Fin-Tube welding) ซึ่งจะเป็นการเชื่อมแบบต่อเนื่องกบั
ผิวท่อด้วยความต้านทานความถี่สูงของกระแสไฟฟ้า 
(High Frequency Resistance Welding, HFRW) วัสดุที่
ใช้ในการท าวิจยัคอื ASTM เกรดA192 และครบี G3141 
SPCC ซึง่จดัอยู่ในกลุ่มเหลก็ทีม่ปีรมิาณคารบ์อนต ่า (Low 
Carbon) คอืไม่เกนิ 0.2% และจดัอยู่ในกลุ่มเหลก็กลา้ทน
ความรอ้นสงู (High Temperature Steel) ท่อตดิครบีจะได้
จะท าการเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความต้านทานความถี่สูง 

(HFRW) และท าการทดลองการปรบัตัง้ตวัแปรการเชื่อม 
(Welding Parameter) คอื กระแสไฟฟ้า(V), แรงดนัไฟฟ้า
(A), ความเร็วป้อน (mm/s) เพื่อให้ความร้อนที่เกิดขึ้น
ในขณะเชื่อมระหว่างบรเิวณผิวท่อและขอบของครบีนัน้
หลอมติดเป็นเนื้ อเดียวกัน J.-H. CHOI และคณะ [1] 
ศึกษาปรากฏการณ์การเกิด Penetrator ในรอยต่อชนที่
เป็นช่องแคบของการผลิตท่อ ERW ขนาด 8 นิ้ว เพื่อ
ศกึษาลกัษณะของ Penetrator ในขณะที่ท าการเชื่อมท่อ 
ERW ซึ่งรอยต่อชนในการเชื่อมท่อนัน้จะแคบมาก ซึ่ง
พฤตกิรรมของ Penetrator ทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจากการหลอม
ของรอยเชื่อมทีม่คีวามหนาแน่นมากในชอ้งแคบทีร่อยต่อ
ในขณะที่ท าการเชื่อมแบบ HFRW ท าให้เกดิการแตกตวั
ของ Penetrator ในขณะที่ท าการเชื่อม R. Kocurek และ 
J. Adamiec [2] การเชื่อมท่อติดครีบด้วยกระบวนการ
เชื่อม Gas Metal Arc Welding เป็นการผลิตท่อติดครีบ
ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบเดิมก่อนที่จะมีการพัฒนา
เปลีย่นเป็นกระบวนการเชื่อมแบบเลเซอร ์รอยต่อชนเป็น
แบบ  Tee joint และมีแนวเชื่ อมแบบ  Fillet Weld ซึ่ ง
ลกัษณะรอยเชื่อมทีเ่กดิขึน้จะมีการเกดิการเชื่อมตดิเพยีง
ดา้นเดยีว  
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การตรวจสอบคุณภาพของการผลติท่อตดิครบีผูผ้ลติ
จะปฏิบตัิตามมาตรฐานของสมาคมผู้ผลติต่อติดครบี [3] 
โดยการน าชิ้นงานเชื่อมไปทดสอบในห้องปฏบิตักิารเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพรอยเชื่อมและคุณสมบตัิทางกลต่างๆ
ตามมาตรฐาน อย่างไรกต็ามยงัไม่มงีานวจิยัที่เคยศกึษา
ตวัแปรการเชื่อมต่อคุณสมบตัทิางกลและศกึษาโครงสรา้ง
จุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนทนความร้อนสูง ASTM 
A 192 [3] กับวัสดุครีบ  JIS G 3141 SPCC [4] ด้วย
กระบวนการเชื่อมความต้านทานความถี่สูง )HFRW) มา
ก่อน อนึ่งงานวจิยัเรื่องนี้ได้รบัการสนับสนุนทุนวจิยัและ
ท าการทดลองการเชื่อมโดยใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ 
ของบรษิทัสมชายอนิดสัตรจี ากดั ซึง่การก าหนดตวัแปรใน
การเชื่อมที่แตกต่างกันภายใต้งานวิจัยนี้  ไม่ว่าจะเป็น
กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และ ความเร็วรอบ ส่งผล
กระทบต่อความแข็งแรงรอยเชื่อม และน าผลที่ได้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดท าเอกสารการเชื่อมเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของผลิตท่อติดครีบต่อไปส าหรับวัสดุ ASTM 
A192 กบั G3141 SPCC9 ต่อไป  
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 วสัดแุละกระบวนการเช่ือม 
     วสัดุท่อที่ใช้ทดสอบเป็นเหลก็กล้าคาร์บอนทนความ
ร้อนสูง ASTM A192 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38.1 มม 
หนา 3.2 มม และวสัดุ Fin คือ เหล็กกล้าคาร์บอน JIS 
G3141 SPCC หนา 1 มม ส่วนผสมทางเคมีและสมบัติ
ทางกลแสดงในตารางที ่1  ชิน้งานเชื่อมออกแบบรอยต่อ
แบบ Butt weld Tee Joint ดงัแสดงในรูปภาพที่ 1 หลงั
การเชื่อมจะน าชิ้นงานไปท าการตรวจสอบด้วยสายตา 
(Visual Inspection) โดยการดูลักษณะของแนวเชื่อมที่
เกิดขึ้นแล้งจึงท าการตรวจสอบขนาดของท่อติดครีบ 
(Dimension Inspection) ในตลอดความยาวของชิ้น
ทดสอบ จากนัน้จะท าการทดสอบแรงดงึ (Tensile Test), 
การทดสอบความแขง็ (Hardness Test) บรเิวณเน้ือวสัดุ
บรเิวณแนวเชื่อมกบับรเิวณที่ได้รบัผลกระทบจากความ
รอ้นและตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาค  
 
 
 

ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมแีละคุณสมบตัทิางกลของวสัดุ [3], [4] 

Materials 
Chemical composition (%) 

C Mn Si P S 

ASTM A192 0.06-0.18 0.27-0.63 0.25 0.035 0.035 

G3141 
SPCC 

0.015 0.6 - 0.1 0.05 

 
2.2 การออกแบบรอยต่อและการเช่ือมช้ินงาน 
     วสัดุครีบมเีป็นลกัษณะเป็นแผ่นยาว (Flat bar) ที่มี
ความหนา 1 มม. ที่มคีวามสูง 17 มม. ซึ่งจะเป็นการต่อ
ชนในลกัษณะแนวตัง้ฉากกนัที่ผวิท่อ ซึ่งลกัษณะจะเป็น
การต่อชนแบบ Butt weld Tee Joint แสดงในรปูที ่1 
 

 
 

รปูที ่1 การออกแบบชิน้งานเชือ่ม Butt weld Tee Joint 
 

ตารางที ่2 ตวัแปรงานเชือ่มทีใ่ชใ้นการทดลอง 

Specimen 
No. 

Current 
(A) 

Voltage 
(kV) 

Frequ-
ency 
(Rpm) 

Speed 
(mm 
/min) 

Heat 
Input 
(J/mm) 

FT-1 7 10 200 23,927 175.54 
FT-2 7 10 300 35,890 117.02 
FT-3 8 12 380 45,461 126.7 
FT-4 9 13 250 29,909 234.72 
FT-5 9 14 270 32,301 234.05 
FT-6 9 15 250 29,909 270.83 
FT-7 10 14 300 35,890 234.05 

  
2.3 การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
     เป็นการตรวจสอบเบือ้งตน้ดว้ยการดูลกัษณะของรอย
เชื่อมและลกัษณะการยดึติดที่เกิดขึ้นหลงัจากการเชื่อม 
และพิสูจน์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมโดยการตีชิ้น
ทดสอบโดยใช้เหล็กสกัดและค้อนที่บริเวณรอยเชื่อม
ระหว่างท่อและครบี ซึง่จะท าใหส้ามารถทราบไดเ้บือ้งต้น
ว่ารอยเชื่อมของแต่ละพารามิเตอร์นั ้นๆมีการหลอม
ละลายตดิกนัหรอืไม่มากน้อยเพยีงใด 
 

FIN 

TUBE 
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2.4 การตรวจสอบขนาด (Dimension Inspection) 
     วดัขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางของท่อติดครบีโดยท าการ
วดั 3 จุดคอื ส่วนหวั, ส่วนกลาง และส่วนทา้ยแลว้ท าการ
เก็บข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยมีเกณฑ์การยอมรบัตาม
มาตรฐานของการผลติท่อตดิครบีเท่ากบั ±2 มม [5] 
2.5 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 
     น าชิน้ทดสอบของแต่ละตวัแปรงานเชื่อมทัง้ 7 ชิน้มา
ท าการตดัดงัแสดงในรปูที ่2 โดยค่าความต้านตา้นแรงดงึ 
(Tensile strength) ของวสัดุทัง้สองชิน้จะมคี่าเท่ากบั 325 
MPa ถ้าผลการทดสอบแรงดงึของชิ้นทดสอบขาดที่ครบี
และค่าแรงดงึมคี่ามากกว่า 325 MPa แสดงว่าผ่านเกณฑ์
ทดสอบ ซึ่งความถึงมีรอยเชื่อมมคีวามแขง็แรงกว่าวสัดุ
ฐาน 

 
รปูที ่2 การเตรยีมชิน้งานทดสอบส าหรบัทดสอบแรงดงึ 

 
2.6 การทดสอบความแขง็ (Hardness Test) 
     ใชว้ธิกีารทดสอบแบบวกิเกอร ์(Vickers Test) ใชแ้รง
กดที่ 500gf. หรือมีหน่วยเป็น HV0.5 การทดสอบความ
แข็ง (Hardness Test) ได้มีการก าหนดจุดและระยะใน
การกดเป็นแนวเสน้ตรงบรเิวณกึ่งกลางวสัดุครบี ท าการ
กดเพื่อทดสอบความแขง็ของครบีจ านวน 3 ครบีต่อ 1 ชิน้
ทดสอบเพื่อหาค่าเฉลีย่ของความแขง็ ซึง่จุดทีใ่ชใ้นการกด
ทดสอบความแขง็นัน้จะมจี านวนทัง้หมด 9 จุดต่อ 1 ครบี 
ซึง่ต าแหน่งการกด ดงัแสดงในรปูที ่3 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการตรวจสอบด้วยสายตา 
     การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตาของท่อตดิครบีที่
ผ่านการเชื่อมจะต้องสงัเกตดูลกัษณะแนวเชื่อม พบว่า

รอยเชื่อมมลีกัษณะนูนเป็นเสน้ยาวสม ่าเสมอทางดา้นฝ ัง่มี
ทีอ่เิลก็โทรดสมัผสั รอยเชื่อมดา้นทีไ่ม่มอีเิลก็โทรดสมัผสั
เกดิ Penetrator ขึน้เลก็น้อย รอยเชื่อมมกีารหลอมตดิกนั
จะมีความสมัพันธ์กบั Heat Input ไม่เกิดการบิดงอของ
รอยเชื่อม แล้วพิสูจน์การเชื่อมติดระหว่างท่อกบัครบีว่า
เชื่อมตดิ ดงัแสดงในรปูภาพที ่4 
 

 
รปูที ่3 แสดงต าแหน่งจุดกดทดสอบความแขง็ [3] 

 

     
รปูที ่4 ชิน้ทดสอบ FT-1 ลกัษณะรอยเชือ่มและพสิจูน์การเชือ่มตดิ 

 
3.2 การตรวจสอบขนาดของช้ินงาน 
     ชิน้งานทดสอบทัง้หมดจ านวน 7 สภาวะการทดลอง 
จากผลการวดัขนาดพบว่ามีชิน้ทดสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์มี
จ านวน 3 ชิน้ทดสอบ FT-1, FT-2 และ FT-3 ดงัแสดงใน
ตารางที3่ และมชีิ้นทดสอบที่ผ่านตามเกณฑ์การยอมรบั
จ านวน 4 ชิน้ทดสอบ ประกอบดว้ยชิน้ทดสอบ FT-4, FT-
5, FT-6 และ FT-7 จะสงัเกตเหน็ได้ว่าชิ้นงานที่ผ่านการ
วดัขนาดจะมคี่า Heat Input มากว่า 230-270 J/mm โดย
เกณฑ์ในการยอมรับจะใช้มาตรฐานของ International 
standard for Dimensions, Tolerances, and Tests of 
High Frequency Resistance Welding Fins [5] ซึ่ งค่ า 
Tolerance เท่ากบั ±2มม. ดงันัน้ขนาดที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบจะอยู่ในช่วง 68.1 < FD < 72.1 มม (FD คือ 
เสน้ผ่าศนูยก์ลางนอกสดุของท่อตดิครบี)  
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ตารางที ่3 การตรวจสอบขนาดชิน้งาน 

ชิน้งาน
ทดสอบ 

ค่าเฉลีย่
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 

ทอ่เสน้ผา่ศนูย ์(มม) 

พกิดัความ
เผื่อ (มม) 

ผลการ
ตรวจสอบ 

FT-1 67.40 ± 2 ไมผ่่าน 
FT-2 68.05 ± 2 ไมผ่่าน 
FT-3 67.82 ± 2 ไมผ่่าน 

FT-4 68.72 ± 2 ผ่าน 
FT-5 68.94 ± 2 ผ่าน 
FT-6 68.68 ± 2 ผ่าน 

FT-7 68.92 ± 2 ผ่าน 

 
       จากตารางที ่3 จะสงัเกตเหน็ไดว้่าชิน้งานทีผ่่านการ
วัดขนาดจะมีค่ า Heat Input มากว่า 230-270 J/mm 
ความรอ้นทีเ่กดิขึน้ในขณะทีท่ าการเชื่อมนัน้ส่งผลกระทบ
ต่อการยุบตวัทีเ่กดิจากการหลอมละลายของแนวเชื่อม ซึง่
ถ้าปรบักระแสไฟฟ้าสูงปรมิาณความร้อนก็จะสูงตามไป
ดว้ย ประกอบกบัการปรบัตัง้ค่าความสมัพนัธข์องความถี ่
(rpm) ที่เกิดขึ้นด้วย ดังนัน้การปรบัตัง้ค่ากระแสไฟฟ้า
ต้องสัมพันธ์กับความถี่ (rpm) เพื่อควบคุมขนาดของ
ชิน้งานและรอยเชื่อมใหผ้่านเกณฑม์าตรฐาน 
 
3.3 การตรวจสอบการหลอมละลายและซึมลึก 
(Ration Fin Weld with and Penetration Coupons) 

รูปที่ 4 เป็นการวัดเปอร์เซ็นต์สดัส่วนความกว้าง
รอยเชื่อม (Q) ต่อความกว้างของครบีที่ผลการทดเชื่อม
ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 90% ของความหนาครบี จากการ
ทดลองพบว่ามชีิน้งานทีไ่ม่ผ่านการทดสอบจ านวน 3 ชิน้ 
คอืชิน้ทดสอบที ่FT-2, FT-3 และ FT-7 นอกจากนี้การวดั
ระยะการบวมทัง้ 2 ฝ ัง่ของ (L1 และ L2) ชิ้นงาน FT-7 
ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ค่า Q จะมีระยะการเชื่อมติดออกมา
ดา้นขา้งของครบีมากกว่า 1มม ชิน้งาน FT-4, FT-5 และ 
FT-6 เป็นชิน้งานทีม่รีะยะการบวม ดว้ยเช่นกนัทัง้ L1 กบั 
L2 ซึง่หากน าความยาว Q มารวมกบั L1 กบั L2 จะท าให้
ระยะการเชื่อมตดิของชิน้งานมากว่าชิน้งาน FT-1, FT-2 
และ FT-3  อย่างไรกต็ามชิ้นงานทุกชิ้นทัง้ที่ผ่านและไม่
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบถูกน าไปท าการทดสอบแรงดงึ, 
ทดสอบค่าความแข็งและท าการตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาคต่อไปในขัน้ถดัไปของระบบตรวจสอบคุณภาพ 

 

 
รปูที ่5 กราฟแสดงระยะการซมึลกึของชิน้ทดสอบ 

 
3.4 ผลการทดสอบแรงดึง 

จากผลการทดสอบพบว่าชิ้นงาน FT-1, FT-4, FT-
5, FT-6 และ FT-7 ผ่านเกณฑ์การทดสอบแรงดึง ส่วน
ชิน้งาน FT-2 และ FT-3 ไม่ผ่านการทดสอบแรงดงึเพราะ
ค่าแรงดึงต ่ ากว่าค่าความต้านต้านแรงดึง 325 Mpa 
(แสดงในรูปที่ 5) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานแรงดงึของวสัดุท่อ
และครีบ เนื่องจากการหลอมละลายของรอยเชื่อมไม่มี
ความสมบูรณ์ สงัเกตได้จากระยะการซึมลึก (ค่า D) ที่
น้อยและค่า Q น้อยกว่า 90% (ดูรูปที่ 4) และมีปรมิาณ 
Heat Input ที่น้อยด้วยเช่นกนั จึงท าให้รอยเชื่อมมีการ
หลอมละลายรอยเชื่อมไม่สมบรูณ์ 
 

 
รปูที ่6 ผลการทดสอบแรงดงึของชิน้ทดสอบจ านวน 7 ชิน้ 

 
3.5 ผลการทดสอบความแขง็ของช้ินทดสอบ 

จากรูปที่ 6 พบว่าค่าความแขง็สูงสุดจะอยู่บรเิวณ
หลอมละลายติดกัน  (WM) ระหว่างท่อกับครีบ และ
บริเวณเขตกระทบร้อน (HAZ) ในส่วนของท่อ ASTM 
A192 ส่วนค่าความแขง็ของครบีไม่ได้รบัผลกระทบจาก
ความรอ้นในการเชื่อมเนื่องจากมโีครงสรา้งเป็นเฟอรไ์รท ์
ค่าความแขง็โดยรวมทัง้หมดที่ไดจ้ากผลการทดลองจะมี

325 MPa 
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ความแตกต่างอย่างไม่มนียัส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่า Heat 
input  
 

 
รปูที ่7 ผลการทดสอบความแขง็ของชิน้งาน 

 
 3.6 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งจลุภาค 

โครงสร้างจุลภาคของชิ้น งานทดสอบ ได้จาก
ภาพถ่าย โครงสรา้งจุลภาคพบว่าครบีจะมขีนาดของเกรน
ทีโ่ตกว่าเกรนของท่อ เหลก็กลา้คารบ์อนทนความรอ้นสงู 
ASTM A192ประกอบด้วยเฟสเฟอร์ไรท์กับ เพิร์ลไรท ์ 
ในขณะที่ครบีของเหลก็กลา้คารบ์อน JIS G3141 SPCC
ประกอบด้วยเฟสเฟอร์ไรท์กับเพร์ลไลท์ที่ละเอียดกว่า 
ลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคของครบีในด้านที่ม ีElectrode 
สมัผัส เมื่อได้รับความร้อนจากการเชื่อมแบบ HFRW 
เกรนจะมคีวามละเอยีดกว่าดา้นที่ไม่ม ีElectrode สมัผสั 
ซึ่งเกิดจากปรมิาณความร้อนที่ไหลผ่านระหว่างท่อและ
ครีบเช่นเดียวกันกับจุดหลอมละลายของรอยเชื่อมที่มี
ความละเอยีดของขนาดเกรนที่มาก จากรูปที่ 7 เป็นการ
ถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคที่ก าลงัขยายขนาด 100เท่า 
ซึง่สามารถเหน็ขนาดเกรนไดช้ดัเจนและสามารถวดัระยะ
การซมึลกึและความกวา้งของรอยเชื่อม (Weld width) ใน
รอยเชื่อมจากการหลอมละลายรอยเชื่อมได้ ซึ่งสามารถ
ทราบถงึลกัษณะโครงสรา้งทางกายภาพของวสัดุหลงัจาก
การเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อม HFRW ในแต่ละค่าตัว
แปรงานเชื่อมของชิน้ทดสอบ 
4.สรปุผลการทดลอง 

จากการศกึษาการเชื่อมด้วยเหลก็กล้าคารบ์อนทน
ความร้อนสูง ASTM A192 และเหล็กกล้าคาร์บอนทน
ความรอ้นสงู เกรด G3141 SPCC โดยกระบวนการเชื่อม
ความตา้นทานความถีส่งูสามารถสรุปไดด้งันี้ 

     4.1 พารามิเตอร์การเชื่อมของกระบวนการเชื่อม
ความตา้นทานความถีส่งู สามารถเลอืกใชก้ระแสไฟฟ้าได้
ต ่าทีส่ดุที ่7A แรงดนัไฟฟ้าต ่าสดุที ่10kV. แต่ไม่ควรใชค้่า 
Frequency เกนิ 200 rpm. เนื่องจากการเพิม่ Frequency 
จะส่งผลให้มคี่า Heat Input ต ่าและมกีารซมึลกึของแนว
เชื่อมทีไ่ม่ด ี
 

 
รปูที ่8 โครงสรา้งจุลภาคของชิน้งาน 

     4.2 การใช้กระแสไฟฟ้าคงที่ที่ 9A. นัน้สามารถปรบั
แรงดัน ไฟ ฟ้ าได้ ตั ้งแ ต่  13-15kV. แ ละสาม ารถ ใช ้
Frequency ไดต้ัง้แต่ 250-270 rpm. 
     4.3 Frequency ที่สามารถใช้ได้สูงสุดส าหรับงาน
เชื่อมท่อตดิครบีนัน้อยู่ที ่300 rpm. โดยใชก้ระแสไฟฟ้าที ่
10 A. แรงดนัไฟฟ้าที ่14 kV.   
     4.4 จากพารามิเตอร์ในการทดลองการเชื่อมด้วย
กระบวนการเชื่อมความต้านทานความถี่สูง ทัง้หมด 
พบว่าค่าของ Heat Input จะตอ้งมคี่าไม่ต ่ากว่า 230J/mm 
และปรมิาณของค่า Penetrator จะต้องมีค่าไม่ต ่ากว่า 4 
ตารางมลิลเิมตร  
     4.5 จากพารามเิตอรใ์นการทดลองทัง้หมด พบว่าค่า
ของ Heat Input จะส่งผลต่อปริมาณของค่า Penetrator 
และส่งผลต่อค่าความแขง็แรงดงึ ซึ่งค่า Heat Input มาก
จะท าให้มีการหลอมละลายและการซึมลึกที่ดี ส่งผลต่อ
การกระจายตวัของ Penetrator ทีม่ากขึน้ และเมื่อค่าของ 
Heat Input น้อยจะท าให้มีการหลอมละลายและการซึม
ลึกที่ไม่ดี ส่งผลต่อการกระจายตัวของ Penetrator ที่
ลดลง 
    4.6 ชิ้นทดสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสมาคม
ผู้ผลิตท่อติดครีบ  และค่าพารามิเตอร์งานเชื่อมด้วย
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กระบวนการเชื่อม HFRW จะมีชิ้นทดสอบเลขที่ FT-4, 
FT-5, FT-6 ที่เหมาะสมในการน าไปใช้ และส าหรบัชิ้น
ท ดสอบที่ ส าม ารถน าม าใช้ ใน เรื่ อ งข องก าร เพิ่ ม
กระบวนการการผลติ (Productivity) คอื FT-7 เพราะผล
การทดสอบคุณสมบัติทางกล (Tensile test) นั ้นผ่าน
เกณฑ์การทดสอบที่ค่าแรงดึงมากกว่า 325 MPa ซึ่ง
สามารถดไูดจ้ากรปูภาพที ่5 
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บทคัดย่อ 
น  าตาลโตนดเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นตาลสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ ส่วนหนึ่งน ามาหมักเปน็
น  าส้มตาลโตนด แต่มีข้อจ ากัดเรื่องอายุการจัดเก็บ เกิดขุ่นตะกอน และไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดจึงนิยม
บริโภคเฉพาะกลุ่มพื นที่การผลิตและใกล้เคียง การสร้างมูลค่าเพิ่ม  ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือตาม
มาตรฐานก าหนดเป็นสิ่งที่ควรกระท า งานวิจัยนี ได้สร้างเครื่องกลั่นน  าส้มตาลโตนดต้นแบบเพื่อแปรสภาพน  าสม้
หมักให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน  าส้มกลั่น มีส่วนประกอบหลักของเครื่อง 5 ส่วน คือ 1.ชุดหม้อต้มให้ความ
ร้อน 2.ท่อไอน  าระเหย 3.ชุดควบแน่น 4.ชุดระบายความร้อน และ 5. ถังเก็บน  าส้มกลั่น ผลทดสอบอัตราการ
กลั่นได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด 42 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิกลั่นเฉลี่ย 104.15 องศาเซลเซียส ตรวจพบปริมาณกรดอะ
ซิติกหลังกลั่นอยู่ที่ 4.6 กรัม/100 มิลลิกรัม เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
ค้าหลัก  ตาลโตนด น  าส้มสายชู  เครื่องต้นแบบ การกลั่น  
 
Abstract 
Sugar palm is produced from palm sugar can be cooked in many forms. One part is marinated orange juice. 
There are limits on the storage life. Sedimentation and not meet the standards, so they are consumed only 
in production areas and nearby.  Value creation, optimization, and reliability are the things that should be 
done. This research has created a prototype orange juice refining machine to convert the fermented orange 
juice to the standard of orange juice. There are four main components of the machine: 1. Boiler set to heat. 
2. Evaporative steam pipe 3. Condenser series 4. Heat sink 5. Receiver. The average refining rate was 42 mL 
/ min. The average distillation temperature was 104.15 degrees Celsius. After the distillation of 4.6 g / 100 
mg acetic acid was found according to the standard of Community Product Standard. 
Keywords:  Sugar Palm, Vinegar, Prototype Machine, Distilled 
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1. บทน้า 
 ต้นตาลโตนดมีมากในพื นที่ภาคกลางตอนล่างและ
ภาคใต้ โดยเฉพาะอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา [1] ขึ นอยู่
ทั่วไปตามทุ่งนาอยู่ในพื นที่มายาวนาน สามารถเจริญเติบโต
งอกงามดีและมีอยู่มาก [2] พื นที่ปลูกประมาณ 7 ,000 ไร่ 
[2 ,3] 1 ,700 ,000 ต้น [4] เป็นพืชเอนกประสงค์  เ อื อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้คนและท้องถิ่นตั งแต่รากจรดใบสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน [1] น  าหวานหรือที่ เรียกว่า
น  าตาลโตนดได้จากการเฉือนงวงตาล น ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น น  าหวานเปลี่ยนสภาพเป็น     
แอลกอฮอร์ น ามาเคี่ยวได้เป็นน  าผึ งจากตาลโตนด และ
สามารถแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่ า ง  ๆ  ได้หลายชนิด 
โดยเฉพาะน าไปประกอบการท าอาหาร [3] ผลผลิตหน่ึงที่ได้
จากการน าน  าตาลโตนดมาหมักไว้ คือ น  าส้มสายชูหมัก โดย
แปรสภาพน  าตาลหวานให้เป็นน  าตาลเปรี ยว ชาวบ้านเรียกว่า 
“น  าส้มโหนด” ด้วยวิธีการหมักแช่ต่อจากการหมักน  าตาลสด
แช่ท าน  าหวาก เป็นภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารของ
ชาวบ้านบริเวณคาบสมุทรสทิงพระที่สืบทอดกันมายาวนาน
ให้แก่ลูก ๆ หลาน ๆ ท าติดต่อกันมาหลายชั่วคนจนถึง
ปัจจุบัน นิยมน ามาใช้ปรุ งแต่งรสอาหารพื นบ้านแทน
น  าส้มสายชู เช่น แกงส้ม ต้มส้ม น  าจิ ม และอะจาด เป็นต้น   
 กรรมวิธีการผลิตน  าส้มสายชูหมักจากตาลโตนดอาศัยวิธี
ธรรมชาติใช้ระยะเวลาในการหมักนาน ปริมาณกรดที่ได้ไม่
แน่นอน [5] หมักแช่ทิ งไว้อาศัยประสบการณ์ ขาดความรู้ การ
ดูแลเอาใจใส่เรื่องความสะอาด การฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ที่ไม่
ต้องการ อีกทั งยังขาดคุณภาพและการควบคุมปริมาณกรด
น  าส้ม [6] ไม่มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่
ก าหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และน  าส้มสายชูหมักจาก
น  าตาลโตนดมีอายุการจัดเก็บได้ไม่นาน จะเกิดตะกอนสีขุน
ภายในตัวน  าส้ม [7] ส่งผลให้ราคาต่ าเพราะด้อยคุณภาพ 
ผู้บริโภคโดยทั่วไปจึงไม่นิยมน ามารับประทาน [8] เป็นเหตุผล
ที่ไม่สามารถยกระดับคุณภาพน  าส้มไปขายในกลุ่มลูกค้านอก
พื นหรือตลาดระดับสูงขึ น ขายได้เฉพาะกลุ่มชาวบ้านตาม
ครัวเรือนหรือชุมชนในพื นที่เพื่อประกอบอาหารที่นิยม 

 ในครัวเรือนมีการใช้น  าส้มสายชูในการเตรียมอาหาร 
การปรุงสลัด และอ่ืน ๆ ในระดับอุตสาหกรรมอาหารมีการ
น าน  าส้มสายชูมาใช้หมัก ดองอาหารพวกผัก ปลา ใช้เป็น
ส่วนผสมท าน  าสลัด น  าซอส หรือมัสตาร์ด [5] นอกจากใช้
เป็นสารปรุงแต่งท าให้อาหารมีกลิ่นรสเฉพาะแล้ว ยังมี
คุณสมบัติในการถนอมอาหาร ป้องกันการเจริญเติบโตของ  
จุลินทรย์ที่สร้างสปอร์ด้วย [6] การบริโภคน  าส้มสายชูยังมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย [5] จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทั งใน
ระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบ
จากธรรมชาติจ าพวกผลไม้ ให้รสชาติดีและมีกลิ่นหอมของ
ผลไม้ [9] แต่ส าหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้น  าส้มสายชู
หมัก เพราะไม่พอใจในเรื่องความสะอาด กลิ่น รส และสี [8] 
หากมีการศึกษาทดลองเริ่มต้นจากกระบวนการควบคุม
วัตถุดิบให้มีคุณภาพ พิจารณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานก าหนด ทดลองหาแนวทางแปรสภาพที่เป็นไปตาม
มาตรฐานน  าส้มสายชูกลั่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
หรือ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [10,11]   
 ปัญหาข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่ากรรมวิธีการ
กลั่นเป็นวิธีหน่ึงที่สามารถพัฒนาคุณภาพน  าส้มสายชูหมัก
จากตาลโตนดให้ได้มาตรฐาน สร้ างความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกรและเป็น
ที่มาของงานวิจัยนี  กระบวนการด าเนินงานวิจัยเริ่มจาก
ออกแบบสร้างเครื่องกลั่นที่เหมาะกับการใช้งานในกลุ่มชุมชน
ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหา
เรื่องความสะอาด กลิ่น รส และสี น าไปสู่ระบบการผลิตที่มี
คุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้แก่น  าส้มสายชูหมักจากน  าตาลโตนด 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือแก่
ผู้บริโภคให้เป็นที่ยอมรับ ส่งผลต่อการเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่าย สร้างงานสร้างรายได้อันจะน าไปสู่การเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร ชุมชนในพื นที่ เกิดประโยชน์และได้แนว
ทางการพัฒนาน  าส้มสายชูหมักจากตาลโตนดให้มีคุณภาพ มี
ความสะอาดยิ่งขึ น สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าเดิมและช่วย
อนุรักษ์ต้นตาลโตนดซ่ึงเป็นทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจน
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาแต่โบราณให้คง
อยู่กับคนไทยต่อไป 
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ศึกษาข้อมูลเบื องต้น

เก็บรวบรวมข้อมูล

ออกแบบเครื่องต้นแบบกลั่น

จัดเตรียมวัสดุ

ทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง

ความเป็นไปได้

Yes

NO

ทดสอบมาตรฐานน  าส้มกลั่น

สรุปผลการด าเนินงาน

ทดสอบ

Yes

NO

สร้างเครื่อง

2. ขั นตอนการด้าเนินงาน 
 เพื่อให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามล าดับ
ขั นตอน เ กิดประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดขั นตอนการด าเนินงานใช้
เป็นแผนการท างานมีล าดับขั นแสดงดังรูปที่ 1 สามารถ
อธิบายขั นตอนการท างานได้ดังนี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 ขั นตอนการด าเนินงาน 

 
2.1 ข้อมูลเบื องต้น 
 ข้อมูลเบื องต้นที่ เป็นปัจจัยน ามาพิจารณาในการ
ด าเนินงานได้แก่ ข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับน  าส้มสายชู และ
กรรมวิธีการแปรสภาพให้เป็นน  าส้มตาลโตนดกลั่นอธิบายได้
ดังนี  
 น  าส้มสายชู 
 มาตรฐานของน  าส้มสายชูส าหรับประเทศไทยก าหนด
โดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  204 พ.ศ.2543 เรื่อง 
น  าส้มสายชู ไว้ 3 ชนิด ดังนี  
 1.น  าส้มสายชูหมักได้แก่ผลิตผลที่ได้จากธัญพืช ผลไม้ 
หรือน  าตาล หมักกับเชื อน  าส้มสายชูตามกรรมวิธีธรรมชาติ  
  

 2.น  าส้มสายชูกลั่น ได้แก่การท าสุราขาวเจือจาง หรือ
แอลกอฮอล์เจือจาง หมักกับเชื อน  าส้มสายชูตามกรรมวิธี
ธรรมชาติ หรือได้มาจากการกลั่นน  าส้มสายชูหมักหรื อ
น  าส้มสายชูกลั่น  
 3.น  าส้มสายชูเทียม ได้แก่การเอากรดอะซิติกมาเจือ
จางกับน  า 
 คุณภาพและมาตรฐานของน  าส้มสายชูกลั่นต้องมี
คุณสมบัติดังนี   
 - มีกรดอะซิติกไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  
 - ไม่มีกรดน  าส้ม (Acetic acid) ที่ไม่ได้มาจากการผลิต
น  าส้มสายชูหมักหรือน  าส้มสายชูกลั่นตามกรรมวิธีธรรมชาติ  
 - ไม่มีการเจือจางกรดซัลฟูริก หรือกรดแร่อิสระอย่าง
อ่ืน  
 - ไม่มีตะกอนเว้นไว้แต่ตะกอนอันเกิดขึ นตามธรรมชาติ 
 - ไม่มีหนอนน  าส้ม 
 ประเภทการกลั่น 
 ลักษณะหม้อกลั่นมีอยู่  3 ประเภท คือ หม้อกลั่น
ธรรมดา (Pot still) หม้อกลั่นแบบไหลย้อนกลับ (Reflux 
still) และหม้อกลั่นแบบแยกล าดับส่วน (Fractionating still 
หรือ Fractionating column) [12] 
2.2 การออกแบบเครื่องต้นแบบกลัน่น ้าส้มตาลโตนด 
 การออกแบบเครื่องกลั่นน  าส้มตาลโตนดค านึงถึงความ
สะดวกในการใช้งาน ขนย้ายได้ง่าย และมีต้นทุนต่ า ลักษณะ
การท างานเป็นไปตามขั นตอนกระบวนการกลั่นให้ ได้
ประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวคิดดังรูปที่ 2 การสร้างเครื่องจะ
ก าหนดให้มีขนาดเล็กเป็นต้นแบบส าหรับพัฒนาต่อไป มี
ส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ 1.ถังต้ม 2.ท่อเดินไอน  าไปถัง
ควบแน่น 3.ถังควบแน่น 4.ชุดระบายความร้อน และ 5.
โครงสร้างฐาน อธิบายรายละเอียดได้ดังนี  
 
 
 
 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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 1.ถังต้มประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ตัวถังต้มและฝา
ปิดแสดงดังรูปที่ 3 และ 4 การออกแบบความจุของถังขนาด 
15 ลิตร ความหนาผนัง 2 มิลลิเมตร พิจารณาขนาดถังที่มีอยู่
ในท้องตลาดเพราะง่ายและสะดวกต่อการด าเนินการ  มีลูก
ลอยวัดระดับน  าส้มในถังต้ม มีเกจวัดความดันไอน  า พร้อม
วาล์วระบายแรงดันป้องกันอันตรายหากเกิดแรงดันที่สูงเกิน
ก าหนดไว้ที่ 1 บาร์ ส่วนฝาปิดถังต้ม ออกแบบเป็นรูปกรวย
ให้เกิดการรวมไอน  าส่งผ่านท่อไปยังถังกลั่น ใช้ฮีสเตอร์เป็นตัว
ให้ความร้อนในระบบติดตั งอยู่ภายนอก ใช้สแตนเลส (AISI 
304) เป็นวัสดุในการสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 แบบถังต้ม 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แบบฝาถังต้ม 
 

 2. ท่อส่งผ่านไอน  าไปยังถังควบแน่น 
 ท่อเดินไอน  ามีการออกแบบขนาดท่อ 50 มิลลิเมตร 
เพื่อรองรับกับปริมาณไอน  าที่เกิดจากถังต้ม ดัดโค้งลดขนาด
เหลือ 30 มิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร เอียงมุม 70 องศา 
ใช้สแตนเลสเป็นวัสดุในการสร้าง แสดงดังรูปที่ 5 
 
 
 

รูปที่ 5 แบบท่อส่งผ่านไอน  า 

 3. ถังควบแน่น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.ถัง
ควบแน่น แสดงดังรูปที่ 6 ก. เป็นแหล่งบรรจุน  าหมุนเวียน
หล่อเย็นระบายความร้อนและ 2. ท่อควบแน่นมีลักษณะขด
กลมเพื่อให้มีพื นผิวสัมผัสกับน  าเปลี่ยนสภาวะจากไอให้เป็น
ของเหลวไหลลงไปยังถังเก็บ แสดงดังรูปที่ 6 ข. 3.ถังเก็บ
น  าส้มที่ได้จากการกลั่น จะมีวาล์เปิดปิดเพื่อระบายน  าส้มออก
แสดงดังรูปที่ 7 
 
 
 
  
 

          ก. ถังควบแน่น                     ข. ท่อควบแน่น 
รูปที่ 6 แบบชุดถังควบแน่น 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แบบถังเก็บน  าส้มที่ได้จากการกลั่น 
 

 4. ชุดระบายความร้อน ออกแบบเพื่อน าความร้อนจาก
ระบบการกลั่นตัวของน  าส้ม ด้วยระบบน  าถ่ายเทอากาศมา
ผ่านตัวกรอง 3 ชั น มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน 1. ถาดกรอง
น  า 2 โครงรองรับชุดระบายความร้อน  และ 3. ถังบรรจุน  า 
ใช้มอเตอร์ขนาด 1/3 Hp ขับน  าไหลวนอยู่ในระบบ แสดงดัง
รูปที่ 8    
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แบบชุดระบายความร้อน 
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 5. โครงสร้างฐาน เป็นส่วนประกอบที่รองรับส่วนต่างๆ 
ของเครื่องทั่ งหมด เพื่อสะดวกต่อการท างานและการ
บ ารุงรักษา ในการออกแบบก าหนดให้มีการท างานอยู่บน
ฐานเครื่องเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการขนย้าย บ ารุงรักษาและ
การใช้งาน แสดงดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 แบบชุดโครงสร้างฐาน 

 การออกแบบเครื่ องกลั่ นน  าส้ มตาลโตนด มีส่ วน 
ประกอบหลัก 5 ส่วน ได้แก่ 1. ถังกลั่น (Retort) 2. ฝาของ
ถังกลั่น (Retort cover) 3. ท่อน าไอน  า (Vapour conduct 
tube) 4. ชุดควบแน่น (Condenser) 5. ถังรองรับน  าส้มกลั่น
และ (Receiver)  

 
2.3 การสร้างเครื่องกลั่นน ้าส้มตาลโตนดตน้แบบ 
 ข้อก าหนดเบื องต้นที่ออกแบบไว้น ามาใช้ เป็น
แนวทางสร้างเครื่องให้ตอบสนองด้านความสามารถในการ
ผลิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เครื่องกลั่นน  าส้มตาลโตนด การ
เลือกใช้วัสดุในการสร้างจะพิจารณา 
เลือกใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการท างานใน
แต่ละกระบวนการค านึงถึงคุณภาพที่ส่งต่อผลิตผลที่ได้เพราะ
เป็นอาหาร มีลักษณะและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง
กลัน่น  าส้มตาลโตนด แสดงดังรูปที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 เครื่องกลั่นน  าส้มตาลโตนด 

 2.4 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง 
 เครื่องกลั่นน  าส้มตาลโตนดที่สร้างเสร็จแล้วน ามา
ทดสอบความสามารถในการกลั่น หาประสิทธิภาพการ
ท างานของเครื่องและอัตราการกลั่น โดยก าหนดปริมาณใน
การกลั่น 3 ระดับ คือ 3, 5 และ 10 ลิตร เพื่อหาเวลากลั่น 
ปริมาณน  าส้มกลั นที่ได้ และอุณหภูมิที่ใช้ในการกลั่น (การ
กลั่นทดลอง 3 ครั ง  ในแต่ระดับน ามาคิดค่าเฉลี่ย) น  าส้ม
ตาลโตนดได้มาจากการหมักน  าล้างกระทะในกระบวนการท า
น  าตาลปี๊บ ผลที่ ได้จากการกลั่นแสดงดังตารางที่  1 -3 
ตามล าดับดังนี  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยการกลั่นน  าส้มตาลโตนด 3 ลิตร  

เวลากลั่น 
(นาที) 

ปริมาณสะสม 
(มิลลิลิตร) 

อุณหภมู ิ
กลั่น (◌c) 

0 0 31.5 
10 0 102 
20 263 107 
30 814 104 
40 1335 106 
50 1856 104 
60 2409 104 
70 2943 104 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการกลั่นน  าส้มตาลโตนด 5 ลิตร 

เวลากลั่น 
(นาที) 

ปริมาณสะสม 
(มิลลิลิตร) 

อุณหภมู ิ
กลั่น (◌c) 

0 0 35 
10 0 85 
20 121 103 
30 622 103 
40 1110 103 
50 1658 104 
60 2211 104 
70 2754 104 
80 3258 104 
90 3802 104 
100 4355 104 
110 4958 104 

 

ชุด
ควบคุม 

ถัง
เก็บ 

หม้อต้ม 
ชุด

ควบแน่น 

ชุดระบาย
ความร้อน 
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ก่อนกลั่น หลังกลั่น 

ตะกอนหลังกลั่น 

ตารางที่ 3 ผลการกลั่นน  าส้มตาลโตนด 10 ลิตร 
เวลากลั่น 
(นาที) 

ปริมาณสะสม 
(มิลลิลิตร) 

อุณหภมู ิ
กลั่น (◌c) 

0 0 30 
10 0 90 
20 0 95 
30 0 103 
40 352 104 
50 954 106 
60 1377 105 
70 1902 106 
80 2406 106 
90 2921 105 
100 3422 106 
110 3924 105 
120 4425 105 
130 4922 105 
140 5474 105 
150 5924 104 
160 6408 104 
170 6921 104 
180 7423 104 
190 7940 104 
200 8442 104 
210 8941 105 
220 9463 105 
230 9974 104 

 ผลการทดลองกลั่นปริมาณน  าส้มตาลโตนด 3, 5 และ 
10 ลิตร พบว่าอุณหภูมิในการกลั่นส่วนใหญ่อยู่ที่ 104 องศา
เซลเซียส ได้น  าสมกลั่น 2,943 4,958 และ 9,974 มิลลิลิตร
ประสิทธิภาพการกลั่นอยู่ที่  98.10 99.60 และ 99.74  
ตามล าดับ แสดงได้ว่าอัตราการกลั่นน  าส้มก่อนกลั่น และ
น  าส้มที่ได้หลั่งกลั่นมีปริมาณเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 98 แสดง
ได้ ว่ าระบบการกลั่นของเครื่ องที่ออกแบบสร้ างขึ น มี
ประสิทธิภาพที่ดี เกิดการสูญเสียน้อย  
 
2.5 น ้าส้มตาลโตนดกลั่น 
 ผลผลิตก่อนหลังการกลั่นด้วยเครื่องที่สร้างขึ น สังเกต
ลักษณะของน  าส้มตาลโตนดก่อนกลั่นน  าส้มจะมีสีน  าตาล

อ่อน เม่ือน ามาผ่านกระบวนการกลั่นจะได้น  าส้มที่ใสสะอาด 
ส่วนตะกอนที่เหลือจากการกลั่นจะมีสีน  าตาลเข็ม แสดงดังรูป
ที่ 11  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 น  าตาลโตนดก่อน-หลังการกลั่น 

 
2.6 ผลทดสอบน ้าส้มตาลโตนดกลั่น 
 น  าส้มที่ผ่านกระบวนการกลั่นจากเครื่องที่สร้างขึ น
น าไปตรวจสอบคุณภาพเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มผช. ที่มี
ข้อก าหนดปริมาณกรดอะซิติกต้องมากกว่า 4 กรัม/100mg 
ผลการทดสอบพบว่ามีกรดอะซิติก 4.6 กรัม/100 mg เป็นไป
ตามมาตรฐานก าหนด ไม่มีกรดน  าส้ม (Acetic acid) ที่ไม่
ได้มาจากการผลิตน  าส้มสายชูหมักหรือน  าส้มสายชูกลั่นตาม
กรรมวิธีธรรมชาติ เพราะเป็นการกลั่นตามกระบวนการ
ธรรมชาติที่ได้ออกแบบมา และไม่พบการเจือจางกรดซัลฟูริก 
หรือกรดแร่อิสระอย่างอ่ืน หลังกลั่นทิ งไว้ไม่เกิดตะกอน และ
ไม่มีหนอนน  าส้มเกิดขึ นเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดทุกด้าน 
 
3. สรุปผลการด้าเนินงาน 
 เครื่องต้นแบบกลั่นน  าส้มสายชูหมักจากตาลโตนด
สามารถกลั่นน  าส้มได้คุณสมบัติตามมาตรฐาน มผช. ให้
รายละเอียด เรื่องอุณหภูมิการกลั่น ระยะเวลา ปริมาณน  าส้ม
กลั่นที่ได้จากการทดลอง เป็นเครื่องต้นแบบน าไปใช้พัฒนา
สร้างเครื่องกลั่นที่มีก าลังการผลิตมากขึ นเหมาะส าหรับระบบ
อุตสาหกรรมตอบสนองความต้องการต่อไปในภายหน้า 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการกลั่นต้องระมัดระวังไม่ให้ปริมาณน  าส้มที่มี
อยู่ในถังต้มแห้งจนหมดเพราะจะส่งผลต่อชุดท าความร้อน 
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(Heater) อาจเกิดการเสียหายต่อเครื่องกลั่นได้ ควรมีการ
ออกแบบระบบเตือนหรือมีตัวควบคุมความร้อนเม่ือปริมาณ
น  าส้มที่อยู่ในถังต้มใกล้หมดป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น 
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บทคดัยอ่ 

การเสื่อมสภาพจากการสกึหรอของพื้นผิวลูกรดีในกระบวนการหล่อเหลก็แบบต่อเนื่อง (Continuous 
caster rolls) มอีทิธพิลต่อตน้ทุนการซ่อมบ ารุงในกระบวนการผลติเหลก็ โดยพืน้ผวิของลกูรดีสกึหรอจากการสมัผสั
กบัผวิเหลก็กึง่ส าเรจ็รปู ทางเลอืกในการซ่อมบ ารุงรปูแบบหนึ่งคอื การเชื่อมซ่อมโดยการเชื่อมพอกผวิแขง็ซึง่เป็น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของลูกรีด หนึ่งในกระบวนการเชื่อมที่นิยมส าหรับการเชื่อมซ่อม คือ
กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม อย่างไรก็ตามพารามิเตอร์ในการเชื่อมที่ท าให้ได้มาซึ่งสมบตัิความ
ต้านทานการสกึหรอทีเ่หมาะสมยงัไม่มรีายงานการวจิยั วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้เพื่อทีจ่ะศกึษาตวัแปรในการ
เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม บนเหล็กกล้า AISI 4140 โดยใช้ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง AWS A5.9 ER420 
พารามิเตอร์ในการเชื่อมช่วงกระแสไฟ 210 -275 แอมแปร์ 21.5-24.4 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 17 -51 
เซนตเิมตรต่อนาท ีหลงัจากการเชื่อม ออกแบบเงื่อนไขการทดลองเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที ่1 ไม่ผ่านกระบวนการ
ทางความรอ้นหลงัจากการเชื่อม (As-weld) กลุ่มที ่2 ผ่านกระบวนการทางความรอ้นหลงัจากการเชื่อม (PWHT) ที่
อุณหภูมิ 600 °C เวลา 2 ชัว่โมง และกลุ่มที่ 3 ผ่านกระบวนการทางความร้อนหลงัจากการเชื่อม (PWHT) ที่
อุณหภูมิ 850 °C เวลา 2 ชัว่โมง พบว่าผลการทดสอบความแข็งเนื้อเชื่อมมีแนวโน้มที่ต ่ าลงตามอุณหภูมิ
กระบวนการทางความร้อนหลงัจากการเชื่อม (PWHT) ที่เพิ่มสูงขึ้น ความแข็งของเนื้อเชื่อมสูงสุด เกิดขึ้นใน
เงื่อนไขของ As-weld ส าหรบัผลการทดสอบการสกึหรอแบบพนิออนดสิก์ พบว่าอตัราการสกึหรอต ่าสุดเกดิขึน้ใน
เงื่อนไขของ As-weld ที่กระแสไฟเชื่อม 210 แอมแปร์ 21.5 โวลต์ ความเรว็ในการเชื่อม 21 เซนติเมตรต่อนาท ี
และการตรวจสอบโครงสรา้งทางจุลภาคของเนื้อเชื่อมพอกผวิแขง็ ในเงื่อนไขของ As-weld พบว่ามปีรมิาณของ
โครงสร้างมาเทนไซต์ และเดลต้าเฟอร์ไรท์บางส่วน ส่วน PWHT at 600 °C เกดิจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
จากการถูกเทมเปอรล์งมาเป็นโครงสรา้งเทมเปอรม์ารเ์ทนไซท ์(Temper Martensite) ทัง้หมด และเดลตา้เฟอรไ์รท์
บางส่วน และ PWHT at 850 °C เกดิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งจากการถูกเทมเปอร์ที่อุณหภูมสิูงส่งผลให้
โครงสรา้งมารเ์ทนไซท ์สลายตวักลายเป็นคารไ์บด ์และมกีารกระจายตวัมากภายในชัน้แนวเชื่อมสง่ผลใหค้่าความ
แขง็ของชัน้แนวเชื่อมต ่าลงและอตัราการสกึหรอทีเ่พิม่สงูขึน้ตามล าดบั 
ค าหลกั  ขบวนการหล่อเหลก็แบบต่อเน่ือง, เหลก็กลา้คารบ์อนปานกลาง AISI4140, การเชื่อมพอกผวิแขง็, ลวด
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เชื่อม ER420, กระบวนการทางความรอ้นหลงัจากการเชื่อม 
 
Abstract 

The deterioration on the continuous caster roll occurred by rolling and sliding contact between 
steel product and roll surface,  effected on the maintenance cost. The roll surface was contacted with the 
semi-finish steel product, conducting to the loss of contact surface. Hardfacing process is one of various 
technique which use for the roll surface maintenance, extend the life time of the new roll. One of 
numerous welding process was Gas Metal Arc Welding which were the favourite welding process in this 
situation. There is no the reported for the appropriate welding parameters. The objective in this research 
was to study the influence of Gas Metal Arc Welding parameters on wear resistance of AISI 4140 steel 
which was cladded by AWS A5.9 ER420 hardfacing electrode. The welding parameters were welding 
current of 210-275 ampere and travel speed of 17-51 cm/min. After welding, the weldment was separated 
into three groups, the first group is as-weld, the second group is passed 600 degrees celsius post weld 
heat treatment for 2 hrs, and the third group is passed 850 degrees celsius post weld heat treatment for 
2 hrs. It was found that the hardness of weld metal decreased with increasing the post weld heat 
treatment temperature. Form pin-on-disc test result, the highest hardness occurred in the as-weld 
condition which used the welding current and travel speed of 275 ampere and 21 cm/min respectively. 
From the microstructure examination, it was found that the martensite and delta-ferrite were observed on 
the as-weld and 600 degrees celsius post weld heat treatment condition. Moreover, the tempered 
martensite, ferrite, and cementite were observed on the 850 degrees celsius post weld heat treatment 
condition, conducting to the decreasing of hardness, tend to the decreasing of wear resistance. 
Keywords:  Continuous caster rolls, Medium Carbon Steel AISI4140, Hard Surfacing, PWHT 
 
1. บทน า 
 ขบวนการหล่อเหลก็แบบต่อเนื่อง (Continuous 
caster rolls) จะถูกใช้งานภายใต้ความผันผวนของ
อุณหภูมิที่รุนแรงระหว่างการท างาน โดยกรรมวิธีการ
ผลิตเหล็กเริม่ต้นจากน าเหล็กดิบเทใส่เข้าไปในเตาถลุง
เหล็ก และให้ความร้อนสูงจนเหล็กดิบหลอมเหลว 
ต่อจากนัน้จะท าการเทโลหะเหลวใสต่วัรองรบั (Ten dish) 
โดยโลหะเหลวจะไหลอย่างต่อเนื่ องมายังแบบหล่อ 
(Mold) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดขนาด และประเภท
ของเหล็กกึ่งส าเร็จรูป  (Semi-finished steel product) 
ต่อจากนัน้เหล็กกึ่งส าเร็จรูปจะถูกส่งมายงัลูกรดี (Roll) 
เพื่อรดีปรบัลดขนาดของเหลก็กึง่ส าเรจ็รูป ใหเ้ป็นไปตาม
รปูแบบของผลติภณัฑต่์างๆ เช่น Slap Billet และ Bloom 
[1] ในขัน้ตอนการรดีจะเกดิแรงกดอดัและแรงเสยีดทาน
ระหว่างผวิลูกรดีกบัผวิของเหลก็กึง่ส าเรจ็รูป ส่งผลใหลู้ก

เกิดการเสยีรูป (Deformation) และเกิดการสกึหรอแบบ
ขดัส ี(Abrasive) ทีผ่วิของลูกรดี [2] ซึง่วสัดุทีน่ าท าลูกรดี
เป็นวสัดุกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางที่มีส่วนผสม
ของธาตุโครเมียมและโมลิบดีนัม เช่น เหล็กเกรด AISI 
4130 และ AISI 4140 ซึ่งมีสมบตัิทนต่อการเสยีรูป และ
การสกึหรอแบบขดัสจีากการใช้งานไดน้้อย จงึหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ที่จะต้องมีการเปลี่ยนลูกรีดใหม่ เมื่อเกิดความ
เสยีหายทีผ่วิของลูกรดี  แต่เน่ืองจากวธิกีารเปลีย่นลูกรดี
ใหม่นัน้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นที่จะต้องหา
วธิกีารทดแทนโดยการเชื่อมซ่อม (Welding repairs) และ
การเชื่อมพอกผวิแขง็ (Hard surfacing) ซึง่เป็นวธิทีี่ช่วย
ลดค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นลูกรดีใหม่และช่วยยดือายุการ
ใช้งานของลูกรดี โดยกระบวนการเชื่อมที่นิยมใช้ได้แก่ 
กระบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลัก๊ซ์ (Manual 
metal arc welding)  ก ร ะ บ ว น ก า ร เชื่ อ ม ทิ ก  (Gas 
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tungsten arc welding) กระบวนการเชื่ อม ใต้ฟ ลัก ซ ์
(Submerge arc welding) และกระบวนการเชื่อมอาร์ก
โลหะแก๊สปกคลุม (Gas mental arc welding) เป็นต้น 
และลวดเชื่อมทีเ่หมาะสมในการเชือ่มพอกผวิแขง็เพื่อเพิม่
ประสทิธิภาพความต้านทานการเสยีรูปและการสกึหรอ
ของตวัลูกรดี นิยมใชล้วดเชื่อมในกลุ่มมารเ์ทนซติกิสแตน
เลสในการเชื่อมพอกผวิแขง็ [3] 
 นอกจากนี้กรรมวธิทีางความรอ้นยงัส่งผลต่อความ
แขง็ของชัน้พอกผิวแขง็ด้วยโลหะเติมกลุ่มเหล็กกล้าไร้
สนิมมาร์เทนซิติกซึ่งโดยทัว่ไปแล้วค่าความแข็งจะ
สมัพนัธก์บัสมบตัเิชงิกลในดา้นอื่นๆ เช่น ความต้านทาน
แรงดึง และความต้านทานแรงกระแทกเป็นต้น ฯ [4] 
งานวจิยันี้จงึมแีนวคดิทีจ่ะศกึษาตวัแปรทีเ่หมาะสมในการ
เชื่อมพอกผิวแข็งบนวัสดุกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนปาน
กลางเกรด AISI 4140 โดยใช้กระบวนการเชื่อมอาร์ก
โลหะแก๊สปกคลุม (GMAW) และใชล้วดเชื่อมพอกผวิแขง็
เกรด AWS A5.9 ER420 ปกคลุมด้วยแก๊สอารก์อนผสม
ออกซิเจน (98Ar%+2%O2) โดยท าการอุ่นชิ้นงานก่อน
การเชื่อมทีอุ่ณหภูม ิ250 °C พารามเิตอรใ์นการเชื่อมช่วง
กระแสไฟ 210-275 แอมแปร ์21.5-24.4 โวลต์ ความเรว็
ในการเชื่อม 17-51 เซนติเมตรต่อนาที หลังการเชื่อม 
ก าหนดเงื่อนไขการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที ่1 
ไม่ผ่านกระบวนการทางความรอ้นหลงัจากการเชื่อม (As-
weld) กลุ่มที่ 2 ผ่านกระบวนการทางความร้อนหลงัจาก
การเชื่อม (PWHT) ที่อุณหภูมิ 600 °C เวลา 2 ชัว่โมง 
และชุดที่ 3 ผ่านกระบวนการทางความรอ้นหลงัจากการ
เชื่ อม  (PWHT) ที่อุณหภูมิ  850 °C เวลา 2 ชัว่ โมง 
เพื่อทีจ่ะศกึษาเงื่อนไขตวัแปรทีเ่หมาะสมในกระบวนการ
เชื่ อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม (GMAW) และสมบัติ
ต้านทานการสึกหรอของลวดเชื่อมพอกผิวแข็งเกรด 
AWS A5.9 ER420 
 
2. ขัน้ตอนการทดลอง (Experimantal Procedure) 
2.1 วสัดแุละกรรมวีธีการเช่ือม 
 วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง AISI 4140 
เพลากลม ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 76 มม. หนา 20 มม. 
เชื่ อมพอกผิวแข็งด้วยลวดเชื่ อม  AWS A5.9 ER420 
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม. โดยส่วนผสมทางเคม ี

และสมบตัทิางกลของวสัดุและลวดเชื่อม ดงัแสดงในตาราง
ที ่1 ถงึ 2 

ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมขีองวสัดุและลวดเชือ่ม 
Material Grade and Composition % 

Filler Metal Grade C Si Mn P S Cr Ni Mo 
AISI 4140 

(UNS G41400) 
0.43 0.21 1.184 0.012 0.002 0.10 0.33 0.23 

AWS A5.9 
ER420 

0.25-
0.40 

0.50 
max 

0.60 
max 

0.03 
max 

0.03 
max 

12.0-
14.0 

0.60 
max 

0.75 
max 

 
ตารางที ่2 สมบตัทิางกลของวสัดุและลวดเชือ่ม  
Material Grade and Yield strength Tensile strength Elongation 

(%) 
Hardness 
(HRC) Filler Metal Grade Ksi MPa Ksi MPa 

AISI 4140 
(UNS G41400) 

60 460 61 560 22 17 

AWS A5.9 
ER420 

120 874 145 1,000 45 - 

 
 ก่อนการเชื่อมน าชิน้งานทดลองใสเ่ตาอบ โดยอุ่นให้
ความร้อนก่อนการเชื่อม (Pre-heat) ที่อุณหภูม ิ250 °C 
เป็นเวลา 20 นาท ีต่อจากนัน้ด าเนินการเชื่อมพอกผวิแขง็
ดว้ยกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม (GMAW)  
ด้วยหุ่นยนต์เชื่อมแขนกลอัตโนมัติรุ่น Nachi-Fujikoshi 
Copr โดย ใช้แก๊ สปกค ลุม อาร์กอนผสมออกซิ เจน 
(98%Ar+2%O2) อตัราไหล 18 ลติร/นาท ีพารามเิตอรใ์น
การเชื่อม ดงัแสดงในตารางที่ 3 โดยท าการเชื่อมซ้อน
แนวทัง้หมด 2 ชัน้  ชัน้ละ 13 แนวเชื่อม ดังรูปที่  1 
หลังจากเชื่อมแล้วด าเนินการทดลองตามเงื่อนไขการ
ทดลองที่กล่าวไว้ข้างต้น ต่อจากนัน้น าชิ้นงานทดลอง
น ามาเจยีรในราบเพื่อลดขนาดชิน้งานใหเ้หลอื 9 มม. โดย
ก าหนดขนาดเน้ือเชื่อมพอกผวิแขง็สงูจากผวิวสัดุ 5 มม. 
 
ตารางที ่3 พารามเิตอรใ์นการเชือ่มพอกผวิแขง็ 

 

Condition 
กระแสไฟ แรงดนั 

ความเรว็ในการ
เชือ่ม 

Heat Input 

(แอมแปร)์ (โวล)์ 
(เซนตเิมตรต่อ

นาท)ี 
KJ/cm 

As-weld 
210 21.5 17, 21 15.9, 12.9 
275 24.4  40, 51 10.1, 7.9 

PWHT at 
600 °C 

210 21.5 17, 21 15.9, 12.9 
275 24.4  40, 51 10.1, 7.9 

PWHT at 
850 °C 

210 21.5 17, 21 15.9, 12.9 
275 24.4 40, 51 10.1, 7.9 
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รปูที ่1 ล าดบัชัน้แนวเชือ่มพอกผวิแขง็  

 
2.2 ต าแหน่งการตดัช้ินงานทดลอง 
 ท าการก าหนดขนาดและต าแหน่งการตัดชิ้นงาน
ทดลอง เพื่อที่จะทดสอบความแขง็ ทดสอบการสกึหรอ
แบบพนิออนดสิก ์และตรวจสอบโครงสรา้งทางจุลภาค ดงั
แสดงในตารางที ่4  
 
ตารางที ่4 ต าแหน่งการทดสอบชิน้งานทดลอง 
ต าแหน่ง วธิกีารทดสอบ 

1 
 

ทดสอบอตัราการสกึหรอแบบพนิออนดสิก ์ 

ทดสอบความแขง็แบบวคิเกอร ์

2 ตรวจสอบโครงสรา้งทางจุลภาค 

 

  
 

รปูที ่2 ต าแหน่งการตดัชิน้งานทดลอง  
  
2.3 การทดสอบการสึกแบบพินออนดิสก์ (Pin on 
disc) 
 ก ารท ดสอบ ก ารสึก ห รอแบ บ พิ น อ อน ดิ ส ก ์
ด าเนินการทดสอบตามมาตราฐาน ASTM G99 โดย
ก าหนดรัศมีทดสอบ 9 มม. ความเร็วรอบมอเตอร์ 60 
รอบต่อนาที ใช้จ านวนรอบทดสอบ 2,000 รอบ คดิเป็น
ระยะทาง 113 เมตร ด้วยภาระแรงกด 15 กิโลกรัม 
บรเิวณเนื้อวสัดุและเนื้อเชื่อมในเงื่อนไขการทดลอง As-
Weld, PWHT at 6 0 0  °C for 2 hrs. แ ล ะ  PWHT at 
850 °C for 2 hrs. โดยวธิกีารทดสอบหาอตัราการสกึหรอ
แบ่งเงื่อนไขการทดสอบออกเป็น 3 แบบ คอื 1. ใชว้ธิกีาร
ชัง่น ้าหนักชิน้งานก่อนการทดสอบการสกึหรอ ดว้ยเครื่อง

ชัง่ความละเอยีดสงู (10 ไมโครกรมั) จ านวน 3 ครัง้ แล้ว
หาค่าเฉลีย่ จดบนัทกึผลการชัง่น ้าหนักก่อนการทดสอบ
การสกึหรอ แลว้มาลบกบัผลชัง่น ้าหนักทีห่ายไปหลงัการ
ทดสอบการสึกห รอ  2 . ใช้ วิธีก ารการค าน วนห า
พื้นที่หน้าตัดของรอยทดสอบการสึกหรอแบบพินออน
ดสิก์ โดยใช้วธิีการวดัความกว้างความลึกของรอยแผล
การทดสอบการสกึหรอ โดยใช้เครื่องวดัความหยาบผิว
แบบไม่สมัผสั โดยก าหนดจุดต าแหน่งการวดั 4 ต าแหน่ง 
ที ่3, 6, 9 และ 12 นาฬกิา แลว้หาค่าเฉลีย่ ดงัรปูที ่3   
 

 
รปูที ่3 ต าแหน่งการวดัพืน้ทีห่น้าตดัรอยแผลสกึหรอ 

 
3. ใช้วิธกีารการวิเคราะห์รอยแผลการสกึหรอเนื้อเชื่อม 
(Wear scar) โดยการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง (optical microscopes) ที่ก าลังขยาย 200 เท่า 
 
2.4 การทดสอบความแขง็ (Hardness Test) 
 น าชิ้นงานทดลอง  ที่ผ่านการทดสอบการสกึหรอ
แบบพินออนดิสก์ ท าการการทดสอบความแขง็แบบร็อ
คเวล หัวกดเพชรทรงกรวย ใช้แรงกด 150 กิโลกรัม 
บรเิวณเนื้อวสัดุและเนื้อเชื่อม ในเงื่อนไขการทดลอง As-
weld, PWHT at 600 °C for 2 hrs.  แ ล ะ  PWHT at 
850 °C for 2 hrs. โดยทดสอบความแข็งทั ้งหมด 5 
ต าแหน่ง จากนั ้นน าผลการทดสอบความแข็งมาหา
ค่าเฉลีย่ ดงัรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4 แสดงต าแหน่งการทดสอบความแขง็ 
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2.5 การตรวจสอบโครงสรา้งทางจลุภาค (Micro   
     Structure analysis)  
 การตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของเนื้อเชื่อม
พอกผิวแข็ง ER420 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
(Optical Micro Sopel) สูตรกัดกรด (Etching) ท าตาม 
ASTM 407 ทีม่สี่วนผสมของกรดกรดไฮโดรคลอรคิ 5 ml 
+ กรดพคิรกิ 2 ml และเอทลิแอลกฮอล ์100 ml ใชว้ธิกีาร
จุ่มเป็นเวลาประมาณ 5-10 วนิาท ีขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
ทดลอง 
3. ผลการทดลอง (Experimental Result) 
3.1 ผลการทดสอบความแขง็ (Hardness Test) 
 จากการทดสอบความแขง็แบบรอ็คเวล โดยทดสอบ
ความแขง็ทัง้หมด 5 ต าแหน่ง จากนัน้น าผลการทดสอบ
ความแขง็มาหาค่าเฉลีย่ ซึง่สามารถแสดงผลการทดสอบ
ความแขง็ ไดด้งัรปูที ่5 
 

 
รปูที ่5 ผลการทดสอบความแขง็ 

3.2 การทดสอบการสึกแบบพินออนดิสก ์ (Pin on 
disc) 
 3.2.1 ผลการทดสอบหาอตัราการสกึหรอ 
 จากการค านวนหาอตัราการสกึหรอ โดยใช้วธิกีาร
ชัง่น ้าหนักชิน้งานก่อนการทดสอบการสกึหรอ แลว้มาลบ
กบัผลชัง่น ้าหนักทีห่ายไปหลงัการทดสอบการสกึหรอ ซึง่
สามารถแสดงผลการทดสอบหาอตัราการสกึหรอ ได้ดงั
รปูที ่6 
3.2.2 ผลการค านวนหาพืน้ทีห่น้าตดัของรอยทดสอบการ
สกึหรอแบบพนิออนดสิก ์  
 จากการค านวนหาพืน้ทีห่น้าตดัของรอยทดสอบการ
สกึหรอ ใชว้ธิกีารวดัความกวา้งความลกึของรอยแผลการ
ทดสอบการสกึหรอ ซึ่งสามารถแสดงผลการค านวนหา
พืน้ทีห่น้าตดัของรอยทดสอบการสกึหรอ ดงัรปูที ่7  

 

 
รปูที ่6 ผลการทดสอบหาอตัราการสกึหรอ 

 
รปูที ่7 ผลการวดัหาพืน้ทีข่องรอยทดสอบการสกึหรอ 

 
 3.2.3 ผลการวเิคราะหร์อยแผลการสกึหรอเน้ือเชื่อม 
(Wear scar)  
 จากการวเิคราะหร์อยแผลการสกึหรอของเน้ือเชื่อม 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการสกึ
กบัรอยแผลการสกึหรอของเน้ือเชื่อมที่เกดิขึน้ในเงื่อนไข
การทดลอง As-Weld, PWHT at 600 °C for 2 hrs. และ 
PWHT at 850 °C for 2 hrs. โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบ
ใชแ้สง (optical microscopes) ทีก่ าลงัขยาย 200 เท่า  
 

   

 
รปูที ่8 รอยแผลการสกึหรอ (ก) As-weld, (ข) PWHT at 600 °C 

และ  (ค) PWHT at 850 °C 
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 จากการสงัเกตลกัษณะรอยแผลของการทดสอบการ
สึกหรอ พบว่ามีกลไกการสึกหรอแบบขดัสี (Abrasive 
wear) โดยในเงื่อนไข As-weld มลีกัษณะการรุดร่อนของ
เน้ือเชื่อมพอกผวิแขง็ที่น้อยสุด โดยในเงื่อนไข PWHT at 
600 °C มลีกัษณะการรุดร่อนของเนื้อเชื่อมที่รุนแรงเพิ่ม
มากขึน้ และในเงื่อนไข PWHT at 850 °C มลีกัษะการรุด
ร่อนของเนื้อเชื่อมทีรุ่นแรงมากทีส่ดุ 

 
3.3 ผลการตรวจสอบโครงสรา้งทางจลุภาค (Micro   
     Structure analysis)  
 จากการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของเนื้อ
เชื่อมพอกผิวแข็ง ER420 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสง (Optical Micro Sopel) ดงัรปูที ่9 
 

   

 
รปูที ่9 โครงสรา้งทางจุลภาค (ก) As-weld, (ข) PWHT at 600 °C 

และ  (ค) PWHT at 850 °C 
 
4. การอภิปลายผลการทดลอง 
   จากผลการทดสอบหาอัตราการสึกหรอของเนื้อ
วัสดุ และเนื้อเชื่อม ในเงื่อนไขการทดลอง As-Weld, 
PWHT at 600 °C และ PWHT at 850 °C พบว่าใน
เงื่อนไข As-Weld มีอัตราการสึกหรอเฉลี่ยต ่ าสุด โดย
พบว่าทีก่ระแสไฟเชื่อมเดยีวกนั ค่าความแขง็ของชัน้พอก
ผิวจะสูงขึ้นเล็กน้อยตามความเร็วในการเชื่อมที่สูงขึ้น 
ส่วนผลของการให้ความร้อนหลังการเชื่อมที่ 600 °C 
ส่งผลให้ค่าความแขง็ของชัน้พอกผวิลดลงเลก็น้อย ส่วน
ผลของการใหค้วามรอ้นหลงัการเชื่อมที ่850 °C ส่งผลให้
ความแขง็ของชัน้พอกผิวลดลงอย่างมากซึ่งเป็นค่าที่ต ่า
กว่าวสัดุโลหะงาน AISI 4140 ทัง้นี้ค่าความแขง็ของชัน้

พอกผิวที่สูงกว่าในแต่ละเงื่อนไขที่กล่าวมามีบทบาท
โดยตรงต่อความต้านทานการสกึหรอแบบขดัส ีโดยเมื่อ
ความแข็งของชัน้พอกผิวลดต ่ าลง จะส่งผลให้ความ
ต้านทานการสึกหรอแบบขัดสีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยั ทัง้นี้เนื่องจากชัน้พอกผวิแขง็ทีผ่่านการใหค้วาม
ร้อนหลังการเชื่อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
จุลภาคจากมาร์เทนไซต์ เป็น เฟอร์ไรท์และตกตะกอน
สารประกอบคาร์ไบด์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนภาพสมดุล
เฟ ส  (Pseudobinary phase diagram)  ข อ ง เห ล็ ก -
คารบ์อน ทีป่รมิาณโครเมยีม 13% ท าใหต้า้นทานการสกึ
หรอแบบขดัสไีด้ลดลง [4, 5] อย่างไรกต็ามค่าความแขง็
ของชัน้พอกผิวกรณีที่ไม่ผ่านการให้ความร้อนหลงัการ
เชื่อมในงานวจิยันี้มีค่าอยู่ในช่วงที่บ่งชี้ว่าโครงสรา้งโดย
ส่วนใหญ่ เป็นโครงสร้างแบบเทมเปอร์มาร์เทนไซต ์
(Tempered Martensite) จึงมีสมบัติ เรื่องความแกร่ง 
(Toughness) ที่ดี [6] ทัง้นี้ เกิดขึ้นเพราะการเชื่อมเป็น
แบบเชื่อมซ้อนแนวตลอดพื้นผวิหน้าโลหะงานจงึมคีวาม
รอ้นสะสมท าให้อตัราการเยน็ตวัของโลหะงานไม่สูงมาก
เหมือนกับกรณีที่เชื่อมด้วยจ านวนแนวเชื่อมน้อยๆ 
อย่างไรก็ตามอุณหภูมิระหว่างแนวเชื่อม ( Interpass 
Temperature) ในการทดลองนี้ ถูกควบคุมให้สูงกว่า
อุณ หภู มิ เริ่ม ต้ น เป ลี่ ย น โค รงส ร้า งม าร์ เท น ไซ ต ์
(Martensite Start Temperature) ด้วยคุณสมบัติของ
โลหะเติม AWS A5.9 ER420 นัน้ท าให้ยงัคงสามารถถูก
ชุบแขง็ได้จากการเย็นตัวในอากาศหลงัการเชื่อม (Self 
Air Quenching) จึงมีความแข็งที่อยู่ในระดับที่สามารถ
ตา้นทานการสกึหรอไดด้กีว่าวสัดุโลหะงาน   โดยปรมิาณ
โครงสร้างมาร์เทนไซต์จะขึน้อยู่กบัอตัราการเยน็ตัวของ
ชิน้งานเชื่อม ซึง่หากชิน้งานเชื่อมมอีตัราการเยน็ตวัทีช่้า
ลง เช่น เยน็ตวัในเตาอบ จะมปีรมิาณโครงสรา้งมารเ์ทน
ไซต์ต ่ าลง และมีปริมาณ โครงสร้างเฟอร์ไรต์  และ
สารประกอบคาร์ไบด์ตกตะกอนในปริมาณที่สูงขึ้น [4] 
นอกจากนี้ความต้านทานการสกึหรอสามารถยนืยนัด้วย
ผลการวดัพื้นที่หน้าตัดของรอยแผลจากการขดัสพีบว่า
สอดคลอ้งกบัน ้าหนกัทีห่ายไปของชิน้ทดสอบการสกึหรอ 
โดยเมื่อน ้าหนักจากการสกึหรอสูญเสยีไปในปรมิาณสูง 
พืน้ทีร่อยแผลจากการสกึหรอจะมขีนาดใหญ่ตามไปดว้ย 
[6] 
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5. สรปุผลการทดลอง 
 จากการศกึษาทดลองความตา้นทานการสกึหรอของ
ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง เกรด ER420 โดยเชื่อมบนวัสดุ
เหลก็กล้าคารบ์อนผสมปานกลาง เกรด AISI 4140 โดย
ใชก้ระบวนการเชื่อมอารก์โลหะแก๊สปกคลุม สามารถสรุป
ไดด้งัต่อไปนี้ 
 1. ปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงานสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อค่าความแข็งของเนื้อเชื่อมลดต ่ าลง และยัง
สง่ผลต่อความตา้นทานการสกึหรอแบบขดัสทีีเ่พิม่สงูขึน้ 
 2. ค่ าความแข็งของเนื้ อ เชื่ อมพอกผิวแข็ง มี
แนวโน้มที่ต ่าลงตามอุณหภูมิการผ่านกระบวนการทาง
ความรอ้นหลงัจากการเชื่อม (PWHT) ทีเ่พิม่สงูขึน้  
 3. อตัราการสกึหรอของเนื้อเชื่อมพอกผวิแขง็เฉลี่ย
ต ่าสดุ เกดิขึน้ในเงื่อนไขการทดลอง As-Weld 
 4. การให้ความร้อนหลังการเชื่อมที่ 850 °C เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคจากมารเ์ทนไซต์ เป็น 
เฟอรไ์รทแ์ละตกตะกอนสารประกอบคารไ์บด์ท าใหค้วาม
ตา้นการสกึหรอลดต ่าลงกว่าโลหะงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการทดลองความต้านทานการสกึหรอของ
ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง เกรด ER420 ด้วยกระบวนการ
เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม สามารถสรุปได้ว่าใน
เงื่อนไข As-Weld มีความต้านทานการสึกหรอที่ดีที่สุด 
และการผ่านกระบวนการทางความร้อนหลงัจากเชื่อมที่
อุณหภูมิสูงกว่า 600 °C ไม่แนะน าในการเชื่อมพอกผิว
แขง็ที่ถูกการใช้งานในสภาวะทนต่อการสกึหรอแบบขดัส ี
(Abrasive wear) 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้ศึกษากระบวนการขึ้นรูปแผ่นรองพรม จากกระบวนการขึ้นรูปเส้นใยแบบไม่ถกัไม่ทอด้วย
เทคนิคสปนับอรน์ และใชพ้อลแิลคตกิแอซดิ (PLA) ทีเ่ป็นพลาสตกิย่อยสลายทางชวีภาพทดแทนพอลเิอธลินีเทเรฟ
ทาเลต (PET) ท าการเพิม่สมบตัคิวามเหนียวของ PLA ดว้ยพลาสตกิไซเซอรพ์อลเิอทลินีไกลคอล (PEG) โดยเตมิ
พลาสติกไซเซอร์ที่ปริมาณร้อยละ 1 โดยน ้าหนัก ในกระบวนการขึ้นรูปด้วยเทคนิคสปนับอร์น นัน้ ศึกษาการ
ปรบัเปลีย่นแรงลมทีใ่ชใ้นกระบวนการขึน้รูปเสน้ใยแบบไม่ถกัไม่ทอ โดยใชแ้รงลมที ่15 , 20 และ 25 psi จากนัน้
ศกึษาสมบตัเิชงิกล สมบตัทิางความรอ้นของแผ่นรองพรมทีเ่ตรยีมได ้พบว่าการเตมิ PEG แสดงสมบตัเิชงิกลทีด่ ี
โดยให้ค่าความทนต่อแรงดงึสูงขึน้ เนื่องจากชิ้นงานทีเ่ตรยีมได้มคีวามหนาและน ้าหนักสูงกว่าทีไ่ม่เตมิ การเตมิ 
PEG ไม่มผีลกระทบต่ออุณหภูมหิลอมผลกึ (Tm) ของPLA แต่ท าใหอุ้ณหภูมเิปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของ 
PLA ลดลง และผลของแรงลมต่อกระบวนการขึน้รูปเสน้ใยแบบไม่ถกัไม่ทอดว้ยเทคนิคสปนับอรน์ พบว่าแรงลมที ่
15 psi ใหช้ิน้งานทีห่นาและน ้าหนกัทีส่งูกว่า 20 และ 25 psi จงึส่งผลใหค้่าความทนต่อแรงดงึของเสน้ใยสงูตามไป
ดว้ย 

ค าหลกั  พอลแิลกตกิแอซดิ, พอลเิอทลินีไกลคอล, เสน้ใยแบบไม่ถกัไม่ทอ, แผ่นรองพรม 
 
Abstract 

This research studied the process of carpets production from the non-woven fabrication process 
using a spun bonded technique. Biodegradable plastic, poly(lactic acid), PLA, was use as material to 
replace the poly(ethylene terephthalate), PET. The toughness of PLA was improved by addition of 
poly(ethylene glycol), PEG, with amount of 1 weight percent. In the spun bonded process the effect of air 
jet power was studied for the non-woven fabrication with 15, 20 and 25 psi. The fiber products were 
subjected to mechanical and thermal property analysis of the carpet backing as synthesized. It was found 
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that PEG addition the fiber showed good mechanical property with high tensile strength. Due to high 
thickness and weight of samples prepared, addition of PEG showed no effect to the crystalline melting 
temperature (Tm) of PLA but the glass transition temperature (Tg) of PLA decreased. The effect of air jet 
pressure to the non-woven spun bonded process showed the with 15 psi resulted in higher thickness and 
weight than 20 and 25 psi and the tensile strength of the non-woven increased. 
Keywords:  Poly (lactic acid) (PLA), Polyethylene glycol (PEG), nonwoven, carpet backings 
 
1. บทน า 
 พรมปูพืน้ส าเรจ็รูปท าจากหลายชิน้ส่วนมาประกอบ
กนัเป็นชัน้ๆ ในส่วนของแผ่นรองด้านล่างของพรมปูพื้น
นั ้น แบ่ ง ออกเ ป็น  2  ส่ วนคือ  primary backing และ 
secondary backing บางส่วนท าจากวัสดุที่เตรียมด้วย
เสน้ใยแบบไม่ถกัไม่ทอ (non-woven) ปกตทิ าจากวสัดุพอ
ลิพรอพิลีนหรือไนลอน ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลายทาง
ชีวภาพ เมื่อทิ้งเป็นขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ปจัจุบันสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หรอืใชค้ าว่า “Green Product” เป็นอกีสิง่ดงึดดูใจและเป็น
อกีทางเลอืกใหก้บัลูกคา้ รวมถงึเพิม่การแข่งขนัในตลาด
ทัง้ในและต่างประเทศดว้ย เราจงึเลง็เหน็ความส าคญัและ
ประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้ม จงึสนใจทีจ่ะเปลีย่นวสัดุบางสว่น
ในกระบวนการผลิตเป็นวสัดุที่ย่อยสลายได้ทางชวีภาพ 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ในงานวจิยันี้เลอืกศกึษาพอลแิล
คตกิแอซดิซึง่เป็นพลาสตกิย่อยสลายไดท้างชวีภาพ เป็น
วสัดุทีม่ศีกัยภาพทางการตลาด เนื่องจากมกี าลงัการผลติ
ที่มากที่สุดในกลุ่มพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
สมบัติเชิงกลของพอลิแลคติกแอซิด เป็นพอลิเมอร์ที่มี
ความทนทานต่อแรงดงึสูง แต่เปราะ ไม่เหนียวและการ
ต้านทานต่อความร้อนต ่า [1] จ าเป็นต้องปรบัปรุงสมบตัิ
เชิงกลให้มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม เมื่อขึ้นรูป เป็น
ผลติภณัฑจ์ะไดไ้ม่แตกหกัง่าย [2] โดยการท าโคพอลเิมอ
ไรเซชนักบัมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ การผสมกบัพอลิ
เมอรท์ีม่คีวามนิ่มกว่า หรอืการเตมิสารเตมิแต่งต่างๆ เช่น 
พลาสตไิซเซอร ์สารก่อผลกึ เป็นตน้ [3] งานวจิยัทีผ่่านมา
มีการศึกษาการเติม พลาสติไซเซอร์ เพื่อเพิ่มความนิ่ม
ใหก้บัพอลแิลคตกิแอซดิ ไดแ้ก่ พอลเิอธนีไกลคอล (PEG) 
[4-6] พอลิพรอพิลีนไกลคอล (PPG) [7] Nobuo Ogata 
และคณะ ศกึษาการเตรยีมเสน้ใยขนาดนาโนพอลแิลคตกิ
แอซดิ ดว้ยกระบวนการอเิลก็โตรสปินนิ่งแบบหลอมเหลว 

(Melt-Electrospinning) พบว่าการเพิม่ความเขม้ของแสง
เลเซอรส์่งผลใหค้วามเป็นอสณัฐานเพิม่มากขึน้ เนื่องจาก
การเพิม่ความเขม้ของแสงเลเซอร์ ท าให้น ้าหนักโมเลกุล
ของพอลเิมอร์ลดลง และท าให้อุณหภูมกิารเกดิผลกึและ
อุณหภูมหิลอมผลกึลดลง [8] 
 Rutchaneekorn Wongpajan และคณะ ศึกษาการ
เตรียมเส้นใยนาโนพอลิแลคติกแอซิดแบบไม่ถักไม่ทอ 
ด้วยเครื่อง Cotton Candy พบว่าอุณหภูมิของกระบอก
หลอมเหลว (Barrel Temperature) และความดันของ
อากาศ (Air pressure) มีผลต่อขนาดเส้นใย ที่อุณหภูมิ 
250 องศาเซลเซียส และความดันของอากาศเป็น 0.2 
MPa ให้ขนาดเส้นใยนาโนเล็กที่สุดและให้ผลผลิตมาก
ทีส่ดุดว้ย [9] 
 งานวิจยันี้ ศึกษากระบวนการขึ้นรูปแผ่นรองพรม 
จากกระบวนการขึ้นรูปเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอด้วย
เทคนิคสปนับอรน์ และใชพ้อลแิลคตกิแอซดิแทนพอลเิอธิ
ลนีเทเรฟทาเลต ท าการเพิม่สมบตัคิวามเหนียวของ PLA 
ดว้ยพลาสตกิไซเซอรพ์อลเิอทลินีไกลคอลโดยเตมิพลาสติ
ไซเซอร์ที่ปรมิาณร้อยละ 1 โดยน ้าหนัก ในกระบวนการ
ขึน้รูปด้วยเทคนิคสปนับอร์น นัน้ ศกึษาการปรบัเปลี่ยน
แรงลมที่ใช้ในกระบวนการขึน้รูปเสน้ใยแบบไม่ถกัไม่ทอ 
โดยใชแ้รงลมที ่15, 20 และ 25 psi ต่อผลของขนาดเสน้
ใย ความหนาของชิน้งาน น ้าหนักของชิน้งาน รวมถงึผล
ของสมบตัเิชงิกลและสมบตัทิางความรอ้นดว้ย 
 
2. ระเบียบวิธีวิจยั 
2.1 วตัถดิุบและการผสม 
 น าเมด็พอลแิลคตกิแอซดิ เกรด 6100D (MFI = 24 
น าน าเม็ดพอลิแลคติกแอซิด เกรด 6100D (MFI = 24 
g/10 min, density 1.24 g/cm3) จากบรษิทั NatureWorks 
LLC.) มาอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 8 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

691 

 

ชัว่โมง จากนัน้ท าการผสมแบบแหง้ระหว่างพอลแิลคติก
แอซดิและพอลเิอทธลินีไกลคอล (Mw ~ 20,000 Da จาก
บริษัท Sanyo Chemical Industries Company Ltd. )  ที่
ปริมาณโพรพิลีนไกลคอลเป็น 0 และ 1 ต่อร้อยละโดย
น ้าหนัก กระบวนการเตรยีมเสน้ใยแบบไม่ถกัไม่ทอเป็น
การน าเครื่องอดัรดีแบบ 
สกรู เ ดี่ ย ว  (Single Screw Extruder, Thermo Haake 
Polydrive) มาต่อเขา้กบัเครื่องขึน้รูป สปนับอนด์ (Hill’s 
Spun bond) เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว ที่มีหัวดาย
จ านวน 24 รู ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.32 มลิเิมตรต่อรู 
ใช้อุณหภูมิที่บาร์เรลจนถึงหัวดายเป็น 190, 200, 210, 
210 และ 200°C ตามล าดบัและความเรว็สกรูที่ 10 รอบ
ต่อนาท ีเสน้ใยที่ออกจากหวัดายจะถูกพ่นด้วยแรงลมที่ 
15, 20 และ 25 psi ลงบนสายพานที่มแีรงดูด เพื่อไม่ให้
เสน้ใยฟุ้งกระจาย เสน้ใยบนสายพานจะวิง่ผ่านลกูกลิง้ที ่1 
และลูกกลิ้งที่ 2 รวมถึงมกีารให้ความร้อนกบัเสน้ใยก่อน
ถูกม้วนเก็บ แสดงสภาวะดังตารางที่ 1 และรูปของ
กระบวนการขึ้นรูปเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอ ดังรูปที่ 1 
จากนัน้น าชิ้นงานที่ได้ไปทดสอบ ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ โดยทดสอบสมบตัิทากายภาพ ทดสอบสมบัติ
ทางความ ร้อนด้วยเทคนิค DSC และท าการทดสอบ
สมบตัเิชงิกล 
 

 
รปูที ่1 แสดงกระบวนการขึน้รปูเสน้ใยแบบไมถ่กัไมท่อ ดว้ย

เทคนิค Spunbond 
 
2.2 สมบติัทางกายภาพ 
 2.2.1 การวดัความหนา น าแผ่นเสน้ใยแบบไม่ถกัไม่
ทอทีเ่ตรยีมได ้มาตดัใหไ้ดข้นาด 1x1 cm ท าการวดัความ
หนาดว้ยเครื่องวดัความหนาแบบ Dial ยีห่อ้ Telclock รุ่น 

SM 112P และท าการวดัซ ้า 10 ตวัอย่าง/สตูร  
 
ตารางที ่1 แสดงรายละเอยีดของการเตรยีมเสน้ใยแบบไมถ่กัไมท่อ  

รายละเอยีด Value 
Air Jet (psi) 15, 20, 25  
Conveyer speed (m/min) 1.5 
Pressure of roller 1 (psi) 10 
Pressure of emboss (psi) 10 
Temperature of 
emboss (ºC) 

Top (TT) 130 
Bottom (BT) 160 

 
 2.2.2 การวดัน ้าหนักมาตรฐาน น าแผ่นเสน้ใยแบบ
ไม่ถกัไม่ทอที่เตรยีมได้ มาตดัให้ได้ขนาด 1 x 1 cm ท า
การชัง่น ้าหนักด้วยเครื่องชัง่ 4 ต าแหน่ง ยี่ห้อ OHAUS 
รุ่น Adventurer AR2140 และท าการวดัซ ้า 10 ตวัอย่าง/
สตูร 
 2.2.3 การวดัขนาดเสน้ใยดว้ย Optical microscopic 
(OM) โดยน าแผ่นเสน้ใยแบบไม่ถกัไม่ทอทีเ่ตรยีมได ้ตดั
ให้ได้ขนาด 1  x 1 cm วางลงบนแผ่นสไลด์และด้วย 
Optical microscopic ชนิ ด  Olympus Microscope รุ่ น 
CX41 
 
2.3 สมบติัทางความรอ้น 
 วิ เ ค ร า ะห์สมบัติท า งความร้อนด้ว ย เทคนิค 
Differential Scanning calorimetry ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง 
NETZSCH  รุ่ น  DSC 2 0 0  F3  ภ าย ใ ต้ บ ร รย ากาศ
ไนโตรเจน โดยชัง่น ้าหนักตวัอย่างประมาณ 10 mg ใส่ใน
ภาชนะอลูมิเนียม ให้ความร้อนรอบแรกกับตัวอย่างที่
อุณหภูมิ 30 °C ถึง 250 °C จากนัน้ท าให้เย็นลงจาก 
250 °C ถึง 30 °C และให้ความร้อนอกีครัง้จากอุณหภูม ิ
30 °C ถึง 250 °C ซึ่งในการใหค้วามร้อนใชอ้ตัราการให้
ความร้อนที่ 10 °C min-1 บนัทกึอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ
คล้ายแก้ว (Tg) อุณหภูมิการหลอมผลึก (Tm) และค่า
เอนทลัปีของการหลอมผลกึ (H) 
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2.4 สมบติัเชิงกล 
 ท าการทดสอบความทนต่อแรงดึง โดยมาตรฐาน 
ASTM D3822 01(8) โดยตดัตวัอย่างชิน้งานขนาดความ
กวา้ง 1 เซนตเิมตร ยาว 6 เซนตเิมตร จ านวนสตูรละ 10 
ชิ้น จากนัน้น าไปทดสอบความทนต่อแรงดึงด้วยเครื่อง
ทดสอบความทนต่อแรงดงึ (INSTRON รุ่น 5569) ท าการ
จบัชิ้นงานกบัคลปิจบัชิ้นงานให้ชิ้นงานมคีวามยาวที่ 25 
มลิลเิมตร โดยใชค้วามเรว็ในการดงึ 50 มลิลเิมตรต่อนาท ี
และบนัทกึผลการทดสอบ 
 
3. ผลการวิจยัและอภิปรายผล  

3.1 การทดสอบหาความหนาและน ้ าหนักมาตรฐาน 
(Gram per square meter, GSM) 
 การวัดความหนาของตัวอย่างเส้นใย nonwoven 
fiber ของ PLA ที่เติม PEG ที่ปริมาณ 0 และ 1 ร้อยละ
โดยน ้าหนกั แสดงใน รปูที ่2 

 
รปูที ่2 แสดงความหนาของเสน้ใย nonwoven PLA/PEG 

 
พบว่าความหนาของแผ่นชทีเสน้ใย nonwoven 

ทีเ่ตรยีมไดเ้พิม่ขึน้ตามปรมิาณของ PEG ทเีพิม่ขึน้จาก 0 
ถึง 1 wt% อย่างไรก็ตามพบว่าความหนาของแผ่น
ตวัอย่าง nonwoven ลดลงเมื่อปรมิาณแรงดนัลมเพิม่ขึน้ 
ดังแสดงใน รูปที่ 2. การเติม PEG 1 wt% ส่งผลให้ค่า
น ้าหนกัต่อพืน้ทีผ่วิมคี่าสงูสดุ การเตมิ PEG 1 wt% มกีาร
กระจายตัวของ PEG ใน PLA matrix ที่ดี จากการผสม 
PLA และ PEG การเตรยีมเสน้ใยผสม nonwoven ท าโดย
กระบวนการผสมแบบแห้ง (dry blend process) และ

ปรมิาณ PEG ผสมมปีรมิาณมาก อาจกระจายตวับนเมท
รกิสไ์ด้ไม่ดแีละอาจเกดิการรวมกลุ่มและเคลอืบบน PLA 
นอกจากนี้ Amita Bartia และคณะ รายงานจากการศกึษา
ผิวหน้าชิ้นงานจากการหกั พบว่าผิวหน้าตวัอย่างที่เกดิ
การแปรสภาพเกดิขึน้บรเิวณผนงัทีเ่ป็นรอยต่อกบัพลาสติ
ไซเซอร ์[11] 3.2 Optical microscopy (OM) image และ
ขนาดของเสน้ใย 

 

 
รปูที ่3 แสดงน ้าหนกัของเสน้ใย nonwoven PLA/PEG 

 
 

 

 
 

รปูที ่4 แสดงภาพเสน้ใยแบบไมถ่กัไมท่อดว้ยเทคนิค 
Spunbond จาก Optical microscope ทีป่รมิาณPEG แตกต่างกนั 

(ก) ไมเ่ตมิ PEG และ (ข)  เตมิ PEG 1 wt% 
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รปูที ่5 แสดงขนาดของเสน้ใย nonwoven PLA/PEG 

 
 การวิเคราะห์ Optical microscopic (OM) ของ 
PLA/PEG nonwoven แสดงในรูปที่ 3 ท าการวิเคราะห์
เสน้ผ่านศนูยก์ลางเสน้ใยแบบไม่ถกัไม่ทอจาก OM image 
โดยใช้ Axio Vision Rel.4.8 และแสดงในรูปที่ 4 พบว่า
เส้นผ่านศูนย์กลางของ PLA nonwoven ที่เติม PEG 1 
wt% มขีนาดเลก็ลง แสดงให้เหน็ว่า PEG ท าหน้าที่พลา
สตไิซเซอรท์ าใหโ้มเลกุลของ PLA เคลื่อนทีไ่ด้มากขึน้ท า
ให้เกิดการยืดตัวมากขึ้นระหว่างการดึง และผลจาก
แรงดนัลมที่เป่าขณะที่เสน้ใยยดืตวัขณะที่ร้อนท าให้เหน็
ผลของแรงดนัลมต่อขนาดของเสน้ใยทีล่ดลงอย่างชดัเจน 
3.3 การทดสอบสมบตัทิางความรอ้น 
 

 
รปูที ่6 แสดงกราฟ DSC ของเสน้ใย nonwoven PLA/PEG 

 
 
 

 
 

ตารางที ่2 แสดงขอ้มลูในการการวเิคราะหผ์ล DSC ของเสน้ใย 
PLA แบบไมถ่กัไมท่อทีป่รมิาณ PEG ทีแ่ตกต่างกนั 

PEG 
content 
(wt%) 

Tm  (°C) ∆Hm (J g-1) Tg 
(°C) 

Xc (%) 

0 174.1 51.12 63.9 54.56 
1 172.9 51.43 63.1 54.89 

 
จากผลการทดสอบพบว่า Tg ของ PLA มีค่าลดลง 

ตามปรมิาณการเติม PEG ที่เพิม่ขึน้ เนื่องจาก PEG ท า
หน้าที่เป็นพลาสตกิไซเซอร์เมื่อเตมิลงใน PLA จะเขา้ไป
แทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของพอลเิมอร์ท าให้ใช้พลงังาน
ในการหมุนรอบพนัธะของโมเลกุลน้อยลง ท าให ้PLA นิ่ม
ขึน้ เพิม่ความสามารถในการรบัแรงกระแทก  

3.4 การทดสอบความทนต่อแรงดึง  (Tensile 
strength) 

 
รปูที ่7 แสดงความทนต่อแรงดงึของเสน้ใย nonwoven 

PLA/PEG 
รูปที ่7 แสดงผลของการวเิคราะหค์่าความทนต่อแรง

ดึงของ PLA nonwoven ที่เติม PEG ปริมาณ 0 และ 1 
ร้อยละโดยน ้าหนัก และที่แรงลมที่ 15, 20 และ 25 psi 
พบว่าค่าความทนต่อแรงดึงสอดคล้องกบัค่าความหนา
และน ้ าหนักของ PLA nonwoven ใน รูปที่ 2 และ 3 ที่
ปรมิาณ PEG 1 wt% ทีแ่รงดนัลม 15 psi เสน้ใยค่าความ
หนาและน ้าหนักสงูสุดซึง่ส่งผลต่อค่าความทนต่อแรงดึงที่
สูง อย่างไรกต็าม ที่ปรมิาณแรงดนัลมต ่า มคี่าความทน
ต่อแรงดึงสูง เนื่ องจากความหนาที่มีค่ามาก ความ
หนาแน่นและความนุ่มมคี่ามาก 
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จากรปูที ่7 จะเหน็ว่าทีป่รมิาณ PEG ที ่1 รอ้ยละโดย
น ้าหนักและทีแ่รงดนัลมที ่15 psi มคีวามทนต่อแรงดงึสงู
ทีส่ดุ เน่ืองจากทีแ่รงดนัลมที ่15 psi มกีารกระจายตวัของ
เส้นใยที่น้อยสุด จึงท าให้ nonwoven ที่ได้มีความหนา
มากกว่าที่แรงดนัลมที่ 20 และ 25 psi ส่งผลให้มีสมบตัิ
เชงิกลทีด่กีว่า  

 
4. สรปุผลการวิจยั (Conclusion) 
 ผลของแรงดันลมต่อกระบวนการขึ้นรูปแผ่นรอง
พรม ในปรมิาณการผสม PEG ที ่0 และ 1 สว่นต่อรอ้ยละ
โดยน ้าหนัก และที่แรงดนัลมที่ 15, 20 และ 25 psi โดย
กระบวนการ Spunbond Nonwoven จากนัน้ท าการศกึษา 
ความหนา น ้าหนักมาตรฐาน ขนาดของเสน้ใย อุณหภูมิ
การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) อุณหภูมิหลอมเหลว
ผลกึ (Tm)  และความทนต่อแรงดงึ จากการศกึษาพบว่า
การเติม PEG ลงใน PLA ส่งผลให้ Tg ของ PLA มีค่า
ลดลง ตามปริมาณการเติม PEG ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เนื่องจาก PEG ท าหน้าทีเ่ป็นพลาสตกิไซเซอรเ์มื่อเตมิลง
ใน PLA จะเขา้ไปแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของพอลเิมอร์
ท าให้ใช้พลังงานในการหมุนรอบพันธะของโมเลกุล
น้อยลง ท าให ้PLA นิ่มขึน้ จงึเป็นการเพิม่ความสามารถ
ในการรบัแรงกระแทก.และจากการทดสอบสมบัตเิชงิกล 
และสมบตัทิางกายภาพ พบว่าทีป่รมิาณการเตมิ PEG ที ่
1 ส่วนต่อร้อยละโดยน ้าหนัก มีสมบตัิเชิงกลและสมบตัิ
ทางกายภาพทีส่งูทีสุ่ด และผลของแรงลมต่อกระบวนการ
ขึ้นรูปเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอด้วยเทคนิค  Spunbond 
พบว่าแรงลมที่ 15 psi ให้ชิ้นงานที่หนาและน ้าหนักที่สูง
กว่า 20 และ 25 psi จงึสง่ผลใหค้่าความทนต่อแรงดงึของ
เสน้ใยสงูตามไปดว้ย 
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บทคดัย่อ 

การวดัความดนัในล ากล้องปืนด้วยแท่งทองแดงกดอดั (Copper Crusher) เป็นวธิกีารที่ใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพกระสุนปืน โดยใชห้ลกัการใหแ้ก๊สความดนัสูงซึง่เกดิจากการเผาไหมข้องดนิส่งกระสุนปืนส่งแรงอดัไปที่แท่ง
ทองแดงกดอดัมาตรฐาน (Ø5x10 มม.) ท าใหค้วามยาวลดลง ความยาวทีล่ดลงนี้แปรผนัโดยตรงกบัความดนัทีเ่กดิขึน้ใน
ล ากลอ้งปืน งานวจิยันี้เป็นการศกึษากระบวนการผลติแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน โดยใชห้ลกัการเทยีบกบัแท่งกดอดั
มาตรฐานทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ โดยมตีวัแปรหลกั คอื รูปร่าง-ขนาด และคุณสมบตัทิางกล พบว่าวธิทีีเ่หมาะสมคอื
การกลงึด้วยเครื่องกลงึ CNC ส่วนคุณสมบตัิทางกลมตีวัแปรหลกั คอื วสัดุและกรรมวธิทีางความร้อน พบว่ากรรมวธิี
ทางความรอ้น ท าใหไ้ดคุ้ณสมบตัทิางกลทีส่ม ่าเสมอใกลเ้คยีงกบัแท่งกดอดัมาตรฐาน แต่คุณสมบตัทิางกลทีแ่ตกต่างกนั
จ าเป็นต้องหาวธิกีารชดเชย โดยใชว้ธิกีารปล่อยตุม้น ้าหนักทีค่วามสงูหนึ่งกระแทกกบัแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน ท า
ให้ความยาวของแท่งทองแดงลดลงและเปรยีบเทยีบกบัตารางแปลงความดนัที่ได้มาจากผู้ผลติ จากหลกัการนี้ท าให้
สามารถสรา้ง ตารางความดนั-ขนาดความยาวทีล่ดลงของแท่งกดอดั ซึง่มคีุณสมบตัทิางกลแตกต่างกนัได ้ โดยไดส้รา้ง 
ตารางความดนั-ความยาวทีล่ดลง ทีค่รอบคลุมช่วงความดนัทีใ่ชง้าน 3000 – 4500 บาร ์ได ้ชิน้ทดสอบทีไ่ดจ้ะถูกน าไป
ทดสอบการยงิในภาคสนามต่อไป 
ค าหลกั ความดนัในรงัเพลงิ แท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพกระสนุปืน 
 
Abstract 

The Copper crusher cylinder is always used for the method of chamber pressure measurement to 
verify the quality of ammunition.  The Copper crusher ( Ø5x10 mm)  was compressed by high pressure which 
gas generated by explosion of the ammunition.  After that the crusher deformed permanently that caused the 
length decrease. This research aims to study the manufacturing process of standard copper crusher. Reverse 
engineering is used to compare the imported standard copper crusher.  The main variables are dimension-
shape and mechanical properties.  According to studies, it was found that the suitable method is CNC turning. 
The main factors of mechanical properties are materials and heat treatment processes, it was found that the 
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heat treatment caused the consistence of the mechanical properties nearby to the original.  Because it is not 
possible to achieve the same mechanical properties as the original therefore necessary to compensate by the 
drop weight test. The weight object is released at certain height position to impact on standard copper crusher 
caused the length decrease and compared to a conversion pressure table obtained from manufacturer. By this 
principle the conversion table “pressure – deformed length”  can be created at different mechanical properties 
and covered in range of 3000 – 4500 bar. The testing by shooting in the field will be done in the next step. 
Keywords:  Chamber pressure, Standard copper crusher, Verify the quality of ammunition. 
 
1. บทน า 
 ก ร ะ สุ น ปื น  เ ป็ น วั ต ถุ ที่ ต้ อ ง ค ว บ คุ ม ต า ม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ในปจัจุบนั
กระสุนปืนทีม่กีารจ าหน่ายตามหน่วยงานราชการหรอืใช้
ในกองทพัไทยมทีัง้น าเขา้จากต่างประเทศและผลติขึน้เอง
ภายในประเทศโดยมีห น่วยงานของกองทัพเ ป็น
ผู้ด าเนินการผลติ เช่น กระสุนปืนใหญ่อากาศ ขนาด 20 
มม. ซึ่งมีช่วงความดันใช้งานที่  3000 -4000 บาร์  
กระบวนการผลิตกระสุนปืนแต่ละครัง้จะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการทดสอบการยงิภาคสนาม  เพื่อ
วดัความดนัสงูสดุทีเ่กดิขึน้ในรงัเพลงิล ากลอ้งปืน ค่าความ
ดนัสูงสุดที่เกดิขึน้ส่งผลโดยตรงต่อ ความเร็ว ระยะทาง 
วถิีกระสุน รวมไปถึงความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน เช่น ถ้า
ค่าความดันสูงสุดที่เกิดขึ้นในล ากล้องปืนมีค่าสูงเกิน
ขอ้ก าหนดอาจท าให้ล ากล้องปืนแตกเสยีหาย ก่อให้เกดิ
อนัตรายต่อผูใ้ชง้านได ้
 วธิกีารวดัความดนัในล ากล้องปืนโดยทัว่ไปทีใ่ชอ้ยู่
ในกองทัพไทยมี 2 วิธี คือ วิธีเพียโซ (Piezo Method) 
และวิธีกดอัด (Crusher Method) วิธีเพียโซจะต้องมี
อุปกรณ์หลกั คอื อุปกรณ์วดัแรงดนัทีม่คีุณสมบตัเิป็นเพยี
โซอิเล็กทริค (Piezoelectric pressure transducer) และ
เครื่องรบัส่งสญัญาณส าหรบัแปลงค่าความดนัและบนัทกึ
ผล วิธีนี้ เป็นวิธีที่รวดเร็ว สามารถอ่านค่าความดันที่
เกิดขึ้นได้โดยตรงจากอุปกรณ์แสดงผล ส่วนวิธีกดอัด 
เป็นวธิทีีม่กีารใชง้านมาตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 และเป็นที่
ยอมรบัมาจนถงึปจัจุบนั เน่ืองจากเป็นวธิทีีง่่ายไม่ซบัซอ้น
ราคาต ่า ตรงข้ามกบัวิธเีพยี-โซ วิธีนี้ใช้หลกัการให้แก๊ส
ความดนัสูงซึ่งเกดิจากการเผาไหม้ของดินส่งกระสุนส่ง
แรงอัดไปที่แท่งทองแดงกดอัดมาตรฐาน (Standard 

copper crusher) ท าให้ความยาวลดลง ค่าความยาวที่
ลดลงจะถูกน ามาวัดและเปรียบเทียบกับตารางแปลง
ความดนัทีไ่ดม้าจากผูผ้ลติ ซึง่ค่าความยาวทีล่ดลงนี้แปร
ผนัโดยตรงกบัความดนัทีเ่กดิขึน้ในล ากลอ้งปืน อย่างไร ก็
ตามการวัดความดันทัง้สองวิธีดังกล่าวจะต้องน าเข้า
เครื่องมอืและอุปกรณ์จากต่างประเทศซึง่มรีาคาค่อนขา้ง
สงูมากโดยเฉพาะวธิเีพยีโซ  
 การวัดความดันในรังเพลิงล ากล้องปืนด้วยแท่ง
ทองแดงกดอดัมาตรฐาน แม้จะสามารถวดัได้เฉพาะค่า
ความดนัสูงสุดที่เกิดขึ้น ไม่สามารถบึนทึกรายละเอียด 
ช่วงความดนั-เวลา ได้ แต่ก็เป็นที่ยอมรบัในการใช้งาน
เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ซบัซอ้น และยงัมกีารใชง้านอยู่ทัว่ไป
ในกองทัพไทย ดังนั ้นงานวิจัยนี้ จ ะท าการศึกษา
กระบวนการผลติแท่งทองแดง   กดอดัมาตรฐานส าหรบั
วัดความดันในรังเพลิงล ากล้องปืน เพื่อไว้ใช้ส าหรับ
ตรวจสอบคุณภาพของกระสุนปืนขนาด 20 มม. ที่ผลิต
โดยหน่วยงานของกองทพัไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการผลติในประเทศ ลดการน าเขา้และสามารถ
พึง่พาตนเองได ้โดยจะใชห้ลกัวศิวกรรมยอ้นรอย  ท าการ
เปรยีบเทยีบกบัแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐานทีน่ าเขา้จาก
ต่างประเทศใหม้คีุณสมบตัทิีใ่กลเ้คยีงกนั โดยมปีจัจยัหลกั
คอื ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง ความสงู และค่าความแขง็ 
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 วิศวกรรมยอ้นรอย 
 การผลติชิ้นส่วนโดยใชห้ลกัการวศิวกรรมยอ้นรอย  
คอื การผลติชิน้ส่วนใหม้รีูปร่าง-ขนาดและคุณสมบตัิทาง
กลใกล้เคยีงกบัชิ้นส่วนดัง้เดมิ (Original part) ให้ได้มาก
ที่สุด โดยมีองค์ประกอบหลักพื้นฐานที่ใช้เป็นข้อมูล
เบือ้งต้นอยู่ 3 ประการ ซึง่จะตอ้งไดม้าจากชิน้สว่นดัง้เดิม 
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คอื รปูร่าง ขนาด และคุณสมบตัทิางกล ซึง่คุณสมบตัทิาง
กลขึน้อยู่กบัวสัดุ และกรรมวธิทีางความรอ้น [1] 
 
2.2 วสัดสุ าหรบัแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน 
 วัสดุที่ใช้ผลิตแท่งทองแดงกดอัดมาตรฐานจาก
ผู้ผลิตต่างประเทศ พบว่าท าจากทองแดงบรสิุทธิ ์เกรด 
C10200 (Oxygen- free copper :  OF) มีความบริสุทธิ  ์
99.95% ซึง่เป็นทองแดงกลุ่มทีม่คีวามบรสิทุธิม์ากทีส่ดุใน
เชิงพาณิชย์ โดยน ามาขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดผ่าน
แม่พิมพ์ (Extrusion) และตัดให้ได้ขนาดตามค่าพิกัด
ความเผื่อที่ เหมาะสม หลังจากนั ้นท าการปรับปรุง
คุณสมบตัิทางกลด้วยเตาสุญญากาศ [2-4] ในงานวจิยันี้
ได้เลือกใช้ทองแดงเกรด C11000 (Electrolytic tough 
pith copper : ETP) มีความบริสุทธิ ์99.90% เนื่องจาก
เป็นทองแดงกลุ่มทีส่ามารถหาได้สะดวกตามตลาดทัว่ไป
ในภาคอุตสาหกรรมไทยและมคีวามบรสิทุธิใ์กลเ้คยีงกนั 
 
2.3 การขึน้รปูแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน 
 จากการศึกษากรรมวิธีขึ้นรูปแท่งทองแดงกดอัด
มาตรฐาน เพื่อให้ได้รูปร่าง-ขนาด (ø5×10 ±0.01 mm) 
พบว่าวธิทีีส่ามารถขึน้รูปได้มหีลายวธิ ีเช่น การดงึขึน้รูป 
(Wire drawing), การอดัขึ้นรูป (Extrusion), การกลึงขึ้น
รูป (Turning) [5-6] ซึ่งแต่ละวิธีขึ้นอยู่กบัความละเอียด 
(ค่าพกิดัความเผื่อรูปร่าง) ปรมิาณการผลติ งานวจิยันี้ได้
เลือกใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึง CNC เนื่องจากมี
ความยดืหยุ่นกว่าวธิกีารดงึขึน้รปูและวธิกีารอดัขึน้รูป ซึง่
ต้องใช้เครื่องจักรและเครื่องมือเฉพาะทาง รวมไปถึง
แม่พมิพ์ทีใ่ชข้ึน้รูปจะต้องมคีวามเทีย่งตรงค่อนขา้งสูง มี
ข ัน้ตอนการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้ต้นทุนสูง จึง
เหมาะกบังานผลติที่มจี านวนมาก (Mass product) จาก
ปริมาณการใช้งานแท่งทองแดงกดอดัของโรงงานวัตถุ
ระเบดิทหารของกองทพัไทย ซึ่งมปีรมิาณการใชไ้ม่มาก 
ดงันัน้วธิกีารกลงึขึน้รูปจงึเป็นวธิทีี่เหมาะสมกว่าสองวิธี
ข้างต้น และปจัจุบนัเครื่องกลึง CNC มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม สามารถควบคุมค่าพกิดั
ความเผื่อไดถ้งึ ±0.005 mm ซึง่เพยีงพอต่อกระบวนการ
ผลติส าหรบังานวจิยันี้ 
 การกลึงขึ้นรูปนัน้จะต้องค านึงถึงปจัจยัที่ส่งผลต่อ

คุณภาพงานกลงึดงันี้ 
 1. ความเรว็รอบ (RPM)  
 2. ความเรว็ตดั(Cutting Speed) 
 3. อตัราป้อน (Feed Rate) 
 4. ความลกึของการตดัเฉือน (Depth of Cut) 
 5. เครื่องจกัรกล (Machine) 
 7. ชนิดของเครื่องมอืตดั (Cutting Tools) 
 8. สารหล่อเยน็ (Coolant) 
 9. วสัดุชิน้งาน (Material) 
 10. การจบัยดึชิน้งาน (Clamping) 
 
2.4 กรรมวิธีทางความรอ้นส าหรบัทองแดง 
 มวีตุัประสงคเ์พื่อปรบัปรุงคุณสมบตัิทางกลของวสัดุ
หลงัผ่านกระบวนการขึน้รูป เพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบตัทิางกลที่
สม ่าเสมอ โดยมตีวัแปรหลกัส าคญัคอื อุณหภูม ิและเวลา 
ซึง่สามารถแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการอบได ้ดงันี้ 
 1. การอบใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั (Solution) 
 2. การอบคนืรปูผลกึ (Recrystallization) 
 3. การอบเพื่อลดความเคน้ (Stress relief) 
 จากการศึกษากรรมวิธีทางความร้อนส าหรับ
ทองแดงงานวิจัยนี้ เลือกใช้การอบคืนรูปผลึก ซึ่งตาม
มาตรฐาน ASM ได้ก าหนดช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส าหรบัการอบของทองแดงเกรด C11000 ไวท้ี ่250-650 
๐C [7-8] ใชเ้วลาในการอบ 2-10 ชัว่โมง ขึน้อยู่กบัปรมิาตร
ของชิน้งาน 
 
2.5 การประมาณค่าช่วงเชิง (Linear interpolation) 
 จากการศึกษาตารางแปลงความดันที่ได้มาจาก
ผู้ผลิตแท่งทองแดงกดอัดมาตรฐาน (Copper crusher 
cylinder ø5×10 mm, Table No. 08072014346) พบว่า
ช่วงความดนัที ่3000-4000 bar ซึง่เป็นความดนัทีใ่ชง้าน
ของกระสนุขนาด 20 mm มกีารสรา้งความสมัพนัธข์องคา่ 
ความดัน-ความยาวที่ลดลง ลักษณะเป็นเส้นตรงซึ่ง
สามารถค านวณไดจ้าก 

  y= y1+(x-x1) (
y2-y1
x2-x1

)         (1) 

โดย y คือ ค่าความดนัที่ต้องการทราบ , x คือ ค่าความ
ยาวทีต่อ้งการทราบ, y1, x1 คอื ค่าทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลู
ชุดที ่1 และ y2, x2 คอื ค่าทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูชุดที ่2  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznuvawpzUAhXLv48KHVmsBrsQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRecrystallization_(chemistry)&usg=AFQjCNFd7V7OBBrN8bSXJV1zMDRFID7Z6g&sig2=aK_CqykKX7yaqj8yyXYB1A


การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

699 

 

 
รปูที ่1 แสดงความสมัพนัธข์องสมการที ่1 โดย X คอื ค่าความยาว 
 และ y คอื ค่าความดนั  
 

 
รปูที ่2 แสดงความสมัพนัธข์อง ค่าความดนั-ความยาวทีล่ดลง ของ

แท่งทองแดงกดอนัมาตรฐานทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การเกบ็ข้อมูล 
 งานวจิยันี้ได้ใช้แท่งทองแดงกดอดัมาตรฐานขนาด 
ø5×10 mm ส าหรับวัดความดันในรังเพลิงของกระสุน
ขนาด  20 mm ซึง่ใชร้่วมกบัตารางแปลงความดนัทีไ่ดม้า
จ า ก ผู้ ผ ลิ ต  ( Balancing table for Copper crusher 
cylinder ø5×10 mm, Table No. 08072014346)  โ ด ย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงงานวตัถรุะเบิดทหาร 
กรมอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร  
3.2 การตรวจสอบค่าความแขง็ 
 คุณสมบตัิทางกลสามารถพจิารณาได้จากค่าความ
แข็ง เช่น ค่าความแข็งสูงสามารถบ่งชี้ได้ว่าวัสดุนัน้มี
ความต้านทานแรงดึงที่สูงกว่าค่าความแข็งต ่ า  ใน
ขณะเดียวกนัค่าความแขง็ที่ต ่าจะมคีวามเหนียวกว่าค่า
ความแขง็ที่สูง งานวจิยันี้ใช้วธิกีารทดสอบค่าความแขง็
แบบวิกเกอร์ส (Vickers Hardness Test : HV) โดยใช้
แรงกด 10 kg และใช้เวลากดแช่ 30 วินาที ซึ่งจากการ

ตรวจสอบค่าความแขง็ของแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน 
และแท่งทองแดงกดอดัที่ผลติหลงัผ่านกระบวนการกลึง
ขึ้นรูปมีค่าแตกต่างกนัมาก ดงัแสดงในตารางที่ 1 และ
ตารางที ่2 
ตารางที ่1 แสดงค่าความแขง็ทีไ่ดจ้ากการทดสอบ 

VICKERS HARDNESS TEST (HV10) 

Specimen No. 
Hardness Test Position 

1 2 3 4 5 
 Copper crusher 
(reference) 

43.9 45.3 43.9 45.9 43.9 

 C11000 (before 
annealing) 

115.9 107.7 113.1 115.9 113.1 

 
ตารางที ่2 แสดงค่าความแขง็เฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทดสอบ 

VICKERS HARDNESS TEST (HV10) 

Specimen No. 
Average Range 

(HV) (Max-Min) 

Copper crusher (reference) 44.58 2 

C11000 (before annealing) 113.14 8.2 

 
3.2 กรรมวิธีทางความรอ้น 
 เป็นการปรบัปรุงคุณสมบตัิทางกลของแท่งทองแดง
กดอัดที่ผลิตหลังผ่านกระบวนการกลึงขึ้นรูปเพื่อให้มี
ความสม ่าเสมอใกล้เคียงกบัของต่างประเทศ โดยได้ท า
การทดลองอบทีอุ่ณหภูม ิ210, 320, 430, 500, 540 และ 
650 ๐C ใช้เวลาในการอบ 2 ชัว่โมง จากนัน้ท าการ
ทดสอบค่าความแขง็ของแท่งทองแดงหลงัผ่านการอบ ดงั
แสดงในตางที ่3 และตารางที ่4 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าความแขง็ทีไ่ดห้ลงัผ่านกรรมวธิทีางความรอ้น 

VICKERS HARDNESS TEST (HV10) 

Specimen No. 
Hardness Test Position (HV) 

1 2 3 4 5 

C11000 (210๐C) 100.3 100.3 102.7 100.3 102.7 

C11000 (320๐C) 43.9 43.9 43.2 43.9 44.6 

C11000 (430๐C) 426 41.3 41.3 43.9 42.6 

C11000 (500๐C) 40.7 41.3 41.3 40.7 41.3 

C11000 (540๐C) 39 37.8 37.8 39 38.4 

C11000 (650๐C) 37.3 37.8 37.8 37.3 37.8 
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ตารางที ่4 แสดงค่าความแขง็เฉลีย่ทีไ่ดห้ลงัผ่านกรรมวธิทีางความ
รอ้น 

VICKERS HARDNESS TEST (HV10) 

Specimen No. 
Average Range 

(HV) (Max-Min) 

C11000 (Temp. 210๐C) 101.26 2.4 

C11000 (Temp. 320๐C) 43.9 1.4 

C11000 (Temp. 430๐C) 42.34 2.6 

C11000 (Temp. 500๐C) 41.06 0.6 

C11000 (Temp. 540๐C) 38.4 1.2 

C11000 (Temp. 650๐C) 37.6 0.5 

 
3.3 การทดสอบแรงตกกระแทกด้วยตุ้มน ้าหนัก 
 จากหลกัการวศิวกรรมยอ้นรอย เป็นทีท่ราบกนัดวี่า
ในทางปฏบิตัริปูร่างและคุณลกัษณะสามารถท าใหเ้หมอืน
หรอืคล้ายคลงึกบัชิน้ส่วนดัง้เดมิได้ แต่คุณสมบตัทิางกล
เป็นเรื่องยากมากที่จะท าให้ได้คุณสมบัติที่เหมือนกับ
ชิ้นส่วนดัง้เดิม ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาวิธี
ชดเชย เพื่อใหแ้น่ใจว่าแท่งทองแดงกดอดัทีผ่ลติสามารถ
น าไปใช้ทดแทนแท่ งทองแดงกดอัดที่น า เข้าจาก
ต่างประเทศได้อย่างแม่นย าและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่ง
งานวจิยันี้ไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืทดสอบแรงตกกระแทก

ด้วยตุ้มน ้ าหนัก (Drop weight test instrument) เพื่อใช้
ส าหรับสอบเทียบแท่งทองแดงกดอัดที่ผลิตกับแท่ง
ทองแดงกดอดัมาตรฐานทีน่ าเขา้ โดยใชว้ธิกีารปล่อยตุ้ม
น ้ าหนัก (5 kg) ที่ระดับความสูงหนึ่งกระแทกกับแท่ง
ทองแดงกดอัดมาตรฐาน ท าให้ความยาวของแท่ง
ทองแดงลดลงและเปรยีบเทยีบกบัตารางแปลงความดนัที่
ไดม้าจากผูผ้ลติ ดงัแสดงในรปูที ่3  
 

 
รปูที ่3 แสดงการตดิตัง้อุปกรณ์และเครือ่งทดสอบแรงตกกระแทก

 
ตารางที ่5 แสดงผลการสอบเทยีบแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐานและแท่งทองแดงทีผ่ลติดว้ยเครือ่งทดสอบแรงตกกระแทก 

DROP WEIGHT TEST (5 kg) 
Weight 
High 
(mm) 

Copper 
Crusher 

Deformed Length (L) mm 
Average 
(mm) 

Range 
(max-
min) 

Standard 
Deviation 

L 
(mm) 

Table 
Pressure 
(bar) 

1 2 3 4 5 

200 
CCReference 8.112 8.109 8.112 - - 8.11 0.003 0.002 1.89 

3149 CC210 8.940 8.954 8.958 8.934 8.955 8.95 0.024 0.011 1.05 
CC500 8.050 8.060 8.056 8.060 8.048 8.05 0.012 0.006 1.95 

300 
CCReference 7.589 7.580 7.580 - - 7.58 0.009 0.005 2.42 

3720 CC210 8.442 8.413 8.456 8.430 8.446 8.44 0.043 0.017 1.56 
CC500 7.539 7.528 7.538 7.524 7.526 7.53 0.015 0.007 2.47 

400 
CCReference 7.147 7.135 7.146 - - 7.14 0.012 0.007 2.86 

4208 CC210 8.008 7.935 7.935 7.918 7.974 7.95 0.090 0.037 2.05 
CC500 7.101 7.098 7.086 7.083 7.101 7.09 0.018 0.009 2.91 

500 
CCReference 6.761 6.701 6.718 - - 6.73 0.060 0.031 3.27 

4669 CC210 7.512 7.512 7.521 7.506 7.533 7.52 0.027 0.011 2.48 
CC500 6.703 6.678 6.714 6.669 6.655 6.68 0.059 0.024 3.32 
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4. ผลการทดลอง 
 จากการพจิารณาค่าความแขง็ของแท่งทองแดงกด
อดัที่ผลิตเปรียบเทียบกบัแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน 
พบว่าหลงัจากผ่านการขึน้รูปด้วยวธิกีารกลงึให้ไดข้นาด 
(ø5×10 ±0.01 mm) มคี่าความแขง็เฉลีย่แตกต่างกนัมาก
ถงึ 68.56 HV และมคี่าพสิยัทีม่ากกว่า ดงัแสดงในตาราง
ที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่าความสม ่าเสมอของคุณสมบตัทิางกล
ยงัมคีวามผนัผวนไม่ดเีท่าที่ควร จงึท าการปรบัปรุงด้วย
วธิกีารอบทีอุ่ณหภูม ิ210, 320, 430, 500, 540 และ 650
๐C ใช้เวลาในการอบ 2 ชัว่โมง และท าการทดสอบค่า
ความแขง็ พบว่าหลงัจากการปรบัปรุงด้วยกรรมวิธีทาง
ความร้อนท าใหไ้ดคุ้ณสมบตัทิางกลทีส่ม ่าเสมอใกลเ้คยีง
กบัแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน และเมื่อพจิารณาจากค่า
ความแขง็ที่ได้หลงัผ่านกรรมวธิทีาง ความร้อน พบว่าที่
อุณหภูมิสูงขึ้นท าให้ค่าความแข็งลดลงตามล าดับ ดัง
แสดงในตารางที ่4 และพบว่าการอบที่      ช่วงอุณหภูม ิ
320-650๐C ค่าความแข็งที่ได้มีค่าใกล้คียงกับแท่ง
ทองแดงกดอดัมาตรฐาน ในขณะเดยีวกนัทีอุ่ณหภูม ิ210๐

C พบว่ามีค่าความแขง็ลดลงจากเดิมเพียงเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัแท่งทองแดงกดอดัที่ไม่ได้ผ่านกรรมวธิี
ทางความรอ้นแต่มคี่าพสิยัใกลเ้คยีงกบัแทง่ทองแดงกดอดั
มาตรฐาน แสดงใหเ้หน็ว่าการอบทีช่่วงอณหภูม ิ320-650
๐C ท าให้เกดิการคนืรูปผลกึที่ดกีว่า และเพื่อให้แน่ใจว่า
แท่งทองแดงกดอดัที่ผลิตสามารถน าไปใช้ทดแทนแท่ง
ทองแดงกดอัดมาตรฐานได้นั ้นต้องมีการสอบเทียบ 
งานวิจัยนี้ ได้เลือก  ใช้แท่งทองแดงที่ผ่านการอบที่
อุณหภูมิ 500๐C เนื่องจากมคี่าความแขง็และคุณสมบตัิ
ทางกลทีเ่หมาะสม และเพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างทีช่ดัเจน
ยิง่ขึน้ไดเ้ลอืกใชก้ารอบทีอุ่ณหภูมิ  210๐C ซึง่มคี่าความ
แขง็แตกต่างกนัมาก แต่มคี่าพสิยัที่ใกล้เคยีงกนักบัแท่ง
ทองแดงกดอดัมาตรฐาน โดยท าการสอบเทียบกบัแท่ง
ทองแดงกดอดัมาตรฐานที่น าเขา้ด้วยเครื่องทดสอบแรง
ตกกระแทก ซึ่งก าหนดความสูงการตกกระแทกของตุ้ม
น ้าหนักขนาด 5 kg ไว้ 4 ระดบั คอื 200, 300, 400 และ 
500 mm จากนัน้น าแท่งทองแดงกดอดัที่ถูกกระแทกมา
วัดค่ายาว (Deformed Length) และเปรียบเทียบกับ
ตารางแปลงความดนัทีไ่ดม้าจากผูผ้ลติ ดงัแสดงในรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4 แสดงตวัอย่างตารางแปลงความดนั (Balancing table for 

Copper crusher cylinder ø5×10 mm, Table No. 08072014346)
ทีไ่ดม้าจากผูผ้ลติ (ช่วงความดนั 2842-4703 bar) 

  
 ผลการสอบเทยีบแท่งทองแดงกดอดัมาตรฐาน ดงั
แสดงในตารางที ่5 พบว่าทีร่ะดบัความสงู 200, 300, 400 
และ 500 mm สามารถเทยีบเท่าไดก้บัค่าความดนั 3149, 
3720, 4208, 4669 bar และมีค่าความยาวที่ลดลง (L) 
1.89, 2.41, 2.86 และ 3.27 mm ตามล าดบั 
 ผลการสอบเทยีบแท่งทองแดงกดอดัทีผ่่านการอบที่
อุณหภูมิ 200๐C โดยการปล่อยตุ้มน ้ าหนักที่ความสูง
ระดับเดียวกัน พบว่ามีค่าความยาวที่ลดลง (L) 1.05, 
1.56, 2.05 และ 2.48 mm ตามล าดบั และทีอุ่ณหภูม ิ500
๐C พบว่ามีค่าความยาวที่ลดลง (L) 1.95, 2.47, 2.91, 
และ 3.32 mm ตามล าดับ ผลการสอบเทียบสามารถ
อธิบายได้ด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน-
ความยาวทีล่ดลง  ดงัแสดงในรปูที ่ 5  ซึง่มคีวามสมัพนัธ์
ลกัษณะเป็นเสน้ตรง 
 

 
รปูที ่5 แสดงกราฟความสมัพนัธ ์ความดนั-ความยาวทีล่ดลง 
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จากหลกัการนี้ท าใหส้ามารถสรา้งตาราง ความดนั-ความ
ยาวที่ลดลงของแท่งทองแดงกดทีผ่ลติเองได้ โดยใชก้าร
ประมาณค่าช่วงตามสมการที ่1 ค่าทีไ่ดแ้สดงในรปูที ่6 
 

 
รปูที ่6 แสดงตาราง ความดนั-ความยาวทีล่ดลง ทีไ่ดจ้ากการ

ประมาณค่าช่วงของแท่งทองแดงกดอดัทีผ่ลติ โดยอบทีอุ่ณหภมู ิ
500 ๐C 

 
5. สรปุ  
 การขึ้นรูปแท่งทองแดงกดอัดให้ได้ขนาดตาม
ต้นแบบนัน้สามารถท าได้หลายวธิขีึน้อยู่กบัปรมิาณการ
ผลติ และความต้องการใชง้าน ซึง่ความต้องการใชง้านที่
ไม่มากนัน้สามารถท าได้ด้วยเครื่องกลึง CNC หลงัจาก
การขึ้นรูปจะต้องท ากรรมวิธีทางความร้อนเพื่อให้ได้
คุณสมบตัทิางกลทีส่ม ่าเสมอ โดยการอบทีอุ่ณหภูม ิ320-
650 OC เวลา 2 ชัว่โมง 
ซึ่งจะท าให้ได้ค่าความแข็งและคุณสมบัติทางกลที่
สม ่าเสมอเทยีบเท่ากบัของต่างประเทศ 
 การสอบเทยีบแท่งทองแดงกดอดัดว้ยตุม้น ้าหนักท า
ใหส้ามารถสรา้งตารางความสมัพนัธ ์ความดนั-ความยาว
ที่ลดลง ของแท่งทองแดงกดอัดที่ผลิตด้วยอุณหภูมิ
แตกต่างกนัได้ ซึง่สามารถครอบคลุมช่วงความดนัใช้งาน
ช่วง 3000-4000 bar ของกระสนุขนาด 20 mm ได ้
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บทคัดย่อ 
ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-like carbon, DLC) ถูกน ามาศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางกลด้วยวิธีการเติมธาตุ
ซิ ลิ กอนและธาตุ ไน โตรเจน  ฟิ ล์ ม  Si-N-DLC ถู ก เตรียมจาก  C2H2 :TMS:N2 ด้ วย เทคนิ ค  Plasma Based Ion 
Implantation (PBII) ที่อัตราส่วนการไหลของแก๊สเท่ากับ 14:1:2, 14:1:3 และ 14:1:4 ตามล าดับ  โครงสร้างของฟิล์ม
วิเคราะห์ด้วยวิธี  Raman spectroscopy ส่วนผสมทางเคมีบนผิวฟิล์มวิ เคราะห์ด้วย  Energy dispersive X-ray 
spectrometer (EDS) ความแข็งและโมดูลัสยืดหยุ่นของฟิล์มทดสอบด้วย Nano-indentation hardness tester ค่า
ความแข็งแรงการยึดติดทดสอบด้วย Scratch tester ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มทดสอบด้วย Ball-on-disk 
tribometer   จากผลการทดลองพบว่าการเติมธาตุซิลิกอนและธาตุไนโตรเจนเข้าไปในฟิล์ม DLC มากขึ้น จะส่งผลให้ค่า
ความแข็งและโมดูลัสยืดหยุ่น และค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มลดลง ในขณะที่ความแข็งแรงในการยึดติดของ
ฟิล์มกับชิ้นงานมีค่ามากขึ้น   
ค าหลัก  สมบัติทางกล ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร การเติมธาตุ 
 
Abstract 
Diamond-like carbon (DLC) film was used to study an improvement in mechanical properties by 
silicon and nitrogen elements addition. The Si-N-DLC film was prepared from C2H2:TMS:N2 by plasma 
based ion implantation (PBII) technique at flow rate ratios of 14:1:2, 14:1:3 and 14:1:4, respectively. 
The structure of the film was analyzed using Raman spectroscopy. The relative atomic content on the 
film surface was analyzed using Energy dispersive X-ray spectrometer (EDS). The hardness and elastic 
modulus of the film were measured using a nano-indentation hardness tester. The adhesive strength 
was tested using scratch tester. The friction coefficient of the film was tested using ball-on-disk 
tribometer. The results indicate that with increasing silicon and nitrogen elements into DLC film, the 
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hardness and elastic modulus, and friction coefficient of the films decreases, while the adhesive 
strength between film and substrate increases. 
Keywords:  Mechanical properties, Diamond-like carbon film, Element addition 
 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-like 
carbon; DLC) ได้ถูกน ามาใช้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้
เนื่องจากมีสมบัติทางด้านความแข็งของฟิล์มสูง สัมประสิทธิ์
ความเสียดทานต่ า ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อการกัดกร่อน
และการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ดี  [1] ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้หลายอุตสาหกรรม  เช่นอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์  อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์ และอื่นๆ   และเมื่อ
มีการเติมธาตุบางชนิดลงไปในฟิล์ม  DLC จะสามารถ
ปรับปรุง สมบัติให้ดีขึ้นได้ เช่นความแข็ง สัมประสิทธิ์ความ
เสียดทาน การทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน เป็นต้น 
 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุง 
สมบัติทางกลของฟิล์ม DLC ด้วยวิธีการเติมธาตุซิลิกอนและ 
ธาตุไนโตรเจน ทั้งนี้โครงสร้างของฟิล์ม (Film structure) 
วิเคราะห์ด้วยวิธี Raman spectroscopy ส่วนผสมทางเคมี 
(Relative atomic content) บนผิ วฟิ ล์ ม วิ เค ราะห์ ด้ วย 
Energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) ค ว า ม
แข็งและโมดูลัสยืดหยุ่น (Surface hardness and elastic 
modulus) ข อ งฟิ ล์ ม ท ด ส อ บ ด้ ว ย  Nano-indentation 
hardness tester ค่าความแข็งแรงการยึดติด (Adhesive 
strength) ระหว่างฟิล์มกับชิ้นงานทดสอบด้วย Scratch 
tester และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มทดสอบด้วย 
Ball-on-disk tribometer 
 

2. วิธีการทดลอง 
 ในงานวิจัยนี้ ชิ้นงานท าจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 
304 (SUS304) ถูกเคลือบด้วยฟิล์ม DLC และ Si-N-DLC ซึ่ง
เตรียมจากแก๊ส C2H2 และ C2H2:TMS:N2 ตามล าดับ โดยใช้
เทคนิค Plasma based ion implantation (PBII) ดังแสดง
ในรูปที่ 1 ซึ่งขั้นตอนการเคลือบของฟิล์มทุกชนิดจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนแรก Sputter cleaning 

เพื่อท าความสะอาดผิวชิ้นงาน โดยใช้แก๊ส Argon (Ar+) ที่
แ รงดั น ไฟ ฟ้ า เท่ ากั บ  -10 kV ขั้ น ตอน ที่ ส อ งคื อ   Ion 
Implantation เพื่อเพิ่มแรงยึดติดระหว่างฟิล์มกับชิ้นงาน
โดยการสร้างชั้น Interlayer จากแก๊ส Methane (CH4) ที่
แรงดั น ไฟฟ้ า เท่ ากั บ  -20 kV และขั้ นตอนสุ ดท้ ายคื อ 
Deposition เป็นการเคลือบผิวฟิล์ม DLC และ Si-N-DLC 
โดยใช้แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ -5 kV และแรงดันในการเคลือบ 
(Deposition pressure) เท่ ากับ  1 Pa ซึ่ งฟิล์ม  Si-N-DLC 
ก าหนดอัตราส่วนการไหลของแก๊ส C2H2:TMS:N2 เท่ากับ 
14:1:2, 14:1:3 และ 14:1:4 ตามล าดับ  จากนั้นชิ้นงานที่
เคลือบฟิล์มจะถูกน าไปทดสอบสมบัติต่างๆ ได้แก่ โครงสร้าง
วิเคราะห์ด้วย Raman spectroscopy ส่วนผสมทางเคมี
วิ เคราะห์ด้วย  Energy dispersive X-ray spectrometer 
(EDS) ความแข็งและโมดูลัสยืดหยุ่นทดสอบด้วย Nano 
indentation hardness tester ค่าความแข็งแรงการยึดติด
ทดสอบด้วย Scratch tester และสัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานทดสอบด้วย Ball-on-disk tribometer 

 
รูปที่ 1 แสดงแผนผังของเครื่องเคลือบผิวด้วยเทคนิค PBII [2-4]   

 

3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
3.1 โครงสร้างของฟิล์ม (Film structure) 
 จากรูปที่ 2-3 แสดงกราฟ Raman spectra ของฟิล์ม
เคลือบ DLC และ Si-N-DLC ที่ ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง Raman spectroscopy จากรูปจะพบว่า ต าแหน่ง G 
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peak ของฟิล์มทั้งหมดอยู่ในช่วงของค่า 1,350 cm-1 และ 
1,580 cm-1 ซึ่งเป็นค่าที่พบในฟิล์มเคลือบ Diamond Like 
Carbon ทั่วไป ซึ่งแสดงว่าฟิล์มที่ได้เป็นฟิล์มชนิด DLC จริง 
 

 
รูปที่ 2 Raman spectra ของฟิล์ม DLC 

 

 
รูปที่ 3 Raman spectra ของฟิล์ม Si-N-DLC 

  
จากตารางที่ 1 พบว่าฟิล์ม DLC มีต าแหน่ง G peak และ
อัตราส่วน ID/IG เท่ากับ 1,534 cm-1 และ 0.61 ตามล าดับ 
และเมื่อเติมธาตุซิลิกอน (Si) และไนโตรเจน (N) เข้าไปใน
ฟิล์ม DLC ซึ่งเรียกว่าฟิล์ม Si-N-DLC จะพบว่าค่า G peak 
และอัตราส่วน ID/IG ลดลงจาก 1,534 cm-1 ไปยัง 1,512 
cm-1 และจาก 0.61 ไปยัง 0.52 ตามล าดับ ซึ่งการลดลงของ
ค่า G peak และค่า ID/IG นั้นหมายถึงการลดลงของขนาด
โครงสร้าง sp2 และเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณโครงสร้าง 
sp3 ในฟิล์ม [5-6] นอกจากนั้นพบว่า เมื่อเปลี่ยนอัตรา
ส่วนผสมของ C2H2:TMS:N2 จาก 14:1:2 เป็น 14:1:4 พบ
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของฟิล์มเล็กน้อยเท่านั้น 
เนื่องจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่น้อยเกินไป 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและส่วนผสมของฟิล์ม 
ชนิด
ของ
ฟิล์ม 

อัตราส่วน
แก๊ส 

(sccm) 

ส่วนผสม (at.%) 
G Peak 
(cm-1) 

ID/IG 
C Si O N 

DLC - 88 - - - 1,534 0.61 

Si-N-
DLC 

14 : 1 : 2 83 3 1 <1 1,512 0.58  
14 : 1 : 3 81 2 1 1 1,514 0.53  
14 : 1 : 4 80 2 1 2 1,512 0.52  

 
3.2 ส่วนผสมบนผิวฟิล์ม (Relative atomic content) 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุแต่
ละชนิดของฟิล์ม พบว่าฟิล์ม DLC นั้นมีธาตุคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบหลัก ในขณะที่ฟิล์ม Si-N-DLC (C2H2:TMS:N2) 
ซึ่งมีธาตุคาร์บอน ซิลิกอน และไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  
และพบว่าการเพิ่มอัตราส่วนของแก๊สไนโตรเจนจาก 14:1:2 
เป็น 14:1:4 นั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุ
ซิลิกอนและธาตุไนโตรเจนเล็กน้อยเท่านั้น  
 
3.3 ความแข็งและโมดูลัสยืดหยุ่นบนผิวฟิล์ม (Surface 
hardness and elastic modulus) 
 จากรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 แสดงผลค่าความแข็งและค่า
โมดูลัสยืดหยุ่นของฟิล์ม พบว่าฟิล์ม DLC มีค่าความแข็งและ
ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 15 GPa และ 142 GPa ตามล าดับ 
เมื่อเติมธาตุซิลิกอน (Si) และธาตุไนโตรเจน (N) เข้าไปใน
ฟิล์ม DLC (Si-N-DLC) ส่งผลให้ค่าความแข็งและค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่นของฟิล์มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการมีอยู่ของแก๊ส 
TMS (Si(CH3)4) เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณธาตุไฮโดรเจนใน
ฟิล์ม ซึ่งก่อให้เกิดพันธะพอลิเมอร์ชนิด sp3 C-H ซึ่งส่งผลให้
ค่าความแข็งและค่าโมดูลัสยืดหยุ่นลดลง [7] 
 

 
รูปที่ 4 ค่าความแข็งของฟิล์ม 
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รูปที่ 5 ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของฟิล์ม 

 
3.4 ความแข็งแรงการยึดติดระหว่างชิ้นงานกับฟิล์ม 
(Scratch test) 
 จากรูปที่ 6-9 แสดงผลภาระวิกฤตที่ท าให้ฟิล์มเริ่มเกิด
การแตกร้าว (LC1) และเกิดการแตกร้าวแบบสมบูรณ์ (LC2) 
พบว่าฟิล์ม DLC มีค่า LC1 สูงที่สุด และเมื่อเติมธาตุซิลิกอน
และไนโตรเจนเข้าไปแล้ว ส่งผลให้ค่า LC1 ต่ าลงมาในขณะที่ 
LC2 เพิ่มมากขึ้น  
 ทั้ งนี้ ก ารที่ ฟิ ล์ ม  Si-N-DLC มี ค่ า  LC2 สู งขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับฟิล์ม DLC นั้น หมายถึงการที่ฟิล์ม Si-N-DLC 
มีความแข็งแรงในการยึดติดของฟิล์มกับชิ้นงานก่อนแตกโดย 
สมบูรณ์มีค่ามากขึ้น   ดังนั้นอิทธิพลของปริมาณไนโตรเจน 
ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงในการยึดติดระหว่างชิ้นงานกับฟิล์ม 
มากขึ้น 
 

 
รูปที่ 6 ค่าภาระวิกฤตของฟิล์ม 

 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 7 ต าแหน่ง LC1 และ LC2 ของฟิล์ม DLC 

 

 
รูปที่ 8 ต าแหน่ง LC1 และ LC2 ของฟิล์ม Si-N-DLC 14:1:2 

 

 
รูปที่ 9 ต าแหน่ง LC1 และ LC2 ของฟิล์ม Si-N-DLC 14:1:4 

 
3.5 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์ม (Coefficient 
of friction) 
 จากรูปที่ 10 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ของฟิล์มชนิดต่างๆ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของ
ฟิล์ม DLC และ Si-N-DLC มีความเสถียรและมีค่าต่ ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ถูกเคลือบ (SUS304) โดยค่า
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของ SUS304 เท่ ากับ  0.8 
ในขณะที่ฟิล์ม DLC มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานลดลงมา
เหลือเพียง 0.16 นอกจากนี้พบว่าการเติมธาตุซิลิกอน (Si) 
และธาตุไนโตรเจน (N) เข้าไปในฟิล์ม DLC (Si-N-DLC) ยัง
ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มลดลงเหลือ
เพียง 0.06 เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเกิดขึ้นของเศษ
ซิลิกอนออกไซด์ (silicon oxide debris) บนผิวสัมผัสและ 
transfer of silicon oxide layer บนผิวลูกบอล ซึ่งป้องกัน
การเสียดสีระหว่างลูกบอลและฟิล์ม [8] อีกทั้งการเติมธาตุ
ไนโตรเจนยังช่วยลดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มอีก
ด้วย [9] 
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รูปที่ 10 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์ม DLC และ Si-N-DLC 

14:1:2 เปรียบเทียบกับ SUS304 
 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางกล
ของฟิล์ม DLC โดยวิธีการเติมธาตุซิลิกอนและไนโตรเจนโดย
ใ ช้ เ ท ค นิ ค  Plasma based ion implantation (PBII) 
ลักษณะโครงสร้าง ส่วนผสม ความแข็งและโมดูลัสยืดหยุ่น 
ความแข็งแรงการยึดติดระหว่างชิ้นงานกับฟิล์ม  และ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มนั้นถูกน ามาวิเคราะห์  
จากผลการทดลองพบว่าเมื่อมีการเติมธาตุซิลิกอนและธาตุ
ไนโตรเจนเข้าไปในฟิล์ม DLC จะส่งผลให้ค่าความแข็งและ
โมดูลัสยืดหยุ่นของฟิล์ม และค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 
ของฟิล์มลดลง ในขณะที่ความแข็งแรงในการยึดติดของฟิล์ม 
กับชิ้นงานก่อนแตกโดยสมบูรณ์มีค่ามากขึ้น 
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การวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อ Effective Case Depth ด้วยการออกแบบการทดลอง
ของการชบุแขง็ผิวเหลก็กล้าคารบ์อนต า่โดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาจากเปลือก

หอยแครงในกระบวนการแพก็คารเ์บอไรซิง 
The Analysis of Factors Effect to Effective Case Depth by Design of 

Experiment of Surface Hardening of Low Carbon Steel Using Cockle Shell 
as Energizer in Pack Carburizing Process 
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บทคดัยอ่ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อ Effective case depth ในการชุบแข็งผิวเหล็กกล้า

คาร์บอนต ่าเพลากลมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง โดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกหอยแครง โดยใช้
หลกัการออกแบบการทดลอง 2k Factorial Design การทดลองปจัจยัในการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ปจัจยั 2 ระดบั 
โดย ปจัจยัแรก คอื อุณหภูมอิบเพิม่คารบ์อน ไดแ้ก่ 900 และ 1,000 องศาเซลเซยีส ปจัจยัทีส่อง คอื เวลาอบเพิม่
คารบ์อน ไดแ้ก่ 2 และ 6 ชัว่โมง และปจัจยัทีส่าม คอื ปรมิาณของสารเร่งปฏกิริยิา ไดแ้ก่ 10 และ 30 เปอรเ์ซน็ต์ 
ชิ้นทดสอบที่ผ่านการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวแล้วจะถูกน าไปท าการชุบแข็ง ด้วยอุณหภูมิออสเทนไนต์ 780 องศา
เซลเซยีส เวลา 30 นาท ีแล้วจุ่มชุบในน ้าทนัท ีจากนัน้น าไปท าเทมเปอร์ที่อุณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส เวลา 1 
ชัว่โมง ชิน้ทดสอบจะถูกน ามาท าการวดัค่าความแขง็ดว้ยไมโครวกิเกอรส์ เพื่อหา Effective case depth ขอ้มลูทีไ่ด้
จะถูกน าไปวเิคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab V.16 เพื่อศึกษาอิทธพิลของปจัจยั จากผลการทดลอง
พบว่าปจัจยัทัง้สาม มีอิทธิพลต่อค่า Effective case depth โดยค่าระยะของ Effective case depth สูงสุดอยู่ที่ 
0.755 มลิลเิมตร โดยใชอุ้ณหภูมอิบเพิม่คารบ์อน 1,000 องศาเซลเซยีส เวลาในการอบเพิม่คารบ์อน 6 ชัว่โมง และ
ปรมิาณสารเร่งปฏกิริยิา 30%  
ค าหลกั  แพก็คารเ์บอไรซงิ  อณุหภูมอิบเพิม่คารบ์อน  เวลาอบเพิม่คารบ์อน  เปลอืกหอยแครง  Effective case 
depth 
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Abstract 
The objective of this paper is to study the factors that effects to the effective case depth of solid 

ciruelar carbon steel by using the Design of Experiment of surface hardening using cockle shell as energizer 
in pack carburizing process.  The  experiment 2k Factional Design factor was used as statistical analyze 
There was 3 factors and 2 levels.  The first factor was carburizing temperature that consisted of 2 levels 
such as 900 and 1000๐C.  The second factor was carburizing time such as 2 and 6 hours.  The last factor 
was the amount of percentage of energizer such as 10 and 30%.  After carburizing,  the specimens were 
then austenitized at 780๐C for 30 minutes and quenched into water.  The specimens were also tempered 
at temperature of 180๐C for 1 hour.  The hardness of the specimens were checked by Micro-Vickers 
hardness testing.  The results were analyzed by using Minitab V. 16.  The result showed that the effective 
case depth was 0.755 milimeters at the carburizing temperature of 1,000oC with the carburizing time of 60 
minutes and the amount of energizer of 30%. 
Keywords: Pack carburizing, Carburizing temperature, Carburizing time, Cockle shell, Effective case depth 
 
1. บทน า 

ชิน้ส่วนของเครื่องจกัรในส่วนทีม่กีารส่งถ่ายก าลงั มี
การเสียดสี การรับแรงกระแทก และในส่วนที่มีการ
รบัภาระอย่างต่อเนื่อง มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องใช้
เหล็กกล้าที่มีความแข็งที่ผิวและมีความเหนียวที่
แกนกลาง ซึ่งเราสามารถท าได้โดยการใช้เหล็กกล้า
คารบ์อนต ่ามาท าการเพิม่คารบ์อนทีผ่วิแลว้ท าการชุบแขง็ 
โดยกระบวนการทีน่ิยมใช ้คอื Carburizing process ซึง่มี
ทัง้การเพิม่คารบ์อนโดยใชแ้ก๊ส การเพิม่คาร์บอนโดยใช้
ของเหลว และการเพิม่คารบ์อนโดยของแขง็ [1] การเพิม่
คารบ์อนโดยของแขง็เป็นวธิหีนึ่งทีน่ิยมใชใ้นกระบวนการ
แพ็กคาร์เบอไรซิงโดยวิธีการนี้จะอาศัยการแพร่ของ
คาร์บอนเข้าไปที่ผิวของเหล็กก่อนเมื่อได้รบัความร้อน 
โดยมีสารเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแตกตวั
ของคารบ์อนจากถ่าน สารปฏกิริยิา ไดแ้ก่ สารแคลเซยีม
คาร์บอเนต (CaCO3) สารโซเดยีมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
และสารแบเรียมคาร์บอเนต (BaCO3) สารประกอบ
คาร์บอเนตเหล่านี้เมื่อได้รบัความร้อนจะเกดิการแตกตวั
ไดแ้ก๊ส CO2 ดงัปฏกิริยิา 
             BaCO3               BaO + CO2 
             Na2CO3                 Na2O + CO2 
             CaCO3               CaO + CO2 

จากนัน้ CO2  จะรวมตวักบัคารบ์อนของถ่าน (C) จะ
ไดแ้ก๊ส CO  และแก๊ส CO ทีเ่กดิขึน้น้ีจะสมัผสักบัผวิเหลก็

แลว้แตกตวัใหอ้ะตอมของคารบ์อนและแพร่เขา้ไปในเนื้อ
เหล็กท าให้ปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นและปฏิกิริยาจะ
เกดิขึน้อย่างต่อเนื่องภายในระบบปิด ดงันี้ [2] 
         CO2 + C                            2CO 
         2CO  CO2+C 
         3Fe + 2CO                       Fe3C + CO2                                   
หรอื   3Fe + 2C                          3Fe + C(ละลายในออสเทไนต์)+CO2 

ปริมาณของคาร์บอนที่แพร่เข้าไปในเนื้อเหล็กจะ
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เวลา ชนิดและปริมาณของสารเร่ง
ปฏิกิริยา  จากการศึกษางานวิจยัที่ผ่านมา ณรงค์ศกัดิ ์
ธรรมโชติ และ วรรณา หอมจะบก [3] ได้ท าการศึกษา
ความสามารถในการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวของเหล็กกล้า
คาร์บอนต ่าโดยใช้ถ่านไม้ชนิดต่างๆ พบว่า ถ่านไม้ยูคา
ลิปตัสมีความสามารถในการเพิ่มคาร์บอนได้สูงที่สุด 
ณรงค์ศักดิ ์ธรรมโชติ และคณะ [4] ได้ศึกษาผลของ
อุณหภูมแิละเวลาในการเพิม่คาร์บอนที่ผวิต่อสมบตัทิาง
กลของมีดที่ชุบแขง็ด้วยกระบวนการแพก็คาร์เบอไรซงิ 
พบว่า อุณหภูมแิละเวลาในการอบเพิม่คาร์บอนมีผลต่อ
สมบตัิทางด้านความแรงกระแทก สารเร่งปฏกิริยิากเ็ป็น
อีกปจัจยัหน่ึงที่ท าให้มีปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นได้ เดช  
เหมอืนขาว และคณะ [5] ได้ท าการศกึษาตวัแปรที่มีผล
ต่อคุณภาพในงานชุบผวิแขง็แบบแพค็คาร์เบอไรซิงของ
เหลก็กลา้คารบ์อนต ่า โดยตวัแปรประกอบดว้ย อุณหภูมิ
ในการอบชุบ  เวลาในการอบแช่ ส่วนผสมระหว่าง
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คาร์บอนกับสารกระตุ้น ชิ้นงานที่ได้จะท าการทดสอบ
ความแขง็  ความลกึผวิแขง็ และวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติิ 
ศศิพนัธุ ณ สงขลา และคณะ [6] ได้ท าการศึกษาขนาด
ของเปลือกหอย เพื่ อหาปริมาณสตรอนเชียมและ
แคลเซยีมที่มอียู่จรงิในเปลอืกหอย พบว่าเปลอืกหอยน ้า
จดืและเปลอืกหอยทะเลมปีรมิาณแคลเซยีมประกอบอยู่
ประมาณ 40 ถงึ 50 %  

จากการศกึษางานวจิยัขา้งต้นในกระบวนการแพก็
คาร์เบอไรซิงสามารถปรับปรุงสมบัติทางกลให้กับ
เหล็กกล้าคาร์บอนต ่าให้มีความแข็งที่ผิว และอ่อนนุ่ม
บรเิวณแกนกลาง ในงานวจิยัจะศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 3 
ค่า Time, Tamp, % สารเร่งปฏกิริ ิโดยไดน้ าหลกัการทาง
สถิติมาวิเคราะห์เพื่อหาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อ Effective 
case depth เหลก็กลา้คารบ์อนต ่า 

การออกแบบการทดลองเป็นกระบวนการในการวาง
แผนการทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมและ
สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติได้ [7] การ
ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2k ซึ่งเป็นการ
ออกแบบการทดลองเพื่อศกึษาผลของปจัจยัหลกัและผล
ของปฏสิมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั เพื่อปรบัปรุงกระบวนการ
ทดลอง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ในงานวิจัยนี้ ได้
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพล
ของปจัจยัทีม่ผีลต่อค าตอบทีไ่ดจ้ากการศกึษา  

ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อ  
Effective case depth ได้แก่ อุณหภูมิอบเพิ่มคาร์บอน 
เวลาอบเพิ่มคาร์บอน และปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาใน
กระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงเหล็กเพลากลม  โดย
ประยุกตใ์ชห้ลกัการการออกแบบการทดลอง 

 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 การออกแบบการทดลอง 

การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k 
เพื่อหาปจัจัยที่มีผลต่อค่า Effective case depth ของ
เหล็กเพลากลม โดยกระบวนการชุบผิวแข็งที่ผิวใน
เหล็กกล้าคาร์บอนต ่ า  การแพร่จะแปรผันตามความ
เขม้ขน้ของอะตอมและเวลาในการแพร่จะท าใหค้่าความ
แขง็ของชิน้งานเพิม่ขึน้    [8] อกีปจัจยัหน่ึงทีม่สีว่นในการ
เพิ่มคาร์บอนได้มากหรือน้อย คือ อุณหภูมิ [9] โดยสมั

ประสทิธ์ของการแพร่จะมคีวามสมัพนัธก์บัอุณหภูม ิเมื่อ
อุณหภูมขิองวสัดุสูงขึน้จะท าใหส้มัประสทิธก์ารแพร่เพิม่
สงูขึน้ดว้ย  ดงันัน้การศกึษากระบวนการชุบแขง็เหลก็กลา้
คาร์บอนต ่า จงึประกอบไปด้วยปจัจยัส าคญัที่มผีลต่อค่า
การตอบสนองของค่าความแข็งของเหล็กเพลากลม
ทัง้หมด 3 ปจัจยั คอื อุณหภูมแิพก็คารเ์บอไรซงิ (1) เวลา
การแพ็กคาร์เบอไรซิง (2) และ อัตราส่วนผสมสารเร่ง
ปฏกิริยิา (3) โดยก าหนดระดบัของปจัจยัทีศ่กึษาออกเป็น 
2 ระดบั คือ ระดบัต ่า (-1) และระดบัสูง (+1) โดยระดบั
ของปจัจยัทัง้ 3 แสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ระดบัปจัจยัการออกแบบเชงิแฟคทอเรยีลแบบ 23 

 
Factors 

Level  
Unit Low 

(-1) 
High 
(+1) 

1. Carburizing  Temperature (A) 900 1000 oC 
2. Carburizing  Time (B) 2 6 hour 
3. Cockle Shell (C) 10 30 % 

จากปจัจยัทีม่อียู่ 3 ปจัจยั แต่ละปจัจยัประกอบดว้ย 
2 ระดบั หลงัจากออกแบบการทดลองแบบเต็มรูป ซึ่งจะ
ใหจ้ านวนครัง้ในการทดลองเท่ากบั 8 การทดลอง เพื่อให้
เกิดความแม่นย ามากขึ้นทุกปจัจยัการทดลองจะมีการ
ท าซ ้า 3 ครัง้ การทดลองทัง้หมดจะเท่ากบั 24 การทดลอง 
โดยการทดลองจะใช้การจัดล าดับแบบสุ่ม เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนทีอ่าจเกดิจากปจัจยัทีไ่ม่ไดค้วบคุม 

 
2.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

น าเหล็กกล้าคาร์บอนต ่ า มาท าการตรวจสอบ
สว่นผสมทางเคมดีว้ยสเปกโตมเิตอร ์ซึง่ผลการตรวจสอบ
มปีรมิาณคารบ์อนอยู่ที ่0.21 เปอรเ์ซน็ต ์และปรมิาณธาตุ
อื่ นๆ  ดังแสดง ในตารางที่  2 และตัด ให้ ได้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร ดัง
แสดงในรปูที ่1 
ตารางที ่2 ปรมิาณธาตุผสมเหลก็กลา้คารบ์อนต ่าทีใ่ชใ้นการ
ทดลอง 

Grade 
Composition (%) 

C Mn P S 
AISI 1020 0.21 0.51 0.04 0.05 
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รปูที ่1 ความยาวของชิน้งานทดสอบ 

 
2.3 กระบวนการแพก็คารเ์บอไรซิง   

น าชิน้งานทดสอบ และสารแพก็คารเ์บอไรซงิทีผ่สม
ส าหรบัใชใ้นกระบวนการแพก็คารเ์บอไรซงิ ไดแ้ก่ สารให้
คาร์บอนจากถ่านไมยู้คาลปิตสั และสารเร่งปฏกิริยิาจาก
เปลอืกหอยแครงบดละเอยีด อตัราสว่นผสมในการทดลอง 
80:20 และอัตราส่วน70:30 ตามล าดับ จากนัน้น าชิ้น
ทดสอบและสารแพ็กคาร์เบอไรซิงที่ผสมเรียบร้อยแล้ว
บรรจุในกล่อง แลว้ใชด้นิเหนียวปิดฝาใหส้นิทเพื่อป้องกนั
อากาศเข้าไปท าการเผาไหม้กับคาร์บอนระหว่าง
กระบวนการแพก็คาร์เบอไรซงิ แล้วจงึน ากล่องแพก็คาร์
เบอไรซงิเขา้เตาเผาอบใหค้วามร้อนที่อุณหภูม ิ900 และ 
1,000 องศาเซลเซียส  ตามล าดับ แต่ละอุณหภูมิจะใช้
เวลาอบแช่ 2 และ 6 ชัว่โมง ตามล าดบั เมื่อครบตามเวลา
ทีก่ าหนดแลว้น ากล่องแพก็คารเ์บอไรซงิออกจากเตาและ
น าชิ้นงานออกจากกล่องแล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ
จากนัน้น ามาชุบแข็งที่อุณหภูมิออสเทไนท์ 780 องศา
เซลเซยีส เวลา 30 นาท ีและจุ่มชุบในน ้า น าชิน้ทดสอบที่
ผ่ านการชุบแข็งมาอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซยีส เวลา 1 ชัว่โมง น าออกจากเตาแลว้ปล่อยใหเ้ยน็
ตวัในอากาศ ขัน้ตอนการอบชุบ ดงัแสดงในรปูที ่2  
2.4 การวดัความแขง็และระยะซึมลึก 
      ชิ้นทดสอบที่ได้จากการอบเพิม่คาร์บอนและอบคืน
ตวัจะถูกน ามาตดัให้ยาว 20 มลิลเิมตร จากนัน้น ามาขดั
ด้วยกระดาษทรายแล้วขดัมนัด้วยผ้าสกัหลาดเพื่อให้ได้
ระนาบ และท าการวดัความแขง็แบบไมโครวกิเกอรส์ โดย
ท าการวดัจากขอบชิ้นทดสอบเข้าไปให้ได้ค่าความแขง็
โ ดย ใ ช้ ค่ า  Effective case depth คื อ  550 HV เ ป็ น
ตัวก าหนดระยะซึมลึกที่ผิวดงัแสดงในรูปที่ 3 หลังจาก

ทดสอบความแข็ง เสร็จจึงน าชิ้นงานมาตรวจสอบ
โครงสรา้งดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เพื่อวเิคราะหโ์ครงสรา้ง 

 
 

 
รปูที ่2 ข ัน้ตอนและสภาวะการทดลอง 

รปูที ่3 ต าแหน่งการวดัความแขง็เหลก็เพลากลม 
 

3. วิเคราะหผ์ลการทดลอง 
3.1 การเปรียบเทียบ Effective case depth 
       ผลการทดลองจะถูกน ามาหาค่า Effective case 
depth ดงัแสดงในรปูที ่4 ซึง่แสดงใหเ้หน็ค่าเมื่อใชเ้วลาใน
การแพก็คาร์เบอไรซงิ 6 ชัว่โมง ท าให้มมีากกว่าเวลา 2 
ชัว่โมง และปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาก็มีผลให้ค่า
เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ใช้ในการแพ็กคาร์เบอไรซิง คือ
อุณหภูมทิีเ่พิม่มากขึน้ คอื อุณหภูม ิ1,000 องศาเซลเซยีส  
และสารเร่งปฏิกิรยิา 30 % ให้ค่า Effective case depth 
มากสุดที่ 0.755 ด้วยข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะถูก
น ามาวเิคราะหท์างสถติเิพื่อใหม้คีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ 
3.2 โครงสรา้งจลุภาค 
      โครงสร้างจุลภาคชิ้นงานทดสอบที่ผ่านการอบเพิ่ม
คาร์บอนที่ 2, 6 ชัว่โมง หลังการชุบแข็งและอบคืนตัว 
แสดงดงัรูปที่ 5 พบว่า ที่ระยะห่างจากขอบชิ้นงาน 0.1 
มิลลิเมตร มีโครงสร้างเป็นแมทรกิซ์มาเทนไซต์ทัง้หมด 
ต่างจากตรงผวินอกสุดที่เป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ที่มี

ระ
ยะ
ลกึ

 (m
m)
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ความหยาบและมคีาร์ไบต์กลมขนาดเลก็กระจายอยู่บา้ง
บางส่วนที่ระยะลึกเข้าไป 0.6 มิลลิเมตร โดยโครงสร้าง
มาร์เทนไซต์จะละเอยีดขึ้นทรีะยะ1.0 มลิลเิมตร พบว่ามี
เฟอรไ์รต์บางส่วนท าใหค้วามแขง็มคี่าน้อยกว่าทีอุ่ณหภูม ิ
1000oC 
 

 
รปูที ่4 ระยะ Effective case depth 

 

 
(ก) ระยะ 0.1 มลิลเิมตร เวลา 6 ชัว่โมง อุณหภมู ิ900cC 

 

 
 (ข) ระยะ 0.6 มลิลเิมตร เวลา 6 ชัว่โมง อุณหภมู ิ900o 

 
 

(ค)  ระยะ 1.0 มลิลเิมตร เวลา 6 ชัว่โมง อุณหภมู ิ900oC 
 
 

 
(ง) ระยะ 0.1 มลิลเิมตร เวลา 6 ชัว่โมง อุณหภมู ิ1,000cC 

 
 

 
จ) ระยะ 0.6 มลิลเิมตร เวลา 6 ชัว่โมง อุณหภมู ิ1,000oC 

 

แมทรกิซ์มารเ์ทนไซต ์

 

แมทรกิซ์มารเ์ทนไซต ์

เฟอรไ์รต ์

แมทรกิซ์มารเ์ทนไซต ์

 

แมทรกิซ์มารเ์ทนไซต ์

 

แมทรกิซ์มารเ์ทนไซต ์
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(ฉ) ระยะ 1.0 มลิลเิมตร เวลา 6 ชัว่โมง อุณหภมู ิ1,000oC 

รปูที ่5 โครงสรา้งจุลภาคของชิน้ทดสอบ อุณหภมูสิารเพิม่คารบ์อน 900oC และ 1000oC ทีเ่วลา 6 ชัว่โมงทีร่ะยะลกึต่างๆ 
 
3.3 การวิเคราะหค์วามถกูต้องของแบบจ าลอง 

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดลอง แสดง
ในรปูที ่6 พบว่า การกระจายของขอ้มลู Normal Probility 
Plot พบว่ามีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ การ
กระจายของ Versus Fits พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนมี
ลักษณะเป็นแนวโน้มเป็นเส้นตรง ข้อมูลค่าความ
คลาดเคลื่อนของ Histogram มลีกัษณะเป็นรูประฆงั การ
ตรวจสอบค่าVersus Order ความคลาดเคลื่อนมีความ
เป็นอิสระต่อกัน พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมีการ
กระจายตัวแบบสุ่มโดยไม่มีรูปแบบ แสดงให้เห็นว่า
แบบจ าลองมคีวามถูกตอ้ง 

รปูที ่6 ค่าความคลาดเคลือ่นการทดลองแฟคทอเรยีล 23 

 

3.4 การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลงัจากตดัปจัจยั

ทีไ่ม่มผีลกระทบพบว่าทุกปจัจยัมผีลกระทบต่อ Effective  

 
case depth เนื่องจาก ค่า P-value น้อยกว่าระดบัส าคญั
ที่ 0.05 เมื่อน าค่าสัมประสิทธ์มาจัดในรูปของสมการ
ท านายค่า Effective case depth จะไดส้มการดงันี้   

สมการพยากรณ์ ค่าระยะซมึลกึ 
 
Y = 0.222 +  9.833 (A)  -  4.716 (B)  +  0.582            
(C) - 0.084  (A*B) - 4.858 (A*C) + 9.833 (A*B*C) 
+ 9.833 
 A คอื อุณหภูมอิบเพิม่คารบ์อน 
 B คอื เวลาอบเพิม่คารบ์อน 
 C คอื ปรมิาณสารเร่งปฏกิริยิา   
เมื่อพจิารณาความถูกตอ้งของสมการพบว่า มรีะดบั

นัยส าคัญดังแสดงในรูปที่ 7 แสดงว่าตัวแบบมีความ
สมบูรณ์ และเมื่อพิจารณาค่า adjust R-Sq พบว่ามีค่า
เท่ากบั  99.81%  แสดงว่าค่าความถูกต้องของสมการ
พยากรณ์มคีวามแม่นย า  99.81% 

โครงสรา้งพืน้ผวิตอบสนองปจัจยั ปรมิาณ ของสาร
เร่งปฏิกิริยา กบั เวลาในการอบเพิ่มคาร์บอน สามารถ
สรุปว่า เมื่อ ปรบัปจัจยัสารเร่งปฏกิริยิามากขึน้จะท าให้ 
Effective case depth เพิม่มากขึน้เช่นเดยีวกบัถา้เพิม่ค่า
ปจัจยัเวลาในการอบเพิม่คารบ์อนมากขึน้กจ็ะส่งผลใหค้่า 
Effective case depth เพิม่ขึน้ ดงัแสดงในรปูที ่8 
 

แมทรกิซ์มารเ์ทนไซต ์
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รปูที ่7 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของการทดลอง 
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รปูที ่8 ผลของการปรบัปรมิาณสารเร่งปฏกิริยิา และ เวลา 

 
4. สรปุผลการทดลอง 

จากการใชก้ารออกแบบการทดลองพบว่าปจัจยัหลกั
ทีม่อีทิธพิลต่อค่า Effective case depth คอื เวลา อุณหภมู ิ
และปริมาณสารที่ท าให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นและระยะ 
Effective case depth เพิม่ขึน้ ซึง่ค่าของปจัจยัทีเ่หมาะสม
ทีใ่หค้่าความแขง็และระยะ Effective case depth สงูสดุที่
ใชส้ารเร่งปฏกิริยิาจากเปลอืกหอยแครง คอื อุณหภูมอิบ
เพิม่คารบ์อน 1,000 องศาเซลเซยีส เวลาอบเพิม่คารบ์อน 
6 ชัว่โมง และปรมิาณสารเร่งปฏกิริยิา 30 เปอรเ์ซน็ต์ จะ
ไดค้่า Effective case depth คอื 0.755 มลิลเิมตร 
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การปรับปรุงสมบัติทางไตรบอโลยีของฟิล์มเคลือบ DLC โดยการเติมธาตุ 
Tribological Properties Improvement of DLC Films by Element Addition 
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บทคัดย่อ  
ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-like carbon, DLC) ถูกน ามาศึกษาการปรับปรุงสมบตัิทางไตรบอโลยีด้วยวิธีการเติม
ธาตุซิลิกอน ฟิล์ม Si-DLC ถูกเตรยีมจากแก๊ส C2H2:TMS บนแผ่นชิ้นงานบาง Silicon wafer (100) ด้วยเทคนิค Plasma 
Based Ion Implantation (PBII) ที่อัตราส่วนการไหลของแก๊สเท่ากับ 2:1 และ 1:4 โครงสร้างของฟิล์มวิเคราะหด์้วยวธิ ี
Raman spectroscopy ส่วนผสมบนผิวของฟิล์มวิเคราะหด์้วยเครือ่ง Energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) 
ความแข็งและโมดลูัสยดืหยุ่นของฟิล์มทดสอบด้วย nano-indentation hardness tester และ สมบตัิทางไตรบอโลยีของ
ฟิล์มทดสอบด้วย  ball on disk  friction tester  การทดลองพบว่าเมื่อเตมิธาตุ silicon เข้าไปในฟิล์ม DLC ส่งผลให้
ความแข็งและค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานมีค่าลดลง นอกจากน้ันฟิล์มเคลือบ Si-DLC  ทีป่ริมาณ silicon และ oxygen 
เท่ากับ 31 at% และ 1.9 at% แสดงค่าสัมประสิทธ์ิแรงเสยีดทานต่ าที่สุดเท่ากับ 0.05 เนื่องจากเกิดชั้น silicon oxide บน
ผิวหน้าสมัผสัระหว่างบอลและชิ้นงานระหว่างการทดลอง ball on disk 
ค าหลัก  ไตรบอโลยี; ฟิล์มเคลือบ DLC; การเติมธาตุ 
 
Abstract 
Diamond Like Carbon (DLC) film was used to study the Improvement on tribological properties of DLC 
films by silicon addition. Si-DLC film fabricated from gaseous mixture of C2H2 : TMS was prepared on 
silicon wafer (100) sample by Plasma Based Ion Implantation (PBII) technique at flow rate ratio of 2:1 
and 1:4. The film structure was analyzed using Raman spectroscopy. The relative atomic content on 
film surface was analyzed using Energy dispersive X-ray spectrometer (EDS). The film hardness and 
elastic modulus was tested using a nano-indentation hardness tester. The tribological property of film 
was tested using ball on disk friction tester. The results indicate that with the increasing silicon contents 
into DLC film, the surface hardness and friction coefficient decrease. In addition, Si-DLC film at silicon 
and oxygen contents of 31 at% and 1.9 at% showed a lowest friction coefficient of 0.05. This is due to 
the silicon oxide film on contact surface between ball and sample during ball on disk test. 
Keywords:  Tribology; DLC film; Element addition 
 
 
 
 

http://www.kmutt.ac.th/rippc/rep17.htm
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันนี้จะพบว่า ได้มีการน าฟิล์มเคลือบ (Coating 
films) TiC, TiCN, TiN, TiAlN และอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ใน
หลากหลายอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิต
ช้ินส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้เนื่องจากฟิล์มเคลือบดังกล่าว เป็นฟิล์มเคลือบที่มีความ
แข็งที่ผิวสูง และยังมีค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานที่ค่อนข้าง
ต่ า แต่ยังมีฟิล์มเคลือบอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า  ฟิล์มเคลือบ
คาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond Like Carbon ; DLC) ซึ่งมี
สมบัติที่ดีมากเช่นเดียวกัน นั่นคือมีความแข็งของผิวฟิล์มสูง  
ความสามารถในการต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนดี 
และค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ า [1-4]  ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้หลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม 
Hard disk อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์  และอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม สมบัติทางด้านไตรบอโลยีของฟิล์มเคลือบ 
DLC มักจะมีความเสถียรไม่เพียงพอเมื่อบรรยากาศโดยรอบ
ไม่มีความเหมาะสม ซึ่งฟิล์มเคลือบ DLC สามารถปรับปรุง
สมบัติของฟิล์มได้ด้วยการเติมธาตุต่างๆ ลงไปในฟิล์ม เช่น 
ซิลิกอน ออกซิเจน ฟลูโอรีน ซัลเฟอร์ และ อื่นๆ ซึ่งจะส่งผล
ให้คุณสมบัติต่างๆ ของฟิล์มดีขึ้น เช่น ความแข็ง ความเสียด
ทาน การทนการสึกหรอ และต้านทาน การกัดกร่อน  
 งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางไตร
บอโลยีของฟิล์มเคลือบคาร์บอนคล้ายเพชรโดยการเติมธาตุ
ซิลิกอน (silicon) ลงไปในฟิล์มเคลือบ DLC เรียกว่าฟิล์ม Si-
DLC จากนั้นน าไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆดังนี้ โครงสร้าง
ข อ ง ฟิ ล์ ม  (Film structure) วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย  Raman 
spectroscopy ส่ ว น ผ ส ม ขอ งฟิ ล์ ม  (Relative atomic 
content) วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy dispersive X-ray 
spectrometer (EDS) ความแข็งและโมดูลัสยืดหยุ่นของ
ฟิล์ม (Film hardness and elastic modulus) ทดสอบด้วย 
Nano indentation hardness tester ค่าสัมประสิทธ์ิความ
เสียดทานของฟิล์ม (Friction coefficient) ทดสอบด้วยวิธี 
Ball on disk friction tester 
 
2. วิธีการทดลอง 
 ในงานวิจัยนี้ได้น าช้ินงาน Silicon Wafer (100) มาท า
การเคลือบฟิล์ม DLC และ Si-DLC ด้วยเทคนิค Plasma 
Based Ion Implantation (PBII) ดังรูปท่ี 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนที่หน่ึง คือขั้นตอนการท าความสะอาด
ช้ินงานด้วยวิธี  Sputtering โดยใ ช้  precursor gas เป็น 
Argon (Ar+) และก าหนดความดันไฟฟ้าเท่ากับ -10 kV เป็น
เวลา 20 นาท ีขั้นตอนท่ีสองคือ ขั้นตอน Implantation เป็น
ก า รส ร้ า ง ช้ั น  inter layer โ ด ย ใ ช้  precursor gas เ ป็ น 

Methane (CH4) และก าหนดความดันไฟฟ้าเท่ากับ -20 kV 
เป็นเวลา 60 นาที และขั้นตอนที่สามคือ ขั้นตอนการเคลือบ
ผิว (Deposition) โดยใช้ precursor gas เป็น C2H2:TMS ณ 
อัตราส่วนการไหลของเท่ากับ 2:1 และ 1:4 ซึ่งจะก าหนด
ความหนาของฟิล์ม 500 nm และก าหนดความดันไฟฟ้า
เท่ากับ -5  kV จากนั้นน าช้ินงานที่เคลือบฟิล์มไปทดสอบ
สมบัติต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของฟิล์ม วิเคราะห์ด้วย Raman 
spectroscopy ส่วนผสมของฟิล์ม  วิ เคราะห์ด้วยเครื่อง 
Energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) ความแข็ง
แ ล ะ โ ม ดู ลั ส ยื ด ห ยุ่ น ข อ งฟิ ล์ ม  ทด ส อบ ด้ ว ย  Nano 
indentation hardness tester ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานของฟิล์ม ทดสอบด้วยวิธี Ball on disk friction test 
โดยมีเ ง่ือนไข คือ แรงกดที่ใช้คือ  3 N บอลที่ใช้คือ บอล
เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS 440 C) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
mm. ความเร็วเชิงเส้น 3.14 cm/s จ านวนการหมุนทดสอบ
เท่ากับ 10,000 รอบ ภายใต้สภาวะบรรยากาศอุณหภูมิห้อง  
 

 
รูปที่ 1 เครื่องเคลือบวิธี Plasma based ion implantation [5-7] 

 

 
รูปที่ 2 หลักการท างานของ ball-on-disk [8]   
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3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
3.1 โครงสร้างของฟิล์ม (Raman spectra) 
 จากรูปที่ 3 และ 4 แสดงกราฟ Raman spectra ของ
ฟิล์มเคลือบ DLC และ Si-DLC ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง Raman spectroscopy ซึ่งจากรูปจะพบกว่าต าแหน่ง 
G peak ของทั้ง DLC และ Si-DLC อยู่ในช่วง 1,350 cm-1  
และ  1,580 cm-1 ซึ่ ง เป็นค่ าที่ พบในฟิล์ ม เคลือบ DLC 
โดยทั่วไป หมายความว่าฟิล์มที่ได้เป็นฟิล์ม DLC จริง 
 

 
รูปที่ 3 Raman spectra ของฟิล์มเคลือบ DLC 

 

 
รูปที่ 4 Raman spectra ของฟิล์มเคลือบ Si-DLC 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าฟิล์ม DLC นั้น มีต าแหน่งของ G 
peak และอัตราส่วน ID /IG เท่ากับ 1,534 cm-1 และ 0.70 
ตามล าดับ และเมื่อเติมธาตุซิลิกอน (Si) เข้าไปในฟิล์ม DLC 
(Si-DLC) ที่อัตราส่วน 2:1 และ 1:4 พบว่า G peak ลดลง
จาก 1,534 cm-1 ไปยัง 1,479 cm-1 และ 1,457 cm-1 และ
อัตราส่วน ID /IG ลดลงจาก 0.70 ไปยัง 0.47 และ 0.10 
ตามล าดับ ซึ่งการลดลงของ G peak และ ID /IG นั้นหมายถึง
การลดลงของขนาดโครงสร้าง Sp2 และเป็นการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณโครงสร้าง Sp3 ในฟิล์มอีกด้วย [9-10] ซึ่งหมายความ
ได้ ว่ าฟิล์ม  DLC เปลี่ ยนโครงสร้างจาก Graphite เป็น 
disorder มากขึ้น เมื่อมีการเติมซิลิกอนมากขึ้น 

3.2 วิเคราะหป์ริมาณธาตุบนผิวฟิล์ม (Relative atomic 
content) 
 จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูล relative atomic content 
บนผิวฟิล์ม DLC และ Si-DLC ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
เ ค รื่ อ ง  Energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) 
จากตารางพบว่า ผิวเคลือบ Si-DLC นั้นมีทั้งธาตุคาร์บอน
และซิลิกอนเป็นองค์ประกอบ และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของ
แก๊ส TMS จากอัตราส่วน 2:1 เป็น 1:4 ส่งผลให้ปริมาณธาตุ
ซิลิกอนและออกซิเจนเพิ่มขึ้นจาก 31 at% เป็น 39 at% 
และ 1.9 at% เป็น 2.4 at% ตามล าดับ ในขณะที่ C ลดลง
จาก 66 at% เป็น 57 at%  
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุแต่ละชนิดของผิวเคลือบ 

ชนิด
ของ
ฟิล์ม 

อัตราส่วน
แก๊ส 

ส่วนผสม (at.%) G Peak 
(cm-1) 

ID/IG 
C Si O 

DLC - 84 14 0.3 1,534 0.70 

Si-DLC 
2:1 66 31 1.9 1,479 0.47 
1:4 57 39 2.4 1,457 0.10 

 
3.3 ความแข็งและโมดูลัสความยดืหยุ่นของฟิล์ม 
(Surface hardness and elastic modulus) 
 จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงค่าความแข็งและโมดูลัส
ยืดหยุ่นของฟิล์ม (film hardness and elastic modulus) 
ทดสอบด้วย Nano indentation hardness tester พบว่า
ฟิล์ม DLC มีค่าความแข็งและค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น เท่ากับ 
16 GPa และ 146 GPa ตามล าดับ เมื่อเติมธาตุซิลิกอน (Si) 
เข้าไปในฟิล์ม DLC (Si-DLC) ส่งผลให้ค่าความแข็งและค่า
โมดูลัสความยืดหยุ่นของฟิล์มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของอัตราส่วนแก็ส TMS (Si (CH2)4) ก่อให้เกิดพันธะ
พอลิเมอร์ซึ่งส่งผลให้ค่าความแข็งและค่าโมดูลัสความยืดหยุน่
ลดลง  [11]  อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์จากผลการทดสอบ
โครงสร้างของฟิล์ม ซึ่งพบว่าฟิล์ม DLC เปลี่ยนโครงสร้างจาก 
Graphite เป็น disorder มากขึ้น เมื่อมีการเติมซิลิกอนมาก
ขึ้น แต่ความแข็งที่ได้กลับลดลง ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากธาตุ
ไฮโดรเจนดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว   
 นอกจากนั้นพบว่า เมื่อปริมาณซิลิกอน เพิ่มขึ้นจาก 31 
at% เป็น 39 at% ส่งผลให้ฟิล์ม Si-DLC มีความแข็งเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับค่าผลของค่า Raman spectra ซึ่งแสดง G 
peak และอัตราส่วน ID /IG ที่มีค่าน้อยลงจาก 1,479 cm-1 
ไปยัง 1,457 cm-1 และอัตราส่วน ID /IG ลดลงจาก 0.47 ไป
ยัง 0.10 
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รูปที่ 5 ค่าความแข็งของฟิล์ม 

 

 
รูปที่ 6 ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น 

 
3.4 ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Friction coefficient) 
 จากรูปที่7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 
(friction coefficient) ของฟิล์ม DLC และ Si-DLC ทีท่ดสอบ
ด้วยวิธี Ball on disk friction test   จากรูปแสดงให้เห็นว่า
ฟิล์ม DLC มีค่าสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานสูงที่สุดเท่ากับ 0.1  
 ฟิล์ม เคลือบ Si-DLC ที่ อัต ราส่ วนของ C2H2:TMS 
เท่ากับ 2:1 มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ 0.05 และ
มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.07 ที่อัตราส่วนเท่ากับ 1:4 ทั้งนี้การที่ค่า
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของฟิล์ม Si-DLC ที่อัตราส่วน 2:1 
มีค่าต่ ากว่าที่อัตราส่วน 1:4 เนื่องจากมีปริมาณส่วนผสมของ 
silicon และ oxygen ที่เหมาะสมเท่ากับ 31 at% 1.9 at% 
ตามล าดับ ส่งผลให้เกิดช้ัน silicon oxide บนผิวหน้าสัมผัส
ระหว่างบอลและช้ินงานระหว่างการทดลอง ball on disk  
 

 
รูปที่ 7 ค่าสัมประสิทธิแ์รงเสียดทาน 

 
4.สรุปผล 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางไตร
บอโลยีของฟิล์มเคลือบคาร์บอนคล้ายเพชร (DLC) โดยการ
เติมธาตุซิลิกอน (silicon) ลงไปในฟิล์มเคลือบ DLC เรียกว่า
ฟิล์ม Si-DLC จากนั้นน าไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆดังนี้  
โครงสร้างของฟิล์ม วิเคราะห์ด้วย Raman spectroscopy 
ส่วนผสมของฟิล์ม วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy dispersive 
X-ray spectrometer (EDS) ความแข็งและโมดูลัสยืดหยุ่น
ขอ งฟิ ล์ ม  ทด สอบด้ ว ย  Nano indentation hardness 
tester ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มทดสอบด้วย
วิธี Ball on disk friction test  
 จากผลการทดลองพบว่าเมื่อเติมธาตุ silicon เข้าไปใน
ฟิล์ม DLC ส่งผลให้ปริมาณของ silicon และ oxygen เพิ่ม
มากขึ้น ขณะที่ปริมาณของ carbon ลดลง ส่งผลให้ความ
แข็งของฟิล์มมีค่าลดลงเช่นกัน  นอกจากนั้นพบว่าฟิล์ม
เคลือบ Si-DLC  ที่ปริมาณ silicon และ oxygen เท่ากับ 31 
at% และ 1.9 at% มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ าที่สุด
เท่ากับ 0.05 เนื่องจากเป็นปริมาณที่เหมาะสมและเกิดช้ัน 
silicon oxide บนผิวหน้าสัมผัสระหว่างบอลและช้ินงาน
ระหว่างการทดลอง ball on disk 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาสมบัติทางไตรโบโลยีของฟิล์มเคลือบแข็ง โดยทีว่ัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น (SKD11-
JIS) ถูกเคลือบด้วยฟิล์มแข็ง 4 ชนิดคือ DLC, TiC ,TiCN และ TiN  ฟิล์ม DLC ถูกเตรียมด้วยกรรมวิธี  Cathodic Arc 
Plasma Deposition ฟิล์ม TiN และ TiCN ถูกเตรียมด้วยกรรมวิธี  Physical Vapor Deposition-PVD และฟิล์ม TiC 
ถูกเตรียมด้วยกรรมวิธี เคลือบแบบไอเคมี Chemical Vapor Deposition (CVD) ค่าความแข็งที่ผิวฟิล์มทดสอบด้วย 
nano indentation hardness tester ส่วนผสมของฟิล์มวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy dispersive X-ray spectrometer 
(EDS) ค่าความแข็งแรงการยึดติดทดสอบด้วย Scratch tester และค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทดสอบด้วยวิธี Ball 
on disk friction tester จากผลการทดลองพบว่าฟิล์มเคลือบ TiC มีค่าความแข็งแรงในการยึดติดสูงที่สุดเท่ากับ 47.10 
N และฟิล์มเคลือบ DLC มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ าที่สุดเท่ากับ 0.18 เนื่องจากมีปริมาณธาตุคาร์บอนมากที่สุด 
ในขณะที่ฟิล์ม TiC, TiCN และ TiN  มีค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานเท่ากับ 0.38, 0.74 และ 0.82 ตามล าดับ 
ค าหลัก สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน, สมบัติทางไตรบอโลย,ี ฟิล์มเคลือบแข็ง 
 
Abstract 
This research is to study the tribological properties of hard coating film. The cold work steel SKD11-JIS 
sample was coated with 4 film types, DLC, TiC, TiCN and TiN. DLC film was prepared by cathodic arc 
plasma deposition. TiN and TiCN films were prepared by physical vapor deposition. TiC film was 
prepared by chemical vapor deposition. The hardness of film surface was tested using nano indentation 
hardness tester. The relative atomic content was analyzed using Energy dispersive X-ray spectrometer. 
The adhesive strength was tested using scratch tester. The friction coefficient was tested using ball on 
disk friction tester. The results indicate that Tic film shows highest adhesive strength of 47.10 N. DLC 
film shows lowest friction coefficient of 0.18 because highest carbon content, while TiC, TiCN and TiN 
show friction coefficient of 0.38, 0.74 and 0.82, respectively.    
Keywords: Friction coefficient, Tribological properties, Hard coating film 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

723 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันในงานอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตที่
สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ซึ่งมีแนวโน้มที่เติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ส าคัญในประเทศ โดยเฉพาะงานปั้มขึ้นรูป
โลหะ ที่มีอยู่หลากหลายกระบวนการเช่น กระบวนการตัด
เฉือน (Blanking Process) กระบวนการพับข้ึนรูป (Bending 
Process) และกระบวนการลากขึ้นรูปลึก (Deep Drawing 
Process)  เป็นต้น  เนื่องจากกระบวนการผลิตต้องใช้
แม่พิมพ์และเครื่องจักร  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนการ
ผลิตที่ค่อนข้างสูง ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งของแม่พิมพ์
โลหะคือ  การเกิดการสึกหรอที่เกิดขึ้นในช้ินส่วนของแม่พิมพ์
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ   ที่จะส่งผลท าให้แม่พิมพ์มีอายุการใช้
งานที่สั้นลงและท าให้ เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นอีกด้วย   การ
แก้ปัญหาการสึกหรอของแม่พิมพ์ในปัจจุบันท าได้โดยการ
เคลือบผิวแม่พิมพ์ด้วยฟิล์มแข็งเพื่อลดการสึกหรอ[1-2] ซึ่ง
ถือว่าเป็นการลดต้นทุนในส่วนของแม่พิมพ์  เนื่องจากเป็น
การยืดอายุการใ ช้งานของแม่พิมพ์จึ งท า ให้ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างมาก  
 งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาสมบัติทางไตรบอโลยีของ
ฟิล์มเคลือบแข็ง  TiC, TiCN, TiN และ DLC ทั้งนี้ค่าความ
แ ข็ ง ที่ ผิ ว ฟิ ล์ ม  (Film hardness) ทด ส อบ ด้ ว ย  nano 
indentation hardness tester โดยใช้น้ าหนักกด เท่ากับ 
1,000 µN ส่วนผสมของฟิล์ม (Relative atomic content) 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง  Energy dispersive X-ray 
spectrometer (EDS) ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ก า ร ยึ ด ติ ด 
(Adhesive strength) ระหว่างฟิล์มกับช้ินงานทดสอบด้วย 
Scratch tester และค่ า สั มประสิ ท ธิ์ ค ว าม เ สี ย ดทาน 
(Friction coefficient) ของฟิล์มทดสอบด้วยวิธี  Ball on 
disk friction tester  
 
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 ในงานวิจัยนี้ฟิล์มเคลือบที่ถูกใช้ในการทดลองมีทั้งหมด 
4 ชนิดได้แก่ TiC, TiN, TiCN และ DLC ซึ่งฟิล์ม TiC  ถูก
เคลือบด้วยกระบวนการเคลือบแบบไอเคมี (Chemical 
Vapor Deposition; CVD-Thermal)  ส่วนฟิล์ม TiN, TiCN 
แ ล  DLC (Diamond-Like-Carbon) ถู ก เ ค ลื อ บ ด้ ว ย
กระบวนการ  Cathodic Arc Plasma Deposition ความ
หนาของฟิล์ม TiC, TiN และ TiCN ประมาณ 1 ไมโครเมตร 
ในขณะที่ฟิล์ม DLC มีความหนาเท่ากับ 0.75 ไมโครเมตร 
วัสดุที่ ใ ช้เป็นช้ินงานได้แก่ เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น 
(SKD11-JIS) โดยมีความแข็ง เท่ากับ 60 ± 2 HRC สมบัติ
เบื้องต้นของฟิล์มชนิดต่างๆแสดงดังตารางที่ 1 การทดลอง

สมบัติทางไตรบอโลยี ทดสอบโดยเครื่องไตรบอมิเตอฺร์แบบ 
Ball on disk ดังรูปที่ 1 ซึ่งบอลท าจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
เกรด SUS440C  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับ 6 
มิลลิเมตร  โดยท าการทดสอบในสภาวะอุณหภูมิห้อง ตลอด
การทดลองจะใช้แรงกด (Normal Load) เท่ากับ 3 นิวตัน 
จ านวนรอบในการหมุนทดสอบเท่ากับ 3,000 รอบ โดยมี
ความเร็วเชิงเส้นเท่ากับ 3.14 เซนติเมตร/วินาที [3-4]. 
 
ตารางที่ 1 สมบัติเบื้องต้นของฟิล์มชนิดต่างๆ 

ชนิดฟิล์ม กระบวนการ
เคลือบ 

ความแข็ง
ฟิล์ม (GPa) 

ความหนาฟิล์ม 
(ไมโครเมตร) 

TiC CVD 41.73 ≈1 
TiCN PVD 24.32 ≈1 
TiN PVD 38.27 ≈1 

DLC 
Cathodic 

Arc 
20.53 0.75 

 

 
 
                                       

       µ=
𝐹

𝑁
                                (1) 

 

ค่า µ  คือค่า สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน 𝐹  คือ แรงต้านทาน
การเคลื่อนที่ และ N คือแรงตั้งฉากหรือแรงท่ีกดวัตถุคูส่ัมผัส
เข้าหากัน  
 
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
3.1 ปริมาณธาตุบนผิวฟิล์ม (Relative atomic 
content) 
 
ตารางที่ 2 ค่า Relative atomic content ของฟิล์มต่างๆ 

ชนิด
ฟิล์ม 

ส่วนผสมทางเคมี (at.%) 
C Cr Ti N อื่นๆ 

TiC 19.60 - 79.57 - 0.83 

TiCN 13.19 - 85.42 1 0.39 

TiN 1.2 - 71.2 26.9 0.70 

DLC 66.88 5.07 - - 28.05 

 

รูปที่ 1 หลักการท างานของ Ball-on-disk [1] 
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 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ
บนผิวฟิล์มแต่ละชนิด พบว่าบนผิวฟิล์ม TiC มีธาตุไทเทเนียม 
(Ti) และคาร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบหลัก ในขณะที่ฟิล์ม 
TiCN มีธาตุ Ti และ C เป็นองค์ประกอบหลักและมีธาตุ
ไนโตรเจน (N) ผสมอยู่เล็กน้อย ฟิล์ม TiN  มีธาตุ ไทเทเนียม 
(Ti) และธาตุไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนฟิล์ม 
DLC มีธาตุคาร์บอน (C) เป็นส่วนประกอบหลัก  
3.2 ความแข็งแรงการยึดติดระหว่างฟิล์มกับชิ้นงาน 
(Adhesive strength) 
     จากรูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบความแข็งแรงในการยึด
ติดด้วยวิธ ีscratch test ของฟิล์ม DLC ผลการทดสอบแสดง
จุดภาระวิกฤตที่ท าให้ฟิล์มเริ่มเกิดการแตกร้าว (LC1) และ
เกิดการแตกร้าวแบบสมบูรณ์ (LC2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 และจากรูปที่ 3 ผลการทดสอบพบว่าฟิล์ม TiN และ 
TiCN มีค่าจุดที่เริ่มเกิดการแตกร้าว (LC1) ใกล้เคียงกันโดยมี
ค่าอยู่ในช่วง 9-10 นิวตัน  และพบว่า ฟิล์ม TiN, TiCN และ 
DLC มีค่าแตกร้าวอย่างสมบูรณ์ (LC2)  ไม่แตกต่างกันมาก
โดยมีค่าประมาณ 20-24 นิวตัน ในขณะทีฟ่ิล์ม TiC มีค่าจุดที่
เริ่มเกิดการแตกร้าว (LC1) ในระดับ 29.73 นิวตัน และจุด
แตกร้าวอย่างสมบูรณ์ (LC2) ในระดับ 47.10 นิวตัน ซึ่งเป็น
ฟิล์มที่มีแรงยึดติดระหว่างช้ินงานที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับฟิล์มชนิดอื่น อาจจะเนื่องจากการที่ฟิล์ม TiC มีค่าความ
แข็งสูงที่สุดเท่ากับ 41.73 GPa และถูกเคลือบด้วยกรรมวิธีไอ

เคมี (CVD) ซึ่งใช้ความร้อนค่อนข้างมาก ส่งผลให้การยึดติด
ของช้ินงานกับฟิล์มค่อนข้างดี [5-7].   
3.3 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 

จากผลการทดลองในรูปที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความ
เสียดทานของฟิล์มชนิดต่างๆ  ผลการทดลองพบว่าฟิล์ม  
DLC มีค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานต่ าที่สุดเท่ากับ 0.18 ซึ่ง
ฟิล์ม DLC นีม้ีปริมาณธาตุคาร์บอน (C) ค่อนข้างสูง เนื่องจาก
คาร์บอนเป็นสาร Solid lubricant ซึ่งท าหน้าที่ลดแรงเสียด
ทานระหว่างผิวสัมผัส ดังนั้นจึงท าให้สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานลดลง [8] ส่วนฟิล์ม TiC มีค่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทานเท่ากับ 0.38 ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างต่ ามากเช่นเดียวกันกับ
ฟิล์ม DLC เนื่องจากความแข็งของฟิล์มค่อนข้างมาก ส่งผลให้
ค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานต่ า [9]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาสมบัติทางไตรบอโลยีของ
ฟิล์มเคลือบแข็งจ านวน 4 ชนิดได้แก่ TiC, TiN, TiCN และ 
DLC โดยที่ ค่ าความแข็ งที่ ผิ วฟิล์มทดสอบด้วย nano 
indentation hardness tester ส่วนผสมของฟิล์มวิเคราะห์
ด้วยเครื่อง Energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) 
ค่าความแข็งแรงการยึดติดทดสอบด้วย Scratch tester และ
ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทดสอบด้วยวิธี Ball on disk 
friction tester จากผลการทดลองพบว่าฟิล์มเคลือบ TiC มี
ค่าความแข็งแรงในการยึดติดสูงที่สุดเท่ากับ 47.10 N และ
ฟิล์มเคลือบ DLC มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ าที่สุด
เท่ากับ 0.18 เนื่องจากมีปริมาณธาตุคาร์บอนมากที่สุด 
ในขณะที่ฟิล์ม TiC, TiCN และ TiN  มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานเท่ากับ 0.38, 0.74 และ 0.82 ตามล าดับ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
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รูปที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มแต่ละชนิด 

รูปที่ 2 การทดสอบ scratch test ของฟิล์ม DLC 
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บทคัดย่อ 
การใช้ขนาดที่ถูกต้องของเหล็กแท่งตันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการออกแบบงานต่าง ๆ การออกแบบงานศิลปะที่ท าจาก
โลหะเป็นงานหนึ่งที่มีความจ าเป็นที่ต้องรู้ขนาดที่แท้จริงของแท่งโลหะ เหล็กกล้า SS 400 เป็นเหล็กกลา้คาร์บอนท่ีสามารถ
ประกอบได้ง่ายโดยการเชือ่ม เหลก็แท่งตันขนาด 9.525 มิลลิเมตร X 9.525 มิลลิเมตร ถูกเลือกเป็นสิ่งตัวอย่างในการ
ด าเนินการวิจยั จดุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อที่จะทดสอบว่าขนาดของเหล็กแท่งตันของบริษัทหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา
เท่ากับ 9.525 มิลลเิมตร X 9.525 มิลลเิมตร หรือไม่ 15 สิ่งตัวอย่างของเหล็กแท่งตันถูกวัดเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัย ในการทดสอบสมมติฐาน เริ่มต้นจากข้อมลูทั้งหมดถูกทดสอบว่ามีข้อมูลที่ผดิปกติหรือไม่ โดยใช้วิธี Grubbs' test 
ขั้นตอนต่อไปเพื่อจะทดสอบว่าข้อมูลที่ได้รับจากท้ัง 2 กลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ วิธีการของ Anderson–Darling 
test ถูกใช้เพื่อทดสอบการแจกแจงแบบปกติ ขั้นตอนต่อไป วิธีการของ one sample t-tests ถูกใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย เนื่องจากค่า p-values ที่ได้รับจากการทดสอบน้อยกว่า 0.05  ผู้แต่งสามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลีย่ของ
ขนาดของด้าน A และด้าน B ไม่เท่ากับขนาด 9.525 มิลลิเมตร X 9.525 มิลลิเมตร จากผลที่ไดร้ับจากงานวิจัย ในการใช้
ขนาดของเหล็กแท่งตันในการออกแบบงานศิลปะที่ท าจากโลหะหรืองานด้านอื่น ๆ ขนาดที่แท้จริงของเหล็กแท่งตันเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีส าคญั 
ค าส าคัญ : เหล็กกล้า SS 400; ขนาดของเหล็กแท่งตัน; ศิลปะที่ท าจากโลหะ;  
 
Abstract 
Using the accurate dimensions of the square steel bars is an important factor to design works. Designing 
metal arts is a work necessary to know the actual dimensions. The SS 400 square steel bar is a carbon 
steel that is easy to fabricate by welding. Dimensions of 9.525 millimeters X 9.525 millimeters were 
selected as examples to conduct research. The objective of this research was to prove that whether 
the dimensions of the square steel bars of a company in Nakhonratchasima province were equal to 
9.525 millimeters X 9.525 millimeters. The dimensions of fifteen steel bars including size A and size B 
were measured to test the research hypothesis. First, outlier tests were applied to test using Grubbs' 
test. To determine whether data obtained from two groups follow normal distributions, then, the 
Anderson–Darling tests were used. Next, one sample t-tests were used to test the research hypothesis. 
As the p-values obtained from the tests were less than 0.05, the authors could conclude that the 
averages of dimensions of size A and size B were not equal to 9.525 millimeters X 9.525 millimeters. 

https://dict.longdo.com/search/whether
https://dict.longdo.com/search/hypothesis
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To use dimensions of the steel bar in order to design metal arts or works, as a result, the actual 
dimensions have been an important factor. 
Key words : SS 400 steel; the dimension of the square steel bar; metal art;  
 
1. บทน า 
 การวัดขนาดเป็นวิธีการเปรียบเทียบขนาดกับ
เครื่องมือวัดที่ก าหนดเป็นมาตรฐานในการบอกขนาด มีการ
บันทึกไว้ครั้งแรกเมื่อประมาณก่อนคริสตกาล 4000 ปี เป็น
การบันทึกเกี่ยวกับการวัดวงกลมและก่อนหน้าที่จะมีการ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน มนุษย์น่าจะเรียนรู้เรื่องการวัดมาก่อน 
เพราะมนุษย์ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการด ารงชีพ เช่น การน า
หินมาใช้ประโยชน์ หรือการสร้างหอกธนูเพื่อล่าสัตว์ จึง
จ าเป็นต้องมีการวัดขนาดเข้ามาเกี่ยวข้อง สันนิฐานได้ว่า
ประวัติการวัดมีมาพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของมนุษย์ในโลกนี้ 
[1] 
 ในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มี
ความจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและควบคุมขนาดให้ได้
ตามที่ลูกค้าก าหนด จึงต้องมีระบบการวัดเพื่อควบคุมขนาด
เพื่อเป็นหลักประกันว่า ช้ินส่วนที่ผลิตส าเร็จออกมาสามารถ
ใช้ส าหรับเป็นช้ินส่วนสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ ดังนั้นงานวัด
และตรวจสอบขนาด จึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม โดยจะต้องศึกษาวิธีการ และ
ขั้นตอนเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ อย่างถูกต้อง [1]  
นอกจากนั้น งานศิลปะต่าง ไม่ว่าจะเป็นการปั้น แกะสลัก 
หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น ลงบนงานต่างๆ 
เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรงทั้ง 2 มิติ 
หรือ 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ 
สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยช้ินงานที่
สร้างขึ้น  
 งานศิลปะที่ท าจากโลหะสามารถสร้างได้หลาย
รูปแบบ ที่มีการสร้างอยู่ในปัจจุบันมีการตัดเหล็กแผ่นแล้ว
น ามาประกอบโดยการเช่ือมต่อกัน อีกทั้งสามารถใช้เศษ
เหล็กหรือใช้อะไหล่รถยนต์มาประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น
รูปหุ่นยนต์หรือรูปสัตว์ต่าง ๆ แต่ผู้วิจัยมีความสนใจในการน า
เหล็กแท่งตันมาประกอบเพื่อให้เกิดเป็นรูปร่างต่าง ๆ แต่
ก่อนที่จะมีการน าเหล็กแท่งตันมาตัดแล้วประกอบกัน ในการ
ออกแบบมีความจ าเป็นต้องรู้ขนาดที่ถูกต้องเพื่อก าหนด
ขนาดและขอบเขตในการสร้างงาน 
 ดังนั้นในการด าเนินการวิจัยเริ่มต้นนี้ ผู้วิจัยได้เลือกที่
จะศึกษาและทดสอบว่าขนาดของเหล็ก SS400 แท่งตันขนาด 
9.525 มิลลิ เมตร X 9.525 มิลลิเมตร ของบริษัทหนึ่งใน
จังหวัดนครราชสีมาว่ามีขนาดเท่ากับขนาดตามที่ก าหนด
หรือไม่   ซึ่ ง เหล็ก เกรด SS400 เป็น เหล็กที่นิยมใ ช้ ใน

ท้องตลาด มีคุณสมบัติสามารถรับแรงได้ดี มีความแข็งแรง 
เหนียว สามารถใช้งานได้ทนทานและประกอบให้ติดกันโดย
การเชื่อมได้ง่าย [2] 
 
2. ทฤษฎีทีส่ าคัญ 
2.1 กระบวนการวัด 
 กระบวนการวัดเป็นการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานกับ
ค่าที่วัดได้ ซึ่งเป็นปริมาณทางกายภาพที่ถูกสังเกตและ 
เป็นปริมาณที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการวัดแล้วได้ผลลัพธ์ออกมา 
แผนภูมิกระบวนการวัดแสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หลักการเบื้องต้นของกระบวนการวัด [3] 

 

การวัด เป็น เครื่ อ งมื อพื้นฐานส าหรับงานวิจั ย 
ออกแบบ และพัฒนา การวัดยังเป็นส่วนประกอบหลักใน
กระบวนการควบคุม การท างานในปัจจุบันยังต้องการ การ
วัดส าหรับการตรวจสอบสมรรถนะที่ถูกต้อง เช่น โรงไฟฟ้า
สมัยใหม่  ความเที่ ยงตรงในระบบการผลิตทั้ งหลาย 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ซี เ อ็ น ซี  อุ ป ก ร ณ์ ไ ม โ ค ร  
อิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณที่วัด เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตรา
ไหล และแอมปลิจูดของการสั่น    ซึ่งต้องคอยเฝ้าดูให้คงที่
เพื่อความมั่นใจในสมรรถนะที่ถูกต้องของระบบ [3] 
2.2 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier caliper) 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ นิยมเรียกกันว่า เวอร์เนียร์ 
เป็นเครื่องมือวัดที่ส าคัญในงานช่างอุตสาหกรรม นิยมใช้วัด
ความโตภายนอก ความโตภายใน ความหนา – บาง ความลึก
และความยาวของช้ินงาน โดยทั่วไปเวอร์เนียร์สามารถวัด
ช้ินงานได้ทั้งระบบหน่วยอังกฤษและระบบหน่วยเมตริก มีทัง
แบบสเกลและแบบเป็นตัวเลขนับได้ 
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2.3 ไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ (Micrometer Caliper) 
ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดอีกชนิดหนึ่งที่สามารถ

วัดและอ่านค่าได้ในตัวเอง ทั้งระบบหน่วยอังกฤษและระบบ
หน่วยเมตริก มีทังแบบนับเป็นสเกลและแบบนับเป็นตัวเลข
ซึงประกอบด้วย 3 ประเภทคือ ไมโครมิ เตอร์ วัดนอก  
ไมโครมิเตอร์วัดใน  ไมโครมิเตอร์วัดความลึกของช้ินงาน 
2.4 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าเกรด SS400  

เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมาก
เหล็กประเภทนี้จะน าไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก 
เป็นต้น ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2"  หรือ 
ขนาด 9.525 มิลลิ เมตร  และ 12.7 มิลลิ เมตร [4] เป็น
เหล็กกล้าที่มีคาร์บอน 0.25-0.30% มีความสามารถในการ
เช่ือมง่าย  เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าเกรด SS400 จะมีส่วนผสม
ทางเคมีและสมบัติทางกล ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเหล็กกล้าคาร์บอน
ต่ าเกรด SS400 [5] 

Steels Chemical compositions (wt%) 

JIS 
SS400 

S(Max) P(Max) Fe 
0.03 0.045 Bal 

Mechanical properties (Room Temperature) 
UTS.(MPa) 0.2% 

YS.(MPa) 
Elongation%(50mm) 

415-515 230 20 
Physical properties 

Density 
(g/cm3) 

Melting 
(0c) 

Thermal 
expansion 
(𝜇𝑚/𝑚. 𝑘) 

Thermal 
conductivity 

(W/m.K) 
7.85 1417 12 50 

 
3. การรวบรวมข้อมูล 
3.1 การเตรียมเคร่ืองมือในการวัดขนาด 
     น าเหล็กมาวัดในห้องปฏิบัติการวัดละเอียดของศูนย์สอบ
เทียบเครื่อมือวัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
โดยท าการวัดภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดโดยศูนย์สอบเทียบ
ดังกล่าว โดยควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานที่ 20±2 องศา
เซลเซียส และค่าความช้ืนที่ 50±15 % ส าหรับวัดขนาดด้วย
เครื่องมือวัดดิจิตอลไมโครมิเตอร์ ( Digital Micrometer) 
ขนาด 0.001 มิลลิเมตร เนื่องจากการขยายตัวจากอุณหภูมิ
ในตัวของมนุษย์ (37 องศาเซลเซียส) ที่สูงกว่ามาตรฐานปกติ 
(20 องศาเซลเซียส) อาจท าให้เหล็กที่ยาว 1 นิ้ว ขยายตัวไป
ได้  ถึง 0.002 นิ้ว หรือ 4 ไมครอนได้  [6]  และควบคุม
อุณหภูมิตามมารตาฐาน ที่ 23±1 องศาเซลเซียส และค่า
ความช้ืนที่ 54±5 % ส าหรับวัดขนาดด้วยเครื่องมือวัด เวอร์

เนียร์คาลิปเปอร์ ( Vernier Caliper ) ขนาด 0.02 ในการวัด
ขนาดของเหล็ก [7]  
3.1.1 การวัดระยะห่างของจุดที่จะวัด 
        น าเหล็กแท่งตัน SS400 ขนาด 9.525 มิลลิเมตร X 
9.525 มิลลิเมตร ขนาดความยาวประมาณ 6,000 มิลลิเมตร 
จ านวน 15 เส้น ของบริษัทหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา มาวัด
ขนาดด้วยเครื่องมือวัดละเอียด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และ
ไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์  
   เมื่อพิจารณาแล้ว ปลายทังสองของเหล็กมีการบิดงอ 
ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุจากกระบวนการผลิตหรือใน
กระบวนการขนส่ง จึงท าการวัดค่าเบื้องต้นที่ระยะ 100 
มิลลิเมตร จากปลายถึงจุดวัดที่ 1 เป็นจุดแรก และจุดที่ 2 มี
ระยะ 40 มิลลิเมตร ตลอดขอบเขตที่ก าหนด จ านวน 146 
จุด ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 

 
รูปที่ 2 ลักษณะจุดวัดขนาด 

3.2 ผลการวัดขนาดของเหล็กเกรด SS400 ขนาด  
9.525 มิลลิเมตร X 9.525 มิลลิเมตร 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลตัวอย่างของการวัดขนาดความโตช้ินงาน
เห ล็ ก เ ก ร ด  SS400 ขน า ด  9.525 มิ ล ลิ เ ม ต ร  X 9.525 
มิลลิเมตร 

No ครั้งที่  
1 2 3 4 5 

1 8.123 8.122 8.21 8.123 8.123 
2 8.263 8.263 8.264 8.261 8.263 
3 8.370 8.369 8.368 8.369 8.368 
4 8.356 8.358 8.358 8.358 8.357 
5 8.304 8.303 8.304 8.302 8.302 
6 8.328 8.327 8.328 8.327 8.328 
7 8.292 8.291 8.291 8.291 8.291 
8 8.278 8.279 8.278 8.278 8.278 
9 8.265 8.262 8.262 8.26 8.262 

10 8.263 8.264 8.262 8.261 8.262 
 
จากตารางที่ 2 ได้ก าหนดการวัดขนาดจ านวน 2 ด้าน 

คือ ด้าน A และด้าน B  การวัดขนาดด้าน A และด้าน B ที่
จุด 1 จ านวน 5 ครั้ง รวมด้านละจ านวน 146 จุดต่อเส้น แล้ว
น ามาหาค่าเฉลี่ย รวมการวัดทังเส้นจ านวน 292 จุดต่อเส้น 
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4. การทดสอบทางสถิติ 
จากการวัดขนาดของเหล็กทังหมด ได้ค่าเฉลี่ยของด้าน 

A และ ด้าน B ดังแสดงในตารางที ่3  
ตารางที่ 3 การเก็บข้อมูลและค่าเฉลี่ยของด้าน A และด้าน B  

ล าดับ 
A B 

mm mm 
1 8.390 8.285 
2 8.387 8.333 
3 8.322 8.351 
4 8.190 8.387 
5 8.306 8.316 
6 8.306 8.307 
7 8.327 8.296 
8 8.251 8.282 
9 8.267 8.255 
10 8.246 8.276 
11 8.262 8.323 
12 8.304 8.326 
13 8.316 8.305 
14 8.265 8.312 
15 8.296 8.259 

Average 8.296 8.308 

 
4.1 การทดสอบข้อมูล 

 
รูปที่ 3 กราฟการทดสอบความผิดปกตขิองข้อมูลด้าน A  
 

 

 
รูปที่ 4 กราฟการทดสอบความผิดปกตขิองข้อมูลด้าน B 

 
น าข้อมูลที่ ได้จากตารางที่  3 ไปวิ เคราะห์ด้วย

โปรแกรม Minitab 17 ว่ามีข้อมูลที่ผิดปกติหรือไม่ โดยใช้วิธี 
Grubbs' test  จากผลการทดสอบของด้าน A และ B พบว่า
ค่า P-value มากกว่า 0.05 ดังแสดงในรูป 3 และรูปที่ 4 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลของทั้งสองด้านไม่มีข้อมูลที่ผิดปกติ 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบว่าข้อมูลที่ได้รับจากทั้ง 
2 กลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ โดยใช้วิธีการของ 
Anderson–Darling test จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 พบว่าค่า 
P-value มากว่าค่า 0.05 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลทั้ง 2 ชุด
มกีารแจกแจงแบบปกติ 

 

 
รูปที่ 5 กราฟการกระจายของข้อมูลแบบปกติของด้าน A  

 

8.408.358.308.258.20

8.19 8.39 2.02 0.448
Min Max G P

Grubbs' Test

size A

Outlier Plot of size A

8.4008.3758.3508.3258.3008.2758.250

8.26 8.39 2.28 0.172
Min Max G P

Grubbs' Test

Size B

Outlier Plot of Size B



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

    730 

 

รูปที่ 6 กราฟการกระจายของข้อมูลแบบปกติของด้าน B 
 

4.2 ผลการทดสอบ 
ขั้นตอนต่อไปวิธีการของ one sample t-tests ถูก

ใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย จากรูปที่ 7 เนื่องจาก
ค่า p-values ที่ได้รับจากการทดสอบน้อยกว่า 0.05 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าขนาดของเหล็กแท่งตันที่ท าการวัดมีขนาด
แตกต่างกับขนาด 9.525 มิลลิเมตร อย่างมีนัยส าคัญ  โดย
ด้าน A มีขนาด 8.2957 มิลลิ เมตร หรือประมาณ 8.30 
มิลลิเมตร และด้าน B มีขนาด 8.30753 มิลลิเมตร หรือ 
ประมาณ 8.31 มิลลิเมตร  
 
One-Sample T: size A  
 
Test of μ = 9.525 vs ≠ 9.525 
 
Variable   N    Mean   StDev  SE Mean       95%    CI          T      P 
size A     15   8.2957  0.0522   0.0135  (8.2668, 8.3246)  -91.23  0.000 

 
One-Sample T: Size B  
 
Test of mu = 9.525 vs not = 9.525 
 
Variable  N   Mean   StDev  SE Mean        95% CI                T         P 
Size B  15  8.30753 0.03478 0.00898  (8.28827, 8.32679)  -135.58 0.000 
 

รูปที่ 7 one sample t-tests 

 
5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการวัดขนาดของเหล็กแท่งตันเกรด 
SS400 ขนาด 9.525 มิลลิเมตร X 9.525 มิลลิเมตร เพื่อน า
ค่าที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและก าหนดขอบเขตในการผลิต

งานศิลปะด้านโลหะ จากค่า p-values ที่ได้รับจากการ
ทดสอบน้อยกว่า 0.05   ผู้แต่งสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของ
ขนาดด้าน A และด้าน B ไม่เท่ากับขนาด 9.525 มิลลิเมตร  
จากผลที่ได้รับจากงานวิจัย ในการใช้ขนาดของเหล็กแท่งตัน
ในการออกแบบงานศิลปะด้านโลหะหรืองานด้านอื่น ๆ 
ขนาดที่แท้จริงของเหล็กแท่งตันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ 
ดังนั้นก่อนที่จะมีการด าเนินการออกแบบงาน มีความ
จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบขนาดที่ถูกต้องของช้ินงานก่อนทุก
ครั้ง 
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การลดความแปรปรวนของระยะพิชแผ่นเพลทโซ่ในกระบวนการปั๊มรู ด้วยขั้นตอน DMAIC  
Variation Reduce of the Plate’s Pitch in Pumps Process via DMAIC 
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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตโซ่และกระบวนการปั๊มรูแผ่นเพลท และวิเคราะห์ปริมาณของเสียของแผ่นเพลท
เบอร์ PH-RH แล้วพบว่าแผ่นเพลทเบอร์ 120G มีจ านวนของเสียมากท่ีสุด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตั้งค่าเครื่องจักรปั๊มรูแผ่น
เพลท ซึ่งค่าระยะพิชไม่อยู่ในค่าควบคุมของกระบวนการ ท าให้ค่าความสามารถของกระบวนการผลิตต่ ากว่า 1.33 ที่เป็น
ค่ามาตรฐาน จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ความเอนเอียงของเครื่องมือวัดและความแม่นย าของเครื่องมือวัด พบว่ามีความ
ถูกต้องและแม่นย าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงได้วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนของระยะพิชโดยอาศัยการ
ระดมสมองจากผังก้างปลา และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) พบว่าระยะปลายพันช์ของ
เครื่องปั๊มรู PH-RH 120G ไม่ได้ตามค่าควบคุม จึงท าการออกแบบทดลองเพิ่มความหนาของแผ่นชิม และชิมขอบนอกของ
ฐานพันช์ทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ระยะปลายพันช์เบนเข้า มีผลท าให้ระยะพิชลดลงตามความหนาของแผ่นชิม และหลังการ
ปรับปรุงได้มีการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตแผ่นเพลทเบอร์ PH-120G มีค่า Cpk เท่ากับ 2.88 และ
ความสามารถของกระบวนการผลิตแผ่นเพลทเบอร์ RH-120G มีค่า Cpk เท่ากับ 2.30 หลังจากการปรับปรุงกระบวนการ
ได้มีสร้างแผนภูมิควบคุม �̅� − 𝑅 แล้วเก็บตัวอย่างต่อไปเป็นระยะเวลา 5 เดือน ปรากฏว่าไม่พบของเสียเนื่องจากค่า
ระยะพิชไม่ได้มาตรฐาน และค่าที่ได้นั้นอยู่ในค่าควบคุมของกระบวนการ 
ค าหลัก: ซิกส์ ซิกมา, ความแปรปรวน, ความสามารถของกระบวนการ, DMAIC 
 
 
Abstract 
 This research study to process chain and pitch chain in process pumps, the most amount of 
Defect in process is plate model PH-120G. The Process capability analysis (Cpk) is lower than 1.33 that 
cause of setting pitch at punching machine out of control to standard. Measurement System Analysis - 
MSA  were found to be accurate acceptable criteria. Analysis of Factors Affecting Variance was found 
by brainstorming in cause and effect diagram.  Analysis of Failure Mode Effects Analysis (FMEA) to the 
punch end of the pumping machine PH-RH 120G was being out of specification. The method to solution 
is design of experimental to tasting base punch to adjust pitch to standard. The Process capability 
analysis (Cpk) after improved process is 2.88 for model PH-120G and 2.30 for model RH-120G. �̅� − 𝑅 
Control chart was be control and monitoring the process. Sampling of pitch of work piece was 
monitored for 5 months that all of them was in control.  
 Keywords:  Six Sigma, Variation, Performance of method, DMAIC 
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1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตโซ่ของประเทศไทยในปัจจุบันมี
แนวโน้มของการแข่งขันทางการค้าและการตลาดที่สูงขึ้น 
ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว ท าให้ทุกองค์กรต้องมี
ก า รปรั บตั วและพัฒนาอย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง  เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมรายอื่นทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือ 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลีกในการประสบความส าเร็จและความอยู่
รอดของธุรกิจ 
 จากกรณีศึกษาได้ส ารวจและศึกษาสภาพทั่วไปของ
โรงงานแล้วพบว่าปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
เป็นปัญหาใหญ่ของโรงงาน ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความ
แปรปรวนของระยะพิชแผ่นเพลทในกระบวนการปั๊มรูปของ
แผนกช้ินส่วน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพระยะยืดของโซ่ 
ปัญหาดังกล่าวทางโรงงานได้แก้ไขด้วยการน าช้ินส่วนแผ่น
เพลทที่มีระยะพิชไม่ได้มาตรฐานไปสู่กระบวนการจับคู่เพื่อ
ลดของเสียที่เกิดขึ้น แต่กระบวนการดังกล่าวเป็นการเพิ่ม
ขั้นตอนการท างานท่ีซ้ าซ้อน จึงท าให้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
มากขึ้น 
 แนวคิดการประยุกต์ใช้หลักการของซิกซ์ ซิกม่า เพื่อ
เป็นขั้นตอนของการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความ
แปรปรวนของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การประยุกต์ใช้ หลักการของซิกซ์ ซิกม่า เป็นการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นการลดความผิดพลาด, ลดความสูญเปล่า 
และลดข้อบกพร่อง หรือประเด็นที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และสอนให้พนักงานรู้แนวทางในการท างานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพก้าวกระโดดสู่ระดับ 6 Sigma  
2.1 การปรับปรุงคุณภาพด้วยหลักการซิกซ์ ซิกม่า [1] 
 มีขั้นตอนที่เรียกว่า DMAIC ซึ่งประกอบด้วย การระบุ
ปัญหา (Define) การวัด (Measure) การวิเคราะห์ (Analyze) 
การปรับปรุ ง (Improve) และการควบคุม  (Control) มี
รายละเอียดดังนี้ 
2.1.1 ขั้นตอนการะบุปัญหา (Define Phase) 
 ขันตอนการระบุปัญหาหรือเลือกปัญหาเป็นขั้นตอน
แรกในการปรับปรุงคุณภาพ จะต้องหาโจทย์ และผลลัพธ์ของ
ปัญหาที่ต้องการจากการท าซิกซ์ ซิกม่า ในขั้นตอนนี้จะเริ่ม
ด้วยการส ารวจความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้า, 

จ านวนของเสีย หรือผลเสียที่กระทบต่อองค์กรรวมถึงปัญหา
ที่มาสามารถแก้ไขได้ 
2.1.2 ขั้นตอนการวัด (Measure Phase) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวัดและวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดปัญหาจากขั้นตอนก่อนหน้า เริ่มด้วยก าหนดตัวช้ีวัด
ของกระบวนการ, ชนิดของข้อมูลที่จะเก็บ, ก าหนดวิธีการ
เก็บตัวอย่างและก าหนดวิธีการวัดโดยควรมีการวิเคราะห์
ความสามารถของกระบวนการวัดที่จะใช้ก่อน เพื่อทราบถึง
ความคลาดเคลื่อนและความแปรผันที่เกิดจากการวัด หาก
พบว่ากระบวนการวัดยังไม่เหมาะสม ก็สมควรปรับปรุง
กระบวนการวัดเสียก่อนจึงค่อยน าไปวัดเพื่อเก็บข้อมูล 
2.1.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze Phase) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญของ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อดูว่าปัจจัยใดมีผลต่อกระบวนการ
อย่างมีนัยส าคัญบ้าง จะได้น าปัจจัยที่มีผลไปด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป ซึ่งการด าเนินการในขั้นตอนนี้ท าให้เข้าใจ
กระบวนการมากขึ้น และยังทบทวนมาตรฐานการท างานซึ่ง
ตัวแปรต่าง ๆ จะถูกวิเคราะห์และท าให้ได้ปัจจัยที่เหมาะสมที่
จะน าไปท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในข้ันตอนการปรับปรุง 
 การวิเคราะห์จากกระบวนการและข้อมูลที่ได้ว่ามี
สาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง (x) และพิสูจน์ให้ได้ว่าปัจจัยหรือ x 
ตัวใดเป็นตัวก่อนปัญหา (Root Cause) ซึ่ง x อาจมีหนึ่งหรือ
มากกว่านั้นก็ได้  ขั้นตอนการวิ เคราะห์สภาวะปัจจุบัน
จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ระบุปัจจัยทั้งหลายที่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายต่าง ๆ ที่ตั้งเอาไว้ ความสามารถของกระบวนการ
ในปัจจุบันจะถูกจะถูกตรวจสอบบนพื้นฐานของค่าผลลัพธ์ที่
ได้ (y) เพื่อท่ีจะก าหนดตัวเลขเป้าหมายส าหรับปรับปรุงต่อไป
และเพื่อเป็นการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยที่คัดเลือกมาจาก 
Measure Phase มาท าการทดสอบสมมติฐาน 
2.1.4 ขั้นตอนในการปรับปรุง (Improve Phase) 
 ขั้นตอนนี้เป็นกาน าปัจจัยจากขั้นตอนก่อนหน้ามาหา
ความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรโดยใช้ วิธีการออกแบบ
กระบวนการทดลองทางสถิติ  (Design of Experiment, 
DOE) พร้อมทั้งหาค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละปัจจัยเพื่อให้
กระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการพยายามใช้
น วั ต ก ร ร ม  (Innovation) แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
(Creativity) ขจัดสาเหตุของปัญหา ออกแบบกระบวนการ
ใหม่ท าใหไ้ด้ผลลัพธ์ตามที่องค์ตั้งเป้าหมายไว้ 
2.1.5 ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเผ้าระวัง (Monitoring) เพื่อรักษา
ระดับของคุณภาพหลังการปรับปรุงให้คงไว้และจ าเป็นต้อง
สร้างมาตรฐานของกระบวนการใหม่เพื่อควบคุมปัจจัยที่
ส่งผลต่อปัญหาให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยเน้นการป้องกัน
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เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
2.2 การออกแบบการทดลอง [2] 
 เ ทคนิ ค ทา งส ถิ ต ส าม า รถน า ม า ใ ช้ ค วบคุ ม
กระบวนการผลิตได้ทุกขั้นตอนในการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิง
ปริมาณของผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิเคราะห์ความสามารถของ
กระบวนการซึ่งโดยปกติจะใช้ความกว้าง 6σ ในการวัดความ
สามรถของกระบวนการซึ่งข้อมูลจากการผลิตมีการแจกแจง
แบบปกติด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
กระบวนการผลิตจะมีขีดจ ากัดความคลาดเคลื่อนธรรมชาติ 
(Natural tolerance limits) ด้ า น บ น  (UNTL) ด้ า น ล่ า ง 
(LNTL) อยู่ที่  �̅� + 3𝜎 และ �̅� − 3𝜎 ตามล าดับซึ่ ง
ขี ดจ ากั ดความคลาด เคลื่ อนนี้ จ ะ ใ ช้ ในการประ เมิ น
ความสามารถของกระบวนการผลิตซึ่งค่านี้จะได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต แล้วท าการค านวณค่า
ทางสถิติเพื่อใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของคุณสมบัติ
ที่ต้องการควบคุมแบบช่วงภายใต้ระดับความเช่ือมั่นท่ีก าหนด
โดยทั่ ว ไปจะใช้  99.73% นั้ นหมายถึ งขี ดจ ากัดความ
คลาดเคลื่อนธรรมชาติยังใช้ในการประมาณค่าสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์เสียในกระบวนการผลิตได้อีกด้วยวิธีการใช้ในการ
วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการวิธีการหนึ่งคือการ
วัดอัตราส่วนความสามารถของกระบวนการ (Process 
capability : PCR หรือ Cp) โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
ขีดจ ากัดความคลาดเคลื่อนธรรมชาติกับขีดจ ากัดข้อก าหนด
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3.1 ศึกษาวิธีการลดของเสียในกระบวนการถอดช้ินส่วน
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ด้วยขั้นตอน DMAIC กรณีศึกษาบริษัท 
ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจเทคโนโลยี (ประเทศไทย) [3] 
 ศึกษาวิธีการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นกับตัวอ่าน
เ ขี ย น สั ญ ญ า ณ ข อ ง ฮ า ร์ ด ดิ ส ก์ ไ ด ร์ ฟ  (Head Stack 
Assembly:HSA) ในขั้นตอนการถอดช้ินส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ด้วยการประยุกต์ใช้ขั้นตอน DMAIC แนวทางการด าเนินงาน
จัดท าปัญหาพิเศษเริ่มจากการวัดและก าหนดปัญหาซึ่งพบว่า
ของเสียที่เกิดขึ้นกับตัวงาน HSA หรือที่เรียกว่า HSA Defect 
คือปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการซึ่งมีปริมาณของ
เสียเกิดขึ้น10.85% ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดของเสีย
หลังจากผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิเหตุและผล 
พบว่าเครื่องมือส าหรับถอดตัว HSA ออกจากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
คือต้นเหตุของปัญหา จากนั้นท าการปรับปรุงเครื่องมือถอด 
HSA แบบใหม่แล้วน าไปทดลองก่อนใช้งานจริง แล้วจัดท า
มาตรการควบคุมและป้องกันปัญหา ผลหลังจากการปรับปรุง
พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณ HSA Defect ลดลงเหลือ 6.95% 
โดยสามารถลดระดับของเสียลง 35.94% ต่อเดือน และ

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดของเสียตัว HSA จากเดือน
ละ 207,060 บาท เหลือเดือนละ 132,630 บาท 
2 . 3 . 2  Reduction of paint line defect in shock 
absorber through six sigma DMAIC phase [4] 
 ใน สมั ย ใ หม่ เ ค รื่ อ ง มื อ ซิ ก ซ์  ซิ ก ม่ า ไ ด้ ถู ก ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขละปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ค่าใช้จ่ายให้น้อยและมีคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่สูง กรณีศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การลดและขจัดการ
ท างานท่ีซ้ าซ้อนในข้ันตอนการพ่นสีโช๊คอัพคือสีหลุดลอกออก
และเกิดฟองอากาศ โดยใช้หลักการซิกซ์ ซิกม่า และวิธีกร 
DMAIC เพื่อให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสู่ลูกค้า เริ่ม
จากการระบุปัญหาโดยกราฟพาเรโต และพบว่าการปรับ
สภาพในกระบวนการพ่นสีเป็นขั้นตอนที่ เกิดปัญหา ใน
ขั้ นตอนการวั ดระดับของปัญหา ได้ ท าการประ เมิ น
กระบวนการพ่นสีด้วยการระดมสมองและพบว่าปัญหาสีหลุด
ลอก และการเกิดฟองอากาศมีความรุนแรงมากที่สุด ใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ส่งผลกระทบมาก
ที่สุดคืออุณหภูมิขณะท าความสะอาด อุณหภูมิของฟอสเฟต 
และค่า pH ของฟอสเฟตจากการใช้แผนภาพแสดงสาเหตุ
และผลกระทบ ในขั้นตอนของการปรับปรุงได้ใช้วิธีการทากูชิ 
(Taguchi Method) โดยอาร์ เรย์มุมฉาก  (OA) ของ L27 
เกิดขึ้นจาก 3 ระดับปัจจัย ใช้ผลการทดลองที่ได้รับการ
วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
ใช้การวิเคราะห์ถดถอย ซึ่งระบุเงื่อนไขที่เหมาะสมของปัญหา
สีหลุดลอกออก และเกิดฟองอากาศในข้ันตอนการควบคุมได้
มีการด าเนินการตามเง่ือนไข ผลที่ได้คือระดับซิกม่าเพิ่มขึ้น
จาก 3.31 ไปถึง 4.5 
 
3. วิธีการศึกษา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีผลท าให้ระยะพิชแผ่นเพลทเบอร์ 120G 
เกิดความแปรปรวน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้น าทฤษฎีการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วย   DMAIC ของซิกซ์ ซิกม่า โดยน าเอา
หลักการในเรื่องของการลดความแปรปรวนในกระบวนการ
ผลิตมาประยุกต์ใช้ในการลดความสูญเสีย รวมถึงปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้เทคนิคของการวิ เคราะห์
กระบวนการท างาน และการออกแบบการทดลอง  โดยมี
ล าดับการศึกษาดังนี ้
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รูปที่ 1 แผนผังแสดงล าดับขั้นตอนการศึกษา 

 
 จากการศึกษามีกระบวนการปั๊มรู้แผ่นเพลทดังน้ี 

 
รูปที่ 2 กระบวนการปั๊มรู 

 
 
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ก าหนดหัวข้อปัญหาท่ีจัดเชน Define 
 ผลการระบุปัญหาของเสียในกระบวนการปั๊มรูดังนี้ 
แผ่นเพลท PH ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 พบว่า รุ่น 
120G มีของเสียมากที่สุด 7,432 ช้ินจาก ยอดผลิต 337,624 
ช้ิน และแผ่นเพลท RH ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 
พบว่า รุ่น 120G มีขอเสียมากที่สุด 4,585 ช้ินจาก ยอดผลิต 
402,330 ช้ิน และพบว่าการตั้งค่าเครื่องปั๊มรูแผ่นเพลท PH-
RH ระยะพิชไม่อยู่ในค่าควบคุมของกระบวรการผลิต โดย
ระยะพิชที่ควบคุมไม่ได้จะส่งผลกระทบในกระบวนการ
ประกอบโซ่ต่อไป ท าให้แผ่นเพลท PH-RH จับคู่ประกอบออก
มาแล้ว ท าให้ระยะยืดของโซ่ไม่ได้ตามสเปคโซ่มาตรฐาน 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพโซ่ จึงเลือกท าการหาสาเหตุและ
ปรับปรุงการตั้งค่าเครื่องจักรให้สามารถควบคุมระยะพิชได้
ของแผ่นเพลท PH-RH 120G 
 ผลการวิเคราะห์กระบวนการของแผ่นเพลท PH-120G 
และ RH-120G พบว่ามีค่า Cpk ของกระบวนการผลิตเท่ากับ 
0.69 และ 0.64 ตามล าดับ  ดังรูปที่ 3 และ 4 ซึ่งต่ ากว่า
มาตรฐานของกระบวนการทั่วไป ซึ่งอยู่ควรจะมากกว่าระดับ 
1.33 ขึ้นไป จึงจ าเป็นต้องแก้ไขกระบวนการผลิต 
 

 
รูปที่ 3 รูปผลการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตแผ่น

เพลทเบอร์ PH-120G 

 
รูปที่ 4 รูปผลการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตแผ่น

เพลทเบอร์ RH-120G 

ศึกษากระบวนการผลิตโซ่ และปั๊มรู
แผ่นเพลท

ก าหนดหัวข้อปัญหาที่ชัดเจน Define

ขั้นตอนการตรวจวัด Measure

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Analysis

ขั้นตอนการปรับปรุง Improve

ขั้นตอนการควบคุม Control 

สรุปผลการด าเนินงาน

รับวัตถุดิบ

ซอยเหล็กแผ่น

ปั๊มขึ้นรูป

ปั๊มรู

ชุบแข็ง
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4.2 ขั้นตอนการตรวจวัด Measure 
 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดที่ใช้
ส า ห รั บ  PH-120G แ ล ะ  RH-120G พ บ ว่ า มี ค่ า ดั ช นี
ความสามารถของเครื่องมือวัด Cgk ของการวัดระยะพิชของ
เพลทเท่ากับ 2.92 และ 2.31 ตามล าดับ ดังรูปที่ 5 และ 6  
สรุปได้ว่าเครื่องมือวัดระยะพิชไม่มีความเอนเอียงของ
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด  ถื อ ว่ า อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ที่ ย อ ม รั บ ไ ด้

 
รูปที่ 5 รูปผลการทดสอบความเอนเอียงของเครื่องมือวัดแผ่นเพลท

เบอร์ PH-120G 

 
รูปที่ 6 รูปผลการทดสอบความเอนเอียงของเครื่องมือวัดแผ่นเพลท

เบอร์ RH-120G 
 
4.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ Analyze 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ 
(FMEA) โดยประเมินเป็นคะแนนของความเสี่ยง พิจารณา
จากค่า RPN ท าให้เลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของ
ระยะพิชแผ่นเพลทมากที่สุดคือระยะพั้นท์ของเครื่องปั๊มรู
ไม่ได้ตามค่าควบคุม 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) 
สภาพ
การ

ขัดข้อง
ที่เป็นไป

ได้ 
Failure 
Mode 

ผลกระท
บที่

เป็นไป
ได ้

S 
สาเหตุขดัขอ้งที่

เป็นไปได ้
O 

สถานะปัจจุบัน 

D 
R
P
N 

การป้องกัน การตรวจสอบ 

ระยะ
ปลาย
พั้นช์
เคร่ือง
ปั๊มรู
ไม่ได้
ตามค่า
ควบคุม 

ค่า
ระยะพิช
ของแผ่น
เพลท
เกิด
ความ
แปรปรว
น 

4 1.แม่พิมพ์ Wire 
Cut ไม่ได้ขนาด
ตามท่ีตอ้งการ 
2.เกิดความ
ผิดพลาดจากการตั้ง
เคร่ือง 
3.ความถี่ในการปั๊ม 

3 1.ตรวจสอบ
แม่พิมพ์ก่อน
น าไปใช้งาน 
2.ปั๊มช้ินงาน
ตัวอย่างแลว้น าไป
วัดก่อนเดินจริง 

1.ตรวจสอบ
คุณภาพช้ินงาน
ทุกๆ 100 ช้ิน 

3 3
6 

ความ
แข็งของ
แผ่น
เพลทมี
ขนาด
ไม่ได้
ตามค่า
ควบคุม 

ค่า
ระยะพิช
ของแผ่น
เพลท
เกิด
ความ
แปรปรว
น 

3 1.วัตถดุิบที่รับมามี
ค่าความแขง็ไม่ได้
มาตรฐานตามคา่
ควบคุม 
2.สภาพแวดลอ้ม
ของอุณหภูมิภายใน
โรงงาน 

1 1.ควบคุมอุณหภูมิ
บริเวณทีจ่ัดเก็บ
วัตถดุิบ 

1.ตรวจสอบ
คุณภาพช้ินงาน
ทุกๆ 100 ช้ิน 

1 3 

ระบบ
ลมส่ง
ช้ินงาน
ท างาน
ไม่
สม่ าเสม
อ 

ค่า
ระยะพิช
ของแผ่น
เพลท
เกิด
ความ
แปรปรว
น 

3 1.ซีลยางของ
กระบอกลมสึก 
2.ตัวควบคุมระยะ
ส่งช้ินงานท างานไม่
สม่ าเสมอ 

1 1.ท าการบ ารงุรักษา
เคร่ืองจักรตาม
ระยะเวลา 

1.ตรวจสอบ
เคร่ืองจักรทุก
เคร่ืองก่อน
ปฏิบัตงิาน 

1 3 

อุปกรณ์
ของ
ตัวเคร่ือ
งปั๊มรู
หลวม 

ค่า
ระยะพิช
ของแผ่น
เพลท
เกิด
ความ
แปรปรว
น 

3 1.อายุการใช้งานที่
มากท าให้อุปกรณ์
ของตัวเคร่ืองจักร
หลวม 

1 1. ท ากาบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรตาม
ระยะเวลา 

1.ตรวจสอบ
เคร่ืองจักรทุก
เคร่ืองก่อน
ปฏิบัตงิาน 

1 3 

เคร่ือง
ปั๊มรู
เอยีง 

ค่า
ระยะพิช
ของแผ่น
เพลท
เกิด
ความ
แปรปรว
น 

3 1. อายุการใช้งานที่
มาก ท าให้
เคร่ืองจักรเอยีง 

1 1. ท าการ
บ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรตาม
ระยะเวลา 

1. ตรวจสอบ
เคร่ืองจักรทุก
เคร่ืองก่อน
ปฏิบัตงิาน 

1 3 

ติดตั้ง
ต าแหน่ง
ฐานพั๊น
ช์ไม่ได้
ตาม
มาตรฐา
น 

ค่า
ระยะพิช
ของแผ่น
เพลท
เกิด
ความ
แปรปรว
น 

3 1.ไม่มีมาตรฐานการ
ตั้งเคร่ืองปั๊มรู 
2.เสียงและอุณหภูมิ
ภายในโรงงาน
รบกวนพนักงาน 
3.พนักงานขาด
ประสบการณ์และ
ความช านาญในการ
ท างาน 

1 1.จดัท ามาตรฐาน
การตั้งเคร่ืองปั๊มรู 
2. ให้พนักงานสวม
ใส่อุปกรณ์ปอ้งกัน
เสียง และควบคุม
อุณหภูมิภายใน
โรงงาน 
3.อบรมขั้นตอนการ
ท างานให้กับ
พนักงานโดย
ละเอยีด 

1.ตรวจสอบ
เคร่ืองจักรทุก
เคร่ืองก่อน
ปฏิบัตงิาน 
2.จัดให้มีการ
ทดสอบการ
ท างานของ
พนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

1 3 

วัดค่า
ระยะพิช
ผิดพลา
ด 

ค่า
ระยะพิช
ของแผ่น
เพลท
เกิด
ความ
แปรปรว
น 

1 1. เคร่ืองมือวัดขาด
ความเทีย่งตรง 
2. วิธีการวัดของ
พนักงานต่างกัน 

1 1. Set Zero ทุก
คร้ังก่อนการท างาน 
2. สร้างมาตรฐาน
การท างานในการ
วัดระยะพิช 

1. ทดสอบความ
เอนเอยีงของ
เคร่ืองมือวัด
อยา่งสม่ าเสมอ 

1 1 
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4.4 ขั้นตอนการปรับปรุง Improve 
4.4.1 ผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ระยะปลายพั้นช์ของ
เครื่องปั๊มรู ไม่ได้ตามค่าควบคุม ซึ่งสามารถแก้ไขระยะปลาย
พั้นช์ได้โดยเทคนิควิศวกรรมคือการชิมฐานพ้ันช์ เพื่อให้ระยะ
ของปลายพั้นช์เปลี่ยนไปตามความต้องการ โดยท าการ
ทดลองชิมแผ่นทองแดงที่ความหนาแผ่นชิมที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับแต่ละพั้นช์ ในแต่ละต าแหน่งการชิม เพื่อหาระยะพิช
หลังชิมที่เหมาะสมที่สุด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 กาทดลองชิมแผ่นทองแดงที่ความหนาแผ่นชิมที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับแต่ละฐานพั้นช์ 

การ
ทดลอง
ครั้งที่ 

ฐาน 
ระยะพิช
เร่ิมเดิน 
(mm) 

ความ
หนา

แผ่นชิม 
(mm) 

ต าแหน่ง 
ระยะพิช
หลังชิม 
(mm) 

1 TP-29 37.906 0.03 ข้าง 37.893 
2 TP-33 38.079 0.02 กลาง 38.087 
3 TP-35 38.124 0.03 ข้าง 38.111 
4 TP-37 38.129 0.03 ข้าง 38.103 
5 TP-38 38.087 0.02 กลาง 38.104 
6 TP-39 38.088 0.02 กลาง 38.098 

 
 
4.4.2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ 
 ผลการวิเคราะห์กระบวนการของแผ่นเพลท PH-120G 
และ RH-120G พบว่ามีค่า Cpk ของกระบวนการผลิตหลัง
ปรับปรุงเท่ากับ 2.88 และ 2.30 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า
มาตรฐานของกระบวนการทั่วไป 1.33  และเมื่อวิเคราะห์ค่า 
Ppk ได้เท่ากับ 1.40 และ 1.51 ตามล าดับ ดังรูปที่ 7 และ 8 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และไม่พบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต 
 

 
รูปที่ 7 รูปผลการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตแผ่น

เพลทเบอร์ PH-120G หลังท าการชิม 

 
รูปที่ 8 รูปผลการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตแผ่น

เพลทเบอร์ RH-120G หลังท าการชิม 
 
4.5ขั้นตอนการติดตามผลและควบคุม Control 
 การควบคุมปัจจัยช้ีวัดของกระบวนการโดยอาศัย
แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและความผันแปรของกระบวนการ
โดยเก็บตัวอย่างหลังการปรับปรุงช่วงเดือน ธันวาคม 2558 – 
เมษายน 2559 แล้ววิเคราะห์ด้วย �̅� − 𝑅 ไม่พบของเสีย
เนื่องจากสาเหตุค่าระยะพิชไม่ได้ตามมาตรฐาน และสามารถ
ควบคุมระยะพิชให้อยู่ในค่าควบคุมได้ ดังรูปที่ 9 และ 10 
 

 
รูปที่ 9 แผนภูม ิ�̅� − 𝑅 ของค่าระยะพิชเพลทเบอร์ PH-120G หลังท า

การปรับปรุง 
 

 
รูปที่ 10 แผนภูมิ �̅� − 𝑅 ของค่าระยะพิชเพลทเบอร์ RH-120G หลังท า

การปรับปรุง 
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5. สรุปผลกรศึกษา 
 การน าขั้นตอนการ DMAIC มาใช้ในการศึกษาท าให้มี
ระบบขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วน สามารถวัดผลการศึกษา
ให้ เป็นเ ชิงปริมาณได้ในทุกขั้นตอนของการวิจัย  และ
ความสามารถของกระบวนการผลิต PH-RH 120G ได้ถูก
ปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถลดความแปรปรวนของระยะพิช
แผ่นเพลทได้ โดยมีค่า Cpk มากกว่า 1.33 และไม่พบของเสีย
หลังอีกเลย และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขแม่พิมพ์
ได้  4 ,495 บาทต่อเดือน และยังไม่มีน า ช้ินงานมาเข้า
กระบวนการจับคู่ ช่วยลดการท างานซ้ าซ้อนให้เป็นศูนย์ได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบแผ่นมาส์กหน้าจากวัสดุพื้นถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุค
ใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์ขึ้น  โดยเน้นการใช้ประโยชน์ของข้าวเฉดสีที่เป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ โดยน าหลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกระจายหน้าเชิงคุณภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ 
ซึ่งเริ่มต้นจากศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับข้าวเฉดสีและกระบวนการขึ้นรูปแผ่นมาส์กหน้า ต่อมาท าการระบุความต้องการของ
ลูกค้า โดยการส ารวจความต้องการกับผู้ใช้งานจริงพร้อมฟังเสียงตอบรับ แล้วจึงท าการก าหนดคุณลักษณะทางเทคนิค
และกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ขั้นต่อมาท าการสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ การทดสอบ
แนวคิดผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ โดยผลจากการวิเคราะห์พบว่าลูกค้าให้ความส าคัญกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การปราศจาก
สารพิษ และคุณค่าที่ได้รับ ซึ่งสะท้อนไปสู่คุณลักษณะทางเทคนิคด้านการระบุมาตรฐานรับรอง ข้อมูลส่วนประกอบของ
สารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปทดสอบทางประสาทสัมผัสกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจและรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการประเมินใน
เกณฑ์ดีในด้านคุณประโยชน์และการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ และมีประเด็นการปรับปรุงท่ีในด้านสี กลิ่น และความทนทาน 
ค าหลัก  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ แผ่นมาส์กหน้า ข้าวเฉดส ี
 
Abstract 
The objective of this research project is to design and develop the facial mask from local material to 
consistent with voice of the young generation consumer with health conscious. In addition, colored 
rice which is the local material of Thailand is used as the raw materials and the product design 
technique as well as Quality Function Deployment (QFD) has been used for this development. First of 
all, literature review on colored rice and the fabrication technique of facial mask are investigated. 
Secondly, consumer needs identification was performed based on the consumer survey which then 
was transform into product specification using QFD technique following by the concept development 
methods: concept generation, concept selection and concept testing. As a result, the important rating 
of customer need shows that the main focus areas that users are most interested are certification 
standards, Non-toxic and the benefit of the face mask, corresponding to the product specification in 
terms of the certified standards and the proportion of extract. Then the prototype was developed, 
followed by the product evaluation based on “sensory evaluation” . The evaluation shows that the 
prototype has a good perception rate from the sample consumer in terms of the internal features 
such as its benefit and natural-based material. However, the prototype also has the disadvantage in 
terms of colors, odors, durability which need to be improved.  
Keyword: Product Development, Quality Function Deployment, Facial Mask, Colored Rice 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
เวชส าอางเพื่อการดูแลสุขภาพผิวและความงามมากขึ้น ซึ่ง
ท าให้สินค้าเวชส าอางเริ่มมีบทบาทมากขึ้น และผู้บริโภคเองก็
เริ่มมีความตระหนักที่จะศึกษาที่มาของเวชส าอางและท าให้
เกิดกระแสการใช้เวชส าอางที่มาจากธรรมชาติมากกว่าการใช้
เวชส าอางที่มาจากสารเคมี ซึ่งมีงานวิจัยที่ได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับสารที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาระส าคัญในการช่วย
ผู้แลผิวพรรณให้มีสุขภาพดีและมีการพิสูจน์สรรพคุณทั้งใน
ด้านการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเสื่อมสลายของ
เซลล์ผิวและสารช่วยปรับสภาพผิว รวมถึงสารกระตุ้นการ
สร้างคอลลาเจนให้กับผิวอีกด้วย  ซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์ก
หน้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแล
ผิวหน้าและยังช่วยเพิ่มสารอาหารให้แก่ผิวหน้าโดยตรง การ
ใช้งานแผ่นมาส์กหน้ายังสามารถใช้งานง่าย พกพาสะดวก
และมีขนาดเล็ก จึงท าให้แผ่นมาส์กได้รับความนิยมใช้เป็น
จ านวนมาก นอกจากน้ันพบวามีผลงานวิจัยท่ีศึกษาคุณสมบัติ
ข้าวเฉดสีแต่ละชนิด ซึ่งอาจมีสรรพคุณเชิงเวชส าอางที่
แตกต่างกัน ทั้งสารไนอะชิน ซึ่งมีส่วนช่วยท าให้ผิวหนังชุ่มชื่น 
สามารถช่วยลดการสูญเสียน้ าและท าให้ผิวหนังยืดหยุ่น สาร
แอนโธไซยานิน เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและ
ลดการตกตะกอนของเกล็ดเลือด สารแอนตี้ออกชิแดนท์ มี
ความสามารถในการต้านทานการเสื่อมของเซลล์ผิว ส่งผลให้
ผิวหนังไม่แก่เร็ว ซึ่งยังไม่พบว่ามีการน าประโยชน์จากข้าว
เฉดสีเหล่านี้มาผลิตเป็นแผ่นมาส์กหน้าในเชิงพาณิชย์ 
 ดังนั้นวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้ จึงเพื่อศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าจากข้าวเฉดสีและประยุกต์ใช้
หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการออกแบบผลิต
ภันฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับ
การใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ หรือ Quality 
Function Deployment (QFD) ซึ่งช่วยจัดโครงสร้างในการ
วางแผนผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะช่วยระบุ
ความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจนและแปลงความต้องการ
ของลูกค้าให้อยู่ในรูปของข้อก าหนดทางเทคนิคเพื่อที่จะท า
การประเมินและพัฒนาข้อก าหนดนั้น ๆ ให้ตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า [1] ในปัจจุบัน QFD ได้ถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ [2-3] ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้
บริษัทหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
คุณภาพ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาได้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งหลักการประยุกต์ใช้การ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้คือ QFD 

เฟส 1 หรือ บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) ซึ่งมี
ส่วนประกอบดังรูปที่ 1 [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 1 ตาราง QFD เฟส 1 
 

รูปที่ 1 บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) 
 

วิธีการท า QFD เฟส 1 นั้นจะมุ่งเน้นการแปลงความ
ต้องการของลูกค้า (ส่วนที่  1) ให้ละเอียดขึ้นเป็นล าดับ 
จนกระทั่งได้เป็นข้อก าหนดทางเทคนิค (ส่วนท่ี 5) โดย QFD  
โดยในการก าหนดความต้องการของลูกค้าจะควบคู่ไปกับการ
ประเมินระดับความส าคัญ  (ส่ วนที่  2) รวมไปถึ งการ 
เปรียบเทียบสินค้าของตนเองกับสินค้าของคู่แข่งจากมุมมอง
ของลูกค้า (ส่วนที่ 3) และ การประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของ
ตนเองและคู่แข่งแล้วกรอกลงในช่องทางขวามือของบ้าน
คุณภาพแยกตามความต้องการของลูกค้าแต่ละข้อ (ส่วนท่ี 4) 
ทั้งนี้จากส่วนที่ 5 ซึ่งเป็นข้อก าหนดทางเทคนิค จะน าไปสู่
การประเมินค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดทางเทคนิค
แต่ละข้อไว้ที่ส่วนหลังคาของบ้านคุณภาพ  (ส่วนที่  6) 
ต่อจากนั้นจะใช้พื้นที่ส่วนกลางของบ้านในการระบุ ค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้าและข้อก าหนด
ทางเทคนิคแต่ละข้อลงไปในส่วนกลางของเมตริกซ์  ( ส่ ว น ที่ 
7) ซึ่งสามารถประเมินระดับความส าคัญของข้อก าหนดทาง
เทคนิคแต่ละข้อโดยพิจารณาจากระดับความส าคัญของความ
ต้องการของลูกค้าและเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
WHATs กับ HOWs แสดงไว้ในส่วนที่ 8 พร้อมกับก าหนด
ข้อก าหนดทางเทคนิคที่จะน าไปใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ในขั้น
สุดท้ายอันเป็นเปา้หมายการด าเนินงานไว้ท่ีส่วนท่ี 9 
 
2.วิธีการทดลอง 
 งานวิจัยเริ่มจากการส ารวจความต้องการของลูกค้า
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าจากข้าวเฉดสี น ามาจัดกลุ่ม
ความต้องการของลูกค้าโดยใช้แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram) 
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เมตริกซ์ความสัมพันธ์  
(WHATs VS. HOWs) 

กา
รเป

รีย
บ 

เที
ยบ

กับ
คู่แ

ข่ง
 

 น้ าหนักของความส าคัญ 
ของข้อก าหนดทางเทคนิค 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ข้อก าหนดทางเทคนิค 

 
ข้อก าหนดทางเทคนิค (HOWs) (5/9) 

(6) 

(1) (2) (7) (3) (4) 

(8) 
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ซึ่งสามารถแบ่งความต้องการของลูกค้า ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก 
คือ (1) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  (2) คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ (3) การตลาด และมีความต้องการย่อยของแต่ละ
ประเด็น ท้ังหมด 20 ความต้องการ ดังรูปที่ 2 จากนั้นน ามา
จัดท าแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นผู้ตอบค าถาม โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่และไม่มีรายได้ประจ า 
 เมื่อได้ผลการส ารวจแล้วจึงน ามาสร้างตาราง
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อแปลงความต้องการของลูกค้า
ไปสู่คุณลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าจาก
ข้าวเฉดสี เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ ไป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อน าไปทดสอบทางประสาท
สัมผัสและประเมินความพึงพอใจต่อไป 

 
รูปที่ 2 แผนผังต้นไม้ความต้องการของลูกค้า 

 
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
 ผลการทดลองของงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้เป็น 2 
ประเด็นตามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ (1) การ
ประยุกต์การกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพเพื่อการหาแนว
ทางการปรับปรุงจากคุณลักษณะและความต้องการที่ลูกค้า
และ  (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ 
3.1 การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
         ผลที่ได้รับจากแบบสอบถามสามารถน ามาค านวณหา
ค่าเฉลี่ยคะแนนความส าคัญความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
แผ่นมาส์กหน้า ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 

ล าดับถัดไปคือการน าความต้องการแปลงเข้าสู่ 
QFD ในเฟสที่ 1 โดยเริ่มจากการก าหนดค่าเป้าหมายของ
ข้อก าหนดทางเทคนิค (แสดงได้ดังตารางที่ 2) เพื่อใช้เป็น
คุณลักษณะทางเทคนิคที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ผลิตหรือประเมินผลิตภัณฑ์ จากการผลิตนั้น ได้  ทั้ งนี้
คุณลักษณะนี้ก็ควรจะเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นเข้าใจ และยังต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
ตารางที ่1 แสดงค่าระดับคะแนนความส าคัญของความต้องการ 

ปัจจัยความต้องการที่มีผลต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ IMB 

คุณลักษณะ 

สี 3.17 
กลิ่น 3.92 

ลักษณที่เข้ากับใบหน้าคน 4.17 
ผิวสัมผัส 3.83 

ความทนทาน(ไม่ฉีกขาดง่าย) 3.58 
ได้รับมาตรฐานรับรอง 4.67 

ไร้สารพิษ 4.67 
สามารถดูดซึมสารได้เยอะ 3.27 

สะดวกต่อการพกพา 3.25 
ง่ายต่อการเก็บ 3.25 

สามารถเก็บได้นาน 3 

คุณสมบัติ 

ท าให้หน้าชุ่มชื่น 4.33 
ท าให้ผิวสะอาดสดใส 4.17 

ชะลอริ้วรอย 4.25 
ยึดเกาะกับผิวได้ดี 3.67 

ความง่ายต่อการใช้งาน 3.83 
เวลาในการใช้ 3 

สามารถแกะแผ่นมาส์กหน้าได้ง่าย 3.17 

การตลาด 
การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 3.74 

ราคาถูก 3.5 
ตารางที ่2 ค่าเป้าหมายของข้อก าหนดทางเทคนิค 

ข้อก าหนดทางเทคนิค ค่าเป้าหมาย ทิศทางการ
เคลื่อนที ่

ขนาด 23 x 20 ซม.  
สีสวยงาม ผ่านการทดสอบ sensory  ↑ 

กลิ่น ผ่านการทดสอบ sensory  ↑ 
อายุผลิตภัณฑ์ 3 เดือน ↑ 

ความสามารถปล่อยสาร 10-15 นาท ี  
ความหนา < 3มิลลิเมตร ↑ 

การรับแรงดึงของแผ่น < 0.86 N. ↑ 
ไร้สารอนัตราย ผ่านการทดสอบความเป็น

พิษต่อเซลล ์
 

รูปทรงในบรรจุภัณฑ ์ พับ 2 ทบ  
รูปทรง รูปไข่  

ลักษณะของผิวสมัผัส ผ่านการทดสอบ sensory 
evaluation 

↑ 

อุณหภูมิในการจัดเก็บ 20-60 องศา  
ได้รับมาตราฐานรับรอง ผ่านมาตราฐานอย.  

ต้นทนุผลิตภัณฑ์ < 35 บาทต่อแผ่น ↑ 
สัดส่วนข้าวเฉดส ี 5 เปอรเ์ซ็นต์โดยน้ าหนกั  
สัดส่วนไคโตซาน 2 เปอรเ์ซ็นต์โดยน้ าหนกั  
สัดส่วนไพโบรอิน 1.4 เปอรเ์ซ็นต์โดยน้ าหนกั  
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความต้องการกับผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงใน
ตลาด 

 
 

 
รูปที่ 4 ตารางเมตริกความสัมพันธ์ของความต้องการและคุณลักษณ์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าจากข้าวเฉดสี 

 
 
 
 
 
 
 

หลั งจากนั้ นหาความสัมพันธ์ของก าหนด
ทางด้านเทคนิคแต่ละข้อท่ีมีผลต่อกัน ดังรูปที่ 3 และระบุ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความต้องการของลูกค้า และ
ข้อก าหนดทางด้านเทคนิค ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดทางด้านเทคนิคแต่ละข้อ 
 

 ตารางที่  3 แสดงตารางเปรียบเทียบความ
ต้องการของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
พร้องแสดงสัดส่วนและน้ าหนักการพัฒนาของผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาต้นแบบต่อไป ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
การได้รับมาตรฐานรับรอง และการไร้สารพิษ พร้อม
คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์  เป็นประเด็นที่ลูกค้าให้
ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

742 

ตารางที่ 5 ระดับความส าคัญของคุณลักษณะทางเทคนิคและค่าเป้าหมาย 

 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการค านวณระดับความส าคัญ
ของคุณลักษณะทางเทคนิคและค่าเป้าหมายซึ่ งพบว่า
ประเด็นด้านการได้รับมาตรฐานรับรอง การผ่านการทดสอบ
ว่าไร้สารพิษ รวมถึงสัดส่วนของสารออกฤทธิ์ เป็นประเด็น
ของคุณลักษณะทางเทคนิคที่ต้องค านึงถึงเมื่อผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการประเมินความพึง
พอใจ 
 จากคุณสมบัติที่ได้จากเทคนิคการกระจายหน้าที่
เชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการใช้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท าให้ทีมวิจัยได้พัฒนาต้นแบบแผ่นมาส์กหน้าจากข้าวเฉดสี 
(ดังแสดงในรูปที่ 5) ด้วยวิธีทางประสาทสัมผัสกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยท าการทดสอบเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
ในตลาด โดยแบ่งระดับตาม likert scale (1-5)  พร้อม
สอบถามประเด็นท่ีอาจต้องมีการปรับแก้หรือต้องการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต  

 
รูปที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ 
  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่า ส ี
กลิ่น ผิวสัมผัส และความทนทานของผลิตภัณฑ์ต้นแบบมี
คะแนนที่ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ในตลาด ในขณะที่ความสามารถ

ในการยึดเกาะผิวหน้า การกักเก็บความชุ่มช้ืน และการใช้
ส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติมีคะแนนที่สูงกว่าอย่างเด่นชัด 
ทั้งนี้จากการสอบถาม ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ปรับปรุงในประเด็นส าคัญเช่น ประเด็นด้านสี ซึ่งต้นแบบนั้น
ผลิตมาจากข้าวเฉดสี ซึ่งเป็นสีธรรมชาติและอาจมีสีไม่
สม่ าเสมอ ซึ่งการพัฒนาเป็นต้นแบบต่อไปต้องมีการควบคุม
การกระจายตัวของสีให้เหมาะสมพร้อมช้ีแจงลูกค้าถึงที่มา
ของสีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีมากขึ้น 
ส าหรับประเด็นด้านกลิ่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้า
จากข้าวเฉดสี ได้สกัดสารมาจากธรรมชาติทั้งหมดท าให้ตัว
แผ่นมาส์กหน้านั่นมีกลิ่นของสารท าละลายเหลืออยู่ ซึ่งทีม
วิจัยต้องปรับปรุงกระบวนการและหาเทคนิคเพื่อป้องกันกลิ่น
ตกค้างไปสู่ตัวผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนประเด็นด้านผิวสัมผัสและ
ความทนทานของแผ่นมาส์กหน้าต้นแบบนั้น แปรผันกับ
เทคนิคการขึ้นรูปซึ่งใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีฟรีสดราย ซึ่งอาจ
น าเทคนิคการออกแบบการทดลองมาประยุกต์ใช้เพื่อการหา
เง่ือนไขการผลิตที่เหมาะสมให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวสัมผัสที่
สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและได้ความ
ทนทานที่ดีต่อไป 
 
4. สรุปผล  

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ และหลักการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาต้นแบบแผ่นมาส์กหน้าจากข้าวเฉดสี 
โดยผลการศึกษาพบว่าความต้องการของลูกค้าแบ่งเป็น 3 
ด้านคือ คุณลักษะ คุณสมบัติ และการตลาด โดยมีระดับ
ความต้ อ งการในปั จจั ยของการได้ มาตรฐานรับ รอง 
ไร้สารพิษ และคุณประโยชน์ต่อผิวหน้า มีคะแนนเป็นอันดับ
ต้นๆ ซึ่งสะท้อนไปสู่คุณลักษณะทางเทคนิคในด้านการ
รับรอง การไร้สารตกค้าง รวมไปถึงสัดส่วนสารออกฤทธ์ิ เป็น
ประเด็นคุณสมบัติที่ต้องค านึกถึ งเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
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ต้นแบบ  โดยผลจากการทดลองน าต้นแบบไปประเมินทาง
ประสาทสัมผัสโดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและเทียบเคียงกับ
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งในท้องตลาดพบว่ามีผลการยอมรับในเกณฑ์ดี 
โดยเฉพาะประเด็นด้านความสามารถในการยึดเกาะผิวหน้า 
การกักเก็บความชุ่มช้ืน และการใช้ส่วนประกอบที่ เป็น
ธรรมชาติ มีคะแนนที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์เทียบเคียง แต่ข้อที่
ควรปรับปรุงหลักคือเรื่องสี กลิ่น และความทนทานของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวทางทีมวิจัยได้น าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบรุ่นต่อไปให้มีความ
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้อุปโภคมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์รูปแบบช้ินงานที่เหมาะสมซึ่งขึ้นรูปโดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติชนิดเอฟดีเอ็ม และขึ้นรูป
ด้วยเส้นใยพีแอลเอต่อการน าไปพัฒนาเป็นโครงเลี้ยงเซลล์เพื่องานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  โดยมีการประยุกต์หลักการ
ออกแบบการทดลอง โดยพิจารณาจากปัจจัย 2 ประการที่มีผลต่อคุณลักษณะโครงเลี้ยงเซลล์ ได้แก่ มุมในการขึ้นรูปและ
ระยะห่างของเส้นใยภายในแต่ละช้ัน การเลือกมุมในการการขึ้นรูป ได้ด าเนินการผลิตจาก 3 รูปแบบ จากวรรณกรรม 
ประกอบด้วย (1) 0°/90° (2)  45°/135° และ (3) 0°/45°/90°/135 ° ตามล าดับ และระยะห่างของเส้นใยภายในแต่ละชั้น 
คือ 0.25 มม. 0.5 มม. และ 0.75 มม. ตามล าดับ ลักษณะของผลการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบทางกายภาพ การ
ทดสอบเชิงกล และความเข้ากันได้ของเซลล์ ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สภาวะที่ดีที่สุดในด้านความพรุน เกิดจาก
ช้ินงานทดสอบที่มีระยะห่างระหว่างเส้นใย 0.5 มม. และมีมุมการขึ้นรูปแบบที่ 3 โดยได้ค่าความพรุนเท่ากับ 91.25% 
ในขณะที่รูปแบบมีคุณสมบัติการบีบอัดสูงสุดคือรูปแบบที่ 1  และระยะห่างระหว่างเส้นใย 0.5 มม. โดยได้ค่ายังโมดูลัส
เท่ากับ 0.748 จิกกะปาสคาล และส าหรับการทดสอบความสามารถในการยึดติดของเซลล์นั้นพบว่า ช้ินงานที่ขึ้นรูปด้วย
มุมในการขึ้นรูปแบบที่ 1 และระยะห่าง 0.5 มม. ก็เป็นรูปแบบช้ินงานที่มีคุณสมบัตินี้สูงกว่ารูปแบบอื่นๆ โดยมีค่าการ
ดูดกลืนแสงจากเซลล์ที่ปรากฏในโครงสร้างเท่ากับ 33.6% ทั้งนี้ทีมวิจัยจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติเชิง
ชีววิทยาอื่น ๆ ก่อนท่ีจะน าไปใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์ส าหรับใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อต่อไป 
ค าหลัก: การขึ้นรูปช้ินงานสามมติ,ิ เส้นใยพีแอลเอ, โครงเลี้ยงเซลล,์ การออกแบบการทดลอง, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 
 
Abstract 
This research aims to find the most suitable forms of workpiece, which is formed by a 3D Printer: FDM 
type and using PLA as a filament, in order to implement as a scaffold for tissue engineering 
application.  The Design of Experimental (DOE)  was implemented based on 2 factors which could 
affect the response of the study, consisting of forming angle and filament gap within layer.  Three 
forming angle are selected based on previous study, which are ( 1)  0°/ 90°, (2)  45°/ 135°, and ( 3) 
0°/45°/90°/135°, respectively. And the filament gaps within layer are 0.25 mm. 0.5 mm. and 0.75 mm., 
respectively. The characterizations of the results include physical property, mechanical property and 
the compatibility of cell.   The results show that the appropriate forming conditions that yield the 
proper porosity is 0.5 mm.-filament gap and structure model (3), which has the porosity of 91.25%. In 
the meantime, the 0. 5 mm. -filament gap and model ( 1)  structure yield the highest value on 
mechanical property with the Young modulus of 0.748 GPa. Consequently, the best condition for cell 
adhesion was also found at the 0.5 mm.-filament gap and model (1), which has a light absorbent due 
to cell attachment at 33.6% . Further study is required to confirm other biological property prior to 
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the implementation as the scaffold for tissue engineering application in the near future. 
Keyword: 3D Printing, PLA filament, Scaffold, Design of Experiment, Tissue Engineering 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันในทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อได้มีการศึกษา
ค้นคว้าวิธีการต่างๆส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมี
อาการที่ส่งผลต่อการสูญเสียอวัยวะหรือเนื้อเยื่อบางส่วน โดย
การค้นหาสิ่งทดแทนส่วนต่างๆของร่างกายที่สูญเสียไป
หรือไม่สามารถท าหน้าที่ของได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้
ทางการแพทย์มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุทั่วไป ท่ีไม่ได้ถูก
น ามาผลิตส าหรับการใช้งานทางการแพทย์ โดยเฉพาะใน
ช้ินส่วนจ าพวกโลหะ แต่อย่างไรก็ตามวัสดุเหล่านี้ไม่ได้ผลิต
มาเพื่อใช้ส าหรับร่างกายมนุษย์โดยตรง ท าให้บางครั้งร่างกาย
ไม่สามารถตอบสนองต่อวัสดุนั้นหรือเมื่อน าไปใช้แล้วอาจก่อ
เกิดผลกระทบเป็นพิษแก่ร่างกายในภายหลัง [1] ท าให้
นักวิจัยมีความคิดที่จะพัฒนาและออกแบบโครงเลี้ยงเซลลท์ี่มี
คุณสมบัติที่เหมาะส าหรับการใช้งานเฉพาะเจาะจงกับส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย โดยเรียกว่า โครงเลี้ยงเซลล์ (Scaffold) 
ซึ่งท าหน้าที่ เปรียบเสมือนเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ ใน
ระยะเริ่มต้นและช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ
กระดูกใหม่ แล้วเกิดการเพิ่มจ านวน และเปลี่ยนสภาพของ
เซลล์ ไปเป็นเซลล์ที่ท าหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และยัง
ท าห น้ าที่ เป็ น เมท ริก ซ์ น อก เซลล์  ที่ ล อก เลี ยนแบ บ
สภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อ ท่ีต้องการจะสร้าง ข้ึน
ซึ่งสมบัติเชิงกล ของโครงเลี้ยงเซลล์ควรมีค่า ใกล้เคียงกับ
เนื้ อเยื่อในบริ เวณที่ จะท าการบูรณะเพื่อคงสภาพของ
โครงสร้างและหน้าที่ของโครงเลี้ยงเซลล์ เป็นชีวแพทย์วัสดุที่
มีความสามารถสลายทางชีวภาพ และสามารถช่วยส่งเสริม
การท าหน้าที่ จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อที่เรา
ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ [2-3] โดยมีงานวิจัยมากมายที่มีการ
ขึ้นรูปโครงเลี้ยงเซลล์ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การขึ้นรูปแบบเยือก
แข็ง การขึ้นรูปด้วยโฟม ซึ่งท าให้เกิดเป็นโครงเลี้ยงเซลล์ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการไปประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ [4-5] 

โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยเครื่องรูป 3 
มิติ เป็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งของการผลิตช้ินงานรูปทรงอิสระ 
(Freeform Fabrication)  เครื่องขึ้นรูป 3 มิติมีการใช้งานได้
อย่างแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องขึ้นรูป 3 มิติ ชนิด 
Fused Deposition Modeling (FDM) ซึ่งมีงานวิจัยที่มีการ
ประยุกต์ใช้เครื่องดังกล่าวในการสร้างโครงเลี้ยงเซลล์ [6-7] 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาการขึ้นรูปโครงเลี้ยง
เซลล์ โดยเทคนิคเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ ชนิดเอฟดีเอ็ม และใช้
เส้นพลาสติก PLA ของเครื่อง โดยออกแบบลักษณะรูปแบบ

โครงเลี้ยงเซลล์ที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
คุณลักษณะว่ามีผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล 
และเชิงชีวภาพ ที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อน าไปเป็นแนว
ทางการผลิตเครื่องเลี้ยงเซลล์ส าหรับการประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อในอนาคต 
 
2.วิธีการทดลอง 
        การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการวิจัยโดยแบ่งหัวข้อการวิจัย
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) การออกแบบการทดลอง และ 
(2) การวิเคราะห์คุณลักษณะของช้ินงาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
2.1 การออกแบบการทดลอง 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการวิจัยน าเทคนิคการ
ออกแบบการทดลอง Design of Experiment (DOE) โดย
ก าหนด 2 ปัจจัย ได้แก่ มุมที่ใช้ในการขึ้นรูป และระยะห่าง
ของเส้นใยในแต่ละช้ัน เป็นตัวแปรต้น และ ความพรุน การ
รับแรงอัด เป็นผลตอบ โดยแต่ละปัจจัยประกอบด้วย 3 
เงื่อนไข ดังตาราง 1 ซึ่งเมื่อแจกแจงตามหลัก full factorial 
design จะต้องท าการทดสอบท้ังสิ้น 32 หรือ 9 เง่ือนไข และ
เพื่อความแม่นย าทางสถิติ ทีมวิจัยได้เลือกท าการผลิตชิ้นงาน
ทั้งสิ้น 4 รอบ (Replicate) ต่อหนึ่งเงื่อนไขการออกแบบการ
ทดลอง 
 
ตารางที ่1 ปัจจัยและระดับที่ใช้ในการทดลอง 

ปัจจัย/ระดับ (a) (b) (c) 

มุมที่ใช้ 
ในการข้ึนรูป 

0๐/90๐ 45๐/135๐ 
0๐/45๐/  

90๐/135๐ 

ระยะห่างของเส้นใย
ในแต่ละชั้น 

 
0.25 มม. 

 
0.5 มม. 

 
0.75 มม. 

 
รูปแบบการขึ้ น รูปของปั จจัยการทดลองและ

กระบวนการวิจัยสามารถขยายความได้ดังต่อไปนี้ 
1) มุมที่ใช้ในการขึ้นรูปประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ 

(a) 0/90๐ (b) 45๐/135๐  และ (c) 0๐/45๐ /90๐/135๐ ดัง
รูปที ่1 
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V1-V2

Vs

X 100Porosity =

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงมุมที่ใช้ในการขึ้นรูป (อา้งอิงจาก [6]) 
 2) ระยะห่างระหว่างเส้นที่ใช้ในการขึ้นรูป (t) โดย
แต่ละรูปแบบจะประกอบด้วย 3 ระยะ คือ (1) ระยะ 0.25 
มม.(2) ระยะ 0.5 มม.และ (3) ระยะ 0.75 มม. ดังรูปที ่2 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ระยะห่างระหว่างเส้นที่ใช้ในการขึ้นรูป 
 
3) เครื่องขึ้นรูป 3 มิติที่ใช้ในการทดลองนี้คือเครื่อง

ขึ้นรูป 3 มิติชนิดเอฟดีเอ็ม (Fused Deposition Modeling) 
ยี่ห้อ  Makerbot รุ่น  Replicator โดยใช้เส้น ใยพีแอลเอ 
(MakerBot True White PLA Filament) ในการขึ้นรูปดัง
แสดงในรูปที ่3  

 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องขึ้นรูป 3 มิติ ชนิดเอฟดีเอม็ 
 

2.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของช้ินงาน 
 การวิเคราะห์คุณลักษณะโครงสร้างแต่ละรูปแบบ
ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติเชิงกล และพิจารณา
อัตราการเจริญเติบโตของเซลล์กับช้ินงานมีแนวทางการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

1) การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้คัดเลือก
ก ารวิ เค ร าะ ห์ ป ระ เด็ น ด้ าน ค ว าม พ รุ น ซึ่ ง ใ ช้ ตั ด สิ น
ความสามารถด้ านกายภาพของช้ินงานต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์โดยมีขั้นตอนการทดสอบคือ 
(1) น าช้ินงานมาวัดระยะห่างของรูพรุนแล้ว ด้วยเครื่องมือวัด
ขนาดความพรุนของชิ้นงาน (2) น าช้ินงานแต่ละชิ้นใส่ในถาด 
well-plate (3) ท าการหยดสาร Hexane ปริมาตร 5 มล. 
ด้วยปิเปตลงในหลุมของถาด 1 หลุม ปิดฝาและจับเวลา 5 
นาที (4) เมื่อครบ 5 นาที ท าการดูดสาร Hexane ออกจาก
หลุมที่ทดลอง ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 150 มล. และดูปริมาตรที่
สามารถดูดสารมาได้ (6) ค านวณหาค่าความพรุนของช้ินงาน 
ดังสมการที่ (1) 

 

       (1) 

      

เมื่อ V1 คือ ปริมาตร Hexane เริ่มต้น  
        V2 คือ ปริมาตร Hexane ที่เหลือ 
        VS คือ ปริมาตรช้ินงาน (Scaffold)  
  

2) การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล ได้คัดเลือกการ
วิเคราะห์ประเด็นด้านความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยค่ายัง
โมดูลัส (Young's modulus) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ดังนี้ (1) น าช้ินงานที่ถูกขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติแล้ว มา
ทดสอบเชิงกล โดยใช้เครื่อง Instron (2) ในการทดสอบครั้ง
นี้จะใช้หัวกด 10,000 นิวตัน วางช้ินงานลงบนฐาน และเริ่ม
ทดสอบด้วยวิธีการกดน าหนักบนช้ินงาน (3) น าค่าที่ได้มาท า
การหา stress และ strain (4) ค่าไปแสดงในกราฟ เพื่อหา 
Slope และค่า Young's modulus  

3) การทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ เพื่อ
ประเมินความสามารถว่าโครงสร้างในรูปแบบได้ จะ
เอื้ออ านวยต่อการจับยึดเซลล์ได้มากกว่ากัน โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์คือ (1) น าเซลล์ชนิดยึดเกาะ (Attached cells) 
SW1353 จ านวนหนึ่งแสนเซลล์พร้อมอาหารเลี้ยงเซลล์
ปริมาตร 1 มล. หยดลงไปโดยตรงบนช้ินงาน (2) ท าการเลี้ยง
เซลล์ไว้ในตู้เลี้ยงเซลล์ปลอดเช้ือ ควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศา
เซลเซียส ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง (3) หลังจากการเลี้ยงเซลล์จะท าการตรวจสอบการยึด
เกาะบนผิว well plate ด้วยกล้องจุลทรรศน์ แล้วเลี้ยงเซลล์
ต่อจนครบ 48 ช่ัวโมง ช้ินงานถูกน าออกจากอาหารเลี้ยง
เซลล์ (4) น าเซลล์ที่ได้มาย้อมด้วย Tryphan blue และล้าง
ด้วย PBS เพื่ อให้ เห็นเฉาะสีที่ย้อมติดเซลล์ เท่ านั้น  (5) 
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บันทึกภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์  (6) ท าการตรวจสอบ
ปริมาณของเซลล์ด้วยกระบวนการ MTT assay 
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

ผลการทดลองของงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้
เป็น 2 ประเด็น คือ (1) ผลการขึ้นรูปช้ินงานตามรูปแบบการ
ออกแบบการทดลอง  (2) ผลการทดสอบคุณลักษณะและ
วิเคราะห์ผลของปัจจัยการผลิต โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นดังน้ี 
 ผลการขึ้นรูปช้ินงานตามรูปแบบการออกแบบการทดลอง 

ช้ินงาน 3 มิติ ที่ถูกขึ้นรูปด้วยเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ
ชนิดเอฟดีเอ็ม ตามเง่ือนไขการออกแบบการทดลองทั้ง 9 
เงื่อนไขแสดงดังตารางที ่2 
  
ตารางที ่2 ตัวอย่างชิ้นงานจาก 9 เง่ือนไขการออกแบบการทดลอง 

มุมในการขึน้รูป 
 

ระยะห่างระหว่างเส้น 
ในการข้ึนรูป (มม.) ภาพประกอบ 

0๐/90๐ 0.25 

 

0๐/90๐ 0.5 

 

0๐/90๐ 0.75 

 

45๐/135๐ 0.25 

 

45๐/135๐ 0.5 

 

45๐/135๐ 0.75 
 

 
0๐/45๐/ 

90๐/135๐ 
0.25 

 

0๐/45๐/ 
90๐/135๐ 

0.5 

 

0๐/45๐/ 
90๐/135๐ 

0.75 
 

จากการทดลองขึ้นรูปช้ินงานตามเง่ือนไขการ
ออกแบบการทดลองทั้ง 9 เง่ือนไข เพื่อน าไปสู่การตรวจสอบ
คุณลักษณะทางเทคนิคต่าง ๆ ดังนี ้

1) การทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความพรุน  พบว่าช้ินงานที่มีเง่ือนไขการผลิตด้วย
ระยะห่างระหว่างเส้นของแต่ละชั้นที่ 0.25 มม. ไม่พบว่าเกิด
รูปพรุน เนื่องจากความละเอียดมากกว่าความละเอียดของ
เครื่องขึ้นรูป 3 มิติ ที่ใช้ในการทดลอง จึงท าให้เส้นใยเกิดการ
หลอมติดกันจนไม่เกิดเป็นช่องว่างเพียงพอต่อการดูดซับ 
Hexane ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความพรุน ดังนั้นผลการ
ทดสอบความพรุนจึงกระท าได้ต่อ 6 เง่ือนไขที่เหลือ โดย
แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความพรุนของโครงเล้ียงเซลล์ 

มุมใน 
การขึ้นรูป 

ระยะห่าง
ระหว่างเส้น 

(มม.) 

ค่าความ
พรุนเฉลี่ย 

(%) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

0๐/90๐ 0.5 88.75 0.085 

45๐/135๐ 0.5 52.5 0.104 

0๐/45๐/ 
90๐/135๐ 

0.5 91.25 0.063 

0๐/90๐ 0.75 83.75 0.095 

45๐/135๐ 0.75 86.25 0.118 

0๐/45๐/ 
90๐/135๐ 

0.75 88.75 0.041 

 
จากการวิเคราะห์ค่าความพรุน เป็นการแสดงให้

เห็นว่าช้ินงานรูปปแบบไหนสามารถเก็บน้ าหรือน้ าแทรกตัว
อยู่ระหว่างช่องว่างของช้ินงานได้ดีที่สุด จากผลที่แสดง จะ
เห็ น ได้ ว่ า  มุ มการขึ้ น รูปที่  45๐/135๐ระยะห่ างที่  0.5 
มิลลิเมตร มีค่าความพรุนต่ าที่สุด ในขณะที่รูปแบบช้ินงานที่
ขึ้นรูปด้วยมุม  0๐/45๐/90๐/135๐ ระยะห่างท่ี 0.5 มิลลิเมตร
มีค่าความพรุนมากที่สุด อย่างไรก็ตามจากวรรณกรรมต่างๆ 
จะแสดงค่าความพรุนที่เหมาะสมต่อการน าไปเลี้ยงเซลล์ใน
งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ควรมีค่าที่สูงกว่า 80 % ข้ึนไป [4-5] 

2) การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลเพื่อหาค่ายังโมดูลัส 
เพื่อวิเคราะห์ว่าช้ินงานมีความแข็งแรงสอดคล้องกับบริเวณ
อวัยวะหรือส่วนที่โครงเลี้ยงเซลล์จะน าไปปลูกถ่าย จึงต้องมี
การวิเคราะห์หาคุณสมบัติเชิงกลที่เหมาะสม โดยในการวิจัย
นี้ได้เลือกใช้ค่ายังโมดูลัสเพื่อมาเป็นตัวแทนของความแข็งแรง
ของโครงการสร้างจากงเง่ือนไขการผลิต ซึ่งผลการทดลอง
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แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช้ินงานที่ขึ้นรูปด้วยมุม 
0°/90° และระยะห่างระหว่างเส้น 0.5 มิลลิเมตร มีค่ายัง
โมดูลัสสูงสุด  

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแข็งแรงของโครงเล้ียงเซลล์ 

มุมใน 
การข้ึน

รูป 

ระยะห่าง
ระหว่าง

เส้น (มม.) 

ความ
เค้น
เฉลี่ย 
(MPa) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

โมดูลัส
เฉลี่ย 
(GPa) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

0๐/90๐ 0.5 34.495 1.329 0.748 0.069 

45๐/
135๐ 0.5 30.355 0.279 0.619 0.003 

0๐/45๐/ 
90๐/
135๐ 

0.5 19.683 1.891 0.475 0.011 

0๐ /90๐ 0.75 19.183 1.634 0.419 0.040 

45๐/
135๐ 0.75 20.238 0.463 0.46 0.016 

0๐/45๐/ 
90๐/
135๐ 

0.75 7.773 0.132 0.197 0.009 

 
3) การทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ 

พบว่าหลังจากท่ีได้ท าการเลี้ยงเซลล์ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน แล้ว
จึงย้อมสี เซลล์ที่เกาะติดอยู่บนช้ินงาน แล้วน าไปส่องกล้อง
จุลทรรศน์ แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนของแสง แล้วเราได้น า
ค่าการดูดกลืนของแสงมาท าการพิจารณาเปรียบเทียบท าให้
เราได้ทราบว่า ช้ินงานที่มีมุม 0°/90° และระยะห่างระหว่าง
เส้นที ่0.5 มิลลิเมตร มีปริมาณเซลล์เกาะบนช้ินงานมากท่ีสุด 
ซึ่งยืนยันด้วยการวิเคราะห์ MTT assay ซึ่งค่าการดูดกลืน
แสงสูงสุดเท่ากับ 33.6% ตัวอย่างภาพที่ได้จากการส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์แสดงดังรูปที่ 4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงเซลล์ที่เกาะอยู่บนชิ้นงาน 

 
4. สรุปผล  
    งานวิจัยนี้เป็นการทดลองเพื่อหารูปแบบการขึ้นรูปโครง
เลี้ยงเซลล์โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ ที่สอดคล้องต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ โดยแปรผันปัจจัยการขึ้น
รูป ประกอบด้วย มุมในการขึ้นรูปและระยะห่างระหว่างเส้น
ใยในแต่ละช้ันการขึ้นรูป ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะโครงเลี้ยง
เซลล์ที่ต้องการ ประกอบด้วยค่าความพรุน ความแข็งแรง
ของโครงสร้าง และความสามารถในการท าให้เซลล์ยึดเกาะ 
โดยมีการน าหลักการออกแบบการทดลองและ Full 
factorial มาใช้ในการก าหนดเง่ือนไขการขึ้นรูป ซึ่งผลจาก
การขึ้นรูปช้ินงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดเอฟดีเอ็ม ทั้ง 9 
เง่ือนไข 108 ช้ินงาน พบว่าการขึ้นรูปด้วยเง่ือนไขของ
ระยะห่างระหว่างเส้นที่ 0.25 มิลลิเมตร ไม่สอดรับกับความ
ละเอียดของเครื่อง และไม่สามารถทดสอบความพรุนได้ จึง
ท าการตัดจากการวิเคราะห์ในประเด็นเชิงกลและชีวภาพ 
ทั้งนี้ผลที่ได้จากการทดสอบความพรุนพบว่าสภาวะที่ดีที่สุด
ในด้านความพรุน เกิดจากช้ินงานทดสอบที่มีระยะห่าง
ระหว่างเส้นใย 0.5 มม. และมีมุมการขึ้นรูปแบบที่ 3 โดยได้
ค่าความพรุนเท่ากับ 91.25% อย่างไรก็ตามในงานวิศวกรรม
เนื้อเยื่อแล้วถือว่าโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีค่าความพรุนมากกว่า 
80 % ก็สามารถน าไปใช้งานได้  ส าหรับการทดสอบเชิงกล 
โดยการวิเคราะห์ค่ายังโมดูลัสพบว่า ช้ินงานที่ขึ้นรูปด้วย
รูปแบบที่ 1  และระยะห่างระหว่างเส้นใย 0.5 มม. ให้ค่ายัง
โมดูลัสสูงสุดเท่ากับ 0.748 จิกกะปาสคาล และในกรณีของ
การทดสอบการยึดเกาะของเซลล์นั้นพบว่าช้ินงานที่ขึ้นรูป
ด้วยมุมในการขึ้นรูปแบบที่ 1 และระยะห่าง 0.5 มม. ก็เป็น
รูปแบบช้ินงานที่มีคุณสมบัตินี้สูงกว่ารูปแบบอื่น ๆ โดยมีค่า
การดูดกลืนแสงจากเซลล์ที่ปรากฏในโครงสร้างเท่ากับ 
33.6% แสดงถึงการเจริญของเซลล์ ได้ดีกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบวิธีการขึ้นรูปเส้นใยชีววัสดุส าหรับการขึ้นรูป 3 มิติชนิดเอ็ฟดีเอ็ม โดยต้อง
มีความสอดคล้องกับการท างานของเครื่องขึ้นรูป 3 มิติที่จะน าไปประยุกต์ใช้ โดยท าการศึกษาแนวคิดการขึ้นรูป 2 รูปแบบคือ
วิธีการฉีดและการอัดรีด พร้อมท าการศึกษาเปรียบเทียบเส้นใยชีววัสดุที่ผลิตขึ้นกับเส้นใยที่มาพร้อมเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ กับเส้น
ใยที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด โดยประเด็นที่พิจารณาประกอบด้วยความสม่ าเสมอของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยชีววัสดุและ
คุณสมบัติการรับแรงดึง  ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเส้นใยที่ผลิตมาพร้อมใช้งานกับเครื่อง (Makerbot Replicator) นั้นมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 1.726 มม. และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.015  มม. มีค่ายังโมดูลัสเท่ากับ 1.655 จิกะปาสคาล  
ในขณะที่เส้นใยท่ีซื้อจากประเทศจีนนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.739 มม. และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.011 มม. 
มีค่ายังโมดูลัสเท่ากับ 1.089 จิกะปาสคาล ทั้งนี้เมื่อท าการวิเคราะห์เส้นใยชีววัสดุที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการฉีดนั้น ได้ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 1.781 มม. โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.273 มม. และค่าความสามารถในการรับแรงดึงต่ า เส้นใย
มีความเปราะสูงจนไม่สามารถวิเคราะห์ความเครียดได้ และไม่สามารถข้ึนรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้ เนื่องจากเกิดการแตกหัก
ของเส้นใยในขณะท าการป้อนเข้าสู่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในทางกลับกันเส้นใยที่ผลิตโดยการอัดรีด พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.653 มม. โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.107 มม. มีความสามารถในการรับแรงดึงปานกลาง โดยมีค่ายัง
โมดูลัสเท่ากับ  0.908 จิกะปาสคาล  โดยเส้นใยชนิดนี้สามารถข้ึนรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้โดยไม่เกิดการแตกหัก ทั้งนี้เส้นใย
ที่พัฒนาขึ้นจะน าไปขึ้นรูปและทดสอบกับช้ินงานขึ้นรูปดังกล่าวทั้งในเชิงกายรูปที ่เชิงกล และเชิงชีวรูปที ่เพื่อพิจารณาปรับปรุง
ก่อนการน าไปประยุกต์เพื่อการขึ้นรูปช้ินงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ต่อไป 

ค าหลัก: การขึ้นรูปสามมิติ เครื่องขึ้นรูป 3 มิติแบบเอ็ฟดีเอ็ม เส้นใยชีววัสดุ  
 
Abstract 

This research aims to develop and compare the fabrication of biomaterial filament for fused 
deposition modeling (FDM)  3D printing, relative to forming conditions of the employed 3D printer.  Two 
filament forming techniques:  Injection and Extrusion process were studied and compared. Furthermore, 
comparison of developing filaments and commercial filaments was investigated in terms of the 
consistency of filament diameter and the tensile strength property. The results show that the Makerbot 
filament has an average diameter of 1.726 mm, with a standard deviation of 0.015 mm.  and Young 
Modulus of 1.655 GPa , while the Chinese manufactured filament has 1.739 mm on average diameter, with 
0.011 mm standard deviation and 0.908 GPa on Young Modulus.  In the meantime, the results from the 
the injection molded filament show that its average diameter is 1.781 mm, with a standard deviation of 
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0.273 mm. The filament has a very low tensile strength and brittle. Thus, this filament could not be used 
for 3D printing because the filament was easily broken when loading to the filament feeding system on 
the FDM 3D printer. On the other hand, the extruded filament has an average diameter of 1.653 mm, with 
a standard deviation of 0.107 mm and the Young Modulus of 0.908 GPa. This filament can be loaded and 
formed into a 3D structure with FDM 3D printer.  Further investigation on Physical, Mechanical, and 
Biological properties needed to be performed prior to the implementation for Biomedical Engineering 
Applications. 
Keyword: 3D Printing, FDM 3D Printer, Biomaterial filament 
 
1. บทน า 
        ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้มีการพัฒนาและมีการ
ใช้งานอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกลง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เค รื่ อ งพิ ม พ์  3 มิ ติ  ช นิ ด เอ็ ฟ ดี เอ็ ม  (Fused 
Deposition Modeling) ซึ่งมีหลักการท างาน คือ ท าการใส่
เส้นพลาสติกที่ละลายได้หรือเส้นใยพลาสติกชนิดพีแอลเอ 
(Polylactic Acid) ผ่านอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ให้ความร้อน จน
เส้นใยวัสดุหลอมละลาย จากนั้นก็จะน ามาท าการหยดเรียง
ตัวขึ้นรูปเป็น ช้ัน ๆ เพื่อขึ้นรูปช้ินงานที่มีรูปแบบความ
ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า โดยได้มีการศึกษาวิจัยว่า
สามารถน าเครื่องพิมพ์ดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านชีว
การแพทย์ได้ ซึ่งวัสดุทางการแพทย์เป็นวัสดุที่มีความส าคัญ 
และได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเทียม เช่น ขาเทียม 
กระดูกสะโพกเทียม หูเทียม เส้นเลือดเทียม [1] และ โครง
เลี้ยงเซลล์ [2] ซึ่งเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้นต้องอาศัยเส้นใยจาก
พลาสติกที่สอดคล้องกับประเภทเครื่องขึ้นรูป  3 มิติด้วย
เช่นกัน  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเส้นใยพลาสติกสามารถผลิตได้จาก
กระบวนการขึ้นรูปที่หลากหลาย เช่น การฉีดและการอัดรีด 
แต่ต้องควบคุมเง่ือนไขการผลิต เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการน าไปใช้งานได้ [3-4] อย่างไรก็ตามในกรณี
ของเส้นใยพีแอลเอที่น ามาใช้ขึ้นรูปบนเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ 
ผู้ใช้ในประเทศกลับต้องสั่งมาจากบริษัทผู้ผลิตเส้นใยจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก อันเนื่องมาจากปัญหาด้านวัตถุดิบพี
แอลเอต้องสั่งมาจากต่างประเทศ การวิจัยนี้ในอนาคตจึงอาจ
ทดแทนได้ โดยการวิจัยก่อนหน้านี้ท าให้ทีมวิจัยสามารถผลิต
พลาสติกชนิดพีแอลเอได้แล้วในระดับห้องปฏิบัติการ แต่ยัง
ขาดการประเมินคุณลักษณะว่าเส้นใยที่ขึ้นรูปนี้มีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มากน้อย
เพียงใด  
     ในการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการผลิตเส้นใยชีววัสดุ
จากเม็ดพลาสติกพีแอลเอ ส าหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
ด้ วยกระบวนการฉีดและกระบวนการอัดรีด  โดยจะ
ท าการศึกษาเปรียบเทียบเส้นใยชีววัสดุจากการขึ้นรูปด้วย 2 

เทคนิค ได้แก่  วิธีการฉีดและการอัดรีด พร้อมท าการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติกับเส้นใยที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
โดยมีเกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและเชิงกล โดยท าการ
วัดความแม่นย าของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใย และการ
วิเคราะห์ค่ายังโมดูลัส ซึ่งเป็นตัวระบุได้ว่าเส้นใยดังกล่าวจะ
สามารถน าไปป้อนเข้าเครื่องขึ้นรูปและหลอมออกมาเป็น
โครงสร้าง 3 มิติได้อย่างเหมาะสม   
 
2. วิธีการทดลอง 
    การวิจัย ในครั้ งนี้ ได้ท าการวิจัย โดยแบ่ งหั วข้อ การ
ด าเนินการออกเป็นขั้นตอนดังนี ้

1) ศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกพีแอลเอที่ ใช้เป็น
วัตถุดิบหลักของผลิตเส้นใยชีววัสดุส าหรับการขึ้นรูปด้วย 3 
มิติชนิดเอ็ฟดีเอ็ม 

2) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการฉีด 
เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ส าหรับฉีดขึ้นรูปเส้นชีว
วัสดุพีแอลเอ  

3) ออกแบบอุปกรณ์ขึ้นรูปวัสดุ เพื่อใช้ผลิตเส้นใยชีว
วัสดุที่สอดคล้องตามแนวทางการฉีดขึ้นรูปเส้นใย โดยมี
ประเด็นการวิเคราะห์ 4 ประเด็นคือ (1) ระบบอัดก าลังที่ใช้
ในกระบวนการฉีด (2) ทิศทางการเคลื่อนท่ีของแรง (3) วัสดุ
ที่ใช้สร้างอุปกรณ์ (4) อุปกรณ์สร้างความร้อน 

 จากการวิเคราะห์ทางกลุ่มผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบการ
จัดท าอุปกรณ์ขึ้นรูป ซึ่งจะท าการออกแบบรายละเอียดต่าง 
ๆ เพื่อที่จะน าไปสร้างเป็นอุปกรณ์เพื่อท าการฉีดขึ้นรูป โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนแรกคือหัวฉีด (Die) 
ที่ท าหน้าที่ฉีดเส้นออกมาโดยจะมีลักษณะเห็นกรวยแหลม
เพื่อลดแรงเสียดทาน ส่วนที่สองตัวกระบอกต้องมีความ
แข็งแรงเพื่อรองรับการอัด ส่วนสุดท้ายก้านอัดก าลังจะต้องมี
ขนาดพอดีกับกระบอกเพื่อให้สามารถสร้างแรงอัดได้อย่างมี
ประสิทธิรูปที่ ดังแสดงในรูปที่ 1  
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รูปที ่1 โครงสร้างกระบอกฉีดเส้นใยพแีอลเอ 

 
4) สร้างอุปกรณ์ขึ้นรูปวัสดุ จากการออกแบบ โดยมี

อุปกรณ์ขึ้นรูป เช่น สร้างกระบอกฉีดเส้นใยโดยใช้เหล็กเพลา
กลมกลึงขึ้นรูป การท าเกลียวหมุนบริเวณหัวฉีดเพื่อที่จะท า
การถอดประกอบได้ โดยจะใช้เครื่องไฮดรอลิกเป็นตัวส่ง
ก าลังในการดันใหพ้ีแอลเอที่ผ่านการหลอมเหลวแล้วออกจาก
ปลายหัวฉีดซึ่งจะได้ลักษณะชิ้นงานตามรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 กระบอกฉีดที่ส าหรับการขึ้นรูปเส้นชีววัสด ุ
 
เมื่อได้ท าการสร้างอุปกรณ์ขึ้นรูปวัสดุเรียบร้อยตามที่ได้

ออกแบบแล้วจะท าการด าเนินการผลิตเส้นใยชีววัสดุโดยการ
ฉีดขึ้นรูป ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ท าการติดตั้งกระบอกฉีดเส้นใยในแนวตั้งกับเครือ่งกด 
Hydraulic จากนั้นท าการยึดให้แน่น  

2. ท าการเตรียมเครื่องอบร้อนและท าการตั้งค่าความ
ร้อนที่อุณหภูมิ  230 องศา จากนั้นเตรียมเม็ดพีแอลเอ
ปริมาณ 100 มิลลิลิตรเพื่อที่จะใช้อบร้อนเพื่อที่จะท าการฉีด
ขึ้นรูปต่อไป   

3. ท าการอบร้อนจากอุณหภูมิห้องจนถึงที่อุณหภูมิ 230 
องศา โดยใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง และจากนั้นจะได้
พลาสติกพีแอลเอที่พร้อมส าหรับการขึ้นรูปแบบฉีดต่อไป 

4. ท าการปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์โดยใช้ โดยใช้เครื่อง
เป่าลมร้อน (Heat Gun) เป่าให้ความร้อนเพื่อลดการถ่ายเท
ความร้อนออกไป จากนั้นก็จะท าการเทพีแอลเอที่ผ่านการ
อบร้อนลงในกระบอกเพื่อท าการฉีดเส้นพลาสติกโดยใช้

เครื่องเป่าลมร้อนเป่าให้ความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิระหว่าง
กระบวนการ 

5. ใช้เครื่องไฮดรอลิกกด เพื่อท าการฉีดเส้นพีแอลเอ 
โดยใช้ความเร็วในการกด 1 มม.ต่อวินาที และยังคงเครื่อง
เป่าลมร้อนเป่าให้ความร้อนเป็นระยะ เพื่อรักษาอุณหภูมิ
ระหว่างกระบวนการฉีด แสดงดังรูปที่ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตเส้นพีแอลเอโดยใช้กระบอกฉีด 
 

6. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลที่ได้เพื่อหาจุดบกพร่องใน
ออกแบบอุปกรณ์และ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและน าปัญหาที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ปรับปรุงกระบวนการ 

7. ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องอัดรีดส าเร็จรูป เพื่อท าการ
ผลิตเส้นใยชีววัสดุจากพีแอลเอ ด้วยกระบวนการอัดรีด  

เมื่อท าการศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องอัดรีดแบบส าเรจ็รปู
แล้วจากนั้นก็จะท าการขึ้นรูปโดยใช้เครื่องอัดรีด โดยเริ่มจาก
การตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่อง ที่ 230 องศา เมื่ออุณหภูมิของ
เครื่องพร้อมที่จะใช้งานแล้ว จะท าการใส่พีแอลเอแบบเม็ด 
ปริมาณ 100 มล. เข้าไปในช่องด้านบนจากนั้นรอให้เครื่อง
อัดรีดเส้นออกมาซึ่งแสดงดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 กระบวนการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีด 

 
8. ท าการศึกษาเปรียบเทียบเส้นใยชีววัสดุที่ผลิตด้วย 

กระบวนการฉีดขึ้นรูปและกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป กับเส้น
ใยที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดในประเด็นด้านความแม่นย าของ
ขนาดเส้นใย โดยท าการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
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ใยชีววัสดุตลอดความยาวจ านวน 20 ค่าข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์ผลทางสถิติ 

8. น าเส้นชีววัสดุในกระบวนการผลิตทั้งสองและเส้นใย
มาตรฐาน มาท าการทดสอบแรงดึงเพื่อท าการวิเคราะห์ค่ายัง
โมดูลัส โดยจะท าการตัดเส้นใยชีววัสดุที่ความยาว 15 
เซนติเมตร และท าการใช้ อุปกรณ์จับยึดดังรูปที่ 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 การทดสอบแรงดึงเส้นใยชีววัสด ุ
 

9. ศึกษากระบวนการขึ้นรูปช้ินงาน บนเครื่องขึ้นรูป 3 
มิติ แบบเอ็ฟดีเอ็ม   พร้อมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ในการขึ้นรูป ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
 

รูปที ่6 การทดสอบเส้นใยชวีวัสดกุับเครื่องพิมพ์ 3 มิต ิ
 

3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 
 เมื่อท าการสร้างอุปกรณ์การฉีดขึ้นรูป ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ได้ท าการออกแบบไว้ จากนั้นก็จะท าการผลิตเส้นใยชีว
วัสดุจากชีววัสดุประเภทพีแอลเอ ด้วยกระบวนการฉีด โดย
เริ่มจากท าการอบร้อนเม็ดพีแอลเอจากอุณหภูมิห้องจนถึงที่
อุณหภูมิ 230 องศา จากนั้นท าการเทลงกระบอกฉีดและใช้
เครื่องไฮดรอลิกกด โดยใช้ ใช้แรงกด 55 กิโลปาสคาล ซึ่งเมื่อ
ท าการผลิตเส้นใยชีววัสดุด้วยกระบวนการฉีดที่อุณหภูมิ 230 
องศาจะได้เส้นใยดังรูปที ่7 และ รูปที่ 8 แสดงเส้นใยที่ได้จาก
การอัดรีดที่อุณหภูมิเดียวกัน และรูปที่ 9 และ 10 แสดง
ภาพถ่ายของเส้นใยที่มาพร้อมเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ และ เส้นใย
ที่ซื้อจากประเทศจีน ตามล าดับ 
  

 
 
 
 
 

 
รูปที ่7 เส้นใยชีววัสดุที่ผลิตจากกระบวนการฉีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 เส้นใยชีววัสดุที่ผลิตจากกระบวนการอัดรีด  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 เส้นใยชีววัสดุที่ผลิตจากบริษัท Makerbot   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 เส้นใยชีววัสดุผลิตจากผู้ผลิตประเทศจีน 
 

 1) การทดสอบความสม่ าเสมอขนาดเส้นผ่านศูนย์ 
กลางของเส้นใยชีววัสดุ 
 ผลการทดสอบความสม่ าเสมอขนาดของเส้นผ่านศูนย์ 
กลาง ของเส้นโดยท าการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของ
เส้นใยชีววัสดุตลอดความยาวของเส้นใยชีววัสดุจ านวน 20 
ค่า โดยพบว่าเส้นใยที่มาพร้อมเครื่องขึ้นรูป 3 มิติยี่ห้อ 
Makerbot มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 1.726 มม. โดยมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.015  มม. ในขณะที่เส้นใยที่
ซื้อจากประเทศจีนนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 1.739 
มม. และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.011 มม. ส าหรับเส้น
ใยที่ขึ้นรูป ด้วยการฉีดได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 
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1.781 มม. โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.273 มม. 
ในขณะที่ เส้นใยที่ขึ้นรูปด้วยการอัดรีดมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่  1.653 มม. โดยมีส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.107 มม. 
 2) การทดสอบความแข็งแรงต่อการดึงเส้นใยชีววัสดุ  
 ผลของการทดสอบแรงดึงเพื่อท าการวิเคราะห์ค่ายัง
โมดูลัส โดยจะท าการตัดเส้นใยชีววัสดุที่ความยาว 15 
เซนติเมตร และท าการใช้อุปกรณ์จับยึดบริเวณปลายทั้งสอง
ด้ าน  เส้น ใยที่ ใช้ทดสอบมีความยาวเริ่มต้ น  (L0) 120 
มิลลิเมตร โดยจะท าการทดสอบเส้นใยชีววัสดุที่ผลิตทั้ง 2 
เทคนิคคือการฉีด และการอัดรีด เพื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบเส้นใยมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 1 
 
  ตารางที ่1 ผลการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของเส้นใย 

คุณสมบัต ิ

เส้นใยมาตรฐาน เส้นใยจากงานวิจยั 

เส้นจาก
บริษัท 

Makerbot 

เส้นจาก
ผู้ผลิต

ประเทศจีน 
การฉีด การอัดรีด 

ความเค้น 
(kN/m2) 

44,624.43 45,281.56 8,076.26 21,299.81 

ความเครียด 
26.97  
x10-3 

41.58 
x10-3 

N/A 
23.45 
x10-3 

ค่ายัง
มอดูลัส
(GPa) 

1.655 1.089 N/A 0.908 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ที่ได้ แสดงให้เห็นว่าเส้น
ใยของบริษัท Makerbot ที่มาพร้อมเครื่องขึ้นรูป 3 มิติชนิด
เอ็ฟดีเอ็มนั้นมีค่าสูงสุด ตามมาด้วยเส้นใยที่มาจากผู้ผลิต
ประเทศจีน  และตามมาด้วยเส้นใยที่ได้จากการอัดรีด  ส่วน
เส้นใยที่ข้ึนรูปด้วยวิธีการฉีดนั้นพบว่าเส้นใยมีความเปราะ ซึ่ง
เมื่อน าไปทดสอบแรงดึงพบว่าทนแรงดึงได้ต่ า และ วัดค่า
ความเครียดของช้ินงานไม่ได้  

3) การทดสอบการขึ้นรปูช้ินงานบนเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ
แบบเอ็ฟดีเอ็ม 

เมื่อน าเส้นใยชีววัสดุที่ขึ้นรูปทั้ง 2 กระบวนการ จาก
งานวิจัยนี้ไปทดสอบการขึ้นรูปด้วยเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ แบบ
เอ็ฟดีเอ็ม พบว่า เส้นใยที่ได้จากการฉีดขึ้นรูปไม่สามารถ
น าไปขึ้นรูปบนเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้ เนื่องจากเส้นใยมีความ
เปราะสูง เมื่อถูกระบบป้อนเส้นดึงไปสู่ระบบท าความร้อน
เพื่อหลอมเส้นให้หยด พบว่าเส้นเกิดการแตกหัก จนไม่
สามารถป้อนเส้นได้ (ดังรูปที่ 11) จึงสรุปได้ว่ากระบวนการ
ฉีดขึ้นรูปของงานวิจัยนี้ไม่เหมาะสมต่อการน าไปผลิตเส้นใย

ส าหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่นนี้ได้  ในทางกลับกันเส้นใยที่ผ่าน
การอัดรีดนั้นสามารถน าไปป้อนเข้าสู่เครื่องขึ้นรูป 3 มิติและ
ท าการขึ้นรูปได้ ดังแสดงในรูปที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 เส้นใยจากการฉีดขึ้นรูปทีห่ักภายในระบบปอ้น 

 

 

 
 
 

 

รูปที่ 12 การขึ้นรูป 3 มิติ จากเส้นใยจากการอัดรีด 

 
4. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 จากการศึกษาพบว่าเส้นใยที่ผลิตและจ าหน่ายใน
ท้องตลาดนั้นมีเส้นผ่านศูนย์ที่คงที่มากกว่าเส้นใยที่ผ่านการ
ขึ้นรูปทั้งการฉีดและการอัดรีด ทั้งนี้เนื่องจากในการผลิตเส้น
ใยมาตรฐานนั้นมีระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ใช้ชุด
ควบคุมที่แม่นย า ในขณะที่การทดลองนี้เป็นการใช้คนเป็นผู้
ควบคุมการดึงเส้นใยออกจากระบบฉีดและระบบอัดรีด  และ
ส าหรับประเด็นคุณสมบัติเชิงกลนั้นพบว่าเส้นใยที่ผ่านการฉีด
ขึ้นรูปนั้นมีคุณสมบัติกสารรับแรงดึงที่ต่ า น่าจะมีสาเหตุจาก
ความสามารถในการควบคุ มอุณ หภู มิ ของพลาสติ ก
หลอมเหลวของกระบอกฉีดขึ้นรูป ซึ่งการผันแปรอุณหภูมิ
ระหว่างการฉีดจะส่งผลให้เกิดความเครียดในเส้นใยและ
ส่งผลให้ช้ินงานที่ได้มีความเปราะ ซึ่งจะต่างจากเส้นใยที่ขึ้น
รูปด้วยเครื่องอัดรีดซึ่งมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีกว่า ดังนั้น
จึงสามารถน าไปขึ้นรูปด้วยเครื่องขึ้นรูป 3 มิติชนิดเอ็ฟดีเอ็ม
ได้โดยไม่เกิดการแตกหักระหว่างการท างาน 
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break of poly ( lactic acid)  thin sheets by 
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การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตแผ่นชิปบอร์ด  
PRODUCTIVITY INCREASING FOR CHIP BOARD IN MANUFACTURING PROCESS 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาการเพิ่มผลติในกระบวนการผลติแผ่นชิปบอรด์ของบริษัทกลุ่มตัวอย่าง โดยเนื่องจากกลุ่มบริษัท
ตัวอย่างต้องการเพิ่มก าลังการผลติเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น และโดยปัจจุบันก าลังการผลติ
ไม่เพียงพอ โดยงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพของสินค้าใหลู้กค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจยันี้ 
ประกอบด้วย ศึกษาการไหลของกระบวนการผลติ หลักการลดความสูญเปลา่ งานท่ีเป็นจุดคอขวด การท างานท่ีซ้ าซ้อน 
เครื่องมือควบคุมคณุภาพท้ัง 7 ชนิด ส าหรับการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ได้แกแ่ผ่นตรวจสอบ ผังพา
เรโต และแผนภาพการวิเคราะห์เหต ุ จากการศึกษาพบว่าควรจะมกีารออกแบบและประยุกต์ใช้อุปกรณ์จับยึด (Jig and 
Fixture) เข้ามาช่วยในการปรับปรุงและแกไ้ขสภาพปัญหาที่เกดิขึน้ โดยจากการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพบว่าสามารถ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงไดจ้าก 21 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 19 ขั้นตอน และสามารถลดผลรวมของเวลาที่ใช้ในการผลติ
แผ่นชิปบอร์ดทุกขั้นตอนจาก 49.87 นาที/ รอบการท างาน ลดลงเหลือ 42.17 นาที/ รอบการท างาน ลดลง 7.7 นาที/ 
รอบการท างาน และสามารถเพิม่ผลผลติเฉลีย่ได้จาก 1098 หน่วย/เดือน เพิม่ขึ้นเท่ากับ 1256 หน่วย/เดือน คดิเป็นร้อย
ละ 114.39  
ค าหลัก: งานท่ีเป็นจุดคอขวด แผน่ชิปบอร์ด, อุปกรณ์จับยึด 
 
Abstract 
This research is to study on the balancing process from the factory group. The company plan to 
increase the production capacity to meet the customer demand. At present the capacity is not 
sufficient so the research aims to study current flow process chart and find ways to improve the 
production process by using the waste reduction principles seven tool of quality control for collecting 
the  data and analyze the cause of the problem such as Pareto analysis and Cause and effect diagram 
to research. The study found that the design and application of jig and fixture should be used to 
improve and correct the problem. Then the result of this research has been improved the production 
capacity by reducing the total time for all operation steps from 49.87 minute to 42.17 minute and the 
new process had been reduced from 21 steps to 19 steps. Which had been improved the actual 
productivity from 1098 set/month to 1,256 set/month. 
Keywords:  Balancing process, Waste reduction, Cycle time. 
 
1. บทน า 
 ในการด าเนินธุรกิจใดๆนั้นสิ่งท่ีส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจ
พึงแสวงหาคือผลก าไรหรือความคุ้มค่าค าว่าคุ้มค่า  ใน
ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การบริหารทรัพยา
การที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด อาจจะด้วย
การการลดต้นทุนการผลิต การลดเวลาการท างานหรือการ
ลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า การท างานท่ีซับซ้อน ซ้ าซ้อน

ท าให้เสียเวลาในการผลิตมากขึ้นเกิดของเสียจากการผลิต
มากข้ึน ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาหลัก อย่างหนึ่งใน
การเพิ่มก าไร และความอยู่รอดขององค์กร 
ซึ่งบริษัทกลุ่มตัวอย่าง ได้มีการน าขยะกล่องบรรจุภัณฑ์ ยู 
เอช ที ท่ีได้รับจากแหล่งต่างๆไปผ่านกรรมวิธีการผลิตแผ่นชิ
ปบอร์ด (Chip-Board) หลายขั้นตอน เช่น การบดวัตถุดิบ 
การน าวัตถุดิบบรรจุลงในแม่พิมพ์ การอัดร้อน (Hot Press) 
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การอัดเย็น (Cold Press) หรือการตรวจสอบ (Inspection)  
เป็นต้น ซึ่งจากกรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) 
ของแผ่นชิปบอร์ดนี้ ผู้จัดท าปริญญานิพนธ์ได้มีการศึกษาและ
ได้มีการระดมสมอง (Brain Stromming) จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสายการผลิตพบว่ามีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สายการผลิตนี้ คือ มีขั้นตอนการท างานหลายขั้นตอนและใช้
เวลาในการผลิตแผ่นชิปบอร์ดค่อนข้างสูงซึ่งส่งผลให้เกิด
ภาวะการผลิตล่าช้าและส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านของการ
เสียโอกาสจากการผลิตช้ินงานไม่ทันตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทยังไม่มีระบบ
การปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน ขาดการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและขาดอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนทางด้านการผลิต 
จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 
 ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดท าจึงได้พิจารณาและเล็งเห็น
ถึงความส าคัญที่ จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ ไขปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไข
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อให้กระบวนการผลิตแผ่นชิปบ
อร์ดมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงขึ้นและลดภาวะการสูญเสียโอกาสทางด้านการ
ผลิตให้ต่ าลงต่อไป 
1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการผลิตแผ่นชิปบอร์ด 
1.2.2 เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในกระบวนการผลติแผ่นชิปบ
อร์ด 
1.3. ขอบเขตของการศึกษาการวิจัย 
1.3.1 ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นชิปบอร์ด ขนาด กว้าง×
ยาว×สูง เท่ากับ 800×1000×15 mm.  
1.3.2 ศึกษาการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในกระบวนการผลติ
แผ่นชิปบอร์ดด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ในการศึกษา
การท างาน 
1.3.3 ศึกษาผลผลิต เวลาและขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ก่อน-
หลัง) การประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS และภายหลังการใช้
อุปกรณ์ช่วยทางการผลิตมาช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต
แผ่นชิปบอร์ด 
1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 สามารถเพิ่มผลผลติในกระบวนการผลิตแผ่นชิปบอร์ด 
1.4.2 สามารถลดเวลาและลดขั้นตอนในกระบวนการผลติ
แผ่นชิปบอร์ดได ้
1.4.3 สามารถลดการสูญเสียโอกาสทางด้านการผลติใน
กระบวนการผลติแผ่นชิปบอรด์ได ้
1.4.4 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลติแผ่นชิ
ปบอร์ดให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับปรุงการ

ท างานเพื่อเพิ่มผลติภาพ (Productivity)  
2.1 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity)  

หมายถึง อัตราส่วนระหวา่งผลผลติที่ได้ (Output) 
กับปัจจัยน าเข้า (Input) หรือเรียกว่า อัตราผลิตภาพ คือ 
อัตราส่วนของผลผลิตจริง (Output) ต่อทรพัยากรที่ใช้จริง 
(Input) [1] โดยสามารถค านวณได้ดังสมการที ่1  
 

อัตราผลิตภาพ =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 
  (1)  

 
2.2 การลดความสูญเปล่า 7 ประการ [2] ประกอบด้วย  
1) การผลิตมากเกินไป (Overproduction)  
2) การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)  
3) การขนส่ง (Transpiration)  
4) การเคลื่อนไหว (Motion)  
5) กระบวนการผลิต (Processing)  
6) การรอคอย (Delay)  
7) การผลิตของเสีย (Defect)  
2.3 เคร่ืองมือควบคุมภาพ 7 ชนดิ  

เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ
ในกระบวนการท างาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา 
การเลือกปัญหา การส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การ
ค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงเพื่อการแก้ไข
ได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดท ามาตรฐานและควบคุม
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง  7 
ประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ(Check Sheet)แผนผังพาเรโต
(Pareto Diagram) กราฟ (Graph)แผนผังแสดงเหตุและผล 
(Cause & Effect Diagram)แผนผังการกระจาย (Scatter 
Diagram)แผนภูมิควบคุม (Control Chart) และฮิสโตแกรม 
(Histogram) [3,4] 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษากระบวนการผลิต  แผ่นชิปบอร์ด (Chip 
Board) หรือแผ่นกรีนบอร์ด (Green Board) เป็นแผ่นส าเร็จ
ที่ เกิดขึ้นจากการน ากล่องเศษ UHT ที่ เป็นของเสียจาก
กระบวนการผลิตหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานรวมถึงเป็น
ของเสียที่ได้จากการตั้งจุดรับบริจาคกล่องจากโครงการกล่อง
วิเศษ มาผ่านกรรมวิธีการผลิตในการผลิตเริ่มต้น (อยู่ใน 
Prototype Line) ซึ่ งมี ส่ วน ผสม ของกล่ อ ง UHT 85% 
พลาสติก 15%, กล่อง UHT 90% พลาสติก 10% และ 
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กล่อง UHT 95% พลาสติก 5% (ได้จากการศึกษา และการ
ทดลอง) ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1  รูปแผ่นชิปบอร์ด ในอัตราสว่นต่าง ๆ 

กระบวนการผลิตหลัก คือ เครื่องบดย่อยกล่อง UHT, เศษ
กล่อง UHT, เครื่องอัดร้อน , เครื่องอัดเย็น และ เครื่องตัด
ขอบ โดยมีขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 21 ขั้นตอนเพื่อแปรรูป

ให้ เป็นแผ่นส าเร็จ มีลักษณะเป็นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 
กว้าง×ยาว×หนา เท่ากับ 800×1000×15 mm. แสดงดังรูป
ที่ 2 ตัวอย่าง แผ่นชิปบอร์ด (Chip Board)   

     

รูปที่ 2  ตัวอยา่งการน าแผ่นชปิบอร์ดไปใช้งาน
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการผลิตของแผ่นชิปบอร์ด 

ขั้นตอนการท างาน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา 
(นาที) 

สัญลักษณ ์

     

1.ตรวจสอบเครื่องจักร  
0.41 

     

2.เปิดเครื่องอัดร้อน - 0.18      

3.เตรียมถาดแม่พิมพ ์ 2 0.85      

4.วางแผ่นสแตนเลสลงบนแม่พิมพ์ครั้งที่ 1  0.32      

5.วางแผ่นเทปล่อนทับแผ่นสแตนเลส  0.33      

6.ใสวัตถุดิบลงในถาดแม่พิมพ ์  0.46      

7.เกลี่ยวัตถุดิบให้เรียบ  0.36      

8.วางแผ่นเทปล่อน  0.28      

9.วางแผ่นสแตนเลสลงบนแม่พิมพ์ครั้งที่ 2  0.31      

10.ใส่ Stopper   0.17      

11.ป้อนแม่พิมพ์เข้าสู่เครื่องอัดร้อนโดยใช้ X-Lift 5 1.41      

12.SET UP M/C  0.18      

13.เร่ิมกระบวนการอัดร้อนแบบ Automaitc  30.00      

14.น าถาดแม่พิมพ์ออกโดยใช้ X-Lift  1.45      

15.ใช้แขนกลยกแม่พิมพ์ขึ้น   0.24      

16. แยกแผ่นสแตนเลส  0.18      

17. ย้ายแผ่นชปิบอร์ดไปที่เครื่องอัดเย็น 5 0.14      

18.ท าการอัดเย็น  5.00      

19. แกะแผ่นเทปล่อนออก  0.07      

20. ตรวจสอบแผ่นชิปบอร์ด  0.15      

21. น าแผ่นชปิบอร์ดไปเก็บในคลังสินค้า 23 2.00      

รวม (ผลิตได้ 5 ชิ้น/รอบการท างาน) 35 47.5      
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3.2 การวิเคราะห์ปัญหา 

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและผลของปัญหาใน
สายการผลิตได้มีการระดมสมอง โดยลงความเห็นว่ามี
หัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
วิธีการท างาน  (Method) ล าดับขั้นตอนการท างาน 
(Sequence) เวลาที่ใช้ในการท างาน (Time)  และจาก
การค านวณหาก าลังการผลิตที่ต้องการโดยเวลาการผลิต
ปัจจุบันต่อรอบการท างานได้ 47.5 นาที/รอบการท างาน 
ซึ่งผลิตได้ครั้งละ 5 แผ่น จึงได้เวลาการผลิตต่อแผ่นคือ 
9.5 นาที/แผ่น และได้ก าลังการผลิตต่อวัน คือ 50 แผ่น 
ซึ่งเป้าหมายต้องการผลิตให้ได้วันละ 60 แผ่น 
 

Takt Time  =  
เวลาท างานปกติในหน่ึงวัน

จ านวนช้ินงานที่ต้องการต่อวัน 
 

 

Takt Time  =  
8x60

60
 = 8 นาที/แผ่น 

 
 
 
 

 
ตารางที่ 2 การให้คะแนนความรุนแรงของปัญหา 

 

C2 80 36 24 12

Percent 52.6 23.7 15.8 7.9

Cum % 52.6 76.3 92.1 100.0

C1 คุ ณภาพงานตุ ุ าไมุ มุ มาตรฐานการทุ างานใชุ  เวลามากวุ  ธุ การทุ างาน
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รูปที่ 3  แสดงแผนภูมพิาเรโต(Pareto- Chart) 

 

ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยการน าแผนภูมิก้างปลา มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาจะช่วยท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงเป้าหมายและรวดเร็วดังแสดงดังรูปที่ 4  

             
          

MANMETHOD

MATERIAL MACHINE

            

             

          

             

            
        

                            

        

      
         

          

     

           (SD)

      UHT

    
              

                 

          

                  

                 

 
รูปที่ 4  การวิเคราะห์สาเหตุและผลโดยใช้แผนภูมิก้างปลา 

 
 
 

ปัญหา S O D RPN 

1.วิธีการท างาน 5 4 4 80 
2. เวลาที่ใช้ในการปฏบิัติงานสูง 4 3 3 36 
3.ขาดล าดับขั้นตอนการปฏิบัต ิ
งานที่เป็นมาตรฐาน 

4 3 2 24 

4.แผ่นชิปบอร์ดคุณภาพต่ า 3 2 2 12 
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3.3 การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
จากการศึกษาปัญหาทางคณะผู้จดัท าได้น าปญัหาที่เกดิขึ้นในสายการการผลติ มาก าหนดแนวทางการแก้ไขสาเหตุ

ของปัญหาหรือผลกระทบ โดยเลือกมาจากปัญหาหลักมาท าการศึกษา 
ตารางที่ 3 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

รายละเอียดของปัญหา ภาพประกอบ (ก่อนปรับปรุง) วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
1 ) การบรรจุวัตถุดิบ
หกหล่นและใช้เวลามาก 

 ก ารท า ให้ ง่ า ย  (Simplify ; S) โด ย
จัดสร้างสร้างอุปกรณ์ช่วยผลิต คือ ถาด
บรรจุช่วยเท (Hopper)  

1) 2) การวางแผ่นสแตน
เลสและแผ่นเทปล่อน 

2) ใช้เวลามาก 

 การจัดใหม่ (Rearrange ; R) เรียง
ขั้นตอนการท างานใหม่ โดยก าหนดให้
น าแผ่นเทปล่อนมาวางบนแผ่นสแตน
เลสก่อน แล้วค่อยยกแผ่นท้ังสองไปวาง
บนแม่พิมพ์ 

3) 3) ขั้นตอนการเกลี่ย
วัตถุดิบใช้เวลามาก 

 

การท าให้ง่าย (Simplify ; S) โดย
จัดสร้างสร้างอุปกรณ์ช่วยในการเกลี่ย
วัตถุดิบแทนการใช้มือเกลีย่ 
 

4) 4) ขั้นตอนการใช้แขน
กลยกแม่พิมพ์ยากต่อ
การปฏิบัติ ใช้เวลามาก 
และมีการแตกหักง่าย มี
ของเสียเกิดช้ึน 
ประมาณ 2% ต่อเดือน 
ดังตารางที่ 6 

   

   

  

การท าให้ง่าย (Simplify ; S) โดยการ
ออกแบบแม่พิมพ์ให้สามารถถอด
ประกอบได้ เพื่อความสะดวกและลด
ของเสียต่อการน าช้ินงานออก 

5) ขั้นตอนการอัดเย็น
ใช้เวลามากแลช้ินงาน
เข้ากระบวนการได ้
 1 ช้ิน/ครั้ง 

 ท าการทดสอบโดยการลดเวลาในการ
อัดเย็นจาก 5 นาที/ชิ้น เหลือ 2 นาที/
ช้ิน และเพิ่มจ านวนช้ินงานท่ีต้องการ
อัดเย็นจาก 1 ช้ิน/ครั้ง เป็น 2 ช้ิน/ครั้ง 

วตัถุดิบหก

หก  
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หลังจากการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงต่อผู้บรหิารและผ่านการพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานแล้ว ผู้จัดท า

โครงงานไดเ้ริ่มด าเนินการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 วิธีการแก้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
ตารางที่ 4 วธิีการแก้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

รายละเอียดของ
ปัญหา 

ภาพประกอบ (หลังปรับปรุง) วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

1 ) การบรรจุวัตถุดิบ
หกหล่นและใช้เวลา
มาก 

 

การท าให้ ง่าย  (Simplify ; S) โดยจัดสร้าง
สร้างอุปกรณ์ช่วยเท คือ ถาดช่วยเทวัตถุดิบ 
(Hopper)  

5) 2) การวางแผ่นสแตน
เลสและแผ่นเทปล่อน 

6) ใช้เวลามาก 

 

การรวมขั้นตอน (Combine ; C) โดยจดัการ
ท างานใหม่ โดยก าหนดให้น าแผ่นเทปล่อน
และแผ่นสแตนเลสมาซ้อนกัน แล้วค่อยยก
แผ่นทั้งสองไปวางบนแม่พิมพ ์

7) 3) ขั้นตอนการเกลี่ย
วัตถุดิบใช้เวลามาก 

 
 

 
 
 

การท าให้ง่าย (Simplify ; S) โดยจัดสร้าง
สร้างอุปกรณ์ช่วยในการเกลี่ยวัตถุดิบแทน
การใช้มือเกลี่ย 

8) 4) ขั้นตอนการใช้แขน
กลยกแม่พิมพ์ยากต่อ
การปฏิบัติ ใช้เวลา
มาก และมีการ
แตกหักง่าย 

 

การท าให้ง่าย (Simplify ; S) โดยการ
ออกแบบแม่พิมพใ์หม่ให้สามารถถอด
ประกอบได้ เพ่ือความสะดวกต่อการน า
ชิ้นงานออก ลดของเสีย และลดเวลาการ
ผลิตลง ลดการเกิดของเสีย จากประมาณ 
2% ต่อเดือน เหลือประมาณ 0.2% ต่อเดือน 
ดังตารางที่ 6 และ 7 
 

Hopper 
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5) ขั้นตอนการอัดเย็น
ใช้เวลามากและน า
ช้ินงานเข้า
กระบวนการได ้
 1 ช้ิน/ครั้ง 

 

ลดเวลาในการอัดเย็นจาก 5 นาที/ชิ้น เหลือ 
2 นาที/ชิ้น และเพ่ิมจ านวนชิน้งานที่
ต้องการอัดเย็นจาก 1 ชิ้น/คร้ัง เป็น 2 ชิ้น/
คร้ัง ในขั้นตอนนี้จะวิเคราะห์คณุภาพของ
แผ่นชิปบอร์ดโดยใช้กระบวนการ (Visual 
Inspection) และการตรวจสอบความแข็งแรง
ของวัสดุ 

 
ตารางที่ 5 แสดงแผนภูมิกระบวนการไหลของการผลิตแผ่นชิปบอร์ด หลังปรับปรุง 

ขั้นตอนการท างาน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา 
(นาที) 

สัญลักษณ ์ หมาย
เหต ุ

      

1.ตรวจสอบเครื่องจักร  0.39       

2.เปิดเครื่องอัดร้อน (อุณหภูมิประมาณ 160 องศา) - 0.16       

3.เตรียมถาดแม่พิมพ ์ 2 0.46       

4.วางแผ่นเทปล่อนทับแผ่นสแตนเลสแลว้ยกไปแมพ่ิมพ์
ครั้งที่ 1 

 
0.45 

      

5.ใสวัตถุดิบลงในถาดแม่พิมพ ์  0.19       

6.เกลี่ยวัตถุดิบให้เรียบ  0.20       

7.วางแผ่นเทปล่อนทับแผ่นสแตนเลสแลว้ยกไปแมพ่ิมพ์
ครั้งที่ 2 

 
0.41 

      

8.ใส่ Stopper   0.17       

9.ป้อนแม่พิมพ์เข้าสู่เครื่องอัดร้อนโดยใช้ X-Lift 5 1.41       

10.SET UP M/C  0.15       

11.เร่ิมกระบวนการอัดร้อนแบบ Automaitc  30.00       

12.น าถาดแม่พิมพ์ออกโดยใช ้X-Lift  1.46       

13.ใช้แขนกลยกแม่พิมพ์ขึ้นและกดชิ้นงานออก  0.19       

14. แยกแผ่นสแตนเลส  0.17       

15. ย้ายแผ่นชปิบอร์ดไปที่เครื่องอัดเย็น 5 0.13       

16.ท าการอัดเย็น  2.00       

17. แกะแผ่นเทปล่อนออก  0.06       

18. ตรวจสอบแผ่นชิปบอร์ด  0.15       

19. น าแผ่นชิปบอร์ดไปเก็บในคลังสินค้า 23 2.00       

รวม (ผลิตได้ 5 ชิ้น/รอบการท างาน) 35 40.17       

จากการด าเนินการเก็บข้อมูลภายหลังการปรับปรุง
ก ระบ วน การผ ลิ ต  โด ยศึ กษ าจ ากแ ผน ภู มิ แ ส ด ง

กระบวนการไหล (Flow Process Chart) พบว่าขั้นตอนที่
ใช้ในกระบวนการผลิตแผ่นชิปบอร์ด (Chip-Board) มี
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จ านวนขั้นตอนลดลงจาก 21 ขั้นตอน ลดลงเหลือ  19 
ขั้นตอน และเวลาที่ใช้ในการผลิตแผ่นชิปบอร์ดต่อรอบ
จากเดิม 47.5 นาที/ รอบการท างาน ลดลงเหลือ 40.17 
นาที/ รอบการท างาน  โดยผลิตได้ 5 แผ่นต่อรอบการ
ท างาน จึงได้เวลาการผลิตต่อแผ่น คือ 8 นาที/แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  แผ่นชิปบอร์ดหลังจากผา่นกระบวนการผลิต 
 
 
ตารางที่ 6 แสดงปริมาณการผลิตตามค าสั่งซ้ือในช่วงเดือน มกราคม 
– มิถุนายน (ก่อนการปรับปรุง) 

 
ตารางที่ 7 แสดงปริมาณการผลิตตามค าสั่งซ้ือในช่วงเดือน มกราคม 
– มีนาคม (หลังการปรับปรุง) 

 
 
จากตารางที่ 6 และ 7 จะเห็นได้ว่าทางบริษัทตัวอย่าง
สามารถผลิตแผ่นชิปบอร์ดได้ทันจ านวนค าสั่งซื้อ (Order) 
ของลูกค้าในทุกๆเดือน เช่นเดือนมกราคม มีค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้า 1,200 หน่วย ทางบริษัทสามารถผลิตช้ินงานได้ 
1,258 หน่วย ซึ่งเกินยอดของความต้องการจ านวน 58 
หน่วย โดยยอดผลิตส่วนเกินนี้ทางบริษัทจะส่งเก็บเข้า
คลังสินค้าเพื่อรอจ าหน่ายในเดือนถัดไปและช้ินงาน
บางส่วนจะถูกน าไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น ผลิตโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนผู้

ยากไร้ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของการช่วยเหลือสังคมจาก
โครงการ”กล่องวิเศษ” ต่อไป และสามารลดของเสียลงได้
จากประมาณ 2% เหลือประมาณ 0.2% ในแต่ละเดือนที่
ผลิต 
 
4. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาและวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและปรุง
ปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต โดยหลักการลดความสูญเปล่า งานที่เป็นจุดคอขวด 
การท างานที่ซ้ าซ้อน เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิด 
ส าหรับการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
ได้แก่แผ่นตรวจสอบ  ผังพาเรโต  และแผนภาพการ
วิเคราะห์เหตุ พบว่าสามารถปรับปรุงลดรอบเวลาการผลิต
ได้จาก 47.50 นาที ลดลงเหลือ 40.17 นาที สามารถลด
ขั้นตอนการท างานจาก 21 ขั้นตอน เหลือ 19 ขั้นตอน  
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยได้จาก  50 หน่วย/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 60 
หน่วย/วัน และ สามารลดของเสียลงได้จากประมาณ 2% 
เหลือประมาณ 0.2% ในแต่ละเดือนท่ีผลิต 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตแผ่นชิปบ
อร์ดและการลดเวลารวมถึงลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต
แผ่นชิปบอร์ดนี้ ยังสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้อีก ถ้ามี
การจัดสมดุ ลสายการผลิต  (Line Balancing) ซึ่ งจะ
สามารถช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือถ้ามีการศึกษาเรื่องของ
การเคลื่อนไหวของพนักงาน (Motion) ก็จะมีความเป็นไป
ได้ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตได้มาก
ขึ้นและสามารถลดต้นทุน รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากร
ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสายการประกอบรูปแบบผสม และเพิ่มผลิตภาพของสายการประกอบคอนเดนเซอร์ของ
บริษัทตัวอย่าง โดยใช้ 3 รุ่น คือ F1A F1B และ F1C ซึ่งมีกระบวนการประกอบที่ใกล้เคียงกัน การวิจัยนี้เริ่มจากการศึกษา
วิธีการท างาน แบ่งงานย่อย และหาเวลามาตรฐาน หลังจากนั้นจึงจัดสมดุลสายการประกอบด้วยวิธีการใช้เกณฑ์น้ าหนักเป็น
ตัวก าหนดต าแหน่ง (Ranked Position Weight: RPW) โดยที่การจัดงานย่อยนั้นจะเข้าสถานีงานตามล าดับค่า RPW ซึ่งค่า 
RPW คือ ผลรวมของเวลางานย่อยที่ก าลังพิจารณารวมกับเวลาทุกขั้นตอนงานท่ีตามหลังงานย่อยนั้น นอกจากนั้น การจัดสาย
การประกอบรูปแบบผสมเป็นสายการประกอบที่สามารถผลิตสินค้าต่างรุ่นพร้อม ๆ กันได้ในสายการผลิตเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น 
ยังท าให้ลดเวลาการเปลี่ยนสายการประกอบจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายการ
ประกอบแล้ว พบว่า ผลจากการปรับปรุงสายการประกอบท าให้มีประสิทธิภาพโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 74.64 เพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 17.54 22.98 และ 24.44 ตามล าดับ และสามารถลดเวลาการเปลี่ยนสายการประกอบจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ถึง
ร้อยละ 46.61 
ค าส าคัญ สายการประกอบรปูแบบผสม ประสิทธิภาพ เวลาการเปลีย่นสายการประกอบจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
 
Abstract 
The objective of this research is mixed-model assembly line balance design and increase the capacity of 
condenser assembly line of Example Company by use three model are F1A, F1B and F1C that are nearly 
assembly line operation. This research started from study how to work, work element and standard time. 
Then the assembly line is balanced by Ranked Positional Weight method (RPW) whereas assign sub work 
into work station  according to RPW sequent that RPW is sum of work element, consider with time work that 
follow sub work. Furthermore, mixed-model assembly line can be produce different models in same line. 
Moreover, it still reduces setup time in order to compare efficiency of assembly line. The result from mixed-
model assembly line balance improvement cause efficiency 74.64% that increase from original assembly 
line 17.54% 22.98% 24.44% respectively and can be reduced setup time up to 46.61%. 
Keywords: mixed-model assembly line, efficiency, Setup time 
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1. บทน า  
อุตสาหกรรมยานยนต์จัดเป็นอุตสาหกรรมในระดับ

ต้นที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม  ตลอดจนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ในการ
ด าเนินชีวิตมากขึ้น ดังรูปที่ 1 ในปี พ.ศ.2557 มีปริมาณการ
ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายในประเทศรวม 369,836 คัน 
โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 มียอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ภายในประเทศรวม 346,644 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 
แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง [1] 

ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์เป็นระบบหนึ่งที่
ส าคัญที่จ าเป็นต้องติดตั้งหรับรถยนต์ทุกคัน ซึ่งมีระบบการ
ถ่ายเทความร้อนคอนเดนเซอร์เป็นตัวหลักในการท าความ
เย็น จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ท าให้
แนวโน้มความต้องการคอนเดนเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึง
ท าให้บริษัทส่งมอบคอนเดนเซอร์แก่ผู้ผลิตยานยนต์มากขึ้น 
ด้วยความหลากหลายของรูปแบบ จ านวนของการสั่งและ
ความถี่ของการสั่ง ที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น 

จากบริษัทตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษาซึ่งเป็นผู้ผลิต
คอนเดนเซอร์รายใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรี  
อยุธยา ที่มีการส่งมอบคอนเดนเซอร์ให้กับผู้ผลิตยานยนต์
หลายยี่ห้อ รวมทั้ งผลิตอะไหล่รถยนต์ส่งอีกด้วย ท าให้
จ าเป็นต้องออกแบบสายการประกอบของคอนเดนเซอร์ที่
สามารถรองรับการผลิตคอนเดนเซอร์ได้หลายรูปแบบให้มี
ความสมดุลในกระบวนการผลิตและมีประสิทธิภาพ จึงเป็น
ที่มาและความส าคัญของการวิจัยครั้งนี้  

 
รูปที่ 1 แสดงยอดขายรถยนต์นั่งสว่นบุคคล 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การศึกษางาน (Work Study) 

 การวัดผลงาน (Work Measurement) คือ การหา
เวลาที่เป็นมาตรฐานในการท างาน (Standard Time) โดย

เทคนิคการวัดผลงานท่ีนิยมใช้เนื่องจากมีความแม่นย าในการ
เก็บข้อมูลคือ การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) 
หมายถึง การจับเวลาขณะพนักงานปฏิบัติงาน จากนั้น
ค านวณเวลาท างานปกติ (Normal Time) ประเมินอัตราการ
ท างาน (Rating) และคิดเวลาเผื่อ (Allowance) แล้วจึง
ค านวณเวลามาตรฐาน (Standard Time) เพื่อหาความสูญ
เปล่า โดยใช้หลักการศึกษาเคลื่อนไหวแบบไมโครและหลัก
เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่า [2] 
2.2 การจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing)  
 การจัดสมดุลสายการผลิตเป็นปัญหาการก าหนด
งานให้กับหน่วยผลิตในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของการ
ผลิตสินค้าในปริมาณมาก ๆ และค่อนข้างสม่ าเสมอ ไม่ค่อยมี
การผันแปรมากนัก และเครื่องจักรที่ ใ ช้ส่วนมากเป็น
เครื่องจักรชนิดพิเศษเพื่อผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง ต าแหน่ง
ของขั้นตอนการท างานส่วนใหญ่จะถูกก าหนดอย่างแน่นอน
ตายตัวตามล าดับขั้นเป็นสายการผลิต ซึ่งในสายการผลิตจะ
ถูกแบ่งออกเป็นสถานีงาน (Work Station) หลายสถานีต่อ
กัน ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตจึงเป็นเรื่องการพิจารณา
ก าหนดงานหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบสินค้า
ให้กับสถานีงานหรือหน่วยผลิต โดยพยายามให้สถานีงานแต่
ละสถานีมีภาระงานที่สมดุลกัน ขณะเดียวกันยังสามารถผลิต
สินค้าตามอัตราความต้องการได้อีกด้วย [3] 
2.3 วิธีฮิวริสติกที่ได้ประยุกต์ใช้มี 4 วิธีซ่ึงได้แก่ 
 1) วิธีการใช้เกณฑ์เวลามากที่สุด (Maximum Task 
Time: Max Time) ล าดับแรกจะท าการเลือกงานย่อยที่
พร้อมจะถูกมอบหมายให้เข้าสถานีงาน โดยงานย่อย  ที่ถูก
เลือกเป็นงานท่ีมีเวลามากท่ีสุดก่อน  
 2) วิธีการใช้เกณฑ์เวลาน้อยที่สุด (Minimum Task 
Time: Min Time) ล าดับแรกจะท าการเลือกงานย่อย  ที่
พร้อมจะถูกมอบหมายให้เข้าสถานีงาน โดยงานย่อย  ที่ถูก
เลือกเป็นงานท่ีมีเวลาน้อยที่สุดก่อน 
 3) วิธีการใช้เกณฑ์น้ าหนักเป็นตัวก าหนดต าแหน่ง 
(Ranked Positional Weight: RPW) โดยการจัดงานย่อย
เข้าสถานีงานตามล าดับค่า RPW ซึ่งค่า RPW คือ ผลรวมของ
เวลางานย่อยที่ก าลังพิจารณารวมกับเวลาทุกขั้นงานที่
ตามหลังงานย่อยนั้น ถ้าค่า RPW ของงานย่อยที่พร้อมจะถูก
มอบหมายใดมีค่าสูงที่สุดก็จะถูกเลือกเข้าสถานีงานก่อน 
 4) วิ ธี  Greedy Randomized วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ 
Greedy นี้จะท าการสุ่มเลือกงานย่อย ซึ่งจะมีโอกาสในการ
ถูกเลือกเพื่อจัดเข้าสถานีงานไม่เท่ากัน โดยงานย่อยที่มีเวลา
งานมากกว่าจะมีโอกาสถูกสุ่มเลือกมากกว่า จึงพิจารณาจาก
ค่าโอกาสความน่าจะเป็น (probability value) ของงานย่อย
ในการสุ่มเลือกงานเพื่อจัดเข้าสถานีงาน 
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2.4 การจัดสมดุลสายการประกอบรูปแบบผสม (Mixed-
Model Assembly Line Balancing) 
 สายการประกอบรูปแบบผสมคือ สายการประกอบ
ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกันได้
หลายรุ่นสลับไปมาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาการเปลี่ยนสายการ
ประกอบจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง อย่างไรก็ตามสายการ
ประกอบมีการผลิตสินค้าหลายรุ่น ซึ่งอาจท าให้มีแผนภาพ
ล าดับก่อนหลังที่ใช้แสดงว่าขั้นงานต่าง ๆ ต้องท าก่อนหรือ
หลังขั้นตอนใดบ้าง รวมถึงเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นงาน
แตกต่างกันออกไปตามรุ่นของสินค้า ดังนั้น แผนภาพล าดับ
ก่อนหลังของแต่ละสายการประกอบที่ใช้ในการจัดสมดุลสาย
การประกอบแบบผสม จึงอาศัยแผนภาพล าดับก่อนหลังร่วม 
ซึ่งเป็นแผนภาพตัวแทนที่สามารถแสดงข้อมูลครอบคลุม
แผนภาพของสินค้าทุกรุ่น 
 เราสามารถใช้สายการประกอบรูปแบบผสมในการ
ลดเวลาการเปลี่ยนสายการประกอบจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่น
หนึ่ง ลดการจัดเก็บสินค้าคงคลังและจะเป็นการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี ในทางตรงกันข้ามอาจท าให้ประสิทธิภาพลดลง 
แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ [4] 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาที่กระบวนการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันรายอื่น ๆ 
ได้โดยมีล าดับการศึกษาดังต่อไปนี้ 
3.1 ศึกษาเวลาและกระบวนการประกอบคอนเดนเซอร์ 
 ศึกษากระบวนการการท างานในสภาพทั่วไป โดย
จะศึ กษา ในส่ วนของการท า ง านทั้ งหมด  ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
กระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ จากนั้นค านวณหารอบ
เวลาการผลิตดังสมการที่ 1 และค านวณหาประสิทธิภาพจาก
สมการที่ 2 
 

รอบเวลาการผลติ =  
เวลาในการท างานจริง (วินาที)

ความต้องการผลิต
             (1) 

 

ประสิทธิภาพ =  
เวลาในการผลิตทั้งหมด

จ านวนสถานีงาน 𝑥 รอบเวลาการผลิตที่มากที่สุด
   (2)  

 
รูปที่ 2 แสดงเวลาการท างานในกระบวนการประกอบคอนเดนเซอร์รุ่น 

F1A (รอบเวลาการผลิต 48 วินาที) 

 

รูปที่ 3 แสดงเวลาการท างานในกระบวนการประกอบคอนเดนเซอร์รุ่น 
F1B (รอบเวลาการผลิต 48 วินาที) 

 จากรูปที่ 2 รุ่น F1A แบ่งงานออกได้เป็น 30 สถานี 
เวลาในการผลิตทั้งหมด 864.30 วินาที และมีรอบเวลาการ
ท างานที่มากที่สุด 50.46 วินาที ท าให้สายการประกอบมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 57.10 
 จากรูปท่ี 3 รุ่น F1B แบ่งงานออกได้เป็น 31 สถานี 
เวลาในการผลิตทั้งหมด 870.76 วินาที และมีรอบเวลาการ
ท างานที่มากที่สุด 54.37 วินาที ท าให้สายการประกอบมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 51.66 

 

รูปที่ 4 แสดงเวลาการท างานในกระบวนการประกอบคอนเดนเซอร์รุ่น 
F1C (รอบเวลาการผลิต 48 วินาที) 
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ประสิทธิภาพสายการประกอบ (%)

จากรูปที่ 4 รุ่น F1C แบ่งงานออกได้เป็น 30 สถานี 
เวลาในการผลิตทั้งหมด 860.38 วินาที และมีรอบเวลาการ
ท างานที่มากที่สุด 57.13 วินาที ท าให้สายการประกอบมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 50.20 

3.2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
พบว่าสถานีที่  8 ของรุ่น F1A ใ ช้ เวลาในการ

ประกอบใน 50.46 วินาที สถานีที่ 8 ของรุ่น F1B ใช้เวลาใน
การประกอบ 54.37 วินาที และสถานีที่ 8 ของรุ่น F1C ใช้
เวลาในการประกอบ 57.13 วินาที 

แสดงว่าเวลาในการประกอบของสถานีท่ี 8 ของทั้ง 
3 รุ่น สูงกว่ารอบเวลาในการประกอบ ดังนั้น จุดคอขวดของ
สายการประกอบของทั้ง 3 รุ่น คือ สถานีท่ี 8 
3.3 การจัดสมดุลสายการประกอบรูปแบบผสมด้วย
วิธกีารใช้เกณฑ์น้ าหนักเป็นตัวก าหนดต าแหน่ง (RPW) 
 ตัวอย่างการจัดสมดุลสายการประกอบรูปแบบผสม
ของสายการผลิตและล าดับก่อนหลังของผลิตภัณฑ์ A ซึ่ง
ยกตัวอย่างมา 7 โหนด จากทั้งหมด 66 โหนด ได้แสดงดังรูป
ที่ 5 ล าดับก่อนหลังของผลิตภัณฑ์ B ซึ่งยกตัวอย่างมา 7 
โหนด จากทั้งหมด 67 โหนด ได้แสดงดังรูปที่ 6 และล าดับ
ก่อนหลังของผลิตภัณฑ์ C ซึ่งยกตัวอย่างมา 7 โหนด จาก
ทั้งหมด 66 โหนด ได้แสดงดังรูปที่ 7 
 

  
รูปที่ 5 แสดงล าดับก่อนหลังของผลิตภัณฑ์ A 

 

 
รูปที่ 6 แสดงล าดับก่อนหลังของผลิตภัณฑ์ B 

 
รูปที่ 7 แสดงล าดับก่อนหลังของผลิตภัณฑ์ C 

 
 เมื่อค านวณหารอบเวลาการท างานที่มากที่สุด จะ
ได้ 60(0.91) คูณด้วย 60 เท่ากับ 3,276 วินาท ีและจากรูปที่ 
8 เป็นการน างานย่อยทั้ง 3 รุ่น มารวมกันจะได้งานย่อย 68 
สถานี น ามาจัดสมดุลสายการประกอบได้ 19 สถานี โดยมี
รอบการท างานที่มากที่สุด 3,200.57 วินาที  ท าให้มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 74.64  
  

 
รูปที่ 8 แสดงล าดับก่อนหลังของสายการประกอบรูปแบบผสม 

 
4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ประสิทธิภาพของสายการประกอบภายหลังการจัด
สมดุลด้วยวิธีการใช้เกณฑ์น้ าหนักเป็นตัวก าหนดต าแหน่ง 
(RPW) 
 สามารถพิจารณาได้จากรูปท่ี 9 พบว่าการจัดสมดุล
สายการประกอบรูปแบบผสมท าให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเป็น
ร้อยละ 74.64 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธภิาพระหว่างสายการประกอบ
รูปแบบผสมกับสายการประกอบแบบเกา่ 
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4.2 การเปรียบเทียบเวลาการเปลี่ยนสายการประกอบจาก
รุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
 ในที่น้ียังมีการพิจารณาการตั้งสายการประกอบ ซึ่ง
เป็นผลจากการออกแบบสายการประกอบรูปแบบผสมดังนี้ 
สมมติใน 1 วัน มีแผนการผลิตคอนเดนเซอร์คือ รุ่น F1A F1B 
F1C และ F1A ตามล าดับ น าไปเปรียบเทียบเวลาการเปลี่ยน
สายการประกอบระหว่างสายการประกอบแบบเก่ากับแบบ
ผสม แสดงดังรูปที่ 10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการเปลี่ยนสายการประกอบ
ระหว่างแบบเก่ากบัแบบผสม 

 
จากรูปที่ 6 F1A คือการเปลี่ยนสายการประกอบ

ของรุ่น F1A 
 F1A-F1B คือการเปลี่ยนสายการประกอบของรุ่น 
F1A และจากF1A ไป F1B 
 F1A-F1B-F1C คือการเปลี่ยนสายการประกอบ
ของรุ่น F1A, จาก F1A ไป F1B และจาก F1B ไป F1C 
 F1A-F1B-F1C-F1A คื อ ก า ร เ ป ลี่ ย น ส า ย ก า ร
ประกอบของรุ่น F1A, จาก F1A ไป F1B, จาก F1B ไป F1C 
และ F1C ไป F1A 
 โดยในแกน x คือรุ่นที่เปลี่ยนสายการประกอบ 
และแกน y คือเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนสายการประกอบ 
 แสดงให้เห็นว่าถ้ามีการเปลี่ยนรุ่นการผลิตอยู่
บ่อยครั้ง จะพบว่าเวลาการเปลี่ยนสายการประกอบของแบบ
เก่าจะใช้เวลา 119.06 นาที แต่เมื่อมีการจัดสมดุลสายการ
ประกอบรูปแบบผสมจะท าให้เวลาในการเปลี่ยนสายการ
ประกอบลดลง 55.49 นาที 
 
 
 
 

5. สรุป 
 การวิจัยนี้มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพสายการ
ประกอบคอนเดนเซอร์และเวลาเปลี่ยนสายการประกอบจาก
รุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยท าการศึกษา 3 รุ่นได้แก่ รุ่น F1A 
F1B และ F1C ซึ่ งมี ยอดขายเป็นอันดับที่  1  3  และ2 
ตามล าดับของบริษัทตัวอย่าง โดยใช้หลักการจัดสมดุล
สายการผลิต ซึ่งขั้นตอนที่ได้ท าการปรับสมดุลสายการผลิต
ด้วยวิธีการใช้เกณฑ์น้ าหนักเป็นตัวก าหนดต าแหน่งและบน
แผนภาพล าดับก่อนหลังของผลิตภัณฑ์รูปแบบผสมระหว่าง 
F1A F1B และ F1C 

การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตด้วยวิธีการใช้การ
จัดสมดุลสายการประกอบรูปแบบผสมท าให้มีสิทธิภาพเป็น
ร้อยละ 74.64 และลดเวลาการเปลี่ยนสายการประกอบจาก
รุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งร้อยละ 46.61 

ดังนั้นการจัดสมดุลสายการประกอบรูปแบบผสม
เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวกการประกอบ
ที่คล้ายคลึงกันและมีหลายรุ่น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ระบบดิจิตอลและหาแนวทางการป้องกันความร้อนที่มีผลต่อ
คุณภาพการพิมพ์ โดยท าการศึกษาจากกระบวนการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลประเภทอิเล็กโทรโฟโตกราฟีลงบน
กระดาษอาร์ตจ านวน 500 แผ่น โดยการพิมพ์แบบต่อเนื่องไม่หยุดพัก เพื่อวิเคราะห์อุณหภูมิที่ส่งผลต่อสีทางการพิมพ์ 
โดยการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ ในเรื่อง ค่าสีและคุณภาพงานพิมพ์ในด้านต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือวัดค่าสีสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์ ใช้แหล่งก าเนิดแสงเดย์ไลท์ 6,500 องศาเคลวิล จากการวิจัยพบว่า ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์ดิจิตอลจะมีการควบคุม
อุณหภูมิภายในเครื่องพิมพ์ให้คงที่ตลอดรอบพิมพ์ด้วยการระบายความร้อนด้วยลมเย็น แต่คุณภาพการพิมพ์ท่ีได้ก็ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงเพราะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากการสะสมอุณหภูมิความร้อนในขั้นตอนผนึกภาพให้แห้งบนกระดาษด้วยลูกกลิ้งให้
ความร้อน ส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ในเรื่องการเพิ่มขึ้นของค่าความด าสี (density) หมึกพิมพ์ ค่าขอบเขตสี (Color 
Gamut) เกิดการเปลี่ยนแปลงและกว้างมากขึ้น แต่ในเรื่องของความละเอียดของเส้น ตัวอักษร ค่าความทนทานต่อการขัด
ถูไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นถ้ามีการพิมพ์งานดิจิตอลแบบต่อเนื่อง ควรต้องมีแนวทางการป้องกันความร้อนที่เกิดจาก
การท างานของเครื่องพิมพ์ดิจิตอล โดยการปรับตั้งอุณหภูมิภายนอกและภายในเครื่องพิมพ์ให้คงท่ีตลอดการพิมพ์งานและ
มีการหยุดเครื่องพิมพ์ในระหว่างการพิมพ์งานเป็นระยะ ๆ ทุก 300 แผ่นเพื่อให้ได้งานพิมพ์มีคุณภาพทีใ่กล้เคียงกัน  
ค าหลัก:  อุณหภูมิ คุณภาพการพิมพ์ ขอบเขตสี งานพิมพ์ดิจิตอล เครื่องพิมพ์อิเล็กโทรโฟโตกราฟี 
 
Abstract 
This research was study the temperature of digital printing that affect to quality print and find 
solutions heat-accumulation that affect to quality printing. First design test form, study tools for 
measurement quality printing and how to use carefully of machine. Then prepare test form was 
printed by electrophotography printer about 500 sheets (non-stop). Measurement color and quality 
printing by spectrophotometer (Daylight 6,500 ºK). Although electrophotography printer has control 
internal temperature by cool air but quality printing was change. It results are temperature increase 
by spontaneous heating in printer at fusing unit had affect to resolution, gloss, gray balance and tone 
value increase. When spontaneous heating in printing had affect to printing quality because density (C 
M Y K) were increase but resolution character, line and resistant to abrasion not change. So, if need 
high quality printing on electrophotography must prevention spontaneous heating by control inside-
outside temperature and breaking electrophotography printer every 300 sheets. 
Keywords:  Temperature, Print quality, Color gamut, Digital print, Electrophotography printer 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดิจิตอลได้รับความนิยมในการใช้
อย่างแพร่หลายเป็นจ านวนมากในระบบอุตสาหกรรมการ
พิมพ์เนื่องจากเครื่องพิมพ์มีความสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้
งาน เร็วในการผลิต และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง [1] ภายใน
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลประกอบด้วย หน่วยต่างๆที่ส าคัญโดยมี
หลักการท างาน ประกอบด้วย หน่วยสร้างภาพด้วยแสง
อิเล็กตรอน หน่วยจ่ายผงหมึก หน่วยถ่ายทอดภาพและหน่วย
ผนึกภาพด้วยความร้อนและแรงกด ซึ่งตลอดทั้งกระบวนการ
มีความร้อนและไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง [2] ซึ่งกระบวนการ
ท างานมีหลายขั้นตอนท าให้เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการพิมพ์
และส่งผลให้เกิดคุณภาพการพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
ปัญหาเรื่องสี  รายละเอียด เพราะถึงแม้ว่าจะพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลเครื่องเดียวกัน เมื่อท างานไปสักระยะเวลา
หนึ่ง สีของงานพิมพท์ี่ได้จะเปลี่ยนแปลงไป วัสดุที่ใช้พิมพ์เกิด
การยืดหดตัวหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเชิงมิติขึ้ น หรือใน
บางครั้งอาจเกิดการหลอมตัวติดค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ ส่งผล
ท าให้เครื่องพิมพ์ช ารุดและการท างานเกิดความล่าช้า สีเกิด
การยึดเกาะติดกับวัสดุใช้พิมพ์ไม่ดี เกิดการหลุดลอก งาน
พิมพ์ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ล้วนเกิดมาจากระบวนการพิมพ์
ในเครื่องพิมพ์ดิจิตอลที่น่าจะมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิความ
ร้อน เกิดจากกระบวนการท างานของเครื่องและความร้อนที่
เกิดจากการสะสมภายในตัวเครื่องพิมพ์ เมื่อท าการเดิน
เครื่องพิมพ์ผลิตงานเป็นระยะเวลานาน ๆ [3] ดังนั้นการเก็บ
รวบรวมปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิเพื่อวิเคราะห์ว่าอุณหภูมิมี
ผลต่อคุณภาพการพิมพ์ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะเป็นการเพิ่ม
คุณภาพงานพิมพ์ ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต 
และลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย 
 
2. วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเป็นการทดลองและเก็บผล
เกี่ยวกับอุณหภูมิที่มีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เนื่องจาก
อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ท้ังด้านต่าง ๆ 
โดยการวิเคราะห์จาก จ านวนรอบในการพิมพ์ที่มีผลต่อ
คุณภาพการพิมพ์ดิจิตอลโดยใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน
ทางการพิมพ์ [4] ในเรื่อง ความด าสี (density) การแสดง
ขอบเขตสี (color Gamut)  เส้นและขนาดตัวอักษร และ
ความทนทานต่อการขัดถูของงานพิมพ์ โดยจะใช้บบทดสอบ
งานพิมพ์ (test form) ที่ประกอบไปด้วยภาพรูปแบบต่างๆ 
แถบสี (test chart) แล้วน าไปท าการประกอบหน้างานพิมพ์

และสร้างไฟล์ด้วย โปรแกรมผลิตงานดีไซส์ทางด้านการพิมพ์ 
คือโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop 
แล้วน าไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลประเภทอิเล็กโทรโฟ
โตกราฟี  ยี่ห้อฟูจิ -ซีร็อกซ์  (FUJI-Xerox) รุ่น  color J75 
press พิ มพ์ งานลงบนกระดาษ เคลือบผิ วแบบขัด เงา 
(coated paper) 105 แกรม กว้างขนาด 330 มิลลิเมตร 
ยาว 483 มิลลิเมตร ผ่านโปรแกรมสั่งงานพิมพ์ที่มีการจัดการ
สี (RIP) โดยมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน โดย
ก าหนดอุณหภูมิห้องที่  25 องศาเซลเซียส จากนั้นน าไป
วิเคราะห์คุณภาพทางการพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดค่าสี ได้แก่ 
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectro Eye Photometer ) 
และเครื่องวัดค่าพิกัดสี (Spectro Eye One Pro) และใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ขอบเขตสี โพไฟล์เมกเกอร์ (Profile 
Maker 5.10) ควบคู่ในการวิเคราะห์ผล และใช้เครื่องทดสอบ
สภาพความทนทานต่อการขัดถูงานพิมพ์ (Sutherland-rub-
tester) ในการวัดความสามารถในการยึดเกาะของหมึกพิมพ์
บนกระดาษ เพื่อน ามาวิเคราะห์จ านวนรอบทางการพิมพ์ต่อ
คุณภาพที่ได้และเพื่อน าไปวิเคราะห์วางแผนในการท างาน
พิมพ์ดิจิตอลเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านการพิมพ์ต่อไป 
 
3 ผลการวิจัย 
 จาการออกแบบทดสอบคุณภาพการพิมพ์ขนาด
มาตรฐาน A3 ที่ใช้ในการท างานวิจัยที่สร้างจากโปรแกรม
ออกแบบงานพิมพม์ีรูปแบบดังรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แบบทดสอบคุณภาพการพิมพ ์(test form) 

  จากนั้นน าไปท าการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ด้วยการน า
ไฟล์งานที่ออกแบบไปพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลของฟู
จิ -ซีร็อกซ์  ลงบนกระดาษ เคลือบผิวแบบขัด เงา ผ่ าน
โปรแกรมควบคุมการสั่งงานพิมพ์ที่มีระบบการจัดการสี (RIP) 
พิมพ์แบบต่อเนื่องจ านวน 500 แผ่น แบบไม่มีการหยุดพัก 
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และมีการควบคุมอุณหภูมิในห้องพิมพ์ที่ 25 องศาเซลเซียส 
และน างานพิมพ์ไปวิเคราะห์คุณภาพการพิมพ์ในเรื่องต่างๆ 
การวิเคราะห์ความด าสีของงานพิมพ์ดิจิตอล 
  จากการวัดค่ าความด าของสี  C M Y K บริ เวณ
หมายเลข 1 ในรูป 1 ได้ค่าความด าแต่ละสีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 แบบทดสอบคุณภาพการพิมพ ์(test form) 
จากรูปที่ 2 ค่าความด าสีของงานพิมพ์ดิจิตอลแต่ละสี

มีค่าใกล้ เคียงกัน โดยในช่วงแรกสีจะเข้มและลดลงจน
สม่ าเสมอ แต่เมื่อพิมพ์ไปที่จ านวน 300 แผ่น ค่าความด าจะ
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงและเพิ่มขึ้นโดยสังเกตได้จากค่า
ความด าของสีม่วงแดง (M) และสีเหลือง (Y) ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน 
การวิเคราะห์การแสดงขอบเขตสีของงานพิมพ์ 

จากการวัดค่าพิกัดสีด้วยเครื่องวัดค่าพิกัดสี (Spectro 
Eye One Pro) บริเวณหมายเลข 2 ในรูป  1 ที่ เป็นแถบ
มาตรฐานสี GATF Digital Test From  TC3.5 CMYK และ
น าไปสร้างโพรไฟล์เพื่อแสดงขอบเขตสีสันทางการพิมพ์ [5] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ขอบเขตสี (color Gamut) ของงานพิมพ์ดิจิตอล 1-500 แผ่น 

จากรูปที่ 3 พบว่าเมื่อพิมพ์งานจ านวน  500 แผ่น
แบบไม่หยุดพัก งานพิมพ์จะแสดงขอบเขตสีสันท่ีใกล้เคียงกัน 
แต่จากการวัดค่าพิกัดสีใบพิมพ์ที่ 300 พบว่าค่าขอบเขตสีมี

การเปลี่ยนแปลงและกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการค่า
ความด าของสีม่วงแดง (M) และสีเหลือง (Y) ที่เปลี่ยนแปลง 
จึงส่งผลให้ค่าขอบเขตสีเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
การวิเคราะห์เส้นและขนาดตัวอักษรของงานพิมพ์ 

จากการวิเคราะห์คุณภาพทางการพิมพ์จากภาพพิมพ์
สีบริเวณหมายเลข 4 ในรูป 1 และน ามาวิเคราะห์ในเรื่อง
ภาพลายเส้นและขนาดตัวอักษรที่เล็กที่สุดที่สามารถพิมพ์ได้
จากภาพขาวด าบริเวณ หมายเลข 7 และ 8 ในรูป 1 ผล
ปรากฎออกมาดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ภาพพิมพ์สีของงานพิมพ์ดิจิตอล 1-500 แผ่น 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ภาพลายเส้นขนาดต่างๆ ของงานพิมพ์ดิจิตอล 1-500 แผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ตัวอักษรขนาดต่างๆ ของงานพมิพ์ดิจิตอล 1-500 แผ่น 
จากการเปรียบเทียบคุณภาพงานพิมพ์สีของงานพิมพ์

จากรูปที่ 4 พบว่าภาพที่พิมพ์ออกมามีความใกล้เคียงกัน ไม่
สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และเมื่อน ามา
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วิเคราะห์ภาพลายเส้นและขนาดตัวอักษรที่ เล็กที่สุดใน
รูปแบบของภาพโพสิทีฟและเนกาทีฟที่สามรถพิมพ์ได้ จาก
รูปที่ 5 และรูปที่ 6 พบว่าขนาดเส้นและตัวอักษรทั้งสอง
รูปแบบสามารถพิมพ์ได้เหมือนกันทุกประการ โดยเมื่อ
จ านวนยอดพิมพ์จ านวนมากขึ้นก็ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง 
การวิเคราะห์ความทนทานต่อการขัดถูงานพิมพ์ดิจิตอล 
  เป็นการวัดความสามารถในการยึดเกาะของหมึกพิมพ์
บนกระดาษโดยการน ากระดาษขาวทดสอบที่เป็นประเภท
เดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์จริง ไปติดตั้งบนแท่นน้ าหนักขนาด 
4 ปอนด์ แล้วท าการขัดถูไปบนงานพิมพ์จ านวน 20 รอบ 
(ASTM D 5264-98) บริเวณงานที่ใช้ในการทดสอบตรงกับ
หมายเลข 9 ในรูป 1 แล้วดูปริมาณหมึกพิมพ์ที่หลุดออกมา
เกาะติดกระดาษทดสอบ ได้ผลออกมาดังรูปที่ 7 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 7 กระดาษทดสอบที่น าไปทดสอบการขัดถูบนงานพิมพ ์

 
จากรูปพบว่า ไม่มีหมึกพิมพ์มาติดค้างบนกระดาษ

ทดสอบ แสดงว่าจ านวนรอบพิมพ์ไม่มีผลต่อการยึดเกาะของ
หมึกพิมพ์บนกระดาษ เพราะหมึกพิมพ์มีการยึดเกาะที่ดี
ตั้งแต่แผ่นแรก และเมื่อยอดพิมพ์เพิ่มมากขึ้นความสามารถ
ในการยึดติดก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 
4. สรุป 
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมีผลต่อ
คุณภาพการพิมพ์ด้านต่างๆ ทั้งเรื่องความคมชัดสี ความ
ละเอียดสี ความสมจริงของสี และสมดุลสีเทา เพราะเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะส่งผลค่าความด าแต่ละสีเพิ่มขึ้น จนส่งผล
ให้ขอบเขตสี (Color Gamut) กว้างมากขึ้นตามไปด้วย  
เพราะอุณหภูมิ ในการพิมพ์งานจะท าให้ผงสีหมึกพิมพ์
ประเภทประหยัดพลังงาน (Ea Eco-toner) ของบริษัท ฟูจิ ซี
ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพลาสติกที่

หลอมตัวที่ความร้อนต่ าเกิดการหลอมตัวเร็วกว่าหมึกพิมพ์
ธรรมดาทั่วไป[6]  แต่อุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นก็ไม่ได้มีผลต่อ
เรื่องของการยึดเกาะของหมึกพิมพ์[7] ความละเอียดของเส้น
และตัวอักษร เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนสามารถหา
ความแตกต่างได้  
 แนวทางการป้องกันความร้อนที่มีผลต่อคุณภาพการ
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิเล็กโทรโฟโตกราฟี คือในระหว่างท า
การพิมพ์จะมีขั้นตอนการผนึกภาพลงบนกระดาษจะมีความ
ร้อนสะสมที่เกิดขึ้นภายในเครื่องพิมพ์ จนส่งผลต่อคุณภาพ
งานพิมพ์ ดังนั้นเครื่องพิมพ์ต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้
มาตรฐาน รวมไปถึงต้องควบคุมอุณหภูมิภายนอกเครื่องพิมพ์
ให้คงที่อยู่ตลอดเวลา และในระหว่างการพิมพ์งานจ าเป็นต้อง
หยุดการท างานเพื่อพักเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ โดยจากการ
วิเคราะห์พบว่าถ้าพิมพ์งานในปริมาณมากควรหยุดพักทุก ๆ 
300 แผ่น (300 copy/press) เพื่อเป็นการระบายความร้อน
ภายในเครื่องพิมพ์ออกไป เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้คงที่
และส่งผลงานพิมพ์มีสีและคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งที่จะลดการสูญเสียต่าง ๆ ที่ขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ในกระบวนการผลิตเม็ดสีมาสเตอร์แบทช์
และลดระยะทางการเคลื่อนที่ของวัสดุสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการการศึกษาสภาพกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงโดย
ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง, แผนภูมิกระบวนการไหล และแผนผังการไหล เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุ มีการสูญเสียใน
ขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขับมอเตอร์และฮีทเตอร์ท าความร้อนที่ล ากล้องและ
ดาย คิดเป็นมูลค่า คือ 66.12 บาท/ ครั้ง มูลค่าเม็ดคอมปาวนด์และวัตถุดิบที่ใช้ในการไล่ล้าง คือ 567 บาท/ครั้ง เวลาใน
การเดินเครื่องไล่ล้างนาน 60 นาที/ครั้ง และระยะทางในการเคลื่อนที่ของวัสดุสารเคมีเป็นระยะทาง 22 เมตร ในการ
ปรับปรุงได้ใช้เครื่องมือ 5ส. และ ECRS ปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีการท างานให้สะดวกมากข้ึน,ให้การเคลื่อนท่ีของวัสดุสารเคมี
ที่สั้นลง และเพิ่มการใช้เม็ดคอมปาวนด์เพื่อการไล่ล้างเครื่อง หลังการปรับปรุง สามารถลดการสูญเสียค่าพลังงานไฟฟ้าลง
เหลือ 33.06 บาท/ครั้ง หรือร้อยละ 50, ลดวัสดุที่ใช้ไล่ล้างลงเหลือ 45 บาท/ครั้ง ลดลงร้อยละ 92.06, ลดระยะเวลาใน
การด าเนินการไล่ลา้งเหลือ 30 นาที/ครั้ง หรือร้อยละ 50 และลดระยะทางในการเคลื่อนที่ของวัสดุสารเคมีลดลงเหลือ 14 
เมตร หรือร้อยละ 27.3 
ค าหลัก เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ , แผนภูมิกระบวนการไหล , แผนผังการไหล 
 
Abstract 
This research aims to study the loss reduction of purging the extruder in color masterbatch 
manufacturing process and reduce the material moving distance. The principle of this research used 
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QC-7 Tools, FlowProcess Chart, and Flow Diagram to analyze  the root cause of losses in purging step 
of extruder machine founded that electrical energy consumed  in motor driving extruder, heating 
barrel and die was 66.12 baht a time, compound and raw material resin consumed in purging was 567 
baht a time, purging time was 60 minutes a time and distance of material movement was 22 meters. 
After applied 5S and ECRS tools to improve comfortable working space area, allowed shorter distant 
material movement, and introduced compound chip for more effective purge. The result showed that 
after improvement, electrical energy decreased to 33.06 baht a time or 50 %, decreased purging 
material cost to 45 baht a time or 92.06 %, and decreased purging time to 30 minute or 50 %, and 
decreased distance of material movement process to 14 meters or 27.3 %. 
Keywords:7QC Tools,  FlowProcess Chart, and Flow Diagram 
 
1. บทน า 
 พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็น
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ วัสดุ
ก่อสร้าง ปัจจุบันตลาดเม็ดพลาสติกภายในประเทศ โดย
ภาพรวมมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีผู้ประกอบธุรกิจหลายราย 
ทั้งผู้ผลิตในประเทศที่ ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  และผู้น า
เข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ คุณสมบัติพลาสติก[1]เพื่อ
น ามาใช้งานให้เหมาะสมโดยทั่วไปแล้วแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท คือพลาสติกคืนรูป(Thermoplastic) เป็นพลาสติก
ที่สามารถหลอมกลับมาใช้ใหม่ ได้อีก ทนความร้อนได้ใน
อุ ณ ห ภู มิ ที่ ไ ม่ สู ง ม า ก นั ก  แ ล ะ พ ล า ส ติ ก ค ง รู ป 
(Thermosetting) เป็นพลาสติกที่ ไม่สามารถน ามาหล่อ
หลอมได้ใหม่ ทนความร้อนได้ในอุณหภูมิสูง นับได้ว่าสี
มาสเตอร์แบชท์มีส่วนส าคัญมาก ในแง่ของการผลิตต่างๆ 
เหล่ านี้  ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ นความส าคัญ ของการป รับ ปรุ ง
กระบวนการผลิต โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท าการศึกษาคือสี
มาสเตอร์แบทช์(Color Master Batch)มีก าลังการผลิตใน
โรงงานท่ีเก็บข้อมูลต่อเดือนเท่ากับ 15,000 kg ยอดการ 
สั่งซื้อต่อเดือนเท่ากับ 8,600 kg จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการ
ผลิตหลักของสีมาสเตอร์แบทช์นั้นมี 5 ขั้นตอน ซึ่งมีเวลา ที่
ใช้ในการผลิตหนึ่งรอบกระบวนการ (CycleTime) ที่แตกต่าง
กัน จึงได้ท าการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตสี
มาสเตอร์แบทช์เนื่องจากมีการผลิตที่สูงและมีการผลิต 
ที่ต่อเนื่องจึงเหมาะกับการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุง
สายการผลิต 
 ในการด าเนินการผลิตสี เม็ดของบริษัทในปัจจุบัน 
ปัญหาที่พบคือ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการล้างเครื่อง ในกรณี

การเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนล็อตการผลิตในปริมาณที่มาก คิดเป็น
ต้นทุน    ในการล้างเครื่อง/ครั้ง  ประมาณ 567 บาท ซึ่งเมื่อ 
น าไปค านวณต้นทุนในการล้างเครื่องของการผลิตสินค้าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งมีการเปลี่ยนล็อตการผลิตถึง 98 ครั้ง 
ต้นทุนในส่วนนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 55,566 บาท จึงเห็นว่า  การ
น า เอา ECRS, 7 QC Tools, Flow Process Chart  Plant 
Layout รวมไปถึงกิจกรรม 5ส. มาปรับปรุงในสายการผลิตของ
ทาง บริษัท ภัทรพร อินเตอร์ จ ากัด ซึ่งในสภาพปัจจุบันมี
ต้ นทุ น ในการผลิ ตที่ สู งจึ งมี ค วามจ า เป็ นต้ อ งปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียในการผลิต 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 ลดการสญูเสียในข้ันตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรู
เดอร์ ในกระบวนการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ (Color Master 
Batch) 

2.2 ลดระยะทางการเคลื่อนที่ของวัสดุสารเคมี จากคลัง
เก็บวัตถุดิบมายังจุดช่ังสารเคม ี

2.3 สร้างขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอรส์ าหรับ
ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

 
3. ขอบเขตการแก้ปัญหา 

3.1 ท าการศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิตสีมาสเตอร์
แบทช์ใน บริษัท ภัทรพร อินเตอร์ จ ากัด   
 3.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้การศึกษางาน 
Flow Process Chart,7QC Tool, ECRS,Plant Layout และ 
กิจกรรม 5ส.  
 
4. ทฤษฎีที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยเทคนิคทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับการท างานในระบบโรงงาน
อุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนต่ าและ ค่าใช้จ่ายน้อย เทคนิคต่าง 
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ๆ ได้แก่ ECRS[2], 7QC Tools[3], แผนภูมิกระบวนการไหล 
(Flow Process Chart)[4], กิจกรรม 5ส.[5], และการวางผัง
โรงงาน [6] 
 
5. ศึกษาข้อมูลโรงงานตัวอย่าง 
 ลักษณะผลติภณัฑ์หลักของบริษัท ภัทรพร อินเตอร์ 
จ ากัดผู้จดัท าได้ศึกษาผลิตภัณฑ์หลัก ๆของบริษัทซึ่งมี
ผลิตภณัฑ์ดังนี ้
  5.1 ผลิตภัณฑ์สีผง (Pigment Powder) คือ การน า
สารเคมีหลาย ๆ ตัวมาผสมกัน เช่น สีผงสีเหลือง มีส่วนผสม
ดังนี ้
   - 11 - 337 แม่สี สีเหลือง 
   - 14 - 000 ผงลื่น 
  - ตัวกระจาย  MC - 17  
  - LL  เม็ดพลาสติก 
 การน าสารเคมีหลาย ๆ ตัวมาผสมกันในสัดส่วนที่
เหมาะสม  เพื่อให้ได้เฉดสีและน ามา MIX ในหม้อสารเคมีให้
รวมตัวกัน จะได้เฉดสีตามที่ลูกค้าต้องการ 

5.2 ผลิ ตภัณ ฑ์ สี ม าส เตอร์แบท ช์  (Color Master 
Batch) คือ การน าสีที่ MIX เรียบร้อยแล้วมาเข้าเครื่องฉีด 
  การน าสารเคมีหลาย ๆ ตัวมาผสมกันในสัดส่วนที่
เหมาะสม  เพื่อให้ได้เฉดสีและน ามาผสม(Mixing Drum )
เพื ่อ ให ้ส ่ว น ผ ส ม ร วม ต ัว ก ัน จ น ห ล อม เป ็น เม ็ด ท ร า ย 
หลังจากนั้นน าไปเข้า เครื่องฉีด ให้เป็น เส้นโดยใช้ความ
ร้อนและตัดเป็นเม็ด  

 5.3ขบ วน ก ารผ ลิ ต สี ม าส เต อ ร์ แ บ ท ช์ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่ผสมผสานระหว่างคนกับเครื่องจักร โดยมี
ขั้นตอนการผลิต ดังนี ้
 5.3.1  ขั้นตอนการช่ังสารเคมี โดยพนักงานจะขน
ย้ายสารเคมีที่เบิกจากคลังเก็บวัตถุดิบ มาท าการชั่งตามสูตร
เคมีที่ก าหนดไว้  

5.3.2 ขั้นตอนการผสมสารเคมี โดยพนักงานจะน า
สารเคมีที่ได้จากการช่ังเตรียมไว้เดินเครื่องผสมประมาณ 30 
นาที เพื่อท าการผสมให้เข้ากัน แล้วถ่ายของผสมออกลงในถัง
รับเพื่อส่งไปยังเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ 
 5.3.3 ขั้นตอนการฉีด  (Extrusion) สีมาสเตอร์
แบทช์ [7] โดยพนักงานจะป้อนสารเคมีที่ได้จากการผสมแล้ว 
ป้อนเข้าที่ฮอปเปอร์ (Hopper) ของเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ เพื่อ
ฉีดออกมาเป็นเส้นและตัดเป็นเม็ดสีมาสเตอร์แบทช์  

5.3.4 ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปช้ินงานตัวอย่าง (Test 
Specimen) เพื่ อ ใช้ทดสอบ เฉดสี  (Color Shade) โดย
พนักงานจะน าสีมาสเตอร์แบทช์ ชนิด LLDPE ที่ได้จากการ
เดินเม็ดสีมาสเตอร์แบทช์ขั้นตอนที่ 5.3.3 มาป้อนเข้าเครื่อง
ฉีดขึ้นรูปช้ินงานตัวอย่างและฉีดขึ้นรูปช้ินงานตัวอย่าง  
 5.3.5 ขั้นตอนการทดสอบเฉดสี โดยพนักงานจะน า
ช้ินงานตัวอย่างที่ได้จากขั้นตอน 5.3.4 มาทดสอบเทียบกับสี
ช้ินงานมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ  
 5.4 ขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์สีมาสเตอร์แบทช์ที่
ผ่านการตรวจสอบเฉดสีมาตรฐานแล้วลงในกระสอบตาม
น้ าหนักที่ลูกค้าก าหนด  
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5.5 การศึกษารวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่สนใจในกระบวนการก่อนการปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.1  Flow Process Chart  ก่อนการปรับปรุง 
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แสดงพ้ืนที่กระบวนการท างานสมีาสเตอร์แบทช์ก่อน
ด าเนินการกิจกรรม 5ส. 
 5.5.1 แสดงพื้นที่การท างานที่มีการจัดวางเศษ 
(Loose) ต่าง ๆ ของสีมาสเตอร์แบทช์ที่เหลือจากการบรรจุ 
และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามรูปท่ี 5.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2  ภาพการเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ทีพ่ื้น 
 
 5.5.2 แสดงพื้นที่การท างานท่ีมีกระสอบใส่เศษ
พลาสติกวางอยู่ในบริเวณรอบเครือ่งฉีดขึ้นรูปช้ินงานตัวอย่าง 
ดังรูปที่ 5.3 
 

 
 

รูปที่ 5.3  แสดงการวางกระสอบไว้ใกล้เครื่องฉีดขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่าง 
 

 5.5.3 แสดงพื้นที่การท างานช่ังสารเคมี ที่มีเครื่อง
ช่ังดิจิตอล ขนาด 50kg จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งมีถุงสารเคมีต่าง 
ๆ วางอย่างไม่เป็นระเบยีบดังรูปที ่5.4 
 

 
 

รูปที่ 5.4 ภาพแสดงพื้นที่การชั่งสารเคมี 
 

 5.5.4 แสดงพื้นที่เก็บวัตถุดิบปนอยู่กับวสัดุและ
สารเคมีอื่น ๆ ภายในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 5.5 

 

 
 

รูปที่ 5.5 ภาพการวางวัตถุดิบปนอยูก่ับวัสดุและสารเคมีอื่น ๆ 
 

 5.5.5 แสดงพื้นที่การท างานในคลังเก็บวตัถุดิบ 
กระสอบสารเคมีตา่ง ๆ ยังไม่มปี้ายบ่งช้ีที่ถูกต้องชัดเจน ดัง
รูปที่ 5.6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.6  ภาพการวางกระสอบสารเคมีโดยไม่มีป้ายบ่งชี้ 
 

5.5.6 แสดงพื้นที่การท างานของเครื่องฉดีขึ้นรูปชิ้นงาน
ตัวอย่าง พบว่ามีการวางกระสอบใส่ช้ินงานตัวอย่างใกล้
เครื่องตลอดเวลาโดยไมจ่ าเป็น ดังรูปที่ 5.7 
 

 
 

 
 
 
 
รูปที่ 5.7  พื้นที่การท างานของเครื่องฉีดขึ้นรูปชิ้นงานตัวอยา่ง 

 
 5.5.7 แสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ตา่ง ๆ 
มีการจัดวางอย่างไม่เป็นระเบยีบ ดังรูปที่ 5.8 

 

 
 รูปที่ 5.8  ภาพพื้นที่เก็บอุปกรณ์  เครื่องมือ 
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5.5.8 แสดงพื้นที่การท างานของเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ในกระบวนการผลติสมีาสเตอร์แบทช์ซึ่งมีถุงใส่เศษสีมาสเตอร์แบทช์วาง 
อยู่ ดังรูปที่ 5.9 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.9  ภาพพื้นที่การท างานของเครื่องฉีดสีมาสเตอร์แบทช์ 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 5.10  แผนผังก่อนปรับปรุงกระบวนการผลิต 
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 แสดงหมายเลข 
1 จุดช่ังสารเคมี 2,3,4.  ห้องผสมสารเคมี 5,6 เครื่องเดินเม็ดพลาสติก7เครื่องฮอทเพลท8,9 เครื่องฉีดช้ินทดสอบเฉดสี10 
เครื่องทูโรมิล11ห้อง LAB 12 จุดบรรจุสีมาสเตอร์แบทซ์ 13,14  ส านักงาน15 ปั้มลม 16 ตู้อบ17คลังเก็บวัตถุดิบ 
 
6. ข้อมูลผลสูญเสียของกระบวนการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ 
 6.1 แสดงการสูญเสียของขบวนการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ ก่อนการปรับปรุง เดือน ธ.ค58 -ก.พ.59 เฉลี่ยในการผลิต 
7,973.83 kg ปริมาณในการสูญเสียเท่ากับ 331.93 kg ผลสูญเสีย 4.16 % (แสดงในตารางที่ 6.1) เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการ
ท างาน 3 ขั้นตอน คือ 1.เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ 2.การผสมสารเคมี 3.การท าช้ินงาน จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการผลิตในเครื่องเอ็กซ์
ทรูเดอร์ผลิตสีมาสเตอร์แบทช์จะสูญเสีย 98.50 % เฉลี่ย 3 เดือน ตามตารางที่ 6.3 
 

ตารางที่ 6.1  แสดงข้อมูลการผลิตและปริมาณผลสูญเสียของสีมาสเตอร์แบทช์ ระหวา่งเดือนธันวาคม 2558 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 

เดือน ปริมาณการผลิต (kg) ปริมาณผลสูญเสยี (kg) เปอร์เซนต์ผลสูญเสยี 

ธ.ค. 2558 5,102.70 228.70 4.48 
ม.ค. 2559 7,344.10 301.60 4.11 
ก.พ. 2559 11,474.70 465.50 4.06 
ค่าเฉลี่ย 7,973.83 331.93 4.16 

 
ตารางที่ 6.2  แสดงข้อมูลผลสูญเสียในแต่ละกระบวนการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ เดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ ์2559 

 

เดือน 
ผลสูญเสียในแต่ละกระบวนการผลิตสมีาสเตอรแ์บทช์ (kg) 

ชั่งสารเคม ี ผสมสารเคม ี เอ็กซ์ทรูเดอร์ ท าชิ้นตัวอยา่ง บรรจ ุ รวม 
ธ.ค. 2558 0 1.67 226.52 0.51 0 228.70 
ม.ค. 2559 0 3.65 297.22 0.73 0 301.60 
ก.พ. 2559 0 7.26 457.09 1.15 0 465.50 
ค่าเฉลี่ย 0 4.19 326.94 0.80 0 331.93 

 
 

ตารางที่ 6.3  แสดงข้อมูลสูญเสียในแตล่ะกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการสูญเสยีคิดเป็น % 
 

ข้อมูลปริมาณผลสูญเสียเฉลี่ย 3 เดือน ของกระบวนการผลติมาสเตอร์แบทช์ 

กระบวนการที่สูญเสีย ปริมาณสูญเสีย (kg) % การสญูเสีย % สูญเสยีสะสม 

เอ็กซ์ทรูเดอร์ 326.94 98.50 98.50 

ผสมสารเคม ี 4.19 1.26 99.76 

ท าชิ้นตัวอยา่ง 0.80 0.24 100.00 

รวม 331.93 100.00  

 
 6.2 แสดงแผนภูมิพาเรโตการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ คิดปริมาณการสูญเสียเริ่มตั้งแต่กระบวนการผสมสารเคมีและ
เครื่องฉีดสีมาสเตอร์แบทช์ ดังรูปที่ 6.1 
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          รูปที่ 6.1  ภาพแผนภูมพิาเรโตแสดงข้อมูลผลสูญเสียของกระบวนการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ 

 
6.3 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในขั้นตอนที่ 15 การไล่ล้างสกรูและล ากล้อง เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ก่อนการปรับปรุง ใช้เวลา 60 
นาที น ามาค านวณค่าไฟฟ้าของมอเตอร์ขับเครื่องเอ็กช์ทรูเดอร์และฮีทเตอร์ ให้ความร้อนในขั้นตอนการไล่ล้างต่อครั้ง  ก่อนการ
ปรับปรุง ดังนี ้
                                  1) มอเตอร์ขนาด 15,000 วัตต์ จ านวน 1 ตัว เปิดใช้งานครั้งละ 1 ชม.   

   ใช้ไฟฟ้าครั้งละ   = 
15000 x 1 

 
= 15   หน่วย/ครั้ง 

1000 x 1 
 
                                  2) ฮีทเตอร์ขนาด 800 วัตต์ จ านวน 11 ตัว เปิดใช้งานครั้งละ 1 ชม.   

   ใช้ไฟฟ้าครั้งละ   = 
800 x 11 

 
= 8.8   หน่วย/ครั้ง 

1000 x 1 
 รวมค่าไฟฟ้า/ครั้ง = 23.8 หน่วย/ครั้ง คิดเป็นค่าใช้จ่าย = 23.8 x 2.7781 (อัตราฐานค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทท่ี 2 ใช้
พลังงาน 151 - 400 หน่วย/เดือน) จะมีค่าใช้จ่าย/ครั้ง = 66.12 บาท 
6.4การสูญเสียเวลาในขั้นตอนการไล่ล้างสกรูและล ากล้องเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ก่อนการปรับปรุง คณะผู้จัดท าได้เก็บรวมรวม
ข้อมูลในกระบวนการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ในขั้นตอนการไล่ล้างสกรูและล ากล้องเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ และเก็บบันทึกข้อมูลเขียน
แผนภูมิการไหลของกระบวนการเพื่อเปรียบเทียบในแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนการไล่ล้างจะใช้เวลา 60 นาที ดังรูปที่ 5.1 
 6.5การวิเคราะห์สาเหตุความสูญเสียทรัพยากรการผลิตที่ใช้ในขั้นตอนการไล่ล้าง 
 จากปัญหาของเสียในข้ันตอนการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา ดังรูป
ที่ 6.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.2  ภาพผังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์สาเหตุสูญเสียในกระบวนการไล่ล้าง 
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 สาเหตุที่พบของปัญหาการเกิดการสูญเสียในกระบวนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   1) วิธีการในการไล่ล้างมคีวามซับซ้อนและใช้วัตถุดิบในการไลล่้างหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดที่น ามาใช้งานมีราคา
แพงและมีกลิ่นเหม็น 
   2) พนักงานยังขาดทักษะในการท างานในขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ใน
การท างานในด้านนี้มาก่อน 
   3) วัตถุดิบท่ีใช้ในการไล่ล้างมรีาคาแพง และใช้ในปริมาณที่มาก 
 
7.  ผลการด าเนินการ 
 7.1 ผลการศึกษากระบวนการผลิต 
 กระบวนการประกอบด้วยพื้นที่ของกระบวนการฉีดสีมาสเตอร์แบทช์ (Color Master Batch) ซึ่งมีเครื่องฉีดหรือเอ็กซ์
ทรูเดอร์ (Extruder) จ านวน 2 เครื่อง ใช้พนักงานปฏิบัติงานท าหน้าที่ควบคุมเครื่องฉีดสีมาสเตอร์แบทช์จ านวน 2 คน ใน
ระหว่างเปลี่ยนล็อตการผลิต (Lot Changeover) จะมีการไล่ล้าง (Purging) สีเก่าออกก่อนเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
อย่างมากในขั้นตอนการไล่ล้างที่ต้องใช้เวลาหลายช่ัวโมง เช่น ค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ การสูญเสียในส่วนของ
วัตถุดิบในการไล่ล้าง และเวลาที่ใช้ในการไล่ล้างแต่ละครั้ง การเคลื่อนที่ของวัตถุดิบและสารเคมีที่ต้องใช้ ที่ต้องถูกเคลื่อนย้าย
จากคลั งวัตถุดิ บมายั งจุด ช่ังสารเคมี  มี ระยะทางที่ ไกลและยั งทับซ้ อ นกับการปฏิบั ติการในกระบวนการผลิ ต
 7.2 ผลการทดลองและการปรับปรุง 
 ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียในขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ และลดระยะทางการ
เคลื่อนที่ของวัสดุ มีการปรับปรุงตามหัวข้อต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 7.2.1การปรับปรุงกระบวนการผลติ โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ได้มาท าการปรับปรุงใน
ขั้นตอนท่ี 1 การเคลื่อนกระสอบสารเคมมีายังจุดชั่งน้ าหนัก และในข้ันตอนท่ี 15 การล้างสกรู (Screw) และล ากล้อง (Barrel) 
ของเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
 7.2.2เปรียบเทียบกระบวนการ (Flow Process Chart) ก่อนและหลังการปรับปรุงจากแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการก่อนการปรับปรุง ดังรูปที่ 5.1 นั้นจะเห็นได้ว่าระยะเวลาการไล่ล้างเครื่องในแต่ละครั้งนั้นจะใช้เวลาประมาณ 60 
นาที และการเคลื่อนวัตถุดิบมีระยะทางประมาณ 22 เมตร จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดท ากิจกรรม 
5ส. และหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางมาท าการปรับปรุงและเก็บข้อมูลน ามาเขียนแผนภูมิไหลของกระบวนการหลัง
การปรับปรุง การไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ลดลง 30 นาที และการเคลื่อนวัตถุดิบมีระยะทาง
ประมาณ 14 เมตร ลดลง 8 เมตรแผนภูมิการไหลของกระบวนการ ก่อนการปรับปรุงจะมีระยะทางในการเคลื่อนท่ีทั้งหมด 85 
เมตร และมีเวลาในการด าเนินงานรวม 271 นาที แผนภูมิการไหลของกระบวนการ หลังการปรับปรุงในส่วนของขั้นตอนการ
เคลื่อนกระสอบสารเคมีมาจุดชั่งและขั้นตอนการล้างสกรูและล ากล้อง  มีผลให้ระยะทางในการเคลื่อนที่ลดลง 8 เมตร จาก 85 
เมตรเหลือ 77 เมตร รวมทั้งเวลาในการด าเนินงานท่ีลดลง 31 นาทีจาก 271นาที เหลือ 240 นาทีดังรูปที7่.1 
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รูปที่ 7.1ภาพแสดง Flow Process Chart หลังการปรับปรุง 
 

 7.2.3 การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้ผังการไหล (Flow Diagram) โดยการเปิดพื้นท่ีระหว่างคลงัวัตถุดิบให้
เชื่อมต่อกับจุดชั่งสารเคมี เพื่อใหไ้ด้เส้นทางการเคลื่อนที่ ที่สั้นกว่า ดงัรูปที่ 7.2 

 

รูปที่ 7.2  ภาพแสดง Flow Diagram  หลังการปรับปรุงกระบวนผลิต โดยการเปิดพื้นที่ในคลังวัตถุดิบเชื่อมต่อกับห้องชัง่สารเคม
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 7.2.4  การปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยการท ากิจกรรม 5ส. 
1)  ท าการปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บเศษสีเม็ดพลาสติกที่

เหลือจากการบรรจุ และท าการจดัเก็บบรรจุภณัฑ์ที่วางไว้ 
 2)ท าการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณเครื่องฉีดชิ้นงานตัวอย่าง
ที่เคยมีกระสอบใส่เศษพลาสติกวางไว้ใกล้เครื่อง 
อย่างไม่เป็นระเบียบ ไม่ให้มีถุงกระสอบวางอีกต่อไป 
 3)  ท าการปรับปรุงพ้ืนท่ีช่ังสารเคมี โดยตดิป้ายล าดับ
การชั่งสาร ล าดับก่อนหลัง (เช่น ล าดับ 1, 2, 3, 4, … เป็น
ตน้) เพื่อช่วยให้พนักงานช่ังสารเคมีไดส้ะดวกและถูกต้อง 
 4)  ท าการปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บวัตถุดิบโดยการน าถัง
ขยะที่เคยวางไว้ในบรเิวณในภาพออกไปและตีเส้นพ้ืนท่ี 
 5) ท าการปรับปรุงพื้นที่ในห้องจัดเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบสามารถน าไปใช้งานได้สะดวก 
 6) ท าการปรับปรุงพื้นที่ในคลังวัตถุดิบ โดยการติดป้าย
แสดงสถานะของกระสอบสินค้า และวางสินค้าบนพาเลทไม้ 
อย่างเป็นระเบียบ 
 7)  ท าการปรับปรุงพื้นที่ในกระบวนการเดินสีมาสเตอร์
แบทช์ของเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ โดยตีเส้นทางเดินและพื้นที่
การท างานให้ชัดเจน  
  7.2.5 ขั้นตอนการล้างเครื่องหลังการปรับปรุงโดย
ใช้หลักการ ECRS 
  7.2.5.1 หลังจากการเดินสีล็อตสุดท้ายหรือเดิน
ตามใบค าสั่ งซื้ อ  (Order) เสร็จแล้ ว เทสารคอมปาวด์ 
(Compound) ใส่ ที่  Hopper เพื่ อ ไล่ ล้ า งสี ที่ ต กค้ างใน 
Hopper จนหมด แล้วถอด Hopper ออกมาเช็ดด้วยน้ ามัน
ซักแห้ง จากนั้นประกอบกลับเข้าที่เดิม (Compound จะใส่
ประมาณ 250 g) และฉีดคอมปาวด์ (Compound) เป็นเส้น 
น าเข้าหน่วยตัดเม็ด และเก็บเม็ดตัดใส่ถุงไว้ต่างหากเพื่อ
น ามาใช้ไล่ล้างครั้งต่อไปในกรณีที่ฉีดเม็ดสีใกล้เคียงกัน 
 7.2.5.2 ถอดหัวดาย (Die) ออกเพื่อน าไปท าความ
สะอาดโดยการเผาไฟให้พอลเิมอรป์นสีที่เกาะออกจากกัน [7] 
  7.2.5.3 หลังจากนั้นป้อนคอมปาวด์ไล่ล้างเอ็กซ์ทรู
เด อร์อี กครั้ ง เพื่ อ ให้ แน่ ใจว่ า ไม่ มี สี ตกค้ างในสกรู อี ก 
(Compound จะถูกใช้ประมาณ 250 g) 
  7.2.5.4 เตรียมเม็ดพลาสติกเก่าที่ได้จากการล้างไล่
เครื่องก่อนหน้า เลือกเฉพาะเม็ดพลาสติกที่มีสีใกล้เคียงกับ

ผลิคภัณฑ์ที่เราจะฉีดครั้งต่อไป  
  7.2.5.5 ใส่พลาสติกใหม่ใส่ลงไปใน Hopper เพื่อ
ล้างต่อเนื่องให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง (จะใส่ประมาณ 0.5 kg) 
  7.2.5.6 เมื่อแน่ใจว่าเอ็กซ์ทรูเดอร์สะอาดแล้วจึง
ใส่ผงสีที่ผสมเรียบร้อยแล้วลง Hopper เพื่อฉีดเส้นและน า
เส้นป้อนเข้าเครื่องตัดเป็นเม็ดอย่างต่อเนื่อง และจะตัดทิ้งเมื่อ
ผ่านไป 30 วินาที 
  7.2.5.7การไล่ล้างเครื่องจะใช้เวลา 20 - 30 นาที 
น าเม็ดพลาสติกที่เราได้จากการไล้ล้างเครื่องครั้งแรกโดยใช้สี
ที่ใกล้เคียงกับสีที่เราจะท าการฉีดผลิตภัณฑ์ต่อจากนี้ (เป็น
การน าของรีไซเคิลกับมาใช้ใหม่) ไล่ล้างต่อเนื่องจนสีเม็ด
พลาสติกใกล้เคียงกับสีใหม่ จึงน าเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin 
Chip) ใส่ลงไป ประมาณ 0.5 kg เพื่อไล่ล้างให้สะอาดอีกครั้ง
ก่อนที่จะใส่สีตัวใหม่ลงไป เดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง และเก็บ
เม็ดใส่ถุงเพื่อน ากลับมาใช้ไล่ล้างเครื่องต่อไป 
 - เม็ดคอมปาวด์ ถูกใช้ประมาณ 0.5 kg (มูลค่า 15 
บาท) 
 - เม็ดพลาสติกใสชนิด LLDPE ใช้ประมาณ 0.5 kg 
(มูลค่า 30 บาท) ซึ่งส่งผลให้การไล่ล้างหลังการปรับปรุงจะมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 45 บาท ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการไล่ล้าง
เครื่องเอ็กซทรู เดอร์ก่อนการปรับปรุง 522 บาท/ครั้ ง 
(ค่าใช้จ่ายในการไล่ล้างแบบเดิมอยู่ท่ีประมาณ 567 บาท) 
 
ตารางที่ 7.1สรุปการใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุงขั้นตอนการไล่

ล้างเครื่องเอ็กทรูเดอร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

วิธีการ ECRS วิธีการที่เสนอแนะ 
1. การป้อน Stearic Acid 

1 kg E ก าจัดขั้นตอนนีอ้อกไป 

2. การป้อนคอมปาวด์เพื่อ
ไล่ Stearic Acid 2.5 kg 

- - 

3. การป้อนเม็ดพลาสติก
ชนิด LLDPE 8 kg R 

น าเม็ดพลาสติกจากการไล่ล้าง
ครั้งก่อน  ที่มีสีที่ใกล้เคียงกับ
การผลิตสีต่อไป  มาใส่ก่อน
เพื่อไล่ล้างก่อนการป้อนเม็ด
พลาสติก และลดปริมาณการ
ป้อนลง เหลือ 0.5 - 1 kg/ครั้ง 
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ตารางที่ 7.2  แสดงข้อมูลการผลิตและปริมาณผลสูญเสียของสี
มาสเตอร์แบทช์หลังการปรับปรุงวธิีการไล่ล้างเอ็กซ์ทรูเดอร์เมื่อเปลี่ยน

ล็อตการผลิต 

 
 

ตารางที่ 7.3 แสดงผลทั้งก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงขั้นตอนการไล่
ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์เมื่อเปลี่ยนล็อตผลิต 

 

 
7.3 จากการปรับปรุงขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ 
ทั้งก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ใน
ขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์เมื่อเปลี่ยนล็อตการ
ผลิต  ก่อนการปรับปรุงมีมูลค่า/ครัง้ประมาณ 567 บาท หลัง
การปรับปรุง 45 บาท/ครั้ง สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
ประมาณ  522 บาท/ครั้ง ลดลง 92.07 % 
 จะเห็นได้ว่า หลังการปรับปรุงวิธีการไล่ล้างเครื่อง
เอ็กซ์ทรูเดอร์ ปริมาณผลสูญเสียของการผลิตสีมาสเตอร์
แบทช์ ลดลง 3.31% ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงในขั้นตอน
การไล่ล้างหลังการปรับปรุง มีผลมาจากระยะเวลาในการ
ด าเนินการไล่ล้างเครื่องเอ็กทรูเดอร์ ใช้ระยะเวลาลดลงจาก
เดิมใช้เวลาประมาณ 60 นาที/ครั้ง เหลือ 30 นาที/ครั้ง (60 
- 30 = 30 นาที/ครั้ง) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมอเตอร์ขับ
เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ก่อนการปรับปรุง ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 

15 หน่วย/ครั้ง หลังการปรับปรุงวิธีการไล่ล้างจะใช้ไฟฟ้าอยู่
ที่ประมาณ 7.5 หน่วย/ครั้ง ลดลง 50% 
     วิธีการคิดค่าไฟฟ้าของมอเตอร์ขับเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
และฮีทเตอร์ ในขั้นตอนการไล่ล้าง/ครั้งการค านวณหลังการ
ปรับปรุง 

1) มอเตอร์ขนาด 15,000 วัตต์ จ านวน 1 ตัว เปิด
ใช้งานครั้งละ 0.5 ชม.  

ใช้ไฟฟ้าครั้งละ  
15,000 𝑥 0.5

1,000 𝑥 0.5
= 7.5 หน่วย 

 

2) ฮีทเตอร์ขนาด 800 วัตต์ จ านวน 11 ตัว เปิดใช้
งานครั้งละ 0.5 ชม. 

  ใช้ไฟฟ้าครั้งละ 
 

15,000 𝑥 11

1,000 𝑥 0.5
= 4.4 หน่วย 

 
      รวมจ านวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมดเป็น 7.5 + 4.4 = 11.9 
หน่วย/ครั้ง  
รวมค่าไฟฟ้า/ครั้ง เท่ ากับ  11.9 หน่วย/ครั้ ง น ามาคิด
ค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ 11.9  2.7781  (อัตราฐานค่าพลังงาน
ไฟฟ้าประเภทที่ 2 ใช้พลังงาน 151 - 400 หน่วย/เดือน) จะ
มีค่าใช้จ่าย/ครั้ง เท่ากับ 33.06 บาท 
     จากการปรับปรุงขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ 
สามารถลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าลงได้จ านวน 66.12 - 
33.06 = 33.06 บาท/ครั้ง                      
     การเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าของเครื่องเอ๊กซ์ทรูเดอร์
ในขั้นตอนการไล่ล้าง ก่อนและหลังการปรับปรุง แสดงดังรูป
ที่ 7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.3 กราฟแสดงอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 

 

เดือน ปริมาณ
การผลิต 

(kg) 

ปริมาณผล
สูญเสีย (kg) 

% สูญเสยี 

ก.ค. 
2559 

6,222.08 61.21 0.98 

ส.ค. 
2559 

5,837.20 54.46 0.93 

ก.ย. 
2559 

9,746.53 69.01 0.71 

ค่าเฉลี่ย 7,268.60 61.56 0.85 

ข้อมูลการผลิตและผลสูญเสยีก่อนและหลังการปรบัปรุง 
(ค่าเฉลี่ย 3 เดือน) 

ช่วงเวลา  ปริมาณการ
ผลิตเฉลี่ย 
(kg/เดือน) 

ปริมาณผล
สูญเสีย 
(kg) 

% 
สูญเสีย 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

7,973.83 331.93 4.16 

หลังการ
ปรับปรุง 

7,268.60 61.56 0.85 

ผลต่าง 705.23 270.37 3.31 
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ระยะเวลาที่ลดลงในขั้นตอนการไล่ล้างหลังการปรับปรุง จาก
ขั้นตอนการไล่ล้างก่อนการปรับปรุงที่ใช้เวลาประมาณ 60 
นาที/ครั้ง หลังจากการปรับปรุงลดลงเหลือ 30 นาที/ครั้ง 
(60 - 30 = 30 นาที/ครั้ง) ของขั้นตอนท่ี 15 ล้างสกรูและล า
กล้องเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ดังข้อมูลที่แสดงในFlow Process 
Chart หลังการปรับปรุง ตามรูปที่ 7.1 
 
8.สรุปผลการปรับปรุงและข้อเสนอแนะ 
  ผลจากการศึกษากระบวนการผลิตก่อนการ
ปรับปรุง จะพบว่ามีการสูญเสียในข้ันตอนการไล่ล้างสกรูและ
ล ากล้องของเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ซึ่งมีส่วนของวัตถุดิบในการ
ไล่ล้าง ค่าไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์และฮีทเตอร์ และเวลา
ที่ใช้ในขั้นตอนนี้เป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงระยะทางใน
การเคลื่อนที่ของวัสดุสารเคมีจากคลังวัตถุดิบมายังจุดช่ังที่มี
ระยะทางไกลและการเคลื่อนที่ไปทับซ้อนกับกระบวนการ
ผลิตอื่น ๆ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีแนวคิดที่ จะ
ปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนการไล่ล้างให้มีการสูญเสียที่ลดลง 
และปรับปรุงพื้นที่การท างานให้มีระยะทางในการเคลื่อนที่
ลดลง 
 8.1 สรุปผลการปรับปรุง 
 ผลการปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้ 
  8.1.1  ลดการสูญเสียปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ใน
ขั้นตอนการไล่ล้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์เมื่อมีการเปลี่ยนล็อต
การผลิต 
  8.1.2  ลดการสูญเสียปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ก่อนการปรับปรุงซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่
ประมาณ 15 หน่วย/ครั้ง ลงเหลือหลังการปรับปรุงประมาณ 
7.5 หน่วย/ครั้ง ลดลง 6.5 หน่วย/ครั้ง คิดเป็น ลดลง 50 % 
  8.1.3  ลดระยะเวลาในการไลล่้างเครือ่งเอ็กซ์ทรู
เดอร์เมื่อมีการเปลี่ยนล็อตการผลิต ก่อนการปรับปรุงซึงใช้
เวลาประมาณ 60 นาที/ครั้ง ลงเหลือหลังการปรับปรุงใช้
เวลาประมาณ 30 นาที ลดลง 50 % 
  8.1.4ลดระยะทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบ
สารเคมีจากคลังเก็บวัตถุดิบมายังจุดชั่งสารเคมี ก่อนการ 
ปรับปรุง ท่ีมีระยะทาง 22 เมตร หลังการปรับปรุง 14 เมตร 
ลดลง 8 เมตร และสามารถช่วยลดความเมื่อยล้าของ
พนักงาน รวมไปถึงลดการบอบช้ าของกระสอบสารเคมีได้ 
  8.1.5ปรับปรุงพื้นที่การท างานโดยการท าเส้นทาง
เดิน ภายในกระบวนการผลิตมีผลท าให้เกิดความสะดวกใน
การใช้พื้นที่การท างานของพนักงาน 
  8.1.6จัดท าขั้นตอนมาตรฐานในการไล่ล้างเครื่อง
เอ็กซ์ทรูเดอร์ เพื่อช่วยให้มีความสม่ าเสมอ (Consistency) 

ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการไล่ล้างของเครื่องเอ็กซ์ทรู
เดอร์โดยพนักงาน 
 8.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการปรับปรุ งแผนผั งการผลิตนั้ นสามารถ
ปรับปรุงเพิ่มเติมในกระบวนการอื่นนอกเหนือจากขั้นตอน
การเคลื่อนกระสอบสารเคมีมายังจุดช่ังเพื่อให้ระยะทางและ
เวลาในกระบวนการผลิตสีมาสเตอร์แบทช์ มีระยะทางและ
เวลาในการผลิตน้อยลง  ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีการท างานด้วย
กิจกรรม 5ส. ทางบริษัทควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีการท างาน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้หลักการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ (Heuristic method) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายการเย็บ
ผ้าหุ้มเบาะนั่งรถยนต์ กระบวนการที่ท าการศึกษา คือ สายการเย็บผ้าหุ้มเบาะหลัง (Rear) รุ่น T6 ซึ่งแบ่งออกเป็นเบาะนั่ง 
(Rear cushion) และเบาะพิงหลัง (Rear back) รอบเวลาการท างานเท่ากับ 199.32 และ 154.08 วินาทีต่อช้ิน ตามล าดับ 
ซึ่งเกินกว่าอัตราความต้องการของลูกค้า (Takt time) ที่ 134.53 วินาทีต่อช้ิน ประสิทธิภาพก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 
68.35% และ 71.36% ตามล าดับ หลังจากปรับปรุงสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะหลังรถยนต์ด้วยหลักการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ (Incremental utilization heuristic) พบว่า รอบเวลาการท างานของการเย็บ
ผ้าหุ้มเบาะนั่ง เท่ากับ 129.86 วินาทีต่อช้ิน ประสิทธิภาพ 85.40% เพิ่มขึ้นจากเดิม 17.05% และรอบเวลาการท างาน
ของการเย็บผ้าหุ้มเบาะพิงหลังเท่ากับ 129.90 วินาทีต่อช้ิน ประสิทธิภาพ 82.60% เพิ่มขึ้นจากเดิม 11.24%  
ค าหลัก  การจัดสมดลุสายการผลติ วิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ 
 
Abstract 
This research presents an application of Heuristic method in order to increase production efficiency of 
sewing car seat covers. The case study was a rear seat sewing line of T6 model that consisted of rear 
cushion and rear back. The cycle time of rear cushion and rear back were 199.32 and 154.08 
seconds/piece, respectively. Those cycle time were more than the takt time of 134.53 seconds/piece. 
The line efficiency before improvement of rear cushion and rear back were 68.35% and 71.36%, 
respectively. When the incremental utilization heuristic was applied, the cycle time of rear cushion was 
decreased to 129.86 seconds/piece and the efficiency was then improved to 85.40%, which was 
increased by 17.05%. For the rear back sewing line, the cycle time was also decreased to 129.90 
seconds/piece and the efficiency was 82.60%, increased by 11.24%. 
Keywords:  Production line balancing, Heuristic method, Incremental utilization heuristic 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยในปัจจุบันมีความ
ได้เปรียบด้านต าแหน่งที่ตั้งเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของ

ภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ 
รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่เหมาะสม ผนวกกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ส่งผลให้ค่ายรถยนต์
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ช้ันน าของโลกขยายก าลังการผลิตเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะค่ ายรถยนต์ จากประเทศญี่ ปุ่น และมีการ
คาดการณ์ว่าในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการ
ขยายตัวประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ในช่วงเวลา
เดียวกัน [1] ส่งผลให้ภาคการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต้อง
ปรับตัวตามการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ  
 ดังนั้น องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีย่อมมีสภาวะ
การแข่ งขันที่ดี กว่า เมื่อ เทียบกับคู่ แข่ ง  การจัดสมดุล
สายการผลิตด้วยหลักการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ [2] เป็นอีกวิธี
หนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ทฤษฎ ี
2.1 การศึกษาเวลา 
 การศึกษาเวลา คือ การศึกษาหาเวลามาตรฐานในการ
ท างานของคนงานซึ่งได้รับการฝึกฝนงานนั้นมาดีแล้ว ท างาน
ในอัตราปกติ (Normal pace) ด้วยวิธีการที่ก าหนดให้  
(Specified method) การศึกษาเวลาต่างจากการศึกษาการ
เคลื่อนไหว  (Motion study) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการศึกษา
วิธีการท างานออกแบบวิธีที่ปรับปรุงแล้ว การศึกษาเวลา
เกี่ยวกับการวัดผลงานซึ่งผลที่ได้จะมีหน่วยเป็นนาทีหรือ
วินาที ที่พนักงานคนหนึ่งสามารถท างานนั้นๆ ได้ตามวิธีการที่
ได้ก าหนดไว้ สามารถอธิบายความหมายของเวลามาตรฐาน
ของงาน โดยแสดงเป็นสมการความคิดความสัมพันธ์กับ
ผลผลิตได้ดังนี้ [3] 

 
emandCustomer d

imeoduction tPlanned pr
Takt time   (1) 

โดยที่  Takt time คือ อัตราเร็วการผลิตต่อหน่วยเวลา, 
Planned production time คือ เวลาการผลิตตามแผนต่อ
หน่วยเวลา, Customer demand คือ ความต้องการของ
ลูกค้าต่อหน่วยเวลา 
2.2 การจัดสมดุลสายการผลิตด้วยหลักการสุ่มอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์  
 วิธีนี้ ท า โดยการเพิ่มงานเข้ าสถานี งานทีละงาน
ตามล าดับขั้นงานก่อน-หลังจนกระทั่งประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ของสถานีงานเป็น 100% หรือเริ่มลดลง ส าหรับ
เกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จะมีความเหมาะสม
กับงานหนึ่งงานหรือหลายงานที่มีเวลาของพนักงานเท่ากับ
หรือมากกว่ารอบเวลาผลิต [4],[5],[6]  
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โดยที่ P คือ ประสิทธิภาพสถานีงาน, t คือ เวลาแต่ละ
กิจกรรม, LE คือ ประสิทธิภาพสายการผลิต, m คือ จ านวน
สถานีงาน 
 
3. กรณีศึกษา 
3.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 จากการศึกษาสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะหลัง (Rear) รุ่น 
T6 พบว่า ความสามารถในการผลิต ณ ปัจจุบัน คือ 156 ช้ิน
ต่อวัน ซึ่งไม่ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ 232 ช้ินต่อวัน 
โดยหากพิจารณาเวลาการท างานต่อวันคือ 8.67 ช่ัวโมง คิด
เป็น 31,212 วินาที และมีวันท างาน 22 วันต่อเดือน จาก
ข้อมูลสามารถน ามาค านวณหาอัตราความต้องการของลูกค้า
ได้จากสูตรที่ (1) โดย 

53.134
232

212,31
Takt time  

 จากการค านวณจะได้อัตราความต้องการของลูกค้าใน
สายการเย็บผ้าหุ้มเบาะหลังเท่ากับ 134.53 วินาทีต่อช้ิน เพื่อ
น าไปเทียบกับเวลามาตรฐานของแต่ละสถานีงานในการเย็บ
ผ้าหุ้มเบาะหลัง โดยท าการศึกษาตามล าดับงานย่อยของแต่
ละสถานีงานซึ่งสามารถพิจารณาได้จากแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของล าดับงานของสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะนั่ง 
(Rear cushion) และเบาะพิงหลัง (Rear back) ดังรูปที่ 1 
และรูปที่ 2 ตามล าดับ 
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รูปที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ์ของล าดบังานของ 

สายการเย็บเบาะนั่ง (Real cushion) 
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รูปที่ 2 แผนภาพความสัมพันธ์ของล าดบังานของ 

สายการเย็บเบาะพิงหลัง (Rear back) 
โดย   แทน การเย็บเข็มเดี่ยว  
  แทน การเย็บเข็มคู่ 
  แทน การเย็บ J-retainer 
3.2 ข้อมูลแสดงลักษณะของปัญหา 
 จากข้อมูลการศึกษาเวลาการท างานของพนักงานใน
สายการเย็บผ้าหุ้มเบาะหลัง ซึ่งประกอบไปด้วยสายการเย็บ
ผ้าหุ้มเบาะนั่ง (Rear cushion) และเบาะพิงหลัง  (Rear 
back) สามารถแสดงเป็นกราฟของสถานีงานกับเวลาเพื่อ
เปรียบเทียบเวลาในการท างานแต่ละสถานีงานเทียบกับอตัรา
ความต้องการของลูกค้า (Takt time) เพื่อแสดงสถานีงานที่
เป็นคอขวด (Bottom neck) ซึ่งส่งผลให้เกิดการรอคอยงาน
และท าให้การผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามปริมาณที่ก าหนด 
[7],[8] 
3.2.1 ข้อมูลลักษณะปัญหาของสายการเย็บเบาะนั่ง (Rear 
cushion) 
 จากการศึกษาเวลาการท างานของพนักงานในสายการ
เย็บผ้าหุ้มเบาะนั่งซึ่งประกอบด้วย 8 สถานีงาน สามารถ
แสดงเป็นกราฟดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 รอบเวลาการผลิตสายการเย็บเบาะนั่ง (ก่อนปรับปรุง) 

 
 จากรูปที่ 3 แสดงรอบเวลาการผลิตของแต่ละสถานี
งานในการเย็บผ้าหุ้มเบาะ พบว่าเวลาการท างานของ
พนักงานแต่ละสถานีงานมีความแตกต่างกันมาก โดยมีเวลา
รวมทุกสถานีงานเท่ากับ 1,089.96 วินาที และรอบเวลาการ
ผลิตสูงกว่าอัตราความต้องการของลูกค้า โดยเวลาการท างาน

ของสถานีงานที่ 3 เป็นเวลาการท างานที่สูงที่สุด  199.32 
วินาที ซึ่งสูงกว่าอัตราความต้องการของลูกค้า 134.53 วินาที 
ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามปริมาณที่ก าหนด 
ประสิทธิภาพสายการผลิตก่อนการปรับปรุงอยู่ที่ 68.35% 
และผลผลิตมาตรฐานเท่ากับ 156.59 ช้ินต่อวัน 
3.2.2 ข้อมูลลักษณะปัญหาของสายการเย็บเบาะพิงหลัง 
(Rear back)  
 จากการศึกษาเวลาการท างานของพนักงานในสายการ
เย็บผ้าหุ้มเบาะพิงหลัง ซึ่งประกอบด้วย 9 สถานี สามารถ
แสดงเป็นกราฟดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 รอบเวลาการผลิตสายการเย็บเบาะพิงหลัง (ก่อนปรับปรุง) 

 
 จากรูปที่ 4 แสดงรอบเวลาการผลิตของแต่ละสถานี
งานในการเย็บเบาะพิงหลังก่อนปรับปรุง พบว่าเวลาการ
ท างานของพนักงานแต่ละสถานีงานแตกต่างกันมาก โดยมี
เวลารวมทุกสถานีงานเท่ากับ 989.52 วินาที และรอบเวลา
การผลิตสูงกว่าอัตราความต้องการของลูกค้า โดยเวลาการ
ท างานของสถานีงานที่ 6 เป็นเวลาการท างานที่สูงที่สุด 
154.08 วินาที ซึ่ งสูงกว่าอัตราความต้องการของลูกค้า 
134.53 วินาที ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยประสิทธิภาพสายการผลิตก่อน
ปรับปรุงอยู่ที่ 71.36% และผลผลิตมาตรฐานอยู่ที่ 202.57 
ช้ินต่อวัน 
3.3 การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยหลักการ
สุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์โดยวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ (Incremental utilization heuristic) 
 เนื่องจากลักษณะเฉพาะของสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะ
รถยนต์นั้นต้องใช้จักรเย็บผ้าที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือ 
จักรเย็บผ้าเข็มเดี่ยว จักรเย็บผ้าเข็มคู่  และจักรเย็บ J-
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retainer ดังนั้น การประยุกต์ใช้การจัดสมดุลสายการผลิต
ด้วยหลักการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์โดยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์ ด้วยการเพิ่มงานเข้าสถานีงานทีละงาน
ตามล าดับขั้นงานก่อน-หลัง จนกระทั่งประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ของสถานีงานนั้นๆ เป็น 100% หรือเริ่มลดลง 
ส าหรับเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จะมีความ
เหมาะสมกับงานหนึ่งงานหรือหลายงานที่มีเวลาของพนักงาน
เท่ากับหรือมากกว่ารอบเวลาผลิต ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ด าเนินการ
ทั้งสิ้น 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 แบบแนวนอน กรณีที่ 2 แบบ
แนวตั้ง และกรณีที่ 3 แบบจัดตามกลุ่มของงาน จากการจัด
สมดุลสายการผลิตทั้ง 3 กรณี จะได้ประสิทธิภาพของ
สายการผลิตของสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะนั่งและผ้าหุ้มเบาะ
พิงหลังแต่ละกรณีดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพสายการผลิตแต่ละกรณี 

กรณี 
ประสิทธิภาพสายการผลิต (%) 
เบาะนั่ง เบาะพิงหลัง 

ก่อนปรับปรุง 68.73 71.36 
แนวนอน 73.65 81.73 
แนวตั้ง 73.65 73.55 
จัดตามกลุ่มของงาน 81.02 73.55 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าสายการผลิตหลังการปรับปรุงทาง
ทฤษฎีทั้ง 3 กรณีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากก่อนปรับปรุงทั้ง 
3 กรณี  แต่หากพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมต่อการปรับปรุงสายการผลิตจริง จึงเลือกกรณีที่ 3 
น าไปปฏิบัติจริง  
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการปฏิบัติจริงของสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะนั่ง 
 จากผลการน าการปรับปรุงประสิทธิภาพแต่ละสถานี
โดยการจัดตามกลุ่มของงานในสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะนั่ง จะ
ได้เวลารวมและประสิทธิภาพของแต่ละสถานีงานดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเวลาในการท างานแต่ละ
สถานีงานกับอัตราความต้องการของลูกค้าได้ดังรูปที่ 5 
 
ตารางที่ 2 เวลารวมและประสิทธิภาพแต่ละสถานีงานของสายการเย็บ
ผ้าหุ้มเบาะนั่ง (หลังปรังปรุง) 

สถานีงาน 
เวลารวมแต่ละสถานี 

(วินาที) 
ประสิทธิภาพแต่ละสถานี 

(%) 
1 105.28 81.07 
2 104.27 80.30 
3 107.19 82.54 
4 129.86 100.00 
5 98.89 76.15 

6 103.84 79.96 
 
ตารางที่ 2 (ต่อ) 

สถานีงาน 
เวลารวมแต่ละสถานี 

(วินาที) 
ประสิทธิภาพแต่ละสถานี 

(%) 
7 106.94 82.36 
8 121.67 93.69 
9 120.14 92.52 

เวลารวม 998.07   
ประสิทธิภาพสายการผลิต 85.40 

 

 
รูปที่ 5 รอบเวลาการผลิตสายการเย็บเบาะนั่ง (หลังปรับปรุง) 

 
 จากรูปที่ 5 พบว่าเวลาการท างานของแต่ละสถานีงาน
มีเวลาการท างานที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น โดยมีเวลารวมทุก
สถานีงานเท่ากับ 998.07 วินาที และรอบเวลาการผลิตอยู่
ภายใต้อัตราความต้องการของลูกค้าโดยรอบเวลาการผลิต 
คือ เวลาการท างานที่สูงท่ีสุดของสถานีงานซึ่งอยู่ในสถานีงาน
ที ่4 มีเวลาการท างานเท่ากับ 129.86 วินาที ซึ่งมีอัตราความ
ต้องการของลูกค้าเท่ากับ 134.53 วินาทีต่อช้ิน ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 85.40% และ
ผลผลิตมาตรฐานเท่ากับ 240.36 ช้ินต่อวัน 
4.2 ผลการปฏิบัติจริงของสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะพิงหลัง 
 จากผลการน าการปรับปรุงประสิทธิภาพแต่ละสถานี
โดยการจัดตามกลุ่มของงานในสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะพงิหลงั 
จะได้เวลารวมและประสิทธิภาพของแต่ละสถานีงานดังแสดง
ในตารางที่ 3 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเวลาในการท างานแต่
ละสถานีงานกับอัตราความต้องการของลูกค้าได้ดังรูปที่ 6 
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ตารางที่ 3 เวลารวมและประสิทธิภาพแต่ละสถานีงานของสายการเย็บ
ผ้าหุ้มเบาะพิงหลัง (หลังปรังปรุง) 

สถานีงาน 
เวลารวมแต่ละสถานี 

(วินาที) 
ประสิทธิภาพแต่ละสถานี 

(%) 
1 116.95 90.03 
2 105.11 80.92 
3 106.28 81.82 
4 129.90 100 
5 118.02 90.86 
6 66.04 50.84 
7 112.75 86.80 
8 103.31 79.53 

เวลารวม 858.36   
ประสิทธิภาพสายการผลิต 82.60 

 

 
รูปที่ 6 รอบเวลาการผลิตสายการเย็บเบาะพิงหลัง (หลังปรับปรุง) 

 
 จากรูปที่ 6 พบว่าเวลาการท างานของแต่ละสถานีงาน
มีเวลาการท างานที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น โดยมีเวลารวมทุก
สถานีงานเท่ากับ 858.36 วินาที และรอบเวลาการผลิตอยู่
ภายใต้อัตราความต้องการของลูกค้าโดยรอบเวลาการผลิต 
คือ เวลาการท างานที่สูงท่ีสุดของสถานีงานซึ่งอยู่ในสถานีงาน
ที่ 4 มีเวลาการท างานเท่ากับ 129.90 วินาที ซึ่งมีอัตราความ
ต้องการของลูกค้าเท่ากับ 134.53 วินาทีต่อช้ิน ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 82.60% และ
ผลผลิตมาตรฐานเท่ากับ 240.28 ช้ินต่อวัน 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการประยุกต์ใช้การจัดสมดุลสายการผลิตด้วย
หลักการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์โดยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์ พบว่าประสิทธิภาพสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะนั่ง 
(Rear cushion) เพิ่มขึ้นจาก 68.35% เป็น 85.40% เพิ่มขึ้น 
17.05% ซึ่งมีแผนการผลิตต่อวันเท่ากับ 232 ช้ิน โดยก่อน
ปรับปรุงสามารถผลิตเบาะนั่งได้ 156 ช้ินต่อวัน ซึ่งปัจจุบัน
สามารถผลิตเบาะนั่งได้ 240 ช้ินต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น 53.85%  
 ประสิทธิภาพสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะพิงหลัง (Rear 
back) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก 71.36% เป็น 82.60% 
โดยเพิ่มขึ้น 11.24% โดยก่อนปรับปรุงสามารถผลิตเบาะพิง
หลังได้ 202 ช้ินต่อวัน ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตเบาะพิงหลังได้ 
240 ช้ินต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น 18.81%  
 จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพสายการเย็บผ้าหุ้ม
เบาะหลัง (Rear) รุ่น T6 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งรอบ
เวลาการผลิต (Cycle time) ของแต่ละสถานีงานยังมีค่าต่ า
กว่าอัตราความต้องการจากลูกค้า (Takt time) ทุกสถานีงาน 
ส่งผลให้สายการเย็บเบาะหลังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดสมดุลสายการเย็บผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ยังพบ
สถานีงานท่ีเป็นคอขวด เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเครื่องจักร 
(ลักษณะของฝีจักร) ท าให้ไม่สามารถจัดงานย่อยอื่นๆ เข้าไป
ยังสถานีงานดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ดังนั้นหากต้องการลดสถานี
งานที่เป็นคอขวด อาจต้องด าเนินการเพิ่มเครื่องจักรในสาย
การเย็บผ้าหุ้มเบาะรถยนต์เพิ่มเติม 
 2. เวลามาตรฐานที่ใช้ในการจัดสมดุลสายการเย็บผ้า
หุ้มเบาะรถยนต์ได้มาจากเวลาท างานของพนักงานที่มี
ประสบการณ์การท างาน ดังนั้น หากมีการรับพนักงานใหม่ 
อาจส่งผลต่อเวลาการท างานในแต่ละสถานีงานได้ 
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การลดระยะเวลาการผลิตในชุดประกอบหัวอ่านเขียนกึ่งอัตโนมตัิของสายการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต 

Cycle time reduction of HSA semi-automation line using line balancing  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปรับปรุงการเพิ่มก าลังการผลิตของสายการผลิตหัวอ่านเขียนในอุปกรณ์เก็บขอ้มูลแบบกึ่งอัตโนมตัิ 
ซึ่งประกอบด้วย 13 สถานีงานท่ีเป็นสายการผลิตแบบต่อเนื่องตลอดการผลิต จากการศึกษากระบวนการผลิตพบว่าสถานี
งานท่ี 10 ซึ่งเป็นสถานีงานคอขวดมีรอบการผลติเท่ากับ 14.28 วินาที ซึ่งเป้าหมายของงานวิจัยคือการลดรอบการผลิตของ
สายการผลิตจาก 14.28 วินาที เปน็ 8 วินาที โดยใช้การศึกษาเวลาและความเคลื่อนไหวในการท างาน (Time and Motion 
Study) และวิธีปรับปรุงงาน ECRS ตามหลักการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพื่อกระจายงานท่ีสถานีงานคอขวด ผลการจากการ
จัดการท างานในสถานีงานใหม่และการแบ่งงานท่ีเหมาะสมสามารถลดรอบการผลิตของสถานีงานคอขวดจาก 14.28 เป็น 
7.95 วินาที ส่งผลให้สายการผลิตท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ และไม่เกิดการรอคอยของสถานีงานอ่ืนในสายการผลติ 
ค าหลัก  การปรับปรุงกระบวนการผลิต  สายการผลิตกึ่งอัตโนมัติ  วิธีปรับปรุงงาน  ECRS 
 
Abstract 
This research aims at improving the productivity of a semi-automatic Head Stack assembly line, which 
consists of thirteen stations in series.  From the data analysis, station number 10 is the bottleneck 
station with the cycle time of 14.28 seconds.  The target of improvement is to reduce the cycle time 
from 14.28 seconds to 8.00 seconds.  Time and motion study and ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, 
and Simplify) technique are adopted to balance workload in the bottleneck station.  With the new 
workload balance can improve the cycle time from 14.28 to 7.95 seconds.  The results show a significant 
improvement in term of line efficiency and reduction of idle time of other stations. 
Keywords: Work improvement techniques, Semi-automatic assembly line, ECRS 
 
1. บทน า 
 การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ส าหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแล็ปท็อป
เป็นหลัก ส่งผลให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทยต้อง
เผชิญความท้าทายจากความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและแล็ปท๊อปที่มีแนวโน้มลดลง  เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมใช้งานอุปกรณ์
พกพาอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากขึ้น ในขณะที่ความ
ต้องการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในตลาดองค์กรและผู้ประกอบการ
ออนไลน์กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตจึงเร่ง

พัฒนาสายการประกอบแขนจับหัวเขียนอ่านที่ประกอบด้วย
หัวเขียนอ่านจ านวนมากเพื่อเพิ่มความจุส าหรับใช้ในคลาวด์
คอมพิวติ้ง โดยปรับปรุงจากการผลิตแบบใช้พนักงานท างาน
ร่วมกับเครื่องจักรทุกสถานีงาน เป็นสายการผลิตกึ่งอัตโนมัติ
ซึ่งใช้พนักงานร่วมกับเครื่องจักรเพียงบางสถานีงาน เพื่อเพิ่ม
ก าลังการผลิตและลดต้นทุนของสินค้า 
 สายการผลิตกึ่งอัตโนมัติมีการท างานของเครื่องจักรทุก
เครื่องท างานบนสายพานและเครื่องทุกเครื่องต่อกันเป็นวง มี
เป้าหมายของรอบการผลิตไม่เกิน 8 วินาที และมีการเพิ่ม
เครื่องจักรและจ านวนสถานีงานส าหรับงานที่ใช้เวลามากกว่า 
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8 วินาท ีถึงแม้ว่าสถานีงานที่ 10 ซึ่งเป็นสถานีงานคอขวดจะ
มี 2 สถานีงานเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต แต่เนื่องจากการ
ออกแบบสายการผลิตเป็นวงท าให้เครื่องจักรในสถานีงานที่ 
2 ว่างในขณะสถานีงานที่ 1 ก าลังท างาน ส่งผลให้สถานีงาน
ก่อนหน้าเกิดงานรอระหว่างกระบวนการเป็นจ านวนมาก 
ผู้จัดท าจึงน าทฤษฎีของเสีย 7 ประการ และ ECRS ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย การก าจัด การรวมกัน การจัดใหม่ และการ
ท าให้ง่าย มาใช้เพื่อลดความสูญเปล่า การรอคอย และความ
ซ้ าซ้อนของกระบวนการผลิต และออกแบบสถานีงานใหม่
เพื่อปรับสมดุลสายการผลิต โดยการรวมงานบางชนิดไว้
ด้วยกัน กระจายงานที่ใช้ระยะเวลามาออกจากกัน ติดตั้งนิว
แมติกและกระบอกสูบที่เครื่องจักรเพื่อลดปริมาณงานและ
ของเสียเนื่องจากการท างานของพนักงาน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 ศึกษาการปรับปรุงและการกระจายงาน (Workload 
balance) ของสถานีงานที่ 10 ซึ่งเป็นสถานีงานคอขวด เพื่อ
ท าให้รอบการผลิตเฉลี่ยของสถานีงานน้อยกว่า 8 วินาที และ
มีของเสียเนื่องจากการปฎิบัติงานของพนักงานน้อยกว่าร้อย
ละ 0.5 
 
3. หลักการณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 
3.1 การศึกษาการท างาน และ การปรับปรุงงาน 
 การศึกษางานเป็นหลักการหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิต
ให้สูงขึ้น และน ามาใช้อย่างแพร่หลาย การศึกษาการท างาน 
คือ การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) และการ
วัดผลงาน (Work Measurement) โดยมีการเก็บบันทึก
ข้อมูลอย่างมีขั้นตอน มีความแม่นย า จากการท างานที่มีอยู่
แล้ว โดยการพัฒนาและปรับปรุ งขึ้นมาใหม่ เพื่ อให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น องค์ประกอบของการศึกษาการท างาน
ประกอบด้วย การศึกษาการท างานเป็นการบันทึกและ
วิเคราะห์ถึงวิธีการท างานที่เป็นอยู่หรือเสนอแนะไว้อย่างมี
ระเบียบและเป็นเครื่องมือเพื่อใช้พิจารณาและประยุกต์ใช้
งานให้ง่ายขึ้นและ การวัดผลเป็นการประยุกต์วิธีการเพื่อใช้
สร้างเวลาการท างานให้กับพนักงานที่ต้องการตามคุณสมบัติ
การท างานที่ก าหนดให้ ในระดับปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ดังนั้นการ
ก าหนดมาตรฐานเวลาการท างานของงานหนึ่งๆ จึงท าได้
ภายหลังการศึกษาวิธีการท างานที่ได้มาซึ่งวิธีการท างานที่
ดีกว่า 
 การปรับปรุงงานท าให้ขั้นตอนการท างานมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนน้อยลง ลดงานที่ไม่จ าเป็นและการตัดความ
สูญเสียต่ างๆจากการก าหนดงานที่ เ รี ยกว่ า  เวลาไร้
ประสิทธิภาพและเวลาส่วนที่ เกิน รวมทั้งการก าหนด

แหล่งที่มาของความสูญเสีย การปรับปรุงจึงเป็นขั้นตอนท่ีท า
ให้วิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หลักการของการ
ปรับปรุงงานให้ง่าย คือหลักการ 5W 1H และ ECRS เพื่อ
ก าหนดมาตรการโต้ตอบ การเลือกมาตรการที่เหมาะสม โดย
ค านึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์  ซึ่ง
แสดงได้ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 การปรับปรุงด้วยหลักการของวศิวกรรมอุตสาหการ 

3.2 การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS 
 ความสูญเปล่า หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ท าให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ซึ่งความสูญเปล่ามีอยู่ 7 ประการด้วยกัน
คือ 1) การผลิตมากเกินไป 2) การรอคอย 3) การเคลื่อนย้าย
ที่ไม่จ าเป็น 4) การท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ 5) การเก็บ
สินค้าที่มากเกินไป 6) การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น) 
และ 7) ของเสีย ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่มี
ความจ าเป็นและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท การลด
ความสูญเปล่ า ในการผลิต เป็นสิ่ งจ า เป็นและควรให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก หากสามารถลดความสูญเปล่าลง
ได้ก็จะส่งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตลงด้วย ผลที่ตามมาก็
คือมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งสูงขึ้น โดยแนวทาง
การลดความสูญเปล่าสามารถท าได้โดยใช้หลักการ ECRS 
ดังนี ้
 การก าจัด ( Eliminate ) หมายถึง การพิจารณาการ
ท างานปัจจุบันและท าการก าจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ที่พบใน
การผลิตออกไป 
 การรวมกัน (Combine ) สามารถลดการท างานที่ไม่
จ าเป็นลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการ
ท างานให้ลดลงได้หรือไม 
 การจัดใหม่( Rearrange ) คือ การจัดขั้นตอนการผลิต
ใหม่เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ท่ีไม่จ าเป็น หรือ การรอคอย 
 การท าให้ง่าย ( Simplify ) หมายถึง การปรับปรุงการ
ท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งสามารถลดของเสียลงได้ จึง
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เป็นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็นและลดการท างานที่ไม่
จ าเป็น 
 
4. ขัน้ตอนและวิธกีารด าเนินงาน 
4.1 ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในการท างาน 
 สถานีงานท่ี 10 ซึ่งเป็นสถานีคอขวดประกอบด้วย
สถานีงาน 2 สถานซีึ่งท างานเหมือนกัน แต่ละสถานีงานแบ่ง
ออกเป็น 3 สถานีงานย่อยท่ีท างานต่อเนื่องกัน โดยช้ินงานจะ
ไหลไปท างานในสถานีงานท่ี 10.2 ก่อน10.1 เสมอเพื่อให้
ช้ินงานถัดไปสามารถเข้ามายังสถานีงานได ้แต่ละสถานีงาน
แบ่งการท างานออกเป็น 3 กระบวนการย่อย คือ 1.ทดสอบ
ช้ินงานทางไฟฟ้า 2.เครื่องจักรปลดตัวจับช้ินงานออกจาก
ช้ินงาน 3.พนักงานใส่อุปกรณ์กั้นระหว่างหัวเขียนอ่านรวมทั้ง
น าช้ินงานออกจากตัวจับช้ินงานแสดงดังรูปที่ 2  
 

 
รูปที่ 2 สถานีงานที่ 10 

 
 ในกระบวนการย่อยที่3 ซี่งเป็นกระบวนการย่อยที่

ใช้ระยะเวลานานที่สุดของสถานีงาน ใช้พนักงานท างาน
ร่วมกับเครื่องจักรในการท างาน โดยแบ่งออกเป็นการท างาน
ของพนักงานซึ่งคือกระบวนการย่อยที่ 3.3 3.4 และ3.6 ใช้
เวลารวม 11.18 วินาที ซึ่งแต่ละกระบวนการย่อยเป็น
กระบวนการต่อเนื่องซึ่ งไม่สามารถกระจายงานไปที่
กระบวนการย่อยอื่นได้ และมีการท างานของเครื่องจักรใน
กระบวนการย่อยที่ 3.1 3.2 3.5 และ 3.7 ใช้เวลารวม 3.80 
วินาที แสดงดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 ระยะเวลาของกระบวนการยอ่ยในสถานีงานที่10 

4.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดรอบการผลิตและ
ออกแบบสถานีงานใหม ่
 เนื่องจากระยะเวลาการท างานของสถานีงานคอขวด
ประกอบด้วยเวลาเนื่องจากการท างานของพนักงานถึงร้อย
ละ 75 ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้หลักของ ECRS ซึ่งก็ คือ การจัดใหม่ 
(R) โดยการน าการทดสอบช้ินงานทางไฟฟ้ามารวมเป็น
กระบวนการย่อยเดยีวกันเพื่อท าการสถานีงานย่อยมีความ
สมดลุมากขึ้น การท าให้ง่าย (S) มีโดยการเพิ่มนิวแมติกและ
กระบอกสูบที่เครื่องจักรเพื่อลดปรมิาณงานของพนักงานลง 
ซึ่งสามารถส่งผลใหข้องเสียเนื่องจากการท างานของพนักงาน
ลดลง  
4.3 ศึกษาความเป็นไปได้ และ ทดลองกับสายการผลิตจริง 
 ศึกษาเรื่องเครื่องจักรตัวใหม่ ขนาดของมอเตอร์ที่
เหมาะสม และ อุปกรณ์ที่ต้องใส่เพิ่มในการลดของเสียซึ่งเกดิ
จาก ตลอดจนกระบวนการในการท างานของพนักงานท่ีต้อง
ท างานร่วมกับเครื่องจักรบนสายพานการผลิตตามหลัก
มาตรฐานความปลอดภัยของ Semi S2 ท่ีบริษัทก าหนด 
4.4 รวบรวมผลการทดลองและสรุปผลการกระจายงาน 
 ทดสอบเครื่องจักรใหม่ในสายการผลิต โดยมีเปา้หมาย
ของรอบการผลติไม่เกิน 8 วินาที และ เก็บข้อมลูของเสยีที่
เกิดขึ้นจากสถานีงานใหม่เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร 
และวิธีการท างานของพนักงาน 
 

Zone Step Process step Element time Cycle time/Zone

1.1 Move shuttle and scan DCM 1.87

1.2 Lift shuttle up 0.70

1.3 CT test 7.45

1.4 Release shuttle to conveyer 0.50

2.1 Move shuttle to flipper 1.03

2.2 Unlock alignment pin and flip shuttle 6.92

2.2.1 Unlock alignment pin 3.35

2.2.2 Flip shuttle to conveyer 3.57

2.3 Move shuttle to install shipping comb 0.50

3.1 Lift shuttle up 0.70

3.2 Swage key puller (Top key) 1.43

3.3 Install shipping comb 4.78

3.3.1 Pick shipping comb from box 1.18

3.3.2 Place shipping comb into HSA 1.62

3.3.3 Twist shipping comb and move hand out 1.98

3.4 Unlock pivot clamp 1.57

3.4.1 Operator move hand to shuttle 0.57

3.4.2 Twist pivot clamp, move up and move hand out 1.00

3.5 Swage key puller (Remain keys) 0.97

3.6 Bias fantail 0.70

3.7 Remove HSA from shuttle 4.83

3.7.1 Pick HSA from shuttle and swing from tank 2.52

3.7.2 Move HSA to tray 2.31

2

3

8.45

14.98

1 10.52
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5. ผลการด าเนินงานวิจัย 
5.1 กระจายภาระงานของสถานงีานที่ 10 
 สถานีงานถูกแบ่งจากสถานีงานท่ี 10 จ านวน 2 สถานี
งานซึ่งท างานเหมือนกันและมีพนักงานท างานร่วมกับ
เครื่องจักรสถานีงานละ 1 คน ออกเป็น 3 สถานีงานท่ีท างาน
แตกต่างกัน ดังนี้ สถานีงานท่ี 10 การทดสอบทางไฟฟ้าโดยมี
เครื่องทดสอบจ านวน 2 เครื่องในสถานีงาน สถานีงานท่ี 11 
ใส่ตัวก้ันหัวเขียนอ่านและปลดตัวจับช้ินงานบางช้ินออกจาก
ช้ินงาน โดยเพิ่มกระบอกสูบช่วยในการดันตัวกันหัวเขียนอ่าน
เพื่อลดเวลาในการผลติและลดของเสียเนื่องจากพนักงาน 
และ สถานีงานท่ี 12 ปลดตัวจับช้ินงานท้ังหมดและน าช้ินงาน
ออกจากตัวยึดจับ โดยมีพนักงานท างานร่วมกับเครื่องจักร
จ านวน 2 คน คือ สถานีงานท่ี 11 ดังแสดงในรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 กระจายภาระงานของสถานีงานที่ 10 ออกเป็น 10-11-12 

 
5.2 เก็บข้อมูลจากสายการผลิตจริงของ 3 สถานีงาน 
 จากการเก็บข้อมูลของสถานีงานท่ี 10 11 และ 12 เป็น
ระยะเวลา 10 วันพบว่า ถึงแม้รอบการผลิตของเครื่องจักร
เป็นไปตามเป้าหมาย  แต่สถานีงานทั้ง 3 สถานีงานไม่
สามารถปล่อยช้ินงานออกจากเครื่องจักรได้ภายในเวลา 8 
วินาที แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รอบการผลิตของสถานีงานหลังจากกระจายงาน 

 
 
5.3 วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้รอบการผลิตของสถานีงาน
มากกว่า 8 วินาที 
 เนื่องจากสายการผลิตเป็นแบบต่อเนื่อง เครื่องจักรทุก
เครื่องต่อกันเป็นวง ท าให้มีการกีดขวางกันของช้ินงานในแต่
ละสถานีงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงปล่อยงานเข้าไปทีละสถานีงาน 
ในสถานีงานที่ 10 11 12 เพื่อศึกษาว่าหากไม่มีช้ินงานกีด
ขวางที่สถานีงานถัดไป และงานออกจากสถานีงานก่อนหน้า
อย่างต่อเนื่อง แต่ละสถานีงานจะมีรอบการผลิตตาม

เป้าหมายหรือไม่ พบว่า สาเหตุที่รอบการผลิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายประกอบด้วย 2 สาเหตุ คือ 1. สถานีงานที่ 12 ซึ่ง
พนักงานหยิบช้ินงานออกจากตัวยึดจับจะมีการเปิด/ปิดถาด
รับงาน และเปลี่ยนถาดรับงานใหม่ทุกๆ 8 ช้ิน ซึ่งท าให้รอบ
การผลิตสูงขึ้น 6 วินาที และ 2. หลังจากเครื่องจักรท างาน
เสร็จแล้วช้ินงานไม่สามารถออกจากสถานีงานได้เนื่องจาก
สถานีงานต่อไปยังมีชิ้นงานค้าง 
5.4. ปรับปรุงผังการท างานของสถานีงานที่ 12 และเพ่ิม
บัฟเฟอร์เพ่ือลดรอบการผลิตของสถานีงาน 
 จัดต าแหน่งถาดวางงานใหม่ที่สถานีงานที่ 12 เพื่อให้
พนักงานมีการเอี้ยวตัวและใช้ระยะเวลาในการวางงาน
น้อยลง รวมถึงมีการลดภาระงานในการเปิดถาดใส่งานของ
พนักงาน เพื่อให้สถานีงานเกิดความราบเรียบมากขึ้น 
 วิเคราะห์การกระจายตัวของรอบการผลิตในสถานีงาน
ที่ 10 11 และ 12 พบว่า 1)สถานีงานที่ 10 มีเครื่องทดสอบ
ทางไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่อง จึงส่งผลให้การกระจายตัวของ
รอบการผลิตของสถานีงานแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ มีชิ้นงาน
ออกจากสถานีงานทุกๆ 3.40 และ 10.50 วินาที แต่พบว่า
ระยะเวลาในงานท างานเฉลี่ยของเครื่องจักรโซนแรกของ
สถานีงานท่ี 11 คือ 3.46 วินาที ซึ่งช้ากว่าระยะเวลาที่ช้ินงาน
ออกจากสถานีงานที่ 10 ส่งผลให้ช้ินงานติดอยู่ในสถานีงาน
คิดเป็น 0.60 วินาที 2)สถานีงานที่ 11 เป็นสถานีงานที่ใส่ตัว
กั้นหัวเขียนอ่านลงบนช้ินงาน โดยการกระจายตัวของ
ระยะเวลาที่ช้ินงานออกอยู่ระหว่าง 1.78 ถึง 29.88 วินาที 
และพบว่าระยะเวลาการไหลออกของชิ้นงานร้อยละ 5.04 มี
รอบการผลิตเฉลี่ย 2.90 วินาที ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 3.50 
วินาที ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของสถานีงานที่ 12 โซนที่ 1 ส่งผลให้
ช้ินงานติดอยู่ในสถานีงานคิดเป็น 0.67 วินาที ผู้วิจัยจึงเพิ่ม
จ านวนบัฟเฟอร์ 2 จุด คือ ระหว่างสถานีงานที่ 10-11 และ 
11-12 ระยะเวลาที่ช้ินงานเคลื่อนผ่านบัฟเฟอร์คือ 0.80 
วินาท/ีจุด เพื่อหน่วงเวลาที่ช้ินงานจะไหลเข้าสถานีงานท่ี 11 
และ 12 ซึ่งจะส่งผลให้ช้ินงานสามารถไหลออกจากสถานีงาน
ที่ 10 และ 11 ได้อย่างราบเรียบ ซึ่งจะมีผังของสถานีงาน
แสดงดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 สถานีที่ 10 11 และ 12 งานหลงัจากปรับปรุง 

สายการผลิตใหม่และเพิ่มสถานวี่างระหว่างสถานีงานผลิต 

Station 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb

OTO 9.56 9.79 9.45 9.44 9.57 9.40 9.71 9.72 9.56 9.55

Zone1 9.16 9.23 9.20 9.21 9.18 9.17 9.15 9.11 9.13 9.14

Zone2 9.86 9.82 9.86 9.81 9.82 9.83 9.81 9.87 9.85 9.86

OTO 9.50 9.69 9.37 9.41 9.58 9.28 9.64 9.61 9.45 9.47

Zone1 2.68 2.66 2.68 2.70 2.71 2.70 2.71 2.71 2.71 2.68

Zone2 4.48 4.48 4.48 4.47 4.46 4.48 4.49 4.47 4.48 4.47

Zone3 6.46 6.35 6.40 6.56 6.16 5.98 6.63 6.48 6.49 6.80

OTO 9.52 9.71 9.21 9.26 9.64 9.41 9.42 9.53 9.32 9.21

Zone1 3.78 3.80 3.78 3.80 3.79 3.77 3.84 3.83 3.74 3.70

Zone2 6.30 6.30 5.98 6.02 6.02 5.75 5.78 6.34 6.11 5.70
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5.4 ทดสอบเพ่ือยืนยันผลจากการปรับปรุงงานและจัด
สมดุลสายการผลิตใหม่ 
 หลังจากปรับปรุงการผังการท างานของสถานีงานที่ 12 
โดยการจัดช้ันวางงานใหม่ และลดภาระงานในการเปิดถาด
ใส่งานของพนักงานในสถานีงานที่ 12 รวมถึงมีการเพิ่ม
พัฟเฟอร์ว่างระหว่างสถานีงาน 10-11 และ 11-12 เพื่อให้
สายการผลิตตลอดกระบวนการราบเรียบขึ้น ลดระยะเวลา
การรอคอยของสถานีงานที่มีรอบการผลิตน้อยกว่า และ ท า
ให้ช้ินงานสามารถออกจากสถานีงานได้ทันที ส่งผลให้รอบ
การผลิตของสถานีงานคอขวดลดลงจาก14.28 เป็น 7.95 
วินาที 
 การกระจายงาน การออกแบบเครื่องจักรใหม่ และ 
เพิ่มกระบอกสูบเพื่อช่วยดันตัวกั้นหัวเขียนอ่านเพื่อลดภาระ
งานของพนักงานส่งผลให้ของเสียลดลงจาก 0.61% เหลือ 
0.30% 
 
6. สรุป 
 การปรับสมดุลสายการผลิต การกระจายงาน เพิ่ม
บัฟเฟอร์ และเพิ่มเครื่องจักรเพื่อลดภาระงานของพนักงาน 
ซึ่งเป็นการลดของเสียจากการท างานอันเนื่องจากความ
รีบเร่ง และลดรอบการผลิตของสถานีคอขวดส่งผลให้ความ
ความยาวของสายการผลิตเพิ่มขึ้น 975 มิลลิเมตร และมี
ค่าใช้จ่ายในปรับปรุงสายการผลิตทั้งสิ้น 141,576 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  แต่สามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้ 184% จาก 
250 ช้ินต่อ ช่ัวโมง เป็น 460 ช้ินต่อ ช่ัวโมง ส่ งผลให้
สายการผลิตกึ่งอัตโนมัติ 1 สายการผลิตสามารถทดแทน
สายการผลิตแบบดั้งเดิมได้มากถึง 2.5 สายการผลิต และมี
ของเสียเนื่องจากพนักงานลดลงจาก 0.61 เป็ น 0.30 
เปอร์เซนต์ ซึ่งสามารถสร้างก าไรสุทธิต่อปไีด้มากถึง 320,301
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สายการผลิตจะสามารถคืน
ทุนได้ภายไปในระยะเวลาเพียง 0.44 ป ี
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การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตด้วยวิธีการเปลีย่นสไตล์งานอย่างรวดเร็ว 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนรุน่การผลิตในแผนกเยบ็ของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มด้วย
วิธีการเปลี่ยนสไตล์งานอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงวิธีการท างานมาตรฐานในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต โดยศึกษาการเปลี่ยนสไตล์
งาน วิเคราะห์สถานการณ์การท างานปัจจุบัน ค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย PDCA A3 (PDCA A3 Problem Solving Report) 
และทฤษฎี SMED (Single-Minute Exchange of Die) ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานพร้อมติดตามผล จากการศึกษาเบื้องต้น
ของโรงงานตัวอย่างพบว่า สูญเสียเวลาในการผลิตเฉลี่ย 3,384 นาทีต่อปีต่อสายการผลิต ต้นทุนที่สูญเสียเฉลี่ย 150,791.04 
บาทต่อปีต่อสายการผลิต ซึ่งการเปลี่ยนสไตล์งานใหม่แต่ละครั้งต้องสูญเสียเวลาเป็นจ านวนมาก จึงวิเคราะห์งานเพื่อแยกงาน
การปรับตั้งเตรียมการภายนอกและการปรับตั้งเตรียมการภายใน ปรับปรุงวิธีการ/กระบวนการด าเนินงานโดยน าขั้นตอน
กระบวนการท างานทั้งหมดมาจัดระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค 5W (What, Who, Where, Why, When) 
จากการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวส่งผลให้สามารถลดเวลาลงเฉลี่ย 85 นาทตี่อสายการผลิต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรุ่นการ
ผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 92.39 และต้นทุนลดลงเฉลี่ย 136,353.60 บาทต่อปตี่อสายการผลิต 
ค าหลัก  อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหม่  การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนแม่พิมพ์โดยใช้เวลาเป็นจ านวนนาท ี
 
Abstract 
This article was part of the research which aimed to optimize the production model change in the sewing 
department of the garment industry with a quick changeover, and was to improve standard methods 
changing the production. This research studied the quick style by analyzing a change of style in the 
current situation which inquired into the problem cause with PDCA A3 (PDCA A3 Problem Solving Report) 
and theory of SMED (Single-Minute Exchange of Die) for improving the implementation and monitoring the 
operation of this factory. A preliminary study of factories found that the lost of times production average 
3,384 minutes per year per production line. The lost of average total cost was 150,791.04 baht per year 
per production line. Which the changing of new style had an effect on losing a lot of the times. Therefore, 
the researchers were analysis by separate external setup arrangements, and internal setup arrangements. 
Result in, improving the methods/processes by organizing all the work to make it easier work with 5W 
technique (What, Who, Where, Why, When). The application of such principles revealed that the time was 
reducing average 85 minutes per production line, the efficiency of changing of style was increasing 92.39 
percent, and was reducing the cost average 136,353.60 baht per year per production line. 
Keywords:  Garment Industry, Quick Changeover, Single-Minute Exchange of Die (SMED) 
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1. บทน า 
 การผลิตเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าการ
ส่งออกสูง เป็นแหล่งการจ้างงานและสร้างรายได้ในล าดับ
ต้นๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งมีการแข่งขันสูง มีการสั่ง
ผลิตด้วยรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น จ านวนในการ
สั่งผลิตแต่ละครั้งน้อยลง และมีความถี่ในการเปลี่ยนรูปแบบ
ของเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตส่วนใหญ่ของ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่มไทยนั้น เป็นการรับจ้างผลิต 
(Original Equipment Manufacturer; OEM) หรือการผลิต
ตามค าสั่งซื้อ (Made to Order) ซึ่งมีการผลิตแบบต่อเนื่อง 
(Flow Shop) [1] โดยเครื่องจักรและอุปกรณ์จะถูกจัดวาง
ตามขั้นตอนการผลิต ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบของ
เสื้อผ้าที่ผลิตจะมีการจัดวางผังเครื่องจักรใหม่ทุกครั้ง อัน
เนื่องมาจากเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มส่วน
ใหญ่คือ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
อย่างสะดวก 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตที่ผ่านมาพบว่า การเปลี่ยนรูปแบบตราสินค้าใดๆ 
จะต้องใช้เวลาในการปรับแต่งและการปรับตั้งเครื่องจักรนาน 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการผลิตและส่งมอบกับ
ลูกค้า เมื่อน าเทคนิค SMED มาประยุกต์ใช้ในการปรับตั้ง
เครื่องพิมพ์หมึกสีร่วมกับเทคนิค ECRS ในการลดเวลาปรับตั้ง
เครื่อง Off-set Printing ท าให้เวลาลดลง 33 เปอร์เซ็นต์ [2]    
และการเปลี่ยนรุ่นการผลิตผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกเก็บ
ตัวอย่างเลือดพบว่า การประยุกตใ์ช้หลักการดังกล่าวสามารถ
ลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตลงร้อยละ 56.12 [3]   
 ส าหรับการท างานของแผนกเย็บพบว่า การเปลี่ยน
สไตล์งานแต่ละครั้ง ใช้เวลาในการเปลี่ยนสไตล์งานเป็น
เวลานาน เนื่องจากในกระบวนการท างานของพนักงานเป็น
การท างานที่ ไม่มีการเตรียมงานล่วงหน้าและเมื่อเข้าสู่
กระบวนการท างานจริง ส่งผลให้การท างานนั้นเป็นไปอย่าง
เชื่องช้าและท าให้เกิดการรองาน  
 คณ ะผู้ วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ นปัญ หาดั งกล่ าว  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรุ่นการผลิตในแผนกเย็บของ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่ม ซึ่ งหากสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้จะส่งผลให้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตลดลง ท า
ให้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งเป็น
แนวทางที่โรงงานอื่นๆ น าไปแก้ปัญหาการผลิต และเป็นการ
เพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
ได้อีกแนวทางหนึ่ง จึงได้ศึกษาเพื่อท าการวิจัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนรุ่นการ
ผลิตในแผนกเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มด้วยวิธีการ
เปลี่ยนสไตล์งานอย่างรวดเร็ว และ 2) เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ท างานมาตรฐานในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
สายการผลิตด้วยวิธีการเปลี่ยนสไตล์งานอย่างรวดเร็ว ใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มีขั้นตอนด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึ ก ษ าวิ ธี ก า รแ ล ะ ก ระ บ วน ก า รท า งาน ใน
สายการผลิตที่มีการเปลี่ยนสไตล์งานในสถานการณ์การ
ท างานปัจจุบันของโรงงานตัวอย่างด้วยทฤษฎี  SMED 
(Single-Minute Exchange of Die) [4] 
  กิจกรรมภายนอกการเปลี่ยนสไตล์งาน 
  กิจกรรมภายในการเปลี่ยนสไตล์งาน 
 2) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้ใช้เวลาในการ
เปลี่ยนสไตล์งาน โดยใช้เครื่องมือ PDCA A3 (PDCA A3 
Problem Solving Report) [5] (รูปที่ 1) และวางแนวทาง 
การปรับปรุงด้วยแนวคิดระบบลีน [6] และไคเซ็น (Kaizen) 
[7] 
  จัดท าผังงานขั้นตอนกระบวนการท างาน และจัด
ระเบียบด้วย 5W (What, Where, When, Who, Why) 
  ประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยน
สไตล์งานเพื่อแจ้งกระบวนการท างานใหม่ 
 3) น าวิธีการปรับปรุงมาทดลองใช้กับงานสไตล์ใหม่ 
และด าเนินงานตามผังงานท่ีได้จัดท าใหม่ พร้อมติดตามผล 
 4) เปรียบเทียบเวลา/ต้นทุน/ประสิทธิภาพจากการ
เปลี่ยนสไตล์งานก่อนและหลังการปรับปรุง 
 5) สรุปผล 
 
3. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเบื้องต้นของสายการผลิตพบว่า มีการ
สูญเสียเวลาในการผลิต 3,384 นาทีต่อปีต่อสายการผลิต 
ต้นทุนที่สูญเสียรวม 150,791.04 บาทต่อปีต่อสายการผลิต 
เกิดจากปัญหาในการปรับตั้งและการซ่อมเครื่องจักรใน
สายการผลิต และการผลิตช้ินงานที่มีลักษณะไม่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ต้องแก้ไขช้ินงาน การ
ท างานซ้ าซ้อน 

3.1 ศึกษาวิธีการท างานของการเปลี่ยนสไตล์งาน 
 ในการเปลี่ ยนสไตล์ งาน ใหม่ เริ่มต้นจากหั วหน้ า
สายการผลิตรับแผนการผลิตและตัวอย่างงานที่ผ่านการ
รับรองจากลูกค้าเพื่อน ามาวิเคราะห์จุดเสี่ยง จัดต าแหน่งการ
เย็บ พร้อมท้ังออกแบบผังจักร จัดท าป้ายหมายเลขล าดับจักร 
ประชุมพนักงานก่อนลงเย็บงานจริงเพื่อแจ้งรายละเอียดของ
งาน รวมทั้งการตรวจสอบพิกัดชิ้นงานด้วยแบบตัด  
 ช่างจักรจะรับใบขอจักรและจัดเตรียมจักรไว้ล่วงหน้า 
ในวันเปลี่ยนสไตล์งานใหม่จะมีการเปลี่ยนด้ายให้จักรใหม่ที่
เพิ่มเข้าสายการผลิต ในขณะเดียวกันหัวหน้าสายการผลิตจะ
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สอนพนักงานเย็บงานสไตล์ใหม่ทีละขั้นตอน พร้อมทั้งท า
อุปกรณ์ช่วยเย็บระหว่างการสอนงาน และช่างจักรจะซ่อม
จักรที่เกิดปัญหาเมื่อลงเย็บงานจริง (รูปที่ 2(a)) 
 จะเห็นว่ากระบวนการท างานยังมีข้อบกพร่องอยู่คือ 
ปัจจุบันไม่มีการเย็บงานตัวอย่างงาน (Pre-Production) 
ก่อน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและจุดวิกฤติก่อนลงงานจริง ส่งผล
ให้งานตัวแรกที่ออกมาไม่เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าก าหนด ท า
ให้ต้องแก้งาน การท าอุปกรณ์ ช่วยเย็บและการสอนงาน
พนักงานเย็บจะเป็นขั้นตอนท่ีท าภายในเวลาการเปลี่ยนสไตล์
งาน จึงน าขั้นตอนการท างานเหล่านี้มาแยกเป็นการปรับตั้ง
เต รียมการภายใน  (Internal Setup) และการปรับตั้ ง
เตรียมการภายนอก (External Setup) เพื่อที่จะได้เห็นถึง
ปัญหาของการท างานในสภาพปัจจุบันและน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป (ตารางที่ 1) 
3.2 แยกแยะวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
 การแยกแยะวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุนั้น น าทฤษฎี 

SMED และ PDCA A3 ซึ่งเป็นวิธีการรายงานผลลัพธ์ของ
กระบวนการในรูปแบบ “รายงาน A3” โดยแบ่งสาเหตุของ
ปัญหาตามหลัก 4M (Man, Machine, Material, Method) 
โดยการระดมสมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (รูปที่ 1) พบว่า  
 สาเหตุที่มาจากคน (Man) เกิดจาก 1) ความช านาญ
ของพนักงาน 2) ไม่มีการสอนงานล่วงหน้า   
 สาเหตุที่มาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine) 
เกิดจาก 1) การปรับจักรไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 2) จักรเกิด
ปัญหาเวลาเย็บงาน   
 สาเหตุของปัญหาที่มาจากวิธีการ (Method) เกิด
จาก 1) ไม่มีการเตรียมผ้าจริงและด้ายจริงในการปรับจักร  
2) ไม่มีการเย็บงานตัวอย่างก่อนล่วงหน้า 3) ไม่มีการจัดท า
อุปกรณ์ช่วยเย็บก่อนล่วงหน้า 4) ไม่มีการแจกแจงข้อควร
ระวังให้พนักงานทราบก่อนล่วงหน้า  
 สาเหตุที่มาจากวัตถุดิบ (Material) เกิดจาก 1) ผ้ามี
ต าหนิ 2) พิกัดผ้าคลาดเคลื่อน 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1  การวิเคราะห์สาเหตุ/ปรับปรุงด้วย  PDCA A3 
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 สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้สูญเสียในการเปลี่ยนสไตล์
งานมากที่สุดคือ จักรมีปัญหาเวลาเย็บงานจริง ไม่มีการสอน
งานล่วงหน้า ไม่มีการจัดท าอุปกรณ์ ช่วยเย็บล่วงหน้าจึง
ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยปรับเพิ่มขั้นตอนที่จ าเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและง่ายต่อการด าเนินงาน ซึ่งมีเวลา
ทั้งหมด 350 นาที ประกอบด้วย การเย็บงานตัวอย่าง (Pre-
Production) โดยหัวหน้าสายการผลิตจะทดลองเย็บงาน
ตามแบบจริงก่อนเพื่อตรวจสอบความยากง่ายของงาน ซึ่งจะ
ช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตจริง และผลพลอย
ได้คือ สามารถท าอุปกรณ์ช่วยเย็บไปพร้อมๆ กับการเย็บงาน
ตัวอย่างงาน และเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสามารถดึงพนักงานมา
สอนงานในต าแหน่งวิกฤติได้ทันที ท าให้ลดขั้นตอนการ

ท างานจากเดิมลง 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอด
ด้ายให้จักรที่เตรียมนอกสายการผลิต และขั้นตอนการปรับ
จักรซ้ าในสายการผลิต เนื่องจากว่าในขั้นตอนการเย็บงาน
ตัวอย่างจะปรับจักรเหมือนการท างานจริง รวมทั้งการใช้ผ้า
และด้ายที่ใช้เย็บ ส่งผลให้ลดขั้นตอนการปรับจักรซ้ า และ
เพิ่มขั้นตอนตรวจสอบอุปกรณ์เย็บ/บรรจุ สอนการรีด สอน
การพับ/บรรจุ เป็นต้น (ตารางที ่1 และ รูปที่ 2(b))  
 นอกจากนี้มีการย้ายขั้นตอนการปรับตั้งเตรียมการ
ภายใน ออกมาเป็นขั้นตอนการปรับตั้งเตรียมการภายนอก
เพื่อท่ีจะลดเวลาในกระบวนการการเปลี่ยนสไตล์งานอีก 264 
นาที (ตารางที ่1)   

 
 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์การปรับตั้งเตรียมการภายในและภายนอกในการเปลี่ยนสไตล์งานก่อน-หลังปรับปรุง 
ขั้นตอนงานก่อนปรับปรุง นาที ขั้นตอนงานหลังปรบัปรงุ นาที 

การปรับตั้งเตรียมการภายใน  การปรับตั้งเตรียมการภายใน  
1. ปรับจักรเดิมที่อยู่ในสายการผลิต 170 1. ปรับจักรเดิมที่อยู่ในสายการผลิต 165 
2. เปลี่ยนหลอดด้ายให้จักรที่เตรียมนอกสายการผลิต 20 การปรับตั้งเตรียมการภายนอก  
3. สอนพนักงานในต าแหน่งวิกฤต*ิ* 178 1.  รับแผนการผลิต 48 
4. ท าอุปกรณ์ช่วยเย็บ** 165 2.  ขอตัวอย่างงานที่ผ่านการรับรองจากลูกค้า (QRS) 2,820 
5. ปรับจักรซ้ าในสายการผลิต 58 3.  วิเคราะห์จุดเสี่ยง/วิกฤติ 52 

รวมการปรบัตัง้เตรยีมการภายใน 591 4.  ประชุมฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC) 36 
การปรับตั้งเตรียมการภายนอก  5.  วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต 41 
1. รับแผนการผลิต 45 6.  ก าหนดพนักงาน 13 
2. ขอตัวอย่างงานที่ผ่านการรับรองจากลูกค้า (QRS) 2,940 7.  ออกแบบผังจักร 10 
3. วิเคราะห์จุดเสี่ยง/วิกฤติ 49 8.  ท าป้ายหมายเลขล าดับ 11 
4. ประชุมฝ่ายตรวจ สอบคุณภาพ  (QC) 48 9.  เขียนใบขอจักร 14 
5. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต 30 10.  เตรียมผ้าที่ใช้จริงทดลองจักร* 15 
6. ก าหนดพนักงาน 45 11. ปรับจักรโดยใช้ผ้าและด้ายที่ใช้จริง* 180 
7. ออกแบบผังจักร 15 12. เช็คพิกัดชิ้นงานด้วยแบบตัดก่อนเย็บงานตัวอย่าง 37 
8. เขียนใบขอจักร 10 13.  เย็บงานตัวอย่าง (Pre-Production)* 60 
9. ประชุมพนักงานก่อนขึ้นงานใหม่ 16 14. รับใบขอจักร 9 
10. เช็คพิกัดชิ้นงานด้วยแบบตัดก่อนเย็บงานจริง 24 15. ตรวจสอบจักร/อุปกรณ์ 16 
11.  รับใบขอจักร 8 16. ปรับตั้งจักร 180 
12.  ตรวจสอบจักร/อุปกรณ์ 17 17. ส่งจักรเข้าสายการผลิต 28 
13.  ปรับตั้งจักร 151 18. จัดท าอุปกรณ์ช่วยเย็บ 129 
14.  ส่งจักรเข้าสายการผลิต 23 19. สอนพนักงานในงานวิกฤติ 135 
15.  ท าป้ายหมายเลขล าดับจักร 15 20. ประชุมพนักงานก่อนขึ้นงานใหม่ 21 

  21. เช็คพิกัดชิ้นงานด้วยแบบตัดก่อนขึ้นงานจริง 25 
  22. ตรวจสอบอุปกรณ์เย็บ/บรรจุ* 27 
  23. สอนการรีด* 15 
  24. สอนการพับ/บรรจุ* 16 

รวมการปรบัตัง้เตรยีมการภายนอก 3,436 รวมการปรบัตัง้เตรยีมการภายนอก 3,938 
หมายเหตุ:   * ข้ันตอนที่ปรับเพิ่ม 
 ** ข้ันตอนวิกฤติ 
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รูปที่ 2  กระบวนการท างานในการเปลีย่นสไตล์งานก่อน-หลังปรับปรุง 
 
 จะเห็นว่าการปรับตั้งเตรียมการภายนอกมีขั้นตอน
ท างานท้ังหมด 24 ขั้นตอน และการปรับตั้งเตรยีมการภายใน
จะเหลือเพียง 1 ขั้นตอน เนื่องจากต้องรอให้งานสไตล์เก่า
เสร็จก่อนจึงสามารถท าได้ และน าเอาขั้นตอนกระบวนการ
ท างานทั้ งหมดมาจัดระเบียบเพื่ อให้ ง่ายต่อการน าไป
ปฏิบัติ งานโดยจัดระเบียบการท างานด้วย เทคนิค 5W 
(What, Who, Where, Why, When) (ตารางที่ 2) 
 ส าหรับการท างานของช่างจักร เริ่มตั้งแต่รับใบขอจักร
มาจนถึงการส่งจักรเข้าสายการผลิต ซึ่งสามารถเตรียมงานได้
ก่อนล่วงหน้าให้พร้อมใช้งานจริงก่อนที่จะถึงวันเปลี่ยนสไตล์

งานจ านวน 4 ขั้นตอน (ตารางที่ 3) 
 และการด าเนินงานที่ต้องท าทั้งช่างจักร พนักงานเย็บ 
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพในการเปลี่ยนสไตล์งานใหม่นั้น เริ่ม
ตั้งแต่ช่างจักรจะต้องปรับจักรเดิมที่อยู่ในสายการผลิตทันที
เมื่อเย็บงานสไตล์เดิมเสร็จ และพนักงานจะต้องเคลื่อนย้าย
จักรใหม่เข้าสู่สายการผลิตเพื่อสามารถเริ่มเย็บงานสไตล์ใหม่
ได้ทันที และเมื่อพนักงานเย็บงานสไตล์ใหม่เสร็จ 1 ตัว ฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพก็จะตรวจสอบความถูกต้องของงาน 
(ตารางที่ 4) 

 

รับแผนการผลิต 

ขอตัวอย่างงานที่รบัรอง 

วิเคราะห์จุดเสี่ยง/วิกฤต ิ

ประชุมฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ 

วิเคราะห์ขั้นตอนการผลติ 

ก าหนดพนกังาน 

ออกแบบผังเครื่องจกัร 
 

ประชุมพนกังานกอ่นขึน้งานใหม่ 

ตรวจสอบพกิดังานด้วยแบบตัดก่อนเยบ็งาน*
ตัวอย่าง 

Quick Changeover 

สอนพนกังานในงานวิกฤต ิ

จัดท าอุปกรณ์ช่วยเยบ็ 

เขียนใบขอจักร 

ตรวจสอบอุปกรณเ์ย็บ/บรรจุ* 

รับใบขอจักร 

ตรวจสอบจักร/อปุกรณ ์

ปรบัตั้งจกัร 

ส่งจักรเข้าสายการผลิต 

จัดท าป้ายหมายเลขล าดบัจักร 

ปรบัจักรเดิมในสายการผลติ 

เตรียมผ้าที่ใช้จริงทดลองจกัร* 

ปรบัจักรตามผ้า/ด้ายที่ใช้จริง* 

หัวหน้าสายการผลติเยบ็งานตัวอย่าง* 

ตรวจสอบพกิดังานด้วยแบบตัดก่อนเยบ็งาน
จริง 

สอนการรดี* 

สอนการพับ/บรรจุ* 

 สายการผลิต   ช่างจักร 

2(b) หลังปรับปรุง 2(a) ก่อนปรับปรุง 

 สายการผลิต   ช่างจักร 

รับแผนการผลิต 

ขอตัวอย่างงาน 
ที่ผ่านการรับรอง 

วิเคราะห์จุดเสี่ยง/วิกฤต ิ

ประชุมฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ 

วิเคราะห์ขั้นตอนการผลติ 

ก าหนดพนกังาน 

ออกแบบผังเครื่องจกัร 

เขียนใบขอจักร 

ประชุมพนกังานกอ่นงานใหม่ 

ตรวจสอบพกิดังานด้วยแบบ
ตัดก่อนเยบ็งานจริง 

Quick Changeover 

เปลี่ยนด้ายจักรที่เตรียมนอก
สายการผลิต 

สอนพนกังานในงานวิกฤต*ิ* 

จัดท าอุปกรณ์ช่วยเยบ็** 

ปรบัจักรซ้ าในสายการผลติ 

รับใบขอจักร 

ตรวจสอบจักร/อปุกรณ ์

ปรบัตั้งจกัร 

ส่งจักรเข้าสายการผลิต 

จัดท าป้ายหมายเลขล าดบัจักร 

ปรบัจักรเดิมในสายการผลติ 
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ตารางที่ 2   กิจกรรมที่เตรียมการภายนอกของสายการผลิต 

FLOW  CHART WHAT WHO WHERE WHY WHEN 

 รับแผนการผลิต 
Business Unit (BU) 
หัวหน้าสายการผลิต 

ฝ่าย PPC 
BU 

ใช้เป็นข้อมูลในการขึ้นงาน
ใหม่ 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 

ขอตัวอย่างงานที่ผ่าน 
การรับรองจากลกูค้า (QRS) หัวหน้าสายการผลิต 

แผนกจัดเก็บเส้ือ 
ตัวอยา่ง 

เพื่อเป็นตัวอยา่ง และ
วิเคราะห์ขั้นตอน 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 ท าการวิเคราะห์จุดเสี่ยง 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
(QA) 

ห้องประกันคุณภาพ 
(ห้อง QA) 

เพื่อน ามาเป็นข้อควรระวัง
ในการท างาน 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 

สอน QC  วัดพิกัดงานและ
ตรวจงานสไตล์ใหม่ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ  
(QA) 

ห้องประกันคุณภาพ  
(ห้อง QA) 

เพื่อให้  QC ตรวจสอบงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 
วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต หัวหน้าสายการผลิต 

ห้องหัวหนา้สาย 
การผลิต 

วิเคราะห์ขั้นตอนการเย็บ
จาก  QRS 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 
จัดวางต าแหน่งคนตาม
ขั้นตอนจากการวิเคราะห์ หัวหน้าสายการผลิต 

ห้องหัวหนา้สาย 
การผลิต 

จัดวางต าแหน่งงานตาม
ความสามารถของพนักงาน 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 ออกแบบผังจักร หัวหน้าสายการผลิต ห้องหัวหนา้สาย 
การ ผลิต 

ออกแบบผังจักรใน
สายการผลิต 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 

ท าป้ายล าดับจกัร 
(Visual Number) หัวหน้าสายการผลิต ห้องหัวหนา้สาย 

การผลิต 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การจัดผังจักร 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 เขียนใบขอจกัร หัวหน้าสายการผลิต ห้องหัวหนา้สาย 
การผลิต 

ขอจักรตามที่ต้องการจะใช้
ในสายการผลิต 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 
เตรียมผ้าที่ใช้จริงทดลองจักร BU โต๊ะตัด เตรียมตัวอย่างผ้าจากงาน

จริงให้หัวหน้าใช้ลองจกัร 
ก่อนขึ้นงาน 
3 วัน 

 
ปรับจักรโดยใช้ผ้า 
และด้ายที่ใช้จริง 

หัวหน้าสายการผลิต 
ช่าง ห้องช่าง น าผ้าที่ได้จาก BU ใช้ในการ

ลองปรับตั้งเครื่องจักร 
ก่อนขึ้นงาน 
3 วัน 

 

ตรวจเช็คพิกัดชิ้นงานด้วย
แบบตัดก่อนเยบ็ตัวอย่างงาน 
(Pre-Production) 

หัวหน้าสายการผลิต สายการผลิต เช็คพิกัดความถูกต้องของ
งานก่อนเย็บตัวอยา่ง 

ก่อนขึ้นงาน 
3 วัน 

 

หัวหน้าเย็บตัวอย่างงาน   
(Pre-Production) 

หัวหน้าสายการผลิต สายการผลิต 

ท าตัวอย่างขึ้นมา 1 ตัวก่อน
ลงงานจริงเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและจุดวกิฤติก่อนลง
งานจริง 

ก่อนขึ้นงาน 
3 วัน 

 
เตรียมท าอุปกรณ์ในการชว่ย
เย็บ (Pattern Block) 

หัวหน้าสายการผลิต สายการผลิต หัวหน้าเตรียมบล็อกวัดงาน
และบล็อกส าหรับติดจักร 

ก่อนขึ้นงาน 
1 วัน 

 
สอนพนักงานในต าแหน่ง
วิกฤต ิ

หัวหน้าสายการผลิต สายการผลิต น าพนักงานในขั้นตอนที่เป็น
จุดวิกฤติมาสอนงานก่อน 

ก่อนขึ้นงาน 
1 วัน 

 
ประชุมพนักงานกอ่นขึ้นงาน
ใหม่ หัวหน้าสายการผลิต สายการผลิต ประชุมบอกขอ้ควรระวัง

และคุณภาพกบัพนักงาน 
ก่อนขึ้นงาน 
1 วัน 

 
เช็คพิกัดชิ้นงานด้วยแบบตัด
ก่อนเย็บงานจริง หัวหน้าสายการผลิต สายการผลิต เช็คพิกัดความถูกต้องของ

งานก่อนเย็บงานจริง 
วันเปลี่ยน
สไตล์งาน 

 ตรวจสอบอุปกรณ์เย็บ/บรรจุ ฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ  (QC) 

สายการผลิต ตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์เย็บ/บรรจ ุ

วันเปลี่ยน
สไตล์งาน 

 สอนการรีด ฝ่ายประกันคุณภาพ  
(QA) สายการผลิต สอนวิธกีารรีดที่ถูกต้องของ

งานสไตล์ใหม่ 
วันเปลี่ยน
สไตล์งาน 

 
สอนการพับ/บรรจ ุ ฝ่ายประกันคุณภาพ  

(QA) สายการผลิต สอนวิธกีารบรรจุที่ถูกตอ้ง
ของงานสไตล์ใหม่ 

วันเปลี่ยน
สไตล์งาน 

 

สอนการพบั/บรรจุ* 

สอนการรีด* 

ตรวจสอบอุปกรณ์เยบ็* 

 

ตรวจสอบพกิัดงานด้วย
แบบตดัก่อนเย็บงานจริง 

 

ประชุมพนักงานก่อนขึ้น
งานใหม่ 

 

สอนพนักงานในงาน
วิกฤติ 

 

จัดท าอุปกรณ์ช่วยเย็บ 

 

หัวหน้าสายการผลิตเย็บ
งานตวัอย่าง  

(Pre-Production)* 
 

ตรวจสอบพกิัดงานด้วย
แบบตดัก่อนเย็บงาน

ตวัอย่าง* 
 

ปรับจักรตามผ้า/ด้าย    
ที่ใช้จริง* 

 

เตรียมผ้าที่ใช้จริง
ทดลองจักร* 

 

เขียนใบขอจักร 

จัดท าป้ายหมายเลข
ล าดับจักร 

ออกแบบผงัเคร่ืองจักร 

ก าหนดพนักงาน 

วิเคราะห์ข้ันตอน 
การผลิต 

ประชุมฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ 

วิเคราะห์จุดเส่ียง/วิกฤติ 

ขอตัวอย่างงานท่ีผ่าน
การรับรอง 

รับแผนการผลิต 
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ตารางที่ 3 กิจกรรมที่เตรียมการภายนอกของฝ่ายช่าง 

FLOW  CHART WHAT WHO WHERE WHY WHEN 

 รับใบขอจักร ช่างเตรียม หัวหน้าสายการผลิต 
เพื่อทราบถึงความต้องการของ
หัวหน้าสายการผลิต 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 เช็คจักร/อุปกรณ์ ช่างเตรียม ห้องช่าง 
เพื่อทราบถึงจ านวนจักร, อุปกรณ์ที่มี
และไม่มีตามความต้องการ 

ก่อนขึ้นงาน 
7 วัน 

 
ปรับจักร (ประมาณ
70% ของจ านวนที่ใช้) 

ช่างเตรียม ห้องช่าง มีจักรใช้งานจริงได้ 70% เมื่อส่งเข้า
สายการผลิต 

ก่อนขึ้นงาน 
2 วัน 

 ส่งจักรเข้าสายการผลิต ช่างเตรียม สายการผลิต ท าการทดสอบจักรด้วยงานจริงและ
สอนงานพนักงานล่วงหนา้ได้ 

ก่อนขึ้นงาน 
1 วัน 

 
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการท างานในการเปลี่ยนสไตล์งาน (Quick Changeover) 

FLOW  CHART WHAT WHO WHERE WHY WHEN 

 

ปรับจักรเดิมที่อยู่
ในสายการผลิต 

ช่างจักร สายการผลิต ปรับจักรบางคันที่ยังใช้ใน
การผลิตงานสไตล์เดิม 

เย็บงานสไตล์เดิมในขั้นตอนนั้นๆ จบ 

เคลื่อนย้ายจกัร พนักงาน สายการผลิต เคลื่อนย้ายจกัรใหม่เข้าใน
สายการผลิต เย็บงานสไตล์เดิมในขั้นตอนนั้นๆ จบ 

เย็บงานสไตล์ใหม่ พนักงานเย็บ สายการผลิต ให้งานออกมาเป็นตวั เย็บงานสไตล์เดิมในขั้นตอนนั้นๆ จบ 

ตรวจงานดีตัวแรก ฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) สายการผลิต เช็คงานให้ได้พิกัดผ่านการ

ตรวจจากฝ่ายคุณภาพ (QC) เย็บงานตัวแรกสไตล์ใหม่จบ 

 
3.3  ทดลองการเปลี่ยนสไตล์งานใหมแ่ละน าผลไปใช้จริง 
 น าขั้นตอนกระบวนการการท างานที่ ได้จัดท าขึ้น
น ามาใช้กับการเปลี่ยนสไตล์งานครั้งใหม่  สไตล์ที่  1 โดย
เปลี่ยนจากกางเกงสไตล์ #577779 กางเกงกีฬาขาสั้นสีแดง 
เป็นกางเกงสไตล์ #309794 เป็นกางเกงในเด็กผู้ชาย ผลการ
ปฏิบัติก่อนปรับปรุงใช้เวลา 94 นาที หลังปรับปรุงคงเหลือ
เวลา 5 นาที เวลาลดลงทั้งหมด 89 นาที การเปลี่ยนสไตล์
งานดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ได้ก าหนด 
ส่งผลให้สามารถด าเนินงานได้ด้วยความรวดเร็ว และมีความ
คล่องตัวในการท างานตามระยะเวลา ตั้งแต่การรับแผนการ
ผลิตจนถึงการตรวจงานดีตัวแรกถือว่าสิ้นสุดทั้งกระบวนการ 
จึงน ากระบวนงานดังกล่าวไปใช้งานจริงและติดตามผลการ
ท างานอีก 2 สไตล์ คือ สไตล์ที่  2 เปลี่ยนจากเสื้อสไตล์ 
535280 เป็นเสื้อสไตล์ 573773 และสไตล์ที่ 3 เปลี่ยนจาก
เสื้อสไตล์ 520406 เป็นกางเกงสไตล์ 525081  
3.4 เปรียบเทียบเวลาและต้นทุนในการเปลี่ยนสไตล์งาน 
 จากการเปลี่ยนสไตล์งานทั้ง 3 รูปแบบนั้นพบว่า สไตล์
ที่ 1 เปลี่ยนจากกางเกงสไตล์ #577779 เป็นกางเกงสไตล์ 
#309794 ก่อนปรับปรุงใช้เวลาทั้งสิ้น 94 นาที และหลัง
ปรับปรุงใช้เวลา 5 นาที  สไตล์ที่ 2 เปลี่ยนจากเสื้อสไตล์ 
#535280 เป็นเสื้อสไตล์ #573773 ก่อนปรับปรุงใช้เวลา 84 
นาที หลังปรับปรุงใช้เวลา 7 นาที  สไตล์ที่ 3 เปลี่ยนจากเสื้อ
สไตล์ #520406 เป็นกางเกงสไตล์ #525081 ก่อนปรับปรุง
ใช้เวลา 98 นาที หลังปรับปรุงใช้เวลา 9 นาที  ซึ่งเวลาที่
ลดลงโดยเฉลี่ยทั้ง 3 สไตล์ คือ 85 นาทีต่อสายการผลิต และ 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรุ่นการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 92.39 
(ตารางที่ 5) 
  
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบเวลาในการเปลี่ยนสไตล์งานก่อนและหลัง

ปรับปรุง (ต่อ 1 สายการผลิต) 

สไตล์งาน 

เว
ลา

ใน
กา

รเป
ลี่ย

น
สไ

ตล
์งา

น 
(น

าท
ี) 

เว
ลา

ที่ล
ดล

ง (
นา

ที)
 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พก
าร

เป
ลี่ย

น 
 

สไ
ตล

์งา
น 

(ร
้อย

ละ
) 

สไตล์เดิม สไตล์ใหม ่ ก่อ
น 

หล
ัง 

  

94 5 89 94.68 

  

84 7 77 91.67 

  

98 9 89 90.82 

เฉลี่ย 85 92.39 

ปรับจักรเดิมใน
สายการผลิต 

ส่งจักรเข้าสายการผลิต 

ปรับตั้งจักร 

ตรวจสอบจักร/อุปกรณ์ 

รับใบขอจักร 

#309794 #577779 

#535280 #573773 

#520406 #525081 
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 การด าเนินงานนั้นโรงงานมีการเปลี่ยนรุ่นการผลิตเฉลี่ย 
3 ครั้งต่อเดือนต่อสายการผลิต ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตทั้ง 3 
สไตล์ เฉลี่ย 4,099.52 บาทต่อครั้ง หลังปรับปรุงมีต้นทุนใน
การผลิตเฉลี่ย 311.92 บาทต่อครั้งต่อสายการผลิต ซึ่ ง
สามารถลดต้นทุนลงโดยเฉลี่ย 3,787.60 บาทต่อครั้งต่อ
สายการผลิต ซึ่งสามารถลดต้นทุนโดยเฉลี่ย 136,353.60 
บาทต่อปตี่อสายการผลิต (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบต้นทุนก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

สไตล์งาน 
ต้นทุนในการเปลี่ยนสไตล์
งานต่อ 1 สายการผลิต 

(บาท/คร้ัง) 
ต้น

ทุน
ที่ล

ดล
ง 

(บ
าท

/ค
รั้ง

) 
เดิม ใหม ่ ก่อนปรับปรุง  หลังปรบัปรุง  

#577779 #309794 4,188.64 222.80 3,965.84 
#535280 #573773 3,743.04 311.92 3,431.12 
#520406 #525081 4,366.88 401.04 3,965.84 

เฉลี่ย 4,099.52 311.92 3,787.60 
 

4.  การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถลดเวลาในการเปลี่ยนสไตล์งาน
ของโรงงาน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรุ่นการผลิตเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 92.39 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนะรัตน์ ที่
ศึกษาการลดเวลาการท าความสะอาดและปรับตั้งเครื่องจักร
เพื่อเปลี่ยนแบบการผลิต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การท างาน
ย่อยของพนักงานประจ าเครื่องด้วยเทคนิค SMED ร่วมกับ
เทคนิค ECRS มาประยุกต์ใช้ สามารถลดเวลาปรับตั้งเครื่อง 
Off-set printing ลงได้  33 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ ลดลง 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของเพลินพิศ ที่ศึกษาการลดเวลาการ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลอด
พลาสติกเก็บตัวอย่างเลือด โดยประยุกต์ใช้เทคนิค SMED ที่
สามารถลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตร้อยละ 56.12 

 
5. สรุป 
 จากการศึกษาเบื้องต้นของโรงงานพบว่า มีการสูญเสีย
เวลาในการผลิต 3,384 นาทีต่อปีต่อสายการผลิต ต้นทุนที่
สูญเสียรวม 150,791.04 บาทต่อปีต่อสายการผลิต ซึ่งเกิด
จากปัญหาในการปรับตั้ งและการซ่อม เครื่อ งจักรใน
สายการผลิต การผลิตชิ้นงานท่ีมีลักษณะไม่ตรงตามพิกัด วาง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย 
 1) เพิ่มขั้นตอนการปรับจักรโดยใช้ผ้าและด้ายจริงเพื่อ
ลดภาวะจักรเกิดปัญหาเวลาเย็บงานจริง และเพิ่มขั้นตอน
การ เย็ บ งาน ตั วอย่ า ง (Pre-Production) เพื่ อหั วห น้ า
สายการผลิตสามารถวิเคราะห์จุดวิกฤติของงาน  
 2)  วิเคราะห์งานเพื่อแยกงานการปรับตั้งเตรียมการ
ภายนอก 24 ขั้นตอน และการปรับตั้งเตรียมการภายในจะ

เหลือแค่ 1 ขั้นตอน  
 ส่งผลใหส้ามารถลดเวลาและต้นทุนดังนี้ 
 ด้านเวลา ลดลงโดยเฉลี่ย 85 นาทีต่อสายการผลิต 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรุ่นการผลิต เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
92.39   
 ด้านต้นทุน ลดลงเฉลี่ย 136,353.60 บาทต่อปีต่อ
สายการผลิต 
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การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดเวลาในกระบวนการยืนยันขนาดผ้าคลุม 

Process Improvement to Reduce Confirmation Fabric Size Process Time     
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บทคัดย่อ 
อุตสาหกรรมเครื่องนอนมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจทีสู่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มลูกค้าให้ความส าคัญกับเรื่องการนอน
มากขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนจึงมีลักษณะเฉพาะและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังความหนา ความกว้าง และความยาวของ
ฟูกนอนที่แตกต่างกัน ด้วยความต้องการที่หลากหลายนีส้่งผลใหก้ระบวนการผลิตโดยเฉพาะการผลิตฟูกนอนขนาดพเิศษมี
ความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากแผนกตัดผ้าคลุมต้องท าการตัดขนาดของผ้าคลุมฟูกนอนขึ้นมาใหม่ให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และน าไปยืนยันขนาดผ้าคลุมโดยแผนกประกอบ ซึ่งก่อนจะท าการวัดเพื่อยืนยันขนาดผ้าคลุมแผนก
ประกอบต้องท าการประกอบฟูกนอนให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเสียก่อน จึงสามารถวัดขนาดได้ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ยืนยันขนาดผ้าคลุม จากท่ีกล่าวมาเป็นท่ีมาในการปรับปรุงกระบวนการยืนยันขนาดผ้าคลุม โดยท าการออกแบบอุปกรณ์
ส าหรับยืนยันขนาดผ้าคลุมแทนการประกอบฟูกนอนส าเร็จรูป ซึ่งอุปกรณ์สามารถปรับขนาดได้ 3 แกน คือความหนา 
ความกว้าง และความยาว เพื่อให้สามารถการปรับขนาดฟูกนอนได้ทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้า และมีการ
วิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) เพื่อพิจารณาความแม่นย าและความเชื่อมั่นในการใช้งาน (GR&R) เมื่อน าอุปกรณ์มาใช้งาน
พบว่าสามารถลดเวลาในการยืนยันขนาดลงเหลือ 8.12 นาที จากเดิมใช้เวลา 122.29 นาที หรือลดเวลาลงได้ 93% 
ค าหลัก:  การลดเวลา, การออกแบบอุปกรณ์, การวิเคราะห์ระบบการวัด 
 
Abstract 
The mattress industry has a tendency for higher business growth. Due to the fact that the customer 
focus on sleeping more. Mattress products are unique and varied in thickness, width and length of 
mattresses. With this variety of needs, it has an impact on complex manufacturing process. Especially 
the production of e special mattresses. The cutting department have to make a new fabric cut to meet 
the requirements of customer. And to confirm the size of the fabric by the assembly department. 
Before the measurements to confirm the size of the fabric, they have to make a mattress as a finished 
product. This resulted delay in process. As mentioned above, this is to improve the process of 
confirmation of the fabric size. Design a device to measure the size of the fabric instead of the finished 
mattress, the device can be scaled to 3 axes is thickness, width and length, to adjust the size of the 
mattress according to customer requirements. And analyzing the device with the measurement system 
(MSA) to determine the accuracy and reliability of use with Gage Repeatability & Reproducibility (GR&R). 
When using the device can reduce the Confirmation time to 8.12 minutes from the original 122.29 
minutes or reduce the time to 93% 
Keywords: Time Reduction, Equipment Design, Measurement System Analysis 
 
 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

808 

1. บทน า 
บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ที่มี

การผลิตฟูกนอนขนาดมาตรฐานและฟูกนอนขนาดพิเศษตาม
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งในการผลิตฟูกนอนขนาดพิเศษ 
จ าเป็นต้องมีการยืนยันขนาดของผ้าคลุมฟูกนอนก่อนการ
ผลิตจริงโดยแผนกประกอบฟูกนอน จึงท าการศึกษาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง 2 แผนก พบว่าเกิดการรอคอยใน
การยืนยันขนาดของผ้าคลุมฟูกนอนก่อนการผลิตจริง ส่งผล
ใหท้ าการผลิตได้ล่าช้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า  

จากปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นที่มาของแนวคิดในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต โดยการออกแบบอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการ
ยืนยันขนาดผ้าคลุม เพื่อให้แผนกตัดผ้าคลุมสามารถ
ตรวจสอบยืนยันขนาดผ้าคลุม โดยไม่ต้องส่งไปให้แผนก
ประกอบเป็นผู้ยืนยันขนาด ซึ่งจะสามารถลดเวลาในการ
ยืนยันขนาดผ้าคลุม และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ท างาน  
 
2. ทฤษฏีในการด าเนินงาน 
 ในการด าเนินงานใช้ทฤษฏีในการวิเคราะห์ปัญหา และ
แก้ไขปัญหาดังนี ้
2.1 แผนผังแสดงเหตุและผล 
 แ ผ น ผั ง แ ส ด ง เ ห ตุ แ ล ะ ผ ล  (Cause and Effect 
Diagram) เป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหรือ
ผล กับสาเหตุหรือปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหานั้น แผนผังแสดงเหตุและผลมักถูกน ามาใช้วิเคราะห์
หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา สาเหตุเหล่านี้ได้มาจากการ
ระดมความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ปัญหาจะถูกช้ีใน
ลักษณะคุณภาพที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาได้ 

แผนผังสาเหตุและผล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วน
ปัญหาหรือผล (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ท่ีหัวปลา 
และส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็น 
ส่วนของปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนของสาเหตุ
หลัก และส่วนของสาเหตุย่อย  
2.2 การศึกษาการท างาน 

การศึกษาการท างาน (Work Study) คือ การศึกษา
กระบวนการท างานและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาพื้นฐาน
ของการท างาน รวมถึงเวลาการท างาน เพื่อน าไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิต การศึกษาการท างาน มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) การเลือกงาน ควรมีวิธีการในการเลือกงานที่จะ
ศึกษา และต้องมีสาเหตุหรือสิ่งบอกว่าสมควรจะปรับปรุง  

2) การบันทึกงาน หรือการเก็บข้อมูลการท างาน ใช้
ส าหรับวิเคราะห์หาสาเหตุความบกพร่อง และท าให้เข้าใจ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ง่ายขึ้น  

3) การวิเคราะห์งาน เป็นข้ันตอนท่ีช่วยให้เข้าใจปัญหา 
และเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหา  เทคนิคที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์งาน ประกอบด้วย เทคนิคการตั้งค าถาม เทคนิค
การแยกความส าคัญของปัญหา และเทคนิคการแบ่งแยก
ประเภทของงาน  

4) การปรับปรุงงาน ในขั้นตอนนี้จะใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมมาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา ออกแบบอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการท างาน เพื่อลดความสูญเสียต่าง ๆ จากการ
ท างาน และเพื่อให้ได้วิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

5) การเปรียบเทียบประเมินผลการปรับปรุงงาน เป็น
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ซึ่งจะต้องท าการวัดผลงาน
ของวิธีการท างานเดิม เปรียบเทียบกับผลการปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์วัดผลงานเป็นเวลาท างาน จ านวนขั้นตอน จ านวนของ
เสีย หรือผลผลิตที่ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง 
2.3 การประเมินผลระบบการวัด 

การประเมินผลระบบการวัด เป็นการวิเคราะห์หา
ความแม่นย าของเครื่องมือวัด ท่ีสามารถวิเคราะห์ได้ว่าความ
คลาดเคลื่อนนั้นเกิดจากเครื่องมือหรือเกิดจากคน โดยมีการ
ประเมินผล 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ระบบการวัดแบบ
ข้อมูลเชิงผันแปร (Variable GR&R) และระบบการวัดแบบ
ข้อมูลนับ (Attribute GR&R) ซึ่งงานวิจัยนี้เลือกใช้การวัด
แบบข้อมูลนับ ซึ่ ง เกิดจากการตรวจสอบด้วยตัวแปร
คุณลักษณะ (Attribute) อาทิ กลิ่น รสชาติ ฯลฯ หรือใช้
พารามิเตอร์เชิงผันแปรที่มีการตัดสินใจด้วยข้อก าหนดเฉพาะ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลว่า ดี (G-good) หรือไม่ดี (NG-no good) 
และใช้วิธีการประเมินผลในระยะสั้น (Short method) 
เนื่องจากเราใช้ค่าที่วัดมาตรวจสอบได้เลยว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน 
โดยมีขั้นตอนการศึกษาระบบการวัดแบบระยะสั้น ดังนี ้

1) ก าหนดตัวพนักงาน โดยการสุ่มพนักงานตรวจสอบ 
2-4 คน โดยจะต้องเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ประจ าในการ
ตรวจสอบคุณภาพ และได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี และ
ผ่านการประเมินผลความสามารถแล้ว 

2) ก าหนดจ านวนช้ินตัวอย่างและจ านวนครั้งในการ
ทดสอบซ้ า โดยจ านวนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจ านวนของ
พนักงานทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ขนาดสิ่งตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบ
ข้อมูลนับ 

จ านวนพนกังาน
ตรวจสอบ 

จ านวนชิ้นงาน
ตัวอยา่ง 

จ านวนทดลองซ้ า 

1 
2 

มากกว่าหรือเท่ากับ 3 

24 
18 
12 

5 
4 
3 

 
3) ก าหนดคุณภาพช้ินงาน ให้ เป็นกลุ่มตัวอย่าง

มาตรฐานที่ประกอบด้วยสิ่งตัวอย่างที่มีคุณภาพดี และสิ่ง
ตัวอย่างที่มีคุณภาพไม่ดี  

4) สุ่มพนักงานในการตรวจสอบ โดยก าหนดล าดับ
การวัด และการตรวจสอบสิ่งตัวอย่างงานแบบสุ่ม เพื่อการ
ประเมินผลคุณภาพของสิ่งตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 พวก 
คือ ดี (G) / เสีย (NG) พร้อมกับบันทึกผลในตารางทดสอบ 

5) การประเมินผล โดยการประเมินประสิทธิผลในการ
วัดของพนักงานวัดด้วยระบบการวัดที่ต้องการศึกษา ตาม
เกณฑ์ในการยอมรับเครื่องมือวัดจากวิธีการทดสอบแบบ 
GR&R 

 
3. การด าเนินงาน 
 ในการด าเนินงานมีขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา และ
แก้ไขปัญหาดังนี ้
3.1 การวิเคราะหป์ัญหา 

พบว่าในกระบวนการยืนยันขนาดของผ้าคลุมฟูกนอน
เกิดการล่าช้าเนื่องจากแผนกทอผ้าต้องส่งผ้าไปยืนยันขนาด
ผาคลุมที่แผนกประกอบฟูกนอน ส่งผลให้การผลิตสินค้าไม่
ทันเวลา จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาใน
กระบวนการยืนยันขนาดผ้าคลุมของฟูกนอนขนาดพิเศษ 
แสดงดังรูปที ่1  

 

 
รูปที่ 1 แผนผังสาเหตุและผลในการวิเคราะห์ปัญหา 

 
จากแผนผังสาเหตุและผล แสดงให้เห็นว่าในหน่วยงาน

ตัดผ้าไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการยืนยันขนาดผ้าคลุมได้ 

จึงต้องส่งผ้าคลุมไปให้แผนกประกอบฟูกนอนยืนยันขนาด 
โดยต้องใช้พนักงานที่มีความช านาญ และใช้วัสดุจริงในการ
ประกอบเป็นฟูกนอน ส่งผลให้ใช้เวลาในการยืนยันขนาดนาน 
จากสาเหตุของปัญหาเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้าง
อุปกรณ์เพื่อช่วยในการยืนยันขนาดผ้าคลุมส าหรับใช้ใน
หน่วยงานตัดผ้า 
3.2 การศึกษากระบวนการและเวลาในการท างาน 
 จากนั้นท าการศึกษากระบวนการและเวลาในการ
ยืนยันขนาดผ้าคลุมของแผนกประกอบ เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการออกแบบอุปกรณ์ พบว่าในการยืนยันขนาดมีการ
ท างาน 2 สถานีงาน 27 ขั้นตอน โดยเป็นการท างานของ
สถานีงานที่ 1 ประกอบช้ันฟูกนอน ทั้งหมด 16 ขั้นตอน 
สถานีงานที่ 2 เย็บปิดขอบฟูกนอน ทั้งหมด 11 ขั้นตอน จึง
ท าการจับเวลาการท างานจ านวน 10 รอบการท างาน และ
ท าการค านวณหารอบการจับเวลาที่เหมาะสมโดยประมาณ
ส าหรับค่าความคลาดเคลื่อน จากนั้นท าการประเมินค่าอัตรา
ความเร็วในการท างานของพนักงาน รวมทั้งวิเคราะห์ค่าเวลา
เผื่อในการท างานของพนักงาน ทั้ง 2 สถานีงาน แสดงดัง
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 การประเมินค่าอัตราความเร็วในการท างานของพนักงาน 

ล าดับ 
สถานีงานในแผนกประกอบ 

1.ประกอบชั้นฟูก
นอน 

2.เย็บปิดขอบฟูก
นอน 

ความช านาญ B2 = +0.08 A1 = +0.15 

ความพยายาม C1 = +0.05 B1 = +0.10 

เง่ือนไขการท างาน C = +0.02 C = +0.02 

ความสม่ าเสมอ C = +0.01 C = +0.01 

อัตราความเร็ว 1.16 1.28 

 
ตารางที ่3 การวิเคราะห์ค่าเวลาเผ่ือในการท างานของพนักงาน 

ล าดับ 
1.ประกอบชั้น

ฟูกนอน 
2.เย็บปิดขอบฟูก

นอน 
เวลาส่วนเผ่ือคงที่ (%) 4 4 
เวลาเผ่ือส่วนแปรผัน (%) 10 8 
รวมค่าเวลาเผ่ือ (%) 14 12 

 
 เมื่อได้ข้อมูลเวลาเฉลี่ย อัตราความเร็วในการท างาน
ของพนักงาน และเวลาเผื่อในการท างานของพนักงาน จึง
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาเวลามาตรฐานในการ
ท างานของพนักงาน โดยเริ่มจากการค านวณหาเวลาปกติใน
การท างานของพนักงาน ดังสมการที่ (1) 

  NT = RT ×  RF           (1) 
โดยที่ NT  คือเวลาปกติ RT คือเวลาตัวแทน และ RF คือค่า
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อัตราความเร็ว 
 จากนั้นท าการค านวณหาเวลามาตรฐานในการท างาน
ของพนักงาน ดังสมการที่ (2) 

  Std. T = NT(1 + 𝐴)          (2) 
โดยที่ Std. T คือเวลามาตรฐาน NT คือเวลาปกติ และ 𝐴 คือ
เวลาเผื่อ 
 สามารถแสดงเวลามาตรฐานในการท างานที่ได้จากการ
ค านวณข้างต้นได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การค านวณเวลามาตรฐานแผนกประกอบก่อนการปรับปรุง 

สถานีงาน 
เวลา 

1.ประกอบ
ชั้นฟูกนอน 

2.เย็บปิดขอบ
ฟูกนอน 

เวลา
รวม 

เวลาเฉลี่ย (นาที) 12.19 74.06 86.25 
อัตราความเร็ว 1.16 1.28  
เวลาปกติ (นาที) 14.14 94.80 108.94 
ค่าเวลาเผ่ือ 0.14 0.12  
เวลามาตรฐาน (นาท)ี 16.12 106.17 122.29 

 
3.3 การออกแบบอุปกรณ์ 
 ในการออกแบบอุปกรณ์ก าหนดให้มีขนาดมาตรฐานคือ 
กว้าง 5 ฟุต (60 นิ้ว) ความยาว 6 ฟุต (72 นิ้ว) และความสูง 
0.5 ฟุต (6 นิ้ว) โดยท าการออกแบบให้อุปกรณ์สามารถยืด
ออกได้ทั้ง 3 แกน คือแกนด้านกว้าง แกนด้านยาว และแกน
ด้านสูง ซึ่งก าหนดให้มีความกว้างสูงสุด 7 ฟุต ความยาว
สูงสุด 8 ฟุต และความสูงสูงสุด 15 นิ้ว เพื่อรองรับขนาดฟูก
นอนรุ่นพิเศษที่ใหญ่ที่สุดที่เคยผลิต โครงสร้างใช้เหล็กกล่อง
ในการขึ้นโครงด้านบนและด้านล่าง ส่วนมุมของอุปกรณ์เป็น
ลักษณะโค้งเหมือนกับฟูกนอนจริง ซึ่งอุปกรณ์จะท าหน้าที่
แทนโครงฟูกนอน ลวด และสปริง จึงสามารถสวมผ้าคลุมฟูก
นอนและยืนยันขนาดผ้าคลุมได้ทันที แสดงรูปแบบอุปกรณ์
ดังรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 อุปกรณ์เพื่อใช้ในการยืนยันขนาดผ้าคลุม 

 ในการออกแบบก าหนดการปรับความสูง โดยใช้เสาที่
ยืดได้แบบเสาวิทยุ การเลื่อนสไลด์ปรับขนาดกว้างและยาวใช้
การเลื่อนแกนเข้าออกทางเดียว  เพื่อให้ง่ายต่อการปรับแต่ง 
และตั้งค่าอุปกรณ์ เพิ่มให้มีแผ่นไม้ยึดตามจุดปักหมุดผ้าคลุม
ที่ทั้งหมด 16 จุด เพื่อยึดผ้าให้ตึง แสดงการปรับแกนของ
อุปกรณ์ ได้ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การปรับแกนของอุปกรณ์เพื่อปรับขนาด 

ขั้นตอน รูปภาพประกอบ 
1. ปรับอุปกรณ์ในแกนด้านกว้าง 
และแกนด้านยาว  
- โดยการเลือนสไลด์จนได้ขนาด
ตามต้องการ แล้วล็อกแกน 

 

2. ปรับอุปกรณ์ในแกนด้านสูง  
- โดยการยึดเสาขึ้นจนได้ขนาด
ตามต้องการ แล้วล๊อกความสูง 

 

3. ตรวจสอบขนาด 
- โดยตรวจสอบความกว้าง ความ
ยาวและความสูง ก่อนการใช้งาน 

 

 
 เมื่อท าการก าหนดขนาดอุปกรณ์และตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว พนักงานสามารถน าผ้าคลุมที่ตัดตามขนาดมา
ประกอบเข้ากับอุปกรณ์ โดยการปักหมุดยึดกับแผ่นไม้ตาม
จุดที่ก าหนดไว้ ก็จะสามารถยืนยันขนาดผ้าภายในแผนกตัด
ผ้าคลุมได้ดังรูปที่ 3 
 

 

รูปที่ 3 การใช้อุปกรณ์ในการยืนยันขนาดผ้า 
4. ผลการด าเนินงาน 

ท าการตรวจสอบเครื่องมือด้วย GR&R เพื่อยนืยัน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยก าหนดขั้นตอนดังนี ้
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1) ก าหนดพนักงาน 3 คน จากแผนกประกอบฟูกนอน 
1 คน และจากแผนกผลิตผ้าคลุมฟูกนอน 2 คน 

2) ก าหนดจ านวนสิ่งตัวอย่าง 12 ช้ิน และจ านวนครั้ง
ในการทดสอบซ้ า 3 ครั้ง อ้างอิงจากตารางที่ 1  

3) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างมาตรฐาน  12 สิ่งตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 8 สิ่งตัวอย่างที่มีคุณภาพดี และ 4 สิ่งตัวอย่าง
ที่มีคุณภาพไม่ดี  

4) สุ่มพนักงานในการตรวจสอบ โดยก าหนดล าดับการ
วัด และการตรวจสอบสิ่งตัวอย่างงานแบบสุ่ม จากโปรแกรม
มินิแท็บ (Minitab) 

5) การประเมินผล โดยการประเมินประสิทธิผลในการ
วัดของพนักงาน 

 หลังจากสร้างอุปกรณ์ยืนยันขนาดเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ก่อนการน ามาใช้งานจริงจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ของระบบการวัด  ซึ่ งแสดงสัมประสิทธิ์คัปปา 
(Kappa) ที่มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระดับความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมินว่าพนักงานทั้ง 3 มีความเห็น
พ้องตรงกันดีมาก ทั้งสิ่งตัวอย่างที่ดีและสิ่งตัวอย่างที่ไม่ดี 
แสดงดังรูปที่ 4 
 

 

รูปที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์คัปปา 
 

จากนั้นประเมินผลด้วยเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพด้าน
ความสามารถในการให้ผลซ้ า (Reproducibility) ของการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้ผลเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า
พนักงานทุกคนสามารถตรวจสอบได้ผลเหมือนกัน โดยไม่มี
ความขัดแย้งกันเลย แต่อุปกรณ์ในการยืนยันขนาดนี้ ไม่
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร วั ด ซ้ า  
(Repeatability) ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่สามารถวัดค่าเป็น
ตัวเลขได้ แสดงดังรูปที่ 5 

 

 

รูปที่ 5 เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพด้านความสามารถในการให้ผลซ้ า 
 

 จากนั้นท าการจับเวลาการท างานของพนักงานเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างด้านเวลาการท างาน ซึ่งสถานีงาน
หลังการด าเนินงานมีเพียง 1 สถานีงาน ซึ่งเป็นสถานีในการ
ยืนยันขนาดผ้า แสดงผลดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การค านวณเวลามาตรฐานแผนกตัดผ้าคลุมหลังการปรับปรุง 

สถานีงาน 1. ยืนยันขนาดผ้า เวลารวม  
เวลาเฉลี่ย (นาที) 6.36 6.36 
อัตราความเร็ว 1.14  
เวลาปกติ (นาที) 7.25 7.25 
ค่าเวลาเผ่ือ 0.12  
เวลามาตรฐาน (นาที) 8.12 8.12 

 
5. สรุป 
 จากการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดย
การสร้างอุปกรณ์ในการวัดขนาด พบว่าสามารถลดจ านวน
สถานีงานลงจาก 2 สถานี เหลือ 1 สถานี ขั้นตอนในการ
ท างานลดลงจาก 27 ขั้นตอนเหลือ 8 ขั้นตอนการท างาน 
และเวลาในการยืนยันขนาดลดลงจาก 122.29 นาที เหลือ 
8.12 นาที แสดงดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 เปรียบผลก่อนและหลังการด าเนินงาน 

หัวข้อ ก่อน หลัง 
จ านวนสถานีงาน (สถานี) 2 1 
จ านวนขั้นตอนการท างาน (ขั้นตอน) 27   8   
เวลามาตรฐานการท างาน (นาที) 122.29 8.12 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได้ รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 
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การลดต้นทุนงานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรโดยการจัดการอะไหล่คงคลังใน
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

Cost Reduction in Machine Repair and Maintenance by Spare Part 
Inventory Management in A Stock Feed Production Plant 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและลดต้นทุนท่ีเกิดจากการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสัตว์  ต้นทุนในการซ่อมและบ ารุงรักษาประกอบด้วย ต้นทุนการจัดการอะไหล่คงคลัง ค่าเสียโอกาสเนื่องจาก
การผลิตล่าช้าหรือหยุดชะงักเนื่องจากการรอคอยอะไหล่เพื่อซ่อมแซม และ ต้นทุนในการขนส่งอะไหล่เร่งด่วน  แต่ใน
การศึกษาครั้งน้ีท าการศึกษาเฉพาะต้นทุนการจัดการอะไหล่คงคลังเท่านั้นเนื่องจากต้นทุนอื่นยังไม่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถวัด
ได้  จากการวิเคราะห์ปริมาณอะไหล่คงคลังย้อนหลัง 1 ปี โดยใช้การวิเคราะห์สาเหตุและผล  รวมถึง การวิเคราะห์พา
เรโต พบว่าต้นทุนการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง อยู่ระหว่าง 150,000 – 400,000 บาทต่อเดือนนั้น  ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการ
ไม่มีหลักการการส ารองอะไหล่ที่ชัดเจน  ท าให้มีปริมาณอะไหล่ มากหรือน้อยเกินไป ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการลด
ต้นทุนโดยใช้หลักการจัดความส าคัญของเครื่องจักร  การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของอะไหล่แต่ละชนิด  การกระจายการ
เก็บอะไหล่คงคลังของบริษัทในเครือ  และการควบคุมปริมาณอะไหล่คงคลังที่เหมาะสมโดยการก าหนดจุดสั่งซื้อ  จากการ
ใช้หลักการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการจัดการอะไหล่คงคลังลงไปได้ 45.05% ลดจ านวนอะไหล่หมดอายุและพื้นที่ใน
การจัดเก็บลงได้ 
ค าหลัก  สินค้าคงคลัง ซ่อมบ ารุง ต้นทุน อะไหล่ จุดสั่งซื้อ  
 
Abstract 
This research aimed to study and reduce costs of repair and maintenance in a stock feed production 
facility. Maintenance and repair costs consist of the cost of spare part inventory management, 
opportunity cost of production delay and stoppage from spare part shortage, and cost of expedited 
spare part delivery. In this study, only the cost of spare part inventory management was examined 
because other costs were not yet occurred, so it could not be measured. After analyzing past data of 
spare part levels by cause and effect analysis and Pareto analysis, it was found that the cost of spare 
part inventory ranged from 150,000 to 400,000 Thai baht per month. Lack of clear spare part stocking 
policy caused either too many or too few of each spare part inventory. Machine ranking, spare part 
sku analysis, distributed inventory of spare parts, and reorder point method were proposed to solve 
the problem. This combined methodology could reduce spare part inventory cost by 45.05 % and 
reduce expired spare parts and inventory space required.     
Keywords:  inventory, maintenance, cost, spare part, reorder point 
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1. บทน า 
 ในสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ทุกๆ
หน่วยงานต้องพยายามลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น งานวิจัยช้ินนี้
เน้นไปที่ต้นทุนในแผนกซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรของ
บริษัทกรณีศึกษา จากการศึกษาต้นทุนของการซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรในพบว่าต้นทุนหลักเกิดจาก 3 สาเหตุ
หลักคือ อะไหล่ส ารองไม่พร้อมใช้งานท าให้ การผลิต
หยุดชะงัก, การส่งอะไหล่แบบเร่งด่วนในกรณีอะไหล่มีไม่
เพียงพอ และ การมีอะไหล่คงคลังที่มากเกินความจ าเป็น  
 ในระบบการจัดการอะไหล่คงคลังของงานซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรทางโรงงานได้มีก าหนดปริมาณการ
ส ารองอะไหล่โดยใช้การก าหนดระดับส ารองคลังต่ าสุด-สูงสุด 
(Min-Max) เพื่อควบคุมปริมาณระดับอะไหล่ในคงคลังจาก
บริษัทแม่ อะไหล่บางรายการมีการก าหนดให้มีระดับอะไหล่
คงคลังสูงเพื่อเมื่อเครื่องจักรเสียจะได้มีอะไหล่มาเปลี่ยนโดย
ทันที แต่ก็พบว่าอะไหล่บางรายการถูกก าหนดระดับอะไหล่
ไว้ต่ าเกินไป และไม่ ได้ค านึงถึงซัพพลายเออร์ที่ต้องใช้
เวลานานในการจัดส่ง จึงท าให้ขาดแคลนอะไหล่เมื่อต้องการ
ใช้ เมื่อศึกษาลึกลงไปพบว่าบริษัทไม่มหีลักเกณฑส์ าหรบัเวลา
น าในการสั่งซื้ออะไหล่และจ านวนการเก็บส ารองที่ชัดเจน ท า
ให้การเตรียมอะไหล่ส ารองเพื่อความพร้อมมีต้นทุนสูง และ
อะไหล่ส ารองบางตัวยังไม่พร้อมก่อนการเริ่มกระบวนการ
ผลิต  
 ดังนั้น บทความนี้จะท าการวิเคราะห์และปรับปรุง
การก าหนดระดับอะไหล่ส ารองคลัง เพื่อสามารถก าหนด
ปริมาณการส ารองอะไหล่ให้เหมาะสมและท าให้ต้นทุนในการ
ซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรลดลง เนื่องจากอะไหล่มี
จ านวนมาก ทางผู้วิจัยจึงได้ใช้กรณีของเครื่องอัดเม็ดอาหาร
สัตว์มาเป็นตัวอย่าง 
 
2. วิธีการด าเนินการ 
 การวิเคราะห์ระดับอะไหล่คงคลังเริ่มจากการรวบรวม
เครื่องจักรทั้งหมดที่มีอยู่ในสายการผลิตและช้ินส่วนทุกช้ิน
ของเครื่องจักรนั้นๆ ในกรณีตัวอย่างของเครื่องอัดเม็ดพบว่ามี
ช้ินส่วนอะไหล่อยู่ 403 ชนิด โดยจ าแนกประเภทของช้ินส่วน
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ช้ินส่วนเกี่ยวกับไฟฟ้า (Electrical), 
ช้ินส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบ (Accessory) และชิ้นส่วนทางกล 
(Mechanical)  
 จากนั้นจึงท าการพิจารณาความส าคัญของอะไหล่ของ
เครื่องจักรที่เก็บรวบรวมมาโดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงเป็นแผนภูมิดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 จัดล าดับความส าคัญของเคร่ืองจักร 
ผู้วิจัยจัดล าดับความส าคัญของเครื่องจักรเป็น 3 กรณี คือ 
 Rank A คือ ถ้าเครื่องจักรหยุดท างานจะท าให้ต้องการ
หยุดทั้งสายการผลิต จึงถือว่าส่งผลกระทบมาก (Effect to 
line stoppage) 
  Rank B คือ ถ้าเครื่องจักรหยุดจะไม่ท าให้ต้องหยุด
ท างานทั้งสายการผลิต จึงส่งผลกระทบปานกลาง เนื่องจาก
จะหยุ ด แค่ เค รื่ อ งจั ก รที่ ห ยุ ด เท่ านั้ น  (Effect to M/C 
stoppage)  
  Rank C คือ ไม่ส่งผลกระทบเลยหรือสง่ผลกระทบน้อย 
เนื่องจากเมื่อเครื่องจักรหยุดจะมีเครื่องจักรส ารอง  (No 
effect/ Have back up) [4] 
2.2 ลักษณะเฉพาะของอะไหล่ 
 สามารถจ าแนกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 U คือ เป็นอะไหล่เฉพาะ จะไม่มีอะไหล่อื่นทดแทนได้ 
ถ้าเสียจะท าให้เครื่องจักรหยุดท างาน 
 V คือ เป็นอะไหล่ที่สามารถใช้อะไหล่อื่นทดแทนได้ 
 W คือ เมื่ออะไหล่เสีย สามารถตัดฟังก์ชันการท างาน
ของอะไหล่ที่ เสียในเครื่องจักรออกได้  เพื่อให้ เครื่องจักร
สามารถท างานได้ต่อ 
2.3 การตัดสินใจในการสต็อกอะไหล่ 

3. การตัดสินใจในการสต็อกอะไหล ่
 

5. ก าหนดปริมาณอะไหล่ทีต่้องส ารอง 

4. เปรียบเทียบอะไหล่ในสต็อกปัจจุบันและการ
รวมกันของบริษัทในเครือ 

1. จัดระดับความส าคัญเครื่องจักร 

2. บอกลักษณะเฉพาะของอะไหล ่
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 การตัดสินใจในการสต็อกอะไหล่ จะตัดสินใจสต็อกก็
ต่อเมื่อเครื่องจักรอยู่ใน Rank A และ เป็นอะไหล่เฉพาะ ที่ไม่
มีอะไหล่อื่นทดแทนได้ (U) ตามรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงการการตัดสินใจในการสต็อกอะไหล่ [5] 
 

 ซึ่งผลจากการตัดสินใจในการสต็อกอะไหล่มีจ านวน
อะไหล่ที่ตัดสินใจสต็อกทั้งหมด 35 ชนิด คิดเป็น 8.68 % 
ของจ านวนอะไหล่ทั้งหมด 
2.4 เปรียบเทียบอะไหล่ในสต็อกปัจจุบันและการรวมกัน
ของบริษัทในเครือ 
 การเปรียบเทียบอะไหล่ในสต็อกปัจจุบันและการ
รวมกันของบริษัทในเครือโดยพิจารณาเป็น 3 ลักษณะ ซึ่ง
แสดงไว้ดังแผนภูมิ รูปท่ี 3 

 
 

 

 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการพิจารณาการเปรียบเทียบอะไหล่ในสต็อกปัจจุบันและ

การรวมกันของบริษัทในเครือ 
 

 โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ถ้ามีอะไหล่ที่ใช้กับเครื่องจักรที่ได้ท าการศึกษาอยู่
ในช็อปแล้ว จะไม่ได้สต็อกอะไหล่ไว้ที่ห้องพัสดุโรงงาน 
  2. ถ้าอะไหล่ที่ใช้กับเครื่องจักรที่ได้ท าการศึกษาอยู่ใน

โรงงานแล้ว จะก าหนดมาตราฐานในการจัดส่งอะไหล่ไว้ท่ี 50 
นาที ถ้าเวลาในการถอดอะไหล่ที่ เสียน้อยกว่า 50 นาที 
จะต้องสต็อกอะไหล่ไว้ แต่ถ้าการถอดอะไหล่ที่เสียมากกว่า 
50 นาที จะไม่ต้องสต็อกอะไหล่ไว้ 
 3. ถ้าอะไหล่ที่ใช้กับเครื่องจักรที่ได้ท าการศึกษาอยู่ไม่
อยู่ในโรงงาน แต่อยู่ในบริษัทในเครือหรือส่วนกลาง (สระบุรี 
BPF) ถ้าส่วนกลางไม่ได้มาเปลี่ยนให้ จะต้องสต็อกอะไหล่ไว้ 
แต่ถ้าส่วนกลางมาท าการเปลี่ยนให้ จะไม่ต้องสต็อกอะไหล่ไว้ 
และจะก าหนดมาตรฐานในการจัดส่งอะไหล่ไว้ที่ 240 นาที 
ถ้าเวลาในการถอดอะไหล่ที่เสียน้อยกว่า 240 นาที จะต้อง
สต็อกอะไหล่ไว้ แต่ถ้าการถอดอะไหล่ที่เสียมากกว่า 240 
นาที จะไม่ต้องสต็อกอะไหล่ไว้ 
2.5. ก าหนดปริมาณที่ต้องการสต็อก 
  ในขั้นตอนที่ 2.3 และ 2.4 ถ้ามีขั้นตอนไหนที่ระบุว่า
ต้องสต็อก (Stock) แสดงว่าต้องมีจ านวนที่ต้องการสต็อกไว้
ซึ่งจะต้องมีการสั่งซื้อตามปริมาณที่ต้องการสต็อก  โดย
สามารถระบุปริมาณที่ต้องการและปริมาณที่สั่งซื้อจากการ
ค านวณสต็อกเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock, SS) โดย
การค านวณจาก 10% ของการใช้ทั้งหมด  (Total Usage 
Quantity) ต่อเดือนของอะไหล่แต่ละชนิด แต่ถ้าระบุทั้ง 2 
ขั้นตอนว่าไม่สต็อก (No Stock) แสดงว่าไม่ต้องสต็อกอะไหล่
ไว้และจะไม่มีการสั่งซื้ออะไหล่ 
2.6 การก าหนดต้ังค่าเวลาในการสั่งซื้อและการติดตาม
อะไหล่  
 ส ำหรับอะไหล่ใหม่และอะไหล่ต่ำงประเทศ จะใช้
เวลำในกำรสั่งซื้ออะไหล่ล่วงหน้ำรวม 5 เดือน ส ำหรับอะไหล่
ที่เคยสั่งแล้วและอะไหล่ในประเทศ จะใช้เวลำในกำรสั่ง
อะไหล่ล่วงหน้ำรวม 3 เดือน แสดงกำรก ำหนดตั้งค่ำเวลำใน
กำรสั่งซื้อและกำรติดตำมอะไหล่ดังตำรำงที่ 1 ก ำหนดให้ N-
1 คือ ก่อนเริ่มกระบวนกำรผลิต 1 เดือน 
ดังแสดงในตำรำงที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงการก าหนดตั้งค่าเวลาในการสั่งซ้ือและการติดตาม
อะไหล่ [6] 

 
 
2.7 การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยการควบคุมอะไหล่
ส ารอง 

จากใช้ทฤษฎีสต็อกเพื่อความปลอดภัย (Safety 
Stock, SS)  
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816 

1) A Rank = จะสต็อกไว้ 10% ของการใช้ทั้งหมด 
(อย่างน้อย 1) 
 2) B Rank = จะสต็อกไว ้5% ของการใช้ทั้งหมด 
(อย่างน้อย 1) 
 3) C Rank = 0  
 จากการใช้ทฤษฎีจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder point, 
ROP) [2] 
 1) A, B Rank ROP = (Consumption x Lead 
Time) + SS 
 2) C Rank ROP = 0 
 จากทฤษฎีการก าหนดระดับส ารองคลังต่ าสดุ-
สูงสุด (Min-Max)  
 1) การก าหนดระดับส ารองคลังต่ าสุด (Min) 
  A, B Rank Min = ROP - (Consumption x 
Lead Time)  
  C Rank Min = 0 
 2) การก าหนดระดับส ารองคลังสูงสุด (Max) 
 A, B Rank Max = Min + ROP 
 C Rank Max= Consumption x Lead Time  

แสดงการควบคมุอะไหลส่ ารองในคลังดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 แสดงการควบคุมอะไหล่ส ารองในคลัง [1] 

 
3. ผลการด าเนินการ 
 จากการเก็บข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลช้ินส่วน
อะไหล่ของเครื่องอัดเม็ดได้ 403 ชนิด โดยจ าแนกประเภท
ของช้ินส่วนเครื่องจักร (Type) ได้ดั งนี้  ช้ินส่วนทางกล 
(Mechanical) มีจ านวนมากที่สุด คือ 247 ชนิด รองลงมา
คือ ช้ินส่วนที่เป็นส่วนประกอบ (Accessory) 145 ชนิด และ
ช้ินส่วนไฟฟ้า (Electrical) 11 ชนิด 
3.1 ผลการจัดระดับความส าคัญเคร่ืองจักร 
  เนื่องจากเครื่องอัดเม็ด เป็นเครื่องจักรที่ส่งผล
กระทบมาก เนื่องจากถ้าเครื่องจักรหยุดจะท าให้มีการหยุด
ท างานทั้งสายการผลิต (Effect to line stoppage) จึงจัด
ระดับความส าคัญของเครื่องอัดเม็ดเป็น Rank A 

3.2 ผลการบอกลักษณะเฉพาะของอะไหล่  
  สามารถจ าแนกลักษณะเฉพาะของอะไหล่เป็น 3 
กรณีพบว่า อะไหล่ที่สามารถใช้อะไหล่อื่นทดแทนได้ (V) มี
จ านวนมากที่สุด คือ 339 ชนิด รองลงมาคือ อะไหล่เฉพาะ 
ที่ไม่มีอะไหล่อื่นทดแทนได้ (U)  35 ชนิด และอะไหล่เสีย 
สามารถตัดฟังก์ชันการท างานของอะไหล่ที่เสียในเครื่องจักร
ออกได้ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถท างานได้ต่อ (W)  29 ชนิด 
3.3 ผลการตัดสินใจในการสต็อกอะไหล่ 
  การตัดสินใจในการสต็อกอะไหล่ เราจะตัดสินใจ
สต็อกก็ต่อเมื่อเครื่องจักรอยู่ใน A Rank และ เป็นอะไหล่
เฉพาะที่ไม่มีอะไหล่อื่นทดแทนได้ (U) ซึ่งมีจ านวนอะไหล่ที่
ตัดสินใจสต็อกทั้งหมด 35 ชนิด คิดเป็น 8.68 % ของจ านวน
อะไหล่ทั้งหมด  
3.4 ผลการเปรียบเทียบอะไหล่ในสต็อกปัจจุบันและการ
รวมกันของบริษัทในเครือ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้สามารถตัดสินใจ
สต็อกอะไหล่จ านวน 25 ชนิด คิดเป็น 6.20 % ของจ านวน
อะไหล่ทั้งหมด  
  จากการวิเคราะห์ผลการตัดสินใจในการสต็อก
อะไหล่และผลการเปรียบเทียบอะไหล่ในสต็อกปัจจุบันและ
การรวมกันของบริษัทในเครือ พบว่า มีอะไหล่ที่ตัดสินใจ
สต็อกทั้งหมด 35 ชนิด แสดงข้อมูลดิบของอะไหล่ที่ตัดสินใจ
สต็อก ดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลดิบอะไหล่ที่ตัดสินใจสต็อก [7] 

 
3.5 ผลการก าหนดปริมาณที่ต้องการสต็อก 
  จากอะไหล่ที่ตัดสินใจสต็อกท้ังหมด 35 ชนิด  
ต้องมีการตรวจสอบสต็อกปัจจุบัน เพื่อที่จะท าการบอก

1 ROLLER SHAFT COLLAR 2 4 8 6,910.00 55,280.00

2 INNER LOCKNUT 1 2 2 8,269.08 16,538.16

3 TAPERED BEARING 2 4 4 18,101.00 72,404.00

4 RETAINING RING 2 6 10 2,661.05 26,610.50

5 INNER COLLAR 2 6 6 4,744.69 28,468.14

6 OUTER LOCKNUT 2 4 7 1,596.79 11,177.53

7 BEARING SPACER 2 4 4 5,300.77 21,203.08

8 LOCK WASHER 2 6 6 704.80 4,228.81

9 DIE DRIVING KEY 1 2 5 3,918.41 19,592.05

10 QUILL WEAR INSERT 1 2 3 18,113.36 54,340.08

11 DOWEL PIN 6 12 31 257.13 7,971.06

12 DIE CLAMP SEGMENT 6 12 12 13,016.53 156,198.36

13 BELLEVILLE DISC SPRING 6 12 31 1,298.47 40,252.57

14 ACME NUT 6 12 30 6,191.52 185,745.60

15 THRUST WASHER 6 12 34 711.56 24,193.04

16 RETAINING RING 2 6 36 74.65 2,687.40

17 ACME SLEEVE 6 12 27 2,608.58 70,431.66

18 HELICOIL INSERT 12 24 1 245.73 245.73

19 HOLD DOWN BOLT 6 12 22 1,232.95 27,124.90

20 BELLEVILLE WASHER 12 24 64 365.45 23,388.80

21 DIE 1 3 6 131,348.00 788,088.00

22 SHEAR PIN FLANGE BUSHING 4 4 4 2,362.43 9,449.72

23 SHEAR PIN FLANGE RETAINER 4 4 4 1,102.50 4,410.00

24 OIL FILTER, LARGE 2 4 5 6,142.63 30,713.15

25 ROLLER SHAFT BUSHING (REAR) 2 4 4 1,357.17 5,428.68

26 O - RING 4 10 8 177.90 1,423.20

27 WIPER 4 8 8 5,682.43 45,459.44

28 FRONT ROLLER SUPPORT 1 1 4 68,584.10 274,336.40

29 ROLLER SHAFT BUSHING 2 4 6 1,783.00 10,698.00

30 ROLLER ADJUSTING SCREW 2 4 28 762.29 21,344.12

31 ROLLER ADJUSTING GEAR 2 4 2 89.74 179.48

32 FLAT WASHER 2 4 14 100.55 1,407.70

33 ADJUSTING GEAR CLIP 2 4 30 202.00 6,060.00

34 ELASTIC FEED CONE FASTENER ASSEMBLY 6 12 12 2,894.52 34,734.24

35 TAPERED DEFLECTOR 2 6 16 28,014.36 448,229.76

2,530,043.36

Min. ราคาต่อหน่วย ยอดรวมล าดับ ช่ืออะไหล่ Max. คงเหลือ
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ปริมาณที่ต้องการ จากผลการตรวจสอบสต็อกปัจจุบัน ได้ผล
คือ ช็อปมีจ านวนท่ีสต็อกไว้ 13 ช้ิน (โรงงานมีจ านวนท่ีสต็อก
ไว้ 130 ช้ิน และ ส่วนกลางไมม่ีจ านวนที่สต็อกไว้เลย  
  จากการวิเคราะห์อะไหล่ที่ตัดสินใจสต็อกทั้งหมด 
35 ชนิด สามารถระบุปริมาณที่ต้องการและปริมาณที่สั่งซื้อ
จากการค านวณสต็อกเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock, 
SS) โดยการค านวณจาก 10% ของการใช้ทั้งหมด (Total 
Usage Quantity) ต่อเดือนของอะไหล่แต่ละชนิด ซึ่งข้อมูล
การใช้อะไหล่ต่อเดือน เป็นการเก็บข้อมูลการเบิกใช้อะไหล่
ย้อนหลังในระยะเวลา 1 ปี ของทางบริษัทกรณีตัวอย่าง แต่
ในกรณีที่เป็นเครื่องจักรใหม่หรือที่ไม่มีข้อมูลการใช้อะไหล่
ย้อนหลัง สามารถใช้จ านวนช้ินส่วนที่มีอยู่ในเครื่องจักรที่
ท าการศึกษามาวิเคราะห์แทนการใช้อะไหล่ต่อเดือนได้ แสดง
ตัวอย่างการค านวณการใช้อะไหล่ต่อเดือนของ Roller Shaft 
Collar ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการใช้อะไหล่ทั้งปี (พ .ศ. 2558) ของ 
ROLLER SHAFT COLLAR [7] 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า 2 เดือนมีการเปลี่ยนอะไหล่ 
1 ครั้ง ท าให้มีการใช้อะไหล่เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 0.33 ช้ิน 
ซึ่งจะเท่ากับ 1 ช้ิน ดังนั้นปริมาณที่ต้องการและปริมาณที่
สั่งซื้อจะเท่ากับ 0.1 x 1 = 0.1 ซึ่งจะเท่ากับ 1 ช้ิน  
 จากการวิเคราะห์อะไหล่ทั้งหมด 35 ชนิด สามารถ
สรุปได้ว่ามีปริมาณที่ต้องการทั้งหมด 37 ช้ิน และปริมาณที่
ต้องสั่งซื้อท้ังหมด 37 ช้ิน 
3.6 ผลการก าหนดต้ังค่าเวลาในการสั่งซ้ือและการติดตาม
อะไหล่ [5] 
  อะไหล่ที่ตัดสินใจสต็อกทั้งหมด 35 ชนิด เป็นอะไหล่
จากต่างประเทศ ทั้งหมดจึงใช้เวลาในการสั่งซื้ออะไหล่ล่วง 
หน้ารวม 5 เดือน โดยเริ่มการสั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงสรุปได้ว่า 
อะไหล่ทั้งหมด 35 ชนิดมีเวลาน า (Lead Time) คือ 5 เดือน 
3.7 ผลการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยการควบคุมอะไหล่
ส ารองในคลัง  
3.7.1 การค านวณสต็อกเพ่ือความปลอดภัย  (Safety 
Stock, SS)  
  แสดงตัวอย่างการค านวณสต็อกเพื่อความปลอดภัย 
(Safety Stock, SS) เนื่องจาก ROLLER SHAFT COLLAR 
จัดอยู่ใน A Rank และมีการใช้อะไหล่ทั้งหมด คือ 1 ช้ินต่อ
เดือน จึงค านวณได้เท่ากับ 0.1 x 1 = 0.1 

  ดังนั้น สต็อกเพื่อความปลอดภยั  = 1 ช้ิน 
3.7.2 การค านวณจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder point, ROP) 
  แสดงตัวอย่างการค านวณจดุสั่งซือ้ใหม่ (Reorder 
point, ROP)  
  ค าน วณ จุ ด สั่ งซื้ อ ให ม่ ข อ ง  ROLLER SHAFT 
COLLAR ที่มีความต้องการ คือ 1  ช้ินต่อเดือน เวลาน า คือ 
5 เดือน จัดอยู่ใน A Rank จึงค านวณได้ดังนี้ 
           ROP   = (Consumption x Lead Time) + SS 

    = (1 x 5) + 1  
        =  6 ช้ิน  

  ดังนั้น จุดสั่งซื้อใหม่  =  6 ช้ิน 
3.7.3 การค านวณการก าหนดระดับส ารองคลังต่ าสุด-
สูงสุด (Min.-Max.) 
 แสดงตัวอย่างการก าหนดระดับส ารองคลังต่ าสดุ 
(Min.) ค านวณการก าหนดระดับส ารองคลังต่ าสุด (Min.) 
ของ ROLLER SHAFT COLLAR ที่มีความต้องการ คือ 1  
ช้ินต่อเดือน เวลาน า คือ 5 เดือน และจุดสั่งซื้อใหม่ คือ  6 
ช้ิน จัดอยู่ใน A Rank จึงค านวณได้ดังนี ้

Min  =   ROP - (Consumption x Lead Time) 
      = 6 - (1 x 5)    
       = 1 ช้ิน 

ดังนั้น การก าหนดระดับส ารองคลังต่ าสุด (Min.)   = 1 ช้ิน  
  แสดงตัวอย่างการก าหนดระดับส ารองคลังสูงสุด 
(Max.)  ค านวณการก าหนดระดับส ารองคลังสูงสุดสุด 
(Max.) ของ ROLLER SHAFT COLLAR ที่มีระดับส ารอง
คลังต่ าสุด (Min.) คือ 1 ช้ิน และจุดสั่งซื้อใหม่ คือ 6 ช้ิน  
จัดอยู่ใน A Rank จึงค านวณได้ดังนี้ 

Max =         Min + ROP 
=     1 + 6  

            = 7 ช้ิน 
ดังนั้น การก าหนดระดับส ารองคลงัสูงสุด (Max.)   = 7 ช้ิน 
 
4. ผลการเปรียบเทียบวิธีการแบบเดิมและวิธีการแบบใหม ่
4.1 ผลการเปรียบเทียบวิธีการก าหนดปริมาณส ารอง
อะไหล่วิธีการแบบเดิมและวิธีการแบบใหม ่
 จากการค านวณจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder point, ROP) 
เพื่อก าหนดปริมาณการส ารองอะไหล่ให้เหมาะสม พบว่า 
อะไหล่ที่มีค่าระดับอะไหล่ต่ าสุด (Min.) ลดลงมี 30 ชนิด ท า
ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และอะไหล่ที่มีค่าระดบั
อะไหล่สูงสุด (Max.) เพิ่มขึ้นนั้นมี 24 ชนิด ท าให้สามารถมี
อะไหล่เพียงพอกับความต้องการใช้อะไหล่คงคลัง และการ
ก าหนดจุดสั่งซื้อใหม่นี้ยังท าให้สามารถท าการสั่งซื้ออะไหล่ได้
เหมาะสมกับอัตราความต้องการใช้อะไหล่คงคลังและรอบ

มกราคม 1 กรกฎาคม 1

กมุภาพันธุ์ 0 สงิหาคม 0

มนีาคม 0 กันยายน 0

เมษายน 1 ตลุาคม 1

พฤษภาคม 0 พฤศจกิายน 0

มถิุนายน 0 ธันวาคม 0

4

4/12 =0.33 = 1

การใชอ้ะไหล ่ (ชิน้)

รวม

การใชอ้ะไหลเ่ฉลีย่ 

เดอืน การใชอ้ะไหล ่ (ชิน้) เดอืน
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เวลาในการสั่งซื้ออะไหล่ 
4.2 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนการจัดเตรียมอะไหล่ส ารอง
วิธีการแบบเดิมและวิธีการแบบใหม ่
 ในวิธีการแบบใหม่ได้มีการค านวณสต็อกเพื่อความ
ปลอดภัย  (Safety Stock, SS) การค านวณจุดสั่งซื้อใหม่ 
(Reorder point, ROP) และการค านวณการก าหนดระดับ
ส ารองคลังต่ าสุด-สูงสุด (Min.-Max.) เพื่อก าหนดปริมาณ
ส ารองอะไหล่ ขึ้นใหม่ ท าให้มีต้นทุนการจัดเตรียมอะไหล่
ส ารองเฉลี่ยเท่ากับ 1,390,194.89 บาท และเมื่อเทียบกับ
การก าหนดระดับส ารองคลังต่ าสุด-สูงสุด (Min.-Max.) ของ
วิธีการแบบเดิมที่มีต้นทุนการจัดเตรียมอะไหล่ส ารอง เท่ากับ 
2,530,043.36 บาท ท าให้ลดต้นทุนการจัดเตรียมอะไหล่
ส ารองได้เป็นมูลค่า 1,139,848.47 บาท หรือลดลงประมาณ 
45.05%   
 
5. สรุปผล 
 การด าเนินงานวิจัยนี้ริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการการเก็บ
รวบรวมข้อมูลช้ินส่วนอะไหล่ส ารองของเครื่องจักรเพื่อท า
การปรับปรุ ง การพิ จารณ าการสั่ งซื้ ออะไหล่ส าหรับ
เครื่องจักร จากนั้นจะมีการก าหนดตั้งค่าเวลาในการสั่งซื้อ
และการติดตามอะไหล่ และก าหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยการ
ควบคุมอะไหล่ส ารองในคลัง โดยใช้ทฤษฎีสต็อกเพื่อความ
ป ล อ ด ภั ย   (Safety Stock, SS) ท ฤษ ฎี จุ ด สั่ ง ซื้ อ ให ม่ 
(Reorder point, ROP) และ ทฤษฎีการก าหนดระดับส ารอง
คลังต่ าสุด-สูงสุด (Min.-Max.) โดยจากการก าหนดปริมาณ
ส ารองอะไหล่ด้วยวิธีการใหม่ สามารถท าให้ลดต้นทุนการ
จัดเตรียมอะไหล่ส ารองเฉลี่ยเท่ากับ 1,139,848.47 บาท 
หรือลดลงประมาณ 45.05% และไม่เกิดการขาดแคลน
อะไหล่  
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การลดเวลาในกระบวนการผลิตกล่องเก็บรองเท้า 

Reducing time - to - produce of Shoes box  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในกระบวนการผลิตกล่องเก็บรองเท้า โดยมีก าลังการผลิตที่ต้องการคือ 150 กล่องต่อ
เดือน คิดเป็นรอบเวลาในการผลติที่ต้องการ (Takt Time) คือ 76.80 นาทีต่อกล่อง จากการเกบ็ข้อมูลพบว่า รอบ
ระยะเวลาในการผลิตจริงของสายการผลิต (Cycle Time) เท่ากับ 99.12 นาทีต่อกล่อง ท าให้ผลติสินค้าได้เพยีง 116 
กล่องต่อเดือน จากการวเิคราะหพ์บว่า ขั้นตอนประกอบและแต่งสมีีรอบเวลาในการผลิตจริงนานกวา่รอบเวลาในการผลิต
ที่ต้องการ เนื่องจากขาดอุปกรณช่์วยที่เหมาะสม และเป็นงานที่ตอ้งใช้ฝีมือและความประณีต  งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดใน
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการประกอบ และใช้เทคนิคการปรบัปรุงงาน (ECRS) เพื่อโยกย้ายงานบางส่วนของกระบวน
แต่งสีไปให้กับกระบวนการอื่นท่ีใช้เวลาในการท างานสั้นกว่า หลังการปรับปรุงพบว่าเวลาในการประกอบลดลงจาก 89.41 
เหลือ 53.75 นาทีต่อกล่อง และเวลาในกระบวนการแต่งสลีดลงจาก 99.12 เหลือ 73.71 นาทีต่อกล่อง โดยสามารถเพิ่ม
ก าลังการผลิตสูงสดุไดเ้ท่ากับ 150 กล่องต่อเดือน  
ค าหลัก  การลดเวลา การเพิ่มอตัราผลผลติ การปรับปรุงประสิทธิภาพ  
 
Abstract 
This research aims to reduce time to produce shoes box. The expected capacity of shoes box is 150 
boxes per month which requires takt time of 76.80 minutes. From data collecting, the actual cycle 
time was 99.12 minutes which led to capacity of 116 boxes per month. From the analysis, assembly 
and coloring process required longer processing time than takt time due to the lack of auxiliary 
equipment and requiring high skill of and scrupulous attention. Hence, this research aims to develop 
the equipment to enhance assembly process and uses ECRS technique to transfer some work 
elements in coloring to other processes with shorter processing time. After implementation, the 
results show that the cycle time of assembly process is reduced from 89.41 to 53.75 minutes, and the 
cycle time of coloring process is reduced from 99.12 to 73.71 minutes. Maximum capacity is increased 
up to 150 boxes per month.  
Keywords:  Time reduction, Efficiency improvement, Productivity improvement 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับ
การสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และมีแนวโน้มที่
ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มมากขึ้น 

รวมถึงแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่หันมาประกอบธุรกิจเองมาก
ขึ้น องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตลอดเวลา 
เพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่ง เพื่อให้ธุรกิจของตนด ารงอยู่ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้า บริการ การปรับปรุงคุณภาพ 
หรือการตอบสนองความการที่ต้องมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการรายย่อยหรืออุตสาหกรรมขนาด
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เล็กประสบคือ ก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
สินค้า  เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้
ลูกค้าได้เลือกมากมาย ดังนั้นหากไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าก็อาจ
เปลี่ยนไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่แข่งแทน ท าให้
ผู้ประกอบการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต
หรืออัตราผลิต (Productivity) จึงเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตควรให้
ความสนใจและปรับปรุงอยู่เสมอ  
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทที่ผลิตตู้รองเท้าไม้ซึ่งเน้น
ดีไซน์ในการออกแบบซึ่งแตกต่างจากตู้รองเท้าที่มีขายทั่วไป
ตามท้องตลาด โดยเน้นที่ความแปลกใหม่และความสวยงาม 
ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและตู้เก็บรองเท้าได้
ในช้ินเดียวกัน การผลิตเป็นแบบผลิตตามค าสั่งซื้อ (Make to 
Order: MTO) โดยกระบวนการเกือบทั้งหมดเป็นงานแฮนด์
เมด (Handmade) ซึ่งต้องใช้ทักษะ ความช านาญ และใช้
เวลาในการผลิต อีกทั้งปริมาณค าสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีมากกว่า
ก าลังการผลิต ท าให้ลูกค้าต้องรอคอยสินค้านาน งานวิจัยนี้
จึงมุ่งเน้นเพื่อลดเวลาในกระบวนการผลิต และเพิ่มอัตรา
ผลผลิตเพื่อให้สามารถตอบความต้องการของลูกค้าไดร้วดเร็ว
ขึ้น  
 
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การศึกษาวิธีการท างานและการหาเวลามาตรฐาน 
 การศึกษาวิธีการท างาน เป็นการศึกษาเพื่อหาวิธีในการ
ท างานที่ดีที่สุด หรือใช้เวลาในการท างานสั้นที่สุด โดยขจัด
ขั้นตอนหรือการท างานที่ ไม่จ าเป็นออกไป รวมถึงการ
ปรับปรุงมาตรฐานต่าง ๆ ในการท างาน เช่น สภาพแวดล้อม 
อุปกรณ์ช่วยในการท างาน เพื่อก าหนดเป็นเวลามาตรฐาน 
(Standard Time) ในการท างาน ซึ่งค านวณได้จากสมการที่ 
1 [1] 

        
NT)(ANTSTD.T                                 [1] 

 โดย  STD.T คือ เวลามาตรฐาน  
       NT คือ เวลาปกติในการท างาน (Normal Time) 
   A คือ เวลาเผื่อในการท างาน (Allowance Time) 
  
 ในอดีตที่ผ่านมา มีงานวิจัยหลายช้ินที่มุ่งเน้นในการ
ปรับปรุงการท างานเพื่อลดเวลาในการผลิตในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ  เช่น การผลิตแป้ง [2] การผลิตนาฬิกาข้อมือ [3] การ
ผลิตเครื่องนุ่มห่ม [4] 
 
2.2 การจัดสมดุลสายการผลิต 

 การจัดสมดุ ลสายการผลิ ต  คื อ  การปรับ เรี ยบ
กระบวนการผลิต เพื่อให้แต่ละสถานีงานใช้เวลาในการผลิต

เท่ากันหรือสมดุลกัน เพื่อลดจุดคอขวดในกระบวนการและ
ท าให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ในการจัดสมดุล
สายการผลิต ต้องค านึงถึงรอบระยะเวลาในการผลิตที่
ต้องการ (Takt Time) ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาต
ให้ท าได้ของแต่ละสถานีงาน [5] ที่ท าได้ ค านวณได้จาก
สมการที่ 2 

        ารานท่ีต้องกจ านวนชิน้ง

นการผลติเวลาท่ีมีใ
 timeTakt                    [2] 

 
 ตัวช้ีวัดที่ส าคัญตัวหนึ่งของสายการผลิตคือ การวัด
ปริมาณงานที่ท าได้ (Throughput) ซึ่งสามารถวัดได้จาก
ประสิทธิภาพโดยเทียบสัดส่วนระหว่างอัตราผลผลิตใน
ปัจจุบัน กับอัตราผลผลิตที่ดีที่สุด [6]  ค านวณได้จากสมการ
ที่ 3 
  

100
งานจ านวนสถานี x  timeTakt

ารผลติเวลารวมในก
พประสทิธิภา         [3] 

 
 การจัดสมดุลสายการผลิตถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่ งที่
เหมาะสมในการน ามาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สายการผลิต [6] 
 
3.สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง 
 โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตตู้รองเท้าไม้ ซึ่งมี
กระบวนการผลิตหลัก ๆ คือ การตัดไม้ให้เป็นไปตามขนาด
ต่าง ๆ จากนั้นจึงน ามาประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ของตู้ ก่อนที่
จะน าไปติดแผ่นลามิเนต และแต่งสีเพื่อความสวยงาม และ
น าไปประกอบเป็นตู้ในขั้นตอนสุดท้าย ดังแสดงขั้นตอนในรูป
ที่ 1 และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แผนภูมกิระบวนการผลิตโดยสังเขป (Outline Process Chart) 
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รูปที่ 2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
 
 อัตราความต้องการตู้รองเท้าของลูกค้าเท่ากับ 150 
กล่องต่อเดือน โดยมีเวลาในการผลิตสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 
8 ช่ัวโมง คิดเป็นเวลาในการผลิตประมาณเดือนละ 24 วัน 
หรือ 11,520 นาที ดังนั้น รอบเวลาในการผลิตที่ต้องการ คือ 
76.8 นาที เวลาในการผลิตของแต่ละกระบวนการก่อนการ
ปรับปรุง แสดงได้ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 2 
 
ตารางที่ 1 เวลามาตรฐาน (นาทีต่อกล่อง) ในการผลิตก่อนการปรับปรุง 
กระบวนการ เวลาเฉลี่ย เวลาปกต*ิ เวลามาตรฐาน** 
ตัด 23.87 26.02 30.18 
ประกอบ 70.71 77.07 89.41 
ติดลามิเนต 47.13 51.37 59.59 
แต่งสี 78.39 85.45 99.12 
ประกอบและ
ติดสติกเกอร์ 

20.48 22.32 25.90 

*ประเมินอัตราเร็วในการท างานโดยวิธี Westinghouse System of 
Rating ได้ผลการประเมินวเท่ากับ 109% 
** ก าหนดเวลาเผ่ือไว้เท่ากับ 16% ของเวลาปกติ 
 

รูปที่ 2 เวลาในการผลิตก่อนการปรับปรงุ 
 
 จากรูปที่ 2 รอบการผลิตจริงเท่ากับ 99.12 นาที ท าให้
สามารถผลิตตู้รองเท้าได้เพียงเดือนละ 116 กล่อง ซึ่งไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีความต้องการ
เท่ากับ 150 กล่องต่อเดือน และมีกระบวนการที่ใช้เวลานาน

กว่ารอบการผลิตที่ต้องการ  (Takt Time) คือ 76.8 นาท ี
จ านวน 2 กระบวนการ ได้แก่ การประกอบ และการแต่งสี มี
รอบ เวลาในการผลิต เท่ ากับ   89.41 และ 99.12 นาที 
ตามล าดับ จึงจ าเป็นต้องท าการลดเวลาใน 2 กระบวนการ
ดังกล่าว 
 ประสิทธิภาพของสายการผลิต เท่ากับ 61.38% ความ
แปรปรวนของภาระงานเท่ากับ 649.50 และความเท่าเทียม
กันในการกระจายงาน เท่ากับ 55.57 
 
4. แนวทางในการปรับปรุง 
4.1 กระบวนการประกอบ 
 จากการศึกษากระบวนการประกอบ เนื่องจากในการ
ประกอบส่วนต่าง ๆ ท าโดยเอาแผ่นไม้ที่ตัดแล้วมาประกอบ
เป็นฝากล่อง ตัวกล่อง และส่วนลิ้นชัก ซึ่งต้องมีการประกบ
แผ่นไม้ ทากาว หรือตอกตะปู เวลาที่ต้องน ามาประกอบเข้า
มุมไม่ได้มุมฉากตามที่ต้องการ รวมถึงแผ่นไม้ที่น ามาประกอบ
มีขนาดหนัก ท าให้ไม่สะดวกต่อการประกอบ จึงมีแนวคิดใน
การสร้างอุปกรณ์เพื่อช่วยในกระบวนการประกอบ โดยมี
ลักษณะเป็นโต๊ะช่วยในการประกอบ ซึ่งพิจารณาจากรูปร่าง
ช้ินงานและวิธีการท างานเป็นหลักในการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แบบร่างของโต๊ะช่วยประกอบตูร้องเท้า 
 

 จากแบบร่างของเครื่องในรูปที่ 3 โต๊ะช่วยประกอบจะ
ช่วยให้การประกอบตู้รองเท้าสะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีส่วน
ที่ช่วยจับยึดแผ่นไม้ที่จะน ามาขึ้นเป็นโครงตู้ รวมถึงสามารถ
ปรับขนาดได้ เนื่องจากตู้รองเท้าที่มีหลายขนาด และยัง
สามารถใช้ในการประกอบได้ทั้ง 3 ส่วน คือ ฝากล่อง ตัว
กล่อง และลิ้นชัก โต๊ะช่วยประกอบนี้มีส่วนประกอบต่าง ๆ  
ดังแสดงตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 รายละเอียดส่วนประกอบของโต๊ะช่วยประกอบ 
ส่วนประกอบ ขนาด แนวคิดในการออกแบบ 
โต๊ะ - ยาว 1.4 ม.  

- กว้าง 0.85 ม.  
- สูง 0.8 ม. 

ออกแบบมีขนาดรองรับกับ
ขนาดกวา้งและยาวของตู้
รองเท้าที่ขนาดใหญ่สุด และมี
การเซาะร่อง เพื่อให้สามารถ
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ส่วนประกอบ ขนาด แนวคิดในการออกแบบ 
ปรับระยะของส่วนประกอบที่ 3 
ให้เหมาะกับตู้รองเท้าแต่ละ
ขนาดได้ 

ตัวหมุนจับยึด - ยาว 0.38 ม. เป็นตัวหมุนที่ยึดไว้กบั
ส่วนประกอบที่ 3 ท าให้ปรับ
ขนาดตามขนาดของตู้รองเท้า 
และล็อคต าแหน่งของ
ส่วนประกอบที่ 3 ในระหวา่ง
ประกอบได้  

เสายึด
ประกอบ 

เสาฉาก จ านวน 
4 เสา 
 

มีลักษณะเป็นเสาที่มีฐานรองรับ
แผ่นไม้ระหว่างประกอบ ซ่ึงปรับ
ขนาดได้ 3 แกน ตามขนาดของ
ตู้ที่ประกอบ 

 
4.2 กระบวนการแต่งสี 
 ในการลดเวลาของขั้นตอนการแต่งสีนั้น จะท าการ
ปรับปรุงโดยใช้หลักการ ECRS โดยเน้นที่การจัดล าดับงาน
ใหม่ (Rearrange: R) เพื่อโยกย้ายงานบางส่วนไปให้กับ
กระบวนการที่ใช้เวลาในการท างานน้อยกว่า ซึ่งต้องพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ของล าดับงานที่ท า รวมถึงโยกย้ายงานที่
ไม่ใช่งานท่ีต้องอาศัยทักษะมากในกระบวนการทาสีนั้น จะท า
การทาเชลแล็กเคลือบผิว แล้วจึงทาสีอุดร่องไม้ ทั้งหมด 2 
ครั้ง ก่อนจะท าการพ่นสีจริงทับอีก 2 ครั้ง จึงได้ย้ายงานลง
เชลแล็กครั้งแรกไปให้กับกระบวนการตัด และงานทาสีอุด
ร่องไม้ไปให้กับกระบวนการติดลามิเนต ทั้งนี้ เนื่องจากยัง
ต้องท าการเคลือบผิวอีกหลายรอบ การย้ายงานจึงไม่ได้มีผล
กับความสวยงามของผิวผลิตภัณฑ์  
 
5. สรุปผล 
 จากการออกแบบโต๊ะช่วยประกอบ และการโยกย้าย
งานของแผนกแต่งสี พบว่าสามารถช่วยลดรอบระยะเวลาใน
การผลิตจริงได้ ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4 
 
ตารางที่ 3 เวลามาตรฐาน (นาทีต่อกล่อง) ในการผลิตหลังการปรับปรุง 
กระบวนการ เวลาเฉลี่ย เวลาปกต*ิ เวลามาตรฐาน** 
ตัด 27.86 30.09 34.90 
ประกอบ 42.90 46.33 53.75 
ติดลามิเนต 60.99 65.87 76.41 
แต่งสี 58.84 63.55 73.71 
ประกอบและ
ติดสติกเกอร์ 

20.48 22.12 25.66 

*ประเมินอัตราเร็วในการท างานใหม่เนื่องจากวิธีการท างานเปลี่ยน โดย
วิธี Westinghouse System of Rating ได้ผลการประเมินเท่ ากับ 
108% 
 

 
รูปที่ 4 เวลาในการผลิตหลังการปรับปรงุ 

 
 จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าหลังการปรับปรุง ไม่มีเวลาใน
การท างานของสถานีงานใดที่ เกินกว่ารอบระยะเวลาที่
ต้องการ ท าให้สามารถผลิตตู้รองเท้าได้ เท่ากับ 150 กล่อง
ต่อเดือนตามปริมาณค าสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสายการผลิต ลดความแปรปรวนของภาระ
งานและความเท่าเทียมกันในการกระจายงานลงได้ ดัง
แสดงผลการเปรียบเทียบ ในตารางที่ 4 
  
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด ก่อน หลัง % การ
เปลี่ยนแปลง 

Cycle time 
(นาที) 

99.12 76.41 ลดลง 
22.81 % 

Productivity 
(กล่องต่อเดือน) 

116 150 เพิ่มขึ้น 
29.31% 

Line efficiency 
(%) 

61.38 68.87 เพิ่มขึ้น  
12.20% 

Workload 
variance 

649.50 322.63 ลดลง 
50.33% 

Smoothness 
index 

55.47 41.81 ลดลง 
24.63% 
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บทคัดย่อ 
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องออกแบบระบบการผลิตให้
เท่าทันกับความต้องการอยู่เสมอ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีการแข่งขันกันสูงจากจ านวน
ผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs มักขาดความรู้ในการออกแบบระบบการผลิต เสียเวลาและทรัพยากรไปกับ
การตัดสินใจแบบลองผิดลองถูก เกิดค าถามว่าระบบการผลิตควรประกอบด้วยอะไรบ้าง การออกแบบระบบการผลิตควร
พิจารณาอะไรบ้าง และข้อมูลที่ต้องใช้ควรมีอะไรบ้าง งานวิจัยนี้จึงน าเสนอกรอบในการออกแบบระบบการผลิตเพื่อลด
การพึ่งพาความรู้และประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ออกแบบสามารถออกแบบได้รวดเร็วขึ้น กรอบความคิดนี้
ประกอบด้วยองค์ประกอบในระบบการผลิต โครงสร้างข้อมูลในการออกแบบ หลักการออกแบบระบบการผลิตแต่ละส่วน
ได้แก่ ผลลัพธ์ที่ต้องได้จากการออกแบบ ข้อมูลน าเข้า ตัวแปรที่ต้องพิจารณาและหลักการตัดสินใจ และความสัมพันธ์
ระหว่างการออกแบบแต่ละส่วน ประกอบกับส่วนสุดท้ายของกรอบการออกแบบนั้นคือตัวช้ีวัดส าหรับควบคุมทิศทางการ
ออกแบบให้ตรงตามจุดประสงค์ของการออกแบบระบบการผลิต ทั้งหมดนี้เกิดจากการศึกษาจากการออกแบบของแต่ละ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริงและหลักการการออกแบบระบบการผลิตของงานวิจัยต่างๆ น ามาวิเคราะห์ผ่านการแยกย่อย
ความต้องการ (Requirements Decomposition) ซึ่งสามารถสร้างเป็นกรอบการออกแบบระบบการผลิตในรูปแบบของ
ค าอธิบายประกอบกับแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram, DFD) ซึ่งเมื่อกรอบความคิดนี้ประกอบกับหลักการ
ออกแบบในแต่ละส่วนย่อยแล้ว จะสามารถสร้างระบบสนับสนุนเพื่อใช้ในการออกแบบระบบการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
ค าหลัก  ระบบการผลิต การออกแบบอย่างรวดเร็ว กรอบความคดิ SMEs 
 
Abstract 
Nowadays, customer demands rapidly change. Manufacturers need to constantly review whether 
manufacturing system could satisfy demands. The number of Small and Medium Enterprises (SMEs) 
rapidly increases and they have to intensely compete. SMEs usually create the systems that are 
mainly based on experiences of workers and it might waste a lot of time and resources with those 
trails and errors. An interesting question is: what the appropriate standard elements are, what to 
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consider when designing the manufacturing system, what required data are, etc. The objective of this 
research is to develop a framework of manufacturing system designing that can answer all of those 
questions and help SMEs to rapidly design their system and do not have to totally rely on workers’ 
experiences. The framework is composed of standard elements in a manufacturing system, data 
structure, design principle, including required result, required input data, required variables with 
decision concept, relationships for each design elements, and key performance indicators for 
manufacturing system designing. This research is constructed by studying real design situation and 
research in manufacturing system design field and then analyzed by Requirements Decomposition. 
The results are presented in description of concepts as well as Data Flow Diagram (DFD). The 
proposed framework together with the design process algorithms will be used to develop the 
supporting system for effective manufacturing system designing. 
Keywords:  manufacturing system, rapid design, framework, SMEs 
 
1. บทน า 

 
รูปที่ 1 แนวคิดการสร้างกรอบการออกแบบระบบการผลิต 

 
 ภาคการผลิตมีผลต่อค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
อย่างมาก (GDP) [1] โดยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มีส่วนใน
การขับเคลื่อนอย่างมาก [2] [3] พวกเขาจึงต้องแข่งขันกัน
พัฒนาระบบการผลิตอยู่เสมอเพื่อให้เท่าทันกับความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 แม้ในอุตสาหกรรมรูปแบบเดียวกันก็อาจมีเป้าหมาย 
ขอบเขต และข้อจ ากัดที่ต่างกันได้ ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิต หากทราบว่าต้อง
ใช้ข้อมูลอะไรในการออกแบบแต่ละส่วนในระบบการผลิต จะ
ส่งผลใหผู้้ประกอบการ SMEs รวบรวมข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 ระบบการผลิตมีองค์ประกอบมากมาย และแต่ละส่วนมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ซับซ้อน การออกแบบระบบการ
ผลิตจึงเป็นเรื่องยากส าหรับ SMEs ที่มีข้อจ ากัดด้านความรู้
และประสบการณ์ ท าให้พวกเขามักจะเลือกใช้การลองผิด
ลองถูก [4] หากมีวิธีการออกแบบที่เป็นมาตรฐานจะช่วยให้
ออกแบบได้ ง่ายขึ้น  จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบการ
ออกแบบระบบการผลิต 
 แนวทางการออกแบบระบบการผลิตสามารถคิดแบบ
ย้อนกลับจากผลลัพธ์ที่ต้องการ แสดงด้วยเส้นประในรูปที่ 1 
เริ่มจากการวิเคราะห์ว่าระบบการผลิตต้องมีองค์ประกอบ
อะไร ควรประเมินด้วยตัวช้ีวัดอะไรจึงจะเหมาะสม จากนั้น
จึงหาวิธีการออกแบบเพื่ อสร้างองค์ประกอบที่ท างาน
สอดคล้องกัน และให้ผลตามตัวช้ีวัดที่ตั้ งไว้  จากนั้นจึง
ย้อนกลับไปว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อวิเคราะห์และ
ออกแบบ ทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้เป็นกรอบการออกแบบ
ระบบที่มีมาตรฐานการน าเข้าข้อมูล การออกแบบ และการ
น าส่งระบบการผลิต แสดงด้วยเส้นทึบในรูปที่ 1 
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กราฟที่ 1 ความแตกต่างของกรอบการออกแบบระบบการผลิตจากงานวิจยัอื่น 

 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยส่วนใหญ่บอกเพียงว่าระบบการผลิตครอบคลุม
ทั้งทางกายภาพและทางการจัดการ แต่สรุปองค์ประกอบแน่
ชัดไม่ได้ [5] วิธีการออกแบบจึงระบุแนวทางได้ยากเช่นกัน 
[4] แม้จะพยายามแบ่งส่วนด้วยมุมมองต่างๆ [6] แต่หากระบุ
เป็นรายละเอียด แม้จะก าหนดขั้นตอนการออกแบบท่ีตายตัว
ให้ท าตามได้ง่าย แต่อาจไม่เหมาะกับทุกระบบ [7] [8] [9] 
[10] [11] [12] ยิ่งละเอียดมากยิ่งใช้งานได้กับลักษณะของ
ระบบการผลิตได้แคบลง [13] ทั้งนี้ต้องอาศัยการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อระบุถึงลักษณะของระบบการผลิต [14] [15] [16] 
[17] กรอบการออกแบบระบบการผลิตจึงเสนอแนวทางที่
ละเอียดมากพอที่จะออกแบบระบบการผลิตได้อย่าง
ครอบคลุม  ให้ ความส าคัญ กับความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบแต่ละส่วนที่จะออกแบบ ทั้งยังสามารถปรับ
แนวทางให้ เหมาะกั บลั กษณ ะเฉพาะของระบบ  ซึ่ ง
ผู้ประกอบการจะน าไปใช้งานได้ง่ายขึ้น สรุปความแตกต่าง
จากงานวิจัยอ่ืนได้ดังกราฟที่ 1 
 งานวิจัยนี้ถือว่าระบบการผลิตมีขอบเขตเท่ากับส่วน
การผลิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของอุตสาหกรรม ภายใต้
สมมติฐานว่าจะต้องรับข้อมูลระดับบริหารมาก าหนดทิศ
ทางการออกแบบ ซึ่งจะช่วยระบุลักษณะเฉพาะพร้อมของ

ระบบได้ ในส่วนสนับสนุนซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่มีความ
หลากหลายสูงจะสามารถออกแบบต่อยอดได้จากส่วนหลักนี้
กรอบการออกแบบระบบการผลิตนี้ และเป็นแนวทางการ
ออกแบบอย่างละเอียดเท่าที่ทุกระบบการผลิตจ าเป็นต้องมี
และสามารถใช้แนวทางเดียวกันในการด าเนินการออกแบบ
ได้ ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การ
ควบคุมการออกแบบ และการประเมินผล  
 
3. แนวคิดของกรอบการออกแบบระบบการผลิต 
 กรอบ การออ กแบ บ ระบ บ การผลิ ต จะ ช่ วย ให้
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถด าเนินการตามได้ โดยอาศัย
งานน าส่ง 4 ส่วน ได้แก่ 1. องค์ประกอบของระบบการผลิต 
2. การออกแบบระบบการผลิต 3. โครงสร้างข้อมูล และ 4. 
มิติตัวชี้วัดระบบการผลิต โดยจากนี้จะท าการอธิบาย
แนวคิดของกรอบการออกแบบระบบการผลิตด้วยรูปที่ 2 
 การออกแบ บระบบ การผลิ ตมี ผู้ ใ ช้  2 ฝ่ าย  คื อ 
ผู้ ป ระ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ ผู้ อ อ ก แ บ บ ระบ บ ก ารผ ลิ ต 
ผู้ประกอบการจะให้ข้อมูลที่แสดงถึงเป้าหมาย ข้อจ ากัด และ
ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจออกแบบ โดยให้ข้อมูลตามที่ถูก
ร้องขอ ซึ่งผู้ออกแบบระบบการผลิตจะรับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อ
ท าการออกแบบและส่งกลับมาเป็นระบบการผลิตสุดท้าย 
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รูปที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) ของกรอบการออกแบบระบบการผลิตและสิ่งที่น าส่ง 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างแผนภาพแสดงองค์ประกอบหลักของระบบการผลิต 

 
 กระบวนการออกแบบจะเริ่มต้นที่การควบคุม(1) ซึ่งจะ
แปลงความต้องการเป็นเกณฑ์ที่ใช้คุมการออกแบบและ
ประเมินผล เช่น  ต้องการก าลังการผลิตสูงสุดภายใต้
งบประมาณจ ากัด ซึ่งนั้นมีผลให้การออกแบบหลังจากนี้ต้อง
พิจารณาเรื่องข้อจ ากัดด้านต้นทุน ทั้งการประเมินก็จะวัดที่
ก าลังการผลิตเป็นหลัก 
 การออกแบบ(2) แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยคือ การออกแบบ
ก าลังการผลิต(2.1) การออกแบบเส้นทางการผลิต (2.2) และ
การออกแบบนโยบายการด าเนินงาน (2.3) โดยทุกระบบ
จ าเป็นต้องออกแบบ 3 ส่วนนี้เพื่อให้ได้องค์ประกอบพื้นฐาน
ของระบบการผลิต ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อๆ ไป 
 หลั งจ ากออกแบบ ครบ ทุ กส่ วนแล้ วจะ ท าการ
ประเมินผล (3) โดยการสร้างแบบจ าลอง (3.1) ให้ใกล้เคียง
สถานการณ์การใช้งานระบบการผลิตจริง ซึ่งจะได้จากการ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ แล้วจึงเทียบผลที่ได้กับ
เกณฑ์ที่ตั้งได้เพื่อสรุปผล(3.2) หากยังไม่ได้ตามเกณฑ์จะต้อง
ปรับปรุงจนกว่าจะได้ผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้จึงจะสรุปเป็น
ค าตอบสุดท้าย พร้อมผลการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะได้  
 ผลลัพธ์ของการออกแบบระบบการผลิตสามารถใช้
มาตรฐานเดียวกัน นั้นคือระบบการผลิตที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบของระบบการผลิต ซึ่งการออกแบบจะต้อง
สามารถตอบผลลัพ ธ์ เหล่ านี้ ได้ ครบถ้ วนและการใช้
องค์ประกอบมาตรฐานนี้จะช่วยให้สร้างแบบจ าลองระบบ
การผลิตง่ายขึ้นด้วย ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 3 เริ่มจากการ
สร้างก าลังการผลิตด้วยเคร่ืองจักร (Machine) ซึ่งจะต้องมี
การมอบหมายหน้าที่ เป็นการก าหนดว่าเครื่องจักรนั้นๆ จะ
รับหรือส่งช้ินงานจากที่ใดไปสู่ที่ใด เกิดเป็นเส้นทางการไหล 
(Path) กลุ่มเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายงานเหมือนกันจะ
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สามารถจัดการด้วยชุดค าสั่งเดียวกัน จึงสามารถเรียกเป็น
สถานีงาน (Workstation) เดียวกันได้ หากสถานีงานที่ต้อง
ส่งต่อช้ินงานกันแต่มีอัตราเร็วในการผลิตที่ไม่เท่ากันจะต้อง
อาศัยจุดจัดเก็บ (Stock point) ที่จะช่วยให้สามารถท างาน
ได้ทันตามก าลังการผลิตที่ต้องการ หากมีสถานีงานที่ถูก
จัดการเพื่ อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น รับหน้าที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ดังเช่นรูปตัวอย่าง จะเห็นว่าสถานีงาน B 
และ D จะด าเนินการผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์หมายเลข 3 เท่านั้น 
จึงถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน หรือเรียกว่า กลุ่มการผลิต (Cell) 
สุดท้ายจะสามารถบอกได้ว่า การผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละแบบ
จะผ่านเส้นทางใดบ้าง เรียกว่า เส้นทางการผลิต (Route) 
 การออกแบบระบบการผลิต แต่ละส่วนมีหน้าที่ในการ
สร้างระบบการผลิตเหมือนกันแต่พิจารณาที่องค์ประกอบ
ต่างกันไป การออกแบบก าลังการผลิตจะเกี่ยวข้องกับการ
เลือกเครื่องจักรให้เหมาะสม การออกแบบเส้นทางการผลิต
จะต้องพิจารณาการมอบงานภายใต้เครื่องจักรที่เลือกไว้ ส่วน
การออกแบบนโยบายการด าเนินงานจะหมายรวมถึงการ
เลือกจุดที่ควรมีการจัดเก็บพัสดุคงคลังที่ เหมาะสม กับ
ความสามารถในการท างานของเครื่องจักร ทั้งหมดนี้จะต้อง
อยู่ภายใต้นโยบายในการผลิตและเกณฑ์การตัดสินเดียวกัน 
แต่ละส่วนส่งผลซึ่งกันและกัน ต้องมีการออกแบบให้ท างาน
สอดคล้องกัน เกิดเป็นความสัมพันธ์เชิงข้อมูลมากมายที่
สะท้อนความสัมพันธ์กันที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์นี้สามารถ
แสดงได้ด้วยโครงสร้างข้อมูล โดยหากมีวิธีการออกแบบที่
ตายตัวและระบุข้อมูลได้ชัดเจน เช่น เลือกใช้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณจ านวนเครื่องจักร โดยพิจารณา
ก าลังการผลิตเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ จะสามารถสร้างเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการออกแบบได้ รวมถึงเมื่อสามารถ
ระบุการไหลของกระบวนการออกแบบได้ชัดเจนแล้ว ก็จะ
สามารถสร้างส่วนประสานต่อกับผู้ใช้ได้ด้วย 
 จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าการออกแบบจะต้องมีการ
ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้บอกลักษณะระบบการผลิตที่ดี แม้จะเป็น
อุตสาหกรรมชนิดเดียวกัน หากโจทย์ให้ความส าคัญกับ
คุณสมบัติของระบบท่ีต่างกัน ก็มีผลให้การตัดสินใจออกแบบ
ต่างไปด้วย เช่น หากให้ความส าคัญกับการขยายตัว ส่งผลให้
มีแนวโน้มที่จะเลือกเครื่องจักรโดยเผื่อก าลังการผลิตมากกว่า 
การมอบหมายงานอาจมีอิสระในการปรับเปลี่ยนเส้นทาง 
เพื่อให้รองรับชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปได้
มากกว่า โดยแลกมากับการที่ต้นทุนค่าการด าเนินการที่สูง
กว่า ในทางกลับกัน หากพิจารณาแผนระยะสั้น มีก าลังการ
ผลิตที่ต้องการค่อนข้างคงที่ จะท าให้เลือกเครื่องจักรโดยไม่
เพื่อก าลังการผลิตมากนัด และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องจักร
ร่วมกัน จะสามารถลดเวลาในการปรับตั้งได้ แต่เมื่อใดที่

ต้องการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือปริมาณการผลิตก็จะต้องท า
การเปลี่ยนระบบใหม่แทบทั้งหมด ด้วยเหตุนี้กรอบการ
ออกแบบนี้จึงเสนอแนวทางว่าจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของ
ระบบการผลิตในด้านใดบ้าง เพื่ อเป็นแนวทางในการ
ตั้งเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วยมิติตัวชี้วัดระบบการผลิต 4 
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านปริมาณ (Volume) : จ านวนที่ผลิตได้
ต่อสิ่งที่ต้องเสียไป 2. ด้านความไว (Agility) : ความเร็วใน
ก า ร ต อ บ ส น อ งต่ อ ค า สั่ ง  3. ด้ า น ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น 
(Flexibility) : การรับมือสถานการณ์ได้หลากหลาย และ 4. 
ด้านความทนทาน (Robustness) : การรับมือสถานการณ์
ที่เกินความคาดหมาย แต่ละระบบสามารถเลือกใช้ตัวช้ีวัดที่
สะท้อนแต่ละมิติได้ตามความเหมาะสมในการท างานจริง 
อย่างไรก็ตาม ระบบที่ดีจะต้องประกอบด้วย 4 ด้านนี้ โดย
สามารถให้ความส าคัญกับแต่ละด้านมากน้อยแต่ต่างกันไป
ตามความต้องการของผู้ประกอบการรายนั้นๆ 
 
4. สรุป 
 กรอบการออกแบบระบบการผลิตสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนว
ทางการออกแบบส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดความรู้
และประสบการณ์ โดยอาศัย 4 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบของ
ระบบการผลิต การออกแบบระบบการผลิต โครงสร้างข้อมูล 
และมิติตัวช้ีวัดระบบการผลิต ซึ่งการมีกรอบนี้จะช่วยให้
ออกแบบได้ ง่ายขึ้น ครอบคลุมความสัมพันธ์ของแต่ละ
องค์ประกอบของระบบ ช่วยให้สร้างระบบการผลิตที่ตรงตาม
ความต้องการของแต่ละระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล 
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บทคัดย่อ 
ในการด าเนินธุรกิจปัจจุบัน ผู้ผลิตต้องมีวิธีการส าหรับการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถท างานได้
อย่างรวดเร็วเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการมีความคล่องตัว ในส่วนของสายการผลิตของโรงงานกรณีศึกษายังไม่มีการ
ก าหนดรูปแบบทีเ่หมาะสมส าหรบัน ามาบรหิารจัดการการผลิตและในปัจจุบันก าลงัประสบปัญหาความไม่สมดุลในปริมาณ
งาน ท าให้ต้องจัดเก็บช้ินส่วนในระหว่างการผลิตซึ่งท าให้ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินการผลิต งานวิจัยนี้จึงน าแนวคิด
การจัดสมดุลสายการผลิตมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์คือการหาจ านวนจ านวนสถานีงานที่
น้อยที่สุดและจากนั้นได้น าดัชนีความราบรื่นมาใช้วัดความสมดุลในปริมาณงาน ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าแนวคิดและหลักการ
ของรูปแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตประกอบของ Patterson และ Albracht (1975)  
มาใช้พัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาจ านวนสถานีงานที่น้อยที่สุด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นให้จ านวนสถานีงานท่ีน้อยที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีการ
ทางฮิวริสติกส์อย่างเช่นเทคนิคคอมโซล ท าให้ประสิทธิภาพสายการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 65.08% เป็น 
82.21% และค่าดัชนีความราบรื่นดีขึ้น 45.82% นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ได้ตั้งข้อสมมุติฐานว่าจ านวนตัวแปรที่เกิดขึ้นมีผล
ต่อเวลาที่ใช้ในการค านวณ จึงท าการทดลองด้วยการก าหนดสมการที่ท าหน้าที่ก าหนดเซตของกระบวนการผลิตที่มีสิทธิ์
ถูกก าหนดเข้าในแต่ละสถานีงานโดยที่ผลลัพธ์ของการทดลองคือ สามารถลดจ านวนตัวแปรและเวลาที่ใช้ในการค านวณ 
ค าหลัก: ความสมดลุในปรมิาณงาน การจัดสมดุลสายการผลิตประกอบ ประสิทธิภาพสายการผลติประกอบ ดัชนีความ
ราบรื่น  
 
Abstract 
For current business operation, a manufacturer requires an effective plan to improve productivity and 
react quickly in order to flexibly manage the process. For the production line of a studied case factory, 
the subject has no any appropriate procedure for management and the company recently encounters 
to the unbalance production line, resulting in excessive inventory causing inefficiently production. In 
this research, the assembly line balancing technique has been then adopted to solve the problem 
with minimizing the number of workstations as an objective. In addition, the smoothness index is also 
used to evaluate the balance of workload. In this research, Patterson and Albrecht (1975)’s concept 
and principle of a mathematical model are referred as the assembly line balancing model to develop 
the mathematical model to minimize the number of workstations. As a result, the developed 
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mathematical model yielded the minimum number of workstations more effective and faster 
compared to the heuristic approaches; the COMSOAL Technique. Furthermore, the developed model 
improved the efficiency of an assembly line from 65.08% to 82.21% and provided the better 
smoothness index value, 45.82%. Moreover, the assumption is that the more variables, the more 
computational time. For this reason, predefined processes are assigned to each workstation resulting 
in decreasing variables and computational time tremendously. 
Keywords: Balancing of Workload, Assembly Line Balancing, Efficiency of an Assembly Line, 
Smoothness Index 
 
1. บทน า 
 การบริหารจัดการการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของ
องค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขนส่ง การผลิต การ
จัดเก็บสินค้ารวมไปถึงกิจกรรมการบริการลูกค้า จะต้องมี
เครื่องมือที่ ช่วยในการวางแผนการด าเนินงานภายใต้
ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิดต้นทุนโดยรวมทีต่่ า 
โดยเฉพาะกิจกรรมในส่วนของการผลิตซึ่งเป็นหัวใจหลักของ
องค์กรจะต้องมีการด าเนินการผลิตที่ท าให้เกิดความสูญเปล่า
ในสายงานน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความสูญเปล่าในเรื่องเวลา
ว่างงานของพนักงานและเครื่องจักร (Idle Time) การจัดเก็บ
ช้ินงานระหว่างการผลิต (Work in process) ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ส าคัญของปัญหาช้ินงานเสีย (Defect) ฯลฯ  ซึ่ งการน า
แนวคิดการจัดสมดุลสายการผลิตบวกกับการมีระบบการ
บริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดโอกาสการ
เกิดความสูญเปล่าในระหว่างการด าเนินการผลิตได้ ซึ่งระบบ
การบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีวิธีการ
หาผลเฉลยของปัญหาที่สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและ
ให้ค่าผลเฉลยที่แม่นย าซึ่งจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการ
การผลิตมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความไม่แน่นอน
ต่างๆ ได้ 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ก าหนดและปรับปรุงตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้
ก าหนดเป็นเครื่องมือส าหรับการหาผลเฉลยของปัญหาการ
จัดสมดุลสายการผลิต เปรียบจ านวนตัวแปร เวลาที่ใช้ในการ
หาผลเฉลยและประสิทธิภาพของผลเฉลยของตัวแบบ
คณิตศาสตร์ก่อนและหลังการปรับปรุง และประเมินผลจาก
การน าแนวคิดการจัดสมดุลสายการผลิตมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสายงานของโรงงานกรณีศึกษา   
1.2 ขอบเขตของงานวิจัย 
 ศึกษากระบวนการผลิตสายการผลิตที่ได้ก าหนดเพื่อ
วิเคราะห์ถึงความสูญเปล่าในเรื่องเวลาว่างงานของพนักงาน
และเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บช้ินส่วนใน
ระหว่างการด าเนินการผลิต   

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การจัดสมดุลสายการผลิต 
 งานวิ จั ยนี้ ได้ ป ระยุ กต์ ใช้ แน วคิ ดการจั ดสมดุ ล
สายการผลิตซึ่งถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดย Henry Ford ในปี 
พ.ศ. 2446 มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดเก็บช้ินส่วนระหว่างการ
ผลิ ต และปั ญ ห าความ ไม่ ส มดุ ล ใน ป ริ ม าณ งาน ของ
สายการผลิตที่ใช้เป็นกรณีศึกษา โดยหลักการของแนวคิดนี้
คือการปรับเวลาการผลิตของแต่ละสถานีงานไม่ให้เกินรอบ
เวลาการผลิตของสายงานเพื่อให้สายงานได้ก าลังการผลิตที่
สอดรับกับอัตราความต้องการของลูกค้า (Takt time) และ
ปรับให้เวลาการผลิตของแต่ละสถานีงานให้ใกล้เคียงกันซึ่งจะ
ท าให้เกิดความสมดุลในภาระงาน (Workload) โดยสามารถ
ช้ีวัดได้จากสมการที่ (1)  

𝑆𝐼 =  √ ∑ (𝐶𝑇 − 𝑊𝑆𝑇𝑘)2

𝑀

𝑘 = 1

               (1) 

โดยที่ 𝐶𝑇 คือ รอบเวลาการผลิตของสายงาน และ 𝑊𝑆𝑇𝑘 
คือเวลาการผลิตของสถานีงาน 𝑘 ซึ่งจากสมการที่ (1) เป็น
การช้ีวัดถึงความราบรื่นของสายงาน (Smoothness Index; 
SI) [8] ซึ่งค่าของดัชนีความราบรื่นที่เข้าใกล้ศูนย์แสดงถึงสาย
งานไม่มีการติดขัดของช้ินงานและไม่มีการจัดเก็บช้ินงานใน
ระหว่างการผลิต เพราะว่าเวลาการผลิตของทุกๆ สถานีงาน
เท่ากันท้ังหมด 
 การควบคุมเวลาการผลิตของสถานีงานให้ใกล้เคียงกัน
มี 3 แนวทางหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางที่ 1 คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการไหล
ของงานภายในสถานีงานที่มี เวลาการด าเนินงานสูงโดย
อาจจะอาศัยหลักการอย่างการศึกษาการท างาน (Work 
study) มาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
เคลื่อนไหวของพนักงานเพื่อลดเวลาการท างาน 
 แนวทางที่ 2 คือ การเพิ่มทรัพยากรซึ่งได้แก่เครื่องจักร
หรืออุปกรณ์การผลิตและพนักงานเพื่อเพิ่มปริมาณของ
ช้ินงานท่ีออกจากระบวนการหรือสถานีงานนั้นๆ 
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 แนวทางที่ 3 คือ การก าหนดขั้นงานเข้าสถานีงานใหม่ 
(Reline Balancing)    
 งานวิจัยนี้ได้มุ่งไปที่แนวทาง 3 ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูก
ศึกษาอย่างกว้างขวางและมีงานวิจัยมากมายที่ได้พัฒนาตัว
แบบทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
หาผลเฉลยซึ่งจะให้ค่าผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุด (Optimal 
solution) โดยการก าหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตตามแนวทางที่ 3 จะต้อง
พิจารณาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 เง่ือนไขที่ 1 ขั้นงานใดๆ มีสิทธิ์ถูกก าหนดเข้าได้ทุก
สถานีงาน  
 เงื่อนไขที่ 2 การก าหนดขั้นงานใดๆ ต้องพิจารณาตาม
เง่ือน ไขล าดั บ ความสั มพั น ธ์ ก่ อนห น้ า  (Precedence 
constraint)  
 เงื่อนไขท่ี 3 ทุกๆ ขั้นงานถูกก าหนดเข้าได้ 1 สถานีงาน
เท่านั้นและต้องถูกด าเนินการเพียงครั้งเดียว 
 เงื่อนไขที่ 4 ก่อนที่สถานีงานถัดไปจะถูกเปิด สถานีงาน
ก่อนหน้าจะต้องถูกใช้ให้เต็มประสิทธิภาพก่อน 
 เง่ือนไขที่  5 จะต้องไม่มีสถานีงานใดๆ มีเวลาการ
ด าเนินงานมากกว่า Cycle time และล าดับของสถานีงาน
ถัดไปจะต้องถูกเรียงตามล าดับจากน้อยไปมาก  
 เงื่อนไขท่ี 6 ณ เวลาใดๆ สถานีงานสามารถด าเนินงาน
ได้พียง 1 ข้ันงานเท่านั้น 
 เง่ือนไขข้างต้นจะถูกน ามาแปลงเป็นสมการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นเง่ือนไขในการหาผลเฉลยซึ่งจะใช้
หลักการและแนวคิดจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนซึ่งจะกล่าวใน
หัวข้อท่ี 3 ต่อไป 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ 2.1 ว่างานวิจัยนี้มุ่งไปท่ีการจัด
สมดุลสายการผลิตในแนวทางที่ 3 ซึ่งมีงานวิจัยมากมายที่ท า
การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการหาผลเฉลยของปัญ หาการจัดสมดุ ล
สายการผลิต โดย Gunther et al. [4] เป็นคนแรกที่น าเสนอ
รูปแบบการหาผลเฉลยปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตโดย
การก าหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์ จากนั้น มีหลายๆ 
งานวิจัยที่ได้ท าการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ อย่างเช่น 
Patterson & Albracht [7] ไ ด้ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ท า ง
คณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการผลติประกอบ
โดยมีวัตถุประสงค์คือการหาจ านวนสถานีงานที่น้อยที่สุด 
โดยพัฒนาการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นในรูปแบบจ านวนเต็ม
เ ล ข ฐ า น ส อ ง  Vahid Yazdanparast & Hamid 
Hajihosseini [9] ได้ก าหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อจัด
สมดุลสายการผลิตประกอบให้เวลาการผลติของแต่ละขั้นงาน

เท่ากันโดยการก าหนดแรงงานเข้าไป โดยมีวัตถุประสงค์คือ
การหาจ านวนสถานีงานและจ านวนคนงานที่น้อยที่สุด 
William Ho & Ali Emrouznejad [11] ได้ก าหนดสมการ
เพื่อป้องกันการข้ามล าดับของสถานีงานให้กับตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการผลติประกอบ
แบบเส้นตรง Olcay [5] ได้ก าหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์
ส าหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตประกอบโดยมี
วัตถุประสงค์คือการลดรอบเวลาการผลิต (SALBP-2) และ
ประเมินความสมดุลในปริมาณงานหลังการจัดสมดุล 
Waldemar [10] ได้ประเมินความสมดุลในปริมาณงานและ
ประสิทธิภาพหลังการจัดสมดุลสายงานที่ได้ก าหนดโดย 
Scholl [8] ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือการลดจ านวนสถานีงาน 
  จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง แนวคิดการ
ก าหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการจัดสมดุล
สายการผลิตประกอบแบบเส้นตรงของ  Patterson & 
Albracht [7] ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้ และจาก
การได้ทบทวนงานวิจัยของ Waldemar [10] ท าให้ ได้
แนวทางในการประเมินความราบรื่นในการไหลของงานเพื่อ
วิเคราะห์ความสมดุลในปริมาณงาน 
 
3. การด าเนินงานวิจัย 
3.1 ลักษณะสายงานและรูปแบบของปัญหา 
 งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาสายการผลิตสวิตช์ตัดต่อวงจร 
(Relay) ส าหรับกลุ่มยานยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
ลักษณะการด าเนินการผลิตคือ พนักงานในสถานีงานจะน า
ช้ินส่วนที่ไหลมาตามสายพานมาประกอบกันทีละส่วนตาม
กระบวนการผลิตดังรูปที่ 1 จากนั้น ช้ินส่วนจะถูกวางลงบน
สายพานให้ไหลไปตามสถานีงานถัดไปจนได้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่สถานีงานสุดท้าย สายการผลิตนี้จึงมีลักษณะการ
ด าเนินการผลิตเป็นสายการผลิตประกอบ (Assembly line) 
 ปัจจุบัน สายงานมีรอบเวลาการผลิตคือ 4.30 วินาทีต่อ
ช้ินซึ่งเวลาการผลิตจริงใน 1 วันคือ 14 ช่ัวโมง ก าลังการผลิต
ของสายงานคือ 11721 ช้ินต่อวัน ซึ่ งเกินปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิต นอกจากนี้ ยังเกิดการจัดเก็บช้ินงานใน
บางสถานีงานเนื่องจากปัญหาการความไม่สมดุลในปริมาณ
ซึ่งได้แสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจากการได้ศึกษาและวิเคราะห์พบว่า
เนื่องจากเวลาการผลิตในแต่ละสถานีงานต่างกันมากดัง
ตารางที่ 1 ท าให้ก าลังการผลิตในแต่ละสถานีงานต่างกันมาก 
ซึ่ง Vahid Yazdanparast & Hamid Hajihosseini [9] ก็ได้
กล่าวว่า เวลาการผลิตในแต่ละสถานีงานที่ไม่เท่ากันจะส่งผล
ต่อระดับของช้ินส่วนระหว่างการผลิตภายในสายงานได้ 
ดังนั้น การน าแนวคิดการจัดสมดุลสายการผลิตมาใช้แก้ไข
ปัญหาจะท าให้สามารถเพิ่มความสมดุลในภาระงานได้ 
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 รูปที่ 1 แผนผังแสดงล าดับการผลิต 

 
ตารางที่ 1 เวลาการผลิตและเวลาว่างของแต่ละสถานีงาน 

สถานีงาน ขั้นงาน 
เวลาสถานีงาน 

(วินาที) 
เวลาว่าง
(วินาที) 

1 1 1.83 2.47 
2 2 2.22 2.08 
3 3,4 0.84 3.46 
4 5 0.75 3.55 
5 6,7 3.87 0.43 
6 8,9 4.17 0.13 
7 10 2.83 1.47 
8 11 2.85 1.45 
9 12,13 0.76 3.54 
10 14 3.84 0.46 
11 15 2.14 2.16 
12 16 2.21 2.09 
13 17 4.01 0.29 
14 18 2.89 1.41 
15 19 1.66 2.64 
16 20,21 4.12 0.18 
17 22,23 3.87 0.43 
18 24,25 4.30 0 
19 26 2.19 2.11 
20 27,28 3.99 0.31 
21 29,30 3.14 1.16 
22 31,32 3.93 0.37 
23 33 2.61 1.69 
24 34 3.08 1.22 

 

 จากตารางที่ 1 เวลาว่างรวมของสายงานกรณีศึกษา
เป็น 35.10 วินาที และสามารถประเมินประสิทธิภาพของ
สายงาน (Line efficiency; LE) [8] ก่อนการปรับปรุงได้จาก
สมการที่ (2)  

𝐿𝐸 =  
∑ 𝑊𝑆𝑇𝑘

𝑀
𝑘=1

𝐶𝑇 × 𝑁𝑊
                    (2) 

โดยที่ 𝑁𝑊 คือ จ านวนสถานีงานในสายงาน 𝑊𝑆𝑇𝑘 คือเวลา 
การผลิตของสถานีงาน 𝑘 และ 𝐶𝑇 คือรอบเวลาการผลิต 
 จากสมการที่ 1 สามารถค านวณประสิทธิภาพของสาย 
งานได้เป็น 65.08% ถ้าสามารถลดจ านวนสถานีงานลงได้ 

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตของสายงาน  
 
ประสิทธิภาพของสายงานจะเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งจัดสมดุล
สายการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์คือ การหาจ านวนสถานีงานที่
น้อยที่สุด ซึ่งเป็นปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตประกอบ
แบบปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตประกอบแบบเส้นตรง
ป ร ะ เ ภ ท ที่  1 (Simple assembly line balancing 
problem type 1; SALBP-1) [2] ซึ่งลักษณะการด าเนินการ
แก้ไขปัญหานี้คือการก าหนดขั้นงานเข้าสถานีงานตามเงื่อนไข
ล าดับก่อนหน้าดังรูปที่ 1 โดยต้องควบคุมผลรวมของเวลาแต่
ละขั้นงานไม่ให้เกินรอบเวลาการผลิตที่ก าหนด  
3.2 การก าหนดและปรับปรุงตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
 3.2.1 การก าหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์  
  ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในงานวิจัยนี้ใช้แนวคิด
และหลักการของ Patterson และ Albracht [7] ซึ่ งได้
ก าหนดแนวทางในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตประกอบแบบเส้นตรง
ประเภทที่ 1   
ดัชน:ี 
 𝑖  ดัชนีของขั้นงานท่ี 𝑖 เมื่อ 𝑖 =  1, … , 𝑁 
 𝑘  ดัชนีของสถานีงานท่ี 𝑘 เมื่อ 𝑘 =  1, … . , 𝑀  

 𝑁 จ านวนขั้นงานท้ังหมด 
 𝑀 จ านวนสถานีงานท่ีมากที่สุดที่เป็นไปได้ 
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ตัวแปรทราบค่า: 
  𝑇𝑇𝑖   เวลาการด าเนินงานขั้นงาน 𝑖  
   𝐶𝑇  รอบเวลาการผลิตของสายงาน 
  𝐹𝑖𝑗  =  1  ถ้าขั้นงานที่ 𝑖 มีขั้นงานที่  𝑗 เป็นขั้นงาน
ตามหลัง; อื่นๆ 0 
ตัวแปรตัดสินใจ: 
 𝑋𝑖𝑘 = 1  ถ้าขั้นงาน 𝑖 ถูกก าหนดเข้าสถานีงาน 𝑘; 
อื่นๆ 0  
 𝑊𝑘 = 1   ถ้าสถานีงาน 𝑘 ถูกเปิด; อื่นๆ 0  
 สมการวัตถุประสงค์: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑧 =  ∑ 𝑊𝑘

𝑀

𝑘=1

            (3) 

 สมการเงื่อนไข 

∑ 𝑋𝑖𝑘 = 1      ; ∀𝑖 =  1, … , 𝑁  

𝑀

𝑘 = 1

     (4) 

 

∑ 𝑘𝑋𝑗𝑘 ≥ ∑ 𝑘𝑋𝑖𝑘

𝑀

𝑘=1

   ; (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑇, 𝐹𝑖𝑗 = 1 

𝑀

𝑘=1

    (5) 

 

∑ 𝑋𝑖𝑘  ×  𝑇𝑇𝑖  ≤   𝐶𝑇 × 𝑊𝑘    

𝑁

𝑖 = 1

             (6) 

 
𝑊𝑗  ≥  𝑊𝑘           ; 𝑘 >  𝑗               (7) 

 
โดยสมการวัตถุประสงค์ที่ (3) เป็นเป้าหมายของตัวแบบทาง
คณิ ตศาสตร์คื อการหาจ านวนสถานี งานที่ น้ อยที่ สุ ด 
(Minimum Number of Workstation) สมการเง่ือนไขที่ 
(4) ควบคุมให้แต่ละขั้นงานต้องถูกก าหนดเข้าสถานีงานได้ 1 
สถานีงานเท่านั้น สมการเง่ือนไขที่  (5) ควบคุมให้การ
ด าเนินการก าหนดขั้นงานเข้าสถานีงานต้องไปเป็นไปตาม
เง่ือนไขล าดับก่อนหน้า (Precedence Constraint) เมื่อ 𝑇 

คือเซตของขั้นงานท้ังหมด สมการเง่ือนไขท่ี (6) ควบคุมให้ผล
รวมของเวลาขั้นงานในแต่ละสถานีงานไม่ให้เกินรอบเวลา
การผลิตที่ก าหนด และสมการเงื่อนไขที่ (7) ป้องกันการข้าม
ล า ดั บ ข อ ง ส ถ า นี ง า น  (Disordered sequence of 
workstations) 
 3.2.2 การปรับปรุงตัวแบบทางคณิตศาสตร์  
 งานวิจัยนี้ได้สมมุติฐานว่าถ้าสามารถลดจ านวน
ตัวแปรโดยก าหนดขอบเขตสถานีงานให้แต่ละขั้นงานจะ
สามารถลดเวลาที่ใช้ในการค านวณลงได้ ซึ่งท าให้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์หาผลเฉลยได้เร็วขึ้น จึงได้ท าการก าหนดสมการ
ที่ก าหนดสมการ (8) และ (9) ดังต่อไปนี้  

𝐸𝑖 =  [
𝑇𝑇𝑖 +  ∑ 𝑇𝑇ℎℎ∈𝑃𝑖

𝐶𝑇
]

+

            (8) 

 

𝐿𝑖 = 𝑀 + 1 −  [
𝑇𝑇𝑖 +  ∑ 𝑇𝑇ℎℎ∈𝑆𝑖

𝐶𝑇
]

+

     (9) 

สมการที่ (8) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการผลิตขั้นงาน 
𝑖 ใดๆ ผลรวมของเวลาขั้นงานก่อนหน้าทั้งหมด (∑ 𝑇𝑇ℎℎ∈𝑃𝑖

) 
และรอบเวลาการผลิตของสายงาน โดย ∑ 𝑇𝑇ℎℎ∈𝑃𝑖

 เป็นตัว
แปรส าคัญที่จะก าหนดสถานีงานที่ใกล้ที่สุดที่ขั้นงาน 𝑖 ใดๆ 
สามารถถูกก าหนดเข้าได้ (𝐸𝑖) ในท านองเดียวกัน สมการที่ 
(9) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการผลิตขั้นงาน 𝑖 ใดๆ 
ผลรวมของเวลาขั้นงานตามหลังทั้งหมด (∑ 𝑇𝑇ℎℎ∈𝑆𝑖

) รอบ
เวลาการผลิตของสายงานและจ านวนสถานีงานที่มากที่สุดที่
เป็นไปได้  (𝑀) โดย ∑ 𝑇𝑇ℎℎ∈𝑆𝑖

 เป็นตัวแปรส าคัญที่จะ
ก าหนดสถานีงานที่ไกลที่สุดที่ขั้นงาน 𝑖 ใดๆ สามารถถูก
ก าหนดเข้าได้ (𝐿𝑖) โดย 𝑃𝑖  คือเซตของขั้นงานก่อนหน้า
ทั้งหมดของขั้นงาน 𝑖 ใดๆ และ 𝑆𝑖 คือเซตของขั้นงานถัดไป
ทั้งหมดของขั้นงาน 𝑖 ใดๆ  
  เมื่อเราก าหนดขอบเขตสถานีงานให้แต่ละขั้นงาน
จะท าให้สมการเง่ือนไขท่ี (4), (5) และ (6) เปลี่ยนรูปแบบ  

∑ 𝑋𝑖𝑘

𝐿𝑖

𝑘=𝐸𝑖

   =   1       ; 𝑖 = 1, … , 𝑁        (10) 

 

∑ 𝑘𝑋𝑗𝑘

𝐿𝑗

𝑘= 𝐸𝑗

  ≥   ∑ 𝑘𝑋𝑖𝑘

𝐿𝑖

𝑘=𝐸𝑖

             (11) 

  

∑ 𝑇𝑖𝑋𝑖𝑘

𝑖 ∈ 𝑁𝑘

  ≤   𝐶𝑇    ; 𝑘 = 1, … , 𝑀            (12) 

โดยที่ตัวแปรตัดสินใจ 𝑊𝑘  ถูกคูณกับ║𝑁𝑘║ ซึ่งเป็นจ านวน
ขั้นงานที่มีสิทธิ์ถูกก าหนดเข้าสถานีงาน 𝑘 ดังสมการเงื่อนไข
ที่ (13) ซึ่งควบคุมให้สถานีงานก่อนหน้าถูกใช้อย่างเต็มที่ก่อน 
(เวลาว่างเหลือน้อยท่ีสุด) ก่อนที่สถานีงานถัดไปจะถูกเปิด  

∑ 𝑇𝑖𝑋𝑖𝑘

𝑖 ∈ 𝑁𝑘

  ≤   ║𝑁𝑘║ × 𝑊𝑘                   (13) 

โดยที ่𝑁𝑘 คือเซตขั้นงานท่ีมีสิทธ์ิถูกก าหนดเข้าสถานีงาน 𝑘  
 
4. ผลการศึกษา 
 การจัดสมดุลสายการผลิตประกอบต้องมีข้อมูลเวลา
การด าเนินงานของแต่ละขั้นงานเพื่อใช้ในการพิจารณาจัด
สมดุลสายงาน ดังตารางที่ 2 รอบเวลาการผลิตซึ่งสามารถ
ก าหนดจากอัตราความต้องการของลูกค้า (Takt time) ดัง
สมการที่ (14) และจ านวนสถานีงานที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ 
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(𝑀) ก าหนดให้เป็น 20 สถานีงาน ซึ่งจะได้ 𝐸𝒊 ซึ่งเป็นสถานี
งานที่ใกล้ที่สุดที่ขั้นงาน 𝑖 สามารถถูกก าหนดเข้าได้ 𝐿𝒊 ซึ่ง
เป็นสถานีงานที่ไกลที่สุดที่ขั้นงาน  𝑖 สามารถถูกก าหนดเข้า
ได้ดังตารางที่ 2 

Takt time =
เวลาการผลติทั้งหมด

ปริมาณที่ต้องผลิต 
          (14) 

 
ตารางที่ 2 เวลาการด าเนินงานของแต่ละขั้นงาน 

𝑻𝒊  𝑻𝑻𝒊  𝑷𝑻𝒊 𝑬𝒊 𝑳𝒊 𝑻𝒊  𝑻𝑻𝒊  𝑷𝑻𝒊 𝑬𝒊 𝑳𝒊 

1 1.83 - 1 10 18 2.89 14,17 6 12 
2 2.22 - 1 10 19 1.66 18 7 13 
3 0.38 - 1 9 20 2.64 19 7 13 
4 0.46 3 1 9 21 1.48 20 8 14 
5 0.75 4 1 9 22 3.35 21 8 14 
6 2.40 5 1 10 23 0.52 22 9 15 
7 1.47 6 2 10 24 2.24 23 9 15 
8 3.83 7 3 10 25 2.06 24 10 16 
9 0.34 8 3 11 26 2.19 25 10 16 
10 2.83 - 1 11 27 2.61 26 11 17 
11 2.85 - 1 11 28 1.38 27 11 17 
12 0.45 10,11 2 11 29 2.58 28 12 18 
13 0.31 12 2 11 30 0.56 29 12 18 
14 3.84 13 3 11 31 1.08 30 12 18 
15 2.14 1,2 2 10 32 2.85 31 12 18 
16 2.21 15 2 11 33 2.61 32 13 19 
17 4.01 9,16 6 11 34 3.08 33 14 20 

หมายเหต:ุ 𝑃𝑇𝑖  = ขั้นงานก่อนหนา้ของขั้นงานที่ 𝒊 (Predecessor task) 
  
 โดยที่เวลาการผลิตทั้งหมดและปริมาณที่ต้องผลิตคือ 
50400 วินาทีต่อวันและ 11560 ช้ินต่อวันตามล าดับ จาก
สมการที่ (14) อัตราความต้องการของลูกค้าจึงเป็น 4.36 
วินาทีต่อช้ิน ซึ่งหมายถึง สายงานจะต้องใช้เวลาเฉลี่ยในการ
ผลิตช้ินงาน 1 ช้ินไม่ให้เกิน 4.36 วินาทีถึงจะทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า ดังนั้น รอบเวลาการผลิตของสายงานจึง
ถูกก าหนดเป็น 4.36 วินาทีต่อช้ิน 
 งานวิจัยนี้ได้น าตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนามา
เขียนภาษาโปรแกรมลงบนซอฟท์แวร์ Lingo 11.0 เพื่อหาผล
เฉลย โดยข้อมูลในตารางที่ 2 จะถูกน าเข้าไปใช้ในการจัด
สมดุล ซึ่งได้ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ว 3 GHz 
ผลตัวตัวช้ีวัดของสมการที่ (1) และ (2) เมื่อเทียบกับเทคนิค 
COMSOAL [1] ซึ่ งพัฒนาขึ้น โดย A.L Arcus ในปี  ค .ศ . 
1966 ดังตารางที่ 3  
 
 
 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบตัวชีว้ัดกอ่นและหลังการปรับปรุง  

ตัวชี้วดั 
เทคนิค 

COMSOAL 
การจ าลองตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร ์

1. จ านวนสถานีงาน  19 สถานีงาน 19 สถานีงาน 
2. เวลาว่างรวม  14.74  วินาท ี 14.74 วินาท ี
3. ดัชนีความราบรื่น 4.87 4.87 
4. ประสิทธิภาพของ

สายงาน  
82.21% 82.21% 

5. เวลาการประมวลผล 50 นาที 27.02 นาท ี
 
 จากตารางที่ 3 เทคนิค COMSOAL ให้ประสิทธิภาพ
ของผลเฉลยที่ เท่ ากับ เทคนิคการก าหนดตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์คือสถานีงานลดลง 5 สถานีงาน ดังนั้น จาก
สมการที่  (2) ประสิทธิภาพของสายงานเพิ่มขึ้น 17.13% 
และจากสมการที่ (1) ดัชนีความราบรื่นดีขึ้น 45.82% ท าให้
สายงานมีความสมดุลในภาระงานมากขึ้นดังแผนผังรูปที 3 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคนิค COMSOAL แต่
ใช้เวลาในการหาผลเฉลยที่นานเมื่อเทียบกับเทคนิคการ
ก าหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์  
 

 
รูปที่ 3 ภาระงานของแต่ละสถานีงานกอ่นและการปรับปรุง 

 
 เมื่อน าตัวแบบทางคณิตศาสตร์หลังการปรับปรุงมา
ด าเนินการโปรแกรมหาผลเฉลยโดยซอฟต์แวร์ Lingo 11.0
เกิดจ านวนตัวแปรทั้งหมดเป็น 298 ตัวแปรเมื่อเทียบกับตัว
แบบทางคณิตศาสตร์ก่อนการปรับปรุงซึ่งเกิด 700 ตัวแปร 
การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการประมวลผลและผลตัวช้ีวัด
ของสมการที่ (1) และ (2) และผลการก าหนดขั้นงานของตัว
แบบทางคณิตศาสตร์ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง ถูกแสดง
ในตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วดั 
ตัวแบบทางคณิตศาสตร ์

ก่อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง 
1. เวลาการประมวลผล  27.02 นาท ี 2 วินาท ี
2. จ านวนสถานีงาน  19 สถานีงาน 19 สถานีงาน 
3. ดัชนีความราบรื่น 4.87 4.76 
4. ประสิทธิภาพของสายงาน  82.21% 82.21% 

 
ตารางที่ 5 ขั้นงานในแต่ละสถานีงานหลงัการจัดสมดุล 

สถานีงาน ขั้นงาน 
เวลาสถานีงาน 

(วินาที) 
เวลาว่าง
(วินาที) 

1 3,4,5,6 3.99 0.37 
2 7,11 4.32 0.04 
3 8,9 4.17 0.19 
4 1,2 4.05 0.31 
5 15,16 4.35 0.01 
6 10,12 3.28 1.08 
7 13,17 4.32 0.04 
8 14 3.84 0.52 
9 18 2.89 1.47 
10 19 1.66 2.7 
11 20,21 4.12 0.24 
12 22,23 3.87 0.49 
13 24,25 4.30 0.06 
14 26 2.19 2.17 
15 27,28 3.99 0.37 
16 29,30 3.14 1.22 
17 31,32 3.93 0.43 
18 33 2.61 1.75 
19 34 3.08 1.28 

 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการเปรียบเทียบ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หลัง
การปรับปรุงให้ผลที่แม่นย าเท่ากับตัวแบบทางคณิตศาสตร์
ก่อนการปรับปรุง แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าในด้านเวลาที่ใช้
ในการประมวลผลที่เร็วกว่ามาก ท าให้เหมาะสมที่จะน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการผลิตของโรงงาน
กรณีศึกษาซึ่งจะท าให้ระบบการบริหารจัดการการผลิตมี
ความยืดหยุ่นและมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว  
 ในทางปฏิบัติ การจัดสมดุลสายงานตามแนวทางที่ 3 
ต้องพิ จารณ าองค์ประกอบอื่ นๆ  อีก  อย่ างเช่น  การ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักร การออกแบบการท างานร่วมกัน
ระหว่างกระบวนการรวมถึงการออกแบบสายงานซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายวัสดุ อีกทั้งยังต้องอาศัยประสบการณ์
ของพนักงานในสายงานด้วย จึงจะส่งผลให้การจัดสมดุล
สายการผลิตเป็นไปอย่างเหมาะสมมากท่ีสุด  
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้แสดงถึงการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของสายการประกอบ (Overall Assembly Line Effectiveness: 
OALE) ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงนี้ คือการยกระดับก าลังการผลิตให้สูงขึ้น
อย่างน้อย 2.0% โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงต่ าที่สุด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
การศึกษาพบว่าสายการประกอบต้นแบบมีค่า OALE ประมาณ 89.38% เทคนิคการปรับสมดุลสายการผลิต แนวคิดการ
ลดความสูญเปล่า การศึกษาการท างาน และงานมาตรฐานถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงนี้ ผลการศึกษาพบว่าสามารถ
ปรับปรุง OALE ให้สูงข้ึนเป็น 92.70% หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็น 3.71% ของ OALE เดิม 
ค าส าคัญ ประสิทธิผลโดยรวมของสายการประกอบ อัตราการปฏิบัติงาน อัตราสมรรถนะ อัตราผลิตภัณฑ์คุณภาพ  
 
Abstract 
This paper is presenting the improvement of overall assembly line effectiveness (OALE) in an auto 
part manufacturing firm. The main objective is to reach a higher manufacturing capacity at least 2.0% 
with low cost of improving to fulfill the higher demand of the existing customers in future. This study 
found that OALE of model assembly line was around 89.38%. Line balancing technique, waste 
reduction, work study, and standardize work were used in this study. Finally, it’s shown that the OALE 
is improved up to 92.70% or 3.71% of previous OALE increasing.   
Keywords: Overall Assembly Line Effectiveness, Availability, Performance Rate, Quality Rate
 
1. บทน า 
 สถานประกอบการผู้ผลิตช้ินส่วนโคมไฟยานยนต์ตาม
ค าสั่ งของลูกค้าซึ่ งเป็นบริษัทผลิตยานยนต์หลายราย
ภายในประเทศ ในสายการประกอบไฟท้ายรถยนต์รุ่นหนึ่งซึ่ง
เป็นรุ่นใหม่มีปัญหาทั้งทางด้านคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
การผลิตต่ า ผู้บริหารของโรงงานตัวอย่างต้องการที่จะ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสายการประกอบไฟท้าย
รถยนต์รุ่นนี้ให้ดีขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงต่ า
ที่สุด  
  
 

 
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การศึกษาการท างาน (Work Study) 

“การศึกษาการท างาน”  เป็ นวิชาที่ พัฒ นาต่ อ
เนื่องมาจากวิชาการศึกษาการเคลื่อนที่และการศึกษาเวลา 
(Motion and Time Study) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นต้น
ก าเนิดของหลักวิชาการตามแนวคิดและหลักการของ
ปรมาจารย์สองท่านคือ Federick W. Taylor และ Frank B. 
Gilbreth โดยมีการยอมรับว่า ท่าน Taylor เป็นบิดาแห่ง
การศึกษาเวลา ในขณะที่ท่าน Gilbreth ถือได้ว่าเป็นบิดา
แห่งการศึกษาการเคลื่อนที่ ผลงานส่วนใหญ่จะมีภรรยาของ
เข า ช่ื อ  Lillian M. Gilbreth เป็ น ผู้ ร่ ว ม ง า น ใน ก า ร
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ท าการศึกษาวิจัยด้านการศึกษาการเคลื่อนที่ของร่างกายเพื่อ
การท างานที่ดีขึ้น ความเมื่อยล้าน้อยลง ความเครียดในการ
ท างานลดลง รวมทั้งการศึกษาด้านจิตวิทยาการท างาน [1]    
2.2 ความสูญเสีย 7 ประการ 

ในกระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆ
แฝงอยู่ ไม่มากก็น้อย  ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของกระบวนการต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เช่น ใช้
เวลานานในการผลิตสินค้าคุณภาพต่ า ต้นทุนสูง ดังนั้นจึงมี
แนวคิดเพื่อพยายามจะลดความสูญเสียเหล่านี้ เกิดขึ้น
มากมายแนวคิดหนึ่งที่คิดค้นโดย Mr.Shigeo Shingo และ 
Mr.Taiichi Ohno คือระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota 
Production System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความ
สูญเสีย 7 ประการประกอบด้วย ความสูญเสียจากผลิตมาก
เกินไป ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จ าเป็น 
ความสูญ เสียจากการขนส่งและขนย้าย  ความสูญ เสีย
กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล  ความสูญ เสียจากการ
เคลื่อนไหว  ความสูญเสียจากการรอคอยและการวางแผน  
และความสูญเสียจากการผลิตของเสีย หรือแก้ไขงานเสีย [2] 
2.3 ระบบ JIT 

Just in Time (การผลิตแบบทัน เวลาพอดี ) เป็ น
แนวความคิดระบบการผลิตที่พัฒนาโดย บริษัท Toyota 
Motor Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ จนเป็นหนึ่งใน
แนวคิดการบริหารการผลติที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย โดย
มีหลักการส าคัญคือ การมุ่งขจัดความสูญเสีย(Wastes)  หรือ
กิจกรรมการท างานต่างๆที่ ไม่ ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (Non 
Value-Added Activity) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ โดยการ
ด าเนินการผลิตในสิ่งที่ต้องการในปริมาณที่ต้องการและใน
เวลาที่ต้องการ  รวมทั้งการสร้างคุณภาพให้ เกิดขึ้นใน
กระบวนการผ่านการสร้างมาตรฐานในการท างานและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา (Kaizen) องค์ประกอบ
ส าคัญของ JIT ประกอบด้วย  ระบบดึง (Pull System) 
ก ระบ วน ก ารผลิ ต แบ บ ต่ อ เนื่ อ ง  (Continuous-Flow 
Processing) [3] 
2.4 ประสิทธิผลโดยรวมของโรงงานผลิต 

อุตสาหกรรมการผลิตแบบกระบวนการจะต้องจัดท า
กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์หรือโรงงานผลิตมีประสิทธิผล
โดยรวมของโรงงานผลิต (Overall Plant Effectiveness : 
OPE) ให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุด โดยการดึงเอาศักยภาพด้าน
หน้าที่และสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ออกมาใช้ให้
ได้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ ประสิทธิผลโดยรวมของโรงงานผลิต
จะยกระดับให้สูงขึ้นได้โดยการก าจัดทุกปัจจัยที่มีแนวโน้ม
เป็นอุปสรรคในการผลิตอย่างอุตสาหะและจริงจัง หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการยกระดับประสิทธิผลโดยรวมของ

โรงงานผลิตให้อยู่ระดับที่สูงที่สุด คือการท าให้โรงงานผลิตที่
ส าคัญอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีสภาพพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
ผลิตและเง่ือนไขปฏิบัติการที่ดีสูงสุด และสามารถรักษา
สภาพพื้นฐานที่ดีสูงสุดเหล่านี้โดยการก าจัดหรืออย่างน้อยก็
ต้องท าให้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพเง่ือนไขการ
ด าเนินการนั้นให้อยู่ในระดับที่ต่ าที่สุด เช่น ลดความขัดข้อง 
ลดของเสีย เป็นต้น [4] 
 
3. สภาพปัญหา 

สายการประกอบไฟท้ายรถยนต์ของโรงงานกรณี
ตัวอย่างมีการจัดสายการประกอบรูปแบบตัวยูซึ่งปฏิบัติงาน
โดยพนักงาน 7 คน คือพนักงาน A ถึง G ดังรูปที่ 1 ส าหรับ
การประกอบไฟท้ายรถยนต์รุ่นใหม่รุ่นหนึ่ง ซึ่ งคาดว่าใน
อนาคตจะมีค าสั่งผลิตที่สูงขึ้น สายการประกอบนี้ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนตามชนิดของไฟท้ายรถยนต์ คือ สายการ
ประกอบไฟท้ายด้านซ้าย และสายการประกอบไฟท้าย
ด้านขวา ในสภาพปัจจุบันยังพบปัญหาการผลิตของเสียอยู่
บ้างซึ่งไม่สูงมากนัก และเวลาในการผลิตปัจจุบันยังมีความ
ล่าช้า โดยเฉพาะพบว่าสายการประกอบด้านซ้ายมีค่าอัตรา
การปฏิบัติงาน อัตราสมรรถนะ และอัตราผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
เป็น 0.9157 0.9818 และ 0.9779 ตามล าดับ  ท าให้ค่ า
ประสิทธิผลโดยรวมสายการประกอบไฟท้ายรถยนต์ด้านซ้าย 
OALE เป็น 0.8791 ส่วนสายการประกอบด้านขวามีค่าอัตรา
การปฏิบัติงาน อัตราสมรรถนะ และอัตราผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
เป็ น  0.9341 0.9952 แล ะ  0 .9773  ต าม ล าดั บ  มี ค่ า
ประสิทธิผลโดยรวม OALE เป็น 0.9085  

 

 
รูปที่ 1 แผนผังสายการประกอบไฟท้ายรถยนต์รุ่นที่ท าการศึกษา 

 
แม้ว่าสายการประกอบไฟท้ายรถทั้งสองด้านจะมีค่า 

OALE ที่สูงก็ตาม แต่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงต้องท าการปรับปรุงสายการ
ประกอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการลดรอบเวลาการ
ปฏิบัติงาน โดยก่อนปรับปรุงมีรอบเวลาการท างานเฉลี่ย 
1.25 นาที และมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยร้อยละ 85.95  
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การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของปัญหา สรุปได้ดังนี ้
อัตราปฏิบั ติ งาน  A พบว่าสายการประกอบมีอั ตรา
ปฏิบัติงานประมาณเพียง 93.83% การศึกษาองค์ประกอบ
ของเวลาปฏิบัติงานในสายการประกอบที่มีผลต่อค่า A 
ในช่วงเวลาทีศึกษารวมเวลาทั้งหมด 20,513 นาที สามารถ
จ าแนกกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เวลาดังกล่าวนี้ได้เป็น เวลาพัก 
เวลาที่สายการประกอบเกิดปัญหาและหยุดชะงักทุกประเภท 
(การแก้ไขช้ินงานที่มีปัญหาคุณภาพ , รอช้ินส่วนในการ
ประกอบที่ขาด อื่นๆ) เวลาส าหรับการประชุม เวลาในการ
เปลี่ยน Jig และเวลารอเครื่องจักรพร้อมใช้งาน ซึ่งเวลาที่เสีย
ไปส่วนใหญ่เกิดจากเวลา 2 ส่วนสุดท้าย ซึ่งการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงท าได้ไม่ง่ายในเวลาที่จ ากัดและต้องลงทุนมาก ดังนั้น
การศึกษานี้จึงไม่พิจารณาแก้ไขและปรับปรุงในที่น้ี 
อัตราคุณภาพ Q  จ านวนของเสียที่พบในสายการประกอบ
ไฟท้ายประมาณ 2.24% ของยอดผลิต ลักษณะการเสีย
แบ่ งเป็น  9 ลักษณ ะ ประกอบด้วย Finger print, Len 
scratch, Dust in lamp, Inner panel scratch, Inner 
housing scratch, Inner Lens D crack, Inner Lens D 
scratch, Lens valve gate bubble, Leak ซึ่งพบว่าปัญหา
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นประมาณ 92.13% ของปัญหาคุณภาพ
ทั้งหมดเป็นปัญหาพบรอยนิ้วมือภายในช้ินงาน ปัญหาพบ
ฝุ่นผงในช้ินงานหลังจากท าการเช่ือมเลนส์กับ Housing เข้า
ด้วยกัน และปัญหาพบร่องรอยขีดข่วนบริเวณพื้นผิวเลนส์ 
ประมาณ  0.83%, 0.65% และ 0.59% ของหน่ วยผลิต
ทั้งหมด ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีสาเหตุโดยรวม
ของ 3 ปัญหาหลัก คือ ปัญหาของการไม่ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนด ความเร่งรีบเผอเรอ เครื่องมือและวัสดุไม่สะอาด
เพียงพอ ขาดทักษะการท างานที่เพียงพอ การปรับเง่ือนไข
การผลิตไม่เหมาะสม สภาพอากาศและการถ่ายเทอากาศที่
ไม่เหมาะสม 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะของการเสียของไฟท้ายรถยนต์รุ่นที่ผลิต 

ลักษณะของเสีย % 
Finger print 0.83 
Len scratch 0.65 
Dust in lamp 0.59 
Inner panel scratch 0.07 
Inner housing scratch 0.05 
Inner Lens D crack 0.02 
Inner Lens D scratch 0.02 
Lens valve gate bubble 0.01 
Leak test NG 0.00 

อัตราสมรรถนะ P การศึกษาพบว่าอัตราสมรรถนะ P มีค่า
ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว คือ 98.50% ซึ่งใช้เวลาการประกอบต่อ
หน่วยค่อนข้างเป็นไปตามแผน คือ 1.2 นาที หรือประมาณ 
72 วินาที แต่ความต้องการของโรงงานในกรณีตัวอย่าง
คาดการณ์ว่าอนาคตอันใกล้ความต้องการของลูกค้าจะมี
สูงขึ้น จึงก าหนดเวลาที่ใช้การประกอบต่อหน่วยเป็น 1.12 
หรือประมาณ 67 วินาที ให้ได้ การศึกษาปัญหาโดยรวม
พบว่าสายการประกอบยังมีส่วนที่สามารถปรับปรุงให้การ
ประกอบท าได้รวดเร็วขึ้นได้ เนื่องจาก  ภาระงานของ
พนักงานภายในสายการประกอบยังไม่สมดุล งานเป่าลมท า
ความสะอาดเลนส์ ใช้เวลานานกว่าขั้นตอนอื่น  และยัง
สามารถออกแบบเครื่องมือส าหรับการประกอบเพื่อใหท้ างาน
ได้เร็วข้ึน 
  
4. การปรับปรุงแก้ไข   
การปรับปรุงอัตราคุณภาพ Q เป้าหมายอัตราคุณภาพที่
ต้องการคือลดลงจากเดิม 2.24% ให้เหลือไม่เกิน 2.00% 
โดยการก าจัดสาเหตุของปัญหาคุณภาพที่ท าให้เกิดของเสีย
หลัก 3 ลักษณะ ดังนี ้
1) ลดปริมาณปัญหารอยนิ้วมือบนโคมไฟท้าย ด้วยการ

เข้มงวดให้พนักงานปฏิบัติงานตามข้อก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ให้พนักงานที่ต้องใช้มือสัมผัสช้ินงานสวมถุง
มือแพทย์อยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และไม่ใช้ถุงมือที่
ช ารุด 

2) ลดปริมาณปัญหาฝุ่นภายในช้ินงาน ด้วยการปรับปรุง
ระบบระบายอากาศ การท าความสะอาดเครื่องจักรตาม
ระยะเวลา การติดฉากสติ๊กเกอร์ให้จับฝุ่นจากลมเป่า
ช้ินงานไม่ให้ฟุ้งกระจาย 

3) ลดปริมาณปัญหารอยขีดข่วนบนเลนส์ ด้วยการปรับปรุง
ใช้ผ้ารองกล่องวางเลนส์ เข้มงวดให้พนักงานปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติการจัดวางเลนส์ในกล่องอย่างถูกต้อง 
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รูปที่ 2 แนวโน้มอัตราส่วนของเสียพบรอยนิ้วมอืตลอดช่วงโครงการ 
 

 
รูปที่ 3 แนวโน้มอัตราส่วนของเสียพบฝุน่ขังในชิ้นงานตลอดช่วงโครงการ 

 

 
รูปที่ 4 แนวโน้มอัตราส่วนของเสียพบรอยขีดขว่นบริเวณพื้นผิวเลนส์ตลอดช่วงโครงการ 
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การปรับปรุงอัตราสมรรถนะ P  
พิจารณาวงรอบการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการ

ประกอบทั้ง 7 คน พบว่าพนักงานแต่ละคนมีวงรอบเวลา
ปฏิบัติงานแสดงดังรูปที่ 5 ซึ่งพบว่าพนักงาน E และ F ยังคง
มีภาระงานเกินวงรอบเวลาเป้าหมายอยู่  

 

 
รูปที ่5 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 

 
การปรับปรุงอัตราสมรรถนะโดยการลดระยะเวลาการ

ประกอบต่อช้ินหรือวงรอบเวลาลง พิจารณาการปรับปรุงเป็น 
2 ส่วนคือ การก าจัดเวลาของกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นลง การปรับ
ล าดับงาน และการสมดุลภาระงานของพนักงานแต่ละคน  
1) การก าจัดเวลาของกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นลง การศึกษาการ

ท างาน พบว่าขั้นตอนการเป่าลมท าความสะอาดโคมไฟ
และเลนส์ของพนักงาน E ยังใช้เวลามากถึง 41.95 
วินาที ซึ่งเป็นเวลาประมาณครึ่งหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
การปรับปรุงระบบ Jig ติดตั้งให้เป่าลมอัตโนมัติแทนคน
ถือช้ินงานเป่าลมดังรูปที่ 6 ช่วยให้ลดเวลาการท างาน
ของพนักงาน E ลงเหลือ 12.54 วินาที 
 

   
ก่อนปรับปรุง   

พนักงานถือชิ้นงานเป่าลม 
หลังปรับปรุง 

ใช้ระบบเป่าลมอัตโนมัต ิ
รูปที่ 6 การปรับปรุงการท างานในขั้นตอนการเป่าลม 

 
2) การจัดล าดับงาน เทคนิค ECRS ช่วยลดเวลาสูญเปล่า

การท างานของพนักงาน E จากรูปที่ 7 ก. การเดินสลับ
ไปมาระหว่างเครื่อง HPW กับสถานีงาน Air blow แล้ว
จึงไปที่  Annealing การสลับล าดับการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน E เพื่อให้พนักงานนั้นเดินไปในทิศทางเดียว
ดังรูปที ่7 ข. ท าให้ช่วยลดระยะเวลาที่เสียไปกับการเดิน
ได้ส่วนหน่ึง  
 

 
ก. ก่อนการปรับปรุง 

 

 
ข. หลังการปรับปรุง 

รูปที่ 7 รูปแบบการเดินของพนักงานในการปฏิบัติงานก่อน
และหลังการปรับปรุง 

 
3) การสมดุลภาระงานของพนักงานแต่ละคน โดยใช้

แผนภูมิคนและเครื่องจักร จะพบว่าเวลาการท างานของ
เครื่องจักรไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้รอบเวลาการท างานสูง 
พนักงาน A ยังคงว่างงานโดยใช้เวลาท างานน้อยกว่า
พนักงานอื่นๆ อยู่มาก จึงศึกษาถึงการจัดล าดับงานที่
สามารถสลับความรับผิดชอบไปให้กับสถานีงานที่ติดกัน
หรือใกล้เคียงกัน ท าให้สามารถถ่ายเทงานของพนักงาน 
B และ C ไปให้พนักงาน A และถ่ายเทงานบางส่วนของ
พนักงาน F ไปให้พนักงาน G เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติ งานแต่ละคนหลังปรับปรุงจึ งได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนหลัง
ปรับปรุง 

5. สรุปและอภิปรายผลการด าเนินการ 
การน าหลักการ ECRS มาปรับปรุงโครงการนี้ เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของสายการประกอบไฟท้าย
รถยนต์ (ค่า OALE) โดยการปรับปรุงลดเวลาวงรอบลงให้ได้
ตามเป้าหมาย คือไม่เกิน 1.12 นาที และการป้องกันสาเหตุ
ของการเกิดของเสียในสายการประกอบที่มีเป้าหมายของเสีย
ไม่เกิน 2.0% ซึ่งจะท าให้ค่า OALE ของสายการประกอบไฟ
ท้ายรถยนต์ด้านซ้ายและด้านขวาเพิ่มขึ้นประมาณ 4.39% 
และ 3.06% ของ OALE เดิม แสดงการเปรียบเทียบผลการ
ปรับปรุงด้านต่างๆ ดังตารางที่ 2 

กรณีการปรับปรุงที่น่าสนใจและมีผลลัพธ์มากที่ต้อง
ด าเนินการต่อ คือการปรับปรุงอัตราปฏิบัติงานซึ่งสาเหตุ
ปัญหาที่ท าให้เกิดเวลาหยุดชะงักของสายการประกอบคือ 
ปัญหาการบ ารุงรักษาเครื่องจักรไม่เพียงพอ ปัญหาการ
ออกแบบระบบงานที่จ ากัดความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
ท าให้เสียเวลารอคอยผู้มีอ านาจสั่งการ และปัญหาที่ใหญ่
ที่สุด คือ ปัญหาการจัดเตรียมวัสดุและช้ินส่วนส าหรับการ
ประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น จะช่วยลดปัญหา
สายการผลิตหยุดชะงักได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่อีกมาก 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการด าเนินการก่อนและหลังการปรับปรุง
สายการประกอบไฟท้ายรถยนต์  

หัวข้อ 
ก่อน หลัง 

ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา 
เวลารอบการประกอบ 
(นาที) 1.229 1.208 1.126 1.125 
ร้อยละประสิทธภิาพ
สายการประกอบ 85.966 85.947 92.327 91.019 
ร้อยละปัญหาพบรอยขีด
ข่วนบนพื้นผวิเลนส์ 0.5572 0.6305 0.0149 0.0147 
ร้อยละปัญหาพบรอยนิ้ว
มือในชิ้นงาน 0.8504 0.8065 0.0149 0.0147 
ร้อยละปัญหาพบฝุ่นขัง
ในชิ้นงาน 0.6598 0.6158 0.0596 0.0586 

อัตราการปฏิบัติงาน 0.9157 0.9341 0.9243 0.9423 

อัตราสมรรถนะ 0.9818 0.9952 0.9949 0.9956 

อัตราผลิตภัณฑ์คุณภาพ 0.9779 0.9773 0.9979 0.9979 

ประสิทธิผลโดยรวม 0.8791 0.9085 0.9177 0.9363 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนผลติส าหรับงานตัดเฉือนโลหะซึ่งการ
ตรวจสอบสภาพปัจจุบันบ่งช้ีปัญหาการขาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นศูนย์กลาง เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลของวัตถุดิบและ
สินค้าคงคลัง ข้อมูลพาเลทผิดพลาด และสถานะแม่พิมพ์ไม่เที่ยงตรง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้ท างานบนโปรแกรมไมโครซอต์ฟเอ็กเซลเขียนด้วยภาษาวิชวลเบสคิและ SQL Server ผ่านการประเมิน
จากผู้ใช้งานจริง ด้านความสามารถในการช่วยให้พนักงานท างานได้รวดเร็วและถูกต้อง ผลการประเมินบ่งช้ีว่ าระบบมี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
ค าหลัก  การวางแผนการผลิต, ระบบฐานข้อมูล, กระบวนการตัดเฉือนโลหะ, ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
 
Abstract 
This research presents a design and development of the database system to support the planning of 
production for a metal sheet cutting process. The investigation of the current situation revealed 4 
problems. They were lack of center for product information, waste of time in searching of raw 
material and inventory data, inaccurate data of palettes and non-update of the die status. The 
database system was, then, designed to alleviate the problems. It was written in Visual Basic and SQL 
Server and was developed to run on Microsoft Excel. The system was evaluated by actual users for its 
ability to help operators to perform his or her tasks more accurate in shorter time. The result 
indicated the efficiency of the system at very good level. 
 
Keywords:  Production Planning, Database System, Metal Blanking Process, Microsoft Excel 
 
 
1. บทน า 
 การน าแผนการผลิตไปปฏิบัติจริงต้องมีความพร้อมทั้ง
วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต อุปกรณ์  เครื่องจักร และ
พนักงาน ก่อนการวางแผนและก าหนดตารางการผลิตจึงต้อง
มีการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของปัจจัยการผลิตเหล่านี้
จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบของการด าเนินการ
ลักษณะนี้มักจะเกิดจากการไม่มีข้อมูลด้านสถานะความ

พร้อมของปัจจัยการผลิต และ/หรือ ข้อมูลที่มีไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการวางแผน หรือเมื่อ
วางแผนแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 
 โรงงานกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ด้ วยกระบวนการตัด เฉือนโลหะแผ่น ต้องมีการ
ประสานงานระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อผลิต
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สินค้าส่งให้กับลูกค้า ในทางปฏิบัติการประสานงานด้าน
ข้อมูลระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ใช้เวลานานและมีโอการที่จะ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีข้อมูลสถานะ
ความพร้อมของปัจจัยการผลิตที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ และ
ความพร้อมด้านวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าของการวางแผนการผลิต และ/หรือ เมื่อ
ก าหนดแผนการผลิตแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ท าให้ต้อง
ปรับแก้ ประเมินเป็นการสูญเสียเวลาในการผลิต โดยเฉลี่ย 
836 นาทีต่อเดือน หรือประมาณ 14 ช่ัวโมงต่อเดือน [1] ซึ่ง
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าเกิดจากขั้นตอนดังแสดงใน
ตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนที่ท าให้สูญเสียเวลาการผลิต 
ขั้นตอน เวลาสูญเสียเฉลี่ย 

(นาที/เดือน) 
การทวนสอบและปรับแก้แผนการผลติ 146 
ตรวจสอบแผนการผลิตหลังปรับแก้ 
ตรวจสอบเพื่อเช็คสถานะกระบวนการ 110 
เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือซ้ า 147 
การรวมข้อมูลใหม่ 433 
รวม 836 

 
จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่าในการวางแผนของฝ่ายวางแผน
เมื่อส่งไปยังฝ่ายผลิตจะต้องมีการทวนสอบและพบว่าจะต้อง
มีการส่งกลับเพื่อปรับแก้แผนการผลิตเฉลี่ย 3 วันต่อ 1 ครั้ง 
เสียเวลาโดยเฉลี่ย 146 นาทีต่อเดือน การปรับแก้ต้องใช้เวลา
ในการรวบรวมข้อมูลใหม่ จากฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่าย
วิศวกรรมเสียเวลาโดยเฉลี่ย 433 นาทีต่อเดือน จากนั้นเมื่อ
ส่งแผนกลับมาฝ่ายผลิตอีกครั้ง ทางฝ่ายผลิตจะต้องเสียเวลา
ในการตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิต
เฉลี่ย 257 นาทีต่อเดือน เวลาที่สูญเสียทั้งหมดส่งผลให้ได้ผล
ผลิตต่อเดือนลดลง และอาจท าให้เกิดต้นทุนการท างาน
ล่วงเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าไม่ทัน  
       งานวิจัยนี้เป็นการติดตามผลการด าเนินการต่อจากงาน
นิพนธ์ของนิพิชญ์ ไทยบ ารุงวิวัฒน์ [1] ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลและการสือ่สารผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศ (Information Technology) ที่ทันสมัย โดย
มุ่งเน้นการลดการสูญเสียเวลาด้วยการออกแบบฐานข้อมูล
เพื่อรวมรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวางแผน ให้ผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงสถานะของข้อมูลให้เป็นจริง 
(update) อย่างทันเวลา ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลตามสิทธิ์ที่ก าหนดให้ และท าการแก้ไขและ /หรือ
น าไปใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านระบบ 

Intranet ขององค์กร หลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาในการ
ปรับแก้ อั น จะส่ งผล ให้ สูญ เสี ย เวล าในการผลิ ตของ
กระบวนการตัดเฉือนโลหะแผ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ออกแบบและพัฒ นาระบบฐานข้อมู ล เพื่ อ
สนับสนุนการวางแผนการผลิตส าหรับงานตัด
เฉือนโลหะแผ่น 

2. ลดปัญหาความไม่สอดคล้องของการประสานงาน
ด้านข้อมูลระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และลดการสูญเสีย
เวลาในกระบวนการตัดเฉือนโลหะแผ่น 

 
2. ระบบฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนการผลิต 
      การวางแผนการผลิต เป็นงานที่มี ความส าคัญต่อ
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงและการปรับตัวเข้าสู่
ยุกต์อุตสาหกรรม 4.0 เช่นปัจจุบันน้ี ในการวางแผนจะต้องมี
การใช้ข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ข้อมูล
ความต้องการจากฝ่ายขาย ก าหนดการผลิตของเครื่องจักร
และทรัพยากรการผลิต ความพร้อมของวัตถุดิบ และสินค้า
ส าเร็จรูปที่มีอยู่ในคลังสินค้า [2] และ [3]  ข้อมูลเหล่านี้ต้อง
มีความสอดคล้องกับสภาพจริงของกระบวนการ ถ้าไม่เช่นนั้น
เมื่อวางแผนและการน าแผนไปใช้จะเกิดปัญหาส่งผลให้ไม่
สามารถท าการผลิตได้จริง [4] เพื่อให้มีความพร้อมของข้อมูล
และสามารถน าแผนไปใช้ในการผลิตได้จริงควรมีฐานข้อมูลที่
ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามเวลา
จริง (real time) อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์นี้
ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีความพร้อมและลด
ปัญหาความไม่สอดคล้องของการผลิตกับความพร้อมของ
อุปกรณ์ และปัจจัยหรือทรัพยากรการผลิตอื่น  ๆ โดย
ฐานข้อมูลควรเช่ือมโยงระหว่างรายการช้ินส่วนของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Bill of material: BOM) ก า ร จั ด ส ร ร 
(Allocation) ท รัพ ย ากรแล ะการจั ด ต ารางก ารผ ลิ ต 
(Scheduling) เพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามที่วางแผนไว้ท้ังใน
เชิงคุณภาพ  (Qualitative) ปริมาณ  (Quantitative) และ
เวลา (Time) ตามที่ได้มีการยืนยันการสั่งซื้อหรือพยากรณ์ไว ้ 
      ฐานข้อมูลขนาดเล็กสามารถเขียนได้สะดวกด้วยการใช้
ภ าษ า Visual Basic ท างานบน  Microsoft Excel ซึ่ งมี
พื้นฐานจากภาษา Basic ที่มีรูปแบบง่ายสะดวกในการใช้งาน 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 1982 ภาษานี้อยู่ใน
รูปของ Microsoft QuickBasic และได้รับการพัฒนาให้รัน
เป็น Executed program และมีความเป็น “Structured 
programming” มากขึ้น มีการตัด Line number เพื่อลด
ภาพลักษณ์ของ Spaghetti code มีรูปแบบ Subprogram 
และ User defined รวมทั้งพัฒนาให้มีการใช้ Structured 
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data type และความสามารถด้านกราฟฟิกระดับที่สูงขึ้น 
ท างานบนระบบ Windows มีความสะดวกในการเลือก
เครื่องมือที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ในการออกแบบ User 
Interface 
      นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย เลื อก ใช้  SQL Server 2008 เป็ น
ฐานข้อมูลกลางของระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานหลายคนได้ใน
เวลาเดียวกัน [5] 
      จากการศึกษาการวางแผนการผลิตในโรงงานตัวอย่าง 
[1] พบว่าในการวางแผนและจัดตารางการผลิตจะท าบน
พื้นฐานความช านาญของผู้วางแผนโดยไม่มีการก าหนด
ขั้นตอนที่ชัดเจน อีกทั้งไม่ทราบถึงสถานะของวัตถุดิบหลัก
และรองที่ต้องใช้ในการผลิต ท าให้การวางแผนการผลิตไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถผลิตงานได้ตามแผน ซึ่งท าให้
เกิดปัญหาการผลิตไม่ทันตามก าหนด และท าให้การส่งมอบ
งานล่าช้า ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงโดยออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อท าหน้าท่ี 

1) เป็นฐานข้อมูลกลางส าหรับช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ 
ตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์  

2) ตรวจสอบจ านวนวัตถุดิบในคลังสินค้า 
3) ตรวจสอบจ านวนและสถานะของพาเลท 
4) ตรวจสอบสถานะของแม่พิมพ์  

     การท างานแบบเดิมข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ ช้ินส่วนจะเก็บ
โดยแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะไม่ถูก
ปรับสถานะให้สอดคล้องกับสภาพจริง และไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างฝ่าย เช่น ช่ือเรียกผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกัน ช่ือเรียก
ช้ินส่วนแตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการจัดท าระบบ
ข้อมูลบน Server ส่วนกลาง โดยข้อมูลจะต้องผ่านการ
ทบทวนจากแผนกท่ีเกี่ยวข้องทุกแผนกก่อน และเก็บไว้แหล่ง
เดียวเท่านั้น ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องน าข้อมูลไปใช้ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อไป จะเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่ง
เดียวกัน ประกอบการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานะจริง
โดยผู้ที่มีอ านาจเข้าถึงได้จะท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องเสมอ 
      การตรวจสอบจ านวนวัตถุดิบและระบบสินค้าคงคลัง
แบบเดิมจะต้องน าออกจากระบบของบัญชีในรูปแบบที่มี
ความซับซ้อนและช่ือเรียกไม่สอดคล้องกันระหว่างฝ่าย
คลังสินค้าและฝ่ายผลิต โดยในระบบบัญชีของคลังสินค้าจะ
ใช้ตัวเลข ในขณะที่ฝ่ายผลิตจะใช้ช่ือโมเดลและช่ือช้ินส่วนท า
ให้การดึงข้อมูลมาใช้ต้องผ่านกระบวนการปรับแก้หลาย
ขั้นตอน โดยระหว่างการปรับแก้มีความเสี่ยงของความ
ผิดพลาดเนื่องจากเป็นปรับข้อมูลจ านวนมากให้ตรงกันโดย
พนักงาน งานวิจัยนี้จึงออกแบบระบบตรวจสอบจ านวน
วัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
กลางเดิมที่ใช้อยู่และท าการปรับแก้ข้อมูลให้อยู่ในรูปที่ฝ่าย

ผลิตเข้าใจได้อย่างถูกต้องด้วยโปรแกรมอัตโนมัติภายใน
ระยะเวลาสั้น จึงก าจัดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของ
พนักงาน 
     การตรวจสอบสถานะของพาเลทแบบเดิมจะเป็นการ
สื่อสารด้วยวิทยุไร้สายภายในโรงงานทั้งหมด เช่นเมื่อต้องการ
จะใช้พาเลทใดฝ่ายวางแผนจะสอบถามฝ่ายผลิตถึงความ
พร้อมของพาเลทผ่านวิทยุสื่อสารภายใน ฝ่ายผลิตจะส่ง
พนักงานไปส ารวจพาเลทชนิดที่ต้องใช้นั้นเพื่อนับจ านวนและ
ตรวจสภาพ ซึ่งใช้เวลานานในการตรวจสอบแต่ละครั้ง อีกท้ัง
ยังเสี่ยงที่สื่อสารผิดพลาด ผู้วิจัยร่วมกับวิศวกรฝ่ายผลิต
ส ารวจจ านวนพาเลทที่มีการใช้งาน แยกการใช้งานของพา
เลทส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท พิมพ์แท็กบาร์โค้ดติดที่
พาเลททั้งหมดเพื่อบ่งช้ีการใช้งาน และลงทะเบียนพาเลทลง
ในระบบฐานข้อมูลพาเลทที่เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลกลาง 
จากนั้นก าหนดสถานะพาเลทเป็น 1) พร้อมใช้งาน 2) อยู่
ระหว่างการซ่อมบ ารุง 3) อยู่ระหว่างการใช้วางผลิตภัณฑ์
ภายในโรงงาน และ 4) ถูกส่งไปยังลูกค้าพร้อมผลิตภัณฑ์ ใน
การเคลื่อนย้ายพาเลทจะต้องมีสแกนบาร์โค้ดและบันทึกลง
ระบบผ่านโปรแกรมที่จัดท าขึ้น ท าให้ข้อมูลถูกต้องเสมอและ
ผู้ที่ต้องการใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 
       การตรวจสอบสถานะความพร้อมของแม่พิมพ์มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการน าแผนการผลิตไปปฏิบัติจริง ก่อนการ
ปรับปรุงโรงงานกรณีศึกษาจะไม่ทราบสถานะที่แท้จริงท าให้
ก าหนดการผลิต (Production schedule) จากฝ่ายวางแผน
มีโอกาสที่จะไม่สอดคล้องกับความพร้อมจริงของแม่พิมพ์ 
ส่งผลให้ต้องสลับล าดับการผลิตซึ่งส่งผลต่อเวลาการส่งมอบ
และการเตรียมการด้านอื่น ๆ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบโปรแกรม
ที่ฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุงสามารถปรับปรุงสถานะของ
แม่พิมพ์ตามสภาพจริงได้เสมอและข้อมูลนี้เข้าถึงได้โดยผู้ที่มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องผ่านระบบ Intranet ของโรงงาน 
  
3. การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
        ผู้วิจัยได้เสนอการพัฒนาระบบและผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนาขึ้นโดยระบบฐานข้อมูล
ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการผลิตซึ่งจะประกอบ
ไปด้วย 

1) ระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์กลาง (BOM Master) 
2) ต รวจ ส อ บ จ าน วน วั ต ถุ ดิ บ  (Current Stock 

Checker) 
3) ตรวจสอบจ านวนและสถานะของพาเลท (Pallet 

Status) 
4) ตรวจสอบสถานะของแม่พิมพ ์(DIE Status) 
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รูปที่ 1 ระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์กลาง (BOM Master) 

 
       ระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์กลางถูกออกแบบเพื่อเก็บข้อมูล
ไว้ในฐานข้อมูลที่ ช่ือว่า “BOM Master” ซึ่งจะเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงชนิดของวัตถุดิบที่ต้องการตาม
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Bill of Material: BOM) ช่ือ หมายเลข
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลวิธีการผลิต ข้อมูลแม่พิมพ์ และอื่น ๆ ระบบ
ถูกออกแบบให้ท างานเช่ือมโยงกับ file เดิม ซึ่งเป็น Excel 
Spreadsheet โดยสามารถดึงข้อมูลจาก file และน าไป
บันทึกในฟิลด์ที่ก าหนดของ BOM Master ได้อย่างถูกต้อง 
จึงลดภาระงานในการบันทึกข้อมูลในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน 
นอกจากนี้ยังออกแบบให้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลจ านวนวัตถุดิบที่
มีในคลังสินค้า จ านวนและสถานะของพาเลท และสถานะ
ของแม่พิมพ์ โดยโปรแกรมใช้งานเขียนด้วยภาษา Visual 
Basic 6 และเก็บข้อมูลไว้ใน SQL Server ท าให้พนักงานที่มี
สิทธ์ิเข้าถึงทุกคนสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ภายในของ
โรงงาน ดังรูปที่ 1 และมีหน้าต่างหลักของการ Interface 
ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ ดังรูปที่ 2     
      ระบบตรวจสอบจ านวนวัตถุดิบถูกพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์
เพื่อดึงข้อมูลรายการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังจากระบบบัญชี
ของโรงงาน (ซึ่งมีรายการวัสดุคงคลังจ านวนมากและบาง
รายการมีช่ือเรียกอ้างอิงไม่สอดคลอ้งกับช่ือเรียกของฝ่ายผลติ
และฝ่ายวางแผน)          มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบ (format) 
ที่พร้อมน าไปไช้ในการวางแผนการผลิตของกระบวนการตัด
เฉือนโลหะแผ่น เท่านั้น และจัดเก็บ ไว้บนระบบ BOM 
Master 

 

 
รูปที่ 2 หน้าตา่งหลักของ BOM Master 

 
      การออกแบบมีกรอบแนวคิดเพื่อลดขั้นตอนและเวลาใน
การจัดเตรียมข้อมูลวัตถุดิบจาก 6 ขั้นตอน ดังรูปที่  3 
(current) ประกอบด้วยการเข้าระบบบัญชีและส่งออก 
จัดเรียงคอลัมน์ข้อมูลใหม่ เปรียบเทียบช่ือรายการวัสดุของ
ระบบบัญชีกับช่ือรายการใช้งานในการผลิตตาม BOM แบบ 
manual ทีละรายการ ท าการคัดแยกประเภทวัสดุ (วัสดุ
พร้อมใช้งาน วัสดุช ารุด วัสดุรอการตรวจสอบ และวัสดุรอ
การผลิต) จากนั้นจึงจัดรายการลงในไฟล์ Excel และพิมพ์
ข้อมูลรายการวัสดุคงคลัง เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน การ
ด าเนินการนี้โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อวันหรือ 
22 ช่ั วโมงต่อ เดือน ซึ่ งเป็นความสูญ เปล่าที่ ไม่ จ าเป็น 
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่พบว่าจ านวนของรายการวัสดุที่ปรากฏ
ในระบบบัญชีไม่ตรงกับจ านวนที่มีอยู่จริงในคลังสินค้าท าให้
กระทบต่อการน าแผนไปปฏิบัติ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะท า
หน้าที่ทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าวนี้แทนพนักงานภายใน 5 นาที
ต่อวัน พร้อมทั้งตรวจสอบจ านวนที่มีกับฐานข้อมูลสินค้าคง
คลังซึ่งจะถูกปรับปรุงและจัดเก็บไว้ใน BOM Master ดังรูปที่ 
3 (improvement)  
      โปรแกรมในการตรวจสอบสถานะของพาเลท (Pallet 
Status) ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาการความสับสนด้านการใช้
งานพาเลทกับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย 
และสถานะของพาเลทที่ มี อยู่ ใน ระบบ  ซึ่ งหมายถึ ง
กระบวนการตัดเฉือนโลหะของโรงงานกรณีศึกษา รอการส่ง
มอบ หรือถูกใช้งานในการน าส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการออกแบบระบบตรวจสอบจ านวน
วัตถุดิบ (Current Stock Checker) 

 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการควบคุมการใช้งานพาเลท
ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรม โดยก าหนดให้มีการลงทะเบียนพาเลท 
ก าหนดโมเดลผลิตภัณฑ์หรือโมเดลช้ินส่วนย่อย (กรณีเป็น
การใช้งานเพื่อการขนย้ายระหว่างกระบวนการภายใน
โรงงาน) ที่จะจัดวางบนพาเลทแต่ละตัว และก าหนดวิธีบ่งช้ี
สถานะของพาเลทซึ่งต้องมีการ update ทุกครั้งที่จะมีการ
เคลื่อนย้าย ภายใต้แนวคิดและหน้าต่างใช้งานของโปรแกรม
ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

 

 
รูปที่ 4 โปรแกรมตรวจสอบสถานะของพาเลท (Pallet Status) 

 
       โปรแกรมตรวจสอบสถานะแม่พิมพ์ (Die status) ที่
ต้องใช้ในกระบวนการตัดเฉือนโลหะซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลใน 
BOM MASTER ถูกออกแบบให้มีการท างานในลักษณะ
เดียวกันกับโปรแกรมตรวจสอบสถานะของพาเลท (Pallet 
status) โดยแม่พิมพ์จะมีสถานะระบุเป็น ใช้งานได้ และ อยู่
ระหว่างการซ่อมบ ารุ ง โปรแกรมจะระบุสถานะเป็น
เปอร์เซ็นต์ (สมบูรณ์ = 100% และลดลงตามสภาพและอายุ 
หากอยู่ระว่างการซ่อมบ ารุงจะมีสถานะเป็น 0%) พร้อมระบุ
อัตราการผลิตต่อช่ัวโมงท่ีท าได้ (unit per hour : UPH) เพื่อ
เป็นข้อมูลในการก าหนดระยะเวลาการผลิตของฝ่ายวางแผน
มีตัวอย่างหน้าต่างการใช้งานตัวอย่างดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 โปรแกรมตรวจสอบสถานะแมพ่มิพ์ (DIE Status) 

 
4. การตรวจสอบระบบและการประยุกต์กับการวางแผน 
 ผู้วิจัยท าการทดลองเก็บข้อมูล ทั้ ง BOM Master, 
Current Stock Checker, Pallet Status และ DIE Status, 
หลังจากเขียนโปรแกรมส าเร็จ ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องด้วยการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับผลลัพธ์เมื่อมีการรันโปรแกรมกับ
ข้อมูลจริง ซึ่งพบว่ามีความถูกต้อง และมีการทดสอบการใช้
งานโดยผู้ที่เกี่ยวข้องจริง 
 
5. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
       ผู้วิจัยท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานหลัง
การประยุกต์เป็นเวลา 1 เดือน โดยใช้เกณฑ์ Likert scale 
จาก 1 ไม่พอใจอย่างมาก ไปถึง 5 พึงพอใจมาก ก าหนด
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของผลการส ารวจไม่น้อยกว่า 4.0 ผู้ใช้งานที่
เป็นผู้ประเมินประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายวางแผนการผลิต 
ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย รวม 5 คน โดย
สอบถามความพึงพอใจ 6 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ด้าน ค่าเฉลี่ย 
1. ความเป็นศูนย์กลางและถูกต้องของ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
5 

2.   การตรวจสอบข้อมูลของวัตถุดิบ 4.8 
3.   การตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลัง 4.6 
4.   การตรวจสอบสถานะของพาเลท 4.8 
5.   การตรวจสอบสถานะของแม่พิมพ์ 5 
6.   การลดเวลาที่ความสูญเสีย 5 
คะแนนเฉลี่ย 4.87 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินเท่ากับ 4.87 บ่งช้ีว่าผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูลค่อนไปทางพึง
พอใจมาก จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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6. สรุปผล 
        จากการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวาง
แผนการผลิตพบว่าสามารถแก้ ไขปัญหาด้านความไม่
สอดคล้องของข้อมูลและปัญหาการน าแผนไปปฏิบัตจริง 
ส่งผลให้ลดการเสียเวลาในการเตรียมแม่พิมพ์ และวัตถุดิบ 
ได้ประมาณ 40 นาทีต่อวัน และสามารถลดเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบและสินค้าคงคลังในระบบบัญชีลง
จาก 60 นาที เหลือ 5 นาทีต่อวัน ลดเวลาการตรวจสอบ            
พาเลท  จาก 30 นาที  เหลือ 5 นาทีต่อวัน และสุดท้าย
สามารถลดเวลาสื่อสารกับพนักงานท่ีรับผิดชอบแม่พิมพ์ เพื่อ
สอบถามถึงสถานะของแม่พิมพ์ลงได้จาก 10 นาที เหลือ 5 
นาทีต่อวัน   จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยให้
ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงจริง 
และประยุกต์ใช้ในการสื่อสารอย่างเช่ือมโยงกันระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถลดปัญหาการสูญเสียเวลาทั้งด้านการ
วางแผนและการผลิตได้อย่างมีนัยส าคัญ  
 
เอกสารอ้างอิง 
[1]    นิพิชน์ ไทยบ ารุงวิวัฒน์, การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตส าหรับงานตัดเฉือนโลหะ
แผ่น, งานนิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจั ด ก าร งาน วิ ศ วก รรม  ค ณ ะวิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558  
[2] บรรหาญ ลิลา , การวางแผนและควบคุมการผลิต , 
กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ ท็อป, 2553 
[3]   ชุมพล ศฤงคารศิริ, การวางแผนและควบคุมการผลิต,
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2545 
[4]  นิธิมา ศรีพานิช, การวางแผนและจัดตารางการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา กรณีศึกษา: โรงงาน
เครื่องประดับ, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2549 
[5] วิทูลย์ งามข า, แนะน ำโปรแกรม Visual Basic. จาก

http://www.pbps.ac.th/e_learning/vb6/a1.html, 
(วันท่ีค้นข้อมู18 ธันวาคม 2558) 

http://www.pbps.ac.th/e_learning/vb6/a1.html


การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

849 

 

การประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ซิกมาและการวิเคราะห์แบบถดถอยในการลดเวลามาตรฐาน
การผลิตเคมีป้องกันสนิม 

The Application of Six Sigma technique and Regression analysis in 
reducing standard time of rust-preventive chemical production 

 
ศุภเดช กุลบรรเจิดสุข1* และ จิรพฒัน์ เงาประเสริฐวงศ์1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
E-mail: Supadech.K@student.chula.ac.th* 

 
Supadech Kulbanjerdsuk* and Jeerapat Ngaoprasertwong1 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
E-mail: Supadech.K@student.chula.ac.th * 

 
บทคัดย่อ 
การผลิตเคมีป้องกันสนิมมีกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิตแตกต่างกันไปตามแตล่ักษณะของผลติภัณฑ์ที่น าไปใช้ 
ในขณะที่ผูผ้ลติก็มีการแสวงหาเทคโนโลยีต่างๆพร้อมทั้งพัฒนาการผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขัน
และอยู่รอดในธุรกิจ การแข่งขันเพื่อให้เกิดต้นทุนท่ีต่ าที่สดุนั้น เวลาในการผลติมักถูกน ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการลดลงของเวลาที่ใช้ในการผลติ ท าให้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลติต่อหน่วยลดลงจาก
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาการผลิตเท่าเดิม งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการผลิตทีไ่ม่จ าเป็นของ
กระบวนการผลติเคมีป้องกันสนิมประเภทการผลิตแบบกลุ่มส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค
ซิกซ์ซิกมาและการวเิคราะห์แบบถดถอย ในการลดจ านวนข้ันตอนการผลิตและการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์เคมี
ป้องกันสนิม โดยผลลัพธ์ที่ได้คือสามารถลดขั้นตอนการผลิตได้ 2 ขั้นตอน ท าให้เหลือข้ันตอนการผลติเพียง 5 ขั้นตอนจาก 
7 ขั้นตอนการผลติเดมิ และลดเวลาการผลติลงได้ 40 นาที หรือลดลง 16.7% ของเวลาการผลติมาตรฐานต่อรอบ หรือ
อาจกล่าวได้ว่าได้ก าลังการผลิตเพิม่ 16.7% ซึ่งจะเป็นจุดเริม่ต้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตไปสู่ผลติภัณฑ์กลุ่มอื่นๆของ
โรงงานกรณีศึกษา และเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจศึกษาหลักการซิกซ์ซิกมาเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
อื่นๆต่อไป 
ค าหลัก  ซิกซ์ซิกมา, การลดเวลาผลิต, เคมีป้องกันสนิม 
 
Abstract 
The production of rust-preventive chemicals has the different of manufacturing processes and 
procedure, depending on the nature of the products used while manufacturers have to seek 
technologies and develop their own production continuously to keep competitive ability and survive 
in business. The competition of lowest production cost, production time is often used as an 
important factor in improving the reduction of time consumption on production then outcome is the 
increase of production capacity and the decrease of production cost per unit due to production 
volume increase in normal production time This research aims to reduce the unnecessary production 
steps of batch-type production of the rust-preventive chemical manufacturing process for application 
in automotive industry by applying the Six Sigma technique and Regression analysis to reduce the 
number of step of  production and quality control of rust preventive chemical products. The results 
show that production step can be reduced 2 steps then remain only 5 steps from the original 7 
production steps and production time is reduced 40 minutes or 16.7% of standard cycle time. Or it 
could be said that production capacity increased by 16.7%. This concept is the starting point for 
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extending the process improvement to other products in the factory of this case study. And it is a 
way for people who have interesting to study the Six Sigma concept to be used to further improve 
other production process. 
Keywords:  Six Sigma, Time Reduction, Rust Preventive Chemical 
 
1. บทน า 
 ปริมาณการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย
ส่งผลให้โรงงานกรณีศึกษาที่เป็นผู้ผลิตเคมีป้องกันสนิมที่มี
ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเพื่อการจ าหน่ายในประเทศ
และส่งออกไปยังลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการลงทุน
เครื่องจักรใหม่เพื่อให้มีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตลาด
ใหม่และแผนธรุกิจของบริษัท จากแนวโน้มที่ โรงงาน
กรณีศึกษาจะประสบปัญหาก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการไม่ว่าจากแผนธุรกิจที่วางไว้ หรือความต้องการ
ที่มากกว่าปกติในแต่ละเดือนหรือช่วงเวลา ท าให้ต้องมีการ
หาทางแก้ปัญหาเพื่อให้มีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีก าลัง
การผลิตส ารองไว้ในเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง 

ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคซิกส์ซิกมาร่วมกับการวิเคราะห์แบบ
ถดถอย มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อ
เพิ่มก าลังการผลิต โดยการลดขั้นตอนและเวลาที่สญูเสยีไปใน
การผลิตโดยไม่จ าเป็น ที่แฝงอยู่ในมาตรฐานการผลิต 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิคซิกซ์ซิกมากับการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่า
เทคนิคซิกซ์ซิกมามีการน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม เทคนิคซิกซ์ซิก
มาถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยน ามาท าให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความผันผวนของกระบวนการ
และก าจัดของเสียต่างๆในกระบวนการทางธุรกิจโดยมีการใช้
เครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ [1] การด าเนินงานให้ซิกซ์ซิก
มา เกิดประสิทธิผลสูงสุดจ าเป็นต้องมีทีมผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถจากหลายส่วนงานและหลายระดับ โดย
มีการก าหนดทีมงานผู้รับผิดชอบและหน้าที่ ความส าเร็จเกิด
จากคุณสมบัติพิเศษ 7 ประการของซิกซ์ซิกมา [2] คือ 

1. เกิดผลลัพธ์สุดท้ายได้ตามที่คาดหวัง 
2. การแสดงภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) ของ

ระดับบริหาร จากการผลักดันโครงการให้เกิด
ความส าเร็จ 

3. มีกลยุทธ์ DMAIC เป็นวงจรในการปรับปรุง 
4. เห็นผลส าเร็จของโครงการได้เร็ว (3 -6 เดือน) 

เนื่องจากโครงการที่ดีต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป 
5. สามารถก าหนดมาตรการส าหรับการวัดผลได้

ชัดเจน 
6. เน้นที่ลูกค้า โดยประเมินมุมมองของลูกค้าต่อ

ระดับคุณภาพขององค์กร 
7. การปรับปรุงโดยใช้วิธีทางสถิติ 
DMAIC เป็นระเบียบวิธีการแก้ปัญหาที่มีแบบแผนและ

ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจ โดยตัวอักษรแต่ละตัวเป็นตัว
ย่อแทน 5 ขั้นตอนการปรับปรุงด้วยซิกซ์ซิกมา คือ Define-
Measure-Analyze-Improve-Contol [3]  

มีผู้วิจัยให้ความสนใจน าเทคนิคซิกส์ซิกมา มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
ก าลังการผลิตให้กับกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง โดย
การลดความสูญ เสียและความสูญ เปล่ าต่ างๆ ในการ
กระบวนการผลิต ซึ่งมีงานวิจัยส่วนหน่ึงที่ได้ท าการศึกษาการ
ลดเวลาผลิตต่อรอบ (cycle time) ของกระบวนการผลิต
ด้วยเทคนิคซิกส์ซิกมา ได้แก่  งานวิจัยเรื่องการลดรอบ
ระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ด
กลม โดยด าเนินการวิเคราะห์หาพารามิเตอร์การปรับตั้ง
เครื่องจักรที่ดีที่สุดเพื่อให้รอบเวลาในการผลิตต่ าที่สุด และ
เลือกกระบวนการที่เป็นจุดคอขวดคือ กระบวนการขัดผิว
ด้านใน (Bore Grinding Process) ของช้ินงานวงแหวนด้าน
ใน (Inner Ring) จนสามารถลดรอบระยะเวลาในการผลิต
จาก 2.98 วินาทีต่อช้ินงาน จนเหลือ 2.75 วินาทีต่อช้ินงาน 
หรือรอบระยะเวลาในการผลิตหลังการปรับปรุงลดลง 
7.71% ของรอบระยะเวลาเดิมก่อนปรับปรุง  โดยที่ยัง
สามารถควบคุมไม่ให้ค่าความหยาบผิวของช้ินงานซึ่งเป็นค่า
ควบคุมจ าเพาะของผลิตภัณฑ์เกินกว่าค่าที่ลูกค้าก าหนดไว้ 
[4] และอีกหนึ่งงานวิจัยคือ งานวิจัยเรื่องการลดอัตรางาน
ท าซ้ าในโรงงานผลิตของเล่นไม้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
อัตรางานท าซ้ าในการผลิต ผลิตภัณฑ์บล็อกหน่วยมาตรฐาน 
KTB189 ซึ่งผู้ด าเนินการวิจัยพบว่ามีงานท าซ้ าที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุดคือ งานลบรอยไม่สมบูรณ์ โดยมีอัตรางานท าซ้ าร้อยละ 
4.40 ที่เกิดจากขั้นตอนการไสสี่หน้าและขั้นตอนการขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตเป็นส่วนใหญ่ จึงท าการปรับปรุง
ขั้นตอน 2 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยศึกษาความคมของ
ใบมีดและจ านวนการใช้งานใบมีดในขั้นตอนการไสสี่หน้า 
และศึกษาความเร็วมอเตอร์ชุดล าเลียงที่เหมาะสมในขั้นตอน
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การขนถ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ท าให้สามารถลดอัตรา
งานท าซ้ าหลังการปรับปรุงเหลืออัตราร้อยละ 2.60 หรือลด
จ านวนช้ินงานที่ไม่เกิดงานท าซ้ าจ านวน 22,271 ช้ินงาน [5] 
เป็นต้น 

 
3. การวิจัย 
3.1 การก าหนดนิยาม (Define) 
 คือ การยืนยันปัญหาและเป้าหมายที่ปรับปรุง 

การผลิตผลิตภัณฑ์ เคมีป้องกันสนิมของโรงงาน
กรณีศึกษาเป็นการผสมวัตถุดิบในเครื่อง มีลักษณะการผสม
เป็นประเภทการผลิตแบบกลุ่ม (batch) และเป็นการผลิต
แบบต่อเนื่องกันโดยไม่มีการท าความสะอาดภายในส่วนของ
ห้องผสม ซึ่งมีขั้นตอนมาตรฐานการผลิตอยู่ 7 ขั้นตอน ดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนและเวลามาตรฐานการผลิต 

 
 

เมื่อพิจารณาขั้นตอนการผลิตทั้ง 7 ขั้นตอนจะเห็นว่า
ในขั้นตอนที่  4 กับขั้นตอนที่  5 เป็นขั้นตอนที่ท าซ้ าใน
ลักษณะเดียวกับขั้นตอนที่ 2 กับขั้นตอนที่ 3 ดังนั้น ถ้าเรา
สามารถท าการผลิตในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 แล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์  (product 
specification) ซึ่งกระบวนการยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ของโรงงานกรณีศึกษาคือ ค่าความหนืด (viscosity) ใน
หน่วย Pa.s จะท าให้สามารถข้ามไปท าที่ขั้นตอน 5 เพื่อ
ยืนยันคุณภาพสินค้า และท าขั้นตอนต่อไปจนเสร็จสิ้น
กระบวนการผลิต จะเห็นว่าสามารถตัดลดขั้นตอน 3 กับ
ขั้นตอน 4 ซึ่งใช้เวลาในทั้งสองขั้นตอนคือ 40 นาที หรือคิด
เป็น 16.7% ของเวลามาตรฐานการผลิต 

ในการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาจะใช้เครื่องจักรผสม
แบบ ริบบอน (Ribbon Mixer) จ านวน 2 เครื่อง แบ่งเป็นสี
เทาด า 1 เครื่อง และสีขาว 1 เครื่อง โดยมีปริมาณการผลิต
กลุ่มสีเทาด าในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง พฤษภาคม 
2558 ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 แผนภูมแิท่งแสดงปริมาณการผลิตเคมีป้องกันสนิมสีเทา

ด าระหวา่งเดือนมกราคม 2558 – พฤษภาคม 2558 
 
และมีปริมาณการผลิตกลุ่มสีขาวในช่วงเดือนมกราคม 

2558 ถึง พฤษภาคม 2558 ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 แผนภูมแิท่งแสดงปริมาณการผลิตเคมีป้องกันสนิมสีขาว

ระหว่างเดือนมกราคม 2558 – พฤษภาคม 2558 
 

จากรูปที่ 1 และรูปที่ 2 จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ b1 เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากสุดในกลุ่มสีเทาด า และผลิตภัณฑ์ 
w1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากสุดในกลุ่มสีขาว จึงเลือก
ผลิตภัณฑ์ b1 และ w1 ในการศึกษาวิจัยนี้ในขั้นตอนต่อไป 
3.2 การวัดผล (Measure) 
 คือ การรวบรวมเก็บข้อมูลของปัญหา 

เพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมมีความถูกต้องแม่นย าและบ่งช้ี
ถึงสภาวะของปัญหาได้อย่างถูกต้อง ระบบการวัดเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลจึงมีความส าคัญ โดยในขั้นตอนนี้ต้องท าการประเมิน
ระบบการวัดค่าความหนืดผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ท าหน้าที่วัดค่า
ความหนืด และผลการประเมินด้วยโปรแกรม Minitab เป็น
ดังนี ้

 

ขัน้ตอนการผลิต เวลามาตรฐานแต่ละขัน้ตอน
(นาท)ี

1.การเทผสมวตัถดิุบ 90
2.การกวนผสม 30
3.การตรวจปรับคุณภาพ 10
4.การกวนปรับคุณภาพ 30
5.การตรวจยนืยนั 10
6.การก าจัดลมในเนื้อผลิตภัณฑ์ 40
7.การกรองและบรรจุถงั 30

เวลารวม 240 (4 ชัว่โมง)
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รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของผู้มีหน้าทีวัดความหนืด

ผลิตภัณฑ์ในการผลิตจ านวน 3 คน 
 
โดยผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
- ค่ า  Number of Distinct Categories (ndc) = 6 

ซึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณาระบบการวัดเรื่องความสามารถ
ในการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น 
ควรมีค่า ncd มากกว่า 5 ประเภทหรือกลุ่ม จึงสรุปได้ว่า 
ระบบการวัดนี้สามารถตรวจจับความเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ได้ หรือสามารถใช้ประมาณค่าความผันแปรของ
กระบวนการได้ 

- %Study Var  หรือ %SV หรือ P/TV = 22.49% ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์การยอมรับที่ระดับไม่เกิน 30% จึงสรุปได้ว่า 
ระบบการวัดมีความผันแปรอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

- %Tolerance  หรือ SV/Toler = 18.87% ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์การยอมรับที่ระดับไม่เกิน 30% จึงสรุปได้ว่า ระบบ
การวัดมีความผันแปรอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

ดังนั้นระบบวิธีการวัดอยู่ในเกณฑ์การยอมรับได้ 
การประเมินความสามารถของกระบวนการผลิต (Cp, 

Cpk) เป็นการบ่งช้ีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ปัจจุบันก่อนท าการปรับปรุง โดยได้ผลการประเมินดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ความสามารถของกระบวนการผลิต b1 และ w1 ก่อนการ
ปรังปรุง 

 
 
3.3 การวิเคราะห์ (Analyze) 
 คือ การระบุต้นเหตุของปัญหา 

ในการหาระบุต้นเหตุของปัญหาได้ใช้เครื่องมือในการ
จัดการดังนี ้

1. ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหาปัจจัยที่
มีผลต่อความความหนืดของผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 
5M1E (Man, Machine, Material, Method, 
Measurement and Environment) โดยสามารถหาปัจจัย
ที่มีผลต่อค่าความหนืดจ านวน 30 ปัจจัย 

2. แผนภาพสาเหตุ และผล (Cause and Effect 
Diagram) เพื่อให้คะแนนหรือน้ าหนักของผลกระทบต่อความ
หนืดผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินคะแนนให้กับปัจจัยแต่ละตัว
นั้น ได้จากตัวแทนในทีมงาน (Team member) ที่จัดตั้งขึ้น 
โดยประกอบด้วยตัวแทน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกัน
คุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

3. กราฟพาเรโต (Pareto graph) คะแนนรวมของแต่
ละปัจจัย เพื่อคัดปัจจัยที่มีโอกาสมากที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อ
ความหนืดผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตัดปัจจัยได้เหลือเพียง 11 
ปัจจัยโดยคิดจากคะแนนที่ได้รวมกัน 80% ของคะแนนรวม
ทั้งหมด 

4. น า 11 ปัจจัยที่ได้จากกราฟพาเรโต มาเทียบเคียง
กับขบวนการผลิตจริงว่ามีการควบคุมขั้นตอนการผลิต
อะไรบ้างท่ีส่งผลให้ปัจจัยเหล่านี้มีการควบคุมและไม่ส่งผลต่อ
ความแปรปรวนจนท าให้สามารถตัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกไปได้จนเหลือ 2 ปัจจัยคือ ความหนืดของผลิตภัณฑ์
คงเหลือ batch ก่อนหน้า และ ปริมาณพลาสติไซเซอร์ 
(Plasticizer) หรือโซลเว้นท์ (Solvent) ที่ใช้ปรับค่าความ
หนืด 
3.4 การปรับปรุง (Improve) 
 คือ การสร้างวิธีการแก้ปัญหา 

เนื่องจากปัจจัยความหนืดของผลิตภัณฑ์คงเหลือ 
batch ก่อนหน้าเป็นค่าที่ไม่สามารถก าหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ได้เนื่องจากเป็นค่าลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดไว้
ท าให้ไม่สามารถใช้การวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมของปัจจัย
ด้วยหลักการ Response Optimization จึงต้องเปลี่ยนใช้
วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอย (Regression Analysis) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตั วแปรตาม (Response, 
Dependent variable, Y) ได้แก่ปริมาณพลาสติไซเซอร์ 
(Plasticizer) หรือโซลเว้นท์ (Solvent) ที่ใช้ปรับค่าความ
ห นื ด  กั บ ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  (Predictor, Independent 
Variable, X) โดยเป็นแบบ Multiple Linear Regression 
เพราะมีตัวแปรอิสระ (Predictor, Independent Variable, 
X) มากกว่า 1 ตัว ได้แก่ ความหนืดของผลิตภัณฑ์คงเหลือ 
batch ก่อนหน้า และความหนืดของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต (b1 
และ w1) 

ลักษณะเฉพาะค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ b1 อยู่
ในช่วง 45-70 Pa.s โดยก าหนดค่ากลางอยู่ท่ี 53 Pa.s 

Cp Cpk StDev(Overall)
b1 1.36 0.89 3.21578
w1 0.73 0.72 5.53738
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ลักษณะเฉพาะค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ w1 อยู่
ในช่วง 90-100 Pa.s โดยก าหนดค่ากลางอยู่ท่ี 100 Pa.s 

เมื่อท าการวิเคราะห์ Regression Analysis ได้ผลดังนี ้
- ผลิตภัณฑ์ b1 สมการที่ได้มีค่า R-Sq = 29.10%, R-

Sq(adj) = 27.50% แ ล ะ มี ค่ า Unusual Observations 
จ านวน 7 ค่า 

- ผลิตภัณฑ์ w1 สมการที่ได้มีค่า R-Sq = 19.10%, R-
Sq(adj) = 16.2% แ ล ะ มี ค่ า Unusual Observations 
จ านวน 5 ค่า 

จากค่า R-Sq และ R-Sq(adj) ที่ต่ า และมี Unusual 
Observation จึงต้องแยกวิเคราะห์เป็นคู่โดยให้ผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ของ b1 
แบบจับคู่รายผลิตภัณฑ์ 

 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห ์Multiple Linear Regression ของ w1 
แบบจับคู่รายผลิตภัณฑ์

 
 
จากผลการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression 

แบบจับคู่รายผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ b1 ในตารางที่ 3 กับ
ผลิตภัณฑ์ w1 ในตารางที่  4 จะเห็นว่าค่า R-Sq และ R-
Sq(adj) มี ค่ อ น ข้ า ง สู ง  ป ร ะ ก อ บ กั บ ไม่ มี  Unusual 
Observation เกิดขึ้น ดังนั้นสมการที่ได้ตามตารางที่ 3 กับ

ตารางที่ 4 จะถูกน าไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณของพลาสติ
ไซเซอร์ (Plasticizer) หรือโซลเว้นท์ (Solvent) ที่ใช้ปรับค่า
ความหนืด 
3.5 การควบคุม (Control) 
 คือ การติดตามผลการปรับปรุง 

เมื่อน าสมการ Multiple Linear Regression แบบ
จับคู่มาด าเนินการทดสอบการผลิตเคมีป้องกันสนิมทั้งสีเทา
ดับ b1 และสีขาว w1 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง 
มีนาคม 2560 ปรากฏว่าสามารถผสมผลิตภัณฑ์โดยที่ค่า
ความหนืดอยู่ในช่วงค่าลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
การกวนผสมในครั้งแรกจากการค านวณปริมาณของพลาสติ
ไซเซอร์ (Plasticizer) หรือโซลเว้นท์ (Solvent) ตามสมการ
แล้ ว ใส่ พ ล าส ติ ไซ เซ อ ร์  (Plasticizer) ห รื อ โซล เว้ น ท์ 
(Solvent) ตั้ งแต่ขั้นตอนที่  1 การเทผสมวัตถุดิบ  เมื่ อ
ค านวณหาความสามารถของกระบวนการผลิตหลังการ
ปรับปรุงได้ผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ความสามารถของกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง 

 
 
4. สรุป 
 จากผลการวิจัย สมการความสัมพันธ์ที่ได้ สามารถ
พยากรณ์ปริมาณพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) หรือโซลเว้นท์ 
(Solvent) ที่ใช้เติมในขั้นตอนที่ 1 การเทผสมวัตถุดิบ เพื่อ
ปรับค่าความหนืด โดยส่งผลให้สามารถลดขั้นตอนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ b1 และ w1 ลงได้ 2 ข้ันตอน คือขั้นตอนท่ี 3 
และขั้นตอนที่  4 ท าให้ได้ก าลังการผลิตเพิ่มกลับเข้ามา 
16.7% ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และขณะเดียวกันค่า
ความเบี่ยงเบนของกระบวนการก็ลดลงจากเดิมถึง 38.8% 
ส าหรับผลิตภัณฑ์สี เทาด า (b1) และ 22.9% ส าหรับ
ผลิตภัณ ฑ์ สีขาว (w1) ซึ่ งส่ งผลถึ งความสามารถของ
กระบวนการผลิตก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

และสามารถน าหลักการและวิธีการในงานวิจัยนี้ไป
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นไปต่อไปเพื่อให้ได้ก าลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้นทั้งระบบ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ 
ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้แนะแนวทางพร้อมให้ค าปรึกษาในการ
ท างานวิจัยนี้ และขอขอบคุณบริษัทและโรงงานกรณีศึกษา ที่

R-Sq = 95.9% R-Sq(adi) = 95.2%

R-Sq = 81.7% R-Sq(adi) = 80.4%

R-Sq = 86.7% R-Sq(adi) = 82.9%

R-Sq = 90.3% R-Sq(adi) = 87.5%

R-Sq = 73.2% R-Sq(adi) = 65.6%

R-Sq = 80.0% R-Sq(adi) = 70.1%
สมการคู่
b6-b1

 Plastiziser = 335 - 4.33 Viscosity b1 + 3.56 Previous batch(b6)

สมการคู่
b3-b1

Plastiziser = -84 - 3.27  Viscosity b1 + 23.4 Previous batch(b3)

สมการคู่
b4-b1

Plastiziser = 418 - 7.70  Viscosity b1 + 15.1 Previous batch(b4)

Plastiziser = 149 - 3.99  Viscosity b1 + 3.98 Previous batch(b1)สมการคู่
b1-b1

สมการคู่
b2-b1

 Plastiziser = 189 - 5.40  Viscosity b1 + 8.51 Previous batch(b2)

สมการคู่
b5-b1

 Plastiziser = 416 - 7.73  Viscosity b1 + 12.8 Previous batch(b5)

R-Sq = 85.9% R-Sq(adi) = 84.3%

R-Sq = 86.5% R-Sq(adi) = 81.1%

R-Sq = 86.2% R-Sq(adi) = 81.6%

R-Sq = 48.2% R-Sq(adi) = 31.0%

R-Sq = 92.9% R-Sq(adi) = 90.1%

R-Sq = 89.1% R-Sq(adi) = 81.9%

สมการคู่
w4-w1

Solvent = -326 + 5.32 Viscosity w1 - 2.04 Previous batch(w4)

สมการคู่
w5-w1

Solvent = 248 - 3.47 Viscosity w1 + 2.53 Previous batch(w5)

สมการคู่
w6-w1

Solvent = -141 - 1.47 Viscosity w1 + 2.37 Previous batch(w6)

สมการคู่
w1-w1

Solvent = 22.0 - 1.25 Viscosity w1 + 1.78 Previous batch(w1)

สมการคู่
w2-w1

Solvent = -325 + 0.854 Viscosity w1 + 3.74 Previous batch(w2)

สมการคู่
w3-w1

Solvent = 20.2 - 0.439 Viscosity w1 + 0.665 Previous batch(w3)

Cp Cpk StDev(Overall)
b1 2.21 1.19 2.06281
w1 0.84 0.76 4.2679
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ได้ให้โอกาสและการสนับสนุนงานวิจัยนี้จนส าเร็จลุล่วง โดย
ส่งผลให้เกิดแนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนการท าให้
การแก้ปัญหาส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของงานวิจัยนี้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตชุดไฟบอกสถานะของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่าใน
กระบวนการผลิตชุดไฟบอกสถานะจะใช้แท่งทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 80 มม. เป็นตัวน าความร้อนจากปืนบัดกรี
เพื่อท าให้ตะกั่วหลอมละลาย เพื่อน าไปบัดกรีประกอบแผ่นปริ๊นท์  สายไฟ  หลอดไฟ และตัวต้านทานเข้าด้วยกันนั้น แท่ง
ทองแดงนี้เมื่อใช้ไปจนความยาวเหลือประมาณ 70 มม. (12.5%)  จะต้องเปลี่ยนใหม่ ท าให้เกิดของเสียเป็นจ านวนมาก ทาง
ผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาขั้นตอนการท างาน เก็บข้อมูลสภาพการท างานปัจจุบัน พบว่าปืนบัดกรีที่ใช้นั้นไม่เหมาะสมกับการ
ท างาน จากนั้นท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการการออกแบบอุปกรณ์จับยึดระหว่างปืนบัดกรีกับแท่งทองแดงใหม่ โดย
ทดลองท ามุมเอียง 30o 35o 40o และ 45o กับปืนบัดกรี จากนั้นให้พนักงานทดลองบัดกรีจริง แล้วท าแบบประเมินความพึง
พอใจการใช้งานของพนักงาน หลังจากท าการแก้ไขปรับปรุงพบว่า ปืนบัดกรีที่ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดท ามุมเอียง 40o ได้รับความ
พึงพอใจมากที่สุด สามารถใช้แท่งทองแดงจนความยาวเหลือประมาณ 57 มม. ถึงต้องเปลี่ยนใหม่ (28.75%) ส่งผลให้สามารถ
ผลิตชุดไฟบอกสถานะเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ 1,398 ชุด/แท่งทองแดง เป็น 1,868 ชุด/แท่งทองแดง (เพิ่มขึ้น 33.61%) และใช้เวลา
ในการท างานเฉลี่ยต่อช้ินลดลง 0.97 วินาท ี
ค าหลัก  ปืนบัดกรี, แท่งทองแดง, ชุดไฟบอกสถานะ 
 
Abstract 
The objective of this research was to improve productivity in the neon lamp indicator of rice cooker assembly line. The study 
revealed that in the Neon Lamp Indicator process it used copper bar diameter       6 mm. length 80 mm. for heat transfer by 
soldering gun to melt lead for assembly PCB, L-wire, neon lamp and resistor. When copper bar is used to reach 70 mm. length 
(12.5%) it have to replace which. Culminate in many wastes. This research is conducted a study of work process and detail of 
working in present. It was found that soldering gun is improper for working. Then, the production process was improve by new 
design copper bar clamp device. By using experimental angle of 30o 35o 40o and 45o. Then, it worked taster to evaluate of 
satisfactory. After improvement it was found that 40o angle of soldering gun have most satisfied.  It could use copper bar until 
57 mm. approximate to replace (28.75%). The results could produce increase from 1,398 unit/1 copper bar to 1,868 unit/1 
copper tube (increase 33.61%) and standard time per unit decrease with 0.97 second. 
Keywords:  Soldering Gun, Copper bar, Neon Lamp Indicator 
1. บทน า 
 จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อุตสาหกรรมต่างๆ 
มากมายที่ประสบปัญหาจนกระทั่งปิดตัวลงเอง จึงท าให้มีการ
แข่งขันรุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งปัจจัยส าคัญ
ที่เป็นตัวก าหนดที่จะท าให้องค์กรอยู่รอดมี ส่วนแบ่งการตลาด
และการสร้างก าไรให้แก่องค์กร ได้แก่ ต้นทุนการผลิต คุณภาพ 

และเวลา ทางผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการการผลิต 
เพื่อที่จะน าไปสู่เป้าหมายอันได้แก่ ต้นทุนที่ต่ า คุณภาพสูง และ
ระยะเวลาน าสั้น ซึ่งปัจจุบัน Lean ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแนวทาง
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพทั่วทั้งองค์กรโดยมุ่งการปรับปรุง
กระบวนการ ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนจากความสูญเปล่า  
 เนื่องจากในการผลิตชุดไฟบอกสถานะของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
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ของโรงงาน  จะใช้แท่งทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 
80 มม. เป็นตัวน าความร้อนจากปืนบัดกรี เพื่อท าให้ตะกั่วหลอม
ละลายส าหรับเช่ือมช้ินส่วนต่าง เๆข้าตามจุดบนแผ่นปริ๊นท์ (PCB) 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า แท่งทองแดงนี้เมื่อใช้ไปจนความยาวเหลือ
ประมาณ 70 มม. (12.5%)  จะต้องเปลี่ยนใหม่ ท าให้มีของเสียเป็น
จ านวนมาก และต้องใช้เวลาส าหรับเปลี่ยนแท่งทองแดงบ่อยตาม
ไปด้วย  
 ทางผู้วิจัยจึงท าการศึกษาข้อมูล เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตใหม่ โดยใช้เทคนิค Lean มาควบคุมกระบวนการผลิตลดของ
เสียในกระบวนการผลิต และออกแบบอุปกรณ์ช่วยเพิ่มเติมเพื่อให้
กระบวนการผลิตให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. ทฤษฎีในการวิเคราะห ์
2.1 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 WASTES) 
 การก าจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่ง
ในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบก าจัดความ
สูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ
ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรือง านที่
ด าเนินการ ข้อเสียจากการมีความสูญเสีย 7 ประการ คือ ใช้
เวลาการผลิตนาน สินค้ามีคุณภาพต่ า และต้นทุนสูง ซึ่ง
กระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆแฝงอยู่ไม่
มากก็น้อย ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงมีแนวคิดเพื่อ
พยายามจะลดความสูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นมากมาย แนวคิด
หนึ่งที่คิดค้นโดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno 
คือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota production 
system) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความสูญเสีย 7 ประการ 
 ความสูญเสีย 7 ประการ ได้แก่ 
1 .  ค ว า ม สู ญ เ สี ย เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ผ ลิ ต ม า ก เ กิ น ไ ป 
(Overproduction) 
2. ความสญูเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 
3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) 
4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion) 
5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) 
6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) 
7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) 
 
3. การวิเคราะหข์้อมูลและวิธีด าเนินงาน 
 ทางผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพบว่าในการผลิตชุดไฟบอกสถานะ
ของหม้อหุงข้าว ซึ่งมีขั้นตอนการผลิต โดยการน า สายไฟ หลอดไฟ 
และตัวต้านทาน มาบัดกรีเขา้กับแผ่นปริ้นท์ ดังแสดงในแผนภาพ
ขั้นตอนการประกอบชุดไฟบอกสถานะในรูปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการประกอบชดุไฟบอกสถานะ 
  
 จากการศึกษาพบว่าในขั้นตอนการบัดกรี 5 จุด ดังแสดง
ต าแหน่งจุดบัดกรีชุดไฟบอกสถานะในรูปท่ี 2 จะมีของเสียคือ
แท่งทองแดง Ø 6 มม. ที่ใช้น าความร้อนจากปืนบัดกรีมาหลอม
ตะกั่วเพื่อบัดกรีนั้นเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก  
 ซึ่งในการบัดกรีจะใช้ปืนบัดกรีขนาด 100 วัตต์ ประกอบเข้า
กับแท่งแดง Ø 6 มม. ยาว 80 มม. ที่งอท ามุม 45o ยาว 20 มม. ที่
ส่วนปลาย ดังแสดงในรูปที่ 3 เมื่อท าการบัดกรีไปเรื่อยๆจะมีเศษ
ตะกั่วติดที่ปลายของแท่งทองแดงท าให้ความร้อนไม่สามารถผ่านไป
หลอมตะกั่วได้  จึงจ าเป็นต้องก าจัดเศษตะกั่วออกโดยการใช้ตะไบ
ตกแต่ง ท าให้ความยาวของแท่งทองแดงลดลง และเมื่อความยาว
ลดลงเหลือประมาณ  70 มม.  จะไม่สามารถใช้งานต่อได้จึงท าให้
กลายเป็นของเสีย ดังแสดงรูปแท่งทองแดงที่เหลือทิ้งในรูปที่ 4 ทาง
ผู้วจิัยจึงท าการศึกษาและเก็บข้อมูลเพือ่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
รูปที่ 2 ต าแหน่งจุดบัดกรีชุดไฟบอกสถานะ A : ด้านหน้า, B : ด้านหลัง 
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รูปที่ 3 ปืนบัดกรีและแท่งทองแดงที่ใช้ในการบัดกร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 4 แท่งทองแดง Ø 6 มม. ที่เหลือทิ้งจากการบัดกร ี
  
 ทางผู้วิจัยได้แก้ปัญหาโดยการออกแบบอุปกรณ์จับ
ยึดระหว่างปืนบัดกรีกับแท่งทองแดง ซึ่งท าจาก Nylon 6 โดย
ทดลองท ามุมเอียง 30o 35o 40o และ 45o กับปืนบัดกรี ดังแสดง
ในรูปที่ 5 โดยประกอบเข้ากับแท่งทองแดง ยาว 80 มม. ที่ไม่ดัด
มุม โดยตรง จากนั้นน าไปทดลองบัดกรีในส่วนงานการบัดกรี 5 
จุด ของชุดไฟบอกสถานะ แล้วเก็บข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพ 
ปริ มาณ คุณภาพ และความพึ งพอใจของผู้ปฏิบั ติ งาน 
เปรียบเทียบกับการบัดกรีแบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปที่ 5 อุปกรณ์จับยึดที่เอียงท ามุมกับปนืบัดกรีที่มุมต่างๆ  
A : 30o, B ; 35o, C : 40o , D : 45o 

4. ผลการทดลอง 
 หลังจากปรับปรุงกระบวนการบัดกรีชุดไฟบอก
สถานะของหม้อหุงข้าว พบว่าแท่งทองแดงที่เอียงท ามุม 40o 
กับปืนบัดกรี สามารถบัดกรีช้ินงานจนความยาวลดลงเหลือ 
57 มม. ถึงจะต้องเปลี่ยนแท่งใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งใช้
งานได้ยาวที่ สุด เมื่ อ เปรียบเทียบกับมุมอื่น  และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการบัดกรีแบบเดิม (ไม่ติดตั้งอุปกรณ์จับยึด) 
จะเห็นได้ว่าสามารถใช้งานแท่งทองแดงในการบัดกรีเพิ่มขึ้น
ถึง 13 มม. ดังแสดงความยาวของแท่งทองแดงที่เหลือจาก
การบัดกรีในรูปที่ 7 ซึ่งในข้ันตอนการบัดกรีแบบเดิมจะมีแท่ง
ทองแดงที่ต้องทิ้ง 168 ซม./วัน แต่เมื่อใช้ปืนบัดกรีที่เอียงท า
มุม 40o จะมีแท่งทองแดงที่ต้องทิ้งเพียง 136.8 ซม./วัน 
(ลดลง 31.2 ซม.)  
 จากความยาวของแท่งทองแดงที่ใช้งานได้มากขึ้น
ส่งผลให้สามารถบัดกรีช้ินงานเพิ่มขึ้นจากการบัดกรีแบบเดิม
คือจากเดิม 1,398 ชุด เป็น 1,868 ชุด/แท่งทองแดง คือ
เพิ่มขึ้น 740 ชุด ดังแสดงในรูปท่ี 8 และส่งผลให้เวลาที่ใช้ใน
การผลิตเฉลี่ยลดลงเหลือ 13.49 วินาที/ช้ิน เนื่องจากจ านวน
ครั้งในการเปลี่ยนแท่งทองแดงลดลง และการออกแบบ
อุปกรณ์ใหม่นี้ท าให้สามารถเปลี่ยนแท่งทองแดงได้เร็วข้ึน ดัง
แสดงเวลาการผลิตเฉลี่ยในการผลิตในรูปที่ 9 
   

 
 
รูปที่ 6 แท่งทองแดงที่ไม่สามารถใช้งานได้ของการปฏิบัติงานแบบเดิม

เปรียบเทียบกับปืนบัดกรีที่เอียงท ามุม 40o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 ความยาวของแท่งทองแดงที่เหลือจากการบัดกรี 
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รูปที่ 8 ปริมาณชิ้นงานที่บัดกรีได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 เวลาการผลิตเฉลี่ย 
 
 จากการวิเคราะห์ความแข็งแรงของแนวบัดกรี โดย
การทดสอบแรงดึง ของแนวบัดกรีที่บัดกรีโดยใช้ปืนบัดกรีที่
ออกแบบใหม่พบว่ามีค่าเฉลี่ยแรงดึงเท่ากัน อยู่ที่  6.61 
กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงที่สายไฟสามารถรับ
ได้ AMP UL-486 และแนวบัดกรีมีคุณภาพดีไม่พบความ
เสียหายของแนวบัดกรี   
 จากการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติงาน
โดยการท าแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องของความ
สะดวกในการใช้งาน การปรับตัวในการใช้งาน และความพึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงาน จากการปฎิบัติงานโดยใช้ปืนบัดกรีที่
ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดแท่งทองแดงที่เอียงท ามุมต่างๆ พบว่าปืน
บัดกรีที่ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดแท่งทองแดงเอียงท ามุม 40  o 
ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ 9 คะแนน รองลงมาคือ 
30o, 35o และ 45o ได้คะแนน 6, 4 และ 4 คะแนน ตามล าดับ 
 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาและทดลองพบว่าปืนบัดกรีที่
ออกแบบใหม่โดยการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดแท่งทองแดงท่ีเอียง

ท ามุม 40 o สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบัดกรีชุดไฟบอก
สถานะ ได้ดีที่สุดดังนี้ 
 5.1 สามารถใช้แท่ งทองแดงในการบั ดกรี ได้ เต็ ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถใช้แท่งทองแดงจนความยาว
เหลือประมาณ 57 มม. ถึงต้องเปลี่ยนใหม่ (ใช้ได้ยาวเพิ่มขึ้น 13 
มม.)  จากความยาวท่ีใช้ได้มากข้ึนส่งผลให้สามารถผลิตชุดไฟ
บอกสถานะเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ 1,398 ชุด/แท่งทองแดง เป็น 
1,868 ชุด/แท่งทองแดง (เพิ่มขึ้น 33.61%)  
 5.2 จากความยาวของของแดงที่สามารถใช้ได้ยาวมากขึ้น
ท าให้จ านวนครั้งการเปลี่ยนแท่งทองแดงลดลง และขั้นตอนการ
ประกอบแท่งทองแดงเข้ากับปืนบัดกรีก็สะดวกขึ้น ส่งผลให้เวลา
เฉลี่ยในการประกอบชุดไฟบอกสถานะลดลงจากเดิมคือ 14 .16 
วินาที/ช้ิน ลดลงเหลือ 13.49 วินาที/ช้ิน (ลดลง 0.97 วินาทีต่อ
ช้ิน)  
 5.3  จากการการสอบถามผู้ปฏิบัติงานบัดกรีชุดไฟบอก
สถานะ ในเรื่องความสะดวกในการใช้งาน การปรับตัวในการใช้
งาน และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน พบว่าเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน ดีกว่าการปฏิบัติงานแบบเดิม 
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บทคัดย่อ 
การประเมินสมรรถนะของสายการผลิตมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถตรวจพบถึงปัญหาหรือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงสายการผลิตของตนได้ จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้แบ่งการประเมินสมรรถนะออกเป็น 4 ด้าน คือด้านปริมาณที่ใช้
ในการตรวจวัดว่ามีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากเพียงใด ด้านความยืดหยุ่นคือสายการผลิตนั้นจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด ด้านความไวคือเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจะต้องใช้
เวลาในการปรับเปลี่ยนหรือวางแผนมากเพียงใด และด้านสุดท้ายคือด้านความทนทาน จะใช้ในการช้ีวัดเมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ ข้ึนสายการผลิตจะมีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติเมื่อต้องมีการประเมินสมรรถนะ มักจะ
ประสบปัญหาการตีความคลาดเคลื่อนรวมทั้งการหาวิธีค านวณผิดพลาด ส่งผลให้การประเมินสมรรถนะไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนในอนาคตที่อาจจะละเลยปัญหาที่มีอยู่ได้ รวมทั้งการขาดความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ของแง่มุมในด้านต่าง ๆ ในการประเมินซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสมรรถนะด้านอื่น  ๆ เมื่อมี
การปรับปรุงสมรรถนะในด้านหนึ่งได้  ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้ท าการรวบรวมตัวประเมินที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
สายการผลิตในแต่ละด้าน รวมไปถึงวิธีการช้ีวัดหรือวิธีการค านวณที่สามารถแสดงถึงด้านต่าง ๆ ได้จริงและสามารถ
เปรียบเทียบได้ แล้วจึงท าการระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัด เพื่อให้ผู้ท าการประเมินสามารถวิเคราะห์สมรรถนะของ
สายการผลิตได้อย่างแม่นย าและเที่ยงตรงโดยใช้ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินสมรรถนะสายการผลิต 
ค าหลัก สายการผลติ ตัวช้ีวัด การประเมิน 
 
Abstract 
The production line performance assessment aims to identify production problems or facilitate in 
determining good course of action for production improvement. From previous literatures, many 
research have proposed the performance assessment method into 4 aspects: 1) volume which 
indicates how well the resource has been utilized, 2) flexibility which shows how well the production 
line could be adjusted when abnormal situation occurs, 3) agility which shows how long it take in 
adjusting of the production or planning, and 4) robustness which indicates how reliable the 
production line is as in the case of the resource breakdown. However, in practice, the assessment can 
miscarry out from misinterpreting or miscalculation of any aspects which makes the performance 
assessment does not meet the assessment objective and leads to improper course of action taken or 
ignorant of current problems. In addition, lack of understanding in the relationship between indicators 
in all aspects may lead the assessment results to ignore some negative consequences from improving 
one aspect against others aspects. Thus, this paper aims to collect performance indicators for all four 
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aspects along with the methodology for measurement or calculation for each of indicator that 
represent the value of each indicator and make them comparable. Moreover, the relationship among 
indicators will be proposed which makes assessor or designer assess the production line performance 
accurately and precisely. 
Keywords:  Production line, Indicator, assessment 
 
1. บทน า 
 การประเมินคือการตรวจสอบว่าสิ่งทีถู่กประเมินนั้นอยู่
ในสถานการณ์ใด โดยในการประเมินจะใช้ “ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานหลัก” (Key performance indicators : KPIs) 
หรือเรียกโดยย่อว่าตัวช้ีวัด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินนั้น
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ในการประเมินสมรรถนะสายการผลิตก็เช่นเดียว 
 ตัวช้ีวัดจะถูกก าหนดโดยอ้างอิงจากหลากหลายสาเหตุ 
[1] โดยสมรรถนะของสายผลิตสามารถประเมินได้หลายด้าน 
แต่ผู้ประเมินต้องท าการตีความและก าหนดตัวประเมิน รวม
ไปถึงวิธีการช้ีวัด นอกจากนี้หากน าผลการประเมินไปใช้ใน
การวางแผนเพื่อปรับปรุงสมรรถนะที่ ช้ีวัด โดยขาดความ
เข้าใจในความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
 งานวิจัยฉบับนี้ ได้น าเสนอใน 3 หัวข้อคือ 1.) การ
รวบรวมตัวช้ีวัดส าหรับประเมินสมรรถนะของสายการผลิต
แต่ละด้าน 2.) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัด และ 3.) การ
วิเคราะห์ของผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินในตัวช้ีวัด 
 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีงานวิจัยหลากหลายงานวิจัย [2-6] ได้กล่าวตรงกันถึง
ความส าคัญของการประเมินว่า มีประโยชน์ที่หลากหลายเช่น 
1.) ท าให้ทราบว่าสามารถด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมาย
เพียงใด 2.) ท าให้สามารถระบุแนวทางในการปรับปรุง ซึ่ง
การประเมินสามารถท าได้โดยใช้ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
หลัก ตัวช้ีวัดนั้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ [7] 1.) สร้างความเข้าใจ
ให้ตรงกัน  2.) เข้าใจถึงสถานการณ์ที่ ก าลั งเกิดขึ้น  3.) 
เปรียบเทียบในกรณีต่าง ๆ และ 4.) เป็นแนวทางในการวาง
แผนการปรับปรุง 
 ส าหรับการประเมินสมรรถนะสายการผลิตมีงานวิจัย 
[8, 9]  ที่ท าการแบ่งสมรรถนะส าหรับการประเมินออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ถึงแม้ในงานวิจัยจะใช้ค าเรียกของแต่ละด้านที่
แตกต่างกันกลับมีค าจ ากัดความที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสมรรถนะ
ในแต่ละด้านสามารถตีความได้อย่างหลากหลาย เช่นในด้าน
ความยืดหยุ่นที่ได้มีงานวิจัย [10] ท าการระบุว่าควรจะท า
การประเมินด้านความยืดหยุ่นในแง่มุมใดบ้าง ซึ่งมีเพียงบาง
แง่มุมเท่านั้นท่ีเกี่ยวข้องกับสายการผลิตโดยตรง หรืองานวิจัย
ในด้านปริมาณ [11, 12] ซึ่งหากอ้างอิงจากค าจ ากัดความ

ของวิจัย [8] จะสามารถแบ่งออกเป็นท้ังสิ้น 4 ด้าน 
 แต่จากการศึกษาจะพบว่างานวิจัยแต่ละงานนั้น
ท าการศึกษาตัวช้ีวัดเพียงด้านใดด้านหนึ่ งจากตัวช้ีวัด
สายการผลิตทั้ง 4 ด้านเท่านั้น ท าให้ไม่ได้มีการระบุถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดต่าง ๆ ในแต่ละด้าน 
 
3. โจทย์งานวิจัยและสมมตฐิาน 
 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการรวบรวมตัวช้ีวัด
สมรรถนะของสายการผลิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น
ทั้งสิ้น 4 ด้าน 1.) ด้านปริมาณ (Volume), 2.) ด้านความ
ยืดหยุ่น (Flexibility), 3.) ด้านความไว (Agility), และ 4.) 
ด้านความทนทาน (Robustness) 
 หลังจากนั้น จึงท าการระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ประเมิน และวิเคราะห์ค่าที่ได้จากการประเมิน  
 
4. ตัวชี้วัด 
 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงค าจ ากัดความของสมรรถนะแต่ละ
ด้าน รวมไปถึงตัวช้ีวัดของด้านต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการ
ค านวณตัวช้ีวัดที่ท าการรวบรวม 
4.1 ด้านปริมาณ (Volume)  
 เป็นด้านที่ท าหน้าที่ประเมินว่าสามารถใช้ทรัพยากร
ภ าย ใต้ ส ถ านการณ์ ที่ ท าก ารออกแบ บ ไว้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 
 ก าลังการผลิตที่ถูกจัดสรร(Allocated capacity)[11-13] 
วัตถุประสงค์ : พิจารณาว่าแต่ละทรัพยากรมีการใช้ก าลังการ
ผลิตส าหรับกระบวนการต่าง ๆ รวมกันเป็นอัตราส่วนเท่าใด
ของก าลังการผลิตสูงสุดของตน ท าให้ทราบถึงการใช้งาน 
(Utilization) สูงสุดของทรัพยากรนั้น 
แนวทางการชี้วัด :  
 

ก ำลังกำรผลิตที่ถูกจัดสรร =
∑

ก ำลังกำรผลิตของแต่ละกระบวนกำร
อัตรำกำรผลิตของกระบวนกำร
เวลำที่สำมำรถใช้ในกำรผลิต

 (1) 

โดยตัวช้ีวัดนี้จะไม่มีหน่วย แต่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 
 อัตราการผลิตคอขวด(Bottleneck rate)[11-14] 
วัตถุประสงค์ : ทราบถึงอัตราการผลิตสูงสุดของผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากอัตราการผลิตคอขวดคืออัตราการผลิตสูงสุดของ
สายการผลิต 
แนวทางการช้ีวัด : อัตราการผลิตที่ต่ าที่สุดของทรัพยากรใน
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สายการผลิตเมือ่ผลติผลติภณัฑ ์มีหน่วยเป็น หน่วยผลิตภัณฑ์
ต่อหน่วยเวลา 
 ระยะเวลาน าในการผลิต(Production lead time)[12] 
วัตถุประสงค์ : ทราบว่าจะใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าใดเพื่อให้ได้
หน่วยแรกของผลิตภัณฑ์นั้น หากต้องการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่ง 
ๆ ในกรณีที่ไม่มีช้ินงานระหว่างกระบวนการอยู่เลย 
แนวทางการช้ีวัด : ผลรวมของเวลาที่น้อยท่ีสุดในการผลิตแต่
ละกระบวนการของผลิตภัณฑ์ มีหน่วยเป็น หน่วยเวลา 
4.2 ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) [10, 15] 
 ท าการช้ีวัดว่าสายการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เพียงใด เพื่อให้รองรับต่อความแปรปรวนที่มากระทบต่อ
สายการผลิตเกินกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 
 ความยืดหยุ่นของเส้นทางการผลิต(Routing flexibility) 
[10, 11] 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ทราบว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มีทางเลือก
ของสายการผลิตกี่เส้นทาง ซึ่งหากมีค่ามากแสดงว่า เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะยังสามารถท า
การผลิตได้อยู่ในเส้นทางการผลิตอื่น 
แนวทางการช้ีวัด : พิจารณาโดยเส้นทางนั้นจะนั้นเป็นนับ
หนึ่งเส้นทางถ้าหากเกิดการผ่านทรัพยากรที่แตกต่างกัน ใน
กระบวนเดียวกัน โดยในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในบางกระบวนการ แต่กระบวนการอื่น ๆ ผ่าน
ทรัพยากรที่แตกต่างกันย่อมนับว่าเป็นเส้นทางการผลิตคนละ
เส้นทางกัน มีหน่วยเป็น จ านวนเส้นทาง 
 ความยืดหยุ่นของกระบวนการ(Process flexibility)[10, 
11, 13] 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบว่าหากมีความจ าเป็นต้องผลิต
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดพร้อมกันจะสามารถผลิตได้พร้อมกันสูง
ที่สุดกี่ผลิตภัณฑ์ 
แนวทางการช้ีวัด : ท าการหาระบบการผลิตสามารถท าการ
ผลิตได้พร้อมกันสูงที่สุดกี่ผลิตภัณฑ์พร้อมกัน มีหน่วยเป็น
จ านวนผลิตภัณฑ์ 
4.3 ด้านความไว (Agility) [12, 16] 
 ท าการประเมินว่าสายการผลิตสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ไวเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต 
 ความไวในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (Product changing 
agility) [16]  
วัตถุประสงค์ : พิจารณาว่าในแต่ละสายการผลิตนั้นสามารถ
เปลี่ยนผลิตได้ถี่ที่สุดกี่ครั้ง ซึ่งค่าดังกล่าวจะมีค่าผกผันกับ
ก าลังการผลิตที่ถูกจัดสรร 
แนวทางการชี้วัด : ท าการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยขนาดการ

ผลิตที่ต่ าที่สุด โดยหากผลิตภัณฑ์นั้นมีมากกว่า 2 ผลิตภัณฑ์
จะจัดล าดับการผลิตให้เกิดเวลาในการปรับตั้งต่ าที่สุด โดย
หากท าการผลิตไม่ทันตามก าลังการผลิตที่ก าหนดไว้ จะเพิ่ม
จ านวนที่ผลิตเป็นเท่าของขนาดการผลิตขั้นต่ าและท าการ
เพิ่มจนสามารถผลิตทัน หากจ านวนผลิตเกินจากก าลังการ
ผลิตที่ก าหนดจะหยุดการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งจะส่งผลให้
ล าดับผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไป แล้วจึงหาจ านวนครั้งที่
สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ มีหน่วยเป็นจ านวนครั้ง 
 ความไวในการเปลี่ยนแผนการผลิต (Plan changing 
agility)[16] 
วัตถุประสงค์ : ประเมินว่าในระบบการผลิตต้องท าการ
วางแผนที่ซับซ้อนมากเพียงใด ซึ่งหากระบบมีความซับซ้อน
ที่มากย่อมแสดงว่าการจะท าให้ระบบการผลิตเกิดสมรรถนะ
สูงที่สุตต้องอาศัยความสามารถของผู้ควบคุมเป็นหลัก 
แนวทางการช้ีวัด : ประเมินจากจ านวนจุดที่ต้องท าการ
ตัดสินใจ ซึ่งหากมีต าแหน่งที่ต้องท าการตัดสินใจสูงย่อมแสดง
ให้เห็นว่าระบบการผลิตมีความซับซ้อนมากข้ึน 
4.4 ด้านความทนทาน (Robustness) [12] 
 พิจารณาในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง 
ๆ นอกเหนือจากที่คาดการณ์ไว้ สายการผลิตจะสามารถ
รองรับได้เพียงใด โดยไม่เปลี่ยนแปลงสายการผลิต 
 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ 
(Demand sensitivity)[17]  
วัตถุประสงค์ : แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรอบรับ
การขยายตัวของความต้องการในผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ 
แนวทางการช้ีวัด : พิจารณาว่าในสายการผลิตสามารถเพิ่ม
ก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตได้เท่าใด โดย
หากสามารถผลิตได้ในหลายสายการผลิตจะน าค่าดังกล่าวมา
รวมกัน และท าการหารว่าเป็นกี่เท่าจากก าลังการผลิตเดิม 
 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของก าลังการผลิต 
(Capacity sensitivity) 
วัตถุประสงค์ : ทราบว่าสายการผลิตไม่สามารถหยุดการผลิต
ได้เกินอัตราส่วนเท่าใดจากระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้
ทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตาม ซึ่งหากมีการหยุดเกิน
จากอัตราส่วนนี้จะท าให้สายการผลิตไม่สามารถผลิตได้ทัน
ตามก าลังการผลิตที่ต้องการ 
แนวทางการช้ีวัด : ท าการหาว่าทรัพยากรใดมีก าลังการผลิต
ที่ไม่ถูกจัดสรรน้อยที่สุด ซึ่งค่าดังกล่าวคือค่าของตัวช้ีวัดนี้ 
 
5. การวิเคราะห์ผลและหาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด 
 ในส่วนนี้จะท าการระบุความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดต่าง ๆ 
รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลของตัวช้ีวัดว่ามีความหมายเช่นไร 
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ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดจากการวิเคราะห์วิธีการค านวณ
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ รวมไปถึงการท าการทดลองในการออกแบบ
สายการผลิต 

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ัด 

 ในรูปท่ี 1 จะท าการแสดงความสัมพันธ์ด้วยวงรอบเหตุ
และผล (Causal loop diagram) [18] โดยจะสามารถ
ตีความได้ว่าเมื่อตัวแปรที่อยู่หางลูกศรมีค่าเปลี่ยนไปค่าของ
ตัวแปรที่อยู่บริเวณหัวลูกศรจะเปลี่ยนไปเช่นไร โดยลูกศรจะ
มีเครื่องหมายบวกหรือลบก ากับอยู่ หากมีเครื่องหมายบวก
แสดงว่ามีค่าเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน หากมีเครื่องหมาย
ลบแสดงว่าเปลี่ยนแปลงในทิศตรงข้าม โดยความสัมพันธ์
สามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่  
1.) เมื่อก าลังการผลิตที่ถูกครอบครองเพิ่มขึ้น จะส่งผล
กระท าให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของก าลังการ
ผลิตและความต้องการมีค่าลดลง รวมไปถึงความไวในการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์เช่นกัน แต่ทั้งนี้ตัวช้ีวัดทั้ง 4 ตัวไม่ควรจะมี
ตัวใดที่มีค่าสูงเกินไป เนื่องจากหากก าลังการผลิตที่ถูก
ครอบครองมีค่าที่สูง จนใกล้เคียงกับก าลังการผลิตสูงสุดจะ
ท าให้ระบบไม่สามารถรองรับกรณีที่ต้องท าการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ กรณีที่เกิดการเสียหายของทรัพยากร หรือกรณีที่
ความต้องการของสินค้ามาสูงกว่าก าลังการผลิตที่คาดการณ์
ไว้ได้ ในขณะเดียวกันหากค่าดังกล่าวมีค่าต่ า ย่อมหมายความ
ว่าในสถานการณ์ปกตินั้นทรัพยากรภายในสายการผลิตเกิด
การว่างงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในเชิงของการลงทุนนั้นย่อม
แสดงถึงความไม่คุ้มค่าของเงินลงทุน ดังนั้นในสายการผลิตที่
ดีนั้นจึงควรท าการแลกเปลี่ยน (Trade-off) ระหว่างก าลัง
การผลิตที่ ถูกครอบครองและการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของก าลังการผลิตและความต้องการ และความ
ไวในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยความเหมาะสม 
2.) เมื่อตัวช้ีด้านความยืดหยุ่นตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลให้ค่าความไวในการเปลี่ยนแผนการผลิตมีค่าลดลง 
เนื่องจากความไวในการเปลี่ยนแผนการผลิตนั้นขึ้นอยู่กับ
ความซับซ้ อน ในการตั ดสิน ใจในแต่ ละต าแหน่ งของ
สายการผลิต ซึ่งเมื่อความยืดหยุ่นมีค่าสูงขึ้นย่อมหมายความ

ว่าในแต่ละจุดนั้นของสายการผลิตนั้นมีทางเลือกเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อค่าความไวในการเปลี่ยนแผนการผลิตมี
ค่าต่ า ย่อมแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในการวางแผนการ
ผลิต ซึ่งเมื่อสายการผลิตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจะส่งผลให้
จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความสามารถในการวางแผนการผลิต
เพื่อให้สายการผลิตสามารถด าเนินการได้ตามที่ท าการ
ออกแบบไว้ ในทางตรงข้ามหากความไวในการวางแผนการ
ผลิตมีค่าที่สูงหรือสามารถวางแผนได้ง่ายนั้น ย่อมท าให้ผู้ที่น า
สายการผลิตดังกล่าวไปใช้สามารถวางแผนให้สายการผลิต
เกิดสมรรถนะสูงได้ง่าย 
3.) อัตราการผลิตคอขวดของสายการผลิตนั้นเป็นประเด็น
ส าคัญที่ท าหน้าที่ก าหนดระยะเวลาในการผลิตของผลิตภัณฑ์
ใด ๆ กล่าวคืออัตราการผลิตคอขวดนั้นก าหนดปริมาณการ
ผลิตสูงที่สุดต่อช่วงเวลา ดังนั้นเมื่อมีปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการผลิตจ านวนเท่ากัน หากมีปริมาณการผลิตต่อ
ช่วงเวลาที่สูงขึ้นย่อมท าให้ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการผลิตมีค่า
ลดลง กล่าวคือจะท าให้ระยะเวลาน าของการผลติมีค่าน้อยลง
นั้นเอง ซึ่งเมื่อค่าระยะเวลาน ามีค่าน้อยลงยิ่งส่งผลดีต่อระบบ
การผลิต เนื่องจากระยะเวลาน าในการผลิตเป็นส่วนส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายการผลิตหรือนโยบายการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าความสัมพันธ์ท้ัง 3 กลุ่ม
ข้างต้นมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน คือเมื่อความไวในการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์มีค่าสูงขึ้นย่อมท าให้การวางแผนสามารถท า
ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้วางแผนสามารถแยกขนาดผลิต (Batch 
size) ได้ เป็นหลากหลาย หรือ เมื่ อกลุ่ มที่  1 มี ตั ว ช้ีวั ด
เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลให้ตัวช้ีวัดในกลุ่มที่ 2 เปลี่ยนแปลง
ไปเช่นเดียวกัน แต่ในทางตรงข้ามหากตัวช้ีวัดในกลุ่มที่ 2 
เปลี่ยนแปลง จะไม่ส่งผลกระทบมายังตัวช้ีวัดในกลุ่มที่ 1 
 ส าหรับกลุ่มที่ 3 นั้นเมื่อระยะเวลาน าในการผลิตมีค่า
เพิ่มสูงขึ้น หรือกล่าวคือ ภายใต้ความต้องการปริมาณคงที่
จ าเป็นต้องใช้ระยะ เวลานานขึ้น ในการผลิต  ส่ งผลให้
ทรัพยากรต้องใช้ก าลังการผลิตเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย ท าให้
สายการผลิตดังกล่าวต้องมีก าลังการผลิต เพื่อใช้ในการ
ตอบสนองเพิ่มสูงขึ้น หมายความว่าการตอบสนองต่อก าลัง
การผลิตได้นั้นมีค่าน้อยลง ซึ่งเมื่อการตอบสนองต่อก าลังการ
ผลิตมีค่าน้อยลงย่อมส่งผลให้ตัวช้ีวัดในกลุ่มที่  1 มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยัง
ตัวช้ีวัดในกลุ่มที่ 2 อีกด้วย ซึ่งจากความสัมพันธ์ที่กล่าวมาจะ
พบว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่าของตัวช้ีวัดตัวใดก็ตาม ผู้
ปรับเปลี่ยนจ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อตัวช้ีวัดอื่น ๆ 
ให้ถ่ีถ้วน 
 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

864 

6. สรุปผลการวิจัย 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการน าเสนอตัวช้ีวัดส าหรับ
ประเมินสมรรถนะสายการผลิต โดยได้อธิบายถึงความหมาย
และวิธีการชี้วัดของตัวช้ีวัดแต่ละแง่มุม รวมไปถึงการน าเสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างแง่มุม เพื่อให้ผู้ที่น าผลการประเมิน
สมรรถนะไปวางแผนในการปรับปรุงสายการผลิตสามารถ
ทราบได้ถึงผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสมรรถนะด้านใด
ด้านหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการท างานในกระบวนการผลิตไม้อัด โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรม
อุตสาหการ จากการศึกษากระบวนการผลิตพบปัญหาคุณภาพจนท าให้เกิดการซ่อมงานจ านวนมาก โดยเฉพาะปัญหา          
พื้นโป่งด้านหน้าในกระบวนการผลิตไม้อัดชนิด AAA (ไม้อัดยางแผ่นความยาว 2440 มิลลิเมตร ความกว้าง 1220 
มิลลิเมตร และความหนา 4 มิลลิเมตร) ดังนั้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์งานวิจัยจึงต้องท าการลดจ านวนการซ่อมแซม
งานจากปัญหาดังกล่าว โดยการน าเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาโดยการถามว่าท าไม -ท าไม มาท าการการวิเคราะห์           
หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง แล้วก าหนดแนวทางการปรับปรุงวิธีการท างานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ อาทิ 
การศึกษางาน การก าหนดจุดควบคุมคุณภาพเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์ การใช้เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา
เพื่อควบคุมรอบอายุกาว การปรับปรุงพื้นที่การท างานด้วยกิจกรรม 5ส. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและการอบรม
พนักงาน หลังการปรับปรุงสามารถลดสัดส่วนการซ่อมงานเฉลี่ยส าหรับปัญหาพื้นโป่งด้านหน้าในกระบวนการผลิตไม้อัด            
ชนิด AAA จากร้อยละ 8.5 เหลือเพียงร้อยละ 3.0 คิดเป็นร้อยละ 64.71 ในการปรับปรุงคุณภาพการท างานของ
กระบวนการผลิตไม้อัด 
ค าหลัก  คุณภาพไม้อดั  ลดจ านวนงานซ่อม  เทคนิควิศวกรรมอตุสาหการ 
 
Abstract 
This research aimed to develop a quality of work on plywood production by applying the industrial 
engineering techniques. From the process investigation, it found plenty of quality problems which 
increase a number of reworks particularly, bloated problem on plywood face in AAA model (length 
2440 mm, width 1220 mm and thickness 4 mm). So as to achieve the research objective this requires 
to reduce a number of reworks from plywood surface problem, why-why analysis technique was applied 
to analyze a root cause of problem. Then, many industrial engineering techniques were consequently 
used for example, work study, Q-point setting for product acceptable level, visual control for glue life 
control, working area improvement with 5S including standard work procedure development and 
employee training. After improvement, the results showed that the average proportion of rework in AAA 
model production particularly bloated problem on plywood face was decreased from 8.5% to 3.0% 
with 64.71% of improvement in quality of work on plywood production. 
Keywords:  quality of plywood, rework reduction, industrial engineering techniques 
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The Reduce Ice Usage in Raw Meat Selection Process 
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บทคัดย่อ 
     ในกระบวนการคัดเลือกเนื้อสด จ้าเป็นต้องใช้น้้าแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อสดเสียหายหรือเกิดการเน่าเสีย ของโรงงาน
ตัวอย่าง(อุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แข็ง) จากการศึกษาพบว่ามีประเภทเนื้อไก่สดหลายประเภทที่ต้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือก และในแต่ละประเภทเนื้อไก่ใช้จ้านวนพนักงานไม่เท่ากัน แต่น้้าแข็งถูกบรรจุจนเต็มรางสแตนเลสที่ใช้บรรจุน้้าแข็งเพื่อ
รองถาดการคัดเนื้อในทุกกะการท้างาน จึงเกิดพื้นท่ีว่างงานซึ่งเป็นพื้นที่น้้าแข็งถูกใส่ เป็นสาเหตุให้ปริมาณน้้าแข็งที่น้ามาใช้ใน
แต่ละวันมีมากเกินความจ้าเป็น ผู้วิจัยจึงหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดผังและก้าหนดขนาดของสถานีงานให้เป็น
มาตรฐานโดยค้านึงถึงจ้านวนพนักงาน และค้านวณปริมาตรน้้าแข็งที่ต้องใช้ในแต่ละสถานีงาน จึงท้าให้มีรูปแบบการก้าหนด
ปริมาณการใช้น้้าแข็งที่ชัดเจน โดยปริมาณการใช้น้้าแข็งสูงสุดอยู่ท่ี 122 กิโลกรัม/วัน สามารถลดการใช้น้้าแข็งลงร้อยละ 47.5 
ส่งผลให้มีการเบิกน้้าแข็งออกมาใช้ในปริมาณที่จ้าเป็นเท่าน้ัน  
ค้าหลัก สถานีงาน,ผังสถานีงาน,ลดปริมาณการใช้น้้าแข็ง,กระบวนการคัดเลือกเนื้อสด 
 
Abstract 
 
     Ice is required in raw meat selection process in order to prevent damage or spoilage. The objective of 
this research is to reduce ice usage in raw meat selection process  of a selected factory, a case study of 
frozen food. 
     There are several types of raw chicken meat to be selected. Which require different number of workers 
for each type of chicken meat selection. However, in every work shift ice is fully spread out over stainless 
steel ice well station where raw chicken tray are put on. This causes a waste of ice at unutilized space. This 
paper proposes method for improvement by design new layout and determine length of each work station 
by considering number of workers. Then an amount of ice required for each work station is calculated. As 
a result, amount usage can be reduced by 47.5% and ice is used only in the amount needed. 
Keyword  work station, layout of work station, reduce ice usage, raw meat selection process. 
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1.บทน้า 
     สายการผลิตกรณีศึกษา เป็นสายการคัดเลือกเนื้อสด
โดยในกระบวนการจะมีน้้าแข็งมาเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ
ของเนื้อไก่ ซึ่งสภาพการท้างานปัจจุบันมีการเติมน้้าแข็ง
จนเต็มรางคั ด เนื้ อ  แต่ ไม่ ได้ ใ ช้พื้นที่ คั ด เนื้ อ ได้ เต็ ม
ประสิทธิภาพ ท้าให้มีบริเวณที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และเป็น
การใช้น้้าแข็งอย่างสิ้นเปลือง เป็นสาเหตุให้ต้องมีการ
จัดรูปแบบผังของสถานีงานให้เป็นแบบแผน เพื่อให้
สามารถก้าหนดปริมาณการใช้น้้าแข็งในแต่ละวันได้อย่าง
ชัดเจน 
 
2.ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
     งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับปรุงวิธีการ 
ท้างานและการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) การปรับปรุงวิธีการท้างานสามารถ ท้าได้
ง่ายโดยอาศัยหลักการลดความสูญเปล่า 7 ชนิด (7 
WASTES) ซึ่งประกอบด้วย 1) ความสูญเสียเนื่องจากการ
ผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2) ความสูญเสีย 
เนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง ( Inventory) 3) ความ 
สูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transpiration) 4) ความ
สูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)  5) ความ
สูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) 6) ความ
สูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) 7) ความสูญเสีย
เนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) และใช้หลักเกณฑ์ 
ECRS ในการปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วยการก้าจัดงานที่ไม่
จ้าเป็นออกไป (Eliminate),การรวมงาน(Combine) การ
จัดล้าดับขั้นตอนการท้างานใหม่ (Rearrange) การท้าให้
กระบวนการท้างานง่ายขึ้น (Simplify) จากนั้นจัดสมดุล
สายการผลิต (Production Line Balancing) คือการจัด
งานให้กับสถานี งานต่ า งๆ ในโรงงานที่ มี การผลิ ต
ต่อเนื่องกันไปตลอดสายการผลิตโดยพยายามท้าให้ภาระ
งานในแต่ละสถานีงานมีความสมดุลกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อท้าให้จ้านวนสถานีงานที่จ้าเป็นในสายการผลิตน้อย
ที่สุดหรือมีประสิทธิภาพของสายการผลิตสูงสุด ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสามารถบรรลุได้โดยการจัดงาน 
เข้าสถานีงานที่สามารถท้าให้เวลาการว่างงานของสถานี 

งานมีน้อยที่สุด มีประสิทธิภาพของสายการผลิตสูงสุด 
หรือมีการสูญเสียความสมดุลน้อยที่สุด (Balance Delay) 
และหัวใจหลักของการจัดแผนผังในงานวิจัยนี้คือหลักการ
และทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ(Systematic 
Layout Planning; SLP) เป็นกระบวนการวางผังโรงงาน
ที่มุ่ งเน้นไปที่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถานี และ
กิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการ ว่าควรมีการจัดวางอย่างไร 
แล้วพิจารณาระดับความใกล้ชิดของแต่ละสถานีโดย
พยายามให้สถานีต่างๆมีภาระงานที่สมดุลกัน ซึ่งเป็น
แนวทางในการลดระยะทางและลดเวลาในการขนย้าย
วัสดุให้น้อยลงช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการท้างานมากขึ้น 
โดยทั่วไปหลักการการออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ 
( Systematic Layout Planning, SLP)นี้  มั ก จ ะ ถู ก
น้ามาใช้วิเคราะห์พิจารณากับผังใหญ่ทั้งโรงงาน แต่ผู้วิจัย
จะน้าหลักการมาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตที่เล็กลงมา 
ซึ่งข้อดีของหลักการ SLP คือ สามารถผลิตสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยต้นทุนที่ต่้าเนื่องจากมีผังที่ดี ท้าให้สามารถ
ควบคุ มก ารผลิ ต ได้ ง่ า ย  ไ ด้ ผลิ ต ผลที่ มี คุณภาพดี 
เพื่อส่งลูกค้าได้ทันตามก้าหนดเวลา มีการใช้ทรัพยากรการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล ท้าให้ได้ผลก้าไร คุ้มค่ากับเวลา
และการลงทุนไปในการท้าธุรกิจ 
 
3.วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการท้างานปัจจุบัน 
ข้อมูลทั้งในอดีตที่ถูกจัดเก็บในเอกสารและข้อมูลสภาพ
ปัจจุบันเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างมากที่จะช่วยให้สามารถ
ก้าหนดตัวช้ีวัด และท้าให้การด้าเนินงานการแก้ไขปัญหา
ในทุกๆจุดมีเหตุและผลประกอบ ซึ่งบางข้อมูลผู้วิจัยต้อง
ท้าการส้ารวจด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ
อย่างแท้จริงโดยใช้หลักการลดความสูญเปล่า 7 ชนิด มา
ใช้เพื่อพิจารณาความสูญเปล่าที่ท้าให้เกิดการใช้น้้าแข็งใน
ปริมาณเกินจ้าเป็น พิจารณาถึง 1) ความสูญเสียเนื่องจาก
การผลิตน้้าแข็งมากเกินไปหรือไม่ 2) ความสูญเสียการกัก
เก็บน้้าแข็งไว้เป็นเวลานานในตู้ผลิตน้้าแข็งหรือไม่ 3) 
ความสูญเสียที่เกิดจากการขนย้ายน้้าแข็งหรือไม่ 4) ความ
สูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของพนักงานหรือไม่        
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5) น้้าแข็งละลายไปสูญเปล่าไม่ ได้ ใ ช้งานเนื่องจาก
กระบวนการผลิต 6) ความเสียเปล่าน้้าแข็งจากการรอคอย 
7) ความสูญเสียน้้าแข็งจากของเสียในกระบวนการ จาก
การใช้หลักการลดความสูญเปล่า 7 ชนิด ท้าให้ผู้วิจัยเห็น
ถึงสภาพปัจจุบันของกระบวนการ ที่ก่อให้เกิดการใช้
น้้าแข็งในปริมาณเกินจ้าเป็น คือ ความสูญเปล่าใน
กระบวนการ ความสูญเปล่าของการปล่อยพื้นที่ท่ีมีน้้าแข็ง
ให้ละลายไปโดยไม่ได้ใช้งาน จากนั้นท้าการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดในกระบวนดังต่อไปนี้ 
 
3.1.1 เวลาท้างานและจ้านวนพนักงาน  
     เวลาท้างานในหนึ่งวันจะแบ่งการท้างานเป็น 2 กะ คือ
กะกลางวัน(day shift)และกะกลางคืน(night shift) ใน
หนึ่งกะจะถูกแบ่งออกเป็นเป็น 2 ช่วง ดังนี้ กะกลางวัน จะ
มีช่วงแรกคือเวลา 08.00-12.00 น. ช่วงที่สองคือ 13.00-
17.00 น. กะกลางคืน ช่วงแรกคือเวลา 20.00-00.00 น. 
ช่วงที่สองคือ 01.00-05.00 น. 
     จ้านวนพนักงานทั้งหมดในสายการผลิตมี 21 คน โดย
มีพนักงานคัดเนื้อ 16 คน,ตักเนื้อจากถัง 1 คน,เทเนื้อลง
ถัง 1 คน,หยิบถาดให้ 1 คน,รวมถาดมาส่ง 1 คน,ม้วน
ถุงพลาสติก 1 คน พนักงานจะไม่อยู่ประจ้าที่ตลอดเวลา
เนื่องจากพนักงานสามารถเคลื่อนย้ายไปท้าแผนก
ใกล้เคียงได้หากแผนกนั้นท้างานไม่ทันเวลา ซึ่งจ้านวน
พนักงานท่ีใช้ในการคัดเนื้อจะไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับประเภท
เนื้อที่ท้าการคัดซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท และในทุกๆช่วง
ของการท้างานจ้านวนของพนักงานก็จะไม่เท่าเดิม เช่น 
ช่วงเช้าคัดเนื้อ SBB ใช้พนักงานคัด 14 คน และช่วงบ่าย
คัดเนื้อ SBB เช่นเดียวกันแต่ใช้พนักงานคัด 16 คน ฉะนั้น
เราจะยึดจ้านวนความจุของพนักงานที่สามารถจุได้สูงสุด
ในราง คือ 16 คน โดยยืนฝั่งละ 8 คน 
 
3.1.2 ปริมาณการใช้น้้าแข็ง 
     ในแต่ละ กะการท้างานน้้าแข็งจะถูกเติมจนเต็มรางคัด
เนื้อจากข้อมูล มีการใช้น้้าแข็งประมาณ 232 กิโลกรัมต่อ
วัน ซึ่งเท่ากับว่าใช้ 116 กิโลกรัมตอ่กะ และใช้ 58 กิโลกรัม
ต่อช่วง  

3.1.3 ขนาดรางคัดเนื้อและความยาววัสดุอุปกรณ์ 
     ในสายการผลิตมีเครื่องจักรอยู่หนึ่งเครื่องคือสายพาน
ล้าเลียงถาดเนื้อ และด้านข้างสายพานทั้งสองฝั่งมีราง 
สแตนเลสเป็นพื้นที่ส้าหรับคัดเนื้อ โดยน้้าแข็งจะถูกบรรจุ
ลงในรางนี้ มีความยาว 8.535 เมตรและกว้าง 33.5 
เซนติเมตร โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดเนื้อมี ถาดใหญ่
( large tray) , ถ าด เล็ ก ( small tray) และถุ งพลาสติ ก
(plastic bag) โดยความยาวถาดใหญ่ 26 เซนติเมตร
,ความยาวถาดเล็ ก  24 เซนติ เมตรและความยาว
ถุงพลาสติก 21 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 
 
3.2 ออกแบบผังสถานีงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
สถานีงาน 
     การออกแบบผังสถานีงานขึ้น ผู้วิจัยมองเห็นว่าใน

สภาพปัจจุบันไม่มีการก้าหนดสถานีงานให้กับพนักงาน ไม่

มีการก้าหนดพื้นที่บรรจุน้้าแข็งในปริมาณที่จ้าเป็นต่อวัน 

จากหลักการและทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ 

(Systematic Layout Planning; SLP) เป็นกระบวนการ

วางผังโรงงานที่มุ่งเน้นไปที่ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานีหรือกิจกรรมต่างๆ ว่าควรมีการจัดวางใกล้กันหรือไม่ 

ในที่นี้จะน้าหลักการมาประยุกต์ใช้กับสถานีงานย่อยใน

สายการผลิตกระบวนการคัดเนื้อสด จากนั้นพิจารณา

ความใกล้ ชิดของแต่ ละสถานี งานทีละสถานี ว่ ามี

ความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยพยายามให้สถานีงานมีภาระ

งานที่สมดุลกัน เพื่อเป็นการลดการใช้พื้นท่ีและลดเวลาใน

การเคลื่อนย้ายถาดและอุปกรณ์อื่นๆให้น้อยลง ฉะนั้น

เพื่อให้เป็นแบบแผนที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานผู้วิจัยจึง

สร้างแผนผังสถานีงานนี้ขึ้น โดยค้านึงถึงความยาวของ

พื้นที่ ความยาวของวัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงความแตกต่าง

ของจ้านวนพนักงานคัดเนื้อกับประเภทของเนื้อ 4 

ประเภทและรูปแบบของการคัด มี 2 แบบ คือคัดลงถาด 

และคัดลงถุงพลาสติก  
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รูปที่ 1 ผังสถานีงานคัดเนื้อลงถุงพลาสติก 
การออกแบบผังสถานีงานดังแสดงในรูปที่ 1 เป็นการคัด

เนื้อสดในรูปแบบคัดลงถุงพลาสติก โดยในสถานีงานของ

หนึ่งพนักงานจะประกอบด้วย 1 ถุงพลาสติก 1 ถาดใหญ่

และ 1 ถาดเล็กซึ่งเป็นถาดเนื้อไม่ได้มาตรฐาน(defect) 

โดยจะให้พนักงานใช้ถาดเล็กที่คัดเนื้อไม่ได้มาตรฐาน

(defect)ร่วมกันในกรณีนี้พนักงานมีจ้านวนคู่ จะได้ความ

ยาวของสถานีงานทั้งหมดเท่ากับ 118 เซนติเมตร แต่

เนื่องจากว่าถุงพลาสติกบรรจุเนื้อต้องขยับเป็นระยะ

เพื่อให้เนื้ออัดแน่นเต็มถุงพลาสติก ฉะนั้นจึงประมาณ

ความยาวของสถานีงานที่ 130 เซนติเมตร และในกรณีที่

จ้านวนพนักงานคัดเนื้อเป็นจ้านวนคี่จะมี 1คน มีสถานี

งานที่ใช้ถาดdefectคนเดียว ซึ่งจะได้ความยาวของสถานี

งานเท่ากับ 71 เซนติเมตร และเพื่อให้ถุงพลาสติกขยับจึง

ประมาณความยาวของสถานงีานที่ 75 เซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผังสถานีงานคัดเนื้อลงถุงพลาสติกแบบไม่มีน้้าแข็งใต้ถาดเนื้อ

ไม่ได้มาตรฐาน(defect) 

จากหลักเกณฑ์ECRS ที่มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการ ซึ่ง

ประกอบด้วยการก้าจัดงานที่ไม่จ้าเป็นออกไป  การท้าให้

กระบวนการท้างานง่ายขึ้น จากหลักเกณฑ์ ECRS นี้เป็น

ผลให้เกิดการตัดน้้าแข็งใต้ถาดเนื้อที่ไม่ได้มาตรฐาน

(defect)ออก ซึ่งการตัดน้้าแข็งส่วนนี้ออกไม่ส่งผลเสียต่อ

เนื้อแต่อย่างใดเพราะเนื้อก็ยังได้รับความเย็นของน้้าแข็ง

จากด้านข้างถาดอยู่ ดังนั้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิจึงออกแบบผัง

สถานีงานดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าสถานีงานต่อหนึ่ง

พนักงานมีรูปแบบเหมือนกันทั้งหมดคือ มีถาดใหญ่และ

ถุงพลาสติก ความยาวของสถานีงานเท่ากับ 47 เซนติเมตร 

และเพื่อเว้นพื้นที่ให้ถุงพลาสติกได้ขยับจึงประมาณความ

ยาวของสถานีงานท่ี 50 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3 ผังสถานีงานคัดเนื้อลงถุงพลาสติก(จ้าลองจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ผังสถานีงานคัดเนื้อลงถาด 

การออกแบบสถานีดังแสดงในรูปที่ 4 ส้าหรับการคัดเนื้อ

ลงถาดเล็ก โดยในสถานีจะประกอบไปด้วย ถาดใหญ่และ

ถาดเล็ก ถาดเล็กจะมีทั้งใส่เนื้อดี(good meat)และเนื้อที่

ไม่ได้มาตรฐาน(defect) โดยในกรณีแรกคือ สองสถานี

งานใช้ถาดคัดเนื้อdefect ร่วมกัน ซึ่งจะได้ความยาวของ

สถานี 124 เซนติเมตร โดยประมาณความยาวให้หยิบถาด

ออกไปวางบนสายพานล้าเลียงได้สะดวกจึงประมาณความ

ยาวสถานีท่ี 130 เซนติเมตร กรณีที่พนักงานมีจ้านวนคี่จะ

ได้ใช้ถาดคัดเนื้อdefect คนเดียวจึงประมาณความยาว

สถานีท่ี 75 เซนติเมตร 
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รูปที่ 5 ผังสถานีงานคัดเนื้อลงถาดแบบไม่มีน้้าแข็งใต้ถาดเนื้อไม่ได้

มาตรฐาน (defect) 

ด้วยเหตผุลเดียวกับรูปที่ 2 จึงท้าให้ได้รูปที่ 5 เมื่อตัด

น้้าแข็งใต้ถาดใส่เนื้อdefectออกแล้วจะได้ความยาวของ

สถานีงานเท่ากับ 50 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 ผังแสดงสถานีงานคัดเนื้อลงถาด(จ้าลองจริง) 

 

3.3 การค้านวณหาปริมาณการใช้น้้าแข็ง 

     ผังการคัดเนื้อทั้งสองแบบใช้วิธีการค้านวณความยาว

รางสแตนเลสแบบเดียวกันคือแบบไม่มีน้้าแข็งใต้ถาดเนื้อ

ไม่ได้มาตรฐาน(defect)  

โดย จ้านวนสถานีงานท่ีปรากฏในขณะนั้นหมายความว่า

จะมี จ้านวนพนักงานงานคัดเท่ากบัจ้านวนสถานีงาน เช่น 

1 สถานีงาน เท่ากับมี 1 พนักงานคัด ถ้ามี 2 สถานีงาน 

เท่ากับมี 2 พนักงานคัด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า จ้านวน

พนักงานท่ีท้างานในกะ จะแสดงถึงจ้านวนของสถานีงาน

ในกะนั้น 

50 เซนตเิมตร x สถานีงาน         (1) 

จากสมการ(1) จะเห็นว่าความยาวของสถานีงานที่ใช้

ค้านวณเพื่อก้าหนดปริมาณการใช้น้้าแข็งคือรูปแบบ 50 

เซนติเมตร/พนักงาน/สถานี 

ตัวอย่างเช่น 50 ซม. x 16 สถานี = 800 ซม.         

ในหนึ่งวันท้างานมีทั้งหมด 4 ช่วง คิดเป็นความยาวท้ังวัน

ต่อวันจะได้ 800 ซม. x 4 = 3,200 ซม. 

ดังนั้นในหนึ่งวันหากใช้พนักงานเต็มอัตราทั้ง 4 ช่วง ความ

ยาวรางสแตนเลสที่ใช้บรรจุน้้าแข็งเท่ากับ 3,200 ซม./วัน 

จากข้อมูลสภาพปัจจุบันระบุว่า น้า้แข็งบรรจุลงรางสแตน

เลส 58 กิโลกรัม/1,402.5 เซนติเมตร/ช่วง ดังนั้นจะได้ว่า

มีการใช้น้้าแข็งไป 4,756 กิโลกรมั/115,005 เซนติเมตร/

เดือน ในหนึ่งเดือนจะมีวันท้างานเฉลี่ย 20.5 วัน 

เมื่อน้าวิธีการจดัผังสถานีงานแบบใหม่มาใช้ร่วมกับ 

สมการ(1) ซึ่งจะดูที่ยอดการใช้จ้านวนพนักงานสูงสุดใน

เนื้อสดประเภทนั้นๆ และมีสถานีงานเพียง 50ซม./คน จะ

ได้ความยาวของรางสแตนเลสที่ใช้บรรจุน้้าแข็งตลอด

เดือนเท่ากับ 60,425ซม./เดอืน จากนั้นน้าจ้านวนความ

ยาวรางสแตนเลสแบบเดิมคือ 115,005ซม./เดอืน หาร

ความยาวใหม่ท่ีได้จากผังสถานีงานใหม่จะได้ส่วนต่างดังน้ี

115,005÷60,425=0.525 จากปริมาณน้้าแข็งที่ใช้ใน

ปัจจุบันคือ 232กก./วัน น้าปรมิาณการใช้น้้าแข็งต่อวัน

คูณส่วนต่างจะได้ปรมิาณน้้าแข็งที่พอดีกับจ้านวนพนักงาน

คัดเนื้อ 232x0.525=122กก./วัน  

 

4. ผลการวิจัย 
    ผลที่ ได้จากการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด
ปริมาณการใช้น้้าแข็งในสายการคัดเนื้อ พบว่าหลังจากมี
การจัดแผนผังสถานีงาน ท้าให้บนรางสแตนเลสคัดเนื้อมี
การจ้ากัดพื้นที่ของน้้าแข็งอยู่ที่สถานีงานละ 50 ซม. จาก
แต่เดิมที่ไม่มีการก้าหนดความยาวของแต่ละสถานี ไม่มี
การก้าหนดปริมาณน้้าแข็งที่ใช้แต่ละวัน หลังจากที่มีการ
ก้าหนดแบบแผนนี้ขึ้นมาท้าให้ลดการใช้น้้าแข็งลงจากแต่
ก่อนถึง ร้อยละ 47.5 คิดเป็น 122 กิโลกรัมต่อวัน จากเดิม
ที่ใช้ 232 กิโลกรัมต่อวัน โดยคิดเป็นต้นทุนการผลิตดังนี้  
      บริษัทผลิตน้้าแข็งใช้เอง โดยมีต้นทุน  
0.4 บาท/กก. × 232 กก./วัน = 92.8 บาท/วัน 
92.8 บาท/วัน x 20.5 วัน = 1,902.4 บาท/เดือน 
1,902.4 บาท/เดือน x 12 เดือน = 22,828.8 บาท/ปี  
ต้นทุนน้้าแข็งหลังจากมีการจัดสถานีงาน 
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0.4 บาท/กก. × 122 กก./วัน = 48.8 บาท/วัน 
48.8 บาท/วัน x 20.5 วัน = 1,000.4 บาท/เดือน 
1,000.4 บาท/เดือน x 12 เดือน = 12,004.8 บาท/ป ี
ซึ่งลดสามารถต้นทุนลงได้ 10,824 บาท/ปี 
 
5.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่
ท้างาน และเป็นการก้าหนดระเบียบการเบิกจ่ายน้้าแข็ง
ออกมาใช้อย่างจ้าเป็น จากการด้าเนินการพบว่าสามารถ
ลดปริมาณการใช้น้้าแข็งในสายการคัดเนื้อสดลงได้ ท้าให้
ไม่เกิดพื้นที่น้้าแข็งว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์และน้้าแข็ง
ละลายไปโดยเปล่าประโยชน์ และการปรับปรุงน้ีท้าให้เกิด
สถานีงานที่เป็นระเบียบแบบแผน ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 
รูปที่ 5 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     1) ผู้บริหารควรจัดท้ากิจกรรมหรือการอบรมเกี่ยวกับ
จิตส้านึกในการท้างานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักและจิตส้านึกในการท้างาน เช่นการเก็บ
บันทึกข้อมูลที่เป็นจริง  
     2)  ควรจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับรู้ ถึ ง
ข้อบกพร่องและผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน แก้ไข ตรวจสอบและติดตามผลต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ที่ได้
อนุญาตใหข้้อมูลของทางโรงงานและได้ให้ ความสะดวกใน 
การท้างานวิจัยตลอดจนพนักงานฝ่ายผลิตทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการท้างานวิจัยครั้งนีเ้ป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่มันส าปะหลังและประเมินด้วยหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องสับโม่มันส าปะหลัง และเปรียบเทียบเครื่องสับโม่ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม ซึ่งเครื่องสับโม่เป็นหัวใจหลักส าคัญโดยใช้ใบเลื่อยเป็นตัวแยกเม็ดแป้งให้หลุดออกจากเส้นใย การด าเนินงาน
วิจัยประกอบด้วย 1) การศึกษารายละเอียดของเครื่องสบัโม่ 2) ค านวณหาปริมาณแป้งที่ไดแ้ละปริมาณแป้งที่สญูเสียไปใน
กาก 3) เปรียบเทียบเครื่องสับโม่ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  4) หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่  
จากการศึกษาพบว่าเครื่องสับโม่รุ่นใหม่ มีก าลังการผลิต 14,400 ตันต่อเดือน  ปริมาณแป้งที่โม่ได้เฉลี่ย 2,630           
ตันต่อเดือน ปริมาณสูญเสียแป้งในกากเฉลี่ย 483.30 ตันต่อเดือน การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่โดยเปลี่ยนใบเลื่อย
จาก 5 เป็น 8 ครั้งต่อเดือน ประสิทธิภาพการโม่เพิ่มขึ้นจาก 75.44% เป็น 82.80%  คิดเป็นมูลค่า 965,050บาทต่อเดือน 
เครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบัน มีก าลังการผลิต 6,390 ตันต่อเดือน ปริมาณแป้งที่โม่ได้เฉลี่ย 1,170 ตันต่อเดือน ปริมาณสูญเสีย
แป้งในกากเฉลี่ย 222.05 ตันต่อเดือน การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่โดยเปลี่ยนใบเลื่อยจาก 3 เป็น 4 ครั้งต่อเดือน 
ประสิทธิภาพการโม่เพิ่มขึ้นจาก 51.04% เป็น 55.11%  คิดเป็นมูลค่า 196,575 บาทต่อเดือน  ผลการเปรียบเทียบด้วย
หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประกอบด้วย ราคาเครื่องจักร ราคามันส าปะหลัง ราคาใบเลื่อย ค่าแรงงานพนักงาน   ค่า
ไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษา มูลค่าซาก ผลตอบแทน อายุการใช้งาน เครื่องสับโม่รุ่นใหม่มีความคุ้มทุนมากกว่าเครื่องสับโม่รุ่น
ปัจจุบัน  โดยมีมูลค่าปจจุบันสุทธิเทากับ  2,385,932.38 บาท มีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.00  มีอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการเทากับ 21.29 % ซึ่งเปนคาอัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ใชในการ
ค านวน 11% และมีระยะเวลาในการคืนทุน 1.14 ป  
ค าหลัก  เครื่องสับโม,่ มันส าปะหลัง, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 
Abstract 

This paper aims to ascertain, through engineering economics, comparative performance of 
two cassava raspers, one installed in a factory and the other newly imported; both employ rasping 
blades, central to separation of starch granules from cell walls. The study is divided into four main 
sections: 1) investigating in details features of both raspers, 2) calculating an overall volume of starch 
both extracted and lost in a pulp, 3) comparing the machines through the use of engineering 
economics, and 4) exploring a viable method for enhancement. From the study, the capacity of the 
imported machine is found to be 14,400 tons/months, with the overall yield of 2,630 tons/month and 
a total loss of 483.30 tons/months. After performance enhancement by changing blades, on a 
monthly basis, from 5 to 8 times, its efficiency increases from 75.44% to 82.80%, a rise, in financial 
terms, of 965,050 Baht/month. As for the existing model, its capacity is 6,390 tons/months, with the 
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overall yield of 1,170 tons/month and a total loss of 222.05 tons/months. After performance 
enhancement by changing blades, on a monthly basis, from 3 to 4 times, its efficiency increases from 
51.04% to 55.11%, a rise, in financial terms, of 196,575 Baht/month. According to a comparison, 
employing machine price, cassava root prices, blade prices, labor cost, electricity charge, maintenance 
cost, scrap value, and useful life, the imported machine is of higher economic worth, with net present 
value (NPV) of 2,385,932.38 Baht, benefit-cost ratio (B/C ratio) of 1.00, internal rate of return (IRR) of 
21.29% (11% higher that an interest rate used for the calculation), and a payback period of 1.14 years. 
Keywords:  Rasper, Cassava, Engineering economics 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังถือเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มันส าปะหลัง
มากกว่าร้อยละ 60 ถูกใช้ในการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกแป้งมันส าปะหลังอันดับหนึ่งของ
โลก มีมูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 36 ของมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส าปะหลัง [1] มันส าปะหลังเป็นพืช
ที่ทนต่อทุกสภาพอากาศ ทนแห้งแล้งได้ดี สามารถเติบโตได้
ในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ าฝนน้อย ปรับตัวในดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า ทนต่อสภาพดินที่เป็นกรด เจริญเติบโตได้ดีในดิน
ทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทราย มันส าปะหลังเป็นพืชที่เก็บ
สะสมอาหารไว้ในรากสะสมในรูปคาร์โบไฮเดรตคือแป้ง    
การเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุครบ 12 เดือน ข้ึนไป [2] 
       บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 
2542 ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 1 ต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย เป็นบริษัทในเครือบริษัท ชลเจริญกรุ๊ป ประกอบ
กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ภายใต้การ
รับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL มีระบบการผลิต
เป็นแบบต่อเนื่อง เน้นการใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตเป็น
หลัก มีจ านวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 207 คน โดยมีแผนกการ
ผลิตทั้งหมด 4 แผนก ได้แก่ แผนกผลิต แผนกควบคุม
คุณ ภาพ แผนกซ่อมบ ารุ ง และธุรการ  การผลิตแป้ ง         
มันส าปะหลังเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การท าความ
สะอาด การสับโม่ การสกัดแป้ง การก าจัดกากอ่อน การ
เหวี่ยงแยกแป้ง การสลัดแห้ง การอบแห้งและการบรรจุ[3] 
 จ าก ก า รศึ ก ษ าข้ อ มู ล ก ร ะ บ วน ก า รผ ลิ ต แ ป้ ง            
มันส าปะหลัง พบว่ามีปริมาณการสูญเสียแป้งไปในกากเป็น
จ าน วนมาก [4]  เค รื่ อ งสั บ โม่ ถื อ เป็ นหั ว ใจ ส าคั ญ ใน
กระบวนการผลิต ท าหน้าที่ในการลดขนาดหัวมันส าปะหลัง
ให้เล็กลงประมาณ 1-2 นิ้ว ภายในเครื่องสับโม่มีลักษณะเป็น
เครื่องหมุนคล้ายลูกกลิ้งทรงกระบอกตัดมีใบเลื่อยขนาดเล็ก
จ านวนมาก ท าหน้าที่ในการขูดหัวมันส าปะหลังที่ตกลงมาให้
เป็นช้ินละเอียด เครื่องสับโม่จะท าลายผนังเซลล์ (Cell Wall) 
ของมันส าปะหลังให้แตกเพื่อแยกเม็ดแป้งออกมา มีการเติม

น้ าเพื่อให้สามารถโม่หัวมันส าปะหลังได้ง่าย ใช้น้ าหมุนเวียน
เพื่อการประหยัดน้ าลดการสูญเสียแป้งไปกับน้ าทิ้ง ถ้าเครื่อง
สับโม่ท างานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือการสับโม่ไม่ละเอียด      
จะส่งผลให้มีเม็ดแป้งติดไปกับกากเป็นจ านวนมาก เม็ดแป้ง
จ าแนกได้ เป็ น  2 ชนิ ด  ป ระกอบด้ วย เม็ ดแป้ งอิ สระ        
(Free Starch) เป็นเม็ดแป้งที่สามารถหลุดออกจากเส้นใยอยู่
อย่างอิสระ และเม็ดแป้งที่ติดในกาก (Bound Starch) เป็น
เม็ดแป้งที่ ไม่สามารถหลุดออกมายังคงติดอยู่กับเส้นใย      
การลดขนาดมันส าปะหลังเพื่อให้เส้นใยเกิดการฉีกส่งผลให้
เม็ดแป้งที่ติดกับกากหลุดออกมาจากเส้นใยได้ [5] ลักษณะ
การท างานของเครื่องโม่ดังรูปที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ภาพตัดขวางเครื่องโม่ และการจัดเรียงใบเลื่อยบนลูกกลิ้ง  
 
 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยการลด
ขนาดอนุภาคแป้งมันส าปะหลังโดยใช้เครื่องโม่ ความเร็วรอบ 
จ านวนใบเลื่อย และความสูงซี่เลื่อยท าให้ขนาดอนุภาค  
หั วมั น ส าป ะห ลั งบ ดมี ขน าดละ เอี ย ดน้ อยกว่ า  148 
ไม โครเมตร  ท า ให้ ป ริม าณ ได้ เม็ ด แป้ งอิ ส ระ เพิ่ ม ขึ้ น         
ความเร็วรอบยังส่งผลต่อปรมิาณการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นดว้ย[6]  
โรงงานได้เห็นความส าคัญในการลงทุนซื้อเครื่องสับโม่รุ่นใหม่
ติดตั้งในสายการผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่         
มันส าปะหลังและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องสับโม่รุ่น
ใหม่ในสายการผลิตที่  1 และเครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบันใน

ตะแกรง 

น้ า มันส าปะหลัง 

ระยะปากช้าง 
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สายการผลิตที่ 2 ด้วยการประเมินด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม เพื่อน าข้อมูลเสนอให้กับทางโรงงานในการ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องสับโม่รุ่นใหม่ต่อไป 
 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
       2.1 ศึกษารายละเอียดเครื่องจักรในการผลิต เครื่องสับ
โม่รุ่นใหม่ในสายการผลิตที่ 1 เครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบันใน
สายการผลิตที่ 2   
 2.2 การหาปริมาณแป้งอิสระที่ได้และแป้งที่ติดในกาก 
1) วิธีการหาปริมาณแป้งอิสระที่ได้เก็บตัวอย่างน้ าแป้งที่ผ่าน
การโม่บดมา 100 กรัม ผสมน้ า 500 มิลลิลิตร น ามากรอง
ด้วยผ้ากรอง พักแป้งให้ตกตะกอน 1 ช่ัวโมง แล้วน าแป้งที่
ตกตะกอนไปเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณของแป้ง 2) วิธีการหา
ปริมาณแป้งที่ติดในกาก เก็บตัวอย่างกากมันส าปะหลัง
หลังจากการสับโม่ 100 กรัม ผสมน้ า 500 มิลลิลิตร น าเข้า
เครื่องปั่น 2 นาที พักแป้งให้ตกตะกอน 1 ช่ัวโมง น าแป้งที่
ตกตะกอนไปเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณของแป้ง การค านวณหา
ประสิทธิภาพการสับโม่มันส าปะหลัง และปริมาณแป้งที่
สูญเสียไปในกากจากสมการ [7] 
 
                                                                    (1) 
    
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              (2) 

 
 
 

 
 2.3 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน เครื่องสับโม่รุ่นใหม่
ในสายการผลิต 1 และเครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบันในสายการ  
ผลติ2 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ ได้แก่ ต้นทุนในการ
ลงทุน (Investment Cost) ต้นทุนในการผลิต (Production 
Cost) ต้ นทุ น ในการบ ารุ งรั กษ า  (Maintenance Cost)      
การเก็บข้อมูลประกอบด้วย ราคาเครื่องสับโม่ ราคาใบเลื่อย 
ราคามันส าปะหลัง ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง   
เครื่องสับโม่ อายุการใช้งานของเครื่องสับโม่  รวมไปถึง
ผลตอบแทนในการลงทุน น าข้อมูลมาค านวณเปรียบเทียบ
ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนของ
โครงการ ระยะเวลาในการคืนทุน [8]         
       2.3.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
บ่งบอกถึงจ านวนผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับตลอดระยะเวลา
ของโครงการ หรือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม 
(Present Value of Benefit: PVB) หั ก ออก ด้ วย มู ล ค่ า
ปัจจุบันของต้นทุนรวม (Present Value of Cost: PVC)   

การค านวณ NPV มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือ เป็นบวกแสดงว่า
โครงการมีความเหมาะสมที่จะลงทุนหรือเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่า หาก NPV มีค่าน้อยกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นลบการ
ลงทุนในโครงการไม่คุ้มค่า การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิจาก
สมการ  
 
 

     NPV = ∑
𝐵𝑡

 (1+𝑟) 𝑡
𝑛
𝑡=0 − ∑

𝐶𝑡

 (1+𝑟) 𝑡
𝑛
𝑡=0               (3) 

 
โดยที่  NPV คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ , Bt คือ 
ผลตอบแทนของโครงการในปีที่  t, Ct คือค่าใช้จ่ายของ
โครงการในปีที่ t, r คือ อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียโอกาสของทุน, t คือ ปของโครงการปีที่ 0, 1, 2, n,   
n คือ อายุของโครงการ (ป) 
       2.3.2 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของโครงการ 
(Internal Rate of Return: IRR) เป็นการค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในโครงการ อัตรา
ผลตอบแทนจะเป็นอัตราที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ
ศูนย์ หรือ ผลตอบแทนที่ได้รับเท่ากับเงินลงทุนครั้งแรก     
ส าหรับเกณฑ์ตัดสินใจ ถ้าค่า IRR ที่ได้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย 
หรือค่าเสียโอกาสของทุน จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ถ้าค่า 
IRR ที่ได้ต่ าว่าอัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของทุน จะเป็น
การลงทุนที่ไม่คุ้มค่า การค านวณอัตราผลตอบแทนของ
โครงการ จากสมการ 

 
 

      IRR = ∑
𝐵𝑡

 (1+𝑟) 𝑡
𝑛
𝑡=0 − ∑

𝐶𝑡

 (1+𝑟) 𝑡
𝑛
𝑡=0 = 0            (4) 

 

       2.3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(Benefit per cost ratio: B/C ratio) อัตราส่วนระหว่าง
มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ ส าหรับเกณฑ์
ตัดสินใจ ถ้า B/C = 1 แสดงว่าผลตอบแทนท่ีได้จากโครงการ
มีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายที่ เสียไปพอดี  ถ้า B/C < 1 แสดงว่า
ผลตอบแทนที่ได้จากโครงการมีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป 
ถ้า B/C > 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้จากโครงการมีค่า
มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป การค านวณอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุนจากสมการ  
 
 

       B/C =     
∑

Bt

(1+r)t
n
t=0

∑
Ct

(1+r)t
n
t=0

                             (5) 

 
 

        2.3.4 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการคนืทุน (Payback 
period: PB) เป็นการพิจารณาโครงการลงทุนจากมูลค่าเงิน

ปริมาณแป้งที่ผลติได้ท้ังหมด(ตัน)  
ปริมาณแป้งทีเ่ข้ากระบวนการผลติ(ตัน) 

= X100 

ปริมาณแป้งท่ีสูญเสียในกากมัน(ตนั)  
ปริมาณแป้งทีเ่ข้ากระบวนการผลติ(ตัน) 

= X100 
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ลงทุนที่เสียไปกับระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากการ
ลงทุนคืนสามารถค านวณได้โดยการค านวณหากระแสเงินสด
สะสมสุทธิในแต่ละงวดเวลา จนกระทั่งกระแสเงินสดสะสม
สุทธิเป็นบวก หากกระแสเงินสดสะสมสุทธิเปลีย่นจากการติด
ลบมาเป็นบวกงวดเวลาใดหมายถึงระยะเวลาคืนทุนเกิดขึ้น
ภายในงวดเวลานั้น  
           2.4หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่
วิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดปริมาณแป้งที่
สูญเสียไปกับกากมันส าปะหลังระหว่างขั้นตอนการสับโม่  
มันส าปะหลัง โดยการศึกษาความเหมาะสมของระยะเวลา
การเปลี่ยนใบเลื่อยในเครื่องสับโม่ 
 
3.ผลการวิจัย 
  3.1 เครื่องสับโม่รุ่นใหม่ในสายการผลิตที่  1 ใช้ 
มอเตอร์ 530 แรงม้า ความเร็วรอบ 2,900 รอบต่อนาที 
จ านวนใบเลื่อย 204 ใบ มีก าลังการผลิต 480 ตันต่อวัน หรือ 
14,400 ตันต่อเดือน เครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบันในสายการผลิตที่ 
2 ใช้มอเตอร์ 180 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที 
จ านวนใบเลื่อย 172  ใบ มีก าลังการผลิต 213 ตันต่อวัน 
หรือ 6,390 ตันต่อเดือน เครื่องสับโม่รุ่นใหม่และเครื่องสับโม่
รุ่นปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2  
 

 
 รูปที่ 2 เครื่องสับโม่รุ่นใหม่และเครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบัน 
 
 3.2 การหาปริมาณแป้งอิสระที่ได้และแป้งที่ติดในกาก
ของเครื่องสับโม่รุ่นใหม่ในสายการผลิตที่ 1 และเครื่องสับโม่
รุ่นปัจจุบันในสายการผลิตที่ 2  
   3.2.1 ปริมาณแป้งอิสระที่ได้และแป้งที่ติดในกาก
เครื่องสับโม่รุ่นใหม่ในสายการผลิตที่ 1 มีรอบระยะเวลาใน
การสลับและเปลี่ยนใบเลื่อย 6 วัน คือ 3 วันสลับ 3 วัน
เปลี่ยนใบเลื่อย มันส าปะหลังเปอร์เซ็นต์แป้ง 28% ก่อนเข้า
เครื่องสับโม่ พบว่าวันที่ 1, 2 และ3 ปริมาณแป้งอิสระที่ได้ 
89.5, 87.53, 85.3 ตันต่อวัน ตามล าดับ ปริมาณแป้งอิสระที่
ได้เฉลี่ย 87.66 ตันต่อวัน หรือ 2,630 ตันต่อเดือน  ปริมาณ
แป้งที่ติดในกากมันส าปะหลังซึ่งเป็นปริมาณแป้งที่สูญเสียไป
7.10, 16.34, และ24.90 ตันต่อวัน ตามล าดับ    ปริมาณ

แป้งที่ติดในกากเฉลี่ย 16.11 ตันต่อวัน หรือ 483.30 ตันต่อ
เดือน ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณแป้งอิสระที่ได้และแป้งที่ติดในกากเครื่องสับโม่รุ่น
ใหม่ในสายการผลิตที่ 1   

รายการ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
มันส าปะหลัง (ตัน) 480 480 480 
ปริมาณแป้งอิสระที่ได้ (กรัม/กิโลกรัม) 226.38 232 211.22 
ปริมาณแป้งที่ติดในกาก(กรัม/กิโลกรัม) 14.78 37.04 51.97 
กระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 310 367 445 
ค่าไฟฟ้า (บาท) 14,983 17,739 21,509 
แป้งที่ได้ต่อวันความชื้น 13% (ตัน) 89.5 87.53 85.3 
แป้งที่ได้ต่อวันความชื้น 0% (ตัน) 77.86 76.15 74.22 
แป้งที่สูญเสียต่อวัน (ตัน) 7.10 16.34 24.90 
ประสิทธิภาพ(%) 80.80 82.80 75.44 

 

  3.2.2 ปริมาณแป้งอิสระที่ได้และแป้งที่ติดในกาก
เครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบันในสายการผลิตที่ 2 มีรอบระยะเวลา
ในการสลับและเปลี่ยนใบเลื่อย 12 วัน คือ 6 วันสลับ 6 วัน
เปลี่ยนใบเลื่อย มันส าปะหลังเปอร์เซ็นต์แป้ง 28% ก่อนเข้า
เครื่องสับโม่ พบว่าวันที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ปริมาณแป้ง
อิสระที่ได้ 40.20, 35.35, 34.54, 32.92, 32.11 และ30.49 
ตันต่อวัน ตามล าดับ ปริมาณแป้งอิสระที่ได้เฉลี่ย 39 ตันต่อ
วัน หรือ 1,170 ตันต่อเดือน ปริมาณแป้งที่ติดในกากมัน
ส าปะหลังซึ่งเป็นปริมาณแป้งที่สูญเสียไป 6.12, 6.74, 6.56, 
6.74, 7.97 และ 10.28 ตันต่อวัน ตามล าดับ    ปริมาณแป้ง
ที่ติดในกากเฉลี่ย 7.40 ตันต่อวัน หรือ 222.05 ตันต่อเดือน 
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2   ลักษณะก่อนและหลังการใช้งาน
ใบเลื่อยในเครื่องโม่ ฟันของใบเลื่อยจะหักไม่มีความคมไม่
สามารถลดขนาดของมันส าปะหลังและไม่สามารถแยกเม็ด
แป้งอิสระและเม็ดแป้งที่ติดในกากได้ มีปริมาณการสูญเสีย
แป้งติดไปกับกาก ใบเลื่อยก่อนและหลังการใช้งาน ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ใบเลื่อยก่อนและหลังการใช้งานในเครื่องโม่ 
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ตารางที่ 2 ปริมาณแป้งอิสระที่ได้และแป้งที่ติดในกากเครื่องสับโม่       
รุ่นปัจจุบันในสายการผลิตที่ 2   

 
 3.3 ต้นทุนและผลตอบแทน เครื่องสับโม่รุ่นใหม่ใน
สายการผลิต 1 และเครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบันในสายการผลิต 2   
กระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง ประกอบด้วย ราคา
เครื่องสับโม่ ราคาใบเลื่อย ราคามันส าปะหลัง ค่าไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องสับโม่ อายุการใช้งานของ
เครื่องสับโม่ รวมไปถึงผลตอบแทนในการลงทุน แสดงข้อมูล
ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ต้นทุนและผลตอบแทนเครื่องสับโม่รุ่นใหม่และเครื่องสับโม่
รุ่นปัจจุบัน 

รายการ เครื่องสับโม่รุ่นใหม่ 
(บาท ) 

เครื่องสับโม่รุ่น
ปัจจุบัน (บาท) 

1.ราคาเครื่องจักร 3,700,000 1,500,000 
2.ต้นทุนในการผลิต   
   2.1 หัวมันส าปะหลังสด 198,576,000 88,118,100 
   2.2 ราคาใบเลื่อย 685,440 192,640 
  2.3 ค่าแรงงานพนักงาน 252,000 252,000 

3.ค่าไฟฟ้า 2,137,363 1,303,102 
4.ต้นทุนในการบ ารุงรักษา 35,000 50,000 
5.อายุเครื่องจักร (ปี) 15 15 
6.มูลค่าซาก 761,797 523,018 
7.ผลตอบแทน 202,510,000.00 90,090,000.00 

  

 3.4 ผลการวิเคราะห์ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
เปรียบเทียบเครื่องสับโม่รุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบัน ค านวณหา
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนของโครงการ 
(IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) และ
ระยะเวลาคืนทุน จากต้นทุนและผลตอบแทน แสดงในตาราง
ที่ 4  
ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   

รายการ เครื่องสับโม่รุ่นใหม่ เครื่องสับโม่รุน่ปัจจุบัน 
NPV (บาท) 2,385,932.38 -138,337.12 
B/C ratio 1.00 1.00 
IRR (%) 21.29 9.49 
ระยะเวลาคืนทุน(ปี) 1.14 1.14 
 
 3.5 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่    
มันส าปะหลัง ลดปริมาณการสูญเสียแป้งในกากมันส าปะหลัง 
การปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการสลับและเปลี่ยนใบเลื่อยใน
เครื่องสับโม่ 
 3.5.1เครื่องสับโม่รุ่นใหม่ในสายการผลิต 1 เพิ่ม
ความถี่ในการสลับและเปลี่ยนใบเลื่อยจาก 3 วันสลับ 3 วัน
เปลี่ยน เป็น 2 วันสลับ 2 วันเปลี่ยน จะสามารถลดปริมาณ
แป้งที่ติดในกากมันส าปะหลังจาก 24.90 ตันต่อวัน เป็น 
16.34 ตันต่อวัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสับโม่
มันส าปะหลังจาก 75.44 % เป็น 82.8 % 
 3.5.2 เครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบันในสายการผลิต 2 
เพิ่มความถี่ในการสลับและเปลี่ยนใบเลื่อยจาก 6 วันสลับ 6 
วันเปลี่ยน เป็น 4 วันสลับ 4 วันเปลี่ยน  จะสามารถลด
ปริมาณแป้งที่ติดในกากมันส าปะหลัง จาก 10.28 ตันต่อวัน 
เป็น 6.74 ตันต่อวัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ  
สับโม่มันส าปะหลังจาก 51.4 % เป็น 55.11 % 
 
4. สรุปผล 
 จากการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่   
มันส าปะหลังและประเมินด้วยหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
พบว่าเครื่องสับโม่รุ่นใหม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจาก
มีค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 2,385,932.38 บาทอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 1.00 อัตราผลตอบแทน
ของโครงการ (IRR) 21.29% และมีระยะเวลาในการคืนทุน 
1.14 ปี และผู้วิจัยมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
สับโม่มันส าปะหลังเพื่อลดปริมาณแป้งที่ติดไปกับกาก โดย
การเพิ่มความถี่จ านวนครั้งในการเปลี่ยนใบเลื่อย เครื่องสับโม่
รุ่นใหม่จากการเปลี่ยนใบเลื่อยจาก 5 เป็น 8 ครั้งต่อเดือน 
ประสิทธิภาพการโม่เพิ่มขึ้นจาก 75.44% เป็น 82.80% คิด
เป็นมูลค่า 965,050 บาทต่อเดือน เครื่องสับโม่รุ่นปัจจุบัน

รายการ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 
มันส าปะหลัง
(ตัน) 

213 213 213 213 213 213 

ปริมาณแป้งที่
ได้ (กรัม/
กิโลกรัม) 

188.46 165.71 161.92 154.34 150.55 142.97 

ปริมาณแป้งที่
ติดในกาก 
(กรัม/
กิโลกรัม) 

28.69 31.60 30.77 31.61 37.40 48.17 

กระแสไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

174 185 193 197 192 193 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

8,410 8,942 9,328 9,522 9,280 9,328 

แป้งที่ได้ต่อ
วันความชื้น 
13% (ตัน) 

40.20 35.35 34.54 32.92 32.11 30.49 

แป้งที่ได้ต่อ
วันความชื้น 
0% (ตัน) 

34.97 30.75 30.04 28.64 27.93 26.52 

แป้งที่สูญเสีย
ต่อวัน (ตัน) 

6.12 6.74 6.56 6.74 7.97 10.28 

ประสิทธิภาพ
(%) 

67.29 59.17 57.81 55.11 53.79 51.04 
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เพิ่มความถี่ในการเปลี่ยนใบเลื่อยจาก 3 เป็น 4 ครั้งต่อเดือน 
ประสิทธิภาพการโม่เพิ่มขึ้นจาก 51.04% เป็น 55.11%  คิด
เป็นมูลค่า 196,575 บาทต่อเดือน ควรมีการศึกษาวัสดุที่
น ามาใช้ท าใบเลื่อยเพื่อท่ีจะสามารถสกัดแป้งในมันส าปะหลัง 
ได้มากขึ้น มีอายุการใช้งานท่ียาวนานข้ึน และลดการสูญเสีย
แป้งที่ติดไปในกากมันส าปะหลัง  
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บทคัดย่อ 
โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บรักษาสินค้าซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากไม่น้อย
กว่าสายงานการผลิต เพราะระบบการจัดเก็บรักษาสินค้าสามารถช่วยให้มีความสะดวกในเรื่องของการกระจายสินค้าการ
ขนส่งสินค้า และช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการศึกษาข้อมูลของระบบการท างานและการกระจายสินค้าในคลังสินค้าโดย
เริ่มจากวางแผนข้อมูลที่มีความส าคัญต่อระบบคลังสินค้าขนาดและที่ตั้ง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจ าลองใน
โปรแกรม Flexsim® พบว่าจุดล าเลียงสินค้าบนสายพานเป็นจุดคอขวด จึงได้หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
การเพิ่มจ านวนคนและเพิ่มสายพานในการส่งสินค้า ผลลัพธ์ที่ได้คือแถวคอยลดลงจากร้อยละ  89.8 เหลือร้อยละ 48.7 
และความสามารถในการล าเลียงสินค้าจากร้อยละ 10.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50.9 ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของคลังสินค้าได้สูงสุด 
ค าหลัก แบบจ าลอง การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการคลังสินค้า 
 
Abstract 
Generally, the key factors of industry warehouse management are efficient storage system, because the 
effective storage system assist facilitate the distribution of the products, reduce production costs and 
support transportation. By all these factors, researchers are interested in studying about work systems 
of a warehouse operation. We start by collecting all the required data of warehouse operation, such as 
the information on products, information on size and location. Then, use this information make 
simulation model using Flexsim® software. From modeling analysis found that the conveyor belt is a 
bottleneck in the production line. Therefore, ways to improve that problem were of primary focus. 
From the generate and evaluation of simulation experimentation finding that adding more staff in the 
assembly line resulted in a percentage reduction of queuing from 89.8% to 48.7% and ability in 
transporting the product increased from 10.2% to 50.9%. Therefore, it can be stated that this is the best 
alternative for increasing efficiency in this current warehouse management system. 
Keywords: Simulation, Efficiency, Warehouse Management 
 
 
1. บทน า 
 คลังสินค้าถือเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของโรงงานซึ่ง
จะแสดงออกทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านการบริหารจัดการของ
โรงงานถ้าโรงงานใดมีการจัดการคลังสินค้าที่ดีแสดงถึงมีการ

บริหารจัดการที่ดี ซึ่งในโรงงานอุตสาหากรรมต่าง ๆ จะพบ
ปัญหาเรื่องการจัดการคลังสินค้าเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ท า
ให้เกิดผลกระทบต่อโรงงานมากทั้งด้านการจัดเก็บสินค้า  
ด้านต้นทุนที่ไม่จ าเป็น ดังนั้นบทความนี้นี้จึงศึกษาวิธีการ
จัดการคลังสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บสินค้าเพื่อการ
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น ามาใช้ และสามารถลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีก
ด้วย 
 
2. ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การใช้แบบจ าลองในการจัดการคลังสินค้าควรค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า 2 ประการ คือ 1. 
สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอและ
ทันต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายและรักษา
ระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ และ 2. สามารถลดระดับการ
ลงทุนในสินค้าคงคลังต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อท าให้ต้นทุน
การผลิตลดลง [1] ในการจัดการคลังสินค้ามีกิจกรรมหลักอยู่ 
5 กิจกรรม คือ 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) เป็น
การรับสินค้าเข้า  2.ระบบเก็บสินค้า (Put-Away)  ระบบ
ตรวจสอบขนาดของพื้นที่และช้ันเก็บของ 3.กระบวนการ
แปลงหน่วย (Let-Down)  เป็นการแปลงหน่วยสินค้าเพื่อให้
การจ่ายหรือการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าท างานได้สะดวก 
4.การจ่ายสินค้า (Picking)เพื่อน าสินค้าที่จัดเก็บไว้มาท าการ
ตัดจ่าย  5.การตรวจนับคลังสินค้า (Counting) เป็นการ
ตรวจสอบจ านวนสินค้าที่มีอยู่จริงในคลังสินค้า [2] และใน
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  โดย
การจัดท าบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดและการใส่รหัสเพื่อความ
คล่องตัวในการขนส่งและการตรวจนับ [3] 
 ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจกับการ
จัดการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากคลังสินค้าเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุน การเก็บสินค้าคงคลังมีทั้งผลดี
และผลเสียขึ้นอยู่กับองค์กรที่จะบริหารคลังสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพซึ่งตามวัตถุประสงค์ที่จะมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
และบริการได้ทันต่อความต้องการลูกค้าด้วยต้นทุนที่
ประหยัดที่สุดที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจได้ [4] 
 การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการคลังสินค้า มีวิธี
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าคือการหาเวลา
มาตรฐานของการขนย้ายสินค้าจากส่วนการผลิตเข้าสู่
คลังสินค้า โดยจะใช้การจับเวลาหาเวลามาตรฐานท าให้พบ
ปัญหาคอขวด ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า
ของการผลิต [5] ในส่วนของคลังสินค้าจะมีการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งของพื้นที่ในคลังสินค้า เพื่อสามารถใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีการจัดการที่มีระบบมากขึ้น [6] 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ขอบเขตการวิจัย 

1) ศึกษาการจัดการคลังสินค้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถลดเวลา
รวมทั้งลดต้นทุนในการขนย้าย 

2) ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการใช้ช้ัน
วางสินค้าในการจัดเก็บ 
ขั้นตอนการด าเนินงานการวิจัยแสดงในรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
3.2 ที่มาของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาขั้นตอนการขนย้ายสินค้าโดยการเก็บ
ข้อมูลและการสอบถามพนักงานในส่วนของรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า พบว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าใช้
เวลามาก จึงได้ท าการศึกษาการสร้างแบบจ าลองเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว จากนั้นน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลอง
ในโปรแกรม Flexsim® เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
แสดงในรูปที่ 2 และข้อมูลการวิเคราะห์ Interarrival Time 
แสดงในรูปที ่3 
 

Data Characteristic Value 

Source file <edited> 

Observation type Real valued 

Number of observations 30 

Minimum observation 1.12 

Maximum observation 5.47 

Mean 2.63067 

Median 2.36 

Variance 1.01004 

Coefficient of variation 0.38204 

Skewness 1.04913 

 
รูปที่ 2 ข้อมูลทางสถิติจาก ExpertFit  

2 1 3 

เริ่มต้น 

เก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ 

สร้างแบบจ าลองในโปรแกรม Flexsim® 

หาทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการ 

ทางเลือกที่ 1, 2 และ 3 

เพิ่มพนักงาน เพิ่มสายพาน เพิ่มพนักงาน
และสายพาน 

สิ้นสุด 
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รูปที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห ์Interarrival Time จาก ExpertFit  
 
 

3.3 การสร้างแบบจ าลอง 
 บทความนี้ศึกษาการขนถ่ายและการจัดเก็บสินค้า โดย
สร้างแบบจ าลองในโปรแกรม Flexsim® ในการแก้ปัญหาคอ
ขวด โดยสนใจในส่วนของการล าเลียงสินค้าในการขนย้าย จึง
สร้างแบบจ าลองในการแก้ปัญหา 3 แบบคือ วิธีที่1. เพิ่ม
พนักงานจ านวน 1 คนในการขนย้าย วิธีที่2. เพิ่มสายพาน
ขนส่งสินค้าเพื่อลดแถวคอยในระหว่างการขนส่ง และวิธีที่3. 
เพิ่มพนักงาน 1 คนและเพิ่มสายพานขนส่งสินค้า โดย
แบบจ าลองนี้จะใช้หลักการของ FIFO คือ สินค้าที่ผลิตก่อน
จะถูกส่งไปยังลูกค้าก่อน 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 การแก้ปัญหาโดยการเพ่ิมพนักงาน 1 คน  

เพื่อลดแถวคอยของสินค้าในระหว่างการล าเลียง แต่
การเข้ามาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของสินค้าซึ่ งไม่
สอดคล้องกับความสามารถของคนในการล าเลียงสินค้า โดย
ผลที่ได้แสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงการท างานของสายพานเม่ือเพิ่มพนักงาน 1 คน 
 

4.2 การแก้ปัญหาโดยเพ่ิมสายพานการล าเลียง  
เป็นกระจายสินค้าเพื่อลดเวลาในแถวคอย เนื่องจาก

พนักงานในการล าเลียงสินค้าไม่เพียงพอกับขีดความสามารถ
ของสายพานการล าเลียงท่ีเพิ่มขึ้น โดยผลที่ได้ดังแสดงในรูปที่ 
5 ซึ่งแสดงการท างานของสายพานเมื่อเพิ่มสายพานเข้าไป 1 
สายพาน 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการท างานของสายพานเม่ือเพิ่มสายพาน 
 

4.3 การแก้ปัญหาโดยการเพ่ิมพนักงานและสายพาน 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล าเลียงสินค้าและเป็น

การลดเวลาในแถวคอยโดยกระจายสินค้าในสายพานการ
ล าเลียงที่เพิ่มขึ้นโดยผลที่ได้ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งแสดงการ
ท างานของสายพานเมื่อเพิ่มพนักงานและสายพาน 

 

Relative Evaluation of Candidate Models

  Location 0.0000

  Scale 1.0000

  Shape #1 27.7791

  Shape #2 11.55950

  Location 0.00000

  Scale 2.63067

  Shape 19.44826

  Location 0.00000

  Scale 19.01226

  Shape 8.20474

28 models are defined with scores between 0.00  and 97.22

Absolute Evaluation of Model 1 - Type VI

Evaluation: Good

Suggestion: Additional evaluations using Comparisons Tab might be informative.

Additional Information about Model 1 - Pearson Type VI

"Error" in the model mean

relative to the sample mean                         -5.6801 = 0.0%

Relative 

Score   Parameters   Model

97.22

92.59

92.59

1 - Pearson Type VI 

2 - Inverse Gaussion

3 - Pearson Type V

0% 10%

90%

empty conveying blocked

0%
7%

92%

1%

empty conveying blocked wait for transporter
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รูปที่ 6 แสดงการท างานของสายพานเม่ือเพิ่มพนักงานและสายพาน 
 จากผลการวิจัยในการแก้ปัญหาทั้ง 3 แนวทาง สรุปค่า
ต่าง ๆ ในแต่ละแนวทางการปรับปรุง แสดงผลในตารางที่ 1  
 
ตารางที ่1 แสดงค่าการปรับปรุงในแต่ละวิธี 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการสร้างแบบจ าลองโดยใช้โปรแกรม Flexsim® 
แสดงแบบจ าลองก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงใน
รูปที่ 7 และ รูปที่ 8 ตามล าดับ แบบจ าลองที่ดีที่สุดในการ

ปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าคือ การแก้ปัญหาโดยการเพิ่ม
พนักงานและเพิ่มสายพานการล าเลียง จากการปรับปรุงท า
ให้การล าเลียงสินค้าคล่องตัวเพิ่มขึ้นและแถวคอยในสายพาน
ลดลง โดยแถวคอยลดลง จากเดิม 89.8% ลดลงเหลือ 
48.7% ส าหรับความสามารถในการล าเลียงสินค้า จากเดิม 
10.2% เพิ่มขึ้นเป็น 50.9% จากการปรับปรุงดังกล่าวท าให้
การจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 
 

z  
รูปที่ 7 แบบจ าลองการด าเนินการกอ่นการปรับปรุง ในโปรแกรม Flexsim 

 
 

รูปที่ 8 แบบจ าลองการด าเนินการหลังการปรับปรุง ในโปรแกรม Flexsim 

0%

50%50%

0%

empty conveying blocked wait for transporter

ลักษณะแบบจ าลอง Blocked Empty 
Waiting for 
transporter 

Conveying 

ต้นแบบ 89.8 % 0 .0% - 10.2 % 
เพิ่มพนักงาน 90.3% 0.0% - 9.7% 

เพิ่ม
สายพาน 

สายพาน
ที่ 1 

93.9% 0.3% 0.1% 5.8% 

สายพาน
ที่ 2 

93.8% 0.3% 0.0% 5.9% 

เพิ่ม
พนักงาน
และ 
สายพาน 

สายพาน
ที่ 1 

50.2% 0.3 % 0.2% 49.4% 

สายพาน
ที่2 

47.2% 0.3% 0.2% 52.4% 
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การพยากรณ์อายุการใช้งานของชิ้นส่วนเคร่ืองจักรโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
กรณีศึกษาชิ้นส่วนบอลสกรู 

Machine component useful life forecasting using simply linear regression. 
Ball screw case study  
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บทคัดย่อ 

หนึ่งในกรรมวิธีการบ ารุงรักษาที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ ซึ่งจ าเป็นต้องหยุด
กระบวนการผลิตช่ัวคราว ส่งผลให้สูญเสียก าลังการผลิต ณ ช่วงเวลานั้น ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์
อายุการใช้งานของช้ินส่วนบอลสกรู โดยประยุกต์ใช้การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ท าการพยากรณ์อายุบอลสกรูเพื่อยกเลิก
วิธีการวัดระยะคลอนโดยตรง เปลี่ยนมาเป็นวิธีการนับจ านวนครั้งการใช้งานก าหนดจ านวนครั้งการใช้งานที่เหมาะสมเพื่อ
ท าการเปลี่ยนช้ินส่วนบอลสกรูก่อนจะเกิดปัญหา โดยสมการถดถอยที่น ามาใช้ สามารถพยากรณ์อายุการใช้งานได้ถูกต้อง 
84.5% และสามารถขจัดเวลาหยุดเครื่องเพื่อตรวจสอบเดือนละ 30 นาทีต่อเครื่อง หรือเทียบเป็นปริมาณการผลิตจ านวน 
72,000 ช้ินต่อเดือน 
ค าหลัก:  การถดถอยเชิงเส้นและสหสมัพันธ์อย่างง่าย, การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน, การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ 
 
Abstract 

In nowadays, the predictive maintenance is one of the widely used techniques for machine 
maintenance. However, there is a problem of this technique which allows the temporary stop during 
the production. This cause the loss of the machine capacity. The purpose of this study is to forecast 
the machine’s ball screw lifetime by using simple linear regression technique. The process is not to 
directly measure the backlash but to count every operating time to prevent the error caused by the 
machine’s ball screw. The result of the study had shown 84.5% of regression coefficient (R2) and 
eliminated the break time of maintenance process for 30 minutes per machine per month which can 
be calculated to 72,000 work pieces per month.  
Keywords:  Linear regression, Preventive maintenance, Predictive maintenance  
1.บทน า 

ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ทุกองค์กร
ให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ต้นทุนในการผลิตสินค้า การที่องค์กรจะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นทุน
ของการผลิตอีกด้วย โดยถ้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ มี

ประสิทธิภาพในการท างานจะท าให้สามารถผลิตสินค้าและ
บริการได้ อย่ างมีประสิทธิภ าพ  ดั งนั้ นองค์ กรต่ าง ๆ 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงให้ความส าคัญกับ
การดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้การใช้งานนั้น
สามารถท างานได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ  ท าให้การ
บ ารุงรักษาได้เข้ามามีบทบาท เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท างานได้อย่างเต็มเต็มประสิทธิภาพ[1] โดยรูปแบบ
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ของการบ ารุงรักษาที่ใช้กันโดยทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมจะ
ประกอบไปด้วย 

ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า เ ชิ งป้ อ งกั น   (Preventive 
Maintenance) เป็นการการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาหรือ
ระยะการด าเนินงานของกิจกรรม โดยจะท าการบ ารุงรักษา 
ถึงแม้ว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
[2 ] ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า เ ชิ ง พ ย า ก ร ณ์  (Predictive 
maintenance)  คือการใช้วิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ของ
เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ น ามาประยุกต์ใช้ในการวัดค่าต่างๆ 
หรืออาจเรียกว่าการติดตามสภาพเครื่องจักรหรือเรียกว่าการ
ติดตามสุขภาพเครื่องจักร การใช้เครื่องตรวจวัดเชิงปริมาณ
ส าหรับวิธีการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์  จะช่วยให้ได้ข้อสรุป
ในการประเมินสภาพของเครื่องจักร[3] ซึ่งสามารถจัดเตรียม
ล่วงหน้าส าหรับ แรงงาน  ช้ินส่วนอะไหล่ และสามารถ
ก าหนดเวลาการท างานเพื่อไม่ให้ขัดกับตารางการผลิตหลัก 
 
2.วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์คือ ช้ินส่วนอุปกรณ์ 
ความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistor) ซึ่งบริษัทกรณีศึกษานั้น
ใช้วิธีการ วัดการคลอนของ บอลสกรู (Ball screw) โดยใช้
เครื่องมือนาฬิกาวัด (Dial gauge) ร่วมกับเครื่องวัดดึง-กด 
(Push-pull gauge) ซึ่งจะตรวจวัดระยะการคลอนตัวของ
บอลสกรูของเครื่องจักรตัวอย่างแสดงในรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1กรรมวิธกีารวัดระยะคลอนของเครื่องจักรตัวอย่าง 

ซึ่ งขั้นตอนในการตรวจสอบระยะคลอนของ
เครื่องจักรตัวอย่างจะแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนในการตรวจสอบระยะคลอน 
ล าดับที ่ ค าอธิบาย 

1 ติดตั้ง Dial gauge เพื่อท าการวัดระยะคลอน  
2 ใช้ Push-pull gauge กดที่  M-magazine โดย

ใช้แรง 10N 
3 อ่านค่าจากหน้าปัดของ Dial gauge โดยค่าที่ได้

ต้องไม่เกิน 0.2 mm 
 

ซึ่งหากระยะคลอนตัวของบอลสกรูมากกว่าค่า
ก าหนดนั้นจะส่งผลให้เครื่องจักรท างานผิดพลาดและท าให้
เกิดของเสียในกระบวนการผลิตซึ่งส่งผลท าให้เกิดต้นทุนใน
การผลิต  
  ในการศึ กษานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อป ระ เมิ น 
ระยะเวลาในการเปลี่ยน ช้ินส่วนบอลสกรู โดยการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งการใช้งานและระยะคลอน
ที่เกิดขึ้นโดยประยุกต์ใช้การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย [4] เพื่อ
ขจัดขั้นตอนการวัดระยะคลอนทีใ่ช้เวลาในการตรวจสอบครั้ง
ละ 30 นาที ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ได้สร้างมูลค่าในการ
ท างาน ซึ่งข้ันตอนการท าวิจัยมีดังนี ้
 
2.1 การตรวจสอบวัดระยะคลอนของบอลสกรูเพ่ือเก็บเป็น
ข้อมูล 
 การตรวจวัดและวิธีการตรวจวัดระยะคลอนของ
บอลสกรูเครื่องจักรของบริษัทกรณีศึกษา พบว่า ระยะเวลา
การเข้าไปตรวจวัดสภาพเครือ่งจักรนั้น รอบระยะเวลาในการ
ตรวจวัดคือ 1 เดือน / ครั้ง โดยวัดทุก ๆ วันศุกร์สุดท้ายของ
เดือนและใช้เวลาในการท างานประมาณ 30 นาที ซึ่งจะมี
การวางแผนที่จะเข้าไปตรวจวัดลว่งหน้าไว้แลว้ หากพบระยะ
คลอนมีค่ามากกว่าค่าที่ก าหนดจะท าการเปลี่ยนช้ินส่วนบอล
สกรูชิ้นใหม่ โดยที่ตัวเครื่องมีการเก็บข้อมูลของจ านวนครั้งใน
การท างาน 
2.2 ท าการวัดค่าระยะความคลอนของบอลสกรูเมื่อใช้งาน
ไปแล้วหนึ่งเดือน 

ท าการตรวจวดัระยะคลอนของบอลสกรเูครื่องจักร
ของบริษัทกรณีศึกษา หลงัจากผ่านการใช้งานไปเป็น
ระยะเวลา 1 เดือนเพื่อเกบ็ไว้เป็นข้อมลูเพื่อน าไปหา
ความสัมพันธ์กับระยะคลอน 

 
ตารางที่ 2 จ านวนครั้งในการเคลื่อนที่และระยะคลอนของบอลสกรูใน 
1 เดือน 
เครื่องจักร
หมายเลข 

จ านวน
ครั้งการ
เคลื่อนที่

ใน 1 
เดือน
(ครั้ง) 

ค่าวัด
ระยะ
คลอน

ก่อนหน้า
(mm.) 

ค่าวัด
ระยะ

คลอนหลัง
ใช้งาน 1 
เดือน
(mm.) 

ระยะ
คลอนที่
เกิดขึ้น
(mm.) 

M/C 1 16,574 0.147 0.151 0.004 

M/C 2 26,833 0.019 0.025 0.006 

M/C 3 33,844 0.092 0.097 0.005 
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M/C 4 46,858 0.106 0.117 0.011 

M/C 5 58,853 0.038 0.049 0.011 

 
3. การค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคร้ังการเคลื่อนที่กับ
ค่าระยะความคลอนของบอลสกรู 

หาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งการเคลื่อนที่
กับค่าระยะคลอนของบอลสกรูด้วยการถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Linear Regression and 
Correlation) [5] ดังสมการที่ (1) โดยก าหนดให้ตัวแปร X 
หรือตัวแปรอิสระเป็นจ านวนครั้งการเคลื่อนที่ใน 1 เดือน 
และตัวแปร Y หรือตัวแปรตามเป็นระยะคลอนที่เกิดขึ้น  
รูปแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของประชากรคือ   
                       Y = βo + β1 + ɛ                         (1) 
โดยที่  βo คือ ระยะตัดแกน Y β1 คือ ความชันของเส้น
ถดถอย ɛ คือ ความคลาดเคลื่อนระหว่างค่า Y จริง กับค่าที่
ได้จากเส้นถดถอย 

เนื่องจากเราไม่สามารถหาค่าประชากรได้ การ
สร้างสมการถดถอยจะเป็นการสร้างโดยการประมาณค่าโดย
ท าการสุ่มตัวอย่างค่าของตัวแปร X และตัวแปร Y มาท าการ
ประมาณค่าสมการถดถอยขึ้นมา สมการถดถอยจากการ
ประมาณจะมีรูปแบบดังสมการที่ (2) 
      Y i = b0+b1Xi                    (2) 
โดยที ่ Y i คือค่าประมาณของ Yi ที่ได้จากเส้นถดถอย 
b0  คือค่าประมาณของ βo  b1  คือค่าประมาณของ β1 

จากจ านวนครั้งการใช้งานของช้ินส่วนบอลสกรู จะ
พบว่าช้ินส่วนบอลสกรูของเครื่องจักรถูกใช้งานไม่เท่ากัน 
เนื่องจากเครื่องจักรถูกก าหนดให้ผลิตงานต่างกัน ซึ่งแต่ละ
ประเภทของช้ินงานนั้นถูกผลิตในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลการวัดระยะคลอนก็จะมีระยะความคลอนที่แตกต่างกัน
ตามจ านวนการใช้งาน และเมื่อน าระยะคลอนในรอบ 1 
เดือนที่ผ่านมา (ค่าความแตกต่าง) มาท าการพล็อตลงใน
แผนภาพการกระจาย เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนการใช้งาน (จ านวนครั้งของการเคลื่อนที่)  กับระยะ
คลอน โดยก าหนดให้แกนนอนแสดงจ านวนครั้งของการ
เคลื่อนที่หรือจ านวนครั้งการใช้งาน (ตัวแปรอิสระ) และแกน
ตั้งแสดงค่าผลระยะคลอนจากการใช้งาน (ตัวแปรตาม) จะได้
กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงตามรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์เชิงเส้นระหวา่งจ านวนการเคลื่อนที่ และ
ระยะคลอนจากการใช้งาน ในเครื่องจักรตัวอย่าง 

  

จากแผนภาพการกระจาย จะได้สมการรูปแบบสมการ
ถดถอยดังสมการที่ (3)   

Yi= (1.8598X10-7) Xi + 5.9421X10-4     (3) 
 

 
 

รู ป ที่  3  สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ข อ ง ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  (Coefficient of 
determination) 
จากรูปที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 0.919 ค่า R 
= 0.919 หมายความว่า ระยะความคลอนและจ านวนครั้ง
การใช้งานมีความสัมพันธ์กันสูงประมาณ 91.90% และ
เนื่องจากค่า R เป็นบวก จะแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ถ้าจ านวนครั้งการใช้งานบอลสกรูมาก 
ค่าระยะความคลอนจะมีค่ามากตาม สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ R2 มีค่าเท่ากับ 0.845 ซึ่งหมายความว่า สมการ
ถดถอย     สามารถพยากรณ์ค่าระยะความคลอนได้ถูกต้อง 
84.5% ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่ามีค่า
เท่ากับ 0.001527 
 
3.2 ท าการทดสอบสมมติฐาน  

การทดสอบสมมติฐาน β1 เป็นการทดสอบว่าตัว
แปรอิสระ (X)  มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Y)   หรือไม่  หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือท าการทดสอบว่าตัวแปร X  มีผลต่อตัว
แปร  Y  หรือไม่ 
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ β1 โดย
ก าหนดเป็นสมมติฐาน ดังนี ้
 Ho:  β1= 0 หรือ Ho: ตัวแปรอิสระ X ไม่สามารถ
ประมาณค่าตัวแปรตาม Y ได ้
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 H1:  β1 ≠ 0 หรือ  Ho : ตัวแปรอิสระ X สามารถ
ใช้ประมาณค่าตัวแปรตาม Y ได ้
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงตาราง ANOVA จากโปรแกรม SPSS 
 

ผลจากตาราง ANOVA พบว่า Sig = 0.027 < ระดับ
นัยส าคญั (α) = 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 
นั่นคือ จ านวนครั้งการใช้งานมีผลต่อค่าระยะคลอน 
 
3.3 ค านวณหาจ านวนคร้ังการใช้งาน (X) ที่จะท าให้เกิด
ระยะคลอน เท่ากับ 0.2 mm. (ระยะคลอน  0.2 mm. 
เป็นระยะคลอนที่พบว่าจะท าให้เคร่ืองจักรเคร่ืองจักร
เร่ิมท างานผิดปกติ)  

Xi = (0.2- (5.9421X10-4)) / (1.8598X10-7) 
        Xi = 1072189 
หมายความว่า ที่ระยะคลอน 0.2 mm นั้นช้ินส่วนบอลสกรู
จะต้องเคลื่อนท่ีมาแล้ว 1,072,189 ครั้ง หรือ อายุการใช้งาน 
เมื่อคิดเป็นจ านวนครั้งการเคลื่อนที่คือ 1,072,189 ครั้ง 
 
4. ผลการศึกษา 
 
4.1การเปรียบเทียบกับค่าระยะคลอนที่วัดได้กับระยะ
คลอนที่ค านวณได้จากสมการถดถอย 

จากการตรวจวัดสภาพระยะคลอนของช้ินส่วน
บอลสกรูของเครื่องจักรกรณีศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ได้ผลสรุปเปรียบเทียบระยะคลอนที่ได้จากการวัด และระยะ
คลอนทีไ่ด้จากสมการถดถอยดังตารางที่ 3 4 และ 5  
 
ตารางที่ 3 จ านวนครั้งในการเคลื่อนที่และระยะคลอนของบอลสกรู
เดือนที่ 1 

เครื่องจักร
หมายเลข 

จ านวน
ครั้งการ
เคลื่อนที่ 
เดือนที่ 1 

(ครั้ง) 

ระยะ
คลอนที่
เกิดขึ้น
(mm.) 

ระยะ
คลอนที่ได้

จาก
สมการ
ถดถอย
(mm.) 

M/C 1 16,574 0.004 0.00367 

M/C 2 26,833 0.006 0.00584 

M/C 3 33,844 0.005 0.00688 

M/C 4 46,858 0.011 0.00931 

M/C 5 58,853 0.011 0.01154 

 
ตารางที่ 4 จ านวนครั้งในการเคลื่อนที่และระยะคลอนของบอลสกรู
เดือนที่ 2  

เครื่องจักร
หมายเลข 

จ านวน
ครั้งการ
เคลื่อนที่ 
เดือนที่ 2 

(ครั้ง) 

ระยะ
คลอนที่
เกิดขึ้น
(mm.) 

ระยะ
คลอนที่ได้

จาก
สมการ
ถดถอย
(mm.) 

M/C 1 35,768 0.011 0.00724 

M/C 2 54,227 0.012 0.01067 

M/C 3 66,572 0.012 0.01297 

M/C 4 97,699 0.021 0.01876 

M/C 5 117,773 0.025 0.02249 

 
ตารางที่ 5 จ านวนครั้งในการเคลื่อนที่และระยะคลอนของบอลสกรู
เดือนที่ 3  

เครื่องจักร
หมายเลข 

จ านวน
ครั้งการ
เคลื่อนที่ 
เดือนที่ 3 

(ครั้ง) 

ระยะ
คลอนที่
เกิดขึ้น
(mm.) 

ระยะ
คลอนที่ได้

จาก
สมการ
ถดถอย
(mm.) 

M/C 1 44848 0.012 0.00893 

M/C 2 57471 0.017 0.01128 

M/C 3 68308 0.014 0.01329 

M/C 4 114631 0.025 0.02191 

M/C 5 119041 0.027 0.02273 

 

 
รูปที่ 5 เปรียบเทียบระยะคลอนที่เกิดขึ้นจริงกับระยะคลอนที่ได้จาก
การค านวณ 
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5. สรุป 
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการขจัดกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าในกระบวนการผลิต ซึ่งในกรณีศึกษาในที่น้ีคือการหยุด
เครื่องจักรเพื่อท าการวัดตรวจสอบระยะคลอนของบอลสกรู
ของเครื่องจักรตัวอย่าง ซึ่งได้แก้ไขโดยการติดตั้งอุปกรณ์การ
นับจ านวนครั้งการเคลื่อนที่ของบอลสกรู เพื่อนับจ านวนครั้ง
ของการใช้งาน พร้อมทั้งท าการวัดระยะคลอนที่เกิดขึ้นเพื่อ
หาค่าความสัมพันธ์กันทางสถิติ เพื่อน าจ านวนครั้งในการใช้
งานช้ินส่วนบอลสกรูมาใช้พยากรณ์ค่าความคลอนของ
ช้ินส่วนบอลสกรูเพื่อก าหนดอายุการใช้งานเป็นจ านวนครั้ง
ในการเคลื่อนที่ ผลที่ได้พบว่าจ านวนครั้งในการเคลื่อนที่ของ
ช้ินส่วนบอลสกรูมีความสัมพันธ์กับค่าความคลอนของ
ช้ินส่วนบอลสกรูและสามารถใช้จ านวนครั้งในการเคลื่อนที่
เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนระยะคลอนของช้ินส่วนบอล
สกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถขจัด
กระบวนการที่ไม่สร้างมูลค่าได้แก่การวัดระยะคลอนซึ่ง
จะต้องท าทุกเดือนเป็นระยะเวลา 30 นาทีต่อเครื่องจักร 1 
เครื่อง โดยเวลาที่ขจัดออกไปนี้สามารถน ามาท าการผลิต
ผลิตภัณฑ์อันได้แก่ช้ินส่วนอุปกรณ์ ความต้านทานทางไฟฟ้า 
(Resistor) เป็นจ านวนถึง 72,000 ช้ินต่อเดือน   
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การปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้า โดยใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 
กรณีศึกษา บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด 

Improvement of shipping process by using Toyota Production System 
A Case study: Summit Auto Body Industry Co., Ltd. 
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บทคัดย่อ 
เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด (สาขา 2) มีการจัดส่งสินค้าแบบใช้ Milk run และแบบส่งตรง
(Direct) ถึงลูกค้า ส่งผลให้การท างานของพนักงานไม่สม่ าเสมอ และเกิดการรอคอยในกระบวนการจัดเตรียมสินค้า  จาก
ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมสินค้า โดยใช้เครื่องมือดังนี้ 1. มาตรฐาน
ในการท างาน (Standardized Work) 2. แผนภูมิความสมดุลของปริมาณงาน (Yamazumi Chart) และ 3. ตารางเวลา
การจัดเตรียมสินค้า (Shipping Time Table) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบโตโยต้า หลังจากการใช้ระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้าในการปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมสินค้า พบว่า สามารถลดเวลาการท างานล่วงเวลาในแผนก
จัดเตรียมสินค้าจาก 5 ช่ัวโมงต่อวัน เป็น 0 ช่ัวโมงต่อวัน และสามารถจัดสมดุลในกระบวนการเช็คสินค้าและการวางบิลได้ 
ซึ่งสามารถลดอัตราก าลังคนได้จาก 4 คนต่อกะ เป็น 3 คนต่อกะ 
ค าหลัก  ระบบการผลิตแบบโตโยต้า, มาตรฐานในการท างาน, แผนภูมิความสมดลุของปริมาณงาน, ตารางเวลาการ
จัดเตรียมสินค้า 
 
Abstract 
At present, Summit Auto Body Industry Co. Ltd. delivers products to customer by using Milk run and 
direct transportation. It has a negative effects on workers and waiting occurrence in shipping process. 
The objective of this research is improvement of shipping process by using 1.Standardized Work 
2.Yamazumi Chart and 3.Shipping Time Table which are part of Toyota Production System. The results 
revealed that over time in shipping process can be reduced from 5 hrs/day to 0 hr/day and balanced 
work load in Checker and Billing which can be decreased man power from 4 to 3 workers/shift. 
Keywords:  Toyota Production System, Standardized Work, Yamazumi Chart, Shipping Time Table 
 
1. บทน า 
 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในปัจจุบันมี
ความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา โดยฉพาะใน
ปัจจัยของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี[1] ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการบริการ ด้านคุณภาพสินค้า รวมไปถึงด้านราคา

สินค้า หนึ่งในส่วนประกอบหลักส าคัญของธุรกิจ ที่ช่วยให้
การด าเนินการสามารถแข่งขันและสร้างผลก าไรได้อย่าง
ต่อเนื่อง คือ การจัดการต้นทุน เมื่อจ าแนกต้นทุนตามแผนกที่
เกิดต้นทุน โดยการพิจารณาต้นจากการด าเนินงานในแผนก
ต่างๆ พบว่า ต้นทุนหลัก คือ ต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
และบริการ[2] ในการท าให้ต้นทุนด้านการผลิตอยู่ในปริมาณ
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ที่เหมาะสม จ าเป็นต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ โดยในภาคอุตสาหกรรม 
การลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ส่วนหนึ่ง
ของการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น คือ การศึกษาและปรับปรุง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง [3] โ ด ย ใ น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ได้ให้ความส าคัญอย่างมาก 
ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้รับผลกระทบไปด้วย 
 บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด (สาขา 2) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนต์ โดยมีประเภทของ
ผลิตภัณฑ์คือ Body Part และ Exhaust Part มีการจัดเตรียม
สินค้าก่อนจัดส่งถึงลูกค้า โดยลูกค้ามีรูปแบบการสั่งซื้อสินค้า
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การส่งสินค้ามีทั้งแบบ Milk run และ
แบบส่งตรงถึงลูกค้า บริษัทจึงจัดการด้านการจัดส่งสินค้าได้
อย่างล าบาก ไม่ได้มีการควบคุมและการก าหนดการใช้พื้นที่ 
ส่งผลให้การใช้พื้นที่ในการจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าไม่
สม่ าเสมอ การใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการจัดสินค้า มีปริมาณที่ไม่
สม่ าเสมอ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาและปรับปรุง
กระบวนการจัดเตรียมสินค้าก่อนการส่งมอบ กรณีศึกษา 
บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด (สาขา 2) โดยใช้
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) 
[4] เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการบริหารงานด้านการจัดส่ง
สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย 
2.1 วัตถุประสงค์ของงานวจิัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและปรับปรุง
กระบวนการจัดเตรียมสินค้าของแผนกคลังสินค้า และแผนก
จัดส่งสินค้า ของบริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด
(สาขา 2) 
2.2 ขอบเขตงานวิจัย 
 การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมสินค้า
ของแผนกจัดคลังสินค้า และแผนกจัดส่งสินค้า ของบริษัทซัม
มิท โอโต บอดี้  อินดัสตรี จ ากัด (สาขา 2) ครั้งนี้ จะใช้
เครื่ องมือจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า และแผนก
คลังสินค้ามีสินค้าเพียงพอต่อการส่งมอบลูกค้าเท่าน้ัน 
 
3. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดเตรียมสินค้า 
 งานวิจัยนี้จะท าการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การจัดเตรียมสินค้าของแผนกคลังสินค้า และแผนกจัดส่ง
สินค้า บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด (สาขา 2) 
โดยน าข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวมาวิเคราะห์และหาแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการจัดเตรียมสินค้า ใน

ขั้นตอนต่อไป ซึ่งข้อมูลต่างๆ มีดังนี้  
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดเตรียมสินค้า 
 ในภาพที่  1 แสดงสภาพปัจจุบันและกระบวนการ
จัดเตรียมสินค้าก่อนการส่งมอบลูกค้า โดยมีขั้นตอนเริ่มต้น
จากการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ไปจนถึงลูกค้ารับสินค้า  
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการจัดเตรียมสินค้าก่อนการส่งมอบ 

 
 ณ แ ผ น ก ค ลั ง สิ น ค้ า แ ล ะ แ ผ นก จั ด ส่ ง สิ น ค้ า มี
กระบวนการรับค าสั่งซื้อแต่ละลูกค้าแตกต่างกัน การจัดส่ง
สินค้าที่แตกต่างกัน คือ แบบ Milk run และแบบส่งตรงถึง
ลูกค้า จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลอัตราก าลังคนต่อ
กะ และการท างานล่วงเวลา ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลอัตราก าลังคนและการท างานล่วงเวลา 

ล าดับ รายละเอียด มากที่สุด น้อยที่สุด 
1. อัตราก าลังคน 4 คน/กะ 4 คน/กะ 
2. การท างานล่วงเวลา 5 ชม./วัน 2.5 ชม./วัน 

 
3.2 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดเตรียมสินค้า 
 จากข้อมูลข้างต้น และการสอบถามพนักงาน พบว่า มี
การจัดเตรียมสินค้าล่าช้า การจัดเตรียมสินค้าไม่ตรงตามรอบ
เวลาที่ลูกค้าก าหนดรับสินค้า และการจัดเตรียมสินค้าก่อน
ก าหนด 
 
4. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนกคลังสินค้าและแผนก
จัดส่งสินค้า 

น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและสอบถามพนักงาน
มาวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ 
ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ 
1. การจัดเตรียม
สินค้าลา่ช้า 

- ไม่มีการ
ก าหนด
มาตรฐาน

- รถบรรทุกรอ
รับสินค้า 
- ลูกค้าขาด2. การจัดเตรียม
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สินค้าไม่ตรงตาม
รอบเวลาทีลู่กค้า
ก าหนดการรับ
สินค้า 

กระบวนการ
จัดเตรียมสินค้า 
- ไม่มีการ
ตรวจสอบ
สภาพงาน
ปัจจุบัน 

ความเชื่อมั่น 
- มีผลต่อการ
ประเมินด้าน
การส่งมอบ 
- ค่าใช้จ่ายใน
การท างาน
ล่วงเวลา 

3. การจัดเตรียม
สินค้าก่อนก าหนด 

 
จากตารางข้างต้นพบว่า สาเหตุหลัก คือ ไม่มีการ

ก าหนดมาตรฐานกระบวนการจัดเตรียมสินค้า และไม่มีการ
ตรวจสอบสภาพงานปัจจุบัน เมื่อน ามาตรฐานการท างาน
(Standardized work) และแผนภูมิความสมดุลของปริมาณ
งาน (Yamazumi Chart) มาวิเคราะห์พบว่า กระบวนการ
เช็คสินค้าและการวางบิลเกิดการรอคอย เพราะมีเวลาการ
ท างานต่อรอบน้อยกว่ ากระบวนการ Shopping และ
กระบวนการตรวจสอบช้ินงานดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิความสมดุลของปริมาณงานในกระบวนการ

จัดเตรียมสินค้า 
 
5. แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากการตรวจสอบสภาพปัจจุบันในแผนกคลังสินค้า
และแผนกจัดส่งสินค้า พบว่า ปัญหาหลักมีทั้งสิ้น 3 ข้อ คือ 
1. การจัดเตรียมล่าช้า 2. การจัดเตรียมสินค้าไม่ตรงตามรอบ
เวลาที่ลูกค้าก าหนดรับสินค้า 3. การจัดเตรียมสินค้าก่อน
ก าหนด เมื่อน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า ไม่มีการก าหนด

มาตรฐานกระบวนการจัดเตรียมสินค้า และไม่มีการ
ตรวจสอบสภาพงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยมีแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ 
5.1 การปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยมาตรฐานการ
ท างาน (Standardized work) และแผนภูมิความสมดุล
ของปริมาณงาน (Yamazumi Chart) 
 จากภาพท่ี 2 พบว่า กระบวนการเช็คสินค้าและการวาง
บิลเกิดการรอคอย เพราะมีเวลาการท างานต่อรอบน้อยกว่า
กระบวนการ Shopping และกระบวนการตรวจสอบช้ินงาน 
ดังนั้นผู้วิจัยจัดท ามาตรฐานการท างานในแต่ละแผนกย่อยดัง
ภาพที ่3 เพื่อให้พนักงานท างานตามกรอบมาตรฐานเดียวกัน 
หลังจากก าหนดมาตรฐานการท างาน ผู้วิจัยน าเสนอการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยแผนภูมิความสมดุลของ
ปริมาณงาน โดยรวมกระบวนการเช็คสินค้าและการวางบิล
เข้าด้วยกัน ดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงตารางก าหนดมาตรฐานในการจัดเตรียมสินค้า 

 

PLACE WH 1 คน Mgr. Asst.Mgr. GL

เลขที ่

ขอ้ควรระวงั ( PROHIBITION )

element total

Movement Handling TT.( SEC) work time

1 ดงึ Picking List ออกจากตู ้Waiting Post ครัง้ละ่ 1 ใบ 1 50 50

1 Q ตรวจสอบ Tag Delivery กับ Picking List 8 20 160 Part No.และจ านวน ตอ้งตรงกัน

1 เดนิมาที ่Location จัดเก็บ Part 8 20 160

1 Q ตรวจสอบ Part No.Tag Delivery กับ Part No Tag Production 8 5 40

1 Q ตรวจสอบ Q'ty Tag Delivery กับ Q'ty Tag Production 8 5 40

3 1 เคลือ่นยา้ย Part มาที ่Preparation Area 8 50 400

กลับไปท าขอ้ 2 จนครบทัง้ Picking List และน า Picking List สง่ตอ่ให ้Q-Gate

Q 'T Y 8 B o x

150 850.00

2.50 14.17 T IM E 4 6 0 M IN S

WORKLOAD "KPI" IN CYCLE TIME

2.03 % 5 6 0 S e c

1.05 % 2 9 0 S e c

96.9 % 2 6 7 5 0 S e c

100.0 % 2 7 6 0 0 S e c

3.1 % 850 S e c

3.1 % Total element  time 2 7 6 0 0 Sec

Manpower 0.03 Person 14.17 Mins

Visualized Work Load

1

2

[ Internal Logistics Standardized Work Chart ]

Standardized Work Chart (Type# 3)

Process Name Shopping Part

2 เพือ่ใหเ้ห็นขัน้ตอน และ เวลาในการท างาน ใน Cycle Time

SW-WH-FG-001

วตัถปุระสงค ์( Purpose ) 1 เพือ่เป็นเอกสารประกอบของการท างานใน Process Safety Quality Revision No.0

Mr.Patara R.

จดุส ำคญั ( KEY POINTS ) Issued by 

1.จดุ Check  Point  ตอ้งตรงกัน 1.หา้มหยอกลอ้เลน่กันขณะปฏบิัตงิาน

2.สวมใสอุ่ปกรณ์ความปลอดภัยทกุครัง้ขณะปฏบิัตงิาน  3.ระวงั PART ร่วง

NO
Step element

Work Element Q'TY Key Point ( Safety ,Quality ,Knack )

Part No. ตอ้งตรงกัน

Q'ty ตอ้งตรงกัน

รวมการท างานจนจบ PROCESS  นับเป็นวนิาท ี(SEC)

Overveiw  Time 

in Cycle

Handling

Waiting

A V G .

EFFECTIVE DATE

T o t a l  e le m e n t   t im e

21/10/2015

D E T A IL

หรือ นับเป็นนาท ี(MINS)

KEY PERFORMANCE INDEX     

(KPI) 

Overveiw : Data Base  Time For Making TPS Kaizen

Movement Movement

Takt time raito percentage

Handling

Per Cycle

Total element takt time T o t a l  e le m e n t  t a k t  t im e

Workload W o rk lo a d

Actual time

Waiting

560.00

290.00

0
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1400

Wait ing

Handling

Movement

Total element  time 850 Sec.

Q-
GATE

Store IMCT

waiting post
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Shipping lane#6

Shipping lane#5

Shipping lane#4

Shipping lane#3

Shipping lane#2

Shipping lane#1

Shipping lane#8

Store  HONDA

Store IMCT Store HONDA

PREPARATI
ON AREA

 

2

3



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

892 

 
ภาพที่ 4 แสดงแผนภูมิความสมดุลของปริมาณงานในกระบวนการ
จัดเตรียมสินค้าหลังการปรับปรุง 
 
5.2 การป รับปรุง เวลาในการจัด เต รียมสินค้ า ด้วย
ตารางเวลา (Shipping Time Table) 
 หลังจากมีการก าหนดมาตรฐานในการท างาน ผู้วิจัย
เสนอแนวทางทางในการปรับปรุงเวลาในการจัดเตรียมสินค้า 
ด้ วยตารา ง เ วลา  (Shipping Time Table) ซึ่ ง สามารถ
น าไปใช้ในการควบคุมเวลาในการจัดเตรียมสินค้าและ
ควบคุมการปฏิบัติงานได้ ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่  5  แสดงเวลามาตรฐานในการจัดเตรียมสินค้าในแต่ละ
กระบวนการ 
  
6. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้า
ก่อนส่งมอบ โดยใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า กรณีศึกษา
บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้  อินดัสตรี จ ากัด (สาขา 2) มี
ผลการวิจัยดังนี้ 
6.1 การลดอัตราก าลังคนและเวลารอคอย 
 ข้อมูลจากการปรับปรุงกระบวนการท างานด้วย
มาตรฐานการท างาน (Standardized work) และแผนภูมิ
ความสมดุลของปริมาณงาน (Yamazumi Chart) พบว่า 

สามารถลดอัตราก าลังคนจาก 4 คนต่อกะ เป็น 3 คนต่อกะ 
และลดเวลารอคอยจาก 8.33 นาที เป็น 1.08 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 87.03 
6.2 การลดการท างานล่วงเวลา 
 ข้อมูลจากการปรับปรุงเวลาในการจัดเตรียมสินค้าด้วย
ตารางเวลา (Shipping Time Table) พบว่า สามารถลดการ
ท างานล่วงเวลาจาก 5 ชม.ต่อวัน เป็น 0 ชม.ต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 บริษัทควรท าแผนภูมิความสมดุลของปริมาณงาน 
(Yamazumi Chart) ในทุกๆ กระบวนการท างาน เพื่อเป็น
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน และลดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ้นภายในบริษัทให้หมดไป 
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YAMAZUMI CHART Delivery Process (After)

No. min No. min No. min No. min No. Sec.

1 0.83 1 0.67 1 2.67 1 1

2 2.67 2 0.67 2 2.67 2 2

3 2.67 3 2.67 3 1.67 3 3

4 0.67 4 2.67 4 3.00 4 4

5 0.67 5 2.67 5 2.00 5 5

6 6.67 6 0.67 6 1.00 6 6

7 7 5.33 7 0.08 7 7

8 8 8 0.08 8 8

9 9 9 0.08 9 9

10 10 10 1.50 10 10

14.17 15.33 14.75 0.00 0.00

Warehouse#1 Warehouse#2 DELIVERY#1 DELIVERY#2 5

Detail Detail Detail Detail Detail

ดงึ Picking List ออกจากตู ้Waiting Post ครัง้ละ่ 1 ใบScan Picking list Q ตรวจสอบ Part No.Tag Delivery กับ Part No Tag Production และ Picking List

Q ตรวจสอบ Tag Delivery กับ Picking List Scan Tag Production Q ตรวจสอบ Q'ty Tag Delivery กับ Q'ty Tag Production และ Picking List

เดนิมาที ่Location จัดเก็บ Part Q ตรวจสอบ Part No.Tag Delivery กับ Part No Tag Productionเคลือ่นยา้ย Part ขึน้รถขนสง่

Q ตรวจสอบ Part No.Tag Delivery กับ Part No Tag ProductionQ ตรวจสอบ Q'ty Tag Delivery กับ Q'ty Tag ProductionCreate DO(Scan Picking List,Post GI,Save)

Q ตรวจสอบ Q'ty Tag Delivery กับ Q'ty Tag ProductionQ ตรวจสอบ Q-Point Save Billing 

เคลือ่นยา้ย Part มาที ่Preparation Area Tranfer Stock To Deivery Print Billing

เคลือ่นยา้ย Part มาที ่Shipping Area เดนิมาทีเ่ครือ่ง Print 

ฉีก Billing

เดนิมาทีจ่ดุสง่เอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร (Invoice/Picking List)

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

0.83 0.67

2.67

2.67

0.67

2.67

2.67

2.67

1.67
0.67

2.67

3.00

0.67

2.67

2.006.67

0.67

1.005.33

1.50

0

5

10

15

20

Warehouse#1

14.17

Q-GATE

min

Shoping Checker&Billng Billing

15.33

14.25
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษมีการแข่งขันกันสูง ท าให้ทางผู้ผลิตต้องค านึงถึงต้นทุนในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษในขั้นตอน
การคัดเลือกกระดาษ กรณีศึกษา โรงงาน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้งจ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเครือซิเมนต์
ไทย (เอสซีจี) และเป็นผู้ผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ  โดยการปรับปรุงครั้งน้ีได้ใช้หลักการ
เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานของพนักงานด้วยการศึกษากระบวนการท างาน และศึกษาเวลาในการท างาน เพื่อ
พิจารณากระบวนการที่ท าให้เกิดปัญหาคอขวด   โดยการศึกษาพบว่าปัญหาคอขวด เกิดจากปัญหาเกิดจากพนักงานท างานไม่
สมดุลกับเครื่องจักรและวิธีการท างานมีความยุ่งยากเนื่องจากต้องท าการคัดแยกด้วยตาเปล่าเท่านั้น  จึงท าให้เสียเวลามาก 
ดังนั้น  จึงท าการปรับปรุงโดยการใช้น าเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบ(Web inspection) มาปรับปรุงในกระบวนการเพื่อลด
ขั้นตอนการตรวจสอบด้วยตาเปล่า จากนั้นเมื่อท าการปรับปรุงวิธีการท างานแล้ว ทางผู้ศึกษาได้ท าการเสนอทางเลือกในการ
วางแผนการท างานในแต่ละวันของบริษัทของกระบวนคัดกระบวนน้ีด้วย โดยใช้หลักการจัดตารางงานและเพื่อให้ได้ผลที่ดีท่ีสุด 
ซึ่งได้ผลจากวิเคราะห์คือให้มีการเพิ่มเวลาท างานเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่ัวโมงต่อวัน และใช้การตรวจสอบด้วยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วย
ลดปัญหาการท างานไม่ทันเกิดเป็นคอขวดได้หมด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 35 % 
และลดความสูญเสียได้ 24,637.5 บาทต่อปี 
ค าหลัก : การศึกษาการท างาน , การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต , การวางแผนกระบวนการผลิต 
 
Abstract 
Paper industry is very competitive.  As a key manufacture in Thailand, SCG Packaging PCL have to 
continuously improve their production processes.  In this project, the paper quality sorting process was 
chosen. First, a work study was carried out to study the time of each step and to identify the bottle-neck 
step of the process. From the study, the bottle-neck process came from the worker is not balance with 
the machine and work instructions were too complicated because it has to use human visual inspection 
only, which is time consuming. Therefore, to improve this process, the web inspection tool is introduced 
to reduce the complexity of visual inspection step.  After the work instructions was changed, another 
improvement was proposed which is to do planning of their daily operations by using scheduling 
techniques. From this scheduling optimization, we can allocate additional operation period of 1 hours per 
day, and we can eliminate the bottle-neck step. This study can improve the process productivity by 35% 
and reduce loss cost up to 24,637.5 Baht per year. 
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1.บทน า 

ทางผู้ศึกษาท าได้ เห็นถึงความส าคัญของการ
วางแผนและจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อใช้เวลาในการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ไม่ก่อให้ เกิดปัญหาคอขวด 
(Bottleneck Process) สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
ได้ทันตามก าหนด  การจัดสมดุลสายการผลิตถือเป็นส่วน
ส าคัญของการด าเนินงาน เพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การควบคุม
กระบวนการไม่เพียงแค่จะต้องเข้าใจคุณลักษณะของปัจจัย
ที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ และการเลือกใช้
เทคโนโลยีหรือเทคนิคในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม
เท่านั้น หากยังรวมการค านึงถึงความต้องการของลูกค้า
หรือหน่วยงานถัดไป ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การวางแผน การควบคุมกระบวนการผลิต และการส่งมอบ 
รวมถึงกระบวนการสนับสนุนการผลิตภายในองค์กรด้วย 
การบริหารกระบวนการจึงเป็นการให้ความส าคัญกับ
กระบวนการท างานในทุกๆ จุด ที่เป็นกุญแจส าคัญในการ
ท าให้ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เป็นการศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคอ
ขวดจากกระบวนการผลิตจากนั้นท าการจัดตารางการ
ท างานให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตที่การคัดเลือกกระดาษ 
 
3.ขั้นการด าเนินงาน 

3.1. ลงพ้ืนท่ีหน้างานส ารวจการท างานจาก 
 

 
เครื่องจักรและพนักงานในขั้นตอนการผลิตมี และท าการ
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จะน ามารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ 
ได้แก่ การท างานทั้งหมดมีกี่ขั้นตอน เวลาที่ใช้ในการผลิต
ของแต่ละขั้นตอน จ านวนพนักงานที่ท างาน  

3.2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การท างานเพื่อ
ค้นหาสาเหตุที่ เกิดปัญหาจากแผนภูมิก้างปลา จัดท า
แผนภูมิการไหลของกระบวนเพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าสาเหตุ
ของคอขวดของกระบวนการเกิดจากเหตุใดพร้อมท าการ
แก้ไขปัญหาตามหลักการวิศวกรรมอุตสาหการ  
 
4.ผลการด าเนินงาน 

4.1 วิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาคอขวดเกิดจากสาเหตุอะไร 
 ทางผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเครื่องจักรและ
กระบวนการผลิตของโรงงานแล้วน ามาวิเคราะห์ปัญหาใน
ลักษณะแผนภูมิก้างปลา ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1 แผนภูมิก้างปลาจ าแนกลักษณะของปัญหา 
 

จากรูปที่ 1 เป็นการจ าแนกสาเหตุที่มีผลกระทบ
ท าให้เกิดปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลามาวิเคราะห์เพื่อ
เลือกวิธีที่ดีที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหาการลดคอขวดของ
กระบวนการผลิ ตท าให้ เกิ ดประสิทธิภ าพสู งสุ ด ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาครั้งนี้โดยสามารถสรุปได้ว่าปัญหา
ที่เกิดคอขวดคือกระบวนการคัดเลือกกระดาษนั้นเอง  

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2  แสดงการท างาน(ก่อนการปรับปรุง) 
 

ทางผู้ศึกษาจึงได้ปัญหาการปรับปรงุกระบวนคัดเลือก
กระดาษจากเดิมใช้พนักงานในการคัดเลือกและใช้ตาเปล่า
ในการตรวจคุณภาพเท่านั้นมาเป็นใช้ เครื่องมือช่วย
ตรวจสอบ (Web Inspection)7ด้วยเครื่องมือน้ีนอกจากจะ
สามารถตรวจสอบคุณภาพกระดาษทุกแผ่นได้อย่างแม่นย า
แล้วยังสามารถลดเวลากระบวนการคัดเลือกกระดาษอีก
ด้วย โดยหลังการปรับปรุงทางผู้ศึกษาได้ท าการจับเวลา
แล้วเขียนในแผนภูมิกระบวนการไหลเพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อ
จะเห็นว่าเวลาหลังจากการปรับปรุงกระบวนการจาก
พนักงานมาเป็นเครื่องจักรสามารถเวลาการท างานใน
ขั้ น ต อน ก ารคั ด เลื อ ก กระด าษ ได้  3  น าที ต่ อ รอบ
กระบวนการผลิตแม้เวลาจะลดน้อยลงแต่การใช้เครื่องมือ
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ตรวจสอบครั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้าได้
ด้วยความเชื่อมั่น 100% ซึ่งท าให้มั่นใจได้ว่าไม่เกิดของเสีย
ไปสู่กระบวนการต่อไป  โดยโรงงานนี้ผลิต 168 รอบต่อวัน 
ท าให้หนึ่งวันสามารถลดเวลาไปได้ 504 นาทีต่อวัน ดัง
แสดงดังตารางที่ 2  หลังจากน าเครื่องมือตรวจสอบมา
ทดแทนการตรวจสอบด้วยตาเปล่าจากพนักงานแล้วนั้น 
ทางผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลต่อพบว่า ปัญหาคอขวดยัง
ไม่หมดไป จากรูปที่ 2 พบว่าการท างานดังรูปข้างต้นเป็น
การใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบเข้ามาแก้ปัญหาท าให้งาน
ระหว่างการผลิตที่ปรกติพนักงานท างานได้ในกระบวนนี้คือ
12 กะบะต่อ 1 วัน เพิ่มขึ้นเป็นวันละ13 กะบะต่อ1วันหรือ
สามารถลดเวลาในการท างานให้เหลือเวลาในการคัดเลือก
กระดาษ 37 นาทีต่อกะบะ จากเดิมการท างานปกติที่ใช้
เวลา40นาทีต่อกะบะในการคัดเลือกกระดาษนั้นเองแต่วิธีนี้
ก็ยังไม่สามารถท าให้งานระหว่างการผลิตหมดไปเนื่องจาก
ยังเหลืองานระหว่างการผลิตอยู่อีก12กะบะต่อวันอยู่ดังรูป
ที่ 3 จึงท าการหาทางแก้ไขด้วยการจัดสมดุลการผลิตซึ่งมี
สมมุติฐาน 2 ประการในการจัดสมดุลคือ 

1 การเพิ่มพนักงาน 
2 การเพิ่มจ านวนช่ัวโมงการท างาน 

ตารางที่ 1 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต(ก่อนการปรับปรุง) 

 
ตารางที่ 2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต(หลังการปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงการท างานหลังจากใช้เครื่องมือตรวจสอบ 
(หลังการปรับปรุง) 

 
4.2 การจัดสมดุลการผลิตเพื่ อให้ปัญหาคอขวดของ
กระบวนการหมดลงโดยพิจารณาจากสมมุติฐานดังนี ้

4.2.1การเพิ่มพนักงาน 
ทางผู้ศึกษาได้ท าการเพิ่มจ านวนพนักงานทีละ 1 คน

แล้วค านวณหาค่าการผลิตเพื่อดูว่างานระหว่างการผลิตมี
ผลอย่างไร  ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 4  โดยจะเห็นว่าการการ
เพิ่มคนงาน อีก 1 คน สามารถลดวัตถุดิบคงคลังที่รอการ
คัดเลือกของเสียในกระดาษได้ทั้งหมด ดังนั้น การจัดสมดุล
การพนักงานเพื่อลดปัญหาคอขวดแนวทางแรก เพิ่มคนงาน
อีก 1 คน จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ข้ัน 
ตอน 

เวลาที ใช  
( นาที) 

สั ลักษณ์ กระบวนการที ป ิบัติงาน ผ  ป ิบัติงาน 

1.  15     ขนเย่ือเทลงลงในสายพาน 
พนักงาน
แผนกเย่ือ
กระดาษ  

2.   60   

การผลิตต้ังแต่ข้ันตอน
กระจายเย่ือถึงการม้วน
กระดาษที่ผลิตเสร็จแล้วเป็น
แผ่นใหญ่เข้าม้วนจัมโบ้ 

 วิศวกร
แผนก 
การผลิต 

3.   47   
ตัดแบ่งม้วนกระดาษให้เป็น
ลูกกลิ้งเล็กๆ  

พนักงาน
แผนกการ
ผลิต 

4.  39    ตัดกระดาษออกเป็นแผ่นๆ 
 พนักงาน
แผนก 
การผลิต 

5.  40 
 

คัดเลือกกระดาษที่เสียออก
และนับจ านวนแผ่นแบ่งรีม    

คนงาน 

6.  15 
 

ห่อหุ้มแพคเกจจิ้ง 
กระดาษ 

คนงาน 

7.  15 
 

ขนย้ายสินค้าลงคลังสินค้า 
พนักงานขับ
รถโ ล์ลิ ท์ 

8.  20 
 

ขนสินค้าข้ึนรถเพ่ือจัดส่ง 
พนักงานขับ
รถโ ล์ลิ ท์ 

เวลา
รวม 
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ข้ัน 
ตอน 

เวลาที ใช  
( นาที) 

สั ลักษณ์ กระบวนการที ป บัติงาน ผ  ป ิบัติงาน 

1.  15     ขนเย่ือเทลงในสายพาน 
พนักงาน
แผนกเย่ือ
กระดาษ 

2.   60   

การผลิตต้ังแต่ข้ันตอน
กระจายเย่ือถึงการม้วน
กระดาษที่ผลิตเสร็จแล้วเป็น
แผ่นใหญ่เข้าม้วนจัมโบ้ 

วิศวกร
แผนกการ
ผลิต 

3.   47   
ตัดแบ่งม้วนกระดาษให้เป็น
ลูกกลิ้งเล็กๆ  

พนักงาน
แผนกการ
ผลิค 

4.   39    ตัดกระดาษออกเป็นแผ่นๆ 
พนักงาน
แผนกการ
ผลิต 

5.  37 
 

คัดเลือกกระดาษที่เสียออก
และนับจ านวนแผ่นแบ่งรีม    

คนงาน 

6.  15 
 

ห่อหุ้มแพคเกจจิ้ง 
กระดาษ 

คนงาน 

7.  15 
 

ขนย้ายสินค้าลงคลังสินค้า 
พนักงานขับ
รถโ ล์ลิ ท์ 

8.  20 
 

ขนสินค้าข้ึนรถเพ่ือจัดส่ง 
พนักงานขับ
รถโ ล์ลิ ท์ 

เวลา
รวม 
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รูปที่4 การจัดสมดุลการผลิตโดยสมมุติฐานเพิ่มคนงาน 1 คน 
 

4.2.2 การเพิ่มเวลาท างานของพนักงาน (OT) 
 การเพิ่มเวลาท างานจากปกติ เวลาท างาน 8 
ช่ัวโมงต่อวัน เพิ่มการท างานล่วงเวลาอีก 1 ช่ัวโมงเป็น 9 
ช่ัวโมงต่อวัน จะท าให้ งานระหว่างการผลิตหมดไปได้
เช่นกัน ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่3 แสดงการแสดงเปรียบเทียบการค านวณระหว่างเวลาการ
ท างานปกติกับการเพิ่มเวลาท างาน 1 ชั่วโมง 

 
จาก 2 ทางเลือก ทางผู้ศึกษาได้น าเสนอโรงงาน

เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยได้เสนอเห็นสมควรให้เลือก
ทางเลือกที่2 คือการเพิ่มจ านวนช่ัวโมงการท างานของ
พนักงาน (OT) แทนการเพิ่มพนักงานเนื่องจากการจ้าง
พนักงานเพิ่ม  นอกจากมีค่าใช้จ่ายทางตรง คือ ค่าแรงแล้ว
ยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อม คือ ค่าสวัสดิการ เพิ่มอีกด้วย ดังนั้น
การเพิ่มจ านวนช่ัวโมงการท างานของพนักงานจึงเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการปรับปรุงสมดุลของกระบวนการ
ผลิตการคัดแยกกระดาษในโครงการนี้ ซึ่งทางโรงงานได้
เลือกทางเลือกที่น าเสนอเช่นกัน 
 
 
 

5.สรุปผลการด าเนินงาน 
วิธีการแก้ปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิตที่

ต าแหน่ งการคัด เลือกกระดาษของงานนี้ ได้ ท าการ
ด าเนินการแก้ไขดังนี้คือ  

ก า ร ใ ช้ เค รื่ อ ง มื อ ช่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ  (Web 
Inspection) มาช่วยในการแก้ปัญหาในกระบวนการ
ตรวจสอบกระดาษ ในวิธีการนี้ช่วยลดเวลาในการคัดเลือก
กระดาษลงไปได้ถึงวันละ 168 นาทีต่อวัน สามารถคิดเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพต่อวันได้เท่ากับ 35 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็
ยังไม่สามารถแก้ปัญหาคอขวดได้ทั้งหมดจึงต้องน าวิธีการ
แก้ไขปัญหาด้วยการจัดสมดุลการผลิตซึ่งมีสมมุติฐาน 2 
ประการมาพิจารณาประกอบกัน ด้วยเหตุผลจากท่ีกล่าวมา
จึงท าการเลือก วิธีการเพิ่มเวลาท างานอีกวันละ 1 ช่ัวโมง 
จะสามารถแก้ปัญหาคอขวดได้และการปรับปรุงในครั้งนี้
สามารถคิดค านวณเป็นการลดต้นทุนในโครงการได้ดังนี้ 
ลดลงไปได้  168 นาทีต่อวัน เท่ากับ 1 ปี   168*365 = 
61,320 จะสามารถลดลงไปได้ 61,320 นาทีต่อปี คิดเป็น
ค่าแรง 1,022 ช่ัวโมง อัตราค่าแรงขั้นต่ าวันละ 300 บาท 
เฉลี่ ย เป็ น ช่ัวโมงละ  37.50 บาทต่อ ช่ัวโมง ดั งนั้นลด
ค่าใช้จ่ายในการท างานได้ 38,325 บาทต่อปี  แต่เนื่องจาก
มีเพิ่มจ านวนเวลาท างานอีก 1 ช่ัวโมง ท าให้ต้องคิดค่าแรง
เพิ่ม ซึ่งเท่ากับ 365 * 37.5 =  13,687.5 ต่อปี และสรุปได้
ว่าการปรับปรุงในครั้งนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ 
38,325 – 13,687.5 = 24,637.5 ต่อปีและสามารถสรุปได้
ว่าในการแก้ปัญหาด้ วยเครื่องช่วยตรวจสอบ  (Web 
Inspection) นั้นสามารถหาระยะคืนทุนหลังการปรับปรุง 
ได้ดังตารางที่ 4  

 
ตารางที่4  แสดงระยะคืนทุนหลังจากปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลาท างานปกติ 
ก่อนการปรับปรุง 

เวลาการท างานหลังปรังปรุงด้วย
เครื่องช่วยตรวจสอบ 

เวลาการท างานหลังปรังปรุงด้วยเครื่องช่วย
ตรวจสอบและเพ่ิมเวลาท างาน 1  ชม 

เวลาการท างาน 8 ชั่วโมง เวลาการท างาน 8 ชั่วโมง เวลาการท างาน 9 ชั่วโมง 

คัดเลือกกระดาษและห่อหุ้ม 
= 17 คน 

คัดเลือกกระดาษแลห่อหุ้ม 
= 17 คน 

คัดเลือกกระดาษและห่อหุ้ม 
= 17 คน 

คัดเลือกกระดาษ = 12 คน คัดเลือกกระดาษ = 12 คน คัดเลือกกระดาษ = 12 คน 

ห่อหุ้ม = 5 คน ห่อหุ้ม = 5 คน ห่อหุ้ม = 5 คน 

1 กระบะ = 40  นาที 1 กระบะ = 37  นาที 1 กระบะ = 37  นาที 

1 คน = 12 กระบะ/วัน 1 คน = 13 กระบะ/วัน 1 คน = 14กระบะ/วัน 

12*12 = 144 กระบะ 12*13 = 156 กระบะ 12*14 = 168 กระบะ 

วัตถุดิบคงคลังเหลือ = 
24 กระบะ / วัน 

วัตถุดิบคงคลังเหลือ = 
12 กระบะ / วัน 

วัตถุดิบคงคลังเหลือ = 
0 กระบะ / วัน 

*ดังน้ันจึงเลือกการเพิ มเวลาท างานเป น 1 ชั ว มงต่อวัน * 

 

เงินลงทนุเร่ิมแรก -5,000,000

อตัราผลตอบแทนขัน้ต่่า 0.15

มูลค่าปจัจุบนัสุทธิ(NPV) 1,220,000

ผลตอบแทนภายใน (IRR) 12.03%

จ่านวนปทีีคื่นทนุ(ป)ี 3
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบด้านการจัดการคลังสินค้าของ บริษัท พี.เค บอยเลอร์ จ ากัดท าให้พบว่าประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของคลังสินค้ามีค่าที่ต่ า ดั่งเช่นในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าซึ่งเป็นผลท าให้กระบวนการเบิกจ่ายสินค้ามีความ
ล่าช้าอยู่เสมอ ดังนั้นเป้าหมายของงานวิจัยนี้เพื่อปรับปรุงคลังสินค้าในกระบวนการเบิกจ่าย โดยการปรับปรุงครั้งนี้ได้
ด าเนินการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แผนภูมิการไหลเพื่อพิจารณาขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนและท าการตัดขั้นตอนนั้นออกไปอีกทั้งได้         
ท าการปรับปรุงต าแหน่ง ที่จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า โดยการใช้เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อใช้สัญลักษณ์   สีมาจัด
ระเบียบคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ท าป้ายบ่งช้ีพร้อมสัญลักษณ์ลูกศรบอกต าแหน่งในการวางสินค้าแต่ละประเภท เพื่อง่ายต่อ
การค้นหาสินค้านั้นๆ ผลของการปรับปรุงครั้งนี้ท าให้สามารถลดเวลาการท างานได้จาก 700 นาทีเป็น 220 นาที คิดเป็นเวลา
เฉลี่ยในการปฏิบัติงานที่ลดลงได้ 68.57% เป็นผลท าให้กระบวน การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความผิดพลาดใน
กระบวนการลง 

ค าส าคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ/การจัดการคลังสินค้า/การศึกษาการท างาน 

 
Abstract 
           The author has studied warehouse operation of P K Boiler Co., Ltd. And found that,    the low 
efficiency in the warehouse operation ( i. e.  item disbursement process)  cause delay in subsequent 
processes. Therefore, the goals of this project were set to improve warehouse disbursement process time. 
The improvement were carried out using techniques including process flow chart to eliminate redundant 
and inefficient steps, improve storage location, organize items into categories, introduce visual control by 
coloring the storage shelves, create item stock cards with arrow to indicate the item’ s location.  As a 
result, the disbursement process time was reduced from 700 minutes to 220 minutes, which is 68.57% 
improvement. In addition, as an indirect benefit, the project also reduces disbursement mistake and item 
damage as well. 
Keywords: Productivity Improvement, Warehouse Management, Work Study 

1.บทน า 

      ความส าคัญของการบริหารคลังสินค้าคือ ความถูกต้อง
แม่ น ย า  ค วาม รวด เร็ ว  ก ารล ด เวล า  แ ล ะการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ  การวางแผนการจัดการคลังสินค้าเป็นส่วน

หนึ่ งในยุทธศาสตร์  การท างานที่ ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการคลังสินค้ามีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในภาคธุรกิจ โดยหน้าที่ของการจัดการประกอบด้วย การ
เคลื่อนย้าย  การจัดเก็บ  การจัดวาง    ผังคลังสินค้า  การ
เลือกอุปกรณ์  ส าหรับใช้ในคลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า  
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การย้ายสินค้าออก การเลือกหยิบสินค้าการจัด  ส่งและการ
จัดเก็บ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็น  กิจกรรมที่มีความส าคัญกับ
การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นอย่างมาก   

      จากสภาพปัจจุบันมีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าที่ไม่
เป็นระเบียบ เกิดปัญหาด้านการ ท างานล่าช้าเนื่องจากการ
วางเครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เป็นระเบียบ ต้องเสียเวลาในการ
ค้นหาเครื่องมือเพราะเครื่องมือ อุปกรณ์ วางกองอยู่รวมกัน 
และไม่ตรงตามประเภท ลักษณะการใช้งานจึงจ าเป็นที่ต้อง
ปรับปรุงผลิตภาพในการท างาน เพื่อลดการสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นและต้องการให้เป็นการมั่นใจได้ว่าการจัดเก็บสินค้าที่
ได้ ผ่ าน เทคนิ คการควบคุมด้ วยการมองเห็ น  (Visual 
Control) มีคุณภาพตรงตามข้อก าหนด ท าให้ต้องมีการ
ปรับปรุงผลิตภาพการท างาน เพื่อให้การจัดเก็บสินค้าเป็น
ระเบียบ การรับสินค้า การจัดจ่ายสินค้า และการจัดส่งสินค้า
มีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการคลังสินค้าที่ดีจะท าให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น การ
ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง การก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ 
สินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้สามารถหยิบได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว  

 

2.วิธีการด าเนินงาน  
2.1ท าการศึกษาระบบการท างานในปัจจุบัน 
       จากตารางที ่1 เป็นตารางที่แสดงถึงขั้นตอนการท างาน
ของคลังสินค้า (การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า)  และตารางที่ 2 
แสดงขั้นตอนการท างานของคลังสินค้า (การเบิกจ่าย 
 
 
สินค้าออกจากคลังสินค้า) ซึ่งเป็นวิธีการท างานปรับปรุงของ
โรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แผนภูมิการไหลของงานการรับสินค้าจากผู้ผลิต 

 
        
ตารางที่ 2 แผนภูมกิารไหลของงานการจ่ายสินค้า 

    
2.2. จากขั้นตอนการท างานปัญหาทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ปัญหาและผลกระทบของปัญหา ตามรูปท่ี 1 ซึ่งแสดงปัญหา
ในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าเป็นแผนภูมิ  จากนั้นทาง
ผู้จัยจึงน าข้อมูลที่ได้ท าการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยผังก้างปลาดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 1 แสดงปัญหาและผลกระทบของปัญหา  
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รูปที่ 2 แผนผังก้างปลาแสดงปัญหาความผิดพลาด                        

ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า             
                    
2.3 จากการท าการเก็บข้อมูลต่อ ท าให้ทราบว่าปัญหาใน
ส่วนของสินค้าที่มีอยู่ในคลัง คือ ปัญหายอดสินค้าจริงกับ
สินค้าในระบบไม่ตรงกันและการสั่งซื้อสินค้าที่ใช้เวลานาน 
ซึ่งจากการส ารวจหน้างานจริงพบว่า ยอดสินค้าในระบบบอก
ว่ามีของมากกว่าสินค้าจริงท าให้เมื่อมีความต้องการที่จะใช้
งาน  ถ้าตรวจสอบในระบบจะพบว่ามีของอยู่จ านวนหนึ่งก็
จะไม่เกิดการสั่งซื้อ แต่เมื่อเวลาเบิกของจริงของที่ต้องการกับ
ไม่มี ท าให้เสียเวลาในการสั่งซื้อซึ่งถือเป็นการสูญเปล่าของ
กระบวนการและหากสั่งซื้อไม่ทันจะท าให้มีปัญหาส่งมอบ
งานลูกค้าไม่ทันต่อไป สามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 3 ภาพรวมจ านวนขั้นตอน และระยะการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4 แผนภูมิการไหลของงานการจัดซ้ือสินค้า(ก่อนปรับปรุง) 

 
2.4.สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานก่อนปรับปรุง 
พบว่า 
 2.4.1 ข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังในบัญชีควบคุม 
(Stock Card) กับข้อมูลปริมาณสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า 
มีปริมาณที่ ไม่ตรงกัน เนื่ องจากการบันทึกข้อมูลการ
เคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังในบัญชีควบคุม ไม่เป็นข้อมูล
แบบเวลาน า (Real Time) หรือไม่เป็นปัจจุบัน  
        2.4.2.มีการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าก่อนมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณการเบิกจ่ายและรายการ
ที่เบิกจ่าย ท าให้เกิดปัญหาสินค้าสูญหายจากคลังโดยไม่มี
การเบิก 
         2.4.3. การจ่ายสินค้าใช้เวลานาน ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
              1) ช่วงเวลาขอเบิกเป็นช่วงเวลาเดียวกัน 
              2) จ านวนครั้งในการเบิก 
              3) จ านวนรายการในการเบิกแต่ละครั้ง 
              4) ปริมาณในการเบิกแต่ละครั้งในรายการ 
              5) ลักษณะการจัดเก็บสินค้าแต่ละรายการ 
              6) มีพนักงานหยิบสินค้าน้อยจ านวน 1 คน 
         2.4.4 การจัดเก็บคลังสินค้าที่ ไม่มีการแบ่งแยก
ประเภทการใช้งานหรือการจัดให้เป็นหมวดหมู่สินค้าบาง
ชนิดมีน้ าหนักมากวางอยู่บนช้ันวางสินค้าช้ันบนสุดมีความ
อันตรายเสี่ยงต่อสินค้าตกหล่นลงมาเกิดอุบัติเหตุกับพนักงาน
หรือเกิดความเสียหายกับสินค้าตัว ท าให้ใช้เวลาในการค้นหา
นานไม่สามารถหยิบสินค้าได้ตามที่ต้องการเสียเวลาในการ
ท างาน 
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3. ผลการด าเนินงานปรับปรุง  
      3.1.ท าการวิเคราะห์จากกระบวนการไหลก่อนการ
ปรับปรุงจะเห็นว่ามีเวลาสญูเปลา่เกิดขึ้นมาก ทางผู้วิจัยจึงท า
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการท างานท่ีสูญ
เปล่านี้ออกไป ดังแสดงตามตารางที่ 5  6 และ 7 
 

ตารางท่ี 5 แผนภูมกิารไหลของงานการรับสินค้าจากผู้ผลิต  (หลังปรับปรุง)             

 
   
ตารางที่ 6 แผนภูมกิารไหลของงานการเบิกจ่ายสินค้า(หลังปรับปรุง)                          

 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7 แผนภูมกิารไหลของงานการจัดซ้ือสินค้า  (หลังปรับปรุง)                                      

 
    3.2. ท าการจัดการคลังสินค้าใหม่โดยการใช้เทคนิคการ
ควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อใช้สัญลักษณ์สีมาจัดระเบียบ
คลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ท าป้ายบ่งช้ีพร้อมสัญลักษณ์
ลูกศรบอกต าแหน่งในการวางสินค้าแต่ละประเภท เพื่อง่าย
ต่อการค้นหาสินค้านั้นๆ ดังรูปที่ 3 และ 4 
             

 
รูปที่ 3 แสดงการท าความสะอาดและการทาสีชั้นวางของใหม่ 

 

 
รูปที่ 4 แสดงการจัดวางของชั้นวางเครื่องมือ                                      

(ก่อนและหลังการปรับปรุง) 
 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

902 

4. ผลการด าเนินงานปรับปรุง 

           หลังจากการแก้ไขปรับปรุงพบว่า กระบวนการ
ท างานใหม่ท าให้มีความรวดเร็วในการท างานมากขึ้น 
ระยะเวลาในการท างานลดลง ระยะเวลาในการค้นหาสินค้า
และระยะเวลาการเบิกสินค้าเร็วขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง
และก่อให้เกิดความสูญเสยีแก่สินคา้น้อยลงดว้ย เพราะฉะนั้น
ในด้านคลังสินค้าสามารถใช้การปรับกระบวนการท างาน 
การออกแบบคลังสินค้า จัดแบ่งประเภทสินค้าตามลักษณะ
การใช้งานของสินค้าเข้ามาช่วยได้ และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีควบคุม (Stock 
Card) ของพนักงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความ
ซ้ าซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประหยัดเวลาการ
ปฏิบัติงาน จากเดิมใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 700 นาที เมื่อ
ท าการปรับปรุงระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานสามารถลดเวลา
การปฏิบัติงานเหลือ220 นาที ประหยัดเวลาการปฏิบัติงาน
ได้ถึง 480นาท ีหรือเวลาเฉลี่ยในการปฏิบัติงานลดลง 68.57 
% ดังตารางที่ 8   
 
ตารางที่ 8 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ก่อนและหลัง
ปรับปรุง) 

 
 

 
รูปที่ 5 แผนภูมิเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน                              

(ก่อนและหลังปรับปรุง) 
 

 
 

รูปที่ 6  แผนภูมิเปรียบเทียบระยะเวลาการปฏิบัติงาน                           
(ก่อนและหลังปรับปรุง) 
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บทคัดย่อ 
การซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยานเป็นกระบวนงานที่ส าคัญที่ทุกธุรกิจสายการบินต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานการ
ซ่อม เพื่อให้อากาศยานมีความปลอดภัยในการเดินอากาศตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายการบิน ดังนั้น เครื่องบิน
อากาศยานทุกล าจะต้องเข้ารับการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาที่ก าหนด ในทางกลับกัน ขณะที่เครื่องบินเข้ารับการซ่อมบ ารุง 
ผู้ให้บริการจะสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต  าที แข่งขันกันด้วยราคา บทความนี้น าเสนอตัวแบบในการวางแผนการซ่อมบ ารุงใหญ่อากาศยานระดับ C-Check ของ
อากาศยานแบบโบอิ้ง 777-300ER ซึ งเป็นรุ่นที ไม่เคยมีการวางแผนงานซ่อมบ ารุงมาก่อน โดยการประยุกต์ใช้ เมตริกซ์
โครงสร้างความสัมพันธ์ ในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของงานซ่อมบ ารุง และพัฒนาค าสั ง VBA ในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซลเพื อสร้างข้อมูลเครือข่ายงานจากเมตริกซ์โครงสร้างความสัมพันธ์ จากนั้นจึงพัฒนาค าสั ง VBA ใน
โปรแกรมไมโครซอฟท์โพรเจ็กต์ ในการจัดการข้อมูลเครือข่ายงานให้อยู่ในรูปแบบแผนงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน  ซึ ง
ประกอบด้วยตารางการซ่อมบ ารุง ระยะเวลาการซ่อมบ ารุง และทรัพยากรที ใช้ รวมถึงการสร้างเอกสารงานซ่อมบ ารุง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงในแต่ละแผนกงาน ผลจากการประยุกต์ใช้ตัวแบบที พัฒนาขึ้นสามารถช่วยลดระยะเวลาใน
การวางแผนงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน และลดความผิดพลาดในการวางแผนได้ 

ค าหลัก  การซ่อมบ ารุงอากาศยาน เมตริกซโ์ครงสร้างความสัมพันธ์ เครื องบินโบอิ้ง 777-300ER 
 
Abstract 
Aircraft maintenance is an obligatory procedure that every airline must follow the maintenance 
regulations in order to assure passengers in term of safety and conveniences.  Therefore, every aircraft 
must be attended to the maintenance schedule regarding the aircraft’ s flight- hour and environment. 
During the maintenance period, however, airline company has none of revenue but maintenance cost. 
This circumstance is not desired for any airline company, particularly, the low-cost airlines. This paper 
presents a modeling of aircraft heavy maintenance, C-check level, of Boeing 777-300ER that has never 
been planned before. It applies DSM to re-arrange the relationships of maintenance activities. Then it 
creates the network information from the results of DSM by using VBA commands in MS Excel.  It 
consequently creates a maintenance schedule by using VBA commands in MS Project. The maintenance 
schedule represents in a Gantt chart format including maintenance tasks, duration, and resource 
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needed.  It also creates the maintenance documents for engineers and technicians who perform the 
maintenance tasks.  The result of implementation is expected to reduce the time and errors 
maintenance planning. 
Keywords:  Aircraft Maintenance, DSM, Boeing 777-300ER 
 
1. บทน า 
 การซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นกิจกรรมที มีความส าคัญ
ต่อการให้บริการการขนส่งทางอากาศและการเดินทางทาง
อากาศ ผู้ ให้บริการต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารและสัมภาระที ขนส่ง ดังนั้นก่อนการน าอากาศยาน
มาให้บริการจะต้องมีการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงตาม
ข้อก าหนดและกฎหมายการบินทุกครั้ง ในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานจะมีระดับในการซ่อมบ ารุงแบ่งเป็นหลายระดับ 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งาน ชั วโมงบิน และรอบการบิน 
ในการซ่อมบ ารุงอากาศยานแต่ละครั้ง จะท าให้ผู้ให้บริการ
สูญเสียรายได้จากการให้บริการ ดังนั้นจึงต้องมีการวาง
แผนการซ่อมบ ารุงอากาศยานให้กระชับ มีระยะเวลาในการ
ซ่อมบ ารุงที เหมาะสม 
 ในงานวิจัยนี้ท าการศึกษาและพัฒนาตัวแบบของการ
จัดท าแผนงานซ่อมบ ารุงใหญ่อากาศยานในระดับ C-Check 
ของอากาศยานแบบ Boeing 777-300ER ของบริษั ท
กรณีศึกษาแห่งหนึ ง เนื องจากเป็นอากาศยานรุ่นใหม่ที ยังไม่มี
แผนการซ่อมบ ารุงใหญ่มาก่อน และเพื อเตรียมความพร้อมใน
การซ่อมบ ารุงในระดับ D-Check ที ต้องใช้เวลาซ่อมบ ารุงเป็น
ระยะเวลานาน ให้มีระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงที เหมาะสม 
 
2. การทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากที ผ่านมาการวางแผนการซ่อมบ ารุงของบริษัท
กรณีศึกษาโดยปกติแล้วจะท าการวางแผนการซ่อมบ ารุงโดย
มีรายการงานซ่อมบ ารุงทั้งหมดแต่จะไม่มีการจัดล าดับงาน 
และต้องวางแผนงานลงในแต่ละวันทีละรายการงาน ซึ งใช้
เวลาในการวางแผนเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงประยุกต์ ใช้
เทคนิคเมตริกซ์โครงสร้างความสัมพันธ์ (DSM) มาเพื อใช้
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของแต่ละงานเพื อไม่ให้เกิดการรอ
คอยงาน และใช้โปรแกรมการวางแผนงาน ช่วยในการจัดสรร
ทรัพยากรและจัดท าแผนงานซ่อมบ ารุง เพื อลดเวลาในการ
วางแผนงาน 
2.1 เมตริกซ์โครงสร้างความสัมพันธ์ 
 เมตริกซ์โครงสร้างความสัมพันธ์ หรือ Dependency 
Structure Matrix (DSM) [1, 2, 3] สามารถใช้จัดล าดับ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม และสามารถใช้จัดแสดง
แผนงานที มีกิจกรรมเป็นจ านวนมากได้ ดังนั้นในการวางแผน
งานที มีกิจกรรมเป็นจ านวนมากหรือมีความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจกรรมที ซับซ้อน จึงประยุกต์ใช้เทคนิค DSM แทนการใช้
เทคนิ ค  CPM/PERT ที มี ข้ อจ ากั ดที ส ามารถ ใ ช้ ไ ด้ กั บ
ความสัมพันธ์ในแบบคู่ขนานที ไม่ซับซ้อนเท่านั้น 
2.2 การจัดล าดับงานและตารางการท างาน 
 สิ งส าคัญในการจัดล าดับการท างานคือทรัพยากรที ใช้ 
ดังนั้นการจัดการท างานที มีทรัพยากรจ ากัด ต้องท าการปรับ
ระดับทรัพยากร (Resource Leveling) ซึ งเป็นการจัดสรร
ทรัพยากรที มีอยู ่ให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละงาน 
 การจัดตารางเวลากิจกรรมโดยทั วไปจะใช้กฎฮิวริสติกส ์
(Heuristics Rules) โดยในที น้ีจะใช้กฎตามล าดับ [4] ดังนี ้

1. เวลาหย่อนต  าสุด (Minimum Slack) 
2. ระยะเวลากิจกรรมต  าสุด (Smallest Duration) 
3. หมายเลขกิจกรรมที มี ค่ าน้อยที สุด (Lowest 

activity identification number) 
2.3 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กุศล และคณะ [5] ได้ประยุกต์ใช้ DSM เพื อปรับปรุง
ประสิทธิภาพแผนงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดยจัดล าดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในแผนงานซ่อมบ ารุง และใช้
เทคนิค CPM ค านวณหาเส้นทางวิกฤตของแผนงานซ่อม
บ ารุง มาพัฒนาเป็นแม่แบบแผนงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ใหม่ ผลจากการด าเนินงานวิจัยพบว่า สามารถลดระยะเวลา
การซ่อมบ ารุงลงเหลือ 28 วัน จากเดิม 35 วัน 
 ภัทรวิทย์และกุศล [6] ได้ประยุกต์ใช้ DSM ในการ
แก้ปัญหาแผนงานการซ่อมบ ารุงไม่สอดคล้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานจริงทั้งในแง่ของล าดับงาน ระยะเวลาและจ านวน
ทรัพยากร ของแผนงานการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับ D 
Check โดยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน พร้อมทั้ง
พิจารณาจัดล าดับความสัมพันธ์แบบย้อนกลับ เริ มจากการ
ประกอบ การซ่อมบ ารุง จนถึงการถอดช้ินส่วนออกจาก
อากาศยาน เพื อลดการรอคอยในส่วนงานการประกอบ
ช้ินส่วนเข้าสู่อากาศยานและประยุกต์ใช้เทคนิค CPM และ
การจัดตารางงานให้สอดคล้องกับจ านวนทรัพยากรที มีอยู่บน
เงื อนไขปกติ ผลการด าเนินงานวิจัยสามารถลดระยะเวลาลง
ได้จากเดิม 47 วัน ลดลงเหลือ 40.75 วัน  
 ภัทรวิน และคณะ [7] ได้ประยุกต์ใช้ DSM เพื อก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการซ่อมบ ารุงช้ินส่วนบริภัณฑ์
อากาศยาน โดยพิจารณาถึงความเกี ยวเนื องกันของช้ินส่วน
บริภัณฑ์ และใช้การจัดล าดับด้วยกระบวนการย้อนกลับ 
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จากนั้นใช้เทคนิคการจัดงานแบบเหลื อมกัน (Overlapping) 
เพื อลดเวลาการรอคอยงานระหว่างกิจกรรม ผลจาก
การศึกษาพบว่าสามารถลดระยะเวลาของแผนงานแม่แบบ
การซ่อมบ ารุงอากาศยานลงได้ 2 วัน คิดเป็นการสูญเสีย
มูลค่าทางธุรกิจที ลดลงได้เท่ากับ 2,100,000 บาทต่อล า 
 จากงานวิจัยที กล่าวมาข้างต้นพบว่าในการจัดท า
แผนงานการซ่อมบ ารุงหลังจากการใช้  DSM จัดล าดับ
ความสัมพันธ์ของแต่ละงานแล้ว ต้องท าการจัดแผนงานการ
ซ่อมบ ารุง โดยจะใช้เวลาในการจัดรูปแบบ และตารางการ
ซ่อมบ ารุงเป็นระยะเวลานาน ในงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา
ชุดค าสั ง VBA เพื อช่วยในการจัดท าแผนงานให้รวดเร็วยิ งขึ้น 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การด าเนินงานวิจยัมกีารประยุกตใ์ช้เมตริกซ์โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ โปรแกรมการวางแผนงาน และการพัฒนา
ค าสั ง VBA มาช่วยในการด าเนินงานวิจัยดังรูปที  1 
 โดยเริ มจากรับรายการงานจากเอกสารการวางแผนการ
ซ่อมบ ารุง หรือ Maintenance Planning Document 
(MPD) ที ได้จากโปรแกรม ERP ซึ งอยู่ในรูปแบบตารางมา
จัดท าข้อมูลเครือข่ายการท างาน โดยการใส่ข้อมูลของกลุม่
งานและงานก่อนหน้า ในขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลเครือข่ายการ
ท างานที ยังไม่ไดต้รวจสอบความสมัพันธ์ ดังตารางที  1

  

Spread Sheet
q Group

q Predecessors

MPD DSM
q Technical Sequence

Spread Sheet
q Network Information

Gantt Chart
q Resource Scheduling

Spread Sheet
q Normalized Info.

DBMS
q Summary lists

Job card

 
รูปที  1 ตัวแบบในการจัดท าแผนงานการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ตารางที  1 ข้อมูลเครือข่ายการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
ID Description Predecessors 
1 RECORD-TIME OF A/C ARRIVAL N/A 

2 DRAIN/FLUSH-WASTE TANKS 1 

3 DRAIN-POTABLE WATER SYSTEM 1 

4 TOWING OF AIRCRAFT 2,3 

… … … 

794 CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE 793,795,796,797,798,799 

795 LIST-REMAIN ITEMS-FLOOR GROUP 793 

796 LIST-REMAIN ITEMS-CABIN GROUP 793 

797 LIST-REMAIN ITEMS-IERA GROUP 793 

798 LIST-REMAIN ITEMS-LH WING/ENG 793 

799 LIST-REMAIN ITEMS-RH WING/ENG 793 

800 RECORD-TIMES OF TOW & TEST FLT 794 

801 DELIVERY-A/C AFT MAINT TO BKK 800 

 
 

 ขั้นตอนถัดมาจะท าการน าข้อมูลที ได้มาตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของแต่ละงานด้วย DSM โดยเมื อท าการ
ตรวจสอบแล้วพบว่ามี  Feedback Mark ในสามเหลี ยม
ด้านบนของตารางเมตริกซ์ (Upper Triangular Matrix) คือ
งานที  794 จะต้องรอคอยงานที  795, 796, 797, 798 และ 
799 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ ดังรูป
ที  2 จึงต้องจัดเรียงล าดับการท างานใหม่ เพื อไม่ให้เกิดการรอ
คอยงาน โดยทุกกิจกรรมจะกลายเป็น Forward Mark อยู่
ภายใต้สามเหลี ยมด้านล่างของตารางเมตริกซ์ ดังรูปที  3 
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รูปที  2 DSM ก่อนการจัดล าดับความสมัพันธ ์

 

 เมื อได้ข้อมูลเครือข่ายการท างานที มีการจัดล าดับการ
ท างานเรียบร้อยแล้ว จะใช้โปรแกรมการวางแผนงานหรือ
แผนภูมิแกนต์ ในการจัดท าแผนการท างานภายใต้ทรัพยากร
ที มี ดังรูปที  4 หลังจากได้แผนการท างานเรียบร้อยแล้วจะท า
การเปลี ยนรูปของแผนการท างานให้อยู่ในรูปแบบตารางที 
ก าหนด 
 โดยก่อนจะท าการวางแผนงานด้วยแผนภูมิแกนต์
จะต้องเปลี ยนรูปแบบของข้อมูลเครือข่ายที อยู่ในรูปแบบ
ตารางให้อยู่ในรูปแบบที ก าหนดของโปรแกรมการวางแผน
งาน และภายหลังจากได้แผนงานที มีการจัดสรรทรัพยากร
เรียบร้อยแล้วจะต้องท าการเปลี ยนรูปของแผนงานที ได้ให้อยู่
ในรูปแบบตารางตามที ก าหนด ซึ งสองขั้ นตอนนี้ จะ
ประยุกต์ใช้การพัฒนาชุดค าสั ง VBA มาช่วยในการเปลี ยน
รูปแบบของข้อมูลเพื อลดระยะเวลาในการท างานและลด
ความผิดพลาดในการเปลี ยนรูปแบบข้อมูล 
 ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการจัดท ารายงานแผนงานการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Database Management 
System (DBMS) ซึ งเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที จะท า
การสร้างรายงานให้ออกมาในรูปแบบที ได้ก าหนดไว้จาก
ข้อมูลแผนงานการซ่อมบ ารุงที ได้ท าการจัดล าดับขั้นตอนการ
ท างานและจัดสรรทรัพยากรเรียบร้อยแล้ว โดยตัวอย่าง
รายงานแผนงานการซ่อมบ ารุงอากาศยานดังรูปที  5 

  รูปที  3 DSM หลังจากจัดล าดับความสัมพันธ ์

Feedback Mark 
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รูปที  4 แผนภูมิแกนต์ที ได้จากการจัดดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์โพรเจก็ต์ 

 

 
รูปที  5 รายงานแผนการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
4. สรุป 
 จากการประยุกต์ใช้เทคนิค DSM ในการวิเคราะห์และ
จัดเรียงล าดับความสัมพันธ์ของงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน ท า
ให้สามารถก าจัดงานที ก่อให้เกิดการรอคอยงานออกจาก
แผนงานการซ่อมบ ารุงได้ และจากการใช้โปรแกรมการวางแผน
งาน ซึ งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์โพรเจ็กต์
มาช่วยวิเคราะห์การจัดล าดับการท างานโดยการวิเคราะห์

ด้วยเงื อนไขที มีทรัพยากรจ ากัด ท าให้สามารถได้แผนงาน
ต้นแบบตามทรัพยากรที มีจ ากัดได้ 
 การน าโปรแกรมไมโครซอฟท์โพรเจ็กต์ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล และการน าชุดค าสั ง VBA มาพัฒนาและ
ใช้ช่วยในการเปลี ยนรูปแบบไฟล์จากไมโครซอฟท์เอ็กเซลไป
เป็นไมโครซอฟท์โพรเจ็กต์ และจากไฟล์ไมโครซอฟท์โพร
เจ็กต์ไปเป็นไมโครซอฟท์เอ็กเซล ท าให้สามารถลดเวลาใน
การด าเนินงานการวางแผนงานลงได้ จากปกติใช้เวลาในการ
ด าเนินการวางแผนงานซ่อมบ ารุงอากาศยานที จ านวนงาน 
801 รายการ เป็นเวลา 80 ชั วโมง เหลือเพียง 60 ชั วโมง 
และนอกเหนือจากเวลาการวางแผนที สามารถลดลงได้แล้ว 
ข้อมูลที ได้จากการเปลี ยนรูปแบบไฟล์ด้วยชุดค าสั ง VBA จะมี
ความถูกต้องมากกว่าข้อมูลที ถูกเปลี ยนด้วยการป้อนรายการ
งานทีละรายการ 
 แผนงานต้นแบบนี้สามารถเก็บข้อมูลเครือข่ายของงาน
การซ่อมบ ารุงไว้เป็นฐานข้อมูลเพื อใช้อ้างอิงในการซ่อมบ ารุง
แบบระดับเดียวกันหรือกลุ่มงานเดียวกันได้ต่อไป ซึ งจะ
สามารถลดเวลาในการจัดท าข้อมูลเครือข่ายลงได้  ท าให้
สามารถจัดท าแผนงานการซ่อมบ ารุงได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วยิ งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการน าการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการซ่อมเครื่องล้างช้ินงาน 
โดยการสร้างองค์ความรู้  ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ของแผนกซ่อมบ ารุง งานวิจัยได้ท าการศึกษาองค์กร
กรณีศึกษาซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยงานวิจัยเริ่มต้นจากการใช้แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในแผนกซ่อมบ ารุง เพื่อระบุประเด็นในการพัฒนาการท างานด้วยการจัดการความรู้ ซึ่งผล
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันองค์กรมีการจัดการความรู้ที่ยังไม่เป็นระบบ ไม่มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ที่
สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังไม่มีระบบการแบ่งปันความรู้ ผู้วิจัยจึงได้มีการจัดตั้งทีมงานการจัดการความรู้ขึ้นในองค์กร เพื่อ
ออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศ อันเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ รวมทั้งจัดให้มีการใช้เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ระหว่างกัน ผลจากการน าการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรกรณีศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจัดการความรู้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
5 เป็นร้อยละ 72 มีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 70 และท าให้เวลาเฉลี่ยที่ใช้แก้ไข
ปัญหาลดลงจาก 46.6 นาที เป็น 41.8 นาที ซึ่งผลจากการจัดการความรู้ท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นอย่างชัดเจน 
ค าหลัก  การจัดการความรู้, บริษทัผู้ผลติฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์, ระบบสารสนเทศ, เวทีแลกเปลี่ยนความรู ้
 
Abstract 
This research is an application of knowledge management to improve an efficiency of problem solving 
on cleaning machine by creating the knowledge and learning culture for maintenance department in 
a case study company which is the Hard Disk Drive manufacturer in computer industry. The research 
started by using the questionnaire and interviewing the related persons in maintenance department 
to identify the improvement topics. The result indicated that the knowledge management in a case 
study company was unsystematic, no appreciating knowledge convenient system and no sharing 
knowledge system. This research established the knowledge management team to design and 
construct the information system as a tool for supporting the knowledge accessibility. The forum for 
knowledge management sharing was also established. The result show that the satisfactions of the 
related persons increased from 5 percents to 72 percents. The satisfaction of IT System to access the 
knowledge increased from 3 percents to 70 percents. The Mean Time To Repair machine (MTTR) was 
reduced from 46.6 minutes to 41.8 minutes after implementing this knowledge management system. 
The work efficiency was increased as well. 
Keywords:  Knowledge Management, Hard Disk Drive Manufacturer, Information System, Knowledge 
Management Sharing 
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1. บทน า 
 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการใช้งานเครือข่ายของข้อมูล
ที่มีการเช่ือมโยงกันถึงกันไปทั่วทุกมุมโลก มีการแลกเปลี่ยน
และจัดเก็บข้อมูลจ านวนมหาศาล ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็คือฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ จึงท าให้ตลาดของการผลิตและจ าหน่ายฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นในหลายด้าน และปัจจัยที่
ส าคัญที่ส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันเพื่อชิงความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง คือมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา
บุ ค ค ล า ก ร ก็ คื อ  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  (Knowledge 
Management) ที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรให้
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สร้างองค์
ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ทุกคนในองค์กร
มีส่วนร่วม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม
การเรียนรู้ที่ดีแก่องค์กรต่อไป 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็น
กระบวนการในการเรียนรู้ หรือน าความรู้ที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น 
การสร้าง การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การถ่ายทอด และ
การใช้ความรู้ [1] 
 โดยความรู้ ในองค์การนั้น  ได้จ าแนกออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่  (1) ความรู้ โดยนัย (Tacit หรือ implicit 
knowledge) เป็นองค์รวมของความรู้ของแต่ละบุคคลที่เกิด
จากประสบการณ์ ผนวกกับสติปัญญา เจตคติ ความเช่ือ 
หรือได้รับการถ่ายทอดของแต่ละบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่
ไม่เป็นทางการแต่ก็สามารถถ่ายทอดได้ (2) ความรู้ที่ปรากฏ 
(explicit knowledge) เป็ นค วามรู้ ที่ ได้ ถู กจั ด ให้ อยู่ ใน
รูปแบบของสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการถ่ายทอด 
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ รายงาน เอกสาร สื่อโสตทัศน์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  (3) ความรู้ที่ เกิดจากวัฒนธรรม 
(culture knowledge) หมายถึ ง วัฒ นธรรมองค์การที่
ก าหนดลักษณะของการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่มัก
เกิดขึ้นจากการพัฒนาความเช่ือร่วมกันในองค์การ ความ
ศรัทธา และสภาพแวดล้อมขององค์การ [2] 
   

 
รูปที่ 1 SECI Model 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ตามแบบจ าลองเซกิ (SECI 
Model) ดังรูปที่ 1 เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
ระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ใน 4 กระบวนการ เพื่อยกระดับ
ความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นวัฏจักร ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ การดึงความรู้ออกจากตัวบุคคล การ
รวบรวมความรู้ และการผนึกฝังความรู้ หลังการท าเสร็จเมื่อ
มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด [3,5] 
 โดยกระบ วน การจั ด การความรู้ ในอ งค์ ก รมี  7 
กระบวนการ ดังนี้ (1) การค้นหาความรู้ที่จ าเป็นในองค์การ 
(2) การแสวงหาและสร้างความรู้ (3) การจัดความรู้ไห้เป็น
ระบบ (4) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (5) การ
เข้าถึงความรู้ (6) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (7) การ
เรียนรู้ [3,4] และมีการน าเอาเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ อันได้แก่
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเวทีส าหรับ
แลกเปลี่ยนความรู้ [1,4] 
 
3. วิธีการวิจัย  
 หลังจากเริ่มต้นจากศึกษาทฤษฎีการจัดการความรู้และ
สภาพแวดล้อมขององค์กรที่ใช้เป็นกรณีศึกษา พบว่าในส่วน
งานซ่อมบ ารุงมีการขัดข้องของเครื่องล้างช้ินงาน ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดตาม
รูปที่ 2 เป็นการบันทึกเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาเครื่อง
ล้างช้ินงานตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม พ.ศ. 2557 จนถึง 30 
กันยายน พ.ศ. 2559 มีเวลาเฉลี่ย 46.6 นาทีต่อครั้ง 
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รูปที่ 2 เวลาเฉลี่ยในการซ่อมเครื่องล้างชิ้นงาน 

 
 ซึง่จากข้อมูลที่ได้ดังกล่าว ทางผู้วิจัยได้ท าการคัดกรอง
ข้อมูลโดยจ าแนกตามอายุงานของช่างเทคนิคที่ท าการแก้ไข
ปัญหาเครื่องจักร พบว่าช่างที่มี่อายุงานน้อย คือ 0-3 ปี จะมี
เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาสูงสุดคือ 55.5 นาที และมี
แนวโน้มลดลงตามอายุงานท่ีเพิ่มมากข้ึน ตามรูปที่ 3 
 

 
รูปที ่3 เวลาเฉลี่ยในการซ่อมเครื่องจักรตามอายุงาน 

 
 

3.1 การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าความรู้เข้าสู่กระบวนการ
จัดการความรู้ 
 ดังนั้นเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงที่ส่งผลให้เวลาใน
การแก้ไขปัญหาของเครื่องล้างช้ินงานที่มีความแตกต่างกัน
ตามอายุงานของช่างเทคนิค จึงมีการสุ่มแบบสอบถามช่าง
เทคนิคที่มีอายุงาน 0-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ10 ปีขึ้นไป
จ านวน 5 คน ต่อกลุ่มช่วงอายุพบว่าช่วงอายุ 0-3 ปี มีปัญหา
ในการแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่าง
เทคนิคที่มีอายุงานมากกว่าดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าช่าง
เทคนิคที่ อายุงานน้อยประสบปัญหาในการซ่อมแซม
เครื่องจักรมากกว่าช่างเทคนิคที่มีอายุงานมากกว่า ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าองค์กรยังขาดการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบ
มาตรฐานให้กับช่างเทคนิคที่มีอายุงานน้อยกว่า ท าให้ประสบ
ปัญหาในการแก้ไขเครื่องจักร 
 

ตารางที ่1 จ านวนปัญหาในการซ่อมเครื่องล้างชิ้นงานแยกตามอายุงาน 
การสุม่แบบสอบถาม 

จ านวน 5 แบบสอบถามตอ่
ช่วงอายุงาน 

 
0-3 ปี 

 
4-6 ปี 

 
7-10 ปี 

 
>10 ปี 

จ านวนปัญหา 8 5 4 2 

 
 ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อเป็นการวิเคราะห์
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเพื่อหาปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว
 โดยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อหา
จ านวนแบบสอบถามใช้หลักการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) เพื่อใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 
 n =

N

1+Ne2
  (1) 

 
โดยที ่ 𝑛 คือจ านวนแบบสอบถามทีต่้องการ 
  𝑁 คือจ านวนประชากรในท่ีนี้คือจ านวนผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของแผนกกรณศีึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 147 คน  
 𝑒 คือค่าระดับความคลาดเคลื่อนที ่5% หรือ 0.05  
 เมื่อท าการค านวณจะได้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่
เหมาะสมคือ 108 คน เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด
ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี 
 โด ยแ บ บ สอบ ถาม จ ะ เป็ น ก ารส อบ ถาม ไป ยั ง
กลุ่มเป้าหมายคือช่างเทคนิค และวิศวกรของหน่วยซ่อมบ ารุง
เพื่อท าการสรุปประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้น ว่ามีปัจจัยอะไรที่
เป็นสาเหตุ และต้องการแหล่งความรู้หรือวิธีการใดเพื่อมา
สนับสนุนในการแก้ปัญหา จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้
เกิดปัญหาในการแก้ไขเครื่องล้างช้ินงาน จึงสรุปได้ว่าปัจจัย
ทั้ง 5 นี้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยการน าการจัดการ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในขณะที่ปัจจัยที่เหลืออาจมี
ผลกระทบน้อยมากเมื่อมีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ 
ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาและแหลง่ความรู้ที่ต้องการในกระบวน 
การจัดการความรู ้

 
  
 ซึ่งกระบวนการในการสร้างและออกแบบความรู้จะเริ่ม
จากทีมงานสร้างความรู้ประกอบไปด้วยช่างเทคนิคใหม่และ
ช่างเทคนิครุ่นพี่(KM Member) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ โดย
ท างานร่วมกับช่างผู้มีความเช่ียวชาญ (KM EX) เพื่อท าการ
สร้างความรู้ จากน้ันความรู้จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ 
(KM SC) ท าการตรวจสอบโดยส่งกลับมาให้แก้ไขหากความรู้
ยังไม่สมบูรณ์ เมื่อความรู้ผ่านการพิจารณาจะส่งให้ผู้จัดการ
แผนก (CKO) ท าการอนุมัติให้ผู้ดูแลจัดการระบบ (KM AD) 
น าความรู้เข้าสู่ระบบสารสนเทศต่อไป 
 

 
รูปที ่4 กระบวนการสร้างและออกแบบความรู้ขององค์กร 

 ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาความรู้ที่องค์กร
ต้องการและสร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีท่ีกล่าวมา ท าให้สามารถ
สร้างความรู้ได้ 5 หมวด ดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที ่5 หมวดความรู้ที่องค์กรต้องการ 

 
3.2 ก าหนดดัชนชีี้วัดหลังการน าการจัดการความรู้มาใช้ใน
องค์กร 
 เมื่อท าการศึกษาสภาพปญัหาและวิเคราะหห์าสาเหตุ
ของปัญหา จึงได้ท าการก าหนดตัวช้ีวัดได้ 3 ตัวช้ีวัดดังนี ้
 1. ความพึงพอใจในกระบวนการจดัการความรู้ ก่อน
และหลังด าเนินการ โดยประเมินจากแบบสอบถาม 
 2. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
เข้าถึงแหล่งความรู้ โดยประเมินจากแบบสอบถาม 
 3. เวลาเฉลีย่ในการแก้ไขปญัหาเครื่องล้างช้ินงาน 
(MTTR) ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ 
ประเมินจากบันทึกการซ่อมเครื่องจักร 
3.3 การออกแบบและการใช้ งานระบบ เทคโน โลยี
สารสนเทศ 
 ในการประยุกต์ ใช้การจัดการความรู้ ได้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสร้างแหล่ง
ความรู้  โดยมี ผู้ เกี่ ย วข้ องและองค์ ประกอบ ในระบบ
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สารสนเทศดังน้ี 
 1. Chief Knowledge Officer (CKO) ได้แก่ผู้จัดการ
แผนกฯ มีหน้าที่อ านวยการติดตามผลและสนับสนุนการ
ท างาน 
 2. KM Administrator (KM Ad) ท าห น้ าที่ บ ริห าร
จัดการระบบจัดการความรู้ผ่านระบบสารสนเทศ หรือ Web 
Page/Intranet โดยเป็นผู้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ที่ผ่านการคัด
กรองจากผู้เช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
ท าหน้าที่ลบและยกเลิกความรู้เก่าๆที่ไม่ได้ใช้งาน 
 3. KM Expert (KM Ex) เป็นวิศวกร หัวหน้างานและ
ช่างเทคนิคที่มีความเช่ียวชาญ ที่คอยให้ค าแนะน าและ
พิจารณาความรู้เพื่อน าไปเพิ่มเติมในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์  
 4. KM Steering Committee (KM SC) กลุ่มหัวหน้า
งานและวิศวกรในแผนก ท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรู้ที่น ามาใช้ประโยชน์ 
 5. KM IT ท าหน้าที่ดูแล Web Page/Intranet ให้มี
ความปลอดภัย ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล หรือจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบสารสนเทศ 
 6. KM Member หรือ  User คือผู้ ใช้งานได้แก่ ช่าง
เทคนิค วิศวกรและบุคลากรในหน่วยงานซ่อมบ ารุงเท่านั้น 
ยังไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้ามาใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะ
ได้ รั บ ช่ื อ ผู้ เข้ า ใ ช้ ง าน  (User Name) แ ล ะ ร หั ส ผ่ า น 
(Password) ของตนเอง 
 5. User Counter ท าหน้าที่ในการนับจ านวนผู้เข้าใช้
งาน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการแสดงความสนใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 
 6. Search Engine เป็นระบบช่วยค้นหาในการช่วย
ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 7. Knowledge Data เป็นส่วนของข้อมูลความรู้ที่ได้
จัดไว้เป็นหมวดหมู่  ช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถหาข้อมูลที่
ต้องการได้ตามล าดับขั้นตอนการในการแก้ปัญหา  
 8. Web Board หรือกระดานสนทนา ใช้เป็นกระดาน
ที่ผู้ใช้งานตั้งค าถามเมื่อพบข้อสงสัยหรือปัญหาในการแก้ไข
ปัญหาเครื่องจักร ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีต้องการเพื่อเพิ่มเติม
หรือแก้ไขความรู้ที่มีอยู่  รวมถึงความรู้ที่ต้องการเพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญและผู้บริหารจัดการระบบประสานงานในการ
ค้นหาความรู้มาเติมเต็มในส่วนที่ต้องการ โดยระบบจะท า
การส่ง Email หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อน าความรู้นั้นมาสู่ระบบจัดการความรู้ต่อไป 
 ซึ่งผู้เกี่ยวข้องและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
รวมถึงผังการท างานของระบบสารสนเทศที่กล่าวมาแสดงไว้
ดังรูปที่ 6  

 
รูปที่ 6 โครงสร้างการจัดการความรู้ผ่านระบบสารสนเทศ 

 
4. การด าเนินการปรับปรุง 
 ผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้ของแผนก
ซ่อมบ ารุงแล้วมีการน าความรู้เข้าสู่ระบบการจัดการความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Web Page/Intranet เพื่อให้
สะดวกต่อการใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง หลังจากเปิดใช้ ทาง
ทีมงานได้แจ้งการเข้าใช้งานให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
แผนกซ่อมบ ารุงได้แก่ ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้าช่างเทคนิค 
และช่างเทคนิค โดยท าการสร้างช่ือผู้เข้าใช้งาน และรหัสผ่าน
เป็นรายบุคคลให้เรียบร้อย โดยเข้าใช้งานในหน้าจอดังรูปที่ 7 
มีจ านวนผู้เข้าใช้งานเป็นไปตามจ านวนที่ต้องการ และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงข้อคิดเห็นและมีการตั้งกระทู้ถาม-
ตอบท าให้ เห็นถึงผลตอบรับต่อการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างดี และทีมงานการจัดการความรู้ได้วาง
ระบบการจัดการความรู้ ให้มีการสร้างองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้กับองค์กร และมีระบบการจัดการความรู้ที่มีความ
ปลอดภัยเนื่องด้วยการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานตามสิทธิ์
ที่ตั้งไว ้
 

 
รูปที่ 7 รูปแบบ Web Page ในหน้า Log in ส าหรับผู้ใช้งาน  

 
 มีจ านวนผู้เข้าใช้งาน Web Page ตั้งแต่เดือนมกราคม 
ปี 2560 จนถึงเดือนเมษายน ปีเดียวกัน เป็นจ านวน 267 คน 
และมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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 จากหมวดความรู้ที่ได้สร้างขึ้น 5 หมวด ได้ท าการ
น าเข้าสู่ระบบสารสนเทศดังแสดงในรูปที่ 8 เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้ามาค้นหาความรู้ที่ต้องการได ้ 
 

 
รูปที่ 8 การเข้าใช้งาน Web Page ในหน้าคลังความรู้ 

 
 ซึ่งในหน้า Web Page ผู้ใช้งานจะท าการค้นหา
ความรู้ที่ตนเองต้องการและเปิดใช้งานได้ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 การเปิดใช้งานความรูใ้นหน้าคลังความรู้ 

 
 ส าหรับการใช้เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Forum) ได้จัดให้มีการประชุมกันในเรื่องการแก้ปัญหาการ
ซ่อมแซมเครื่องล้างช้ินงานของแผนกซ่อมบ ารุงขึ้นเป็น
ประจ าเดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่หลังจากท าระบบ Web 
Page/Intranet เสร็จสิ้น โดยวิศวกรที่รับผิดชอบการดูแล
รักษาเครื่องล้างช้ินงาน จะเป็นเจ้าภาพในการเรียกประชุม
และจัดหัวข้อในการประชุมแต่ละครั้ง  เพื่อเป็นเวที ให้
บุคลากรในองค์กรมีโอกาสได้พบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการกระจายความรู้ไปทั่วทั้ง
องค์กร นอกจากนี้ ได้มีการท าเอกสารคู่มือในการใช้ Web 
Page เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 เวทีแลกเปลี่ยนความรู้แนะน าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
  
 จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการ
จัดการความรู้ในองค์กร ผลแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจต่อ
ระบบการจัดการความรู้เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 
72 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้การจัดการ
ความรู้ 

 
 
 จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ ก่อนและหลังการด าเนินการ 
แสดงให้เห็นว่าเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 70 ดัง
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 
 
 ผลของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเครื่องล้างช้ินงาน มี
เวลาเฉลี่ยในการซ่อม (MTTR) ที่ลดลง จาก 46.6 นาที เป็น 
41.8 น าที  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  10 ดั งต ารา งที่  5 แ ล ะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ใช้งานกับMTTR ดังรูปที่ 9 
 
ตารางที่ 5 เวลาในการซ่อมเครื่องล้างชิ้นงานหลังด าเนินงาน 

 
 

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ใช้งานกับ MTTR 

 

5. สรุป 
 จากการวิ เคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์กร
กรณีศึกษาซึ่งเป็นแผนกซ่อมบ ารุงในบริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ โดยได้น าการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ให้กับ
องค์กรเพื่อท าการจัดการความรู้ในการแก้ไขปัญหาของเครื่อง
ล้างช้ินงาน ซึ่งก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้
นั้น พบปัญหาในการขาดความรู้และระบบความรู้ที่เป็น
มาตรฐาน ผู้วิจัยจึงน าแนวทางและขั้นตอนในการจัดการ
ความรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ Web 
Page/Intranet แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เว ที แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว าม รู้ 
(Knowledge Forum) ซึ่งผลตอบรับที่ได้วัดได้จากความพึง
พอใจต่อระบบการจัดการความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็น
ร้อยละ 72 ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสูงขึ้นจากร้อย
ละ 3 เป็นร้อยละ 70 และเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา
เครื่องจักร(MTTR)ลดลงจาก 46.6 นาที เป็น 41.8 นาทีคิด
เป็นร้อยละ 10 ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแสดงถึงความส าคัญ
ของการจัดการความรู้ขององค์กรที่มีผลต่อการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีการจัดการความรู้ที่ดีเป็น
รากฐาน ซึ่ งส่ งผลให้การท างานขององค์กรโดยรวมมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
ในกระบวนการผลิตช้ินส่วนงานปั๊มขึ้นรูปของโรงงานกรณีศึกษานั้นพบว่าผลผลิตที่ได้นั้นต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 150 
ช้ิน/คน/วัน จากการวิเคราะห์การท างานด้วยแผนภูมิกระบวนการไหลนั้นพบว่ามี cycle time โดยเฉลี่ยคือ 208 วินาที 
และได้ผลผลิตโดยเฉลี่ยเพียง 121 ช้ิน/คน/วัน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายมากถึงที่ 29 ช้ิน/คน/วัน หรือร้อยละ19.33 ของ
เป้าหมายการผลิตต่อวัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวให้มีผลผลิตมากข้ึนด้วยเทคนิคความสูญเปล่า 7 ประการ ซึ่งทีมงานได้ศึกษาหา
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 3 แนวทางต่อไปนี้คือ 1.) การปรับปรุงผังโรงงาน 2.) การตัดขั้นตอนการแช่น้ ามัน และ 3.) 
การปรับปรุงกระบวนการตัดช้ินงาน ซึ่งสามารถลดเวลาการสูญเสียได้มากถึง 147.5 วินาที/cycle และผลจากการ
ปรับปรุงดังกล่าวพบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตช้ินส่วนโดยเฉลี่ยเป็น 256 ช้ิน/คน/วัน เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยเฉลี่ยมากถึง  144 
ช้ิน/คน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 118.42 และยังพบว่าต้นทุนค่าแรงงานต่อช้ินลดลงจากเดิมกล่าวคือก่อนการปรับปรุง
ต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยชิ้นละ 2.479 บาท หลังการปรับปรุงลดลงเหลือเฉลี่ยช้ินละ 1.132 บาท หรือร้อยละ 54.34  
ค าหลัก  การปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ความสูญเปล่า 7 ประการ 
 
Abstract 
In pressing  process of a case study at the current situation produced the products, so they were 
lower than the target as 150 pcs/man/day. It was analyzed by using the flow process chart, and cycle 
time was 208 sec. They got products by average only 121 pcs/man/day, so they were lower than the 
target 29 pcs/man/day or 19.33 percent of daily target. So, this research has the objective to apply 
industrial engineering knowledge for improved process to get more products out by using 7 wastes. 
The working team studied and found the improvement 3 solutions as 1.) Improved layout 2.) Reduced 
lubricant for dipping process and 3.) Improved cutting process. So, they improved waste time 147.5 
sec/cycle. The result after improved process, so they got products out by average 256 pcs/man/day. 
Products out increased by average 144 pcs/man/day or 118.42 percent. Moreover, the result of labor 
cost per piece was reduced from 2.479 baht to be 1.132 baht by average or 54.34 percent 
Keywords:  Process improvement, Process cost reduction, 7 Wastes 
1. บทน า 
 ปัจจุบันการอุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่สูงมาก 
ผู้ผลิตมีความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันก็สามารถเพิ่มผลก าไร
ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตนั้น
นับว่าเป็นอีกกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้ การเพิ่มผลผลิต

ให้กับองค์กรจ าเป็นจะต้องค านึงถึง  7 ปัจจัยหลัก [1] 
ดังต่อไปนี้คือ คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย 
ขวัญและก าลังใจในการท างานของพนักงาน สิ่งแวดล้อม 
และ จรรยาบรรณในการธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อการ
เพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจ าเป็น
จะต้องก าหนดเป้าหมายของผลผลิตที่ชัดเจน และหากพบว่า 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

917 

ผลผลิตที่ได้นั้นต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ จ าเป็นจะต้องท าการ
วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
ต้นเหตุ อันส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการได้ผลผลิต
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลกับการเพิ่มผลก าไรให้
องค์กรอีกด้วย งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาถึงการปรับปรุง
ผลผลิตของกระบวนการผลิตช้ินส่วนงานปั๊มขึ้นรูป โดย
เป้าหมายในการผลิตอยู่ที่  150 ช้ิน/คน/วัน แต่จากการ
ท างานจริงสามารถผลิตช้ินส่วนได้โดยเฉลี่ยเพียง 121 ช้ิน/
คน/วัน หรือต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้มาก 29 ช้ิน/คน/วัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.33 และจากการวิเคราะห์การท างาน
โดยการใช้แผนผังแสดงการไหลของกระบวนการ พบว่ามี
ขั้นตอนการท างานรวมทั้งสิ้น 19 ขั้นตอน จากขั้นตอนการ
ท างานดังกล่าวนี้ทีมวิจัยสามารถน าหลักการลดความสูญเสีย 
7 ประการ มาประยุกต์ใช้เพื่อลดการสูญเสียของกระบวนการ
ผลิตช้ินส่วนการปั๊มขึ้นรูป  ซึ่งท าให้โรงงานกรณีศึกษานี้
สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ได้น าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์
หลักๆ 4 ทฤษฎี ดังต่อไปนี้คือ  
2.1 แผนภูมกิระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
 แผนภูมิกระบวนการไหลเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์การไหลตามล าดับก่อนหลังของกระบวนการผลิต
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท [2] คือ  
1. แผนภูมิกระบวนการผลิตประเภทคน 
2. แผนภูมิกระบวนการผลิตประเภทวัสดุ 
3. แผนภูมิการผลิตประเภทเครื่องจักร 
ซึ่งแผนภูมิที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นแผนภูมิกระบวนการผลิต
ประเภทวัสดุ เป็นอีกหนึ่งแผนภูมิที่มีการใช้งานมากที่สุด [3] 
แผนภูมินี้ใช้วิเคราะห์ขั้นตอนการไหลของวัตถุดิบหรือวัสดุ 
และอุปกรณ์  ที่ เคลื่อนที่ ไปในกระบวนการพร้อมๆกับ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นสัญลักษณ์และค า
บรรยายประกอบลงในแผนภูมิมาตรฐาน การวิเคราะห์
แผนภูมิการไหลนี้สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัวซึ่งก าหนดโดย 
The American Society of Mechanical Engineer 
(ASME) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงตารางสัญลักษณ์ของแผนภูมิกระบวนการไหล 

 
สัญลักษณ์ข้างต้นนี้อาจรวมกันได้ในกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
เช่นมีการท างาน และมีการตรวจสอบ จะใช้สัญลักษณ์  
ประโยชน์ใช้งานของแผนภูมิกระบวนการไหล สามารถ
น าไปใช้งานได้ดังต่อไปนี้คือ 
1. ใช้จ าแนกกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ มี
มูลค่าเพิ่มแก่การปฏิบัติงาน ไปจนถึงกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าแก่การปฏิบัติงาน 
2. แยกกิจกรรมของพนักงานออกจากกิจกรรมที่ท าบน
ผลิตภัณฑ์ ท าให้สามารถมุ่งเน้นการวิเคราะห์ได้ชัดเจน 
3. ช่วยช้ีชัดให้เห็นการรอคอยและระยะทางการเคลื่อนย้าย 
4. สามารถใช้แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลก่อนและหลังการ
ปรับปรุงได้ 
2.2 ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) 
 ความสูญเปล่าที่เกิดในอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งความสูญเปล่าดังกล่าวมีทั้ง 7 
ประการดังต่อไปนี้คือ [4] 
1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตที่มากเกินไป 
2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลังท่ีไม่จ าเป็น 
3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง 
4. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย/การแก้ไขงานเสีย 
5. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ 
6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย 
7. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว 
ความสูญเสียดังกล่าวจ าเป็นจะต้องขจัด ให้หมดไป หรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
2.3 ผลิตภาพ (Productivity) 

ผลิตภาพ [5] เป็นค าที่มีความหมายตามสูตรที่ ใช้
เช่นเดียวกับประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผลิตภาพเป็นดัชนีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตต่อทรัพยากรที่ใช้ในการก่อเกิด
ผลผลิตซึ่งเขียนเป็นสูตรดังสมการที่ 1 

 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
             (1) 

 
 

ความหมายของผลิตภาพนั้นมีความสัมพันธ์ของผลผลิตต่อ
ทรัพยากรที่ใช้ต่างๆ กัน โดยมีการค านวณค่าเชิงเศรษฐกิจท้ัง

สัญลักษณ์ ช่ือเรียก ค ำจ ำกัดควำมโดยย่อ

Operation การประกอบชิ้นส่วน หรือการถอดประกอบชิ้นส่วนออก

Transportation การเคล่ือนย้ายวัตถุจากจดุหนึง่ไปยังอีกจดุหนึง่

Inspection การตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุ

Delay การคอยเพื่อให้งานขั้นต่อไปเร่ิมต้น

Storage การเก็บชิ้นส่วนที่รอเป็นเวลานาน
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ผลผลิตและทรัพยากรที่ใช้ จึงไม่ได้วัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ 
แต่วัดออกมาเป็นดัชนีซึ่งตัวเลขโดยที่ถูกต้องแล้วจะต้องมีค่า
มากกว่า  1  เสมอ การเปรียบ เที ยบความหมายของ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลิตภาพ กล่าวได้ว่า 
ประสิทธิภาพแสดงถึงการใช้ทรัพยากรว่าดีระดับใด เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่ต้องการ ขณะที่ประสิทธิผลแสดงผลผลิตระดับที่
ต้องการได้อย่างไรจากทรัพยากรที่ใช้ และผลิตภาพเป็น
ความหมายร่วมระหว่างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เนื่ องจากประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์ร่วมกับการใช้
ทรัพยากร ขณะที่ประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับผลงานที่
ต้องการ แต่ผลิตภาพต้องใช้ความสัมพันธ์ของทั้งผลผลิตและ
ทรัพยากรที่ใช้ในรูปแบบเชิงเศรษฐกิจคือ มีค่าเป็นจ านวนเงิน  

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม พิจารณาจากสูตรของ
อัตราผลิตภาพดังสมการที่ 2 

 

อัตราผลิตภาพ =
ผลผลติ

ทรัพยากรที่ใช้
             (2) 

 

การเพิ่มผลผลิตจากอัตราผลิตภาพที่สูงขึ้นมีทั้ งหมด 5 
แนวทางดังนี้คือ 
1. ผลผลิตเพิ่ม ทรัพยากรที่ใช้เท่าเดิม 
2. ผลผลิตเพิ่ม ขณะที่ใช้ทรัพยากรลดลง 
3. ผลผลิตเพิ่ม ขณะที่ทรัพยากรสูงขึ้น แต่ใช้อัตราทีต่่ ากว่า 
4. ผลผลิตคงท่ี ขณะที่ใช้ทรัพยากรลดลง 
5. ผลผลิตลดลง ขณะที่ทรัพยากรลดลงในอัตราที่สูงกว่า 
2.4 การเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
 บทบาทโดยตรงของการศึกษาการท างานคือ การเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต แนวทางที่ใช้ในกระบวนการ
ขั้นตอนการท างาน คือ การค้นหาความสูญเสียของการ
ท างาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
การเพิ่มผลผลิตเป็นงานส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการ 
องค์กรส่วนใหญ่จะเน้นความส าคัญของการเพิ่มผลผลิตและ
มักจัดไว้ในแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมุ่ง
พิจารณาวัดผลการด าเนินงานโดยใช้หลักการเพิ่มผลผลิต
ดังต่อไปนี้คือ 
1. ผลิตภาพวัตถุดิบ 
2. ผลิตภาพแรงงาน 
3. ผลิตภาพเครื่องจักร 
4. ผลิตภาพท่ีดินและอาคาร 
5. ผลิตภาพเงินลงทุน 
6. ผลิตภาพด้านพลังงาน 
 เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนส่วนใหญ่จะ
เป็นเทคนิคที่ เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการซึ่ ง
สามารถสรุปเทคนิคดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาการท างาน 

2. การวางผังโรงงาน 
3. การวางแผนและควบคุมการผลิต 
4. การควบคุมคุณภาพ 
5. การวิจัยการด าเนินงาน 
6. การควบคุมต้นทุน 
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
8. การซ่อมบ ารุงรักษา 
9. การขนถ่ายวัสดุ 
10. ความปลอดภัยในการท างาน 
11. การประหยัดพลังงาน 
12. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  เป็นต้น 
3. การด าเนินงานวิจัย 

การด าเนินงานวิจัยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
3.1 สภาพการท างานในปัจจุบัน 

การด าเนินงานของโรงงานกรณีศึกษานั้นได้ท าการผลิต
ฝาครอบท่อ ที่ใช้ในโรงผลิตไฟฟ้า โดยกระบวนการปั๊มขึ้นรูป
ช้ินส่วนดังแสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 

จากการศึกษาขั้นตอนการท างานด้วยแผนภูมิกระบวนการ
ไหล [6] พบว่ามีขั้นตอนการท างานทั้งหมด 19 ขั้นตอน    
ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แสดงถึงแผนภูมิกระบวนการไหลของชิ้นงานก่อนการปรับปรุง 
 
จาก Flow process chart ข้างต้นพบว่า มี  cycle time 
โดยเฉลี่ย 208 วินาที และมีระยะทางของการเคลื่อนย้ายวัสดุ
โดย 241 ม. โดยโรงงานดังกล่าวสามารถผลิตช้ินงานได้เฉลี่ย
เพียง 121 ช้ิน/คน/วัน ซึ่ งการผลิตดังกล่าวนั้นต่ ากว่า
เป้าหมายที่ทางโรงงานตั้งไว้มากถึง 29 ช้ิน/คน/วัน โดย
เป้าหมายการผลิตคือ 150 ช้ิน/คน/วัน จึงจ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย  
3.2 การวิเคราะห์การท างาน 
 จากการวิ เคราะห์การท างานโดย Flow process 
chart ของทีมวิจัยนั้นพบว่ามีการสูญในกระบวนการผลิต
เกิดขึ้นหลายขึ้นตอนดังต่อไปนี้คือ 1.) การวัดความยาว
ช้ินงาน 2.) การเคลื่อนย้ายเหล็กแฟลตบาร์ไปยังเครื่องตัด  
3.) ตัดเหล็กแฟลตบาร์ 4.) การเคลื่อนย้ายกล่องช้ินงานไปยัง
เครื่องปั๊ม 5.) การหยิบช้ินงานไปแช่น้ ามันเพื่อล้างสนิม     
6.) การรอช้ินงานที่แช่น้ ามัน 7.) การเอารถเข็นไปเก็บ ซึ่งทั้ง 
7 ขั้นตอนดังกล่าวนี้มีเวลารวมกันมากถึง 147.5 วินาที /
cycle หรือร้อยละ 71.08 ของเวลาที่ใช้ผลิตช้ินงาน ดังนั้น
จ าเป็นจะต้องปรับปรุงเพื่อลด  cycle time ในการผลิต
ช้ินงานลง 
3.3 การปรับปรุงการท างาน 
 ทีมงานวิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าหลักการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการเพื่อหาแนวการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอน
การท างานโดยขั้นตอนทั้งหมด 3 วิธีดังต่อไปนี้คือ 

3.3.1 การปรับปรุงผังโรงงาน 
 จากการวิเคราะห์การแผนภูมิกระบวนการไหลพบว่ามี
ก าร เคลื่ อ นย้ ายวั ส ดุ ระห ว่ างกระบ วน การ ตั ด ไปยั ง
กระบวนการปั๊มช้ินส่วนมีระยะทางในการเคลื่อนย้ายโดย
เฉลี่ยมากถึง 241 เมตร โดยมีเวลารวมถึง 59.5 วินาที/cycle 
จากการท างานดังกล่าวพบว่าเป็นการสูญเสียเนื่องจากการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น ดังนั้นจึงได้มีการย้ายเครื่องตัดและ
ห้องเก็บวัสดุหรือสโตร์ไปไว้ใกล้เครื่องปั๊มช้ินงาน เพื่อลด
ระยะทางในการการเคลื่อนย้ายวัสดุ และลดเวลาในการ
ท างานในส่วนการเคลื่อนย้ายวัสดุลง 
3.3.2 การตัดขั้นตอนการแช่น้ ามัน 
 จากขั้นตอนการท างานในปัจจุบันนั้นใช้เหล็กเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งได้ถูกเก็บไว้นอกโรงงานท าให้
สัมผัสกับน้ าฝนหรือความช้ืนจากสภาพแวดล้อมภายนอก
โรงงานจึงท าให้เหล็กเกิดสนิมดังแสดงในรูปที่ 3  
 

 
รูปที่ 3 แสดงการเกิดสนิมเหล็กของวัตถดุิบ 

 
และหลังจากผ่านกระบวนการตัดแล้วนั้นจะต้องน าเหล็ก
เหล่านี้ ไปแช่ในน้ ามันดีเซลเพื่อก าจัดสนิมเหล็กก่อนน า
ช้ินงานไปปั๊มขึ้นรูปช้ินงานซึ่งการแช่น้ ามันดังกล่าวต้อง
สูญเสียเวลาในการหยิบช้ินงานลงแช่ในน้ ามันรวมถึงการรอ
มากถึง 72 วินาที/cycle  จากการปรับปรุงผังโรงงานนั้นได้มี
การย้ายที่จัดเก็บเหล็กไปอยู่ในโรงงานและใกล้กับเครื่องปั๊ม
ช้ินงานท าให้เหล็กไม่เกิดสนิม ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องแช่
ช้ินงานในน้ ามันดีเซล จึงเป็นการลดเวลาการท างานอีกทั้งลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ามันดีเซลมาก าจัดสนิมเหล็กได้ด้วย  
3.3.3 การปรับปรุงกระบวนการตัด 
 ในการตัดเหล็กนั้นพนักงานจ าเป็นจะต้องวัดความยาว
ช้ินงานโดยตลับเมตรที่ความยาว 150 มม. แล้วจึงขีดเส้นเพื่อ
ระบุต าแหน่งการตัดลงบนช้ินงานดังแสดงในรูปที่ 4  

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงการวัดความยาวชิ้นงานดว้ยตลับเมตร 

ล ำดับที่ สญัลกัษณ์ กิจกรรม เวลำ

(sec)

ระยะทำง

 (m)

1 หยิบเหล็กแฟลตบาร์ท่ีวางอยู่ 10

2 วัดความยาวชิ้นงาน 150 มม. 9

3 เคล่ือนย้ายเหล็กแฟลตบาร์ไปยังเคร่ืองตัด 8 1

4 ตัดเหล็กแฟลตบาร์ 7

5 เก็บชิ้นงานท่ีตัดแล้วใส่กล่อง 2

6 เดินไปเอารถเข็นมาใส่ชิ้นงาน 3 -

7 ยกกล่องชิ้นงานใส่รถเข็น 3

8 เคล่ือนย้ายกล่องชิ้นงานไปยังเคร่ืองปั๊ม 1.5 120

9 หยิบชิ้นงานไปแช่น้้ามนัเพือ่ล้างสนิม 70

10 รอชิ้นงานท่ีแช่น้้ามนั 2

11 เอารถเข็นไปเก็บ 50 120

12 เปิดเคร่ืองปั๊มชิ้นงาน 5

13 ตรวจสอบแมพ่มิพแ์ละเคร่ืองปั๊ม 8

14 หยิบชิ้นงานในอ่างแช่น้้ามนัไปใส่แมพ่มิพ์ 10

15 โยกคันโยกไฮดรอลิกค์เพือ่ปั๊มชิ้นงาน 9

16 หยิบอุปกรณ์เพือ่เคาะชิ้นงานออก 1

17 เคาะชิ้นงานออกจากแมพ่มิพ์ 6

18 หยิบชิ้นงานจากแมพ่มิพม์าตรวจสอบ 2

19 จดัเก็บใส่ถัง 1

208 241รวม
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จากนั้นจึงน าช้ินงานไปตัดที่เครื่องตัด จากการวิเคราะห์การ
ท างานดังกล่าวด้วยด้วยแผนภูมิกระบวนการไหลพบว่าใช้
เวลาในการท างานโดยเฉลี่ย 16 วินาที/cycle เนื่องจากต้อง
เล็งต าแหน่งที่การตัดให้ตรงกับเส้นที่ได้ขีดไว้ก่อนหน้านี้ จึง
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจากขั้นตอนดังกล่าวขึ้น ดังนั้นทีมงาน
วิจัยจึงได้ออกแบบ Fixture ช่วยในการตัดช้ินงานกล่าวคือท า
ออกแบบอุปกรณ์ที่เครื่องตัดที่สามารถก าหนดความยาวของ
ช้ินงานได้แม่นย า แล้วตัดชิ้นงานได้โดยง่าย 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 จากการด าเนินการปรับปรุงวิธีการท างานทั้ง 3 วิธีการ
ดังกล่าวแล้วนั้นสามารถเขียนแผนภูมิกระบวนการไหลหลัง
การปรับปรุงได้ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยมีขั้นตอนการท างาน
เหลือเพียง 13 ขั้นตอน cycle time โดยเฉลี่ยลดลงเหลือ 95 
วินาที สามารถผลิตช้ินได้ เฉลี่ย 265 ช้ิน/คน/วัน หรือมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากก่อนการปรับปรุงโดยเฉลี่ย 144 ช้ิน/คน/
วัน  หรือคิดเป็นร้อยละ 118.42 ของการท างานเดิม ซึ่ง
ผลผลิตที่ได้นี้สูงเกินเป้าหมายของโรงงานคือ 115 ช้ิน/คน/
วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.84 ดังในกราฟเปรียบเทียบ
ผลผลิตในรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงถึงแผนภูมิกระบวนการไหลของชิ้นงานหลังการปรับปรุง 
 

 
รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตกอ่นปรับและหลังการปรับปรุง 

 
และการเปรียบเทียบค่าแรงงานของพนักงานรายวันต่อ
ผลผลิตที่ได้จากเดิมต้นทุนค่าแรงงานเฉลี่ยช้ินละ 2.479 บาท 
ลดลงเหลือช้ินละ 1.132 บาท หรือต้นทุนค่าแรงงานต่อช้ิน
ลดลงร้อยละ 54.34 ของต้นทุนค่าแรงเดิมดังแสดงในกราฟ
เปรียบเทียบในรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงงาน ผลผลิตก่อนและหลังปรับปรุง 
 
5. สรุป 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตช้ินส่วนงานปั๊มขึ้นรูป
ด้วยแผนภูมิกระบวนการไหลของช้ินงานพบว่ามีขั้นตอนการ
ผลิต ทั้งหมด 19 ขั้นตอน และมี cycle time โดยเฉลี่ย 208 
วินาที มีการระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุอยู่ที่ 241 เมตร 
และมีผลผลิตโดยเฉลี่ยเพียง 121 ช้ิน/คน/วัน จากการ
วิเคราะห์การท างานของทีมวิจัยด้วยแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการนั้นพบว่า มีการสูญเสียเกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตหลายกระบวนการด้วยกันคือ 1.) การวัดความยาว
ช้ินงาน 2.) การเคลื่อนย้ายเหล็กแฟลตบาร์ไปยังเครื่องตัด  
3.) ตัดเหล็กแฟลตบาร์ 4.) การเคลื่อนย้ายกล่องช้ินงานไปยัง
เครื่องปั๊ม 5.) การหยิบช้ินงานไปแช่น้ ามันเพื่อล้างสนิม     
6.) การรอช้ินงานที่แช่น้ ามัน 7.) การเอารถเข็นไปเก็บ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้มีเวลาที่สูญเสียรวมกันเฉลี่ยมากถึง 147.5 วินาที/
cycle หรือร้อยละ 71.08 ของเวลาที่ใช้ผลิตช้ินงาน ท าให้ผล
ผลิตที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมายของโรงงานที่วางไว้คือ 150 ช้ิน/

ล ำดับที่ สญัลกัษณ์ กิจกรรม เวลำ

(sec)

ระยะทำง

 (m)

1 หยิบเหล็กแฟลตบาร์ท่ีอยู่ในสโตร์ 10

2 เคล่ือนย้ายเหล็กแฟลตบาร์ไปยังเคร่ืองตัด 30 8.5

3 ตัดเหล็กแฟลตบาร์ 2

4 เก็บชิ้นงานท่ีตัดแล้วใส่กล่อง 3

5 หยิบชิ้นงานในกล่องมาชโลมน้้ามนั 13

6 วางชิ้นงานลงบนแมพ่มิพ์ 5 -

7 เปิดเคร่ืองปั๊มชิ้นงาน 5

8 ตรวจสอบแมพ่มิพแ์ละเคร่ืองปั๊ม 8

9 โยกคันโยกไฮดรอลิกค์เพือ่ปั๊มชิ้นงาน 10

10 หยิบอุปกรณ์เพือ่เคาะชิ้นงานออก 1

11 เคาะชิ้นงานออกจากแมพ่มิพ์ 5

12 หยิบชิ้นงานจากแมพ่มิพม์าตรวจสอบ 2

13 จดัเก็บใส่ถัง 1

95 8.5รวม
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คน/วัน ทีมวิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย
การประยุกต์ทฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ จากนั้นได้ท า
การแก้ไขกระบวนการผลิตหลักทั้งหมด 3 แนวทางหลักๆคือ 
1.) การปรับปรุงผังโรงงาน 2.) การตัดขั้นตอนการแช่น้ ามัน 
3.) การปรับปรุงกระบวนการตัดให้สามารถตัดช้ินงานได้เร็ว
ยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานพบว่าขั้นตอนการด าเนินงานเหลือ
เพียง 13 ขั้นตอน และ cycle time เฉลี่ยเหลือเพียง 95 
วินาที ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 265 ช้ิน/คน/วัน โดย
เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยเฉลี่ยมากถึง  144 ช้ิน/คน/วัน หรือคิด
เป็นร้อยละ 118.42 ของการท างานเดิม ซึ่งผลผลิตที่ได้นี้สูง
เกินเป้าหมายของโรงงานคือ 115 ช้ิน/คน/วัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 76.84 อีกเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าแรงงานต่อ
ผลผลิตที่ ได้แล้วนั้นยังพบว่าต้นทุนค่าแรงงานก่อนการ
ปรับปรุงเฉลี่ยช้ินละ 2.479 บาท หลังการปรับปรุงลดลง
เหลือเฉลี่ยช้ินละ 1.132 บาท หรือต้นทุนค่าแรงงานต่อช้ิน
ลดลงร้อยละ 54.34 ของต้นทุนค่าแรงเดิม ท าให้ผู้ผลิตมี
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องต้นทุนและ
การก าหนดราคาขายที่ต่ ากว่าคู่แข่งขันได้อีกด้วย 
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การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตส าหรับกระบวนการผลิตบล็อกประสานจากเถ้าหนัก 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยใช้แบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการ 

Manufacturing Cost Analysis for Interlocking Block Production Process from 
Mae Moh Power Plant Ash Using Process-Based Cost Model 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการผลิตบล็อกประสานจากเถ้าหนักโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ านวน
ผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทคือ บล็อกตรงและบล็อกโค้ง ผลิตโดยวิธีการน ามาอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องผลิตบล็อกประสานระบบ             
ไฮดรอลิกแบบสองก้อน โดยมีวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม หรือมวลรวมละเอียดของบล็อกประสานควรมีขนาดเลก็กว่า 4 มม. ไม่มี
ความเหนียวหรือมีความเหนียวน้อย ได้แก่ ดินลูกรัง ทราย และเถ้าหนัก ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวล
รวมประมาณ 1 : 6 ถึง 1 : 7 โดยน้ าหนัก ท าการทดลองผลิตที่อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1 : 6 น าวัตถุดิบมา
ผสมปูนซีเมนต์ และน้ าประมาณร้อยละ 11 ของน้ าหนักท้ังหมด บ่มด้วยความช้ืน 7 วัน ได้บล็อกประสานที่มีความแข็งแรง มี
ค่าก าลังรับแรงอัดสูงที่สุด คือ 75.32 กก/ลบ.ซม. มีต้นทุนการผลิตต่ าอันเนื่องมาจากการใช้เถ้าหนักเป็นส่วนผสม และได้
แนวทางขั้นตอนการผลิตบล็อกประสาน โดยการท าวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการผลิตเพื่อน ามาเป็นข้อมูลเข้าสู่
แบบจ าลองที่เรียกว่า Process-Based Cost Model ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1.Process Model 2.Operation Model 
3.Financial Model และท าการจ าลองสถานการณ์ที่ขนาดก าลังการผลิต 1,000 ก้อน และผลที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์
จะได้ต้นทุนการผลิตต่อก้อน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบล็อกประสานและเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจในการ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตบล็อกประสานเป็นอาชีพให้กับชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่แหล่งผลิตไฟฟ้ามากยิ่งข้ึน 
ค าหลัก  เถ้าหนัก, บล็อกประสาน, กระบวนการผลติ, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, แบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการ 
 
Abstract 
This paper is aimed to analyze the cost of the production process of interlocking block and curved using 
Mae Moh power plant ash. Two types of interlocking block -straight blocks and cruved blocks were 
produced by extrusion molding with binder-two piece hydraulic system. The materials and the fine 
aggregate block size should be smaller than 4 mm and must either be non-sticky or less sticky. These 
include dirt, sand and bottom ash. The ratio of cement to aggregate is 1: 6 to 1: 7 by weight of cement 
per weight -depending on the quality of the aggregate; it is mainly used for the production of blocks from 
bottom ash. The initial experiment was carried out using the cement-to-mass ratio of approximately 1: 6, 
mixing the materials with cement, and water about 11 percent by mass. After extrusion with high-pressure 
compressor, without having to incinerate with humidity for 7 days, the block becomes strong with the 
highest compressive strength 75.32 kg/cm3. Moreover, by using bottom ash as a material, production cost 
is lowered. The process of producing an interlocking block is also understood. The research uses the data 
from the production process as input data for model called Process-Based Cost Model, consisting of 3 
parts: Process model, Operation model and Financial model, in order to conduct the model: production 
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capability of 1,000 pieces. The result of the model shows production cost per piece which can be used as 
guidance in the production of interlocking blocks and the decision to promote the production of the 
interlocking blocks career among the Mae Moh power plant community. 
Keywords:  Bottom Ash, interlocking block, Production Process, Power Plant, Process-Based Cost Model  
 
1. บทน า 
 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าขนาด 150 เมกะวัตต์ (MW) จ านวน 4 เครื่อง และ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 300 MW จ านวน 6 เครื่อง มีก าลัง
การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 2,400 MW ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปี
ละประมาณ 18,000 ล้านหน่วย (GWh) โดยใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเช้ือเพลิง ประมาณ 16 ล้าน
ตันต่อปี ในกระบวนการแปรสภาพพลังงานสะสมของถ่านหิน
ลิกไนต์ ให้ เป็นพลังงานนั้น ผงถ่านหินลิกไนต์ต้องผ่าน
กระบวนการสันดาปกับออกซิเจนได้ก๊าซที่เป็นของเสีย คือ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) ซึ่งเกิดจากก ามะถันที่ปนเปื้อนอยู่ในถ่านหินลิกไนต์
รวมตัวกับออกซิเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะถูกดักจับ
โดยกระบวนการ Flue Gas Desulfurization (FGD) ส่วนที่
เหลือจากการเผาไหม้ คือเถ้าหนัก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่
เถ้ าถ่านหิน หรือ เถ้ าลอย (Fly ash) ยิปซัมสังเคราะห์ 
(Synthetic gypsum) และเถ้าหนัก (Bottom ash) ปริมาณ
เถ้าลอยจะพบมากที่สุด โดยพบในปริมาณร้อยละ 80 ของ
เถ้าหนักทั้งหมด ในปัจจุบันเถ้าลอย จะถูกจ าหน่ายให้กับ
ลูกค้าที่ต้องการน าไปใช้งานต่างๆ ส าหรับยิปซัมน าไปใช้ท า
สารผสมในการผลิตปูนซีเมนต์ได้ ส่วนเถ้าหนักยังไม่มีการ
น าไปใช้งานมากนัก จากการส ารวจข้อมูลในปี 2558 – 2559 
มี ป ริ ม าณ เถ้ า ห นั ก ทิ้ ง ใน บ่ อ ก า จั ด  1,322,378 แ ล ะ 
1,357,225 ตันต่อปี จึงถูกน าไปทิ้งและกองทับถมอยู่เป็น
จ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นหากสามารถน า
เถ้าหนักไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะน าไปสร้างกลุ่มอาชีพและ
พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะช่วยลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ในการที่ใช้ประโยชน์จากของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จากการศึกษาเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่จะ
น าเถ้าหนักไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐบล็อกประสาน 
ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างในระบบผนังรับน้ าหนัก ที่มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี
ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และที่ส าคัญเป็นเทคโนโลยีที่
เรียนรู้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อนมีความสวยงาม คงทน และยังมี
รูปแบบการจัดวางที่หลากหลายตามแต่ผู้ออกแบบ [1] การ

ผลิตมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่  เช่น ดิน ลูกรัง หินฝุ่น 
ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม ผสมกับ
ปูนซีเมนต์ และน้ า ในสัดส่วนที่เหมาะสมน ามาอัดขึ้นรูปด้วย
เครื่องอัดแห้ง บ่มด้วยความช้ืนให้แข็งตัว จะได้บล็อก
ประสานที่มีความแข็งแรง สามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้าง
อาคารในระบบผนังรับน้ าหนัก หรือก่อสร้างในรูปแบบอื่น ๆ 
ได้อีกมากมาย สอดคล้องกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ใช้ดินลูกรัง ดินเนื้อหยาบหรือ
เถ้าโรงไฟฟ้า น ามาผ่านขั้นตอนการบดผสมกับปูนซีเมนต์ 
ทรายหยาบ ทรายละเอียด และน้ า ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
น าไปอัดขึ้นรูปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนเผา บ่มด้วยความช้ืน 
7-28 วัน บล็อกที่ผลิตได้มีความแข็งแรง ต้นทุนการผลิตต่ า 
สามารถน ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารในระบบผนังรับ
น้ าหนัก หรือก่อสร้างเป็นถังเก็บน้ าได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม
และประหยัด [2] การน าเอาเถ้าหนักไปใช้เป็นส่วนผสมผลิต
บล็อกประสานทดแทนปูนซีเมนต์จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผลงานเหล่านี้
จะเป็นต้นแบบของการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง การ
รักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถน ามาส่งเสริมให้ชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีความสนใจสร้างเป็นอาชีพให้
เกิดรายได้ ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อให้ทราบถึง
ต้นทุนการผลิตบล็อกประสาน เพื่อช่วยให้สามารถก าหนด
นโยบายการผลิต และก าหนดราคา ใหส้ามารถควบคุมต้นทุน
การผลิตได้ งานวิจัยนี้จึงขอน าเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ต้นทุนกระบวนการผลิตบล็อกประสานโดยใช้ แบบจ าลอง 
Process-Based Cost Model เพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยของ
การผลิตบล็อกประสาน  
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ต้นทุนกระบวนการผลิตบล็อกประสานที่
มีส่วนผสมเถ้าหนักโรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตจ านวน 2 ประเภท
ได้แก่ บล็อกตรง และบล็อกโค้ง โดยการสร้างแบบจ าลอง
ต้นทุนตามกระบวนการ ตามรูปที่ 1 มีทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนโดยการสร้างแบบจ าลองต้นทุน
ตามกระบวนการ (Process-Base Cost Model) 
 แบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการ (Process-Base 
Cost Model) เริ่มต้นต้องสร้างกระบวนการท างานย้อนกลับ
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ต้นทุนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายของแบบจ าลอง นั่นคือตัวแปร
ทางกายภาพของข้อมูลป้อนเข้าแบบจ าลองที่สามารถควบคุม
ได้ [3], [4] การสร้างแบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการจะ
รวมถึงการเตรียมของผสมทดสอบและก าจัดของเสีย ราคา
วัสดุจะขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดและก าลังการผลิต [4], [5] 
โครงสร้างแบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอนท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1. Process Model แบบจ าลองการผลิต เป็นการ
วิ เค ราะห์ กระบวนการผลิตผลที่ ได้ จากแบบจ าลอง
กระบวนการผลิต เช่น เวลาที่ใช้ในการออกแบบ รอบเวลาใน
การประกอบ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น 

2. Operation Model แบบจ าลองการด าเนินงาน
สร้างโดยน าผลที่ได้จาก Process Model และมีเง่ือนไขการ
ด าเนินงาน เช่น เวลาท างานปกติ เวลาท างานล่วงเวลา เวลา
ที่ท างานจริง จ านวนที่ผลิต เป็นต้น มาสร้างร่วมกัน ผลที่ได้
จากแบบจ าลองการด าเนินงาน เช่น จ านวนแรงงาน จ านวน
เครื่องจักร จ านวนพลังงาน จ านวนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการ 
เป็นต้น 

3. Financial Model แบบจ าลองทางการเงินสร้างโดย
น าผลที่ได้จาก Operation Model ร่วมกับเง่ือนไขทางการ
เงิน เช่น ราคาวัสดุ อัตราค่าไฟฟ้า อัตราค่าน้ าประปา ค่า
บ ารุงรักษาเครื่องจักร ค่าแรงงาน ค่าแรงล่วงเวลา ค่า
ก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยน ามาคิดเป็นต้นทุนทางตรง
และทางอ้อม เมื่อน ามารวมกันจะได้เป็นต้นทุนต่อหน่วยที่
แปรผันตามปริมาณการผลิต เป็นต้น 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างแบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการ [6]  

 
2.2 บล็อกประสาน 
 บล็อกประสานคือ วัสดุก่อรับน้ าหนักที่ได้ท าการพัฒนา
รูปแบบให้มีรูและเดือยบนตัวบล็อกเพื่อให้สะดวกในการ
ก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หิน
ฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือท้ิงต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสม น ามา
ผสมกับปูนซีเมนต์ และน้ า ในสัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็น
ก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วน ามาบ่มให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 7 
วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแกร่ง มีรูปลักษณะ
พิเศษ ที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ หรือก่อเป็น
ถังเก็บน้ า ได้อย่างรวดเร็วสวยงาม และประหยัดกว่างาน
ก่อสร้างทั่วไป บล็อกประสานแบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท 
เพือ่ให้เหมาะกับการใช้งาน 

 ประเภทที่ 1 บล็อกตรงหรือทรงสี่เหลี่ยมใช้ส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร ขนาดเต็มก้อน 12.5x25x10 ซ.ม.  แสดงดั ง
รูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 แสดงลักษณะบล็อกประสานแบบตรง 

 
  ประเภทที่ 2 บล็อกโค้งใช้ส าหรับก่อสร้างถังเก็บน้ า
ขนาดเต็มก้อน 15 x 30 x 10 ซ.ม. แสดงดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะบล็อกประสานแบบโค้ง 

 
2.3 กระบวนการผลิตบล็อกประสาน 
 กระบวนการผลิตบล็อกประสาน [7] สามารถสรุป
ขั้นตอนการผลิตดังนี ้
 1. เก็บตัวอย่างวัตถุดิบ ทดสอบแหล่งวัตถุดิบเพื่อหา
แหล่งที่เหมาะสมที่สุด และก าหนดส่วนผสมที่เหมาะสม 
 2. เตรียมวัตถุดิบ ถ้ามีความช้ืนมากควรน าไปตากให้
แห้ง และกองเก็บวัตถุดิบในที่ร่มให้มากเพียงพอที่จะท าการ
ผลิตตลอดฤดูฝน หากดินเป็นก้อน หรือมีมวลหยาบน้อยควร
ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2–4 มิลลิเมตร ไม่ควรใช้ตะแกรงตา
ละเอียด เพราะจะท าให้ได้แต่เนื้อฝุ่นดิน ท าให้ก้อนบล็อกไม่มี
ความแข็งแรง ถ้าเนื้อดินมีก้อนใหญ่หรือมวลหยาบมากควรใช้
เครื่องบดร่อน กองเก็บในที่ร่มเพื่อรอผลิต 
 3. การตวงวัตถุดิบสามารถตวงส่วนผสมได้ 2 วิธีคือ 
ตวงด้วยปริมาตร และการตวงวัดด้วยน้ าหนัก การตวงด้วย
น้ าหนักจะท าให้การผลิตสามารถควบคุมคุณภาพได้แน่นอน 
แต่อาจตวงโดยปริมาตรจะสะดวกรวดเร็วกว่า โดยการหา
น้ าหนักของดินเต็มภาชนะตวง เช่นถังปูน แล้วค านวณแปลง 
อัตราส่วนโดยน้ าหนักเป็นโดยปรมิาตร 
 4. การผสมให้คลุกเคล้าส่วนผสมแห้งหรือมวลรวมกับ
ซีเมนต์ให้เข้ากันก่อน ในกรณีที่ ดินช้ืนเกาะกันเป็นก้อน การ
ผสมกับซีเมนต์จะท าให้ส่วนผสมไม่เข้ากันดี หรือซีเมนต์ ไม่
สามารถแทรกเข้าไปในก้อนดินที่จับตัวเป็นก้อนได้ ท าให้
ความแข็งแรงลดลง เมื่อโดนฝนจะท าให้บล็อกเป็นรูขนาดเท่า 
ก้อนดินที่ไม่มีปูนเข้าไปผสมจึงเป็นจุดที่ต้องให้ความส าคัญ 
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 5. การอัดบล็อก ควรใช้ส่วนผสมให้หมดภายใน 30 
นาที หลังจากผสมน้ า เพื่อป้องกันปูนเสื่อมก่อนอัดขึ้นรูป 
 6. บล็อกประสาน ที่อัดเป็นก้อนแล้วควรผึ่งในที่ร่ม
อย่างน้อย 1 วนั จึงจะเริ่มบ่มจนอายุครบ 7-28 วัน 

 
รูปที่ 4 กระบวนการผลิตบล็อกประสานโดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสรุปดังน้ี 
3.1 ท าการศึกษารูปแบบและขั้นตอนกระบวนการผลิตอย่าง
ละเอียดเพื่อท าการวิเคราะห์และสร้างแผนผังกระบวนการ
ผลิตบล็อกประสานจากเถ้าหนักโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
3.2 ท าการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนตามหลักการ การวิเคราะห์ต้นทุนโดยการสร้าง
แบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการ (Process-Base Cost 
Model) โดยจ าแนกเป็น Process Model แบบจ าลองการ
ผลิต Operation Model แบบจ าลองการด าเนินงานสร้าง 
Financial Model แบบจ าลองทางการเงิน 
3.3 ด าเนินการสร้างแบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการ 
(Process-Base Cost Model) และค านวณ ต้นทุน  แบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม 
หลังจากนั้นน าต้นทุนทางตรงและต้นทางอ้อมมารวมกันจะได้
เป็นต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบล็อกประสาน 
  
4. ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตบล็อกประสาน 
มีขั้นตอนส าคัญได้แผนผังกระบวนการผลิตดังแสดงในรูปที่ 5 
และ มีรายละเอียดในการผลิต ดังต่อไปนี้   

 
รูปที่ 5 แผนผังกระบวนการผลิตบล็อกประสาน 

 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับต้นทุน
ตามหลักการการวิเคราะห์ต้นทุนโดยการสร้างแบบจ าลอง
ต้นทุนตามกระบวนการ (Process-Base Cost Model) ก่อน
ท าการสร้างแบบจ าลองจ าเป็นต้องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พบว่า
ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานท ามาจากส่วนผสมวัตถุดิบชนิด
ใดบ้าง มีขนาดรูปร่างเท่าไหร่ มีจ านวนกี่ประเภท และล าดับ
การสร้างแบบจ าลองต้นทุน มีดังนี้ 
1. Process Model จากแผนผังกระบวนการผลิตบล็อก
ประสาน  ผลการวิ เคราะห์  Process Model จะได้ราย 
ละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณท์ี่ใช้ในการผลิต ดังรูปที่ 6 
และเวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละสถานี 

 
รูปที่ 6 แผนผัง Process Model 

บล็อกประสาน 

อัดบล็อก 

บล็อกสด 

ผสมวัตถุดิบ บด-ร่อนวัตถุดิบ 
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 2. Operation Model น าผลที่ ได้จากการวิเคราะห์
จาก Process Model มาคิดร่วมกับเง่ือนไขในการท างาน 
ผลที่ ได้ คือ จ านวนเครื่องจักร จ านวนแรงงาน จ านวน
อุปกรณ์ พลังงานต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ดังรูปที่ 7 
ประกอบด้วย L หมายถึง จ านวนแรงงาน M หมายถึง 
จ านวนเครื่องจักร E หมายถึง จ านวนพลังงานที่ใช้ในการ
ผลิต และ T หมายถึง จ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

 
รูปที่ 7 แผนผัง Operation Model 

 3. Financial Model น าผลการวิเคราะห์ ที่ ได้จาก   
Operation Model มาคิดร่วมกับเง่ือนไขทางการเงิน โดย
คิดต้นทุนรวม (Total Cost) เมื่อคิดรวมกันแล้วหารด้วย
ปริมาณการผลิต จะได้เป็นต้นทุนต่อหน่วยที่แปรผันตาม
ปริมาณการผลิต ดังรูปที่ 8   

 
รูปที่ 8 แผนผัง Financial Model 

 Total Cost = Material Cost + Labor Cost + 
Energy Cost + Overhead Cost + Building Cost + 
Machine Cost + Equipment Cost ………………………. (1)  
   ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) คือจ านวนวัตถุดิบ
ส่วนผสม เช่น ปูนซีเมนต์ ทรายหยาบ ทรายละเอียด ดิน
ลูกรัง เถ้าหนัก และน้ า ที่เป็นส่วนผสมในการผลิตบล็อก
ประสาน (V) ราคาของวัตถุดิบต่อกิโลกรัม (p)   
Material Cost = Vp ……….……………………………………….(2)  
 ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) คือ ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้
คนงานที่ท าการผลิตบล็อกประสาน คิดจากอัตราแรงต่อวัน 
(W) จ านวนคนงาน (N) อัตราค่าแรงล่วงเวลา (OT)  
Labor Cost = WN+ (OT)N ……………………………………. (3)  
 ต้นทุนพลังงาน (Energy Cost) คือ ต้นทุนค่าไฟฟ้ารวม
กับต้นทุนค่าน้ า โดยไฟฟ้าที่ใช้ในการท างานของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ค านวณอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Time of Use 
(TOU) เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดให้ราคาแตกต่างกันตาม
ช่วงเวลาคิดรวมทุกเครื่องจักร (E) เวลาที่เครื่องท างาน (T) 
ปริมาณน้ าท่ีใช้ (Wa)  
Energy Cost = ET + Wa ………………………………………. (4) 
 ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ าย โร งงาน  (Overhead Cost) คื อ 
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เป็นผลรวมของค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุทางอ้อม 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ต้นทุนการก่อสร้าง (Building Cost) คือต้นทุนท่ีลงทุน
ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับการผลิต 
 ต้นทุนค่าเครื่องจักร (Machine Cost) คือ ต้นทุนที่
ลงทุนส าหรับเครื่องจักรรวมถึงค่าซ่อมบ ารุงทุกเครื่องที่ใช้ใน
การผลิต  
 ต้นทุนค่าอุปกรณ์ (Equipment Cost) คือ ต้นทุนที่
ลงทุนส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกช้ินที่ใช้ในการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ท่ีแปรผันตาม
ปริมาณการผลิต  
 จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานตัวอย่างที่
ผลิตด้วยกระบวนการอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ จะได้
บล็อกประสาน ดังรูปที่ 9 ก าหนดการผลิตที่ 1,000 ก้อนต่อ
วันโดยมีช่ัวโมงการท างาน 8 ช่ัวโมงต่อวัน ผลการวิเคราะห์
ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 

           รูปที ่9 บล็อกประสานตวัอย่าง 
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ตารางที่ 1 ต้นทุนการผลิตบล็อกประสานตัวอยา่ง 
Cost Element Cost  

(บาท/หน่วย) 
 Material Cost (ต้นทุนวัตถุดิบ) 2.710 
 Labor Cost (ต้นทุนค่าแรงงาน) 1.800 

  Energy Cost (ต้นทุนค่าพลังงาน) 0.200 

 Building Cost (ต้นทุนค่าก่อสร้าง) 0.083 

 Machine Cost (ต้นทุนค่าเครื่องจักร) 0.233 

 Equipment Cost (ต้นทุนค่าอุปกรณ์) 0.017 

 Outsource (ต้นทุนจ้างเหมา) 0.500 

  Overhead Cost 5% (ต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงงาน) 0.261 

Total Cost (ต้นทุนรวม) 5.804 

 
5. สรุป 
 กระบวนการผลิตบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้าหนัก
จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีคุณภาพ มีความแข็งแรง ต้นทุนการ
ผลิตต่ า สามารถวิเคราะห์ต้นทุนโดยใช้แบบจ าลองต้นทุนตาม
กระบวนการ (Process-Based Cost Model) มีแบบจ าลอง
ย่ อ ย  3 ส่ วน คื อ  Process Model เป็ น ก าร วิ เค ร าะ ห์
กระบวนการผลิตและไดผ้ลการวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลน าเขา้
สู่ Operation Model และจากการวิเคราะห์แบบจ าลองการ
ด าเนินงานร่วมกับเงื่อนไขการด าเนินงานต่าง ๆ จากการผลิต 
ท าให้ได้ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทั้งจ านวนเครื่องจักร 
อุปกรณ์ วัตถุดิบ พลังงาน และแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้า
สู่ Financial Model ซึ่งเป็นการคิดร่วมกับเง่ือนไขทางการ
เงินต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นต้นทุนรวมและเมื่อน ามาคิดกับ
จ านวนการผลิตที่ผลิตได้ทั้งหมดจะได้เป็นต้นทุนต่อหน่วย
จากการใช้แบบจ าลองต้นทุนตามกระบวนการแสดงให้เห็น 
ถึงการจัดสรรต้นทุนต่าง ๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การ
ตัดสินใจในการส่งเสริมกระบวนการผลิตบล็อกประสานเป็น
อาชีพให้กับชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
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บทคัดย่อ 
บริษัทวี.อาร์.ยูเนี่ยนจ ากัด เป็นบริษัทที่ผลิตก๊อกน  าสแตนเลสและสุขภัณฑ์ต่างๆ จากกระบวนการผลิตก๊อกน  าสแตนเลส 
พบว่า มีของเสียที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิตสูงมี 3 ลักษณะคือ 1.ชิ นงานเป็นรอย  2.ฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อม 3.ตา
มด  งานวิจัยนี ได้น าเสนอการลดของเสียที่เกิดขึ นจากการผลิต โดยท าการวิเคราะห์สาเหตุทั ง 3 ลักษณะโดยใช้  แผนภูมิ
ก้างปลา  และ ทฤษฎี ท าไม ท าไม สามารถแก้ปัญหาดังนี  ชิ นงานเป็นรอย แก้ไขโดย จัดท ามาตรฐานการท างานใหม่ ฝา
ก๊อกประกอบแล้วเหลื่อม แก้ปัญหาโดยสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ นงานและอุปกรณ์ตรวจสอบ  ตามด แก้ปัญหาโดย จัดท า
มาตรฐานการท างานใหม่และการอบรมพนักงาน จากการแก้ปัญหา พบว่าสามารถลดของเสียได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเทียบกับยอดผลิต คือ ชิ นงานเป็นรอยมีเปอร์เซ็นต์ของเสียลดลง 93.04  เปอร์เซ็นต์ ฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อมมี
เปอร์เซ็นต์ของเสียลดลง 72.86 เปอร์เซ็นต์ และตามด หลังการเช่ือมมีเปอร์เซ็นต์ของเสียลดลง 90.38 เปอร์เซ็นต์ 
ค้าส้าคัญ: การลดของเสีย, ตามด, อุปกรณ์จับยดึ. 
 
Abstract 
V.R.Union company is a stainless steel faucet and sanitary ware products,has been in the 
manufacturing process found that, lot of wastes from production line can separate in three types. 1. A 
scratch on work piece 2. The cork cover piece overlapped and 3. Tiny leaking hole. This research 
presents the waste reduction in the manufacturing by analyzing in three case of Fishbone Diagram 
and Why Why analysis can solve the problems. A scratch on work piece is solved by a new operating 
standard. The cork cover piece  overlapped solved by a new jigs and monitoring equipment and Tiny 
leaking hole solved by new operating standard and staff training. The problems decreased waste by 
70 percent compared with production line and a scratch on workpiece decreased by 93.04 percent. 
The cork cover piece overlapped decreased by 72.86 percent and Tiny leaking hole decreased by 
90.38 percent.   
Keywords: waste reduction,  leaking hole, jigs. 
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1. บทน้า 
 บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยนจ ากัดได้ด าเนินการผลิตและ
พัฒนาสินค้าสแตนเลสหลากหลายแบบ ลักษณะเฉพาะที่โดด
เด่นของสแตนเลสมีอยู่มากมาย เช่น ความสามารถในการ
ป้องกันการเกิดสนิม, มีความทนทาน, ใช้งานได้นาน และมี
รูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวการน าผลิตภัณฑ์  สแตนเลส มา
ใช้นั นยังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังนั น บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน 
จ ากัด จึงเลือกที่จะผลิตสินค้าก๊อกน  า และอุปกรณ์ส าหรับ
ก๊อกน  าต่างๆ  ภายใต้ตราสินค้า“VRH”บริษัทรับประกันใน
คุ ณ ภ าพ  โด ย รั ก ษ าคุ ณ ภ าพ ข อ งสิ น ค้ า ตั ง แ ต่ เริ่ ม
ขบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบทั งหมดจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี โดยมีการจัดหาวัตถุดิบจากทั ง
ใน และต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะมี
วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดมาใช้ในการผลิต สินค้าที่ส าเร็จ
สมบูรณ์ออกมาทั งหมดจะถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ทาง
บริษัทก าหนดไว้ โดยทางบริษัทผลิตสุขภัณฑ์ชนิดสแตนเลส 
จ านวน 5 ประเภท คือ 1.ก๊อกน  า 2.อุปกรณ์ เครื่องใช้ใน
ห้องน  า 3.มือจับและอุปกรณ์ติดตั งประตู 4.ตะแกรง 5.ชุด
เค้าน์เตอร์อ่างล้างหน้า จากการได้ตรวจสอบและเก็บข้อมูล 
ของกระบวนการผลิตก๊อกน  าสแตนเลส 4 เดือน ตั งแต่เดือน
มกราคม ถึงเมษายน ปี 2559 พบว่าทางบริษัท วี.อาร์.ยู
เนี่ยน จ ากัด  ผลิตชิ นงานพบของเสียจากกระบวนการผลิตมี
ปริมาณมากสูง 
 จากของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการผลิตที่ท าให้
บริษัทฯ เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและน ากลับมาท าใหม่ 
(Rework) ดังนั นผู้วิจัย จึงมีความจ าเป็นที่จะลดข้อบกพร่อง
จากกระบวนการผลิตนี โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 
7 Tools),ทฤษฎี  ท าไม ท าไม (Why Why analysis)เพื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต และลดปัญหาการเกิด
ของเสี ย  เพื่ อ เพิ่ มศั กยภาพทางด้ านการแข่ งขันและ
ความสามารถในการสร้างก าไรให้กับบริษัทฯเพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1. ทฤษฎีเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC7 Tools) [1] 
 เค รื่ อ งมื อ คุ ณ ภ าพ  7 ชนิ ด  (QC 7 Tools) คื อ 
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในก ารแก้ ปั ญ หาทางด้ านคุณ ภาพ ใน
กระบวนการท างาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหาการ
เลือกปัญหาการส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหา 
และวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้
ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดท ามาตรฐานและควบคุม
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั งนี คือ  
 

ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือผัง
ก้างปลา เป็นเครื่องมือทางการบริหารรูปแบบหนึ่ง ช่วยใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอันก่อให้เกิดผล โดยปกติ
จะใช้เป็นเครื่องมือในการประชุมระดมความคิดจากระดับ
หัวหน้างานและคนงาน การใช้งานของฝังก้างปลาหรือฝังเหตุ
และผล(Cause and Effect Diagram)จะใช้เมื่อ 
 1.ต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
 2.เมื่อต้องการท าการศึกษา ท าความเข้าใจหรือท า
ความรู้จักกับกระบวนการอื่นๆ เพราะโดยส่วนใหญ่พนักงาน
จะรู้ปัญหาเฉพาะในพื นที่ของตนเท่านั น เมื่อการท าผัง
ก้างปลาแล้วจะท าให้เรารู้กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่าย
ขึ น 
 3.เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่ง
จะช่วยให้ทุกๆคนให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้
ที่หัวปลา [2] 
2.2. ทฤษฎี ท้าไม ท้าไม(Why Why analysis) [3] 
 เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้
เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ และมีขั นตอน โดยการถาม 
“ท าไม” จนกว่าจะค้นพบต้นตอสาเหตุของปรากฏการณ์ ท า
ให้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ น  
2.3 การลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์
(Waste) [4] 
 ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์ ได้ให้ความหมายว่าของเสีย
หมายถึงของที่มีคุณภาพที่ไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของ
ลูกค้าหรือของที่มีคุณสมบัติของคุณภาพไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้นิยามทั่วไปสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า    การเปรียบเทียบของเสีย
ลัดดาวัลย์มิ่งกมลรัตน์กล่าวว่าการเปรียบเทียบของเสียโดย
น าปริมาณของเสียจากวิธีการเดิมเปรียบเทียบกับปริมาณ
ของเสียจากวิธีการท างานที่น าเสนอโดยแสดงในรูปผลต่าง
ปริมาณของเสียหรือค านวณได้จากสมการที่ 1 

 
 

 
                                                          (1)  
 
3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี(2559)[5]ได้ท าการศึกษาปัญหา
ของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการหล่อเครื่องประดับเงิน โดย
การวิเคราะห์หา สาเหตุพร้อมน าเสนอแนวทางในการแก้ไข
โดยมีขั นตอนการด าเนินงานดังนี คือ ศึกษา กระบวนการหล่อ
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เครื่องประดับเงิน  ระบุของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการหล่อ
และเลือกประเภทของเสียที่ส าคัญโดยใช้ หลักการเครื่องมือ
คุณภาพ 7 อย่างท าวิเคราะห์หาสาเหตุของเสีย และน าเสนอ 
แนวทางการลดของเสียที่เกิดขึ น น าแนวทางที่ได้เสนอไป
ปฏิบัติพร้อมทั งเปรียบเทียบผล ผลการศึกษาจากการ
ปรับปรุง ตามแนวทางที่เสนอ พบว่าสามารถลดของเสียใน
การผลิตได้ 8 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ 6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของงานหล่อดีขึ น  
 อุ ม าพ ร  พกแด งและณั ฐนารี  สุ ข เสกสรรค์ 
(2556)[6] ได้ท าการวิจัยการลดของเสียในกระบวนการผลิต
ท่อยางน  ามันในรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ นส่วนรถยนต์ 
โดย วิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมน าเสนอแนวทางในการแก้ไข 
และ น าแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบไปปฏิบัติที่ใช้เครื่องมือ 
คุณภาพ (QC Tools) ซึ่งผลการปรับปรุงพบว่ามีจ านวนของ
เสียลดลงเหลือ ร้อยละ 1.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์บริษัท 
 
4.วิธีการด้าเนินงาน 
          การเก็บข้อมูลมี 2 ลักษณะ 
 1)การรวบ รวม ข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วกั บ ขั น ตอน ขอ ง
กระบวนการผลิตก๊อกน  าสแตนเลสและประมวลผลว่า
แนวโน้มที่มาของปัญหาแต่ละด้านจากขั นตอนการเชื่อมก๊อก
น  าสแตนเลส 
 2)ข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ นระหว่างการเช่ือม
ก๊อกน  าสแตนเลส 
1) ขั นตอนการผลติ  
 ขบวนการผลิตก๊อกน  าสแตนเลสมีขั นตอนการผลิต
ด้วยกัน 11 ขั นตอน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผสมผสานระหว่าง
คนกับเครื่องจักร โดยมีขั นตอนการผลิต ดังนี  
 - ขั นตอนที่ 1 เตรียมตัววัตถุดิบ เป็นขั นตอนแรกของ
กระบวนการผลิตก๊อกน  าสแตนเลสคือกระบวนการเตรียม
วัตถุดิบโดยจะมีวัตถุดิบหลักอยู่ 2 ประเภทคือ ท่อสแตนเลส  
และแผ่นสแตนเลสพนักงานจะน าวัตถุดิบจากสโตร์เข้าสู่
เครื่องตัดเพื่อด าเนินการตัด ในขั นตอนถัดไปดังรูปที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 1 การเตรียมวัตถุดบิเข้าสู่กระบวนการผลิต 
 - ขั นตอนที่ 2 น าวัตถุดิบเข้าสู่เครื่องตัด เป็นขั นตอน
ที่ด าเนินต่อจากการจัดเตรียมคือกระบวนการตัด โดยจะมี

กระบวนการตัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ งานตัดท่อ  และ
งานตัดแผ่น พนักงานจะน าวัตถุดิบจากสโตร์เข้าสู่เครื่องตัด
เพื่อด าเนินการตัด และส่งต่อในขั นตอนของกระบวนการ
ถัดไป ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การตัดท่อและแผ่นสแตนเลส 

 
 - ขั น ตอนที่ 3 การกลึ งชิ น งาน  การกลึ งโลห ะ 
(Turning) เป็นการสร้างชิ นงานที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
เช่นท่อกลมเพลา เกลียว โดยใช้เครื่องกลึง เครื่องกลึงโลหะ 
มี  3ชนิด  คือ เครื่องกลึ งธรรมดา เครื่องกลึง2หัว และ
เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC)เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 การกลึงชิ นส่วนอะไหล่กอ๊กน  าสแตนเลส 
 
 - ขั นตอนที่ 4 การปั๊มตัดแผ่นและขึ นรูปโลหะแผ่น
กระบวนการปั๊ม มีกระบวนการย่อยแบ่งออกเป็น 4 ขั นตอน 
โดยจะมีช่ือแม่พิมพ์เป็นตัวก าหนดช่ือขั นตอนเหล่านั น อาทิ
เช่น  
 1.ปั๊มตัดแผ่น เป็นการน าแผ่นสแตนเลสมาท าการตัด
เป็นรูปร่างคร่าวๆ บนเครื่องปั๊ม โดยแม่พิมพ์ที่เรียกว่า แบ
ลงกิ ง ดาย (BLANKING DIE) ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 การปั๊มตัดแผ่นชิ นส่วนก๊อกน  า 
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  2.การปั๊มขึ นรูป เป็นการน าแผ่นชิ นงานท่ีตัดเป็น
รูปร่างคร่าวๆมาปัม๊ขึ นรูปเป็นชิ นงานบนเครื่องปั๊มไฮโดรลิค
โดยใช้แม่พิมพ์เป็นตัวแบบ (DRAWING DIE) ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
                   รูปที่ 5 การปั๊มขึ นรูปชิ นส่วนก๊อกน  า 
 
 3.ปั๊มตัดขอบ น าชิ นงานท่ีขึ นรูปแล้วไปท าการตัด
ขอบให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์ท่ี เรียกว่า ทริม
มิ่ง ดาย(TRIMMING DIE) แสดงดงัรูปที่ 6     
 
 
 
 
 
                    รูปที่ 6 การปั๊มตัดขอบชิ นส่วนก๊อกน  า 
 
 4.ปั๊มเจาะรู โดยการน าชิ นงานท่ีตดัขอบเสรจ็แล้ว
มาท าการเจาะรู โดยใช้แม่พิมพ์ท่ีเรียกว่า เพียซซิ่ง ดาย
(PIERCING DIE)ดังรูปที่ 7 

              รูปที่ 7 การปั๊มเจาะรูชิ นส่วนก๊อกน  า 
 
  - ขั นตอนที่ 5 การปั๊มสวมอัด โดยการน าชิ นงาน 2 
ชิ นมาท าการประกอบ และท าการปั๊ มสวมอัด ให้ชิ นงาน
ติดกัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการเชื่อม โดยใช้แม่พิมพ์ที่เรียกว่า 
ฟิตติ งส์ ดาย (FITTING DIE)ทั งนี  ชิ นงานแต่ละชนิด อาจจะ
ใช้จ านวน ขั นตอน หรือแม่พิมพ์มากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่ง
ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตจะเป็นผู้ก าหนด ดังรูปที่ 8 

                   รูปที่ 8 การปั๊มสวมอัดชิ นส่วนก๊อกน  า 

 - ขั นตอนที่ 6 ขั นตอนการเจาะรูและการต๊าปเกลียว 
แสดงดังรูปที่ 9 

 
          รูปที่ 9 การเจาะรูและการต๊าปเกลียวชิ นสว่นก๊อกน  า 
 
 - ขั นตอนที่  7 การล้างคราบไขมัน   โดยการน า
ชิ นงานท่ีผ่านกระบวนการผลิตในขั นตอนต่างๆ ข้างต้นมาล้าง
คราบไขมัน น  ามันตัด และน  ายาหล่อเย็น เพื่อให้ชิ นงาน
สะอาด ก่อนส่งต่อในกระบวนการเช่ือมประกอบชิ นส่วน    
ต่อไปดังรูปที่ 10 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 การล้างคราบไขมันชิ นส่วนก๊อกน  า 
 
 - ขั นตอนท่ี 8 ขั นตอนการเชื่อมประกอบชิ นส่วน 
น าชิ นส่วนประกอบต่างๆของก๊อกน  า มาเช่ือมประกอบ
รวมตัวกันให้ได้รูปทรงต่างๆด้วยเครื่องเชื่อม TIG  โดยใช้แก๊ส
อาร์ก้อน ดังรูปที่ 11 

รูปที่ 11 การเชื่อมประกอบรวมชิ นสว่นก๊อกน  า 
 

 - ขั นตอนที่ 9 การขัดผ้าทราย/ล้อโค้ง โดยการน า
ชิ นงานที่ผ่านการเช่ือมรวมตัวมาขัดผิวหยาบ เพื่อขัดตกแต่ง
ให้ได้รูปทรง และความละเอียดผิวที่ต้องการ  ก่อนส่งต่อ
กระบวนการขัดผิวส าเร็จในขั นตอนสุดท้ายต่อไป ดังรูปที่ 12 
 
      
 
        
 
รูปที่ 12 การขัดผิวดว้ยเครื่องขัดผ้าทรายและการล้อโค้งชิ นส่วนก๊อกน  า 
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 - ขั นตอนท่ี 10 ขั นตอนการขัดผิวส าเรจ็ โดยการน า
ชิ นงานท่ีผ่านการขัดผิวหยาบมาขดัตกแต่งให้ได้ผิวท่ีความสะ
เอียดมากขึ นตามที่ลูกคา้ต้องการกอ่นรวมอะไหล่ชิ นงาน
ทั งหมด ส่งต่อกระบวนการประกอบและบรรจุในขั นตอน
ต่อไปดังรูปที่ 13 

            
       รูปที่ 13 การขัดผิวส าเร็จด้วยเครื่องขัดชิ นส่วนก๊อกน  า 
 
 - ขั นตอนท่ี 11 ขั นตอนการประกอบ และบรรจ ุ
จากชิ นงานที่ ผ่านการขัดผิวส าเร็จและอะไหล่ ชิ นส่วน
ประกอบต่างๆ เช่น วาล์ว ยางโอริงนัทล๊อคฟิวส์เตอร์ น ามา
ประกอบรวมตัวกันหลังจากนั นท าการทดสอบรั่วด้วยการอัด
ลมเข้าที่ตัวก๊อกน  าเพื่อหาจุดรั่วต่างๆ บนตัวก๊อกน  า และเป่า
ลมให้แห้งก่อนใส่ลงบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้เพื่อรอส่งมอบให้
ลูกค้าต่อไปดังรูปที่ 14  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
             

 
 
 

รูปที่ 14 การประกอบก๊อกน  าและการบรรจุ 
 
2)ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ น
ระหว่างการเช่ือมก๊อกน  าสแตนเลส การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน2559  พบข้อมูลของ
เสียเบื องต้นแสดงดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 จ านวนของเสียจากกระบวนการผลิตก๊อกน  าสแตนเลสเดือน
มกราคม – เมษายน  2559 โดยเฉลี่ย  

 จากตารางที่ 1 สามารถน าข้อมูลทีไ่ด้ท าการวเิคราะห์
โดยกราฟพาเรโตได้ดังรูปที่15          

 
รูปที่ 15 แผนภูมิพาเรโต จ านวนของเสียจากการผลิตกอ๊กน  าสแตนเลส 
 
 ผู้ท าการวิจัยได้เลือกท าการแก้ไขและปรับปรุงเฉพาะ
ปัญหาที่มีจ านวนของเสียสูงที่สุด 3 อันดับแรกโดยมีจ านวน
ของเสียสูงที่สุดซึ่งเกิดมาจากกระบวนการผลิต คือ ชิ นงาน
เป็นรอย ฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อม และตามด  คณะ
ผู้ท าการวิจัยได้ท าความเข้าใจรปูแบบลักษณะของเสียตามแต่
ละสาเหตุและปัญหา  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดย
วิเคราะห์ร่วมกับทางโรงงาน ซึ่งลักษณะของของเสียทั ง 3 
ชนิด แสดงดังรูปที่ 16(ก),16(ข)และ16(ค) 
 
 
   
    
รูปที่ 16(ก)ชิ นงานเป็นรอย       รูปที่16(ข)ฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อม              

 
 
                            
                             
                            รูปที่ 16(ค) ตามด 

รายการ ประเภทของเสีย 
จ้านวน
ของเสีย 

% ของเสีย
เทียบยอดผลิต 

1 ชิ นงานเป็นรอย 313 1.82 
2 ฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อม 120 0.70 
3 ตามด 90 0.52 
4 ขัดรอยเชื่อมไม่หมด 62 0.36 
5 เชื่อมไม่ติด 60 0.35 

6 แนวเชื่อมยุบหลังปั๊มรูด 57 0.33 
7 ขัดขาด 55 0.32 
8 รั่ว 43 0.25 
9 แนวเชื่อมขาด 33 0.19 
10 กดซอกลึก 27 0.16 

  ยอดผลิต 17,170   



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

933 

เมื่อทราบลักษณะของเสียที่มีการพบบ่อย ผู้วิจัยได้ท าการ
ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อท าการวิเคราะห์ปัญหาและหา
ทางแก้ไขแสดงดังรูปที่ 17 
  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 17 การประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของเสีย 
 
 การประชุมได้ท าการวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา ท า
การวิเคราะห์ ท าไม  ท าไม ได้ผลดังนี  
 การวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลาหาสาเหตุของของ
เสียทั ง 3 ชนิด แสดงดังรูปที ่18-20 

 
                 รูปที่ 18  ปัญหาชิ นงานเป็นรอย 
 
 จากการวิเคราะห์แผนภมูิก้างปลา ดังรูปที่ 18 ได้
ข้อสรุปสาเหตุและความเป็นไปได้ คือ 
 - ชิ นงานกระแทกกันระหว่างการขนย้ายไปยัง
หน่วยงานอ่ืน 

 
         รูปที่ 19 ปัญหาฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อม 
 จากการวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลาดังรูปที่19 ได้
ข้อสรุปสาเหตุและความเป็นไปได้ คือ 
 - ไม่มีอุปกรณ์จับยดึชิ นงานขณะเช่ือม 

 
                        รูปที่ 20 ปัญหาตามด 
  
 จากการวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา ดังรูปที่ 20 ได้
ข้อสรุปสาเหตุและความเป็นไปได้ คือ 
 - กระแสไฟ  และความเร็วในการเช่ือมสู งกว่า
มาตรฐาน ท าให้เช่ือมชิ นงานเกิดตามด 
 จากปัญหาชิ นงานเป็นรอย ได้ด าเนินการวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาด้วยหลักการทฤษฎีท าไม ท าไม ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ท าไม ท าไม จากปัญหาชิ นงานเป็นรอย 

ลักษณะ
ของปัญหา 

Why 1 Why 2 Why 3 

ชิ นงาน
กระแทกกัน
ระหว่างการ
ขนย้าย 

1.พนักงาน
โยนชิ นงาน 
2.พนักงาน
ไม่ตระหนัก 

1.ต าแหน่งการ
วางชิ นงานไม่
เหมาะสม 
2.ไม่มีการ
ตรวจสอบ
คุณภาพใน
ขั นตอนนี  

1.วางชิ นงานซ้อนทับกัน 
2.ไม่มีใบตรวจสอบและ
เก็บข้อมูล 

Why 4 Why 5 แนวทางการแก้ไข 
1. ขาดการ
ก าหนด
วิธีการวาง
ชั นงานที่
ชัดเจน 

1. ไม่มีมาตรฐาน
ในการจัดวาง
ชิ นงาน 

1. ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเรื่องการถนอม
รักษาผลิตภัณฑ์ 
2.ก าหนดมาตรฐานการ
ขนย้ายชิ นงานก่อนส่งไป
ขั นตอนถัดไป 

    จากปัญหาประกอบแล้วเหลื่อมสามารถท าการ
วิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ ท าไม ท าไม จากปัญหาประกอบแล้วเหลื่อม 

ลักษณะ
ของปัญหา 

Why 1 Why 2 Why 3 

ไม่มีอุปกรณ์
จับยึด
ชิ นงานขณะ
เชื่อม 

1. พนักงาน
ต้องใช้มือจับ
ชิ นงานขณะ
เชื่อม 

1. ชิ นงานวาง
ไม่ตรงเซ็น
เตอร์ 

1. ไม่มีอุปกรณ์จับยึด
ชิ นงานให้ตรงเซ็นเตอร์
ขณะเชื่อม 

Why 4 Why 5 แนวทางการแก้ไข 
1. ไม่มี
การศึกษา
วิธีการจับยึด
ชิ นงาน 

1. ขาดแนวคิด
ใหม่ๆ ในการ
ท าอุปกรณ์จับ
ยึดชิ นงาน 

1. จัดท าอุปกรณ์จับยึด 
และอุปกรณ์ตรวจสอบ
ชิ นงานในหน่วยงานเชื่อม 

จากปัญหา ตามด สามารถท าการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี ท าไม 
ท าไม ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่  4 การแก้ไขปัญหาตามด ด้วยทฤษฎี ท าไม ท าไม 
ลักษณะ
ของปัญหา 

Why 1 Why 2 Why 3 

กระแสไฟ
เชื่อมสูงกว่า
ค่า STD 
 

1. การปรับ
กระแสไฟในการ
เชื่อมไม่เหมาะสม 
2. ความเร็วใน
การเชื่อมไม่
เหมาะสม 
 3. พนักงานขาด
ประสบการณ ์

1. พนักงานใช้
ความเคยชินใน
การปรับ
กระแสไฟในการ
เชื่อม 
2. รอบในการ
เชื่อมเร็วเกินไป 
 3. พนักงานใหม่
เพิ่งรับเข้าท างาน 

1. พนักงานปรับ
กระแสไฟเชื่อมสูง
กว่าค่ามาตรฐาน 
2. พนักงานใช้ความ
เคยชินในการปรับ
รอบในการเชื่อม 

Why 4 Why 5 แนวทางการแก้ไข 
1. ไม่มีการ
ก าหนดวิธีการ
ปรับกระแสไฟที่
เครื่องเชื่อม 
เพื่อให้พนักงาน
เห็นได้ชัด 
2. ไม่มีการ
ก าหนดรอบ
ความเร็วที่
เหมาะสมใน 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1. ไม่ได้ปรับปรุง   
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มี
ความเหมาะสม
กับการท างานใน
ปัจจุบัน 

1. ปรับปรุง
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ
ก าหนดขั นตอน
วิธีการปรับตั ง
กระแสไฟ และ
ความเร็วในการ
เชื่อม 
2. จัดอบรมหน้างาน
และประเมินผลโดย
หัวหน้างานก่อน
พนักงานใหม่
ปฏิบัติงานจริง 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
5.ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นสามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาเพื่อลดจ านวนของเสียได้ดังนี  
 5.1 การแก้ปัญหาชิ นงานเป็นรอย  แนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุง คือ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการ
จัดเรียงชิ นงานใส่ถาดรองชิ นงานโดยพนักงานควบคุมเครื่อง 
หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานให้ด าเนินการจัดเรียงชิ นงานลงใน
ถาดรองชิ นงาน ให้เป็นระเบียบ ก่อนส่งต่อในกระบวนการ
ขั นตอนถัดไป  เพื่อป้องกันการกระแทก และท าให้ชิ นงาน
เป็นรอยขั นตอนดังรูปที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 21 วิธกีารจัดเรียงชิ นงานใส่ถาดรองชิ นงาน 
 
 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
เป็นวิธีการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต 
ก่อนส่งมอบไปยังกระบวนการผลิตอื่นๆที่ไดก้ าหนดไว้ รวมถึง
การขนย้ายการบรรจุการจัดเก็บและการป้องกันชิ นงาน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ผู้วิจัยท าขึ นร่วมกับทางบริษัทฯ 
ดังรูปที่ 22(ก)-22(ข) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 22(ก)มาตรฐานการปฏิบัติงานเร่ืองการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 22(ข) มาตรฐานการปฏิบัติงานเร่ืองการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ 

 
5.2.การแก้ปัญหาฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่ อม  

แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงคือ จัดท าอุปกรณ์จับยึดชิ นงาน 
(Jig Fixture)  และอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นงาน ดังต่อไปนี  
 ขั นตอนที่ 1 จัดท าอุปกรณ์จับยึดชิ นงานในแผนก
เชื่อม   โดยทางคณะผู้วิจัยโครงการด าเนินการจัดท าอุปกรณ์
จับยึดชิ นงานร่วมกับทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ          
ดังรูปที ่23 

 
รูปที่ 23 อุปกรณ์จับยึดชิ นงาน (Jig Fixture) 

 
 ขั นตอนที่ 2 รูปแบบของการเช่ือมชิ นงาน โดยใช้
เครื่องเชื่อมเลเซอร์ทดแทนขั นตอนการเชื่อมแบบเดิมน า 
 
 

 
อุปกรณ์จับยึดชิ นงานที่ออกแบบและสร้างขึ นทดลองเช่ือม
งานในแผนกเช่ือมเลเซอร์โดยใช้หัวจ าปาของเครื่องเช่ือม
เลเซอร์เป็นตัวจับยึดอุปกรณ์ชิ นงานไว้จากนั นท าการทดลอง
เชื่อมชิ นงานและน าชิ นงานที่เชื่อมเสร็จแล้วไปตรวจสอบใน
ขั นตอนต่อไป ดังรูปที ่24 

 
รูปที่ 24 การใช้งานอุปกรณ์จับยึดชิ นงาน 

 
ขั นตอนที ่3  วิธีการเช่ือมฝาก๊อกน  าสเตนเลส โดยน า

ชิ นส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2   มาเช่ือมเลเซอร์ให้ติดกันโดยใช้
ร่วมกับอุปกรณ์จับยึดชิ นงานท่ีจัดท าไว้ก่อนหน้า  ดังรูปที่ 25 
จาก นั นเข้าสู่ขั นตอนการตรวจสอบชิ นงานหลังเช่ือม เพื่อใช้
ตรวจสอบเซ็นเตอร์รูของชิ นงานแสดงในรูปที่ 26 และส่ง
ต่อไปแผนกปั๊ม เพื่อสวมอัดกับชิ นส่วนที่ 3 (ท่อสแตนเลส) 
เพื่อผลิตชิ นส่วนฝาก๊อกน  าต่อไป 
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รูปที่ 25 ชิ นส่วนต่างๆ ฝาก๊อกน  าหลังการปรับปรุง 

  
 ขั นตอนที่ 4  วิธีในการตรวจสอบชิ นงานหลังจาก
เช่ือม  โดยน าชิ นงานที่เช่ือมเสร็จแล้วมาใส่ลงในอุปกรณ์
ตรวจสอบชิ นงาน  ผลการตรวจที่ได้หลังจากทดลองเช่ือม
ชิ นงาน พบว่าชิ นงานมีความเที่ยงตรงสูงขึ นอย่างเห็นได้ชัด 
สามารถส่งต่อชิ นงานไปยังขั นตอนอ่ืนๆ ดังรูปที่ 26 
 
 
 
 
 

 

 
              รูปที่ 26 อุปกรณ์ตรวจสอบชิ นงาน หลังปรับปรุง  
 

5.3 การแก้ปัญหาตามด  แนวทางในการแก้ ไข
ปรับปรุง คือเพิ่มมาตรฐานการปรับกระแสไฟและรอบ
ความเร็วในการเช่ือมชิ นงานลงในมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และจัดท าขั นตอนในการตรวจสอบของหน่วยงานเช่ือม
อาร์กอนและให้หัวหน้าแผนกเช่ือมท าการอบรมหน้างาน
ทบทวนถึงขั นตอนในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้กับพนักงาน 
ดังรูปที่ 27-29 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 27 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เร่ืองการใช้เครื่องเช่ือมอาร์กอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 28 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เร่ืองการใช้เครื่องเช่ือมอาร์กอน 
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รูปที่ 29 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เร่ืองการใช้เครื่องเช่ือมอาร์กอน 
 

 เมื่อผู้วิจัยได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานส าเร็จ จึง
มอบหมายให้หัวหน้าแผนกเช่ือมน าไปอบรมให้กับพนักงานที่
เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่าน
มาตั งแต่เดือน กันยายนจนถึงเดือนตุลาคม 2559  พบว่า
พนักงานในหน่วยงานเชื่อมสามารถท างานได้ตามขั นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ นช่วยลดของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการ
ให้ลดน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมาได้ 

การจัดท าการอบรมหนา้งานโดยหวัหน้างานกับ
พนักงานก่อนปฏิบัติงานมีขั นตอนในการปฏิบัติงานตา่งๆ 
ให้กับพนักงาน ดังนี  
 1)อบรมขั นตอนวิธีการปรับตั งกระแสไฟและ
ความเร็วรอบเช่ือมชิ นงาน ให้ตรงตามใบสั่งงาน และตาม
มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ ดังรูปที่ 30 

 

 

       รูปที่ 30 การอบรมพนกังานใหม่วธิีการปรับตั งกระแสไฟและ
ความเร็วรอบเช่ือม 
 
 2)หัวหน้างานอบรมทบทวนขั นตอนการปฏิบัติงาน
และทดลองปฏิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ดูเป็นตัวอย่างก่อน
ส่งให้พนักงานลงมือปฏิบัติงานจริง ดังรูปที่ 31 
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รูปที่ 31 การปฏิบัติงานตัวอย่างกอ่นส่งให้พนักงานลงมือปฏิบัตจิริง 
 
 3)หัวหน้างานทดสอบพนักงานขณะเช่ือมชิ นงาน 
โดยคอยดูแลพนักงานใหม่อย่างใกล้ชิด ดังรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 การอบรมหน้างาน ใหก้ับพนกังานใหม่ หลังการปรับปรุง 
 
 4)หัวหน้างานอบรมวิธีการตรวจสอบชิ นงานหลังการ
เชื่อมงาน ให้กับพนักงานใหม่ ดังรปูท่ี 33                      

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 33 อธิบายวิธกีารตรวจสอบชิ นงานหลังการเชื่อม 
 
 5.4 วัดผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงงาน 
 จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตก๊อกน  าสแตนเลส 
ในเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 ผลปรากฏ
ว่าของจ านวนเสียในกระบวนการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับ
ยอดการผลิตโดยเฉลี่ย 2 เดือน แสดงดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูล% ของเสียจากกระบวนการผลิตก๊อกน  า 
สแตนเลส ก่อนและหลังการปรับปรุงในเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2559 

 
 
จากตารางที่  5  สามารถค านวณ ของเสี ย เป็ น

เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากสมการที่ 1 ดังนี  
วิธีการค านวณสัดส่วนของเสียแตล่ะรายการทีล่ดลงเป็น
เปอร์เซ็นต ์

ชิ นงานเป็นรอย =
0.12 − 1.82

1.82
× 100 = −93.04% 

  
ดังนั น สามารถลดปญัหา ชิ นงานเป็นรอย ได้  93.04% 
 
ฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อม =

0.19 − 0.70

0.70
× 100 = −72.86% 

  
ดังนั น สามารถลดปญัหา ฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อมได้ 
72.86% 

ตามด =
0.05 − 0.52

0.52
× 100 = −90.38% 

 
ดังนั น สามารถลดปญัหา ตามดได ้90.38% 
 
6.สรุปผลการวิจัย 
 จากมาตรการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการ
ผลิตก๊อกน  าสแตนเลส ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหา
ในการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตก๊อกน  า   
สแตนเลส จึงได้เสนอให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานและเฝ้า
ติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกวิธีอย่าง
ใกล้ชิด ท าให้พนักงานเกิดความตั งใจที่จะปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ น ท าให้ของเสียที่เกิดขึ น
จากกระบวนการผลิตก๊อกน  าสแตนเลส ลดลงได้อย่างชัดเจน 
และจากการด าเนินงานได้เก็บผลการด าเนินการวิจัยมา
เปรียบเทียบได้ข้อมูลสรุปมาดังนี  
 6.1 จากปัญหาชิ นงานเป็นรอย โดยด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานในเรื่องของการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบใบตรวจสอบชิ นงานเพื่อใช้ตรวจสอบชิ นงานก่อนส่ง
มอบในขั นตอนถัดไปมีผลการเฝ้าติดตามกระบวนการ
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ปฏิบัติงาน ของพนักงานให้ถูกวิธีอย่างใกล้ชิด ท าให้พนักงาน
เกิ ดค วามตั ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ งาน ให้ มี คุณ ภ าพ  และมี
ประสิทธิภาพมากขึ น ท าให้สามารถลดปริมาณของเสียได้ 
โดย ก่อนการปรับปรุงปริมาณของเสียอยู่ที่ 1.82%และหลัง
การปรับปรุงปริมาณของเสียอยู่ที่ 0.12% ของยอดการผลิต
สามารถลดงานเสียได้ 93.04% 
 6.2 จากปัญหา ฝาก๊อกประกอบแล้วเหลื่อม ได้จัดท า
อุปกรณ์จับยึดชิ นงาน (Jig) และอุปกรณ์ทดสอบชิ นงานใน
หน่วยงานเช่ือม จากผลของการปรับปรุงอุปกรณ์จับยึด
ชิ นงาน (Jig) และอุปกรณ์ทดสอบชิ นงานจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุงปริมาณของเสียอยู่ที่ 0.70% 
และหลังการปรับปรุงปริมาณของเสียอยู่ที่ 0.19% ของยอด
ผลิต  สามารถลดงานเสียได้ 72.86% 

6.3.จากปัญหาตามด ได้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
โดยปรับกระแสไฟ และรอบความเร็วในการเช่ือม โดย
ด าเนินการก าหนดมาตรฐานและอบรมหน้างานให้กับ
พนักงานใหม่  เพื่อเพิ่ มองค์ความรู้และข้อก าหนดของ
กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกวิธี ท าให้พนักงาน
เกิดความตั งใจที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏบิัติงานให้
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ น ท าให้สามารถลด
ปริมาณของเสีย เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของเสียจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ก่อนการปรับปรุงปริมาณของเสียอยู่ที่ 
0.52%และหลังการปรับปรุงปริมาณของเสีย อยู่ที่ 0.05% 
ของยอดการผลิตสามารถลดงานเสียได้ 90.38% 
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Abstract 

In recent years, Thailand’s construction industry has turned attention to the precast concrete 
systems to improve their efficiency. It is due to the factors such as increases in labor’s minimum 
wage, and customer’s higher expectation of product quality. The number of precast factories with 
mostly semi-automated production line, therefore, has tangibly increased over the past few years. In 
these cases, factories usually focus on the production efficiency, starting from raw materials to 
complete concrete products. However, many of the efficiency problems can arise from the post-
production process, starting from handling to tilting station, QC station, stockyard, and onto delivery 
truck. The purpose of this study is to improve handling process in post-production stage of a precast 
concrete manufacturer such that holding cost, and overall operating time of the system are reduced. 
Firstly, partial Value Streaming Mapping (VSM), framework of 7 Wastes of Lean Manufacturing Principle 
to monitor wastes of transportation, inventory, motion, waiting time, and over-processing, and Little’s 
Law are used to illustrate workflow cases of existing system, categorized wastes, estimate lead time, 
and work-in-process (WIP) inventory. Then holding cost is estimated from lead time and WIP of the 
system. By those tools, problems are clearly pointed out that raising sharply in demand, or 
throughput at some point would increase lead time significantly up to 672% of regular work flow 
because of congestion in stockyard, double handling of concrete wall panels, lacking for free A-Frame, 
and unbalance in workforces of each station, which affects directly to raising in holding cost. Next, 
simulation model is constructed to investigate solutions, such as increase number of rack, to improve 
its performance. Lastly, as a result on current demand patterns, simulation model shows that, to 
reduce total holding cost, number of A-Frame rack should be increased from 17 to 40 racks to 
support cycle usage and average throughput of finished precast wall panels. Not only total holding 
cost is deducted at 10% roughly, but also it boosts additional throughput that generates extra profit 
at 5.68%. Last but not least, in aspects of financial, payback period of this investment is 3.50 years.  
 
Keywords:  Precast Concrete, Handling Process, Post-Production Stage, Inventory, Simulation Mode
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1. Introduction 
1.1 Background of the Research 
 In these days, several economic factors, such 
as increases in labor’s minimum wage, and 
customer’s higher expectation of product quality, 
turn construction and real estate companies in 
Thailand to adopt precast concrete system 
(Waroonkun, T. and Koojaroenpaisan, R., 2011).  
 In business view, profit is one of key 
performance indexes to measure business’s 
success. Therefore every companies aim to 
increase in sales, and satisfy their customers, while 
reduce their expenses. As a manufacturer, 
improving in its efficiency and effectiveness are a 
key to reduce its unnecessary costs and expenses, 
while goods are still delivered to customer on 
schedule. To serving business’s goal, the biggest 
challenge for precast concrete manufacturer is to 
serve dynamic seasonal demand (Marasini, R., 
Dawood, N. N. et al., 2001) on schedule efficiently. 

 
Figure 1 Common Workflow of Precast Concrete Factory 

 According to Figure 1, it shows general 
workflow in precast concrete manufacturing. After 
concrete elements’ shop drawings are designed 
and sent to precast concrete factory. Those would 
be produced, then checked their quality before 
stocked on stockyard. On delivery date, finished 
products are delivered to site-work for installation.  
 

1.2 Company Background and Current Situation 
 In this study, an existing precast concrete 
factory in Thailand is chosen to investigate its 
problem as a case study. First of all, the precast 
concrete manufacturer established in 2011, and 
majority of precast concrete products produced 
are precast concrete wall panel, slab which serve 

local market majorly for real estate developer 
companies. 
Table 1  Monthly Wall Panel Production 

All Products Wall Panel
% of Total 
production

Average wall 
(sq.m./day)

Oct-15 857 364 42.40% 15
Nov-15 4936 3778 76.54% 172
Dec-15 1319 1041 78.93% 61
Jan-16 3875 2632 67.94% 120
Feb-16 4725 3795 80.31% 158
Mar-16 4210 3380 80.29% 130
Apr-16 2892 2408 83.27% 120
May-16 3920 3701 94.42% 168
Jun-16 2634 1306 49.59% 52
Jul-16 1131 731 64.67% 30

Month

 sq.m.

 
 

 According to Table 1, during November to 
May except December and April could be defined 
as high season period. It shows that, in high season 
period, wall panel is produced at average 149.55 
sq.m./day (80.46% of total production). 

 

 
Figure 2 Indoor Regular Workflow (Case 1)  

 

 
Figure 3 Indoor Regular Workflow (Case 1)  

 

 After wall panel and slab are produced as 
planned, those would be transfer into processes of 
post-production stage, as shown in Figure 2, and 
Figure 3, before deliver to site-work.  
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2. Problem Statement 
 The current problem is that handling process 
in post-production stage of concrete wall panel is 
the bottle neck in the system because semi-
automated production line’s throughput is 
adjustable up to 300 sq.m./day, and capacity of 
truck delivery is sufficient because of hiring several 
outsource firms, However, to stabilizing higher 
system’s throughput, workflow of handling process 
would be adjusted accordance with system’s 
throughput which directly affect the total holding 
cost. 
 

Table 2 List of stock location and its capacity 

No
Stock location 

Resource
Unit

Capacity 
(sq.m.)

Inventory 
day (day)

1 Moveable A-Frame rack 17 1020.00 6.54

2 Indoor QC slot 24 151.55 -3.90
3 Indoor QC spare slot 30 189.43 -3.73

4 Outdoor spare slot 350 2210.06 12.61

Indoor stockyard

Outdoor stockyard

 
 

 According to Table 2, it shows capacity of 
each stock location. Typically, only moveable A-
Frame and indoor QC slot are used in regular 
workflow (case 1).  

 

 
Figure 4 Indoor Workflow (Case 2)  

 

 
Figure 5 Outdoor Workflow (Case 2)  

 
Figure 6 Indoor Workflow (Case 3) 

 
Figure 7 Outdoor Workflow (Case 3)  

 When throughput is increased to serve higher 
demand and moveable A-Frame racks are 
insufficient, then workflow would be shifted to 
workflow case 2 and 3, respectively. A higher 
throughput (R) would increase work-in-process 
inventory (I, WIP) in accordance with Little’s Law 
formula, as shown in I = R x T   
 (4). However, adjusting workflow would 
increase cycle time (T) that increases its inventory 
(I). 
 Additional processes in workflow case 2 and 3 
are additional waste of the system that significantly 
in cycle time or lead time of products as shown in 
Table 3, such as increase of 672% on outdoor 
activity when workflow shifts from case 1 to 2. 
Table 3  Lead time comparison 

case 1 case 2 case 3

No. Category
lead time 
/ rack (min)

lead time / 
rack (min)

%Change 
from case 1

lead time / 
rack (min)

%Change 
from case 1

1 Indoor activity 164.04 164.04 0% 207.29 26%

2 Outdoor activity 134.83 1040.72 672% 1040.72 672%
Total 298.87 1204.76 Total 1248.01  
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Figure 8 Estimated Financial Cost Accordance with 

Throughput 
 According to Figure 8 Estimated Financial Cost 
Accordance with ThroughputFigure 8, it shows 
correlation between holding cost and throughput 
of the system. There are 3 total holding cost 
equations of workflow case 1, 2, and 3, 
respectively.  

WF1: y = 0.5235x + 4261.7 (1) 
WF2: y = 2.1104x + 4711.7 (2) 
WF3:  y = 6.40x + 5524.6 (3) 

Where y is total holding cost per day (THB/day), 
and x is daily throughput (sq.m./day). 
 Between throughput’s range of 0 and 43.91 
sq.m./day, handling process is operated in 
workflow case 1 with total holding cost equation 
WF1: y = 0.5235x + 4261.7 (1). While 
throughput’s range is between 43.91 to 135.67 
sq.m./day, handling process is turned to operate in 
workflow case 2 to stabilize flow with total holding 
cost’s equation  
WF2: y = 2.1104x + 4711.7 (2) because fully 
utilized of moveable A-Frame, increasing in waiting 
time, and number processes on outdoor area 
directly shift up opportunity cost, outdoor leasing 
cost, and overtime labor cost on outdoor area. 
Moreover, when throughput increases to range of 
128.61 to 135.67 sq.m./day, moveable A-Frames 
and outdoor spare slot are fully utilized, then 
handling process is turned to operate in workflow 
case 3 to stabilize flow Holding cost shift to 
equation WF3:  y = 6.40x + 5524.6 (3) of 
because of shifting in opportunity cost, indoor 
leasing cost, and overtime labor cost in indoor 
area. Lastly, beyond throughput of 135.67 

sq.m./day, all of inventory areas are fully utilized 
and handle process could not be theoretically 
operated beyond this point. 
 
3. Literature Review 
3.1 Introduction to Precast Concrete 

Precast concrete element is concrete that has 
been processed and prepared in some locations 
and travelled to site’s location. (Elliott, K. S., 2002) 
3.2. Precast Concrete System in Thailand 
 There are several studies proved that precast 
concrete system’s adoption rate increased in 
recent years (Elematic, 2010). Moreover, the reason 
of adopting precast concrete system is because it 
reduces construction time of building structure at 
least 60% and reduces waste in the system 
(Waroonkun, T. and Koojaroenpaisan, R., 2011). 
3.3. Investigate in Waste Issue in Precast 
Concrete Factory and Their Approaches 
 . In comparison to Deffense, J. and 
Cachadinha, N., (2011), and Tanompandseree, N., 
(2006), they studied to reduce waste of overall 
system by applying Lean Manufacturing Principles, 
but Ko, C.H. (2010) focused only in area of finished 
goods inventory by developing Multi-Objective 
Genetic Local Search Algorithm or MOGLS 
(Ishibuchi, H. and Murata, T., 1998), while others 
considered in big picture. It is surely that different 
approaches are applied, but they aim similarly to 
reduce waste in system. 
 In addition, Dawood, N. and Marasini, R. have 
initiated proper methodology to manage stockyard 
layout planning by using ARENA 4.0 to build 
simulation model, named “Simstock” which 
integrated Auto CAD, VBA Macro, MS Access, MS 
Excel, Visual Basic program, and optimization 
model to minimize total cost (Dawood, N. and 
Marasini, R., 2000, Marasini, R., Dawood, N. N. et al., 
2001, Marasini, R. and Dawood, N., 2002, Dawood, 
N. and Marasini, R., 2003) 
4. Objective of Thesis 

To improve handling process in post-
production stage for precast concrete 
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manufacturer to serve system’s throughput in a 
case study. 

 
 

5. Scope of Study 
This study is based on real situation of case 

study. The scopes of study consist of 6 issues: 
1.) Focus on wall panels product which is the 
majority product of this factory. 
2.) Focus on handling processes in post-production 
which starts from finished production at tilting 
table in production line to loading onto truck.  
3.) Focus on historical market demand situations. 
4.) Output of improvement would be come from 
simulation model. 
5.) Production process is assumed that wall panels 
are produced in accordance with sequence of 
installation. 
6.) Inventory level from waiting for customer 
requested is neglected due to it is uncontrollable 
external factors, and would be calculated as 
average value, if it is necessary. 
6. Proposed Methodology 
1.) 7 Wastes of Lean Manufacturing Principle  

It is applied to investigate reducible wastes, 
and identify its root cause 
2.) Little’s Law  

    I = R x T    (4) 
Where I is inventory, R is throughput, and T is cycle 
time or lead time 

It is applied to measure work-in-process (WIP) 
inventory level by inputting lead time, and 
throughput from gathered data. In addition, all 
reducible identified wasted and WIP would be turn 
into aspect of cost which mainly affect directly to 
the firm. 
3.) ARENA Simulation Model  

Developing ARENA simulation model is a key 
method that is used to investigate improvement 
scenario. Production or demand input, processes, 
and overall output are integrated and statistical 
validated to reflect system’s performance and 
result. 

4.) Trade-Off Analysis 
Result of simulation model is turned into 

financial aspect that shows opportunity to reduce 
cost versus additional investment with its payback 
period. 
6. Result 
Table 4 Result from Simulation 

(Current Stage)
Detail Scenario 1 Scenario 2

% of Workflow Case 1 19% 53%
% of Workflow Case 2 30% 13%
% of Workflow Case 3 50% 33%
Number of  A-Frame Rack 17                   40                  
Total Working Day (months) 226                 226                
Total Working Month (months) 9                     9                    
Total Output (sq.m.) 22,983.11       24,289.15      
Total Holding Cost (Baht) 963,848.03     871,644.92    
Average Throughput (sq.m./day) 101.70            107.47           
Total Holding Cost/Output 
(Baht/sq.m.)

41.94              35.89             

 
Refer to Table 4, after improve bottle neck of 

system by increasing number of A-Frame rack, 23 
moveable A-Frame racks are required to fulfill 
current average throughput at 101.70 sq.m./day. At 
total of 40 moveable A-Frame racks, some wastes 
are reduced and eliminated. Hence, percentage of 
workflow case 2, and 3 decreased from 30%, and 
50% to 13%, and 33%, respectively, Total holding 
cost reduces 9.57% because of deduction in 
overtime cost labors, and others, such as cost of 
damage repairing during over-handling, leasing cost, 
and opportunity costs. Moreover, total output and 
average throughput increase 5.68 % because 
shorter cycle time required increases higher flow of 
the post-production stage. Finally, total holding 
cost per output is lower than current stage.  
Financial Aspect
Estimated Profit of Wall Panel (Baht/sq.m.) 200.00           

Additional Rack (rack) 23                  
Estimated Cost per Rack (Bath) 70,000.00      

Initial Investment on Additional Rack (Baht) 1,610,000.00 
Average Direct Saving Per Month (Baht/month) 10,244.79      
Profit on Additional Throughput (Baht/month) 29,023.01      

Total Return Per Month (Baht/month) 39,267.80      
Payback Period (years) 3.50                
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Figure 9 Financial Aspect for Trade-Off Analysis 
According to Figure 9, Initial investment of 23 

moveable A-Frame racks is 1.61 million Baht. 
However, an increase in number of moveable A-
Frame rack would reduce direct saving and 
increase profit on additional throughput at total of 
39,267.80 Baht/month as monthly total return. 
Finally, payback period of this investment is 3.50 
years. 
7. Conclusion and Recommendation 
 This study presents improvement of handling 
process in post-production stage of precast 
concrete manufacturer thorough simulation model, 
based on an existing factory as a case study. 
Current wastes in the system are investigated in a 
framework of 7 Wastes of Lean Manufacturing 
Principle and summarized current problematic 
issues in accordance with financial aspects, or total 
holding cost in post-production stage. Furthermore, 
a simulation model is constructed to represent 
current system of the selected case study. As a 
result by trial and error, 40 moveable A-Frame rack 
is the best practice that reduces total holding cost 
by 9.57%, increase average throughput by 5.68%, 
and requires initial investment of 1.61 million Baht 
with payback period of 3.50 years.  
 For further steps of the research, constructed 
simulation model could be to adjust desire 
parameters to examine further results. Moreover, it 
could be developed and applied to other similar 
precast manufacturers. Ultimately, this simulation 
is able to develop and integrated with other 
programs as a general platform to manage and 
monitor precast concrete factory. 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ 
Waste Reduction in the Door Lock Process 
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บทคัดย่อ 
บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สายเคเบิ้ลที่ใช้ในรถยนต์ให้กับค่ายช้ันน า เพื่อใช้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศ และส่งออก 
ปัจจุบันประสบปัญหาในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์เกิดของเสียเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น และส่งมอบงานไม่ทันตามก าหนดเวลา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของความ
บกพร่องในกระบวนการผลิต วิธกีารด าเนินงานเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิต จากนั้นคัดเลือกปัญหาด้วยแผนภาพ
พาเรโต วิเคราะห์หาข้อบกพร่อง และผลกระทบ ระดมสมองด้วยผังก้างปลา และเทคนิคการตั้งค าถามท าไม ท าไม แล้ว
น าไปก าหนดแนวทางการแก้ไข เพื่อลดความบกพร่องในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ โดยยึดตามหลัก 80/20 
ของพาเรโต ผลการปรับปรุงแก้ไขสามารถลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตส่วนสายล็อคประตูรถยนต์ได้ 100% คิด
เป็นร้อยละ 78.54 ของจ านวนของเสียทั้งหมด และสามารถจัดท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้ 
ค าหลัก  ของเสีย  การวิเคราะห์ขอบกพร่องและผลกระทบ  เครื่องมือควบคุมคณุภาพ  เทคนิคการตัง้ค าถามท าไม ท าไม 
 
Abstract 
The sample companies in this research study were manufacturers of cables used in part of the door 
lock in a car. Currently, most parts manufacturers were experiencing problems in the production 
process at this stage because of the large amount of waste that affects the higher costs.  This 
research study aimed to evaluate waste reduction in the door lock producing and systematically 
collected data from the leading automobile companies in Thailand that were experiencing the 
manufacturing process that increased cost per unit and could not deliver parts of automobile on 
schedule.  So the researchers were interested in studying and analyzing causes of defects in the 
production process by the methodology of operation, starting from studying production process, 
selecting problem by Pareto diagram, failure mode and effect analysis (FMEA), and brainstorming with 
Fishbone diagram and Why-Why Diagram (This process is the logical set and sequence of steps to 
achieve specific outcomes from specific inputs). The analyses were brought to define the solutions to 
reduce the defects in the production line of lock cables in car door based on the principle of 80/20 
of the Pareto diagram.  The results of the improvement could reduce waste problems in production 
process of lock cables in car doors for 100% or 78.54% of the amount of waste and could document 
the performance standards for the employees. 
Keywords:  Waste, Failure Mode and Effect Analysis, 7 QC Tools, Why - Why Analyze 
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1. บทน า 

บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์สายเคเบิล
ช้ินส่ วนรถยนต์ เช่น  สาย เบรก (Parking Brake Cable 
AT/MT) สายเปิดกระโปรง (Hood opener cable) สาย
เปิดฝาถัง (F/Fuel Hood Lock Control) สายเคเบิลราง
กระจกรถ (Arm and Sector) และสายล็อคประตู (Door 
Lock)  ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ ช้ันน าในประเทศอาทิ  เช่น 
ฮอนด้า โตโยต้า อีซูซุ ฮีโน่ มิตซูบิชิ ปัจจุบันเกิดปัญหาของ
เสียขึ้นในกระบวนการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลของเสียในกระบวนการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ ของเสียเฉลี่ย  
เดือน ก.ย. – ธ.ค. 59 

สัญลักษณ ์

Parking Brake Cable 164 PBC 
Hood Opener Cable 174 HOC 
Hood Lock Control 101 HLC 
Arm and Sector 161 AS 
Door Lock 2,194 DL 
Total 2,793  

 
จากตารางที่  1 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการคัดเลือก

ปัญ หาด้ วยแผนผั งการวิ เคราะห์ ข้อมู ล  (Matrix Data 
Analysis) จาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ความถี่ของปัญหา ความ
รุนแรงของปัญหา และความเป็นไปได้ในการแก้ไข ดังแสดง
ในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 การคัดเลือกปัญหา 

 
จากรูปที่  1 ผลปรากฏว่า ปัญหาของเสียในการผลิต

สายล๊อกประตูรถยนต์ (Door Lock) เป็นปัญหาที่มีคะแนน
เป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าปัญหาดังกล่าวมาท าการ
แก้ไขเป็นอันดับแรก ซึ่งหากท าการแก้ไขได้เป็นผลส าเร็จจะ
สามารถลดความสูญเสยีในกระบวนการผลิตไดม้ากกว่า 80% 
โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือการลดของเสียใน
กระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์  (Door Lock) 
สามารถเพิ่ มผลผลิต  และก าหนดให้ เป็น เอกสารการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานให้กับพนักงานได้ 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้มทีฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
2.1 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางคุณภาพ [1] 

 ปัญหาคุณภาพ จะด าเนินการตามหลัก QC story 
ของ สมาคมมาตรฐานแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSA) โดยอาศัย
ลักษณะที่สมเหตุสมผล (scientific an rational manner) 
ภายใต้หลักการ 3 จริงในการวิเคราะห์ คือ การสังเกตที่หน้า
งานจริง   ในสภาวะจริง  ด้วยการด าเนินการกับงานจริง  
ตามล าดับขั้นตอน 8 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2 

 

  
รูปท่ี 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ QC story 

 
2.2 เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ 

เครื่องมือคุณภาพที่ ใช้ในงานวิจัย จะช่วยในการ
คัดเลือกปัญหา  การป้องกันหรือตรวจจับถึงสิ่งที่เป็นไปได้ 
ตลอดจนป้องกันกลไกของข้อบกพร่องจากการเกิดขึ้น  
ประกอบด้วย 

แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) [2] 
แผนภาพก้างปลา (Fish Bone Diagram) [3] 
แผนผังวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis) [4] 
แผนควบคุมกระบวนการ [5, 6] 

2.3 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) [5] 
FMEA ย่อมาจากค าว่า Failure Mode and Effect 

Analysis โดยมุ่งเน้นที่การช้ีให้เห็นถึงคุณลักษณะของความ
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เสียหาย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหายที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- ก าหนดแผนผังการด าเนินงาน (Process Flow)  
- หาสาเหตุของการเกิดความเสียหาย (Cause) 
- หาผลกระทบจากความเสียหาย (Effect) 
- หาระดับความรุนแรงของความเสียหาย (Severity) 
- หาความถี่ของสาเหตุของการเกิด (Occurrence ) 
- หาโอกาสในการตรวจพบ (Detectability ) 
- ค านวณค่า Risk Priority Number (RPN) = S x O 

x D สาเหตุที่มีระดับคะแนน RPN สูงสุดจะเป็นปัญหาที่ ควร
จะมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นอันดับแรก  
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัยการลดของเสียในกระบวนการผลิต
สายล็อคประตูรถยนต์ (Door Lock) แสดงได้ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปท่ี 3 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

3.2 ข้อมูลกระบวนการผลิต 
ขั้นตอนกระบวนผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ (Door 

Lock Cable) ในปัจจุบันมีทั้งหมด 14 ขั้นตอน สามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 สายลอ็คประตูรถยนต์ (Door Lock Cable) 

 
3.3 วิเคราะห์สภาพปัญหา 

จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 
2559 พบปัญหาในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ 
ดังแสดงได้ในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลของเสียจากการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์  

Code Cause Average 

A04 Outer ตัน 354 
P06 Mold Outer ส้ัน, ยาว 377.5 
P03 Casing cap เป็นจุดด า 831.75 
P04 Mold Outer มีต าหน ิ 185 
P05 Mold Outer ตัน 14.25 
P01 Mold Outer แตก 5.5 
P09 Casing Cap ฉีดไม่เต็ม 93.25 
P08 Test แรงดึงหลุด 6.25 
P02 Casing cap หลุด 5.5 
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P07 รอยย้ าโผล ่ 235.5 
O02 Outer ผิวมีต าหน ิ 84.5 
O03 Outer ส้ัน, ยาว 0.75 

Total 2,194 
ยอดผลิต 1,311,010 

  
จากตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์

สายล็อคประตูรถยนต์ (Door Lock Cable) ซึ่งจากค่าเฉลี่ย 
4 เดือน ปรากฏว่าลักษณะของเสียที่เกิดจาก Casing cap 
เป็นจุดด า มีจ านวนมากที่สุด 831.75 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 
37.91 ของๆเสียทั้งหมด แต่เพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาจัดเรียงล าดับความรุนแรงของ
ปัญหาด้วยแผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) ดังแสดงใน
รูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 การคัดเลือกปัญหาด้วยแผนภาพพาเรโต 

 
จากแผนภาพพาเรโตปัญหาที่ส่งผลกระทบท าให้

กระบวนการผลิตเกิดของเสยีมากท่ีสดุคือปัญหา Casing cap 
เป็นจุดด า เกิดขึ้นร้อยละ 37.91 ของปัญหาทั้ งหมด 
รองลงมาเป็นปัญหา Mold Outer สั้น, ยาว เกิดขึ้นร้อยละ 
17.21 ของปัญหาทั้งหมด และสุดท้ายเป็นปัญหาปั๊ม Outer 
ตัน เกิดขึ้นร้อยละ 16.14 ซึ่งหากแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้
ส าเร็จจะส่งผลให้ปัญหาลดลงได้ถึง 80% 
3.4 วิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบของกระบวนการ
ผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ 

หลังจากคัดเลือกปัญหาผู้วิจัยได้น าข้อมูลสาเหตุของ
ปัญหามาท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องจากลักษณะ
ข้อบกพร่อง โดยคณะท างานได้ก าหนดค่าดัชนี ดัชนีความ
เสี่ยงช้ีน า (RPN) เท่ากับ 100 คะแนน ซึ่งหมายความว่า หาก 
RPN มีค่า ตั้งแต่ 100 ต้องน าท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ แล้วน าไปแก้ไข้ปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อไป  
3.5 การวิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวทางการแก้ไข 
3.5.1 ปัญหา Casing cap เป็นจุดด า 

 จากการวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความเสี่ยงช้ีน า 
(RPN) เท่ากับ 100 คะแนน ของปัญหา Casing cap เป็นจุด
ด าสามารถสรุปปัญหาที่ต้องแก้ไขได้ดังตารางที่ 3 

 
 

 
ตารางที่ 3 ปัญหา Casing cap เป็นจุดด า  

ล าดับ RPN สาเหต ุ ปัญหา 

1 200 B1 มีสิ่งสกปรกติดอยู่หน้า Mold 

2 150 B2 อุณหภูมิ Heater ตัวล่างบนไม่เท่ากัน 

 
จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยน าปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา

สาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ
แสดงสาเหตุและผล ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 การวิเคราะห์ปัญหา Casing cap เป็นจุดด า 

 
จากการวิเคราะห์ปัญหา Casing Cap เป็นจุดด าที่เกิด

ในขั้นตอนการย้ าสาย และฉีดพลาสติก พบว่ามาจากปัญหา 
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากพนักงานไม่มีความช านาญ และประสบการณ์ใน
การท างานอาจเป็นพนักงานที่เข้ามาท างานให้หรือย้ายมา
จากแผนกอื่น  อีกประการที่ เป็นสาเหตุของปัญหาคือ 
อุณหภูมิ Heater ตัวล่างบนไม่เท่ากัน เมื่อถึงขั้นตอนการย้ า
สายรอยย้ าปลายสาย Outer ลึกไม่เท่ากัน และสิ่งสกปรกติด
ที่บริเวณหน้า Mold ท าให้ฝุ่นเศษผงติดไปกับสาย Outer ใน
ขั้นตอนการฉีดงาน ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

   
รูปที่ 7 ลักษณะปัญหาการเกิด Casing cap เป็นจุดด า 

  
การแก้ไขปัญหาจากความผิดพลาดของพนักงาน

ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานไม่มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการท างานอาจเป็นพนักงานที่เข้ามาท างาน
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ใหม่หรือย้ายมาจากแผนกอื่น ผู้วิจัยได้จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานก าหนดการเปรียบเทียบอุณหภูมิ 
ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 เอกสารการท างานเพื่อแก้ปัญหา Casing cap เป็นจุดด า 

 
3.5.2 ปัญหา Mold Outer สั้นหรือยาว 

จากการวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความเสี่ยงช้ีน า (RPN) 
เท่ากับ 100 คะแนน ของปัญหา  Mold Outer สั้น , ยาว 
สามารถสรุปปัญหาที่ต้องน ามาท าการแก้ไขได้ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ปัญหา Mold Outer สั้น, ยาว ที่มีค่า RPN เท่ากับ 100 

ล าดับ RPN สาเหต ุ ปัญหา 

1 150 B1 สาย Outer คดงอ 

2 125 B2 สาย สั้น – ยาว ไม่ได้ระยะ 

  
จากตารางที่ 4 ผู้วิจัยน าปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา

สาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ
แสดงสาเหตุและผล ดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 การวิเคราะห์ปัญหา Mold Outer สั้น, ยาว 

 
จากการวิเคราะห์ปัญหา Mold Outer สั้น, ยาว ใน

ขั้นตอนการตัดลวด พบว่ามาจากปัญหาผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความรู้ความช านาญในการตัดท าให้ Mold Outer สั้นบ้าง
ยาวบ้าง และการตั้งอุณหภูมิเครื่องหุ้มสายไม่ได้มาตรฐานท า

ให้สาย Outer คดงอ เมื่อท าการตัดจึงไม่ได้ขนาดตามที่
ก าหนดในแบบ ดังแสดงในรูปที่ 10 
 

   
รูปที่ 10 ลักษณะปัญหาการตัดสาย Outer 

 
การแก้ไขปัญหาจากความผิดพลาดของพนักงาน

ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานไม่มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการตัดท าให้ Mold Outer สั้นยาว ผู้วิจัยได้
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปที่ 11 และ
มาตรฐานการตั้งอุณหภูมิเครื่องหุ้มสาย ดังแสดงในรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 11 มาตรฐานการตัดสาย Outer 

 

 
รูปที่ 12 มาตรฐานการตั้งอุณหภูมิเครื่องหุ้มสาย 

 

จากนั้นอบรมพนักงาน ก่อนน าเอกสารไปใช้งานจริง  
 
3.5.3 ปัญหา Outer ตัน 

จากการวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความเสี่ยงช้ีน า (RPN) 
เท่ากับ 100 คะแนน ของปัญหา Outer ตัน สามารถสรุป
ปัญหาที่ต้องน ามาท าการแก้ไขได้ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ปัญหา Outer ตัน ที่มีค่า RPN เท่ากับ 100 
ล าดับ RPN สาเหต ุ ปัญหา 

1 240 B1 Liner ยืด 
2 200 B2 มีข้อต่อหุ้มสาย Outer 
3 125  Liner ปีน 

จากตารางที่ 5 ผู้วิจัยน าปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ
แสดงสาเหตุและผล ดังแสดงในรูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 13 การวิเคราะห์ปัญหา Mold Outer สั้น, ยาว 

 
จากการวิเคราะห์ปัญหาสรุปได้ว่าปัญหา Outer ตัน 

มาจากมีข้อต่อหุ้มสาย Outer บางจุดที่พนักงานไม่สามารถ
ตรวจสอบด้วยสายตาได้ และปัญหา Liner ปีน ซึ่งเกิดขึ้นทั้ง
ขั้นตอนการตัดสายและขั้นตอนการหุ้มสาย เนื่องจากการ
เรียงสาย Liner ก่อนเข้ากระบวนการหุ้มตีบ และปัญหา 
Liner ยืดซึ่งเป็นผลพ่วงจาก Liner ในสาย Outer ตีบ และ
วิธีการจัดเก็บ แนวทางการแก้ไขเริ่มจากจัดท าเอกสาร
มาตรฐานการตรวจสอบเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตาม ดัง
แสดงในรูปที่ 14 
 

 
รูปที่ 14 มาตรฐานการตรวจสอบ 

 
ส่วนปัญหาข้อต่อหุ้มสาย Outer บางจุดที่พนักงานไม่

สามารถตรวจสอบด้วยสายตาและ เมื่อต้องต่อสาย Outer 
ทุกครั้ง ให้ท าสัญลักษณ์โดยการหักสายบริเวณที่ต่อสาย 
Outer และติดตั้ง Sensor ตรวจจับข้อต่อที่เครื่องตัดสาย 
Outer ดังแสดงในรูป 15 

 

        
รูปที่ 15 การท าสัญลกัษณ์ไว้เมื่อต้องต่อสาย และติดตั้ง Sensor 

 
จากนั้นผู้วิจัยท าการแก้ปัญหา Liner ยืด ด้วยการ

ปรับปรุงฐานวาง Liner ให้เป็นลักษณะตรง และเพิ่มอุปกรณ์
เพื่อควบคุมการเรียงตัวของ Liner ดังแสดงในรูปที่ 16 และ
จัดพนักงานคอยยืนสังเกตในขั้นตอนการหุ้มสาย ดังแสดงใน
รูปที่ 17 
 

     
รูปที่ 16 การแก้ปัญหา Liner ยืด 

 

 
รูปที่ 17 พนักงานยืนสังเกต 

 
4. การประเมินผล และยืนยันผลการปรับปรุง 

การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังการ
ปรับปรุง เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้
โดยจะใช้ตารางในการรวบรวมระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนา กระบวนการผลิตสายล็อคประตู รถยนต์ 
เปรียบเทียบของเสีย ระหว่างก่อน และหลังการปรับปรุง 
แล้วจึงจะน าไปสู่การสรุปผลการด าเนินงาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผล ก่อน และหลังการปรับปรุง 

เดือน ก่อนปรับปรุง (ชิ้น) เดือน หลังปรับปรุง (ชิ้น) 
A04 P06 P03 A04 P06 P03 

 ก.ย.59 387 308 945 ม.ค.60 0 0 0 
 ต.ค.59 352 408 623 ก.พ.60 0 0 0 
 พ.ย.59 369 270 396 มี.ค.60 0 0 0 
 ธ.ค.59 308 411 1,363 พ.ค.60 0 0 0 
ค่าเฉลี่ย 354 377.5 831.75  ค่าเฉลี่ย 0 0 0 
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จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผล ก่อนและหลัง
การปรับปรุง ปรากฏว่าสามารถลดเสียจาก ปัญหา Casing 
cap เป็นจุดด า (P03) ปัญหา Mold Outer สั้น, ยาว (P06) 
และปัญหา Outer ตัน (A04) ได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
และคิดเป็นร้อยละ 71.25 ของปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ ของบริษัทตัวอย่าง 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ ของบริษัท
ตัวอย่างนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยประกอบหลายอย่างในการ
กระบวนการผลิตรวมทั้งความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงมีปริมาณ
ของเสียเฉลี่ยต่อเดือนมากถึง 2,793 ช้ินต่อเดือน จาก 5 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือควบคุมคุณภาพจึงถูกน ามาใช้ในการเก็บ
ข้อมูล และคัดเลือกปัญหาที่จะน ามาท าการแก้ไข จากนั้น
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ถูกน ามา
วิเคราะห์เพื่อคัดเลือกปัญหาที่จ าเป็นเป็นต้องน ามาท าการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยงานวิจัยนี้เลือกใช้ค่า RPN ที่ 100 
โดยมาจากผลคูณจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความรุนแรงของ
ปัญหา ความถี่ในการเกิดปัญหา ความสามารถในการ
ตรวจจับ จากนั้นจึงวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังแสดงสาเหตุและ
ผล แก้ไขปัญหาด้วยการจัดท าแผนควบคุมกระบวนการ ผลที่
ได้จากการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสามารถลดปัญหาที่เกิด
จากกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ ได้ถึง 1563.25 
ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 71.25 ของปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์ และลดร้อยละ 
55.97 ของปัญหาของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตของบริษัทตัวอย่าง  
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ในการด าเนินงานครั้งนี้เลือกมาท าการปรับปรุง
เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสายล็อคประตู
รถยนต์ เท่านั้นซึ่งข้อบกพร่องอื่นที่นอกเหนือจากนี้ยังไม่ได้
ท าการวิเคราะห์ ดังนั้นข้อบกพร่องในลักษณะอื่นๆ ควรมีการ
วิ เค ราะห์ ต่ อจาก งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เพื่ อ ล ดของเสี ย ใน
กระบวนการให้น้อยลงอีก 

5.2.2 การด าเนินงานวิจัยในกระบวนการผลิตสายล็อค
ประตูรถยนต์ ของบริษัทตัวอย่างเลือกปัญหาที่มีค่า RPN 
ตั้งแต่ 100 ขึ้นไปมาท าการแก้ไข ส่วนปัญหาที่มีค่า RPN 
น้อยกว่า 100 ควรจะต้องมีการน ามาวิเคราะห์ขยายผลต่อ 
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่
และขอขอบคุณพนักงานฝ่ายผลิตทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือใน
การทางานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้าซึ่งประยุกต์ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นคอขวดในสายการผลิต จากศึกษา
เวลาของกระบวนการพบว่าในขั้นตอนการตัดปาดผิ้วช้ินงานของกระบวนการซีเอ็นซี คือกระบวนการที่เป็นคอขวดใน
สายการผลิต   ดังนั้นจึงท าการปรับปรุงโดยการประยุกต์หลักการฟังก์ช่ันโมดูลพิเศษของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้าน
งานผลิตเข้ามาลดเวลาการตดัปาดผิวช้ินงานเพื่อวิเคราห์หาค่าความเรว็รอบและอัตราป้อนของงานกัดรวมทั้งสร้างเส้นทาง
ของคมตัดอย่างเหมาะสม ผลการปรับปรุงพบว่าสามารถลดรอบเวลาการผลิตเครื่อง CNC จาก 978 วินาที/ช้ินเป็น 688 
วินาที/ช้ิน จากเป้าหมาย 728 วินาที/ช้ิน และสามารถเพิ่มความสามารถการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรจาก 67 ช้ิน/วัน เป็น 
94 ช้ิน/วัน จากเป้าหมาย 89 ช้ิน/วัน หรือ 1,675ช้ิน/เดือน เป็น 2,350 ช้ิน/เดือน จากเป้าหมาย 2,208 ช้ิน/เดือน 
ค าหลัก  ความสามารถในการผลิต คิวซีสตอรี่ เทคไทม์ ซีเอน็ซ ี 
 
Abstract 
This thesis aims to enhance the production capacity of the spare part‘s boring machine manufacturing 
following the customer requirement base on the QC Story approach which was applied to improve 
the bottle neck of the production line. Base on the time study result found that the milling step of 
the CNC process which is the bottleneck of production line so it was improved by the special module 
of the CAM software which is applied for improvement the cycle time of CNC process and increasing 
the production capacity by optimization the feeding, cutting and part of the cutting tools. The 
improvement result found that the cycle time of CNC process can be improved from 978 sec./pc to 
688 sec./pc from Takt Time target 728 sec./pc and enhance the production capacity of the Machine 
Spare Parts Production Line from 67 pcs./day to 90 pcs./day from 89 pcs./day target or from 1,675  
pcs./month to 2,350 pcs./month from  2,208 pcs./month target. 
Keywords:  Production Capacity, QC Story, Takt Time, CNC 
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1. บทน า 
ณ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็น

อุตสาหกรรมที่มีการชยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้เครื่องจักรกลในการผลิตสินค้า 
ร่วมทั้ งความต้องการสั่ งซื้ อ ช้ินส่วน เพื่ อการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร เมื่อความต้องการทางช้ินส่วนเครื่องจักรสูงขึ้น 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ
เพิ่มความสามารถการผลิตและตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า โดยท าการลดเวลาในกระบวนการที่เป็นคอขวดใน
สายการผลิตด้วยหลักการ QC Story พร้อมทั้งประยุกต์และ
กลักคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยงานผลิ ต  (Computer – Aided 
Manufacturing, CAM) ในการปรับปรุงกระบวนการ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
ได้แก่ กระบวนการทางการแก้ปัญหาแบบ QC Story ของ 
JUSE คอมพิวเตอร์ ช่วยงานผลิต (Computer – Aided 
Manufacturing, CAM) แ ล ะ ห ลั ก ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ท า ง
กระบวนการผลิต 
2.1 กระบวนการทางการแก้ปัญหาแบบ QC Story ของ 
JUSE 
 กระบวนการทางการแก้ปัญหาแบบ QC Story ของ 
JUSE (Subsection heading) คือ กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างมีล าดับขั้นตอนอย่างลึกซึ้งเพื่อลดความไม่พึงพอใจของ
ลูกค้าโดยจ าแนกได้ขั้นตอน 7 คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) 
ส ารวจสถานภาพปัจจุบัน 3) ก าหนดเป้าหมายและแผนงาน 
4)วิเคราะห์สาเหตุ 5) พิจราณามาตรการแก้ไข 6) ยืนยัน
ผลลัพธ์ 7) จัดท ามาตรฐาน [1] แก้ปัญหาแบบ QC Story 
ถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมกรณีศึกษา
ของรถขุดตีนตะขาบ [2] และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ [3] 
2.2 คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต (Computer – Aided 
Manufacturing, CAM) [4] 

คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต (CAM) คือโปรแกรมทาง
วิศวกรรมที่ใช้ส าหรับสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดของ
เครื่ อ งจั ก รซี เอ็น ซี  (CNC) วิธีก ารสร้างโปรแกรม  NC 
(Numerical Control, Part program or G-code 
program) นั้น ระบบจะอาศัยข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่
ออกแบบบนโปรแกรมช่วยออกแบบ (CAD )มาใช้เป็นข้อมูล
ต าแห น่ งขอ งการ เคลื่ อ นที่ ขอ งเครื่ อ งมื อตั ด  ดั้ งนั้ น 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ช่วยงานผลิตจึง  ได้แก่ 
โปรแกรม CAD ซึ่งมีข้อมูลรูปทรงของช้ินงานท่ีจะผลิต ข้อมูล
การผลิต และการเช่ือมต่อระบบ โปรแกรม CAM สามารถ
สร้างโปรแกรมเอ็นซี หรือค าสั่งรหัสจี (Numerical Control 

Programming, NC, G-code) โดยอาศัยการท างานของ
ระบบแปลค าสั่ง (Post Processor) การเขียนโปรแกรมเอ็นซี
เป็นการสร้างข้อมูลของต าแหน่งเครื่องมือตัด (Tool Path) 
ในการเดินตัดช้ินงานซึ่งช้ินงานถูกติดตั้งบนโต๊ะงานของ
เครื่องจักรซีเอ็นซี โปรแกรม CAM สามารถใช้เพื่อการจ าลอง
และการตรวจสอบทางเดินของเครื่องมือตัดได้ว่าถูกต้อง
หรือไม่ ซึ่งระบบ CAM จะสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดเป็น
แ ฟ้ ม ภ าษ า  APT (Automatically Programmed Tool) 
หรือภ าษาคอมพิ ว เตอร์ที่ ใ ช้สื่ อส ารระห ว่างผู้ ใ ช้ กั บ
คอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายรูปทรงช้ินงานและ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด ซึ้งท าการแปลง APT 
ไปเป็นรหัสของเครื่องจักร หรือรหัสจี (G–Code)  
 
2.3 หลักการวิเคราะห์ทางกระบวนการผลิต 

Cycle Time คือเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือประกอบงาน
หนึ่งรอบกระบวนการ [5] 

Takt Time คือจังหวะความต้องการของลูกค้าซึ่ ง
สามารถวิเคราะห์จากความสัมพันธต่อไปนี ้[5] 

   
                 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑
          (1) 

 
โดยที่ Production Time  คือเวลาที่ใช้ในการผลิตที่มี

อยู่ (วินาที) และ Production Demand คือ ปริมาณสินค้า
ที่ ต้องการใน 1 วัน (ช้ิน ) ถ้า Cycle time  Takt time 
กระบวนการผลิตไม่สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า 
หาก Cycle time Takt time กระบวนการผลิตมีการผลิต
สินค้าที่เกินความต้องการของลูกค้า และถ้า Cycle time  
Takt time ก าลังการผลิตเพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้า ในการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการควรลด Cycle 
time ให้น้อยกว่า Takt time ประมาณ 5 % เพื่อรองรับ
ความไม่แน่นอนระหว่างด าเนินการ [6] 

ก าลังการผลิต คือ ความสามารถในการผลิตสูงสุดของ
กระบวนการสามารถซึ่งสามารถวิเคราะห์ในกระบวนการที่
เป็นขอขวด ดังความสัมพันธดังต่อไปนี้  [6] 

 

 ก าลังการผลติ =
เวลาท างานสุทธิ

รอบเวลาการผลิตคอขวด
       (2) 

 
โดยที่ เวลาท างานสุทธิ คือเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เพียงอย่างเดียวทั้งหมด (วินาที) และ รอบเวลาการผลิตคอ
ขวด  คือรอบการผลิตในจุดปฏิบัติงานท่ีช้าที่สุด (วินาที) [6] 
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3. ขัน้ตอนการท างานวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัยสามารถแบ่งได้ 7 ข้ันตอนดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการท างานวจิัย 

 
จากรูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการก าหนดปญัหา

จนถึงการจัดท ามาตราฐาน 
3.1 การก าหนดปัญหา 

การก าหนดปัญหาเริ่มจากการจ าแนกช้ินส่วนเครื่องจักร
ในแต่ละรุ่นตามปริมาณการผลิตรวมระยะเวลา 3 เดือน เพื่อ
ใช้ ใน การจ าแน กความส าคัญ ส าห รั บ ก ารป รับ ป รุ ง
กระบวนการ ดังแผนภาพพาเรโตรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 แผนภาพพาเรโตแสดงปริมาณชิ้นส่วนเครื่องจักรในแต่ละรุ่นใน

รอบ 3 เดือน 
 

จากรูปที่  2 แผนภาพพาเรโตพบว่าปริมาณช้ินส่วน
เครื่องจักรรุ่น F มีความส าคัญสูงสุดในช้ินส่วนเครื่องจักรทุก
รุ่น โดยมีปริมาณการผลิตรวมสูงสุด 5,025 ช้ินในระยะเวลา 

3 เดือน ดังนั้นจึงเลือกช้ินส่วนเครื่องจักรรุ่น F ส าหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถการผลิตตาม
ความต้องการของลูกค้า  
 
3.2 ส ารวจสถานภาพปัจจุบัน 

การเปรียบเทียบระหว่างปริมาณการผลิต ช้ินส่วน
เครื่องจักรรุ่น F ใน 3 เดือนแรกก่อนการปรับปรุงและยอด
การสั่งซื้อจากลูกค้าในช่วงเวลา 12 เดือนดังรูปที่ 3  
 

 
รูปที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณการผลิตชิ้นส่วนรุ่น F และยอดการ

สั่งซ้ือจากลูกค้าระยะเวลา 12 เดือน 
 

จากรูปที่ 3 พบว่าในช่วงเวลา 3 เดือนแรกสามารถผลิต
ช้ินส่วนเครื่องจักรรุ่น F 5,025 ช้ิน หรือ เฉลี่ยต่อเดือน 
1,675 ช้ิน/เดือน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อยอดการสั่งซื้อล่
ของลูกค้าเดือน 3 เดือนแรก เนื่องจากขีดความสามารถของ
กระบวนการผลิตต่ ากว่าและมีความเสี่ยงต่อไม่สามารถ
ตอบสนองต่อยอดการสั่งซื้อในเดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 12 ดังนั้น
จึงได้ท าการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถ
การผลิตให้ตอบสนองต่อยอดการสั่งซื้อซึ่งเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนที่4 ถึงเดือนที่ 12  
 

รายละเอียดของกระบวนการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักร
ช้ินส่วน F ดังแสดงรูปที ่3 
 

 
รูปที่ 4 ข้อมูลกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร 

 
 รูปที่ 4 การผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรประกอบด้วย 4 
กระบวนการ คือ 1) ตัดเหล็ก 2) การกลึงขอบ 3) CNC 4) 
ตรวจสอบ QC  จากการศึกษาเวลาในสายการผลิตช้ินส่วน
เครื่องจักรรุ่น F พบว่ากระบวนการ CNC ใช้รอบการผลิต
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สูงสุดโดย คือ 978 วินาที/ช้ิน และก าลังการผลิตสูงสุดต่อวัน 
67 ช้ิน/วัน ซึ่งปริมาณสินค้าที่ผลิตไม่เพียงพอต่อปริมาณการ
สั่งซื้อตลอด 12 เดือน ในเดือนที่ 8 มียอดการผลิตสูงสุด 
2,208 ช้ินเดือน หรือ 89 ช้ิน/วัน ดังนั้นจึงต้องท าการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดรอบเวลาท างานและเพิ่มก าลัง
การผลิต 
 รายละเอียดเพิ่มเติมของกระบวนการผลิตช้ินส่วน
เครื่องจักร คือ 25 วันท างาน/เดือน 3 กะท างาน/วัน เวลา
ท างานสุทธิ 6 ชม./กะการท างานจากเวลา 8  ชม./กะ เวลา
พักของพนักงาน 1.5 ชม./กะ เวลาปรับแต่งเครื่องจักร 30 
นาที  อัตราการเดินเครื่องจักร 93% อัตราคุณภาพ 99.3 % 
ณ กระบวนการ CNC 
3.3 ก าหนดเป้าหมายและแผนงาน 
      ก าหนดเป้าหมายการปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
โดยให้ Cycle time ในกระบวนการที่เป็นคอขวดน้อยกว่า
หรือเท่ากับ  Takt time เพื่อสามารถผลิตช้ินส่วนเครื่องจักร
ตามปริมาณลูกค้าต้องการ จากการศึกษาเวลาพบว่าค่า 
Cycle time ในกระบวนการ CNC เท่ากับ 978 วินาทีต่อช้ิน 
ในส่วน Takt time ของกระบวนการหาได้จากสมการที่ 1 
แทนค่าลงในสมการ 1  
 

Takt time = 
64,800

89
 = 728 วินาที/ช้ิน 

 
จากรูปที่ 4 สามารถน ารอบการผลิตในแต่ละกระบวน- 

การ และค่า Takt time มาวิเคราะห์สมดุลการผลิตก่อนการ
ปรับปรุงดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 แผนภาพสมดุลการผลิต (ก่อนการปรับปรุง) 

 
จากรูปที่ 5 พบว่ารอบการผลิตของกระบวนการ CNC 

มากกว่า Takt Time ดังนั้นจึงต้องท าการลดรอบการผลิต
จาก 978 วินาที/ช้ิน ใหน้้อยกว่าหรือเท่ากับ 728 วินาที/ช้ิน 

การตั้งเป้าหมายการปรับปรุงกระบวนการสามารถสรุป

ดังรูปที ่6 (รอบการผลิต) และรูปที่ 7 (ก าลังการผลิต) 
 

 
รูปที่ 6 แผนภาพแสดงเป้าหมายการกระบวนการเชิงรอบการผลิต 

 
จากรูปที่ 6 แสดงเป้าหมายการกระบวนการเชิงรอบการ

ผลิต โดยต้องการลดรอบการผลิตจาก 978 วินาที/ช้ิน ให้
น้อยกว่า  Takt Time 728 วินาที/ช้ิน 

 

 
รูปที่ 7 แผนภาพแสดงเป้าหมายการกระบวนการเชิงก าลังการผลิต 

 
จากรูปที่ 7 แสดงเป้าหมายการเพิ่มก าลังการผลิตจาก 

67 ช้ิน/วัน เป็น 89 ช้ิน/วันตามปริมาณการสั่งซื้อสูงสุดเดือน
ที่ 8 
 
3.4 วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า 

กระบวนการ CNC สามารถจ าแนก 3 ขั้นตอน ดังนื้    
1) การป้อนงาน 2) การกัดงาน  3 )การถอดงาน ดังรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 แผนภาพพาเรโตแสดงการวิเคราะห์เวลางานกระบวนการ CNC 
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จากรูปที่ 8 ผลจากแนวทางการวิเคราะห์กระบวนการ 
CNC พบว่าขั้นตอนการกัดช้ีนงานใช้เวลาท างานถึง 93.3% 
ของกระบวนการ CNC หรือ 912 วินาที/ช้ิน ดังนั้นแนวทาง
การปรับปรุง คือการลดเวลาในขั้นตอนการกัดช้ีนงานเพื่อลด
รอบเวลาการผลิตของกระบวนการ CNC เพื่อเพิ่มก าลังการ
ผลิตช้ินส่วนเครื่องจักร 

 
4. ผลการทดลอง 
 ผลผลการทดลองอยู่ในข้ันตอนพิจาราณามาตรการ
แก้ไข จนถึงการ QC Story  7 Steps รายละเอยีดดังต่อไปนี ้
4.1 พิจาราณามาตรการแก้ไข 

ผลจากแนวทางการวิเคราะห์กระบวนการ CNC พบว่า
ขั้นตอนการตัดปาดชี้นใช้เวลาท างานมากท่ีสุด จึงต้องท าการ
ลดเวลาการท างานของเครื่องจักร (Machining Time)  จาก
การระดมความคิดและทบทวนวรรณกรรมพบว่าฟังค์ชัน
พิเศษชองโปรแกรม CAM สามารถลดเวลาการท างานของ
เครื่อง CNC การปรับความเร็วรอบ อัตราป้อนของเครื่องมือ
ตัดตัดรวมทั้งสร้างเส้นทางของคมตัดอย่างเหมาะสม   ลด
ความสึกหรอของเครื่องมือตัด พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพของ
ผิวช้ินงาน [7] 

การตรวจสอบมาตรการแก้ไขสามารถตรวจสอบจาก
การทดลอง โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 32 ช้ินในแต่ละ
กลุ่ม ผลการทดลองการปรับปรุงกระบวนการ CNC ดังแสดง
ในรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 ผลการทดลองการปรับปรุงกระบวนการ CNC 

 
จากรูปที่ 9 ผลการทดลองพบว่า รอบเวลาผลิตของใน

ขั้นตอนการกัดงานด้วยฟังค์ชันพิเศษชองโปรแกรม CAM 
สามารถลดเวลาในการการกัดของเครื่อง CNC โดยสามารถ
ลดรอบการผลิตจาก 912 วินาที/ช้ิน เหลือเพียง 621.9 
วิน าที /ช้ิ น  และส าม ารถลด รอบ เวล าการผลิ ต ขอ ง
กระบวนการ CNC ดังแสดงรายละเอียดในแผนภาพสมดุล
การผลิต (หลังการปรับปรุง) รูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 แผนภาพสมดุลการผลิต (หลังการปรับปรุง) 

 
จากรูปที่ 10 พบว่ารอบการผลิตของกระบวนการ CNC 

น้อยกว่า Takt Time จากการลดเวลาในการกัดช้ินงานด้วย
ฟังค์ชันพิเศษชองโปรแกรม CAM ดังนั้นมาตรการแก้ไขนี้
สามารถลดรอบการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรเหลือเพียง 688 
วินาที/ช้ิน จากเป้าหมาย Takt Time  728 วินาที/ช้ิน ผล
จากการก าหนดมาตราการแก้ไขสามารถสรุปผลลัพธ์ดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1 ผลการเปรียบ เทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการ 

หัวข้อ 
ก่อน

ปรับปรุง 
เป้าหมาย
ปรับปรุง 

ผลการ
ปรับปรุง 

1. รอบการผลิต (วินาท/ีชิ้น) 978 728 688 
2.ความสามารถการผลิต
สูงสุด (ชิ้น/วัน) 

67 89 94 

3.ความสามารถการผลิต
สูงสุด (ชิ้น/เดือน) 

1,675 2,208 2,350 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าหลังการด าเนินมาตารกาปรับปรุง

โดยการลดรอบเวลาในกระบวนการ CNC  
1) สามารถลดรอบเวลาในการผลิตชิน้ส่วนเครื่องจักร 

จาก 978 วินาที/ช้ิน เป็น 688 วินาที/ช้ิน จากเป้าหมาย 728 
วินาที/ช้ิน 

2) สามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจักรจาก 67 ช้ิน/วัน เป็น 94 ช้ิน/วัน จากเป้าหมาย 
89 ช้ิน/วัน  

3) สามารถเพิ่มความ สามารถในการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจักร จาก 1675 ช้ิน/เดือน เป็น 2208 ช้ิน/เดือน จาก
เป้าหมาย 2350 ช้ิน/เดือน 
4.2 ยืนยันผลลัพธ์ 

ผลการด าเนิน 9 เดือนหลังการปรับปรุงพบว่าสามารถ
ตอบสนองต่อยอดการสั่งซื้อช้ินส่วนเครื่องจักรล่วงหน้า
เนื่องจากกระบวนการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรมีสามารถใน
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การผลิตสูงสุดถึง 2,350 ช้ิน/เดือน เพียงพอต่อยอดการสั่งซื้อ
สูงสุดของลูกค้าในเดือนที่ 8 ที่ 2,208 ช้ิน/เดือน  
4.3 จัดท ามาตรฐาน 

การจัดท ามาตรฐานด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้งาน
Function พิเศษของโปรแกรม CAM พร้อมทั้งระบุขั้นตอน
การเขียนวิเคราะห์ G-Code CNC ในแต่ละรุ่นลงในแผนการ
ควบคุมกระบวนการ  
 
5. สรุป 

ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักร
สามารถสรุปดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบผลปรับปรุงกระบวนการก่อนและหลังการ 

 รอบการผลิต 
(นาที/ชิ้น) 

ความสามารถผลิต
สูงสุด (ชิ้น/เดือน) 

ก่อนปรับปรุง 978 1,675 
หลังปรับปรุง 688 2,350 

(%) เปลี่ยนแปลง 29.7 40.1 

 
จากตารางที่  2 ผลการเป รียบผล การปรับปรุ ง

กระบวนการด้วย QC Story และฟังค์ช่ันพิเศษของโปรแกรม 
CAM สามารถเพิ่มความสามารถผลิตสูงสุดของกระบวนการ
ถึ ง  2,350 ช้ินต่ อ เดื อน  เพิ่ ม ขึ้ น  40.1 % และสามารถ
ตอบสนองความต้องการช้ินส่วนเครื่องจักรของลูกค้าในแต่
เดือน   
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization technique) ส าหรับการจัด 
สมดุลสายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ค่าใช้จ่ายของการผลิตงานทั้งหมดมีค่าต่ าที่สุดใน 
สายการผลิตกันชนหน้า ซึ่งมีการผลิตผลิตภัณฑ์ 2 รุ่นในสายการผลิต ดังนั้น วิธีการออกแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Model)  จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิต  ผลการทดลองได้ท าการ 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสายการผลิต ระหว่างการจัดสมดุลการผลิตแบบเดียว และการจัดสมดุลสายการผลิตแบบผสม 
ซึ่งจากผลได้แสดงให้เห็นว่า การจัดสมดุลสายการผลิตแบบผสมจะให้ค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด 
ค าหลัก  การหาค่าทีเ่หมาะสมทีส่ดุ, การจัดสมดุลสายการผลิต, อุตสาหกรรมยานยนต,์ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
Abstract 
This paper focused on the optimization application for the assembly line balancing in an automotive 
industry. The objective is to minimize cost in front bumper production with two models in production 
line. Thus, a Mathematical model has been developed to solve the line balancing problem. The 
computational results compare cost between single-model line balancing and mixed-model line 
balancing which show that mathematical mixed model given answer better than mathematical single 
model. 
Keywords: Optimization, Line balancing, Automotive industry, Mathematical model 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ 
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็น 
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากโดยใน
ปี 2560 ยอดการผลิตรถยนต์ในการส่งออกไปขายยงัต่างประ 
เทศมีจ านวนยอดผลิตสูงสุดในรอบ 6 เดือนโดยผลิตได้ 
105,967 คัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีภายหลังการชะลอตัว 
ของการผลิตมาสักระยะหนึ่งข้อมูลจาก [1] สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 2560 เนื่องจากความต้องการทั้งในและต่าง 
ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นถ้ามีการปรับปรุงกระบวนการ 
ผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถเพิ่มศักยภาพ 
ทางการแข่ งขัน ได้ อย่ า ง ไรก็ ตามการจั ดการผลิต ใน 
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในปัจจุบันยังคงประสบปัญหา 
ต่างๆ เช่น ปัญหาการผลิตได้ไม่ทันตามเป้าหมายหรือความ 

ต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของสาย 
การ ผลิตเนื่องจากเวลาการผลิตของแต่ละสถานีงานมีความ 
ต่างกันมากซึ่งบางสถานีงานมีรอบเวลาการผลิตน้อยๆท าให้ 
เกิดการว่างงาน และบางสถานีงานมีรอบเวลาการผลิตมากๆ 
จากความแตกต่างของเวลานี้ส่งผลให้สถานีงานที่ใช้รอบเวลา
การผลิตมากจะเกิดปัญหาคอขวด และมีงานค้างอยู่ในระบบ  
(Work in process : WIP) กองคอยก่อนที่จะเข้าในสถานี 
งานนี้เป็นจ านวนมาก ในขณะที่สถานีงานที่ใช้รอบเวลา การ
ผลิตน้อยจะเกิดการว่างงาน  ท าให้ไม่เกิดประโยชน์ จากการ
ใช้ทรัพยากรทั้ งคนเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดสมดุลสายการผลิตที่เหมาะสม 
ควรได้รับการมุ่งเน้นศึกษาเพื่อปรับเวลาของสถานีงานต่างๆ 
ให้มีเวลาการผลิตที่ใกล้เคียงกันภายใต้อัตราความต้องการ 
ของลูกค้า และให้มีเวลาว่างของสถานีงาน (Idle Time) น้อย
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ที่สุดด้วย จากการทบทวนบทความของ รศ.พิภพ  ลลิตา
ภรณ์ [2] ได้พบว่าการจัดสมดุลสายการผลิตเป็นสิ่งท่ีจ า 
เป็นในการท าให้ระบบการผลิตไหลอย่างราบเรียบส่งผลให้ 
สามารถผลิตช้ินงานได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งวิธี
ในการหาค าตอบก็มีหลายวิธีแต่ในที่นี้จะยกวิธีการจัด สมดุล
สายการผลิตโดยใ ช้วิ ธีการประยุกต์แบบจ าลองทาง 
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาแต่เนื่องจากในการจัดสมดุล
สายการผลิตแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดสมดุลเกิดขึ้น
ดังนั้นการมุ่งเน้นหาค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุดภายหลังการจัดสมดุล
ก็เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาต่างๆใน 
สายการผลิตด้วยการพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Models) เพื่อหาต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด 
ภายหลังจากการจัดสมดุลการผลิต 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยในบทความนี้  ประกอบด้วย 1) 
การศึกษากระบวนการผลิตกันชนหน้าของโรงงานกรณีศึกษา
2) การออกแบบการจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการคิดค่า ใช้
จ่ายในการผลิตกรณีคิดแยกสายการผลิต 3) การออกแบบ 
จ าลองทางคณิตศาสตร์ในกรณีคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตแบบ 
ผสมสายการผลิต 
 
2.1 การศึกษากระบวนการผลิตกันชนหน้า 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิตกันชนหน้าจาก
โรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองโดยจะท าการ 
ศึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2 รุ่นที่ ได้ท าการศึกษา ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์รุ่น A และ B ซึ่งประกอบด้วยงานย่อยทั้งหมด 
จ านวน 72 และ 69 งานย่อยตามล าดับ รวมทั้งถูกผลิตด้วย 
สถานีงานจ านวนสถานีงาน 15 สถานีงานที่เท่ากันทั้ง 2 
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รุ่นตามล าดับ เวลาการ 
ท างานต่อวันแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 4 ช่ัวโมงส าหรับช่วง 
เช้าและ 4 ช่ัวโมงหลังส าหรับช่วงบ่าย ซึ่งในปัจจุบันสามารถ 
ผลิตได้เพียง 301 ช้ินต่อวัน ในขณะที่เป้าหมายในการผลิต 
คือ 318 ช้ินต่อวัน ซึ่งรอบเวลาการผลิตที่ต้องการ คือ 90.56 
วินาที การด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รุ่นต้องอยู่ภายใต้ 
เงื่อนไขของความสัมพันธ์ล าดับงานก่อนหลัง (ดังรูปที่ 1 และ
รูปที ่2) และเวลามาตรฐานงานย่อย (ดังตารางที่ 1) 

 

 
รูปที ่1 Pecedence diagram ผลิตภณัฑA์ 
 

 
รูปที ่2 Pecedence diagram ผลิตภณัฑB์ 
 

 
รูปที ่3 Pecedence diagram Mixed model 
 
ตารางที่1 เวลามาตรฐานงานย่อย 

ล าดับ 
งาน 

งานย่อย 
เวลาในการท างาน 

ย่อย (sec) 
1 ติดTapeด้านซ้าย 10.04 
2 ติด Tapeด้านขวา 12.31 
3 ยกช้ินงานไปท่ี Belt conveyer in 10.43 
4 ยกช้ินงานไป Belt conveyer out 7.83 
5 Set jig ท่ี Dolly 15.83 
6 ยกช้ินงานไปท่ี Dolly 9.15 
7 เช็ดผิวด้านซ้าย 13.35 
8 ท าความสะอาดด้านบน 14.07 
9 ท าความสะอาดด้านขวา 7.83 
10 ท าความสะอาดด้านล่างวางผ้า 15.08 
11 พ่นสีด้านซ้าย 12.31 
12 พ่นสีด้านซ้าย 16.33 
13 พ่นสีด้านซ้าย 11.21 
14 พ่นสีด้านล่างเก็บปืนพ่นสี 20.51 
15 เสียบสายลมหยิบปืนลม 7.02 
16 พ่นสีด้านล่าง 20.32 
17 พ่นสีด้านขวา 13.93 
18 พ่นสีด้านบน 20.76 
19 พ่นสีด้านซ้าย 17.61 
20 ถอดสายลมเก็บปืนพ่นสี 6.03 
21 เสียบสายลมหยิบปืนพ่นส ี 7.09 
22 พ่นสีด้านซ้าย 16.82 
23 พ่นสีด้านบน 19.43 
24 พ่นสีด้านขวา 15.65 
25 พ่นสีด้านล่าง 15.46 
26 พ่นสีUncover 20.32 
27 ถอดสายลมเก็บ 6.98 
28 พ่นสีด้านล่าง 18.05 
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29 พ่นสีด้านขวา 10.38 
30 พ่นสีด้านบน 15.76 
31 พ่นสีด้านซ้ายเก็บปืนพ่นสี 11.42 
32 หยิบปืนลมเป่าด้านซ้าย 19.31 
33 เป่าลมด้านบน 18.32 
34 เป่าลมด้านขวา 17.11 
35 เป่าลมด้านล่างเก็บปืนลม 20.57 
36 ใช้กระดาษทรายขัดรอยDefect 20.31 
37 ใช้หินขัดลบลอย 20.93 
38 หยิบเครื่องปั่นพร้อมหัวปั่น 10.05 
39 ปั่นลบลอยกระดาษทราย 20.38 
40 ประกอบCover bumper 6.35 
41 ประกอบCover lamp 8.31 
42 ยกbumper มาท่ีjig locker 10.02 
43 ยิงสกรูCover bumperด้านซ้าย 18.23 
44 ใส่Lower grille ยิงสกรูซ้าย2ตัว 9.21 
45 ใส่Fog lampยิงสกรุซ้าย2ตัว 9.22 
46 ใส่Bezelและตามด้วยSensor 3ตัว 11.31 

47 ใส่Deflector ยิงสกรูซ้าย4ตัว 14.13 
48 ใส่Cover bumper 19.31 
49 ใส่Lower grille 10.02 
50 ใส่Fog lamp ยิงสกรู2ตัว 9.81 
51 ใส่BezelและSensor 3 ตัว 12.86 
ล าดับ 
งาน 

งานย่อย 
เวลาในการท างาน 

ย่อย (sec) 
52 ใส่Deflector ยิงสกรูขวา4ตัว 12.02 
53 ปลดBumper ออกจากJig locker 9.31 
54 ยกBumperจากBelt jig locker 7.02 
55 ใส่Jig locker 20.02 
56 ใส่Cover bumper 8.02 
57 ใส่Cover lamp 9.16 
58 ใส่Cover bumper ยิงสกรู6ตัว 18.11 
59 ใส่Lower grille ด้านซ้ายยิงสกรู3ตัว 10.32 
60 ใส่Fog lamp ยิงสกรูซ้าย2ตัว 11.34 
61 ใส่BezelและSensor 3 ตัว 14.68 
62 ใส่Deflector ยิงสกรูด้านซ้าย4ตัว 15.34 
63 ยิงสกรูCover bumper 6 ตัวขวา 12.31 
64 ใส่Lower grille ยิงสกรูขวา2ตัว 8.15 
65 ใส่Fog lampยิงสกรูขวา2ตัว 13.32 
66 ใส่BezelกับSensorขวา3ตัว 14.31 
67 ใส่Deflectorยิงสกรูขวา4ตัว 12.32 
68 ปลดออกจากJig locker 9.45 
69 น าช้ินงานไปท่ีTrim final 7.45 
70 ใช้กระดาษทรายขัดDefect 20.70 
71 ใช้หินขัดลบรอย 20.31 
72 ใช้เครื่องPolishing 15.11 

 
2.2 การจ าลองทางคณิตศาสตร์ กรณีคิดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตแยกสายการผลิต 
 จากปัญหากรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ถือเป็นหนึ่งในปัญหา
การการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อหาจ านวนสถานีงานที่น้อย
ที่สุดเพื่อท าให้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดสมดุลสายการผลิตมี
ค่าที่ต่ าที่สุดซึ่งรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ ไตรภพ 
แซ่ตั้ง [3] ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับปัญหา 
ในการจัดสมดุลสายการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาได้ดังนี้ 
ก าหนดให ้

i  : ดัชนีของงานย่อย (i = 1, 2, …, n) 

j  : ดัชนีของสถานีงาน (j = 1, 2, …, m) 
k  : ดัชนีของงานย่อยท่ีตามหลังดชันีงานย่อยก่อนหน้า
โดย(k = i+1; k ≤ n ) 
n  : จ านวนของงานย่อยท้ังหมด 
m  : จ านวนสถานีงานท่ีคาดหวัง 
ti  : เวลาการท างานของงานย่อยท่ี i 
Ct  : รอบเวลาการผลิตของลูกค้า  
pre : เซตล าดับความสัมพันธ์ก่อน-หลังของงานย่อยที่ได้ 
จาก (Precedence diagram) 
j* : สถานีงานท่ีลงในงานย่อยตามหลงั(j* = 1, 2, …, m) 

ตัวแปรตดัสินใจ (Decision variables) 
Xij  : มีค่าเป็น 1 เมื่องานย่อยท่ี i ถูกจัดอยู่ในสถานีงาน j; 
มีค่าเป็น 0 เมื่องานย่อยท่ี i ไม่ถูกจัดอยู่ในสถานีงาน j 
Cik  : ค่าใช้จ่ายในการท างานย่อย 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์(Mathematical model) 
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การจ าลองทางคณิตศาสตร์ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการจัด 
สมดุลสายการผลิตรูปแบบของการโปรแกรมเชิงเส้นจ านวน 
เต็ม (Integer linear programming) ซึ่งมีสมการเป้า หมาย 
(Objective function) ในการหาค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด ดัง
แสดงในสมการที่ (2) ที่ท าใหค้่าใช้จ่ายของสายการผลิตที่ ต่ า
ที่สุดภายใต้เง่ือนไขทั้งหมด 5 ข้อจ ากัดซึ่ง cost ในสมการ 
เป้าหมายนี้หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆใน 
การใช้ในการท างานย่อยซึ่งในที่นี้มีค่า 400บาท ค่าแรง 
พนักงานที่ท างานย่อยที่ 1-10 มีค่า300บาท, งานย่อยที่ 11-
31 มีค่า 400 บาทและงานย่อยที่ 32-72 มีค่า 300 บาท 
และสมการเง่ือนไขในการจัดสมดุลการผลิตมีรายละเอียด
ดังนี้ สมการที่ (3) เป็นการก าหนดเง่ือนไขของการจัดงาน
ย่อย เข้าสถานีงานโดยที่งานย่อยแต่ละงานน้ันสามารถจัดเข้า
ใน สถานีงานได้เพียง 1 สถานีงานเท่านั้น ในขณะที่สมการที่ 
(4) แสดงข้อจ ากัดที่ว่าผลรวมเวลาของงานย่อยท่ีถูกจัดเข้าไป
ใน แต่ละสถานีงาน ต้องไม่เกินรอบเวลาการผลิต สมการที่ 
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(5) ท าให้แน่ใจว่าการจัดงานย่อยเข้าสถานีงานแต่ละสถานี
เป็นไปตามล าดับความสัมพันธ์ก่อน-หลัง สมการที่ (6) เป็น
การ ก าหนดจ านวนสถานีงานที่น้อยที่สุดที่ได้จากการจัด
สมดุล สายการผลิตซึ่งจ านวนสถานีงานที่น้อยที่สุด (m*) 
ต้องไม่เกิน จ านวนสถานีงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ (m)   
สุดท้าย สมการ ที่ (7) เป็นข้อจ ากัดที่ใช้ในการก าหนดค่าของ 
ตัวแปรตัดสินใจ มีค่าเป็น 0 หรือ 1เท่านั้น 

 
2.3 การจ าลองทางคณิตศาสตร์ กรณีคิดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตแบบขนานผสม 
 สายการประกอบแบบขนานผสมที่น าเสนอของ 
Quarterman Lee และ Strategos Inc. [4] ทีมีสายการ
ประกอบภายในแต่ละเส้นเป็นสายการประกอบ ผลิตภัณท์
ผสมที่สามารถรองรับการผลิตสินค้าจ านวนหลาย รุ่นใน
ตระกูลเดียวกันด้วยล าดับ การผลิตที่สามารถสลับรุ่น ไปมา
ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องปรับตั้งเครื่องจักรใหม่ซึ่งส่งผล ให้
สายการประกอบนี้เป็นสายประกอบที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตาม หลักแนวคิดการผลิต
แบบ ทันเวลา (JIT) ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในกระบวนการผลิต
ปัจจุบัน ผังการจัดวางของสายการประกอบประเภทนี้มี
ลักษณะเช่น เดียวกับสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณท์
เดี่ยวที่ Scholl และ Boysen [5] ได้น าเสนอไว้นั่นอยู่ในรูป 
ของสถานีงานที่เรียงกันอย่างต่อเนื่องโดยในแต่ละสถานีงาน 
อาจจะประกอบด้วยสถานีงานแยกและในบางสถานีงาน อาจ
เป็นสถานีงานร่วม ซึ่งทั้งหมด จะถูกผลิตในที่เดียวกัน โดยใน
สถานีงานจะมีจ านวนพนักงาน 1 คนต่อ 1 สถานีงาน 
 สายการประกอบผลิตภัณท์ผสมทั้งสองเส้นที่ขนานกัน 
อยู่ นี้ มี การด า เนินงานภายใต้ รอบเ วลาการผลิตร่ วม 
(Common Cycle Time)และใช้แผนภาพล าดับก่อน-หลัง 
การท างานร่วม (Combined Precedence diagram) และ
เวลาที่ใช้ในการผลิตแต่ละงานย่อยจะถูกคิดแยกในแต่ละผลิต
ภัณท์ซึ่งการออกแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ 
ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตแบบผสมขนานนี้ได้พัฒนา 
รูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ Gokcen และ Erel [6] 
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของโรงงาน กรณีศึกษา
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ก าหนดให ้

a : ดัชนงีานย่อย (a = 1, 2, …, d) 
b : ดัชนสีถานีงาน (b = 1, 2, …, e) 
b* :ดัชนีของสถานีงานท่ีจัดลงในการย่อยตามหลัง  
(b* = 1,2,.., e) 
c : ดัชนงีานย่อยท่ีตามหลังดัชนีงานย่อยก่อนหน้า โดยที ่   
(c = a+1; c ≤ d ) 

d : จ านวนของงานย่อยท้ังหมด 
e : จ านวนสถานทีั้งหมด 
fa : เวลาการท างานของงานย่อยท่ีa 
Ct : รอบเวลาการผลิตของลูกค้า 
K : ชนิดของผลิตภัฑณ์ในการจัดสมดุล  
pre: เซตล าดับความสมัพันธ์ก่อน-หลังของงานย่อย ที่ได้
จาก (Precedence diagram) 

ตัวแปรตดัสินใจ (Decision variables) 
Xabk : มีค่าเป็น 1 เมื่องานย่อย a ถูกจัดอยู่ในสถานีงาน b 
ของสินค้าชนิด k ;  
มีค่าเป็น 0 เมื่องานย่อยท่ี a ไม่ถูกจัดอยู่ในสถานีงาน b 
ของสินค้าชนิดที่ k 
Sk : คือ set ของงานย่อยใดๆที่จะถูกผลิตในสถานีงานใดๆ 
Uk : คือ set ของงานย่อยใดๆที่จะไม่ถูกผลติในสถานีงาน
ใดๆ 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) 
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การจ าลองทางคณิตศาสตร์ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการจัด 
สมดุลสายการผลิตในรูปแบบของการผสมสายการผลิตให้ 
เป็นสายการผลิตเดียวกัน ซึ่งมีสมการเป้าหมาย (Objective 
function) ในการหาค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ าที่สุดในการจัด 
สมดุลการผลิตส่วน Cost ในสมการหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน 
การใช้อุปกรณ์และ ระบบช่วยในการท างานย่อยซึ่งในการจัด 
สมดุลแบบยุบรวมสายการผลิตจะมีค่าเท่ากับ 500 ดังสมการ 
ที่ (8) ซึ่งสมการเป้าหมายมีข้อจ ากัดภายใต้เง่ือนไขทั้งหมด 6 
ข้อจ ากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมการที่ (9) เป็นการก า 
หนดเง่ือนไขของการจัดงานย่อยเข้าสถานีงานโดยที่งานย่อย 
แต่ละงานนั้นสามารถจัดเข้าในสถานีงานได้เพียง 1 สถานี 
งานเท่านั้น ในขณะที่สมการที่ (10) แสดงข้อจ ากัดที่ว่าใน 
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บางผลิตภัณฑ์งานย่อยใดๆจะไม่ถูกผลิตในสินค้าชนิดใดๆ 
สมการที่ (11) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ารอบเวลาในการผลิต 
เมื่อจัดงานย่อยลงสถานีงานจะมีเวลาไม่เกินรอบเวลาการ 
ผลิตที่ ลูกค้าก าหนด สมการที่ (12) เพื่อให้แน่ใจว่าการจัด
งานย่อยเข้าสถานีงานแต่ละสถานี  เป็นไปตามล าดับ
ความสัมพันธ์ก่อน-หลัง สมการที่ (13) เป็นการก าหนด
จ านวนสถานี งานที่น้ อยที่ สุดที่ ไ ด้ จากการ จัด  สมดุ ล
สายการผลิตซึ่งจ านวนสถาน ีงานท่ีน้อยที่สุด (e*) ต้องไม่เกิน
จ านวนสถานีงานที่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ (e) สมการที่ 
(14) เป็นการก าหนดค่าตัวแปรตัดสินใจให้แสดง ค่าเป็นเลข 
binary สมการข้อจ ากัดสุดท้าย สมการที่ (15) เป็นสมการ
ข้อจ ากัดในการให้งานย่อยใน ผลิตภัณฑ์ A หรือ ผลิตภัณฑ์ B 
ในสถานีงานใดๆถูกยุบรวมให้เป็นสถานีงาน เดียวกันในการ
จัดสมดุลสายการผลิตแบบผสม 

 
3. ผลการวิจัย 
 จากการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหว่างวิธีการทาง 
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ วิธีปฏิบัติในปัจจุบัน 
(Current practice) แสดงให้เห็นว่า รูปแบบทางคณิต 
ศาสตร์ที่จ าลองขึ้นให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของสายการผลิต 
 
ตารางที่1 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิต 

รุ่น Current practice Mathematical 

   สถานีงาน ค่าใช้จ่าย สถานีงาน ค่าใช้จ่าย 
A 15 10,100 12 8,900 

B 15 10,000 12 8,800 
 
ผลการค านวณในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลจาก 

การ ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดสมดุลการผลิต 
จะให้ค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าการจัดสมดุลในรูปแบบเดิมที่ใช้อยู่ 
ซึ่ งจากผลสามารถกล่าวได้ว่ าการใช้แบบจ าลองทาง 
คณิตศาสตร์จะให้ผลค าตอบที่ดีกว่าการจัดสมดุลในแบบ 
ปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา  ซึ่ งตัวแบบจ าลองทาง 
คณิตศาสตร์นี้เป็นการหาค่าที่ดีที่สุดของสมการเป้าหมายซึ่ง 
ค่าสมการเป้าหมายที่เราก าหนดคือMin ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า 
ค่าที่ได้จะเป็นค่าท่ีดีที่สุดของปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอน ซึ่ง 
การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หากต้องการน าไปใช้กับ 
ปัญหาอื่นๆก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับปัญหาต่างๆไป 

 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบการคิดค่าใช้จ่ายแบบแยก
สายผลิตกับ ผสมสายการผลติ 

วิธีการ 
Mathematical 

สถานีงาน ค่าใช้จ่าย(บาท) 
Single line 24 17,700 
Mixed line 22 14,100 

 
ผลการทดลองในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ 

ใช้ในการผลิตโดยวิธีจัดสมดุลสายการผลิตแบบผสมมีค่าใช้ 
จ่ายที่น้อยกว่าแบบแยกสถานีในการผลิต 

 
4. สรุปผลการวิจัยและวจิารณ์ผล 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการคิดค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด 
หลังจากจัดสมดุลสายการผลิตซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายในการจัด 
สมดุลการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาในสภาพปัจจุบันให้ค่า 
ใช้จ่ายเท่ากับ 10,100 บาทของผลิตภัณฑ์ A ส่วนผลิตภัณฑ์ 
B ให้ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 10,000 บาท เมื่อใช้แบบจ าลองทาง 
คณิตศาสตร์ในการคิดค่าใช้จ่ายหลังจากจัดสมดุลการผลิตให้
ค่าใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์A เท่ากับ 8,900 ส่วนผลิตภัณฑ์ B ให้
ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 8,800 บาท หลังจากนั้นก็ท าการจัด สมดุล
แบบ ยุบรวมการผลิตเป็นระบบเดียวกันให้ค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 
14,100 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผสมสาย การผลิตเป็น
ระบบเดียวกันจะให้ค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะกลางของแขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมกับ
การพยากรณ์โดยวิธีอนุกรมเวลาซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ
การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักที่เหมาะสมที่สุด ผลการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนโดยใช้ร้อยละของค่าสัมบูรณ์
เฉลี่ยของความผิดพลาดพบว่าการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ าที่สุดโดยมีค่า 2.67% 
รองลงมาคือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักที่เหมาะสมที่สุด การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และการวิเคราะห์ถดถอยอย่าง
ง่ายตามล าดับ 
 
ค าหลัก โครงข่ายประสาทเทียม วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักที่เหมาะสมที่สดุ การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า วิธี
อนุกรมเวลา  
 
Abstract 
This research aimed to applied artificial neural network (ANN) in the forecasting of medium term 
electricity demand in Lao PDR. Results of forecasting were compared between ANN and time series 
forecasting techniques including (1) simple linear regression, (2) moving average and, (3) optimized 
weight moving average. Mean absolute percentage error (MAPE) was used to compare. Results 
revealed that ANN was outperform other time series forecasting techniques with MAPE=2.67% 
 
Keywords: Artificial Neural Network, Optimized Weighted Moving Average, Electricity Demand 
Forecasting, Time-Series Method 
 
1. บทน า 
 การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ประชาชน (Electricity Demand) มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับการวางแผนด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนาซึ่งมีการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยปกติแล้วการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็นสามระยะได้แก่ ระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์ใน
ระยะต่าง ๆ นั้นจะมีความแตกต่างกัน เช่น การพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระยะสั้นจะเหมาะกับการติดตามภาระ 
(Load) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระบบ ข้อมูลการพยากรณ์ที่ได้
จะสามารถน าไปปรับใช้ในระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าในระยะยาวจะเหมาะส าหรับการวางแผนและ
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จัดท านโยบายด้านพลังงานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
แผนการจัดซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แผนการสร้าง
โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น [1] 
 ส าหรับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะกลาง
โดยมากจะใช้ส าหรับการวางแผนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะเป็นการน าผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ระยะกลางไปใช้การสั่งซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อมา
จัดจ าหน่ายให้ประชาชนในแขวงจ าปาสักโดยหน่วยงานที่มี
ช่ือว่า Electricite du Laos โดยท าการเปรียบเทียบวิธีการ
พยากรณ์ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการที่ให้ค่าผิดพลาดจากการ
พยากรณ์ที่น้อยสุด 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการทบทวนวรรณกรรม 
 วิธีการพยากรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใน
งานวิจัยนีจ้ะกล่าวถึง 4 วิธีการ ได้แก่ (1) วิธีวิเคราะห์ถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) (2) วิธี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) (3) วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Moving Average) และ 
(4) วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network; 
ANN) 
2.1 วิธวีิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย [2] 
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรอิสระหนึ่งตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหนึ่ง
ตัวโดยการแทนที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองในสมการ
เส้นตรงดังสมการที่ 1 
 

 ( )       (1) 
เมื่อ  ( ) คือ ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา   
      คือ ตัวแปรอิสระซึ่งในการพยากรณ์คือช่วงเวลา 
      คือ จุดตัดแกน   
       คือ ค่าความชันของสมการเส้นตรง 
 โดยค่าของ   และ   ค านวณได้จากวิธีการหาค่าความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) 
ดังสมการที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 
 

   
∑      ̅ ̅

∑      ̅ 
 (2) 

  
    ̅    ̅ (3) 

เมื่อ      คือ ความต้องการที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลา   
   คือ ช่วงเวลาทั้งหมด 
  ̅ คือ ค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาทั้งหมด 

  ̅  คือ ค่าเฉลี่ยของความต้องการสินค้า 
 
2.2 วิธคี่าเฉลี่ยเคลื่อนที ่[2] 
 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา
รูปแบบหนึ่งซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตเป็นตัวก าหนดค่าพยากรณ์ใน
อนาคต สามารถค านวณได้ดังสมการที่ 4 
 

     
∑   
 
 

 
 (4) 

เมื่อ    คือ ล าดับของช่วงเวลา 
   คือ จ านวนช่วงเวลาที่ใช้ในการค านวณ 
    คือ ความต้องการ ณ เวลาที่   
 
2.3 วิธคี่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน  าหนัก [2] 

วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักเป็นวิธีพยากรณ์ที่
ปรับปรุงจากวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีการถ่วงน้ าหนักของ
ข้อมูลในอดีตไม่เท่ากันตามแต่ระดับความส าคัญที่ต่างกัน 
สามารถค านวณได้ดังสมการที่ 5 

 

      ∑    

 

 

 (5) 

เมื่อ    คือ ล าดับของช่วงเวลา 
    คือ ความต้องการ ณ เวลาที่   
    คือ ค่าน้ าหนักส าหรับความต้องการในเวลาที่   
 อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้จะมีการพัฒนาวิธีการ
ใหม่โดยการหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) มา
ประยุกต์เพื่อหาค่าน้ าหนัก (  ) ส าหรับความต้องการใน
เวลาต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ฟังก์ช่ันโซลเวอร์ใน
ซอฟท์แวร์ตารางค านวณ 
 
2.4 วิธีโครงข่ายประสาทเทียม [3] 
 วิธีโครงข่ายประสาทเทียมเป็นการใช้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลสารสนเทศ
โดยเป็นการจ าลองโครงข่ายไฟฟ้าทางชีวภาพในสมองซึ่ง
ประกอบด้วยเซลล์ประสาท (Neurons) และจุดประสาน
ประสาท (Synapses)  เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย 
 การท างานของโครงข่ายประสาทเทียมจะเริ่มจาก
การน าข้อมูลป้อนเข้ามาผ่านการกระตุ้นในแต่ละเซลล์
ประสาทเพื่อให้ได้ค าตอบผ่านไปยังช้ันต่อไปและท าการ
เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากข้อมูลฝึกสอน (Training) จากนั้นจึง
ท าการปรับน้ าหนักและค่าความล าเอียง (Bias) เพื่อให้
ค าตอบจากโครงข่ายประสาทเทียมมีความผิดพลาดน้อยที่สุด  
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2.5 การวัดความแม่นย าของการพยากรณ์ [2] 
 การวัดความแม่นย าของพยากรณ์จะใช้การหา
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นระหว่างค่าความต้องการจริงกับ
ความต้องการที่ได้จากการพยากรณ์ ซึ่งโดยทั่วไปตัวช้ีวัด
ความแม่นย าของการพยากรณ์ที่นิยมใช้จะประกอบไปด้วย 
(1) ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute 
Deviation : MAD), (2) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของร้อยละ
ความเบี่ ยง เบนเทียบกับขนาดความต้องการ (Mean 
Absolute Percent Deviation ; MAPD), (3) ค่าเฉลี่ยความ
ผิดพลาดยกก าลังสอง (Mean Square Error ; MSE) และ 
(4) ค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ของร้อยละความคลาดเคลื่อน (Mean 
Absolute Percentage Error ; MAPE) ซึ่งในงานวิจัยนี้
เลือกใช้ตัวช้ีวัด MAPE ซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการ (6) 
เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดที่สามารถเปรียบเทียบค่าเป็นร้อยละ 
และเป็นที่นิยมใช้ในการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า [5-10] 

     ∑
|     |

  

 

 

 
(6) 

เมื่อ    คือ ล าดับของช่วงเวลา 
    คือ ความต้องการ ณ เวลาที่   
    คือ ค่าพยากรณ์ความต้องการ ณ เวลาที่   
 
2.5 การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมวิจัยประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทบทวนวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ปี 

พ.ศ. 
ผู้วิจัย เทคนิคการพยากรณ์ ความคลาด

เคลื่อนน้อย
ที่สุด 

2548 นู, อภิชิต และ 
บัณฑิต [4] 

end-use model ไม่มีการ
ค านวณ 

2549 พิพัฒน์ และ 
สมชาต ิ[5] 

Box-Jengins และ 
Exponential 
Smoothing 

MAPE = 
2.03% 

2553 สิทธา, เสมอแข 
และ ล าปาง [6] 

Hybrid Holt-Winter 
Exponential 
Smoothing and 
Bee Colony 

MAPE = 
3.68% 

2555 คงฤทธิ์ และ 
ปารเมศ [3] 

Artificial Neural 
Network 

MAPE = 
2.5% 

2555 จินตพร, บุญอ้อม 
และประสิทธิ ์[7] 

Holt-Winter 
Exponential 

MAPE = 
2.12% 

Smoothing, 
Regression Dummy 
Variable, Box-
Jengins และ Fuzzy 
Regression Dummy 
Variable 

2557 พิณสุดา และ 
พงษ์ศักดิ์ [8] 

Support Vector 
Machine 

MSE = 0.012 

2558 พิเชษฐ และ 
ดุลย์พิเชษฐ์ [1] 

Decomposition 
with Multiple 
Regression Analysis 

MAPE = 
1.84% 

2558 ชาญชลิต และ 
สมชาติ [9] 

Artificial Neural 
Network และ 
Neuro-Fuzzy 
Inference System 

MAPE = 
1.86% 

2558 นิฉา [10] SARIMA และ 
Regression Model 
with ARIMA errors 

MAPE = 
1.79% 

2559 สุพิชชา, สุพรรณ, 
แก้ว และ ณรงค์ 
[11] 

Geographic 
Information 
System (GIS) 

ค่าสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ = 
0.47 

2560 ศศิวิมล และ  
ธนกร [12] 

Box-Jengins 
(SARIMA) 

MAPE = 
10.37% 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าเทคนิคในการพยากรณ์ที่ใช้มี

ความหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ใช้ และการ
หาค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์นิยมใช้ค่าเฉลี่ย
สัมบูรณ์ของร้อยละความคลาดเคลื่อน ซึ่งงานวิจัยส่วนมาก
จะมีค่าไม่เกิน 4% 
 
3. วิธีการด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2558 จากนั้นจึงท าการเลือก
วิธีการพยากรณ์จ านวน 4 วิธี โดยเลือกจากวิธีที่สามารถ
ด าเนินการได้ง่ายบนโปรแกรมตารางค านวณทั่วไป และหา
ความคลาดเคลื่อนด้วยวิธีค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ของร้อยละความ
คลาดเคลื่อน จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบค่าความคลาด
เคลื่อนที่ได้และสรุปผลการวิจัยตามล าดับ 
 วิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายจะใช้การสร้าง
แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) และค านวณหา
สมการเส้นตรงจากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอดีตเพื่อ
น ามาพยากรณ์หาค่าความต้องการไฟฟ้าในอนาคต 
 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะด าเนินการทดลองหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 2 เดือนจนถึง 9 เดือนและเลือกตัวแบบค่าเฉลี่ย
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เคลื่อนที่ท่ีให้ค่าความแม่นย าสูงสุดเพื่อน ามาเปรียบเทียบ 
 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักที่เหมาะสมที่สุดจะน า
ค่าพยากรณ์จากวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งแต่ 2 เดือนถึง 9 
เดือนและน ามาหาค่าน้ าหนักที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ฟังก์ช่ัน
โซลเวอร์ในซอฟท์แวร์ตารางค านวณ 
 วิธีโครงข่ายประสาทเทียม จะใช้ข้อมูลฝึกสอนที่ใช้ใน
โครงข่ายประสาทเทียมนั้นจะประกอบด้วย (1) จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (Users) , (2) ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load), 
(3) ความต้องการไฟฟ้าต่ าสุด (Base Load), (4) อุณหภูมิ
สูงสุด (Maximum Temperature) และ (5) อุณหภูมิต่ าสุด 
(Minimum Temperature) มาท าการพยากรณ์โดยใช้ 
Alyuda’s Forecaster XL Trial Version ซึ่งเป็นส่วนเพิ่ม 
(Add-in) ในซอฟท์แวร์ตารางค านวณ 
  
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
 เมื่อน าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตมาท าการสร้าง
แผนภาพการกระจายและค านวณสมการเส้นตรงจะได้ดัง
สมการที่ 7 และมีการกระจายดังแสดงในรูปที่ 1 
 
 ( )                            (7) 

 

 
 รูปที่ 1 แผนภาพการกระจายข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีต 
 
 เมื่ อค านวณค่ า เฉลี่ ยสั มบู รณ์ของร้ อยละความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ด้วยวิธีถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่ายจะพบว่ามีค่า 7.66% 
 
4.2 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธคี่าเฉลี่ยเคลื่อนที ่
 เมื่อน าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตมาท าการค านวณ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งแต่ 2 เดือนถึง 9 เดือนพบว่ามีค่าเฉลี่ย
สัมบูรณ์ของร้อยละความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าความคลาดเคลื่อนของวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
จ านวนขอ้มูลที่
น ามาค านวณ 

ค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ของร้อยละความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

2 เดือน 6.33% 
3 เดือน 7.37% 
4 เดือน 7.99% 
5 เดือน 8.35% 
6 เดือน 8.38% 
7 เดือน 8.24% 
8 เดือน 8.17% 
9 เดือน 8.20% 

 
 จากตารางที่ 2 จะพบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 2 เดือน ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
 
4.3 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน  าหนักที่
เหมาะสมที่สุด 
 เมื่อน าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตมาท าการค านวณ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งแต่ 2 เดือนถึง 9 เดือนและหาค่าน้ าหนัก
ที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ฟังก์ช่ันโซลเวอร์ในซอฟท์แวร์ตาราง
ค า นวณพบว่ ามี ค่ า เ ฉลี่ ย สั มบู รณ์ ขอ งร้ อยละความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าความคลาดเคลื่อนของวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักที่
เหมาะสมที่สุด 

จ านวนขอ้มูลที่
น ามาค านวณ 

ค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ของร้อยละความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

2 เดือน 4.98% 
3 เดือน 4.97% 
4 เดือน 4.85% 
5 เดือน 4.73% 
6 เดือน 4.60% 
7 เดือน 4.63% 
8 เดือน 4.64% 
9 เดือน 4.55% 

 จากตารางที่ 3 จะพบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักที่เหมาะสมที่สุด 9 เดือน ให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยมีสมการดังแสดงในสมการที่ 8 
 
                                  (8) 
 
4.4 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธโีครงข่ายประสาทเทียม 
 เมื่อน าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตมาท าการค านวณ
ร่วมกับข้อมูลฝึกสอนที่ใช้ในโครงข่ายประสาทเทียมซึ่ง
ประกอบด้วย จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 

y = 159,508.50x + 12,350,371.48 
R² = 0.79 
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ความต้องการไฟฟ้าต่ าสุด อุณหภูมิสูงสุด และ อุณหภูมิต่ าสุด 
จะพบว่ามีข้อมูลป้อนเข้า 6 ชุด ข้อมูลส่งออก 1 ชุด และ
จ านวนช้ันซ่อน (Hidden Unit) 5 ชุด โดยจากข้อมูลทั้งหมด 
72 เดือนจะแบ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการฝึกสอน 60 เดือนและ
ข้อมูลทดสอบ 12 เดือน โดยมีค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ของร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์โดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมมีค่าเท่ากับ 2.67% 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ท าการพยากรณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ (1) วิธี
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่าง (2) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (3) วิธี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนัก และ (4) วิธีโครงข่ายประสาท
เทียม โดยได้ท าการหาค่าความคลาดเคลื่อนด้วยการหา
ค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ของร้อยละความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์และได้ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนจากวิธีการพยากรณ์ 
วิธีการ Simple 

Linear 
Regression 

Moving 
Average 

(x2) 

Optimized 
Weighted 
Moving 
Average 

(x9) 

Artificial 
Neural 

Network 

MAPE 7.66% 6.33% 4.55% 2.67% 
  
 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าวิธีการพยากรณ์โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดโดย
มีความคลาดเคลื่อนเพียง 2.67% รองลงมาคือวิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักที่เหมาะสมที่สุด วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
และวิธีถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายตามล าดับ ซึ่งทุกวิธีมีค่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยกว่า 10% ถือว่ามีความแม่นย าสูง [2] 
 นอกจากนี้ยังพบว่าซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปที่เป็นส่วนเพิ่ม
ของโปรแกรมตารางค านวณที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้สามารถ
ใช้งานได้ โดยไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน สามารถน า
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการพยากรณ์อื่น ๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 
การกลึงช้ินงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบป้อมมีดกลึงโดยมีการท างานในหลากหลายลักษณะ การใช้เครื่องมือตัดและ
สภาวะในการท างานที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะในการท างาน การติดตั้งเครื่ องมือตัดในต าแหน่งต่างๆบน
ป้อมมีดกลึงจะมีการสูญเสียเวลาเพื่อหมุนเปลี่ยนเครื่องมือตัดไปยังต าแหน่งท างาน ดังนั้นต าแหน่งในการติดตั้งท่ีเหมาะสม
ของเครื่องมือตัดบนป้อมมีดกลึงจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญเพื่อช่วยลดเวลาในการท างานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี 
งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีการติดตั้งเครื่องมือตัดบนป้อมมีดกลึงของเครื่องกลึงซีเอ็นซีโดยวิธีการแบบหมุนน้อยที่สุด เพื่อลด
เวลาหรือลดจ านวนช่องในการเปลี่ยนเครื่องมือตัด การทดลองโดยเปรียบเทียบผลการติดตั้งเครื่องมือตัดด้วยวิธีแบบสุ่ม 
แบบตามล าดับ แบบไปข้างหน้า และแบบหมุนน้อยท่ีสุด ผลการทดลองพบว่าวิธีการแบบหมุนน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยจ านวน
ช่องในการหมุนรวมน้อยท่ีสุด 
ค าหลัก  เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องมือตัด ป้อมมดีกลึง 
 
Abstract 
The process of turning with tool turret of CNC lathe with various method, each must have proper 
tools and operating conditions. The installation of the cutting tool at various locations on the turret 
will result in losing time to rotate the cutting tool to the work position. Therefore, the proper 
mounting position of the cutting tool on the blade turret is one of the important issues to help 
reducing the time spent for working with a CNC lathe. This research presents the method of installing 
cutting tools on CNC turning lathe by least spin method. To reduce the time or the number of slots 
in the rotation in changing the cutting tool. The experiment was carried out by comparing the results 
of four methods to install the cutting tools on a turret lathe such as random, sequence, forward and 
the least spin method. The results show that the least spin method has the least average number of 
slots. 
Keywords:  CNC lathe, Cutting tool, Tool turret 
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1. บทน า 
 การผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) ช่วยให้
การท างานมีความถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ วยิ่ งขึ้ น 
นอกจากนี้ ยั ง ช่ วยลดความผิดพลาดในการผลิ ตอั น
เนื่องมาจากคนงานได้อีกด้วย ส าหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี 
(CNC Lathe) ที่มเีครื่องมือตัดจ านวนมากติดตั้งเครื่องมือตัด
บนป้อมมีดกลึง (Tool turret) ซึ่งช่วยลดเวลาเปลี่ยน
เครื่องมือตัด แต่ในการท างานก็ยังคงมีความสูญเปล่าอัน
เนื่องมาจากเวลาหรือจ านวนช่องในระหว่างการหมุนเปลี่ยน
เครื่องมือตัด เส้นทางเดินของเครื่องมือตัดและล าดับขั้นตอน
ในการท างานของช้ินงานอีกด้วย 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Kenneth Castelino, 
et al. [1] ได้ท าการออกแบบวิธีการสร้างเส้นทางเดิน
เครื่องมือเพื่อลดระยะเส้นทางเดินของเครื่องมือในช่วงที่ไม่มี
การกัดช้ินงานหรือเรียกว่าเวลาเดินในอากาศเพื่อให้มีเวลา
รวมในการกัดช้ินงานน้อยที่สุด และการจัดล าดับขั้นตอนใน
การท างานของช้ินงานโดยการใช้เครื่องมือตัดที่มีลักษณะ
แตกต่างกันอีกด้วย M. Selim Akturk, et al. [2] ได้ท าการ
พัฒนากระบวนการจัดล าดับการท างานของช้ินงานบน
เครื่องจักรเครื่องเดียวด้วยวิธีการจัดเรียงงานท่ีใช้เวลาน้อยไป
หามากเพื่อลดเวลารวมในการท างาน ส าหรับ A. Gjelaj, J. 
Balic and M. Ficko [3] ได้ท าการออกแบบวิธีการท างาน
กับเครื่องซีเอ็นซี โดยพิจารณาปัจจัยในการเลือกใช้สอง
ประการ คือ ประการแรกเป็นเวลาน้อยที่สุดของการเรียกใช้
เครื่องมือตัดที่ติดตั้งในชุดเก็บหรือป้อมมีดด้วยโดยพิจารณา
ถึงมุมหมุนในการติดตั้งเครื่องมือตัดของชุดจัดเก็บเครื่องมือ
ตัด (Tool Magazine) ประการที่สองเป็นรูปทรงของ
เครื่องมือตัดที่เหมาะสมกับการท างานกับช้ินงานรูปทรงต่างๆ 
โดยน าวิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) มาช่วย
ในการค้นหาค่าสภาวะในการท างานที่เหมาะสมอีกด้วย 
นอกจากนี้ E. Niemi [4] ได้พัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์
จ านวนเต็มเชิงเส้นแบบผสมส าหรับการติดตั้งเครื่องมือตัดบน
ป้อมมีดแบบหมุนโดยไม่มีการเรียกเครื่องมือตัดมารอใน
ต าแหน่งเปลี่ยน ตัวแบบนี้เป็นการก าหนดต าแหน่งในการ
ติดตั้งเครื่องมือตัดบนต าแหน่งของป้อมมีดเพื่อให้มีจ านวน
ช่องในการหมุนร่วมน้อยที่สุดตามล าดับการท างานของ
เครื่องมือ ส าหรับ Diptesh Ghosh [5] พัฒนาเทคนิคในการ
ค้นหาแบบตาบู (Tabu search) เพื่อการก าหนดต าแหน่งใน
การติดตั้งเครื่องมือตัดบนป้อมมีด ผลการวิจัยพบว่าวิธีการที่
พัฒนาขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายลง 20%-30% 
 งานวิจัยนี้ขอน าเสนอการใช้วิธีไปข้างหน้าเพื่อช่วย
ก าหนดต าแหน่งในการติดตั้งเครื่องมือตัดบนป้อมมีดของ

เครื่องกลึงซีเอ็นซี ในหัวข้อที่ 2 อธิบายหลักการติดตั้ง
เครื่องมือตัดบนป้อมมีดกลึง หัวข้อที่ 3 อธิบายการก าหนด
ต าแหน่งในการติดตั้งเครื่องมือตัดบนป้อมมีดกลึงด้วยวิธีการ
แบบไปข้างหน้า ส าหรับการทดลองและผลการทดลองการ
ติดตั้งเครื่องมือตัดจะแสดงในหัวข้อที่ 4 และ 5 ตามล าดับ 
สุดท้ายหัวข้อที่ 6 เป็นส่วนสรุปผลการวิจัย 
 
2.  เคร่ืองมือตัดงานกลึง 
2.1   การติดต้ังเคร่ืองมือตัด 
 การผลิตช้ินงานบนเครื่องกลึงซีเอ็นซีซึ่งต้องมีการ
วางแผนขั้นตอนการท างานโดยประกอบด้วยการก าหนด
ลักษณะการท างาน เครื่องมือตัด และค่าสภาวะในการตัด
เฉือนช้ินงาน ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงล าดับในการท างาน
ของเครื่องมือตัดดังนี้ คือ 1, 2, 3, 5, 4 และ 2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวางแผนขั้นตอนการท างาน 

ล าดับ ลักษณะการท างาน หมายเลขเครื่องมือตัด 
1 การกลึงปอกผิวภายนอก 1 
2 การกลึงเซาะร่องภายนอก 2 
3 การกลึงเกลียวภายนอก 3 
4 การเจาะรูน าศูนย์ 5 
5 การเจาะรูสว่านขนาด 10 ม.ม. 4 
6 การตัดชิ้นงาน 2 

 
 การติดตั้งเครื่องมือตัดบนป้อมมีดของเครื่องกลึงซีเอ็นซี
ซึ่งมีจ านวนช่องบนป้อมมีดแตกต่างกันไปตามยี่ห้อหรือรุ่น 
เช่น 12, 16, 18 หรือ 24 ต าแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งการ
ก าหนดต าแหน่งในการติดตั้งที่เหมาะสมจะช่วยลดเวลาใน
การท างานหรือจ านวนช่องในการหมุนเปลี่ยนไปยังต าแหน่ง
ต่างๆของเครื่องมือตัดที่ต้องการซึ่งตั้งอยู่ในต าแหน่งต่างๆ 
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รูปที่ 1 ลักษณะปอ้มมีดของเครื่องกลึงซีเอ็นซี 

2.2   การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 การท างานหมุนป้อมมีดกลึงของเครื่องกลึงซีเอ็นซีจะมี
การหมุนในทิศทางที่มีจ านวนช่องน้อยที่สุดในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา ล าดับการท างานของเครื่องมือ
ตัดในการผลิตช้ินงานดังแสดงในตารางที่ 2 และมีการติดตั้ง
เครื่องมือตัดบนป้อมมีดกลึงดังแสดงในรูปที่ 2 โดยหมายเลข
วงกลมช้ันในแสดงต าแหน่งบนป้อมมีดกลึงและหมายเลข
วงกลมช้ันนอกแสดงหมายเลขเครื่องมือตัด ส าหรับการหาค่า
เป้าหมายของการหมุนป้อมมีดดังแสดงในรูปที่ 2 มีจ านวน
การหมุนรวม 7 ช่อง โดยมีล าดับการค านวณดังนี ้
เครื่องมือตัดหมายเลข 1 ไป 2 มีการหมุนป้อมมีด 1 ช่อง  
เครื่องมือตัดหมายเลข 2 ไป 3 มีการหมุนป้อมมีด 1 ช่อง 
เครื่องมือตัดหมายเลข 3 ไป 5 มีการหมุนป้อมมีด 1 ช่อง 
เครื่องมือตัดหมายเลข 5 ไป 4 มีการหมุนป้อมมีด 1 ช่อง 
เครื่องมือตัดหมายเลข 4 ไป 2 มีการหมุนป้อมมีด 3 ช่อง 
 
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการท างานและการใช้เครื่องมือตัด 
ล าดับการท างาน 1 2 3 4 5 6 
เครื่องมือตัด 1 2 3 5 4 2 

 

 
รูปที่ 2 ค่าเป้าหมายในการติดตั้งเครื่องมือตัดบนป้อมมีด 

2.3   การจัดรูปแบบเร่ิมต้น 
 การจัดล าดับการท างานกลึงช้ินงานของเครื่องมือตัด
โดยวิธีการแบบไปข้างหน้าต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลเริ่มต้น
ในการท างาน โดยเรียงล าดับการท างานของเครื่องมือตัดจบ
ครบ แต่ถ้ามีการเรียกใช้เครื่องมือตัดซ้ ากันอีกครั้งให้ข้ามไป
โดยไม่ต้องน าเครื่องมือตัดหมายเลขนั้นมาท าการจัดล าดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การก าหนดรูปแบบเริ่มต้นของวิธีไปข้างหนา้ 
ล าดับการท างานของ
เครื่องมือตัด 

1 2 3 5 4 2 

รูปแบบเร่ิมต้นของ
เครื่องมือตัด 

1 2 3 5 4  

3. วิธีการก าหนดติดต้ังเคร่ืองมือตัดบนป้อมมีดกลึง 
3.1 แบบตามล าดับ (Order method, OM) 

การติดตั้งเครื่องมือตัดโดยน ารูปแบบเริ่มต้นของ
เครื่องมือตัด ดังแสดงในตารางที่ 2 มาเป็นรูปแบบในการ
ติดตั้งเครื่องมือตัดบนป้อมมีด ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การติดตั้งแบบตามล าดับการท างาน 
ป้อมมีด 1 2 3 4 5 6 7 8 
เครื่องมือตัด   1 2 3 5 4  
 
3.2 แบบไปข้างหน้า (Forward method, FM) 
 การติดตั้งเครื่องมือตัดลงบนป้อมมีดแบบไปข้างหน้า
โดยน ารูปแบบเริ่มต้นของเครื่องมือตัด ดังแสดงในตารางที่ 2
มาท าการค้นหารูปแบบการติดตั้งด้วยวิธีการแบบไปข้างหน้า
[6] โดยมีผลการติดตั้ง ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การติดตั้งแบบไปข้างหน้า 
ป้อมมีด 1 2 3 4 5 6 7 8 
เครื่องมือตัด   1 2 3 4 5  
 
3.3 แบบหมุนน้อยที่สุด (Least Spin method, LSM) 
 การติดตั้งเครื่องมือตัดลงบนป้อมมีดแบบนี้จะมี 2 ส่วน 
คือ ส่วนแรกเป็นการก าหนดรูปแบบเริ่มต้นของเครื่องมือตัด 
ดังแสดงในตารางที่ 3 ส่วนที่สองจะเป็นการก าหนดต าแหน่ง
การติดตั้งเครื่องมือตัดโดยการพิจารณาร่วมกับจ านวนช่อง
บนป้อมมีดและล าดับในการท างาน โดยมีขั้นตอนการ
พิจารณาเลือกต าแหน่งในการติดตั้งในทิศทางการหมุนที่มี
จ านวนช่องน้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 6 และแสดงผลการ
ติดตั้งเครื่องมือตัดบนป้อมมีดด้วยวิธีแบบการหมุนน้อยที่สุด
ในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 6 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือตัดแบบหมุนน้อยที่สุด 
ล าดับ
การ
ท างาน 

เครื่อง 
มือตัด 

การ 
ติดต้ัง 

ช่องหมุน 
น้อยสุด
ติดต้ัง 

ต าแหน่ง
ติดต้ัง 

จ านวน
ช่อง
หมุน 

1 1 - - 1 - 
2 2 (8-1-2) Min(1-1) 2 1 
3 3 (8-2-3) Min(2-1) 3 1 
4 5 (8-3-4) Min(3-1) 4 1 
5 4 (8-4-5) Min(4-1) 5 1 
6 2 - - 2 3 

 
ตารางที่ 7 ผลการติดตั้งเครื่องมือตัดแบบไปหน้า 
ป้อมมีด 1 2 3 4 5 6 7 8 
เครื่องมือตัด 1 2 3 5 4    
4. การทดลองและผล 

การทดลองติดตั้งเครื่องมือตัดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซีด้วย
วิธีการก าหนดต าแหน่งในการติดตั้งเครื่องมือตัดแบบต่างๆ
จ านวน 4 วิธี โดยมีผลดังแสดงในตารางที่ 8  
 
ตารางที่ 8 ผลการทดลองหมุนเปลี่ยนเครื่องมือตัด (ช่อง) 

กรณี
ทดลอง 

วิธีการก าหนดต าแหน่งในการติดตั้งเครื่องมือตัด 
แบบสุ่ม แบบ

ตามล าดับ 
แบบไป
ข้างหน้า 

แบบหมุน
น้อยที่สุด 

1 6 4 4 4 
2 12 8 7 7 
3 10 6 6 6 
4 16 12 9 9 
5 18 8 8 6 
6 11 7 7 7 
7 31 10 10 10 
8 42 35 28 24 
9 36 17 17 22* 
10 41 23 22 20 
11 35 31 22 21 
12 36 23 22 19 
13 49 21 20 18 
14 75 45 42 41 
15 68 38 36 33 
16 82 31 30 28 
17 78 22 22 22 
18 54 33 30 27 
19 169 105 89 73 
20 149 120 106 88 
21 152 91 74 68 
22 166 70 68 61 
23 98 62 60 61 
24 104 72 70 62 

25 131 60 56 44 
26 139 67 65 55 
รวม 1,802 1,021 930 836 
เฉลี่ย 72.080 39.269 35.769 32.153 

 
ผลการทดลองพบว่าวิธีการติดตั้งเครื่องมือตัดแบบหมุน

น้อยที่สุด (แบบที่ 4) มีจ านวนช่องในการหมุนเปลี่ยนเครื่องมือ
ตัดเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกวิธีการ ยกเว้นเพียง
หนึ่งกรณีของการทดลองล าดับที่ 9 เท่านั้นซึ่งแตกต่างมากกว่า
วิธีการแบบเรียงตามล าดับตามวิธีการท างาน (แบบที่ 2) และ
แบบไปข้างหน้า (แบบที่ 3) ซึ่งในการทดลองมีโอกาสที่จะเกิด
สถานะการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากวิธีการที่พัฒนาขึ้นเป็น
แบบฮิวริสติกไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะให้ค่าที่ดีที่สุดในการ
ทดลองทุกกรณี ส าหรับวิธีการแบบสุ่มจะมีจ านวนช่องในการ
หมุนเปลี่ยนเครื่องมือตัดมากที่สุดในทุกกรณีของการทดลอง 

 
5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบวิธีการติดตั้งเครื่องมือตัดบน
ป้อมมีดของเครื่องกลึงซีเอ็นซี เพื่อลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน
โดยลดจ านวนช่องในการหมุนเปลี่ยนเครื่องมือตัดของป้อมมีด
ส าหรับการกลึงช้ินงานด้วยวิธีการแบบหมุนน้อยท่ีสุดโดยการ
ก าหนดต าแหน่งของเครื่องมือตัดที่ท าการจับยึดบนป้อมมีดซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับล าดับขั้นตอนการท างานของเครื่องมือตัด 
ผลการวิจัยโดยการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของวิธีการติดตั้ง
เครื่องมือตัดแบบสุ่ม แบบเรียงล าดับการท างาน แบบไป
ข้างหน้า และแบบหมุนน้อยที่สุด พบว่าวิธีการหมุนน้อยที่สุดมี
จ านวนช่องในการหมุนเปลี่ยนเครื่องมือตัดน้อยที่สุดส าหรับ
วิธีการติดตั้งเครื่องมือตัดแบบสุ่ม แบบเรียงล าดับการท างาน 
และแบบไปข้างหน้ามีค่าเท่ากับ 124.2%, 22.1% และ 11.3% 
ตามล าดับ นอกจากนี้วิธีแบบหมุนน้อยที่สุดมีขั้นตอนในการ
ท างานไม่ซับซ้อนสามารถท างานได้ง่ายด้วยคนและมีจ านวน
ครั้งในการค านวณเท่ากับจ านวนของเครื่องมือตัด ดังนั้นวิธีการ
นีจ้ึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการติดตั้งเครื่องมือตัดบน
เครื่องกลึงซีเอ็นซีเพื่อช่วยลดเวลาในการท างานและค่าใช้จ่าย
อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้ควรพัฒนาเทคนิคทางฮิวริสติก
หรือเมตะฮิวริสติกเพื่อช่วยในการก าหนดต าแหน่งในการติดตั้ง
เครื่องมือตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อมี
เครื่องมือตัดจ านวนมาก นอกจากนี้ควรการพิจารณาถึงล าดับ
ของการใช้เครื่องมือตัดร่วมด้วยในการพัฒนาวิธีการวางแผน
ขั้นตอนการผลิตช้ินงาน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมก าลังการผลิตของสายการผลิตปั๊มคอมมอนเรล อันเนื่องมาจากโรงงานกรณีศึกษามีค าสั่ง
ซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นท าให้ก าลังการผลิตปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษาไม่สามารถรองรับได้ ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดการ
ผลิตแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาเพื่อลดความสูญเปล่าต่างๆ ใน
กระบวนการ งานวิจัยนี้ได้เริ่มจากการท าการศึกษากระบวนการผลิต, ปริมาณความต้องการของลูกค้า, ประเมินรอบเวลา
การผลิตเปรียบเทียบกับค าสั่งซื้อของลูกค้า แล้วจึงน าข้อมูลของกระบวนการผลิตมาสรุปเพื่อคัดเลือกหาสถานีงานที่ต้อง
ท าการปรับปรุง จากน้ันผู้วิจัยใช้แผนผังสาเหตุและผลในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการ
ของแต่ละสถานีงานโดยการใช้หลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) ในการขจัดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการผลิต และ
ลดรอบเวลาการผลิต เพื่อท าให้ผลผลิตนั้นเพิ่มขึ้นรองรับเป้าหมายตามค าสั่งซื้อของลูกค้า จากผลการวิจัยพบว่าสามารถ
ลดรอบเวลาการผลิตของสายการผลิตปั๊มคอมมอนเรลจาก 49.8 วินาทีต่อตัว ลดลงเหลือ 41.1 วินาทีต่อตัว หรือลดลง 
17.47% และก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 26,053 ตัวต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 31,568 ตัวต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น 21.17% 
ค าหลัก  ระบบการผลิตแบบโตโยต้า การลดความสูญเปล่า ปัม๊คอมมอนเรล การเพิ่มก าลังการผลติ 
 
Abstract 
The objective of this research was to increase capacity to meet the demand of customer in 
production line of common rail supply pump. The researcher applies the Toyota production system 
(TPS) concept to reduce any wastes in the process. This research starts from studying the production 
process structure, customer demand and the comparison between current cycle time and takt time. 
The production data is summarized in order to select significant efficiency problems that should be 
concentrated on for improvement. The cause and effect diagram is then applied for each selected 
problem to analyze its real causes. After that, The process was improved by using ECRS principles to 
eliminate unnecessary activities and reduce cycle time in each working station for achieving customer 
demand target. The result of this research has found the cycle time of common-rail pump production 
line was reduced from 49.8 sec/piece to 41.1 sec/piece or 17.47% and production capacity also 
increased from 26,053 piece/month to 31,491 piece/month or 21.17% 
Keywords:  Toyota production system, Waste reduction, Common rail pump, Capacity improvement 
 
1. บทน า 
 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในปี 
พ.ศ.2560-2561 [1] มีการคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ใน
ประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 3-8% และการส่งออกจะ

เติบโตเพิ่มขึ้น 8-12% ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนั้นบริษัทผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์จึงมี
ความจ าเป็นต้องเตรียมกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถ
รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
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สภาพการณ์ปัจจุบันได้ 

 
รูปที่ 1 แนวโน้มจ านวนการผลิตรถยนตใ์นประเทศไทย 

 

 โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานประกอบช้ินส่วนการจ่าย
น้ ามันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลรายใหญ่ของ
ประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานการผลติในประเทศไทย โดยระบบคอม-
มอนเรลประกอบด้วยช้ินส่วนหลัก 3 ส่วนคือ ปั๊มแรงดันสูง, 
รางน้ ามันแรงดันสูง และหัวฉีดแรงดันสูง [2] 
 จากข้อมูลโรงงานกรณีศึกษาพบว่าสายการผลิตปั๊ม
คอมมอนเรลมีก าลังการผลิต 26 ,053 ตัว/เดือน ซึ่งจะไม่
สามารถรองรับแผนการผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2560 ได้ โดยเดือนที่มีการพยากรณ์แผนการผลิตสูงสุดคือ
เดือนมิถุนายนซึ่งมีแผนการผลิต 29,929 ตัว ดังแสดงในรูปที่ 
2 ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าจะมีความเสี่ยงในการที่บริษัทจะเกิดความ
สูญเสียปริมาณการผลิตตามเป้าหมาย เกิดการล่าช้าในการ
ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ก่อให้เกิดการเสียความไว้วางใจ
จากลูกค้าเป็นผลอาจท าให้ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อระบบคอม
มอน-   เรลจากผู้ผลิตรายอื่นแทน ดังนั้นการปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพื่ อลดความสูญเปล่ าที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต จะเป็นผลให้ก าลังการผลิตสูงขึ้น และ
สามารถรองรับยอดการสั่งซื้อท่ีเพิ่มขึ้นได้ 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนการผลิตของโรงงงานกรณีศึกษา พ.ศ.2559- 2560 
 

 งานวิจัยนี้จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
สายการผลิตปั๊มคอมมอนเรลโดยการใช้แผนผังสาเหตุและผล 

(Cause and effect diagram) ในการสาเหตุที่แท้จริงที่ท า
ให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการ [3] จากนั้นประยุกต์ใช้
แนวทางระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production 
System: TPS) และเทคนิคการลดความสูญเปล่า (ECRS) ใน
การขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ [4] 
2. ขอบเขตงานวจิัย 
 งานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 1. ศึกษากระบวนการผลิตปั๊มคอมมอนเรล 1 รุ่นของ
โรงงานกรณีศึกษาตั้งแต่สายการประกอบช้ินส่วนจนถึงสาย
การทดสอบประสิทธิภาพ รวมทั้งสิ้น 22 สถานีงาน 
 2. วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา ความ
สูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และการปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้สามารถรองรับก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ 
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา 
 กระบวนการผลิตปั๊ มคอมมอนเรลของโรงงาน
กรณีศึกษานั้นจะเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องอาศัย
ทักษะการปฏิบัติงานจากแรงงานคนเป็นหลัก สามารถแบ่ง
สายการผลิตหลักออกเป็น 2 ส่วนคือ สายการประกอบ 
(Assembly line) และสายการทดสอบประสิทธิภาพ 
(Inspection line) ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แผนผังโดยสังเขปของกระบวนการผลิตปั๊มคอมมอนเรล 

 
(1) สายการประกอบ เป็นการน าช้ินส่วนต่างๆ มาประกอบ
กันเป็นปั๊มคอมมอนเรลโดยการใช้แรงงานคนในการควบคุม
เครื่องจักรเพื่อปฏิบัติงาน โดยสายการประกอบ (Assembly 
line) ประกอบด้วย 12 สถานีงาน 
(2) สายการทดสอบประสิทธิภาพ (Inspection line) เป็น
การน าปั๊มคอมมอนเรลที่ประกอบเสร็จแล้วจากสายการ
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ประกอบมาทดสอบการท างานเพื่อยืนยันว่าปั๊มคอมมอนเรล
สามารถท างานตามข้อก าหนดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนเสมือน
ติดตั้งปั๊มคอมมอนเรลกับเครื่องยนต์  โดยสายทดสอบ
ประสิทธิภาพประกอบไปด้วย 10 สถานีงาน แต่ละสถานีงาน
ใช้แรงงานคนในการควบคุมเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติงาน 

 
3.2 การศึกษากระบวนการผลิต 
 รอบเวลาการผลิตของกระบวนการผลิตปั๊มคอมมอน
เรลปัจจุบันคือ 49.8 วินาทีต่อตัว ซึ่งจะท าให้มีก าลังการผลิต
สูงสุด 26,053 ตัว/เดือน ท าให้จะไม่สามารถรองรับแผนการ
ผลิตตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 โดยเดือนท่ีมีแผนการผลิต
สูงสุดคือเดือนมิถุนายนที ่29,929 ตัว เนื่องจากใช้แรงงานคน
เป็นหลักในการปฏิบัติงานโรงงานกรณีศึกษาจึงเผื่อเวลา
ปฏิบัติงานไว้ 5% ดังนั้นจึงต้องท าการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้รองรับยอดการผลิตที่ 31,491 ตัว/เดือนได้ ดังแสดง
ในรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 ก าลังการผลิตในแต่ละสถานีงานของแผนกผลิต 

 
3.3 การวิเคราะหป์ัญหา และการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
 กระบวนการผลิตปั๊มคอมมอนเรลซึ่งประกอบไปด้วย
สายการประกอบและสายการทดสอบประสิทธิภาพนั้นมีการ
บริหารจัดการที่แยกจากกัน และพนักงานถูกอบรมทักษะ
ด้านการผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อการปรับปรุงกระบวนการจะ
วิเคราะห์แยกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ปัญหาของสายการประกอบ จากข้อมูล
ก าลังการผลิตของสายการประกอบพบว่าสถานีงานที่ 4,5 
และ 12 มีก าลังการผลิตที่ต่ ากว่าเป้าหมาย และปัญหาคอ
ขวดอยู่ที่สถานีงานท่ี 12 ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 ก าลังการผลิตสูงสุดแต่ละสถานีงานของสายการประกอบ 
 

 เมื่อทราบถึงสถานีงานท่ีเป็นปัญหาในสายการประกอบ
ปั๊มคอมมอนเรลแล้วจึงระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาโดยการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล ได้ผลดังรูปที่ 6 ซึ่ง
ได้แก่ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายงานระหว่างสถานี
งาน, ความสูญเปล่าจากการท างานของเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และความสูญเปล่าจากวิธีการปฏิบัติงาน 

 

 
รูปที่ 6 ผังสาเหตุและผลของปัญหารอบเวลาการผลิตเกินเป้าหมายของ

สายการประกอบ 
 

 จากการสรุปปัญหาและสาเหตุของปัญหาของสายการ
ประกอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของสายการ
ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของสายการประกอบ 
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(2) การวิเคราะห์ปัญหาของสายการทดสอบประสิทธิภาพ 
จากข้อมูลก าลังการผลิตในปัจจุบันของสายการทดสอบ
ประสิทธิภาพพบว่าสถานีงานท่ี 1 ถึง 9 นั้นมีก าลังการผลิตที่
ต่ ากว่าเป้าหมาย และเป็นคอขวดอยู่ท่ีสถานีงานท่ี 5 ดังแสดง
ในรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 ก าลังการผลิตสูงสุดแต่ละสถานีงานของสายการทดสอบ

ประสิทธิภาพ 
 

 เมื่อทราบถึงสถานีงานที่เป็นปัญหาในสายการทดสอบ
ประสิทธิภาพปั๊มคอมมอนเรลแล้ว ทางคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้
เครื่องมือแผนผังแสดงเหตุและผลเพื่อระดมความคิดหา
สาเหตุของปัญหาเช่นเดียวกันกับสายการประกอบ ได้ผลดัง
รูปที่  8 ซึ่งได้แก่ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายงาน
ระหว่างสถานีงาน, ความสูญเปล่าจากการท างานของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และความสูญเปล่าจากวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
รูปที่ 8 ผังสาเหตุและผลของปัญหารอบเวลาการผลิตเกินเป้าหมายของ

สายการทดสอบประสิทธภิาพ 
 

 จากการสรุปปัญหาและสาเหตุของปัญหาของสายการ
ทดสอบประสิทธิภาพเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของ
สายการทดสอบประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของสายการทดสอบประสิทธิภาพ 

 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตพบว่า
สามารถด าเนินการปรับปรุงได้ตามแผนที่วางไว้ได้ครบถ้วน
ทุกแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้ผลการด าเนินงานดังนี ้
(1) ผลการด าเนินงานปรับปรุงสายการประกอบ จากการ
ปรับปรุงการเคลื่อนย้ายงานระหว่างสถานีงาน, การปรับปรุง
จิ๊กและฟิกเจอร์ และการปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้น 
ส่งผลให้สามารถลดรอบเวลาการผลิตของสายการประกอบ
ได้ทุกสถานีงาน ดังแสดงในรูปที่ 9  
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รูปที่ 9 เปรียบเทียบรอบเวลาการผลิตของสายการประกอบก่อนและ

หลังการปรับปรุง 
 จากการปรับปรุงกระบวนการท าให้ก าลังการผลิตของ
สายการประกอบนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 31,645 ตัว/เดือน ซึ่งเพียง
พอที่จะสามารถรองรับก าลังการผลิตสูงสุดในเดือนมิถุนายน 
2560 ทีม่ีแผนการผลิต 31,491 ตัวได้ดังแสดงในรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 ก าลังการผลิตของสายการประกอบหลังการปรับปรุง 

 
(2) ผลการด าเนินงานปรับปรุงสายการทดสอบประสิทธิภาพ 
จากการปรับปรุงการเคลื่อนย้ายงานระหว่างสถานีงาน, การ
ปรับปรุงจิ๊กและฟิกเจอร์, การปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่าย
ขึ้น และการจัดสมดุลการผลิต ส่งผลให้สามารถลดรอบเวลา
การผลิตของสายการทดสอบประสิทธิภาพในสถานีงานท่ี 1-9 
ทีเ่ป็นปัญหาได้ ดังแสดงในรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11 เปรียบเทียบรอบเวลาการผลิตของสายการทดสอบ

ประสิทธิภาพกอ่นและหลังการปรับปรุง 
 
 จากการปรับปรุงกระบวนการท าให้ก าลังการผลิตของ
สายการประกอบนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 31,568 ตัว/เดือน ซึ่งเพียง
พอที่จะสามารถรองรับก าลังการผลิตสูงสุดในเดือนมิถุนายน 
2560 ทีม่ีแผนการผลิต 31,491 ตัวได้ดังแสดงในรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 ก าลังการผลิตของสายการทดสอบประสิทธภิาพหลังการ

ปรับปรุง 
 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางการ
ปรับปรุงของทั้ง 2 สายการผลิตเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกแนว
ทางการปรับปรุงแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบดัชนีช้ีวัด
ในกระบวนการผลิตก่อนและหลั งปรับปรุ ง  ผลการ
เปรียบเทียบเป็นดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ดัชนีชี้วัดกระบวนการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง 

 
 
 ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตปั๊มคอมมอนเรล 
พบว่า 
(1) รอบเวลาการผลิตลดลงจากเดิม 49.8 วินาทีต่อตัวลดลง
เหลือ 41.1 วินาทีต่อตัว หรือลดลง 17.47% 
(2) ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 26,053 ตัวต่อเดือน 
เพิ่มขึ้นเป็น 31,568 ตัวต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น 21.17% 
(3) ผลผลิตด้านแรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.64 ตัวต่อคนต่อ
ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นเป็น 1.99 ตัวต่อคนต่อช่ัวโมง หรือเพิ่มขึ้น 
21.34% 
 การปรับปรุงกระบวนการผลิตปั๊มคอมมอนเรลโดยการ

กอ่น

ปรับปรุง

หลัง

ปรับปรุง

กอ่น

ปรับปรุง

หลัง

ปรับปรุง

กอ่น

ปรับปรุง

หลัง

ปรับปรุง

1 เวลาท างานสุทธ ิ(วนิาที/เดือน) 1,297,440 1,297,440 1,297,440 1,297,440 1,297,440 1,297,440

2 พนกังานต่อสายการผลิต (คน) 24 24 20 20 44 44

3 รอบเวลาการผลิต (วนิาที/ตัว) 45.7 41.0 49.8 41.1 49.8 41.1

4 ก าลังการผลิต (ตัว/เดือน) 28,390 31,645 26,053 31,568 26,053 31,568

5
ผลผลิตด้านแรงงาน 

(ผลิตภณัฑ์/คน/ชัว่โมง)
3.28 3.66 3.61 4.38 1.64 1.99

ทั้งสายการผลิต

ล าดับ ดัชนชีีว้ดัในกระบวนการผลิต

สายการประกอบ
สายการทดสอบ

ประสิทธภิาพ
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ประยุกต์ใช้แนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้าและหลักการ 
ECRS  นั้นสามารถช่วยลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการผลิตปั๊มคอมมอนเรลทั้งสายการประกอบและ
สายการทดสอบประสิทธิภาพ ท าให้สามารถรองรับก าลังการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ตามแผนการผลิตที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึง
สามารถขยายผลการปรับปรุงนี้ไปยังสายการผลิตอื่นๆ ของ
โรงงานกรณีศึกษาเพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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 คณะนักวิจัยขอขอบคุณโรงงานกรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลั ย  และภาควิชาวิ ศวกรรมอุต สาหการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ ให้การ
สนับสนุนการวิจัยในครั้งนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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A Stock Point Algorithm Design for Single Production Line 
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บทคัดย่อ 
ด้วยการแข่งขันทางการตลาดที่สูงพร้อมทั้งอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อที่สูงขึ้นตามท าให้ ความต้องการของผู้ซื้อมี
ความส าคัญ ท าให้บ่อยครั้งในอุตสาหกรรมเกิดความล่าช้า เกิดค่าปรับจากงานสาย และส่งผลไปยังความเช่ือมั่นของผู้ซื้อ
ลดลง จากเวลาก าหนดส่งของผู้ซื้อนั้นสั้นกว่าเวลาผลติที่เกิดขึ้นจริง และการเกิดปรากฏการณ์คอขวดในสายการผลิต ด้วย
การแก้ปัญหาจากประเด็นดังกล่าวด้วยการจุดจัดเก็บที่เหมาะสมจะสามารถลดการเกิดสถานการณ์ของงานสายได้ 
งานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาอัลกอลิทึมท่ีช่วยลดจ านวนงานสายจากผู้สั่งซื้อลดลง ด้วยการตัดสินใจหาต าแหน่งจุด
จัดเก็บและจ านวนที่จัดเก็บของสินค้ารอผลิตระหว่างกระบวนการที่เหมาะสมในสายงานผลิตที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้สายการผลิตที่ถูกก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากข้อมูลความต้องการและข้อมูลในสายการผลิต และวิเคราะห์ความไว
ของค าตอบจากอัลกอลิทึมด้วยการเปลี่ยนแปลงจ านวนความต้องการและเวลาน าส่ง 
ค าหลัก  สายการผลิต, จุดจัดเก็บคงคลัง, เวลาน าการผลิต 
 
Abstract 
Since marketing competition environment and customers' negotiation power intensively grow, 
customers' needs become more critical. The increasing requirements from customers result in 
manufacturing delays, which incur penalty cost and decrease business confidence.  From our study, 
we found that when customers require earlier due date than what manufacturers can actually deliver, 
finding and improving bottle necks with a Critical stock point design can help this situation with design 
a critical stock point. The objective of this research is to develop algorithm that help reduces job 
tardiness using efficient decisions of stock points and present methods to manage work-in-process 
inventory from Single manufacturing lines. We reach the objective while consider character of 
demand and parameter in manufacturing line. Moreover, we consider the effect of relation between 
parameters to find critical stock point with sensitivity analysis.  
Keywords:  Production line, Inventory stock point, Production lead-time 
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1. บทน า 
 ความต้องการทางการตลาดที่สูงขึ้นจากผู้ซื้อในปัจจุบัน 
ท าให้ ในอุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันทั้ งด้ านลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ และการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อ
ในหลายๆรูปแบบ ท าให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางส าคัญที่จะ
เป็นแนวทางในขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรของตนเองได้ 
 อุตสาหกรรมจึงให้ความส าคัญในเรื่องการส่งมอบสินค้า
ให้ทันต่อความต้องการจากผู้ซื้อ ที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการสร้างความพึงพอใจ เพื่อสร้างศักยภาพและเป็นที่หนึ่ง
ในการแข่งขันทางธุรกิจ ท าให้ในทุกอุตสาหกรรมมีการ
ออกแบบก าลังการผลิตในสายการผลิตที่ตรงกับความ
ต้องการโดยรวมของผู้ซื้อ และสั่งการตามค าสั่งซื้อของผู้ซื้อ
หรือการผลิตเก็บไว้เผื่อการจ าหน่ายแก่ผู้ซื้อต่อไป 
 ในอุตสาหกรรมผู้ซื้อมักประสบปัญหาการรับสินค้าที่
ล่าช้าหรือการขาดส่งสินค้าจากผู้ประกอบการภายในเวลา
ก าหนด เมื่อตรวจสอบจะพบว่าเกิดจังหวะการสั่งซื้อของ
ลูกค้าที่ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ าเสมอ ท าให้ก าลังการผลิตที่
เหมาะสมถูกจัดการผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการ เช่น
การรับค าสั่งผลิตแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) ใน
สายงานที่มีอัตราการผลิตในแต่ละสถานีงานที่ไม่เท่ากัน ซึ่ง
บางครั้งอาจท าให้เกิดปรากฏการณ์คอขวดในสายผลิต 
(Bottle Neck Effect) ท าให้เกิดเวลาผลิตที่สูงเกินกว่าเวลา
ก าหนดส่งได้ ซึ่งการส่งงานไม่ได้ตามก าหนดท าให้เกิดการ
เจรจาด้วยต้นทุนค่าปรับและความเช่ือมั่นในตัวผู้ซื้อลดลง 
ดังนั้นในสายการผลิตจึงต้องมีตัวที่ก ากับการผลิตให้สามารถ
เช่ือมความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของความต้องการที่ถูกต้อง
ได้ 
 งานวิจัยฉบับนี้จึงน าเสนอตัวควบคุมหรือนโยบายการ
ผลิตที่แสดงจุดวิกฤตส าหรับการผลิตที่ เหมาะสมกับ
คุณลักษณะความต้องการเพื่อน าไปปฏิบัติ (Tactical Level) 
และแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างความต้ องการที่ ถู ก
เปลี่ยนแปลง และค าตอบจากการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วิธีการสร้างกลยุทธ์แบบผสมนั้นถูกน ามาศึกษาเพื่อให้
เกิดการผลิตจากสายการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์

ของการสั่งซื้อ จึงมีการเริ่มสร้างจุดที่เช่ือมต่อระหว่างการ
ผลิตแบบดึงและผลิตแบบผลักเข้ามาร่วมใช้ เช่นการน าหลัก
แนวคิด Inventory/Ordering Interface (I/O Interface) 
ในรูปที่ 1 ที่แสดงการเลือกจุดสามารถก าหนดเป็นจุดสั่งซื้อ
และจุดจัดเก็บในสายการผลิตเพื่อให้เกิดการผลิตที่สอดคล้อง
กับรูปแบบของความต้องการจากเวลาก าหนดส่ง [1] 

Cooking Assembly Packaging SaleRefrigerator

Cooking Assembly Packaging SaleRefrigerator
Warming

Table

I/O Interface

I/O Interface

Make to OrderMake to Stock

Customer

Customer
Make to OrderMake to Stock

TacoUltimo Production Line

QuickTaco Production Line

รูปที่ 1 Inventory/Ordering Interface (I/O Interface) 
(ที่มา: Hopp, W. J., Spearman, M. L., 2011) 

 
 ซึ่ งมีงานวิจัยหลายผลงานที่น าเสนอฮิวริสติกส์ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกจุดที่แยกรูปแบบการผลิตออกเป็นสอง
อย่าง เช่นการใช้เทคนิคฮิวริสติกส์ที่ลดต้นทุนการจัดเก็บและ
การเกิดค่าปรับจากงานสายด้วยการหาจุดที่แยกรูปแบบการ
ผลิตที่เหมาะสม (Horizontally Integrated Push/Pull 
Hybrid Production System: HIHPS) เป็นลักษณะของ
การหาตัวแปรการตัดสินใจของจุดวิกฤติที่ให้ต้นทุนที่เกิดจาก
การจัดเก็บสินค้าและการขาดส่งสินค้าแก่ผู้ซื้อ และน า
ค าตอบมาจ าลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาค าตอบที่เหมาะสม 
(Simulation Annealing Optimization of HIHPS) [2] 
และการใช้ Genetic Algorithm (GA) ที่พิจารณาส าหรับ
การเกิดชนิดของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป [3] หรือ
การก าหนดรูปแบบการผลิตตามค าสั่งหรือการผลิตตามการ
จัดเก็บโดยใช้จุดเป็นตัวก าหนด [4] และความซับซ้อนของตัว
แปรในสายการผลิตท าให้เกิดฮิวริสติกที่ดูความส าคัญและ
จัดล าดับของตัวแปรด้วยวิธี Multiple Criteria Decision-
Making Method: MCDM [5] 
 จะเห็นได้ว่ามีแนวทางในการหาค าตอบของการเลือก
จุดที่แบ่งกลยุทธการผลิตที่หลากหลาย ซึ่งส่วนมากจะเน้น
การลดต้นทุนที่เกิดจากการจัดเก็บและการขาดมือของผู้ซื้อ 
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเป็นการออกแบบอัลกอลิทึมที่ไม่เกิดการ
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น าส่งผลิตภัณฑ์ล่าช้าและการขาดจ านวนส่งต่อผู้ซื้อ 
 
3. แนวคิดและขั้นตอนการตัดสินใจ 

งานวิจัยมีจุดประสงค์ให้สายการผลิตสามารถผลิตได้
ทันตามรูปแบบของความต้องการทั้งทางด้านจ านวนและ
เวลา ดังนั้นจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในเวลาก าหนดส่ง 
จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนของค าสั่งซื้อ และเวลา
ผลิตที่สามารถผลิตได้ตามจ านวนค าสั่งซื้อจะต้องน้อยกว่า
หรือเท่ากับเวลาน าส่งของค าสั่งซื้อ ซึ่งหากนอกเหนือจากนั้น
จะถือว่าเป็นการสายของงาน (Tardiness Job) จึงต้องหา
แนวทางหรือนโยบายที่ควบคุมสายการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการ
สายของงาน โดยเลือกการสร้างจุดจัดเก็บวิกฤต (Critical 
Stock Point) ซึ่งหมายถึงจุดการจัดเก็บและจุดสั่งผลิตสินค้า
ประเภทกึ่ งส า เร็จรูปหรือสินค้าที่ รอการผลิต ( Semi-
Product or Work in Process: WIP) ให้อยู่ในต าแหน่ง
ระหว่างสถานีท่ีสอดคล้องกับค าสั่งซื้อ และจ านวนจัดเก็บขั้น
ต่ าที่แนะน าในจุดวิกฤต (amount of Critical Unit) การตั้ง
นโยบายจุดจัดเก็บ ได้น าหลักแนวคิดเรื่ อง Inventory 
Ordering Interface เข้ามาใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ โดยได้
พิจารณาจากสายการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ เดียวที่มี
กระบวนการผลิตหลายขั้นตอน (Single Product in 
Multiple Process) ดังลักษณะรูปที่ 2 ภายใต้ก าลังการผลิต
ที่เท่ากันใน 3 สถานีงาน (Balance Capacity) ที่มีลักษณะ
การผลิตเป็นแบบล็อตมาตรฐาน (Standard Lot Size) 
เท่ากับ 30 ช้ินเหมือนกับจ านวนการผลิตสูงสุดที่ผลิตได้ในแต่
ละสถานีงาน โดยให้วัตถุดิบส าหรับผลิตพอเพียงส าหรับค า
สั่งซื้อ และก าหนดให้เครื่องจักรในแต่ละสถานีมีความ
เที่ยงตรงในการผลิต (Reliable) หรือไม่เกิดของเสียใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน และความถี่ค าสั่งซื้อของผู้ซื้อจะไม่
เกิดการซ้อนทับกัน  

ตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจคือการเลือกจุดจัดเก็บ

ระหว่างสถานีงาน (Storage Point: Xi) โดยให้ค่าดัชนี i  
{0, 1, …, N-1} ค่าที่ N เป็นหมายเลขขั้นตอนการผลิต
สุดท้าย (Last Process) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรที่
ตัดสินใจอยู่ที่การจัดเก็บวัตถุดิบ และการจัดเก็บสินค้ารอ
ผลิต โดยตัวแปร Xi เป็นจ านวนเต็มบวกขั้นต่ าที่สามารถสั่ง

ผลิตได้ทันต่อความต้องการ ซึ่งตัวแปรที่ตัดสินใจจะให้
ค าตอบโดยมีค่าพารามิเตอร์ที่ประกอบไปด้วย 
 1.  ค าสั่ งซื้ อ  ประกอบไปด้วยจ านวนการสั่ งซื้ อ 
(Demand Volume) เป็นลักษณะของล็อตการผลิต และ
เวลาน าส่งสินค้า (Customer Lead-Time: CLT) ตามหน่วย
เวลาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งทั้งสององค์ประกอบถูกก าหนดจากผู้
ซื้อด้วยค่าที่แน่นอน (Deterministic-Demand)  
 2. สายการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยอัตราการผลิตในแต่
ละสถานีงาน (Production rate) ที่สามารถผลิตได้สูงสุดต่อ
หน่วยเวลา และเวลาผลิตรวมที่ (Production Lead Time: 
PLT) ที่เป็นเวลารวมที่สามารถผลิตได้ใน 1 ค าสั่งซื้อเพื่อ
น ามาเทียบกับเวลาน าส่งสินค้าจากค าสั่งซื้อ 

Process
1

         
A

             : 
30     /   

               1.1

               1.2

               2.1

               2.2

               2.3

               3.1

               3.2

             : 
30     /   

             : 
30     /   

          1           2           3

             30     /3    
               3    

X0 X1 X2 X3

 
รูปที่ 2 สายการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์เดียวที่มีกระบวนการผลิตหลาย

ขั้นตอน (Single Product in Multiple Process) 

 
 ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกจุดวิกฤติและจ านวนจัดเก็บ
ในจุดวิกฤติถูกแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ การคัดกรอง
การผลิตตามค าสั่ งซื้ อ การคัดกรองความต้องการเกิน
ความสามารถผลิต และการก าหนดจุดวิกฤตและจ านวน 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. การคัดกรองการผลิตตามค าสั่ง ด้วยการค านวณหา
จ านวน Lot Size ที่สามารถผลิตได้ในเวลาน าที่ถูกก าหนดไว้ 
และเทียบกับ หากสัดส่วนของความต้องการมากกว่าการผลิต
ในสายการผลิตจะถูกส่งค าสั่งให้เกิดการผลิตตามค าสั่ง 
นอกเหนือจะถูกเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองค าสั่งซื้อจาก
ความสามารถการผลิต 
 2. การคัดกรองความต้องการเกินความสามารถผลิต 
เป็นการตรวจสอบความต้องการที่ถูกก าหนดนั้นสามารถผลิต
ด้วยก าลังการผลิตสูงสุดในสายการผลิตได้หรือไม่ ด้วย
จ านวนของการผลิตสูงสุดในระยะเวลาก าหนดส่งที่ต้องการ 
เทียบกับจ านวนผลิตภัณฑ์จากความต้องการจริง หากจ านวน
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การผลิตสูงสุดดังกล่าวมีค่าน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการด้วย
เวลาน าที่ก าหนด สามารถสรุปได้ว่าความต้องการเกินก าลัง
การผลิตในสายการผลิต ซึ่งเป็นเป็นผลท าให้ต้องพิจารณา
การเพิ่มก าลังการผลิตในสายการผลิตต่อไป ซึ่งหากค าตอบ
นอกเหนือจากเง่ือนไขจะถูกส่งไปขั้นตอนการตัดสินใจเลือก

จุดวิกฤตและจ านวนขั้นต่ าในแต่ละจุดวิกฤตต่อไป 
 3. การก าหนดจุดวิกฤตและจ านวน ด้วยการเริ่มต้น
เลือกจุดวิกฤติระหว่างกระบวนการที่ช่วงต้นสายการผลิต
ก่อน ด้วยจ านวนของการจัดเก็บเท่ากับจ านวนสูงสุดที่ 

        

1.          
i = 1

4. PLT   CLT

Yes

9.          
Xi = Cap

No

                

2.            
Xi = inf.

3.           
          

7. i = N-1 ?

Yes

           
Make to Order 

    RM
Overcapacity

5. i = 0 ?

Yes

           
Critical Stock 
           i

No

8. i = i+1
6.        Xi 

      
No

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการเลือกจุดวิกฤตและจ านวนในแต่ละจุดวิกฤต 

สามารถผลิตได้ต่อหน่วยเวลาในกระบวนการถัดไป จากนั้น
จึงค านวณเพื่อหาเวลารวมในการผลิตหลังจากตั้งจุดวิกฤต
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเวลารวมในการผลิตยังมากกว่า
เวลาก าหนดของผู้ซื้อ กระบวนการตัดสินใจจะถูกย้อนกลับ
ไปเพิ่มจุดวิกฤตในจุดระหว่างกระบวนการถัดไป และจะ
แสดงค าตอบของจุดวิกฤต หากเวลาการผลิตรวมนั้นน้อยกว่า
เวลาก าหนดส่งสินค้าของผู้ซื้อ โดยลักษณะขององค์ประกอบ
ทั้งสามส่วนน ามาเขียนเป็นอัลกอลิทึมดังรูปที่ 3 เพื่อหาตอบ
ทีม่ีขั้นตอนการหาค าตอบดังนี ้
 1.ก าหนดค่าของ i ให้มีค่าเท่ากับ 0 ท าให้พิจารณาจุด X0 
ซึ่งเป็นจุดการจัดเก็บวัตถุดิบแรก 
 2.ก าหนดจ านวนการจัดเก็บของ Xi ที่จุด 0 ด้วยจ านวน
ไม่จ ากัด (Infinity) ซึ่งหมายถึงการพิจารณาที่จุดจัดเก็บ

วัตถุดิบ (Raw Material: RM) ให้ผลิตสินค้าโดยไม่ขาดมือ
ตามข้อสมมติฐาน 
 3.ทดสอบการผลิตด้วยการสั่งผลิตตามค าสั่งซื้อของผู้ซื้อ
ด้วยจุดที่ถูกก าหนดด้วยการจ าลองสถานการณ์การผลิตตาม
ค าสั่งซื้อออกมา เพื่อให้เห็นว่าด้วยจ านวนจากค าสั่งซื้อ 
สายการผลิตสามารถผลิตได้ตามจ านวนดังกล่าวเวลาการ
ผลิตรวมอยู่ท่ีเท่าใด ซึ่งแสดงเป็นค่า PLT ส าหรับการผลิตต่อ 
1 ค าสั่งซื้อ 
 4.เปรียบเทียบเวลา PLT จากการก าหนดจุดล่าสุดเทียบ
กับเวลาน าในการส่งมอบแก่ผู้ซื้อ (Customer Lead Time: 
CLT) โดยโมดูลนี้เป็นการตัดสินใจหากค่าของ PLT มีค่าที่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ จะถูกส่งไปยังขั้นตอนที่ 5 หาก
นอกเหนือเง่ือนไขจะถูกส่งไปขั้นตอนที่ 6 
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 5. เป็นขั้นตอนการตัดสินใจในเง่ือนไขที่ว่า จุดที่เลือก
ล่าสุดนั้นเป็นค่าเท่ากับศูนย์หรือไม่ หากตรงตามเง่ือนไขจะ
แสดงผลสายการผลิตดังกล่าวเป็นการผลิตตามค าสั่งซื้อ หาก
ไม่ตรงตามเง่ือนไข จะแสดงจุดจัดเก็บที่ถูกเก็บค่าไว้ทั้งหมด
และแสดงผลของจุดวิกฤตออกมา  
 6. ขั้นตอนการรับค่าที่ถูกเลือกจุดวิกฤตล่าสุดสะสมไว้ที่
ถูกส่งต่อจากโมดูลจากผลของ PLT มีมากกว่า CLT เพื่อให้
สามารถผลิตเพื่อรองรับกับการเติมเต็มส าหรับจุดวิกฤตถัดไป 
 7. ขั้นตอนการตัดสินใจว่าความต้องการนั้นเกินขอบเขต
ของการผลิตไปแล้วหรือไม่ด้วยเง่ือนไขที่ i เป็นดัชนีที่ถูก
เลือกสูงสุดที่ N-1 แล้วหรือไม่ หากตรงตามเง่ือนไขให้สรุปว่า
ความต้องการนั้นเกินก าลังการผลิตในสายการผลิต หากไม่ใช่
ให้เพิ่มค่า i ในกระบวนการถัดไป 
 8. เพิ่มการสังเกตุค่าดัชนีเพิ่มขึ้น 1 ค่า นั่นหมายถึงการ
พิจารณาในจุดถัดไปเป็นจุดวิกฤต 
 9. การก าหนดจ านวนของจุดวิกฤตล่าสุดให้เท่ากับก าลัง
การผลิตสูงสุดในสายการผลิตและท าการทดสอบการจ าลอง
สถานการณ์ด้วยขั้นตอนท่ี 3 ต่อไป 
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค าตอบ 
 การน าอัลกอลิทึมส าหรับการหาจุดวิกฤตและจ านวนที่
จัดเก็บจากการกล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้ มาทดสอบหา
ค าตอบจากจ านวนและเวลาความต้องการ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อการตัดสินใจจุดวิกฤตและ
จ านวนสินค้าคงคลังให้ทันต่อความต้องการทั้งสองด้านไปใน
ทิศทางอย่างไร จึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์
ความต้องการทั้งด้านจ านวนและเวลา และวิเคราะห์ผล
ค าตอบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ด้วยการวิเคราะห์หาความ
ไวของค าตอบ (Sensitivity Analysis) จากสมมติฐาน
สายการผลิตที่มีสามกระบวนการ และทดสอบการหาค าตอบ
จากคุณลักษณะความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากจ านวนของ 
lot size เป็นเท่าตัว ในสายการผลิตตัวอย่างที่มีอัตราไหล
ผ่านจ านวน 30 ช้ิน ด้วยเวลาผลิตรวม 3 วันจะให้ค าตอบ
เป็นลักษณะดังนี้ 
 
 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและค าตอบจุดวิกฤต 
ความ

ต้องการ 
เวลา
น าส่ง 

ค าตอบจุดวิกฤต หมายเหตุ 

30 3 Process
1

Process 1
30 Unit/Day

Process 2
30 Unit/Day

Process 3
30 Unit/Day

Product
A  

Make to Order 

60 3 Process
1

Process 1
30 Unit/Day

Process 2
30 Unit/Day

Process 3
30 Unit/Day

Product
A   

90 3 Process
1

Process 1
30 Unit/Day

Process 2
30 Unit/Day

Process 3
30 Unit/Day

Product
A   

120 3 Process
1

Process 1
30 Unit/Day

Process 2
30 Unit/Day

Process 3
30 Unit/Day

Product
A  

Overcapacity 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าเมื่อค่าการก าหนดส่งเท่ากับเวลา
ผลิตเริ่มต้น 3 วันมีการเพิ่มจุดวิกฤติในระหว่างกระบวนการ
เพิ่มขึ้นได้มากสุดที่จ านวน 90 ช้ิน ซึ่งหากมีความต้องการที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 120 ช้ินจะเกิดการเติมเต็มในจุด
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ แต่ไม่สามารถที่จะก าหนดที่จุดดังกล่าว
จากเหตุผลเมื่อเกิดค าสั่ งซื้อมาแบบต่อเนื่อ ง จะท าให้
กระบวนการที่สองไม่สามารถผลิตมาเติมเต็มที่จุดดังกล่าวได้ 
ซึ่งท าการทดสอบหาความไวของข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลง
จ านวนความต้องการสูงสุดจ านวน 120 ช้ิน หรือ 4 ล็อตช้ิน
งาน และเวลาตั้งแต่ 1 วัน ไปจนถึงจ านวน 6 วันสามารถ
แสดงกราฟความสัมพันธ์ได้ตามรูปท่ี 4 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหวา่ง จ านวนความต้องการ เวลา

ก าหนดส่ง และจ านวนจุดวกิฤตตัดสิน 
 

 จากกราฟในรูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนของ
ผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งซื้อ เวลาน าของการสั่งซื้อ และค าตอบ
ของจุดวิกฤตสามารถเห็นได้ว่า เมื่อจ านวนของเวลาน าส่ง
ลดลงโดยที่จ านวนของการสั่งซื้อยังเป็นจ านวนเดิม การ
ตัดสินใจเลือกจุดวิกฤตจากสายการผลิตเดิมจะเพิ่มขึ้นตาม
จ านวนเท่าของเวลาน าส่งท่ีลดลงจากเดิม หากเวลาของความ
ต้องการนั้นยึดเป็นเท่าเดิมแล้วจ านวนมีการเปลี่ยนแปลงโดย
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เพิ่มขึ้นเท่าตัว จุดวิกฤตก็จะถูกเพิ่มขึ้นที่จุดถัดไปตามเท่าตัว
ของจ านวนความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
 
5. สรุป 
 งานวิจัยน าเสนอแนวทางการผลิตในสายการผลิต เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อในด้านจ านวนและเวลา 
ด้วยวิธีการฮิวริสติกส์ที่ตัดสินใจจุดจัดเก็บและจ านวนจัดเก็บ
วิกฤติในสายการผลิตส าหรับหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามคุณสมบัติ
ของความต้องการที่ ก าหนดมา  รวมไปถึ งการแสดง
ความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งค าตอบและความต้ อ งการที่
เปลี่ยนแปลงในแต่ละสถานการณ์ 
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Abstract 
This study have focused on a single automotive manufacturer to see what could be done to help 
improve an already establish factory to catch up with the modern trend. As the current issue of this 
particular manufacturer is its limitation on maximum capacity, improvement will be involving capacity 
planning, line balancing and identify the process needed to improve in order to achieve better 
capacity. Then evaluating all the alternatives to find the solution. The main focus will be in the paint 
area as improving this area the whole production will be improved. 
From the study, it has been found out that the main issue, after planning new capacity and balancing 
out the processes, are the complexity of process, human limitation on inspection process and manual 
documentation system. The issues caused an extra amount of time resulting in bottlenecking the 
whole production line. Propose solution is to implement semi-automated system to help with the 
complexity but at the same time retain the flexibility of the manual system. Also, digitalize 
documentation system in order to remove excessive time of documentation. These improvements 
are evaluated comparing to automation system in order to figure out the optimal solution for the 
company. 
Keywords:  Production, Planning, Automotive  
 
1. Introduction 
1.1 Background 
 Since the Globalization of the automotive 
industry started in 1970, automakers tend to have 
their own assembly plants in local area of each 
country [1]. The reason behind these global 
expansions is for the automaker to sell their 
vehicles with faster lead time and lower price due 
to the tax and tariff advantages of locally 
manufactured products, and also some local areas 
have cheaper labor. Therefore it allows brands to 
lower their selling prices as a part of their 
marketing strategy to capture the demand.   

Many automakers have established their 
manufacturing and assembly plants in Thailand, as 
Thailand has the advantage in strategic location for 
growth in Southeast Asia and exporting vehicle to 
other countries. For example, Toyota manufactures 

their pick-up in Thailand for both local sales and 
export to Middle East countries. This is due to 
multiple factors of Thailand, which are its 
geological location that allows the ease of 
transportation, low labor and land cost, access to 
skilled labor and manufacturing technology.  

All of the brands aim to increase their 
capacity in order to capture the demand in South 
East Asia, but the most interesting factory would 
be the small volume car factory since their 
production volume is not high enough for them to 
implement automation. As a result they trend to 
use more of skills local labor. Since automation is 
limited, the factory is more likely to have room for 
improvement. 
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1.2 Production Process 

 

Figure 1 Automotive Production flow 
Typical automotive knockdown assembly plant 
consists of 5 main parts [Figure 1], starting from a 
logistic area where parts are unloaded, organized 
and distributed into production lines. Then, the 
vehicle assembly begins in a body shop where 
metal stamp parts, which are supplied from 
abroad, are spot wield together to form the 
structure of the car progressively from flooring to 
roof of the vehicle. 
After the structure of the vehicles are complete 
they will be send into paint shop where the body 
will be painted. The first layer is electro dipping 
where vehicles are dipped into electro charge pool 
of paint in order to cover the vehicle with 
corrosive resistance paint. This process will help 
lengthen the life spans of the vehicle. After electro 
dipping, the vehicle will be PVC sealed to prevent 
water splash under the body and gaps of the 
vehicle. Later on the vehicle is painted with  

Figure 2 Detail process flow of paint shop 

esthetic coloring starting from primer then top coat 
and finish of with polishing. After waxing, the 
vehicle will then be sent to the trim shop where 
small and mechanical parts are assembled on to 
the vehicle. 
Trim shop is the most delicate work as thousands 
of parts are assembled on to the vehicles and give 
it the functionalities. These include front console, 
wiring, electronic system, suspension system, 
steering system and engine. All parts will later be 
tested to guarantee the performance of the 
vehicle though various testing methods to ensure 
the quality 
After testing, the vehicle will then be sent to clean 
and polish up ready for final quality checking in 
the buyoff area, which marks the end of the 
production. 
1.3 Paint shop process 
The focus point of this study is in the paint shop. 
As paint shop is the currently the main bottleneck 
of the whole system and also paint shop has a 
single long pipe line of production which paints all 
car models, this means paint shop impacts all 
models. To further understand the situation, detail 
of every process are investigated as follow. [Figure 
2] 
 
2. Problem Statement 
The increased in demand could potentially cause 
a lot of issue for factory that are not originally 
design to handle it [Figure 3] This cause the design 
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Takt time for the production line to not be feasible 
and new design takt time must be consider 
 

 
Figure 3 Capacity-Demand projection 
2.1 Takt time could not be achieve  

 
Figure 4 Actual time used by each station in paint shop 

From analysis of the study case factory, the data 
indicates that some parts of the factory currently 
cannot achieve the targeted Takt time. In order to 
cover this up, the factory uses even more overtime 
to compensate for the missing capacity causing 
high expense issue.  

As shown on Figure 4, PVC line is currently 
the bottleneck of the production in the area of 
front end sealing or the first bar to the left that is 
excessing the red line or the current design takt 
time, the second bar the exceed the design takt 
time is around the underbody sealing area. Along 
with polishing line which exceeding the design Takt 
time due to the inspection and documentation 
process. It could be considered that all the lines 
still have potential for improvement since their 
average time per station is lower than their design 

Takt time. Finally the polishing area was identified 
to have high processing time due to the 
documentation process in which the worker 
needed to consolidate the notification and remark 
of the whole painting process. 

Also to be mentioned, the oven conveyor 
or the green bars is adjustable to achieve 
preferable time. The electro dipping area time is 
currently at its maximum potential and not shown 
in the figure as it initially have different design takt 
time and its already feasible with the new 
requirement. 
The future issue with increasing the production will 
also cause more PVC station to be the bottleneck 
and afterward Primer stations on inspection and 
touchup pre-spraying area. From analysis, PVC area 
could potentially have rooms for balancing while 
primer area would need some process 
improvement. 
2.2 Extensive Overtime/ Current solution 

Figure 5 Top Coat line planned daily work schedule with 
15 minute Takt time (Green indicate the increased amount 
of production per day) 

Another issue that the paint shop needs to 
face in order for the factory to achieve the 
demand the current solution is to increase the 
amount of working time by planning base on 
overtime which resulting in increase in expense. 
Overtime not only increase the expense in terms 
of labor but will also increase electrical expense 
and the cost of machine maintenance. 

3. Literature Review  
Many studies have been conducted based on 
improving car manufacturing but only a few focus 
on paint shop. As many dimensions have to be 
considered in paint shops, different aspects of the 
paint shop have been studied accordingly. Authors 
such as Li et al. [2] and Arinez [3] focused their 
research on the relativity of the impact on quality 

U
n

it
/d

ay
 

Year 

Capacity-Demand projection 
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when the production capacity is increase. Both of 
them used math model as their tool but their 
performance indication values are based on 
different things. Arinez [3] focused on the 
interaction between probability to complete the 
job within the given cycle time and the probability 
to produce a non-defective product. It was stated 
that probability to produce a non-defective 
products are a decrease function of probability to 
complete the job within the given cycle time. 
While Li [4][5] geared his analysis more toward the 
output rate that monitors two types of products, 
first-time quality or 0 mistake product and quality 
buy rate or product that are fix until it was allowed 
to pass the requirement, to figure out the 
efficiency of the paint shop and its rework loop. 
Also, Li [5] studied on how to evaluate the values 
while having another study [6] that is more about 
improvement. Finally Ulgen [7]  studied the use of 
simulation in automotive industry, and proved that 
using simulation provided a lot of benefit in 
production improvement such as lower the studies 
cost and shorten the studies time. 
3.1 Line Balancing 
Boysen [8] studied tried to use math model in an 
attempt to generate a single versatile algorithm 
that can give solution to all line balancing 
problems. This study shows that it could not be 
achieve due to the vast variety of line balancing 
issue, and a different type of line balancing issue 
needed to be approach independently. 
3.2 Work force scheduling 
Time and human resources management is 
another aspect of the production line to be 
improved as it directly impact the production 
efficiency and costs. Hung [9] uses the concept of 
annualized hours to give a more flexible work 
force management capability to the employer. 
Finally to broaden the perspective, we consider 
the study of Choi [10], which focuses on 
Scheduling restaurant workers. As a matter of facts, 
restaurants have one of the most dynamic worker 
requirement. Choi [10] states that normally the 

workforce scheduling in restaurant is done by their 
manager based on their guts and experience in the 
field but never in a scientific way. Choi [10] uses 
Integer programing to solve this non standardized 
workflow. His integer programing proved itself to 
be accurate and effective. 
4. Methodology 
Since multiple area of the study have issue and 
many alternative could be consider to solve the 
issue in the listed area. All the alternative are then 
evaluate to identify possible improvement options 
with possibility of practical implementation, cost 
structure of the implementation and the beneficial 
gain, which justifies the solution. The following 
table are the area with issues identified from the 
preliminary analysis, along with the proposed 
solution for certain area that will be use to 
evaluate the possibilities.  
Areas Issue Proposed 

solution 
All Area Long start-up 

time 
Work force 
scheduling 

PVC – Front-end 
sealing 

Complex work 
causing extensive 
working time 

Line Balancing to 
help ease out the 
workload 

PVC – underbody 
sealing 

Bad ergonomic 
working condition 

Special tools/ 
machine/ 
automation  

Primer painting – 
Inspection and 
touchup area 

Limitation of 
human capability 

Computerize 
surface inspection 
tools 

As this focuses only on the paint shop the issue 
with documentation form the polishing area are 
not consider as any involvement in documentation 
will impact the whole factory which is out of this 
study scope. But, the propose solution would be 
using digital documentation to solve the issue. 
5. Solution 
5.1 Work force scheduling 
The first thing to look at is the scheduling of 
worker to eliminate the need for overtime. As the 
fundamental reasoning behind the over extensive 
overtime schedule, each and every part of the 
paint shop have long continuous process that 
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could not be left mind way though out the night 
resulting in longer startup time. Initially a very 
dynamic approach was proposed to the factory 
where each of the station will have their own 
starting schedule to possibly limit the idle time 
waiting for the previous process. But, it was 
rejected due to the fact that this approach will 
impact the overall population of work force, as this 
will impact on the discipline and work moral and 
ethical aspect. Furthermore it would be impacting 
on the management side since shop floor meeting 
for update and result tracking would not be 
possible. The end conclusion that would be 
acceptable for the factory I only splitting working 
into two shift 8am and 9am shift where workers 
some lost still persist but would be minimize. 
5.2 Line balancing  
For the issue with PVC sealing area, the proposed 
solution was to do line balancing. Some area like 
the front end area could be balance out. Specially 
the balancing of the bottleneck or the front end 
sealing (PVC station 3). Since the sealing of front 
end consist of complex shape but the working 
space is limited it is not possible to increase the 
amount of worker to solve the issue. After 
consulting the quality engineer, it is figure that this 
process could be switch with another simple 
process from other station (PVC station 5). Since 
the process that will be switching with is front 
hood sealing so the worker still works on the same 
position not over lapping in working position with 
other works. This better distribute the work load 
but the draw back to this is that the tooling in 
station 5 is not read and by adding this tools in 
station 5 could resulting in redundancy of tools.  
5.3 Automation and specialize tooling 
As not all of the issue could simply be solve by 
using scheduling and line balancing improvement 
are needed. It is found out that the case study 
factory is mainly use manual labor work form most 
of their work. This have resulted in the limitation 
of human capability in some area such as 
underbody PVC sealing which uses human 

capability to the limit, in which cause the work to 
be bottlenecked. Another part is at the primer line 
that uses human eye inspection to purely observe 
any defect on the vehicle and correct it, this 
consume time. As the inspection process could 
not be rush, in order to maintain the quality of the 
product. As a result of the difficulties, the option 
of specialized tools and semi-automation are 
considers. 
By introducing automation to some ergonomically 
challenge work package it would have with the 
consistence of the work and helps reaching the 
goal of improving the work flow of the production 
without consuming more space. In this case would 
be robotic arm which would help with the 
underbody area. While under the car body only 2 
person could work simultaneously being the first 
limitation and having to always looking up also 
create an ergonomically challenge working process. 
By introducing robotic arms which could work in 
synchronize which each other allowing more 
robotic arms to works simultaneously and more 
efficiently. [Figure 6] 

 
Figure 6 Robotic arms working together on limited working 
area of a single vehicle  
Computerize surface inspection is another ideal 
option to help with the primer line extensive 
inspection time. As it helps identified the issue in a 
much higher speed this mean, it speeds up the 
process without effecting the overall quality of 
work. 

Figure 7 Micro-Epsilon Fully automatic surface 
inspection of painted car bodies system 
After analyzing on the return on investment based 
on information obtain from supplier of the tools 
and beneficial gain analysis from the factory, this 
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method could be beneficial to the factory is the 
following criteria is met. The maintenance cost 
prediction follow the promise of the supplier 
company of less than $10,000 annually with the 
tools useful life of over 10 years, also if the 
planned production rate keep increasing according 
to plan. Finally if Thailand minimum wage would 
to be increase more. 
10. Conclusion 
After the study it have shown that dynamic 
scheduling is not possible due to many factors, 
line balancing could solve a lot of issue but is not 
also an option, and finally with the increasing in 
demand and the increasing of Thailand minimum 
wage, technological improvement become even 
more relevance. Future work could include more 
study into the impact of quality from increasing 
capacity and also widening the scope of the study 
to cover the entire factory. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าส่วนงานวัสดุทั่วไป ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี จากการศึกษาพบว่าการด าเนินการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการวางต าแหน่งสินค้าและการจัดการพื้นที่ในปัจจุบันมี
ความไม่เหมาะสม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์บางประเภทวางกองอยู่บนทางเดิน ส่งผลให้เวลาในการเบิกจ่ายสูง ทางผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดหมวดหมู่สินค้าตามความถี่เบิกจ่าย เพื่อการจัดหมวดหมู่และจัดวางต าแหน่งวัสดุ การเลือกใช้
อุปกรณ์จัดเก็บให้เหมาะสมกับประเภทวัสดุ การก าหนดระบบระบุต าแหน่งให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงการใช้การบริหาร
จัดการด้วยการมองเห็น เพื่อให้ค้นหาวัสดุได้สะดวกมากขึ้น และใช้แบบจ าลองสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผัง
คลังสินค้าปัจจุบันและหลังการปรับปรุง พบว่าภายใต้อรรถประโยชน์การใช้เนื้อที่ที่เท่ากัน ผังคลังสินค้าหลังการปรับปรุง
ใช้เวลาเบิกจ่ายเฉลี่ยต่อใบเบิกลดลงจาก 167 วินาที เป็น 134 วินาที หรือคิดเป็น 19.8% และมีประสิทธิภาพการใช้พื้นที่
ล าเลียงเพิ่มขึ้นจาก 74.77% เป็น 97.47% หรือคิดเป็น 22.7%  
ค าหลัก : การจัดหมวดหมู่สินค้าตามความถี่เบิกจ่าย  ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ล าเลียง  ระบบระบุต าแหน่ง แบบจ าลอง
สถานการณ ์เวลาเบิกจ่ายเฉลี่ย 
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Abstract 
This research aims to improve the warehousing efficiency for the general supply section of 

Ramathibodi hospital. From the study, it is found that the storage assignment of current warehousing 
operations is not appropriate including positioning and space. In addition some products are placed on 
the aisles. Those lead to increase the picking time. The ABC analysis is applied to group the products 
then the locations and spaces of each product are identified by using the turn over frequency and the 
usage demand. Furthermore visual management is also applied to communicate information quickly 
and clearly. To evaluate the proposed storage assignment the simulation technique is applied to 
measure the picking time. The result illustrates that the picking time is reduced from 167 seconds per 
order to 134 seconds per order of 19.8% per order. In addition the efficiency of the travel path increases 
from 74.77% to 97.47% or 22.7%. 
Keywords : ABC Analysis,  Efficiency of Travel Path, Positioning System,  Simulation, Picking Time 
 
1. บทน า 
 คลังสินค้าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีจัดเก็บวัสดุกว่า 600 รายการ ส าหรับเบิกจ่ายให้
หน่วยงานต่างๆ ของศูนย์แพทย์ จากการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน และการจัดการในคลังสินค้า 
พบว่าการใช้พื้นที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมสินค้า
เบิกจ่ายไม่ทันตามก าหนดเวลา การหยิบสินค้าผิด และมีการ
ส่งสินค้าหมดอายุไปตามแผนกต่างๆดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
น าเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบ
สินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คลังวัสดุทั่วไปสามารถใช้พื้นที่
ภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการ
จัดเตรียมสินค้า และป้องกันการหยิบสินค้าผิด    

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
2.1.1 วางแผนการจัดวางสินค้า 
 การวางแผนการจัดวางสินค้าตามอัตราการหมุนเวียน
ของสินค้า มีหลักการคือพิจารณาจากความถี่ในการเบิกจ่าย 
หรืออัตราการหมุนเวียนที่สินค้าเข้ามาและออกจากคลัง 
จากนั้นน าไปใช้ในการระบุต าแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสม สินค้า
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  สินค้ากลุ่ม A คือสินค้าที่มีอัตรา
ความถี่ในการเข้าและออกสูง สินค้ากลุ่มนี้ จะถูกวางใน
ต าแหน่งที่ใกล้ทางออกมากที่สุด และสินค้าที่มีความถี่ในการ

เบิกจ่ายรองลงไปก็จะได้รับความส าคัญน้อยลงไปเป็นกลุ่ม B 
และ C โดยจะจัดเก็บในพื้นที่ที่ไกลออกไปตามล าดับ 
2.1.2 การก าหนดระดับสินค้าคงคลังสูงสุด 
 การก าหนดระดับสินค้าคงคลังสูงสุดในกรณีที่รอบการ
สั่งคงที่ สามารถค านวณระดับสินค้าคงคลังสูงสุดได้จาก
สมการที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
                               Max Stock = 𝑑( 𝑇 + 𝐿𝑇 ) + 𝑆𝑆      (1) 
                                            𝑆𝑆 = 𝑍𝜎𝑑√T + LT            (2) 
เมือ่  𝑑 คือความต้องการเฉลี่ยต่อช่วงเวลา (หน่วย/วัน) 
       T คือช่วงเวลาของรอบการสั่ง (วัน) 
       SS คือระดับสินค้าคงคลังส ารอง (หน่วย) 
       𝜎𝑑 คอืความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการ 
 (หน่วย/วัน) 
       LT คือช่วงเวลาน า (วัน) 

       Z คือค่า Z ที่เปิดได้จากตารางการกระจายแบบปกติ

 ที่ระดับการให้บริการ (1-) 

2.1.3 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า  
2.1.3.1 เวลาในการเบิกจ่าย  
 เป็นดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพการท างานของคลังสินค้า
ในด้านเวลา หาได้จากการก าหนดสินค้าที่จะเข้าไปหยิบหนึ่ง
หน่วยนับ แล้วท าการจับเวลาการเข้าไปหยิบและการน าของ
ออก  
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2.1.3.2 อรรถประโยชน์ต่อเนื้อที่  
 เป็นดัชนีชี้ วัดประสิทธิภาพของการใช้ เนื้อที่ของ
คลังสินค้าว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยอรรถประโยชน์ต่อเนื้อที่
หาได้จากสมการที ่3 

        อรรถประโยชน์ต่อเนื้อที่ =  
เนื้อที่ที่ใช้

เนื้อที่ทัง้หมด
  x  100%       (3) 

 

2.1.3.3 ประสิทธิภาพการใช้เส้นทางล าเลียง 
 เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของเส้นทางล าเลียง
สินค้าว่ามีมากน้อยเพียงใด ค่าประสิทธิภาพการใช้เส้นทาง
ล าเลียง สามารถหาได้จากสมการที่ 4 
ประสิทธิภาพการใช้ =    

            
พื้นที่ว่างบนเส้นทางล าเลียงทีใ่ช้ประโยชนไ์ด้

พื้นที่บนเส้นทางล าเลียงทั้งหมด
  x 100%  (4) 

 

2.1.4 การจ าลองสถานการณ์ 
 การจ าลองสถานการณ์ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคลังสินค้าในปัจจุบันและหลัง 
การปรับปรุง  เพื่อวัดผลของการด า เนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงคลังจริง โดยขั้นตอนในการสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนคือ  
  1. การก าหนดจุดประสงค์  
 2. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลป้อนเข้า  
 3. การสร้างแบบจ าลองเชิงแนวคิดและเชิงคอมพิวเตอร์  
 4. การทดสอบความถูกต้องและความเสมือนจริงของ
แบบจ าลอง 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การใช้ เทคนิคในการออกแบบแผนผังคลังสินค้า
ตามล าดับความส าคัญของสินค้า เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า โดยที่ชวาล  
อมาตยกุล [1] ท าการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยการใช้ตัวแบบเชิงเส้นตรงร่วมกับ
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท าให้มีพื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 
57.90 และเวลาเคลื่อนย้ายอาหารออกจากคลังลดลง 23.08 
นาที หรือ 3.56% กานต์  เจริญสุขและคณะ[2] ท าการ
ก าหนดต าแหน่งของการจัดวางสินค้าที่ใช้ในการผลิตชุดธาร
น้ าใจสภากาชาดไทยตามความถี่ในการใช้งาน ท าให้ลดเวลา
ในการเข้าไปหยิบสินค้าเพื่อท าการจัดชุดจาก 150.46 นาที
ต่อ 1,000 ชุด เป็น 135.03 นาทีต่อ 1,000 ชุด หรือลดลง 

10% ในงานของสุนันทา ศิริ เจริญวัฒน์ [3]  เทคนิคการ
ออกแบบแผนผังคลังสินค้าถูกน ามาใช้ร่วมกับการปรับปรุง
ระบบระบุต าแหน่ง และการบริหารด้วยการมองเห็น ท าให้
สามารถลดเวลาเฉลี่ยในการเบิกจ่ายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จาก 
24 นาที เป็น 11 นาทีต่อครั้ง  เทียนสิน เรืองเกลี้ยงและคณะ
[4] จัดวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตเฟอร์นิ เจอร์ ไม้   โดยวัดผลผ่านแบบจ าลอง
สถานการณ์ พบว่าระยะทางในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
ลดลงร้อยละ 23.39 อุษาวดี อินทร์คล้าย [5] ได้ใช้หลักการ
ในการจัดคลังสินค้าและการควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ ผลที่ได้คือ
เวลาเฉลี่ยในการค้นหาตู้คอนเทนเนอร์ลดลงจาก 3.44 นาที 
เป็น 1.69 นาที  เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์และคณะ[6] ปรับปรุง
ผังโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร โดยใช้เทคนิคการวางผัง
โรงงานอย่างมีระบบ หลังจากการปรับปรุงระยะทางในการ
เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเครื่องจักรลดลง 25.81 และเวลาการ
เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเครื่องจักรลดลงร้อยละ 24.20 และ ณัฐ
ชานันท์ อังศุเศรณีและคณะ[7] โดยออกแบบให้มีการจัดเก็บ
กระดาษลูกฟูกวางท ามุมเฉียงในองศาที่ต่างกัน พบว่าการจัด
วางที่มุมเฉียง 90 องศา มีประสิทธิภาพการจัดเก็บเชิงพื้นที่
มากกว่าการจัดวางที่มุมเฉียง 30 องศา 11% [8] ใช้การ
ออกแบบและวางผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์ในการวัดผล
พบว่าสามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตได้ 30.69 วินาที 
คิดเป็น 2.92% และลดระยะทางในการผลิตลงได้ 6.39 เมตร  
 จะเห็นว่างานวิจัยที่ผ่านมาได้จัดวางสินค้าตามความถี่
ของการเบิกจ่าย เพื่อลดระยะทางในการเข้าไปหยิบสินค้า 
หลักการบริหารด้วยการมองเห็นถูกน าไปใช้เพื่อให้หาสินค้า
ได้เร็ว และเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ถูกน ามาใช้ในการ
ประเมินผลก่อนที่จะมีการปรับปรุงการจัดวางจริง ในงานวิจัย
นี้ได้ใช้หลักการจัดวางสินค้าตามอัตราการหมุนเวียนของ
สินค้าหรือความถี่ ร่วมกับการใช้การบริหารด้วยการมองเห็น 
เพื่อลดเวลาในการเข้าไปหยิบของ  และได้ใช้เทคนิคการ
จ าลองสถานการณ์เพื่อวัดประสิทธิภาพของคลังวัสดุทั่วไปที่
ได้ปรับปรุง 
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3. ข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศึกษา 
3.1 ข้อมูลคลังวัสดุทั่วไป 
 คลังวัสดุทั่วไปจัดเก็บวัสดุทั้งหมด 660 รายการ แบ่ง
ออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุส านักงาน 
วัสดุแบบพิมพ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ มีการบันทึกรายการ
วัสดุแต่ละชนิดลงในระบบ SAP ตามรหัสของวัสดุ พื้นที่คลัง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. พื้นที่ห้องใหญ่ เป็นพื้นที่หลัก

ในการเก็บวัสดุโดยมีอุปกรณ์การจัดเก็บหลักคือชั้นวางและ
พาเลท มีประตูเข้าออกได้ 2 ทางแต่ในการด าเนินงานจะใช้
ประตูที่ 1 เท่านั้น 2. บริเวณส่วนเชื่อมต่อ เป็นห้องที่เชื่อม
ระหว่างห้องใหญ่และห้องเล็ก และเชื่อมกับทางเข้าออกของ
สินค้า 3. บริเวณห้องเล็ก เป็นพื้นที่ที่ใช้ส ารองในการเก็บวัสดุ
โดยภาพรวมของการจัดวางวัสดุในคลังก่อนการปรับปรุงมี
ลักษณะดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แผนผังคลังวัสดุ
 

3.2 ปัญหาการจัดการคลังสินค้า 
 จากการศึกษาการจัดการคลังสินค้าในปัจจุบัน พบ
ปัญหาดังต่อไปนี้  
3.2.1 การระบุต าแหน่งของวัสดุ  
 มีการระบุต าแหน่งของวัสดุไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 
ท าให้วัสดุที่ไม่มีการระบุต าแหน่ง ถูกวางในต าแหน่งที่ไม่
แน่นอน ส่งผลให้ใช้เวลาในการหาวัสดุเพิ่มขึ้น 
3.2.2 การจัดการพื้นที่จัดเก็บ  
 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีการจัดวางวัสดุไม่ตรงกับที่ระบุ 
วัสดุที่มีการเบิกจ่ายบ่อยถูกวางกระจายทั่วคลังท าให้เกิด
ความล่าช้าในการหยิบสินค้าและท าให้วัสดุชนิดอื่นมีพื้นที่ไม่
เพียงพอต่อการจัดวาง นอกจากนี้มีการเก็บวัสดุที่ไม่จ าเป็น
ต่อการใช้งาน อยู่ถึง 26.06% เนื้อที่จัดเก็บในแนวสูงไม่ถูกใช้ 
การจัดเก็บบนชั้นวางไม่มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการวางวัสดุ
ตามทางเดิน ท าให้เวลาในการจัดเตรียมวัสดุเพื่อการเบิกจ่าย
สูงถึง 173 วินาทีต่อใบเบิก  
3.2.3 การบ่งชี้วันหมดอาย ุ 
 การบ่งชี้วันหมดอายุของสินค้าหมวดอุปโภค ยากต่อ
การมองเห็น พนักงานมีความละเลยต่อการตรวจเช็ควัน
หมดอายุสินค้าหมวดนี้  ท าให้มีการส่งสินค้าที่หมดอายุไป
ตามแผนกต่างๆของโรงพยาบาล                                               

 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อ 3 ท าให้ประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้าต่ า  ผู้วิจัยจึงได้ท าการจัดต าแหน่งการวาง
สินค้าใหม่โดยใช้หลักการการวิเคราะห์แบบ ABC ให้เรียง 
ตามความถี่ในการเบิกจ่ายและลดปริมาณของวัสดุที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหว รวมถึงจัดรูปแบบการวางวัสดุใหม่โดยการเพิ่มชั้น
วาง และจัดให้มีการวางซ้อนกระบะส าหรับบรรจุ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุชนิดอื่นๆ ปรับปรุงระบบระบุต าแหน่ง
และใช้หลักการการบริหารจัดการด้วยการมองเห็นมา
ประยุกต์ใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการ
ค้นหาวัสดุ โดยท าการวัดประสิทธิภาพของการจัดการ
คลังสินค้าจากตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัดคือ 1. ประสิทธิภาพการใช้
เส้นทางล าเลียง 2. อรรถประโยชน์ต่อเนื้อที่ ซึ่งสามารถ
ค านวณได้จากสมการที่ 3 และ 4 ตามล าดับ ในส่วนของเวลา
ในการเบิกจ่ายวัสดุของรูปแบบการจัดวางก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง จะท าการเปรียบเทียบผ่านแบบจ าลอง
สถานการณ์ โปรแกรม Arena  

 

1 2 3 
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5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 การล าดับความส าคัญของวัสดุตามความถี่ของการ
เบิกจ่าย   
 วัสดุทั้ง 600 รายการถูกน ามาเรียงล าดับตามความถี่
ของการเบิกจ่ายและแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม A  B และ 
C จ านวนรายการของแต่ละกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2 
5.2 การค านวณปริมาณการจัดเก็บสูงสุด  
1. กรณีวัสดุมีความต้องการสม่ าเสมอ มีรอบเวลาคงที่และ
ความต้องการมีการกระจายตัวแบบปกติ จะค านวณหาระดับ
สินค้าคงคลังสุดสุดได้จากสมการที่ 1 และ 2 โดยวัสดุกลุ่ม A 
และ B มีระดับการให้บริการเท่ากับ  95% และ 85% 
ตามล าดับ  
2. กรณีวัสดุมีความต้องการมีการกระจายตัวแบบไม่ปกติ  
และมีความถี่ในการเบิกจ่าย 12-24 ครั้งต่อปี จะค านวณ
ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดได้จากค่าสูงสุดของความต้องการใน
รอบการสั่ง 
3. กรณีวัสดุมีการเบิกจ่ายน้อยมากจะค านวณระดับสินค้าคง
คลังสูงสุดได้จากผลรวมของความต้องการในรอบ 1 ป ี 
 ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดที่ได้จะน าไปก าหนดเป็นเนื้อที่
จัดเก็บเป็นล าดับต่อไป 
 
ตารางที่ 2 กลุ่มวัสด ุABC ของวัสดุแต่ละหมวด 

หมวด กลุ่มวัสดุ จ านวนรายการ 
6001 A 37 

 B 47 
 C 94 

6002 A 37 
 B 57 
 C 109 

6003 A 19 
 B 28 
 C 152 

6004 A 11 
 B 16 
 C 13 

 
5.3 การจัดวางต าแหน่งในการจัดเก็บวัสดุ 
5.3.1 เกณฑ์ในการจัดวางวัสดุแต่ละหมวด 
 เกณฑ์การจัดวางวัสดุจะแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะของวัสดุดังรูปที่ 2  ในหมวด 6001 วัสดุประเภทวัสดุ 

 

บริโภคจะจัดแยกออกไป และก าหนดให้มีการเบิกจ่ายแบบ 
FIFO เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการส่งสินค้าหมดอายุ
ออกไปยังหน่วยงานที่ต้องการ 

รูปที่ 2 หลักเกณฑ์ในการจัดวางวัสดุ 

 

5.3.2 การพิจารณาการจัดวางต าแหน่งของวัสดุ 

1. ค านวณพื้นที่ที่ใช้วางวัสดุของกลุ่มความถี่ ABC  โดยจะน า 
พื้นที่ที่ต้องการในแต่ละกลุ่มที่ได้จากการค านวณมาพิจารณา  
จ านวนชั้นวางที่ต้องใช้ในการจัดวางวัสดุ ได้ผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 เนื้อที่ที่ใช้จัดเก็บวัสดุแต่ละหมวด 
กลุ่ม
วัสด ุ

เนื้อที่ในการจัดเก็บ (ลบ.ม.) 

6001 6002 6003 6004 รวม 
A 80.5 23.3 7.4 9.3 120.5 
B 9.0 6.3 1.2 2.2 18.7 
C 2.2 5.3 0.4 2.5 10.4 

รวม 91.7 34.9 9.0 14.0 149.6 
 
 2. กลุ่มวัสดุที่มีความถี่มากจะท าการจัดวางไว้ที่บริเวณใกล้
ประตู ดังรูปที่ 4 จะเห็นว่าวัสดุกลุ่ม A จะถูกวางไว้ใกล้ประตู 
และถัดมาจะเป็นกลุ่ม B และ C ตามล าดับ 

 

รูปที่ 3 การจัดวางวัสดุตามกลุ่มความถี่ 
 

3. ท าการจัดกลุ่มวัสดุที่มีความถี่ใกล้เคียงกันไว้ในชั้นวาง
เดียวกัน โดยค านึงถึงความเหมาะสมด้านพื้นที่ 
4. การจัดเรียงวัสดุจะพิจารณาจากชั้นบนสุดก่อน โดยจะ
เรียงจากซ้ายไปขวาตามล าดับรหัสวัสดุ เมื่อเต็มชั้นจึงจะท า
การพิจารณาการจัดวางในชั้นถัดลงมา ดังตัวอย่างในรูปที่ 4 

แนวประตู 
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รูปที่ 4 ตัวอย่างการจัดวางวัสดุภายในชั้นวาง 
 

ผังการจัดวัสดุทุกรายการแสดงในรูปที่ 5 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 แผนผังก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

 

5.4 การปรับปรุงระบบระบุต าแหน่ง 
 การระบุต าแหน่งจะใช้เลขและตัวอักษรรวมทั้งหมด 7 
ตัวเพื่อแสดงต าแหน่งของสินค้าแสดงดังรูปที่ 6  
 
 
 
 

 

รูปที่ 6 ความหมายของเลขและตัวอักษรระบุต าแหน่ง 

 
5.5 การบริหารจัดการด้วยการมองเห็น 
 มีการใช้ป้ายสีเพื่อช่วยในการค้นหาต าแหน่งส่งผลให้
เข้าถึงวัสดุที่ต้องการได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังรูปที่ 7 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ภาพจ าลองป้ายสีบอกต าแหน่ง 

 
5.6 การวัดประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าผ่าน
แบบจ าลองสถานการณ์ 
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5.6.1 แบบจ าลองเชิงความคิดและแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลองสถานการณ์ถูกน ามาใช้วัดผลเวลาที่ใช้ในการ
เบิกจ่ายวัสดุต่อหนึ่งใบเบิก โดยใช้ข้อมูลป้อนเข้าจากเวลาจริง 
วิเคราะห์ค่าการแจกแจงของเวลาผ่านโปรแกรม Input 
Analyzer ใน ARENA 14 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 
1 ส าหรับแบบจ าลองเชิงแนวคิดแสดงดังรูปที่ 8 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลในขั้นตอนการเบิกสินค้า 
ประเภทข้อมูล การแจก

แจง 
ค่าพารามิเตอร์ 

(วินาท)ี 
เวลาในการหาต าแหน่งสินค้า Triangle (5, 12, 15) 
เวลาในการข้ามผ่านสินค้าขวางทาง Uniform (15, 45) 
เวลาในการหยิบสินค้าประเภทกล่อง
ใหญ่และเป็นจ านวนมาก  

Uniform (180, 480) 

เวลาในการหยิบสินค้าประเภทกล่อง
ใหญ่และเป็นจ านวนปานกลาง 

Uniform (60, 180) 

เวลาในการหยิบสินค้าจ านวนมาก Uniform (30, 90) 
เวลาในการหยิบสินค้าจ านวนปานกลาง Uniform (10, 60) 
  

 ก าหนดสภาวะของคลังสินคา้ในปัจจุบันดังตารางที่ 2 
และน าไปสร้างแบบจ าลองเชงิคอมพิวเตอร์ได้ดังรูปที่ 9 
 

ตารางที่ 2 สภาวะที่ก าหนดให้ของคลังสินค้าปัจจุบัน 
จ านวนทรัพยากรในระบบ พนักงาน 1 คน 
ความเร็วในการเดิน 1.11 เมตรต่อวินาที 
บริเวณจัดเก็บที่มีของวางขวางเป็น
ประจ า 

BA, BB, EA, EB, GA, OA, PA
และ พาเลทด้านหลังห้อง จ านวนรอบของการประมวลผล 1000 รอบ 

ความยาวของการประมวลผล/
รอบ 

1 วัน 
เวลาที่ระบบท างาน/วัน 3 ชั่วโมง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แบบจ าลองเชิงความคิด 
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รูปที่ 9 แบบจ าลองคอมพิวเตอร์

 
 จากรูปที่ 9 แบบจ าลองคอมพิวเตอร์แสดงกระบวนการ
เบิกจ่ายสินค้าตั้งแต่การรับใบเบิกเข้ามา การค้นหาสินค้า การ 

 
เดินไปหยิบสินค้าแต่ละกลุ่มด้วยความน่าจะเป็น การเดินข้าม
สินค้าวางกองขวาง การหยิบสินค้าและการเดินกลับมา 
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5.6.2 การตรวจสอบความเสมือนจริงของแบบจ าลอง
สถานการณ์และสถานการณ์จริง 
 การทดสอบความมีนัยส าคัญของความแตกต่างดังรูปที่ 
10 พบว่าค่า P Value มีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถสรุป
ได้ว่าเวลาในการเบิกจ่ายเฉลี่ยของแบบจ าลองสถานการณ์
และเวลาในการเบิกจ่ายจากสภาพการท างานจริงแตกต่างกัน 
ดังนั้น แบบจ าลองสถานการณ์สามารถน ามาใช้อธิบายการ
เบิกจ่ายสินค้าของคลังสินค้าในปัจจุบันได้ 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญของความแตกต่างของเวลาใน
การเบิกจ่ายเฉลี่ยต่อ 1 ใบเบิกของแบบจ าลองและระบบจริง 

 
5.6.3 การเปรียบเทียบเวลาในการเบิกจ่ายก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 
 จากการทดสอบความมีนัยส าคัญของความแตกต่างดัง
รูปที่ 11 พบว่า เวลาในการเบิกสินค้าหลังการปรับปรุงน้อย
กว่าก่อนปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นแนวทางการสร้าง
แผนผังในการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม 
สามารถท าให้เวลาในการเบิกสินค้าเฉลี่ยลดลง 

 

 
 

รูปที่ 11 ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญของความแตกต่างของเวลาใน
การเบิกจ่ายเฉลี่ยต่อ 1 ใบเบิกก่อนและหลังการปรับปรุง 

  
 เมื่อท าการวัดทุกดัชนีชี้วัดที่กล่าวมาในหัวข้อที่ 2 ได้ผล
ดังแสดงในตารางที่ 3  
 
 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพคลังสินค้าก่อนและ
หลังการปรับปรุง 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
คลังสินค้า 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

เปอร์เซ็น
ความ

แตกต่าง 
อรรถประโยชน์ต่อเนื้อที ่ 30.46% 30.69% +0.23% 
ประสิทธิภาพเส้นทาง
ล าเลียง 

74.77% 97.47% +22.7% 

เ วลาในการ เบิ กจ่ าย
เฉลี่ยต่อใบเบิก 

167 
วินาที 

134 วินาที -19.8% 

  
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคลังสินค้า โดยใช้เทคนิคการออกแบบแผนผัง
การจัดเก็บและปรับปรุงระบบระบุต าแหน่ง รวมถึงการน า
หลักการการจัดการด้วยการมองเห็นเข้ามาประยุกต์ใช้ ใน
การศึกษาได้ใช้ตัวแบบจ าลองสถานการณ์มาแสดงพฤติกรรม
ของระบบและวัดผล โดยเปรียบเทียบระหว่างผังคลังสินค้า
ปัจจุบันและหลังการปรับปรุง พบว่าภายใต้อรรถประโยชน์
การใช้ เนื้อที่ที่ เท่ากัน ผังคลังสินค้าหลังการปรับปรุงมี
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ล าเลียงเพิ่มขึ้นจาก 74.77% เป็น 
97.47% และเวลาในการเบิกจ่ายเฉลี่ยต่อใบเบิกลดลงจาก 
167 วินาที เป็น 134 วินาที หรือลดลง 19.8% 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 การวัดผลด้านเวลาเบิกจ่ายเฉลี่ยต่อใบเบิก ได้จ าลอง
เฉพาะวัสดุหมวด 6001 6002 ในกลุ่มความส าคัญ A และ B 
เท่านั้น เนื่องจากความถี่ในการเบิกจ่ายคิดเป็นส่วนใหญ่ของ
ความถี่ทั้งหมด จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากระบบจริง
ไปบ้าง ดังนั้นหากต้องการจ าลองสถานการณ์ให้ได้ค่าที่
แม่นย ามากขึ้น ควรเพิ่มข้อมูลความถี่ในการเบิกจ่ายของวัสดุ
หมวด 6003 6004 และวัสดุกลุ่มความส าคัญ C เข้าไปใน
แบบจ าลองสถานการณ์ด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท างานวิจัยนี้  และ
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ขอขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าไปท างานวิจัยจน
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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Efficiency Improvement in Production Process of Reinforce Concrete Pipe: 
Case Study XYZ Company 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันพบว่าระบบการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาบริษัท XYZ จ ากัด ยังขาดประสิทธิภาพในการท างาน 
เนื่องจากมีขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในสายการผลิต ซึ่งจากปัญหานี้จึงน าไปสู่ต้นทุนการผลิตที่สูง พร้อมทั้งเวลาใน
การผลิตที่ยาวนาน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยน า
เครื่องมือทางวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้น าผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เข้ามาใช้ในการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงน าหลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) ช่วยในการปรับปรุงระบบกระบวนการผลิตให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลจากการศึกษาพบว่า หลังการปรับปรุงกระบวนการและเวลาในการผลิตสามารถลดขั้นตอน
ในการผลิตได้ ซึ่งส่งผลให้ลดระยะเวลาในการผลิตลงร้อยละ 19.88 ของกระบวนการผลิต 
ค าหลัก  การปรับปรุงการผลติ ผังแสดงเหตุและผล ECRS 
 
Abstract 
Currently, production system of reinforced concrete pipes in XYZ Company is not efficient since there 
are unnecessary jobs in the production line. This problem has led to high production cost and longer 
production time. Therefore, the objective of this study is to analyze and improve the procedure of 
producing reinforced concrete pipes by using Industrial Engineering tools. The 7QC Tools, Cause and 
Effect Diagram were used to analyze the causes of problem. Then, the ECRS method (eliminate, 
combine, rearrange and simplify) was presented to reduce waste and develop the new process for 
production system. The result of this study found that the process of solving can reduce unnecessary 
work and production time 19.88% 
Keywords:  Productivity improvement, Cause and Effect Diagram, ECRS 
 
 
1. บทน า 
 บริษัท XYZ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด 40×100, 50×100 และ 60×100 
เซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 128-2549 ซึ่งมีก าลัง
การผลิตสูงสุดประมาณ 66 ท่อน/วัน โดยที่ขั้นตอนการผลิต
โดยร วม เป็ นก ารผลิ ต ในร ะบบกึ่ ง อั ต โ นมั ติ  (Semi-

Automatic) สามารถแบ่งกระบวนการผลิตได้เป็น 4 
กระบวนการหลักๆ ได้แก่ 1) การท าโครงเหล็ก 2) การอัดขึ้น
รูปท่อ 3) ตากท่อ และ 4) จัดเก็บ จากการศึกษาเบื้องต้นพบ
ปัญหากระบวนการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ มีขั้นตอนการ
ท างานที่ซับซ้อน ไม่มีความต่อเนื่องและจ านวนพนักงานที่
มากเกินความจ าเป็น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเวลาในการผลิต จึง
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เป็นสาเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยจาก
กรณีศึกษาท าการพิจารณากระบวนการท าโครงเหล็ก ขนาด 
50×100 เซนติเมตร เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการ
ใช้ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) มาใช้
ท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและใช้วิธีการศึกษางาน 
(Work study) น ามาช่วยในการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน
ของกระบวนการผลิต จากนั้นใช้หลักการ ECRS ในการ
วิเคราะห์ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน จากนั้นท าการ
สร้างอุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์ก าหนดต าแหน่ง ( Jig 
Fixture) เพื่อช่วยในกระบวนการผลิตและจากนั้นท าการ
เปรียบเทียบกระบวนการท างานก่อนและหลังการปรับปรุง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น และเป็นข้อมูล
ในการตั ดสิน ใจสร้ างหรื อใ ช้อุปกรณ์ รู ปแบบใหม่ ใน
กระบวนการผลิตของบริษัท 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 ผังแสดงเหตุและผลหรือผังก้างปลา หมายถึง ผังที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง[1] เป็นหนึ่งในเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง 
(7 QC Tools) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลของ
ปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่ท าให้เกิด โดยทั่วไปจะให้หลักการ 
4M ได้แก่ Man Machine Method Material แต่ใน
ปัจจุบันได้มีการเพิ่มการพิจารณาเป็นหลักการ 4M1E โดย
เพิ่มการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อม หรือ Environment มาช่วย
ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
2.2 การศึกษางาน (Work study) 
 การศึกษางาน เป็นการศึกษาวิธีการ (Method Study) 
และการวัดผลงาน (Work Measurement) ซึ่งใช้ใน
การศึกษากระบวนการท างานต่างๆ เพื่อปรับปรุงการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา
มาตรฐานการท างานให้ดีขึ้น 
2.2.1 แผนภมูิกระบวนการไหล (Flow process chart) 
 แผนภูมิกระบวนการไหล เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึก
กระบวนการผลิตหรือวิธีการท างานให้อยู่ในลักษณะที่เห็นได้
ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ในแผนภูมิแสดงถึงขั้นตอนการ
ท างานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่รับวัตถุดิบ
เข้ามาถึงโรงงาน ติดตามบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบ
นั้นไปเรื่อยๆ ทุกขั้นตอน เช่น ถูกล าเลียงไปยังห้องเก็บ ถูก
ตรวจสอบ ถูกเปลี่ยนรูปร่างโดยเครื่องจักร จนกระทั่งเป็น
ช้ินส่วนหรือน าไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์  ในแผนแผนภูมิ
กระบวนการผลิตจะใช้สัญลักษณ์แสดงถึงความหมายต่างๆ 

ซึ่งสามารถดัดแปลงเพื่อน าไปใช้กับงานอย่างอื่นได้ โดย
สมาคมวิศวกรเครื่องกลของอเมริกา (ASME) [2] แบ่ง
กิจกรรมการท างานออกเป็น 5 ประเภทหลัก ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แผนภูมกิระบวนการผลิต  
สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 
การปฏิบัติ งาน หมายถึ ง กิจกรรมที่ท า ให้วั สดุ 
เปลี่ยนแปลงหรือเป็นการเพิ่มมูลค่า 

 

การขนส่งหรือการขนย้าย หมายถึง กิจกรรมที่ท าให้
วัสดุเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  

 
การตรวจสอบ  หมายถึง กิจกรรมเกี่ ยวกับการ
ตรวจสอบคุณภาพ หรือปริมาณของวัสดุ 

 
การพัก หมายถึง กิจกรรมที่วัสดุถูกเก็บ พัก หรือถูก
ควบคุมเอาไว้  

 
ความล่าช้า หมายถึง กิจกรรมที่มีการหยุดรอหรือพัก
ก่อนที่จะมีการท างานขั้นต่อไป 

 

2.4 การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS 
 การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS เป็น
หลักการที่ประกอบด้วย “Eliminate: E” การก าจัด 
“Combine: C” การรวมกัน “Rearrange: R” การจัดใหม่
และ “Simplify: S” การท าให้ง่าย ซึง่เป็นหลักการง่ายๆ ที่
สามารถใช้เริ่มต้นลดความสญูเปลา่หรือ MUDA ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเทคนิคการคิดวิธีการปรับปรุง ดังนี้ [3] 

- ขจัดสิ่งที่ไมจ่ าเป็น (Eliminate) 
- การรวมสิ่งทีค่วรท าด้วยกัน (Combine) 
- จัดเรยีงล าดับใหม ่(Rearrange) 
- การท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) 

2.5 ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
กระบวนการผลิต โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 
อย่าง (7 QC Tools) การศึกษางาน (Work study) และ
หลักการ ECRS มีอยู่อย่างแพร่หลาย อาทิเช่น อรพรรณ วิชัย
เดช และนิวิท เจริญใจ (2554) [4] ได้ท าการศึกษาการลด
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในการผลิตห้องสะอาด โดยใช้
เทคนิคการปรับปรุงงาน จากนั้นน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาท า
วิเคราะห์ 4M ซึ่งผลจากการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 
พบว่า กระบวนการตัดสังกะสีเป็นขั้นตอนที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง
มากที่สุด หลังจากวิเคราะห์ 4M เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
แล้วจึงน าเทคนิคการปรับปรุงงานต่างๆ เช่น การกระตุ้นให้
เกิดจิตส านึกของการประหยัด การเพิ่มค่าแรงจูงใจ คู่มือการ
ปฏิบัติงานเทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual 
Control) และเทคนิคการท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) ของ
หลักการแบบ ECRS มาปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งก่อนปรับปรุง
ระยะ 3 เดือน มีค่าเฉลี่ยของปริมาณของเสียเท่ากับร้อยละ 
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75.72 หลังท าการปรับปรุงของเสียมีปริมาณลดลงเหลือร้อย
ละ 55.03 ต่อมา ธนิดา สุนารักษ์ (2555) [5] งานวิจัยเป็น
การปรับปรุงการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต ให้กับสายการผลิตขดลวดแม่เหล็ก (Stator) รุ่น D 
Frame ของบริษัทกรณีศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลัก
การศึกษาการเคลื่ อนไหวและเวลา  การปรับสมดุ ล
สายการผลิตและการลดความสูญเปล่าด้วย ECRS ซึ่งผลการ
ด าเนินโครงงาน พบว่า กระบวนการผลิตหลังจากที่ได้
ปรับปรุงมีประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มขึ้น 75.7 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าความแปรปรวนจาก 57.80 เหลือ 34.61 และค่าความเท่า
เทียมในการกระจายงานจาก 10.60 เหลือ 9.44 ตามล าดับ 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ในงานวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
กระบวนการผลิตท่อกรณีศึกษา บริษัท XYZ จ ากัด มีล าดับ
วิธีด าเนินงานวิจัยดังนี้ 1) การคัดกรองกระบวนการ 2) การ
วิเคราะห์ปัญหาและ 3) เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
3.1 การคัดกรองกระบวนการ 
 การศึกษากระบวนการผลิตของ บริษัท XYZ จ ากัด ใน
ขั้นตอนการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด (คสล.) 
40×100, 50×100 และ 60×100 เซนติเมตร พบว่าการผลิต
มีความล่าช้า จึงท าการระดมสมอง (Brainstorming) โดย
การศึกษาหน้างานจริง ตามรูปที่ 1 และ 2 
 

 
รูปที่ 1 กระบวนการท าโครงเหล็กท่อ 

 

 
รูปที่ 2 กระบวนการอัดขึ้นรูปท่อ 

 

3.2 การวิเคราะห์ปัญหา 
 วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุจากผังแสดงเหตุและ
ผล เพื่อเลือกขอบเขตพื้นที่ในการท าวิจัย พร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงานและค้นหา
ประเด็นของการปรับปรุงท่ีส่งผลต่อกระบวนการผลิต เพื่อลด
เวลาที่สูญเปล่า ตามรูปที่ 3 ซึ่งจากการวิเคราะห์ผังแสดงเหตุ
และผล พบว่าปัญหาเกิดจากขั้นตอนการขึ้นโครงเหล็กล่าช้า 
ซึ่งสาเหตุหลักๆ เกิดจากวิธีการท างาน (Method) เนื่องจาก
ขั้นตอนการท างานมีความซับซ้อน เพราะการเช่ือมโครงท่อ
ในแต่ละจุดผู้ปฏิบัติงานต้องเคลื่อนไหวอยู่หลายต าแหน่ง ท า
ให้ข้ันตอนการท างานไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ด้วยเหตุดังกล่าว
จึงได้ท าการออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อช่วยในการลด
ขั้นตอนการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สูงขึ้น 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยแบ่งได้เป็น 2 แบบดังน้ี 
3.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ล้อวัดระยะทาง 
นาฬิกาจับเวลาและสมดุเก็บข้อมลู 
3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
1. ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
2. แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart)  
3. หลักการ ECRS 
4. อุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture) การท างานของอุปกรณ์จับ
ยึดจะมีลักษณะก าหนดต าแหน่งจุดต่างๆ ในการขึ้นโครง
เหล็กและสามารถหมุนได้ โดยจะเป็นการช่วยให้พนักงานไม่
เสียเวลาในการวัดระยะห่างของต าแหน่งการเช่ือมในแต่ละ
จุดพร้อมทั้งยังลดระยะทางในการเคลื่อนที่ในการเช่ือมรอบ
โครงเหล็ก 
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รูปที่ 3 ผังแสดงเหตุและผล 

 

  
(ก) 
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(ข) 

รูปที่ 4 การวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหล (ก) ก่อนการปรับปรุง (ข) หลังการปรับปรุง 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 การวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process 
chart) ก่อนและหลังการปรับปรุง  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ผังแสดงเหตุและผล ท า
ให้ทราบว่าปัญหาเกิดจากขั้นตอนการขึ้นโครงเหล็กล่าช้า จึง 
ได้ท าการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหลในขั้นตอน
ดังกล่าว ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตามรูปที่ 4 (ก) เห็นได้ว่า
ขั้นตอนในการขึ้นโครงเหล็กมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ใช้เวลา
โ ด ย ร วม ทั้ ง ห ม ด  22.54  น า ที / ช้ิ น  ปั ญ ห า ที่ พ บ ใน
กระบวนการท างานคือ ขั้นตอนที่ 4,5,6 เป็นการเช่ือมเหล็ก
สปริง ซึ่งใช้เวลาในการท างานค่อนข้างมากและระยะห่าง
ระหว่างช้ันของเหล็กสปริงไม่เท่ากัน อาจจะท าให้ท่อไม่ได้
มาตรฐาน ดังนั้นจึงน าแนวทางในการแก้ไขโดยใช้หลักการ 
ECRS มาช่วยในการปรับปรุง ซึ่งผลที่ได้จากการคิดและ
วิเคราะห์ในการน าเอาหลักการ ECRS มาใช้ คือ S 
(Simplify) เป็นการปรับปรุงการท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น 
โดยการสร้างอุปกรณ์จับยึด เพื่อช่วยให้การท างานมีความ
สะดวกและง่ายขึ้น จึงได้ท าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์
จับยึดการเช่ือมโครงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด 
40×100, 50×100 และ 60×100 เซนติเมตร เพื่อน าไป
ทดลองใช้งาน ซึ่งผลการวิเคราะห์แผนภูมกิระบวนการไหลใน
ขั้นตอนนี้ พบว่าในขั้นตอนในการขึ้นโครงเหล็กลดลงเหลือ
เพียง 5 ขัน้ตอน ใช้เวลารวม 18.06 นาที/ช้ิน ดังรูปที่ 4 (ข) 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการปรับปรุงก่อน/หลัง 
 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ร้อยละ 

ขั้นตอนการท างาน 7 5 28.57 
ระยะเวลา (นาที) 22.54 18.06 19.88 
ระยะทาง (เมตร) 9.1 5.5 39.56 

 

5. อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
กระบวนการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด (คสล.) 
40×100, 50×100 และ 60×100 เซนติเมตร เป็นการ
ประยุกต์ใช้ผังแสดงเหตุและผล การศึกษางาน หลักการ
ECRS และการใช้อุปกรณ์จับยึด Jig Figure เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างาน ซึ่งผลจากการ
ปรับปรุงสามารถลดขั้นตอนการท างานได้ 2 ขั้นตอน คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 พร้อมทั้งลดเวลาการผลิตไดไ้ด้ 4.48 นาที คิด
เป็นร้อยละ 19.88 และสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนที่
ของพนักงานได้ถึง 3.6 เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.56 ซึ่งผล
การปรับปรุงสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษากระบวนการในการให้บริการฉายรังสีรักษา ในโรงพยาบาลกรณีศึกษาแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากข้อมูลจ านวนผู้ป่วยในอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามีจ านวน
เพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับจ านวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์ระบบการให้บริการ
ผู้ป่วย โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาติดต่อ จนกระทั่งผู้ป่วยได้รับการรักษา เพื่อจะท าการหาจุดปรับปรุงการให้บริการของ
แผนกให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามีสองประเภท คือ 
แบบท่ี 1 ผู้ป่วยที่มารักษาเพื่อบรรเทาอาการ (Palliative) แบบที่2 ผู้ป่วยที่มารักษาเพื่อการรักษาที่หายขาด (Curative) 
โดยผู้ป่วยทั้งสองประเภทมีสัดส่วนการเข้ามารับบริการในแต่ละวันที่แตกต่างกัน แต่ในการรักษาจะต้องใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาร่วมกัน ผู้วิจัยจึงได้น าเอาเทคนิคการจ าลองสถานการณ์เข้ามาช่วยใน
การท าการวิเคราะห์ระบบการให้บริการผูป้่วย เพื่อน าไปสู่การหาจุดที่จะต้องปรับปรงุในกระบวนการให้บรกิารผูป้่วยตอ่ไป 
โดยเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลของระบบ เพื่อน ามาสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ และท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบระบบผ่านแบบจ าลอง เพื่อน าไปสู่การหาจุดที่เป็นข้อจ ากัด 
(Capacity-Constraint Resource) ในระบบการท างาน และหาวิธีปรับปรุงระบบต่อไป 
ค าหลัก  การจ าลองสถานการณ,์ การให้บริการทางการแพทย,์ ข้อจ ากัดในระบบ, การปรับปรุงกระบวนการ 
 
Abstract 

This research aimed to study a health care system of Radiation Oncology department at one 
case study hospital in Chiang Mai province. From historical data up to now, the number of patients 
has increased. To handle the increasing number of patients, the health care system service of this 
department should be analyzed. The operations start from arrival patients at the first contact-point 
until finishing their treatments. Currently, there are two types of patients that are Palliative and 
Curative types. Two types of patients have different daily portions, but they shared medical 
professionals and devices. Thus, simulation technique was used as an evaluation tool of this study. 
The simulation study starts from data collection, simulation model development, model verification 
and validation, and results analysis. Finally, the capacity-constraint resource should be identified and 
improvement solutions are proposed. 
Keywords:  Simulation, Health Care, Capacity-constraint Resource, Operations Improvement 
 
1. บทน า 

จากข้อมูลของคนไทยเสียที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
เป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 60,000 คน ซึ่ง

มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นประเภทที่คร่าชีวิตผู้ป่วย
เพศชายมากที่สุด (16.2%) และในเพศหญิงเสียชีวิตจาก
มะเร็งเต้านมมากที่สุด (37.5%) [1] โดยในการรักษาผู้ป่วย

https://plus.google.com/u/0/117981220802092095006?prsrc=4
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โรคมะเร็ง วิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการฉายรังสีรักษา 
ซึ่งเป้าหมายในการรักษาด้วยการฉายรังสีมี 2 ประเภท คือ 
1)การรักษาให้หายขาด (Curative) ในกลุ่มที่คาดหวังว่าจะ
หายขาด 2)การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative) ใช้
ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  

โดยปั จจุบั น  จ ากข้ อมู ลการรั กษาผู้ ป่ วย ใน
โรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือ หน่วยรังสีวิทยามี
การต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดย ผู้ท าวิจัยได้
ท าการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับในการจ าลองสถานการณ์ 
ในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย ตลอดจนผู้ป่วยได้รับการ
รักษาจนเสร็จสิ้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทดสอบผ่าน
แบบจ าลอง เพื่อน าไปสู่การหาจุดที่เป็นข้อจ ากัดในระบบการ
ท างาน หาวิธีปรับปรุงระบบ และท าการจัดสรรทรัพยากรให้
เพียงพอต่อการให้บริการ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การจ าลองสถานการณ์ 

เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงไม่สามารถที่จะท า
การทดลองหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานได้จนกว่าจะ
มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น การขจัดปัญหาที่อยู่
นอกเหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้น ท าให้กระบวนการผลิต
ช้าลง ดังนั้นการจ าลองสถานการณ์จึงเป็นการออกแบบ
จ าลอง(Model) ของระบบจริง(Real System) แล้ว
ด าเนินการทดลองเพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริง 
และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองก่อนน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที ่
ไม่ได้ให้ค าตอบท่ีเหมาะสมที่สุด(Optimum solution) เพียง
ค าตอบเดียว แต่จะช่วยหาผลลัพธ์เป็นทางเลือกหลาย
ทางเลือก(Scenario) ที่เหมาะสมก่อนน าไปใช้กับสถานการณ์ 
หรือการปฏิบัติงานจริง หากเทียบกับการศึกษาด้วยเวลาโดย
ตรงที่จะใช้งานต้นทุนและเวลาสูงมากกว่าการศึกษาโดยการ
จ าลองสถานการณ์จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันของระบบ และ ซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการ
เกิดความผิดพลาด หรือความล้มเหลวได้ นอกจากนี้หาก
เปรียบเทียบกับเทคนิคการศึกษาด้วยเวลาโดยตรงหรือ
เทคนิคอื่นๆ เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ยังช่วยให้
ประหยัดทั้งต้นทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลใน
กรณีที่มีปริมาณมาก และเวลาใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลนาน 
ได้อีกทางด้วยเป็นการรวบรวมวิธีการต่างๆ ที่ใช้จ าลอง
สถานการณ์จริงหรือพฤติกรรมของระบบต่างๆมาไว้บน
คอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 
เข้ามาช่วยศึกษา โดยมีการเก็บข้อมูล และท าการวิเคราะห์

หารูปแบบที่ถูกต้องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุง
ในอนาคตจริง [2] ซึ่งข้อจ ากัดของการใช้เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์ในการท างานวิจัยนีค้ือเนื่องด้วยข้อมูลด้านเวลาที่
ใช้ในแต่ละกระบวนการโดยเฉพาะขั้นตอนการฉายรังสี มี
ระยะเวลาที่ฉายไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับเทคนิคและอวัยวะที่ได้รับ
การฉายรังสีจึงต้องท าการน าข้อมูลเวลาดังกล่าวมาวิเคราะห์
รูปแบบการกระจายตัวก่อนน าไปใช้ในโปรแกรมจ าลอง
สถานการณ์ต่อไป 
2.2 ทฤษฎีแห่งข้อจ ากัด(Theory of Constraints, TOC) 

งานวิจัยที่กล่าวถึงทฤษฏีแห่งข้อจ ากัด [3 ,4,5] 
สามารถสรุปโดยย่อได้ว่า TOC เป็นหลักการที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงระบบโดยการระบุจุดคอขวดของระบบ ซึ่งเป็นจุดที่
ก าหนดประสิทธิภาพรวมของระบบทั้งหมด และท าการ
ปรับปรุงจุดคอขวด เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์
รวม การด าเนินการตามแนวทางของ TOC ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1)การระบุกระบวนการที่เป็นคอขวด 2)การ
ท าให้จุดคอขวดท างานให้ได้มากที่สุด 3)การวางแผนส าหรับ
ทรัพยากรการผลิตอื่นตามการท างานของจุดคอขวด 4)การ
ยกระดับความสามารถของระบบ หรือการเพิ่มความสามารถ
ของจุดคอขวด 5)หากจุดที่เป็นคอขวดถูกปรับปรุงแล้ว ให้วน
กลับไปท างานที่ขั้นตอนที่ 1 เพื่อหาจุดคอขวดที่อาจจะมีอีก
ได้ในระบบ ซึ่งใน [4] ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการระบุจุด
คอขวด โดยน าเสนอการใช้การจ าลองสถานการณ์เข้ามาช่วย
ระบุจุดคอขวดในระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop) 
ซึ่งมีความซับซ้อนเนื่องจากผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ที่ท า
การผลิตจะมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน 

ในงานวิจัยนี้จึงได้น าเอาทฤษฎีแห่งข้อจ ากัดมาใช้
ร่วมกับการจ าลองสถานการณ์เพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุงใน
การให้บริการผู้ป่วยที่มารับการฉายรังสีรักษาในโรงพยาบาล
กรณีศึกษา 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 การศึกษาสภาพปจัจุบนัของปัญหา 

ก าหนดปัญหาและวางแผนการศึกษาการวิเคราะห์
ระบบการให้บริการรักษาผู้ป่วยหน่วยรังสีรักษาท าการศึกษา
ปัญหา และเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อระบุ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต และวิธีการด าเนินงานของงานวิจัย ท าการศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า 

เก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการสร้างแบบจ าลองส าหรับ
กระบวนการให้บริการรักษาด้วยการฉายรังสี เมื่อเก็บข้อมูล
ครบทุกส่วนจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลรับเข้า( Input 
Analyzer) เนื่องจากข้อมูลที่รับเข้าเหล่านี้มีค่าที่ไม่แน่นอน 
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และเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปการแจกแจง โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลรับเข้าจะใช้เครื่องมือInput Analyzer ในโปรแกรม 
Arena ทดสอบการแจกแจงความน่าจะเป็นของข้อมูล โดยใช้
การตรวจสอบการกระจายตัว 2 วิธี คือวิธีที่1 การทดสอบ
โคโมโกรอฟ-สไมร์นอฟ(Kolmogorov-Smirmov Test) ใช้
ส าหรับทดสอบข้อมูลที่มีน้อยกว่า 50 ข้อมูล และวิธีที่2 การ
ทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ใช้ทดสอบข้อมูล
ที่มีอย่างน้อย 50 ข้อมูล การระบุรูปแบบของข้อมูลน าเข้าจะ
พิจารณาค่า P-value ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ในการ
ยอมรับสมมติฐานหลักของการทดสอบ 
3.3 การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

ท าการสร้างแบบจ าลองระบบการให้บริการผ่าน
โปรแกรม ARENA จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลองด้วยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจ าลองกับ
การด าเนินงานในระบบปัจจุบัน 
3.4 ระบุจุดคอขวดในกระบวนการ 

ผลที่ได้จากการจ าลองสถานการณจ์ะถูกน ามา
วิเคราะหเ์พื่อระบจุุดคอขวดในการให้บริการผู้ป่วย เพื่อ
น าไปสู่การหาแนวทางปรับปรุงในงานวิจัยต่อไป 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 สภาพปัจจุบันของปัญหา 
 หน่วยรังสีรักษาโรคมะเร็งยังไม่สามารถให้บริการ
รักษาผู้ป่วยได้เพียงพอต่อผู้เข้ามารับการรักษาในปัจจุบัน 
จากรูปที่ 1 แสดงจ านวนเฉลี่ยของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการฉายรังสี
รักษาท่ีห้องฉายรังสีรักษา ในช่วงเดือน เมษายน -พฤษภาคม 
พ.ศ.2560 โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามาท าการรักษาเฉลี่ยต่อวัน
ดังนี้ ห้องฉายรังสีที่1=8 คน/ วัน, ห้องฉายรังสีที่2=25 คน/
วัน, ห้องฉายรังสีที่3=25 คน/ วัน และห้องฉายรังสีที่4=41 
คน/ วัน)  
 

 
รูปที่ 1 ร้อยละของจ านวนเฉลี่ยผู้ปว่ยที่เข้ารับการฉายรังสีรักษา ห้อง

ฉายรังสีรักษา 1 – 4 (เดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2560) 
 

ในปัจจุบัน การให้บริการเมื่อผู้ป่วยเข้ามารับการ
รักษาครั้งแรกจะต้องมาท าการติดต่อซักประวัติ และตรวจ
เบื้องต้นก่อนจะถูกส่งให้แพทย์เพื่อวินิจฉัยและแยกประเภท
ในการรักษา เพื่อที่จะส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
จ าลองการรักษาเบื้องต้นซึ่งจะแบ่งออกเป็น การจ าลองรักษา
แบบสองมิติ หรือสามมิติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย , 
ความซับซ้อนของอาการและต าแหน่งรอยโรคที่เป็น จากนั้น
ข้อมูลจากการจ าลองการรักษาเบื้องต้นจะถูกส่งมายัง
หน่วยงานที่ท าการวางแผนการใช้รังสีในการรักษาโดยนัก
ฟิสิกส์จะท าการวางแผนรักษา ซึ่งแต่ละแผนการรักษาใช้
เวลานานไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรอยโรค
และอวัยวะข้างเคียง ซึ่งบางกรณีก็อาจสามารถท าการรักษา
ได้ภายในวันท่ีมาตรวจอาการครั้งแรก แต่บางกรณีต้องอาศัย
การวางแผนนาน 1-3 สัปดาห์ เป็นสาเหตุหนึ่งของการใช้
เวลาในการรักษานาน (รูปที่ 2) หลังจากกระบวนการ การ
วางแผนรักษาเสร็จ ผู้ป่วยจะต้องมาติดต่อที่จุดติดต่อ
เพื่อท่ีจะรอข้อมูลการฉายรังสีจาก นักฟิสิกส์ จากนั้นผู้ป่วยจึง
เข้ารับการรักษาตามห้องฉายรังสีที่เตรียมไว้ โดยหากเป็น
คนไข้ที่เข้ารับการฉายรังสีครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงจุด
ในการฉายรังสีรักษาจะต้องมีแพทย์ตรวจยืนยันการฉาย ณ 
ห้องฉายทุกครั้ง แต่หากเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการฉายรังสีครั้งแรก
แล้วก็ไม่จ าเป็นต้องมีแพทย์ตรวจซ้ า  

 
ผู้ป่วยเข้ามารักษา

(New Patient) 3-5 นาที

ประชุม/ วางแผนแนวทางการรักษา 
(New Case Conference) 

10-15 นาที

การท าการจ าลองการรักษา 
(Digital Simulation/ CT 
Simulation) 5-20 นาที

การวางแผน (Planning) และ 
Verification 1-3 สัปดาห์

การฉายรังสีรักษา (Radiotherapy) 
9-25 นาที

ผู้ป่วยเข้ามารักษา
(New Patient) 3-5 นาที

ประชุม/ วางแผนแนวทางการรักษา 
(New Case Conference) 

10-15 นาที

การท าการจ าลองการรักษา 
(Digital Simulation/ CT 
Simulation) 5-20 นาที

การวางแผน (Planning) และ 
Verification 1-3 สัปดาห์

การฉายรังสีรักษา (Radiotherapy) 
9-25 นาที  

         รูปที่ 2 กระบวนการขั้นตอนในการให้บริการการรักษา 
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4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการจ าลองสถานการณ์และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการในการฉายรังสี
รักษา ประกอบด้วยห้องที่ท าการรักษาจ านวน 4 ห้อง ซึ่งแต่
ละห้องฉายรังสีจะมีเจ้าหน้าที่ฉายรังสีประจ าห้องละ 2 คน 
โดยเริ่มท าการให้บริการในช่วงเวลา 08.00-16.00 น. จาก
การเก็บข้อมูล 1 เดือน โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วย
รังสีรักษา และการบันทึกเก็บข้อมูลจากการให้บริการจริง 
โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการจับเวลาปฏิบัติงานจริงมี
ดังนี ้(รูปที่3) 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ อุปกรณ์

ฉายรังสี

การจัดเตรียมห้องฉาย

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ อุปกรณ์

ฉายรังสี

การจัดเตรียมห้องฉาย  
รูปที่ 3 กระบวนการขั้นตอนในการฉายรังสี 

 
จากการทดสอบข้อมูลด้านเวลาในกระบวนการ

ฉายรังสีรักษาท้ัง 4 ห้อง ซึ่งประกอบด้วย  
1.ระยะเวลาในกระบวนการจัดเตรียมท่าทางของ

ผู้ป่วยและการตั้งค่าระบบที่เครื่องฉายรังสีให้เหมาะสมกับ
ประเภทของการรักษาก่อนท่ีจะท าการฉายรังสีเพื่อรักษา 

2.ระยะเวลาในการฉายรังสีรักษา 
3.ระยะเวลาในการจัดเตรียมห้องฉายเพื่อการฉาย

ครั้งต่อไปจะได้รูปแบบการแจกแจงข้อมูลเวลาที่ศึกษา เป็น
ดังนี ้

 
ตารางที่ 1 รูปแบบการแจกแจงเวลาของการให้บริการ ห้องฉายรังสี 1 

ขั้นตอนในกระบวนการ รูปแบบการแจกแจง p-value 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ 
อุปกรณ์ 

1.5+ERLA(1.28, 2) 0.3 

ฉายรังสี UNIF(6.5, 18.5) 0.713 
การจัดเตรียมห้องฉาย TRIA(0.5,1,3.5) 0.75 

 
ตารางที่ 2 รูปแบบการแจกแจงเวลาของการให้บริการ ห้องฉายรังสี 2  

ขั้นตอนในกระบวนการ รูปแบบการแจกแจง p-value 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ 
อุปกรณ์ 

NORM (3.83, 1.21) 0.072 

ฉายรังสี TRIA(5.5, 19, 21.5) 0.386 
การจัดเตรียมห้องฉาย TRIA (0.5, 1.07, 3.5) > 0.75 

 
 

ตารางที่ 3 รูปแบบการแจกแจงเวลาของการให้บริการ ห้องฉายรังสี 3  

ขั้นตอนในกระบวนการ รูปแบบการแจกแจง p-value 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ 
อุปกรณ์ 

0.5 + LOGN(2.88, 
1.54) 

0.238 

ฉายรังสี 
0.5 + LOGN(3.01, 

2.4) 
0.0553 

การจัดเตรียมห้องฉาย TRIA(0.5, 1.12, 3.5) > 0.75 
 
ตารางที่ 4 รูปแบบการแจกแจงเวลาของการให้บริการ ห้องฉายรังสี 4 

ขั้นตอนในกระบวนการ รูปแบบการแจกแจง p-value 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ 
อุปกรณ์ 

1.5 + LOGN(2.17, 
1.67) 

0.115 

ฉายรังสี POIS (4.44) 0.631 
การจัดเตรียมห้องฉาย TRIA(0.5, 1.12, 3.5) > 0.75 

 
4.3 แบบจ าลองสถานการณ์และความถูกต้องของ
แบบจ าลอง 
 แบบจ าลองของระบบการให้บริการในการฉายรังสี
รั กษาด้ วยโปรแกรม Arena (รู ปที่4)  จะมีขั้ นตอนใน
กระบวนการ คือ การจัดเตรียมท่าทางของผู้ป่วย ตั้งค่าเครื่อง
ฉายรังสีให้ถูกต้องกับเทคนิคที่ใช้ จากนั้นจะต้องมีการยืนยัน
ข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง (Verification) ก่อนท าการฉาย
รังสี เมื่อฉายรังสีเสร็จสิ้นจึงจะท าการจัดเตรียมห้องส าหรับ
การฉายรังสีครั้งต่อไป  
 

 
รูปที่ 4 แบบจ าลองการให้บริการหอ้งฉายรังสีรักษา 

 
จากการทดสอบแบบจ าลองโดยท าการทดสอบ

ทั้งหมด 517 รอบ โดยแต่ละรอบทดสอบนาน 1 วัน และน า
ค่าเวลาที่เกิดขึ้นจากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกับค่าเวลาที่
เกิดจากการท างานจริงในปัจจุบัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
แสดงผลดังตารางที่ 5-8 พบว่า ค่าเวลาที่เกิดขึ้นใน
แบบจ าลองไม่มีความแตกต่างกับค่าเวลาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานจริง จึงสรุปได้ว่า แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมีความ
ถูกต้องในการน าไปใช้งานต่อไป 

 
 
 
 

Patient Arrive Setting Clear Equipment Patient LeaveIrradiation

0      
     0      0

0      
     0
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ตารางที่ 5 เวลาเฉลี่ยในระบบจริงและค่าที่ได้จากการจ าลองที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ห้องรักษาที่ 1 

ขั้นตอนในกระบวนการ 
ค่าเฉลี่ยเวลา
จากระบบ
จริง(นาที) 

ช่วงความเชื่อมั่น
95% (นาที) 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ อุปกรณ์ 4.36 (1.71, 11.90) 
ฉายรังสี แยก Type 12.40 (7.51, 17.96) 
ออกจากหอ้งฉายรังส ี 1.93 (0.65, 3.07) 

 
ตารางที่ 6 เวลาเฉลี่ยในระบบจริงและค่าที่ได้จากการจ าลองที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ห้องรักษาที่ 2 

ขั้นตอนในกระบวนการ 
ค่าเฉลี่ยเวลา
จากระบบจริง  

(นาที) 

ช่วงความเชื่อมั่น
95% (นาที) 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ อุปกรณ์ 4.08 (3.84, 4.27) 
ฉายรังสี แยก Type 15.57 (14.48, 16.04) 
ออกจากหอ้งฉายรังส ี 1.81 (1.59, 2.04) 

 
ตารางที่ 7 แสดงเวลาเฉลี่ยในระบบจริงและค่าที่ได้จากการจ าลองที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ห้องรักษาที่ 3 

ขั้นตอนในกระบวนการ 
ค่าเฉลี่ยเวลา
จากระบบจริง

(นาที) 

ช่วงความเชื่อมั่น
95% (นาที) 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ อุปกรณ์ 3.46 (3.17, 3.76) 
ฉายรังสี แยก Type 3.32 (3.23, 3.37) 
ออกจากหอ้งฉายรังส ี 1.67 (1.49, 1.80) 

 
ตารางที่ 8 เวลาเฉลี่ยในระบบจริงและค่าที่ได้จากการจ าลองที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ห้องรักษาที่ 4 

ขั้นตอนในกระบวนการ 
ค่าเฉลี่ยเวลา
จากระบบจริง

(นาที) 

ช่วงความเชื่อมัน
95% (นาที) 

จัดเตรียมท่าผู้ป่วย/ อุปกรณ์ 4.16 (3.75, 4.53) 
ฉายรังสี แยก Type 4.39 (4.02, 4.68) 
ออกจากหอ้งฉายรังส ี 1.65 (1.34, 1.92) 

 
4.4 ผลการระบุจุดคอขวดของกระบวนการ 

ผลจากการจ าลองสถานการณ์ของกระบวนการ
ท างานท้ัง 4 ห้องที่ใช้รักษาผู้ป่วย สามารถแสดงได้ดังกราฟที่ 
5-8 

 

 
รูปที่ 5 แสดงเวลารวมการฉายรังสีรักษาห้องฉายรังสี 1 

 

 
รูปที่ 6 แสดงเวลารวมการฉายรังสีรักษาห้องฉายรังสี 2 

 

 
รูปที่ 7 แสดงเวลารวมการฉายรังสีรักษาห้องฉายรังสี 3 

 

 
รูปที่ 8 แสดงเวลารวมการฉายรังสีรักษาห้องฉายรังสี 4 
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จากกราฟรูปที่ 5 และรูปที่ 6 จะแสดงให้เห็นว่า
เวลาที่ใช้ในกระบวนการฉายรังสีนั้นมีการใช้ระยะเวลาที่นาน
กว่ากระบวนการอื่น เนื่องจากห้องฉายรังสี 1 และ 2 เป็น
ห้องที่มีการใช้เทคนิคในการฉายแบบสามมิติเป็นส่วนใหญ่ 
และขึ้นกับปริมาณรังสีที่ฉายซึ่งจะมีการใช้เวลาการฉายที่
นานกว่าเทคนิคอ่ืน จากกราฟรูปที่ 7 และรูปที่ 8 จะแสดงให้
เห็นว่า เวลาที่ใช้ในกระบวนการจัดเตรียมท่าผู้ป่วย และ
อุปกรณ์มีการใช้ระยะเวลาที่นานกว่ากระบวนการอื่น  
เนื่องจากห้องฉายรังสี 3 และ 4 มีการฉายรังสีด้วยกันหลาย
เทคนิคจึงท าให้มีการใช้เวลานานส าหรับการจัดเตรียมท่า 
และตั้งค่าเครื่องฉายรังสี 

จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ส าหรับห้อง
รักษาท่ี 1 และ 2 กระบวนการที่เป็นคอขวด คือ ขั้นตอนการ
ฉายรังสี และส าหรับห้องรักษาที่ 3 และ 4 กระบวนการที่
เป็นคอขวดคือ ขั้นตอนการเตรียมท่าผู้ป่วยและอุปกรณ์  
 
5. สรุปผลและงานวิจัยในอนาคต 

 การให้บริการรังสีรักษาแก่ผู้ป่วยเป็นกระบวนการที่
มีความผันแปรสูงเนื่องจาก อาการของผู้ป่วย และขั้นตอนใน
การรักษาที่มีหลากหลายเนื่องจากประเภทและอาการของ
ผู้ป่วยนั่นเอง จากการศึกษาระบบการให้บริการการฉายรังสี
รักษาด้วยการจ าลองสถานการณ์ พบว่าห้องฉายรังสีที่ 1 
และ 2 มขีั้นตอนการฉายรังสีที่เป็นจุดคอขวด ห้องฉายรังสีที ่
3 และ 4 มีขั้นตอนการจัดเตรียมท่าผู้ป่วย และอุปกรณ์เป็น
จุดคอขวด โดยงานวิจัยในขั้นต่อไปจะต้องมาการศึกษา
ขั้นตอนที่เป็นจุดคอขวดโดยละเอียด เพื่อท าการน าเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย
ต่อไป ซึ่งจุดคอขวดที่พบส าหรับห้องฉายรังสีรักษาที่ 1 และ 
2 จะเกี่ยวข้องกับการรักษาเชิงเทคนิคของแพทย์ แต่ส าหรับ
ห้องฉายรังสีที่ 3 และ 4 ที่จุดคอขวดอยู่ที่ขั้นตอนการเตรียม
ผู้ป่วยและอุปกรณ์ สามารถวิเคราะห์และใช้หลักการการ
ปรับปรุงงานเข้ามาพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกในการจัดตารางการผลิตแบบขนานผสมแบบไหลเลื่อนส าหรับการผลิต
แบตเตอรี่ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีระยะเวลาปิดงาน (Make span) น้อยที่สุด โดยได้ท าการทดลองจัด
ตารางการผลิต 3 วิธีประกอบด้วย 1. วิธีผสมผสานระหว่างลิสท์ สเก็ตดูลิ่ง (List Scheduling: LS) กฎการจัดงานที่มี
ก าหนดส่งงานเร็วที่สุดท าก่อน (Earliest Due Date: EDD) และวิธีของสมิธ (Smith’s Method: SMITH)                                  
2. วิธีผสมผสานระหว่าง LS  กฎงานที่มีเวลาการท างานน้อยท าก่อน (Shortest Processing Time: SPT) และ SMITH  
3. วิธีของเคมเบล์ดูเดคและสมิธ (Campbell, Dudek and Smith’s Method: CDS) การจัดงานทั้ง 3 ถูกน าไปใช้
ทดลองจัดตารางการผลิตแบตเตอรี่ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2559 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 3 วิธีสามารถลด
เวลาปิดงานลงได้จากวิธีการปัจจุบันของโรงงานเฉลี่ย 10.75% และเมื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดแบตเตอรี่และ
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะพบว่าวิธีที่ 2 ได้ค่าเวลาปิดงานของระบบน้อยที่สุดจากวิธีการเดิม 85 วันเหลือ 72 วันหรือ
ลดลง 15%  
ค าหลัก : การจัดตารางการผลิต / กฎการจัดล าดับความส าคัญ / วิธีฮิวริสติก /ระบบเครื่องจักรแบบขนาน / ระบบผลิต
แบบไหลเลื่อน  
 
Abstract 
This research aims to apply the heuristic method of scheduling mixed production for a variety of 
battery products to provide the minimum makespan. This experiments use 3 heuristic methods for 
scheduling, consisting of: 1. A mixed heuristic of List Scheduling (LS), Earliest Due Date (EDD) and 
Smith's method (SMITH). 2. A mixed heuristic of LS, Shortest Processing Time (SPT) and SMITH. 3. The 
methods of Campbell, Dudek and Smith (CDS). All three methods are applied to solve the scheduling 
of February – April 2016 and the results show that all methods can reduce the makespan from the 
current method equally with the average of 10.75%. When the variety of battery types and 
production volumes increase the mixed heuristic of LS, SPT and SMITH provides the minimum 
makespan. It can reduce the makespan from 85 days to 72 days or reduce 15%  
Keywords :  Production Scheduling, Priority Dispatching Rules, Heuristic Method, Parallel Machines, 
Flow Shop  
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1. บทน า 
การวางแผนการผลิตมีบทบาทอย่างมากในงาน

อุตสาหกรรมเนื่องจากการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สามารถลดค่า ใ ช้จ่ ายที่ ไม่ จ า เป็น  ผลิตสินค้ า ได้ ตาม
ก าหนดเวลา ส่งผลให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือและได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับองค์กร  งานวิจัยนี้พัฒนาวิธีการจัดตารางการ
ผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กรณีศึกษาที่มี
ลักษณะการผลิตเป็นแบบตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ระบบการ
ผลิตมีลักษณะผสมระหว่างการผลิตแบบขนานผสมแบบไหล
เลื่อน ซึ่งปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษาประสบปัญหาด้านการจัด
ตารางการผลิต กล่าวคือการผลิตแบตเตอรี่มีระยะปิดงานที่
มากเกินไปเป็นผลให้งานเสร็จใกล้ก าหนดส่งมอบมากเกินไป
ท าให้มีเวลาส าหรับเตรยีมการขนส่งน้อยลง และมีโอกาสที่จะ
ท าให้ส่งมอบไม่ทัน จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้ใช้วิธีฮิวริสติกใน
การจัดตารางการผลิตแบตเตอรี่ให้เสร็จเร็วข้ึน ทั้งนี้เพื่อท าให้
มีเวลาในการขนส่งเพิ่มขึ้นหรือสามารถจัดการขนส่งได้เร็วขึ้น 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบเคร่ืองจักรแบบขนาน (Parallel Machines) 
[1] 
 ระบบการผลิตแบบขั้นตอนเดียวที่มี เครื่องจักรที่
สามารถท างานทดแทนกันได้มากกว่า 1 เครื่อง โดยน า
เครื่องจักรเหล่านี้มาขนานกันเพ่ือช่วยกันท างาน 
2.2 ระบบการผลิตแบบไหลเลื่อน (Flow Shop) [1] 
 ระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนจะมีลักษณะเฉพาะที่
ส าคัญคือ แต่ละงานจะมีการขั้นตอนการท างานมากกว่า 1 
ขั้นตอนและมีเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 เครื่อง โดย
เครื่องจักรจะถูกน ามาเรียงต่อกันแบบอนุกรม 
2.3 การจัดตารางการผลิตแบบฮิวริสติก (Heuristics) [1] 
กฎฮิวริสติกที่น ามาใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
2.3.1 กฎการจัดล าดับความส าคัญ (Priority Dispatching 
Rules) เป็นกฎที่ใช้เลือกขั้นตอนการท างาน (Operation) ซึ่ง
กฎเกณฑ์ที่เป็นฮิวริสติกเหล่านี้ ได้แก่ 
- ก าหนดส่งมอบเร็วสุด (Earliest Due Date: EDD) [2] เป็น
การจัดล าดับงาน โดยให้ท างานที่มีก าหนดส่งมอบเร็วที่สุด
ก่อน 
- เกณฑ์เวลาการท างานน้อยก่อน (Shortest Processing 
Time: SPT) เป็นการจัดล าดับงานโดยให้ท างานที่ใช้เวลาสั้น
ที่สุดก่อน 
2.3.2 วิธีการหาค าตอบด้วยฮิวริสติกของระบบเครื่องจักร
เดี่ยว 
- วิธีการของสมิธ (Smith’s Method) ต้องการให้มีเวลา
ล่าช้าเท่ากับ 0 และมีเวลางานอยู่ในระบบเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

2.3.3 วิธีการหาค าตอบด้วยฮิวริสติกของระบบเครื่องจักร
แบบขนาน 
- วิธีการลิส สเก็ตดิวลิ่ง (List Scheduling: LS) น ามาใช้ใน
การจัดตารางการผลิตในระบบเครื่องจักรขนานที่เหมือนกัน
โดยไม่มีงานแทรกโดยมีเป้าหมายให้เวลาปิดงานน้อยลง 
2.3.4 วิธีการของเคมเบล์ ดูเดคและสมิธ (Campbell, 
Dudek and Smith’s Method: CDS) [3] เป็นวิธีที่เหมาะ
กับการจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตไหลเลื่อนที่มี
เครื่องจักรมากกว่า 2 เครื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างชุดข้อมูลการ
ผลิต (y) จ านวน m-1 ชุด จากนั้นจะใช้หลักการของ 
Johnson ในการจัดตารางการผลิตของแต่ละชุดข้อมูล และ
เลือกตารางการผลิตที่มีเวลาปิดงานของระบบน้อยที่สุดเป็น
ค าตอบ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุเทพ บุตรดี ชัยวัฒน์ นุ่มทอง และ ปัญจพร แพใหญ่ 
[4] ได้เสนอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดตาราง
การผลิต โดยใช้ฮิวริสติกEDD, LPT, SPT, Slack/TP, Slack, 
AVPRO ศิวรักษ์ อินต๊ะวงค์ [5] ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรม
ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธี CDS เพื่อหาเวลาปิด
งานของระบบน้อยที่สุด กัญชลา สุดตาชาติ [6] ได้น าเสนอ
ปัญหาการจัดล าดับ  การผลิตในระบบการผลิตแบบ
เครื่องจักรขนาน โดยได้น าเสนอฮิวริสติกส าหรับปัญหาที่มี
ขนาดใหญ่ ส าหรับโกศล จิตต์ตรง [7]  ได้จัดตารางผลิต 
ช้ินส่วนแม่พิมพ์เพื่อแก้ปัญหาการส่งมอบโดยใช้เกณฑ์ก าหนด
ส่งงานเร็วที่สุด และเวลาช้าสุดที่จะเริ่มงาน มาจัดล าดับการ
ผลิต และอภันตรี สาหร่าย [8] ได้เสนอวิธีการจัดตารางการ
ผลิตของเลนส์ โดยใชเกณฑ์ก าหนดส่งงานเร็วที่สุด  และ
เกณฑ์เวลาการท างานน้อยก่อน ส าหรับ และอธิวัฒน์ มี
สมหวัง [9] ใช้วิธีฮิวริสติกแบบผสาน (Hybrid Heuristic) ซึ่ง
วิธีนีไ้ด้ผลดีกว่าฮิวริสติกแบบเดี่ยว อณจ ชัยมณี และวิสุทธิ์ สุ
พิทักษ์ [10] ได้พัฒนากระบวนการทางฮิวริสติกประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ 1.สร้างล าดับงานเข้าเครื่องจักร 2.กระจาย
งานเข้าเครื่อง 3.หาเวลาเริ่มและสิ้นสุดของงานโดยการสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผน พบว่าวิธีที่พัฒนาให้
ค าตอบที่ดีในระยะเวลาประมวลผลที่ จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านจะเห็นว่าฮิวริสติกเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้หาค าตอบที่ยอมรับได้ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธี
ฮิวริสติกแบบผสมผสานในการจัดตารางการผลิตแบตเตอรี่ที่
มีลักษณะการผลิตเป็นแบบไหลเลื่อนผสมแบบขนานเพื่อให้มี
เวลาปิดงานท่ีน้อยที่สุด 
 
3. การด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยประกอบด้วยศึกษาการ
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ผลิต และการจัดตารางการผลิตในปัจจุบัน พัฒนาวิธีการ             
ฮิวริสติกส าหรับการจัดตารางการผลิตทดสอบประสิทธิภาพ
ของวิธีการจัดตารางการผลิตที่น าเสนอเปรยีบเทียบกับวิธีการ
เดิมและสรุปผลการวิจัย รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมี
ดังต่อไปนี้  
3.1 กระบวนการผลิตแบตเตอร่ี  

ผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ แบตเตอรี่ส าหรับยานพาหนะทาง
ทหาร(N) แบตเตอรี่ส าหรับรถไฟ(TR) และแบตเตอรี่ส าหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์(D) แต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์หลายรุ่น เช่น 
แบตเตอรี่ส าหรับยานพาหนะทางทหาร จะมีผลิตภัณฑ์รุ่น 
N40, N60 NS60L, N50, N60, N60L, N70, NS70, N70L, 
N70Z, N100, N120, N150, N200 แบตเตอรี่ส าหรับรถไฟ
จะมีผลิตภัณฑ์รุ่น TRA-12 และ TRE8-6 และแบตเตอรี่
ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีผลิตภัณฑ์รุ่น DC125 และ 4D 
การผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 กลุ่มจะถูกผลิตที่สายการผลิตเดียวกันซึ่ง
เป็นสายการผลิตแบบขนานผสมไหลเลื่อน ขั้นตอนการผลิต
แสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่ 
 
 จากรูปทที่ 1 จะเห็นว่าขั้นตอนการหล่อเป็นขั้นตอน
การผลิตที่มีระบบเครื่องจักรเป็นแบบขนาน และตั้งแต่การ
ละเลงแผ่นธาตุไปจนถึงการประกอบแบตเตอรี่จะมีระบบ
เครื่องจักรเป็นแบบไหลเลื่อน 

3.2 การจัดตารางการผลิตในปัจจุบัน 
การจัดตารางการผลิตในปัจจุบันจะใช้เกณฑ์ค าสั่งซื้อ

ของลูกค้าใดที่มีก าหนดส่งมอบเร็วสุดก็จะท าค าสั่งซื้อนั้นก่อน 
โดยแต่ละค าสั่งซื้ออาจมีการสั่งซื้อแบตเตอรี่หลายชนิดการ
ตัดสินใจโดยการใช้เกณฑ์นี้ท าให้ใช้เวลาในการตั้งเครื่องจักร
สูง เพราะต้องมีการเปลี่ยนการผลิตบ่อยท าให้มีระยะเวลา 

ปิดงานที่มากเกินไป ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีฮิวริสติกเพื่อจัดตาราง
การผลิตแบตเตอรี่ให้มีระยะปิดงานท่ีสั้นลง 

3.3 วิธีการจัดตารางการผลิตที่น าเสนอ 
การจัดตารางการผลิตจะเริ่มแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์  

ตามชนิดแผ่นธาตุที่ใช้ประกอบเป็นแบตเตอรี่ชนิดนั้นๆ ก่อน
จากนั้นค านวณจ านวนแผ่นธาตุและเวลาที่ใช้ในการผลิตของ
แต่ละขั้นตอน จัดตารางการผลิตของแผ่นธาตุและประกอบ
เป็นแบตเตอรี่ตามค าสั่งซื้อรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมี
ดังต่อไปนี้  
3.3.1 การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์  

หลังจากที่ได้รับค าสั่งซื้อของแต่ละเดือน จะท าการ
แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของแผ่นธาตุ เพื่อท่ีจะท าการ
ผลิตแผ่นธาตุทั้งหมดที่ต้องการใช้ส าหรับเดือนนั้นก่อน 
ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มแผ่นธาตุดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การแยกชนิดผลิตภัณฑ์ตามชนิดของแผ่นธาตุ 
ผลิตภัณฑ์ แผ่นธาตุ จ านวนแผ่น ผลิตภัณฑ์ แผ่นธาตุ จ านวนแผ่น 

  ข้ัว + ข้ัว -   ข้ัว + ข้ัว - 
N 40 N+/N- 24 30 MBA 38 P3/N3 60 66 
NS 60 N+/N- 30 36 2 HN N+/N- 30 36 

NS 60 L N+/N- 30 36 6 TN (S) N+/N- 66 72 
N 50 P3/N3 24 30 6 TN (M) N+/N- 66 72 
N 60 P3/N3 30 36 65 -1 P4/N4 78 84 

N 60 L P3/N3 30 36 4 D P4/N4 66 72 
NS 70 P3/N3 36 42 N 150 P4/N4 66 72 
UNX P3/N3 36 42 N 200 P4/N4 84 90 
N 70 P3/N3 36 42 LV 13-6 P4/N4 84 90 

N 70 L P3/N3 36 42 8D P4/N4 48 51 
N 70 Z P3/N3 42 48 TRA 12 TRA+/TRA- 12 13 
N 100 P3/N3 48 54 TRA 8-6 TRE+/TRE- 24 27 
N 120 P3/N3 60 66     

 
3.3.2 ค านวณจ านวนแผ่นธาตุและเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
การผลิต 
ก าหนดให้       คือใบสั่งงานที่   แบตเตอรี่ชนิด   โดยที ่               
          และ            
   คือ จ านวนแผ่นธาตุชนิด   ที่ใช้ในการประกอบ 
     แบตเตอรี่ 1 ลูก (แผ่น) โดยที ่          

   คือจ านวนทั้งหมดของแผ่นธาตุชนิด   
    คือจ านวนแบตเตอรี่ใบสั่งงานท่ี   แบตเตอรี่ชนิด   (ลูก) 
   คือขั้วบวกของแผ่นธาตุชนิด   
   คือขั้วลบของแผ่นธาตุชนิด   
T คือเวลาที่ใช้ (วัน) 
หมายเหตุ แบตเตอรี่มี 23 ชนิด แผ่นธาตุมี 5 ชนิด 
จ านวนแผ่นธาตุของแบตเตอรี่ในใบสั่งค านวณจากสมการที่ 1   

                                    (1) 
โดยที ่ 

    คือ N+, N-                  

สายการผลิต 
แบบขนาน 

สายการผลิต 
แบบไหลเลื่อน 

วัตถุดิบ 

หล่อโครงตะกั่ว                              
เครื่องจักร 1 
(รถธุรการ) 

 

วัตถุดิบ 

หล่อโครงตะกั่ว                             
เครื่องจักร 2  
(รถธุรการ) 

 

หล่อโครงตะกั่ว                             
(รถไฟ) 

 

ล้างน้ าและอบแห้ง 
 

ฟอร์มแผ่นธาตุ 

ละเลงแผน่ธาต ุ

ตัดแผ่นธาตุ 
 

ประกอบแบตเตอรี่ 
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    คือ P3, N3                    
    คือ P4, N4      
    คือ TRA+, TRA-                                         
    คือ TRE+, TRE-       

ส าหรับเวลาที่ใช้ในการผลิต (Processing Time: T) ของแต่
ละขั้นตอนค านวณได้ดังนี้   
- ขั้นตอนการหล่อโครงตะกั่ว ค านวณเวลาที่ใช้ในการหล่อ
โครงตะกั่ว (T) แสดงในสมการที่ 2 
                          

  

      
             เมื่อ k=1,2,3 

                  
  

      
             เมื่อ k=1,2,3      (2) 

                          
  

     
                 เมื่อ        

- ขั้นตอนละเลงแผ่นธาตุ ค านวณเวลาที่ใช้ในการละเลงแผ่น
ธาตุขั้วบวกและลบแสดงในสมการที่ 3 และ 4 ตามล าดับ 
                               

     

     
                        (3) 

                                
     

     
                        (4) 

- ขั้นตอนการฟอร์มแผ่นธาตุ ค านวณเวลาที่ใช้ในการฟอร์ม
แผ่นธาตุแสดงในสมการที่ 5   
                                     

  

     
                     (5) 

- ขั้นตอนการล้างน้ าและอบแห้ง ค านวณเวลาที่ใช้ในการล้าง
และอบแห้งแสดงในสมการที่ 6, 7 และ 8 ตามล าดับ 
                                    

  

     
                         (6) 

                                     
  

     
                 (7) 

                                     
  

     
                 (8) 

- ขั้นตอนการตัดแผ่นธาตุ ค านวณเวลาที่ใช้ในการตัดแผ่น
ธาตุแสดงในสมการที่ 9 
                                    

  

     
                        (9) 

- ขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่ ค านวณเวลาที่ใช้ในการ
ประกอบแบตเตอรี่แสดงในสมการที่ 10, 11 และ12  
ตามล าดับ 

                                    
  

     
                       (10) 

                                        
  

     
                (11) 

                                         
  

     
                (12) 

หมายเหตุ ตัวเลขท่ีน าไปหารค่า Xk  ในสมการที่ 2 และ 5-12 
และตัวเลขท่ีน าไปหารคา่ nijAk และ nijBk ในสมการที่ 3 และ 
4 ตามล าดบัคือ คือก าลังการผลติของเครื่องจักรในข้ันตอน
นั้น หน่วยเป็นแผ่น/วัน 
3.3.3 การจัดตารางการผลิต 

งานวิจัยนีไ้ด้ท าการจัดตารางการผลิต 3 วิธี ดังนี้  
1) วิธีผสมผสานระหว่าง LS  EDD และ SMITH :  จัดตาราง
การผลิตโดยยึดล าดับการท างานจากระบบเครื่องจักรแบบ
ขนาน(กระบวนการหล่อ) โดยใช้วิธี LS และใช้วิธี SMITH กับ

การหล่อในกรณีที่เป็นแบตเตอรี่รถไฟ จากนั้นจึงใช้ EDD 
เพื่อจัดล าดับการท างาน 
2) วิธีผสมผสานระหว่าง LS  SPT และ SMITH :  จัดตาราง
การผลิตโดยยึดล าดับการท างานจากระบบเครื่องจักรแบบ
ขนานโดยใช้วิธี LS และใช้วิธี SMITH กับการหล่อในกรณีที่
เป็นแบตเตอรี่รถไฟ จากนั้นจึงใช้ SPT เพื่อจัดล าดับการ
ท างาน 
3) CDS :  จัดตารางการผลิตให้กับการผลิตโดยยึดล าดับการ
ท างานจากระบบเครื่องจักรแบบไหลเลื่อน โดยใช้วิธี CDS 
เพื่อจัดล าดับการท างาน 
3.3.4 ทดสอบประสิทธิภาพของตารางการผลิต 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ.2559  ในแต่
ละเดือนจะมีจ านวนใบสั่งซื้อเท่ากับ 5, 6 และ 3 ตามล าดับ
โดยมชีนิดผลิตภัณฑ์และจ านวนในแต่ละเดือนดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ชนิดผลิตภัณฑ์และจ านวนในแต่ละเดือน 
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 

ผลิตภัณฑ์ จ านวน (ลูก) ผลิตภัณฑ์ จ านวน (ลูก) ผลิตภัณฑ์ จ านวน (ลูก) 
N 200 16 N 200 34 N 200 55 
N 150 5 N 150 136 N 150 22 
N 120 3 N 120 343 N 120 2 
N 100 33 N 100 135 N 70 L 3 
N 70 Z 22 6 TN 88 N 70 1 
N 70 5     
NS 60 11     

 นอกจากนี้ยังได้สร้างโจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติม โดยให้มี
จ านวนชนิดผลิตภัณฑ์หลากหลายและมีจ านวนมากกว่าที่
เป็นอยู่ตามจริงโดยรับใบสั่งซื้อทั้งหมด 4 ใบ โดยมีชนิด
ผลิตภัณฑ์และจ านวนของโจทย์ตัวอย่างดังตารางที่ 3 ซึ่งมี
จ านวนชนิดผลิตภัณฑ์ และจ านวนต่อชนิดมากขึ้น ส าหรับ
ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการจัดตารางการผลิต คือ เวลาปิดงาน  
 
4. ผลการทดลอง 

ผลจากการจัดตารางการผลิตแสดงในตารางที่ 4 ซึ่ง
เป็นเวลาปิดงานท่ีได้จากการจัดตารางการผลิตโดยวิธีต่างๆ 
ตารางที่ 3 ชนิดผลิตภัณฑ์และจ านวนของโจทย์ตัวอย่าง 

ผลิตภัณฑ์ จ านวน (ลูก) 
N 40 120 
N 60 100 

N 60 L 160 
N 150 18 

NS 60 L 30 
N 70 300 
NS 70 80 
N 200 500 
N 100 500 
TRA 500 
TRE 500 
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ตารางที่ 4 เวลาปิดงานของการจัดตารางการผลิตโดยวธิีต่างๆ 
เดือน ผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ ระยะเวลาปิดงาน (วัน) 

 (ชนิด) (ลูก) วิธี 1 วิธี 2 วิธี 3 วิธี 4 
ก.พ. 9 224 32 28 28 28 
มี.ค. 12 751 42 38 38 38 
เม.ย. 5 83 25 23 23 23 
โจทย์

ตัวอย่าง 
15 2,970 85 74 72 74 

เวลาปิดงานลดลงเฉลี่ย 10.75% 10.75% 11.33% 
หมายเหตุ วิธ ี1 : วิธีปจัจุบัน , วธิี 2 : LS EDD และ SMITH , วิธี 3 :  
 LS SPT และ SMITH , วิธ ี4 : CDS  
 

 จากตารางที่ 4 จะพบว่าจ านวนเวลาปิดงานของการ
ผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน โดยวิธีการฮิวริสติก ทั้ง 3 
วิธีนั้นลดลงจากการจัดตารางการผลิตโดยวิธีการเดิมของ
โรงงานกรณีศึกษา จาก 32, 42 และ 25 วัน เป็น 28, 38 

และ 23 ตามล าดับ คิดเป็น  12.5%, 9.5% และ 8.0% 
ตามล าดับ จะเห็นว่าโจทย์ท่ีมีชนิดและจ านวนผลิตของแต่ละ
ชนิดน้อย ผลลัพธ์ที่ได้ของทั้ง 3 วิธีไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าชนิด
และจ านวนผลิตมากขึ้น เช่นในกรณีของโจทย์ตัวอย่างที่มี
ความหลากหลายของจ านวนและชนิดที่เพิ่มมากขึ้น วิธีผสม
ระหว่าง LS SPT และ SMITH จะมีระยะเวลาปิดงานลดลง
จาก 85 วัน เป็น 72 วันเมื่อเทียบกับวิธีการเดิมหรือลดลงได้ 
15.3% ส าหรับอีก 2 วิธีที่เหลือ มีเวลาปิดงานลดลงจาก 85 
วัน เป็น 74 วันเมื่อเทียบกับวิธีการเดิมหรือลดลง 13.0% 
ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดตารางการผลิตโดยวิธี
ผสมระหว่าง LS SPT และ SMITH ของเดือนมีนาคม แสดง
ในรูปที่ 2  และ ในส่วนของรายละเอียดตารางการผลิตของ
ขั้นตอนการประกอบแสดงในรูปที่ 3 
   

รูปที่ 2 ตัวอย่างการจัดตารางการผลิตโดยวิธ ีLS SPT และ SMITH 
 

รูปที่ 3 รายละเอยีดในขั้นตอนการประกอบ 
 
5. สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้ได้น าเสนอวิธีการวางแผนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กรณีศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง
ระยะปิดงานท่ีมากเกินไป ผู้วิจัยได้น าวิธีฮิวริสติกมาใช้ในการ
จัดตารางการผลิต โดยท าการทดลองจัดตารางการผลิต
เปรียบเทียบระหว่างวิธีการเดิมกับวิธีการจัดตารางการผลิต
น าเสนอ 3 วิธีพบว่า   เมื่อมีจ านวนและความหลากหลาย
ของแบตเตอรี่มากขึ้นหรือปัญหาขนาดใหญ่ขึ้น วิธีการจัด
ตารางการผลิตแบบผสมระหว่าง LS  EDD และ SMITH มี
แนวโน้ม  ท าให้ระยะเวลาปิดงานน้อยที่สุด โดยท าให้ระยะ
ปิดงานลดลงเฉลี่ย 11.33% 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 การจัดตารางการผลติที่น าเสนอไม่อนุญาตให้มีการแทรก
งานได้ ในความเป็นจริงอาจมีการแทรกงานเกิดขึ้นกรณีที่เปน็

งานด่วน ฮิวริสติกที่น าเสนออาจไม่สามารถท าให้ได้ค่าเวลา
ปิดที่ดีที่สุดได้  
6.2 ในการจัดตารางการผลิตไม่ได้พิจารณาเวลาในการ
ปรับตั้งเครื่องจักร ในทางปฏิบัติการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อ
ผลิตแบตเตอรี่แต่ละชนิดอาจแตกต่างกัน และล าดับการผลิต
ที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักร การ
ปรับปรุงจัดตารางการผลิตในอนาคตควรพิจารณาประเด็นนี้
ในโจทย์วิจัยด้วย 
 
กิติกรรมประกาศ 
       ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย และขอขอบคุณ
โรงงานกรณีศึกษาและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องที่ ให้ความ
อนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการท าวิจัย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบายการสั่งผลติที่เหมาะสม เนื่องจากในปัจจุบันได้พบปญัหาการจัดเก็บสินค้ามาก
เกินความจ าเป็น ซึ่งไมส่อดคล้องกับปริมาณความต้องการของลูกคา้ อีกทั้งแผนการผลติมีจ านวนครั้งในการสั่งผลิตมาก 
และล าดับการผลิตไม่มรีูปแบบที่แน่นอน ซึ่งส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลังสูง โดยค่าใช้จ่ายดังกลา่ว
ประกอบด้วยคา่สั่งผลิตและค่าเกบ็รักษา ดังนั้นจึงท าการแก้ปญัหาโดยใช้ตัวแบบปริมาณการสั่งผลิตอย่างประหยดั ใน
กรณีที่มสีินค้าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปและใช้เครื่องจักรเดียวกัน (Multiple items economic production quantities: 
Multi-EPQ) จากการศึกษาปริมาณความต้องการสินคา้ทุกชนิดในปี 2559 และท าการวิเคราะหด์้วยหลักการพาเรโต 
พบว่าสามารถจ าแนกผลิตภัณฑไ์ดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือผลิตภัณฑ์ท่ีมีความต้องการสม่ าเสมอจ านวน 23 ชนิด และผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่มีความต้องการเป็นครั้งคราว จากนั้นน าผลติภณัฑ์หลักให้ผลิตในเครื่องที่ก าหนด โดยพิจารณาข้อจ ากัดของเครื่อง
ด้านก าลังการผลติ ชนิดน้ ายา และความหนาทีส่ามารถผลิตได้ และจัดล าดับการผลติโดยใช้หลักการฮวิริสติกส์ ซึ่งค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นการผลติทีต่่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลังระหว่างวิธีการปัจจุบัน
กับวิธีการใหม่ พบว่าวิธีการใหม่ มีค่าใช้จ่ายโดยรวมของพัสดคุงคลงัลดลง 43.65% และค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นการผลติ
ลดลง 23.78% 
ค่าหลัก  การจัดการสินค้าคงคลัง ตัวแบบ Multi-EPQ ผลิตภัณฑห์ลายชนิด การจัดล าดับการผลิต 
 
Abstract 
The purpose of this research is to determine the optimal production ordering policy. Due to the 
current state, we found that the finished goods are more than the storage area, which is not 
consistent with the quantity of customer requirements. Also, the production plan has a lot of orders. 
And the production sequence has not a definite pattern. So, this results in a high total inventory cost, 
which includes setup cost and holding cost. Thus, we solved the problems by using the Multiple 
Items Economic Production Quantities model (Multi-EPQ). Then, we studied about the demand for all 
products in 2016 and analyzed them by the Pareto principle, which we found that there are two 
categories of products identified: 23 high demand products and other products with occasional 
demand. After that we took the main products to manufacture in a designated machine by 
considering constraints of the machine, which includes the capacity, type of solution, and thickness 
can be produced. And, we used Heuristic algorithm for production sequencing by considering the 
lowest cost of production change. When comparing the total inventory cost between the current 
method and the new method, we found that the new method, the total inventory cost decreased by 
43.65 percent and the production change cost decreased by 23.78 percent. 
Keywords:  Inventory Management, Multi-EPQ Model, Multiple Products, Production Sequencing 
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1. บทน่า 
 การวางแผนการผลิตมีความส าคัญต่อการบริหารการ
ผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งการวางแผนที่ดีจะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต โดยพิจารณาถึงการจัดตารางผลิตของกิจกรรม การใช้
ทรัพยากรทั้งเครื่องจักร แรงงาน และวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
ทันตามก าหนด การวางแผนการผลิตนั้นต้องค านึงถึงปริมาณ
ความต้องการของลูกค้า ก าลังการผลิตและพื้นที่จัดเก็บ โดย
พื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังมีความสัมพันธ์กับการผลิตคือ การ
ผลิตสินค้าจ านวนน้อยอาจท าให้ต้นทุนการผลิตสูงและสินค้า
อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า [1] ในทางตรงกัน
ข้ามการผลิตสินค้าจ านวนมากจะท าให้ต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยลดลง แต่ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้ามาก
ขึ้น ซึ่งการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมจะท าให้ทราบปริมาณ
การผลิตที่สัมพันธ์กับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และท าให้
ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบต่ าที่สุด อีกท้ังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ 
 จากการศึกษาโรงงานกรณีศึกษา พบว่าในแผนกการ
จัดการวัสดุมีปัญหาการจัดเก็บ กล่าวคือมีปริมาณสินค้ามาก
เกินขนาดพื้นที่จัดเก็บ จึงท าการศึกษาเพื่อหานโยบายการ
ผลิตที่เหมาะสมที่ท าให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคง
คลังต่ าที่สุด 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารพัสดุคงคลัง: พัสดุคงคลัง ( Inventory) คือ
พัสดุที่น ามาจัดเก็บเพื่อรอไปใช้หรือขายในอนาคต การมีพัสดุ
คงคลังต้องใช้เงินทุนในการจัดเก็บ หากมีปริมาณพัสดุคงคลัง
สูงเกินไปจะท าให้เกิดค่าจัดเก็บมากและได้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนน้อยลง และปริมาณพัสดุคงคลังต่ าเกินไปจะท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง สินค้าไม่พอขาย และวัตถุดิบมี
ต้ นทุนสู งขึ้ น  ซึ่ งพั สดุ คงคลั ง เป็ นสิ นค้ า หมุ น เ วี ยนที่
ประกอบด้วย วัตถุดิบ งานระหว่างท า ช้ินส่วนส าเร็จรูป 
สินค้าระหว่างการจัดส่ง สินค้าส าเร็จรูป และสินค้าส่งคืน [2] 
 ต้นทุนพัสดุคงคลัง: เป็นค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่าย 3 กลุ่มหลักๆ ดังน้ี 
 1) ค่าสั่งซื้อ (Ordering Cost) หรือค่าสั่งผลิต (Setup 
Cost) เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุคงคลัง แปรผันตาม
จ านวนครั้งในการสั่ง ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าจ้างพนักงาน 
เป็นต้น 
 2) ค่าเก็บรักษา (Holding Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเมื่อมีพัสดุคงคลัง แปรผันตามปริมาณของคงคลังและ
ระยะเวลาที่เก็บ ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าสินค้าที่ช ารุด

เสียหายหรือหมดอายุ และค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น 
 3) ค่าร้างพัสดุ (Shortage Cost) เป็นค่าใช้จ่าย
เนื่องจากสินค้าขาดแคลนและเกิดขึ้นเมื่อมีพัสดุคงคลังไม่
เพียงพอส าหรับส่งมอบให้ลูกค้าตามก าหนด แปรผกผันกับ
ปริมาณสิงค้าคงคลัง ได้แก่ ค่าเสียก าไรที่ควรจะได้ ค่าเสีย
ช่ือเสียง ค่าปรับ และค่าขนส่งพิเศษ เป็นต้น 
 นโยบายการสั่ ง ซื้ อ อย่ า งประหยั ด  ( Economic 
Ordering Quantity: EOQ) เป็นนโยบายที่หาปริมาณการ
สั่งซื้อโดยมีขนาดของการสั่งที่เหมาะสมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายใน
ระบบพัสดุคงคลังต่ าที่สุด แสดงดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายพัสดุคงคลังกับปริมาณการส่ังซ้ือ 

นโยบายการสั่ งผลิตอย่ างประหยัด  (Economic 
Production Quantity: EPQ) เป็นนโยบายที่มีอัตราการเติม
เต็มสินค้าจ ากัด ภายใต้ปริมาณความต้องการสินค้าที่คงที่ 
ผลิตสินค้าชนิดเดียวบนเครื่องจักรเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 ระบบการผลิตเพื่อการคงคลัง 

 
ส าหรับการผลิตสินค้าส าเร็จรูปหลายชนิดที่มีการ

ปรับแต่งและมีความต้องการต่อเนื่อง จะถูกปรับเป็นนโยบาย
การสั่ งผลิตอย่างประหยัดส าหรับสินค้าหลายประเภท 
(Multiple Items Economic Production Quantities: 
Multi-EPQ) โดยผลิตสินค้าสลับกันบนเครื่องจักรเดียวกัน 
จะได้การผลิตเป็นรอบระยะเวลา โดยในแต่ละรอบจะท าการ
ผลิตสินค้าเป็นกลุ่มตามล าดับ ซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้ [2] 

Q       คือ ปริมาณสั่งผลิตที่เหมาะสม (หน่วย/ครั้ง) 
D       คือ ปริมาณความต้องการต่อปี (หน่วย/ปี) 
S       คือ ค่าสั่งผลิตต่อครั้ง (บาท/ครั้ง) 
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U       คือ อัตราการใช้หรือขาย (หน่วย/วัน) 
P       คือ อัตราการผลิต (หน่วย/วัน) 
C       คือ ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
H       คือ ค่าจัดเก็บต่อหน่วยต่อปี (บาท/หน่วย/ปี) 
N       คือ จ านวนครั้งเดินเครื่องต่อปี (ครั้ง/ปี) 
T       คือ คาบเวลาในการผลิต (ปี/ครั้ง) 

ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลังที่มีการผลิต
สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป สามารถค านวณได้จากสมการ (1) 

   =∑   =∑ (
    

  
+
    

 
( -

  

  
))        (1) 

โดยที ่j คือชนิดของสินค้า 
สามารถหารอบเวลาและปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละ

ชนิดที่เหมาะสมใน 1 รอบ ได้จากสมการ (2) และ (3) 
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การจัดล าดับการผลิต (Production Sequencing): 
เป็นการจัดล าดับของงานว่าควรท างานใดก่อนหลังตามล าดับ 
โดยที่เวลาในการผลิตและก าหนดส่งงานในแต่ละงานเป็น
อิสระต่อล าดับการผลิต [3] 

หลักการฮิวริสติกส์ (Heuristic): เป็นการพิจารณา
หาทางเลือกที่เหมาะสมให้กับปัญหาการตัดสินใจที่ซับซ้อน 
ไม่สามารถใช้วิธีการหาค าตอบที่ เหมาะสมที่สุดได้  ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับข้อจ ากัดด้านเวลา โดยเป็นการคิดค้นกฎโดยใช้
ดุลยพินิจหรือวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [4] 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่ผ่านมามีการใช้นโยบายการสั่งผลิตสินค้า
หลายชนิดอย่างประหยัด (Multi-EPQ) ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่าย
โดยรวมของระบบพัสดุคงคลั งต่ าที่ สุดซึ่ ง  ศศิประภา                 
ลิมปการณ์ [5] ได้ศึกษาระบบที่มีสินค้า 3 ชนิด เพื่อหา
ปริมาณการสั่งผลิตสินค้าแต่ละชนิดที่เหมาะสมในแต่ละรอบ
โดยการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ที่พิจารณา
ค่าใช้จ่ายของระบบพัสดุคงคลัง และใช้อนุพันธ์เพื่อหาจ านวน
รอบการผลิตต่อปี จะได้ว่าล าดับการผลิตสินค้าส าเร็จรูปที่มี
รูปแบบเหมือนกัน ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบต่ ากว่า
นโยบายการสั่งผลิตแบบเดิม 2.35% อีกทั้งการวางแผนการ
ผลิตและการจัดล าดับการผลิตที่เหมาะสมเป็นส่วนส าคัญที่
ส่งผลต่อการส่งมอบสินค้าให้ แก่ลูกค้า และการผลิตมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันการวางแผนการผลิตมี
ความยุ่งยากซับซ้อน รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนา [6] ได้ศึกษา
การวางแผนการผลิตเลนส์แว่นตาที่มีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ (Multi-Product) เพื่อลดเวลาในการผลิตของ 
กระบวนการอบและการเคลือบผิวในแต่ละรอบที่เหมาะสม 
ซึ่งอาศัยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และทดสอบ

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver โดยมีข้อจ ากัด
ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรแบบขนาน และปริมาณค าสั่งซื้อ 
จากการศึกษาท าให้เวลาการผลิตในกระบวนการอบและการ
เคลือบผิวลดลงจากเดิม 12.99% และ 21.74% ตามล าดับ 

 
3. สภาพปัจจุบนั 
3.1 ศึกษาสภาพการท่างานปัจจบุัน 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของแผนกการจัดการวัสดุ 
พบว่า มีการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่ง
พิจารณาจากก าหนดส่ง และผลิตภัณฑ์จะต้องผลิตเสร็จก่อน
ประมาณ 2-3 วัน อีกทั้งยังพิจารณาล าดับการผลิตในกลุ่มไว้
อย่างคร่าว โดยดูลักษณะผลิตภัณฑ์ตามล าดับ ดังน้ี 

1) ชนิดแผ่น 6 ชนิด ได้แก่ A, B, C, D, E และ F 
2) ชนิดน้ ายา 6 ชนิด ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
3) ความหนาเรซิน 5 ชนิด ได้แก่ L, M, H, V และ U 
4) ความกว้างแผ่น 2 ชนิด ได้แก่ 1 และ 2 
จากนั้นน ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดไปสั่งผลิต โดยพิจารณา 

จากเวลาว่าเครื่องใดพร้อมผลิต การผลิตส าหรับลูกค้าภายใน
และภายนอก เป็นการผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make to stock) 
และการผลิตตามสั่ง (Make to order) ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 2 
ส่วน จะมีผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันอยู่ด้วย 
3.2 สภาพของปัญหาท่ีพบ 

จากการสังเกตและเก็บข้อมูลพบว่า คลังจัดเก็บสินค้า
ส าเร็จรูปจ านวน 2 ห้อง ทั้งห้องที่ 1 และ 2 ส าหรับลูกค้า
ภายในและภายนอก ตามล าดับ มีการจัดเก็บในปริมาณที่
มากเกินกว่าปริมาณการจัดเก็บสูงสุด โดยปริมาณการจัดเก็บ
สูงสุดส าหรับห้องที่ 1 และ 2 คือ 250,000 และ 150,000 
หลา ตามล าดับ อีกทั้งเกิดสินค้าวางอยู่นอกช้ันวางมาก ซึ่ง
เกิดจากการผลิตไม่ตรงตามปริมาณความต้องการของลูกค้า 
และมีการน าออกไปใช้งานน้อย แสดงดังรูปที่ 3 และ 4 

 

 
รูปที่ 3 ปริมาณการจัดเก็บสินค้าในคลังจัดเก็บสินค้าที่ 1  

ประจ าเดือนสิงหาคม ป ี2559 
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รูปที่ 4 ปริมาณการจัดเก็บสินค้าในคลังจัดเก็บสินค้าที่ 2  

ประจ าเดือนสิงหาคม ป ี2559 

และเมื่อพิจารณาถึงแผนการผลิตในแต่ละเครื่อง พบว่า
ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน และการจัดล าดับการผลิตที่ ไม่
เหมาะสมตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ในการเปลี่ยนการผลิตอีกด้วย 
 
4. ขั้นตอนการด่าเนินการ 
4.1 ออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา 

จากปัญหาข้างต้นอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมของ
ระบบพัสดุคงคลัง ถ้าใช้นโยบายการสั่งผลิตเพื่อจัดเก็บด้วย
ตัวแบบการสั่งผลิตอย่างประหยัด (EPQ) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
มีความต้องการมากและสม่ าเสมอ อาจท าให้ค่าใช้จ่าย
โดยรวมของระบบมีค่าทีล่ดลง 

จึงท าการวิเคราะห์ด้วยหลักการพาเรโต (Pareto) เพื่อ
จัดล าดับความส าคัญของผลติภณัฑจ์ากปรมิาณความตอ้งการ
ของลูกค้า พบว่า สามารถจ าแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสม่ าเสมอจ านวน 23 ชนิด ซึ่ง
ท าการพิจารณาเป็นหลัก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมีความ
ต้องการเป็นครั้งคราวจ านวน 101 ชนิด 

จากนั้นวิเคราะห์ดูปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์หลัก
ตลอดทั้งปี พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่ ดังนั้น
จึงเลือกใช้ตัวแบบการสั่งผลิตอย่างประหยัด กรณีที่มีสินค้า
หลายชนิดและผลิตบนเครื่องจักรเดียวกัน (Multi-EPQ) โดย
การใช้ข้อมูลปริมาณความต้องการในปี 2559  

และท าการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 23 ชนิด ให้เครื่อง 
Treater แต่ละเครื่อง โดยพิจารณาก าลังการผลิตของเครื่อง
ดังตารางที่ 1 ข้อจ ากัดทางด้านผลิตภัณฑ์ของเครื่อง เทียบ
กับปริมาณความต้องการแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยจัดกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ ายาวานิชชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อความ
สะดวกในการผลิต ซึ่งจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ก าลังการผลิตของเครื่อง Treater แต่ละเครื่อง 

เครื่อง Treater C D E F 
ก่าลังการผลิต 

(หลา/วัน) 
18,000 18,000 20,000 22,000 

ตารางที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดในแต่ละเครื่อง Treater 
เครื่อง Treater ชนิดของน้่ายา จ่านวนผลิตภัณฑ ์

C 2 4 
D ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
E 4, 5, 6 12 
F 1 7 

 
ส าหรับเครื่อง Treater D ก าหนดให้เป็นเครื่องส ารอง

ในกรณีที่มีการสั่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความต้องการเป็นครั้ง
คราว ซึ่งเป็นการผลิตแบบตามสั่ง  
4.2 ก่าหนดค่าพารามิเตอร์และค่านวณค่าใช้จ่ายโดยรวม
ของระบบพัสดุคงคลังวิธีการปัจจุบัน 

ค่าเก็บรักษา ส าหรับปริมาณสินค้าสูงสุดในคลังจัดเก็บ
ทั้งสองคือ 400,000 หลา ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าเอกสาร 
ค่าแรงงาน ค่าช้ันวาง ค่าพ้ืนท่ี และค่าอุปกรณ์จัดเก็บ คิดเป็น
ค่าเก็บรักษาโดยรวมเท่ากับ 4.66 บาท/หลา/ปี ส าหรับ
ปริมาณการจัดเก็บ ค านวณได้จากพฤติกรรมการเข้า-ออก
ของสินค้าในคลัง โดยเฉลี่ยปริมาณการจัดเก็บระหว่างต้น
เดือนและปลายเดือน เพื่อค านวณค่าเก็บรักษาท่ีเกิดขึ้น 

ค่าสั่งผลิต ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าและแก๊ส ค่าแรงงาน 
ค่าน้ ายา Solvent และค่าเศษ Scrap ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดมีการผลิตมากกว่าหนึ่งเครื่อง และแต่ละเครื่องมีปริมาณ
เศษ Scrap ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงประมาณเป็นค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณเศษ Scrap ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนค่าไฟฟ้าและ
แก๊ส ค่าแรงงานและค่าน้ ายา Solvent ขึ้นอยู่กับชนิดของ
น้ ายาที่ผลิต มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการเตรียมการผลิต 

จากนั้นท าการค านวณค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุ
คงคลังด้วยตัวแบบ EPQ ดังแสดงในสมการ (4) 

   =∑   =∑ (
    

  
+
    

 
)               (4) 

4.3 ก่าหนดค่าพารามิเตอร์และค่านวณค่าใช้จ่ายโดยรวม
ของระบบพัสดุคงคลังวิธีการใหม่  

ค่าเก็บรักษามีค่าเท่ากับวิธีการปัจจุบันคือ 4.66                  
บาท/หลา/ปี และค่าสั่งผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณเศษ Scrap ที่
เกิดขึ้นแต่ละผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตามเครื่อง Treater 
ตามที่ได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้ จากนั้นท าการค านวณตามตัว
แบบ Multi-EPQ ดังสมการ (1), (2) และ (3) ตามล าดับ โดย
มีอัตราการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความเร็วในการผลิตในแต่ละเครื่องด้วย 
4.4 ค่านวณค่าเปลี่ยนการผลิตและจัดล่าดับผลิตภัณฑ์ 

การจัดล าดับผลิตภัณฑ์มีผลต่อค่าเปลี่ยนการผลิต ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นเดียวกันกับค่าสั่งผลิต และ
มีค่าเสียโอกาสในการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแปร ซึ่งเป็น
การเสียโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวถัดมา ค านวณได้จาก 
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อัตราการผลิตคูณกับเวลาที่ใช้เปลี่ยนการผลิต อีกทั้งค่าเศษ 
Scrap จะมีการพิจารณาตามรูปแบบการเปลี่ยนชนิดของ
ผลติภัณฑ์ ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละเครื่อง 

เนื่องจากขอบเขตเวลาในการศึกษาที่จ ากัด จึงท าการ
พิจารณาค่าเปลี่ยนการผลิตเป็น 2 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความต้องการสม่ าเสมอ และผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการเป็น
ครั้งคราว ซึ่งใช้การประมาณค่า 

ส าหรับวิธีการปัจจุบัน ค่าเปลี่ยนการผลิตจะเป็นไปตาม
ข้อมูลการจัดล าดับการผลิตแบบดั้งเดิมในปี 2559 

ส าหรับวิธีการใหม่ ค่าเปลี่ยนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีความต้องการสม่ าเสมอ ท าการค านวณการเปลี่ยนการ
ผลิตระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดกลุ่มไว้ในแต่ละเครื่อง ตัวอย่าง
แสดงดังตารางที่ 3  และใช้หลักการฮิวริสติกส์จัดล าดับการ
ผลิต โดยให้ทุกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเป็นตัวตั้งต้น และใช้เกณฑ์
การเลือกผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปที่มีค่าเปลี่ยนการผลิตที่ต่ าที่สุด 
ท าเช่นนี้จนกลับมาที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรก 

 
ตารางที่ 3 ค่าเปลี่ยนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ส าหรับเครื่อง Treater C 

        ไป  
จาก 

ค่าเปลี่ยนการผลติ (บาท) 
2-EM-2 2-EH-2 2-EL-2 2-EL-1 

2-EM-2 - 3,500.00 3,500.00 4,900.00 
2-EH-2 3,500.00 - 4,900.00 6,300.00 
2-EL-2 3,500.00 4,900.00 - 1,400.00 
2-EL-1 7,480.00 8,880.00 3,980.00 - 

 
5. ผลการด่าเนินการ 
5.1 ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลัง 

จากการค านวณวิธีการใหม่โดยใช้ตัวแบบ Multi-EPQ 
ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครื่อง Treater C, E และ F จะใช้
คาบเวลาในการผลิต 1 รอบ เท่ากับ 51.5, 47 และ 39 วัน 
ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ปี 2559 ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ท าการผลิตทั้งวิธีการปัจจุบันและวิธีการ
ใหม่ แสดงดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลังวิธีการปัจจุบันและ
วิธีการใหม่ 

วิธีการ ค่าใช้จ่ายระบบพัสดุคงคลัง (บาท) 
ค่าเก็บรักษา ค่าสั่งผลิต รวม 

ปัจจุบัน 20,717,353.87 2,051,785.85 22,769,139.72 
ใหม ่ 10,910,074.98 1,919,616.60 12,829,691.63 

 
5.2 ล่าดับการผลิตและค่าเปลี่ยนการผลิต 

ล าดับการผลิตของผลิตภัณฑ์ในเครื่อง Treater C, E 
และ F สามารถจัดได้ 5, 13 และ 8 รูปแบบ ตามล าดับ โดย

ค่าเปลี่ยนการผลิตที่ต่ าที่สุดส าหรับเครื่อง Treater C, E และ 
F มีจ านวน 5, 1 และ 3 รูปแบบ ตามล าดับ ซึ่งจากการ
สอบถามผู้เช่ียวชาญทางโรงงานถึงการเลือกรูปแบบการ
จัดล าดับการผลิตที่มีความเหมาะสม โดยล าดับการผลิตและ
ค่าเปลี่ยนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ในเครื่อง Treater แต่ละ
เครื่อง แสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ล าดับการผลิตและค่าเปลี่ยนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ใน
เครื่อง Treater แต่ละเครื่อง 

ล่าดับที ่
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละเครื่อง Treater 

C E F 
1 2-EL-2 5-EM-2 1-CM-2 
2 2-EL-1 5-EM-1 1-DM-2 
3 2-EM-2 5-EH-1 1-EM-2 
4 2-EH-2 5-EH-2 1-EM-1 
5 

 

5-EL-2 1-EL-1 
6 6-EL-2 1-EL-2 
7 6-EL-1 1-EH-2 
8 4-EL-2 

 
9 4-EM-2 
10 5-DM-2 
11 5-CM-2 
12 4-DM-2 

ค่าเปลี่ยน
การผลิต

(บาท/รอบ) 
17,280.00 510,559.29 295,365.55 

 
ค่าเปลี่ยนการผลิตระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 

ปี 2559 ส าหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ได้จัดกลุ่มไว้ในแต่ละ
เครื่อง แสดงดังตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ค่าเปลี่ยนการผลิตวิธกีารปัจจุบันและวธิีการใหม่ 
ในช่วง 6 เดือน 

เครื่อง 
Treater 

ค่าเปลี่ยนการผลติ
วิธีการปัจจบุัน 
 (บาท/6เดือน) 

ค่าเปลี่ยนการผลติ
วิธีการใหม ่

 (บาท/6เดือน) 
C 701,805.16 64,220.00 
D 11,955,398.87 24,559,717.92 
E 12,233,801.36 1,951,647.12 
F 11,769,505.11 1,368,499.90 

รวม 36,660,510.50 27,944,084.94 
 
6. สรุป 
6.1 ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลัง 

จากผลการด าเนินการพบว่า นโยบายการผลิตวิธีการ
ใหม่ซึ่งใช้ตัวแบบ Multi-EPQ มีค่าสั่งผลิตลดลงจากวิธีการ
ปัจจุบันเท่ากับ 9,807,278.90 บาท หรือลดลง 47.34% ค่า



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1027 

 

เก็บรักษาลดลงเท่ากับ 132,169.25 บาท หรือลดลง 6.44% 
และค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลังลดลงเท่ากับ 
3,885,790.96 บาท หรือลดลง 43.65% แสดงได้ดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบค่าใช้จา่ยระบบพัสดุคงคลังระหว่าง 

วิธีการปัจจบุันกับวิธกีารใหม่ 
 
6.2 ค่าเปลี่ยนการผลิต 

จากผลการด าเนินการพบว่า นโยบายการผลิตวิธีการ
ใหม่ซึ่งใช้หลักการฮิวริสติกส์ในการจัดล าดับการผลิต มีค่า
เปลี่ยนการผลิตโดยรวมที่ลดลงจากวิธีการปัจจุบันเท่ากับ 
8,716,425.56 บาท หรือลดลง 23.78% แสดงดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 กราฟเปรยีบเทียบค่าเปลีย่นการผลิตระหว่าง  

วิธีการปัจจบุันกับวิธกีารใหม่ 
 
จากปริมาณการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในแต่

ละคาบเวลาของเครื่อง Treater แต่ละเครื่อง พบว่า รอบ
เวลาการผลิตจริงของเครื่อง Treater C, E และ F เท่ากับ 
16, 38.5 และ 33.5 วัน ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าคาบเวลาในการ
ผลิตที่ค านวณได้ข้างต้น ดังนั้นเวลาที่ เหลือในคาบเวลา
สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการเป็นครั้งคราวได้ 
ในกรณีที่เครื่อง Treater D ไม่สามารถผลิตได้ทันเวลา 

ส าหรับในอนาคตโรงงานสามารถน านโยบายการสั่ง
ผลิตนี้ไปพิจารณาได้ โดยการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ของลูกค้า และจัดล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์ จากนั้น
จัดผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสม่ าเสมอเข้าเครื่อง และ
ค านวณด้วยตัวแบบ Multi-EPQ แล้วน าผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม
มาจัดล าดับการผลิต ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการฮิวริสติกส์ 

เนื่องจากจ านวนข้อมูลที่ค่อนข้างมาก และข้อจ ากัดทางด้าน
เวลา อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อโดยใช้
โปรแกรมในการจัดล าดับการผลิต เพื่อให้ได้ล าดับการผลิตที่
มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด พร้อมทั้งจัดท าเป็น
แผนการผลิตที่บ่งบอกถึงเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิต 
และระยะเวลาการผลิตแต่ละช่วง ซึ่งจะท าให้ทางโรงงาน
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบพัสดุคงคลังที่
เกิดขึ้นได้ 
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Abstract 

In this study, we focus on Tourist Trip Design Problem (TTDP) in “Chiang Mai” province, a center of northern Thailand. 
Chiang Mai is a famous attractions not only in the country but also well-known worldwide. Typically, most tourists plan 
their trips with some constraints such as limited of time and budget. Therefore, an appropriate plan for Tourist Trip Design 
Problem includes the selection of transportation type and the routing of the trip. This study presents a mathematical 
model to find the optimal routing for tourist traveling with either motorcycle or red car in a capital district of Chiang Mai 
under the limited cost budget, the time windows constraint and time horizon constraint. The model considers a single 
objective which is to maximize satisfaction from attractions scores. The problems are solved using the exact method of 
LINGO optimization program. The experiment results show that, for each problem instance, two different routes are 
obtained according to single objective in order for tourists to make their decision. 
Keywords: Tourist Trip Design Problem, Chiang Mai, Vehicle Routing, Time Window, Maximize Satisfaction 
 
 

1. Introduction  
Chiang Mai is the center of the Northern 

Provinces of Thailand with major attractions. As the 
central point of tourism, culture and natural 
beauty, Chiang Mai is visited by millions of people 
each year. However, it might not possible for 
tourists to see all the amazing sights Chiang Mai 
has to offer without help. Thus, it should be a plan 
for the tourist’s trip in the capital districts in Chiang 
Mai. Therefore, this study designs the problem as a 
Tourist Trip Design Problem (TTDP) [1].  

From the problem that a lot of people would 
like to visit Chiang Mai, a question arises: What if a 
visitor does not have a plan for their trip? How can 

they travel in Chiang Mai? The previous paragraph 
mentioned about the importance of tourism 
planning. Thus, if we have a plan of a one-day tour 
trip (12 hours for travelling and visiting), it will be 
designed into Vehicle Routing Problem (VRP) [2] 
with time windows (open-closed times of tourist 
attractions) for random famous attractions in the 
Capital Districts of Chiang Mai such as Doi Suthep, 
Wat Chedi Luang, Chiang Mai Night Bazaar and 
Maya Lifestyle Shopping Center. It also includes 
selecting types of transportation with either 
motorcycle or red car (Songthaew).  

In this study, the mathematical model for 
tourist routing problem is presented. The model
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 aims to find the optimal route in order to 
maximize satisfaction from attraction scores. The 
major constraints include the limited cost budget, 
time window and time horizon constraints. The 
problems are solved by the exact method using 
LINGO version 16.0. 

 
2. Literature review 

Atmini et al. [3] presented a goal 
programming approach to solve VRP with time 
window (VRPTW). The objective function has four 
main goals: to maximize utilization of vehicle 
capacity, to minimize the total waiting time, to 
minimize the total cost to serve the customers and 
to maximize the number of served customers. The 
proposed model was implemented and solved 
numerically using LINGO software, and the optimal 
solution is presented. 

Han Y. et.al. [4] tried to developed a 
questionnaire of tourists’ tour route information, 
and a satisfaction degree. Some information about 
the scene spot, tourists demand and tour 
behaviors characteristics such as visit frequency, 
the number of attractions visited were obtained 
and analyzed. This study which aimed to develop 
a plan to improve tour route design for multi-
objective optimization functions was prompted for 
the tour route design regarding the maximum 
satisfaction and the minimum tour distance as the 
optimal objective. The priorities of the tour route 
were calculated and finally, the problem under 
the terms in part of tourism enterprises and 
suggestions of how to choose a proper tour route 
on the part of tourists. The problem were solved 
by particle swarm optimization (PSO).  

Yu V.F. et al. [5] proposed a mathematical 
model in order to maximize the total collected 
score of the vertex. The scores are assumed to be 
entirely additive, and each vertex can be visited at 
most once. The TTDP with multi-modal Public 
Transport can be formulated in order to select the 
optimal route for the tourist trip design planning 
(TTDP) in transport vehicles. Several algorithms 

were used to solve the OP and its extension 
including exact method and heuristic method that 
is particle swarm optimization (PSO). For this 
purpose, a similar pattern was designed. Then, the 
model was solved by using the exact method by 
CPLEX software, and particle swarm optimization 
(PSO) algorithm. 

Liu, H.W. [6] introduced a new hybrid 
algorithmic approach based on discrete Particle 
Swarm Optimization (PSO) and optimal splitting 
procedure for solving one of the most popular 
supply chain management problems, the Vehicle 
Routing Problem (VRP). The VRP is a well-known 
NP-hard problem in which a vehicle with finite 
capacity leaves from the depot with full load and 
has to serve a set of customers whose demands 
are known only when the vehicle arrives to them. 
Experiment results showed that the PSO algorithm 
is an efficient algorithm in solving VRP. Algorithm 
can find the feasible solution effectively and 
almost can find the global optimal solution for 
small instances. For larger instances, large number 
of customers cannot be solved in optimality within 
a reasonable time.  
 
3. Mathematic Model 

This study presents the mathematical model 
for one-day Tourist Routing Problem. The model 
aims to find the optimal route to maximize 
satisfaction scores and the major constraints 
include the limited cost budget, time window and 
time horizon constraints. The parameters and 
variables used in the models are listed as the 
following. 

 
Indexs 
      : Attraction   and attraction   , (     

         from accommodations (        
 
Decision variables 
    :      1 if visit from attraction i to attraction j 

        0 otherwise 
   :        1 if attraction i is visited 
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             0 otherwise 
   :  The arrival time at attraction i 
 
Parameters 
   :  Set of the numbers of attractions and 
accommodations; N = {1, 2…, n}  
        :  Constant value used to compute to 
eliminate the sub-tours 
     :  Travelling cost from attraction i to attraction j  
     : Cost of each attraction i 
    :  Satisfaction score of each at attraction i 
     :  Time traveled from attraction i to attraction j  
     :  Estimated time spent at attraction i 
        :  Minimum time window of attraction i 
(Open time at attraction i) 
        :  Maximum time window of attraction i 
(Close time at attraction i) 
     :  Departure time from attraction i 
   :  A large constant 
   :  Total budget of tourist trip 
   :  Fixed cost of renting vehicles 
   :  End time of tourist routing 
      :  Time horizon maximum 
 
Mathematical model and constraints  

Maximizing satisfaction scores  
      ∑   

 
       (1) 

 

Constraints 
∑                                

 
     {       }  (2)  

∑                                
 
     {       }  (3) 
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∑       
 
                          {       }      (5) 

∑                                {       } 
    (6) 

∑                                 {       } 
  (7) 

∑    
 
  ∑    

 
             {       }  (8)      

          (     )                   

 {       }                   (9)  

∑ ∑ (            (                  
 
 

 
   

           {     }    (10) 
∑ ∑ (            (                          

 
 

 
   

            {     }    (11)  
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{       }         (12) 
                            {       }      (13) 
                       {       }      (14)   

                            {       }        (15) 
                           {       }        (16)  

                          {       }   (17) 
                            {       }        (18) 
         {   }                      {       }  (19) 

Equation (1) is an objective function that aims 
to maximizing satisfaction from attractions scores. 
Constraints (2) and (3) ensure that each attractions 
i and j is choose visit or not by vehicle and 
determine the connectivity that every attractions is 
visited at most once. Constraint (4) and (5) ensure 
that the connection point is determined by the 
decision variable X must be equal to the decision 
variable Y. Constraint (6) and (7) ensure that all 
routes leave from the accommodation and return 
back. Constraint (8) states that, if a vehicle arrives 
at the attractions, it should leave it, and by this 
way, the route continuity is ensured. Constraint (9) 
eliminates the sub-tours. Constraint (10) ensures 
the limited time horizon for the route of a vehicle. 
Constraint (11) ensures that the arrival time of 
vehicle at the attractions i is less than or equal to 
the specified arrival time at that attractions j. 
Constraint (12) ensures that travelling cost with 
cost of each attractions does not exceed the total 
budget. Constraint (13) ensures that an arrival time 
of the vehicle at attractions i must more than or 
equal to time windows minimum. Constraint (14) 
ensures that an arrival time and residence time of 
the vehicle at each attractions i must stay within 
the maximum time windows. Constraint (15) 
indicates departure time from attractions i. 
Constraint (16) states that the time of this tourist 
routing may not exceed the total time horizontal. 
Constraint (17) states that the time from last 
attractions to accommodations may not exceed 
the end time of the tourist routing. Constraint (18) 
states that the start time of the tourist routing 
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from accommodations may not exceed an arrival 
time to first attractions. Constraint (19) states that 
the decision variable X and Y is a binary number.           

     
4. Numerical Experiment 
4.1 Experimental setup  

In this study, the mathematical model is 
solved by LINGO optimization program version 
16.0. The computation experiment is done using 
Intel® Core™ i7-6700HQ CPU 2.60GHz processor 
with 8GB RAM memory. There are 20 generated 
instances with different data setup of number of 
attractions, time horizon, and cost budget. The 
problem size is defined by the number of famous 
tourist attractions which is varied from 6 to 10. In 
this study, a set of attractions are derived from the 
trip advisor website (tripadvisor.com). In addition, 
the distance and traveling time between each 
attraction is obtained from the Google Map 
website. 
4.2 Experimental results   

The model can solve the generated problem 
to optimality. The experimental results are shown 
in Table 1. According to the results in Table 1, the 
mathematical models can easily find optimal 
solutions. The examples of optimal tourist routings 
travelling by motorcycle and red car for instance 
8(a) and 8(b) are shown in Figure 1(a) and 1(b) 
respectively. For each instance, two optimal routes 
are provided according to different transportation 
types in order for tourists to make their decision. In 
term of computational time, the run time is very 
quick for the small instances with small number of 
attractions. However, when the number of 
attractions increases, the computational time is 
increased rapidly.  

In addition, the results from Table 1, show 
that the major constraints of time horizon and the 
limited cost budget affect to the optimal route for 
each instances. For example, in instance 1(a) and 
2(a) which consists of 6 available points of interest, 
the satisfaction scores of instance 2(a) is higher 
than that in instance 1(a) since the tourist has 

more time and budget to travel. Thus, the optimal 
route is obtained by using most of resources in 
order to maximize tourist satisfaction.   

 
5. Conclusion 

This study proposes mathematical models for 
solving one-day tourist routing problem.  The 
model is formulated as mixed-integer programming 
problem with the purposes to find an optimal 
route for maximizing satisfaction from attraction 
scores. This study only focuses on a single 
objective which it must assume cost budget.  

The further studies will apply multi-objective 
approach for solving this problem by separately 
maximizing satisfaction scores and minimizing total 
cost budget. In addition, the complexity of the 
problems can be increased by planning more than 
one-day tourist routing trip with different vehicle 
types. However, due to the fact that the problem 
is NP-Hard, meta-heuristic algorithms, i.e. Particle 
Swarm Optimization (PSO) can be used solve a 
large-size problem for the real case study.                                      
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Instance Number of 
attractions 

Time 
horizon(hr.) 

Cost budget  
(baht) 

Type of 
transports 

Objective Runtime 
(hh:mm:ss) 

1(a) 6 8 800 Motorcycle Max = 18 00:00:00 
1(b) 6 8 800 Red car Max = 18 00:00:00 
2(a) 6 12 1000 Motorcycle Max = 25.5 00:00:00 
2(b) 6 12 1000 Red car Max = 22 00:00:01 
3(a) 7 12 1000 Motorcycle Max = 25.5 00:00:00 
3(b) 7 12 1000 Red car Max = 25.5 00:00:00 
4(a) 8 12 1000 Motorcycle Max = 26.5 00:00:19 
4(b) 8 12 1000 Red car Max = 26.5 00:00:23 
5(a) 9 12 1000 Motorcycle Max = 30.5 00:03:36 
5(b) 9 12 1000 Red car Max = 30 00:03:36 
6(a) 10 8 750 Motorcycle Max = 25.5 00:11:36 
6(b) 10 8 750 Red car Max = 25.5 00:07:14 
7(a) 10 10 1000 Motorcycle Max = 29.5 00:28:26 
7(b) 10 10 1000 Red car Max = 26 00:21:33 
8(a) 10 12 1000 Motorcycle Max = 30.5 00:48:03 
8(b) 10 12 1000 Red car Max = 30 00:42:06 
9(a) 10 14 1000 Motorcycle Max = 34.5 00:45:23 
9(b) 10 14 1000 Red car Max = 34.5 00:39:53 
10(a) 10 16 1500 Motorcycle Max = 38.5 00:26:42 
10(b) 10 16 1500 Red car Max = 34.5 00:30:07 

 

Table 1 Results of LINGO model for Maximizing satisfaction scores 

 

(a) Routing for Motorcycle                          (b)   Routing for red car 
 

1 = Cozytel Chiangmai, 2 = Doi Suthep, 3 = Wat Chedi Luang, 4 = Chiang Mai Night Bazaar, 5 = Chiang Mai Zoo, 6 = Wat Phra Singh,  
7 = Art in Paradise Chiangmai, 8 = Waroros Market, 9 = Royal Park Rajapruek, 10 = Tha Phae Gate, 11 = Maya Lifestyle Shopping Center 
 

Figure 1 Tourist routing of instance 8(a) and 8(b) 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1033 

References 
 
 [1] Gavalas, D., Konstantopoulos, C., Mastakas, K., 

Pantziou, G., Tasoulas, Y., A Survey on 
Algorithmic Approaches for Solving Tourist 
Trip Design Problems, Ecompass Eco-Friendly 
Urban Multi-Modal Route Planning Services for 
Mobile Users, Vol.010, 2012 

[2] Calvete, H.I., Galé, C., Galé, J., Valverde S., 
Vehicle Routing Problems with Soft Time 
Windows: An Optimization Based Approach, 
Monografías del Seminario Matemático García 
de Galdeano Vol.31, No.295–304, 2004 

[3] Atmini, D., Eminugroho, R.S., and Dwi, L., A goal 
programming approach to solve vehicle 
routing problem using LINGO, International 
Conference on Mathematics and Its 
Applications, 2013 

[4] Han Y., Guan H., Duan J., Tour Route Multi- 
objective Optimization Design Based on the 
Tourist Satisfaction,  Hindawi Publishing 
Corporation Discrete Dynamics in Nature and 
Society Vol.2014, 8 pages, 2014 

[5] Yu, V.F., Jewpanya, P., and Redi, A., Solving the 
Multi-Modal Orienteering Problem with Time 
Windows using Particle Swarm Optimization, 
Proceedings of the Asia Pacific Industrial 
Engineering & Management Systems 
Conference, 2014 

 [6] Liu, H.W., Solve the Vehicle Routing Problem 
via a Discrete Particle Swarm Optimization, 
2015 

 
 
 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1034 

 

การปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า   
กรณีศึกษา โรงงานผลิตขวดพลาสติก  

Efficiency Improvement of Location Assignment of Products in a 
Warehouse: A Case Study of Plastic bottles company 

 
สุภาวดี หมวดพล1* และ กัญชลา สุดตาชาติ2 

1ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
E-mail: s.muadpol@hotmail.com* 

 
Supawadee Muadpol1* and Kanchala Sudtachart2 

1Institute of Engineering, Master of Engineering Program in Mechanical and Process System Engineering, 
Suranaree University of Technology 
E-mail: s.muadpol@hotmail.com* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงการวิจัยนี้ เสนอการปรับปรุงกิจกรรมการด าเนินงานของคลังสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตขวดพลาสติกที่มี
ปริมาตร 12 ลิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า จากการศึกษาโรงงานที่เป็น
กรณีศึกษาพบว่าโรงงานได้ประสบปัญหาต าแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้าไม่เหมาะสม และมีการท างานซ้ าซ้อนที่ไม่เกิด
ประโยชน์ ท าให้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ เทคนิคที่น ามาใช้เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ 
เอบีซี ในงานบริหารคลังสินค้า ตามทฤษฎีสินค้าเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตู ด้วยการจัดแผนผังคลังสินค้าในลักษณะการ
เก็บแบบตายตัว พร้อมทั้งใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ เข้ามาช่วยในการประเมินผังคลังสินค้าเพื่อให้ผลการศึกษาวิจัยมี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏว่าผังที่จัดท าขึ้นใหม่ท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 
สามารถลดเวลาในการด าเนินงานภายในคลังสินค้าลง 34.29% และส่งผลให้ผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น 40.14%  
ค าหลัก  การปรับปรุงประสิทธิภาพ คลังสินค้า 
 
Abstract 
The purpose of this study present the process improvement for operational activities of the 
warehouse in the manufacturing plastic bottles company for containing a beverage volume 12 liters. 
The objective of this study is to reduce time and reduce operation in the warehouse. The study of 
the factory found that the positions of work in process in the warehouse wave inappropriately and 
too many duplicated activities. It results in using inefficiently utility. The application of warehouse 
management and ABC Analysis technique is utilized as the Fast Mover Closest to the Door Theory 
with warehouse layout type Fixed location, and use a simulation program (Arena) to improve in 
factory plan performance. The new layout provide the greater performance than the current layout 
such as reducing flow time 34.29% and results production has increased 40.14%  
Keywords:  Efficiency Improvement, Warehouse Management 

1. บทน า 

 อุตสาหกรรมน้ าดื่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
และมีบทบาทในประเทศไทย เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการ
บริโภคที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ และในปัจจุบันน้ าดื่มบรรจุถัง
ขนาด 12 ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริ โภคนิยมมากขึ้น 
เนื่องจากได้ปริมาณน้ าดื่มมากและราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบ

ราคาและปริมาณกับน้ าดื่มที่บรรจุในขวดขนาดอื่นๆ ท าให้
ธุรกิจน้ าดื่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้อุตสาหกรรมผลิตขวดบรรจุน้ าดื่ม
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย โดยเฉพาะในฤดูร้อน ที่จะ
มีปริมาณการสั่ งซื้อ เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัว ท าให้
โรงงานผลิตขวดบรรจุน้ าดื่มประสบปัญหามีพื้นที่จัดเก็บ
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สินค้าไม่เพียงพอ  

 โรงงานกรณีศึกษาด าเนินธุรกิจการผลิตขวดบรรจุน้ า
ดื่ม ซึ่งปัจจุบันพนักงานมีการจัดเก็บรถเข็นสินค้าตามความ
สะดวก และมีการจัดเก็บสินค้าท่ีไม่เป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
รวบรวมข้อมูลจ านวนลูกค้าและจ านวนสินค้าที่มีการสั่งซื้อ
ของโรงงานกรณีศึกษามาวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า สินค้าที่มี
การจ าหน่ายออกจากคลังสินค้าบ่อย มีการจัดเก็บอยู่ในพื้นที่
ที่ไม่แน่นอน ท าให้ระยะทางรวมในการเคลื่อนย้ายไกลเกิน
ความจ าเป็นและใช้เวลานานในการเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้วิจัย
จึงได้น าแบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena มา
ช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกับการใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ ABC ในงานบริหารคลังสินค้า ตามทฤษฎี
สินค้าเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตู (Fast Mover Closest 
to the Door) ด้วยการจัดแผนผังคลังสินค้าในลักษณะการ
เก็บแบบตายตัว ( Fixed location ) เพื่อหาแนวทางในการ
ลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายและลดเวลาในการด าเนินงาน
ภายในคลังสินค้าลง ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานปรับเปลี่ยน
ต าแหน่ งการจั ด เก็ บสิ นค้ า มี ค วาม เป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการสร้างแบบจ าลองด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดลอง 
ควบคุมตัวแปรได้ และยังช่วยให้เห็นภาพรวมของแต่ละ
วิธีการได้ง่ายขึ้น  

2. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ (Simulation Model) 

 รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ [1] ได้กล่าวถึงค าจ ากัดความของการ
จ าลองปัญหา (Simulation) ของ Shannon ว่าการจ าลอง
ปัญหา เป็นกระบวนการออกแบบจ าลอง (Model) ของระบบ
จริง (Real System) แล้วด าเนินการทดลองเพื่อให้เรียนรู้
พฤติกรรมของระบบงานจริง ภายใต้ข้อก าหนดต่างๆที่วางไว้ 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของระบบ และวิเคราะห์ผลลัพธ์
ที่ได้จากการทดลองก่อนน าไปใช้ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์
จริงต่อไป ตัวอย่างเช่น การจ าลองระบบเครือข่ายการขนส่ง 
การจ าลองระบบงานด้านอุตสาหกรรม การจ าลองระบบงาน
ด้านบริการ การจ าลองงานด้านการจราจร เป็นต้น  

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  Amy, et al. [2] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การออกแบบ
ผังคลังเก็บสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการ
เติมเต็มสินค้า โดยศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ 
เติมเต็มสินค้า โดยมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งการจัดวางสินค้า
ในคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาซึ่งบริษัทมีปัญหาเรื่องการ

จัดวางผังคลังสินค้า และบริษัทมีความต้องการลดเวลาในส่วน
ของกระบวนการจัดเก็บและส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยต้องการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งการจัดวางสินค้าให้มีความสะดวกในการ
จัดเก็บและการหยิบเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น งานวิจัยนี้
ได้ใช้ทฤษฎี การวิเคราะห์ ABC ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดแบ่ง
ประเภทสินค้าโดยแบ่งเป็น เคลื่อนไหวเร็ว, เคลื่อนไหวเร็วปาน
กลาง และ เคลื่อนไหวช้า ซึ่งได้น าความต้องการในการสั่งซื้อ
ของลูกค้ าซึ่ งมี ความต้ องการเป็นรายเดื อน (Monthly 
Demand) มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยและท าการ
ค านวณหาเปอร์เซ็นสะสมของความต้องการดังกล่าว ซึ่งในการ
จัดวางต าแหน่งใหม่นั้นมีการจัดวางสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม A ให้อยู่
ใกล้ต าแหน่งบริเวณพื้นที่ขนส่งมากที่สุด ถัดมาให้เป็นต าแหน่ง
ของสินค้าในกลุ่ม B และ C ตามล าดับ ซึ่งจากการศึกษาโดย
การจับเวลาตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าถึง
กระบวนการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า และได้ท าการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งการวางสินค้าใหม่พบว่า ผลรวมเวลาการน าสินค้าออก 
สามารถลดเวลาลงได้ 544 วินาที และ 60 วินาท ี 

 Heragu, et al. [3] ได้ท าการศึกษาเรื่อง แบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ส าหรับออกแบบผังการจัดเก็บสินค้าและการ
จัดสรรพื้นที่แต่ละสินค้า โดยศึกษาการออกแบบผังการจัดเก็บ
สินค้า ซึ่งจะเน้นสองปัญหาหลักคือ ออกแบบผังสิ่งอ านวย
ความสะดวก (Facility Layout Problem) และออกแบบผัง
การจัดเก็บสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบ ส่วนแรกเน้นเรื่องการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อความผันแปรของหน่วยงาน ส่วนที่สอง
เรียกว่าการออกแบบผังการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการ
หยิบ โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการหาการออกแบบที่ดีที่สุด
ภายใต้ข้อจ ากัดที่มี เช่น ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้า 
เป็นต้น  

3. วิธีการด าเนินงาน 

 โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตขวดบรรจุน้ าดื่มและ
ฝาขวดน้ าดื่ม ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 3 
เดือน โดยมีข้อมูลในการน ามาใช้วิเคราะห์พื้นที่จัดเก็บสินค้า 
ได้แก่ จ านวนลูกค้าที่มีการสั่งสินค้าเป็นประจ าทุกเดือน 
จ านวนสินค้าที่ต้องผลิต ระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าเพื่อ
รอจ าหน่าย ระยะทางระหว่างสถานีงานแต่ละสถานี เวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และศึกษากระบวนการ
ผลิตขวดบรรจุน้ าดื่มขนาด 12 ลิตร เมื่อผลิตด้วยเครื่องจักร 
2 เครื่อง มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี ้  

 1) เริ่มต้นกระบวนการด้วยการน าเม็ดพลาสติกโปลี
คาร์บอเนต (Polycarbonate) หรือ เม็ดพลาสติก PC ไปใส่
ใน hopper ของเครื่องฉีดขึ้นรูป อัตราการผลิตคือในเวลา 1 
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ช่ัวโมงสามารถผลิตขวดน้ าได้ 44 ใบ หรือใช้เวลาประมาณ 
81 วินาที ในการผลิตขวดน้ า 1 ใบ ซึ่งจะได้ว่ามีเม็ดพลาสติก
เข้ามาในกระบวนการทุกๆ 81 วินาที  
 2) หลังจากได้ขวดพลาสติกออกมาจากเครื่องฉีดขึ้นรูป
แล้วจะมีพนักงานประจ าเครื่องจักรเครื่องละ 1 คน ท าหน้าที่
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขวดน้ า ใช้เวลาในการตรวจสอบ
ประมาณ 20 วินาทีต่อขวด 
 3) เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะน าขวดน้ าไปเรียงใส่
รถเข็นคันเล็กไว้ และทุกๆ 1 ช่ัวโมง จะเข็นรถเข็นที่บรรจุ
ขวดน้ านี้ไปส่งให้กับสถานีต่อไปคือสถานีสกรีน ซึ่งระยะทาง
จากสถานีตรวจสอบถึงสถานีสกรีนเท่ากับ 12 เมตร และ
อัตราเร็วในการเข็นรถเข็นของพนักงานเท่ากับ 12 เมตรต่อนาที 
 4) ลูกค้ารายที่ 1 และ 2 ต้องการสกรีนลายที่ขวดน้ า 
ดังนั้นจึงมีการส่งขวดน้ าที่ผลิตส าหรับลูกค้ารายที่ 1 และ 2 
น าไปสกรีนตามแบบท่ีลูกค้าต้องการโดยใช้เวลาประมาณ 18 
วินาทีในการสกรีนขวด 1 ใบ แล้วจึงจะน าขวดน้ าท่ีสกรีนแล้ว
ไปบรรจุลงในถุงพลาสติกเพื่อรอส่งให้ลูกค้า 
 5) ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในขั้นตอนการบรรจุขวด
น้ าลงในถุงพลาสติกและน าขึ้นไปเรียงบนรถเข็นคันใหญ่ ซึ่ง
รถเข็นคันใหญ่สามารถเรียงขวดน้ าไว้ได้ 300 ใบจึงจะเต็มคัน
พอดี ซึ่งจะมีลูกค้ารายที่ 6 และ 10% ของลูกค้ารายที่ 4 ที่
ต้องเรียงขวดน้ าไว้บนรถเข็นคันละ 100 ใบ เพื่อให้ได้จ านวน
ที่พอดีในการจัดส่งให้ลูกค้าแต่ละครั้ง 
 6) เมื่อเรียงขวดน้ าลงในรถเข็นคันใหญ่แล้วจะเก็บขวด
น้ าไว้บนรถเข็นจนถึงวันส่งสินค้าให้ลูกค้า รถเข็นจะถูกเข็นไป
เก็บไว้ที่บริเวณคลังสินค้าเพื่อรอส่งให้ลูกค้าตามวันเวลาที่
ก าหนด โดยจะเข็นรถเข็นไปเก็บบริเวณพื้นท่ีว่างในคลังสินคา้
ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยได้ 6 พื้นที่เท่าๆกันคือ Store A – 
Store E เก็บรถเข็นได้สูงสุด 4 คัน และ Store F เก็บรถเข็น
ได้สูงสุด 3 คัน  ซึ่งโรงงานมีรถเข็นท้ังหมด 60 คัน  
7) เมื่อมีลูกค้ามารับสินค้าพนักงานจะเข็นรถเข็นไปส่งสินค้า
ให้ลูกค้าที่ประตูทางเข้าโรงงานที่ห่างจากคลังสินค้าเป็น
ระยะทางดังแสดงในตารางที่ 1 ด้วยอัตราเร็วในการเข็น
รถเข็นคันใหญ่ของพนักงานเท่ากับ 10 เมตรต่อนาที 

ตารางที่ 1 แสดงระยะทางระหว่างสถานี 
สถานีเร่ิมต้น สถานีสิ้นสุด ระยะทาง (เมตร) 

Screen Store A 40 
Screen Store B 35 
Screen Store C 30 
Screen Store D 25 
Screen Store E 30 
Screen Store F 35 
Store A Shipping 2 

ตารางที่ 1 แสดงระยะทางระหว่างสถานี (ต่อ) 
สถานีเร่ิมต้น สถานีสิ้นสุด ระยะทาง (เมตร) 

Store B Shipping 6 
Store C Shipping 12 
Store D Shipping 20 
Store E Shipping 26 
Store F Shipping 34 

4. วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจ าลอง 
 น าข้อมูลจากปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้ามาจัดกลุ่มสินค้า
ตามวิธี ABC ดังแสดงในตารางที่ 2 จากจ านวนลูกค้าประจ า 6 
ราย และจ านวนสินค้ารวมประมาณ 16,200 ใบต่อเดือน  

 
รูปที่ 1 รูปแสดงผังโรงงานของโรงงานกรณีศึกษา 

 จากรูปที่ 1 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ภายในพื้นที่ของ
คลังสินค้า หมายถึงพื้นที่ส าหรับจอดรถเข็น โดย 1 บล็อก 
ส าหรับรถเข็น 1 คัน 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนสินค้าที่ผลิตและส่งให้กับลูกค้าใน 1 เดือน 

กลุ่ม
ลูกค้า 

ลูกค้า จ านวนสินค้า (ใบ) 
ปริมาณ 
ที่จ่าย 
ต่อคร้ัง 

จ านวน
ครั้งที่จ่าย
สินค้าออก 
(ต่อเดือน) 

A รายที่ 1 12,000  (74.10%) 1,200 10 

B รายที่ 2 1,200  (7.40%) 1,200 1 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนสินค้าที่ผลิตและส่งให้กับลูกค้าใน 1 
เดือน (ต่อ) 

กลุ่ม
ลูกค้า 

ลูกค้า จ านวนสินค้า (ใบ) 
ปริมาณ 
ที่จ่าย 
ต่อคร้ัง 

จ านวน
ครั้งที่จ่าย
สินค้าออก 
(ต่อเดือน) 

 
รายที่ 3 1,200  (7.40%) 1,200 1 

รายที่ 4 1,000  (6.17%) 1,000 1 

C 
รายที่ 5 600  (3.70%) 600 1 

รายที่ 6 200  (1.23%) 200 1 

รวม 16,200 - 15 

4.1 ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลอง 
 จากขั้นตอนการผลิตขั้นตอนที่ 6 ปัญหาที่พบคือ ไม่มี
ระบบการจัดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าที่แน่นอน มีการ
จัดเก็บรถเข็นสินค้าตามความสะดวก ส่งผลให้สินค้าที่มีการ
เข้าออกบ่อยจัดวางอยู่ในต าแหน่งที่ไกลประตู ท าให้เสียเวลา
ในการเคลื่อนย้าย ผู้วิจัยได้ออกแบบต าแหน่งพื้นที่จอด
รถเข็น 2 รูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้กับผังคลังสินค้า
ปัจจุบัน เพื่อหารูปแบบที่ดีที่สุด โดยมีกระบวนไหลของ
โปรแกรมแบบจ าลองกระบวนการผลิตโรงงานกรณีศึกษาดัง
แสดงในรูปที่ 2 และ ข้อมูลน าเข้าข้อมูลน าเข้าโปรแกรมสร้าง
แบบจ าลองดังแสดงในตารางที่ 3 

 
รูปที่ 2 รูปแสดงแผนภาพกระบวนไหลของโปรแกรมแบบจ าลอง

กระบวนการผลิตโรงงานกรณีศึกษา 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลน าเข้าโปรแกรมสร้างแบบจ าลอง 
ข้อมูลน าเข้าโปรแกรมสร้างแบบจ าลอง 

อัตราการเข้าระบบของเม็ดพลาสติก 
(วัตถุเข้ามาทีละ 1 หมายถึง วัตถุเข้า
ระบบ 1 คร้ังผลิตขวดน้ าได้ 1 ใบ)  

เข้ามาในระบบด้วยการมาถึง
แบบเอกซ์โพแนนเชียลด้วย
ค่าเฉลี่ย 81 วินาที 

เวลาปฏิบัติงานสถานีฉีดขึ้นรูป เวลาเฉลี่ยครั้งละ 81 วินาที 
เวลาปฏิบัติงานสถานีตรวจสอบ เวลาเฉลี่ยครั้งละ 20 วินาที 
เวลาปฏิบัติงานสถานีสกรีน เวลาเฉลี่ยครั้งละ 18 วินาที 
อัตราเร็วในการเข็นรถเข็นเล็ก 12 เมตรต่อ 1 นาที 
อัตราเร็วในการเข็นรถเข็นเล็ก 10 เมตรต่อ 1 นาที 
ระยะห่างระหว่างแต่ละสถานี ตารางที่ 1 
จ านวนสินค้าที่ผลิต ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลน าเข้าโปรแกรมสร้างแบบจ าลอง (ต่อ) 
ข้อมูลน าเข้าโปรแกรมสร้างแบบจ าลอง 

อัตราการเข้าระบบของเม็ดพลาสติก 
(วัตถุเข้ามาทีละ 1 หมายถึง วัตถุเข้า
ระบบ 1 คร้ังผลิตขวดน้ าได้ 1 ใบ)  

เข้ามาในระบบด้วยการมาถึง
แบบเอกซ์โพแนนเชียลด้วย
ค่าเฉลี่ย 81 วินาที 

จ านวนครั้งที่จ่ายสินค้าออกต่อเดือน ตารางที่ 2 
จ านวนพื้นที่เก็บรถเข็นในคลังสินค้า ตารางที่ 4 
ลักษณะการจัดเก็บสินค้า ตารางที่ 4 
 
 ผังคลังสินค้าที่ออกแบบใหม่ทั้ง 2 แบบผู้วิจัยได้อ้างอิง
ต าแหน่งจัดเก็บรถเข็นสินค้าของลูกค้าแต่ละรายในคลังสินค้า
ตามทฤษฏี สินค้าเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตู (Fast 
Mover Closest to the Door) คือลูกค้ารายที่ 1 มีจ านวน
ครั้งท่ีจ่ายสินค้าออกต่อเดือนและปริมาณสินค้าที่สั่งต่อเดือน
สูงที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 จึงก าหนดให้สินค้าของลูกค้า

รายที่ 1 เก็บไว้ที่ Store A ในคลังสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ระยะทางระหว่างคลังสินค้ากับสถานีจ่ายสินค้าสั้นที่สุด และ
ลูกค้ารายที่ 2 – 6 จัดเก็บสินค้าไว้ใน Store B – F ตามล าดับ
ซึ่งเป็นการจัดแผนผังคลังสินค้าในลักษณะการเก็บแบบตายตัว 
( Fixed location )  ซึ่งจ านวนต าแหน่งเก็บรถเข็นของแต่ละ 
Store ที่ปรับให้เหมาะสมตามทฤษฏี ABC Analysis [4] โดย
ความแตกต่างของข้อมูลที่ป้อนให้กับโปรแกรมทั้ง 3 แบบดัง
แสดงในตารางที่ 3 

4.2 ผลการด าเนินงาน 
 จากการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ ในส่วนของ
ขั้นตอนการผลิตขั้นตอนที่  6 คือส่ วนที่แสดงอยู่ ในส่วน
เส้นประดังที่แสดงในรูปที่ 3 ได้ผลการสร้างแบบจ าลอง ดัง
แสดงในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลที่ป้อนใหก้ับโปรแกรม และผลที่ได้จากการรันโปรแกรม 

 รูปแบบการจัดผังคลังสินค้า 
จ านวนพื้นที่
เก็บเข็น (คัน) 

ลักษณะการจัดเกบ็
สินค้า 

จ านวนที่ผลิต
(ต่อเดือน) 

เวลาเฉลี่ยของ
ชิ้นงานทั้งหมด
ที่อยู่ในระบบ 

ก่อน
ปรับปรุง 

 

Store A = 4 
Store B = 4 
Store C = 4 
Store D = 4 
Store E = 4 
Store F = 3 

จัดเก็บตามความ
สะดวกในบริเวณพื้นที่
ว่างที่ใกล้ที่สุด 
(ลักษณะการท างาน
ปัจจุบัน) 

16,800 ใบ 12 วัน 

หลังปรับปรุง 
แบบที่ 1 

 

Store A = 4 
Store B = 4 
Store C = 4 
Store D = 4 
Store E = 4 
Store F = 3 

ลูกค้า 1 เก็บ Store A 
ลูกค้า 2 เก็บ Store B 
ลูกค้า 3 เก็บ Store C 
ลูกค้า 4 เก็บStore D 
ลูกค้า 5 เก็บ Store E 
ลูกค้า 6 เก็บ Store F 

18,000 ใบ 10 วัน 

หลังปรับปรุง 
แบบที่ 2 

 

Store A = 9 
Store B = 4 
Store C = 4 
Store D = 3 
Store E = 2 
Store F = 1 

ลูกค้า 1 เก็บ Store A 
ลูกค้า 2 เก็บ Store B 
ลูกค้า 3 เก็บ Store C 
ลูกค้า 4 เก็บStore D 
ลูกค้า 5 เก็บ Store E 
ลูกค้า 6 เก็บ Store F 

22,560 ใบ 7 วัน 
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รูปที่ 3 รูปแสดงแบบจ าลองกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาด้วยโปรแกรม Arena

5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการปรับปรุงพบว่าผังคลังสินค้าหลังปรับปรุง 
แบบที่ 1 และแบบที่ 2 สามารถลดเวลาเฉลี่ยของช้ินงาน
ทั้งหมดที่อยู่ในระบบลง 16.97% และ 34.29% ตามล าดับ 
ซึ่งมีผลท าให้สามารถผลิตช้ินงานได้เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา
ปฏิบัติงานเท่าเดิม (1 เดือน) โดยแบบที่ 1 ผลิตสินค้าได้
เพิ่มขึ้น 7.14% และแบบที่ 2 ผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น 40.14% 
โดยการสร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรม Arena นี้มีค่าความ
คาดเคลื่อนเท่ากับ 3.70% 
 จะเห็นได้ว่าผังคลังสินค่าหลังปรับปรุง แบบที่  2 
สามารถลดเวลาเฉลี่ยของช้ินงานทั้งหมดที่อยู่ในระบบ และ 
ผลิต ช้ินงานได้ เพิ่ มขึ้นมากกว่าแบบที่  1 หากโรงงาน
กรณีศึกษาน าแผนการปรับปรุงคลังสินค้านี้ไปปรับใช้จะ
สามารถลดเวลาในการด าเนินงานภายในคลังสินค้าลง อีกทั้ง
ยังท าให้จ านวนการขนย้ายและระยะทางเฉลี่ยลดลงอีกด้วย 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้น าเอาข้อมูลเพียงช่วงเวลาหนึ่ง
เท่านั้นเพื่อมาสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ หากต้องการ
พัฒนาความแม่นย าของแบบจ าลอง เพื่อน าไปใช้ในอนาคต
ควรน าข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด  เช่น 
จ านวนลูกค้า จ านวนสินค้าที่ผลิต จ านวนครั้งในการจ่าย
สินค้าออกต่อเดือน เป็นต้น มาใช้สร้างแบบจ าลอง เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับกระบวนการผลิตปัจจุบันและมีความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

ในปี พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤตการณน์้ าท่วมในประเทศไทย มากกว่า 3,384 ครัวเรือนประสบปญัหา งานวิจัยฉบับ
นี้น าเสนอขั้นตอนวิธีข่ายงาน (Network Algorithm) เพื่อประมาณการไหลสูงสดุของน้ าท่ีไหลจากตอนบนลงสู่ตอนล่าง
ของกรุงเทพมหานคร ปัญหาการไหลสูงสดุถูกใช้เพื่ออธิบายการไหลของน้ า ขั้นตอนวิธีเลเบลใช้เพื่อหาเส้นทางน้ าจาก
แหล่งก าเนิดสู่ปลายทาง ขั้นตอนวิธีขยายถูกใช้เพื่อหาปริมาณการไหลสูงสุด ในการทดลอง ปัญหาขนาดเล็กและขนาด
กลางถูกใช้เพื่อทดสอบความถูกตอ้งของขั้นตอนวิธี หลังจากนั้นขั้นตอนวิธีดังกล่าวถูกใช้เพื่อวิเคราะห์การไหลสูงสุดของ
กรุงเทพมหานคร ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราการสุงสดุคือ 2,595 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 
 
Abstract 

In 2010, the flood crisis occurred in Thailand and Thailand lose over more 3,384 families. This 
paper aims to determine how many maximum flow of water to transfer from upper to lower of 
Bangkok. Maximum flow problem is used to represent the water flow of Bangkok. Labeling algorithm 
is employed to find the water route from sort to sink. Augment algorithm is employed to find 
maximum water flow route. In experiment, small and medium problems show the correctness of the 
algorithms. After that, the algorithms are used to analyze the maximum water flow of Bangkok. The 
result shows the maximum water flow, 2,595 cubic meters per day. 
Keywords:  Maximum Flow, Network Flow, Water Flow, Optimization 
 
1. บทน้า 
 เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุม  มีฝนตกและ
ปริมาณน้ าฝนมาก จึงท าให้เกิดน้ าท่วมในหลายภูมิภาคอยู่
เสมอ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 
ปี เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยเมื่อปี 2554 โดยเฉพาะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่เหตุการณ์น้ าท่วมครั้งนั้นได้สร้าง

ความเสียหายมากมาย อย่างไรก็ตามนักวิจัยในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย ท าการศึกษาเกี่ยวกับแบบจ าลอง
เกี่ยวกับน้ าท่วมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการสร้างโปรแกรม ใน
ปี 1999 มีการศึกษาการใช้แบบจ าลองน้ าท่วมเพื่อหา
แบบจ าลองเพื่อ ใ ช้ประกอบการตัดสินใจ (  decision 
makers) การขนส่งในสถานการณ์น้ าท่วมฉุกเฉินในปี 2015 
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[4] และในไป 2016 มีการศึกษาการวัดพฤติกรรมไดนามิก
ของน้ าท่วม [5] และสร้างแบบจ าลอง distributed 
hydrological model (GBHM) ส าหรับจ าลองพื้นที่กักเก็บ
น้ า 4 พื้นที่ในประเทศจีน [6] ส าหรับในประเทศไทยมี
การศึกษาการใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS และ
โปรแกรม HEC-Geo RAS จ าลองสภาพการบรรเทาน้ าท่วม
ในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง [7] จากนั้นศึกษาประยุกต์ใช้
แบบจ าลอง MIKE11 สอบเทียบแบบจ าลองกับข้อมูลระดับ
น้ า [8] ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้กับ excel 
solver โดยค านวณจากระยะทางที่สั้นที่สุดที่ใช้ในการอพยพ
ประชากรออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย [9] และยังมีการศึกษา
โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บน
อินเทอร์เน็ตส าหรับระบบเตือนภัยน้ าท่วมโดยใช้การสื่อสาร
ข้อมูลแบบซิงโครนัส [10] ในปี  2559 ได้มีการศึกษา 
แบบจ าลองของระบบคลองโดยเครือข่ายการไหล (net work 
flow) ในทฤษฎีกราฟ การก าหนดระบบของความจุท าโดย
การค านวณอัลกอลิทึมของปัญหาการไหลสูงสุด (Maximum 
Flow Problem) [11] งานวิจัยฉบับนี้ได้น าปัญหาการไหล
สูงสุดมาประยุกต์ใช้กับคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อ
วิเคราะห์ว่าสามารถระบายน้ าได้วันละกี่ลูกบาศก์เมตรเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเส้นทางการไหลของน้ าต่อไป 
 

2. วิธีการด้าเนินงาน 
การหาค าตอบ max flow ประกอบด้วย 3 

procedure โดย procedure Max flow  (รูปที่ 1) จะท า
หน้าที่ควบคุมการท างานทั้งหมด Procedure Labeling 
Graph  

 
รูปที่ 1 แสดง Max Flow Procedure 

(รูปที ่2)  จะท าหน้าที่ค้นหาเส้นทางจาก โหนดต้น
ทาง s ไปยัง โหนดปลายทาง t ส่วนProcedure Augment 
Flow 

 

 
รูปที่ 2 แสดงการค้นหาเส้นทางจากโหนด s ไปยัง t  

 
(รูปที่ 3) จะท าหน้าที่ค านวณปริมาณน้ าไหลผ่านสูงสุดที่ไม่
ท่วมออกจากทางน้ าแต่ละสาย  

 
รูปที่ 3 แสดงการค านวณปริมาณน้ าที่ไหลผ่านสูงสุดที่ไม่  ท่วมออกจาก

ทางน้ าแต่ละสาย 

เริ่มต้น Procedure Max flow จะท าหน้าที่เรียก
procedure Labeling Graph ออกมาค้นหาเส้นทางจาก s 
ไปยัง t โดยจะเรียกซ้ าหลายๆครั้งและจะหยุดเรียกเมื่อไม่พบ
เส้นทางอื่นๆที่น้ าสามารถไหลจาก s ไปยัง t ได้ในการ
เรียกใช้ Labeling Graph แต่ละครั้งนั้น Labeling Graph 
จะท าการ ลบ label (Unlabel) ของทุกโหนดออกไปก่อน 
(บรรทัดที่ 9) หลังจากนั้นจะให้ โหนด s ติดป้าย Label โดย
ก าหนดให้ i=s และค้นหาว่าจากโหนด i สามารถไปยังโหนด 
j ใด ๆ ได้บ้าง ถ้ามีเส้นทางที่น้ าไหลผ่านจาก i ไปยังโหนด j 
ได้ก็จะติด label ให้กับโหนด j นั้นๆ (จากบรรทัดที่ 13)  
นอกจากจะติด label (j ϵ label) แล้ว โปรแกรมจะท าการ
จัดเก็บโหนดต้นทางของ โหนด j ด้วยชุดค าสั่ง  (Pred (j)=I) 
หลังจากนั้นจะเปลี่ยนโหนด i ไปเรื่อยๆ โดยเลือกโหนด i 

(1) Procedure Maxflow {
(2) For exist alternate flow form S to t {
(3) Call  LabelingGraph
(4) }
(5) }

(6) Procedure LabelingGraph {
(7) For exist flow from s to t
(8) {
(9) Unlabel all node i
(10) S ϵ label
(11) I=S
(12) For exist from i to j {
(13) If Res(i,j)>0 then Pred(j)=I and j ϵ label
(14) }
(15) Label = label – {i}
(16) Select new i ϵ label
(17) }
(18) If there exist s to t then call augment (s,t)
(19) Update residual graph
(20)       }

(21) Procedure AugmentFlow(s,t) {
(22) Min= ∞
(23) J=t
(24) Do
(25) If min > Res(Pred(j),j) then{
(26) min = Res(Pred(j),j)
(27) }
(28) J=pred (j)
(29) Loop while j ≠ s
(30) Do
(31) X(Pred(j),j)= X(Pred(j),j) + min
(32) Res(Pred(j),j)= Res(Pred(j),j) - min
(33) Loop while j ≠ s

(34) }
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จากโหนดที่ติด label แล้ว ในการค้นหาค าตอบนั้น 
procedureจะถูกเรียกใช้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งโหนด t ถูกติด 
label ก็เป็นการจบการท างาน (เพราะโปรแกรมสามารถ
ส่งผ่านสายน้ าจาก s ไปยัง t ได้แล้ว)หลังจากนั้นขั้นตอน
ต่อมาจะเป็นการเรียprocedure Augment Flow ซึ่งจะถูก
เรียกใช้เพื่อค้นหากระแสน้ าที่ไหลสูงสุดของเส้นทางที่ค้นพบ
โปรแกรมจะใช้การ back tracking จากบรรทัดที่ 23 และ 
28  และการเรียกซ้ าโดยให้ ค่า j เท่ากับโหนดก่อนหน้า 
pred (j) ซ้ า ๆ ไปเรื่อย ๆ ด้วยค าสั่งบรรทัดที่ 28    ในการ 
back tracking แต่ละครั้งโปรแกรมจะค้นหาปริมาณการไหล
สูงสุดที่สามารถไหลได้ด้วยค าสั่งในบรรทัดที่ 25-27 เมื่อได้
ค่าที่มากที่สุดที่น้ าไหลผ่านแล้ว โปรแกรมจะจัดเก็บปริมาณ
น้ าที่ไหลผ่านในแม่น้ าแต่ละสายจากบรรทัดที่ 31 ซึ่งอธิบาย
ได้ว่า ปริมาณน้ าที่ไหลผ่านจาก i ไป j เกิดจาก ปริมาณการ
ไหลของรอบที่แล้ว บวกด้วยปริมาณการไหลในรอบปัจจุบัน 
หลังจากนั้นจะท าการอัพเดทขอบเขตการไหล จากบรรทัดที่ 
32 ซึ่งหมายความว่า น้ าที่ยอมให้ไหลผ่านได้ในรอบถัดไป 
เท่ากับปริมาณน้ าในรอบก่อนหน้าลบด้วยปริมาณที่น้ าไหล
ผ่านในรอบปัจจุบัน 

สรุปการท างานทั้งหมดจะเกิดขึ้นเริ่มจาก ค้นหา
เส้นทางน้ าไหลจาก s ไปยัง t ด้วย labeling จากนั้นหา
ปริมาณการไหลสูงสุดที่ค้นพบ อัพเดทปริมาณการไหลใน
เส้นทางน้ าจาก i ไป j ใด ๆ อัพเดทปริมาณน้ าที่ยอมให้ไหล
สูงสุดในรอบถัดไป ท าการล้างค่า label และเรียกใช้ 
labeling อีกครั้งเพื่อหาเส้นทางน้ าใหม่  ข้อสังเกตในการหา
ค าตอบแต่ละรอบจะได้เส้นทางน้ าที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
เส้นทางใดท่ีน้ าไหลผ่านแล้วจะมีการจัดเก็บปริมาณที่น้ าไหล
ผ่านและมีการหักลบโควต้าการไหลของน้ าด้วยบรรทัดที่ 31 
และ 32 การท างานทั้งหมดจะวนซ้ าไปจนกว่าจะไม่เจอ
เส้นทางใหม ่ๆ ที่น้ าไหลผ่านได้แล้ว 
 
3. ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

งานวิจัยฉบับนี้ทดสอบประสิทธิภาพของ โปรแกรม
ด้วย 3 ตัวอย่างการทดลอง ประกอบด้วย ปัญหาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ปัญหาขนาดเล็กและขนาดกลาง
ใช้ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ส่วนปัญหา

ขนาดใหญ่เป็นปัญหาเส้นทางการไหลของสายน้ าจริงใน
กรุงเทพมหานคร ปัญหาขนาดเล็กเป็นปัญหาขนาด 5 โหนด 
ดังรูปที ่4  แสดงความจุสูงสุดของเส้นทางการไหลแต่ละสาย 

 
รูปที่ 4   แสดงความจุสูงสุดของเส้นทางการไหลของน้ าแต่ละสาย 

 
รูปที่ 5 แสดงปริมาณที่น้ าไหลผ่านด้วยเส้นประซึ่ง

เส้นทางการไหลคือ 1-4-5 จ านวน 3 หน่วย 1-3-5 จ านวน 2 
หน่วย 1-2-5 จ านวน 3 หน่วยและ 1-2-4-5 จ านวน 2 หน่วย 
ปัญหาขนาดเล็กเป็นปัญหาขนาด 8 โหนด ดังรูปที่ 6  แสดง
ความจุสูงสุดของเส้นทางการไหลแต่ละสาย และรูปที่ 7 
แสดงปริมาณที่น้ าไหลผ่าน 1-4-7-8 จ านวน 2 หน่วย 1-3-7-
8 จ านวน 3 หน่วย 1-2-6-8 จ านวน 2 หน่วย และ 1-2-5-8 
จ านวน 3 หน่วย 

 
รูปที่ 5 แสดงความจุสูงสุดของเส้นทางการไหลของน้ าแต่ละสาย 

 
รูปที่ 6 แสดงปริมาณที่น้ าไหลผ่าน 
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รูปที่ 7 แสดงปริมาณที่น้ าไหลผ่านตามเส้นทางการไหล 

 
รูปที ่8 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ผลของเส้นทางน้ าไหลของ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รูปที ่8 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ผลของเส้นทางน้ า
ไหลของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นภาพข้อมูล
เส้นทางไหลของน้ าจาก google map รูปที่ 9 แสดงการน า
โหนดไปอธิบายจุดเช่ือมต่อของสายน้ าเพื่อวิเคราะห์  

 
รูปที่ 9  แสดงการน าโหนดไปอธิบายจุดเชื่อมต่อของสายน้ า  

รูปที่ 10 แสดงเส้นทางน้ าไหลด้วยโหนดต่าง ๆ 
และรูปที่ 11 เป็นการแสดงเส้นทางระบายน้ าที่ท าให้เกิด
ปริมาณการไหลสูงสุด เริ่มต้นจากโหนดที่ 1 และในและใน
งานวิจัยฉบับนี้น้ าจะไหลไปยังปลายทาง โหนดที่ 44 แต่ใน
รูปภาพจะละเส้นทางของโหนดที่ 1 และ 44 ออกเพื่อลด
ความซับซ้อนของรูปภาพลง 

 
รูปที่ 10  แสดงเส้นทางน้ าไหลด้วยโหนดต่าง ๆ 

 
รูปที่ 11 แสดงเส้นทางระบายน้ าที่ท าใหเ้กิดปริมาณการไหลสูงสุด 

จากการทดลองทั้งปัญหาขนาดเล็กและขนาดกลาง
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมสามารถแสดงผลการหาค าตอบการ
ไหลสูงสุดได้ถูกต้อง หลังจากนี้ปัญหาการไหลจากแผนที่จริง
ของกรุงเทพมหานครจะถูกน ามาทดสอบด้วยโปรแกรม
ส าหรับปัญหาจริงที่น ามาวิเคราะห์จ านวนจุดต่อระหว่าง
แม่น้ าแต่ละสายและคูคลองต่าง ๆ มีจ านวนมาก  

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงได้ลดขนาดปัญหาโดยตัด
อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ าของกรุงเทพมหานครออก และยุบ
เส้นทางการ 

ไหลของคลองรังสิตทั้งหมด (คลอง 1-16) ให้เหลือ
เพียงเส้นเดียวเพื่อเป็นตัวแทนของการไหลของคลองทั้ง 16 
สาย  

ในการทดลองครั้งนี้ ปริมาณการไหลสูงสุดของแม่น้ า
แต่ละสาย (ลบ.ม./วัน) มีอัตราการไหลไม่คงท่ี ดังนั้นผู้วิจัยจึง
อ้างอิงข้อมูลการไหลของน้ าแต่ละสายตามวันเวลาที่ท าการ
เก็บข้อมูล  นอกจากนี้การไหลของน้ าจริงมีปริมาณน้ าที่ไหล
ลงใต้ดินระเหยกลายเปน็ไอน้ า  การดูดน้ าไปใช้ตามบ้านเรือน
รวมถึงปริมาณฝนที่ตกเพิ่มลงมาเพิ่ม เพื่อลดความซับซ้อน
ของการทดลองในระยะแรกผู้วิจัยได้ท าการตัดปัจจัยเหล่านั้น
ออก เส้นทางการไหลประกอบด้วย  
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 1-36-37-38-39-40 จ านวน 500 ลบ.ม/วัน    

 1-25-28-35-43-44 จ านวน 2000 ลบ.ม/วัน   

 1-18-19-24-27-34-42-44 จ านวน 3.5 ลบ.ม/วัน   

 1-18-19-20-21-26-30-31-40-44 จ านวน 5 
ลบ.ม/วัน      

 1-18-19-20-21-22-23-30-31-40-44 จ านวน 
31.5 ลบ.ม/วัน   

 1-11-12-13-22-23-30-31-40-44 จ านวน 15 
ลบ.ม/วัน   

 1-11-12-13-14-15-16-38-39-44 จ านวน 17 
ลบ.ม/วัน   

 1-5-6-10-15-16-38-39-44 จ านวน 23 ลบ.ม/วัน    
ผลรวมการไหลสูงสุดคือ 2,595 ลบ.ม/วัน  โดยคิดจาก

อัตราการไหลในวันท่ีท าการเก็บข้อมูล ข้อมูลความจุสูงสุดใน 

การไหลต่อวันของแม่น้ าแต่ละสายแสดงดังตารางที่ 1 

ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางการไหล (สดมภ์ที่ 1, 2, 6, 7, 11 

และ 12) ปริมาณสูงสุดที่ไหลได้ (สดมภ์ที่ 3, 8 และ 13) 

ปริมาณที่โปรแกรมตัดสินใจให้น้ าไหลผ่าน (สดมภ์ที่ 4, 9 

และ 14) และปริมาณความจุคงเหลือ (สดมภ์ที่ 5, 10 และ 

15) 

 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
ผลการทดลองสรุปได้ว่าการใช้ขั้นตอนวิธี labeling graph 
และ Augment Flow สามารถใช้ในการหาค าตอบเส้นทาง
การไหลสูงสุดได้จริง และผลจาการหาค าตอบพบว่า โหนดที่
มีเลขมากมักถูกเลือกก่อนโหนดที่มีตัวเลขประจ าโหนดน้อย 
ๆ เนื่องจากการเขียนโปรแกรมจะมีการเลือกเส้นทางใหม่ทับ
เส้นทางเก่าไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ผลจากการหาค าตอบพบว่า 
เส้นทางการไหลบางเส้นไม่ถูกเลือกให้มีน้ าไหล ท้ังนี้เนื่องจาก
เส้นทางน้ าตอนระหว่างกลางทางมีความจุน้อยกว่าเส้นทาง
น้ าตอนต้นและตอนปลายจึงท าให้แม่น้ าหลายๆสายไม่มีน้ า
ไหลผ่านเมื่อค้นหาปริมาณน้ าไหลสูงสุด  ค าตอบที่ได้ยังมี
ความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเนื่องจาก ผู้วิจัยได้ติดต่อขอข้อมูล
จากภาครัฐ พบว่าข้อมูลปริมาณน้ าสูงสุดขอภาครัฐยังไม่มี
ข้อมูลที่แน่นอนด้วยเหตุผลหลายประการ ถ้าข้อมูลจาก
ภาครัฐชัดเจนเรื่องอัตราการใหลสุงสุดของจุดที่เป็นคอขวด
ของแม่น้ าแต่ละสายจะท าให้โปรแกรมนี้สามารถช่วย
วิเคราะห์อัตราการไหลสุงสุดของกรุงเทพมหานครได้แม่นย า
มากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ให้โอกาสในการศึกษาต่อสนับสนับ 
 

From node To Node Cap Flow Residual From node To Node Cap Flow Residual From node To Node Cap Flow Residual
1 2 5000 5000 13 14 60 17 43 26 30 1622 5 1617
1 3 5000 5000 13 22 15 15 27 28 22 22
1 4 5000 5000 14 15 300 17 283 27 34 22 3.5 18.5
1 5 5000 23 4977 15 16 70 40 30 28 35 2000 2000
1 8 5000 5000 16 17 70 70 29 32 22 22
1 11 5000 32 4968 16 38 40 40 29 33 22 22
1 18 5000 40 4960 17 37 70 70 30 31 1800 51.5 1748.5
1 25 5000 2000 3000 18 19 40 40 31 32 100 100
1 36 5000 500 4500 19 20 40 36.5 3.5 31 40 1800 51.5 1748.5
2 10 1500 1500 19 24 20 3.5 16.5 32 33 100 100
3 14 170 170 20 21 40 36.5 3.5 32 41 22 22
4 7 13 13 20 24 20 20 33 34 100 100
5 6 1760 23 1737 21 22 80 31.5 48.5 34 35 100 100
6 9 14.44 14.44 21 26 5 5 34 42 1000 3.5 996.5
6 10 1760 23 1737 22 23 110 46.5 63.5 35 43 2000 2000
7 12 13 13 23 30 1800 46.5 1753.5 36 37 500 500
8 9 13 13 24 25 100 100 37 38 500 500
9 17 13 13 24 27 3.5 3.5 38 39 600 540 60
10 15 1500 23 1477 25 28 2000 2000 39 44 5000 540 4460
11 12 32 32 26 27 22 22 40 44 5000 51.5 4948.5
12 13 60 32 28 26 29 22 22 41 44 5000 5000

42 44 5000 3.5 4996.5
43 44 5000 2000 3000

ตารางที่ 1 แสดงเส้นทางการไหลของน้ าในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 
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และอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัยนี้ 
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Abstract 
 The flexible job shop scheduling problem (FJSP) is one of challenge scheduling problems that 
extends from the classical job shop scheduling problem (JSP). In FJSP, each operation can be 
processed by any machine from a set of available machines. Therefore, FJSP consists of several 
possible routing sub-problems and this makes the assignment of machine more complex than the 
classical JSP. Many researchers in the recent years have been studied the FJSP with interests in more 
realistic constraints. However, the constraints related to the direct usage of machines are not 
explicitly considered. Generally, In FJSP, setup time are included in the processing time, and not 
considered in the model. This paper presents a mathematical model as a mixed-integer programming 
model (MIP) of FJSP with the consideration of sequence-dependent setup time which makes the 
problem closer to the real practice in industry. The exact algorithm is developed and tested on 
instances from existing literature. The computational results show that the exact algorithm can only 
solve the small-size problems to optimal within an acceptable time. 
Keywords: flexible job shop scheduling problem, mixed-integer programming model, sequence-
dependent setup time 
 
1. Introduction 
 The flexible job shop scheduling problem 
(FJSP) extends from the classical job shop 
scheduling problem (JSP) that each operation can 
be processed by any machine from a set of 
available machines. Generally, the FJSP can be 
separated two sub-problems; 1) a routing sub-
problems, assignment of each operation to any 
machine from a set of available machines and 2) a 
scheduling sub-problems, sequencing of operations 
on each machine in a feasible schedule. Therefore, 
FJSP makes the assignment of each machine more 
complex than classical JSP. 
 Many researchers in the recent years have 
been studied the FJSP with interests in more 
realistic constraints. However, the constraints 
related to the direct usage of machines are not 
explicitly considered such as sequence-dependent 
setup time, maintenance activities and 

transportation times of production. Generally, in 
real industry, the setup time is needed for 
adjusting or preparing the machine to operate 
different jobs. The complexity of the setup time is 
different from the priority of the job and this make 
the problem more complicate due to the 
sequence-dependent characteristic.  
 This paper presents a mathematical model as 
a mixed-integer programming model (MIP) of FJSP 
with the consideration of sequence-dependent 
setup time. The objective of the model is to 
minimize makespan. The problem is solved by the 
exact solution method using LINGO optimization 
software. This paper is organized as follows. 
Literature is reviewed in section 2. The problem 
formulation and mathematical model are 
described in section 3. The computational 
experiment and results are reported in section 4. 
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1,2,...,i n

1,2,..., ij n

m

n

Finally, conclusion and further research are 
provided in section 5. 
 
2. Literature Review 
 The research of Pezzella et al. [1] presented 
Genetic Algorithm (GA) to solve the classical 
flexible job shop scheduling problem (FJSP). Since 
FJSP is proven to be NP-hard from an exact 
method, GA was improved to find the answer of 
the problem in which selection and reproduction 
were adopted. The computational results showed 
that GA solved the large-size problems more 
effectively than previous methods in reasonable 
time.  
 A study in the research of Moghaddas and 
Houshmand [2] presented job shop scheduling 
problem (JSP) with sequence-dependent setup 
times which had been ignored or included in the 
job processing time in the previous literatures. The 
mathematical model was developed and tested 
with large –size problems by using heuristics and 
meta-heuristics to find the answers. The problems 
were best solved in reasonable computational 
time. 
 Rocha et al. [3] presented scheduling problem 
with unrelated parallel machines, due dates and 
setup times. Moreover, objective functions were to 
minimize the makespan and the sum of the 
weighted tardiness of each job. This problem 
depended on both the machine, the sequence 
and consideration delays of scheduling. The 
computational results showed that Branch-and-
Bound algorithm (B&B) performed better than using 
mixed integer programming models (MIP) with the 
solver CPLEX 9.0 software. 
 Mousakhani [4] presented the flexible job 
shop scheduling problem (FJSP) with sequence-
dependent setup time in which the objective was 
to find the best schedule with minimum total 
tardiness. This research separated two parts of the 
experiment. First, a researcher developed a 
mathematical model for sequence-dependent 
setup time. Then, Tabu search (TS) was adopted 

and compared to the branch and bound (B&B) 
method for the same problem. The computational 
results showed that TS can solve the problems 
effectively and can be applied easily in real factory 
for large-size problems.  
 
3. The problem description  
 In FJSP, there are n  jobs and m  machines. 
However, FJSP consists of several possible routing 
sub-problems and this makes the assignment of 
each machine more complex than JSP since each 
operation can be processed by any machine from 
a set of available machines. Basically, there is a set 
of machines

 
  1 2, , ..., mM M M M  with a set of jobs

  1 2, , ..., nJ J J J  and each job consists of a 
sequence of operation , 1,...,O j nij i  

.Each 

operation Oij  must be performed on one of a set 

of available machines ijM M  .Each machine can 
process only one job at a time. The transportation 
time of moving between machines is not 
considered. Machine is not interrupted and 
breakdown. All jobs can start at time zero. The 
different job requires time for setup time before its 
processing time. 
 In this paper, the mathematical model for the 
FJSP+SDST is presented. The proposed model is 
extended from the FJSP without sequence-
dependent setup time in Girish and Jawahar [5]. 
The objective is to minimize the makespan. The 
notation and variables used in the FJSP+SDST 
model are listed as following: 
Indices: 
i  : Index of jobs ;  
j  : Index of operation sequence ;  

 : Total number of jobs 
 : Total number of machines 
Parameters: 

ijM  : A set of available machines 
ijO  : The thj operation of job i  
ijkt  : Processing time of job i ,operation j  on 

machine k  
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H

ijC  : Completion time of job i ,operation j   
 : Very large positive integer 

kN  : The set of operations ijO that can be 
loaded on machine k   

'ii kS  : The setup time of job i  is performed 
before job 'i  on machine k   

Decision Variables: 

ijkX  =  
 

' 'iji j kY  = 

 ' '1, if operation  precedes  on machine 

0, otherwise

i jO O kij
 

 
 The mathematical model of FJSP+SDST is 
formulated as the following: 
 

Minimization of makespan:   
Minimize[Max( )]

ij
C    (1)  

Subject to:   




  
.

}

0
1 { : N

k

C C t Xij ij ijk ijkkO
ij

  ,i j  (2)  

       (1 ) (1 ) (1 )
' ' ' ' ' ' ' ' '

SC C H Y H X H X tiji j iji j k ijk i j k i j k ii k
  ,( , ),( ', ')k i j i j  (3)  

      
' '

( ) (1 ) (1 )
' ' ' ' '

S
i j

C C H Y H X H X tij iji j k ijk i j k ijk ii k
  ,( , ),( ', ')k i j i j  (4)  

0Cij
  , 1i j  (5)  

 ' 0
'

C Ciji j
 ( , ),( ', ')i j i j  (6)  




1
:

X
ijkkO N

ij k

  ,i j  (7)  

{0,1}X
ijk

 {0,1}
' '

Y
iji j k

 

 , ,k i j  
 ,( , ),( ', ')k i j i j  

(8)  
(9)  

 The objective (1) is to minimize the 
makespan. Constraint (2) ensures that previous 
operation must be processed until its completion 
before starting of the next operation. Constraint (3) 
and (4) ensure that two operations are not 
processed on the same machine at a same time. 
Moreover, each operation can be processed after 
its precedence operation is completed and the 
machine is setup to be ready to operate the 
operation. Constraint (5) ensures that the start time 
of an operation is always positive. Constraint (6) 
represents the precedence relationship between 
previous operations of a job. Constraint (7) states 
that each operation can be assigned only one 
machine from a set of available machines. 
Constraint (8) and (9) define the decision variables. 

 
4. The computational experiment 
 In this study, we tested the mathematical 
model of the FJSP+SDST with small-size problems 
which is developed from the classical FJSP of 
Girish and Jawahar [5]. The LINGO optimization 
modeling software is implemented on PC with 
Intel(R)Core(TM)i5-2410M 2.30GHz and 4GB RAM 
memory. The FJSP+SDST model is tested on a data 
instances of JSP+SDST obtained from Moghaddas 
and Houshmand [2] The details of JSP+SDST 
instance with 4 jobs and 4 machines is shown in 
Table 1 and 2. Table 1 presents the setup time for 
each job to other job on same machine such as, 
the setup time of Job 2 after Job 1 completed on 
machine 1 is 1* minute. Table 2 shows processing 

 1, if operation  is assigned to machine 

0, otherwise

O kij
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time of each job operation on a particular 
machine. Then, since there are no benchmark 
instances for FJSP+SDST, ten tested FJSP instances 
based on the instances obtained from Fattahi et al. 
[6] are generated with the addition of sequence 
dependent setup time.  
 
Table 1: The setup times of instance (JSP+SDST ) 

Job Machine 1 Machine 2 
J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

1 - 1* 2 - - - 1 1 
2 1 - 1 - - - 1 - 
3 1 - - 1 - 2 - - 
4 1 - 2 - - 2 1 - 

Job Machine 3 Machine 4 
J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

1 - - 2 1 - 3 1 3 
2 1 - 1 1 2 - 2 2 
3 - 2 - 1 1 4 - 3 
4 - 2 - - 1 1 2 - 

 
Table 2: The processing time of instance (JSP+SDST )  

Job Operation Machine 
M1 M2 M3 M4 

1 O11 - - - 2 
 O12 - - 3 - 
 O13 - 2 - - 
 O14 3 - - - 
2 O21 - - - 3 
 O22 2 - - - 
 O23 - 7 - - 
 O24 - - 2 - 
3 O31 - - 4 - 
 O32 - 3 - - 
 O33 - - - 6 
 O34 4 - - - 
4 O41 10 - - - 
 O42 - 3 - - 
 O43 - - 4 - 
 O44 - - - 5 

 
 

Table 3: Computational results from JSP+SDST and 10 
FJSP+SDST instances  

Instance Size  
(n x ni x m) 

LINGO software 

Test  
data 
[2] 

Cmax 
(min) 

CPU 
time 

(s) 
JSP+SDST 4 x 4 x 4 24 24 0 

SFJS1+SDST 2 x 2 x 2 - 66 0 

SFJS2+SDST 2 x 2 x 2 - 107 0 

SFJS3+SDST 3 x 2 x 2 - 253 7 

SFJS4+SDST 3 x 2 x 2 - 414 5 

SFJS5+SDST 3 x 2 x 2 - 142 15 

SFJS6+SDST 3 x 3 x 3 - 372 37 

SFJS7+SDST 3 x 3 x 5 - 405 15 

SFJS8+SDST 3 x 3 x 4 - 288 65 

SFJS9+SDST 3 x 3 x 3 - 220 16 

SFJS10+SDST 4 x 3 x 5 - 628 168 

  
 According to the computational results from 
Table 3, the proposed model is able to find the 
optimal solution of makespan in JSP+SDST as 
equal to that obtained in Moghaddas and 
Houshmand [2]. The Gantt chart of the solution is 
shown in Figure 1. Therefore, it is somewhat 
verified that the model can solve the problem to 
optimality. Then, FJSP+SDST model can apply to 
solve the generated FJSP+SDST instances. The 
results show the model can solve the small-size 
problems within an acceptable time, and the 
computational time increases as the problem size 
increase. 
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Figure 1: The Gantt chart of the solution (JSP data) 

  
5. Conclusion 
  This paper presents a mathematical model, 
mixed integer linear programming of the flexible 
job shop scheduling problem with sequence-
dependent setup time. The objective of the 
problem is to minimize makespan. The 
computational results show that the exact 
algorithm by using LINGO optimization modeling 
software can solve the small-size problems to 
optimality within an acceptable time. In the next 
research phase, another realistic constraint which is 
maintenance activities of machine will be included 
in the model. Moreover, other solution methods 
such as heuristic or meta-heuristic will be applied 
to deal with the large-size problems. 
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บทคัดย่อ 
           ระบบพัสดุคงคลังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรม และมีผลกระทบ
หากมีการเคลื่อนย้ายพัสดุภายในโรงงาน เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างมูลค่า แต่กลับจะเพิ่มต้นทุน งานวิจัยนี้มุ่งเน้นหา
แนวทางในการด าเนินงานการจัดสมดุลขนส่งบรรจุภัณฑ์จากคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ บริษัทกรณีศึกษาส าหรับ
งานวิจัยฉบับนี้คือบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน ใช้วิธีวิเคราะห์แบบจ าลองการหาปริมาณการขนส่งที่ใช้ประโยชน์รถขน
ถ่ายสูงสุด โดยใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ เพื่อตัดสินใจก าหนดปริมาณการขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่ม
การผลิตสินค้าได้ 32.24 % และยังใช้รถขนส่งได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
ค ำหลัก  รถขนส่ง,ประโยชน์สูงสุด,การจ าลองสถานการณ ์ 
 
Abstract 
            Inventory system is one of the important factors for improving efficiency in industrial 
production. The inventory affects to increase the moving materials in plant. Transporting materials do 
not add value into system but increase the total costs of system. The objective of this research is to 
balance transportation for packaging process resulting in increasing the efficiency of the inventory 
system. We implement our model to the case study where is the melanin products Company. The 
inventory system employs vehicle utilization techniques. We investigate the models using a 
simulation (ARENA). The results of random possible solutions would be compared to the current 
operation for determining the better solution including determine the quantity lot size of 
transportation. The proposed models would increase total production 32.24 %, and increase the 
utilization of vehicles. 
Keywords:  Transportation, Simulation model 
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1. บทน ำ 
 ปั จ จุ บั น อุ ต ส าห ก รรม ผลิ ตภั ณ ฑ์ เม ล ามี น เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ สินค้ามีความหลากหลายเป็นที่
ต้องการของท้องตลาด ท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและ
การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นด้วย ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิต
จึงเป็นหัวใจส าคัญที่อุตสาหกรรมให้ความสนใจ  
 บริษัทกรณีศึกษาผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน มีก าลังการ
ผลิต 12,000 ตัน/ปี และมีจ านวนผลิตภัณฑ์ 1,200 รูปแบบ 
ซึ่งการผลิตจะผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้า และปริมาณการ
สั่งซื้อเป็นแบบแต่ละชุด ( Lot size ) การขนส่งบรรจุภัณฑ์
จากคลังพัสดุไปยังแผนกบรรจุภัณฑ์จึงส่งแบบทันที รถขนส่ง
มีจ านวน 3 คัน ซึ่งการส่งในแต่ละรอบมีจ านวนไม่เท่ากัน
ขึ้นกับจ านวนการสั่งผลิตของลูกค้า ส่งผลให้การส่งในแต่ละ
รอบมีการบรรทุกกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่เต็มคัน ท าให้เกิดความ
สูญเปล่าในการขนส่งแต่ละรอบ 
 งานวิจัยนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลการขนส่งจากคลังพัสดุไป
ยังแผนกบรรจุภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภารการ
ใช้รถขนส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจ าลองสถานการณ์
เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการสะท้อนภาพของสถานการณ์
ปัจจุบันและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงรูปแบบ
การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ 
 

2. ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎี 
 ศิ ริ จั น ท ร์  ท อ งป ระ เส ริ ฐ  [1] การขนย้ ายพั สดุ ( 
Logistics and Transportation ) เป็นส่ วนหนึ่ งของการ
บริหารงานพัสดุ โดยหน้าที่โดยสังเขปของสายงานการขน
ย้ายพัสดุ ได้แก่ พัฒนาวิธีการขนย้ายพัสดุอย่างประหยัด ,
จัดตั้งระบบและวิธีการที่จะช่วยให้ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายพัสดุ ,วางแผนการใช้อุปกรณ์ขนย้าย เวลาในการ
ขนย้าย ระเบียบและหลักปฏิบัติการขนย้ายสินค้าส าเร็จรูป 
2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Barker, et al [2] ได้กล่าวว่า การขนส่งแบบเต็มคันว่า
เป็นการขนส่งสินค้าจากสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ที่
มีจ านวนสินค้าเท่ากับจ าจวนสินค้าที่รถบรรทุกสามารถ
บรรทุกได้ 

 
 วิภาวรรณ พันธุ์สังข์ [3] กล่าวว่า การขนส่งสินค้าแบบ
เต็มคันรถเป็นการขนส่งสินค้าที่ปริมาณสินค้าของลูกค้า
เท่ากับขีดจ ากัดของปริมาณสินค้าที่รถบรรทุกสินค้าได้ และ
การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มรถ คือ เป็นการขนส่งสินค้าที่
ปริมาณสินค้าของลูกค้าน้อยกว่าขีดจ ากัดของปริมาณสินค้าที่
รถบรรทุกบรรทุกสินค้าได้ 
 Caputo, et al [4] ไ ด้ เ ส น อ แ บ บ จ า ล อ ง ท า ง
คณิตศาสตร์ บริษัทด าเนินงานในอุตสาหกรรมฟิล์มพลาสติก
ในแผนกบรรจุภัณฑ์ โดยใช้วิธีฮิวริสติกในการวิเคราะห์
ปริมาณการจัดส่งสินค้า ต าแน่งการขนส่งสินค้า และปริมาณ
การขนส่งที่ดีที่สุดส าหรับการบรรทุกสินค้าแบบเต็มคันและ
การบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มคัน และยังใช้วิธี GA ในการ
ค านวณต้นทุนการขนส่งที่ต่ าที่สุด จากงานวิจัยพบว่า วิธีการ
ขนส่งแบบบรรทุกสินค้าเต็มคัน เป็นวิธีที่เหมาะสมในการ
ขนส่งโดยรวม ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 35 % ก็ตาม 
 
3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 จากบริษัทกรณีศึกษา ผุ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ จากการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของ
บรรจุภัณฑ์เป็น 2 ประเภทที่ใช้บรรจุสินค้าได้แก่ กล่องลูกฟูก 
3 ชั้น ( Single wall corrugated ) และกล่องลูกฟูก 5 ชั้น 
( Double wall corrugated ) ซึ่งกล่องลูกฟูก 3 ชั้นจะมี
ขนาดเล็กกว่ากล่องลูกฟูก  5 ชั้น  และจากการศึกษา
กระบวนการขนส่งบรรจุภัณฑ์  แสดงดังรูปที่  1 และมี
รายละเอียดดังนี้ 
 3.1 แผนกบรรจุภัณฑ์ส่งใบเบิกกล่องบรรจุภัณฑ์แบบที
ละชุด ( Lot Size ) ไปยังคลังพัสดุ ด้วยอัตรา 1 ใบเบิกต่อ 2 
ชั่วโมง 
 3.2 คลังพัสดุรับใบเบิก กรอกข้อมูลลงในระบบ และจัด
กล่องตามใบเบิกโดยจะประกอบด้วย กล่องลูกฟูก 3 ชั้น และ 
5 ชั้น  
 3.3 รถขนส่งบรรทุกกล่องบรรจุภัณฑ์ตามใบเบิก เมื่อ
คลังพัสดุจัดกล่องตามใบเบิกรถขนส่งจะส่งกล่องบรรจุภัณฑ์
ทันที โดยส่งให้หมดตาม Lot size ซึ่งจ านวนกล่องแต่ละ 
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Lot size มีจ านวนไม่เท่ากัน และรถขนส่งสามารถบรรทุก
กล่องได้จ านวนสูงสุด 5 กล่องต่อการขน 1 รอบ รถขนส่งจะ
ท าการส่งกล่องบรรจุภัณฑ์ไปยังแผนกบรรจุภัณฑ์ 
 3.4 โดยก่อนบรรจุจะท าการติดฉลากบนกล่องเพื่อระบุ
หมายเลขสินค้า  
 3.5 จากนั้นพนักงานท าการบรรจุกล่อง 3 ชั้นก่อน แล้ว
บรรจุลงในกล่อง 5 ชั้นซึ่งเป็นกล่องใบใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดย
บรรจุกล่อง 5 ชั้นสามารถบรรจุกล่อง 3 ชั้นได้จ านวน 10 
กล่อง จากนั้นส่งไปยังแผนกคลังเก็บสินค้าต่อไป 
 3.6 ส่งกล่องบรรจุภัณฑ์ไปแผนกคลังเก็บสินค้าต่อไป 
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังการไหลกระบวนการขนส่งกล่องบรรจุภัณฑ์ 
 

4. วิเครำะห์ข้อมูลและสร้ำงแบบจ ำลอง 
4.1 ขั้นตอนสร้ำงแบบจ ำลอง 
 จากกระบวนการขนส่งบรรจุภัณฑ์ ปัญหาที่พบคือ ใบ
เบิกกล่องบรรจุภัณฑ์ในแต่ละรอบมีจ านวนไม่เท่ากัน การ
ผลิตสินค้าเกิดขึ้นตามค าสั่งลูกค้าแบบแต่ละชุด ( Lot size ) 
เมื่อมีใบเบิกจะท าการส่งกล่องบรรจุภัณฑ์แบบทันที ดังนั้นจึง
ท าให้รถขนส่งบรรทุกกล่องบางรอบไม่เต็มคันท าให้เกิดความ
สูญเปล่าต่อการขนส่งต่อ 1 รอบ ผู้วิจัยจึงได้ท าการจัดกล่อง
เพื่อบรรทุกในรถขนส่งให้เต็มคัน แล้วค่อยท าการเคลื่อนย้าย
กล่องบรรจุภัณฑ์ไปส่งยังแผนกบรรจุภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม
จ าลองการขนส่งบรรจุภัณฑ์แบบเต็มคันดังรูปที่ 2  

 
 
รูปที่ 2 แผนผังการไหลของโปรแกรมจ าลองการขนส่งกล่องบรรจุภัณฑ์ 

 

 ข้อมูลการน าเข้าโปรแกรมจ าลองการขนส่งได้จากการ
เก็บข้อมูลน าเข้าสู่โปรแกรม ตามรายการที่แสดงในตารางที่ 
1จากการปฏิบัติงาน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
โป รแกรม  Input Analyzer เพื่ อห าการกระจายตั วที่
เหมาะสม โดยในโปรแกรม Input Analyzer จะทดสอบ
สมมติฐานการกระจายตัวของความน่าจะเป็นของข้อมูล 
(Goodness of Fit Test) แล้วท าการตรวจสอบค่า P-value 
มีค่ามากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 (ระดับความเชื่อมั่น 
95%) หรือไม่ จากการตั้งสมมติฐานที่ว่า 
 H0 : ข้อมูลมีการแจกแจงตามแบบที่ต้องการทดสอบ 
 H1 : ข้อมูลไม่มีการแจกแจงตามแบบที่ต้องการทดสอบ  
 จากการทดสอบอัตราการสั่งใบเบิกเข้าระบบพบว่ามี
การยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ว่า อัตราการใบเบิกที่เข้าสู่
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ระบบ มีการแจกแจงแบบเอ็กโพเนนเซียลโดยช่วง Inter-
arrival time ที่ค่าเฉลี่ย 2 ชั่วโมง และเมื่อเก็บข้อมูลทดสอบ
สมมติฐานพบว่าค่า P-value มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่า อัตราการเข้ามาของใบเบิกมีการแจกแจงแบบเอ็ก
โพเนนเชียลที่ค่าเฉลี่ย 2 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการน าเข้าโปรแกรมจ าลองการขนส่ง 

ข้อมูลน าเข้า 
อัตราการสั่งใบเบิกเข้า
ระบบ 

เอ็กโพเนนเชียล 1 ใบต่อ 2 
ชั่วโมง 

อัตราการสั่งผลิตแต่ละชุด   
( Lot size )  
กล่องลูกฟูก 3 ชั้น 

5% 3 ใบ ,10% 5 ใบ ,20% 
10 ใบ , 25% 12 ใบ ,20% 
15 ใบ , 20% 20 ใบ 

อัตราการสั่งผลิตแต่ละชุด   
( Lot size )  
กล่องลูกฟูก 5 ชั้น 

4 ใบ 

จ านวนรถขนส่ง  3 คัน 
ความเร็วรถขนส่ง 15 เมตรต่อนาที 
เวลากระบวนการติดฉลาก 10 นาที 
เวลากระบวนการ 
บรรจุภัณฑ์ 

15 นาที 

จ านวนพนักงานติดฉลาก 1 คน 
จ านวนพนักงานบรรจุภัณฑ์ 1 คน 
  
 การสร้างแบบจ าลองการขนส่งบรรจุภัณฑ์ ก าหนด
หน่วย นาที เป็นพื้นฐานการรันโปรแกรม และก าหนดให้มี
การรันซ้ าจ านวน 30 รอบ เพื่อความเชื่อมั่นในข้อมูล โดยใช้ 
Station Module ก าหนดสถานีงานได้แก่สถานีงานรับใบ
เบิก, ติดฉลาก, บรรจุภัณฑ์ และคลังเก็บสินค้า ใช้ Assign 
Module ก าหนดขนาดของ Lot size , แยกประเภทกล่อง 3 
ชั้นกับ 5 ชั้น ใช้ Decide Module ตัดสินใจเพื่อแยกจ านวน
บรรทุกชิ้นงานขึ้นรถขนส่ง ใช้ Batch Module เพื่อรวม
จ านวนกล่อง 3 ชั้นจ านวน 10 กล่องก่อนท าการรวมกับ
กล่อง 5 ชั้น 1 กล่อง ซ่ึงการสร้างแบบจ าลองดังแสดงรูปที่ 5 
 จากการปรับปรุงปริมาณการขนส่งโดยขนส่งให้เต็มคัน 
พบว่าในทางปฏิบัตินั้น ถ้าขนแบบเต็มคันรถแต่ละรอบ จะมี

จ านวน Lot size รวมกัน  ดั งนั้ น เพื่ อ ไม่ ให้มี การบรรจุ
ผิดพลาด ผู้วิจัยจึงออกแบบฉลากเพื่อแสดง Lot size ติดไป
บนกล่องบรรจุภัณฑ์ก่อนจะส่งไปยังแผนกบรรจุภัณฑ์ ดังรูป
ที่ 3  

 
รูปที่ 3 ฉลากแสดง Lot size กล่องลูกฟูก 3 ชั้นและกล่องลูกฟูก 5 ชั้น 

 

  จากรูปที่ 3 ฉลากจะประกอบได้ด้วย หมายเลข
ของ Lot size ฉลากของกล่องลูกฟูก 3 ชั้นจะมีจ านวนระบุ 
10 ใบ เพื่อแสดงว่าเมื่อกล่อง 3 ชั้นครบ 10 ใบแล้วจึงท าการ
บรรจุได้ตามหมายเลข Lot size บนฉลาก จากนัน้จึงบรรจุ
กล่อง 3 ชั้นจ านวน 10 กล่อง ลงกล่อง 5 ชั้นที่มีหมายเลข 
Lot size เดียวกัน 
 
4..2 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการสร้างโปรแกรมแบบจ าลอง ก่อนปรับปรุงการ
ขนส่งมีการขนส่งกล่องบรรจุภัณฑ์แบบไม่เต็มคันส่งผลให้เกิด
ความสูญเปล่าในการขนส่งแต่ละรอบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ปรับปรุงให้มีการขนส่งแบบเต็มคันเพื่อลดความสูญเปล่าใน
การขนส่ งแต่ ละรอบ  จากการรัน โปรแกรมจึ ง ได้ ผล
แบบจ าลอง ได้แก่ จ านวนการผลิตเพื่อแสดงอัตราการผลิตที่
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการขนส่งแบบเต็มคัน และยังส่งผล
ให้การใช้ประโยชน์จากพนักงานติดฉลากและพนักงานบรรจุ
ภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลจากการรันโปรแกรม 

ตัวแปร 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 

ประสิทธิ 
ภาพที่
เพิ่มข้ึน 

จ านวนการ
ผลิต 

61.5 ชิ้น 90.76 ชิ้น 32.24 % 

การใช้
ประโยชน์จาก
พนักงานติด
ฉลาก 

22.21 % 48.56 % 26.35 % 

การใช้
ประโยชน์จาก
พนักงานบรรจุ
ภัณฑ์ 

5.33 % 6.102 % 0.77 % 

 
 จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าจ านวนการผลิตเพิ่มขึ้น การ
ใช้ประโยชน์จากพนักงานติดฉลากและการใช้ประโยชน์จาก
พนักงานบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซ่ึงผลมาจากการบรรทุกแบบเต็ม
คันท าให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย 
 โรงงานจึงควรมีการปรับปรุงระบบการขนส่งกล่อง
บรรจุภัณฑ์ โดยการขนส่งแบบบรรทุกเต็มคัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับกระบวนการขนส่งได้ เช่น การขนส่งแบบ
บรรทุกเต็มคัน โดยแผนกบรรจุภัณฑ์จะติดฉลากไปกับกล่อง
บรรจุภัณฑ์ตาม Lot size และส่งกล่องบรรจุภัณฑ์ไปยัง
แผนกบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแผนกบรรจุภัณฑ์จะแยกกล่องตาม
ฉลากก่อนท าการบรรจุชิ้นงานตาม Lot size ที่แสดงบน
ฉลาก ดังรูปที่ 4 จะท าให้สามารถเพิ่มจ านวนการผลิตเพิ่มขึ้น
ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายคลังสินค้าและฝ่าย
บรรจุภัณฑ์ เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในโรงงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 

 
 

รูปที่ 4 การประยุกต์การขนส่งภายในโรงงาน 
 

5. สรุปผลกำรศึกษำ 
 จากการปรับปรุงขนกล่องบรรจุภัณฑ์แบบเต็มคัน เห็น
ว่า จ านวนการบรรจุบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 32.24 % ดังนั้น การ
ขนส่งแบบบรรทุกเต็มคันมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานได้  นอกจากการผลิตจะเพิ่มขึ้น การใช้
ประโยชน์จากกระบวนการติดฉลากเพิ่มขึ้น 26.35 % และ
บรรจุภัณฑ์ยังเพิ่มขึ้น 0.77 % อีกด้วย ท าให้ใช้ทรัพยากรที่มี
ได้อย่างคุ้มค่า  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะน้อยเกินไป ท าให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลอาจจะเกิดความไม่แม่นย า หากต้องการการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นย าอาจจะเก็บข้อมูลให้นานมากกว่านี้
เพื่อความถูกต้องมากขึ้น 
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รูปที่ 5 แผนผังการไหลของโปรแกรมจ าลองการขนส่งบรรจุภัณฑ์
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บทคัดย่อ 
ในบทความนี้เป็นการลดต้นทุนรวมด้วยการน ากฎการจัดล าดับงานมาประยุกต์ใช้กับการผลิตจริง ลักษณะการผลิตแบบ
ตามงาน และภายในสถานีงานเดียวกันมีการจัดเรียงเครื่องจักรแบบขนานซึ่งจากปัจจุบันกฎการจัดล าดับงานให้กับ
เครื่องจักรไม่มีการค านึงถึงเวลาการขนย้ายงานจากสถานีงานหนึ่งไปยังอีกสถานีงานหนึ่งจึงท าให้ต้นทุนรวมมาก เนื่องจาก
ต้นทุนการขนย้ายมาก บทความฉบับนี้จึงน าเวลาการขนย้ายนี้เพิ่มเป็นเง่ือนไขการจ าลองระบบการผลิตแบบเดิมมีการ
ตรวจสอบกฎการจ่ายงานโดยใช้การจ าลองระบบ โดยการน าผลมาพิจารณาเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์ของ
อุตสาหกรรม คือ ค่าเฉลี่ยเวลาไหลของงาน, ค่าสูงสุดเวลาไหลของงาน และจ านวนงานระหว่างกระบวนการ ด้วยการใช้
กฎการจัดตาราง 3 กฎ คือ กฎการจัดงานท่ีใช้เวลาน้อยที่สุดก่อน กฎการจัดงานท่ีมีเวลามากท่ีสุดก่อน และกฎการจัดงาน
โดยให้น้ าหนักงานและใช้เวลาน้อยสุดก่อน ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบท้ัง 3 กฎแล้ว กฎการจัดงานที่ใช้เวลาน้อยสุดก่อนมี 
ค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดเวลาการไหลของงานน้อยกว่ากฎอื่นๆ คิดเป็น 60.60% และ 93.01% ตามล าดับ ในงานระหว่าง
กระบวนการจะขึ้นกับการให้ความส าคัญตามกฎด้วยปัจจัยต่างๆเช่น เวลาของกระบวนการ,ปริมาณความต้องการของงาน
เป็นต้น 
ค าหลัก การผลิตแบบตามงาน, กฎการจัดล าดับงาน, การจ าลองระบบการผลิต 
Abstract 
In this article, we reduce total costs by applying dispatching rules to actual production. The 
scheduling system is a job shop scheduling with parallel machines in the same station. The current 
operation applies the dispatching rules in which do not consider the time to move from one station 
to other stations. Therefore, this transfer time condition is added to be constraint for our models. We 
investigate the dispatching rules using a simulation. The results of the simulations of systems would 
compare for the purposes of the industry, such as mean flow time, maximum flow time and work in 
process in order to increase the efficiency of the system. Used 3 Rules is Shortest Processing Time 
(SPT), Largest Processing Time (LPT) and Weighted Shortest Processing Time (WSPT) The results are 
SPT rule least in 3 rules hence is average flow time is 60.60% , maximum flow time is  93.01% and 
then work in process is base on priority of rule by factor such as : process time, quantity of demand. 
Etc.  
Keywords: Job shop, Dispatching Rule, Simulations 
 
1. บทน า 
 การจัดตาราง ถือเป็นการวางแผนการผลิตก่อนการ
ผลิตจริง ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม 
เพราะการจัดตารางการผลตินั้นเป็นการบริหารกิจกรรมต่างๆ

ในการผลิตให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด และให้
กิจกรรมส าเร็จภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้

ในบทความนี้เป็นการศึกษาภายในโรงงานผลิตภาชนะ
ใส่อาหารจากเมลามีน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการจัดตารางการ
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ผลิตอย่างเป็นรูปแบบที่แน่นอนโดยองค์กรนี้มีการผลิต ผลิต
ภันฑ์หลายหลายแบบและมีเครื่องจักอย่างจ ากัด ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้เข้าไปศึกษาในส่วนของการตกแต่งภาชนะหลังการขึ้น
รูป โดยการประยุกต์ใช้กฎการจัดตารางการผลิต SPT rule, 
LPT rule และ WSPT rule ซึ่งเป็นกฎที่ยังไม่มีการค านึงถึง 
ระยะทางในการขนย้าย จึง เพิ่มเง่ือนไขด้านการขนย้าย 
พร้อมท้ังสร้างแบบจ าลอง เพื่อวัดผลตามจุดประสงค์ 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Holthaus, et al. [1] ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพ
ของกฎการจัดตารางการผลิตแบบใหม่ที่เกิดจากการรวมกัน
ของกฎพื้นฐานที่มีใช้กันอยู่ก่อนแล้วโดยการน ามาสร้า ง
แบบจ าลองสถานการณ์จริง เพื่อวัดประสิทธิภาพของกฎการ
จัดตารางการผลิตทั้งที่สร้างขึ้นใหม่และมีอยู่เดิม ได้ผลว่ากฎ 
PT+WINQ นั้นเป็นกฎที่ให้ค่าเฉลี่ยการไหลของงานต่ าที่สุด 
และกฎ PT+WINQ+AT และ กฎ PT+WINQ+AT+SL ให้ผล
ที่ดีเยี่ยมรวมถึงค่าความล่าช้าของงานด้วย นอกจากนั้นยัง
กล่าวอีกว่ากฎ SPT ยังเป็นอีกกฎหนึ่งที่ดีที่สุดในแง่การไหล
ของงาน จากที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยนั้นได้กล่าวว่าไม่มีกฎใดที่
ดีที่สุด เพราะแต่ละกฎจะมีข้อดีของดัชนีการวัดผลที่แตกต่าง
กันไป 

ทัศนีย์  แก้วไพฑูรย์ [2] เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตด้วยการจัดตารางการผลิต ด้วยใช้การจัดตารางการผลิต
ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 5 วิธี คือ การจัดมาก่อนผลิตก่อน
(FCFS) การจัดงานท่ีใช้เวลาผลิตน้อยท่ีสุดก่อน (SPT) การจัด
งานตามเวลาที่เหลือน้อยที่สุดก่อน (SRT) การจัดงานที่มี
ก าหนดส่งมอบงานเร็วที่สุดก่อน (EDD) และการจัดงานที่มี
เวลามากที่สุดท าก่อน (LPT) พบว่า วิธี SPT และ SRT ให้ผล
ต่ าสุดของเวลารวมและเวลลาเฉลี่ยแล้วเสร็จของงาน 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

การศึกษางานวิจัยนี้ถูกศึกษาภายในโรงงานผลิต
ภาชนะใส่อาหารจากเมลามีน โดยการผลิตภาชนะดังกล่าวมี
ขั้นตอนการผลิตคร่าวๆ คือ 1. น าผงเมลามีนมาผสมด้วย
ส่วนผสมต่างๆ 2. น าผงเมลามีนมาอัดขึ้นรูป 3. น าภาชนะที่
ขึ้นรูปแล้วไปตกแต่งส่วนที่เกินออก และขั้นตอนสุดท้ายคือ
ขัดเงาก่อนที่จะน าไปแพ็คใส่กล่องน าส่ง ซึ่งในงานวิจัยนี้จะ
ศึกษาในส่วนของงานตกแต่ง และขัดเงา 
 
3.1 ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลได้ท าการเลือกผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท 
คือ งานกลม 2 แบบ และงานเหลี่ยม 2 ประเภท โดยความ

ต้องการของแต่ละแบบใน 1 สัปดาห์คือ งานกลม1 38000 
ช้ิน, งานกลม2 9120 ช้ิน, งานเหลี่ยม1 2400 ช้ิน และงาน
เหลี่ยม2 4800 ช้ิน ซึ่งแต่ละแบบมีกระบวนการและเวลาที่
แตกต่างดังตารางที่ 1และ2 
ตารางที่1 แสดงกระบวนการและเวลาในแต่ละกระบวนการของงาน
กลม 

ผลิตภัณฑ์ ตะไบแต่งขอบด้วยแกนขัด
ขนาดใหญ่(วินาที) 

ขัดเงา(วินาที) 

งานกลม1 10 15 
งานกลม2 6 10 

 
ตารางที่2 แสดงกระบวนการและเวลาในแต่ละกระบวนการของงาน
เหลี่ยม 

ผลิตภัณฑ์ ตะไบแต่งขอบด้วยแกนขัด
ขนาดเล็ก(วินาที) 

ขัดเงา(วินาที) 

งานเหลี่ยม1 25 20 
งานเหลี่ยม2 35 25 

 
3.2 แผนผังการไหลของผลิตภัณฑ ์

แผนผังการไหลของผลิตภัณฑ์ งานกลมและงานเหลี่ยม
ดังรูปที่1 ซึ่งการขนย้ายระหว่างสถานีงานจะให้รถเข็นเป็น
หลัก โดยการไหลของงานในรูปที่ 1 อธิบายได้ดังนี้ เมื่อแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 งานคืองานกลม 2 แบบและงานเหลี่ยม
2 แบบ ทั้ง 4 แบบนั้นจะมีการไหลที่คล้ายกันคือ เริ่มจาก
สถานีแรกคือพื้นที่วางงานเตรียมเข้ากระบวนการตกแต่ง 
จากนั้นงานจะถูกขนย้ายด้วยรถเข็นไปทีละกล่อง(บรรจุ 100 
ช้ิน/กล่อง) ไปยังสถานีที่2 คือกระบวนการตะไบตกแต่ง
ส าหรับงานกลมจะตะไบด้วยแกนขัดขนาดใหญ่ งานเหลี่ยม
จะถูกตะไบด้วยแกนขัดขนาดเล็ก โดยระยะห่างระหว่าง
เครื่องจะตั้งห่างกัน 1 เมตร ดังนั้นการจัดตารางการผลิตตาม
กฎทั้ง 3 กฎคือ SPT WSPT LPT ให้เพิ่มเง่ือนไขเรื่อง
ระยะทางระหว่างเครื่องจักรเข้าไปด้วย โดยงานใดถูกจัดให้
ผลิตก่อนจะถูกส่งไปที่เครื่องจักรที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจาก
ผ่านกระบวนการตะไบแล้วงานจะถูกส่งไปสู่กระบวนการ
ถัดไปคือการขัดเงาซึ่งงานเหลี่ยมและงานกลมจะมีเครื่องขัด
เงาแยกกันงานละ 2 เครื่อง ท้ังนี้เราจะจัดตารางการผลิตตาม
กฎแล้ว งานที่ถูกผลิตก่อนจะถูกส่งไปที่เครื่องขัดเงาที่ใกล้
ที่สุดก่อน หลังจากนั้นจะถูกส่งออกจากระบบด้วยรถเข็น
เช่นกัน 
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รูปที่1 แสดงแผนผังการไหลของผลิตภัณฑ์ 

4. การสร้างแบบจ าลอง 
น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาสร้างแบบจ าลอง ใน

โปรแกรม Arena โดยแบ่งเป็นงานกลม 2 แบบและงาน
เหลี่ยม 2 แบบ หลังจากนั้นงานท้ัง 4 แบบจะถูกส่งเข้าเครื่อง
ตะไบแกนขนาดใหญ่ส าหรับงานกลม 2 แบบและตะไบแกน
ขนาดเล็กส าหรับงานเหลี่ยม 2 แบบโดยให้ความส าคัญตาม
กฎการจัดตารางทั้ง 3 กฎ งานที่มีความส าคัญมากกว่าจะถูก
จัดเข้าเครื่องที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน และจะถูกส่งไปขัดเงาเป็น
ล าดับถัดไปแล้วออกจากระบบ ตามรูปแสดงการไหลของงาน
ดังรูปที่2 

 
4.1 ค าศัพทใ์นโปรแกรม 

ในการสร้างแบบจ าลองในโปรแกรมนั้นมีการใช้ค าศัพท์
แทนการใช้ช่ือจริง ดังตารางที่3 
 
ตารางที่3 ค าศัพท์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 

ค าศัพท์ ความหมาย 
shapenS เครื่องตะไบแกนขนาดเล็ก 

shapenB เครื่องตะไบแกนขนาดใหญ่ 
GlazeA เครื่องขัดเงาส าหรับงานกลม 

GlazeB เครื่องขัดเงาส าหรับงานเหลี่ยม 
store พื้นที่เตรียมงานก่อนเข้าระบบ 

Leave งานออกจากระบบ 
Cricle1 งานกลม1 
Cricle2 งานกลม2 

Adge1 งานเหลี่ยม1 
Adge2 งานเหลี่ยม2 

 
4.2 จ านวนเคร่ืองจกัร 

 
งานกลม 
 เครื่องตะไบแกนขนาดใหญ่        2   เครื่อง 
 เครื่องขัดเงาส าหรับงานกลม      1   เครื่อง 
 

งานเหลี่ยม 
 เครื่องตะไบแกนขนาดเล็ก         2  เครื่อง 
 เครื่องขัดเงาส าหรับงานเหลี่ยม    1  เครื่อง 

 
4.3 ระยะทางระหว่างสถานีงาน 

เนื่องจากบทความนี้มีการเพิ่มเง่ือนไขเรื่องระยะทาง
ระหว่างสถานีเข้าไปในการจัดตารางการผลิต ดังนั้นผู้วิจัยจึง
รวบรวมข้อมูลระยะทางระหว่างสถานีงานทั้งหมดที่งานจะ
ไหลผ่านภายในโรงงาน เพื่อน ามาพิจารณาร่วมกับกฎการจัด
ตารางการผลิตในการสร้างแบบจ าลอง ท าให้ได้ข้อมูลดัง
ตารางที4่ 
 
ตารางที่4 แสดงระยะทางระหว่างสถานงีาน 

สถานีเร่ิมต้น สถานีสิ้นสุด ระยะทาง(เมตร) 
store shapenB1 13 
store shapenB2 14 
store shapenS1 22 
Store shapenS2 23 

shapenB1 GlazeA 2 
shapenB2 GlazeA 3 
shapenS1 GlazeB 2 
shapenS2 GlazeB 2 
GlazeA Leave 6 
GlazeB Leave 6 

 
4.4 การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์จริง 

จากรูปที่2 การไหลในการสร้างแบบจ าลองนั้น
ก าหนดให้มีงานเข้าสู่ระบบคืองานกลม 2 แบบและงาน
เหลี่ยม 2 แบบ และมีเครื่องตะไบแกนใหญ่ 2 เครื่องช่ือว่า 
shapenB1,shapenB2 จะจัดตารางโดยใช้กฎ 3 กฎ คือ 
SPT WSPT LPT ซึ่งเมื่อจัดตามกฎแล้วเราจะจัดให้งานที่จะ
เข้าระบบเป็นอันดับแรกเข้าสู่เครื่องจักรที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

ตัวอย่าง  
ใช้กฎ SPT กับงานกลม 2 แบบมีเครื่องตะไบแกนใหญ่ 

4 เครื่อง และเครื่องขัดเงา 2 เครื่อง ซึ่งกฎ SPT จะให้งานท่ีมี
เวลาสั้นที่สุดเข้าระบบก่อนในที่นี้คือ งานกลม2 ใช้เวลา 6 
วินาที เพราะฉะนั้น งานกลม2 จะถูกจัดเค้าเครื่องตะไบท่ีใกล้
ที่สุดก่อนคือ shapenB1 และจัดลักษณะนี้กับ งานกลม1 
ด้วย หลังจากตะไบแล้วงานจะถูกจัดเข้าเครื่องขัดเงางานกลม
โดยใช้การจัดแบบเดิมคืองานท่ีมีเวลาสั้นท่ีสุดเข้าเครื่องที่ใกล้
ที่สุดก่อนตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่3  

ในส่วนของกฎ LPT ให้ความส าคัญกับงานที่มีเวลามาก
ที่สุดก่อน เข้าสู่เครื่องที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน เช่นเดียวกันกับกฎ 
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WSPT ซึ่งเป็นกฎที่ให้น้ าหนักของแต่ละงานโดยในบทความนี้
ให้ความส าคัญกับปริมาณเป้าหมายที่จะผลิตมากที่สุด เข้า
เครื่องที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน ดังแสดงในรูปที่4 และ5 

เมื่ อท าการจั ดล าดั บแล้ ว เ ร าจะท าการจ าลอง
สถานการณ์ทั้งหมด 30 ครั้งซ้ ากัน โดยให้ช่ัวโมงการท างาน
ในแต่ละวันป็น 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อน า

ค่า เวลาเฉลี่ยการไหลของงาน (Average Flow Time)และ
เวลาสูงสุดของการไหลของงาน (Maximum Flow Time) 
ของทั้ง 3 กฎมาเปรียบเทียบกันว่ากฎใดให้ค่าน้อยที่สุด 
นอกจากน้ันยังเปรียบเทียบ จ านวนงานระหว่างกระบวนการ
ของแต่ละกฎเพื่อเทียบกฎใดให้จ านวนของงานระหว่าง
กระบวนการน้อยท่ีสุดใน 3 กฎ 

 

 
รูปที่2 แสดงแผนผังการไหลของโปรแกรมจ าลองการผลิต 

 

 
รูปที3่ แสดงตัวอย่างการจัดตารางด้วยกฎ SPT ของงานกลมทั้ง2แบบ 

 
รูปที4่ แสดงตัวอย่างการจัดตารางด้วยกฎ LPT ของงานกลมทั้ง2แบบ 

ShapenB1

ShapenB2

GlazeA1

Cricle1(100กลอ่ง)

Cricle1(100กลอ่ง)

SPT

ตะไบ

ขดัเงา

Cricle2(100กลอ่ง)

Cricle2(100กลอ่ง)

ShapenB1

ShapenB2

GlazeA1

Cricle1(100กลอ่ง)

Cricle1(100กลอ่ง) Cricle2(100กลอ่ง)

LPT

ตะไบ

ขดัเงา

Cricle2(100กลอ่ง)
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รูปที่5 แสดงตัวอย่างการจัดตารางด้วยกฎ WSPT ของงานกลมทั้ง2แบบ

5. ผลการด าเนินงาน 
จากการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ ของการเก็บ

ข้อมูลเป็นช่วงเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนของการตกแต่งของ
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 แบบ ตามกฎ 3 กฎ คือ SPT rule, LPT 
ruleและ WSPT rule ได้ผล ตามตัวช้ีวัดคือ ค่าเฉลี่ยเวลา
การไหลของงาน(Average Flow Time), ค่าสูงสุดของเวลา
การไหลของงาน(Maximum Flow Time) และ จ านวนงาน
ระหว่างกระบวนการ(Work In Process)ดังแสดงในรูปที่6, 7 
และ8จากรูปที6่ เป็นการแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลา
การไหลของงานจากเริ่มต้นเข้าสู่ระบบจนกระทั่งออกจาก
ระบบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดด้วยใช้การจัดตารางการผลิต 3 
กฎ คือ WSPT, SPT และ LPT  โดยเพิ่มเง่ือนไขด้าน
ระยะทางระหว่างสถานีงานเข้าไป จะเห็นได้ว่าการไหลของ
กฎ SPT เวลาการไหลของงานน้อยแสดงว่า เมื่อมีการจัด
ตารางการผลิตตามกฎ SPT พร้อมทั้งค านึงถึงระยะทาง
ระหว่างสถานีงาน จะท าให้เวลาของการเข้ามาในระบบของ
ผลิตภัณฑ์จนออกจากระบบ มีเวลาน้อยที่สุด  

เช่นเดียวกันกับการเปรียบเทียบเวลาที่มากที่สุดของ
การไหลของงานที่ผ่านเข้าระบบทั้ง 3 กฎในแต่ละผลิตภัณฑ์ 
ดังรูปที่7 จะพบว่ายังคงเป็น กฎ SPT ที่มีค่าน้อยที่สุดดังนั้น
เมื่อมีการค านึงถึงระยะทางระหว่างสถานีงาน กฎที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะท าให้ เวลาของงานที่เข้ามาในระบบจนส าเร็จออก
จากระบบน้อยที่สุดคือ กฎ SPT ซึ่งกฎนี้เองจะท าให้งาน
บรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับกฎ LPTและWSPT 

จากรูปที่8 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนงานระหว่าง
กระบวนการของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 แบบ ด้วยการจัดตารางการ
ผลิต 3 กฎ คือ WSPT SPT และ LPT แสดงให้เห็นว่างาน
กลม1(Cricle1) และงานเหลี่ยม2 (Edge2) ในกฎ WSPT มี
งานระหว่างกระบวนการน้อยที่สุด เนื่องจากทั้งงานกลม1
และเหลี่ยม2 น้ันมีปริมาณความต้องการต่อสัปดาห์มากที่สุด
ของงานกลมและงานเหลี่ยม ท าให้การให้ความส าคัญตามกฎ 
WSPT ที่ให้ความส าคัญกับงานที่มีความต้องการมากที่สุดได้
เข้าสู่กระบวนการก่อนและเข้าเครื่องที่ใกล้ที่สุด ดังนั้นจึงท า
ให้งานระหว่างกระบวนการของงานกลม1และงานเหลี่ยม2 มี
ค่าน้อยที่สุด และเช่นเดียวกันกับงานกลม2(Cricle2)และงาน
เหลี่ยม1(Adge1) เมื่อจัดตารางตามกฎทั้ง 3 กฎแสดงให้เห็น
ว่าปริมาณงานระหว่างกระบวนการของการใช้กฎ SPT น้อย

กว่าการใช้กฎอื่นเนื่องมาจากเวลาของกระบวนการผลิตของ
ทั้งสองงานนั้นมีเวลาน้อยที่สุด จึงถูกให้ความส าคัญมากที่สุด
ในการจัดเข้าเครื่องจักรที่ใกล้ที่สุดและเข้าเป็นอันดับแรก ท า
ให้งานกลม2และงานเหลี่ยม1 มี ปริมาณงานระหว่าง
กระบวนการน้อยกว่าการใช้กฎอื่นๆ 

 
รูปที่6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่การไหลของงาน (Average Flow 

Time) จากกฎ SPT, LPT และ WSPT 
 

 
รูปที่7 แสดงการเปรียบเทียบค่าสูงสุดการไหลของงาน (Maximum 

Flow Time) จากกฎ SPT, LPT และ WSPT 
 

 
รูปที่8 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนงานระหว่างกระบวนการของ

ผลิตภัณฑ์ทั้ง4แบบ ภายใต้กฎ SPT, LPT และ WSPT 

ShapenB1

ShapenB2

GlazeA1

ขดัเงา

Cricle1(100กลอ่ง) Cricle2(100กลอ่ง)

Cricle1(100กลอ่ง)

WSPT

ตะไบ

Cricle2(100กลอ่ง)
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6. สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการศึกษาการจัดตารางการผลติในโรงงานท่ีมีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและ
คัดเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมากที่สุด
ภาย ในเ วลา  1 สัปดาห์ เพื่ อน ามาสร้ า งแบบจ าลอง
สถานการณ์จริงได้ทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์เป็นงานกลม 2 
ประเภท (Cricle1,Cricle2) และงานเหลี่ยม2 ประเภท 
(Adge1, Adge2) โดยใช้การจัดตารางการผลิตตามกฎ 3 กฎ 
คือWSPT SPT และ LPT ด้วยการทดลองซ้ า 30 ครั้ง ใน
ทุกๆกฎ ท าให้พบว่ากฎ SPT ให้ค่าเฉลี่ยเวลาการไหลของ
งานน้อยที่สุด น่ันเป็นเหตุผลว่ากฎ SPT ท าให้เวลาที่งานผ่าน
เข้าสู่ระบบจนออกจากระบบใช้เวลาน้อยที่สุด แสดงว่าถ้า
โรงงานจัดตารางการผลิตตามกฎ SPT จะท าให้องค์กร
สามารถลดต้นทุนด้านเวลาได้อีกด้วย แต่ในดัชนีช้ีวัดเรื่อง
จ านวนงานระหว่างกระบวนการของแต่ละกฎ จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการจัดตารางการผลิตตามกฎ เช่น เวลา
ของกระบวนการผลิต ปริมาณความต้องการของงาน เป็นต้น 
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Abstract 

Operator allocation has a significant effect on the efficiency of labor intensive system. In this 
paper, a procurement process of a commercial bank in Thailand is selected as a case study. 
Competition in Thai banking industry keeps growing at rapid rate with total of 14 commercial banking 
is competing intensely. Procurement as a supportive function plays important role as an internal 
supplier for every division to help sourcing resources strategically and improve competitiveness to 
ensure customer satisfaction. Hence, efficiency of procurement greatly affects responsiveness and 
cost of business. In this particular bank, procurement department is divided into three teams which 
handle different types of procurement which are Building, Outsourcing and General procurement. 
Currently, they are facing with high rate of overall delayed work which lead to delay of project 
implementation and also unsatisfactory of external customer. In-depth analysis has been conducted 
and found that the problem is caused by imbalanced workloads of the three teams. Over workload 
of operators in some period creates more waiting time and leads to delay of transactions. Moreover, 
requirement of procurement for each team has seasonal variation pattern then current fixed number 
of operator in each team cannot effectively support this demand behavior and should be redefined. 
Quarterly dynamic operator allocation alternatives are proposed in order to mitigate the effects of 
demand fluctuation. A number of operators in each team for each quarter is determined according to 
changing in the amount of purchasing requests during that period to avoid over workload condition of 
operators which can lead to higher cycle time and higher rate of delayed work. The ARENA computer 
simulation is applied to help assessing alternatives. Parameters from simulation model such as 
average cycle time, number of delay work, average utilization of operators and throughput are varied 
according to the plan and will be used for evaluating the alternative in Data Envelopment Analysis 
(DEA). Two DEA models which are BCC and MCDEA are used to determine the best allocation plan 
among alternatives. Finally, with both simulation and DEA results in two most efficient alternative of 
operator allocation without additional operator which can reduce the delay work up to 2.6% 
Keywords:  operator allocation, computer simulation, DEA 
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1. Introduction 

In Thailand, there are 14 commercial banks [1] 
which compete intensely in the present. 
Procurement plays important role for supporting 
main operation by sourcing required resource 
strategically and improve competitiveness to 
ensure customer satisfaction. Hence, efficiency of 
procurement greatly affects responsiveness and 
cost of business.  

Bank A is one of the leading commercial banks 
in Thailand that aims to enhance their business 
competitiveness then procurement department is 
demanded to improve its efficiency in order to 
align with business goal. Procurement process can 
be considered as a labor-intensive manufacturing 
process with User Purchase Request (UPR) as an 
input and Purchase Order (PO) as an output. As a 
consequence, operator allocation is an important 
factor to the productivity and efficiency of the 
process then the allocation decision should be 
well defined in order to ensure the improvement 
of the performance. 

 
2. Procurement Process 

The major procurement section for the bank, 
operators are called as “buyer” who responsible 
for execute procurement process according to 
procurement policy. They are divided into 3 teams 
to handle different type of product which are 
Building team, General team and Outsource team. 

Procurement process can be simply described 
as a process of buyer to convert UPR into Purchase 
Approval(PA) and PO. The procurement process 
begins with creation of UPR from user then buyer 
will process the request according to sourcing 
policy. The difference of types of sourcing process 
will be applied for requests with ranges of budget. 
The sourcing process can be separated by budget 
range as shown in figure 1. 

For PA budgeted below 1,000,000 Baht, 
sourcing process can be easily done with send 
inquiry to at least 3 vendors for their quotation. 

Buyer will make negotiation once all quotations 
are received then issue PA to their manager for 
approval. 

Secondly, PA with 1,000,000 to 5,000,000 Baht, 
bidding process will be applied for sourcing. Scope 
of Work (SOW) or Term of Reference (TOR) must 
be created according to the regulation then sent 
to at least 3 vendors along with the requisition. 
Once all quotations are submitted, each vendors 
will be evaluated according to design criteria set 
by purchasing committee and then PA will be 
issued after negotiation is finished and vendor is 
selected. 

Finally, PA with value more than 5,000,000 
Baht, inquiry will be publicly announced and 
vendor has to make their bid on “Sealed Bidding” 
system then all bid will be opened on specific 
date and contract will be awarded and PA will be 
issued after criteria evaluation and negotiation. 

In conclusion, the PA with higher required 
budget incurs more complex, higher approval 
authority and longer process time. 

 

 
Figure 1 Sourcing Process Diagram 

 
3. Current Situation 

Currently, management of the department has 
a direction to redefine manpower in order to get 
the best outcome. This study started with 
observation of demand which refers to number of 
incoming UPR in quarterly basis.  

On average, demand for each team are not 
equal and distributed among 3 teams as 52% for 
building team, 35% general team and 13% for 
outsource team. Currently, bank has total 16 
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buyers in procurement department which 6 buyers 
assigned to Building team, 6 buyers to General 
team and 4 buyers to Outsource team. From 2012 
to 2015, bank has observed that demand of users 
which can be implied from number of PA are 
varied from month to month. PA quantity has 
been studied and grouped on quarterly basis in 
order align with regular milestone period and 
results shown in figure 2. 

 

 
Figure 2 Quarterly trend of PA quantity by team 

 
The result shows pattern of number of 

transaction which vary between teams. Quantity of 
work for Building team is high at the beginning of 
the year and decrease continuously through the 
end of the year. On the other hand, workload for 
General team gradually raise after second quarter 
meanwhile outsource requirement is quite 
constant. Major problem of the department is high 
delayed work rate which refers to procurement 
transactions those have cycle time more than 
committed service level agreement (SLA). The 
trend of delay work is presented in figure 3 below 
shows the similar trend to the quantity of PA.  
 

 
Figure 3 Quarterly Average Delay Rate by Team 

The number of delay work is increased during 

high demand period and lower in low-demanded 
period. In order to cope with this dynamic demand 
trend, dynamic operator allocation in each quarter 
will help department to balance utilization along 
the year. Assigning more operator in peak period 
can help lower utilization of operators and lead to 
lower cycle time along with delay rate. 
 
4. Literature Review 

Study of operator allocation has been widely 
performed and developed in many perspective 
and industries. Conventional approach that is still 
widely used is optimization. Optimization by math 
modeling is method to solve operator allocation 
problem in deterministic manner. Modern 
optimization tries to analyze problem in more 
stochastic manner. Two phased formulation [1] 
and four-phased hierarchical optimization model 
[2] were created to cope with practical problem 
with uncertainties. 

Another technique that is compatible to more 
complex and stochastic problem is Simulation. 
Simulation technique has been widely applied. 
Computer Simulation is known as one of effective 
tool for solving problem in many business filed e.g. 
education [3], manufacturing [4], food industry [1], 
health care [5], etc. But simulation itself is only 
help visualizing and simulating scenarios. The 
evaluation among scenarios to select the best one 
has to be done with Data Envelopment Analysis 
(DEA)  

In general, simulation is considered as a tool 
to provide input/output for utilizing DEA. Model 
will be developed and run with several decided 
scenarios to test the process performance of 
specific conditions. Selected parameters from 
simulation result will be collected as input/output 
for further analysis with DEA. DEA as an assessing 
tool will help evaluating options based on their 
relative efficiency then the optimal alternative will 
be selected based on their efficiency score which 
maximum at 1. This integration of simulation 
technique and DEA is also known as “two-phase 

0200

Q1 Q2 Q3 Q4

Quarterly Average Number of 

PA 

Building General Outsource

0.00%
50.00%

Q1 Q2 Q3 Q4
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methodology” [1]. Variety of DEA model are 
selected to evaluate scenarios in different 
condition. Addition to basic model like BCC or CCR, 
more complex model like Multiple Criteria DEA 
(MCDEA) [1], Principle Component Analysis (PCA) 
[6], Cross efficiency scoring based on BCC [7] were 
applied to have more discriminating power of 
scoring.  

DEA was also used for additional feature of 
operator allocation e.g. including performance of 
operator [8], learning effect [9], fuzzified data [4] 
which helps company to make better decision and 
get better efficiency. 
 
5. Objective of Research 

Determine operator allocation in order to 
minimize number of delay of this process and also 
average delay time by considering average cycle 
time, average operator utilization and throughput 
of process  
 
6. Scope of Study 

1) Focus only allocation of buyers which are 
operators who take major role in 
procurement process. 

2) Focus only process and activity that 
related with buyers. 

3) Performance of operators within team are 
assumed to be equal. 

4) Learning effect is not considered. 
 
7. Proposed Methodology 

This study was conducted based on two-
phased methodology as follow: 

1) Develop simulation of procurement 
process using ARENA software and run 
model on whole year basis with decided 
allocation alternative which allocations are 
designed based on quantity of work of 
each team in each period according to 
table 1.  

2) Collect concerned parameters from 
simulation as shown in table 2. 

Table 1 Operator Allocation Scenario 
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1 6 6 4 6 6 4 6 6 4 6 6 4 
2 7 5 4 7 5 4 5 7 4 5 7 4 
3 7 6 3 7 6 3 6 7 3 6 7 3 
4 8 5 3 7 5 4 6 6 4 5 7 4 
5 7 6 4 7 6 4 7 6 4 7 6 4 
6 7 6 4 7 6 4 6 7 4 6 7 4 
7 8 5 4 7 5 5 6 7 4 6 7 4 
8 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 
9 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 

 
Table 2 Parameter from Simulation to be collected 

Input Output 
- Number of delay work 
- Average cycle time 
-Total number of 
operator 
- Number of required 
movement 

- Average utilization of 
operator 
- Throughput (number of 
finished job) 

 
3) Utilize Data Envelopment Analysis (DEA) 

model to determine the efficient operator 
allocation by using inputs and outputs of 
DMUs from simulation in 2) as parameters 
for optimization. BCC and MCDEA are 
selected to be assessment tools in this 
study 
3.1) BCC model   

 
       ∑         

 

   

 (1) 

Subject to  

 
∑        

 

   

 (2) 

 
∑      ∑                

 

   

 

   

 (3) 

  
                           

 

where z0 is the relative efficiency of DMU0, j is the 
DMU index, r is the output index, i is the input 
index, yrj is the value of the rth output for the jth 
DMU, xij is the value of the ith input of the jth DMU, 
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ur is the weight given to the rth output and vi is the 
weight given to the ith input. DMU0 is the efficient 
alternative if Z0 = 1 

3.2) MCDEA model 
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where d0 is the deviation variable for DMU0 and dj 
is the deviation variable for the jth DMU, M is the 
maximum among all of dj, DMU0 is efficient if h0 = 
1- d0 equals to 1. 
 
8. Result 
Table 3 Simulation result 
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1  2,143  0.3834  1,090   4.818  16 0 
2  2,144  0.3823  1,082   4.848  16 2 
3  2,143  0.3832  1,080   4.812  16 1 
4  2,143  0.3757  1,062   4.846  16 3 
5  2,149  0.3618  1,072   4.785  17 0 
6  2,150  0.3582  1,081   4.825  17 1 
7  2,149  0.3775  1,056   4.756  17 3 
8  2,145  0.3609  1,076   4.827  17 0 
9  2,146  0.3581  1,082   4.863  17 0 

Result of simulation is shown in table 3.The 
allocation does not have strong effect to the 
process as expected due to the fact that the major 
processing time of the procurement is caused by 
external activities e.g. waiting for supplier to submit 
quotation or negotiation but the improvement of 

the process from the allocation can be observed 
eventually. By assigning more operators to support 
more demand period, this results in lower of 
operator utilization which lead to lower number of 
delay work which can be obviously seen in 
scenario4. Then parameters in table 3 will be 
evaluated with DEA model BCC and MCDEA which 
assessment is shown in following table 

 
Table 4 DEA result 

Scenario BCC 
MCDEA 

min d0 minmax Minsum 
1  1.0000   1.0000   0.9989   0.9981  
2  1.0000   1.0000   0.9883   0.9942  
3*  1.0000   1.0000   1.0000   1.0000  
4*  1.0000   1.0000   1.0000   1.0000  
5  1.0000   1.0000   0.9998   1.0000  
6  1.0000   0.9918   0.9900   0.9907  
7  1.0000   1.0000   0.9990   1.0000  
8  0.9954   0.9951   0.9939   0.9937  
9  0.9917   0.9917   0.9893   0.9891  
  
 Result from DEA shows that with small different 
of result from simulation, BCC model was unable 
to distinguish relative efficiency of scenarios as 7 
out of 10 scenarios get efficiency score at 1. 
Meanwhile, MCDEA which has stronger 
discriminating power shows more variety of score 
in each scenario. Finally, there are only two 
scenarios which are scenario 3 and 4 those got 
rewarded as efficiency alternatives by having 
efficiency score at 1 in all objective functions and 
help company to reduce delay work up to 2.6%. 
 
9. Conclusion 

This study determines manpower in 
procurement department by focusing on improve 
efficiency of labor-incentive procurement process 
and reducing delay work. The optimal operator 
allocation started with study on demand side and 
found pattern of fluctuated demand. Then 
dynamic operator allocation alternatives were 
created and studied by using of combination 
between simulation and DEA. Computer simulation 
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is the input/output generator of different operator 
allocation alternatives. Then DEA as an assessment 
tool for evaluating alternatives help selecting the 
efficient alternative based on their relative score.  

For further research, the improvement of 
external waiting time can be studied in order to 
evaluate each alternative considering efficiency 
and investment. Moreover, learning effect of 
operator should be taken into consideration for 
more precision decision of allocation. 
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสามารถลดปัญหาสินค้าขาดมือได้ 82.14% และลดต้นทุนจากการวางแผนการผลิตได้ 
1,862,321 บาท 
 
ค าหลัก: สินค้าขาดมือ, การวางแผนการผลติ, โปรแกรมจ านวนเต็มแบบผสม 
 
Abstract 
Construction material production factories are important for Thailand construction industry. Important 
problems of production planning are lack of production capacity and backorder. This paper aims to 
develop mixed integer linear programming for solving problems in production capacity and backorder. 
First, ABC analysis is used to classify and select the product to solve. Then, mixed integer linear 
programming is employed to provide solution for production planning problems. The study shows 
comparison between before and after results from January to December 2016. It demonstrates that 
backorder level can be decreased by 82.14% and production planning can save cost around 
1,862,321 million baht. 
Keywords:  Backorder, Production Planning, Mixed integer linear programming, 
1. บทน า 
 โรงงานผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างมีความส าคัญส าหรับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย ปัญหาส าคัญที่พบ
ในการผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างที่สินค้ามีความหลากหลาย คือ 
ปัญหาสินค้าขาดมือ ดังนั้น การบริหารจัดการระบบการผลิต
ที่มีบทบาทส าคัญคือการการวางแผนการผลิตสินค้า เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

 โรงงานกรณีศึกษา ผลิตสินค้ากระเบื้องหลังคาคอนกรีต 
สินค้ามีความแตกต่างกันของสีที่ใช้เคลือบกระเบื้อง ขั้นตอน
การวางแผนผลิตจะท าการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลัง
และความต้องการสินค้า เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการผลิตร่วมกับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ปัญหา
ของโรงงานกรณีศึกษา พบการผลิตสินค้าบางรายการมาก
เกินความต้องการ ซึ่งท าให้พื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอและ
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เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และสินค้าบาง
รายการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการส่งผลให้เกิดปัญหา
สินค้าขาดมือ โดยเป็นสินค้าขาดมือที่ลูกค้ารอได้  ปัญหา
สินค้าขาดมือส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ดังนั้น 
งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาข้อมูลการวางแผนการผลิตตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2559 และสร้างแบบจ าลอง
โปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสม (Mixed Integer 
Linear Programming)  ส าหรับการวางแผนการผลิตในแต่
ละช่วงเวลาด้วยค่าใช้จ่ายคงที่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บสินค้าคงคลัง  ค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือและค่าใช้จ่าย
เพื่อเปลี่ยนแผนการผลิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ส าหรับการวางแผนการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนสูงสุดจากการขายสินค้าภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบ
ผสม MILP (Mixed Integer Linear Programming)  ใน
การแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตเพื่อก าหนดปริมาณการ
ผลิตที่เหมาะสม สามารถลดความสูญเสียจากสินค้าคงคลังที่
ผลิตเกินความต้องการโดย C. Sel และคณะ [1] ได้
ประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสม MILP ใน
การวางแผนและจัดตารางการผลิตโยเกิร์ต (Production 
Planning and Scheduling) โดยพิจารณาอายุการเก็บ
รักษา ล าดับในการเปลี่ยนผลิต ความเร็วในการผลิต ความ
ต้องการสินค้าในแต่ละวัน เวลาในการท างานตามปกติและ
ล่วงเวลา และการจัดส่งสินค้าไปท่ีศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้
เกิดค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตทีต่่ าที่สุด 
 ในการวางแผนการผลิตสินค้าที่มีหลากหลายและการ
จัดสรรปริมาณการผลิตส าหรับสายการผลิตที่แตกต่างกัน 
โปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสม MILP สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตโดยลดเวลาในการปรับตั้ง
เครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนแผนการผลิตโดย Çağrı Sel และ 
Bilge Bilgen [2] ได้ศึกษาการวางแผนการผลิตและการ
วางแผนการกระจายสินค้าในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ด้วยการ
พิจารณาค่าใช้จ่ายการผลิตและการกระจายสินค้าที่ต่ าที่สุด
จากการสร้างโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสม MILP 
ร่วมกับการสร้างแบบจ าลองการผลิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการผลิตให้เหมาะสมที่สุด และ Karim Y.P. 
Martínez และคณะ [3] ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น
จ านวนเต็มแบบผสม MILP ส าหรับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
จากเยื่อกระดาษ ซึ่งผลิตบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบ โดย
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนแผน
ผลิตสินค้า สามารถลดเวลาในการตั้งเครื่องจักรและลด
ค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการวางแผนผลิตตามวิธีการของ

โรงงานกรณีศึกษา 
 นอกจากนี้การวางแผนการผลิต ยังมีข้อจ ากัดทางด้าน
ก าลังการผลิตและความสามารถของพื้นที่ในการเก็บสินค้า
และถ้าจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ ยังส่งผลให้เกิดสินค้าขาดมือ 
โดย F. Hnaien และคณะ [4] ได้น าเสนอโปรแกรมเชิงเส้น
จ านวนเต็มแบบผสม MILP โดยน ามาข้อจ ากัดทางด้านก าลัง
การผลิตและความสามารถของพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าและค่าใช้จ่ายจากสินค้าขาดมือ
มาพิจารณาเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าที่ต่ าที่สุด 
และ Biswajit Sarkar a, และ Ilkyeong Moon [5] ได้
พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในกระบวนการผลิต โดย
พิจารณาค่าใช้จ่ายของระบบการผลิตที่ เหมาะสม เพื่อ
ปรับปรุงการปรับตั้งเครื่องจักรและลดผลกระทบจากปัญหา
สินค้าขาดมือ 
 จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาได้ประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้น
จ านวนเต็มแบบผสม MILP  ส าหรับการวางแผนการผลิต
สินค้าเพื่อการหาผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัด
ชองทรัพยากรในการผลิต งานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์โปรแกรม
เชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสม MILP ส าหรับการวางแผนผลิต
สินค้ากระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต โดยมีเป้าหมายเพื่อหา
ผลตอบแทนสูงสุดจากการผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยพิจารณาจากเง่ือนไขและข้อจ ากัดชองทรัพยากร
ในการผลิตที่เกิดขึ้น 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 รูปแบบของปัญหาการวางแผนการผลิต 
 โรงงานกรณีศึกษาผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต  มี
รายการสินค้า 27 รายการ มีสายการผลิต 3 สายการผลิต
และผลิตสินค้าเพื่อการคงคลัง (Make to Stock) และตาม
ค าสั่งซื้อ (Make to Order) 
 การวางแผนการผลิตสินค้าประกอบด้วยการน าข้อมูล
สินค้าขาดมือ ความต้องการสินค้า และปริมาณสินค้าคงคลัง
มาพิจารณาโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อก าหนด
ปริมาณการผลิตและวางแผนจัดสรรการผลิตสินค้าในแต่ละ
สายการผลิตและการจัดเก็บสินค้าคงคลังในแต่รายการต้อง
ไม่เกินปริมาณตามนโยบายที่ก าหนด ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การวางแผนการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต 

 
3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่ใช้ศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพื่อ
สร้างแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสม MILP 
ดังนี ้
 1. ข้อมูลความต้องการสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม ปี 2559 
 2. ปริมาณสินค้าคงคลังในช่วงเวลาเริ่มต้น ใช้ปริมาณ
สินค้าคงคลังในตน้งวดของเดือนมกราคม 2559 
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่อหน่วยมีค่า
เท่ากันของทุกชนิดสินค้าและทุกช่วงเวลา 
 4. ค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือที่ลูกค้ารอได้ต่อหน่วยคิดเป็น 
5% ของต้นทุนสินค้าแต่ละรายการตามนโยบายของโรงงาน
กรณีศึกษา 
 5. ค่าใช้จ่ายเพื่อเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าต่อหน่วยมี
ค่าเท่ากันของทุกชนิดสินค้า ทุกสายการผลิตและทุกช่วงเวลา 
3.3 การสร้างแบบจ าลองเพ่ือหาค่าที่เหมาะสม 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม
แบบผสม MILP ส าหรับการวางแผนการผลิตกระเบื้อง
หลังคาคอนกรีต โดยมีข้อสมมติดังนี้ 
 1. ราคาขายสินค้าต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในทุก
สายการผลิตมีค่าเท่ากันในแต่ละช่วงเวลา 
 2. ความสามารถในการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดมีค่า
เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา 
 3. สินค้าขาดมือในแต่ละช่วงเวลาเป็นสินค้าขาดมือที่
ลูกค้ารอได้ โดยลูกค้าไม่ก าหนดจ านวนสูงสุดที่สามารถรอได้ 

 4. สินค้าขาดมือในช่วงเวลาเริ่มต้นมีค่าเป็นศูนย์ 
 5. ทุกสายการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ตลอดเวลา ไม่
มีการหยุดผลิตจากการเสียหรือการซ่อมสายการผลิต 
 6. มี วั ตถุ ดิ บ เพี ย งพอรองรั บการผลิ ตสิ นค้ า ไ ด้
ตลอดเวลา 
 วัตถุประสงค์ของแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นจ านวน
เต็มแบบผสม MILP เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดจากการ
ขายสินค้า โดยมีสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
และข้อจ ากัด (Constraints) เป็นองค์ประกอบมีดังนี ้
ค่าคงที ่
ri = ราคาขายต่อหน่วยของสินค้าชนิดที่ i 
hi = ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่อหน่วยของสินค้า   
ชนิดที่ i 
bi = ค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือทีลู่กคา้รอไดต้่อหน่วยของสินค้า
ชนิดที ่i 
s = ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าต่อหน่วย 
dit = ความต้องการสินค้าชนิดที่ i ที่ช่วงเวลา t 
ckt = ก าลังการผลิตสูงสุดทีส่ายการผลิต k ที่ช่วงเวลา t 
mkt = ก าลังการผลิตต่ าสุดทีส่ายการผลิต k ที่ช่วงเวลา t 
pikt = ก าลังการผลิตของสินค้าชนิดที่ i ที่สายการผลิต k ที่
ช่วงเวลา t 
wi =  ความสามารถในการจัดเก็บสินค้าชนิดที่ i 
v = ปริมาณการจัดเก็บสินค้าขั้นต่ ารวมทั้งหมด 
ตัวแปรตัดสินใจ 
Qit = ปริมาณการขายสินค้าชนิดที่ i ที่ช่วงเวลา t 
Xikt = ปริมาณการผลิตของสินคา้ชนิดที่ i ทีส่ายการผลิต k ที่
ช่วงเวลา t 
Iit = ปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้าชนิดที่ i ที่ช่วงเวลาปลาย
งวด t 
Bit = ปริมาณสินค้าขาดมือของสินค้าชนิดที่ i ที่ช่วงเวลา
ปลายงวด t 
Yikt = การเปลี่ยนแผนผลิตของสินค้าชนิดที่ i ที่สายการผลิต 
k ที่ช่วงเวลา t เป็นตัวแปรจ านวนเต็ม Binary 
 
สมการวัตถุประสงค์ (Objective Function)  
 สมการวัตถุประสงค์ของการวางแผนผลิต เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนสูงสุดจากการขายสินค้าและจากการผลิต โดย
ประกอบด้วย ผลตอบแทนจากการขายสินค้า ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือที่ลูกค้ารอได้ 
และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผลิตสินค้าบนเครื่องจักรแต่ละ
เครื่อง ดังสมการที่ 5 

       ∑∑     

 

   

 ∑∑     

 

   

 

   

 

   

 

ความต้องการสินค้า ก าลังก าผลิต ข้อก าหนดการจัดเก็บ

ปรมิาณคงคลังต้นงวด

ชนิดสินค้า สายการผลิต คลังสินค้า

ก าไรจากการขาย ต้นทนุการผลิตต  า ไม่เกินตามนโยบาย

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูลเพื อส าหรบัการวางแผนการผลิตโรงงานกรณ๊ศึกษา

การจัดสรรการผลิตสินค้า

1

2

3

30

1

2

3...

1

2

3

30
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  ∑∑     
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สมการข้อจ ากัด 
 1. ข้อจ ากัดในการผลิต 
 ปริมาณการผลิตสินค้ารวมทุกชนิดในแต่ละช่วงเวลาไม่ต่ า
กว่าก าลังการผลิตต่ าสุดของแต่ละสายการผลิต ดังอสมการที่ 6 
และไม่เกินก าลังการผลิตสูงสุดของแต่ละสายการผลิต ดัง
อสมการที่ 7 โดยแต่ละสายการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้
แตกต่างกัน จึงต้องจัดสรรการผลิตสินค้าตามความสามารถของ
สายการผลิตและเพื่อพิจารณาค่า ใช้จ่ายจากการปรับตั้ ง
สายการผลิตเพื่อเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้า ดังอสมการที่ 8 

∑    

 

   

                                                       

∑    

 

   

                                                         

                                                       

 
2. ข้อจ ากัดส าหรับการขายสินค้าและสินค้าขาดมือ 
ปริมาณการขายสินค้าและปริมาณสินค้าขาดมือ

พิจารณาร่วมกับปริมาณความต้องการสินค้า โดยการจัด
สมดุล ดังสมการที่ 9 

                                                    
 
3. ข้อจ ากัดส าหรับสินค้าคงคลัง 

 ปริมาณสินค้าคงคลังพิจารณาจากสมดุลระหว่าง
ปริมาณการผลิตสินค้าและการขายสินค้าในแต่ละช่วงเวลา 
ดังสมการที่ 10 และมีนโยบายให้จัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้า ดังอสมการที่ 11 โดยแต่ละชนิด
สินค้าต้องจัดเก็บไม่เกินตามนโยบายที่ก าหนด ดังอสมการที่ 
12 

       ∑    

 

   

                                   

∑   

 

   

                                                

                                                   
 
 4. ข้อจ ากัดส าหรับตัวแปรตัดสินใจ 
 เง่ือนไขบังคับส าหรับตัวแปรตัดสินใจ ดังสมการที่ 13 
โดย 0 คือ สินค้าจะไม่ถูกพิจารณาให้ผลิตและ 1 คือสินค้า
ถูกพิจารณาให้ผลิตในแต่ละสายการผลิตและอสมการที่ 14 
ตัวแปรตัดสินใจต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 

                                               

                                                
4. ผลการด าเนินงาน 
 เมื่อก าหนดแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม
แบบผสมแล้ว จึงน ามาวางแผนการผลิตโดยใช้ Microsoft 
Excel และหาค าตอบด้วยโปรแกรม OpenSolver2.8.5 เมื่อ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่าง MILP และกรณีศึกษา 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2559 ดังรูปที่ 2 
พบว่าปริมาณการผลิตสินค้ารวมลดลง 4.49% และระดับ
สินค้าคงคลังรวมลดลง 25.97% เนื่องจากการควบคุมระดับ
สินค้าคงคลังตามนโยบายที่ก าหนด โดยก าลังการผลิตส่วนที่
เหลือจากการควบคุมสินค้าคงคลังถูกน ามาจัดสรรการผลิต
ใหกั้บสินค้าขาดมือที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษา ส่งผลให้สินค้าขาด
มือรวมลดลง 69.69% และจ านวนครั้งในการเปลี่ยน
แผนการผลิตรวมลดลง 3.22% เนื่องจากสินค้าที่สามารถ
ผลิตได้มากกว่า 1 สายการผลิต จะถูกพิจารณาการผลิต
สินค้าในสายการผลิตนั้นให้ได้มากที่สุด เพื่อควบคุมจ านวน
การเปลี่ยนแผนการผลิตในสายการผลิตอื่นที่ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้า 

 
รูปที่ 2 ผลต่างผลการด าเนินงานระหว่าง MILP และกรณีศึกษา 

 
 จากปริ ม าณการผลิตสินค้ า รวมที่ ลดลง  4.49% 
เนื่องจากการควบคุมระดับสินค้าคงคลังตามนโยบายที่
ก าหนด เมื่อพิจารณาการผลิตสินค้าท้ังหมด 27 รายการใน 3 
สายการผลิตพบว่าปริมาณการผลิตทุกสายการผลิตจาก
แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสมรวม 
46,043,619 แผ่น ปริมาณการผลิตสินค้ารวมลดลง 3.70%, 
2.26% และ 6.64% ในสายการผลิตที่ 1, 2 และ 3 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการผลิตในแต่ละสายการผลิตระหว่าง
กรณีศึกษาและ MILP : หน่วยสินค้า แผ่น 

3.22% 

25.97% 

69.69% 

4.49% 

0.00% 25.00% 50.00% 75.00%

จ านวนเปลี่ยนแผนผลิต 

ปริมาณสินค้าคงคงคลัง 

ปริมาณสินค้าขาดมือ 

ปริมาณวางแผนการผลิต 

ผลต่างผลการด าเนินงานระหว่าง MILP และ
กรณีศึกษา 
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 ผลจากการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผนการ
ผลิตสินค้าจากแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบ
ผสม ส่งผลให้สายการผลิตที่ 1 ผลิตสินค้าลดลงจาก
กรณีศึกษา 8 รายการ โดยสินค้าชนิดที่ 1 ถูกจัดสรรให้ผลิต
ในสายการที่ 1 มากที่สุด และไม่ผลิตในสายการผลิตที่ 2 เพื่อ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผนการลิตสินค้าให้ต่ าที่สุด 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณการผลิตในแต่ละสายการผลิตระหว่างกรณีศึกษา
และ MILP : หน่วยสินค้า แผ่น 

 
 เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ระหว่างกรณีศึกษาและแบบจ าลองพบว่า รายได้จากการขาย
สินค้าให้ผลเท่ากัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสินค้าขาดมือลดลง 
82.14% ค่าใช้จ่ายจากการจัดเก็บสินค้าคงคลังลดลง 

25.97% และค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนผลิตสินค้าใน
สายการผลิตคิดเป็น 3.22% คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมลดลง 
0.35% คิดเป็นเงิน 1,862,321 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างกรณีศึกษาและ MILP 

 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการสร้างแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้น
จ านวนเต็มแบบผสม (MILP) ส าหรับการวางแผนการผลิต
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ส าหรับการวางแผนการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยผลตอบแทนจากการขาย
สินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายสินค้า
ขาดมือและค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนการผลิต 
จากการศึกษาผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับผลด าเนินงานของ
โรงงานกรณีศึกษา การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายจาก
โปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสมลดลง 0.35% คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง 1,862,321 บาท 
 
กิตติกรรมประกาศ 
       คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานโรงงาน
กรณีศึกษาทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนข้อมูลส าหรับงานวิจัยใน
ครั้งนี้และค าแนะน าข้อช้ีแนะต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 
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สายการผลิต กรณีศึกษา MILP ผลต่าง ร้อยละ

1 19,471,696    18,751,350    720,346        3.70%

2 10,556,000    10,317,808    238,192        2.26%

3 18,181,710    16,974,461    1,207,249      6.64%

รวม 48,209,406    46,043,619    2,165,787      4.49%

กรณีศึกษา MILP กรณีศึกษา MILP กรณีศึกษา MILP

1 5,354,900   9,352,360    2,886,150   -             4,959,625    3,955,878   

2 -                  -                  238,000      207,304      -                  -                  

3 -                  -                  109,000      -             -             105,525      

4 2,115,951   1,370,163    2,845,265   1,223,231    1,997,900    3,802,500   

5 3,678,018   6,467,882    3,411,800   1,703,987    6,002,167    4,063,025   

6 1,994,000   700,729      49,000        522,417      -             714,397      

7 -                  -                  46,335        67,818        70,675        58,260        

8 45,000        8,310          -                  -                  -             31,770        

9 241,500      -             -                  -                  -             259,055      

10 -                  -                  49,000        59,980        -             27,948        

11 503,500      -             129,000      587,746      258,000      270,908      

12 1,939,000   160,826      -             1,534,269    -                  -                  

13 1,195,000   243,122      189,000      1,125,167    -                  -                  

14 356,500      -             49,000        381,094      -                  -                  

15 -                  -                  -                  -                  72,523        79,748        

16 23,120        -             7,850         33,556        -                  -                  

17 434,500      -             60,000        462,266      -                  -                  

18 -                  -                  63,600        65,200        -                  -                  

19 572,000      447,958      423,000      1,445,468    1,555,800    605,600      

20 1,005,170   -             -             898,305      -                  -                  

21 -                  -                  -                  -                  102,755      88,131        

22 -                  -                  -                  -                  105,000      122,717      

23 -                  -                  -                  -                  130,000      149,901      

24 10,451        -             -                  -                  2,338,905    2,102,601   

25 -                  -                  -                  -                  25,000        43,784        

26 -                  -                  -                  -                  406,000      354,884      

27 3,086         -             -                  -                  157,360      137,829      

รวม 19,471,696 18,751,350 10,556,000 10,317,808 18,181,710 16,974,461 

สายการผลิต 1
ชนิดสินค้า

สายการผลิต 2 สายการผลิต 3

รายได้ / กรณีศึกษา MILP ผลต่าง ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย (บาท) (บาท)

รายได้จากการขาย 540,640,333 540,640,333 -             0.00%

ค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมอื 795,908        142,127        653,781     82.14%

ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง 4,614,977     3,416,437     1,198,540  25.97%

ค่าใช้จ่ายเปลียนผลิต 311,000        301,000        10,000       3.22%

รวมผลตอบแทน 534,918,449 536,780,770 (1,862,321) -0.35%
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การตัดสินใจแบบหลายปัจจัยโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ส าหรับชิ้นงาน 3 
มิติที่ผลิตโดยเคร่ืองซีเล็คทีฟ เลเซอร์ซินเตอริ่ง 

Analytic Hierarchy Process-based Multi-Criteria Decision Analysis in 3D 
Printing Parts using Selective Laser Sintering Machine  
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บทคัดย่อ 
รูปแบบโมเดลทางเศรษฐกิจของไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการใช้ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิตอล 
รวมถึงเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติหรือที่เรียกกันว่าการผลิตแบบเพิ่มขึ้นเข้ามาช่วย อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทาย
ต่างๆ ในการวางแผนกระบวนการผลิตซึ่งต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังมากข้ึนต่อไป ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหา
การตัดสินใจในการเลือกทิศทางในการผลิตช้ินงานที่เหมาะสมจากเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติเพื่อให้เข้าใจข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ความเสถียรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงาน นอกจากน้ีเนื่องจากโมเดลเชิงปริมาณที่ช่วยในการตัดสินใจการ
เลือกทิศทางการผลิตที่เหมาะสมของช้ินงานโดยค านึงถึงความรู้และความต้องการของผู้ใช้มีจ ากัด จึงได้ท าการศึกษา
ทางเลือกส าหรับการผลิตชิ้นงานจากทิศทางต่างๆ และพิจารณาความต้องการของผู้ใช้ทางด้านค่าใช้จ่าย ด้านเชิงคุณภาพ 
และด้านเชิงกล ด้วยการใช้หนึ่งในเทคนิคของการท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยที่เรียกว่าโมเดลกระบวนการล าดับช้ัน
เชิงวิเคราะห์ โดยปัจจัยต่างๆ ที่น ามาศึกษาในงานวิจัยนี้มีหกปัจจัยคือด้านเวลาในการผลิต ด้านราคาในการผลิต ด้าน
คุณภาพผิวของช้ินงาน ด้านความเที่ยงตรงจากการผลิต ด้านคุณสมบัติเชิงกล และด้านปริมาณวัสดุสนับสนุน จากนั้นจึง
ท าการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจากปัจจัยต่างๆ ที่ขัดแย้งกันโดยพิจารณาช้ินงานที่ผลิตด้วยเครื่องซีเล็คทีฟเลเซอร์ซินเตอริ่ง
เพื่อเลือกทิศทางในการผลิตชิ้นงานที่เหมาะสม ผลเบื้องตอนแสดงให้เห็นว่าทิศทางในการผลิตชิ้นงานมีผลกับการผลิตและ
สามารถถูกจัดลับดับอย่างมีขั้นตอนเพื่อหาทิศทางที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาภาพรวมของปัจจัยต่างๆ และความต้องการของ
ผู้ใช้ตามเป้าหมายของโมเดลกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้การศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถน าไปปรับใช้กับ
เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติที่ใช้เทคโนโลยีประเภทอื่นๆ ส าหรับการบริหารและจัดการการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
ค าหลัก  การตดัสินใจแบบหลายปัจจัย, กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห,์ การเลือกทิศทางการผลิตของช้ินงาน, การ
ผลิตแบบเพิ่มขึ้น, เทคโนโลยีการพมิพ์แบบ 3 มิติ 
 
Abstract 
Thailand’s economic model is moving towards Industry 4.0 aiming to use industrial automation, digital 
technology, and 3 dimensional printing (3DP) or additive manufacturing (AM) technologies. However, 
challenges in process planning still exist and require substantial studies. In this research, we study an 
operational-level decision problem for the orientation selection of the part produced from 3D printer 
to understand process instability and efficiency issues. In addition, as quantitative methods to 
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determine the part orientation accounting for user’s knowledge and preferences are limited, we 
examine the part orientation alternatives based on the concept of convex envelope and illustrate 
decision makers’ preferences based on economical, quality oriented, and mechanical desired types 
using one of the multi-criteria decision making (MCDM) technique called analytic hierarchy process 
(AHP). Different six criteria examined in the study include build time, build cost, surface quality, part 
accuracy, mechanical property, and support volume. Trade-offs among these conflicting criteria for 
parts produced from specific AM technology called selective laser sintering (SLS) are then analyzed to 
obtain the optimal part orientation to be fabricated. Initial results show that the orientation 
alternatives are ranked according to their overall priorities based on all criteria and DM preferences 
following the AHP’s goal. The proposed method can be applied to other AM technologies in the 
industrial AM-based production environments for effective management. 
Keywords:  Multi-criteria decision making; Analytic hierarchy process (AHP); Part orientation; Additive 
manufacturing; 3-dimensional printing 
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ไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่ม 
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บทคัดย่อ 
ในบริบทการหาค่าเหมาะที่สุด ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดที่เป็นปัญหาจริงส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่ม 
ซึ่งท าให้เทคนิคการหาค่าเหมาะสุดแบบแผนเดิมประสบปัญหาในการค้นหาผลเฉลยวงกว้าง  ในปัจจุบันการแก้ปัญหา   
การหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่มจะอาศัยระเบียบวิธีอภิศึกษาส านึกตามแนวทางการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ 
บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ (flower pollination algorithm: FPA) ซึ่งเป็นอภิศึกษา
ส านึกแบบอิงประชากรที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่มที่เป็นปัญหา
มาตรฐานจ านวน 8 ปัญหา ผลการทดสอบได้รับการเปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (genetic algorithm: GA) 
และการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค  (particle swarm optimization: PSO) จากผลการทดสอบพบว่า FPA 
สามารถค้นหาผลเฉลยวงกว้างของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่มของทุกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เหนือกว่า GA และ PSO ตามล าดับ 
ค าหลัก  ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม,้ ปัญหาการหาค่าเหมาะทีสุ่ดไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุม่, อภิศึกษาส านึก 

 
Abstract 
In optimization context, most real-world optimization problems are stochastic-nonlinear problems 
making classical optimization techniques facing to the problem of global solution solving. Recently, 
solving such the stochastic-nonlinear problem employs the metaheuristic methods according to the 
modern optimization. This paper proposes the application of the flower pollination algorithm (FPA), 
one of the most efficient population-based metaheursitic techniques, for solving eight standard 
stochastic-nonlinear problems. Results obtained by the FPA will be compared with those obtained by 
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the genetic algorithm (GA) and the particle swarm optimization (PSO). As results, it was found that the 
FPA can successfully provide the global solutions of all standard problems superior to GA and PSO, 
respectively. 
Keywords:  Flower pollination algorithm, Stochastic-nonlinear optimization problem, Metaheuristics 
 
1. บทน า 
 การประยุกต์เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแบบแผนเดิม 
(classical optimization technique) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ขั้นตอนวิธีแบบอิงเกรเดียนต์ (gradient-based algorithm)
เพื่อแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สดุทางวิศวกรรมที่เป็นปัญหา
จริงมักประสบปัญหา เนื่องจากปัญหาจริงส่วนใหญ่นั้นมัก
เป็นปัญหาแบบหลายแบบแผน (multimodal) ไม่เชิงเส้น 
(nonlinear) และเฟ้นสุ่ม (stochastic) [1] การแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันได้หันมาพึ่งพาเทคนิค
การหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่  (modern optimization 
technique) ที่อาศัยขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบอภิศึกษา
ส านึก (metaheuristic search algorithm) ในการค้นหา
ผลเฉลยเหมาะที่สุด  (optimal solution) [1–2] จากการ
ส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา
การหาค่าเหมาะที่สุดแบบอภิศึกษาส านึก (metaheuristic 
optimization) ได้รับการยอมรับและถูกน ามาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง [1–2] การหาค่า
เหมาะที่สุดแบบอภิศึกษาส านึกสามารถแบ่งออกแบบเป็น 
อภิศึกษาส านึกแบบอิงประชากร  (population-based 
metaheuristics) และอภิศึกษาส านึกแบบอิงวิถีการค้นหา
( trajectory-based metaheuristics)  ใ น ปี  ค .ศ .2 0 1 2 
ขั้นตอนวิธีการผสม เกสรดอกไม้  (flower pollination 
algorithm: FPA) [3] ได้รับการน าเสนอโดย Yang ในฐานะ
อภิศึกษาส านึกแบบอิงประชากรที่ทรงประสิทธิภาพ  โดย
เลียนแบบกระบวนการผสมเกสรของไม้ดอกตามธรรมชาติ
FPA ได้รับการประเมินประสิทธิภาพในการค้นหาผลเฉลย
ผ่านฟังก์ชันมาตรฐานทั้งแบบวัตถุประสงค์เดียว [3] และ
หลายวัตถุประสงค์  [4] ซึ่งพบว่า FPA มีประสิทธิภาพที่
เหนือกว่าขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  (genetic algorithm: 
GA), การหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค (particle swarm 
optimization: PSO) และขั้นตอนวิธีแบบค้างคาว  (bat 

algorithm: BA) อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ FPA ยังได้รับการ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การ
ออกแบบท่อความดัน [4] การออกแบบระบบดิสก์เบรก 
[4] และการออกแบบโครงสร้าง [5] งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์
FPA เพื่อแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดหลายแบบแผน          
ไม่เชิงเส้นในลักษณะเฟ้นสุ่มที่เป็นปัญหามาตรฐานจ านวน 8
ปัญ หา  โดยผลการแก้ปัญ หาด้ วย  FPA จะได้ รับ การ
เปรียบ เที ยบกับผลการแก้ปั ญ หาด้ วย  GA และ  PSO 
บทความนี้ประกอบด้วย บทน า, ขัน้ตอนวิธีของ FPA, ปัญหา
มาตรฐานที่ ใช้ในการทดสอบ , ผลการทดสอบและการ
อภิปรายผล และสรุป ดังปรากฏในหัวข้อที ่1–5 ตามล าดับ 

2. ขัน้ตอนวิธีของ FPA 
 ในทางชีววิทยา การผสมเกสรดอกไม้ในธรรมชาติแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ [6] ได้แก่การผสมเกสรดอกไม้ที่ ใช้
สิ่งมีชีวิตเป็นพาหะ (biotic pollination) และการผสมเกสร
ดอกไม้ที่ ไม่ใช้สิ่ งมี ชีวิตเป็นพาหะ  (abiotic pollination) 
โดยประมาณ  90% ของการผสมเกสรดอกไม้จะอาศัย
สิ่งมีชีวิตเป็นพาหะ เรณูดอกไม้จะถูกพาไปโดยตัวผสมเกสร
(pollinator) ที่มีชีวิต ได้แก่ ผึ้ง นก ค้างคาว แมลง และสัตว์
เป็นต้น ที่เหลืออีกราว 10% เป็นการผสมเกสรดอกไม้ที่ไม่ใช้
สิ่งมีชีวิตเป็นพาหะ โดยเรณูดอกไม้จะถูกพาไปโดยลม และ
น้ า เป็นต้น กระบวนการผสมเกสรดอกไม้สามารถแบ่งเป็น
การผสมเกสรดอกไม้ด้วยตัวเอง (self-pollination) และ 
การผสมเกสรดอกไม้แบบไขว้ (cross-pollination) การผสม
เกสรดอกไม้ด้วยตัวเองคือการผสมภายในต้นเดียวกันจาก
ดอกเดี ยวกัน  (Autogamy) หรือจากดอกอื่ นแต่ อยู่ ใน       
ต้น เดียวกัน  (Geitonogamy) [6] การผสมเกสรดอกไม้   
ด้วยตัวเองจะเกิดขึ้นในไม้ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสร    
ตัวเมีย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระยะทางใกล้ ๆ โดย
ไม่ อาศั ยพาหะ  จึ งเป็ นการผสมเกสรเฉพาะที่  (local 
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pollination) ส่วนการผสมเกสรดอกไม้แบบไขว้คือการผสม
ข้ามต้นที่พึ่งพาตัวพาหะ กระบวนการผสมเกสรดอกไม้แบบ
ไขว้ที่อาศัยพาหะที่มีชีวิต (Allogamy) สามารถเกิดขึ้นใน
ระยะทางไกล  ๆ  จึงเป็นการผสมเกสรวงกว้าง  (global 
pollination) ขั้นตอนวิธีของ FPA [3] อาศัยหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  

 หลักเกณฑ์ที่ 1 การผสมเกสรดอกไม้แบบไขว้ที่ใช้
สิ่งมีชีวิตเป็นพาหะคือการผสมเกสรวงกว้าง จะใช้หลักการ
สร้างผลเฉลยโดยการบินแบบเลวี (Lévy flight) ดังสมการ

ที่ (1) เมื่อ 1t
ix  คือผลเฉลยในรอบถัดไป, t

ix  คือผลเฉลย 
ในรอบปัจจุบัน, L  คือการสุ่มแบบเลวี ดังสมการที่ (2) 
และ *g  คือผลเฉลยที่ดีที่สุดในรอบปัจจุบัน 

 หลักเกณฑ์ที่ 2 การผสมเกสรดอกไม้ดว้ยตัวเอง หรือ
การผสมเกสรที่ใช้สิ่งไม่มีชีวิตเป็นพาหะ เป็นการผสมเกสร
เฉพาะที่ จะใช้หลักการสร้างผลเฉลยโดยการสุ่มแบบเอกรูป 
(uniform random) ดังแสดงในสมการที่  (3) เมื่อ   คือ
การสุ่มแบบเอกรูป 

 หลักเกณฑ์ที่ 3 ตัวพาหะของการผสมเกสรดอกไม้
แบบไขว้จะมีความคงตัวที่สมมูลกันในการพาเกสรจากดอก
หนึ่งไปสู่อีกดอกหน่ึง 

 หลักเกณฑ์ที่ 4 การผสมเกสรเฉพาะที่และการผสม         
เกสรวงกว้างจะถูกควบคุมด้วยค่าความน่าจะเป็นในการ
สับเปลี่ยน (switch probability) p ∈ [0, 1] 
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 ค่าพารามิ เตอร์ของ FPA ที่ เหมาะสมส าหรับการ
ประยุกต์ใช้งานทั่วไปได้รับการศึกษาและน าเสนอโดย Yang 
[3] โดยก าหนดให้จ านวนเกสรดอกไม้  n = 25, ค่าความ
น่าจะเป็นในการสับเปลี่ยนระหว่างการผสมเกสรวงกว้างและ
การผสมเกสรเฉพาะที่ p = 0.8 และ  = 1.5 ขั้นตอนวิธี

ของ FPA แสดงดังแผนภูมิในรูปที่ 1 เมื่อ TC คือเกณฑ์ยุติ
การค้นหา (termination criteria) 
 

Start

rand < p

Yes

No

- Evaluate new solutions

f(x)<f(g*)

- Update g* = x

Yes

No

TC ?
No

- Report the current best solution g*

Stop

Yes

- Objective function f(x), x = (x1, x2,…, xd)

- Initialize a population of n flowers/pollen gametes with random solutions

- Find the best solution g* in the initial population

- Define a switch probability p Î [0, 1]

- Draw a step vector L  

   via Lévy flight in (2)

- Activate global 

   pollination in (1)

- Draw  from a uniform 

   distribution in [0, 1]

- Randomly choose j and 

   k among all the solutions

- Invoke local pollination 

   in (3)

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนวธิีของ FPA 

3. ปัญหามาตรฐาน 
 ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดหลายแบบแผนไม่เชิงเส้น 
จ านวน 8 ปัญหา [7] ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะพิจารณาปัญหาเป็น
แบบ 2 มิติ นั่นคือ 2n  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 (1) Rastrigin Function (RF) ดังสมการที่ (4) ผลเฉลย
วงกว้างของฟังก์ชันนี้คือ )0,0(* x  ที่ท าให้ 0*)( xf  
พื้นผิวของ RF แสดงดังรูปที ่2 
 (2) Michaelwicz Function (MF) ดังสมการที่ (5) ผล
เฉลยวงกว้างของฟังก์ชันนี้คือ )57.1,20.2(* x  ที่ท าให้

80.1*)( xf  พื้นผิวของ MF แสดงดังรูปที ่3 
 (3) De Jong’s Function (DJF) ดังสมการที่  (6) ผล
เฉลยวงกว้างของฟังก์ชันนี้คือ )32,32(*)*,( yx  ที่ท า
ให ้ 9980.0*)*,( yxf  พื้นผิวของ DJF แสดงดังรูปที่ 4 
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 (4) Salomon Function (SaF) ดังสมการที่  (7) ผล
เฉ ล ย ว งก ว้ า ง ข อ งฟั งก์ ชั น นี้ คื อ  )0,0(* x  ที่ ท า ให้

0*)( xf  พื้นผิวของ SF แสดงดังรูปที่ 5 
 (5) Shekel’s Foxholes Function (SFF) ดังสมการ
ที่  (8 ) ค่ าคงตั ว  jia  และ  jc  ปรากฏใน  [7] ผล เฉลย       
ว ง ก ว้ า ง ข อ งฟั ง ก์ ชั น นี้ คื อ  )15.9,03.8(* x  ที่ ท า ให้

12.12*)( xf  พื้นผิวของ SFF แสดงดังรูปที ่6 
 (6) Ackley Function (AF) ดังสมการที่ (9) ผลเฉลย
วงกว้างของฟังก์ ชันนี้ คือ )0,0(* x  ที่ท าให้  0*)( xf

พื้นผิวของ AF แสดงดังรูปที ่7 
 (7) Sinusoid Function (SiF) ดังสมการที่  (10) ผล
เฉลยวงกว้างของฟังก์ชันนี้คือ )67.8,04.9(*)*,( yx  ที่ท า
ให ้ 55.18*)*,( yxf  พื้นผิวของ SiF แสดงดังรูปที ่8 
 (8) Yang’s Function (YF) ดังสมการที่ (11) ผลเฉลย
วงกว้างของฟังก์ชันนี้คือ )0,0(* x  ที่ท าให้ 0*)( xf  
พื้นผิวของ YF แสดงดังรูปที ่9 
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รูปที่ 2 ปัญหา Rastrigin Function (RF)  
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รูปที่ 3 ปัญหา Michaelwicz Function (MF)  
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รูปที่ 4 ปัญหา De Jong’s Function (DJF)  
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รูปที่ 5 ปัญหา Salomon Function (SaF)  
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รูปที่ 6 ปัญหา Shekel’s Foxholes Function (SFF)  
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รูปที่ 7 ปัญหา Ackley Function (AF)  
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รูปที่ 8 ปัญหา Sinusoid Function (SiF)  
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รูปที่ 9 ปัญหา Yang’s Function (YF)  
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ส าหรับปัญหาไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่ม จะพิจารณาจาก
การรบกวน (noise) หรือความไม่แน่นอน (uncertainty) ที่
ปรากฏในตัวแปรตัดสินใจ (หรือผลเฉลย) ix  ที่เกิดขึ้นจาก
ตัวแปรสุ่ม (random variable) i  ที่มีการแจกแจง iQ  [8] 
ดังแสดงในสมการที่ (12) 

 

     iiiii Qxx  ),(   (12) 
 

การก าหนดตัวแปรสุ่ม โดยทั่วไปจะก าหนดให้มีการ
แจกแจงแบบเกาส์เซียน (Gaussian distribution) หรือการ
แจกแจงแบบปกติ  (normal distribution) ดังนั้นปัญหา
มาตรฐานทั้ง 8 ปัญหา จะพิจารณาเป็นปัญหาไม่เชิงเส้น 
แบบเฟ้นสุ่มได้เป็น ),( xf  ซึ่งในงานวิจัยนี้ก าหนดให้การ
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รบกวนหรือความไม่แน่นอนที่ปรากฏในตัวแปรตัดสินใจของ
ทุกปัญหามีค่าเท่ากับ 0–40% กรณีปัญหา RF ในสมการ
ที่ (4) ซึ่งเป็นปัญหาที่ปราศจากการรบกวนดังแสดงในรูป
ที ่2 ในขณะที่ปัญหา RF ที่ปรากฏการรบกวน 0–40% แสดง
ดังรูปที ่10 ซึ่งถือเป็นปัญหาไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่ม 
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รูปที่ 10 ปัญหา RF ปรากฏการรบกวน 0–40% 

4. ผลการทดสอบและการอภิปรายผล       
 ขั้นตอนวิธีของ FPA ในหัวข้อที่ 2 ได้รับการพัฒนาเป็น
โปรแกรมการค้นหาด้วย MATLAB ที่ประมวลผลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU@3.60GHz, 
4.0 GB-RAM ก าห น ด ค่ าพ า ร ามิ เต อ ร์ ข อ ง  FPA ต าม
ค าแนะน าของ Yang [3] ดังนี้ จ านวนเกสรดอกไม้ n = 25,
ค่าความน่าจะเป็นในการสับเปลี่ยนระหว่างการผสมเกสร      
วงกว้างและการผสมเกสรเฉพาะที่  p = 0.8 และ  = 1.5
จากนั้นก าหนดเงื่อนไขยุติการค้นหา (TC) ดังนี ้
 (1)  ผลเฉลยที่พบมีความคลาดเคลื่อนไปจากผลเฉลย         

วงกว้างที่แท้จริง *)(xf  ของแต่ละปัญหาไม่เกิน 510

หรือ 
 (2)  จ านวนรอบการค้นหาสูงสุด MaxGen ที่ผลเฉลย
ไม่ได้รับการปรับปรุง โดยก าหนดให้ MaxGen = 20 
 ผลการทดสอบจะได้ รับการน าเสนอในรูปแบบ        
ดังสมการที่  (13) เมื่อ AME  คือจ านวนเฉลี่ยของการ
ประเมิ นฟั งก์ ชันวัตถุประสงค์ , STD  คือค่ า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และ SR  คืออัตราความส าเร็จในการค้นหา 

 

     
)(SRSTDAME    (13) 

 ผลการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้นแบบ
เฟ้นสุ่มจ านวน 8 ปัญหาด้วย FPA จะได้รับการเปรียบเทียบ
กับผลการแก้ปัญหาด้วย  GA และ PSO ที่มีการก าหนด
ค่าพารามิ เตอร์ ให้ สมมู ลกับ  FPA ด าเนินการทดสอบ 
จ านวน 100 ครั้งส าหรับแต่ละปัญหา ผลการทดสอบแสดง
ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 11–12 แสดงตัวอย่างการแก้ปัญหา
RF ด้วย FPA 
 จากตารางที่ 1 พบว่า FPA มีค่า AME  และ STD  ที่
น้อยกว่า PSO และ GA ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า FPA ใช้
เวลาการค้นหาผลเฉลยน้อยกว่า และมีขั้นตอนวิธีที่มีความ
คงทนกว่า PSO และ GA ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาจาก
ค่า SR  พบว่า FPA มีค่า SR เท่ากับ 100 ส าหรับทุกปัญหา 
ในขณะที่ PSO และ GA มีค่า SR  ที่น้อยกว่า FPA และมีค่า
ต่ ากว่า 100 ในบางปัญหา ซึ่งหมายถึงการค้นหาได้ยุติลง
เนื่องจากผลเฉลยไม่ได้รับการปรับปรุงตามจ านวน MaxGen 
ที่ก าหนด เมื่อพิจารณารูปที่ 11 จะพบว่า FPA ได้สร้างผล
เฉลยเริ่มต้นจ านวน 25 ตัว (n = 25) ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์
 จากนั้นเมื่อการค้นหายุติลง FPA สามารถพบผลเฉลย
เหมาะที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์
 ในรูปที ่12 
 

 
รูปที่ 11 ผลเฉลยเร่ิมต้นของปัญหา RF แบบเฟ้นสุ่มด้วย FPA  
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รูปที่ 12 ผลเฉลยเหมาะที่สุดของปัญหา RF แบบเฟ้นสุ่มด้วย FPA  

 
5. สรุป       

บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ขั้นตอนวิธีการผสม
เกสรดอกไม้ หรือ FPA เพื่อแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด 
ไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่มจ านวน 8 ปัญหา ซึ่งพิจารณาการ
รบกวนที่ปรากฏในตัวแปรตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากตัวแปรสุ่ม  
มีค่าเท่ากับ 0–40% ผลการทดสอบได้รับการเปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบการแก้ปัญหาโดย GA และ PSO จากผลการ
ทดสอบพบว่า FPA สามารถค้นหาผลเฉลยวงกว้างของปัญหา
การหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่มทุกปัญหาได้อย่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ FPA ใช้เวลาการค้นหาผลเฉลยน้อย
กว่า PSO และ GA นอกจากนี้ FPA ยังมีอัตราความส าเร็จใน
การค้นหาผลเฉลยถึง 100% ส าหรับทุกกรณีปัญหา ซึ่งเป็น
อัตราความส าเร็จที่สูงกว่า PSO และ GA ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่มด้วย GA, PSO และ FPA 

ปัญหา GA            PSO            FPA 

(1)   RF 29,226  1,863(99%) 17,446  1,015(100%) 11,854  140(100%) 
(2)   MF 35,561  2,845(98%) 22,386  1,612(98%) 15,442  845(100%) 
(3)   DJF 41,557  5,302(92%) 31,877  3,020(98%) 22,108  1,324(100%) 
(4)   SaF 36,685  4,924(91%) 29,318  2,188(96%) 23,204  1,401(100%) 
(5)   SFF 40,986  5,197(91%) 32,417  3,045(98%) 22,852  1,335(100%) 
(6)  AF 33,598  2,415(99%) 19,759  1,216(100%) 12,450  141(100%) 
(7)   SiF 33,665  2,505(98%) 19,887  1,220(100%) 13,022  388(100%) 
(8)   YF 33,841  2,625(97%) 19,952  1,224(100%) 14,525  428(100%) 
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การก าหนดคุณสมบัติของเศษเนื้อดินเพ่ือมาน ากลับมาใช้ใหม่ 
ในการผลิตอุปกรณ์รองรับชิ้นงานในเตาเผา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดคุณสมบตัิของเศษของเนื้อดิน โดยค านึงถึงอัตราส่วน แห้ง:น้ า และอัตราส่วนการ
น ามาใช้ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลติสินคา้ซิลิคอนไนไตรตซิลคิอนคารไ์บด์ (Si3N4-SiC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
รองรับชิ้นงานในเตาเผาเซรามิค เพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องโดยรักษาคุณสมบัติของช้ินงาน
ก่อนเผาและหลังเผา เช่น ความหนาแน่น %รูพรุนภายในช้ินงาน ความหนาแน่นของช้ินงาน และความแข็งแรงของช้ินงาน 
ให้อยู่ในค่ามาตรฐานท่ีก าหนด จงึน าวิธีการออกแบบการทดลองโดยใช้การทดลองแฟคทอเรียลเตม็รปู โดยมีปจัจัยหลัก
ดังนี้ ความหนาแน่นของเศษของเนื้อดิน การตกตะกอน อัตราสว่น แห้ง:น้ า และอัตราส่วนการน าไปใช้ ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่าหากใช้เศษของเนื้อดินท่ีมีความหนาแน่นของเศษของเนื้อดินท่ีระดับ 1 และการตกตะกอนท่ีระดับ 1 โดย
น าไปใช้ในอัตราส่วน แห้ง:น้ า ที่ระดับ -1 ที่อัตราส่วนการน าไปใช้ 10% จะท าให้คุณสมบตัิของช้ินงานก่อนเผาและหลัง
เผามีคา่ดังนี้ ความหนาแน่นของช้ินงานก่อนเผามีค่าเฉลี่ย 2.5528 กรัม/ซม3  ความหนาแน่นของช้ินงานหลังเผามีค่าเฉลีย่ 
2.8186 กรัม/ซม3 %รูพรุนภายในช้ินงานมีค่าเฉลี่ย 10.8078 % และความแข็งแรงของช้ินงานมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 1961.8 
เมกะปาสกาล ซึ่งท้ังหมดนี้อยู่ในค่าท่ีมาตรฐานก าหนด 
ค าหลัก   น ากลับมาใช้ใหม่, เศษเนื้อดิน, เซรามิค, การออกแบบการทดลอง 

 
Abstract 
The purpose of this study is to determine scrap properties regarding of dry:wet ratio and %use for 
reusing in Silicon Nitride Silicon Carbide (Si3N4-SiC) that is ceramic kiln furniture. In order to 
continuously reuse and keep physical properties before and after firing such as wax 
density, %appearance porosity, bulk density and modulus of rupture according to the standard. 
Design of experiment was employed by chosing full factorial design. The main factors are density of 
scrap, sedimentation, dry:wet ratio and %use. The result indicated that used scrap that has density at 
level 1, sedimentation at level 1, dry:wet ratio at level -1 and 10% of reuse gave the physical 
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properties before and after firing as follow: average wax density is 2.5528 g/cm3, average bulk density 
is 2.8186 g/cm3, %appearance porosity is 10.8078 % and modulus of rupture is 1961.8 MPa which 
were all in standard. 

Keywords:  Reuse, Kiln Scrap, Ceramic, Design of Experiment   

1. บทน า 
 ผลิตภัณฑ์ เซรามิคที่ เป็นอุปกรณ์รองรับช้ินงานใน
เต า เผ า  (Kiln Furniture) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซ ร ามิ ค ที่ มี
คุณสมบัติเป็นวัสดุทนไฟ สามารถน าไปใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง
ตั้งแต่ 1,200 - 1,500 องศาเซลเซียส เช่น น าไปรองจาน -
ชามเซรามิค สุขภัณฑ์ และกระเบื้องเซรามิคต่างๆ ตลอดจน
ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เพื่อน าช้ินงาน
เหล่านั้นเข้าเผาที่อุณหภูมิต่างๆ 

วัสดุเซรามิคซิลิคอนไนไตรต (Si3N4) เป็นวัสดุที่มีความ
แข็งแรงที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน 
(Oxidation) และทนต่อการกัด[1] ซึ่งในกระบวนการผลิต
ซิลิคอนไนไตรตซิลิคอนคาร์ไบด์ (Si3N4-SiC) (รูปที่ 1) จะเริ่ม
จากบดผสมวัตถุดิบซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) เป็นน้ าดินเพื่อให้
เกิดเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นน าไปหล่อขึ้นรูปโดยใช้
แรงดันและแม่พิมพ์ที่ท าจากปูนปลาสเตอร์ ซึ่งเหมาะกับการ
ขึ้นรูปวัสดุทนไฟที่ต้องการเนื้อของวัสดุที่มีทั้งขนาดเล็กและ
ใหญ่ปนกัน[2] อบให้แห้งแล้วจึงน าไปเผาในบรรยากาศที่เป็น
ไนโตรเจน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเป็นซิลิคอนไนไตรตซิลิคอน
คาร์ไบด์ (Si3N4-SiC)  

 

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตอุปกรณ์รองรับชิ้นงานในเตาเผาคุณภาพ
ซิลิคอนไนไตรตซิลิคอนคาร์ไบด์(Si3N4-SiC) 

 

จากกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มกระบวนการในปี  พ.ศ. 
2557 จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ท าให้มีเศษเนื้อ
ดิ น เกิ ดขึ้ น และสะสมจ านวนมากถึ ง 16 .1  ตั น  จึ งมี
แนวความคิดในการน าเศษเนื้อดินเหล่านี้กลับมาผสมใช้ใหม่
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยไม่ท าให้คุณสมบัติของสินค้า
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต
เนื่องจากเศษของเนื้อดินเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นตัวเติมช่วยใน
การเกิดปฏิกิริยา[3] ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดเศษของ
เนื้อดินท่ีสะสมอยู่ภายในโรงงานอีกด้วย 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าวิธีการออกการทดลองโดยใช้
การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป[4,5,6,7,8,9,10,11] โดยมี
ทั้งหมด 4 ปัจจัยหลัก ปัจจัยละ 2 และ 3 ระดับ ก าหนดให้
ตัวแปรตอบสนองคือ คุณสมบัติของช้ินงานก่อนและหลังเผา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดคุณสมบัติของเศษของเนื้อดิน
ก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของ
เนื้อดิน และความสามารถในการตกตะกอน และก าหนด
สัดส่วนและรูปแบบการน ามาใช้ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
น ากลับมาใช้ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องโดยรักษา
คุณสมบัติของช้ินงานก่อนเผาและหลังเผาให้อยู่ ในค่า
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการท าการทดลอง 

 - เศษเนื้อดินที่ผ่านการบดและอบแห้งแล้ว 
 - วัตถุดิบอื่นๆตามสูตรผสมที่ก าหนดไว ้
 - เครื่องผสมน้ าดิน 

   - แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอรส์ าหรับหล่อข้ึนรูป 
- เตาส าหรับเผาช้ินงาน 
- โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ  
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ท าการผสมน้ าดินตามสูตรที่ก าหนดไว้ จากนั้นท าการ
หล่อข้ึนรูปจากแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ วางช้ินงานไว้ให้แห้ง 
แล้วจึงน าเข้าเผา แล้วท าการหาคณุสมบัติของช้ินงานเพื่อเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการทดลอง  
2.2 วิธีการออกแบบการทดลอง 
2.2.1  ก าหนดปัจจัย ระดับของปัจจัย และตัวแปรตอบสนอง 

การก าหนดปัจจัยและระดับของปัจจัยอ้างอิงมาจาก
การศึกษาและทดลองเบื้องต้นจึงท าการก าหนดปัจจัยและ
ระดับของปัจจัย (ตารางที่ 1)  คือก าหนดให้มีทั้งหมด 4 
ปัจจัย ดังนี้ ความหนาแน่นของเศษของเนื้อดิน 3 ระดับ การ
ตกตะกอน 2 ระดับ ซึ่งพิจารณาจากการน าเศษของเนื้อดินที่
ท าการอบแห้งและบดย่อยแล้วมาตรวจสอบคุณสมบัติความ
หนาแน่นและการตกตะกอน [12] อัตราส่วน แห้ง:น้ า 3 
ระดับ ซึ่งก าหนดจากการผสมที่หากปริมาณเนื้อดินแห้งที่
มากเกินไปจะท าให้น้ าดินที่ผสมไม่เข้ากัน และค่าความหนืด
ของน้ าดินมากกว่ามาตรฐานที่ก าหนด (มาตรฐานค่าความ
หนืดของน้ าดิน 8 - 18 เดซิปาสกาล) ซึ่งท าให้ไม่สามารถ
น าไปหล่อข้ึนรูปได้ นอกจากน้ีอัตราส่วนการน าไปใช้ 3 ระดับ 
ซึ่งก าหนดที่ 10% 15% และ20%  

โดยจากการทดลองเบื้องต้น เศษของเนื้อดินที่น ามาใช้
ไม่ทราบค่าความหนาแน่นและการตกตะกอน ซึ่งน ามาใช้ใน
อัตราส่วนแห้งต่อน้ าที่ระดับ -1 พบว่าหากใช้ที่ 30% การ
หล่อขึ้นรูปเป็นไปได้ยากและเกิดของเสียจ านวนมาก ที่40% 
ความหนาแน่นของช้ินงานหลังขึ้นรูปมีค่าน้อยกว่าค่า
มาตรฐาน และที5่0% ไม่สามารถท าการหล่อข้ึนรูปชิ้นงานได้ 
(ตารางที่  2)  ทั้งนี้ เนื่องจากในกระบวนการผลิตช้ินงาน
ซิลิคอนไนไตรตซิลิคอนคาร์ไบด์ จะต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆใน
การทดลองให้ เป็นไปตามมาตรฐานเดิมที่ก าหนด เช่น 
ระยะเวลาในการผสม เวลาที่ใช้ในการหล่อขึ้นรูปช้ินงาน 
อุณหภูมิและบรรยากาศในการเผา เป็นต้น เนื่องจาก
ระยะเวลาในการผสมหากนานเกินไปอาจก่อให้เกิดการ
ระเบิดได้ ส่วนบรรยากาศและอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาเป็น
ค่าที่ปรับตั้งไว้แล้วส าหรับการเกิดปฏิกิริยาในขณะเผา และ
ในการเผาช้ินงานจริงจะมีสินค้าสูตรอื่นๆเข้าเผาร่วมด้วย จึง
ไม่สามารถท าการปรับตั้งค่าใหม่ได้ จึงไม่น าปัจจัยเหล่านี้มา
พิจารณา 

ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับของปัจจัยทีก่ าหนด 

 
 
ตารางที่2 คุณสมบัติของชิ้นงานทั้งก่อนเผาและหลังเผา 
ที่มีการน าเศษของเนื้อดินกลับมาใช้ในอตัราส่วนที่แตกต่างกัน 

 

ตัวแปรตอบสนองจะก าหนดโดยคุณสมบัติของช้ินงาน
ทั้งก่อนเผาและหลังเผา ซึ่งมีดังนี้คือ ค่าความหนาแน่นของ
ช้ินงานก่อนเผา (Wax density) คุณสมบัติของช้ินงานหลัง
เผาตรวจวัดด้วย %รูพรุนภายในช้ินงาน (Appearance 
porosity) ความห น าแน่ น  (Bulk density) และความ
แข็งแรงของช้ินงาน  (Modulus Of Rupture) โดยค่าที่ได้
ต้องผ่านมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน
คุณสมบัติของช้ินงานนั้น (ตารางที่ 2) โดยจะให้ความส าคัญ
ของคุณสมบัติของช้ินงานหลังเผามากกว่าก่อนเผา เนื่องจาก
ค่าความหนาแน่นของช้ินงานก่อนเผาเป็นค่ามาตรฐานที่
ก าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมคุณสมบัติของช้ินงานระหว่างการ
ผลิต ซึ่งหากไม่ผ่านตามค่ามาตรฐานยังสามารถยอมรับให้
น าเข้าเผาแล้วท าการตัดสินด้วยคุณสมบัติหลังเผาอีกครั้ง 
2.2.2  วิธีการออกแบบการทดลองและวิเคราะหผ์ล 

ออกแบบการทดลองโดยใช้แฟคทอเรียลเต็มรูป 
เนื่องจากสามารถศึกษาผลตอบสนองทั้งปัจจัยหลักและอันตร
กริยา โดย มี 3 ปัจจัยหลัก ปัจจัยละ 3 ระดับ และ 1 ปัจจัย
หลักที่มี 2 ระดับ (2133) และจ านวนท าซ้ า 2 ครั้ง ท าให้ได้
ทั้งหมด 108 การทดลอง โดยจะท าการออกแบบการทดลอง

-1 0 1

ความหนาแน่นของเศษของเนื้อดิน -1 0 1 กรัม/ซม.3

การตกตะกอน -1  - 1 มลิลิลิตร

อตัราส่วน แห้ง:น้้า -1 0 1  -

อตัราส่วนการน้าไปใช้ 10% 15% 20%  -

ปจัจยั
ระดับของปจัจยั

หน่วย

10% 20% 30% 40% 50%

ความหนาแน่น 
(Wax density)

กรัม/ซม.3 ≥  2.50 2.55 2.51 2.51 2.47
ไมส่ามารถ

ขึน้รูป

%รูพรุนภายในชิน้งาน 
(Appearance porosity)

% 4 - 15 13 13.40 13.3

ความหนาแน่น 
(Bulk density)

กรัม/ซม.3 2.65 - 2.95 2.75 2.75 2.74

ความแขง็แรงของชิน้งาน  
(Modulus Of Rupture)

เมกะปาสกาล 1500 - 2500 1799 1773 1740

%การเกดิไนไตรต 
(%Nitide rate)

% ≥  8.5 10.5 10.46 10.6

ตัวแปรตอบสนอง หน่วย มาตรฐาน
อตัราส่วนการน้าไปใช้

คุณสมบติัช้ินงานก่อนเผา

คุณสมบติัช้ินงานหลังเผา
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ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แล้วด าเนินการ
ทดลองตามแผนการทดลองที่ก าหนดไว้ 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ส าหรับการศึกษาตัวแปรตอบสนองต่างๆโดยจะพิจารณาที่
อันตรกริยาระหว่างสองปัจจัยก่อน และจะไม่พิจารณา
ผลกระทบร่วมตั้งแต่ 3 ปัจจัยขึ้นไป ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
เมื่อทราบปัจจัยที่มีผลจะท าการก าหนดระดับของปัจจัยที่
เหมาะสม จากนั้นท าการทดลองซ้ าเพื่อยืนยันผลการทดลอง
ที่ได้  

3. ผลและวจิารณ์ 
จากผลการทดลองที่ได้จากการออกแบบการทดลอง

ตามโปรแกรม น ามาท าการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทั้ง 4 ต่อตัวแปรตอบสนองตา่งๆ โดยก าหนดให ้
A  : ความหนาแน่นเศษของเนื้อดิน (กรัม/ซม.3) 
B  : การตกตะกอน (มิลลลิิตร) 
C  : อัตราส่วน แห้ง : น้ า 
D  : อัตราส่วนการน าไปใช้ 
Wax  : ความหนาแน่นของช้ินงานก่อนเผา 
AP : %รูพรุนภายในช้ินงานหลังเผา 
FBD : ความหนาแน่นของช้ินงานหลังเผา 
MOR : ความแข็งแรงของช้ินงานหลังเผา 
3.1 วิเคราะห์ผลการทดลองโดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ  

จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับศึกษา
คุณสมบัติของช้ินงานท้ังก่อนและหลังเผา (รูปที่ 2-5) ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่าอันตรกริยาระหว่างปัจจัยที่มีค่า P-

value น้อยกว่า  (< 0.05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญ
ทางสถิติสรุปได้ดังตารางที่ 3   
ตารางที3่ อันตรกรยิาที่มีค่า P-value น้อยกว่า  (< 0.05) จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงาน 

คุณสมบัตขิองชิ้นงาน อันตรกริยาที่มีนัยส าคัญ 

ความหนาแน่นของชิ้นงานก่อนเผา AB, AC, AD, BC, BD และ CD 

%รูพรุนภายในชิ้นงานหลังเผา AB, BC และ BD 
ความหนาแน่นของชิ้นงานหลังเผา AB, AC, AD, BC และ BD 
ความแข็งแรงของชิ้นงานหลังเผา   AB, AD, BD และ CD 
 จากนั้นพิจารณากราฟอันตรกริยาระหว่างปัจจัยที่มี

นัยส าคัญส าหรับการศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงาน (รูปท่ี 6-9 ) 
โดยพิจารณาระดับของปัจจัยหลักที่ส่งผลให้คุณสมบัติของ
ช้ินงานมีค่าดีทีสุ่ดตามที่มาตรฐานก าหนด ดังตารางที่ 4 
  

 
รูปที่ 2 ภาพตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับการศึกษา 

ความหนาแน่นของชิ้นงานก่อนเผา 
 

 
รูปที่ 3 ภาพตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับการศึกษา  

%รูพรุนภายในชิ้นงานหลังเผา 
 

 
รูปที่ 4 ภาพตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับการศึกษา  

ความหนาแน่นของชิ้นงานหลังเผา 
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รูปที่ 5 ภาพตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับการศึกษา 
ความแข็งแรงของชิ้นงานหลังเผา 

 
รูปที่ 6 กราฟอันตรกริยาระหวา่งปัจจยัส าหรับการศึกษา 

ความหนาแน่นก่อนเผา 

 

 
รูปที่ 7 กราฟอันตรกริยาระหวา่งปัจจยัส าหรับการศึกษา  

%รูพรุนภายในชิ้นงานหลังเผา 
 

รูปที่ 8 กราฟอันตรกริยาระหวา่งปัจจยัส าหรับการศึกษา 
ความหนาแน่นของชิ้นงานหลังเผา 

 

 
รูปที่ 9 กราฟอันตรกริยาระหวา่งปัจจยัส าหรับการศึกษา 

ความแข็งแรงของชิ้นงานหลังเผา 
 

ตารางที4่ สรุประดับของปัจจยัหลักที่ส่งผลให้คุณสมบัติของชิ้นงานมีค่า
ดีที่สุดตามที่มาตรฐานก าหนดจากกราฟอันตรกริยา 

คุณสมบัติของชิ้นงาน 
ปัจจัย 

A B C D 

ความหนาแน่นของชิ้นงานก่อนเผา 1 1 0 -1 

%รูพรุนภายในชิ้นงานหลังเผา 1 1 0 -1 

ความหนาแน่นของชิ้นงานหลังเผา 1 1 -1 -1 

ความแข็งแรงของชิ้นงานหลังเผา  1 1 -1 -1 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าระดับปัจจัยของปัจจัย C ที่ระดับ 

0 จะให้ค่าความหนาแน่นของช้ินงานก่อนเผาและ %รูพรุน
ภายในช้ินงานท่ีดีที่สุดตามที่มาตรฐานก าหนด ส่วนท่ีระดับ  -
1 จะท าให้ได้ค่าความหนาแน่นและความแข็งแรงของช้ินงาน
หลังเผาดีที่สุดตามที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งในการพิจารณา
คุณสมบัติของช้ินงานจะพิจารณาคุณสมบัติหลังเผาเป็นหลัก 
เนื่องจากจะส่งผลต่อการใช้งานของลูกค้า  เมื่อพิจารณา
ก าหนดปัจจัย C ที่ระดับ -1 พบว่าค่าความหนาแน่นของ
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ช้ินงานก่อนเผา และ%รูพรุนภายในช้ินงานหลังเผามีค่า
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย (รูปที่ 6-7) ดังนั้นเพื่อให้คุณสมบัติ
ก่อนและหลังเผาของช้ินงานมีค่าที่ดีที่สุดและอยู่ในค่าที่
มาตรฐานก าหนด จึงก าหนดระดับของปัจจัยต่างๆดังนี้  

ความหนาแน่นเศษของเนื้อดิน (A) ที่ระดับ 1 
การตกตะกอน (B)   ที่ระดับ 1 
อัตราส่วน แห้ง : น้ า (C)  ที่ระดับ -1 
อัตราส่วนการน าไปใช้ (D)  ที่ระดับ -1 

3.2 ท าการทดลองเพ่ือยืนยันผล 
ท าการทดลองตามระดับปัจจัยที่ก าหนดไว้ โดยน าเศษ

ของเนื้อดินที่มีคุณสมบัติตามที่ระดับของปัจจัยก าหนดซึ่งมี 5 
ตัวอย่างเนื่องจากเศษของเนื้อดินในระดับปัจจัยดังกล่าวมี
จ านวนน้อย จึงท าการทดลองซ้ าได้เพียง 5 ครั้ง ซึ่งผลการ
ทดลองให้ค่าคุณสมบัติของช้ินงานทั้งก่อนและหลังเผาอยู่ใน
ค่ามาตรฐานที่ก าหนดทั้งหมด เมื่อท าการประมาณค่าแบบ
ช่วงที่ ระดับความเช่ือมั่น 95% พบว่าขอบเขตบนและ
ขอบเขตล่างมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน รวมถึงค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่า
ใกล้เคียงกับช้ินงานในสูตรมาตรฐาน(STD) 

 
ตารางที5่ ผลการทดลองเพื่อยืนยันผล 

ตัวอย่าง 
WAX 

กรัม/ซม.
3
 

AP 
% 

FBD 

กรัม/ซม.
3
 

MOR 
เมกะปาส

กาล 

1 2.549 10.904 2.803 1889 

2 2.551 10.895 2.808 1907 

3 2.556 10.723 2.828 2011 

4 2.558 10.702 2.835 2035 

5 2.550 10.815 2.819 1967 

Mean 2.5528 10.8078 2.8186 1961.8 

SD 0.0040 0.0939 0.0134 63.4602 

LB 2.536 10.325 2.750 1635.683 

UB  - 11.291 2.887 2287.917 

STD 2.558 10.848 2.823 2076 

 
4. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าวิธีการออกการทดลองโดยใช้
การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป โดยมีปัจจัยหลักดังนี้ ความ

หนาแน่นของเศษของเนื้อดิน 3 ระดับ การตกตะกอน 2 
ระดับ อัตราส่วน แห้ง:น้ า 3 ระดับและอัตราส่วนการน าไปใช้ 
3 ระดับ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าหากใช้เศษของเนื้อดินที่มี
ความหนาแน่นของเศษของเนื้อดินที่ ระดับ 1 และการ
ตกตะกอนที่ระดับ 1 โดยน าไปใช้ในอัตราส่วน แห้ง:น้ า ที่
ระดับ -1 และอัตราส่วนการน าไปใช้ ที่ระดับ -1 คือ 10% 
เพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
โดยรักษาคุณสมบัติของช้ินงานก่อนเผาและหลังเผา เช่น 
ความหนาแน่น %รูพรุนภายในช้ินงาน ความหนาแน่นของ
ช้ินงาน และความแข็งแรงของช้ินงาน ให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่
ก าหนด และจากการท าการทดลองเพื่อยืนยันผลพบว่าหาก
จะท าให้คุณสมบัติของช้ินงานก่อนเผาและหลังเผามีค่าเฉลี่ย
ดังนี้ ความหนาแน่นของช้ินงานก่อนเผา 2.5528 กรัม/ซม 3  
ความหนาแน่นของช้ินงานหลังเผา 2.8186 กรัม/ซม3 %รู
พรุนภายในช้ินงาน 10.8078 % และความแข็งแรงของ
ช้ินงาน 1961.8 เมกะปาสกาล ซึ่ งทั้ งหมดนี้อยู่ ในค่าที่
มาตรฐานก าหนด และใกล้เคียงกับสูตรมาตรฐาน 

อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ผู้ศึกษาท าการทดลองใน
ห้องทดลองเนื่องจากต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดนี้สูงมาก 
จึงไม่สามารถท าการทดลองจ านวนมากในกระบวนการผลิต
ได้ ซึ่งหากน าเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงอาจให้ผลที่แตกต่าง
กัน แต่หากมีการศึกษาเพิ่มเติมในการปรับปรุงคุณสมบัติของ
เศษของเนื้อดิน หรือการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆร่วมด้วย 
จะท าให้สามารถน าเศษของเนื้อดินกลับมาใช้ได้ทั้งหมดใน
อัตราส่วนท่ีมากขึ้นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์

ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และผู้ช่วยศาสตรจารย์จันทรศ์ิริ 
สิงห์เถื่อน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าตลอด
ระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

ขอบพระคุณบริษัทกรณศีึกษาที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
และวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการวิจัยในครั้งนี้ กราบ
ขอบพระคุณบดิามารดา และขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอย
สนับสนุนและให้ก าลังใจ จนสามารถท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเรจ็ไปได้ด้วยด ี
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันรูปแบบการขนส่งสินค้าทางบกมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 และกว่าร้อยละ 77 เป็นการขนส่งทางถนน ซึ่งการขนส่ง
ทางถนนนั้นเป็นรูปแบบการขนส่งที่ส าคัญทั้งในเชิงโครงข่ายและปริมาณการขนส่ง ธุรกิจรับเหมาถมที่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่
ใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลักเนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้ จากการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่ม
ผู้ประกอบการโชควาสนา จังหวัดพะเยา พบว่ามีรูปแบบการจัดสรรงานและการขนส่งที่ซับซ้อนแตกต่างกันออกไปในแต่
ละพื้นท่ี ท าให้รถบรรทุกแต่ละคันที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการได้รับผลตอบที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความไม่พึง
พอใจในการท างาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับช่วยวางแผนการขนส่งดิน โดย
ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า แผนการขนส่งที่ได้สามารถจัดสรรงานให้รถบรรทุกแต่ละคันได้รับผลตอบแทน
ที่เท่ากัน โดยต้นทุนรวมในการด าเนินงานยังคงเท่าเดิมเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินงานในปัจจุบัน 
ค ำหลัก  การวางแผนการขนส่ง, แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสมจ านวน (MILP) 
 
Abstract 
At present, land transport is 80% of all and 77% is road transport. Road transport is both in terms of 
network and volume. Land reclamation business is another business that mainly uses road transport 
because it can reach customers in various areas. The study, transportation process of the Chokwasana 
entrepreneurs in Mueang District, Phayao province, there are complex job allocation and transportation. 
Be the cause of a member of the operator group receive different responses. Resulting in job 
dissatisfaction. Therefore, this research presents a mathematical model for transport planning of the 
entrepreneurs. The results from the model show that transport plan can allocate each truck to the 
same return and total cost of operation remains the same when compared to current operations. 
Keywords:  Transport Planning, Mixed-Integer Linear Programming (MILP)  
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1. บทน ำ 
 ธุรกิจการซื้อขายดินหรือขนส่งดิน โดยทั่วไปแล้วจะแบง่
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่เจ้าของธุรกิจมี
รถบรรทุกเป็นของตนเอง และ 2.ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งจะไม่มี
รถบรรทุกเป็นของตนเอง แต่ส่วนมากเกิดจากการรวมตัวของ
สมาชิกในกลุ่มหรือท่ีเรียกว่ากลุ่มผู้ประกอบการ  
 จากการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งดิน
โชควาสนา จังหวัดพะเยา พบว่า กลุ่มผู้ประกอบจะท าการ
ขนส่งดินให้กับลูกค้า ที่อยูในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับบ่อดินซึ่งตั้งอยู่
ที่ บ้านสันบัวบก ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
โดยกลุ่มผู้ประกอบการมียานพาหนะในการด าเนินการขนส่ง
ดินทั้งหมด 8 คัน ประกอบด้วย รถแม็คโครขนาด 85 HP 
จ านวน 1 คัน, รถแทรกเตอร์ขนาด 60 HP จ านวน 1 คัน 
และรถบรรทุกขนส่งดินชนิดหกล้อดั้มขนาด 3 คิวบิกเมตร 
จ านวน 6 คัน โดยประธานกลุ่มผู้ประกอบการ จะท าหน้าที่
จัดหาดินและวางแผนขนส่งดินให้สมาชิกแต่ละคน (สมาชิก
แต่ละคนจะขับรถบรรทุกของตนเอง) ซึ่งจะต้องวางแผนการ
ขนส่งให้สมาชิกในกลุ่มได้รับปริมาณงานที่ใกล้เคียงกัน โดย
คิดจากจ านวนเที่ยวที่ขนส่งในแต่ละวันและระยะทางที่ขนส่ง
ถึงลูกค้าแต่ละราย ซึ่งปัจจุบันปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการ
คือ การจัดสรรงาน ท าให้สมาชิกแต่ละรายได้รับผลตอบแทน
ที่ไม่เท่าเทียมกัน 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวางแผนการขนส่งดินของ
กลุ่มผู้ประกอบการโชควาสนา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจจัดสรรงานและวางแผนการ
ขนส่งดิน ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผลตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
และมีต้นทุนรวมของการด าเนินงานต่ าที่สุด 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูง
ที่สุด [1] โดยการใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อหรือ
มากกว่า 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายสินค้าอาจ
กล่าวได้ว่าสินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่งทาง
ถนน ข้อดีที่ส าคัญที่สุดของการขนส่งทางถนนคือ สามารถน า
สินค้าไปส่งได้ถึงบ้านทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความ

สะดวกสบายมากกว่ารูปแบบการขนส่งอื่นๆ  
ปัจจุบันการวิจัยด าเนินงาน [2] ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้

กับการแก้ไขปัญหาการขนส่งอย่างกว้างขวางอาทิเช่น การ
วางแผนการขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน [3] การวางแผนการ
ขนส่งในจัดหาวัตถุดิบและขนส่งสินค้ากรเกษตร [4] เป็นต้น
เพื่อให้สามารจัดสรรและวางแผนการขนส่งสินค้าได้อย่าง
เพียงพอและสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
ได้ โดยมีต้นทุนการด าเนินงานรวมต่ า  

 
3. กระบวนกำรขนส่งดิน 
 จากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่าในกระบวนการมี
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วนคือ ผู้ประกอบการ รถขนส่งดินและ
ลูกค้า โดยมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ดังน้ี 
 1. ผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการ (ประธานกลุ่ม) จะท าหน้าที่หาลูกค้า 
และวางแผนเริ่มท างานการขนส่งดินให้แก่ลูกค้าตามปริมาณ
ความต้องการดินของลูกค้า ซึ่งหลังจากขนส่งดินให้แก่ลูกค้า
ครบตามจ านวนและตรงตามเวลาแล้ว ผู้ประกอบการจะรับ
ค่าตอบแทนจากลูกค้าเพื่อที่จะท าการแบ่งผลตอบแทนให้แก่
รถขนส่งดิน (สมาชิก) ทุกคันให้ได้รับในปริมาณที่เท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อสร้างความพอใจในการท างานของ
กลุ่มผู้ประกอบการ  
 2. รถขนส่งดิน 
 เมื่อรถขนส่งดินทุกคันได้รับจ านวนรอบในการขนส่งดิน
จากผู้ประกอบการแล้ว รถขนส่งดินแต่ละคันจะเริ่มท าการ
ขนส่งดินที่ได้รับให้แก่ลูกค้าตรงตามจ านวนและเวลาที่
ก าหนด โดยรถขนส่งดินแต่ละคันนั้นจะต้องเสียค่าเติมน้ ามัน
รถในแต่ละวันเองซึ่งโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 500 บาท 
 3. ลูกค้า 
 ในส่วนของลูกค้าถ้ารถบรรทุกไม่สามมารถขนส่งดินให้
เสร็จได้ภายใน 1 วัน ก็จะต้องมาส่งอีกครั้ งในวันถัดไป 
จนกว่าจะครบตามปริมาณความต้องที่ได้ก าหนดไว้กับ
ผู้ประกอบการ 
 

4. แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Model) 
จากการศึกษากระบวนการขนส่ งดิ นของกลุ่ ม
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ผู้ประกอบการขนส่งดินโชควาสนา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์โดยมีข้อสมมุติ 
(Assumptions) ดังนี ้
1. บ่อดินมีหนึ่งจุดบริเวณบ้านสันบัวบก ต าบลบ้านสาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
2. รถบรรทุกของสมาชิกในกลุ่มผู้ประกอบการคือ รถบรรทุก
หกล้อดั้มขนาด 3 คิวบิกเมตร จ านวน 6 คัน 
3. อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันแปรผันตามระยะทาง 
4. น้ าหนักดินบรรทุกเท่ากันทุกรอบการขนส่ง 
5. การคิดค่าผลตอบแทนให้กับรถขนส่งดินแต่ละคันภายใน
กลุ่ม พิจารณาจากจ านวนรอบในการขนส่งดินและระยะทาง
ของการขนส่ง 
6. ไม่คิดค่าเสื่อมราคาและค่าบ ารุงรักษาของรถบรรทุก 
7. ไม่คิดค่าแรงงานของคนขับรถขนส่งดินและคนขับรถขุดดนิ 
8.  รถบรรทุกทุกคันในกลุ่มสมาชิกสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
9. ระยะเวลาในการวางแผนการขนส่งดิน 1 เดือน 
 
4.1 ดัชนี (Indices and sets) 

หน่วย 

M  
N  
T  

= 
= 
= 

กลุ่มรถขนส่งดิน, m={ 1,2,3,4,5,6 } 
กลุ่มลูกค้า, n={ 1,2,3, …,10 } 
ช่วงเวลาในการขนส่งดิน, t={1,2,3, …,30} 

คัน 
ราย 
วันที่ 

 
4.2 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) 

หน่วย 

,
t
m nX   

 

t
nY  

 

t
nI  

= 
 
= 
 
= 

จ านวนรอบการขนส่งดินของรถคันที่ m 
ไปยังลูกค้ารายที่ n ในวันที่ t 
จ านวนยอดรวมของการขนส่งดินไปยัง
ลูกค้ารายที่ n ในวันที่ t 
จ านวนรอบการขนส่งดินค้างส่งของลูกค้า
รายที่ n ในวันที่ t 

รอบ 
 

รอบ 
 

รอบ 

 
4.3 ค่ำพำรำมิเตอร์ (Parameters) 

หน่วย 

t
nDe  

 

1tmCost  

 

2nCost  

 

= 
 
= 
 
= 
 

ปริมาณความต้องการดินของ
ลูกค้ารายที่ n ในวันที่ t 
จ านวนเงินที่ใช้เติมน้ ามันของรถ
คันที่ m ในวันที่ t 
ต้นทุนการขนส่งดินไปยังลูกค้า
รายที่ n 

รอบ 
 

บาท 
 

บาท/รอบ 
 

4.4 สมกำรเป้ำหมำย (Objective function) 
สมการเป้าหมายเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ าที่สุดในการวาง

แผนการขนส่งดิน ของรถขนส่งดินทุกคัน ซึ่งเกิดจากจ านวน
รอบที่ส่งไปยังลูกค้าแปรผันกับต้นทุนที่เกิดขึ้นของลูกค้าแต่
ละรายและส่งผลให้เกิดค่าที่ เหมาะสมที่สุดในแผนการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน (แบบท่ี 1) 

  ,2 t
n m n

m

MinZ Cost X 
 
 

  
 

,n t  
 

(1) 

 
4.5 สมกำรข้อจ ำกัด (Constraints) 

จ านวนยอดรวมของรถขนส่งดินที่ขนส่งไปยังลูกค้าใน
แต่ละวันตามจ านวนที่สามารถส่งได้ ดังสมการที่ (2)  

 

,
t t
n m n

m
Y X  ,n t                                           (2) 

จ านวนรอบค้างส่งของลูกค้าที่ไม่สามารถส่งให้เสร็จ
ภายในวันท่ีต้องการ ดังสมการที่ (3) 

 
1

  
tt t t

n n n nDeI I Y  , n t for t n  (3) 
 

ไม่มียอดค้างส่งจากเดือนท่ีผ่านมา ดังสมการที่ (4) 
 

0t
nI    0 n for t  (4) 

 

จ านวนรอบการขนส่งดินต้องไม่เกินค่าน้ ามันที่ใช้ในแต่
ละวัน ดังสมการที่ (5) 

 

,2 1 
tt

m nn m
n

Cost CostX  
,m t  (5)                                                                                           

 

ชนิดของตัวแปรตัดสินใจ  

,
, , 0

t t t

m n n n
and IntegerX Y I  , ,m n t  (6) 

 
5. ผลลัพธ์กำรค ำนวณ (numerical results) 
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ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Gurobi solver engine version 
6.0 [5]  ในการหาผลลัพธ์ที่ เหมาะสมที่สุด (Optimal 
Solution) ต้นทุนการด าเนินงานรวมของกลุ่มผู้ประกอบการ
เท่ากับ 54,950 บาท โดยผลตอบแทนและจ านวนรอบในการ
ขนส่งของรถบรรทุกแต่ละคันแสดงดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 แผนการด าเนินงานที 1 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่าแผนการด าเนินงานในปัจจุบัน
แบบที่ 1 .ให้ผลตอบแทนและจ านวนรอบในการขนส่งไม่
เท่ากัน ผู้วิจัยจึงเสนอแผนการด าเนินงานในปัจจุบันแบบที่ 2 
โดยที่ให้รถบรรทุกต้องขนส่งดินจ านวนรอบที่เท่ากันทุกคัน 
โดยการเพิ่มสมการข้อจ ากัด ดังสมการที่ (7) 

 

,
t m
m n

n M
DeX   

m  (7)                                                                    
 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือต้นทุนการด าเนินงานรวมของกลุ่ม
ผู้ประกอบการคงเดิม (54,950 บาท) และจ านวนรอบของ
การขนส่งดินคือ 92 รอบ เท่ากันทุกคัน แต่ผลตอบแทนรถแต่
ละคันนั้นแตกต่างกันมากกว่าแผนการด าเนินงานที่ 1 แสดง
ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนการด าเนินงานที่ 2 
 
 ผู้วิจัยจึงเสนอแผนการด าเนินงานแบบที่ 3 โดยการ
ปรับปรุ งแบบจ าลองให้พิจารณาถึง ผลตอบแทนของ
รถบรรทุกแต่ละคันที่ได้รับต้องมีค่าเฉลี่ยในปริมาณที่เท่ากัน
หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยการเพิ่มตัวแปรตัดสินใจและ
ปรับปรุงแบบจ าลองดังนี ้
  

1mP  

P  

= 
= 

ผลตอบแทนของรถขนส่งดินคันที่ m 
ผลตอบแทนสูงสุดที่รถแต่ละคันจะได้รับ 

บาท 
บาท 

2 nP  = ก าไรที่ได้รับจากการขนส่งดินไปยังลูกค้า
รายที่ n 

บาท/
รอบ 

 

สมการเป้าหมายเพื่อหาผลตอบแทนการขนส่งดินของ
รถขนบรรทุกให้ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่สูงที่สุดของต้นทุน
การด าเนินงานรวมของกลุ่มผู้ประกอบการที่ต่ าที่สุด  

 maxMin P  (8)                                                                          
 

สมการที่ (9) และ (10) เพื่อก าหนดให้รถแต่ละคัน
ได้รับผลผลตอบแทนสูงท่ีสุด 

 

 , 2 1
  

  
  

 
t

m n n m
n t

X P P
  ,n t  (9) 

1mP P  
m  (10) 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือต้นทุนการด าเนินงานรวมของกลุ่ม

ผู้ประกอบการยังคงเดิม (54,950 บาท) แต่ผลตอบแทนของ
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รถบรรทุกแต่ละคันนั้นเท่ากันคือ 9,161 บาท/คัน แสดงดัง
รูปที่ 3 

 
 
รูปที่ 3 แผนการด าเนินงานที่ 3 

6. สรุป 
 ต้นทุนการด าเนินงานรวมของกลุ่มผู้ประกอบการจาก
แบบจ าลองทั้ง 3 แผนการด าเนินงาน เท่ากับ 54,950 บาท 
และมีจ านวนการขนส่งรวมเท่ากับ 92 รอบ แต่ผลตอบแทน
และจ านวนรอบการขนส่งของแต่ละแผนการด าเนินงาน
แตกต่างกันดังตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ของแบบจ าลองทั้ง 3 แผนการด าเนินงาน 

 
รถ 
คัน
ที่ 

แผนการ
ด าเนินงานที่ 1 

แผนการ 
ด าเนินงานที่ 2 

แผนการ 
ด าเนินงานที่ 3 

รอบ ผลตอบ 
แทน 

รอบ ผลตอบ 
แทน 

รอบ ผลตอบ 
แทน 

1 96 9,173 92 9,353 91 9,161 

2 92 9,151 92 9,329 90 9,161 

3 102 9,902 92 8,944 94 9,161 

4 82 8,987 92 9,021 90 9,161 

5 81 7,916 92 9,248 96 9,161 

6 99 9,822 92 9,056 91 9,161 
S.D. 8.79 716.42 0 173.29 2.45 0 

 
 จะเห็นได้ว่าแผนการด าเนินงานที่ 3 สามารถจัดสรร
งานให้รถบรรทุกได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกันมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
 ดังนั้นหากน างานวิจัยนี้ไปใช้ส าหรับช่วยวางแผนการ
ขนส่งในอุตสาหกรรมการขนส่งดินหรืออุตสาหกรรมการ

ขนส่งโลจิสติกส์อื่นๆ ที่มีปริมาณความต้องการของลูกค้าท่ีไม่
แน่นอนนั้น จะสามารถจัดสมดุลงานให้รถขนส่งแต่ละคันและ
ช่วยลดเวลาในการขนส่งรวมได้ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการ
ด าเนินงานรวมลดลง 
  โดยงานวิจัยต่อไปที่จะพัฒนาต่อคือ การประยุกต์
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของงานวิจัยนี้ให้สามารถท างาน
บนโทรศัพท์มือถือโดยการเช่ือมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เพื่อเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานของผู้ใช้ 
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การใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือการจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมของกระบวนการ
ผสมสารเคมี 

Using mathematical model for optimal production scheduling of chemical 
mixing process 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคมีความต้องการของสินค้าที่มีความหลากหลาย  การจัดตารางการผลิตเพื่อให้
ต้นทุนของการผลิตน้อยท่ีสุดจึงมีความส าคัญมากยิ่งข้ึน งานวิจัยนี้น าเสนอแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาการ
จัดตารางการผลิตของกระบวนการผลิตสารเคมีเคลือบเลนส์ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตให้ต้นทุนรวมการผลิตต่ าที่สุด 
ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการผลิต ต้นทุนในการจัดเก็บ และต้นทุนจากกรณีสารเคมีหมดอายุ โดยสร้างตัวแบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมจ านวนเต็มแบบผสม เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการผลิตตามที่โรงงานกรณีศึกษาก าหนด  
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองสามารถใช้แก้ปัญหาการวางแผนตารางการผลิตในระยะสั้นได้ ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตและสามารถผลิตส่งตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าหลัก  การวางแผนการผลิต, แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร,์ โปรแกรมจ านวนเต็มแบบผสม 

 
Abstract 

Nowadays the need for product verities from customer forces manufacturer to make better 
production plan with minimal production cost. This paper presents a mathematical model for 
production scheduling problem in a chemical mixing factory. The objective of the model is to 
minimize the total cost, which consists of production cost, inventory cost, and obsolescence cost. 
The mixed integer programming technique is applied to solve the problem subject to the production 
constraints. The experimental results show that the model is capable of solving the short term 
production planning problem, which in turn reducing production cost and satisfying customer 
demands. 
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1. บทน า 

การจัดตารางการผลิตในปัจจุบันมีความยุ่งยากมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการสินค้าที่มีความ
หลากหลาย ท าให้กระบวนการผลิตต้องปรับให้มีความ
ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ฝ่าย
วางแผนและควบคุมการผลิตจะต้องมีตารางการผลิตที่มี
ความคล่องตัวส าหรับการท างานของพนักงานเพื่อให้มีเวลา
พอที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และต้องพยายามท า
ให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าน้อยที่สุด  

กระบวนการผลิตแบ่งตามลักษณะการผลิตออกเป็น
กระบวนการผลิตแบบการไหลของสายงานแบบต่อเนื่อง 
(Continuous process) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวใน
ปริมาณที่มากอย่างต่อเนื่องเช่น อุตสาหรรมน้ ามัน ปิโตรเคมี 
และกระบวนการผลิตแบบเป็นกลุ่ม (Batch process) ซึ่งมี
ลักษณะการผลิตเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง และมีลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไป ในแต่ละ
กลุ่มจะผลิตตามมาตฐานเดียวกัน ปัจจัยในการจัดตารางการ
ผลิตของกระบวนผลิตแบบสายงานต่อเนื่องจะพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (Change over) ให้มีการ
จัดล าดับการผลิตอย่างไรเพื่อลดการสูญเสีย ส่วนการจัด
ตารางการผลิตของกระบวนการผลิตแบบเป็นกลุ่ม  การ
ตัดสินใจหลักจะพิจารณาปัจจัย จะผลิตจ านวนกี่กลุ่ม  
(Batches) แต่ละกลุ่มต้องผลิตจ านวนเท่าไร (Batch size) 
และแต่ละกลุ่มผลิตด้วยเครื่องอะไร [1] 

การจัดตารางการผลิตส่วนมากมีวัตถุประสงค์คือ ลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยที่สุด (Minimize cost)  หรือการ
ลดการสูญเสียเนื่องจากการรอคอยระหว่างกระบวนการผลิต 
(Idle time) [2] การจัดตารางการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดย
มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าเป็นเรื่องที่ท าได้ยากเนื่องจากต้อง
พิจารณาหลายปัจจัยเช่น แรงงาน ก าลังการผลิต ขนาดของ
การผลิต (Lot size) [3, 4]  ปริมาณสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บรักษา (Holding cost) พื้นที่จัดเก็บ ปริมาณ
ความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 

(Change over) [5] 
การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตสามารถใช้วิธีการ

ต่างๆ เช่นวิธีฮิวริสติก (Heuristic) วิธีเอ็กแซ็กท์อัลกอริทึม 
(Exact algorithm) วิธีไฮบริด (Hybrid approach)  [1] ซึ่ง
การผลิตสารเคลือบเลนส์มีลักษณะการผลิตแบบเป็นกลุ่ม 
(Batch) ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของจ านวนการผลิตต่อกลุ่ม 
จากงานวิจัย [1] ได้ ช้ีให้ เห็นว่า การใช้แบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์สามารถน าไปแก้ปัญหาการผลิตที่เป็นแบบกลุ่ม 
(Batching) ได้ดี  ซึ่ งมีลักษณ ะคล้ายกับปัญหาการวาง
แผนการผลิตสารเคลือบเลนส์ 

 

2. การจัดตารางการผลิตสารเคลือบเลนสข์องโรงงาน
กรณีศึกษา 

บริษัทกรณีศึกษาได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เป็น
ผู้ผลิตเลนส์สายตาในการจัดการด้านแสงหรือเลนส์ปรับแสง 
(Photochromic lens) สามารถป้องกันรังสียูวีได้  100% 
และป้องกันแสงน้ าเงินจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
แสงจากหน้าจอมือถือหรือจากอุปกรณ์จอคอมพิวเตอร์  

บริษัทมกีระบวนการผลิตสารเคลือบเลนส์เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตภายในโรงงานและส่งออกไปยังบริษัทใน
เครือต่างๆ ทั่วโลกจ านวน 7 แห่ง ปัจจุบันการผลิตสาร
เคลือบเลนส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่น ในปี พ.ศ.
2559 มีจ านวนสารเคลือบเลนส์ที่ต้องผลิตทั้งหมด 30 ชนิด 
ผลิตตามค าสั่งของลูกค้าซึ่งมีปริมาณการสั่งครั้งละไม่มาก 
โดยเฉลี่ยจ านวน 70 ชุดการผลิตต่อเดือนและคาดว่าในปี 
พ.ศ.2560 จ านวนสารเคลือบเลนส์จะเพิ่มเป็น 72 ชนิด  

ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตสารเคลือบเลนส์หนึ่ง
กลุ่มการผลิตจะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการทดสอบ
คุณภาพ รวมถึงการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อการทวนสอบ ต้นทุน
จากการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉลี่ย 400 
เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งชุดการผลิต หรือประมาณ 120,000 
เหรียญสหรัฐต่อเดือน 

กระบวนการผลิตสารเคลือบเลนส์สามารถผลิตได้
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ขั้นต่ าตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัม ถึง 200 กิโลกรัม ตามขนาดของถัง
ผสม โดยแบ่งกลุ่มของสารเคลือบเลนส์ออกตามกระบวนการ
ผลิตและรูปแบบการน าไปใช้งานออกเป็น 3 ประเภทดังรูปที่ 
1 สารเคลือบเลนส์แต่ละประเภทจะมีกระบวนการผลิตที่
คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันที่ส่วนประกอบของสารเคมีแต่
ละชนิดและเครื่องจักรที่ใช้ในการผสม เริ่มจากกระบวนการ
ช่ังสารเคมีแต่ละชนิดตามอัตราส่วนแล้วผสมเข้าด้วยกัน  
กรณีสารเคลือบเลนส์ที่ต้องการให้มีสจีะใส่ผงสีตามอัตราส่วน
ที่ก าหนด เช่นสารเคมีประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เป็นต้น 
เมื่อผสมสารเคลือบเลนส์ตามมาตรฐานการผลิตเสร็จแล้ว 
ต้องสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความหนืด เปอร์เซ็นต์ของน้ า
ในสารเคลือบเลนส์ และตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากเคลือบ
เลนส์เช่นการยึดเกาะกับหน้าเลนส์ ค่าสี  เมื่อผ่านตามค่า
มาตรฐานที่ก าหนด จึงจะท าการบรรจุสารเคลือบเลนส์ลงใน
บรรจุภัณฑ์ รอการจัดส่ง 

 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตสารเคลือบเลนส์ 

 
 กระบวนการวางแผนการผลิตสารเคลือบเลนส์เริ่ม
จากส่วนงานการวางแผนวัตถุดิบ ใช้ข้อมูลจากการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้า (Forecast) วางแผนการสั่งซื้อ
วัตถุดิบล่วงหน้า  เมื่อได้รับค ายืนยันการสัง่ซื้อจากลูกค้า ส่วน
งานวางแผนจะตรวจสอบจ านวนวัตถุดิบที่จะใช้ว่าเพียงพอ
หรือไม่ และก าหนดแผนการผลิตให้ทางแผนกผลิตตาม
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จ านวนที่ลูกค้าต้องการ แล้วท าการยืนยันก าหนดวันส่งให้
ลูกค้า 

ในบทความนี้ผู้วิจัยเลือกการวางแผนการผลิตของ
สารเคลือบเลนส์ประเภทที่  1 และประเภทที่  2 เท่านั้น 
เนื่องจากสารเคลือบเลนส์ประเภทที่ 3  มีแผนเริ่มการผลิต
ประมาณกลางปี พ .ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวาง
แผนการจัดตารางการผลิตให้ต้นทุนรวมในการผลิตต่ าที่สุด 
โดยใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ด้วยวิธีโปรแกรมจ านวน
เต็มแบบผสม [6] ในการช่วยแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขของโรงงานกรณีศึกษา  โดยต้องส่งของตรงตามเวลา
และจ านวนที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งพร้อมน าปัจจัยต่าง ๆ 
มาร่วมพิจาณาเช่น ปริมาณสินค้าคงคลัง ความต้องการของ
สารเคลือบเลนส์แต่ละชนิดที่ไม่คงที่ อายุของสารเคลือบ
เลนส์แต่ละชนิดที่ไม่เท่ากันถ้าผลิตเก็บไว้นานก็อาจจะเกิด
การสูญเสียจากสารเคลือบเลนส์หมดอายุ 
 
3. แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดตารางการ
ผลิต 

แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับการจัดตาราง
การผลิตผสมสารเคมีเคลือบเลนส์ด้วยโปรแกรมจ านวนเต็ม
แบบผสม (Mixed integer program) มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ปริมาณการผลิตสารเคลือบเลนส์ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ส่งมอบและเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยที่สุด โดยผู้วิจัย
ได้ ป ระยุ กต์ ใช้ รูป แบ บจ าลอ งของปั ญ หาการขนส่ ง  
(Transportation model) มาใช้ในการจ ากัดอายุของสาร
เคลือบเลนส์โดยก าหนดให้ต้นทุนการผลิตมีค่าสูงมากใน
สัปดาห์ที่สารเคลือบเลนส์หมดอายุ 
ดัชนี (Indices) 
𝑖 ประเภทของสารเคลือบเลนส์ โดยที่  𝑖 = 1. . 𝑁 
𝑝 สัปดาห์ที่ผลิต โดยที่ 𝑝 = 1. . 𝑇  
𝑑 สัปดาห์ทีส่่ง โดยที่ 𝑑 = 1. . 𝑇 
พารามิเตอร์ (Parameters) 
𝐶𝑖 ต้นทุนจากการสูญเสียจากการผลติและการทดสอบ

สารเคลือบเลนส์ 𝑖 (เหรียญสหรัฐต่อชุดการผลิต)   

𝑃𝑖𝑝𝑑 ต้นทุนจากการผลิตและการเก็บรักษาของสาร
เคลือบเลนส์ 𝑖 ผลิตสัปดาห์ที่ 𝑝 และส่งสัปดาห์ที่ 
𝑑 (เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์)  

𝐷𝑖𝑝 ปริมาณความต้องการสารเคลือบเลนส์  𝑖 ใน
สัปดาห์ที่ 𝑝 (กิโลกรัม)  

𝐼0 ปริมาณสารเคลือบเลนส์คงคลังเริ่มต้น (กิโลกรัม) 
𝑅 ขนาดถังผสม (กิโลกรัม) 
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) 

𝑥𝑖𝑝𝑑 ปริมาณที่ผลิตสารเคลือบเลนส์ 𝑖 ในสัปดาห์ที่ 𝑝 
น าส่งสัปดาห์ที่ 𝑑 (กิโลกรัม)  

𝑦𝑖𝑝 จ านวนครั้งในการผลิตสารเคลือบเลนส์  𝑖 ใน
สัปดาห์ที่ 𝑝  (ชุดการผลิต) 

𝐼𝑖𝑝 ปริมาณสารเคลือบเลนส์ 𝑖 คงคลังในสัปดาห์ที่ 𝑝 
(กิโลกรัม)  

 

3.1 สมการวัตถุประสงค์(Objective function) 
  
Minimize  
  ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑑𝑃𝑖𝑝𝑑

𝑇
𝑑=1

𝑇
𝑝=1

𝑁
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑦𝑖𝑝

𝑇
𝑝=1

𝑁
𝑖=1         (1) 

 

 สมการที่  (1) คือสมการวัตถุประสงค์ต้องการให้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยที่สุด ประกอบด้วยต้นทุนในการ
ผลิ ต ส าร เคลื อบ เลน ส์ ส อ งส่ วน คื อ  ส่ วน แรก  (𝑃𝑖𝑝𝑑)  
ประกอบด้วยต้นทุนในการผลิต ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคง
คลังและต้นทุนเนื่องจากสินค้าหมดอายุ ส่วนท่ีสอง ( 𝐶𝑖 ) คือ
ต้นทุนการตรวจสอบคุณภาพและการสูญ เสียระหว่าง
กระบวนการผลิต โดยการศึกษาก าหนดการวางแผนตาราง
การผลิตและการส่งมอบไว้ 𝑇 สัปดาห์ ผลิตสินค้า 𝑁 ชนิด  
 

3.2 ข้อจ ากัด (Constrains) 

∑ 𝑥𝑖𝑝𝑑   ≥  𝐷𝑖𝑑
𝑇
𝑝=1 ,           ∀𝑖, ∀𝑑                       (2) 

สมการที่ (2)  คือสมการที่ก าหนดปริมาณการผลิตให้เพียงพอ
ต่อความต้องการสารเคลือบเลนส์ในแต่ละสัปดาห์ โดยไม่มี
การติดค้างส่ง (back order )  

        ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑑   ≤ R 𝑦𝑖𝑝
𝑇
𝑑=1 ,          ∀𝑖, ∀𝑝                       (3) 
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สมการที่  (3) เป็นสมการที่ หาจ านวนชุดการผลิต  𝑦𝑖𝑝 
(Batch) เพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อกลุ่มการผลิต 
 
        𝐼𝑖𝑝 = 𝐼𝑖,𝑝−1 + ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑑

𝑇
𝑑=1 − 𝐷𝑖𝑝 , ∀𝑖, ∀𝑝           (4) 

สมการที่ (4) เป็นการหาค่าจ านวนสารเคลือบเลนส์คงเหลือ
หลังจากผลิตและส่งมอบในแต่ละสัปดาห์ 
 
        𝐼𝑖𝑝 ≥ 𝐼0,                                ∀𝑖, ∀𝑝                      (5) 
สมการที่ (5) เป็นตัวก าหนดระดับปริมาณสารเคลือบเลนส์
คงเหลือในคลังสินค้า (Inventory level) 

      𝑥𝑖𝑝𝑑 ≥ 0,                              ∀𝑖, ∀𝑝, ∀𝑑                   (6)           

 สมการที่ (6) เป็นตัวก าหนดปริมาณการผลติสารเคลือบ
เลนส ์( 𝑥𝑖𝑝𝑑 ) ต้องเป็นจ านวนจริง 
 
 𝑦𝑖𝑝  ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟,            ∀𝑖, ∀𝑝, ∀𝑑                  (7) 
 

สมการที่ (7) เป็นจ านวนชุดการผลิต (𝑦𝑖𝑝) ต้องเป็นจ านวน
เต็ม 
 
4. การทดลองและผลการทดลอง 
4.1 การทดลอง 

แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ได้ถูกทดลองใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดตารางการผลิต โดยใช้โปรแกรม AMPL 
และแก้ปัญหาด้วย CPLEX SOLVER โดยใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ
สารเคลือบเลนส์ในเดือนกรกฏาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2559 จ านวนสี่ชนิด ทราบความต้องการล่วงหน้าหกสัปดาห์  

ตารางที่ 1 แสดงอายุและปริมาณความต้องการใน
แต่ละสัปดาห์ โดยสารเคลือบเลนส์ A และ B มีอายุใช้ได้ไม่
เกินสามสัปดาห์หลังการผลิต สารเคลือบเลนส์ C และ D มี
อายใุช้ได้ไม่เกินยี่สิบสี่สัปดาห์หลังจากการผลิต   
 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงอายุและปริมาณความต้องการสารเคลือบเลนส์แต่ละ

ชนิด 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการผลิตของสารเคลือบ
เลนส์ A เท่ากับ 25 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม และต้นทุนการ
จัดเก็บคลังสินค้า 0.1 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัมต่อสัปดาห์  
การจ ากัดอายุของสารเคลือบเลนส์  A มีอายุ 3 สัปดาห์หลัง
การผลิต โดยก าหนดต้นทุนการผลิตมีค่าที่สูงในสัปดาห์ที่
หมดอายุ เช่นเมื่อผลิตสารเคลือบเลนส์ สัปดาห์ที่ 1 น าส่ง
สัปดาห์ที่ 4 จะมีต้นทุน 65 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม โดยคิด
ค่าใช้จ่ายในการทิ้งของสารเคลือบเลนส์เนื่องจากหมดอายุไม่
สามารถน าไปใช้ในการผลิตได้โดยรวมต้นทุนจากการผลิต
และต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตเพื่อบังคับให้ส่งมอบก่อน
สารเคมีหมดอายุ  

 
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต (𝑃𝑝𝑑) ของสารชนิด A 

 

4.2 ผลการทดลอง 
จากการแก้ปัญหาด้วยแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์

จะได้ตารางการผลิตซึ่งท าให้ทราบว่าควรจะจัดตารางการ

ผลิตอย่างไรเพื่อให้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด  ใน

การผลิตสารเคลือบเลนส์สี่ชนิด แสดงผลจากการทดสอบได้

ตามตารางที่ 3 ยกตัวอย่างเช่นสารเคลือบเลนส์ A ผลิตใน

สาร
เคลือบ
เลนส์

อายุ 
(สัปดาห)์

1 2 3 4 5 6

A 3 68.5 103 68.5 68.5 68.5 68.5
B 3 0 40 36 21 0 28
C 24 160 0 160 160 0 160
D 24 0 24 32 0 32 32

ปริมาณความต้องการในแต่ละสัปดาห ์( กโิลกรัม)

1 2 3 4 5 6
1 25 25.1 25.2 65 65 65
2 - 25 25.1 25.2 65 65
3 - - 25 25.1 25.2 65
4 - - - 25 25.1 25.2
5 - - - - 25 25.1
6 - - - - - 25

สัปดาหท์ีส่่ง

สัป
ดา

หท์
ีผ่ลิ

ต
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สัปดาห์แรกจ านวน  171.5 กิโลกรัม ส่งในสัปดาห์แรก

จ านวน 68.5 กิโลกรัม เก็บในคลังเพื่อส่งสัปดาห์ที่ 2 จ านวน 

103 กิโลกรัม ผลิตสัปดาห์ที่ 3 จ านวน 137 กิโลกรัม เพื่อส่ง

สัปดาห์ที่ 3 68.5 กิโลกรัม เก็บในคลังเพื่อน าส่งในสัปดาห์ที่ 

4 อีก 68.5 กิโลกรัมเป็นต้น  

 จากตารางที่ 3 สารเคลือบเลนส์ที่ผลิตในแต่ละ

กลุ่มสามารถส่งมอบหมดโดยไม่มีการหมดอายุก่อนการจัดส่ง

และสามารถจัดส่งได้ครบถูกต้องตามจ านวนความต้องการ

ของลูกค้า 

ผลการทดลองสามารถลดการผลิตจากเดิมที่มีการ

ผลิตตามค าสั่งการผลิตสารเคลือบเลนส์สี่ชนิดในหกสัปดาห์

จ านวนรวม 20 ครั้ง เหลือการผลิตเพียง 10 ครั้ง ดังแสดงใน

รูปที่ 2  ยกตัวอย่างเช่น สารเคลือบเลนส์ A สามารถลดการ

ผลิตจากเดิม 6 ครั้ง เหลือเพียง 3 ครั้ง ถ้าจัดตารางการผลิต

แบบเดิมคือผลิตตามค าสั่งซื้อจะเสียค่าใช้จ่ายในการผลิต 

$40,407 เหรียญสหรัฐ เมื่อท าการทดลองจัดตารางการผลิต

ตามรูปแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์จะเสียค่าใช้จ่ายในการ

ผลิตลงเหลือ $38,666 เหรียญสหรัฐ สามารถลดต้นทุนใน

ผลิตสารเคลือบเลนส์ลงจากเดิม 5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3 แสดงผลการทดลองจัดตารางการผลิตของสารเคลือบเลนส์

สีช่นิด 

 
 

รูปที่  2  แสดงการเปรียบเทียบจ านวน Batch การผลิตในปัจจุบันกับ
การผลิตที่ได้จากแบบจ าลองของผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด 

สารเคลือบ
เลนส์

สัปดาหท่ี์
ผลิต/ส่ง

1 2 3 4 5 6
จ านวน
ที่ผลิต

1 68.5 103 171.5
2 0
3 68.5 68.5 137
4 0
5 68.5 68.5 137
6 0

ความ
ต้องการ

68.5 103.0 68.5 68.5 68.5 68.5

1 0
2 40 36 21 97
3 0
4 0
5 0
6 28 28

ความ
ต้องการ

0 40 36 21 0 28

1 160 160
2 0
3 160 160
4 160 160
5 0
6 160 160

ความ
ต้องการ

160 0 160 160 0 160

1 0
2 24 32 32 32 120
3 0
4 0
5 0
6 0

ความ
ต้องการ

0 24 32 0 32 32

A

B

C

D

6 6
4 4

3
2

4

1

A B C D

จ านวน Batch การผลิตปัจจุบัน

จ านวน Batch ได้จากแบบจ าลอง
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5. สรุป 
งานวิจัยนี้ได้ใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์โปรแกรมจ านวน
เต็มแบบผสมในการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตสาร
เคลือบเลนส์ของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งมีลักษณะการผลิตเป็น
แบบไม่ต่อเนื่องหรือผลิตเป็นกลุ่ม โดยได้ท าการทดลองจัด
ตารางการผลิตของสารเคลือบเลนส์จ านวนสี่ชนิด ซึ่งทราบ
ปริมาณความต้องการล่วงหน้าหกสัปดาห์ เพื่อให้ตารางการ
ผลิตที่มีต้นทุนรวมต่ าที่สุด ผลทดลองสามารถหาขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม เพียงพอต่อการส่ง เมื่อเปรียบเทียบการจัด
ตารางการผลิตแบบเดมิที่ต้องท าการผลิตทั้งหมด 20 ครั้ง ผล
ที่ได้จากการใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ในการจัดตาราง
การผลิตสามารถลดจ านวนการผลิตเหลือ 10 ครั้ง และลด
ต้นทุนการผลิตสารเคลือบเลนส์ลงจากเดิม 5% 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดจากปัญหาขนาดรอยเช่ือมนักเกตไม่ได้มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนรถยนต์ ท่อ EGR ในกระบวนการเช่ือมความต้านทานแบบจุดโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองและ
วิเคราะห์แบบ 2𝑘 ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป MINITAB V.16 เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการเช่ือมความต้านทาน
แบบจุดโดยใช้ท่อสแตนเลส เกรด SUS444 ในการทดลอง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อขนาดนักเก็ตมี 3 ปัจจัย คือ ปริมาณ
กระแสไฟฟ้า แรงดันและเวลาที่ใช้ในการเช่ือม โดยก าหนดระดับปัจจัยเพื่อท าการทดลอง ดังนี้ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ 4.2 
kA  และ 4.7 kA แรงดันในการเชื่อมที่ 0.1 MPa และ 0.25 MPa เวลาในการเช่ือมที่ 32 Cycles และ 38 Cycles ผลการ
ทดลองมีค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ 89.29% พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการ คือ กระแสไฟฟ้าที่ 4.7 kA 
แรงดันท่ี 0.1 MPa และเวลาในการเช่ือมที ่38 Cycles หลังการปรับปรุงผลการทดลองที่ได้ท าให้ค่าเฉลี่ยของขนาดนักเกต็
เพิ่มขึ้นจาก 4.31 มม. เป็น 5.19 มม. และผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการลดลงจาก 0.884% เป็น 0% 
ค าหลัก  การเช่ือมความต้านทานแบบจุด / การออกแบบการทดลอง 

 
Abstract 
The objective of this research is to reduce the defective product causing by non-standard nugget size 
of PIPE EGR in resistance spot welding process. This research used the experiment design technique 
and analyzing 2𝑘 Factorial Design by applying MINITAB V.16 to study optimal parameters affecting in 
resistance spot welding process with SUS444 stainless steel pipes. The result of study found  three 
parameter affected to the size of nugget are current (kA) ,pressure (MPa) and welding time (cycles). 
Determine parameters as follow, current at 4.2 kA and 4.7 kA , pressure at 0.1 MPa and 0.25 MPa , 
welding time at 32 Cycles and 38 Cycles. This experiment result had a coefficient of decision was 
89.29%. After improvement, The optimal parameters of current at 4.8 kA , pressure at 0.1 MPa and 
welding time at 38 Cycles . With this condition, the average of nugget size increases from 4.31 mm. to 
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5.19 mm. and defective product in process decreased from 0.884% to 0%. 
Keywords:  resistance spot welding / design of experiment 
 
1. บทน า 
 กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด (Resistance 
Spot Welding) เ ป็ น ก า ร เ ช่ื อ ม โ ด ย ใ ช้ พลั ง ง า น จ า ก
กระแสไฟฟ้าปริมาณแอมป์สูงผ่านอิเล็กโทรดโดยการกดด้วย
ความดัน และเวลาที่เหมาะสมผ่านต าแหน่งที่ต้องการเช่ือม 
จุดที่ เกิดความร้อนมากที่สุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง และแข็งตัวจนเกิดการเชื่อมติดกัน ต าแหน่งที่เกิด
การเช่ือมติดกันเรียกว่า “รอยเช่ือม” หรือ “นักเกต” ซึ่ง
โรงงานกรณีศึกษาเกิดปัญหาขนาดของนักเกตไม่ได้มาตรฐาน
คือมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ ขนาดของจุดหลอมละลายน้อยท า
ให้นักเกตมีขนาดเล็กไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 ผู้วิจัยได้ใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของปัญหา
และใช้การออกแบบการทดลองด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

MINITAB V.16 แ บ บ  2𝑘 Factorial Design เ พื่ อ ศึ ก ษา
ผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมของปัจจัยต่างๆ  
 โดยปัจจุบันค่าปัจจัยที่ใช้ในโรงงานกรณีศึกษา ดังนี้ ค่า
กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 4 kA แรงดันในการเช่ือม 0.25 MPa 
และเวลาในการเช่ือมเท่ากับ 30 Cycles พบว่าท าให้ขนาด
นักเกตไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้(<4 มม.) ซึ่งขนาดนัก
เกตที่ไม่ได้มาตรฐานอาจท าให้เกิดการแตกร้าวและไม่
แข็งแรง งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การหาค่าพารามิเตอร์ของ
กระบวนการเช่ือมความต้านทานแบบจุดที่เหมาะสมเพื่อท า
ให้ได้ขนาดนักเกตตามมาตรฐาน 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีทีน่ ามาใช ้
2.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผัง
ก้างปลา 

แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นสิ่งที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่
เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น  
2.1.2 การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment; 
DOE) 

การออกแบบการทดลอง เป็นกระบวนการวาง
แผนการทดลองและน าข้อมูลที่ ได้จากการทดลอง มา
วิเคราะห์ด้วยหลักทางสถิติ และหาข้อสรุปว่าปัจจัยป้อนเข้า
ใดมีผลต่อสิ่งที่ออกมาจากกระบวนการ การออกแบบการ

ทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ  2𝑘 จะท าให้เกิดการทดลอง
จ านวนน้อยที่สุดที่สามารถจะท าได้เพื่อศึกษาถึงผลของปัจจัย

ทั้ง k ชนิดได้อย่างบริบูรณ์การออกแบบ 2𝑘  จะถูกน ามาใช้
อย่างแพร่หลายเพื่อกรองปัจจัยที่มีอยู่เป็นจ านวนมากให้

เหลือน้อยลง เนื่องจากแต่ละปัจจัยของการออกแบบ 2𝑘 
ประกอบด้วย 2 ระดับ 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อาทิตย์ [1]น าหลักการออกแบบการทดลองมา
ประยุกต์ใช้ในการหาปัจจัยที่ เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาน๊
อตเช่ือม M5x0.8 หลุด สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคือ 
กระแสไฟเช่ือม 16 kA เวลาในการเช่ือม 6 Cycles และแรง
กดที่  4 kN หลั งการปรับปรุ งกระบวนการพบว่า ไม่มี
ข้อบกพร่องเกิดขึ้นอีกและสามารถเพิ่มความสามารถของ
กระบวนการจากเดิม 0.50 เป็น 2.51 

ปริญญวัตร[2]ได้ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองใน
การศึกษาปัจจัยการเ ช่ือมความต้านทานชนิดจุดของ
อะลูมิเนียมเกรด5052 กับเหล็กกล้าสเตเลส เกรด 304 
เพื่อให้โลหะทั้งสองชนิดสามารถเช่ือมติดกันได้ส าเร็จ พบว่า
กระแสไฟฟ้าที่ 10,000 แอมแปร์และเวลาในการเช่ือม 14 
รอบ ให้ค่าทนแรงเฉือนสูงสุดและพบแนวโน้มของขนาดรอบ
เชื่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณกระแสไฟฟ้าและเวลาในการเช่ือม  

  
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาปัญหา 
 จากข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมด
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 พบว่า
กระบวนการเช่ือมความต้านทานแบบจุดเกิดปัญหาของเสีย
มากที่สุด3.534% จากยอดผลิตทั้งหมด จ านวน 36,543 ช้ิน 
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เมื่อน าภาพรวมของเสียในกระบวนการเช่ือมความต้านทาน
จุดมาแยกตามประเภทของเสียพบว่าของเสียประเภทที่เกิด
จากขนาดนักเกตไม่ได้มาตรฐานมากที่สุด สูงถึง 9,136 ช้ิน 
คิดเป็น 25% จากของเสียในกระบวนการและ  คิดเป็น 
0.884% จากยอดการผลิตทั้งหมดผู้วิจัยจึงสนใจปัญหานี้ 

กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุดมีลักษณะ
การเช่ือมดังรูปโดยการน าช้ินงานมาทดสอบและวัดขนาดนัก
เกตที่ไม่ได้มาตรฐาน(ขนาด < 4 มม.)  

 
รูปที่ 1 ลักษณะการเชื่อมความตา้นทานจุด 

 

3.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
 ผู้วิจัยใช้แผนผังก้างปลาในการค้นหาการเกิดสาเหตุ
ขนาดนักเกตไม่ได้มาตรฐานในการผลิต ใช้การระดมสมอง
ของวิศวกรและช่างเทคนิคเพื่อหาสาเหตุ โดยสาเหตุที่เกิด
จากวิธีการใช้การออกแบบการทดลองในการแก้ปัญหา มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรอยเช่ือมไม่ได้มาตรฐาน ทั้งหมด 3 ปัจจัย
ได้แก่  กระแสไฟฟ้า , แรงดัน,ระยะเวลาในการเ ช่ือม 
รายละเอียดค่าปัจจัยที่น ามาพิจารณาในการทดลองดังนี ้ 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับของปัจจัยในการทดลอง 

ปัจจัย 
ระดับปัจจัย  

หน่วย 
Low High 

1. แรงดัน 0.1 

 

 

0.25 MPa 

2. กระแสไฟฟ้า  4.2 4.7 kA 

3. เวลา  32 38 Cycles 

 
3.3 สมการตัวแบบและตัวแปรตอบสนองในการทดลอง  

สมการตั วแบบของความผันแปรต่อตั วแปร
ตอบสนอง คือ 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + (𝜏𝛽)𝑖𝑗 + (𝜏𝛾)𝑖𝑘  

+(𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝜏𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙         (1) 
โดยที่ 𝑦 คือตัวแปรตอบสนอง ส าหรับงานวิจัยนี้  

คือ ขนาดนักเกตมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(mm.)  
3.4 ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 

น าปัจจัยมาท าการทดลอง และบันทึกค่าของ
ผลตอบสนอง โดยปรับตั้งค่าปัจจัยละ 2 ระดับ คือ แรงดัน 
0.1 MPa และ 0.25 MPa, เวลาที่ใช้ในการเช่ือม 32 Cycles 
และ 38 Cycles,กระแสไฟฟ้า 4.2 kA และ 4.7 kA  
3.5 ออกแบบการทดลอง 

โดยท าการทดลองโดยใช้ 2𝑘 Factorial Design ก าหนดแต่
ละปัจจัยมีการท าซ้ า 10 ครั้ง ทั้งหมด 80 การทดลอง 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง 
 1. การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal 
Distribution)  จะพิจารณาจากการกระจายตัวของค่าส่วน
ตกค้าง(Residuals) พบว่าค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัว
ตามแนวเส้นตรง จึงท าให้ประมาณได้ว่าค่าส่วนตกค้างมีการ
แจกแจงแบบปกติ  
 2. การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน 
(Variance  Stability)   
พิจารณาจากแผนภูมิการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง 
พบว่าข้อมูลกระจายตัวรอบเส้นศูนย์และไม่พบการกระจาย
ตัวของกราฟเป็นรูปกรวยปลายเปิดจึงสรุปได้ว่าค่าส่วน
ตกค้างมีความเสถียรของความแปรปรวน 
 3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้าง 
(Independent) พิจารณาจากกราฟการกระจาย พบว่าการ
กระจายตัวของค่าส่วนตกค้างมีรูปแบบเป็นอิสระสรุปได้ว่าค่า
ส่วนตกค้างมีความเป็นอิสระต่อกัน 
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รูปที่ 2 Residual Plots 

 

4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of 
Covariance: ANOVA)  
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขนาดนักเกตและผลความ
แปรปรวนร่วมปัจจัย ได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงกด และเวลา
เชื่อม ดังตาราง 

ตารางที่ 2 ตารางผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
Term Effect Coef SE Coef        T P 

Constant  4.3560   0.01306   333.57   0.000 

Pressure -0.3610   -0.180500 0.01306   -13.82   0.000 

Current 0.2205    0.110250 0.01306   8.44 0.000 
Welding time 0.0960    0.0480000 0.01306   3.68   0.000 
Pressure*Current -0.1635   -0.0817500 0.01306   -6.26 0.000 

Pressure*Weldi
ng time           

-0.0860   -0.0430000 0.01306   -3.29   0.002 

Current*Weldin
g time              

0.3875    0.193750 0.01306   14.84 0.000 

Pressure*Curren
t*Welding time    

-0.2855   -0.142750 0.01306   -10.93   0.000 

S = 0.116802    R-Sq = 90.24%    
R-Sq(pred) = 87.95%   R-Sq(adj) = 89.29% 

จากตารางผลการวิเคราะห์ผลความแปรปรวนสรุป
ได้ว่า กระแสไฟฟ้า แรงกด และเวลาเช่ือม พบว่าทุกปัจจัยมี
ค่า P-value < 0.05 จึงสรุปได้ว่า ทุกปัจจัยมีผลต่อขนาดนัก
เกต พบว่า R-Sq(adj) = 89.29% อยู่ในระดับที่สูง จึงถือว่า
การทดลองนี้ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจมีค่าสูง 
4.3 การก าหนดค่าปัจจัยท่ีเหมาะสมจากการทดลอง 
 ค่าปัจจัยเดิมของโรงงานก าหนดที่กระแสไฟฟ้า 4 kA ,
แรงดัน 0.25 MPa และเวลา 30 Cycles พบว่าเกิดปัญหา
ขนาดนักเกตไม่ได้มาตรฐาน ผู้วิจัยจึงหาค่าปัจจัยที่เหมาะสม
โดยการออกแบบการทดลองมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ขนาดนัก
เกตได้ตามมาตรฐาน > 4 มม. ได้ค่าดังรูป 

Cur
High

Low1.0000
D

Optimal

d = 1.0000

Maximum

Nugget s

y = 5.1560

1.0000

Desirability

Composite

32.0

38.0

4.20

4.70

0.10

0.250
Current Welding Pressure

[0.10] [4.70] [38.0]

รูปที่ 3 ค่าปัจจัยที่เหมาะสม 

 จากรูปพบว่าจุดที่เหมาะสมของปัจจัยแต่ละปัจจัยใน
กระบวนการเ ช่ือมความต้านทานจุด เวลา 38 Cycles
กระแสไฟฟ้า 4.7 kA แรงดัน 0.1 Mpa 
4.4 การทดสอบและยืนยันผลการทดลอง 
 น าค่าปัจจัยที่ เหมาะสมที่ได้จากการออกแบบการ
ทดลองมาท าการเปรียบเทียบกับค่าปัจจัยเดิมของโรงงาน
ก่อนปรับปรุง 

 

6.05.75.45.14.84.54.2

LSL USL

LSL 4

Target *

USL 6

Sample Mean 5.19317

Sample N 60

StDev (Within) 0.197723

StDev (O v erall) 0.196887

Process Data

C p 1.69

C PL 2.01

C PU 1.36

C pk 1.36

Pp 1.69

PPL 2.02

PPU 1.37

Ppk 1.37

C pm *

O v erall C apability

Potential (Within) C apability

PPM < LSL 0.00

PPM > USL 0.00

PPM Total 0.00

O bserv ed Performance

PPM < LSL 0.00

PPM > USL 22.46

PPM Total 22.46

Exp. Within Performance

PPM < LSL 0.00

PPM > USL 20.84

PPM Total 20.84

Exp. O v erall Performance

Within

Overall

Process Capability of Nugget Size

รูปที่ 4 ความสามารถของกระบวนการหลังปรับปรุง 

 จากผลการทดลองพบว่ าหลั งการปรับปรุ งค่ า
ความสามารถของกระบวนการ(Cpk) เพิ่มขึ้นจาก 0.42เป็น 
1.36  
 
5. สรุป 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อบกพร่องจาก
ปัญหาขนาดนักเกตไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการเชื่อมความ
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ต้านทานแบบจุดโดยวิธีการออกแบบการทดลอง เมื่อควบคุม
ปัจจัยให้เหมาะสมที่ เวลา 38 Cyclesกระแสไฟ 4.7 kA 
แรงดัน 0.1 Mpa ก่อนการปรับปรุงพบของเสียขนาดนักเกต
ไม่ได้มาตรฐาน 0.884% หลังการปรับปรุงไม่พบของเสีย
ประเภทขนาดนักเกตไม่ได้มาตรฐานอีก เและค่าเฉลี่ยของ
ขนาดนักเกตเพิ่มขึ้น จาก 4.31 มม. เป็น 5.19 มม. 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 โรงงานกรณีศึกษายังมีปัญหาด้านของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการอื่นอีกหลายปัญหา ดังนั้นสามารถน าหลักการ
ของงานวิจัยนี้ ไปประยุกต์ ใ ช้ในการแก้ปัญหาอื่นๆใน
กระบวนการได้ และโรงงานทีมีปัญหาคล้ายกับงานวิจัย
สามารถน าหลักการแก้ปัญหาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้โดย
การปรับเปลี่ยนปัจจัยและระดับของปัจจัยที่จะใช้ให้
เหมาะสมกับโรงงานนั้นๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร สุขสันติ์ 
พรหมบัญพงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยและให้
ค าแนะน าในการแก้ปัญหาต่างๆ   และขอบพระคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านในการให้ความร่วมมือร่วมมือเป็นอย่างดีใน
การเก็บข้อมูลและน าผลงานไปประยุกต์ใช้  
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บทคัดย่อ 

โรงงานผลติกระจกอุตสาหกรรมมกีารผลิตกระจกหลายขนาด และเป็นช้ินงานท่ีหนัก ในการจัดเก็บพบปัญหา
การไมม่ีการก าหนดต าแหน่งกระจก และปรมิาณจัดเก็บที่เหมาะสมกับอัตราหมุนเวียนของกระจกแตล่ะชนิด และกระจก
หลายชนิดวางซ้อนอยู่ในแถวเดยีวกันท าให้กระจกแตกง่าย ส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าในการค้นหา และการจัดเตรียม ดังนั้น
งานวิจัยนี้น าเสนอการปรับปรุงการบริหารจัดการคลังสินค้ากระจกอตุสาหกรรม โดยการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ใน
การก าหนดต าแหน่งการจดัเก็บท่ีเหมาะสม  ผลการประยุกต์ตวัอย่างข้อมูลพบว่า สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 7.4% กระจกชนิดเดียวกันจัดเก็บต าแหน่งเดียวกัน และไมม่ีการจดัเก็บกระจกหลายชนิดในแถว
เดียวกัน 
 
ค าหลัก  คลังสินคา้ / โรงงานผลิตกระจกอุตสาหกรรม / ตัวแบบทางคณิตศาสตร ์
 
Abstract 

The Glass industry produces many sizes of glass and weight and found the problem of are 
insufficient space assigned for each glass is a result of the glass are located to be stored at the incorrect 
location and the rates of each product are not taken into consideration. Many types of glass are stacked 
in the same row, causing the glass to break easily. This results in delays in search. And preparation This 
Industrial research project present warehouse management improvement in glass industry. By 
developing a mathematical model to determine the appropriate storage location. The results that can 
use storage space more efficiently 7.4% the same type of glass holds the same position and there are 
not many glass stacked in the same row. 

 
Keywords:  Warehouse Management / Glass Industry / Mathematical model
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1. บทน า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมกระจกมีการขยายตัวมากขึ้น  

เนื่องจากกระจกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีส าคญัในการ
ตกแต่ง อาคาร ส านักงาน บ้านเรือน  สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ    ท า
ให้อุตสาหกรรมกระจกขยายก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตามความ
ต้องการของตลาด ท าใหเ้กิดปญัหาส าคัญประการหนึ่งที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหาการใช้พื้นที่ส าหรับการจัดเก็บ
สินค้าในคลังสินค้า ซึ่งโรงงานกรณีศึกษาไม่มีการก าหนด
ต าแหน่งของกระจก และปรมิาณจัดเก็บที่เหมาะสมกับอัตรา
หมุนเวียนของกระจกแต่ละชนิด ท าให้ไม่สามารถใช้พื้นที่การ
จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงท าการ
พัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพือ่ก าหนดต าแหน่งการ
จัดเก็บท่ีเหมาะสมกับกระจกแตล่ะชนิด 
 

2. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
คลังสินค้า หมายถึง พื้นที่จัดเก็บสินค้า เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคา้ และการเคลื่อนย้ายสินคา้ 
โดยคลังสินค้าท าหน้าท่ีในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการ
เคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า 
วัตถุประสงค์ของการของการจัดการคลังสินค้า คือ การใช้
พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลด
ระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มาก
ที่สุด และสามารถวางแผนได้อยา่งต่อเนื่อง ควบคุม และ
รักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ
ภายใต้ต้นทุนที่เกดิประสิทธิภาพคุม้ค่าในการลงทุนตามขนาด
ธุรกิจที่ก าหนด มีการประยุกต์หลายเทคนิคเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้า เช่น ชนิกานต์ และ สรวิชญ์ 
[1]  ปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางโดยศึกษา
รูปแบบการจดัวางสินค้า และน าวิธีการจัดกลุม่ ABC ใช้
จัดล าดับความส าคัญของสินค้า ซึง่พิจารณาจากการจัดล าดบั
ความส าคญัของการเคลื่อนย้ายสนิค้าเข้าและออกเป็นหลัก
จากนั้นพัฒนาแบบจ าลองทางคณติศาสตร์เพื่อช่วยในการ
ก าหนดต าแหน่งในการจัดวางสินคา้ที่เหมาะสม  
และส าหรับการประยุกต์ตัวแบบการจัดเส้นทาง ณัฐกาญจน์ 
และ วิภาวี [2] ศึกษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับ

ปัญหาการจัดเส้นทาง-พัสดุคงคลัง น าการท าโครงการมิลค์
รัน (Milk run) มาใช้ในการปรับปรุงการจัดเส้นทางการขนส่ง
ช้ินส่วนจากผู้ผลิตทั้งหมด 10 บริษัทมายังโรรงงานเพื่อหา
เส้นทางในการขนส่งที่ท าให้เกิดต้นทุนการขนส่ง และการ
จัดเก็บช้ินส่วนน้อยที่สุด ซึ่งท าให้ได้เส้นทางในการขนส่ง 
ปริมาณช้ินส่วนท่ีเหมาะสม 

 

3.  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ท าการวิจัย 
 ผลิตภณัฑ์ในคลังสินค้าประกอบดว้ยผลติภณัฑ์
กระจกมลีักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีหลายคุณภาพ และขนาด 
ซึ่งกระจกหนึ่งล็อตมีหลายแผ่นขึ้นอยู่กับคุณภาพ และขนาด 
 

 
รูปที่ 1  ผลิตภัณฑ์กระจก 

 
ซึ่งผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด 102 ชนิด แต่ละชนิดจะมรีหัสสินค้า
ต่างกันไป รหสัสินคา้ประกอบด้วยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 
ความหนา คุณภาพ และขนาด  
ตัวอย่างเช่น 5C96x84 หมายความว่า กระจกความหนา 5 
มิลลเิมตร คุณภาพ C ขนาดกว้าง 96 นิ้ว และสูง 84 นิ้ว 
 

3.1.2 คลังสินค้า 
คลังสินค้า มี 4 หลัง ได้แก่คลังสินค้า 1 2 3 และ 4 

โดย คลังสินค้าแตล่ะหลังมีขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 100 
เมตร แบ่งเป็น 2 โซนจัดเก็บสินค้า ซึ่งแต่ละโซนมีขนาด กว้าง 
7.5 เมตร ยาว 100 เมตร และตรงกลางของคลังสินคา้เป็น
ทางเดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ซึ่งคลังสินค้า 4 
หลัง มีโซนการจดัเก็บรวม 8 โซน ได้แก่ A B C D E F G และ 
H ซึ่งคลังสินค้าสามารถจัดเก็บกระจกตามความยาวได้
ทั้งหมด 800 เมตร  
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รูปที่ 2 คลังสินค้า 

 
3.1.3 การจัดวางสินค้าในคลังสนิค้า 

การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้านั้นจะจัดเก็บสินค้า
กับพ้ืน และวางช้ันเดียว เนื่องจากสินค้ามีน้ าหนักมาก โดย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสินค้ามี 2 ชนิด คือ L rack และ A rack 
โดย L rack เก็บสินค้าพร้อมขาย สามารถวางกระจกไดต้าม
ความยาวของแต่ละโซน L rack 1 แถววางกระจกได้ 5.45 
เมตรต่อแถว และ A rack  เก็บสินค้ามีปญัหา สามารถวาง
กระจกได้ 1.2 เมตรต่อตัว ซึ่ง A rack หนึ่งตัวมีขนาด กว้าง 2 
เมตร ยาว 2.88 เมตร ดังรูปที่ 3 
 

 
รูทที่ 3 อุปกรณ์วางสินค้า L rack และ A rack 

 
3.4 ส ารวจสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ปัญหาหลักของบริษัท คือ การรับกระจกเข้า
คลังสินค้า และการเบิกจ่ายสินค้า เนื่องจากรูปแบบของการ
จัดเก็บกระจกในคลังสินค้าไม่มีการก าหนดต าแหน่ง และ
ปริมาณจัดเกบ็ท่ีเหมาะสมกับอัตราหมุนเวียนของกระจกแต่
ละชนิด ท าให้กระจกชนิดเดยีวกันกระจายไปตามโซนเกบ็
ต่างๆทุกคลังสินค้า ซึ่งมจี านวน 28 ชนิด เช่น กระจกชนิดที่ 
20 5C84x48 จัดเก็บในคลังสินค้าทั้งหมด 5 ต าแหน่งซึ่ง
จัดเก็บในโซน B 2 ต าแหน่ง โซน F 2 ต าแหน่ง และโซน G 1 
ต าแหน่ง และมีการจัดเก็บกระจกหลายชนิดในแถวเดยีวกัน 

ซึ่งมีจ านวนชนิดกระจก 38 ชนิด เช่น ในโซน A มีการจัดเก็บ
กระจกชนิดที่ 12 6C96x60 และกระจกชนิดที่ 25 5C72x36 
ไว้ในแถวเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา และ
การจัดเตรียม ท าให้ใช้พื้นที่คลังสนิค้าไม่เต็มประสิทธิภาพ ดัง
รูปที่ 4 

 
 

รูปที่ 4 แผนผังพื้นที่จัดเก็บกระจก แบบปัจจุบัน 

A B C D E F G H
1 1 1 1 1

2 2 48 5CP 96X60 2 72 6CPMC 120X842 6 5C 96X72 2

3 8 6C 84X72 17 5C 96X48 3 3 5C 84X60 3 30 5C 72X48 3 3

4 4 4 4 11 5C 120X84 4

5 5 86 6C 96X36 5 5 50 6CP 96X84 5
6 6 6 12 6C 96X60 6 6

7 7 3 5C 84X60 7 23 5C 84X42 7 7

8 22 6C 96X48 20 5C 84X48 8 38 6C 72X36 8 8 28 6C 72X60 8

9 9 9 9 69 5CP 144x94 9

10 10 16 5C 120X72 10 6 5C 96X72 10 24 5C 120X96 10

11 11 11 11 77 5TTPJ 120X9611
12 33 6C 84X48 12 11 5C 120X84 12 4 5C 84X84 12 12

13 25 5C 72X36 13 13 13 13

14 14 14 14 14 6C 84X60 14

15 15 15 12 6C 96X60 15 15

16 25 5C 72X36 46 5CP 2134X148716 16 16 14 6C 84X60 16

17 12 6C 96X60 17 13 6C 120X84 17 17 17

18 18 2 5C 84X72 18 18 18

19 90 6TTPJ 144X10519 19 20 5C 84X48 19 2 5C 84X72 19

20 20 20 20 9 6C 96X72 20

21 21 21 21 7 5C 96X60 21

22 18 5C 72X60 22 16 5C 120X72 13 6C 120X84 22 17 5C 96X48 22 22

23 23 5C 84X42 23 24 5C 120X96 23 83 12 144X96 23 23

24 24 11 5C 120X84 24 24 25 5C 72X36 24

25 25 27 8 120X96 25 41 10 120X84 25 21 5C 84X36 25

26 78 5CP 96x84 20 5C 84X48 26 34 8 120X72 26 26 26

27 27 27 27 27

28 28 11 5C 120X84 28 30 5C 72X48 28 28

29 97 5CP 96X72 29 29 29 29

30 30 30 49 6C 84X42 30 30

31 40 10 120X72 31 31 31 6CP 84X60 31 32 8 144X84 31

32 15 6C 120X72 80 8P 120X72 32 32 32 69 5CP 144x9432
33 33 39 10P 144X96 33 33 95 6C 3660X244033
34 34 5 5C 84X60 34 34 54 6CP 120X9634
35 2 5C 84X72 35 35 9 6C 96X72 35 35

36 21 5C 84X36 36 36 1 5C 96X84 36 28 6C 72X60 36

37 37 37 37 20 5C 84X48 37

38 38 39 10P 144X9638 38 38

39 2 5C 84X72 39 45 10 144X96 39 39 7 5C 96X60 39

40 4 5C 84X84 40 40 40 66 6CP 144X84 40

41 41 41 41 41

42 37 5CP 2134X1141 42 58 12P 120X8442 42 96 6CP 72X60 42
43 4 5C 84X84 43 47 5CP 84X60 43 17 5C 96X48 43 43

44 44 44 23 5C 84X42 44 44

45 63 6CP 96X72 45 6512PMC 144X9645 10 6C 84X84 45 2 5C 84X72 61 12 144X84 45
46 46 46 74 12 120X84 46 46

47 47 53 6SLTPGC 3660X2440 47 47 47

48 98 8P 120X79 15 6C 120X72 48 48 48 48

49 12 6C 120X72 49 49 49 94 5C 144X96 49

50 50 58 12P 120X8450 71 6CP 96X60 50 50

51 51 3 5C 84X60 53 6SLTPGC 3660X244051 84 5TTPJ 144X9651 36 6CP 120X8451
52 97 5CP 96X72 52 52 52 52

53 53 53 53 53

54 54 1 5C 96X84 54 54 56 8P 120X84 54

55 89 6C 72X48 14 6C 84X60 55 55 4 5C 84X84 8 6C 84X72 55 35 8 144X96 55

56 56 19 6C 120X96 56 56 56

57 57 57 57 14 6C 84X60 57

58 100 6CPMC 144X96 58 93 5CPMC 144X9658 58 42 6C 84X36 58

59 99 6SLTPGC 120X8459 59 20 5C 84X48 59 59

60 60 60 60 60

61 61 26 8 120X84 61 61 60 12P 120X96 7 5C 96X60 61

62 97 5CP 96X72 62 62 102 5PJC 144X96 62 62

63 63 75 12TTPJ 120X8463 3 5C 84X60 63 63

64 10 6C 84X84 64 59 5CP 120X84 64 64 68 10P 144X8464
65 65 26 8 120X84 65 65 67 5CPMC 120X84 65

66 8 5C 84X60 66 66 6 5C 96X72 66 66

67 67 27 8 120X96 67 55 5CP 96X48 67 67

68 91 6CP 84X48 68 64 10 120X96 68 68 68

69 69 69 17 5C 96X48 69 51 6CP 144X96 69

70 70 70 73 10P 120X7270 39 10P 144X9670
71 71 57 5CP 144X8471 71 71

72 1 5C 96X84 1 5C 96X84 72 87 10 144X72 72 72 72

73 73 73 73 62 6TTPJ 120X96 73

74 74 74 74 74

75 75 35 8 144X96 75 75 75

76 76 76 42 6C 84X36 76 76

77 15 6C 120X72 77 77 8 6C 84X72 6 5C 96X72 77 52 8P 120X96 77

78 78 78 78 96 6CP 72X60 78
79 79 79 79 79

80 6 5C 96X72 80 80 80 80

81 21 5C 84X36 81 5 6C 96X84 81 81 44 6C 144X84 81
82 82 82 82 81 12 120X72 82

83 83 83 83 83

84 84 84 84 84

85 85 85 6 5C 96X72 85 18 5C 72X60 85

86 1 5C 96X84 86 43 12 120X96 86 86 76 10 144X84 86
87 10 6C 84X84 87 87 85 6CP 3660X2140 87 87

88 88 79 6CP 120X72 88 88 88

89 89 89 89 89

90 90 90 34 8 120X72 90 29 6C 144X96 90
91 91 91 91 91

92 5 6C 96X84 6 5C 96X72 92 92 92 44 6C 144X84 92

93 93 93 93 42 6C 84X36 93

94 94 70 6TTPJ 144X9694 8 6C 84X72 94 9 6C 96X72 94

95 95 95 101 12P 144X108 95 95

96 7 5C 96X60 96 96 96 96

97 7 5C 96X60 97 5 6C 96X84 97 97 97

98 98 87 10 144X72 98 42 6C 84X36 98 82 8TTPJ 120X96 88 6C 144X10598
99 7 5C 96X60 99 99 99 92 6CP 144X72 99

100 6 5C 96X72 100 100 100 100
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3.2 การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
กระจกมีทั้งหมด 102 ชนิด สามารถก าหนดพื้นท่ี

การจัดเก็บกระจกตามชนิดบรรจภุัณฑโ์ดยจ านวนพื้นที่การ
จัดเก็บต้องรองรับจ านวนกระจกท้ังหมดได้ การจดัเก็บ
กระจกใน L rack 1 แถว กระจกแต่ละชนิดสามารถเก็บไดไ้ม่
เท่ากันข้ึนอยู่กับขนาด และความหนาของกระจก สามารถ
ค านวณได้จากสมการที่ 1  

 𝑁𝑖  = 
545

𝑃𝑠𝑐𝑖∗𝑇𝑖+5
                     (1) 

โดยที่  
𝑁𝑖  คือจ านวนล็อตของกระจก i ที่สามารถเก็บได้ใน 1 
แถว (ล็อตต่อแถว) 
545    คือพ้ืนท่ีที่จัดเก็บกระจกใน 1 แถว 
𝑃𝑠𝑐𝑖 คือจ านวนแผ่นของกระจก i (แผ่นต่อล็อต) 
𝑇𝑖 คือความหนาของกระจก i (เซนติเมตร) 
การค านวณเหลือเศษให้ปัดลง 
จ านวนแถวทั้งหมดของกระจกแตล่ะชนิด สามารถค านวณได้
จากสมการที่ 2 

 𝑆𝑖 = 
𝑀𝑠𝑡𝑖

𝑁𝑖
                        (2) 

โดยที่  
𝑆𝑖 คือจ านวนแถวของสินค้า i 
𝑀𝑠𝑡𝑖 คือจ านวนสินค้าสูงสุดในคลังสินคา้ของสินค้า i 
(ล็อต) 
การค านวณเหลือเศษให้ปัดขึ้น 
จ านวนพื้นที่ของสินค้าแต่ละชนิด สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ 3 และความต้องการพื้นที่ของสินค้า และความยาว
รวมของสินค้าท้ังหมดจะต้องไม่เกนิ 800 เมตร 
 𝑅𝑖 = ((𝑃𝑖 ∗ 0.0254) + 0.5) ∗ 𝑠𝑖         (3) 
โดยที ่
𝑅𝑖 คือพ้ืนท่ีที่ต้องการจัดเก็บของกระจก i (เมตร) 
𝑃𝑖 คือความกว้างของกระจก i (น้ิว) 
เปรียบเทยีบปริมาณพื้นที่จัดเก็บทีม่ีในคลังสินค้า โดย
เรียงล าดับข้อมูลจากการเคลื่อนไหว โดยใช้แผนภูมิพาเรโต
ช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งจากกระจก 102 ชนิด แบ่งเป็น กลุ่ม 
A 22 ชนิดที่มีการเคลื่อนไหวมาก กลุ่ม B 25 ชนิดที่มีการ

เคลื่อนไหวปานกลาง และ กลุม่ C 55 ชนิดที่มีการเคลื่อนไหว
ช้า ผลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ แสดงดังรูปที่ 5 และตารางที่ 1 
 

 
รูปที่ 5 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้า เดือนกันยายน – 

พฤษภาคม 2559 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพื้นที่โซนจัดเก็บ และพื้นทีก่ระจกทั้งหมด 

โซนจัดเก็บ พื้นที่ (เมตร) 

A 100 

B 100 

C 100 

D 100 

E 100 

F 100 

G 100 

H 100 

พื้นที่จัดเก็บรวม 800 

พื้นที่จัดเก็บกระจกที่ต้องการ 859.54 

ต้องการพื้นที่เพิ่ม 59.54 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นวา่พื้นที่จัดเก็บสินคา้ทั้งหมด 
859.54 เมตร ซึ่งในปัจจุบันมีพ้ืนท่ีส าหรับจดัเก็บสินค้า อยู่
ทั้งหมด 800 เมตร ต้องการเพิ่ม 59.54 เมตร และไมส่ามารถ
หาพื้นที่เพ่ิมได้อีก ดังนั้นจึงวิเคราะห์การใช้พื้นที่ของกระจก
แต่ละชนิด พบว่า กระจกล าดับที่ 62 ถึง 102 จ านวนทั้งหมด 
41 ชนิด ซึ่งเป็นกระจกท่ีมีการเคลื่อนไหวช้า และใช้พื้นที่การ
จัดเก็บไม่เตม็แถว ซึ่งไม่เต็มประสทิธิภาพ ใช้พื้นที่เพียง 40% 
ของพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงพิจารณาแยกกระจกชนิดดังกล่าว
มาจัดเก็บใน A Rack  
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การจัดเก็บกระจกใน A Rack 1 ตวั กระจกแตล่ะชนิดสามารถ
เก็บไดไ้ม่เท่ากันข้ึนอยู่กับขนาด และความหนาของสินค้า 
สามารถค านวณได้จากสมการที่ 4 

𝑁𝑎𝑖 = 120

𝑃𝑠𝑐𝑖∗𝑇𝑖+5
            (4) 

โดยที่  
𝑁𝑎𝑖  คือจ านวนล็อตของกระจก i ที่สามารถเก็บได้ใน A 
rack 1 ตัว (ล็อตต่อตัว) 
120   คือพ้ืนท่ีที่จัดเก็บกระจกใน A rack 1 ตัว 
จ านวนการใช้ A Rack ของสินค้าแต่ละชนิด สามารถค านวณ
ได้จากสมการที่ 5 

   𝑆𝑖 = 
𝑀𝑠𝑡𝑖

𝑁𝑎𝑖
            (5) 

โดยที่  
𝑆𝑖 คือจ านวนแถวของสินค้า i 
𝑀𝑠𝑡𝑖 คือจ านวนสนิค้าสูงสดุในคลังสนิค้าของสินคา้ i (ล็อต) 
การค านวณเหลือเศษให้ปัดขึ้น 
จากการค านวณ พบว่า กระจกจ านวน 41 ชนิด (กระจกล าดับ
ที่ 62 ถึง 102 ) ต้องการใช้ A rack จ านวน 53 ตัว และจดั
วางที่คลังสินค้าที่ 3 โซน D และ E เรียงแบบ 9x6 แถว โดย A 
Rack แต่ละตัววางห่างกัน 1.6 เมตร ซึ่งใช้พื้นที่ท้ังหมด 80 
เมตร ท าให้พ้ืนท่ีจัดเก็บกระจกเหลือ 720 เมตร  
จากนั้นค านวณพื้นท่ีใหม่อีกครั้งซึ่งเหลือกระจกล าดับดับท่ี 1 
ถึง 61 พื้นที่จัดเก็บทั้งหมดที่ใช้ส าหรับกระจกทั้ง 61 ชนิด
เท่ากับ 708.27 เมตร ซึ่งพ้ืนที่ส าหรับจดัเก็บกระจกมีอยู่
ทั้งหมด 720  เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการจัดเก็บ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 พื้นที่คลังสินค้า และพื้นที่จัดเก็บสินค้าทั้งหมด 61 ชนิด 

คลังสินค้า พื้นที่ (เมตร) 

A 100 

B 100 

C 60 

D 60 

E 100 

F 100 

G 100 

H 100 

พื้นที่จัดเก็บรวม 720 

พื้นที่จัดเก็บกระจกที่ต้องการ 708.27 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบจ าลองเพื่อก าหนดว่า
กระจกล าดับดับท่ี 1 ถึง 61 ต้องจัดเก็บท่ีโซนใดบ้าง มี
รายละเอียดดังนี ้
ก าหนดตัวแปรตัดสินใจ  
𝑋𝑖𝑗 คือจ านวนแถวของกระจก i ที่จัดเก็บในโซน j (แถว) 
ก าหนดพารามิเตอร ์
𝑆𝑗 คือความยาวท่ีสามารถจัดเก็บกระจกในโซน j (เมตร) 
𝑃𝑖 คือความกว้างของกระจก i (น้ิว) 
𝑅𝑖 คือพ้ืนท่ีที่ต้องการจัดเก็บของกระจก i (เมตร) 
ก าหนดดัชนี เป็นตัวบ่งช้ีของตัวแปลตัดสินใจของต าแหน่ง
การวางกระจก โดยดัชนีท่ีใช้ในแบบจ าลองได้แก ่
i แทนชนิดของกระจก i ;  i = 1,2,3,…, n 
j แทนโซนที่จัดเก็บ j ; j =1,2,3,…, m 
สมการเป้าหมาย เป็นสมการผลรวมการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ
ที่น้อยท่ีสุด  
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑍 =  ∑ ∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1                       (6) 

สมการเงื่อนไข  
∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖𝑗  ≥  𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1  , ∀i = 1,2, … , 𝑛                         (7) 

 

∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖𝑗  ≤  𝑆𝑗 , ∀j = 1,2, … , 𝑚     𝑚
𝑗=1                     (8) 

 

𝑋𝑖𝑗  ≥ 0 , และเป็นจ านวนเต็ม 
รางที่ 5 ผลลัพธ์เชิงตัวแปรของการแก้ปญัหาแบบจ าลอง 
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์เชิงตัวแปรของการแก้ปัญหาแบบจ าลอง 

กระจก  
i 

โซน j  พื้นที่
จัดเก็บ
กระจก 1 2 . m 

1  𝑋11 𝑋12  .  𝑋1𝑚  𝑅1  

2 𝑋21  𝑋22  .  𝑋2𝑚  𝑅2  

. .  .  . .  .  

. .  .  .  .  . 

. .   . .  .  .  

n 𝑋𝑛1  𝑋𝑛2  .  𝑋𝑛𝑚  𝑅𝑛  

พื้นที่ 𝑆1  𝑆2   . 𝑆𝑚    

 
แบบจ าลองปัญหาการจัดเก็บกระจก ที่มีเป้าหมายเพื่อ
ก าหนดต าแหน่ง และปริมาณจัดเก็บท่ีเหมาะสมกับกระจกแต่
ละชนิด โดยใช้พื้นที่น้อยท่ีสุด ดังสมการที่ 6  ซึ่งมาจาก
จ านวนแถวของกระจก i ที่จัดเกบ็ในโซน j (𝑋𝑖𝑗) คูณด้วย
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ความกว้างของกระจก i  ภายใต้เงื่อนไขจ านวนแถวของ
กระจก i ที่จัดเก็บในโซน j (𝑋𝑖𝑗) คูณด้วยความกว้างของ
กระจก i  ต้องมากว่าหรือเท่ากบัพ้ืนท่ีที่ต้องการจัดเก็บของ
กระจก i (𝑅𝑖) และจ านวนแถวของกระจก i ที่จัดเก็บในโซน 
j (𝑋𝑖𝑗) คูณด้วยความกว้างของกระจก i  ต้องน้อยกว่าหรือ
เท่ากับความยาวท่ีสามารถจัดเก็บกระจกในโซน j (𝑆𝑗)  
ค าตอบท่ีเหมาะสมบ่งช้ีว่าควรจะจดัเก็บกระจกจ านวนเท่าใด
ในแต่ละโซนท่ีถูกเลือกส าหรับกระจก i 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 การปรับปรุงตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการจัด
คลังสินค้า 
 การประยุกต์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
กับตัวอย่างข้อมูล โดยฟังก์ชัน Solver ของ Microsoft excel 
เพื่อช่วยในการหาค าตอบ ขนาดของแบบจ าลอง ตัวแปรการ
ตัดสินใจทั้งหมดเท่ากับ nxm ตัว จ านวนเงื่อนไขทั้งหมด
เท่ากับ n + m เงื่อนไข    เมื่อ n = 61 m = 8 ดังนั้นจ านวน
ตัวแปรตดัสินใจของแบบจ าลองนีจ้ึงเท่ากับ 488 ตัว (61x8) 
ซึ่งเป็นจ านวนเตม็ทั้งหมด  และมีจ านวนเงื่อนไขเท่ากับ 69 
เงื่อนไข (61+8) โดยผลลัพธ์จาก แสดงดังตารางที่ 6
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ตารางที ่4 ผลลัพธ์การแกป้ัญหาแบบจ าลอง 

ล าดับ กระจก i จ านวนแถวของกระจกจัดเก็บตามโซน       (แถว) พื้นที่ต้องการ 

    A B C D E F G H (เมตร) 

1 5C 96X84         14       41.14 

2 5C 84X72   15             39.50 

3 5C 84X60 15               39.50 

4 5C 84X84           14     36.87 

5 6C 96X84     7           20.57 

6 5C 96X72               12 35.26 

7 5C 96X60             10   29.38 

8 6C 84X72       9         23.70 

9 6C 96X72     7           20.57 

10 6C 84X84       7         18.44 

11 5C 120X84             7   24.84 

12 6C 96X60               8 23.51 

13 6C 120X84           4     14.19 

14 6C 84X60 7               18.44 

15 6C 120X72   4             14.19 

16 5C 120X72     3           10.64 

17 5C 96X48         5       14.69 

18 5C 72X60           5     11.64 

19 6C 120X96   2             7.10 

20 5C 84X48             7   18.44 

21 5C 84X36 5               13.17 

22 6C 96X48       3         8.82 

23 5C 120X96         5       17.74 

24 5C 84X42               2 5.27 

25 5C 72X36   5             11.64 

26 8 120X84           3     10.64 

27 8 120X96               2 7.10 

28 6C 72X60 2               4.66 

29 6C 144X96               1 4.16 

30 5C 72X48   4             9.32 

31 6CP 84X60             2   5.27 

32 8 144X84       2         8.32 

33 6C 84X48     3           7.90 

34 8 120X72 1               3.55 

35 6CP 120X84         1       3.55 

36 8 144X96               1 4.16 

37 5CP 2134X1141 2               5.27 
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38 6C 72X36         2       4.66 

39 10 120X72           2     7.10 

40 10 120X84             1   3.55 

41 10P 144X96               1 4.16 

42 12 120X96 2               7.10 

43 6C 84X36             2   5.27 

44 10 144X96   2             8.32 

45 6C 144X84         1       4.16 

 
ตารางที ่4 ผลลัพธ์การแกป้ัญหาแบบจ าลอง ต่อ 

ล าดับ กระจก i จ านวนแถวของกระจกจัดเก็บตามโซน       (แถว) พื้นที่ต้องการ 

    A B C D E F G H (เมตร) 

47 5CP 84X60           2     5.27 

48 5CP 96X60         1       2.94 

49 6C 84X42             2   5.27 

50 6CP 144X96               1 4.16 

51 6CP 96X84         1       2.94 

52 8P 120X96   1             3.55 

53 
6SLTPGC 

3660X2440           3     12.48 

54 6CP 120X96 1               3.55 

55 5CP 96X48         1       2.94 

56 8P 120X84             1   3.55 

57 5CP 144X84               1 4.16 

58 12 144X84   1             4.16 

59 12P 120X84         1       3.55 

60 12P 120X96 1               3.55 

61 5CP 120X84             1   3.55 

 พื้นที่จัดเก็บรวม 98.77 97.77 59.68 59.27 98.30 98.19 99.10 97.19 708.27 

  พื้นที่จัดเก็บจริง 100 100 60 60 100 100 100 100 720 

 
 
เมื่อได้ข้อมลูการจัดเก็บกระจกแบง่ตามโซน แล้วน าข้อมูลจ านวนแถวการจัดเก็บของแตล่ะโซนท่ีก าหนดให้ มาจัดเรียงตามโซน
โดยกระจกที่มีการเคลื่อนไหวมากให้อยู่ใกล้ประตู ดังรูปที ่ 6
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รูปที่ 6 ผังการจัดวางต าแหน่งกระจก 

4.2 วัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 
 จากการแก้ไขปญัหา การจดัเก็บกระจก
จ านวน 102 ชนิด โดยกระจกล าดับที่ 1 ถึง 61 จ านวน 61 
ชนิด จัดเก็บบน L Rack โดยจัดเก็บแบบก าหนดพื้นท่ีตายตัว 
(Fixed - Slot Storage) และ กระจกล าดับที่ 62 ถึง 102 
จ านวน 41 ชนิด จัดเก็บบน A Rack ใช้ A Rack ทั้งหมด
จ านวน 53 ตัว จัดเก็บแบบไม่ก าหนดพื้นท่ี (Floating Slot 
Storage or Randomized - Slot Storage) โดยจดัเก็บท่ี
คลังสินค้า 3 ซึ่ง A Rack แต่ละตัววางห่างกัน 1.6 เมตร 
ผลลัพธ์การแก้ไขปญัหา พบว่า พื้นที่ส าหรับจัดเกบ็กระจก
เพียงพอส าหรับเกบ็กระจกแต่ละชนิด และลดปญัหากระจก
ชนิดเดียวกันวางในหลายพื้นท่ี และกระจกหลายชนิดวางใน
แถวเดียวกัน  
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการจัดวางสินค้าแบบปจัจุบัน และแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ 

ข้อเปรียบเทียบ แบบปัจจบุัน แบบจ าลอง 
ทางคณิตศาสตร์ 

พื้นที่จัดเก็บ
ส าหรับกระจกแต่

ละชนิด 

ไม่เพียงพอ เพียงพอ 
และใช้พื้นที่ได้
เพิ่มขึ้น 7.4% 

จ านวนกระจก
ชนิดเดียวกัน
กระจายโซน

จัดเก็บ 

28 0 

จ านวนชนิด
กระจกที่มกีาร

จัดเก็บแบบซ้อน
กันในแถวเดียวกัน 

38 0 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัการคลังสินคา้ส าเร็จรูป เพื่อการใช้พื้นที่
ให้มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดทั้งทางด้านการจดัเก็บสินค้า และ
การเบิกจ่ายสินค้า พบว่ามีปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ที่ท าให้ไม่
สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ ไม่มี
การวางการก าหนดต าแหน่ง และปริมาณจดัเก็บท่ีเหมาะสม
กับอัตราหมุนเวียนของกระจกแตล่ะชนิด และหลังการ

A B C D E F G H
1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

10 10 10 4 5C 84X84 10 10

11 11 11 11 11

12 12 12 12 12

13 13 13 13 13

14 14 14 14 7 5C 96X60 14

15 15 15 15 15

16 16 16 16 16

17 17 17 17 6 5C 96X72 17

18 18 18 18 18

19 3 5C 84X60 2 5C 84X72 19 19 19 19

20 20 20 1 5C 96X84 20 20

21 21 21 21 21

22 22 22 22 22

23 23 23 23 23

24 24 24 24 24

25 25 25 25 25

26 26 26 26 26

27 27 27 27 27

28 28 28 28 28

29 29 29 29 29

30 30 30 30 30

31 31 31 31 31

32 32 32 32 32

33 33 33 33 33

34 34 34 34 34

35 35 35 35 35

36 36 36 36 36

37 37 37 37 37

38 38 38 38 38

39 39 39 39 39

40 40 40 40 40

41 41 41 41 41

42 42 42 42 42

43 43 43 43 11 5C 120X84 43

44 44 44 13 6C 120X84 44 44

45 15 6C 120X72 45 45 45 45

46 46 46 46 46

47 47 47 47 126C 96X60 47

48 14 6C 84X60 48 48 48 48

49 49 49 49 49

50 50 50 17 5C 96X48 50 50

51 51 5 6C 96X84 51 51 51

52 52 8 6C 84X72 52 52 52

53 53 53 53 53

54 54 54 54 54

55 55 55 55 55

56 56 56 56 56

57 19 6C 120X96 57 57 57 57

58 58 58 18 5C 72X60 58 58

59 59 59 59 59

60 60 60 60 60

61 61 61 61 61

62 62 62 62 20 5C 84X48 24 5C 84X42 62

63 63 63 63 63

64 64 64 64 64

65 21 5C 84X36 65 65 23 5C 120X96 65 65

66 25 5C 72X36 66 66 66 66

67 67 67 67 67

68 68 68 68 27 8 120X96 68

69 69 69 26 8 120X84 69 69

70 70 70 70 70

71 71 71 71 71

72 72 9 6C 96X72 72 72 72

73 73 10 6C 84X84 73 73 29 6C 144X96 73
74 74 74 74 74

75 28 6C 72X60 75 75 75 75

76 76 76 35 6CP 120X84 76 31 6CP 84X60 76

77 30 5C 72X48 77 77 77 36 8 144X96 77

78 78 78 39 10 120X72 78 78

79 34 8 120X72 79 79 79 79

80 80 80 38 6C 72X36 80 40 10 120X84 80

81 81 81 81 41 10P 144X9681
82 37 5CP 2134X1141 82 82 82 82

83 83 83 83 83

84 84 84 45 6C 144X84 47 5CP 84X60 84 84

85 85 85 85 43 6C 84X36 85

86 44 10 144X96 86 86 86 46 5CP 2134X148786

87 42 12 120X96 87 16 5C 120X72 22 6C 96X48 87 87 87

88 88 88 48 5CP 96X60 88 88

89 89 89 89 89

90 90 90 90 49 6C 84X42 90

91 91 91 51 6CP 96X84 91 50 6CP 144X9691
92 92 92 92 92

93 52 8P 120X96 93 93 53 6SLTPGC 3660X244093 93

94 54 6CP 120X96 94 94 55 5CP 96X48 94 56 8P 120X84 94

95 95 32 8 144X84 95 95 57 5CP 144X8495
96 58 12 144X84 96 33 6C 84X48 96 96 96

97 60 12P 120X96 97 97 59 12P 120X84 97 97

98 98 98 98 61 5CP 120X84 98

99 99 99 99 99

100 100 100 100 100
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ปรับปรุงการจดัเก็บตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า 
สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 7.4% 
และสามารถแยกกระจกออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกระจกกลุม่ที่ 1 
จ านวน 61 ชนิดจัดเก็บบน L Rack เก็บแบบก าหนดพื้นที่
ตายตัว (Fixed - Slot Storage) และกระจกกลุม่ที่ 2 ซึ่งเป็น
ที่มีจ านวนน้อย และเป็นกระจกทีม่ีการเคลื่อนไหวช้า ใช้พื้นที่
การจัดเก็บไมเ่ต็มประสิทธิภาพ จ านวน 41 ชนิด จัดเก็บบน A 

Rack ใช้ A Rack ทั้งหมดจ านวน 53 ตัว เก็บแบบไม่ก าหนด
พื้นที ่ (Floating Slot Storage or Randomized - Slot 
Storage)  ผลลัพธ์ กระจกแตล่ะชนิดมีการก าหนดต าแหน่ง 
และปรมิาณจัดเก็บท่ีเหมาะสมของกระจกแตล่ะชนิด ท าให้
กระจกชนิดเดียวกันจัดเก็บอยู่ในโซนเดียวกัน  และกระจกไม่
มีการวางซ้อนกันในหนึ่งแถว และใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้  
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เทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้น 

Locating Rubber Distribution Points and Redesigning Transportation 
Management Using Linear Programming Techniques 

 
สมทบ พันธ์มะแพทย์1 และ คมกฤช ปิติฤกษ์1,2* 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

E-mail: komkri@kku.ac.th* 
 

Somtob Panmapat1 and Komkrit Pitiruek1,2* 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kean University 
2Supply Chain and Logistics System Research Unit, Faculty of Engineering, Khon Kean University 

E-mail: komkri@kku.ac.th * 
 
บทคัดย่อ 
ยางแท่งSTR (Standard Thai Rubber) โรงงานที่ผลิตมีความต้องการยางพาราก้อนถ้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่
โรงงานเพื่อให้การผลิตด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดส่งวัตถุดิบจากพ้ืนที่ในแต่ละต าบลเข้าสู่โรงงานนั้นในแต่ละพื้นท่ีมี
วัตถุดิบ ระยะทาง ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่ งในงานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาเส้นทางจากพื้นที่ในแต่ละต าบลสู่โรงงาน 
เส้นทางการวิ่งของรถบรรทุก ข้อมูลรถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่ง จ านวนเที่ยวของระบบการขนส่ง ปริมาณวัตถุดิบในพื้นที่ที่
ท าการศึกษา โดยมีรัศมีประมาณ 40 กิโลเมตรจากโรงงาน โดยท าการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจ านวน 52 ต าบลใน
จ านวน 8 อ าเภอของจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้น  (Linear 
Programming) มาเป็นเครื่องมือส าหรับประยุกต์ ใช้ในการวางแผนในการก าหนดท าเลที่ตั้ งจุดรับส่งวัตถุดิบ 
(Distribution points) พร้อมทั้งท าการจัดเส้นทางการขนส่งใหม่พร้อมทั้งก าหนดจ านวนเที่ยวโดยมีการตั้งเป้าหมายให้
ประหยัดต้นทุนรวมที่ได้มีค่าต่ าสุด  
ค าหลัก  ยางแท่ง,การโปรแกรมเชงิเส้น,การก าหนดจุดรับวัตถุดบิ,ปญัหาการขนส่ง 
 

Abstract 

The block rubber STR (Standard Thai Rubber) factory demands Rubber Cup Lump as the raw material 
to feed into the rubber manufacturing Facility so that production process can be continued 
uninterruptedly. The delivery routes of raw materials from growing areas in each district to the Facility 
have different time window due mainly to distance intervals. In this work, the study of the Facilitying 
to the rubber mill in each district, truck routes, trucks utilization, any transportation data, number of 
trips for the truck, and raw material capacity are taken into account. Case study is determined for 
about 40 kilometers around the manufacturing Facility and 52 rubber Facilitations in the 52 sub-
district of the 8 districts in Loei province are selected. The mathematical model with linear 
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programming based is developed to determine the locations as well as proposed the new transport 
routes and number of trips scheduled and total saving cost are set as the objective. 
Keywords:  Block Rubber, Linear Programming, Distribution Point, Transportation Problem 
 
1. บทน า 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการน าเข้ามาปลูกใน
ประเทศไทยโดยเริ่มมีการปลูกที่ภาคใต้และขยายพื้นที่ปลูก
เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งมีการศึกษาพื้นที่ปลูกที่ เหมาะสม
ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางกระจายกันอยู่ทั่วทุกภาค โดยในพื้นที่
จังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการปลูกต้นยางพาราเพิ่ม
มากขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  [1] ซึ่งต้น
ยางพารานั้นสามารถให้น้ ายางซึ่งมีการแปรรูปเป็นวัตถุดิบได้
ในหลายรูปแบบ เช่น น้ ายางดิบ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน 
ยางก้อนถ้วย เศษยาง เป็นต้น วัตถุดิบจากยางพาราใน
จังหวัดเลยนั้นส่วนมากคือ ยางก้อนถ้วย เนื่องจากในพื้นที่
จังหวัดเลยมีโรงงานแปรรูปวัตถุดิบจากยางพาราเพื่อรองรับ
ยางก้อนถ้วยจากเกษตรกร ซึ่งโรงงานแปรูปนั้นได้แปรรูปยาง
ก้อนถ้วยให้อยู่ ในรูปแบบยางแท่ง STR (Standard Thai 
Rubber) เพื่ อเป็นวัตถุดิบกึ่ งส า เร็จรูป  เพื่ อใช้ส่ งไปยั ง
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป ในส่วนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
ของเกษตรกรจังหวัดเลยนั้นมีการกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งในแต่
ละพื้นที่มีปริมาณยางก้อนถ้วยที่แตกต่างกันและยังมีระยะ
ทางการขนส่งที่ใกล้และไกลจากโรงงานแปรรูป จึงท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังโรงงาน 
 โรงงานแปรรูปยางก้อนถ้วยกรณีศึกษา ตั้งอยู่ที่ต าบล
ปากปวน อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเป็นจุดศูนย์กลาง
ของโรงงานในการรับยางก้อยถ้วยและศึกษาพื้นที่เพาะปลูก
ยางพาราในรัศมี 40 กิโลเมตรโดยประมาณ โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ผลผลิตยางก้อนถ้วยเป็นจ านวน 52 ต าบล เพื่อเป็นการ
ก าหนดเส้นทางในการขนส่งจึงได้ท าการศึกษาและจัดตั้งศูนย์
รวบรวมยางก้อนถ้วยเพื่อใช้ในการขนถ่าย โดยการศึกษา
ความเป็นไปได้ของพื้นที่ตามภูมิภาคคือแต่ละต าบล โดยเดิม
เป็นจุดรับซื้อยางก้อนถ้วยและใช้วิธีการแก้ปัญหาการเลือก
จุดที่ ตั้ ง เดี่ ย ว  Single Facility Location Model เพื่ อ ให้
ก าหนดจุดขนถ่ายยางก้อนถ้วยและก าหนดเส้นทางการขนส่ง

ใหม่โดยค านวนจาก Transshipment Model ให้ระยะทางที่
ต่ าที่สุด 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการแก้ปัญหาโดยเทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้นได้มี
การประยุกต์และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายทั้งใน
ด้านการผลิต การขนส่ง และการวางแผนซึ่งในบทความนี้ได้
มีการทบทวนงานวิจัยดังน้ี 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ของยางพารา โดยท าการแบ่งกิจกรรมออกเป็น
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน และอาศัยเครื่องมือ
บริหารคุณภาพในการหาสาเหตุความบกพร่องของคุณภาพ
ยางแผ่นดิบ จากนั้นวิ เคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ(Failure Model and Effects Analysis: FMEA) 
ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบเพื่อหาสาเหตุหลักท่ีมีผลกระทบ
กับปัญหาคุณภาพ ซึ่งผลงานวิจัยได้พัฒนาคุณภาพยางพารา
แผ่นดิบโดยการควบคุมการผลิต โดยก าหนดมาตรฐานในการ
ท างาน จึงท าให้คุณภาพยางพาราแผ่นดิบที่ได้มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 7 ต่อเดือนซึ่งจะช่วยสงเสริมให้ปลูกยางพารา
เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง [2] 

การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยเพื่อน าเข้าสู่โรงงาน
น้ าตาลมีความส าคัญต่อต้นทุนในการผลิตน้ าตาล ซึ่งในการ
เก็บเกี่ยวและขนส่งนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงถึงร้อยละ 40 ของ
ต้นทุนการผลิต ซึ่งการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน เกษตรกรขาด
การวางแผนร่วมกันกับแปลงใกล้เคียงจึงท าให้เกิดปัญหาใน
การเก็บเกี่ยวซึ่ งเกิดการจัดสรรรถบรรทุกไม่ตรงตามที่
ต้องการอีกทั้งการน าอ้อยเข้าสู่โรงงานนั้นโรงงานต้องมีการ
จัดคิว ซึ่งท าให้รถบรรทุกเกิดการรอคอยโดยเฉลี่ยประมาณ 
1- 2 วัน ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซึ่งในการ
วางแผนได้ท าการรวบรวมแปลงอ้อยที่จะท าการเก็บเกี่ยว
และจัดล าดับรถตัด จัดสรรรถบรรทุก เพื่อให้การท างาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และขนส่งได้เต็มจ านวนประสิทธิภาพ
และยังช่วยลดต้นทุนประมาณ 217 บาทต่อตัน[3] 
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การขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์นั้นการศึกษาวิจัยพบว่ามีการ
เก็บวัสดุในการผลิตสินค้ามากกว่า 500 รายการ โดยสินค้า
รุ่นเดียวกันจะเก็บไว้ในต าแหน่งใกล้เคียงกันเพื่อสะดวกใน
การเบิกใช้งาน แต่ความถี่ในการใช้งานแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน 
ต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าบางรุ่นจึงไม่เหมาะสม รวมถึง
เส้นทางการขนถ่ายวัสดุยังไม่ได้มีการพิจารณาและการจัด
เส้นทางเดินรถยังไม่เหมาะสม ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาของทั้งสองส่วนดังนี้ 1. คลังสินค้าโดยการ
ปรับปรุงต าแหน่งการจัดเก็บโดยค านึงถึงความถี่ในการ
เบิกจ่าย รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการเบิกจ่ายโดยใช้
เทคนิค Nearest Neighbour Heuristic 2. การจัดส่งสินค้า
โดยศึกษาเส้นทางเดินรถใหม่และเวลาที่ใช้ทั้งหมด เพื่อเสนอ
แผนการใช้เส้นทางเดินรถและการจัดส่งใหม่ ซึ่งผลจากการ
ปรับปรุงสามารถลดระยะทางการขนถ่ายวัสดุลงได้ร้อยละ 
46.55 ในส่วนของแผนกคลังสินค้า และในส่วนของแผนก
จัดส่งสินค้าลดค่าใช้จ่ายลงได้ 35,000 บาทต่อปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10.75 [4] 
 
3.วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ในการก าหนดเส้นทางและการก าหนดจุดที่ตั้งของจุด
รวบรวมยางก้อนถ้วยที่เหมาะสมนั้น พิจารณาจากพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์และปริมาณวัตถุดิบในแต่ละต าบล ซึ่งแต่ละต าบล
มีปริมาณยางก้อนถ้วยที่มากน้อยแตกต่างกัน โดยใช้ข้อมูล
การปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดเลย เป็นฐานข้อมูลผลผลิต
ยางก้อนถ้วย ซึ่งมีพื้นที่กรณีศึกษาโดยรอบรัศมีของโรงงาน 
40 กิ โล เมตรโดยประมาณ  ซึ่ งผลผลิตยางพาราของ 
จังหวัดเลยเฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 270 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี [5] 
เพื่อให้การขนถ่ายยางก้อนถ้วยเป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งใน
การก าหนดจุดขนถ่ายรวบรวมยางก้อนถ้วย ประกอบไปด้วย
รูปแบบปัญหาการเลือกที่ตั้งและรปูแบบปัญหาการขนส่งตาม
รูปแบบดังนี ้
3.1 รูปแบบปัญหาการเลือกที่ต้ัง 
 โดยวิธีการในการแก้ไขปัญหาการจัดตั้งศูนย์รวบรวม
เพื่อขนถ่ายและใช้วิธีการเลือกที่ตั้งจุดรวบรวมโดยใช้รูปแบบ
ปัญหาเลือกต าแหน่งที่ตั้งเดี่ยว (Single Facility Location 

Model) [6] ด้วยระยะทางที่สั้นและต้นทุนที่ต่ าสุด เพื่อ
ก าหนดจ านวนท่ีตั้งโดยใช้รูปแบบสมการที่(1) เพื่อให้ค าตอบ
จากวิธีการแก้ปัญหา  
 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 =   ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗 +  ∑ 𝑓𝑗𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  (1) 

∑ 𝑦𝑖𝑗  ≤𝑚
𝑖=1  𝑚 𝑥𝑗      𝑗 = 1, … , 𝑛  (2) 

∑ 𝑦𝑖𝑗  = 1𝑚
𝑖=1     𝑖 = 1, … , 𝑚  (3) 

𝑦𝑖𝑗  ≥ 0   ∀𝑖𝑗    (4) 
𝑥𝑗 = (0,1)   ∀𝑗   (5) 

โดยที ่
 𝑚 = จ านวนลูกค้า 

 𝑛  = จ านวนแปลงเกษตรกร 
 𝑐𝑖𝑗 = ค่าขนส่งจากลูกค้า i ไปยังจุดขนถ่าย j 
 𝑓𝑗  = ต้นทุนในการจัดตั้งจุดขนถ่าย j 
 𝑦𝑖𝑗 = ตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้า i ต่อคลัง 
       เก็บสินค้า j 
 𝑥𝑗  = ตัวเลือกในการตัดสินใจเป็น 1 เมื่อเลือก 
     จุดขนถ่าย j หรือ 0 เมื่อไม่มีการเลือกจุดใดๆ 

 สมการที่(1) คือ สมการเป้าหมายในการหาค่าใช้จ่าย
รวมต่ าสุด สมการที่(2) ผลรวมของตัวเลือกในการตัดสินใจ
ใดๆ ของลูกค้า i ต่อคลังเก็บสินค้า j ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ตัวเลือกในการจัดตั้งจุดขนถ่าย j สมการที่(3) ผลรวมของ
ตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้า i ต่อคลังเก็บสินค้า j ต้อง
เท่ากับ 1 สมการที่(4) ตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้า i 
ต่อคลังเก็บสินค้า j ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 สมการที่(5) 
ตัวเลือกในการตัดสินใจเมื่อเลือกจุดขนถ่าย j คือ (0,1) หรือ
(Binary) 
3.2 รูปแบบปัญหาการขนส่ง 
เมื่อท าการเลือกสถานที่รวบรวมที่เหมาะสมแล้ว จึงท าการ
จัดเส้นทางของการขนถ่าย(Transshipment Route) [7] 
เพื่อให้การขนถ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัด
เส้นทางการขนถ่ายนั้นได้มีการใช้รูปแบบสมการที่ (6)  
ซึ่งช่วยให้มีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ าสุด 
 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 =   ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1   (6) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 − ∑ 𝑥𝑗𝑖 =  𝑏𝑖
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑗=1    ∀𝑖  (7) 
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𝑥𝑖𝑗  ≥ 0    (8) 
𝑏 >  0    (9) 

  𝑏 =  0    (10) 
  𝑏 <  0    (11) 

 
โดยที ่
 𝑚 = จ านวนลูกค้า 

 𝑛  = จ านวนแปลงเกษตรกร 
 𝑐𝑖𝑗 = ค่าขนส่งจากลูกค้า i ไปยังจดุขนถ่าย j 
 𝑏𝑖  = ปริมาณ, ความต้องการวัตถุดบิ ณ จุด 𝑖 ใดๆ 
 𝑥𝑖𝑗 = ตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้า i ต่อคลัง j  
 สมการที่(6) สมการเป้าหมายในการหาค่าขนส่งรวม
ต่ าสุด สมการที่(7) คือสมการสมดุลระหว่างค่าขนส่ง ค่าเช่า
และการขนถ่ายออกจากจุดกระจายสินค้า สมการที่ (8) 
ตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้า i ต่อคลัง j ใดๆ ต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0 สมการที่(9) ปริมาณผลผลิต ณ จุด i 
ใดๆ สมการที่(10) ปริมาณวัตถุดิบจุดขนถ่าย ณ จุด i ใดๆ  
สมการที(่11) ปริมาณความต้องการวัตถุดิบของโรงงาน 

 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 

 4.1 ต้นทุนค่าขนส่งไปยังโรงงาน 

ต้นทุนในการขนส่งยางก้อนถ้วยในแต่ละต าบลไปยัง
โรงงานและปริมาณยางก้อนถ้วยในแต่ละต าบลซึ่งเป็นข้อมูล
ล่าสุดซึ่งในตารางประกอบไปด้วยจ านวนต าบล ผลผลิตยาง
ก้อนถ้วยต่อ 10 วัน ระยะทางจากต าบลไปยังโรงงาน และค่า
ขนส่งของแต่ละต าบลไปยังโรงงานโดยแสดงดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 : ข้อมูลระยะทางและค่าขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป 

ล าดับ ต าบล 
ผลผลิต 
(ตัน/10

วัน) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ค่าขนส่ง
(บาท/ครั้ง) 

1 ท่าลี ่ 9.27 57 7294.73 

2 หนองผือ 10.51 68 9860.24 

3 อาฮ ี 6.15 68 5774.68 

4 น้ าแคม 30.03 55 22792.77 

5 โคกใหญ ่ 17.70 52 12704.21 

6 น้ าทูน 1.26 64 1116.14 

7 นาด้วง 71.24 62 60955.08 

8 นาดอกค า 94.81 57 74578.53 

9 ท่าสะอาด 46.77 36 23235.34 

10 ท่าสวรรค์ 16.56 36 8225.15 

11 หนองบัว 3.20 48 2118.85 

 
ตารางที่ 1 : ข้อมูลระยะทางและค่าขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป (ต่อ) 

ล าดับ ต าบล 
ผลผลิต 
(ตัน/10

วัน) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ค่าขนส่ง
(บาท/ครั้ง) 

12 ท่าศาลา 14.36 44 8716.36 

13 ร่องจิก 9.10 63 7912.63 

14 ปลาบ่า 12.66 64 11184.62 

15 ลาดค่าง 4.23 70 4082.56 

16 สานตม 15.46 38 8105.91 

17 ภูหอ 10.79 38 5659.59 

18 หนองคัน 2.25 37 1148.85 

20 เลยวังไสย์ 51.75 54 38561.31 

21 แก่งศรีภูมิ 1.46 43 863.40 

22 กุดป่อง 0.53 15 108.68 

23 เมือง 13.24 24 4384.26 

24 นาอ้อ 11.95 31 5112.74 

25 กกดู ่ 98.89 44 60046.77 

26 น้ าหมาน 39.95 28 15437.65 

27 เส้ียว 63.13 32 27878.76 

28 นาอาน 22.62 14 4370.91 

29 นาโป่ง 78.78 7 7610.15 

30 นาดินด า 60.77 20 16771.14 

31 น้ าสวย 80.79 53 59087.06 

32 ชัยพฤกษ ์ 13.17 28 5088.89 

33 นาแขม 52.50 49 35500.50 

34 ศรีสองรัก 33.11 37 16903.41 

35 กกทอง 32.75 41 18529.24 

36 วังสะพุง 12.06 13 2164.24 

37 ทรายขาว 110.04 31 47075.11 

38 หนองหญ้าฯ 51.07 29 20437.21 

39 หนองง้ิว 66.95 20 18477.86 

40 ปากปวน 14.14 4 780.39 

41 ผาน้อย 25.52 20 7042.14 

42 ผาบิ้ง 9.71 24 3214.30 

43 เขาหลวง 89.91 16 19852.13 
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44 โคกขมิ้น 21.00 29 8404.20 

45 ศรีสงคราม 11.11 21 3220.04 

46 หนองหิน 10.44 35 5040.71 

47 ตาดข่า 5.58 47 3619.19 

48 ปวนพ ุ 14.25 47 9240.12 

 
ตารางที่ 1 : ข้อมูลระยะทางและค่าขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป (ต่อ) 

ล าดับ ต าบล 
ผลผลิต 
(ตัน/10

วัน) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ค่าขนส่ง
(บาท/ครั้ง) 

49 เอราวัณ 18.07 35 8728.41 

50 ผาอินทร์ฯ 25.17 36 12502.59 

51 ผาสามยอด 3.12 45 1937.52 

52 ทรัพย์ไพวัลย ์ 33.32 58 26671.33 

 

ต้นทุนค่าขนส่งในการวิ่งของรถบรรทุกจากแต่ละต าบล
ไปยังโรงงานแปรรูปซึ่งค านวนได้จากสมการ(12) 

 
ค่าขนส่ง = ต้นทุนรถบรรทุก x ปริมาณ x ระยะทาง     (12) 

 
จากการศึกษาต้นทุนค่าขนส่งของรถบรรทุกหกล้อเฉลี่ย

อยู่ที่ 13.8 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร โดยที่ต้นทุนค่าขนส่งนี้มา
จากผู้เช่ียวขาญและผู้ประกอบการขนส่งในท้องถิ่น ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าต้นทุนในการขนส่งรวมคือ 793,326 บาทต่อ
ครั้ง ซึ่งเฉลี่ยแต่ละต าบลมีการขนส่ง 3 ครั้งต่อเดือน โดยการ
ขนส่งยางก้อนถ้วยในแต่ละต าบลมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน 
4.2 ต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้น 
(1) การเลือกต าแหน่งจุดขนถ่าย 

จากการใช้รูปแบบการจัดตั้งจุดรวบรวมเพื่อการขนถ่าย
ยางก้อนถ้วย โดยการก าหนดจุดที่ เหมาะสมให้ เป็นจุด
รวบรวมโดยการใช้รูปแบบปัญหาเลือกต าแหน่งที่ตั้งเดี่ยว 
(Single Facility Location Model) ร่ ว ม กั บ ก า ร ใ ช้
โปรแกรมเชิงเส้นตรง ในการแก้ไขปัญหา จะได้ 6 จุด ซึ่ง
ประกอบด้วย โคกใหญ่ ท่าสะอาด หนองบัว หนองคัน  
กุดป่อง หนองหญ้าปล้อง จากทั้งหมด 52 จุดตัวเลือก 
โดยต้นทุนค่าเช่าสถานที่ขนถ่ายเฉลี่ยต่อจุดอยู่ที่ 2500 บาท
ต่อเดือน หรือ 833.33บาทต่อ 10 วัน 
 (2) การก าหนดเส้นทางการขนส่งใหม่และปัจจุบัน 

จากการใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงในการแก้ไขปัญหา
ข้างต้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้น ามารวบรวมและระบุต าแหน่งเพื่อ
ก าหนดเส้นทางการขนถ่าย(Transshipment) ที่เหมาะสม 
ซึ่งในแต่ละต าบลมีเส้นทางไปยังโรงงานและเส้นทางไปยังจุด
รวบรวมที่แตกต่างกัน จากการก าหนดเส้นทางของแต่ละ
ต าบล ซึ่งจะได้เส้นทางการขนถ่ายดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 การก าหนดเส้นทางของการขนถ่ายยางก้อนถ้วย 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

จุดขนถ่าย ต าบลที่เข้าบริการ จุดขนถ่าย ต าบลที่เข้าบริการ 

โรงงาน
(Facility) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,
50,51,52 

โคกใหญ่
(DP1) 

5 

ท่าสะอาด
(DP2) 

7,8 

หนองบัว
(DP3) 

6,11,13,14,15 

หนองคัน
(DP4) 

18 

กุดป่อง
(DP5) 

4,23,24,25, 
31,32,33,34 

หนองหญ้าฯ
(DP6) 

52 

โรงงาน
(Facility) 

1,2,3,9,10,12,16,
17,19,20,2122,2
6,27, 
28,29,30,35,36,
37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51, 

ค่าขนส่งรวม
(บาท) 

793,326 
ค่าขนส่งรวม

(บาท) 
764,118 

 
 จากการจัดตั้งสถานีขนถ่าย 6 จุด และปรับปรุงจัด
เส้นทางการขนถ่ายที่ เหมาะสมนั้นจะได้ต้นทุนค่าขนส่ง
ทั้งหมดคือ 764,118 บาทต่อครั้ง  
 
4.3 ผลจากการใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้น 
 จากการขนส่งยางก้อนถ้วยในปัจจุบันได้มีต้นทุนค่า
ขนส่งโดยไม่มีจุดรวบรวมคือ 793,326 บาทต่อครั้ง และ
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หลังจากการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้นเมื่อ
เปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าช่วยลดต้นทุนในด้านการขนส่งลง 
ท าให้ต้นทุนรวมการขนส่งคือ 764,118 บาทต่อครั้ง ซึ่ง
โดยรวมแล้วลดลงร้อยละ 3.05 หรือ 24,207 บาทต่อครั้ง 
และเมื่อจัดตั้งจุดรวบรวมยางก้อนถ้วย 6 จุด เฉลี่ยค่าเช่ารวม
ทั่งหมด 5,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งจาการปรับปรุงมีค่าใช้จ่าย
รวมคือ 769,118 บาทต่อครั้ง ดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2  
 

 
รูปที่ 1 แผนภูมแิสดงต้นทุนค่าขนส่ง 

 

 
รูปที่ 2 แผนภูมแิสดงต้นทุนการจัดตั้งจุดขนถ่าย 

 
5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลข้างต้น ในการขนส่ง
ยางก้อนถ้วยเข้าสู่โรงงานเพียงแบบเดียวพบว่ามีต้นทุนรวม
ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 28,559,736 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่
มากพอสมควร ในบทความนี้จึงท าการปรับปรุงตั้งเป้าหมาย
เพื่อให้ประหยัดต้นทุนรวมให้มีค่าต่ าสุด โดยการใช้รูปแบบ
วิธีการเทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้นในการจัดตั้งสถานีขนถ่าย
ยางก้อนถ้วยและก าหนดเส้นทางในการขนส่ง ซึ่งจากการ
ปรับปรุงท าการแก้ไขปัญหาโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงท าให้
เกิดต้นทุนรวมใหม่ประกอบด้วยต้นทุนค่าขนส่งยางก้อนถ้วย
และค่าเช่าสถานที่รวบรวมยางก้อนถ้วยขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายรวม

ทั้งหมดที่ได้อยู่ที่ประมาณ 27,688,256 บาทต่อปี และจาก
การเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งยางก้อนถ้วยแบบเดิมพบว่า
ลดลงร้อยละ 3.05 หรือ 871,479 บาทต่อปี จึงสรุปได้ว่าเมื่อ
ท าการปรับปรุงโดยการก าหนดจุดขนถ่ายและจัดเส้นทาง
รถบรรทุกให้เหมาะสมจะท าให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งรวม
และการใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นตรงจะช่วยลดระยะเวลา
ในการค้นหาค าตอบได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ เพื่อพัฒนาทางเลือกส าหรับการให้บริการผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์
คือลดเวลาการรอคอยของผู้ป่วยและญาติ การด าเนินวิจัยได้เลือกศึกษากระบวนการ ณ จุดจ่ายยา เพราะมีผู้ป่วยมาใช้
บริการจ านวนมากที่สุด ส่งผลให้ผู้ป่วยรอรับยานานกว่าค่าเวลามาตรฐานที่โรงพยาบาลกรณีศึกษาก าหนด จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาหาทางเลือกเพื่อปรับปรุงการให้การบริการมีประสิทธิภาพ จากการศึกษากระบวนการให้บริการ ณ จุดจ่ายยา 
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนการพิมพ์ฉลากยา, ขั้นตอนการจัดยา, ขั้นตอนการตรวจสอบยา, ขั้นตอนการจ่าย
ยา จากนั้นการด าเนินงานวิจัยได้พัฒนาทางเลือกส าหรับการให้บริการ โดยมีข้อจ ากัดคือไม่จ้า งบุคลากรเพิ่มเติมแต่
สามารถจัดสรรให้เหมาะสมได้ ซึ่งการสร้างทางเลือกได้มาจากกระบวนการระดมสมองและวิเคราะห์จากบุคลากร ณ จุด
จ่ายยาและกลุ่มผู้วิจัย สามารถจ าแนกได้ 3 ทางเลือก ได้แก่ 1. การเพิ่มเจ้าหน้าที่เภสัชกรในการจัดยาเพิ่ม 1 คน ในช่วง
เวลา 10.30-14.30 น. 2. การเพิ่มเภสัชกรในการตรวจสอบยาเพิ่ม 1 คน ในช่วงเวลา 10.30-14.30 น. และ 3. การเพิ่ม
เภสัชกรในการจ่ายยาเพิ่ม 1 คน ในช่วงเวลา 10.30-14.30 น.  ผลจากการจ าลองสถานการณ์ 3 ทางเลือก พบว่า
ทางเลือกที่ 2 คือ การเพิ่มเภสัชกรในการตรวจสอบยาเพิ่ม 1 คน ในช่วงเวลา 10.30-14.30 น. เป็นทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์
ที่ดีที่สุด คือ มีเวลาเฉลี่ยในระบบแถวคอยเท่ากับ 557.13 วินาที คิดเป็นลดลงจากวิธีปัจจุบันร้อยละ 14.68 และมีเวลา
เฉลี่ยในแถวคอยมีค่าเท่ากับ 463.97 วินาที คิดเป็นลดลงจากวิธีปัจจุบันร้อยละ 25.93 นอกจากนั้นทางเลือกที่ 2 ยัง
สามารถรองรับ ผู้มาใช้บริการได้สูงสุด 398 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากวิธีปัจจุบันร้อยละ 4.74 จึงกล่าวได้ว่าเทคนิคการ
จ าลองสถานการณ์เป็นเทคนิคที่สามารถพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์จริงภายใต้ข้อจ ากัดด้านบุคลากรของ
กรณีศึกษา 
ค าหลัก  การจ าลองสถานการณ,์ ระบบแถวคอย, โรงพยาบาลชุมชน 

 
Abstract 

This research applied a simulation technique to provide alternatives for servicing patients with the 
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aim of reducing the waiting time of patients and their relatives. This research selected processes at a 
drug dispensing section for studying, since it receives the high number of patients, so the waiting time 
is longer than the standard time set by the hospital. Hence, there is the need of looking for alternatives 
to increase service efficiency. From researching processes at the drug dispensing section, there are four 
steps: medicine label printing, arrangement, verification and dispensing. The research then developed 
service alternatives with the condition of no hiring additional employees but instead allocating current 
employees wisely. Alternative development came from brainstorming and analyzing staffs at the drug 
dispensing section, and our group of researchers came up with three alternatives as follows: 1. adding 
one more pharmacist for arrangement during 10.30 -14.30, 2. adding one more pharmacist for verification 
during 10.30 -14.30, and 3. adding one more pharmacist for dispensing during 10.30 -14.30. The results 
of simulating those three alternatives shows that the second alternative, which is adding one more 
pharmacist for medicine verification during 10.30-14.30, provided the optimum: average time of queuing 
system is equal to 557.13 seconds, which decreases from the current step by 14.68%, and average time 
of queuing is equal to 463.97 seconds, which decreases from the current step by 25.93%. In addition, 
the second alternative supports up to 398 patients, which increases from the current step by 4.74%. 
Therefore, it can be concluded that simulation can be used to develop alternatives suitable for real 
situations under the given employee condition of the case study. 
Keywords:  Simulation, Queuing System, Community Hospital 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ให้บริการ
ในด้านสาธารณสุขท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีจ านวนมากขึ้น
จึงส่งผลดีต่อประชาชน อย่างไรก็ตามยังพบว่าหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ
เพิ่มคุณภาพในการบริการจึงเป็นเรื่องส าคัญ หน่วยงานที่
ให้บริการด้านสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกัน จึง
จ าเป็นต้องมีการเพิ่มการให้บริการเพื่อให้ผู้มารับบริการเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุด จากข้อมูลส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขปี พ.ศ. 2558 มีโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 745 
แห่ง หรือ ร้อยละ 84.27 ของโรงพยาบาลภาครัฐทั้งหมด 
ดังนั้นกลุ่มวิจัยจึงเลือกโรงพยาบาลชุมชนเป็นกรณีศึกษา 
โรงพยาบาลกรณีศึกษาซึ่งมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง 
โดยมีกระบวนการในการให้บริการ ตั้งแต่การอ านวยความ
สะดวกที่จุดประชาสัมพันธ์ การต้อนรับของแผนกผู้ป่วยนอก
ไปจนถึงการรับยาและการบริการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการ

บริการคลินิกพิเศษ เพราะเป็นงานที่ต้องให้บริการเพิ่มจาก
การบริการปกติจากกระบวนการดังกล่าว ท าให้มีผู้คนเข้ามา
ใช้บริการเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจุดจ่ายยาที่มีหน้าที่ใน
การให้ค าแนะน าและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง จะมีผู้มารับบริการ
เป็นจ านวนมากกว่าจุดบริการอื่นๆ 
 จากการศึกษากระบวนการให้บริการดังกล่าว พบว่า
การบริการผู้ป่วยนอกเป็นจุดที่มีผู้มารับบริการจ านวนมาก 
โดยเฉพาะจุดจ่ายยาจะมีผู้มารับบริการมากกว่าจุดอื่น เพราะ
ต้องให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจึงถือว่าเป็นจุดที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น
และเตรียมการให้บริการผู้ป่วยที่มีจ านวนมากขึ้น จาก
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการรอรับยาของผู้ป่วยระหว่าง ปี 
พ.ศ. 2557 – 2559 พบว่ามีค่าเฉลี่ยนเวลารอคอยรับยา 
18.17 นาที และมีแผนผังขั้นตอนการจ่ายยาแสดงดังรูปที่ 1 
เริ่มจากผู้ป่วยวางบัตรลงในตะกร้าที่ช่องบริการ เจ้าหน้าท่ีน า
บัตรผู้ป่วยมากรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ฉลากยาผ่านระบบ LAN 
และส่งข้อมูลไปฝ่ายการเงิน เภสัชกรก็จะท าการจัดยาพร้อม
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กับฝ่ายการเงินที่ท าการตรวจสอบสิทธิ์ในการเบิกจ่ายหรือ
ช าระค่าบริการ เมื่อผู้ป่วยจ่ายเงินแล้ว จะส่งใบเสร็จให้กับ
เจ้าหน้าที่เพื่อท าการตรวจสอบยา หากจัดยาไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากอ่านฉลากผิดหรือหยิบยาผิด จึงกลับไปจัดยาใหม่ 
ถ้าจัดถูกต้องเภสัชกรจะอธิบายการใช้ยาและจ่ายยาให้กับ
ผู้ป่วย แล้วผู้ป่วยจึงออกจากระบบจุดบริการผู้ป่วยนอก 

รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการจ่ายยา 

 
2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษางานวิจัยในอดีต กลุ่มผู้วิจัยได้พิจารณาศึกษา
งานวิจัยที่น าการจ าลองสถานการณ์มาแก้ปัญหาระบบ
แถวคอยท้ังในงานบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 จารุพงษ์ บรรเทา และคณะ[1] ได้ท าการศึกษาการ
บริหารการจัดสรรก าลังบุคลากร ณ จุดจ่ายยาในโรงพยาบาล
ชุมชนด้วยการใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ ได้ใช้การ
จ าลองสถานการณ์ในการแก้ปัญหาการรอคอยรับบริการการ
จ่ายยาของผู้ป่วยนอก และ การเพิ่มบุคลากรในบางจุดการ
ท างาน 

 ปอแก้ว เรืองเพ็ง[2] ได้ท าการศึกษาการจ าลองระบบ
แถวคอยแผนกผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา คลินิกอายุรกรรม 
โรงพยาบาลพัทลุง โดยใช้วิธีการเพิ่มบุคคลากรเข้าไปในส่วน
ต่างๆ และลดบุคคลกรในบางส่วน ท าให้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยรอ
คอยลดลง 
 ยลดา  โฉมยา  และ  อุ ดม  จั นทร์ จ รั สสุ ข [3] ไ ด้
ท าการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพแถวคอยโดยใช้การ
จ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษา ระบบการให้บริการผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลล าลูกกา เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีการ
เปิดบริการคลินิกพิเศษ ซึ่งให้บริการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ 
และวันศุกร์ ท าให้จ านวนผู้ป่วยในวันดังกล่าวมีจ านวนมาก 
และเกิดการรอคอยในขั้นตอนต่างๆ จึงเก็บรวบรวมข้อมูล
เวลาการมาถึงของผู้ป่วยและเวลาการให้บริการในขั้นตอน
ต่างๆ โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบทางสถิติน า เสนอ
แบบจ าลองสถานการณ์ที่ถูกปรับปรุง 3 แนวทาง สามารถ
สรุปได้ว่าทางเลือกที่ดีท่ีสุด คือการเพิ่มช่องบริการจ่ายยาเพิ่ม
อีก 1 ช่อง ท าให้ลดระยะเวลารับบริการเฉลีย่ของผู้ป่วยพิเศษ
ลง 20.90% และลดระยะเวลารับบริการเฉลี่ยของผู้ป่วยนอก
ลง 29.09% 
 ประชาสันต์ แว่นไธสง[4] ได้ท าการศึกษาการลด
ระยะเวลาการให้บริการส าหรับโรงพยาบาลทางจิตเวชด้วย
เทคนิคการจ าลอง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 08.01 
– 16.00 น. รวม 20 วัน มีผู้ รับบริการ 3 ประเภท คือ 
ผู้รับบริการรายใหม่ รายเก่า รับยาเดิม คิดเป็นร้อยละ 45.31 
ร้อยละ 68.54 และร้อยละ 72.87 ของเวลาให้บริการ  ซึ่งมี
เวลารอคอยรับบริการสูง ส่งผลให้เวลาให้บริการโดยรวมของ
ผู้รับบริการแต่ละประเภทสูงขึ้นและสูงกว่าเวลามาตรฐาน 
แนวทางที่สามารถลดเวลาให้บริการ คือ ปรับตารางเวลาการ
ออกตรวจของแพทย์แต่ละช่วงเวลา เปลี่ยนแปลงจ านวนผู้
ให้บริการรับยาเดิม แบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพิ่มจ านวน
ผู้ให้บริการจาก 2 คน เป็น 3 คน จากการปรับค่าตัวแปร
ต่างๆที่กล่าวมา สามารถลดเวลาการให้เวลาโดยรวมได้
มากกว่าร้อยละ 10 ของเวลาให้บริการโดยรวมแต่ละประเภท 
คือ ผู้รับบริการรายใหม่ลดลง ได้ร้อยละ 21.83 ผู้รับบริการ
รายเก่าลดลงได้ร้อยละ 25.93 และผู้รับบริการรับยาเดิม
ลดลงได้ถึงร้อยละ 33.33 นอกจากนี้เวลาที่ลดลงยังมีค่า

เบกิได ้

ผูป่้วยเขา้ระบบ 

ยืน่บตัร
ประจ าตวั 

พมิพฉ์ลาก
ยา 

จดัยา 
ตรวจสอบสทิธิ ์
เบกิ/ช าระเงนิ 

ช าระเงนิ 

อธบิายการใชย้า/จ่ายยา 

ผูป่้วยออกจากระบบ 
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ใกล้เคียงกับเวลาให้บริการมาตรฐาน 
 สัทธพงศ์ ใจจิตร[5] ได้ท าการวิเคราะห์การท างานของ
ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลป่าซาง 
จังหวัดล าพูน โดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์แถวคอย ผลการ
วิเคราะห์และท าการปรับปรุงระบบแถวคอยด้วยวิธีการ
จ าลองสถานการณ์ ซึ่งการด าเนินการวิจัยสามารถลดเวลา
ของค่าเฉลี่ยเวลาการให้บริการจาก 88.33 นาที เป็น 75.91 
นาที ซึ่งคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 14.1 นอกจากงานวิจัยที่กล่าว
มายังพบว่านักวิจัยท่านอื่นๆ ที่ได้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ระบบแถวคอย ได้แก่ ปิยพร[6] ได้ท าการวิเคราะห์ระบบ
แถวคอยของผู้ใช้บริการทางพิเศษกรณีศึกษาด่านประชาช่ืน 
ศิริรักษ์[7] ได้ศึกษาการจัดการระบบแถวคอยในงานบริการ
ของธนาคาร และ ด ารงฤทธิ์[8] ได้ศึกษาระบบแถวของการ
รับสมัครนักศึกษา เป็นต้น 
 จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้วิจัยจึงได้
แนวทางการพัฒนาทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิการบริการ
ผู้ป่วย ณ จุดจ่ายยา ด้วยการจัดสรรทรัพยกรด้านบุคลากรให้
เหมาะสมตามช่วงเวลา และวิ เคราะห์ผลการจ าลอง
สถานการณ์ที่เหมาะสมกับกรณีศึกษาต่อไป 

 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วยที่มารับ
บริการ ณ จุดจ่ายยา โดยใช้บัตรคิวบันทึกเวลาเข้า-ออกของ
ผู้ป่วย และใช้นาฬิกาจับเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 
08.30-16.30 น. ของวันท าการจันทร์-ศุกร์ ข้อมูลที่ท าการ
เก็บ ได้แก่ ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย จ านวนผู้มารับบรกิาร 
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการจ่ายยา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1) ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย เก็บข้อมูลโดยการใช้
บัตรคิวส าหรับบันทึกเวลาเข้า-ออกของผู้ป่วย โดยเริ่มบันทึก
เวลาเข้าตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มวางบัตรใส่ตะกร้าและบันทึกเวลา
ออกเมื่อผู้ป่วยมารับยาแล้วออกจากระบบ 
 2) จ านวนผู้มารับบริการ เก็บข้อมูลตามจ านวนบัตรคิว
ส าหรับบันทึกเวลาเข้า-ออกของผู้ป่วย 
 3) จ านวนผู้ปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลจากการสอบถามจาก

เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน 
 4) ขั้นตอนการจ่ายยา ดังแสดงในรูปที่ 1 และท าการ
จับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาในแต่ละขั้นตอนการจ่ายยา 
โดยพิจารณาการหาจ านวณครั้งการจับเวลาให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง 
3.2 การวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูล (Distribution Fitting) 
 การวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูล จากการเก็บข้อมูลการ
จับเวลากระบวนการท างาน ณ จุดจ่ายยา แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ โดยการใช้โปรแกรม Expert Fit ใน
โปรแกรม Flexsim เพื่อหาลักษณะการแจกแจงของข้อมูลดัง
แสดงตัวอย่างในรูปที่ 2 
 

  
รูปที่ 2 ตัวอย่างวิเคราะหก์ารแจกแจงข้อมูล 

 

3.3 การสร้างตัวแบบจ าลองสถานการณ์   
 การสร้างตัวแบบจ าลองสถานการณ์ ด้วยโปรแกรม 
Flexsim มาประยุกต์ใช้ในการจ าลองกระบวนการท างาน ณ 
จุดจ่ายยาเมื่อสร้างตัวแบบจ าลองสถานการณ์เสร็จแล้วน าค่า 
พารามิเตอร์ต่างๆ มาก าหนดคุณสมบัติในแต่ละกระบวนการ 
ไปแทนค่าลงในตัวแบบจ าลองสถานการณ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของตัวแบบจ าลองสถานการณ์การดังตัวอย่าง
รูปที ่3 และรูปที่ 4 
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รูปที่ 3 ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ ดว้ยโปรแกรม Flexsim 

 

 
รูปที่ 4 แสดงการค่า Distributions ใน object ของ process 

 

3.4 การสร้างทางเลือกแตล่ะทางเลือก 

การพิจารณาสร้างทางเลือกเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
จ่ายยา ณ จุดจ่ายยา กลุ่มผู้วิจัยได้พิจารณาสร้างทางเลือก
จากการเพิ่มบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เข้าไปช่วยในขั้นตอน
ที่ใช้เวลาด าเนินการมาก 3 ขั้นตอน ในช่วงเวลา 10.30 – 
14.30 น. คือ ทางเลือกที่ 1 ขั้นตอนจัดยา ทางเลือกที่ 2 
ขั้นตอนตรวจสอบยา และทางเลือกที่ 3 ขั้นตอนจ่ายยา 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 การวิ เคราะห์ผลด า เนินงาน จะท าการสร้างตั ว
แบบจ าลองสถานการณ์แต่ละทางเลือกขึ้นมา และท าการรัน
ตัวแบบจ าลองเป็นจ านวน 30 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบทางเลือก
แต่ละทางเลือก โดยจะเลือกค่าที่ดีที่สุดในแต่ละทางเลือก 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลาแต่ละทางเลือกในระบบแถวคอย (วินาที) 

5. สรุป 
 จากผลการด าเนินงานวิจัย กลุ่มผู้วิจัยได้พิจารณา 
เปรียบเทียบตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ เวลาในระบบเฉลี่ย,เวลา
ในแถวคอยเฉลี่ย และจ านวนผู้มารับบริการ จะแสดงได้ดังรูป
ที่ 4 

 
รูปที่ 4 กราฟการเปรียบเทยีบตัวชีว้ัด 3 ตัวชี้วัด 

เวลาในระบบ

แถวคอย 

(วินาที) 

เวลาใน

ปัจจุบัน 

ทางเลือก

ที่ 1 

ทางเลือก

ที่ 2 

ทางเลือก

ที่ 3 

ค่าเฉลี่ย 1210.15 613.66 557.13 584.53 

ค่ามาตรฐาน 122.72 82.21 43.65 113.26 

ค่ามากที่สุด 1512.36 778.99 669.81 914.95 

ค่าน้อยที่สุด 1000.66 470.15 487.79 443.87 
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           จากรูปที่ 4 พบว่าทางเลือกที่ 2 คือการเพิ่มเภสัช
กรในการตรวจสอบยาเพิ่ม 1 คน ในช่วงเวลา 10.30 น.–
14.30 น. มีเวลาเฉลี่ยในระบบแถวคอยทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 
557.13 วินาที ซึ่งเวลาเฉลี่ยในระบบแถวคอยทั้งหมดใน
ปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 653.02 วินาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 
14.68 นอกจากน้ันยังพบว่าเวลาเฉลี่ยในแถวคอยมีค่าเท่ากับ 
463.97 วินาที ซึ่งเวลาเฉลี่ยในแถวคอยในปัจจุบันมีค่าเทา่กบั 
626.4 วินาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.93 และสามารถรองรบั
ผู้มาใช้บริการได้สูงสุด 398 คน ซึ่งมากกว่าปัจจุบันที่รองรับ
ได้ 380 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74 
 จากสรุปผลการวิจัยดังที่กล่าวมา การน าเทคนิคการ
จ าลองสถานการณ์มาประยุกต์ใช้ในระบบแถวคอย ช่วย
สนับสนุนการพัฒนาทางเลือกและการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับความพึ่ง
พอใจของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการได้อีกทางหนึ่ง ในการน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้จริงและการพัฒนาต่อไป ควร
พิจารณาสถานการณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การให้บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน การให้บริการผู้ป่วยคลีนิกพิเศษในวันเวลาที่แพทย์
ก าหนด รวมถึงการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านยา เพื่อ
พัฒนาระบบการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะวิจัยขอขอบพระคุณ คุณ ภก.เด่นชาย เต็งพิมาย 
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และบุคลากรทุกท่านในฝ่ายเภสัช
กรรมของโรงพยาบาลกรณีศึกษา ที่มีส่วนสนับสนุนและ
อนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] จารุพงษ์ บรรเทา และคณะ, การบริหารการจัดสรรก าลัง

บุคลากร ณ จุดจ่ายยาใน โรงพยาบาลชุมชนด้วยการใช้
เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ , การประชุมวิชาการ
ข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552 

[2] ปอแก้ว เรืองเพ็ง, การจ าลองระบบแถวคอยแผนกผู้ป่วย
นอก กรณีศึกษาคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง , 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 6(3), 2556 
[3] ยลดา โฉมยา และ อุดม จันทร์จรัสสุข , การปรับปรุง

ประสิทธิภาพแถวคอยโดยใช้การจ าลองสถานการณ์ 
กรณีศึกษาระบบการให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลล า
ลกูกา, วารสารวิศวสารลาดกระบัง, 30(1): 43-48, 2556  

[4] ประชาสันต์ แว่นไธสง, การลดระยะเวลาการให้บริการ
ส าหรับโรงพยาบาลทางจิตเวชด้วยเทคนิคการจ าลอง , 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, 2555 

[5] สัทธพงศ์ ใจจิตร, การวิเคราะห์การท างานของระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกของ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัด
ล าพูน, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
2550 

[6] ปิยพร สุวรรณรัตน์, การวิเคราะห์ระบบแถวคอยของ
ผู้ ใ ช้บริการทางพิ เศษ กรณีศึกษาด่านประชา ช่ืน , 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์การจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ , 
2555 

[7] ศิริรักษ์ แย้มสุวรรณ, การจัดระบบคิวการให้บริการเพื่อ
ลดระยะเวลาการรอคอย กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน) สาขา A, วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 2551 

[8] ด ารงฤทธิ์  พลสุวัตถิ์ , การวิ เคราะห์ระบบแถวคอย 
กรณีศึ กษาการรับสมัครนักศึ กษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ , 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. 2551 

 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1130 

 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจ าลองแบบปัญหา เพื่อลดเวลารอคอยในการรับ
บริการของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลวารินช าราบ 

An Application of Queuing Theory and Simulation for Reducing Waiting 
Time of Out-patients  of Warinchamrab Hospital 

 
สุเมธา  ศรลีะคร* และ สมบัติ สินธุเชาวน ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
E-mail: H_Bond.omo@hotmail.com* 

 

Sumatha  Srilakorn1* and Sombat Sindhuchao 
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ubonratchathani University 

E-mail: H_Bond.omo@hotmail.com* 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจ าลองแบบปัญหาในการจ าลองสถานการณ์การเขา้รับบริการ
ของผู้ป่วย ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการลด
เวลารอคอยเฉลีย่ของผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการ ในปัจจุบันผู้ป่วยนอกแต่ละคนต้องรอคอยเพื่อเข้ารบับริการทุกจุดบริการ
โดยเฉลี่ย 396.65 นาที ผู้วิจัยไดส้ร้างแบบจ าลองสถานการณ์จริงดว้ยโปรแกรม Arena เพื่อใช้วิเคราะห์วิธีการปรับปรุง
แก้ไขลดเวลารอคอยของผู้ป่วย จากผลการทดลองพบว่าแนวทางการปรับปรุงที่ดีท่ีสุดคือ การเลื่อนเวลาการท างานของ
แพทย์และพยาบาลแตล่ะแผนกเรว็ข้ึน 30 นาที และแผนกจ่ายยาเปิดให้บริการเร็วขึ้น 1 ช่ัวโมง จะสามารถลดเวลารอ
คอยเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งระบบได้ 111.65 นาที หรือลดลงจากเดมิ 28.15 % เมื่อท าการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายรวมของระบบ
แถวคอย พบว่า จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 1,534 บาท/วัน หรือ 552,240 บาท/ปี  
ค าหลัก  ทฤษฎีแถวคอย, การจ าลองสถานการณ,์ แผนกผู้ป่วยนอก 

 
Abstract 
This research involves the application of the queuing theory and simulation for simulating the 
situation of patients receiving services in the out-patient department of Warinchamrab Hospital, Ubon 
Ratchathani with the objective of finding alternatives to reduce the average waiting time of patients 
who come for service. At the present each out-patient has to wait at all service points for 396.65 
minutes on the average. The simulation model has been generated using the Arena program to 
analyze the improvement methods of reducing the waiting time of the patients. From the experiment 
results, the best alternative is to have doctors and nurses to start working 30 minutes earlier and the 
drug department opens one hour earlier which can reduce the average waiting time for 111.65 
minutes or reducing by 28.15%. When analyzing the total cost of the queuing system, it is found that 
the total cost can be reduced by 1,534 Baht per day or 552,240 Baht per year. 
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1. บทน า 
 การได้รับการบริการจากโรงพยาบาลที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดี ย่อมเป็นที่คาดหวังของ
ผู้ป่วยที่ เข้ามารับบริการ แต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลของ
รัฐบาลประสบปัญหาการบริการไม่ทั่วถึง เนื่องจากจ านวน
ของผู้ป่วยทีเ่ข้ามารับบริการเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง จึง
ท าให้เกิดแถวคอยขึ้นในการให้บริการ[1] นอกจากนั้นยัง
ส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียเวลาในการรอคอยที่ยาวนานมาก
เกินไป  

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและ
การจ าลองแบบปัญหาเพื่อหาแนวทางในการลดเวลารอคอย
ของผู้ป่วย โดยเลือกกรณีศึกษา คือ แผนกผู้ป่ วยนอก 
โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์จริงด้วยโปรแกรม Arena และใช้
วิเคราะห์วิธีการปรับปรุงแก้ไขลดเวลารอคอยของผู้ป่วย 
หลั งจากได้ ผลจากการจ าลองสถานการณ์  ผู้ วิ จั ย ได้
เปรียบเทียบแนวทางการปรับปรุงที่สามารถลดเวลารอคอย
ของผู้ป่วยได้มากที่สุด และเกิดค่าใช้จ่ายจากการรอคอยน้อย
ที่สุด เพื่อหาแนวทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการผู้ป่วย 
 

2. วิธีการด าเนินงาน 
 ส าหรับขั้นตอนวิธีการด าเนินงานนั้น ผู้วิจัยได้มีการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของกรณีศึกษา 

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เปิดให้บริการตรวจรักษา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ) และเวลา 
16.00 – 18.00 น. (นอกเวลาราชการ) ส่วนในวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ เปิดใหบ้ริการเวลา 08.00 – 12.00 น. โดยเฉพาะ
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเป็นจ านวน
มาก ท าให้เกิดแถวคอยที่ยาวนาน ส าหรับการให้บริการของ
แผนกผู้ป่วยนอก ได้แยกประเภทผู้ป่วยเป็น 4 ประเภท คือ    
1. ผู้ป่วยทั่วไป  

2. ผู้ป่วยผูสู้งอายุ  
3. ผู้ป่วย หู คอ จมูก ปาก  
4. ผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม  
ซึ่งมีข้ันตอนการให้บริการ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1  
 

  
รูปภาพที ่1 แสดงการให้บรกิารผู้ป่วย ของแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยระบบการเข้ารับบริการของแผนกผู้ป่วยนอก เริ่ม
จากผู้ป่วยประเภทต่างๆ เข้ารบับริการ ณ จุดให้บริการแจก
บัตรคิว และคัดกรองผู้ป่วยเพื่อคัดแยกผู้ป่วยแต่ละประเภท 
จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะส่งผู้ป่วยไปยงัจุดบริการวดัชีพจรและซัก
ประวัติ ก่อนเข้าจุดบริการตรวจรักษา เมื่อแพทย์ตรวจ
วินิจฉัยโรคเสร็จแล้ว และส่งผู้ป่วยไปรับยา ณ จุดบริการจ่าย
ยา ในกรณีทีแ่พทยต์้องวินิจฉัยเพิม่เติม แพทย์จะให้ผู้ป่วยไป
เจาะเลือด หรือ X-Ray ก่อน แล้วกลับมาพบแพทย์อีกครั้ง 
เมื่อผู้ป่วยรับยาเสรจ็แล้ว ก็ถือว่าออกจากระบบการให้บริการ 

ซึ่งในข้ันตอนการแจกบัตรคิวและคัดกรองผู้ป่วยนี้ 
ผู้วิจัยเห็นว่ามีแถวคอยเกิดขึ้นไมม่าก ผู้วิจัยจึงไมไ่ด้ก าหนดให้
อยู่ในระบบแถวคอยที่ท าการศึกษาวิจัย และได้ก าหนดใหจุ้ด
บริการวัดชีพจรและซักประวตัิเปน็จุดแรกของระบบแถวคอย
ในการท าวิจัย  ส าหรับบุคลากรและเวลาที่ให้บริการโดย
เฉลี่ยของแผนกผู้ป่วยนอก ดังแสดงดังตารางที่ 1 

 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1132 

 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลากรผู้ให้บรกิาร ของแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลวารินช าราบ 

ชนิดผู้ป่วย/จุดบรกิาร 
ประเภทผู้
ให้บริการ 

จ านวน
(คน) 

เวลา
ให้บริการ

เฉลี่ย 
(นาที) 

ทั่วไป 

วัดชีพจร พยาบาล 1 2.27 

ซักประวัติ 1 พยาบาล 1 1.56 

ซักประวัติ 2 พยาบาล 1 2.03 

ตรวจรักษา ห้อง2 แพทย ์ 1 4.56 

ตรวจรักษา ห้อง3 แพทย ์ 1 6.27 

ตรวจรักษา ห้อง4 แพทย ์ 1 6.30 

ผู้สูง 
อาย ุ

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

พยาบาล 1 1.87 

ตรวจรักษา ห้อง1 แพทย ์ 1 6.47 

หู คอ 
จมูก 
ปาก 

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

พยาบาล 1 3.43 

ตรวจรักษา ห้อง6 แพทย ์ 1 5.46 

ศัลย-
กรรม 

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

พยาบาล 1 6.02 

ตรวจรักษา ห้อง5 แพทย ์ 1 4.93 

ทุกชนิด 

X-Ray เจ้าหน้าที ่ 2 2.44 

ตรวจเลือด เจ้าหน้าที ่ 2 41.05 

จัดยา  เจ้าหน้าที ่ 4 12.14 

จ่ายยา ห้อง1 เภสัชกร 1 0.955 

จ่ายยา ห้อง2 เภสัชกร 1 0.89 

จ่ายยา ห้อง3 เภสัชกร 1 1.91 

 
2.2 การเก็บบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการท าวิจัย ผู้วิจยัได้ใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ในการบันทกึข้อมูลในช่วงเวลา 06.40 – 11.30 น. ของวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 3 วันท าการ และน าข้อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้าง
แบบจ าลองปัญหา ซึ่งข้อมลูที่ได้ท าการเก็บบันทึกนั้น มี
ดังต่อไปนี ้
2.2.1 เวลาที่เข้ามาในระบบ คือ เวลาที่ผู้ป่วยเข้ามารับบัตร
คิวในจุดบริการต่างๆ ของระบบแถวคอย  

2.2.2 เวลาที่เริ่มรับบริการ คือ เวลาที่เจ้าหน้าท่ีเริ่มให้บริการ
ผู้ป่วย ตามบัตรคิวท่ีแจกให้ในกรณีแรก 
2.2.3 เวลาที่รับบริการเสร็จ คือ เวลาที่ผู้ป่วยได้รับบริการ
จากจุดใหบ้ริการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
2.2.4 เวลารอคอย  (Waiting  Time)    คือ เวลาที่ผู้ป่วยรอ
คอยอยู่ในแถวคอยก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งเป็นระยะเวลาห่าง
ระหว่างเวลาที่เริ่มรับบริการกับเวลาที่เข้ามาในระบบ (เวลาที่
เริ่มเข้ารับบริการ ลบด้วย เวลาเข้ามาในระบบแถวคอย ) 
2.2 .5  เวลารับบริการ   (Service  Time)   คือ  เวลาที่
เจ้าหน้าที่แต่ละจุดบริการ ให้บริการผู้ป่วยจนเสร็จสิ้น
กระบวนการท างาน (เวลาที่รับบริการเสร็จ ลบด้วย เวลาที่
เริ่มรับบริการ) 
2.2.6 เวลาห่ างระหว่างผู้ ม ารับบริการ  (Inter-arrival  
Time)   คือ ช่วงระยะเวลาห่างระหว่างผู้ป่วยแต่ละคนที่เข้า
มารับบริการในแต่ละจุดให้บริการ 
2.3 การสร้างแบบจ าลองปัญหา 

ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Arena ในการสร้าง
แบบจ าลองปัญหา และได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน คือ 
2.3.1 ส่วนท่ีใช้ในการควบคุมการให้บริการของผู้ป่วย ในส่วน
นี้จะสร้างแบบจ าลองเพื่อจ าลองสถานการณ์จริง ที่เกิดขึ้นใน
ระยะ เวลาที่ ผู้ วิจั ย ได้ เก็บข้ อมู ล  ส าหรับแบบจ าลอง
สถานการณ์นั้น ดังแสดงในรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 แสดงแบบจ าลองที่ใช้ควบคุมการให้บริการผู้ป่วย ของแผนก

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ 
 

 
2.3.2 ส่วนที่ใช้แสดงสถานการณ์จ าลองจริง หรือที่เรียกว่า 
Animation ซึ่งในส่วนนี้  จะแสดงภาพเคลื่อนไหวในการ
ให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงแบบจ าลองสถานการณ์การให้บริการผู้ป่วย ของแผนก

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ 

 
2.4 การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขปัญหาแถวคอย 

หลังจากการสร้างแบบจ าลองปัญหา จ าเป็นจะต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง[2] ผู้วิจัยได้หา
สภาวะที่แบบจ าลองท าการจ าลองสถานการณ์จนเข้าสู่
สภาวะคงตัว (Steady state) และทดสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลองโดยเปรียบเทียบเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่
เกิดขึ้นจริงกับค่าที่ ได้ จากแบบจ าลองปัญหา ที่ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแบบจ าลอง

ปัญหาของการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวา
รินช าราบ ที่สร้างขึ้น มีความถูกต้อง จึงสามารถใช้จ าลอง
ระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอกได้อย่างเหมาะสม 

ก่อนการปรับปรุงแก้ไข เวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยใน
ระบบ คือ 396.65 นาที ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้
ผู้ป่วยรอนาน พบว่า ในส่วนของจุดให้บริการวัดชีพจร ผู้ป่วย
แผนกทั่วไป เกิดแถวคอยที่นานมากที่สุด ดังแสดงในรูปภาพ
ที่ 4 นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้หาแนวทางการแก้ไขด้วยการเลื่อน
เวลาการเริ่มให้บริการของแต่ละจุดบริการ[1],[3],[4],[5] ดัง
แสดงในตารางที่ 2 โดยทดสอบปรับเวลาการเริ่มให้บริการ
หลายๆแนวทาง ผลการทดสอบด้วยแบบจ าลองที่สร้างขึ้น 
พบว่า แนวทางการปรับปรุงที่ดีที่สุดคือ การเลื่อนเวลาการ
ท างานของแพทย์และพยาบาลแต่ละแผนกเร็วขึ้น 30 นาที 
และแผนกจ่ายยาเปิดให้บริการเร็วขึ้น 1 ช่ัวโมง จะสามารถ
ลดเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยท้ังระบบได้ 111.65 นาที 

 
 

 
รูปที่ 4 แสดงเวลารอคอยของผู้ป่วย ณ จุดบริการวัดชีพจรของผู้ป่วยทั่วไป มีเวลานานที่สุด 

 
ตารางที่ 2 แสดงแนวทางในการปรับปรงุแก้ไขปัญหาเวลารอคอยของผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ 

ประเภทผู้ป่วย/จุดบริการ 
แนวทางการปรับปรุงเวลาเร่ิมให้บริการ 

ก่อน
ปรับปรุง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ทั่วไป 

วัดชีพจร 7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

ซักประวัติ 1 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

ซักประวัติ 2 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

ตรวจรักษา 
ห้อง 2 

8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 

ตรวจรักษา 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 
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ห้อง 3 

ตรวจรักษา 
ห้อง 4 

9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 9:00 

ผู้สูง 
อาย ุ

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

ตรวจรักษา 
ห้อง 1 

8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

หู คอ จมกู 
ปาก 

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

ตรวจรักษา 
ห้อง 6 

8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 

ศัลยกรรม 

พยาบาล 
 ซักประวัต ิ

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

ตรวจรักษา 
ห้อง 5 

8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

ทุกชนิด 

X-Ray 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 

ตรวจเลือด 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 9:00 

จัดยา  7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

จ่ายยา ห้อง 1 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

จ่ายยา ห้อง 2 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

จ่ายยา ห้อง 3 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 

เวลารอคอยเฉลี่ยของทั้งระบบ
(นาที) 

404 418 364 338 323 333 331 318 321 317 306 285 

ค่าใช้จ่ายจากการรอคอยทั้ง
ระบบ (บาท) 

7,200 7,387 6,705 6,575 6,704 6,545 6,487 6,473 6,753 6,387 6,340 5,666 

 
3. สรุป 
 จากการศึกษาระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผู้ป่วย
แต่ละรายต้องเสียเวลารอคอยเป็นเวลานานมากก่อนที่จะ
ได้รับบริการจากโรงพยาบาล ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบจ าลอง
ปัญหาเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงลดเวลารอคอย
เฉลี่ยของผู้ป่วยโดยทดลองปรับเลื่อนเวลาการเริ่มให้บริการ
ของแต่ละจุดบริการในหลายรูปแบบ ผลการทดลองพบว่า
แนวทางการปรับปรุงที่ 11 เป็นแนวทางดีที่สุดคือ การเลื่อน
เวลาการท างานของแพทย์และพยาบาลแต่ละแผนกเร็วขึ้น 
30 นาที และแผนกจ่ายยาเปิดให้บริการเร็วขึ้น 1 ช่ัวโมง จะ
สามารถลดเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งระบบได้ 111.65  

 
นาที หรือลดลงจากเดิม 28.15 % เมื่อท าการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายรวมของระบบแถวคอย พบว่า จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ 1,534 บาท/วัน หรือ 552,240 บาท/ป ี
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การจัดเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมโดยการประยุกตใ์ช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมไข่ไก่ 

Vehicle Routing Problem Using the Travelling Salesman Problem : A Case 
Study of Egg – Grading Industry 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะทางการเดินรถและต้นทุนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งจะท าการขนไข่ไก่จาก
ฟาร์ม จ านวน 40 ฟาร์มเข้ามายังบริษัท โดยการใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงจ านวนเต็มเกี่ยวกับตัวแบบปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย (TSP) ในการจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมที่มีข้อจ ากัดด้านปริมาณความจุของรถขนส่ง ซึ่งผลของ
งานวิจัยนี้พบว่าการจัดเส้นทางใหม่โดยใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายในการขนส่งไข่ไก่จากฟาร์มมายัง
บริษัทสามารถลดระยะทางรวมลงได้144,326 กิโลเมตร/ปี คิดเป็นร้อยละ 21.85 และลดต้นทุนในการขนส่งในส่วนของ
ค่าจ้างพนักงานลงได้ 707,112 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 9.26 
ค าหลัก  ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ,ตัวแบบทางคณิตศาสตร์,โปรแกรมเชิงเส้น,ต้นทุนการขนส่ง  

 

Abstract 

The objective of this study is to reduce distance and transportation cost for carrying eggs from 40 
farms to the Case Study Company. Integer programming relating to travelling salesman problem 
model was used to assign the suitable routing for transportation under the limitation of capacity. The 
result of this study found that the new routing developed by the TSP model to transport eggs from 
farms to company helps to reduce distance and transportation cost compared in the previous routing. 
Keywords: Travelling Salesman Problem, Linear Programming, Transportation cost 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลให้การจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทส าคัญ ในการ
บริหารธุรกิจซึ่งมีกระบวนการการขนส่งสินค้าเป็นกิจกรรมที่
ส าคัญในระบบโลจิสติกส์และในปัจจุบันการขนส่งทางรถยนต์

นั้นเป็นที่นิยมและส าคัญที่องค์กรสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกกว่ารูปแบบอื่น 
ดังนั้นการจัดเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะสามารถ
ลดต้นทุน ลดระยะเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้ ดังนั้นในปัจจุบันอุตสาหกรรม
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การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมีสินค้าเกษตรใช้
บริโภคภายในประเทศ และเพื่อส่งออกของสินค้าเกษตร
ทั้งหมดในปี พ .ศ . 2558 มูลค่า 7,277,927 ล้านบาท [1] 
โดยเฉพาะไข่ไก่สดที่มีปริมาณการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทั้ง
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการ
เลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพเกษตรกรรมปศุสัตว์ที่ส าคัญและได้รับ
ความนิยมอย่างหนึ่งของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าธุรกิจต่างๆ
ยังต้องอาศัยกิจกรรมการขนส่งเป็นหลัก จึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการกระบวนการขนส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งต้นทุนท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือต้นทุนในการขนส่ง ซึ่งจะต้องมี
การจัดเส้นทางเดินรถให้มีระยะทางที่สั้น ต้นทุนที่ต่ าลงและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  
     บทความนี้ ได้ศึกษารูปแบบเส้นทางการขนส่งของ
กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมไข่ไก่โดยเริ่มจากบริษัทจะท า
การวิ่งรถไปรับไข่ไก่จากฟาร์มในพื้นที่ต่างๆ (รัศมี ไม่เกิน70 
กม.)ในทุกวัน(ยกเว้นวันอาทิตย์) ให้ครบจ านวน 40 ฟาร์ม
(แบ่งเป็น 11 โซน) โดยมีจ านวนรถขนส่งทั้งหมด 11 คัน 
และจะใช้รถขนส่ง 1 คันต่อการวิ่งรับไข่ 1 โซน โดยที่ 1 โซน
จะมีฟาร์ม 3-7 ฟาร์ม ซึ่งพนักงานขับรถจะได้รับค่าตอบแทน
ในการขนส่งเป็นราคาบาทต่อวัน(หรือ1 คันรถ ท่ีบรรทุกเต็ม
คัน)ตามเรทระยะทาง ทั้งนี้เนื่องมาจากยังไม่มีระบบการจัด
เส้นทางเดินรถที่มีประสิทธิภาพ โดยยังไม่ค านึงถึงระยะทาง 
เวลา และการเดินทางจากบริษัทไปรับไข่ตามจุดต่างๆนั้นยัง
อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของพนักงานขับรถ 
ดังนั้นบทความนี้จึงท าการจัดเส้นทางการเดินรถใหม่โดยการ
ประยุกต์ใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย 
(TSP) ในการจัดเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมที่สุด 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 บทความนี้ได้ศึกษารูปแบบเส้นทางการขนส่งของ
บริษัทกรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมไข่ไก่ เพื่อจัดเส้นทาง
การขนส่งไข่ไก่สดจากฟาร์มเข้าสู่บริษัทที่ท าให้ต้นทุนการ
ขนส่งต่ าที่สุด ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อมีดังนี้  
2.1 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย(Travelling   
Salesman Problem : TSP) 

       ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย เป็นการจัดล าดับ
การส่งสินค้า โดยเริ่มต้นเดินทางออกจากคลังสินค้าเดียว ไป
พบลูกค้าตามจุดต่างๆ และไม่มีข้อจ ากัดของเวลาและความจุ
ของรถ โดยมีเง่ือนไขที่จะต้องพบลูกค้าแต่ละรายเพียงครั้ง
เดียว และกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อเดินทางพบลูกค้า
ครบทุกจุด โดยเส้นทางที่ได้นั้นจะมีระยะทางที่สั้นที่สุด 
  

 
ภาพที ่1 การจัดเส้นทางเดินรถแบบ TSP 

ที่มา : ชุลีกร ชนะสิทธิ ์(2554) 
 

ซึ่งรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายสามารถเขียน
อยู่ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังนี ้
ดัชนี  
i,j   จุดหรือเมืองที่ต้องแวะ i,j = 1,2,…,N 
พารามิเตอร ์

ระยะทางระหว่างจุดหรือเมือง i ไปจุดหรือเมือง j 

N  จ านวนลูกค้า(จ านวนจดุหรือเมือง) 
ตัวแปรตดัสินใจ 

 = 1 เมื่อมีการเดินทางจาก iไป j ; i,j={1,2,…,N} 

               และ i  

 = 0  เมื่อไม่มีการเดินทางจาก i ไป j 
 ตัวแปรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเส้นทางซ้อนทับกัน 

 
Objective function : 
 

                         
                                           
Constraints : 
 

Minimize Z  = 
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2.2 ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) 
         การขนส่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
ธุรกิจเกือบทุกประเภท โดยในหลายธุรกิจมีต้นทุนการขนส่ง
เป็นต้นทุนส าคัญและส่ งผลกระทบต่อต้นทุนรวมขอ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กล่าวคือ ต้นทุนการขนส่ง เป็นต้นทุน
ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณการขนส่ง น้ าหนัก ระยะทาง จุดหมายปลายทาง 
รวมถึงวิธีการขนส่งที่ท าให้เกิดต้นทุนที่แตกต่าง ซึ่งหากท า
การจัดการในกระบวนการขนส่งให้มีประสทิธิภาพจะสามารถ
ลดต้นทุนการขนส่งลงได้ ต้นทุนการขนส่งสามารถจ าแนก
ออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของกิจกรรมที่ท าให้เกิด
ต้นทุน ดังนี ้
1) ต้นทุนคงที ่(Fixed Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการผลิต ไม่ว่าจะท าการผลิต
หรือไม่ก็ตาม โดยที่ต้นทุนนี้จะคงที่แม้จะมีปริมาณการผลิต
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใดก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่เท่า
เดิม 
2) ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ซึ่งหากมีปริมาณ
การขนส่งมากหรือระยะทางไกลก็จะส่งผลท าให้ต้นทุน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย เช่น ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น 
3) ต้นทุนรวม (Total Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เอา
ต้นทุนคงที่กับต้นทุนแปรผันมารวมกัน ซึ่งจะเป็นต้นทุนของ
การบริการทั้งหมดและเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นส าหรับการขนส่ง
สินค้าโดยไม่สามารถแย่งออกได้ว่าเป็นต้นทุนท่ีเกิดขึ้น แต่ละ
อย่างแต่ละประเภทนั้นเป็นเท่าไร 

4) ต้นทุนเที่ยวกลับ (Back Haul Cost) เป็นต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่รวมเอาค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เข้า
ไปด้วยเป็นค่าชดเชยที่ท าให้เสียโอกาสขึ้น หมายถึง การที่
บรรทุกผู้โดยสาร สินค้าหรือบริการไปยังจุดหมายปลายทาง
แล้วในเท่ียวกลับนั้นไม่ได้บรรทุกอะไรกลับมาเลย 
       จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขาย (TSP) ชยธัช เผือกสามัญ [2] ได้
ศึกษา ปัญหาเรื่องการเดินทางของพนักงานขายซึ่งเป็นปัญหา
การจัดเส้นทางการเดินรถที่มีลักษณะที่ต้องมีทั้งการรับและ
การส่งมอบจุดเริ่มต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระยะทางหรือ
เวลาในการเดินทางรวมต่ าที่สุด และมีข้อจ ากัดเนื่องจาก
ความจุ(Capacity)ของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และต้องมีทั้ง
การรับและการส่งมอบสินค้า  เช่นเดียวกับ  เสกสรรค์ 
วินยางค์กูล และคณะ [3] ได้ศึกษาปัญหาการหาเส้นทางที่
สั้นที่สุด โดยการประยุกต์ใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของ
เซลล์แมน โดยมีรถรางน าเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย 
เป็นกรณีศึกษาโดยน าเอาตัวแบบปัญหาการเดินทางของ
เซลล์แมนเข้ามาหาเส้นทางที่สั้นที่สุดส าหรับรถรางนาเที่ยว 
โดยจะใช้โปรแกรมเชิงเส้น มาหาค าตอบของตัวแบบ และท า
การน าเอาการจัดเส้นทางโดยใช้ค่าประมาณเข้ามาหาค าตอบ
อีก โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบการประหยัด  เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบวิธีการที่เหมาะสม และ ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร [4] 
น าเสนอการลดต้นทุนการขนส่งโดยการจัดเส้นทางที่
เหมาะสม กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องดื่ม โดยประยุกต์ใช้ปัญหา
การเดินทางของพนักงานขายหลายคน และใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผลการจัดเส้นทางที่ได้สามารถลด
ต้นทุนการขนส่งโดยเฉพาะต้นทุนพลังงานที่ลดลง Laporte 
และ  Nobert [5] ได้ เสนอแนวทางการสร้างโปรแกรม 
Integer Programming เพื่ อแก้ปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขายแบบทั่วไป (GTSP) และได้ท าการประยุกต์ใช้
วิธีการแยกกิ่ งและการก าหนดขอบเขต (Branch and 
Bound) เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายแบบ
ทั่วไป (GTSP) ขนาดกลางและขนาดเล็ก Chan และ Baker 
[6] ได้ศึกษาปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน 
(Multiple Salesman) ที่สามารถเดินทางพร้อมกัน โดย
พิจารณาความสามารถการเดินทางของรถในแต่ละวัน และ
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ได้ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้ วยวิธีทางฮิ วริสติกส์ 
(Heuristics) 
    
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ก าหนดปัญหาและรวบรวมข้อมูล 
       ท าการศึกษากระบวนการท างานจริงของบริษัท
กรณีศึกษาทางบริษัทท าสัญญากับบริษัทรถขนส่งเป็น
รถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก (รับจ้างประจ า) 11 คันในการ
ขนส่งไข่ไก่  ซึ่งกลุ่มลูกค้า(ฟาร์ม)อยู่ ในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่นซึ่งมีรัศมีห่างจากบริษัท 10-70 กิโลเมตร ทางบริษัท
กรณีศึกษาได้แบ่งพื้นที่กลุ่มลูกค้าเป็น 11 โซนซึ่งมีฟาร์ม
ทั้งหมด 40 ฟาร์มและจะใช้รถขนส่ง 1 คันต่อการวิ่งรับไข่ 1 
โซน ซึ่งพนักงานขับรถจะได้รับค่าตอบแทนในการขนส่ง
(ค่าจ้างพนักงาน)เป็นราคาบาทต่อวัน หรือ 1 คันรถ (บรรทุก
เต็มคัน) ตามเรทระยะทาง(ค่าจ้างพนักงานขึ้นอยู่กับปัจจัย
ระยะทางในการวิ่งรถ) ดังตารางที่ 1 
             
ตารางที่ 1 ข้อมูลระยะทางไป-กลับ และค่าตอบแทนในการขนส่งไข่ไก่
จากฟาร์มมายังบริษัทในแต่ละวัน 

Zone  จ านวน
ฟาร์ม 

ระยะทางไป-กลับ 
(กม.) 

ค่าจ้างพนักงาน
(บาท/วัน) 

1 3 109 1,440 

2 4 100 1,440 

3 3 159 1,728 

4 6 78 1,332 

5 2 37 1,188 

6 4 301 2,412 

7 3 203 1,872 

8 3 161 1,728 

9 3 160 1,728 

10 3 134 1,584 

11 6 105 1,440 

รวม 40 1,547 17,892 

*ค่าตอบการขนส่งคิดตามเรทระยะทาง : รถ 1 คัน 
หมายเหต ุ : การขนส่งไข่ไก่เข้ามายังบรษิัท จะท าการขนส่ง zone ละ 
1 รอบต่อวัน (1 คันรถ ที่บรรทุกเต็มคัน) 
 

 
รูปที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม 40 ฟาร์ม จากโปรแกรม google map 
 

       ทัง้นี้เนื่องมาจากยังไม่มีระบบการจัดเส้นทางเดินรถที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยังไม่ค านึงถึงระยะทาง เวลา และการ
เดินทางจากบริษัทไปรับไข่ตามจุดต่างๆนั้นยังอาศัยการ
ตัดสินใจและประสบการณ์ของพนักงานขับรถเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่าตอบแทนในการขนส่ง
ไข่ ไก่ (ค่าจ้างพนักงาน) มีค่ าถึ ง 17,856 บาท/วัน หรือ 
7,624,512 บาท/ปี ดังนั้นในด้านของตุ้นทุนค่าจ้างพนักงาน
ในการขนส่งจึงเป็นเรื่องที่ต้องน ามาพิจรณาหาแนวทางใน
การลดต้นทุนดังกล่าว   

3.2 ประยุกต์ใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงาน
ขาย (TSP)   
       การวางแผนการจัดเส้นทางเดินรถเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยใน
การลดต้นทุนการขนส่งให้ลดลงได้ ดังนั้นการจัดเส้นทางใน
การขนส่งไข่ไก่จะประยุกต์ใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย (TSP) ในการจัดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ง
จากข้อมูลที่ทราบท าให้สามารถสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งไข่ไก่โดย
ใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เพื่อจ าลอง
ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งไข่ไก่    
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
       ท าการน าข้อมูลที่ได้ใส่ลงลงในโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
ออกแบบการจัดเส้นทางการขนส่งที่ เหมาะสม โดยใช้
โปรแกรม LINGO 13.0 ดังรูปที่ 2 ยกตัวอย่างการปรับปรุง
เส้นทางการขนส่งไข่ไก่ 40 ฟาร์ม ดังรูปท่ี 1 ที่แสดงต าแหน่ง
ที่ตั้งของแต่ละฟาร์ม น าข้อมูลระยะทางที่ได้จากโปรแกรม 
google map มาป้อนเข้าให้กับโปรแกรม LINGO 13.0 เช่น 
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ในเส้นทางของ zoneที่ 6 เส้นทางเดิมจะมีล าดับการวิ่งของ
รถดังนี้  บริษัท - K.ban(19) - K.boon(20) - K.bua(21) - 
K.kam(22) - บริษัท ระยะทางไปกลับรวม 301 กิโลเมตร/
วัน ซึ่งระยะทางในการเดินทางขนส่งไข่ไก่ทั้ง 40 ฟาร์ม 
เท่ากับ 1,547 กิโลเมตร/วัน ดังข้อมูลในตารางที่ 1  
 

 
รูปที่ 2 โปรแกรม LINGO 13.0 

 
ดังนั้นหากจัดสรรเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมได้จะสามารถ
ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าลงได้ จึงได้น าโปรแกรม LINGO 
13.0 มาช่วยให้การจัดเส้นทางเพื่อวางแผนเส้นทางการขนส่ง
ไข่ไก่ให้กับบริษัทกรณีศึกษา ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 การจัดเส้นทางเดินรถที่เหมาะสม (zoneที ่6) 

 

4. ผลการศึกษา  
     จากการประมวลผลเพื่อจัดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม 
พบว่า สามารถลดระยะทางในการขนส่งลงได ้เช่นใน zoneที ่
6 ดังรูปที่ 3 เมื่อปรับเส้นทางการขนส่งใหม่จะได้ล าดับการวิ่ง
ของรถคือ บริษัท - K.boon(20) - K.bua(21) - K.ban(19) - 
K.kam(22) - บริษัท ระยะทางไปกลับรวม 95 กิโลเมตร/วัน 

ซึงระยะทางในการขนส่งลดลง 206 กิโลเมตร/วัน และได้ท า
การจัดเส้นทางการขนส่งใหม่ทั้ง 11 zone ดังตารางที่ 2 จะ
เห็นได้ว่าระยะทางในการขนส่งไข่ไก่รวมทั้ง 11 zone ลดลง 
338 กิโลเมตร/วัน หรือ 144,326 กิโลเมตร/ปี คิดเป็นต้นทุน
การขนส่งในส่วนของค่าจ้างพนักงานที่สามารถประหยัดได้ 
1,656 บาท/วัน หรือ 707,112 บาท/ปี ดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะทาง และล าดับการวิ่งในการขนส่งไข่ไก่
จากฟาร์มมายังบริษัทในแต่ละวัน หลังการปรับเส้นทางใหม่ที่เหมาะสม 

Zone  เส้นทางเดิม 
 

เส้นทางที่เหมาะสม 
 

ผล 
ต่าง
(กม.) ระยะ 

ทาง
(กม.) 

ล าดับการ
วิ่งรถ 

  ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

ล าดับการ
วิ่งรถ 

1 109 0–1–2–
3-0 

  99 0–3–2–
1-0 

10 

2 100 0-4-5-6-
7-0 

81 0-7-5-6-
4-0 

19 

3 159 0-8-9-
10-0 

159 0-8-9-
10-0 

0 

4 78 0-11-12-
13-14-
15-16-0 

75 0-12-15-
11-13-
14-16-0 

3 

5 37 0-17-18-
0 

37 0-17-18-
0 

0 

6 301 0-19-20-
21-22-0 

95 0-20-21-
19-22-0 

206 

7 203 0-23-24-
25-0 

169 0-23-25-
24-0 

34 

8 161 0-26-27-
28-0 

136 0-26-28-
27-0 

25 

9 160 0-29-30-
31-0 

143 0-30-29-
31-0 

17 

10 134 0-32-33-
34-0 

116 0-33-34-
32-0 

18 

11 105 0-35-36-
37-38-
39-40-0 

99 0-40-37-
38-39-
36-35-0 

6 

รวม 1,547  1,209  338 

*หมายเหตุ : 0 คือบริษัท 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระยะทางและค่าจ้างพนักงานในการขนส่งไข่ไก่
จากฟาร์มมายังบริษัทในแต่ละวัน หลังการปรับเส้นทางใหม่ที่เหมาะสม 

Zone  เส้นทางเดิม 
 

เส้นทางที่เหมาะสม 
 

ระยะทาง
(กม.) 

ค่าจ้าง
พนักงาน
(บาท/วัน) 

ระยะทาง
(กม.) 

ค่าจ้าง
พนักงาน
(บาท/วัน) 

1 109 1,440 99 1,440 

2 100 1,440 81 1,332 

3 159 1,728 159 1,728 

4 78 1,332 75 1,332 

5 37 1,188 37 1,188 

6 301 2,412 95 1,440 

7 203 1,872 169 1,728 

8 161 1,728 136 1,584 

9 160 1,728 143 1,584 

10 134 1,584 116 1,440 

11 105 1,440 99 1,440 

รวม 1,547 17,892 1,209 16,236 

 
5. สรุป 
     จากการศึกษาการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งของบริษัท
กรณีศึกษาโดยการใช้โปรแกรม LING 13.0 เพื่อท่ีจะวางแผน
การจัดเส้นทางการขนส่งไข่ไก่ให้เกิดระยะทางที่เหมาะสม
และสั้นที่สุดซึ่งจะส่งผลท าให้ต้นทุนการขนส่งในส่วนของ
ค่าจ้างพนักงานลดลงด้วย จากผลการศึกษาพบว่าสามารถลด
ระยะทางในการขนส่งลงได้ 144,326 กิโลเมตร/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 21.85 และลดต้นทุนในการขนส่งในส่วนของค่าจ้าง
พนักงานลงได้ 707,112 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 9.26 
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บทคัดย่อ 
       ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในธุรกิจการก่อสร้าง
อาคาร บ้านเรือน และสาธารณูปโภคต่างๆ เพราะช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างให้น้อยลงและง่ายต่อการน าไปใช้งาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เสาเข็ม (Concrete piles) ซึ่งต้องถูกผลิตครั้งละมากๆ (Batch processing) และต้อง
ค านึงถึงการผลิตเผื่อ (Allowance production) ซึ่งกลายเป็นเหตุผลหนึ่งของการวางแผนการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการสั่งซื้อ ส่งผลท าให้เกิดสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นจึงท าให้เกิดต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจัดเก็บสินค้าที่ เพิ่มขึ้น
ด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสาเข็มที่ เหมาะสมที่สุด (Production planning 
optimization) เพื่อลดต้นทุนรวมในการด าเนินงาน (Total operation cost) ซึ่ งประกอบด้วยต้นทุนการผลิต 
(Production cost) และต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Storage cost) โดยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
model) เช่น การโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม (Integer linear programming: ILP) ได้ถูกน ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดท่ีเกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม ผลลัพธ์จากการค านวณแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการที่
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งท าให้ได้ผลลัพธ์ทางปริมาณการผลิต ปริมาณสินค้าคงคลังในหนึ่งปีท าให้เกิดความ
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจัดเก็บสินค้าให้กับองค์กร จากเดิมที่มีมูลค่า 5,609,409.75 บาท ลดลง 
1,309,096.45 บาท เป็นจ านวนเงิน 4,300,313.30 บาท 
ค าหลัก  ตัวแบบทางคณิตศาสตร์, การโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม, การวางแผนการผลิต, การจัดการสินค้าคงคลัง         
             
Abstract 
     Nowadays, ready-to-use concrete products are very popular in the public utilities sector as they 
reduce construction time and ease of use. Especially, concrete pile products which are produced as 
batch processing and considering allowance production. So, it becomes one of reasons of production 
planning with non-harmonious to the volume of orders. The result is the costs of producing and holding 
increased because of higher storage. Thus this research focuses on production planning optimization of 
the concrete pile product in order to minimize total operation cost including production and storage 
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costs. A mathematical model as integer linear programming (ILP) was conducted to solve the problem 
with real industrial condition and constraint. The computational results have shown an efficiency of the 
applied method appropriately. This results in production quantity and inventory in each quarter makes 
sense. It can be reduce production cost and storage cost from the beginning at 5,609,409.75 baht 
(decreased 1,309,096.45 baht) in the amount of  4,300,313.30 baht. 
Keywords: Mathematical Model, Integer linear Programming, Production Planning, Inventory  
                Management 
 
1. บทน า 
        อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องมาจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะถูก
ใช้ในการก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน สาธารณูปโภคต่างๆ 
ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กและเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ที่มีความส าคัญต่องานก่อสร้างและการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน
อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตส าเร็จรูปได้มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาอย่างรวดเร็วจนท าให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านราคา 
คุณภาพ  การส่งมอบสินค้าตรงตามเวลานัดหมาย รวมไปถึง
การใช้ต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุด ดังนั้นองค์กรจึงต้องมุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการปรับปรุงการวาง
แผนการผลิตที่เหมะสม เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าและสามารถควบคุมระดับสินค้าคงคลั งให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในต้นทุนท่ีต่ าที่สุดได้ 
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษาพบว่าการ
วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสาเข็มยังคงไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณความต้องการของลูกค้าท าให้เกิดการบริหารจัดการ
ไม่เหมาะสมเช่น ฝ่ายผู้รับเหมาผลิตสินค้ามากเกินความ
จ าเป็นส่งผลท าให้เกิดปัญหาสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นจึงท าให้
เกิดต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจัดเก็บสินค้าที่ สูงขึ้น 
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของการวางแผนการผลิต
หลักในกระบวนการผลิตเสาเข็มคอนกรีตเพื่อลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน และศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณความ
ต้องการและปริมาณการผลิตภายใต้เง่ือนไขและข้อจ ากัด 
เพื่อใช้ปรับปรุงการวางแผนการผลิต โดยการค านวณหา
ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและต้นทุน
การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
      ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการ
วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตประกอบด้วย 
ก า ร ว า ง แ ผน ก า รผลิ ต  ( Production planning)  โ ด ย
ประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม 
( Integer linear programming: ILP) เพื่อการค านวณหา
ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมรวมไปถึงการควบคุมสินค้าคง
คลัง (Storage cost)  ดังนั้นการประยุกต์ใช้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์จึงถูกน ามาใช้วเิคราะห์ปัญหาภายใต้เง่ือนไขและ
ข้อจ ากัด เพื่อใช้ปรับปรุงการวางแผนการผลิต โดยการ
ค านวณหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
และต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.1 การวางแผนการผลิต 
        การวางแผนการผลิตเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับความ
ต้องการทรัพยากร (Resource) หรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่
เพื่อให้เกิดการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา ซึ่งในการด าเนินงาน
จะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อขั้นตอนการวางแผนได้ถูกก าหนดไว้ใน
แผนการผลิตเรียบร้อยแล้ว[1] การวางแผนการผลิตจึงเป็น
งานที่ละเอียดรอบคอบและเพื่อให้การผลิตทันต่อความ
ต้องการ ฝ่ายควบคุมการผลิตจะต้องพิจารณาถึงก าลังการ
ผลิตของโรงงาน (Plant Capacity) ที่มีอยู่เช่นความสามารถ
การผลิตในเวลาปกติ (Regular Time) ความสามารถการ
ผลิตนอกเวลา (Over Time) ความสามารถการผลิตของ
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เมื่อพิจารณาถึงก าลังการ
ผลิตของโรงงานแล้วจึงท าการก าหนดแผนการผลิตรวม 
(Aggregate Production Planning) ตารางการผลิตหลัก
(Master Production Scheduling) และรายละเอียดการ
ผลิตรายวันต่อไป[2] โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นปรับปรุงการจัด
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แผนการผลิตหลักในกระบวนการผลิตเสาเข็มคอนกรีตของ
บริษัทกรณีศึกษา เนื่องจากแผนการผลิตเดิมท าให้เกิดปัญหา
สินค้าคงคลังที่สูงขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าตัวแบบคณิตศาสตร์เป็นวิธีหนึ่งที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้
ในการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่ม
ผลก าไรทางการขายในอุตสาหกรรมเซรามิก[3] การน าตัว
แบบคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า
ท าให้ลดเวลาในการจัดแผนการผลิตจากปกติ 2-3 วัน ลด
เหลือ 3-5 ช่ัวโมง[4]  หรือแม้แต่การวางแผนการผลิตใน
อุตสาหกรรมปูนพบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดแผนผลิต
ล่วงหน้าสามเดือนได้ถึง 55,609,033 บาท[5]  และยังมีการ
วางแผนการผลิตที่แก้ปัญหาการสั่งซื้อพบว่าสามารถลด
ปัญหา Lot sizing เมื่อเทียบกับวิธีการวางแผนการผลิตแบบ
ดั้งเดิม[6] ขณะที่ ในอุตสาหกรรมผลิต ช้ินส่วนโทรทัศน์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อน าตัวแบบคณิตศาสตร์มาใช้หาค าตอบ
พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อและลดการถ่ายโอน
พนักงานที่ว่างงานไปสายการผลิตอื่นได้[7] สุดท้ายยังได้มี
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวางแผนห่วงโซ่อุปทานโดยใช้
การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ควบคู่การจ าลองสถานการณ์ 
(Simulation) ซึ่งสามารถให้ผลการวางแผนได้ดีที่สุดใน
กรณีศึกษาอสุาหกรรมเกษตร[8] 
2.2 การควบคุมสินค้าคงคลัง 
 การวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจ าเป็นต้อง
มีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังเพราะหากมากเกินไปก็
อาจท าให้เกิดต้นทุนจมของสินค้าที่ยังขายไม่ได้ จากปัญหาที่
พบในบริษัทกรณีศึกษาที่มีปริมาณสินค้าคงคลังสูงขึ้นและ
ขาดการควบคุม จึงจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีการวางแผนการ
ผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้นการจัดการทางด้านวัสดุ
คงคลังที่ดีย่อมเป็นผลดีทั้งในด้านการเพิ่มผลก าไรและลด
ค่าใช้จ่ายขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้  โดย
การศึกษางานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ องพบว่ า การน าตั วแบบ
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุสาหกรรมเคมีเพื่อหาปริมาณ
ความต้องการที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต 
ยอดขาย ปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม ท าก าไร
ให้กับบริษัทเป็นจ านวนเงิน 139,172,810.82 บาท คิดเป็น
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น 21.21%[9] และยังมีการประยุกต์ใช้

ตัวแบบคณิตศาสตร์ในอุตสาหกรรมธัญพืชซึ่งสามารถลด
ต้นทุนการผลิตของสินค้า 3 ชนิดได้ถึง 21.13%, 53.39% 
และ 17.63% โดยไม่มีสินค้าคงคลัง [10] นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งซื้อโดยประยุกต์ใช้ 
แบบจ าลองการโปรแกรมจ านวนเต็มเชิงผสม (Mixed 
Integer Programming Model) พบว่าสามารถให้ค่าที่ดี
ที่สุดในระบบการวางแผนจัดการคงคลังได้[11] 
2.3 การโปรแกรมเชิงเส้น 
 การโปรแกรมเชิงเส้นตรงเป็นเทคนิคที่ ใ ช้ในการ
แก้ปัญหาเพื่อจัดสรรปัจจัยและทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเชิงเส้นตรงทั้งสิ้น  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินใจและแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดีที่สุด เช่น ก าไรสูงสุด ค่าใช้จ่ายน้อยสุด[12]  
และได้แบ่งรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรมเชิงเส้นตรง 
ออกเป็น 3 ส่วนคือ   ตัวแปรการตัดสินใจ (Decision 
Variables) ข้อจ ากัดหรือข้อก าหนดต่างๆ (Constraints) 
สมการเป้าหมาย (Objective Function)[13] ดังนั้นการ
แก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงจึงถูกน ามาใช้แก้ปัญหา
การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังในบริษัท
กรณีศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้
ต่ าสุดและปรับปรุงปริมาณสินค้าคงคลัง 
       จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า
ปัญหาการวางแผนการผลิต การสั่งซื้อ การพยากรณ์ยอดขาย
และการควบคุมสินค้าคงคลังได้ถูกประยุกต์ใช้การสร้างตัว
แบบคณิตศาสตร์ โดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้นตรงมาใช้ในการ
ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยให้
ได้ค าตอบที่ดีที่สุดของปัญหานั้นๆ กรณีศึกษานี้จึงได้น าการ
ประยุกต์ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิง
เส้นตรงมาใช้ในการวางแผนการผลิตหลักในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เสาเข็มเพื่อค านวณหาแผนการผลิตที่เหมาะสม
และเกิดความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ารวมถึง
ช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดต้นทุนของค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
      ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยโดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล
ศึกษากระบวนการผลิต ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาทฤษฎี
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การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ ออกแบบวิธีการและทดลองใช้
ตัวแบบคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริง
และสรุปผลจากการใช้ตัวแบบท่ีสร้างขึ้นและข้อเสนอแนะ 

3.1 อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีต 
      อุตสาหกรรมผลิตเสาเข็มคอนกรีตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมในธุ รกิ จการก่อสร้ า ง  อาคาร  บ้ าน เรื อน 
สาธารณูปโภคต่างๆ  เสาเข็ม (Pile) เป็นวัสดุก่อสร้าง
ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญมากในการรับน้ าหนักของ
โครงสร้างอาคาร โดยท ามาจากวัสดุได้หลายชนิด เช่น 
เสาเข็มไม้ เสาเข็มคอนกรีตเข็มเหล็ก และเสาเข็มประกอบ 
เป็นต้น ลักษณะของเสาเข็ม ประเภทของเสาเข็มอาจแบ่งได้
ตามลักษณะการรับก าลัง ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ท าเสาเข็ม 
และตาม  รู ปแบบการก่ อสร้ า ง กระบวนการผลิต ใน
อุตสาหกรรมผลิตเสาเข็มคอนกรีตส าเร็จรูปมีกระบวนการ
ผลิตหลักๆดังนี้ 1) ติดตั้งเหล็กปลอกและลวดแรงอัด (set up 
Rebar, Tensioning) 2) ประกอบแบบพิมพ์ (Formwork 
Setting) 3) เทคอนกรีต (Concrete Pouring) 4) ถอดแบบ
พิมพ์ (Formwork Removal) 5) การตัดลวดอัดแรง (DE 
tensioning)  6) กอง เ ก็ บผลิ ตภัณฑ์ แ ล ะบ่ มคอน ก รี ต 
(Storage and Curing) 
3.2 ปัญหาทางด้านการผลิต    
       ปัญหาทางด้านการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา มีความ
เกี่ยวข้องกับปริมาณการผลิตที่ออกจากฝ่ายวางแผนการผลิต
ซึ่งมาจากปริมาณความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายวาง
แผนการผลิตต้องน าข้อมูลที่ได้มาค านวณเพื่อหาปริมาณการ
ผลิตแต่ละขนาดหน้าตัดเสาเข็มด้วยตนเอง ซึ่งการผลิตแต่ละ
ครั้งต้องคิดเผื่อสินค้าเสียหายไว้อีกด้วย จึงเป็นสาเหตุท าให้
ปริมาณการผลิตไม่เกิดความสอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการของลูกค้าเกิดปัญหาสินค้าคงคลังและผลทางด้าน
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการถือครองที่สูงขึ้นและต้นทุนอื่นๆ 
ซึ่งการปรับปรุงการวางแผนผลิตจะถูกน ามาใช้แก้ไขการผลิต
และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังดังรูปที่ 1 
 

 
รูปท่ี 1 ความสามารถในการผลิตสินค้าของบล็อกผลิตต่อวัน 

       จากรูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการวางแผนการผลิตสินค้า
สัปดาห์ที่ 1 ของสินค้าชนิดที่ 1 โดยก าหนดให้มีการผลิต
สินค้าเผื่อได้ไม่เกิน 5 ต้น ในขณะที่มีก าลังการผลิตไม่เกิน 16 
ต้น/บล็อก/วัน ดังนั้น เมื่อมีความต้องการผลิตสินค้าประเภท
ที่ 1 จ านวน 60 ต้น แผนการผลิตที่ได้รับจึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ ผลิตเต็มความสามารถผลิตในวันที่ 1 ถึง 3 (a111 = 16 
ต้น, a211 = 16 ต้น, a311 = 16 ต้น) ในขณะที่วันที่ 4 ผลิตให้
ได้ตามความต้องการที่เหลอื (a411 = 12 ต้น) และท าการผลติ
เผื่อเท่าที่สามารถท าได้ในพื้นที่ของบล็อกที่เหลือ (e411 = 4 
ต้น) ดังนั้น วันท่ี 5 จึงไม่มีการผลิต (a511 = 0) เป็นต้น 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีการผลิตเผื่อในกรณีที่สามารถผลิตได้
ตามความต้องการแล้ว และยังมีพื้นที่ของบล็อกเหลือส าหรับ
การเทน้ าปูน แต่ต้องไม่เกิน 5 ต้น อย่างไรก็ตาม จะไม่ท าการ
ผลิตเผื่อเลยในกรณีที่ความต้องการผลิตที่เหลือเท่ากันพอดี
กับความสามารถในการผลิตสูงสุด ทั้งนี้การผลิตสินค้าเผื่อ
หรือไม่นั้น อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณความ
ต้องการสินค้าในสัปดาห์ถัดไป ปริมาณสินค้าคงคลัง และ
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 
 
3.3 ปัญหาทางด้านการคงคลังสินค้า 
       จากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษาเป็นการผลิตตามค าสั่ง
ซื้อ แต่จ าเป็นที่ต้องมีการผลิตเผื่อ (Safety Stock) กันสินค้า
เสียหายขนาดขนส่งให้กับลูกค้า ด้วยการวางแผนการผลิต
และขาดการควบคุมจึงท าให้เกิดปัญหาสินค้าคงคลังที่มี
ปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้บริษัทต้องจ่ายค่าถือครองสินค้า 
ซึ่งเป็นมูลค่าที่ลงทุนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขาย รวมไปถึงต้นทุน
การผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
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3.4 การประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
       ในการออกแบบตัวแบบคณิตศาสตร์ในการวางแผนการ
ผลิตโดยใช้เทคนิค โปรแกรมเชิงเส้นตรง โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงานให้ต่ าที่สุด โดยผลลัพธ์ที่ได้แบ่ง
ออกเป็น ปริมาณการผลิตที่ใช้ในการวางแผนการผลิต (Xi,j) 
ปริมาณสินค้าคงคลัง (Ii,t) และจ านวนบล็อกที่ผลิต (Ui,t) โดยมี
ข้อจ ากัดด้านปริมาณความต้องการ ข้อจ ากัดทางด้านก าลัง
การผลิต และข้อจ ากัดทางด้านสินค้าคงคลังส ารอง 
 โดยที ่

 i  = 1,2,3,…,N 

 t  = 1,2,3,…,T  

 k  = 1,2,3,…,K 

 N  = ชนิดของสินค้าในระบบ (ต้น)  

 T  = ช่วงเวลา (สัปดาห)์ 

 K  = จ านวนบล็อกผลติ ในระบบ (บล็อก)     
ก าหนดให ้
 X i,t   : จ านวนสินค้า i ที่ผลิตในช่วงเวลา t (ต้น)   
 Di,t  : ปริมาณความต้องการสินค้า i ในช่วงเวลา t  

(ต้น) 
 gi            : ก าลังการผลิตสินค้า i  (ต้น/สัปดาห์) 
 gk.i      : ก าลังการผลิตสินค้า i บนบล็อกผลิต k (ต้น/

บล็อก) 
 IIi      : จ านวนสินค้า i คงคลังเริ่มต้น (ตน้) 
 SS      : จ านวนสินค้าขั้นต่ าทีต่้องจัดเก็บ ไว้ (ต้น) 
 W    : จ านวนสินค้าท้ังหมดทีส่ามารถเก็บได้ในพื้นที่คง

คลัง (ต้น) 
 bk,i,t    : จ านวนสินคา้ i ทั้งหมดที่ผลิตบนบล็อกผลิต k 

ในช่วงเวลา t (ต้น) 
 ak,i,t    : จ านวนสินค้า i ที่ผลติตามความต้องการบน

บล็อกผลิต k ในช่วงเวลา t (ต้น) 
 ek,i,t  : จ านวนสินค้า i ที่ผลิตเผื่อบนบล็อกผลิต k 

ในช่วงเวลา t (ต้น) 
 yk,i,t    : จ านวนบล็อกผลติ k ที่ผลิตสินค้า i ในช่วงเวลา 

t (บล็อก) 
 Ui,t       : จ านวนบล็อกผลิต k ทั้งหมดทีผ่ลิตสินค้า i 

ในช่วงเวลา t (บล็อก) 
 p

i  : ต้นทุนการผลิตสินค้า i  (บาท) 

 h
i      : ค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้า i  (บาท) 

 si        : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมผลิตสินคา้ i (บาท) 
 

       ตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ ใ ช้ในการวางแผนการผลิต
กรณีศึกษานี้ แบ่งออกเป็น 2 โมเดล โมเดลที่ 1 ก าหนดให้มี
การวางแผนผลิตสินค้าให้ตอบรับกับความต้องการและมี
สินค้าคงคลังไม่ต่ ากว่า 5 ต้นของสินค้าแต่ละชนิด โมเดลที่ 2 
ต้องการวางแผนผลิตสินค้าให้ตอบรับกับความต้องการโดย
ก าหนดให้ระบบค านวณการผลิตสินค้าเผื่อและสินค้าคงคลัง
อย่างน้อยหนึ่งต้นแต่ต้องไม่เกิน 5 ต้น ซึ่งท าให้แผนการผลิต
มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส าหรับข้อมูลที่ถูกน ามาใช้ในการ
สร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์จะเป็นข้อมูลความต้องการของ
ลูกค้าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559 ผู้วิจัย
ได้ก าหนดตัวแบบคณิตศาสตร์ในรูปแบบของสมการทั่วไป 
เพื่อหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุดดังนี้ 
3.5.1 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ 1 
 การวางแผนผลิตโดยก าหนดให้มีสินค้าคงคลังมากกว่า
หรือเท่ากับ 5 ต้นของสินค้าแต่ละชนิด 
 
 
 
 
ข้อจ ากัด (Constrains)      
                          
 
        
   
 
   
 
        
 
 

Xi,t   ≤   gi (3) ∀i,t 

Iit-1 + Xi,t   ≥ Di,t       (2) ∀i,t 

(4) Ii0    =  IIi  ∀i,t 

∀i,t Ii,t  =  Ii,t-1 +  Xi,t   - Di,t       (5) 

      Ii,t    ≥   SS ∀i,t (6) 

  Iit   ≤  W    

𝑁

𝑖=1

 ∀t (7) 

      Xi,t/gi         ≤      Ui,t 
  

  ∀i,t (8) 

(1)  Min Z =   (x
i,t 
× p
i  
) + (I

i,t 
×  h
i 
) + (U

i,t 
× s
i 
)          

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1
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       สมการที่ถูกน ามาใช้ในโมเดลที่ 1 มีดังนี้ สมการ(1) 
สมการเป้าหมาย เพื่อต้องการสร้างแผนการผลิตที่เหมาะสม
ท าให้เกิดต้นทุนต่ าสุด สมการ(2) จ านวนสินค้าที่ผลิตต้องไม่
น้อยกว่าความต้องการ สมการ(3) จ านวนสินค้าที่ผลิตต้องไม่
เกินก าลังการผลิตที่มีอยู่จริง สมการ(4) ปริมาณสินค้าคงคลัง
เริ่มต้น สมการ(5) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความ
ต้องการ ปริมาณคงคลังและปริมาณการผลิต สมการ(6) 
ปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละชนิดต้องไม่เกิน Safety 
Stock สมการ(7) จ านวนสินค้าคงคลังทั้งหมดในแต่ละ
ช่วงเวลาต้องไม่เกินความสามารถในการเก็บสินค้าคงคลัง 
สมการ(8) จ านวนบล็อกผลิตทั้งหมดที่ใ ช้ผลิตสินค้า ใน
ช่วงเวลานั้นๆ  
3.5.2 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ 2 
 การวางแผนผลิตสินค้าเผื่อโดยก าหนดให้มีสินคา้คงคลงั
อย่างน้อย 1 ต้นแต่ไม่เกิน 5 ต้น โดยท าการพัฒนาจากโมเดล
ที่  1 ดังนี้  สมการ (1) สมการ (2) สมการ(3) สมการ(4) 
สมการ(5) และสมการ(7) สามารถน ามาใช้ได้ตามเดิมใน
ขณะที่ตัดสมการ(6) ออก และเพิ่มสมการ(9) ถึงสมการ(14) 
ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 สมการ (9) จ านวนสินค้าที่ผลิตต้องไม่เกินก าลังการ
ผลิตของบล็อก สมการ (10) ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
สินค้าที่ผลิตตามความต้องการและจ านวนสินค้าที่ผลิตเผื่อ 
สมการ (11) จ านวนสินค้าท่ีผลิตเผือ่ต้องไม่เกิน 5 ต้น สมการ 
(12) ผลรวมของสินค้าที่ผลิตบนบล็อกผลิตใดๆ สมการ (13) 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการผลิต ก าลังการผลิตและ
จ านวนบล็อกที่ต้องเตรียม สมการ (14) ผลรวมของจ านวน

บล็อกที่ใช้ผลิตสินค้าในช่วงเวลาใดๆ  
 
4. ผลลัพธ ์
 ข้อมูลที่น ามาศึกษาไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการผลิต 
ปริมาณความต้องการของลูกค้าและปริมาณสินค้าคงคลัง 
เป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 
2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ มีการผลิตสินค้าทั้งหมด 4 
ประเภท ในช่วงครึ่งปีแรก มีความต้องการสินค้าเท่ากับ 540 
ต้น 664 ต้น 394 ต้น และ 138 ต้น ส าหรับสินค้าแต่ละ
ประเภทตามล าดับ ในขณะที่ มีความต้องการสินค้าเท่ากับ 
391 ต้น 288 ต้น 115 ต้น และ 681 ต้น ตามล าดับส าหรับ
สิ นค้ าแต่ ล ะประ เภทใน ช่ว งครึ่ งปี หลั ง  นอกจากนี้  
ความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 และ 2 จ านวน 
16 ต้น/บล็อก/วัน ส าหรับสินค้าประเภทที่ 3 จ านวน 12 
ต้น/บล็อก/วัน และความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 
4 จ านวน 14 ต้น/บล็อก/วัน โดยมีการก าหนดให้ผลิตเผื่อ
สินค้าแต่ละประเภทไม่เกิน 5 ต้น/บล็อก/วัน ยกเว้นกรณีที่
ความต้องการผลิตสินค้าในบล็อกนั้นๆ เท่ากันพอดีกับ
ความสามารถในการผลิต 
 จากการประยุกต์ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ในการปรับปรุง
การวางแผนการผลิตหลัก โดยในกรณีศึกษานี้จะแสดง
ผลลัพธ์ออกเป็น 2 ช่วงคือ ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง และแบ่ง
การทดลองออกเป็น 2 โมเดล เมื่อเทียบกับผลลัพธ์จริงได้
ผลลัพธ์ออกมาในรูปต้นทุนรวมดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ของต้นทุน 

 
 
       จากผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Excel 
Solver ใช้เวลาในการประมวลผลไม่เกิน 10 นาที 

ระยะเวลา
ต้นทนุการ

ด าเนินงานจริง
Model 1 Model 2

รวม 5,609,409.75 5,015,996.34 4,300,313.30

คร่ึงปีแรก 2,574,369.07 1,981,827.34 1,946,449.47

คร่ึงปีหลัง 3,035,040.68 3,034,169.00 2,353,863.83 

      bk,i,,t     ≤     g k,i  ∀k,i,t (9) 

      ak,i,t   +  ek,i,t     ≤   b k,i,t  ∀k,i,t (10) 

      ek,i,t     ≤    SS  ∀i,t (11) 

 bk,i,t   - gk,i (yk,i,t   -  1)  ≥  0       

       
  

(13)  ∀k,i,t 

      bk,i,t    =   Xi,t     ∀i,t  (12)  ⬚

𝐾

𝑘=1

(14)       yk,i,,t    =   Ui,t  ∀i,t  ⬚

𝐾

𝑘=1
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
       จากตารางที่  1 แสดงให้ เห็นผลลัพธ์ที่ ได้จากการ
ปรับปรุงการวางแผนการผลิตโดยใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
จากการปรับปรุงการวางแผนการผลิตของโมเดลที่ 1 ได้
ผลลัพธ์เป็นปริมาณการผลิต ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการผลิต
และปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต
และปรับปรุงสินค้าคงคลัง ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์ทางด้านต้นทุน
ร วม เ ฉ ลี่ ย จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ตั ว แ บ บ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ ป็ น  
5,015,996.34 บาทต่อปี จากเดิม 5,609,409.75 บาทต่อปี 
สามารถลดต้นทุนลงได้เป็น 593,413.41 บาทต่อปี จากการ
ปรับปรุงการวางแผนการผลิตของโมเดลที่  2 ได้ผลลัพธ์
ทางด้านต้นทุนรวมเฉลี่ยจากการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์
เป็น   4,300,313.30 บาทต่อปี เมื่อเทียบกับแผนแบบเดิม
สามารถลดต้นทุนลงได้เป็น 1,309,096.45 บาทต่อปี จะเห็น
ได้ว่า ทั้งสองโมเดลสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ลดลงได้ แต่
ก็ควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานเช่น โมเดลที่ 1 เหมาะ
กับการน าไปใช้วางแผนการผลิตสินค้าที่มีจ านวนความ
ต้องการทีละมากๆ เช่น เสาเข็มที่ถูกน าไปใช้งานในหน้างาน
ที่ เป็นโครงการขนาดใหญ่และระยะเวลาการสั่งซื้อเป็น
เวลานาน จึงจ าเป็นต้องมีการส ารองสินค้าไว้เสมอหากมีกรณี
สินค้าช ารุดในระหว่างการขนส่ง และเมื่อเปรียบเทียบผลลพัธ์
ทั้งสองโมเดลพบว่าโมเดลที่  2 จะให้ต้นทุนรวมน้อยสุด
เนื่องจากสมการที่ใช้สร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของโมเดล
ที2่ นั้นมีความยืดหยุ่นต่อการวางแผนการผลิตได้ดีกว่าโมเดล
ที่ 1 เช่น ลูกค้าบางโครงการต้องการสั่งซื้อสินค้าสองแบบคือ 
การสั่งซื้อสินค้าที่มีความต้องการมากกับ สินค้าที่มีการสั่งซื้อ
ปริมาณน้อย โมเดลที่สองจะสามารถค านวณปริมาณการผลติ
ที่เหมาะสมมากกว่าโมเดลที่ 1 ได้จึงท าให้ได้ต้นทุนการผลิต 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆมีค่าน้อยกว่า อย่างไรก็ตามการวาง
แผนการผลิตต้องค านึงถึงความต้องการด้วยว่าสินค้าชนิดใดมี
ปริมาณการสั่งซื้อบ่อยครั้งและมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นตัว
แปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ผลิตต้องมีความตระหนักและมี
การควบคุมการผลิตอย่างจริงจังด้วยจึงจะท าให้การวาง
แผนการผลิตเป็นไปตามแผนที่ได้จากการค านวณและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่ส่งผลต่อค่าความคาดเคลื่อนของขนาด
รูเจาะในกระบวนการเจาะอลูมิเนียมเกรด 6063 ขนาด 50x50x40 มิลลิเมตร ในการศึกษานี้ช้ินทดสอบผ่านกระบวนการ
การเจาะรูด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซียี่ห้อ CHEVALIER รุ่น QP1620-L ด้วยดอกสว่านขนาด 14 มิลลิเมตร ซึ่งพารามิเตอร์ที่ใช้
ในการทดลองนี้ประกอบด้วยความเร็วตัด, อัตราป้อน และมุมจิกของดอกสว่าน ภายใต้วิธีการออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล 2 ระดับ โดยที่ค่าความโตของรูถูกวัดด้วยเครื่องวัด 3 มิติ ยี่ห้อ Mitutoyo รุ่น M574 ในงานวิจัยนี้
ผลกระทบหลักและผลกระทบรองได้ถูกวิเคราะห์ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% จากงาวิจัยนี้พบว่าค่าความเร็ว
รอบ 1364 รอบต่อนาที, อัตราป้อน 0.02 มิลลิเมตรต่อรอบ และ มุมจิกที่ 130 องศา ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนของ
ขนาดรูเจาะน้อยที่สุด 
ค าหลัก  พารามิเตอร์ในการตัดเฉือน, การทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ระดับ, ค่าความคาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะ 

Abstract 
The aim of this research was to study the effect of machining parameters on hole diameter error in 
drilling operation of aluminum 6063 sized 50 mm x 50 mm x 40 mm. In this study, the work pieces 
were machined by the CHEVALIER CNC machining center model QP1620-L controlled under with 
carbide drills 14 mm diameters. The cutting parameters were studied in this experiment including 
spindle speed, feed rate and point angle of carbide drills. The 2 levels full factorial experimental 
design was employed in this study. In this study, the holes were measured by the Mitutoyo 
coordinate measuring machine model M574. Finally, the direct and interaction effect of parameters 
on diameter holes were analyzed with 95% level of confidence. This research claimed that the 
spindle speed of 1364 rev/minute, the feed rate of 0.02 mm/rev and the point angle of cutting tool 
of 130° are the minimal optimized values for the holes diameter error. 
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Keywords:  Machining parameter, Full factorial experimental design, Hole diameter error
1. บทน า 
 ในปัจจุบันอลูมิเนียมเกรด 6063 นิยมใช้กันทั่วไปใน
อุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการแปรรูปต้านทาน
การกัดกร่อนได้ดี  มีความหนาแน่นน้อย,น้้าหนักเบา,ซึ่งถือได้
ว่าอลูมิเนียมเกรด 6063 เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีบทบาทใน
อุตสาหกรรมและมีความส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ป ระ เท ศ  เ ช่ น  อุ ต ส าห ก รรม ช้ิ น ส่ วน รถย น ต์  แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งช้ินส่วนเหล่านี้จ้าเป็นต้องควบคุม
ขนาดของช้ินงานให้มีความเที่ยวตรง ซึ่งหนึ่งในกระบวนการ
ที่มีความส้าคัญในกระบวนการผลิตคือ กระบวนการเจาะซึ่ง
ถึงแม้กระบวนการเจาะเป็นกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน แต่
ช้ินงานที่ ผ่านกระบวนการเจาะส่วนมากจะต้องน้าไป
ประกอบกับช้ินส่วนอื่น ๆ ซึ่งหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว
อาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าสูงในปัจจุบันมีการน้า
เค รื่ อ ง จั ก ร อั ต โน มั ติ  (CNC: Computer Numerical 
Control) ม า ใ ช้ ใน ก ระ บ วน ก า รผ ลิ ต เนื่ อ งจ าก เป็ น
กระบวนการที่มีความแม่นย้าสูงสามารถลดปริมาณของเสีย
และสามารถลดเวลาในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน
ในการผลิต  
 วิธีการออกแบบการทดลองทางสถิติเป็นวิธีการที่ถูก
น้ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม
ส้าหรับศึกษาผลกระทบจากพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิต
และหาสภาวะที่เหามะสมของพารามิเตอร์เหล่านั้น มีนักวิจัย
หลายท่านได้ท้ าการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยใน
กระบวนการเจาะที่ส่งผลต่อขนาดของรูเจาะโดยน้าวิธีการ
ทดลองทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทดลอง Rahman 
(2009) ได้ท้าการศึกษาถึงผลกระทบของพารามิเตอร์ในการ
ตัดเฉือนที่มีผลต่อคุณภาพของรูเจาะในกระบวนการไมโครมิ
ลลิ่งส้าหรับทองเหลือง โดยพารามิเตอร์ที่ศึกษาประกอบด้วย 
ความเร็วรอบ, อัตราป้อน และขนาดของเครื่องมือตัด และได้
พบว่าขนาดของเครื่องมือตัด, อัตราป้อน และความเร็วรอบ
เพิ่มขึ้นค่าความแม่นย้าของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะจะ
ลดลง Kumar (2012) ได้ท้าการศึกษาถึงพารามิเตอร์ที่ส่งผล
ต่อความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ
เหล็กกล้า OHNS ในการทดลองนี้ใช้การออกแบบการทดลอง

แบบทากุชิ โดยพารามิเตอร์ในการทดลองนี้ประกอบไปด้วย
ความเร็วตัด อัตราป้อน และขนาดของเครื่องมือตัด จากการ
ทดลองพบว่าความเร็วตัดและอัตราป้อนมีความส้าคัญมาก
ต่อความคาดเคลื่อนของขนาดของรูเจาะ โดยพบว่าขนาด
ของรูเจาะจะมีความผิดพลาดมากขึ้นถ้าความเร็วตัดและ
อัตราป้ อนเพิ่ ม ขึ้ น  Reddy (2013) ได้ท้ าการศึ กษาถึ ง
ผลกระทบของพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่ส่งผลต่อความ
แม่นย้าของขนาดของรูเจาะในอลูมิเนียมเกรด Al 6061,     
Al 6351 และ Al 7075 ด้วยวิธีการทากูชิ ซึ่งพารามิเตอร์ใน
การตัดเฉือนประกอบไปด้วย ความเร็วรอบ อัตราป้อน และ 
มุมจิกของดอกสว่าน จากการทดลองพบว่าความเร็วรอบเป็น
พารามิเตอร์ที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของขนาดรูเจาะมาก
ที่สุด ในขณะที่พารามิเตอร์ที่สงผลรองลงมาได้แก่อัตราป้อน
และมุมจิกขอดอกสะหว่านตามล้าดับ โดยที่ได้ค่าสภาวะที่ดี
ที่สุดที่ความเร็วรอบ 90 รอบต่อนาที , อัตราป้อน 0.15 
มิลลิเมตรต่อรอบ และมุมดอกสว่านที่ 90 องศา Navanth 
(2013) ได้ ท้ าก ารศึ กษ าพ ารามิ เต อร์ที่ เห ม าะสมต่ อ
พารามิเตอร์ในกระบวนการเจาะวัสดุอลูมิเนียม Al 2014 
ด้วยดอกสว่านที่ท้าจากเหล็กไฮสปีด ผู้วิจัยใช้วิธีการทากูชิใน
การศึกษาพารามิเตอร์ประกอบไปด้วย ความเร็วรอบ, อัตรา
ป้อน, มุมจิก และมุมเลื้อยของดอกสว่าน จากการทดลอง
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของรูเจาะได้แก่มุมจิกและมุม
เลื้อยของดอกสว่านและได้พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อ
ขนาดของรูเจาะคือความเร็วรอบที่ 300 รอบต่อนาที มุมจิก
ของดอกสว่าน 130 องศา มุมเลื้อยของดอกสว่าน 20 องศา 
และอัตราป้อนที่ 0.15 มิลลิเมตรต่อรอบ. Celik (2014) ได้
ท้าการศึกษาถึงผลกระทบของพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่
ส่งผลต่อคุณภาพของรูเจาะวัสดุ Ti-6Al-4V จากการประเมิน
คุณภาพของรูเจาะจากการใช้พารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่
ต่างกันพบว่าขนาดของรูเจาะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้ง 3 
ปัจจัยโดยที่เมื่อเพิ่มอัตราป้อนและมุมจิกของดอกสว่านท้าให้
ขนาดของรูตรงทางเข้าของทูล, ตรงกลางรู และตรงบริเวณรู
ที่เป็นทางออกของทูล ในทางตรงกันข้ามความคลาดเคลื่อน
ของรู เจาะจะลดลงเมื่อเพิ่ มความเร็วของความเร็วตัด 
นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของรูเจาะบริเวณที่
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ทูลเข้ามีค่าน้อยกว่าบริเวณที่ทูลออก  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้นสรุปได้ว่ามี
ความเป็นไปได้ที่ความเร็วรอบ , อัตราป้อนและ มุมจิกของ
ดอกสว่ าน ส่ งผลต่ อค่ าขนาดความ โตของรู เจาะต่ อ
กระบวนการเจาะวัสดุอลูมิเนียมผสม เกรด 6063 ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท้าการศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อ
ความความโตของรูเจาะด้วยวิธีการออกแบบการทดลองทาง
สถิติด้วยวิธกีารทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ระดับ 
  
2. การทดลอง 
2.1 วัสดุและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 ในการทดลองนี้ใช้ วัสดุที่อะลูมิเนียมผสมเกรด 6063 
เป็นอะลูมิเนียมผสม (Si 0.2-0.6, Mg 0.45-0.90, Fe 0.35, 
Cu 0 .10 , Mn 0 .10 , Cr 0 .10 , Zn 0 .10 , Ti 0 .10 , Al 
Balanced, อื่นๆ 0.15 ) ขนาด 50x50x40 มิ ลลิ เมตร 
เครื่องมือตัดเฉือนใช้ดอกสว่าน ชนิดคาร์ไบด์ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 14 มิลลิเมตร มุมจิก 130 องศา และ 140 องศา 
ประกอบกับ  เครื่องจักรอัตโนมัติยี่ห้อ  CHEVALIER รุ่น 
QP1620-L ดังรูปที่ 1 หลังจากที่ท้าการเจาะช้ินทดสอบแล้ว 
ช้ินทดสอบถูกน้าไปวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ
ด้วย รูเจาะ โดยเครื่องวัดขนาดงาน 3 มิติ (Coordinate 
Measuring Machine) ที่ความลึก 5 มม. 10 มม. และ15 
มม. ดังรูปที่ 2 
 
 

 
รูปที่ 1 กระบวนการเจาะชิ้นงาน 

 

2.2 การออกแบบการทดลอง 
 การออกแบบการทดลองที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นการ

ออกแบบการทดลองวิธีการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 
ระดับ ซึ่งถูกน้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาถึงพารามิเตอร์ใน
การตัดเฉือนส้าหรับกระบวนการเจาะ ซึ่งประกอบไปด้วย 

 
 

รูปที่ 2 การวัดขนาดของรูเจาะโดยเครื่องวัดขนาดงาน 3 มิติ 
 

ความเร็วรอบ, อัตราป้อน และ มุมจิกของดอกสว่าน โดยมี
จ้านวนการท้าซ้้า 2 ครั้ง โดยมีจ้านวนการทดลองทั้งหมด  
(23) x 2  = 16 การทดลอง ซึ่งในการทดลองนี้ได้ เลือกใช้
ระดับของพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนจากค้าแนะน้าของ
ผู้ผลิตเครื่องมือตัด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ในการตัดเฉือน 

พารามิเตอร์ในการตดัเฉือน ต่ า สุง หน่วย 

1. ความเร็วรอบ  909 1364 รอบ/นาท ี

2. อัตราป้อนต่อฟัน  0.02 0.04 มม./รอบ 

3. มุมจิกของดอกสว่าน  130 140 องศา 
 

 

 การก้าหนดรูปแบบส้าหรับการทดลองและผลการ
ทดลอง แสดงไว้ในตารางที่ 2 โดยการทดลองมีการจัดล้าดับ
การทดลองแบบสุ่มเพื่อลดการคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจาก
ปัจจัยที่ไม่ได้ท้าการควบคุม 
 
3. ผลการทดลองและอภิปราย 
 จากผลการทดลองตาราง 2 ได้ทดสอบสมมติฐานของ
ผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมของพารามิเตอร์ ว่ามี
อิทธิพลต่อค่าท่ีมีผลต่อค่าความผิดพลาดของขนาดรูเจาะของ
ช้ินทดสอบหรือไม่ ณ ระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 ซึ่งจากรูปที่ 3 
พบว่ามุมจิกของดอกสว่าน และอัตราป้อนส่งผลค่าความ
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คลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะมากตามล้าดับในขณะที่
ความเร็วรอบและผลกระทบร่วมของแต่ละพารามิเตอร์ไม่มี
ผลกระทบต่อค่ าความคลาดเคลื่ อนของขนาดรู เจาะ 
นอกจากนี้เรายังสามารถดูตารางวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ตารางที่ 2 ตารางการทดลอง และผลการทดลอง 

 
 

ของค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะได้ดังตารางที่ 3 ซึ่ง
แสดงค่า P-Value ของมุมจิกของดอกสว่าน และอัตราป้อนมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งแสดงว่าส่งต่อค่าความคลาดเคลื่อนของ
ขนาดรูเจาะอย่างมีนัยส้าคัญ  
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รูปที่ 3 กราฟ half normal 

 

 ผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนของ
ขนาดรูเจาะแสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งพบว่าผลกระทบหลักที่ส่งผล

ต่อค่าความหยาบผิวคือมุมจิกของดอกสว่าน และอัตราป้อน
โดยที่เมื่อมุมจิกของดอกสว่านเพิ่มขึ้นจาก 130 องศา เป็น 
140 องศา และอัตราป้อนมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.02 มิลลิเมตร 

ต่อรอบ เป็น 0 .04 มิลลิเมตรต่อรอบ ส่งผลให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะมีค่ามากข้ึน ในขณะที่ค่าความ                                                                                                                                                                                                                           
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความคลาดเคลื่อนของรูเจาะ 

 
  

เร็วรอบเพิ่มขึ้นจาก 909 รอบต่อนาทีเป็น1,364 รอบต่อนาที 
ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะลดลงซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Celik (2014)  
 ผลกระทบร่วมของแต่ละพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่า
ความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะรูปที่ 5 แสดงถึง พบว่า
เมื่อใช้ค่าความเร็วรอบ 909 และ 1,364 รอบต่อนาที ค่า
ความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราป้อน
เพิ่มจาก 0.02 เป็น 0.04 มิลลิเมตรต่อรอบ และพบว่าเมื่อใช้
ค่าความเร็วรอบ 909 และ 1,364 รอบต่อนาที เมื่อค่ามุมจิก
ของดอกสว่านเพิ่มขึ้นจาก 130 เป็น 140 องศา ส่งผลให้นาที 
ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบว่าถ้าใช้อัตราป้อนที่ 0.02 และ 0.04 เมื่อค่ามุมจิกของ
ดอกสว่านเพิ่มขึ้นจาก 130 เป็น 140 องศา ส่งผลให้นาที ค่า
ความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะเพิ่มขึ้น 
 
  

ค่าความ
คลาดเคลือ่น

(รอบ/นาท)ี (มม./รอบ) (องศา) 5 มม. 10 มม. 15 มม. ของรเูจาะ (มม.) ของรเูจาะ (มม.)

1 1364 0.04 130 14.0319 14.0307 14.0294 14.0307 0.0307

2 1364 0.02 140 14.0497 14.0321 14.0427 14.0415 0.0415

3 1364 0.04 130 14.0333 14.0311 14.0246 14.0297 0.0297

4 909 0.02 130 14.0494 14.0214 14.0205 14.0304 0.0304

5 909 0.04 130 14.0367 14.0322 14.0294 14.0328 0.0328

6 909 0.02 130 14.0299 14.0351 14.0397 14.0349 0.0349

7 909 0.04 140 14.048 14.0596 14.0569 14.0548 0.0548

8 909 0.04 130 14.0401 14.0454 14.0254 14.037 0.0370

9 1364 0.04 140 14.0517 14.0563 14.0585 14.0555 0.0555

10 1364 0.04 140 14.0647 14.0496 14.0433 14.0525 0.0525

11 1364 0.02 130 14.0068 14.0169 14.0195 14.0144 0.0144

12 1364 0.02 130 14.0186 14.0309 14.0213 14.0236 0.0236

13 909 0.04 140 14.0649 14.0493 14.0865 14.0669 0.0669

14 1364 0.02 140 14.0343 14.0363 14.034 14.0349 0.0349

15 909 0.02 140 14.0336 14.0838 14.0245 14.0473 0.0473

16 909 0.02 140 14.0242 14.0234 14.0266 14.0247 0.0247

ค่าเฉลีย่ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลางล าดับ
ความเรว็รอบ อัตราปอ้น มุมดอกสว่าน ความลกึในการวัด

Analysis of Variance for Diameter Error 

Source  DF  Seq SS Adj SS  Adj MS  F  P

Main Effects 3 0.00217078 0.00217078 0.00072359 13.89 0.002

   A 1 0.00013225 0.00013225 0.00013225 2.54 0.15

   B 1 0.00073170 0.00073170 0.00073170 14.05 0.006

   C 1 0.00130682 0.00130682 0.00130682 25.09 0.001

2-Way Interactions 3 0.00023189 0.00023189 0.0000773 1.48 0.291

   A*B 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00 0.995

   A*C 1 0.00004692 0.00004692 0.00004692 0.90 0.370

   B*C 1 0.00018496 0.00018496 0.00018496 3.55 0.096

3-Way Interactions 1 0.00008100 0.00008100 0.00008100 1.56 0.248

   A*B*C 1 0.00008100 0.00008100 0.00008100 1.56 0.248

Residual Error 8 0.00041663 0.00041663 0.00005208

Pure Error 8 0.00041663 0.00041663 0.00005208

Total 15 0.00290029
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รูปที่ 4 ผลกระทบหลกัที่ส่งผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะ 
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รูปที่ 5 ผลกระทบร่วมที่ส่งผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะ 

4. สรุป 
 งานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ใน
การตัดเฉือนที่มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะ
ของวัสดุอลูมิเนียมเกรด 6063 โดยการประยุกต์ใช้วิธีการ
ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ระดับ โดย
พารามิเตอร์ในการตัดเฉือนประกอบไปด้วย ความเร็วรอบ , 
อัตราป้อน และมุมจิกของดอกสว่าน จากผลการทดลอง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 1) มุมจิกของดอกสว่านและอัตราป้อนมีผลต่อค่าความ
คลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะอย่างมีนัยส้าคัญ  
 2) เมื่อมุมจิกของดอกสว่านและอัตราป้อนมีค่าเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูกัดมีค่าเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูเจาะจะลดลงเมื่อ
ความเร็วรอบเพิ่มมากขึ้น 
 3) ค่าที่พารามิเตอร์ที่ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนของ
ขนาดรูเจาะน้อยที่สุดคือ ความเร็วรอบ 1364 รอบต่อนาที, 
อัตราป้อน 0.02 มิลลิเมตรต่อรอบ และ มุมจิกที่ 130 องศา 
 4) จากงานวิจัยนี้ท้าให้เราทราบถึงพารามิเตอร์ที่ส่งผล
ต่อค่าความคลาดเคลื่อนต่อขนาดของรูเจาะ ซึ่งเราสารามารถ

หาสภาวะที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ในกระบวนการเจาะ
อลูมิเนียมเกรด 6063 ได้ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
บทบาทส าคัญของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินคือ การใช้ระยะเวลาตอบสนองในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน 8 นาที และมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ใน
บริเวณและระยะเวลาใกล้เคียงกัน อาจส่งผลให้หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุหลายจุดเหล่านี้
พร้อมๆ กันได้ภายในระยะเวลาการตอบสนองมาตรฐาน 8 นาที ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้น าการจ าลองสถานการณ์มาใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพของต าแหน่งสถานีให้บริการโดยมีตัวช้ีวัด คือ สัดส่วนร้อยละความพร้อมในการให้บริการของ
สถานีที่ใกล้ที่สุดกับจ านวนเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมด (Available Percentage) ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยนี้ยังได้น าเสนอ
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน รถฉุกเฉิน และต าแหน่งของสถานีฉุกเฉินใน
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมโดยที่สามารถรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ เกิดขึ้นพร้อมกันในบริเวณใกล้เคียงกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ได้พิจารณาสถานีให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีที่ท าการศึกษาทั้งหมด 88 แห่ง แบ่งรปปแบบ
การวิเคราะห์ออกเป็น 3 กรณีและมีผลลัพธ์ ดังนี้ (1) ประเมินประสิทธิภาพของสถานีหลัก (โรงพยาบาล 7 แห่ง) พบว่ามี
ผลลัพธ์ด้านความพร้อมเท่ากับร้อยละ 71.86 (2) ประเมินประสิทธิภาพเมื่อมีการน าหน่วยงานอาสาสมัคร 6 แห่ง เข้าสป่
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (รวม 13 แห่ง) พบว่ามีความพร้อมเท่ากับร้อยละ 78.29 และ (3) ประเมินประสิทธิภาพเมื่อน า
หน่วยงานทั้งหมดเข้ามาสป่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (รวม 88 แห่ง) พบว่าความพร้อมเท่ากับร้อยละ 98 ทั้งนี้ จากผลลัพธ์
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การจ าลองสถานการณ์สามารถน ามาใช้ในการประเมินความเหมาะสมของต าแหน่งสถานี
การแพทย์ฉุกเฉิน และน าเสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ประชาชนในพ้ืนท่ีจะได้รับการบริการ
จากระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความครบพร้อมในการบริการและสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 
ค าหลัก  การแพทย์ฉุกเฉิน การจ าลองสถานการณ์ ความครบพร้อม 24 ช่ัวโมง การจัดตั้งต าแหน่งสถานีให้บริการ 

 

Abstract 
The important roles of emergency medical service (EMS) are reaching the patient within standard 8-
minute response time and being available to serve anytime.  When there are multiple requests from 
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different patients in the nearby area simultaneously, the EMS may be unable to manage limited 
resources to reach each patient within standard response time.  Therefore, this study incorporated 
simulation to assess the efficiency of EMS locations by measuring the available percentage of the 
ability to assign the nearest EMS location to the incidents to reach the patients. Moreover, this study 
also proposes appropriate EMS resource allocation plan such as EMS staff, EMS vehicles and locations 
of EMS stations in order to improve the handle of multiple emergency incidents in the area 
simultaneously.  This research used 58 EMS locations in the study area and made the analysis of 
service availability into three different cases: (1) assess the available percentage of only ALS locations 
in the area (only 7 main hospitals) with the value of 71.56%. (2) assess the available percentage of 7 
ALS locations and 6 additional BLS and FR locations in the area with the value of 78.29%. (3) assess 
the available percentage of pervious 13 locations and 45 additional BLS and FR locations in the area 
with the value of 95%. It can be concluded that simulation can be used to evaluate the appropriate 
EMS locations in such a way that service availability can be guaranteed. 
Keywords:  Emergency Medical Service, Simulation, Service Availability, Location Setting 
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Abstract 
In present times, demands of customers are constantly changing, depending on various factors. It is 
therefore important to estimate the demand and risk appraisal with regard to customer demand.  
In this research study, customers’ demand in lubricant oil wholesale business for 10 products is 
forecast by application of the Winter's model and ARIMA. Then the error value from the forecast in 
the copula method was used to analyze the Value-at-Risk (VaR) for risk appraisal. The results showed 
that the adjusted forecast error value decreases by values in the range of 1%-6%. 
Keywords:  forecast, risk, copula, VaR 
 
1. Introduction 
 Risk is a measure of the ability to achieve the 
objectives of a task successfully. Under budget 
decisions, deadlines and technical constraints have 
to be faced. There are many ways to measure risk 
of investment. The most popular method is to use 
the Value-at-Risk (VaR) approach is as measure. VaR 
uses the risk level to Indicates the level of risk 
assessed at the 1 − 𝛼  confidence level. For 
example, when the confidence level of 1 − 𝛼 is 
99%, the 𝛼 value is equal to 1%, then the 
probability of error beyond the VaR is only 1 in 100. 
 Copula is a function that describes the 
standard distribution of variables, where each 

variable has a distribution that can be represented 
by any function ranging from 0 to 1. 
 Based on customers’ demand in lubricant oil 
wholesale business for 10 products better forecast 
is required to appraise the risk of the forecast to 
reduce error.  
 Risk appraisal for customer demand is 
therefore important for logistics activities in 
addition to customer demand management 
planning because it reduces the forecast error 
value and makes it more accurate for application. 
  
2. Literature Review 
 The terms “importance of demand” and 
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“risk” are not unequivocally defined in the 
literature. The following is meant to synthesize the 
most common definitions and theoretical 
background as a basis for the present paper. 
2.1 Inventory and demand 
 With regard to delivery of raw materials, [1] 
studied transmission on time to reduce logistics 
costs by having the raw materials ready to be 
delivered according to the customer’s needs. This 
makes it possible to create a great model that 
decreases production costs and increases 
productivity, and increases customer service 
efficiency at an inventory level. According to [2], 
the problem of inventory control and production 
planning under uncertainty is very important for 
the industry. They focus mostly on the uncertain 
customer demand; little attention is paid to 
inventory control that involves purchasing of raw 
materials. If ordering problems are handled, it will 
result in a decrease in inventory problems. 
Additionally, [3] have created a set of selection 
criteria for raw material producers. It has to be 
profitable or the cost of the raw materials would 
be incurred; the amount of raw materials received 
could be damaged, the delivery of the raw 
materials could be delayed, the stability of the 
manufacturer is important as there exists the risk 
that the manufacturer could liquidate — all these 
affect the decision making. From research studies, 
it is evident that the manufacturer should be 
chosen from the viewpoint of the consumer in 
order that the company develops and becomes 
successful. By studying the importance of timely 
delivery of goods or raw materials, the program 
can make the work more efficient, increase 
productivity, reduce errors, and reduce inventory 

cost. 
 2.2 Risk and copula VaR 
 According to [4], operations need to identify 
and categorize the various risks, so they conducted 
a research review of the research on supply chain 
risk management to identify and categorize each 
type of risk. Case studies and models for problem 
solving, in addition to specific attitudes of supply 
chain risk, were involved. Classification within the 
supply chain involves many risks besides internal 
risk. And the factors related to the organization 
form an external risk. 
 Risk assessment is an index of risks that can 
cause damage. Management is concerned with the 
establishment of capital or with identifying the 
greatest risk that can be ascertained. In this 
research study, the researchers introduced a risk 
assessment approach called Value at Risk and 
another called the Value at Risk adjusted. These 
two approaches have different advantages. The risk 
is assessed in these two ways, together with the 
determination of confidence intervals at different 
levels. It is possible to compare changes with 
regard to economic capital. The confidence 
intervals used in the risk assessment were 95% and 
99% (Anchalee, 2004) [5]. 
 Copula is the statistical theory that [6] was 
first proposed. Copula has been applied in various 
fields ever since. Li (2000), Director of Riskmetric 
Credit Derivatives, succeeded in using the copula 
method to describe relationships. The share of 
credit assets is generated by group investment. For 
the pricing of derivatives, collateralized debt 
obligation (CDO) of the credit assets is determined. 
Because of the success achieved via the 
application of Li’s (2000) copula method, copula 
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methods have been widely applied by scholars 
and practitioners in financial management to 
measure the risk of investing in securities. The 
copula method has also been used for derivative 
pricing based on multiple factors [7]. 
 [8][9][10][11][12] Copula VaR is used to 
analyze and reduce the risk of property holdings in 
real estate, stocks, and gold, with a modified 
version of the copula VaR. 
 Based on the review of relevant research, 
it is clear that copula and VaR are able to analyze 
the risks of the data. 
 
3. Methodological Approach 
3.1 Data and forecasting 
 In this research, customers’ demand in 
lubricant oil wholesale business for 10 products is 
forecast by application of the Winters model and 
ARIMA, starting with the forecast advance for 100 
days. 
3.1.1 Exponential smoothing adjusted for trend 
and seasonal variation: Winters model 
 In cases where the model has a season 
involved, using the normal method may result in 
errors, so Winters expanded the model further to 
reduce forecasting errors by creating a new model 
called three-parameter linear and seasonal 
exponential smoothing Winters model. 
 The Winters (multiplicative) model has four 
equations: 
1.Exponential series estimation: 
𝐿1 = 𝑎

𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝑠
+ (1 − 𝑎)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1)   (1) 

2. Trend estimation: 
𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1    (2) 
3. Season estimation: 
𝑆𝑡 = 𝑟

𝑌𝑡

𝐿𝑡
+ (1 − 𝑟)𝑆𝑡−𝑠    (3) 

4. Future t + p forecasting: 
�̂�𝑡+𝑝 = (𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡)𝑆𝑡−𝑠+𝑝     (4) 
where 

𝐿𝑡 = New fines or current estimates 
𝑎 = Constant fines for level (0 ≤ 𝑎 ≤ 1) 

𝑌𝑡 = New observation value or real value in time 
period t 
𝛽 = Constant fines for trend estimation (0 ≤

𝛽 ≤ 1) 
𝑇 = Trend estimation 

𝑟 = Constant fines for season estimation 

𝑆𝑡 = Season estimation 

𝑝 = Historical forecast period 

𝑠 = Season length  

�̂�𝑡+𝑝 = Future t + p forecasting 

3.1.2 Autoregressive integrated moving average 
(ARIMA) 
 ARIMA is a single-variable time series data 
from the past to the present. To predict future 
data, it covers results that include seasonal time 
series as well as processes or systems that are 
non-stationary. 
 1. Identification 
 Most time series data are not static (non-
stationary). ARIMA’s autoregressive (AR) and moving 
average (MA) models are periodic stationary data, 
so it is imperative that in analyzing the data, such 
data will have to be made stagnant. Before fixing 
the time series, the data must be checked to 
ensure that the (1) mean, (2) variance, and (3) 
covariance are constant by the time series data 
difference. 
 2. Autoregressive Processes 
 The regression system (AR (p)) is an AR 
system. It shows that the time series data is based 
on the past delay data. The p-rank can be written 
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as an equation: 

tY  = tptptt eYYY    22110        (5) 

0    = Constant 

p ,,, 21   = Coefficient of delay variable 

pttt YYY  ,,, 21   = Delayed variable of Y 

te    = Error value 
 3. Moving Average Processes 
 The moving average system (MA (q)) is an MA 
system. It shows that the time series data depend 
on the current error and the tolerance of the q 
order delay, which can be written in the form of an 
equation, as follows: 

tY   = qtqttt eeee    22110  

(6) 

0    = Constant 

p ,,, 21   = Coefficient of delay variable 

qttt eee  ,,, 21   = Delayed variable of error value 

te    = Error value 
 When the relationship between AR and MA is 
combined, a new system is formed, called ARMA. 
In the case of stationary data, the ARIMA format (p, 
d, q) is formatted as ARIMA. (P, 0 , q), like ARMA (p, 
q), can be written in the following form: 

tY = ptptt YYY    22110

qtqttt eeee    2211            (7) 
 In case the data are not static, the non-
stationary models of the ARIMA models (p, d, q) 
can be given as follows. 

t
dY = pt

d
pt

d
t

d YYY    22110

qtqttt eeee    2211            (8) 
d = Difference Rating 

This model can be used for estimation to find the 
most suitable model for forecasting. The criteria for 
selecting the model are the following: 

1.)  Akaike’s Information Criterion (AIC) 

2.)  Schwartz’s Bayesian Information Criterion 
(BIC, or SBC) 

 Both the criteria are based on the model that 
provides the lowest AIC or BIC value. If the two 
criteria yield different results, BIC should be 
chosen first. This is because BIC is more qualified 
than AIC, and it will select the most accurate 
model.  
3.1.3 Criteria for determining appropriate 
forecast 
 In considering the appropriate model for 
forecasting, the difference between the actual 
value and the forecast value, or what is called 
“residuals,” which have the form of the equation 
as follows, should be taken into consideration: 

te = tt YY ˆ              (9) 

te = Deviation from forecast in time t 

tY = Value of real data in time period t 

tŶ = Value predicted in time t 
 1.) Mean Absolute Deviation: MAD 

MAD = 




n

t

tt YY
n

1

ˆ1           (10) 

 2.) Root Mean Square Error (RMSE) 

RMSE = 2

1

)ˆ(
1

t

n

t

t YY
n




         (11) 

1.) Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE = 



n

t t

tt

Y

YY

n
1

ˆ1           (12) 

 In forecasting the customer's needs, the 100-
day forecast was compared to the actual value, 
and the error was used to select the appropriate 
forecasting method for the data set using the 
forecasting criteria. The three most suitable were 
found to be MAD, RMSE, and MAPE. 
3.2 Copula and VaR 
 After obtaining the best predictions from 
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either the Winters model or ARIMA, the error 
values should be found to be converted to the 
growth rate model. 
3.2.1 Growth rate 

Xj,t = (
Aj,r−Aj,r−1

Aj,r−1
) × 100             (13) 

3.2.2 Copula 
 The CDF copula function of Student’s t 
𝐶𝑠(F1(X1), … , FN(XN)) is equal to the distribution 
function Student’s t 𝑡𝜌,𝛿(F1(X1), … , FN(XN)) only 
when the distribution of variables is a Student’s t 
distribution and both the variables have the same 
degree of independence, that is, 𝐹(𝑋1) =  𝑡𝛿(𝑋1) 
and 𝐹(𝑋𝑁) =  𝑡𝛿(𝑋𝑁) . The conditional probability 
function using the copula function Student’s t is 
calculated using equation (14). 

𝐶𝜌,𝛿
𝑠 (𝑣, 𝑧) = 

∫ ∫
1

2𝜋√1−𝜌2
(1 +

𝑠2+𝑡2−2𝜌𝑠𝑡

𝛿(1−𝜌2)
)−

𝛿+2

2 𝑑𝑠 𝑑𝑡
𝑡𝛿

−1(𝑧)

−∞

𝑡𝛿
−1(𝑣)

−∞
 (14) 

 
3.2.3 Value at risk (VaR) 
 Risk value theory: Value at Risk. VaR is a 
theory that measures risk. It comes in the form of 
numbers that measure the risk of losses that could 
occur under normal market conditions over a 
range. Historical simulation is used to find the i-th 
percentile of the rate of return calculated from 
historical data, where “i” is the required level of 
confidence. In this research study, there were 9 5 
and 9 9  percentiles in the risk appraisal. The data 
from the copula method are taken in the 
descending order and then the percentile of the 
data, which is the % VaR at the confidence level 
I%, is calculated. 
  
4. Conclusion 
 4.1 Results and selection methods for 

forecasting 
 The daily sales data for all the 10 products 
should be used. With the predictions of Winters 
and ARIMA in advance 100 days, the best method 
is selected by choosing from the least MAD, RMSE, 
and MAPE, as shown in Table 1. When choosing 
the right forecasting method for each product, the 
error value of each product should be brought 
forward to the next risk assessment. 
 
Table 1. Criteria for Determining Appropriate 
 e  MAD RMSE MAPE 

turbo 5140.4 Winter 51.4 72.0 1.1 

  5313.9 ARIMA 53.1 72.4 1.1 

Max1L 46502.6 Winter 465.0 632.5 3.0 

  47957.6 ARIMA 479.6 667.5 11.6 

Max0.8L 59940.7 Winter 599.4 781.8 9.8 

  52298.4 ARIMA 523.0 675.7 7.4 

Max2T 66900.0 Winter 669.0 842.3 6.4 

  67376.9 ARIMA 673.8 836.6 6.2 

Com 5789.5 Winter 57.9 77.4 0.9 

  5533.4 ARIMA 55.3 75.8 1.0 

HLP 4934.1 Winter 49.3 68.3 3.1 

  4464.1 ARIMA 44.6 61.0 2.9 

NGV 2995.4 Winter 30.0 49.1 2.2 

  2786.7 ARIMA 27.9 45.4 2.2 

Plus 4568.8 Winter 45.7 60.6 1.4 

  4454.0 ARIMA 44.5 57.3 1.4 

Premeir 2320.1 Winter 23.2 29.8 1.3 

  2275.9 ARIMA 22.8 29.6 1.3 

semi 2598.9 Winter 26.0 39.5 2.5 

  2411.6 ARIMA 24.1 40.7 1.3 

 
4.2 Risk appraisal 
 The error values from each product’s forecast 
have to be converted to the growth rate. 
Thereafter, the growth rate should be introduced 
into the estimation method along with the copula 
method. 
 The copula method reveals the relationship 
between the ten items of the data, as shown in 
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Table 2. 
 
Table 2. Relationship between Ten Items of Data in Matrix 
System 

 
 The copula method is used to create 10 ,000 
virtual reality scenarios. Then, the values are taken 
in descending order. The percentiles of 1%, 5%, 
95% and 99% are the values of VaR, as shown in 
Table 3. 
 
Table 3. VaR 
 1% 5% 99% 95% 
Turbo -0.968 -0.841 58.996 8.546 
1L  -0.971 -0.854 81.724 14.128 

0.8L -0.968 -0.852 24.045 8.544 
2T -0.968 -0.863 140.912 3.859 
COM -0.971 -0.988 86.546 13.803 

HLP -0.971 -0.846 21.846 10.271 
NGV -0.963 -0.828 67.628 10.126 

Plus -0.963 -0.853 20.268 6.053 
Premeir -0.964 -0.847 25.124 4.935 

semi -0.967 -0.859 188.913 10.993 
 
 From the data presented in Table 3, it can be 
concluded that the next day, the turbo will have a 

growth rate of over 58.996, or less than −0.841, 
from the probability of 5 events in 100 events, 
with percentiles of 5 and 95. 
 The summary of the turbo product data’s 
next day’s forecast is that there is likely to be 
decress an 84%  error rate or a possible 854 .5% 
error today due to the probability of 5 times from 
100 events. 
4.3 Forecast adjustment 
 In order to adjust the forecast, starting with a 
VaR of 9 5 %  which is multiplied by the normal 
prediction, the adjusted forecast is obtained. 

�̂� = �̂� ∗ 𝑉𝑎𝑅95%   (15) 
�̂� = Adjust forecast 
�̂� = Normal forecast 
 The error value of the adjusted forecast is 
compared to the error value of the normal 
forecast, and the values are as shown in Table 4. 
 
 Table 4. Comparison of Predictive Error Values with 
Adjusted Correction Error 

 % e 
changed 

MAD RMSE MAPE 

turbo -2.72462 -2.72462 2.551476 -16.5141 

1l -2.53036 -2.53036 1.740529 153.5643 

0.8l -3.57674 -3.57674 1.475586 -15.5577 

2t -2.33022 -2.33022 0.423829 -13.9363 

com -1.23433 -1.23433 3.469361 -15.3613 

hlp -2.13965 -2.13965 2.376165 -16.0779 

ngv -6.08897 -6.08897 0.303771 -16.7747 

plus -2.00361 -2.00361 4.31146 -16.5349 

premier -5.75958 -5.75958 1.857597 -17.884 

semi 2.718306 2.718306 2.448816 -10.7187 
 

 From Table 4, it is evident that the adjusted 
forecast reduces the error rate. A total of 9 
products, from 10 products, decreased by values 
in the range of 1–6%. 

1.00 0.07 0.11 0.13 0.10 -0.07 -0.14 0.04 0.14 0.13 

0.07 1.00 0.00 0.03 0.09 -0.10 -0.03 0.08 0.09 0.07 

0.11 0.00 1.00 0.07 -0.13 0.17 0.01 -0.19 0.08 -0.06 

0.13 0.03 0.07 1.00 0.14 -0.09 0.23 -0.07 0.09 -0.13 

0.10 0.09 -0.13 0.14 1.00 0.04 -0.02 0.01 -0.06 0.12 

0.07 -0.10 0.17 -0.09 0.04 1.00 0.03 -0.04 0.20 0.08 

-0.14 -0.03 0.01 0.23 -0.02 0.03 1.00 -0.10 -0.14 -0.09 

-0.04 0.08 -0.19 -0.07 0.01 -0.04 -0.10 1.00 -0.05 0.07 

0.14 0.09 0.08 0.09 -0.06 0.20 -0.14 -0.05 1.00 -0.02 

0.13 0.07 -0.06 -0.13 0.12 0.08 -0.09 0.07 -0.02 1.00 
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 Copula VaR can be used to identify the risk of 
various data sets. The extent of damage likely to 
occur in the future can be determined. And, the 
researchers have done experiments to improve the 
forecast to reduce the error value. 
 The researchers propose to use other 
forecasting methods in further experiments. 
Thereafter, a comparison will be carried out so 
that the risk can be measured more accurately and 
the forecast can be made more precisely. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของนักเรียนนายร้อย   
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจของนักเรียนนายร้อยโดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของนักเรียนนายร้อย 3 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจเดินทางไกล ภารกิจกระโดดร่ม และภารกิจทดสอบวิ่ง โดยรองเท้าหนัง
ทรงสูงครึ่งน่องที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้จากการส ารวจความนิยมของกลุ่มประชากรนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 4 จ านวน 196 นาย 
และเลือก 4 อันดับที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่ได้รับแจกจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องประเภทจั๊มป์ที่ได้รับแจกจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องโรเสิร์ท 
และรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องร้านดุจเทพ พร้อมทั้งมีการทดสอบการใช้รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
นายร้อยที่ได้ท าการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 30 นาย เพื่อช่วยให้สามารถเปรียบเทียบในการตอบแบบสอบถาม 
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส าหรับคุณลักษณะที่ส าคัญ 6 ประการของรองเท้าที่น ามาศึกษา ได้แก่ การรับแรงกระแทก ความยืดหยุ่น 
ความแข็งแรงทนทาน การยึดเกาะ การกันน้ า และน้ าหนักของรองเท้า ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่
เหมาะสมกับภารกิจเดินทางไกล คือ รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องร้านดุจเทพ รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องโรเสิร์ท รองเท้าหนัง
ทรงสูงครึ่งน่องที่ได้รับแจกฯ และรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องประเภทจั๊มป์ที่ได้รับแจกฯ ตามล าดับ รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง
ที่เหมาะสมกับภารกิจกระโดดร่ม คือ รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องโรเสิร์ท รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องร้านดุจเทพ รองเท้าหนัง
ทรงสูงครึ่งน่องที่ได้รับแจกฯ และรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องประเภทจั๊มป์ที่ได้รับแจกฯ ตามล าดับ และรองเท้าหนังทรงสูงครึ่ง
น่องที่เหมาะสมกับภารกิจทดสอบวิ่ง คือ รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องร้านดุจเทพ รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องโรเสิร์ท รองเท้า
หนังทรงสูงครึ่งน่องที่ได้รับแจกฯ และรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องประเภทจั๊มป์ท่ีได้รับแจกฯ ตามล าดับ 
ค าหลัก: กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง นักเรียนนายร้อย 
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Abstract 
The purpose of this research was to examine combat boot qualifications which were needed to 
accomplish the cadet’s training objectives. By using the Analytic Hierarchy Process, to help cadets making 
a decision about choosing appropriate kind of combat boots for their trainings which were static line 
parachute, 12 miles ruck and running test, the 4 most popular types of combat boots were chosen by 196 
4th-year cadets to be studied in this research including CRMA combat boots, CRMA jump boots, American 
Ro-Search boots, and Dujthep boots. The number of cadet population used in research was 30 as a 
sample to examine all type of combat boots by wearing them and gathering data about cadet’s 
satisfaction and their opinion about how each type of boots qualification was suitable for each mission. 
Combat boot qualifications in this research were including impact, stability, flexibility, outsole, friction and 
water penetration. In conclusion, the most suitable combat boots for static line parachute were American 
Ro-search boots, Dujthep boots, CRMA combat boots and CRMA jump boots respectively. The most 
suitable combat boots for 12 miles ruck were Dujthep boots, American Ro-search boots, CRMA combat 
boots and CRMA jump boots respectively. The most suitable combat boots for running test were Dujthep 
boots, American Ro-search boots, CRMA combat boots and CRMA jumps boots respectively. 
Keywords: AHP Combat Boots Cadet 
 
1. บทน า 
 โ ร ง เ รี ย น น า ย ร้ อ ย พ ร ะ จุ ล จ อ ม เก ล้ า เป็ น
สถาบันการศึกษาทางทหาร ระดับอุดมศึกษาในสังกัดของ
กองทัพบกมีภารกิจในการให้การศึกษาอบรม และด าเนินการ
ฝึกให้แก่นักเรียนนายร้อย เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพบก โดยนักเรียนนายร้อยจะได้รับการศึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการและด้านวิชาทหาร ในการศึกษาทางด้าน
วิชาทหารจะมุ่งเน้นความรู้ทางการทหารในทุกๆ แขนง อาทิ
เช่น การเป็นผู้น า การใช้อาวุธอาวุธประจ ากายและอาวุธ
ประจ าหน่วย ยุทธวิธีต่างๆ รวมถึงการบริหารกิจการภายใน
หน่วยให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในด้านการฝึกจะมี
รูปแบบการฝึกที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถ
เป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้พื้นฐานของเหล่าที่จ าเป็นต่อการรับ
ราชการ เช่น การฝึกเบื้องต้นระดับบุคคล การฝึกการน า
หน่วยระดับผู้บังคับหมู่ การฝึกการน าหน่วยระดับผู้บังคับ
หมวด การฝึกการน าหน่วยระดับผู้บังคับหน่วย การฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศ และการฝึกหลักสูตรการรบแบบจูโ่จม 
เป็นต้น ซึ่งในการฝึกต้องใส่ชุดฝึกพรางพร้อมรองเท้าหนังทรง

สูงครึ่งน่องในการปฏิบัติภารกิจการฝึกแต่ละครั้ง และต้องใช้
เวลาในการฝึกอย่างน้อยวันละ 2 – 3 ช่ัวโมงต่อวัน โดยต้อง
ฝึกทุกวันในห้วงการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย 
 จากปัญหาการบาดเจ็บของนักเรียนนายร้อยที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน พบว่าอาการบาดเจ็บจากการใส่รองเท้ามักเกิดขึ้น
ในห้วงระหว่างการฝึก ซึ่งรองเท้าเป็นอุปกรณ์ช่วยรับน้ าหนัก
และปกป้องเท้าของมนุษย์ รวมทั้งป้องกันอันตรายที่อาจ 
เกิดขึ้นกับเท้าได้ แต่ถ้ารองเท้าที่สวมใส่ไม่เหมาะสม อาการ
บาดเจ็บก็จะเกิดขึ้น เช่น อาการปวดฝ่าเท้าด้านหน้า การมี
หนังด้านหรือตาปลาที่ฝ่าเท้า นิ้วหัวแม่เท้าเก ปวดล้าบริเวณ
นิ้วเท้า น่อง และหลัง เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้รองเท้า 
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะไปปฏิบัติจึงมีความส าคัญมาก 
อาทิเช่น รองเท้าส าหรับเล่นกีฬาจะต้องมีความทนทาน และ
อาจถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้เล่นกีฬาแต่ละ
ประเภท ซึ่งรองเท้าประเภทนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วย
ลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬานั้นๆ 
รองเท้าวิ่งจะมีการออกแบบให้พื้นนุ่ม น้ าหนักเบาเพื่อการวิ่ง
ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น รองเท้า
ส าหรับท างานในบริเวณก่อสร้าง จะมีลักษณะพื้นแข็งป้องกัน
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การเหยียบของมีคมและมีการเสริมเหล็กบริเวณหัวรองเท้า
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากสิ่งของตกใส่เท้า เป็นต้น 
 ในการปฏิบัติภารกิจจะมีปัจจยัที่ส่งผลกระทบท าให้เกิด
อาการบาดเจ็บต่างๆ ซึ่งการบาดเจ็บของก าลังพลนี้จะมี 
ผลต่ออ านาจก าลังรบของหน่วยที่ก าลังปฏิบัติภารกิจ และ
เนื่องจากภารกิจต่างๆ ของนักเรียนนายร้อยส่วนใหญ่
จ าเป็นต้องใช้รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง เช่น การเดิน
ทางไกล การวิ่งทดสอบร่างกาย การกระโดดร่ม และกิจกรรม
อื่นๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งการเลือก
รองเท้าให้มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับภารกิจจะสามารถ 
ลดโอกาสในการได้รับบาดเจ็บ และลดความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้น
จากการท าภารกิจของนักเรียนนายร้อย ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาคุณลักษณะของรองเท้าหนังทรงสูง
ครึ่งน่องที่ เหมาะสมกับภารกิจเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุน 
ให้สามารถท าภารกิจให้ส าเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้ งยัง
สามารถป้องกันอาการบาดเจ็บจากการสวมรองเท้าหนัง 
ทรงสูงครึ่งน่องซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื้อรังไปถึงอนาคตได้ 
 ส าหรับขอบเขตการศึกษาจะก าหนดองค์ประกอบของ 
ภารกิจของนักเรียนนายร้อย อันได้แก่ 3 ภารกิจหลัก คือ 
ภารกิจเดินทางไกล ภารกิจกระโดดร่ม และภารกิจทดสอบวิ่ง 
ขอบเขตของกลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนนายร้อยช้ัน
ปีที่ 4 และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษา คือ นักเรียนนายร้อย
ช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 30 นาย 
 คุณสมบัติของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่ควรน ามา
พิจารณาในการใช้งานทางทหาร ได้แก่ การรับแรงกระแทก 
ความยืดหยุ่น ความแข็งแรงทนทาน การยึดเกาะ การกันน้ า 
และน้ าหนักของรองเท้า [1] 
2. ทฤษฎีที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ จึงได้เลือกใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analytic Hierarchy 
Process ; AHP) ในการเลือกรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่
เหมาะสมกับภารกิจต่างๆ ของนักเรียนนายร้อย 
 วรพจนไ์ด้อธิบายถึงวิธีการน า AHP มาใช้ดังนี ้[2] 
  1) การกระจายความสลับซับซ้อนของปัญหาให้อยู่ 
ในรูปของล าดับชั้นโครงสร้างปัญหาพื้นฐาน 

  2) การพิจารณาเปรียบเทียบความส าคัญเป็นคู่ๆ เพื่อ
จัดล าดับความส าคัญ 
 โดยการพิจารณาเปรียบเทียบเชิงคู่จะถูกให้คะแนน
ความส าคัญด้วยมาตราส่วนในการวัดที่ถูกคิดค้นโดย Saaty 
ดังแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ระดับความเข้มข้นของความส าคัญในการวินิจฉัยแบบ AHP 

ระดับความเขม้ข้น 
ของความส าคัญ 

ความหมาย 

1 ส าคัญเท่ากัน 

3 ส าคัญกว่าเล็กนอ้ย 

5 ส าคัญกว่าปานกลาง 

7 ส าคัญกว่ามาก 

9 ส าคัญกว่ามากที่สุด 

2, 4, 6, 8 ส าหรับการประนปีระนอม 
 

 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบจะถูกท าภายในตาราง 
เมทริกซ์ การใส่ค่าความส าคัญของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จะวิเคราะห์เฉพาะคู่ที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมขึ้นไปเท่านั้น 
ส่วนข้อมูลที่อยู่ใต้เส้นทแยงมุมจะไม่น ามาวิเคราะห์ 
  3) การหาน้ าหนักความส าคัญ 
 4) การหาค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของข้อมูล 
 ในกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน จะใช้ทฤษฎี
ไอเกนเวคเตอร์ (Eigen Vector) ในการตรวจสอบล าดับ
ความส าคัญของข้อมูล จะใช้การเปรียบเทียบในเมทริกซ์และ
การหาความสอดคล้องของข้อมูลดิบที่ได้จากการตัดสินใจ
ของผู้ประเมินในกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามนั้น การตรวจสอบ
ความสอดคล้องจะพิจารณาโดยใช้ค่าไอเกน ซึ่งวัดได้จาก
อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio ; C.R.) ซึ่ง
เป็นอัตราส่วนระหว่างดัชนีความสอดคล้องของข้อมูล 
(Consistency Index ; C.I.) และดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อมูลเชิงสุ่ม (Random Consistency Index ; R.I.) 
 𝐶. 𝑅. =

𝐶.𝐼.

𝑅.𝐼.
 (1) 

โดยที่ C.I. คือดัชนีความสอดคล้องที่วัดจากความแปรปรวน
ของ λmax จาก N 
 𝐶. 𝐼. =

λ𝑚𝑎𝑥−𝑁

𝑁−1
 (2) 
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โดยที ่λmax คือผลรวมของผลคูณระหว่างผลรวมของสมาชิก
ในแต่ละหลักของเมทริกซ์กับน้ าหนัก  (Normal Form) 
น้ าหนัก คือค่าไอเกนของแต่ละแถวต่อผลรวมของค่าไอเกน
ในทุกสดมภ์ และ N คือจ านวนสมาชิกในแถวหรือหลัก 
 R.I. เป็นค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท าการ
ประมวลผลในแบบจ าลองและมีความแตกต่างกันตามขนาด
ของตารางเมทริกซ์  ตารางที่  2 แสดงค่าของ R.I. ส าหรับ
ตารางเมทริกซ์ขนาดตั้งแต่ 1 – 10 
 

ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ยดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Average Random 
Index ; R.I.) ซ่ึงน ามาจากขนาดของตารางเมทริกซ์ 

ขนาดของตารางเมตริกซ ์ ค่า R.I. ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 

1 0.00 

2 0.00 

3 0.55 

4 0.89 

5 1.11 

6 1.25 

7 1.35 

8 1.40 

9 1.45 

10 1.49 
 

3. วิธดี าเนินการวิจัย 
 1) ท าการส ารวจความนิยมรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง
ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันจากนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 4 จ านวน 
196 นายเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
โดยเลือกรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่ได้รับความนิยมใน
อั น ดั บ ที่  1  ถึ งอั น ดั บ ที่  4  ม าออ ก แ บ บ แ ล ะจั ด ท า
แบบสอบถาม ซึ่งรองเท้าที่นักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 4 นิยมใน
การใช้มากที่สุด ได้แก่ รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่ได้รับ
แจกจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รองเท้าแจก) 
รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องประเภทจั๊มป์ที่ได้รับแจกจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รองเท้าจั๊มป์) รองเท้า
หนังทรงสูงครึ่งน่องโรเสิร์ท (Ro-Search) และรองเท้าหนัง
ทรงสูงครึ่งน่องร้านดุจเทพ (ดุจเทพ) ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ความนยิมในการใช้รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องของชั้นปีที่ 4 

 2) น ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษา คือ นักเรียนนายร้อย
ช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 30 นายมา
ท าการทดสอบการใช้รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องเพื่อช่วยให้
สามารถเปรียบเทียบความรู้สึกในการตอบแบบสอบถามได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น  โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น  3 การ
ทดสอบได้แก่ การกระโดดจากแท่นสูง 3 ฟุตและ 5 ฟุต การ
วิ่งระยะ 2 ไมล์  และการเดินในสนามภูมิประเทศเป็น
ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
 3) จัดท าแบบสอบถามและแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกศึกษา คือ นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่  4 สาขาวิชา
วิศ วกรรมอุ ตสาหการ จ าน วน  30  น าย เพื่ อท าการ
เปรียบเทียบเชิงคู่ตามกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน 
(Analysis Hierarchy Process; AHP) โดยแบบสอบถามที่
จัดท ามีการเปรียบเทียบ 3 ส่วนได้แก่ การเปรียบเทียบ
ภารกิจของนักเรียนนายร้อย การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
รองเท้าหนังทรงสูงครึ่ งน่องในแต่ละภารกิจ และการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะเด่นของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง
แต่ละชนิด โดยตัวอย่างแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 3 ถึง 
ตารางที ่5 
 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบภารกิจของนักเรียนนายร้อย 

ภารกิจของนักเรียนนายร้อย 

3 = เล็กน้อย 5 = ค่อนข้างมาก 7 = มาก 9 = มากที่สุด 

ภารกิจ 
มากกว่า เท่ากัน น้อยกว่า 

ภารกิจ 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 

กระโดดร่ม          เดินทางไกล 

กระโดดร่ม          ทดสอบวิ่ง 

เดินทางไกล          ทดสอบวิ่ง 
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ตารางที ่4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง 

ภารกิจ……… 

3 = เล็กน้อย 5 = ค่อนข้างมาก 7 = มาก 9 = มากที่สุด 

คุณสมบัติ 
มากกว่า เท่ากัน น้อยกว่า 

คุณสมบัติ 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 

ความยืดหยุ่น          การยึดเกาะ 

ความยืดหยุ่น          การกันน้ า 

ความยืดหยุ่น          น้ าหนัก 

ความยืดหยุ่น          รับแรงกระแทก 

ความยืดหยุ่น          ทนทาน 

การยึดเกาะ          การกันน้ า 

การยึดเกาะ          น้ าหนัก 

การยึดเกาะ          รับแรงกระแทก 

การยึดเกาะ          ทนทาน 

การกันน้ า          น้ าหนัก 

การกันน้ า          รับแรงกระแทก 

การกันน้ า          ทนทาน 

น้ าหนัก          รับแรงกระแทก 

น้ าหนัก          ทนทาน 

รับแรงกระแทก          ทนทาน 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะเด่นของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่ง
น่องแต่ละชนิด 

คุณสมบัติ............... 
3 = เล็กน้อย 5 = ค่อนข้างมาก 7 = มาก 9 = มากที่สุด 

รองเท้า 
มากกว่า เท่ากัน น้อยกว่า 

รองเท้า 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 

รองเท้าแจก          รองเท้าจ๊ัมป์ 

รองเท้าแจก          ดุจเทพ 

รองเท้าแจก          Ro-Search 

รองเท้าจ๊ัมป์          ดุจเทพ 

รองเท้าจ๊ัมป์          Ro-Search 

ดุจเทพ          Ro-Search 

 

 4) ท าการวิเคราะห์ตามกระบวนการ AHP เพื่อหา
รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละภารกิจ 
โดยใช้ค่า R.I. จากตารางที่  2 จ านวน 3 ค่าได้แก่  0.55 
ส าห รับ การ เป รี ยบ เที ยบ ภารกิ จ  0 .89  ส าห รับ การ
เปรียบเทียบคุณลักษณะรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องในแต่ละ
ภารกิจ และ 1.25 ส าหรับการเปรียบเทียบคุณลักษณะเด่น
ของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องแต่ละชนิด 
 

4. ผลของการวิจัย 

 การวิจัยนี้ได้ด าเนินการตามแบบจ าลองโครงสร้าง 
การแก้ปัญหากระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น ดังรูปที ่2 
 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างการแก้ปัญหากระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น  

 

4.1 ปัจจัยน  าหนักของภารกิจกับภารกิจ 
 ภารกิจที่มีค่าน้ าหนักปัจจัยมากที่สุดคือ ภารกิจการ 
เดินทางไกลมีค่าน้ าหนักคิดเป็นร้อยละ 51.0 ดังแสดงในรูปที่ 
3 โดยมีค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ากับ 3.006 ค่า C.I. เท่ากับ 0.003 และ
ค่า C.R.  เท่ากับ 0.005 

 
รูปที่ 3 ปัจจยัน้ าหนักของภารกิจกับภารกิจ 

 

4.2 ปัจจัยน  าหนักของคุณลักษณะรองเท้าในแต่ละภารกิจ 
 1) ในภารกิจเดินทางไกล การรับแรงกระแทกมีค่า
น้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.0 ดังแสดงในรูปที่ 4 โดย
มีค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ากับ 6.545 ค่า C.I. เท่ากับ 0.109 และค่า 
C.R. เท่ากับ 0.087 
 

 
รูปที่ 4 ปัจจยัน้ าหนักของคุณลักษณะรองเท้าในภารกิจเดินทางไกล 

 

 2) ในภารกิจกระโดดร่ม การรับแรงกระแทกมีค่า
น้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.2 ดังแสดงในรูปที่ 5 โดย
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มีค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ากับ 6.289 ค่า C.I. เท่ากับ 0.058 และค่า 
C.R. เท่ากับ 0.046 
 

 
รูปที่ 5 ปัจจยัน้ าหนักของคุณลักษณะรองเท้าในภารกิจกระโดดร่ม 

 

 3) ในภารกิจทดสอบวิ่ง ความยืดหยุ่นมีค่าน้ าหนักมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.2 ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยมีค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 
เท่ากับ 6.403 ค่า C.I. เท่ากับ 0.081 และค่า C.R. เท่ากับ 
0.065 
 

 
รูปที่ 6 ปัจจยัน้ าหนักของคุณลักษณะรองเท้าในภารกิจทดสองวิ่ง 

 

4.3 ปัจจัยน  าหนักของรองเท้าในแต่ละคุณลักษณะ 
 1) ในคุณ ลักษณ ะการรับแรงกระแทก  รองเท้ า  
Ro-Search มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 ดัง
แสดงในรูปที่  7 โดยมีค่ า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ ากับ  4.026 ค่า C.I. 
เท่ากับ 0.009 และค่า C.R. เท่ากับ 0.010 
 

 
รูปที่ 7 ปัจจยัน้ าหนักของรองเท้าในคุณลักษณะการรับแรงกระแทก 

 2) ในคุณลักษณะความยืดหยุ่น รองเท้าหนังทรงสูงครึ่ง
น่องร้านดุจเทพ มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.0 
ดังแสดงในรูปที่  8 โดยมีค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ากับ 4.115 ค่า C.I. 
เท่ากับ 0.038 และค่า C.R. เท่ากับ 0.043 
 

 
รูปที ่8 ปัจจยัน้ าหนักของรองเท้าในคุณลักษณะความยืดหยุ่น 

 

 3) ในคุณลักษณะความแข็งแรงทนทาน รองเท้า  
Ro-Search มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.7 ดัง
แสดงในรูปที่  9  โดยมีค่ า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ ากับ  4.123 ค่า C.I. 
เท่ากับ 0.041 และค่า C.R. เท่ากับ 0.046 
 

 
รูปที่ 9 ปัจจยัน้ าหนักของรองเท้าในคุณลักษณะความแข็งแรงทนทาน 

 

 4) ในคุณลักษณะการยึดเกาะ รองเท้า Ro-Search  
มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.3 ดังแสดงในรูปที่ 
10 โดยมีค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ากับ  4.245 ค่า C.I. เท่ากับ 0.082 
และค่า C.R. เท่ากับ 0.092 
 

 
รูปที่ 10 ปัจจยัน้ าหนกัของรองเท้าในคุณลักษณะการยึดเกาะ 

 

 5) ในคุณลักษณะการกันน้ า รองเท้าหนังทรงสูงครึ่ง
น่องร้านดุจเทพ มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.5 
ดังแสดงในรูปที่ 11 โดยมีค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ากับ 4.141 ค่า C.I. 
เท่ากับ 0.047 และค่า C.R. เท่ากับ 0.053 
 

 
รูปที ่11 ปัจจยัน้ าหนกัของรองเท้าในคุณลักษณะการกันน้ า 
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 6) ในคุณลักษณะน้ าหนัก รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง
ร้านดุจเทพ มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 ดัง
แสดงในรูปที่  12 โดยมีค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 เท่ากับ 4.197 ค่า C.I. 
เท่ากับ 0.066 และค่า C.R. เท่ากับ 0.074 
 

 
รูปที ่12 ปัจจยัน้ าหนกัของรองเท้าในคุณลักษณะน้ าหนัก 

 

4.4 รองเท้าหนังทรงสูงคร่ึงน่องที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ
ในแต่ละภารกิจของนักเรียนนายร้อย 
 1) ในภารกิจเดินทางไกล รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง
ร้านดุจเทพ มีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17.5 
 

 
รูปที่ 13 ค่าน้ าหนกัจากการประเมินของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง 

ในภารกิจเดินทางไกล 
 

 2) ในภารกิจกระโดดร่ม รองเท้า Ro-Search มีค่า
น้ าหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.0 
 

 
รูปที่ 14 ค่าน้ าหนกัจากการประเมินของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง 

ในภารกิจกระโดดร่ม 
 

 3) ในภารกิจทดสอบวิ่ง รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง
ร้านดุจเทพ มีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.7 
 

 
รูปที่ 15 ค่าน้ าหนกัจากการประเมินของรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่อง 

ในภารกิจทดสอบวิ่ง 

5. สรุปผล 
 งานวิจัยนี้ได้น าเอากระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน 
(Analytic Hierarchy Process; AHP) มาประยุกต์ใช้ในการ
เลือกรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละ
ภารกิจ โดยปกติการเลือกรองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องจะมี
ปัจจัยหลากหลาย และในบางปัจจัยก็ไม่สามารถประเมินค่า
เชิงตัวเลขได้ อีกทั้งยังไม่มีข้อก าหนดที่บ่งบอกว่าควรใส่
รองเท้าหนังทรงสูงครึ่งน่องชนิดใดในแต่ละภารกิจ แต่เมื่อน า
กระบวนการ AHP มาประยุกต์ใช้ท าให้สามารถตัดสินใจได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถเลือกรองเท้าหนังทรงสูง
ครึ่งน่องทีเ่หมาะสมในแต่ละภารกิจของนักเรียนนายร้อยได้ 
 ในอนาคตควรเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้
มากขึ้น เช่น วัสดุที่ใช้ผลิตพื้นรองเท้าหรือชนิดแผ่นรองเท้า 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มนักเรียนนายร้อยช้ันปี
ที ่4 เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านภารกิจที่นอกเหนือจากภารกิจ
ประจ า ซึ่งหากเพิ่มกลุ่มประชากรเป็นนักเรยีนนายรอ้ยช้ันปีท่ี 
4 และช้ันปีท่ี 5 จะท าให้ผลที่ได้มีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของระบบแถวคอยการเข้าใช้
บริการธนาคารพื้นที่สาขาราษฎร์ยินดี  โดยน าแนวคิดของทฤษฎีแถวคอยและสร้างแบบจ าลองสถานการณ์มาใช้ในการ
วิจัย ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.30 และระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 2.56 ส่วน
ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของเวลาในการมาถึงของลูกค้า ด้วยซอร์ฟแวร์ Input Analyzer เป็นแบบ Beta เวลา
เฉลี่ย 1.91 นาทีต่อคน และการกระจายตัวของเวลาให้บริการที่จุดให้บริการลูกค้า ฝาก – ถอน เป็นแบบ Beta เวลาเฉลี่ย 
3.51 นาทีต่อคน ผลการวิเคราะห์แถวคอยที่ได้จากการรันในแบบจ าลองที่สร้างขึ้นด้วยซอร์ฟแวร์ Arena ทั้งสิ้น 30 วัน 
โดยมีเวลาท างาน ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น. แถวคอย 1 แถว ช่องให้บริการ 5 ช่อง แต่มีพนักงานให้บริการได้สูงสุด 4 ช่อง 
และมีระเบียบของแถวคอยแบบ M/M/4 : FCFS / ∞ /∞ พบว่าจ านวนลูกค้าเฉลี่ยในระบบ (Ls) 1.99 คน จ านวนลูกค้า
เฉลี่ยในแถวคอย (Lq) 0.13 คน เวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าอยู่ในระบบ (Ws) 3.85 นาที เวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าอยู่ในแถวคอย (Wq)  
0.26 นาที จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารกรณีศึกษาต่อไป 
ค าหลัก  แถวคอย วิเคราะห์ ธนาคาร 

 
Abstract 
This study aimed to investigate the level of satisfaction and analyze the current state of the queuing 
system of the bank in Rajyindee Branch by introducing the concept of queuing theory and simulations 
used in the research. The results of the customer satisfaction levels of 400 people. The satisfaction 
level of overall customers an average of 3.64. The order in providing flexibility without complexity 
was many, the average maximum was 4.30 and the length of service was moderate, lowest average 
was 2.56. The analyzing of the distribution by the Input Analyzer software of time from the arrival of 
the customer was BETA, the average time was 1.91 minutes per person and the distribution of the 
service time at the deposit - withdrawal point was Beta, the average time was 3.51 minutes per 
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person. The analyzing of the queue from running in models of 30 days, with time running from 8:30 
am to 16:30 pm. The number of queuing one row, four staff and orderly queuing was M/M/4 : FCFS / 
∞ /∞. It was found that the number of customers in the system (Ls) were 1.99 person. The average 
customer in the queue (Lq) were 0.13 person. The average time in the system (Ws) were 3.85 
minutes. The average times in the queue (Wq) were 0.26 minutes. The result can be used as a guide 
to improve the availability of bank case studies. 
Keywords:  Queuing, Analysis, Bank   
 
1. บทน า 
 ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันเงินที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปัจจุบันการ
แข่งขันสูงและมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ พยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
และพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น าของธนาคาร
พาณิชย์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพให้บริการอย่างต่อเนื่อง     
เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันการ
แข่งขันจะเน้นไปท่ีการให้ บริการของธนาคารอย่างมีคุณภาพ
เป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดที่ดึงให้ลูกค้ามาใช้บริการกับธนาคาร
เพราะการบริการนับเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ จึงจ าเป็นที่ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
ต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการ และมีการ
พัฒนาคุณภาพการให้ บริการอย่างต่อเนื่องตลอดการด าเนิน
ธุรกิจ 
 ธนาคารกรณีศึกษาเปิดให้บริการ รับฝาก-ถอนเงิน
ให้บริการสินเช่ือและธุรกรรมการเงินที่หลากหลาย ปัจจุบัน 
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจ า ลูกค้าบางคนมีการใช้บริการ
ของธนาคารกรุงไทย มากกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 วัน การใช้
บริการของลูกค้าจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น การท า
สินเช่ือ การฝาก-การถอน การเปิดบัญชีและการท าบัตร 
ATM ธนาคารกรณีศึกษา พื้นที่สาขาราษฎร์ยินดี มีการใช้
บริการของลูกค้าประจ าเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการรอ
คอยของลูกค้าเพื่อเข้ารับบริการ จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็น
ที่มาของการน าทฤษฎีแถวคอย (Queuing theory) เข้ามาใช้
ในการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวได้มีการน าไปใช้ใน
การศึกษาปัญหาการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสมต่อ

จ านวนตัวผู้เข้ารับบริการได้อย่างหลากหลาย [1] ซึ่งผลที่ได้
นั้นช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องการออกแบบและวางแผน
ความสามารถในการให้บริการ เช่น จ านวนลูกค้าในระบบ
โดยเฉลี่ย จ านวนลูกค้าในแถวคอยโดยเฉลี่ย  และเวลารอ
คอยของลูกค้าในระบบโดยเฉลี่ย [2]  
 ส าหรับปัญหาแถวคอยในพื้นที่การให้บริการที่ เป็น
ธนาคาร [3, 4] สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ณ จุด
บริการ ฝาก-ถอน ทั้งจ านวนและลักษณะของรูปแบบของ
แถวคอยที่เหมาะสม รวมถึงการลดเวลารอคอยของลูกค้าลง
ได้อย่างมาก [5] ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของน าทฤษฎีดังกล่าวมาใช้
ในการวิ เค ราะห์ แถวคอย การ เข้ าใช้บริการธนาคาร 
กรณีศึกษาพื้นที่สาขาราษฎร์ยินดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนนโยบายการปรับปรุงการให้บริการและความพึง
พอใจต่อลูกค้าต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการเข้าใช้บริการ
ธนาคาร กรณีศึกษา : พื้นที่สาขาราษฎร์ยินดี 
 2.2 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแถวคอยของ
ธนาคาร กรณีศึกษา : พืน้ท่ีสาขาราษฎร์ยินดี 

 
3. กรอบแนวคิด 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้น ากรอบแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์
ความพึงพอใจต่อแผนกผู้ป่วยนอกที่มีผลต่อแถวคอยในการ
รับบริการในโรงพยาบาลรัฐ [6] มาดัดแปลงเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ ดังรูปที่ 1 ซึ่งการเกี่ยวกับปัจจัย
อันจะน าไปสู่การเกิดความพึงพอใจของลูกค้า ณ ธนาคาร
กรณีศึกษา พ้ืนท่ีสาขาราษฎร์ยินดีดังนี้ 
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3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัย
ด้านอื่นๆ 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ด้านเวลา และการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแถวคอยการ
ให้บริการของธนาคารกรณีศึกษา 

                                                                                                            

                 
   -                      
   -                  
   -                    

                 
   -                      
   -                  
   -                    

                                    
                           

                                    
                           

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ 

 

4. วิธีการวิจัย 
 การวิเคราะห์ระบบแถวคอยในการให้บริการของลูกค้า 
ภายในธนาคาร พื้นที่สาขาราษฎร์ยินดี  ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธี
การศึกษาไว้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 ประชากร 
       ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในธนาคารกรุงไทย  
สาขาราษฎร์ยินดี 
   4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้า
ทั่วไป ท่ีเข้ามาใช้บริการภายในธนาคาร กรุงไทย สาขา 

ราษฎร์ยินดีผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าทั่วไปที่
เข้ามาใช้บริการภายในธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์ยินดีซึ่ง
มีประมาณ 250 คนต่อวัน ก าหนดให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 
400 คน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ตามวันท าการตั้งแต่วัน

จันทร์ถึงวันศุกร์เมื่อได้แบ่งจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้ 400 คน ออกเป็น 5 กลุ่มโดยแบ่งตามวันท าการ
แล้ว จากนั้นใช้สุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 
[7] เพื่อสุ่มตัวอย่างลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเริ่มท าการเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ของวันท าการ เป็นระยะเวลา 5 
วันในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 
  4.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
  งานวิจัยครั้งนี้จะสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่มารับ
บริการที่ช่องบริการทั่วไปจ านวน 400 คน ในแต่ละวันอัตรา
การเข้ารับบริการของลูกค้าแตกต่างกัน กล่าวคือ วันจันทร์มี
ปริมาณลูกค้าหนาแน่นที่สุดของวันท าการ ดังนั้นในการเก็บ
ข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการที่ช่องบริการทั่วไป จ าเป็นต้อง
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในวันดังกล่าวมากที่สุดของ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้ ดังตารางที่ 1 

 4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจด้านระยะเวลาการ
เข้ารับบริการ และแบบบันทึกระยะเวลาการเข้าแถวคอยรอ
รับบริการของลูกค้า 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลปฐมภูมิ  ใช้วิธี เก็บและ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสอบถามจากลูกค้า
ทั่วไป ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีอย่างง่าย การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในงานวิจัย โดยใช้ซอร์ฟแวร์ส าเร็จรูปทาง

สถิติซึ่งแยกวิเคราะห์ตามล าดับ ดังน้ี 
  4.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามา
หาค่าความถี่และค านวณหาค่าเป็นร้อยละ 
  4.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอันมีผลต่อค่าความพึง

ตารางที่ 1  จ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละวัน 

รายการ 
จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ เฉลีย่ 5 วันท าการ =  1,090 คน 

จ. อา. พ. พฤ. ศ. 

ลูกค้าในแต่ละวัน 251 คน 185 คน 218 คน 208 คน 228 คน 

สัดส่วนของลูกคา้ 23 % 17 % 20 % 19 % 21 % 

จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละวัน 
(กลุ่มตัวอย่าง 400 คน) 1,090

251400
 

1,090

185400
 

1,090

218400
 

1,090

208400
 

1,090

228400
 

92 คน 68 คน 80 คน 76 คน 84 คน 
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พอใจของลูกค้ า ด้ านระยะเวลาในการเข้ารับบริการ         
ทั้งระยะเวลาการรอคอยและระยะเวลาการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่  น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้
 ค่าระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 ค่าระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับมาก 
 ค่าระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ค่าระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับน้อย 
 ค่าระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 และมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็น ดังนี ้[8] 
 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 4.3.3 ข้ อมู ล ค วาม คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ ห าแล ะ
ข้อเสนอแนะของลูกค้าต่อการให้บริการธนาคาร กรณีศกึษา : 
พื้นที่สาขาราษฎร์ยินดี   
 4.4 การศึกษาแถวคอย 
 มีล าดับและรายเอียดขั้นตอนด าเนินงาน เพื่อให้ทราบ
ถึงสภาพของแถวคอยของการใช้บริการของลูกค้า ดังนี ้
  4.4.1 ศึกษาลักษณะในการด าเนินงานของเข้าใช้
บริการธนาคาร กรณี ศึกษา: พื้ นที่ สาขาราษฎร์ยินดี
ประกอบด้วยผู้ให้บริการ จ านวน 5 ช่องทาง  
    4.4.2 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  ด้วยการจับเวลาที่
ลูกค้ามารับบริการลงในใบบันทึกเวลา และจับเวลาให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  เวลาเริ่มต้นนับตั้งแต่ลูกค้าคนแรกเข้ารับ
บริการตามคิวจนกระทั้งบริการสิ้นสุด   ลงบันทึกในใบบันทึก
เวลาอัตราการให้บริการของพนักงาน  
   4.4.3 วิเคราะห์สภาพแถวคอยปัจจุบัน  เมื่อ เก็บ
ข้อมูลเวลาการมาถึงของลูกค้าที่เข้าใช้บริการและเวลาการ
ให้บริการของพนักงานของช่องให้บริการ ตั้งแต่  8.30 – 
16.30 น. และหารูปแบบการกระจายตัวของเวลาการมาถึง 

ของลูกค้าและเวลาการให้บริการ ด้วยซอฟแวร์  Input 
Analyzer และน าค่าการกระจายตัวบันทึกลงในแบบจ าลอง 
สถานการณ์ ด้วยซอร์ฟแวร์ Arena จากนั้นจึงท าการรัน
แบบจ าลอง เพื่อหาค่าจ านวนลูกค้าในระบบเฉลี่ย  (Ls)  
จ านวนลูกค้าในแถวคอยเฉลี่ย  (Lq)  เวลารอคอยของลูกค้า
ในระบบเฉลี่ย  (Ws)  และเวลารอคอยของลูกค้าในแถวเฉลี่ย  
(Wq) 
 
5. ผลการวิจัย 
 การศึกษาการวิเคราะห์แถวคอยการเข้าใช้บริการ
ธนาคาร กรณีศึกษา : พื้นที่สาขาราษฎร์ยินดี  แบ่งผล
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่   
 5.1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า    
ด้านระยะเวลาในการรอรับบริการและจุดรับบริการธนาคาร
กรณีศึกษา ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการธนาคารกรณีศึกษา 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า 

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า 𝑥 S.D ระดับ 

1. การให้บริการมีความ
คล่องตัว ไม่ซับซ้อน 

4.30 0.80 มาก 

2. การให้บริการมีความ
เหมาะสม                                          

3.90 1.02 มาก 

3. ร ะ ย ะ เ ว ล า ใน ก า ร
ให้บริการมีความเหมาะสม 

2.56 0.90 
ปาน
กลาง 

4. ให้ บ ริ ก ารด้ วยความ
เสมอภาคตามล าดับก่อน-
หลัง 

4.06 0.90 มาก 

5. ให้ บ ริ ก ารด้ วยความ
สะดวกรวด เร็ วทั นตาม
ก าหนดเวลา 

3.38  1.21 
ปาน
กลาง 

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยรวม 

3.64 0.97 มาก 
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 จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของจุดบริการธนาคาร กรณีศึกษา : พ้ืนที่สาขาราษฎร์ยินดี
ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าระดับความพึง
พอใจของลูกค้าด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือ 3.64 โดยขั้นตอนในการให้บริการมีความ
คล่องตัวไม่ซับซ้อนในระดับมากที่สุด  คือ 4.30  โดยมีระดับ
ความพึงพอใจในระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ในระดับน้อยสุด คือ 2.56 
 5.2 ผลการศึกษาระบบแถวคอยการเข้าใช้บริการ
ธนาคาร กรณีศึกษา: พื้นที่สาขาราษฎร์ยินดี  ที่จุดบริการ 
ฝาก-ถอน มีช่องให้บริการทั้งสิ้น 5 ช่องทาง แต่มีพนักงาน
ให้บริการเพียง 4 ช่องทาง ระเบียบของแถวคอยจึงเป็นแบบ
ลูกค้าที่มาก่อนจะได้รับบริการ (FCFS) มีความจุของแถวคอย
แบบไม่มีขีดจ ากัดในการรับลูกค้าหรือแบบ M/M/4 : FCFS / 
∞ /∞ ส่วนผลของการศึกษาด้านเวลาการเข้ารับบริการของ
ลูกค้าและเวลาการให้บริการของพนักงาน มีดังนี ้  
   5.2.1 ผลการจับเวลาการเข้ามารับบริการและเวลา
ในการให้บริการของลูกค้า 1 วัน ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.     
ดังตารางที่ 3 และ 4 

ตารางที่  3 ตั วอย่ างข้อมู ลการเข้ า ใช้บ ริการของลู ก ค้ า  ตั้ งแต่           
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ลูกคนที ่ ลูกค้าที่เข้ามาถึง 
ช่วงเวลาห่าง 

(นาที) 

1 08.31 0.00 น. 
2 08.31 0.00 น. 

3 08.35 0.04 น. 
4 08.35 0.00 น. 

5 08.36 0.01 น. 
   
   
   
   
   
   
   

246 16.30 0.05 น. 
 
ตารางที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลแสดงเวลาการให้บริการของพนักงาน ตั้งแต่  
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ลูกคนที ่
เวลาเริ่ม 
การรับ
บริการ 

เวลาเสร็จ
สิ้น 

การรับ
บริการ 

ระยะเวลา 
ที่ใช้ (นาที) 

1 08.30 08.32 2 
2 08.35 08.37 2 
3 08.35 08.40 5 
4 08.37 08.40 3 
5 08.45 08.47 2 
    
    
    
    
    
    

126 16.30 16.35 5 

 จากตารางที่ 3 และ 4  ไปวิเคราะห์การกระจายตัวของ
เวลาในการมาถึงของลูกค้า ด้วยซอร์ฟแวร์ Input Analyzer 
ดังรูปที่ 2 และการกระจายตัวของเวลาให้บริการแก่ลูกค้า
ของพนักงาน ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 2 การกระจายตัวของเวลาในการมาถึง                                        รปูที่ 3 การกระจายตัวของเวลาให้บรกิาร 

 จากรูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของเวลา
มาถึงของลูกค้า มีลักษณะการกระจายตัวแบบ BETA และค่า 
Expression : -0.5 + 14 * BETA (0.948, 4.55) และจาก
รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์กระจายตัวของเวลาให้บริการของ 

พนักงาน มีลักษณะการกระจายตัวแบบ BETA และน าค่า 

Expression : 0.5 + 12 * BETA (2.26, 6.57)  จากนั้นจึง
น าค่า Expression มาบันทึกลงในแบบจ าลองอย่างง่าย 
(Simple Model) ที่สร้างขึ้นด้วยซอร์ฟแวร์ Arena ดังรูปที่ 
4  
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รูปที่ 4 แบบจ าลองการเข้าใช้บริการธนาคารกรณีศึกษา 

 
 จากรูปที่  4 เป็นการจ าลองสถานการณ์ จริ งด้ วย 
ซอร์ฟแวร์ Arena โดยก าหนดให้แบบจ าลองมีการท างานเปน็ 
เวลา 8 ช่ัวโมงต่อวัน ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. รวมถึงการ
ก าหนดการจ านวนการจ าลองสถานการณ์ซ้ า ๆ กัน ทั้งสิ้น 
30 ครั้ง (1 เดือน) โดยผลลัพธ์จากซอร์ฟแวร์ Arena แสดง
ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงผลลัพธ์จากแบบจ าลอง 

การวิเคราะห ์ ผล 
จ านวนลูกค้าในระบบเฉลี่ย (Ls) 1.99 คน 
จ านวนผู้รับบริการในแถวคอยเฉลี่ย  (Lq) 0.13 คน 
เวลารอคอยของลูกค้าในระบบเฉลี่ย  (Ws) 3.85 นาที 
เวลารอคอยของลูกค้าในแถวเฉลี่ย  (Wq) 0.26 นาที 

6. สรุป 
 การวิเคราะห์แถวคอยการเข้าใช้บริการธนาคาร 
กรณีศึกษา: พื้นท่ีสาขาราษฎร์ยินดี แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยเริ่ม
จากการศึกษาความพึงพอใจด้านเวลาการรับบริการของ
ลูกค้า ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม
อยู่ในระดับมาก คือ ค่าเฉลี่ยที่  3.64 โดยขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อนในระดับมากที่สุด  คือ  
ค่าเฉลี่ยคงที่  4.30  โดยระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับน้อย  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 2.56 
จากนั้น ศึกษาสภาพแถวคอยในปัจจุบัน ด้วยการเก็บข้อมูล

เวลาการเข้ามารับบริการของลูกค้าและเวลาการให้บริการที่
ช่องบริการ ฝาก-ถอน เป็นเวลา 1 วัน ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 
น. เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของเวลาที่มาถึงลูกค้าและ
เวลาการให้บริการ ด้วยซอร์ฟแวร์ Input Analyzer พบว่า
เวลาของการเข้ามารับบริการของลูกค้ามีการกระจายตัวแบบ 
BETA และ Expression : -0.5 + 14 * BETA (0.948, 4.55)  
ส่วนของเวลาให้บริการที่ ช่องบริการ ฝาก – ถอน มีการ
กระจายตัวแบบ BETA และ Expression : 0.5 + 12 * 
BETA (2.26, 6.57) จากนั้นจึงน าค่า Expression บันทึกลง
ในโมดูลของแบบจ าลองที่สร้างขึ้นด้วย ซอร์ฟแวร์ Arena 
ส่วนการรันแบบจ าลองในการศึกษาครั้งน้ี ใช้การก าหนดเวลา
การท างาน 30 วัน ท างานวันละ 8 ช่ัวโมง ตั้งแต่ 08.30 – 
16.30 น. ผลจากแบบจ าลอง พบว่าลูกค้าในระบบเฉลี่ย (Ls) 
คือ 1.99 คน จ านวนลูกค้าในแถวคอยเฉลี่ย  (Lq)  คือ    
0.13 คน เวลารอคอยของลูกค้าในระบบเฉลี่ย  (Ws) คือ   
3.85 นาที และเวลารอคอยของลูกค้าในแถวเฉลี่ย  (Wq) คือ 
0.26 นาที ผลที่ได้จากแบบจ าลองในครั้งนี้สามารถน ามาใช้
เป็นตัวช้ีวัดเริ่มต้นในการออกแบบวิธีการด าเนินงานของ
บริการธนาคารกรณีศึกษา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ลดเวลาและจ านวนที่ต้องรอในแถวคอยและระบบ เพื่ อ
น าไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้า
ต่อไปในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง 
[1] C. Newell, Applications of queueing theory 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1179 

 

vol. 4 : Springer Science & Business Media, 
2013. 

[2] A. Masud and A. Ravindran, "Operations 
Research and Management Science 
Handbook," ed: CRC Press, chapter Multi 
Criteria Decision Making, 2008. 

[3] A. Greasley, Simulation modelling for 
business: Ashgate, 2003. 

[4] E. Silić, M. Cukusic, and M. Jadric, "Discrete 
Simulation and Optimization of a Queuing 
System in a Bank," Zbornik radova-Sarajevo 
Business and Economics Review (SBER), 
pp. 709-722, 2010. 

[5] C. Wayne and K. Di Sotto, "Bank design from 
the banker's point of view," Bank 
Marketing, vol. 26, pp. 39-39, 1994. 

[6] P. Kwanyeun, "The application of logistics 
management concept in time for analyzing 
the satisfaction on outpatient division. 
Thammasat University Hospital, 
Pathumhani Province.," Master of Business 
Administration Logistics and Supply Chain 
Management, Mae Fah Luang University, 
2552. 

[7] W. A. Fuller, Sampling statistics vol. 560: John 
Wiley & Sons, 2011. 

[8] M. M. Habib, B. B. Pathik, and H. Maryam, 
Research methodology-Contemporary 
practices: Guidelines for academic 
researchers: Cambridge Scholars 
Publishing, 2014. 

 



1180 

 

การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพ่ือลดการดีดตัวกลับในเหลก็กล้าทนแรงดึงสูง 

An application of Design of Experiments for Reducing Spring Back  
in High Tensile Strength Alloy Steel 

 

ฐิติวัชร์ เหล่าสินชัย1  นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร2* 
1,2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

E-mail: thitiwach.l@gmail.com1  ntk@kmutnb.ac.th2* 
 

Thitiwach Laosinchai1 Nantakrit Yodpijit2* 
1,2Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 
E-mail: thitiwach.l@gmail.com1  ntk@kmutnb.ac.th2* 

 
 

บทคัดย่อ 
การขึ้นรูปเหล็ก เป็นกระบวนการส าคัญในการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นมสีูงขึ้น 
จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้า และท าการวิจยัเพื่อที่จะเข้าใจในกระกวนการผลิตไดด้ียิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มผลผลติและ
ลดของเสียลงได ้เหล็กกล้าทนแรงดึงสูงเป็นวัสดุหนึ่งท่ีถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลติชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งในกระบวนการขึ้น
รูปบางครั้ง เหล็กกล้าทนแรงดึงสงูก็ท าให้เกิดการดดีตัวกลับ (Spring Back) วัตถุประสงค์ของการศกึษานี้ เพื่อลดการดีด
ตัวกลับในเหล็กกล้าทนแรงดึงสูง ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต ์โดยการใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล ซึ่งมี
ปัจจัยหลักท้ังหมด 2 ปัจจัย (32 Full Factorial Design) มีการก าหนดระดับปัจจัยในการทดลองดังนี ้มุมของแม่พิมพ์ท่ีใช้
ในกระบวนการขึ้นรูปจะถูกก าหนดไว้ท่ี 81, 85, และ 89 องศา และความเร็วในการขึ้นรูปที่ความเร็วรอบ 20, 23 และ 25 
รอบต่อนาที โดยท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 5 ครั้งท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% จากการทดลองสรุปไดว้่า มุมของแม่พิมพ์ท่ี
เหมาะสมในการขึ้นรูปเหล็กกลา้ทนแรงดึงสูงคือ 85 องศา และความเร็วในการขึ้นรูปที่เหมาะสมในการขึ้นรูปโลหะทนแรง
ดึงสูงคือ 20 รอบต่อนาที ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการปรับปรงุแก้ไขแม่พิมพ์ได ้ 45 วัน และตน้ทุนในการปรับปรุง
แก้ไข 660,020.50 บาท 
ค าหลัก การขึ้นรูปโลหะ เหล็กกล้าทนแรงดึงสูง การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล แม่พิมพ์ การดีดตัวกลับ 
ช้ินส่วนรถยนต์ 
 
 

Abstract 
Metal forming is an important process in automotive parts production. Due to the high level of 
competition with in automotive industry, it is necessary to do research to have a better understanding 
of production system for productivity improvement and waste reduction. The high tensile strength alloy 
steel is one of materials used for producing automotive parts.  The use of high tensile strength alloy 
steel can sometimes lead to spring back in metal forming process.  The objective of this study is to 
reduce spring back in high tensile strength steel in an automotive parts manufacturer. A 32 full factorial 
design at 95% confidence interval is performed. A radius of die at 81°, 85°, and 89° and the speed of 
metal forming at 20, 23 and 25 rounds per minute with 5 replicates are tested. Findings indicate that a 
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combination of radian of die at 85° and speed of metal forming at 20 rounds per minute results in a 
minimum of spring back defects. This improvement can save 660,020.50 Thai Baht and 45 days for 
product rework. 
Keywords Metal Forming, High Tensile Strength Alloy Steel, Full Factorial Design, Die, Spring Back, 
Automotive Parts 
 
1. บทน า 

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เป็นฐานของ
อุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้นเพื่อที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้น าใน
อุตสาหกรรมนี้  เ ราจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่
ตลอดเวลา เพื่อจะเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ แต่เท่านั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ เรา
จะต้องมุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลก าไร และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงในองค์กรด้วย กล่าวคือจะต้องมีการควบคุมการผลิต 
ลดของเสีย และวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตใน
แต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อจะปรับปรุงคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
 โรงงานอุตสหกรรมที่ท าการวิจัยคือ บริษัท ไทย ออโต้ 
ทูลส์  แอนด์ ดาย จ ากัด (THAI AUTO TOOLS AND DIE 
CO.,LTD) ซึ่ ง เ ป็ น โ ร ง ง านผลิ ต ช้ิ นส่ วน รถยนต์ ใ ห้ กั บ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายบริษัท และในแต่ละบริษัท
ก็มีความต้องการทางด้านคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งใน
กรณีนี้จะท าการศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการขึ้นรูป
เหล็กกล้ าทนแรงดึ งสู ง  (High Tensile Strength Alloy 
Steel) ชนิด JAC780Y และในอนาคตบริษัทผู้ผลิตรถยนตช้ั์น
น าจะหันมาใช้เหล็กกล้าชนิดนี้กันมากขึ้น จากการศึกษาใน
การผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์มีการใช้ค่าใช้จ่ายสูง 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และได้มีการศึกษาที่กระบวนการผลิต
นั้น ผู้วิจัยได้พบแม่พิมพ์มีปัญหาเกิดการดีดตัวกลับ (Spring 
Back) ซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในการปรับปรุงแม่พิมพ์โลหะ
ที่ใช้ในการขึ้นรูป และท าให้เกิดความเสียหายในรูปของเวลา 
ทั้งเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขแม่พิมพ์ และความล่าช้าในการ
ผลิตที่จะต้องถูกเลื่อนออกไป ซึ่งทางโรงงานที่ท าการศึกษา
ต้องการออกแบบแม่พิมพ์โลหะที่เหมาะสมในการใช้ขึ้นรูป
เหล็กกล้ าทนแรงดึ งสู ง  (High Tensile Strength Alloy 
Steel) ชนิดนี้ เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิต และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์โลหะในอนาตค 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนของเสียที่ เกิดขึ้นจากการทดสอบ
แม่พิมพ์ (Try Out) 

 

ครั้งที่ จ านวนของเสียที่
เกิดขึ้นจากการทดสอบ 

(Try Out) (ชิ้น) 

คิดเป็น ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เวลาที่
ใช ้(วัน) 

1 35 87% 53,437.50 15 

2 23 57% 43,437.50 15 

3 10 25% 43,437.50 15 

 

โดยการทดสอบแม่พิมพ ์ (Try Out) ในแต่ละครั้งจะใช้เหล็ก 
ในการขึ้นรูปเพื่อทดสอบจ านวน 40 ช้ิน คิดเป็น 100%  
ซึ่งแม่พิมพ์ท่ีส่งมอบให้ลูกค้าจะต้องไม่มีของเสียเกิดขึ้น 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เหล็กกล้าทนแรงดึงสูง  
 เหล็กกล้าทนแรงดึงสูง (High Tensile Strength Alloy 
Steel) เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติต่างจากเหล็กกล้าผสมทั่วไป 
คือมีคาร์บอน (C) ต่ า จึงท าให้มีความเหนียว และทนแรงดึง
ได้สูง สามารถชุบแข็งได้ด้วยวิธีการชุบเคลือบผิว เป็นเหล็กท่ี
นิยมน ามาใช้ท าช้ินส่วนกันกระแทกของรถยนต์ เนื่องจากมี
และยืดหยุ่นสูง เป็นเหล็กที่ขึ้นรูปได้ดีแต่คืนตัวได้ ง่าย 
ส่วนผสมในเหล็กกล้าทนแรงดึงสูงจะประกอบไปด้วย 
คาร์บอน (C), ซิลิกอน (S), แมงกานีส (MN), ฟอสฟอรัส (P), 
และซัลเฟอร์ (S) ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ที่ใช้ และบริษัทผู้ผลิตเหล็ก [1] ในปี 2007 
Peng Chen, Muammer Koç ใช้การจ าลองความแปรปรวน
ในการดีดตัวกลับในการขึ้นรูปเหล็กกล้าทนแรงดึงสูง ความ
แปรปรวนในทางกลศาสตร์และคุณสมบัติโดยรวมของวัสดุที่
ใช้ การหล่อลื่นและค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการขึ้นรูปอื่นๆ 
คือสาเหตุหลักของความแปรปรวนในการดีดตัวกลับ ความ
แปรปรวนในการดีดตัวกลับนี้จะท าให้ เราไม่สามารถ
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คาดคะเนการดีดตัวกลับได้ เหตุนี้จะท าให้ค่าความแปรปรวน
และปัญหาในการประกอบที่ใช้ช้ินส่วนขึ้นรูปมีเพิ่มมากขึ้น 
และจะเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนในการดีดตัวกลับในโลหะทนแรงดึงสูง (AHSS) จะ
ท าให้เราเข้าใจถึงอิทธิพลของวิธีการสุ่มตัวเลขจากความ
แปรปรวนในการดีดตัวกลับที่เกิดจากการขึ้นรูปได้อย่าง
แม่นย าและรวดเร็วโดยไม่จ าเป็นต้องใช้การทดลองที่ต้องใช้
เ ว ล า น า น แ ล ะ สิ้ น เ ป ลื อ ง  [2] ใ น ปี  2 0 0 5  
D Lepadatu, Ridha Hambli, Abdessamad, KobiAlain 
Barreau ท าการวิจัยหาค่าที่เหมาะสมของการดีดตัวกลับใน
กระบวนการขึ้นรูปโดยการใช้การจ าลอง  FEM และวิธีการ
พื้นผิวตอบสนอง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการหาค่าที่
เหมาะสมของการดีดตัวกลับในกระบวนการขึ้นรูปโดยใช้
วิธีการออกแบบการทดลอง [3] 
 

2.2 แม่พิมพ์ 
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะส าหรับแต่ละอุตสาหกรรมจะมี

ความแตกต่างกัน เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ ส่วนมากจะเป็นช้ินส่วนท่ีมีขนาดใหญ่ มีความหนาตั้งแต่ 
0.7 มิลลิเมตร ไปจนถึงที่มีความหนาเกิน  10 มิลลิเมตร 
ดังนั้น  ลักษณะของแม่พิมพ์จึ งมีทั้ งแบบแม่พิมพ์ เดี่ยว 
 (Single die) แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive die) และ
แม่พิมพ์แบบส่งผ่าน (Transfer Die) ซึ่งใช้ส าหรับช้ินส่วนท่ีมี
ขนาดไม่ใหญ่มากแต่แม่พิมพ์ส าหรับขึ้นรูปช้ินงานที่มีขนาด
ใหญ่มักเป็นแม่พิมพ์เดี่ยว โครงสร้างของแม่พิมพ์ท่ีใช้ก็มีความ
แตกต่ า งกัน  แม่พิมพ์ขนาดเล็กถึ งขนาดกลางก็นิยม 
ใช้โครงสร้างที่เป็นเหล็กเหนียว ส่วนแม่พิมพ์ขนาดใหญ่มักจะ
ใช้โครงสร้างที่เป็นเหล็กหล่อ เนื่องจากความคุ้มทุนในการ
ผลิต ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขอบเขตการท างานและปัจจัยอื่น ๆ [4]  

 

2.3 การดีดตัวกลับ (Spring Back) 
 จากการพับตามมุมและรัศมีของแม่พิมพ์พับ
ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของมุม
และรัศมีเล็กน้อยหลังจากการพับ เรียกว่า การดีดตัวกลับ 
(Springback) ของวัสดุ การดีดตัวกลับเกิดจากการคืนตัว
ในช่วงเปลี่ยนรูปอย่างไม่ถาวร หรือช่วงการเปลี่ยนรูปแบบ
ยืดหยุ่น (Elastic Deformation) ของวัสดุ รูปแบบของความ

เค้นที่เกิดขึ้นบริเวณที่พับ ความเค้นดึงจะเกิดขึ้นสูงสุดที่ขอบ
ด้านนอกรัศมีการพับ และลดลงตามแนวความหนาจนเป็น
ศูนย์ที่เส้นแกนกลางของแผ่นโลหะ เช่นเดียวกับความเค้นอัด
สูงสุดจะเกิดที่ผิวโค้งด้านในของรัศมีการพับ และลดลงจน
เป็นศูนย์ที่เส้นกลาง [4] ในปี 2009 M. Bakhshi-Jooybari, 
B. Rahmani, V. Daeezadeh, A. Gorji ได้ท าการศึกษาการ
ดีดตัวกลับของแผ่นเหล็กชนิด CK69 ในกระบวนการขึ้นรูป
ในแม่พิมพ์รูปตัววีและแม่พิมพ์รูปตัวยู และแสดงให้เห็นว่า 
หนึ่งในคุณลักษณะส าคัญในกระบวนการขึ้นรูปเหล็กก็คือการ
คืนตัวอย่างยืดหยุ่นในระหว่างสิ้นสุดกระบวนการ  เรียกว่า
การดีดตัวกลับ ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตใน
ช้ินงาน ปรากฎการณ์นี้จะส่งผลให้เกิดมุมบิดและการบิดโค้ง
งอ และสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย   [5] ในปี 2014 
H. Zein, M. El Sherbiny, M. Abd-Rabou, M. El hazly 
ในงานวิจัยนี้มีการคาดคะเนความบางและการดีดตัวกลับของ
แผ่นเหล็กในการบวนการออกแบบ การจ าลองการดีดตัวกลบั
จะช่วยให้เราได้ค่าระยะเผื่อที่ต้องการของระยะการเคลื่อนที่
ของพันช์ การคาดคะเนผลของการขึ้นรูป คือ การหาค่าการ
กระจายตัวของความหนาและความบางบนแผ่นงานจะเป็น 
การลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตของทั้งวัสดุและเวลา 
ด้วยการจ าลองทางตัวเลข ค่าพารามิเตอร์เช่นพวกแรงของ
พันช์ แรงของตัวจับยึด และการหล่อลื่นที่เหมาะสม  จะ
สามารถหาได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้การทดสอบที่มีราคาสูง [6] 
ในปี2016Wiriyakorn Phanitwong, Sutasn Thipprakmas 
งานวิจัยนี้ จะศึกษาปัจจัยใหม่ๆ  ของการดีดตัวกลับใน
กระบวนการขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ไวปิงและเพื่อท่ีจะสามารถคาด
เดามุมในการขึ้นรูปได้แม่นย าขึ้น โดยวิธี FEM ผลที่ได้จาก
การจ าลองได้ถูกตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลอง ซึ่งแสดงว่ามันมีความแตกต่างจากทฤษฎีก่อนๆ คือ 
ปัจจัยของการดีดตัวกลับไม่ได้แค่เพียงขึ้นอยู่กับอัตราส่วน
ของมุมของแม่พิมพ์กับความหนาของชิ้นงาน แต่จะขึ้นอยู่กับ
มุมที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วย การศึกษาปัจจัย ของการดีดตัวกลับ
นี้ ซึ่งพิจารณาถึงมุมที่ใช้ในการขึ้นรูปที่อยู่ในลักษณะของช่วง
การขึ้นรูปท่ียอมรับได้และลักษณะการคืนตัวในช้ินงานส่วนท่ี
ไม่ ได้ถู กจับ ไว้  ผลที่ ไ ด้ จะมีความแม่นย ามากขึ้น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปัจจัยของการดีดตัวกลับท่ีเคยพบมา [7] 
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2.4 การออกแบบการทดลอง 
2.4.1 ทฤษฎีการออกแบบการทดลองเชิงสถิติ 
 การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ (Statistical Design 
of Experiment) คือกระบวนการวางแผนการทดลองเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสม ส าหรับน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ เพื่อให้สามารถหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลได้  อีกทั้ง
วิธีการออกแบบการทดลองเชิงสถิติถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  
กรณีที่ต้องการหาข้อสรุปที่มีความหมายจากข้อมูลที่มีอยู่   
หากปัญหาที่สนใจเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในการทดลอง 
(Experimental Error) วิธีการทางสถิติจะเป็นเพียงวิธีการ
เดียวที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองได้ 
[8] ใ น ปี 2 0 1 1  Sutasn Thipprakmas, Wiriyakorn 
Phanitwong ได้ใช้กระบวนออกแบบค่าตัวประกอบของการ
ดีดตัวกลับและการดีดตัวไปข้างหน้าในกระบวนการขึ้น
รูปแบบวีโดยการใช้เทคนิคทากุชิ ซึ่งพบว่า กระบวนการหา
ค่าองค์ประกอบของการขึ้นรูปเป็นมุม โดย ความหนาของ
ช้ินงาน และองศาพันช์น ามาทดสอบ วิธีการหาองค์ประกอบ
อย่างแม่นย า (FEM) ร่วมกับวิธีทากุชิและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ถูกน ามาใช้เพื่อทดสอบองศาของ
กระบวนการหาค่าในกระบวนการขึ้นรูปแบบวี ผลที่ได้จะ
แสดงให้เห็นถึงองศาของกระบวนการขึ้นรูปแบบวีโดยจะ
สนใจที่การดีดตัวกลับและการดีดตัวไปข้างหน้าเป็นหลัก 
ในทางกลับกัน ในกรณีของการดีดตัวไปข้างหน้า มุมของ 
การขึ้นรูปจะมีอิทธิพลอย่างมาก เช่นเดียวกับความหนาของ
ช้ินงาน และนอกเหนือจากการคาดคะเนถึงองศาของ
กระบวนการขึ้นรูปแบบวีโดยการจ าลองใน FEM เทคนิคทากุ
ชิและเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัย [9] 
 

2.4.2 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล 
 การทดสอบส่วนมากในทางปฏิบัติ  จะเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัย (Factor) ตั้งแต่ 2 ปัจจัย
ขึ้นไป  ในกรณีนี้การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล 
(Factorial Design) จะเป็นวิธีการทดลองที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ส าหรับพิจารณาถึงผลที่เกิดจากการรวมกันของระดับ 
(Level) ของปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการทดลองนั้น [8] 
 

3. การด าเนินงานวิจัย 
3.1 การก าหนดระดับปัจจัย 
 จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  ผู้วิจัยได้เลือก
ท าการวิ เคราะห์สาเหตุของการดีดตัวกลับของช้ินงาน 
หลังจากนั้นได้น าข้อมูลไปปรึกษาและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มี
ผลต่อการดีดตัวกลับของช้ินงานร่วมกับทีมวิศวกร ซึ่งระดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการดีดตัวกลับของช้ินงานมีดังนี้ 
 

3.2 ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการดีดตัวกลับ 
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการดีดตัวกลบัของชิ้นงาน 

 

สาเหต ุ ระดับคะแนน 

ด้านเครื่องจักร  

รัศมีของแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม 39 

ความเร็วรอบ (SPM) เหมาะสมหรือไม่ 39 

ด้านพนักงาน  

ตั้งแม่พิมพ์ไม่ถูกต้อง 18 

ตกแต่ผิวไม่เรียบร้อย 19 

ไม่ท าการผลิตตามคู่มือปฏิบัติงาน 14 

สาเหต ุ(ต่อ) ระดับคะแนน (ต่อ) 

ด้านวิธีการ  

ทิศทางในการขึ้นรูป 31 

ไม่ปฎิบัติตามคู่มือ 24 

ด้านวัสด ุ  

แม่พิมพ์ปรับแต่งไม่เรียบร้อย 23 

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ผิดประเภท 9 

 
 จากตารางปัจจยัที่มีผลต่อการดีดตัวกลับจะสรุปได้ว่ามี
ทั้งหมด 4 สาเหตุที่ท าให้เกิดการดดีตัวกลับของเหล็กคือ รัศมี
ของแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม น้ าหนกัท่ีใช้ไม่เหมาะสม ตั้งค่า
ความเร็วรอบ (SPM) เหมาะสมหรือไม ่ และทิศทางในการ 
ขึ้นรูปแต่ทั้ง 4 สาเหตุนั้น สามารถแก้ไขและปรับตั้งได้เพียง 2 
สาเหตุ เพราะ น้ าหนักที่ใช้ไดม้ีการค านวณและออกแบบแล้ว
ระยะของการปรับตั้งก็อยู่ในช่วงชองน้ าหนัก 400 ตันอยู่แล้ว 
ส่วนทิศทางในการขึ้นรูปนั้น ผู้วิจยัเห็นว่าการแกไ้ขในส่วนนี้มี
ค่าใช้จ่ายที่สูงและจะต้องท าการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นใหมจ่ึงเห็น
ว่าไม่สามารถแก้ไขได ้
 

3.2 ระดับปัจจัยท่ีใช้ในการออกแบบการทดลอง 
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ตารางที่ 3 ระดับปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง 

ปัจจัย 
ระดับปัจจัย 

หน่วย 
ค่ าต่ า ค่ากลาง ค่าสูง 

มุมของแม่พิมพ ์ 81 85 89 องศา 
ความเร็วรอบ 20 23 25 Spm 

 

 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการทดลองแฟคทรอเรียลแบบ
สามระดับ (3K Factorial Design) โดยมีทั้งสิ้น 2 ปัจจัย  
จ านวนการทดลองเท่ากับ 9 การทดลองโดยการท าซ้ า
ทั้งหมด 5 ครั้ง ( 5 Replicate) จะมีจ านวนการทดลอง
ทั้งหมดเท่ากับ 45 การทดลอง  ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
โปรแกรม Minitab 16 เพื่อออกแบบการทดลองทั้งหมด  
 

4. การวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
 จากการทดลอง ผู้วิจัยจะน าผลที่ได้จากการผลิตตาม
การออกแบบการทดลองและจากนั้นมาท าการวิเคราะห์ผล
การทดลอง โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ การวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนในการทดลอง (ANOVA) การตรวจสอบ
ความถูกต้องของการทดลอง (Model adequacy checking) 
และการหาค่าที่ เหมาะสมที่สุดของปัจจัย (Response 
optimization) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1  การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูล 

ในรูปที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลจะพบว่า ทั้ง 2 ปัจจัยคือ มุมของแม่พิมพ์และความเร็ว
รอบ โดยสามารถพิจาราณาประกอบกับกราฟอิทธิพลร่วม 
ซึ่งยืนยันได้ว่าปัจจัยทั้งหมดมีแนวโน้มของเส้นกราฟที่จะตัด
กันดังแสดงในรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลการทดลอง 

 

 
รูปที่ 2 กราฟอิทธพิลร่วมของทั้งสองปัจจัย 

 

หลังจากที่ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวไปท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลดังแสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

 

4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะท าการ
ตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่าส่วนตกค้าง (Residual) ที่
ได้จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูล ซึ่งค่าส่วน
ต ก ค้ า ง จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร แ จ ก แ จ ง แ บ บ ป ก ติ  ( Normal 
distributed) ค่ า ค ว ามแปรปรวนของค่ าส่ ว นตกค้ า ง 
ของปัจจัยต่าง ๆ จะต้องมีค่าคงที่ (Constant) และค่าส่วน
ตกค้างต้องมีการกระจายตัวแบบสุ่ม (Randomization) โดย
ผลการตรวจสอบการทดลองทั้งหมดพิจารณาได้จากค่า P-
value ดังแสดงในรูปที่ 3 ถึง 5 
 

 
รูปที ่3 การกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล 

 

 จากรูปที่ 3 สามารถพิจารณาได้จากค่า P-value 
ซึ่งพบว่ามีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองมีการกระจายตัวแบบปกติ 
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รูปที ่4 กราฟส่วนตกค้างตามล าดับเวลาที่เก็บข้อมูล 

 

จากรูปที่ 4 สามารถพิจารณาได้จากค่า P-value ซึ่ง
พบว่ามีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลไม่มีแนวโน้มไปทาง
ลบหรือทางบวก จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเป็นอิสระต่อกัน 
 

 
รูปที ่5 การตรวจสอบความเสถียรภาพของ 

ความแปรปรวนทีแ่ต่ละระดับของปจัจัย 
 

จากรูปที่ 5 สามารถพิจารณาได้จากค่า P-value ซึ่ง
พบว่ามีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของค่า
ส่วนตกค้างของข้อมูลมีค่าคงที่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าข้อมูลมี
ความถูกต้องและเหมาะสม ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหา
ระดับที่ เหมาะสมที่สุดที่สามารถลดการดีดตัวกลับใน
เหล็กกล้าทนแรงดึงสูงในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

 

4.3  การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัย  
 ผู้วิจัยได้พิจารณาที่อิทธิพลร่วมระหว่างมุมของ
แม่พิมพ์และความเร็วรอบ ถ้าหากต้องการลดการดีดตัวกลับ
ของช้ินงานจะต้องใช้มุมที่ 85 องศาและ ใช้ความเร็วรอบที่ 
20 รอบต่อนาที เนื่องจากผลที่ได้อยู่ในระยะที่ลูกค้ายอมรับ
ได้คือค่า 0.3 – 0.7 มม. และมีค่าเฉลี่ยที่ 0.44 มม.  

 
รูปที่ 6 แสดงผลกระทบค่าเฉลี่ยของปัจจัย 

 

  จากรูปที่ 6 จะแสดงให้เห็นว่า ภายในอิทธิพลร่วมแต่
ละปัจจัยนั้น ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับปัจจัยอันใด ๆ 
ปัจจัยร่วมก็จะมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 
และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าต้องการลดการดีดตัว
กลับของช้ินงานจะต้องใช้องศาที่ 85 องศา และ ใช้ความเร็ว
รอบที่ 20 รอบต่อนาที 
 

5.สรุปผลการทดลอง 
 ระดับปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการท าให้การเกิด
การดีดตัวกลับของเหล็กกล้าทนแรงดึงสูง (High Tensile 
Strength Alloy Steel) ชนิด  JAC780Y ในกระบวนการ
ออกแบบแม่พิมพ์ ในการวิเคราะห์ผลการทดลองจะได้ระดับ
ปัจจัยที่สามารถท าให้การดีดตัวกลับของช้ินงานลดลงคือ คือ 
มุมของแม่พิมพ์อยู่ที่ 85 องศา และใช้ความเร็วรอบที่ 20 
รอบต่อนาที  ผู้ วิ จั ย ได้สรุปค่ า ใ ช้จ่ ายที่ ลดลงดังแสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าใช้จ่ายที่ลดลง  

ครั้ง
ที่ 

ค่าแรง
(บาท) 

ค่าแผ่น
เหล็ก(บาท) 

ค่า
แม่พิมพ์
(บาท) 

รวม(บาท) 

1 53,473.50 148,200 25,000 226,673.50 

2 43,473.50 148,200 25,000 216,673.50 

3 43,473.50 148,200 25,000 216,673.50 

ค่าใช้จ่ายที่ลดลง 660,020.50 

 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าสามารถลดจ านวน
การออกแบบ และการทดสอบ (Try Out) แม่พิพม์ก่อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตช้ินงานจริงได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการลดเวลา
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และค่าใช้จ่ายที่จะสูญเสียไปเกิน จากการท างานในอดีตที่
ต้องท าการปรับปรุงแม่พิมพ์ถึง 3 ครั้ง คิดเป็นจ านวนเงินสูง
ถึง 140,312.50 บาท ใช้เวลาในการปรังปรุง 45 วัน และยัง
ไม่รวมค่าใช้จ่ายของวัสดุที่เสียไป ซึ่งบางครั้งก็ต้องน าเหล็กก็
มาท าการผลิตแม่พิมพ์ใหม่อีกด้วย และหลังจากท่ีท าการวิจัย
แล้วจะสามารถลดต้นทุนได้ 660,020.50 บาท  
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัท ไทยออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในร้านขายของช า
กรณีศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น โดยท าการศึกษาและเรียงล าดับมูลค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของสินค้าภายในร้านขายของช า 
จากนั้นเลือกสินค้าที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์สูงที่สุดเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา และด าเนินการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
สินค้าด้วยรูปแบบการพยากรณต์ามอนุกรมเวลา โดยรูปแบบการพยากรณท์ี่เหมาะสมที่สุดคือรูปแบบการพยากรณ์ที่ให้ค่า
ความแตกต่างสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ าที่สุด จากนั้นสร้างรูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังของสินค้ากรณีศึกษาเพื่อลดค่าเฉลี่ย
ปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าสินค้าที่มีมูลค่าการขายโดย
เฉลี่ยต่อสัปดาห์สูงที่สุดคือเครื่องดื่ม A จึงพยากรณ์ปริมาณความต้องการเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ ด้วยรูปแบบวิน
เตอร์ เมื่อใช้พารามิเตอร์ M, Alpha, Beta และ Grammar เท่ากับ 3, 0.6, 0.0 และ 0.2 ตามล าดับ ซึ่งเป็นวิธีการ
พยากรณ์ที่ให้ค่าความแตกต่างสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ าที่สุด และจัดรูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังของเครื่องดื่มดังกล่าวส าหรับ
ร้านขายของช ากรณีศึกษา ท าให้สามารถลดปริมาณสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยและลดต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยในแต่
ละสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 89.77 และ 22.33 ตามล าดับ 

 

ค าหลัก  รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลัง เครื่องดื่ม รา้นขายของช า รูปแบบการพยากรณต์ามอนุกรมเวลา  
 

Abstract 
This research aimed to determine inventory management model of products at grocery 

shop in Khon Kaen province. Firstly, the average values per week of products were investigated by 
Pareto chart. The highest value per week of product was selected to be a case study and forecasted 
its demand by time series forecasting model. The optimization forecast method was the model that 
gave the lowest of mean absolute deviation. Then the inventory management of this product was 
modeling to reduce average quantity of inventory and total inventory cost per week 
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The results showed that the highest average value per week of the product in this grocery 
shop was one kind of beverage A. The best time series forecasting model was Winter’s model which 
M, Alpha, Beta and Grammar were 3, 0.6, 0.0 and 0.2, respectively gave the lowest of mean absolute 
deviation. Then demand per week of this beverage was forecasted. The Inventory management 
model was applied in the grocery shop so that the average residual quantity and average total 
inventory cost per week were reduced to 89.77% and 22.33% respectively. 

 

Keywords: Inventory management model, Beverage, Grocery shop, Time series forecasting model 
1. บทน า 
การขยายตัวของธุรกิจสมัยใหม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและอ านาจต่อรองทางธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้
ประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้งผู้บริโภค ดังนั้นผู้
ประกอบธุรกิจจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดย
การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ [1] ซึ่งความต้องการ
สินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นตามสภาวการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจที่ขยายตัว ส่งผลให้มีการแข่งขันทางการตลาด
เพิ่มขึ้น ดังนั้นร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก จึงมีจ านวนมากขึ้น
และมีขนาดใหญ่ขึ้นตามจ านวนความต้องการของผู้บริโภค 
ทั้งนี้ร้านค้าปลีกซึ่งเป็นร้านที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมาก
ที่สุดมีอยู่ 2 ประเภท คือ ร้านแบบเป็นเจ้าของธุรกิจเอง และ
ร้านแบบแฟรนไชส์  เช่น  7-Eleven Family Mart และ 
Tesco Lotus เป็นต้น โดยร้านค้าปลีกหรือร้านโชวห่วยเป็น
ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นรูปแบบเก่า ซึ่งมีการ
จัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ ท าให้เสียเวลาในการหาสินค้า
และเกิดปัญหาในการตรวจนับสินค้า เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนของสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริง รวมทั้งสินค้ามักไม่มีการ
ติดป้ายราคาสินค้าท าให้เสียโอกาสในการขายสินค้าและอาจ
เกิดความผิดพลาดในการบอกราคาสินค้า ซึ่งปัญหาการ
จัดเก็บ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ท าให้เกิดความไม่
แน่นอนในการสั่งซื้อสินค้าหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
ความเช่ือมั่นของลูกค้า ในขณะที่ร้านแบบแฟรนไชส์มีสินค้า
ให้เลือกมากและสินค้ามีราคาถูก เป็นมาตรฐาน รวมทั้งมี
จ านวนสาขามาก ท าให้มีการสั่งซื้อในปริมาณที่สูงกว่า จึง
สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้ ราคาสินค้าจึงมีราคาถูกกว่า 
รวมทั้งมีการน าคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ใน
การจัดท าบัญชีและการบริหารจัดการสินค้า [2] ดังนั้นเมื่อมี

การแข่งขันกันสูงขึ้น การท าธุรกิจในร้านขายของช าแบบเป็น
เจ้าของธุรกิจเอง จึงต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการใน
หลายๆ ด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันสมัยและสามารถบริหาร
จัดการสินค้าต่างๆ ภายในร้าน รวมถึงการควบคุมสินค้าคง
คลังให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ร้านขายของช ากรณีศึกษา เป็นร้านขายสินค้าอุปโภค
บริโภคเช่น เครื่องดื่ม ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น โดยมี
สินค้าหลายชนิดและสินค้าบางชนิดมีปริมาณความต้องการ
จ านวนมากต่อสัปดาห์ ดังนั้นจึงเลือกสินค้าที่มีมูลค่าการขาย
โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุดมาด าเนินการจัดการสินค้าคง
คลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคลอ้งกับความต้องการ
ของลูกค้า โดยการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกรูปแบบการพยากรณ์
ตามอนุกรมเวลาที่ให้ค่าความแตกต่างสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean 
Absolute Deviation, MAD) ต่ าที่สุดมาพยากรณ์ปริมาณ 
ความต้องการสินค้ากรณีศึกษา จากนั้นเสนอรูปแบบการ
จัดการสินค้าคงคลังส าหรับการสั่งซื้อสินค้ากรณีศึกษา ทั้งใน
ด้านปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สุด ระยะห่างระหว่างการ
สั่งซื้อ จ านวนครั้งที่สั่งซื้อให้เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ เพื่อ
ท าให้ทราบจุดสั่งซื้อและปริมาณสินค้าคงคลังส ารองของร้าน
ขายของช ากรณีศึกษา รวมทั้งเปรียบเทียบต้นทุนรวมสินค้า
คงคลังโดยเฉลี่ยและปริมาณสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยของ
สินค้ากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันกับรูปแบบท่ีน าเสนอ 
จากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการหาวิธีการพยากรณ์หรือ
งานวิจัยที่ใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองในการตัดสินใจส าหรับ
ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ คลังเก็บสินค้า ด้วยการวาง
แผนการผลิตโดยใช้ฮิวริสติกและการวางแผนการจัดการ
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คลังสินค้าด้วยแบบจ าลองที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง [3] พบว่า
สามารถลดระดับสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้าระหว่าง
คลังสินค้ามีความสอดคล้องกับการด าเนินงานจริง นอกจากนี้
การก าหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของสไลด์ เวอร์ด้วยการ
พยากรณ์ปริมาณการใช้สไลด์เวอร์ในอนาคตโดยการปรับค่า 
Weight ทุกรอบพยากรณ์ เพื่อให้ค่าความคลาดเคลื่อนก าลัง
สองเฉลี่ยต่ าสุด จากนั้นน าค่าพยากรณ์ไปค านวณปริมาณการ
สั่งผลิตที่ประหยัดที่สุด ระยะห่างระหว่างการสั่งแต่ละครั้ ง 
และจ านวนครั้งของการสั่งที่เหมาะสมในแต่ละคาบเวลา 
พบว่าต้นทุนรวม (ค่าขนส่งและค่าเก็บรักษา) ลดลงจากการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน [4] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพยากรณ์และรูปแบบวัสดุคงคลังของวัตถุดิบ 4 ชนิดที่ใช้
เป็นกรณีศึกษาในธุรกิจสปา โดยพยากรณ์ปริมาณการใช้
วัตถุดิบด้วยรูปแบบการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลาและ
รูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม และเสนอรูปแบบวัสดุคงคลัง
ของวัตถุดิบ 4 ชนิด เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สุด 
ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้ง และจ านวนครั้งของ
การสั่งซื้อที่เหมาะสม พบว่ารูปแบบวัสดุคงคลังที่น าเสนอ
สามารถลดต้นทุนรวม (ค่าสั่งซื้อ ค่าเก็บรักษา และค่าภาษี) 
ของวัตถุดิบ 4 ชนิดคิดเป็นร้อยละ 22.54,  6.12, 2.98 และ 
23.92 ตามล าดับ [5] 

 
2. วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมูลค่าการขายโดยเฉลี่ย

ต่อสัปดาห์ ของสินค้ าที่ มี จ าหน่ ายในร้านขายของช า
กรณีศึกษาสูงสุด เพื่อเลือกสินค้ากรณีศึกษาซึ่งเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าการขายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์สูงที่สุดมาศึกษา 

2.2 ศึกษาข้อมูลในปัจจุบันของสินค้ากรณีศึกษา 
ได้แก่ ปริมาณความต้องการสินค้า การสั่งซื้อสินค้า ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสินค้าคงคลัง (ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคง
คลังและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ) เวลาน าในการสั่งซื้อสินค้า 
และปริมาณสินค้ากรณีศกึษาคงเหลือโดยเฉลี่ยในปัจจบุันของ
ร้านขายของช ากรณีศึกษา 

2.3 ทดสอบการแจกแจงข้อมูลปริมาณความต้องการ
สินค้ากรณีศึกษาต่อสัปดาห์ในปัจจุบันจ านวน 20 สัปดาห์ 

โดยวิธีการทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 รวมทั้งทดสอบ
การแจกแจงข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้ากรณีศึกษาต่อ
สัปดาห์จ านวน 4 ช่วงเวลาคือ ช่วงสัปดาห์ที่  1-20 ช่วง
สัปดาห์ที่ 2-21 ช่วงสัปดาห์ที่ 3-22 ช่วงสัปดาห์ที่ 4-23 เพื่อ
ตรวจสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่  

2.4 พยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้ากรณีศึกษา
ด้วยรูปแบบการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา ซึ่งประกอบด้วย 
Simple Average, Weighted Moving Average, Moving 
Average with Linear Trend, Single Exponential 
Smoothing with Linear Trend, Double Exponential 
Smoothing, Double Exponential Smoothing with 
Linear Trend, Linear Regression แ ล ะ  Winter’ s 
Model ด าเนินการค านวณค่าความแตกต่างสัมบูรณ์เฉลี่ย 
(Mean Absolute Deviation, MAD) ของแต่ละรูปแบบการ
พยากรณ์ จากนั้นเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่ให้ค่า MAD 
ต่ าที่สุด 

2.5 น าปริมาณความต้องการสินค้ากรณีศึกษาต่อ
สัปดาห์ ที่ได้จากการพยากรณ์มาจัดท ารูปแบบการจัดการ
สินค้าคงคลังที่เหมาะสมส าหรับสนิค้ากรณีศกึษา โดยค านวณ
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ระยะห่างระหว่างการ
สั่งซื้อ จ านวนครั้งที่สั่งซื้อที่เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ส าหรับ
สินค้ากรณีศึกษาของร้านขายของช ากรณีศึกษา  

2.6 เปรียบเทียบสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์
ของสินค้ากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันของร้านขายของ
ช ากรณีศึกษากับสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของสินค้า
กรณีศึกษาเมื่อใช้รูปแบบที่น าเสนอ 

2.7 เปรียบเทียบต้นทุนรวมสินค้าคงคลัง (𝑇𝐶) โดย
เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของสินค้ากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของ
ร้านขายของช ากรณีศึกษากับต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดย
เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของสินค้ากรณศีึกษาเมื่อใช้รูปแบบที่น าเสนอ
ซึ่งสมการต้นทุนรวมสินค้าคงคลังจะแสดงในสมการที่ (1)  

 

𝑇𝐶 =
𝑂𝐷𝑓

𝑄
+

𝐻𝑄

2
+

𝑖𝑃𝑄

2
+

𝑇𝐷𝑓

𝑄
        (1) 

 

เมื่อ TC คือ ต้นทุนรวมสินค้าคงคลัง ซึ่ งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าใช้จ่าอัน
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เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากราคาเครื่องดื่ม A (อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาทต่อปี) และค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่ง
เป็นลักษณะเหมาจ่ายต่อครั้งการขนส่ง ซึ่งการก าหนด
รูปแบบสินค้าคงคลังจะต้องวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายสินค้าคง
คลังทีต่่ าที่สุด ดังนั้นจึงต้องด าเนินการอนุพันธ์ (Differential) 
สมการที่  (2) เพื่อหาปริมาณการสั่ งซื้อที่ประหยัดที่สุด 
ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อ และจ านวนครั้งที่สั่งต่อสัปดาห์ 
ดังแสดงในสมการ (2) (3) ) และ (4)  

ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สดุต่อครั้ง (𝑄∗) 

𝑄∗  =  √
2 (𝑂 + 𝑇)𝐷𝑓

𝐻 + 𝑖𝑃
                      (2) 

 

ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อ (𝑡∗ ) 

𝑡∗ =  
𝑄∗

𝐷𝑓

=  √
2 (𝑂 + 𝑇)

(𝐻 + 𝑖𝑃)𝐷𝑓

               (3) 

 

จ านวนครั้งท่ีสั่งต่อสัปดาห ์( 𝐹∗  ) 

𝐹∗  =  
𝐷𝑓

𝑄∗
  =  √

𝐷𝑓(𝐻 + 𝑖𝑃)

2(𝑂 + 𝑇)
            (4) 

 

ต้นทุนรวมสินค้าคงคลังเมื่อสั่งซื้อที่ 𝑄∗   

𝑇𝐶 (𝑄∗) =  √2 (𝑂 + 𝑇)𝐷𝑓(ℎ + 𝑖𝑃)     (5)     

 
เมื่อ 

𝐷𝑓 = ปริมาณความต้องการเครื่องดืม่ A ต่อสัปดาห์ที่   
พยากรณ ์

𝐻 = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
𝑖 = ค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบีย้ต่อปีของราคาเครื่องดืม่ A  
𝐿 = เวลาน าในการสั่งซื้อสินค้า  
𝑂 = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องดืม่ A ของร้านขาย

ของช ากรณีศึกษา 
𝑃 = ราคาเครื่องดืม่ A () เท่ากับ 500 บาทต่อโหล  
𝑇 = ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อครั้ง  
 

3. ผลการศึกษา 

3.1 รวบรวมข้อมูลการขายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของ 

สินค้าแต่ละชนิดที่มีจ าหน่ายในร้านขายของช ากรณีศึกษา 
พบว่าเครื่องดื่ม A มีมูลค่าการขายโดยเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 56.87 ของมูลค่าการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
ทั้งหมด 

3.2 ผลการศึกษาข้อมูลในปัจจุบันของเครื่องดื่ม A 
จ านวน 24 สัปดาห์ พบว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคง
คลัง ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 4 ส่วน คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 
(𝑂) เครื่องดื่ม A ของร้านขายของช ากรณีศึกษาเท่ากับ 35 
บาทต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (𝐻) เครื่องดื่ม A ของ
ร้านขายของช ากรณีศึกษาเท่ากับ 1.31 บาทต่อโหลต่อสัปดาห์ 
ค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ย (𝑖) ร้อยละ 6 บาทต่อปีของราคา
เครื่องดื่ม A ต่อหน่วย ราคาเครื่องดื่ม A (𝑃) เท่ากับ 500 บาท
ต่อโหล ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (𝑇) เท่ากับ 400 บาทต่อครั้ง 
และเวลาน าในการสั่งซื้อสินค้า (𝐿) มีค่าคงที่ เท่ากับ 0.07 
สัปดาห์ (ประมาณ 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) เนื่องจากร้านขายของ
ช ากรณีศึกษาซื้อเครื่องดื่ม A จากร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง และ
ปริมาณสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเครื่องดื่ม A 
ในปัจจุบันของร้านขายของช ากรณีศึกษา แสดงดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลปริมาณการสั่งซ้ือต่อครั้งและปริมาณสินค้าคงเหลือ
โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเครื่องดื่ม A ในปัจจุบันของร้านขายของช า
กรณีศึกษา 

สัปดาห ์
ที่สั่งซ้ือ 

ปริมาณส่ังซ้ือ
ต่อคร้ัง (โหล) 

สินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์ (โหลต่อสัปดาห)์ 

1 500 196 

3 525 200 

5 500 206 

7 500 236 

9 480 201 

11 500 215 

13 500 199 

15 525 205 

17 500 210 

19 500 218 

21 500 198 

23 480 228 
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และปริมาณความต้องการเครื่องดื่ม A ของร้านขาย
ของช ากรณีศึกษา (โหลต่อสัปดาห์) แสดงดังตารางท่ี 2 

3.3 ผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลปริมาณความ
ต้องการเครื่องดื่ม A ต่อสัปดาห์ในปัจจุบัน จ านวน 20 สัปดาห์ 
ในแต่ละช่วงเวลาทั้ง 4 ช่วงเวลา ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2.3 โดย
วิธีการทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าข้อมูลทั้ ง 4 
ช่วงเวลาให้ค่า P-value มากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลปริมาณ
ความต้องการเครื่องดื่ม A ต่อสัปดาห์มีการแจกแจงแบบปกติ
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
ตารางที่  2 ข้อมูลปริมาณความต้องการเครื่องดื่ม A ต่อสัปดาห์ 
(Week : W) ของร้านขายของช ากรณีศึกษา (โหลต่อสัปดาห์) 

W ปริมาณ 
ความต้องการ 

W ปริมาณ 
ความต้องการ 

W ปริมาณ 
ความต้องการ 

1 223 9 211 17 221 

2 228 10 225 18 210 

3 217 11 190 19 204 

4 213 12 191 20 200 

5 200 13 200 21 225 

6 198 14 218 22 221 

7 180 15 228 23 209 

8 178 16 212 24 203 

 
3.4 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการเครื่องดื่ม 

A ด้วยรูปแบบพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา พบว่าการพยากรณ์
ด้วยรูปแบบวินเตอร์ เมื่อใช้พารามิเตอร์ M, Alpha, Beta 
และ Gramma เท่ากับ 3, 0.6, 0.0 และ 0.2 ตามล าดับ ให้
ค่า MAD ต่ าที่สุด คือ 11.34 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการของเครื่องดื่ม A ต่อ
สัปดาห์ด้วยรูปแบบวินเตอร์ ของสัปดาห์ที่ 21-24 

สัปดาห ์
ปริมาณความต้องการ 

ค่า 
ความคลาดเคลื่อน 

MAD ที่เกิดขึ้น
จริง 

จากการ
พยากรณ์ 

21 225 205.94 19.06 

11.34 
22 221 214.57 6.43 

23 209 215.92 -6.92 

24 203 215.95 -12.95 

 

3.5 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการเครื่องดื่ม 
A ในสัปดาห์ที่  21 ถึงสัปดาห์ที่  24 ด้วยรูปแบบวินเตอร์ 
แสดงดังตารางที่ 4 จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัดที่สุด ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อ จ านวนครั้งที่
สั่ งซื้อที่ เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ของร้านขายของช า
กรณีศึกษา ส่วนสินค้าคงคลังส ารอง (Safety Stock, SS) 
ของเครื่องดื่ม A เท่ากับศูนย์เนื่องจากเวลาน าในการสั่งซื้อ
น้อยมาก (𝐿  ≤ 0.07 สัปดาห์) 

3.6 ผลการเปรียบเทียบปริมาณสินค้าคงเหลือ
โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบปัจจุบันกับปริมาณ
สินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์จากรูปแบบที่น าเสนอของ
เครื่องดื่ม A ในร้านขายของช ากรณีศึกษา แสดงดังตารางท่ี 5  
 พบว่าปริมาณสินค้าคงเหลือโดยเฉลีย่ของเครื่องดื่ม A 
ในแต่ละสัปดาห์ลดลงร้อยละ 89.77 จากนั้นทดสอบค่าเฉลี่ย
ปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของ
รูปแบบปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้าคงเหลือของ
เครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบที่น าเสนอในสัปดาห์
ที่ 21 ถึงสัปดาห์ที่ 24 โดยการทดสอบสมมตฐิานค่าเฉลีย่ของ
ปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์จาก
สองประชากรที่ เป็นอิสระต่อกันด้วย T-test เมื่อความ
แปรปรวนของปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่
ละสัปดาห์ของรูปแบบปัจจุบันและความแปรปรวนของ
ปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของ
รูปแบบที่น าเสนอมีค่าไม่เท่ากัน (เนื่องจากการด าเนินงาน
สินค้าคงคลังของรูปแบบในปัจจุบันและรูปแบบที่น าเสนอ
แตกต่างกัน ) ดังแสดงในตารางที่  6 พบว่าค่า P-value 
เท่ากับ 0.047 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้า
คงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบปัจจุบัน
ไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม A ใน
แต่ละสัปดาห์ของรูปแบบสินค้าคงคลังที่น าเสนออย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม A ใน
แต่ละสัปดาห์ของรูปแบบปัจจุบันพบว่าจะมีค่ามากกว่า
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปริมาณสินค้าคงเหลือ
ของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบสินค้าคงคลังที่
น าเสนอ 
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ตารางที่ 4 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการเครื่องดื่ม A โดยการ
พยากรณ์ตามอนุกรมเวลาวินเตอร์ และผลการก าหนดรูปแบบสินค้าคง
คลังของเครื่องดื่ม A ของสัปดาห์ที่ 21 ถึงสัปดาห์ที่ 24  

รายละเอียด สัปดาห์ที ่

21 22 23 24 

ปริมาณความต้องการใช้
จริงต่อสัปดาห;์ 𝐷𝑟 

(โหล/สัปดาห์) 
225 221 209 203 

ปริมาณความต้องการ
เครื่องดื่ม A ต่อสัปดาห ์

ที่พยากรณ์; 𝐷𝑓       
(โหล/สัปดาห์) 

205.94 214.57 215.92 215.95 

ปริมาณการสั่งซ้ือ 
ที่ประหยัดที่สุด; 𝑄∗ 

 (โหล/คร้ัง)  

76 78 78 78 

ระยะหา่งระหว่างการ
สั่งซ้ือ; 𝑡∗ (วัน)  

2 2 2 2 

จ านวนครั้งที่สั่งซ้ือ; 𝐹∗  
(ครั้ง/สัปดาห์) 

3 3 3 3 

 
3.7 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนรวมสินค้าคงคลัง

โดยเฉลี่ยของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบ
ปัจจุบันกับต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยของเครื่องดื่ม A 
ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบสินค้าคงคลังที่น าเสนอของร้าน
ขายของช ากรณีศึกษา พบว่าลดลงร้อยละ 22.33 ดังแสดงใน
ตารางที่ 7  
 เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมสินค้าคงคลังของ
เครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบปัจจุบันกับค่าเฉลี่ย
ต้นทุนรวมสินค้าคงคลังของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของ
รูปแบบสินค้าคงคลังที่น าเสนอในสัปดาห์ที่ 21 ถึง สัปดาห์ที่ 
24 โดยการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของต้นทุนรวมสินค้า
คงคลังของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์จากสองประชากรที่
เป็นอิสระต่อกันด้วย T-Test เมื่อความแปรปรวนของต้นทุน
รวมสินค้าคงคลังของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของ
รูปแบบปัจจุบันและรูปแบบที่น าเสนอมีค่าไม่ เท่ ากัน 
(เนื่องจากการด าเนินงานสินค้าคงคลังของรูปแบบปัจจุบัน
และรูปแบบที่น าเสนอแตกต่างกัน) ดังแสดงในตารางที่ 8 
พบว่าค่า P-value เท่ากับ 0.036 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น

ค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมสินค้าคงคลังของเครื่องดื่ม A ในแต่ละ
สัปดาห์ ที่เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบปัจจุบันไม่เท่ากับค่าเฉลี่ย
ต้นทุนรวมสินค้าคงคลังของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของ
รูปแบบที่น าเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ตารางที่  5 ปริมาณการสั่งซ้ือรวมและปริมาณสินค้าคงเหลือของ
เครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบที่น าเสนอ
ในสัปดาห์ที่ 21 ถึงสัปดาห์ที่ 24 (หน่วย: โหลต่อสัปดาห์)  

สัปดาห์ 
ที ่

ปริมาณ
ความ

ต้องการ
ใช้จริง  

รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบที่น าเสนอ 

ปริมาณเครื่องดืม่ A ต่อสัปดาห์ ปริมาณเครื่องดืม่ A ต่อสัปดาห์ 

ที่ม ี คงเหลือ ที่ม ี คงเหลือ 

21 225 500(404*+96**) 275 228(228*+0**) 3 

22 221 275(0*+275**) 54 234(231*+3**) 13 

23 209 498(444*+54**) 289 234(221*+13**) 25 

24 225 289(0*+289**) 64 234(209*+25**) 19 

รวม 880 1562 682 930 60 

ค่าเฉลี่ย 220 390.5 170.5 232.5 12.5 

S.D.   123.23  12.49 

หมายเหต ุ: *   คือปริมาณการสั่งซ้ือรวมในแต่ละสัปดาห์ 
 **   คือ ปริมาณเครื่องดื่ม A ที่เหลือจากสัปดาห์กอ่นหน้า 
 S.D. คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม 
A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้า
คงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบที่น าเสนอ 

การทดสอบค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้า
คงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ 

T-test 

t  df 
P-value 

 (2-tailed) 

Equal variances assumed 1.19 6 0.142 

Equal variances not assumed 2.45 3 0.047 

 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยของ
เครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบปัจจุบันกับต้นทุนรวมสินค้าคง
คลังโดยเฉลี่ยของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบที่น าเสนอ 
(บาทต่อสัปดาห์) 

สัปดาห์ที ่ รูปแบบ ลดลงร้อยละ 

ปัจจุบัน ที่น าเสนอ 

21 5,057.90 3,415.00 32.48 

22 3,751.04 3,460.14 7.76 

23 5,047.80 3,460.14 31.45 
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24 3,904.80 3,460.14 11.39 

ค่าเฉลี่ย 4,440.39 3,448.86 22.33 

S.D. 710.0 22.57  

หมายเหตุ  S.D. คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตารางที่  8 ผลการทดสอบต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยของ
เครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบปัจจุบันกับต้นทุนรวมสินค้าคง
คลังโดยเฉลี่ยของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบที่น าเสนอ 

การทดสอบค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมสินค้าคง
คลังของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห ์

T-test 

t df 
  P-value 
  (2-tailed) 

Equal variances assumed 2.79 6 0.017 

Equal variances not assumed 2.81 3 0.036 

 
4. สรุป 
จากการศึกษาการก าหนดรูปแบบการจัดการสินค้า

คงคลังของร้านขายของช ากรณีศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูล
ปริมาณความต้องการสินค้าต่อสัปดาห์ของร้านขายของช า
กรณีศึกษา จากนั้นเลือกสินค้าที่มีมูลค่าการขายโดยเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์สูงที่สุดคือเครื่องดื่ม A รวบรวมข้อมูลปริมาณความ
ต้องการใช้ต่อสัปดาห์ของเครื่องดื่ม A จ านวน 24 สัปดาห์ 
มาพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้ต่อสัปดาห์ของเครื่องดื่ม 
A ด้วยรูปแบบวินเตอร์ ที่ให้ค่าความแตกต่างสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ า
ที่สุด จากนั้นก าหนดรูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังของ
เครื่องดื่ม A เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้าคงเหลือของ
เครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ของรูปแบบสินค้าคงคลังใน
ปัจจุบันกับรูปแบบที่น าเสนอ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยของเครื่องดื่ม A ในแต่ละ
สัปดาห์ของรูปแบบสินค้าคงคลังในปัจจุบันกับรูปแบบที่
น าเสนอ โดยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วย T-test 
พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่
ละสัปดาห์ที่ เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบในปัจจุบันไม่เท่ากับ
ค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้าคงเหลือของเครื่องดื่ม A ของเครื่องดื่ม 
A ของรูปแบบท่ีน าเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไร
ก็ตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสินค้า
คงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ ที่เกิดขึ้นจริงจาก
รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีค่ามากกว่า
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสินค้า

คงเหลือของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ที่ได้จากรูปแบบที่
น าเสนอ โดยรูปแบบที่น าเสนอสามารถลดปริมาณสินค้า
คงเหลือโดยเฉลี่ยของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 89.77 เมื่อทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของต้นทุนรวม
สินค้าคงคลังของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ที่ ได้จาก
รูปแบบสินค้าคงคลังปัจจุบันกับรูปแบบที่น าเสนอด้วย T-
test พบว่า ค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมสินค้าคงคลังของเครื่องดื่ม A 
ในแต่ละสัปดาห์ที่เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบในปัจจุบันไม่เท่ากับ
ค่าเฉลี่ยของต้นทุนรวมสินค้าคงคลังของเครื่องดื่ม A ในแต่ละ
สัปดาห์ของรูปแบบที่น าเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
รูปแบบที่น าเสนอสามารถลดต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดย
เฉลี่ยของเครื่องดื่ม A ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 22.33 
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดรูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังที่
เหมาะสมในร้านขายของช ากรณีศึกษา และวิเคราะห์ต้นทุน
รวมสินค้าคงคลังในการสั่งซื้อและปริมาณสินค้าคงเหลือของ
สินค้าต่างๆ ของร้านขายของช ากรณีศึกษา ซึ่งส่งผลให้การ
จัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น 
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รูปแบบการจัดการวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นของเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป : กรณีศึกษา 
Inventory Management Model of Flavour Instant Drink Powder: Case Study  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดการวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปของ
บริษัทกรณีศึกษา ซึ่งสารให้กลิ่นนี้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ส าคัญที่ให้กลิ่นอันพึงปรารถนาในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปของ
บริษัทกรณีศึกษา ท่ีมีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนสูงด้วยการจ าแนกวัสดุคงคลังแบบ ABC โดยปัจจุบันจ านวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ของบริษัทกรณีศึกษาพิจารณาจากการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต่ า ท าให้บริษัท
กรณีศึกษาต้องจัดเก็บวัสดุคงคลังในปริมาณมาก ส่งผลให้ต้นทุนวัสดุคงคลังสูงขึ้น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงน าข้อมูลปริมาณ
ความต้องการใช้สารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเรจ็รูปท่ีผา่นมา มาทดสอบการแจกแจงของข้อมูล พบว่าข้อมูลมีการแจกแจง
แบบปกติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จากนั้นพยากรณ์ความต้องการสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปด้วยรูปแบบการ
พยากรณ์ตามอนุกรมเวลารูปแบบวินเตอร์ เมื่อใช้พารามิเตอร์ M, Alpha, Beta และ Grammar เท่ากับ 12, 0.1, 0.05 
และ 0.0 ตามล าดับ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ค่าความแตกต่างสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ าที่สุด แล้วน าค่าพยากรณ์ที่ได้ไปใช้ในรูปแบบการ
จัดการวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปเพื่อลดค่าเฉลี่ยปริมาณวัสดุคงคลังและต้นทุนรวมวัสดุคงคลัง
โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป สามารถ
ลดปริมาณวัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลีย่ในแต่ละเดอืน และลดต้นทุนรวมวัสดุคงคลงัของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนได้ร้อย
ละ 32.42 และ 20.20 ตามล าดับ 
ค าหลัก รูปแบบการจดัการวสัดุคงคลัง สารให้กลิ่น เครื่องดืม่ผงส าเรจ็รูป รูปแบบการพยากรณ์ตามอนกุรมเวลา  
 

Abstract 
The research aimed to formulate the inventory model of flavor in instant drink powder which 

was the main raw material and high average value per month in the company by ABC classification. 
The order amount of raw material depends on the forecast customer demand and the minimum 
quantity order of raw material. The overestimation of raw material leads to increase inventory costs. 
Raw material demand found to be normal distributed at significant level 0.05. Then demand of 
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flavour was forecasted by time series forecasting model. The best model was Winter forecasting 
model with parameter M, Alpha, Beta และ Grammar were 12, 0.1, 0.05 and 0.0, respectively gave the 
lowest of mean absolute deviation. Then demand per month of the flavour was be able to forecast. 
Inventory management model was applied for instant drink powder of the company so that the 
average quantity and total inventory cost per month were reduced to 32.42% and 20.20% 
respectively. 
Keywords: Inventory management model, Flavour, Instant drink powder, Time series forecasting 

model 
1. บทน า 
 ท่ามกลางวิถีชีวิตที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบัน ท าให้
ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ
บริโภคมากขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคยังคงความ
พิถีพิถันในการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้สะดวก ง่ายต่อการบริโภคโดยคง
คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้บริโภค เช่น อาหารบางอย่างจะถูกแปรรูปเป็น
แท่งเพื่อง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการบริโภค หรือผัก
และผลไม้มักจะถูกแปรรูปเป็นเครื่องดื่มแทนการรับประทาน 
ซึ่งน้ าผักผลไม้ก็เป็นสินค้าแปรรูปจากผลไม้ประเภทหนึ่ง ซึ่ง
ตลาดน้ าผลไม้ในประเทศมีมูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาทต่อปี มี
อัตราเติบโตร้อยละ 9 ต่อปี [1] ส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ า
ผลไม้เป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่ส าคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ของประเทศไทย ดังนั้นในภาวการณ์แข่งขันธุรกิจที่สูงขึ้น 
และการครองส่วนแบ่งตลาด ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเพิ่ม
ขีดความสามารถ โดยการพัฒนาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต โดยการน าการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต และสินค้าที่จะจัดจ าหน่าย ซึ่งการบริหาร
จัดการวัตถุดิบหรือวัสดุคงคลังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
ด้านการผลิต หากพิจารณาด้านต้นทุน การมีวัสดุคงคลังต่ า
ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ อย่างไรก็ตามการมีวัสดุ
คงคลังต่ าเกินไปอาจท าให้การผลิตมีความเสี่ยงเมื่อความ
ต้องการสินค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบใน
การผลิตหรืออาจท าให้การผลิตเกิดการหยุดชะงักได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าไม่ทันตามก าหนดเวลา ลูกค้าขาด

ความ เช่ื อถื อ ไว้ ใจ แล ะอาจสูญ เสี ย ลู กค้ า ได้  ดั งนั้ น
ผู้ประกอบการต้องศึกษาและวางแผนการจัดการสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการในขณะนั้นๆ  

บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มผงที่
ตั้ งอยู่ ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีการสั่ งซื้อวัตถุดิบทั้ งจาก
ภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ ส าหรับวัตถุดิบที่
มีความส าคัญ ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยโดยรวมค่อนข้างสูง คือสารให้
กลิ่น ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยโดยรวมต่อเดือนถึงร้อยละ 16.52 ของ
มูลค่าเฉลี่ยโดยรวมต่อเดือนทั้งหมด ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึง
ท าการศึกษาเฉพาะสารให้กลิ่น ทั้งนี้การสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละ
ครั้งของบริษัทกรณีศึกษาจะใช้แผนการสั่งซื้อโดยพิจารณา
จากค่าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ปริมาณการ
สั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต่ า (Minimum Order Quantity, MOQ) 
และเวลาน าของการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละครั้ง (Lead Time) 
ค่อยข้างคงที่โดยมีระยะเวลาน าเท่ากับ 12 สัปดาห์ หรือ 3 
เดือน โดยเฉพาะวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งท าให้
บริษัทกรณีศึกษาต้องจัดเก็บวัตถุดิบคงคลังในปริมาณมาก 
อีกทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบบางประเภทต้องสั่งซื้อด้วยปริมาณ
การสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต่ า ทั้งๆ ที่มีปริมาณการใช้น้อย ท าให้
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือท่ีต้องจัดเก็บมีปริมาณมากเกินความ
จ าเป็น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาการพยากรณ์ปริมาณ
ความต้องการใช้สารให้กลิ่นของบริษัทกรณีศึกษา และน า
ปริมาณความต้องการที่ได้จากการพยากรณ์ไปใช้ในรูปแบบ
วัสดุคงคลัง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 
จุดสั่งซื้อใหม่ และจ านวนครั้งในการสั่งซื้อที่เหมาะสมในแต่
ละเดือน เพื่อท าให้ต้นทุนรวมวัสดุคงคลั งต่ าที่สุด โดย
เปรียบเทียบต้นทุนรวมวัสดุคงคลังของรูปแบบวัสดุคงคลัง
ปัจจุบันและรูปแบบวัสดุคงคลังที่น าเสนอจากการทบทวน
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วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการพยากรณ์และการจัดการวัสดุคง
คลังของงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการหาวิธีการพยากรณ์ต่างๆ 
เช่น การใช้การพยากรณ์แบบโครงข่ายประสาทเทียม การ
พยากรณ์แบบวินเตอร์ การพยากรณ์แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 
และการพยากรณ์ด้วยวิธีการของบอกซ์และเจนกินส์  เพื่อ
พยากรณ์ข้อมูลยอดรวมงานขายปลีก [2] รวมทั้งการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อนุกรมเวลาของ Jan G  
and Rob J. [4] พบว่ารูปแบบ ARIMA models [3] ได้รับ
ความนิยมมากและมักจะถูกน าไปใช้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
กับตัวแบบการพยากรณ์ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้มีการใช้เทคนิค
วิเคราะห์อนุกรมเวลาระหว่างวิธีปรับให้เรียบและวิธีการของ
บอกซ์และเจนกินส์ เพื่อเปรียบเทียบการพยากรณ์ของ
ปริมาณการผลิตการใช้และการส่งออกเอทานอลของไทย [4] 
และรูปแบบการสั่งซื้อที่ประหยัดส าหรับปริมาณความ
ต้องการเครื่องดื่มเย็นที่มีการกระจายข้อมูลไม่ต่อเนื่องและ
การกระจายข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยการสร้างรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์เพื่อหาจุดสั่งซื้อที่จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด 
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังประกอบดว้ยต้นทุน
ค่าเสียโอกาสที่ เกิดจากการมีสินค้าคงคลังและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังที่
เกี่ยวกับอุณหภูมิ [5] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ใช้วิธีการสร้าง
แบบจ าลองในการตัดสิน ใจส าหรับห่ วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ คลังเก็บสินค้า ข้อจ ากัดของการผลิต และมีต้นทุน
การขนส่งค่อนข้างสูงด้วยการวางแผนการผลิตโดยใช้ฮิวริ
สติกและการวางแผนการจัดการคลังสินค้าด้วยแบบจ าลองที่
ไม่เป็นเชิงเส้นตรง [6] พบว่าสามารถลดระดับสินค้าคงคลัง
และการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้ามีความสอดคล้อง
กับการด าเนินงานจริง นอกจากนี้การก าหนดรูปแบบวัสดุคง
คลังของสไลด์เวอร์ด้วยการพยากรณป์ริมาณการใช้สไลด์เวอร์
ในอนาคตโดยการปรับค่า Weight ทุกรอบพยากรณ์ เพื่อให้
ค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยต่ าสุด จากนั้นน าค่า
พยากรณ์ไปค านวณปริมาณการสั่งผลิตที่ประหยัดที่สุด 
ระยะห่างระหว่างการสั่งแต่ละครั้งและจ านวนครั้งของการสั่ง
ที่เหมาะสมในแต่ละเดือน พบว่าต้นทุนรวม (ค่าขนส่งและค่า
เก็บรักษา) ลดลงจากการด าเนินงานในปัจจุบัน [7]  

2. วิธีการด าเนินงาน 
การด าเนินงานวิจัยนี้ มีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณความต้องการใช้สารให้

กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปของบริษัทกรณีศึกษา 29 เดือน
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัสดุและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง 

2.2 ทดสอบการแจกแจงของข้อมูลปริมาณความ
ต้องการใช้สารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป โดยวิธีการ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งทดสอบข้อมูลทั้งหมด 5 
ช่วงเวลาคือ เดือนที่ 1-24 เดือนที่ 1-25 เดือนที่ 1-26 เดือน
ที่ 1-27 และเดือนที่ 1-28 เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลมีการแจก
แจงแบบปกติหรือไม่  

2.3 พยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้กลิ่นใน
เครื่องดื่มผงส าเร็จรูปด้วยวิธีการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา 
โดยใช้ข้อมูลในอดีตจ านวน 24 เดือน ด้วยวิธี  Simple 
Average, Weighted Moving Average, Moving Average 
with Linear Trend, Single Exponential Smoothing, 
Exponential Smoothing with Linear Trend, Double 
Exponential Smoothing, Double Exponential 
Smoothing with Linear Trend, Linear Regression 
และ Winters’ Model ด าเนินการค านวณค่าความแตกต่าง
สัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Deviation, MAD) ของแต่
ละวิธีการพยากรณ์ จากนั้นเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่ให้ค่า 
MAD ต่ าที่สุด 

2.4 พยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้กลิ่นใน
เครื่องดื่มผงส าเร็จรูปด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์  โดยมี
ขั้นตอนการสร้างตัวแบบ 5 ข้ันตอนดังนี้ 

2.4.1 การทดสอบยูนิทรูท (Unit root test) ด้วย
วิธีการ Augmented Dicky-Fuller (ADF-test) เพื่อท าการ
ทดสอบว่าข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้
กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปนั้นมีลักษณะนิ่งหรือไม่  

2.4.2 การก าหนดรูปแบบ ARIMA (p,d,q) ที่คาดว่า
จะมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์แบบออ
โต (Autocorrelation function: ACF) และค่าสหสัมพันธ์
แบบออโตบางส่วน (Partial autocorrelation function: 
PACF)  
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2.4.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยการน าเอา
รูปแบบ ARIMA (p, d, q) ที่เลือกจากขั้นตอนการก าหนด
รูป แบ บ ที่ ค าด ว่ าจ ะมี ค วาม เห ม าะสม ม าป ระมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ด้วยการทดสอบทางสถิติของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
ด้วย T- statistic โดยพิจารณาจากค่า P-value ของตัวแปร
แต่ละตัว ซึ่งค่า P-value ยิ่งน้อยแสดงว่าค่าตัวแปรอิสระ
ดังกล่าวสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

2.4.4 การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง
ที่ก าหนด โดยท าการตรวจสอบสหสัมพันธ์ในตัวเอง ด้วยการ
ทดสอบของ Box และ Pierce กล่าวคือ ข้อมูลปริมาณความ
ต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป
ภายหลังจากการใช้แบบจ าลอง ARIMA ต้องปราศจาก
สหสัมพันธ์ในตัวเอง (White Noise)  

2.4.5 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้
กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป โดยการพยากรณ์ล่วงหน้าด้วย
การใช้แบบจ าลองที่เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.5 เลื อกวิธีการพยากรณ์ ที่ เหมาะสมส าหรับ
พยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผง
ส าเร็จรูป โดยการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการใช้สารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปที่พยากรณ์ได้
จากวิธีการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา และวิธีการของบอกซ์
และเจนกินส์ กับปริมาณความต้องการใช้จริง โดยการ
ทดสอบความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA)  

2.6 การก าหนดรูปแบบวัสดุคงคลัง 
2.6.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

วัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป อันได้แก่
1) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ประกอบด้วยค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ 
ค่าโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของและเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน และค่าขนส่ง 2) ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษา ประกอบด้วย ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้าเพื่อการ
รักษาอุณหภูมิ ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย และ
พนักงานประจ าคลังวัตถุดิบ  โดยค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลัง 
(𝑌(𝑄𝑁+𝑖)) จะแสดงดังสมการที่ (1)  

𝑌(𝑄𝑁+𝑖) =
𝐴𝐷𝑓𝑁+𝑖

𝑄𝑁+𝑖

+
ℎ𝑄𝑁+𝑖

2
                 (1) 

2.6.2 ค านวณรูปแบบวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นใน
เครื่องดื่มผงส าเร็จรูป โดยน าข้อมูลปริมาณความต้องการใช้
สารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปที่ได้จากการพยากรณ์ ไป
วิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สุด จ านวน
ครั้งในการสั่งซื้อที่เหมาะสมในแต่ละเดือน ระยะห่างระหว่าง
การสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ เหมาะสม และจ านวนวัสดุคงคลัง
ส ารอง โดยใช้สมการดังนี้ 
จ านวนการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดต่อครั้ง ในเดือนที่ N + i 
(𝑄𝑁+𝑖

∗ ) 

𝑄𝑁+𝑖
∗ =  √

2 𝐴𝐷𝑓𝑁+𝑖

ℎ
                     (2) 

 

จ านวนครั้งท่ีสั่งซื้อต่อเดือน ในเดอืนที่ N + i (𝐹𝑁+𝑖
∗ ) 

𝐹𝑁 + 𝑖
∗ =  

𝐷𝑓𝑁+𝑖

𝑄𝑁+𝑖
∗                            (3) 

 

ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแตล่ะครั้ง ในเดือนที่ N + i 
(𝑇𝑁+𝑖

∗ ) 

𝑇𝑁+𝑖
∗ =  

𝑄𝑁+𝑖
∗

𝐷𝑓𝑁+𝑖

                            (4) 

 

วัสดุคงคลังส ารอง ในเดือนที่ N + i (𝑆𝑆𝑁+𝑖) 
 𝑆𝑆𝑁+𝑖 = 𝑍𝜎𝐷√𝐿𝑇                     (5) 

 

เมื่อ 
𝐴 = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสารให้กลิน่ (บาท/ครั้ง)  
𝐷𝑓𝑁+𝑖

 = ค่าพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้กลิ่น 
ของเดือนที่ N + i (กิโลกรัม/เดือน) 

ℎ = ค่าเก็บรักษาของสารให้กลิ่น  
 (บาท/กิโลกรัม/เดือน) 
𝑍 = แฟกเตอร์เพื่อความปลอดภยั 
𝜎𝐷 = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการสารให้

กลิ่นที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
𝐿𝑇 = ระยะเวลาน า (Lead Time)  
 

2.6.3 เปรียบเทียบวัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลี่ยในแต่ละ
เดือนและต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนของ
สารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปของรูปแบบปัจจุบันกับ
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รูปแบบวัสดุคงคลังที่น าเสนอ โดยใช้การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติด้วยสถิติทดสอบที (T-Test)  

 
3. ผลการศึกษา 

3.1 ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของสาร
ให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ปริมาณความต้องการใช้ต่อ เดือนของสารให้กลิ่นใน
เครื่องดื่มผงส าเร็จรูป (กิโลกรัมต่อเดือน) 

เดือนที่ ปริมาณ เดือนที่ ปริมาณ 

1 66,415.27 16 76,479.09 

2 64,628.18 17 90,175.99 

3 75,573.40 18 76,163.02 

4 26,866.88 19 30,643.56 

5 24,830.52 20 59,929.37 

6 45,636.89 21 47,216.23 

7 42,004.29 22 30,916.52 

8 31,072.08 23 35,677.56 

9 55,579.89 24 36,200.80 

10 47,024.76 25 69,843.60 

11 33,062.22 26 76,678.04 

12 42,709.57 27 86,868.40 

13 35,549.17 28 46,728.13 

14 47,205.87 29 83,537.67 

15 80,761.19   

 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ เท่ากับ 1,057 บาทต่อครั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเท่ากับ 0.136 บาทต่อกิโลกรัมต่อ
เดือน และเวลาน าวัสดุ (LT) เท่ากับ 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือน 

3.2 ทดสอบการแจกแจงของข้อมูลปริมาณความ
ต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป 
จะด าเนินการทดสอบข้อมูลทั้งหมด 5 ช่วงเวลา ดังที่กล่าวไว้
ในข้อ 2.2 โดยก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
     H0: ปริมาณการใช้สารให้กลิ่นมีการแจกแจงแบบปกติ 
     H1: ปริมาณการใช้สารให้กลิ่นไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 
เนื่องจากข้อมูลมีจ านวนน้อยกว่า 50 ข้อมูลจึงใช้การ
วิเคราะห์ของ Shapiro-Wilk [8] ซึ่งผลการทดสอบการแจก
แจงแบบปกติของข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของ

สารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป พบว่าข้อมูลทั้ง 5 
ช่วงเวลาให้ค่า P-value มากกว่า 0.05 ดังนั้นข้อมูลปริมาณ
ความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผง
ส าเร็จรูปมีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

3.3 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้
กลิ่นพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้กลิ่น ใน
เครื่องดื่มผงส าเร็จรูปด้วยวิธีการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา 
พบว่า การพยากรณ์ด้วยรูปแบบวินเตอร์ เมื่อใช้พารามิเตอร์ 
M, Alpha, Beta และ Grammar เท่ ากั บ  12, 0.1, 0.05 
และ 0.0 ตามล าดับ ให้ค่า MAD ต่ าที่สุด คือ 14,061.87 
ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้กลิ่น
ตั้งแต่เดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 29 ควรเลือกใช้การพยากรณ์
ด้วยรูปแบบวินเตอร์ ซึ่ งผลการพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการใช้ต่อเดือนดังกล่าว แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้
กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป ด้วยรูปแบบวินเตอร์ . 

เดือน 
ปริมาณความต้องการ ค่า

ความคลาด
เคลื่อน 

MAD 
ใช้จริง 

จากการ
พยากรณ์ 

25 69,843.60 79,894.61 -10,051.01 

14,061.87 

26 76,678.04 72,766.04 3,912.00 

27 86,868.40 94,291.57 -7,423.17 

28 46,728.13 39,269.67 7,458.46 

29 83,537.67 42,072.97 41,464.70 

 
3.4 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้

กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปด้วยวิธีการของบอกซ์และเจน
กินส์  

3.4.1 ผลการทดสอบยูนิทรูท 
การวิจัยครั้งนี้พบว่าปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือน

ของสารให้กลิ่น ทุกช่วงเวลาที่ระดับ Level ค่า P-Value มี
ค่าอยู่ในช่วงยอมรับ H0 จึงมีลักษณะไม่นิ่งที่ระดับ Level 
หลังจากท าการหาผลต่างล าดับท่ี 1 พบว่า ค่า P-Value มีค่า
อยู่ในช่วงปฏิเสธ H0 แสดงว่าปริมาณความต้องการใช้ต่อ
เดือนของสารให้กลิ่นมีลักษณะนิ่ง และมี I(d) เท่ากับ 1  

3.4.2 ผลการก าหนดรูปแบบจ าลอง ARIMA (p,d,q) 
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รูปแบบจ าลอง ARIMA (p,d,q) ที่คาดว่าจะมีความ
เหมาะสม แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 รูปแบบจ าลอง ARIMA ที่คาดว่าจะมีความเหมาะสมในการ

พยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่ม
ผงส าเร็จรูป 

เดือนพยากรณ์ ตัวแบบ 

เดือนที่ 25 ARIMA (2,1,1)  ARIMA(1,1,1) ARIMA(0,1,1) 

เดือนที่ 26 ARIMA(2,1,1)  ARIMA(0,1,1) 

เดือนที่ 27 ARIMA(2,1,1)  ARIMA(0,1,1) 

เดือนที่ 28 ARIMA(2,1,1)  ARIMA(1,1,1) 

เดือนที่ 29 ARIMA(2,1,1)  ARIMA(0,1,2) 

 
3.4.3 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของ

รูปแบบที่คาดว่าจะมีความเหมาะสมจะแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ค่าสถิติรูปแบบจ าลอง ARIMA ในการพยากรณ์ปริมาณ

ความต้องการใช้ต่อเดือนของสารใหก้ลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป เดือน
ที่ 25 ถึงเดือนที่ 29 

แบบจ าลอง 

เดือนที่ 
25 

เดือนที่ 
26 

เดือนที่ 
27 

เดือนที่ 
28 

เดือนที่ 
29 

ARIMA 
(2,1,1) 

ARIMA 
(2,1,1) 

ARIMA 
(2,1,1) 

ARIMA 
(2,1,1) 

ARIMA 
(0,1,2) 

C -999.847 225.645 0.003 0.016 0.009 

AR(1) -0.862 -0.808 -0.841 -0.923  

AR(2) -0.440 -0.467 -0.471 -0.438  

MA(1) 0.925 0.939 0.818 0.959 -0.484 

MA(2)     -0.485 

R2 0.399 0.433 0.345 0.338 0.349 

AIC 22.577 22.582 1.139 1.097 0.937 

 
3.4.4 การวิเคราะห์ความถูกต้อง 
การทดสอบวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจ าลอง 

โดยใช้การทดสอบของ Box และ Pierce พบว่าทุกแบบ 
จ าลอง ณ ระดับ Lag Length ที่ 12 มีลักษณะปราศจาก
สหสัมพันธ์ในตัวเอง แสดงว่าแบบจ าลองที่ได้สามารถเป็น
ตัวแทนข้อมูลนั้นๆได้เป็นอย่างดี และน าแบบจ าลองนั้นมาใช้

เป็นตัวแทนของข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของ
สารให้กลิ่นเพื่อท าการพยากรณ์ต่อไป 

3.4.5 การพยากรณ์ 
การพยากรณ์โดยใช้แบบจ าลองที่เหมาะสม ซึ่งผล

การพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้
กลิ่นด้วยรูปแบบ ARIMA จะแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้
กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป ด้วยวิธีการของบอกซ์และเจนกินส์ 

ข้อมูลพยากรณ์ 
เดือนที่ 

1-24 1-25 1-26 1-27 1-28 

เดือนพยากรณ์ 25 26 27 28 29 

ตัวแบบพยากรณ์ 
(p,d,q) 

(2,1,1) (2,1,1) (2,1,1) (2,1,1) (0,1,2) 

ปริมาณความ
ต้องการใช้จริง 

69,843.60 76,678.04 86,868.40 46,728.13 83,537.67 

ปริมาณความ
ต้องการที่ได้จาก
การพยากรณ์ 

46,971.43 61,602.96 74,187.53 105,532.53 86,071.02 

ผลต่าง 22,872.17 15,075.08 12,680.87 -58,804.40 -2,533.35 

MAD 22,393.17 

 

3.5 ผลการเลือกตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม
ส าหรับพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้กลิ่นใน
เครื่องดื่มผงส าเร็จรูป 

จาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพยากรณ์
ปริมาณความต้องการใช้สารให้กลิ่นที่ได้จากวิธีการพยากรณ์
ตามอนุกรมเวลาด้วยรูปแบบวินเตอร์ วิธีการของบอกซ์และ
เจนกินส์ กับปริมาณความต้องการใช้จริง ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน พบว่าค่า P-value เท่ากับ 0.775 ซึ่งมาก 
กว่า 0.05  นั่นคือค่าเฉลี่ยของปริมาณความต้องการใช้ต่อ
เดือนของสารให้กลิ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงเลือกวิธีการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลาด้วยรูปแบบ
วินเตอร์ เนื่องจากให้ค่า MAD ต่ ากว่าวิธีการของบอกซ์และ
เจนกินส์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการน าไปใช้พยากรณ์ปริมาณ
ความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้กลิ่น 

3.6 ผลการก าหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของสารให้
กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป 
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3.6.1 ผลการค านวณรูปแบบวัสดุคงคลังของสารให้
กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูป ที่ได้จากการพยากรณ์ตาม
อนุกรมเวลาด้วยรูปแบบวินเตอร์ ตามตารางที่ 2 เพื่อหา
ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สุด จ านวนครั้งในการ
สั่งซื้อที่เหมาะสมในแต่ละเดือน ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อ
แต่ละครั้งที่เหมาะสม และจ านวนวัสดุคงคลังส ารอง สามารถ
ค านวณโดยใช้สมการ (2), (3), (4) และ (5) ตามล าดับ ซึ่ง
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1) เดือนที่  25 ปริมาณการสั่ งซื้อต่อครั้งเท่ ากับ 
35,240 กิโลกรัมต่อครั้ง จ านวนการสั่งซื้อ 2 ครั้งต่อเดือน มี
ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครัง้ 13 วัน และวัสดุคงคลงั
ส ารองเท่ากับ 68,515 กิโลกรัมต่อเดือน 

2) เดือนที่  26 ปริมาณการสั่ งซื้อต่อครั้งเท่ ากับ 
33,632 กิโลกรัมต่อครั้ง จ านวนการสั่งซื้อ 2 ครั้งต่อเดือน มี
ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครัง้ 14 วัน และวัสดุคงคลงั
ส ารองเท่ากับ 68,528 กิโลกรัมต่อเดือน 

3) เดือนที่  27 ปริมาณการสั่ งซื้อต่อครั้งเท่ ากับ 
38,284 กิโลกรัมต่อครั้ง จ านวนการสั่งซื้อ 2 ครั้งต่อเดือน มี
ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครัง้ 12 วัน และวัสดุคงคลงั
ส ารองเท่ากับ 69,513 กิโลกรัมต่อเดือน 

4) เดือนที่  28 ปริมาณการสั่ งซื้อต่อครั้งเท่ ากับ 
24,707 กิโลกรัมต่อครั้ง จ านวนการสั่งซื้อ 2 ครั้งต่อเดือน มี
ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครัง้ 19 วัน และวัสดุคงคลงั
ส ารองเท่ากับ 72,250 กิโลกรัมต่อเดือน 

5) เดือนที่  29 ปริมาณการสั่ งซื้อต่อครั้งเท่ ากับ 
25,573 กิโลกรัมต่อครั้ง จ านวนการสั่งซื้อ 2 ครั้งต่อเดือน มี
ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครัง้ 18 วัน และวัสดุคงคลงั
ส ารองเท่ากับ 71,032 กิโลกรัมต่อเดือน 

3.6.2 ผลเปรียบเทียบปริมาณวัสดุคงเหลือโดยเฉลี่ย
ในแต่ละเดือนและต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยในแต่ละ
เดือนของสารให้กลิ่นในเครื่องดื่มผงส าเร็จรูปของรูปแบบ
ปัจจุบันกับรูปแบบวัสดุคงคลังที่น าเสนอ ตั้งแตเ่ดือนที่ 25 ถึง
เดือนที่  29 พบว่าปริมาณวัสดุคงเหลือสารให้กลิ่นของ
รูปแบบวัสดุคงคลังที่น าเสนอลดลงโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
32.42 จากรูปแบบปัจจุบัน และลดต้นทุนรวมวัสดุคงคลัง

ของสารให้กลิ่นโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 20.20 จากรูปแบบ
ปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลเปรียบเทียบวัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนและ
ต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนของสารให้กลิ่นใน
เครื่องดื่มผงส าเร็จรูปเดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 29 

 รวมทั้งสิ้น เฉลี่ยต่อเดือน 

ปริมาณการใช้จริง 363,656 72,731 

รูปแบบ
ปัจจุบัน 

ปริมาณการสั่งซ้ือรวม 459,000 91,800 

ปริมาณวัสดคุงเหลือ 445,471 89,094 

รูปแบบที่
น าเสนอ 

ปริมาณการสั่งซ้ือรวม 366,297 73,259 

ปริมาณวัสดคุงเหลือ 301,055 60,211 

 
ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยปริมาณวัสดุคงเหลือของสาร

ให้กลิ่นที่เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยปริมาณ
วัสดุคงเหลือของสารให้กลิ่นจากรูปแบบวัสดุคงคลังจาก
รูปแบบน าเสนอในเดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 29 โดยการทดสอบ
สมมติฐานค่าเฉลี่ยปริมาณวัตถุดิบคงเหลือจากสองประชากร
ที่เป็นอิสระต่อกันด้วย T-test พบว่าค่า P-value เท่ากับ 
0.332 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นค่าเฉลี่ยปริมาณวัสดุคงเหลือ
ของสารให้กลิ่นที่เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบปัจจุบันไม่แตกต่าง 
จากค่าเฉลี่ยปริมาณวัสดุคงเหลือของสารให้กลิ่นจากรูปแบบ
วัสดุคงคลังที่น าเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่รูปแบบ
วัสดุคงคลังที่น าเสนอจะมีค่าเฉลี่ยปริมาณวัสดุคงเหลือของ
สารให้กลิ่นต่ ากว่ารูปแบบปัจจุบัน ส าหรับการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นที่เกิดขึ้นจริง
จากรูปแบบปัจจุบัน กับค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมวัสดุคงคลังของ
สารให้กลิ่นที่เกิดขึ้นจากรูปแบบวัสดุคงคลังที่น าเสนอใน
เดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 29 โดยการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ย
ของต้นทุนรวมวัสดุคงคลังจากสองประชากรที่เป็นอิสระต่อ
กั น ด้ วย  T-test พ บ ว่ าค่ า  P-value เท่ ากั บ  0.112 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 ดังนั้นค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมวัสดุคงคลังของสาร
ให้กลิ่นที่เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบปัจจุบันไม่แตกต่างจาก
ค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นจากรูปแบบ
วัสดุคงคลังที่น าเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่รูปแบบ
วัสดุคงคลังที่น าเสนอจะมีค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมวัสดุคงคลังของ
สารให้กลิ่นต่ ากว่ารูปแบบปัจจุบัน 
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4. สรุป 

จากการวิจัยการก าหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของสาร
ให้กลิ่นซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงของบริษัทกรณีศึกษา โดย
การรวบรวมปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนจ านวน 29 
เดือน และน าปริมาณความต้องการใช้ต่อเดือนของสารให้
กลิ่นมาทดสอบการแจกแจง พบว่ามีการแจกแจงแบบปกติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จากนั้นพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ใช้ต่อเดือนของสารให้กลิ่น ด้วยวิธีการพยากรณ์ตามอนุกรม
เวลารูปแบบวินเตอร์ให้ค่า MAD ต่ าสุด จากนั้นพยากรณ์
ความต้องการด้วยวิธีการของบอกซ์และเจนกินส์ แล้ว
เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการพยากรณ์ตามอนุกรม
เวลาด้วยรูปแบบวินเตอร์ วิธีการของบอกซ์และเจนกินส์ และ
ปริมาณความต้องการใช้จริงด้ วยการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวน พบว่าค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการพยากรณ์ทั้งสอง
กับปริมาณความต้องการใช้จริงไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงเลือกวิธีการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา
ด้วยรูปแบบวินเตอร์ เนื่องจากเป็นวิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่า 
MAD ต่ าที่สุด จากนั้นค านวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดรูปแบบวัสดุคงคลังซึ่ งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ 
น าค่าพยากรณ์และค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนนี้ไปค านวณปริมาณ
การสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สุด ระยะห่างระหว่างการสั่งแต่ละครั้ง
และจ านวนครั้งในการสั่งที่เหมาะสมของในแต่ละเดือน แล้ว
เปรียบเทียบปริมาณวัสดุคงเหลือโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนและ
ต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนของสารให้กลิ่น
ที่เกิดขึ้นจริงของรูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบวัสดุคงคลังที่
น าเสนอในเดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 29 พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณ
วัสดุคงเหลือของสารให้กลิ่นที่เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบปัจจุบัน
ไม่แตกต่างกับค่าเฉลี่ยปริมาณวัสดุคงเหลือของสารให้กลิ่น
จากรูปแบบวัสดุคงคลังที่น าเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
แต่รูปแบบวัสดุคงคลังที่น าเสนอสามารถลดปริมาณวัสดุ
คงเหลือโดยเฉลี่ยในแต่ละเดอืนของสารให้กลิน่คิดเป็นรอ้ยละ 
32.42 ของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของรูปแบบปัจจุบัน 
ส าหรับค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นที่
เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบปัจจุบันไม่แตกต่างกับค่าเฉลี่ยต้นทุน

รวมวัสดุคงคลังของสารให้กลิ่นจากรูปแบบวัสดุคงคลังที่
น าเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่รูปแบบวัสดุคงคลังที่
น าเสนอสามารถลดต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยในแต่ละ
เดือนของสารให้กลิ่ น  คิด เป็นร้อยละ 20.20 ของการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของรูปแบบปัจจุบัน  
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้ศึกษากระบวนการผลิตในการ

ประกอบล าโพงขนาดเล็กของบริษัทหนึ่ง โดยมุ่งเน้นปัญหาที่

กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ปัญหาที่เลือกมาแก้ไขเป็นปัญหา

ที่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวทาง Six 

Sigma ด าเนินการผ่าน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการก าหนด

ปัญหา ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบวัด ข้ันตอนการวิเคราะห์ 

ขั้นตอนการปรับปรุง และขั้นตอนการควบคุม หลังจาก

การศึกษากระบวนการผลิตพบว่าของเสียจากการประกอบ

ล าโพงขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ 3.42 เปอร์เซ็นต์ จุดประสงค์

หลักของงานวิจัยนี้เพื่อลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ให้น้อยกว่า 2.8 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ เช่น 

แผนภูมิพาเรโต ผังกางปลา และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

และผลกระทบ เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการท าวิจัย โดย

หลังจากที่ด าเนินการถึงขั้นตอนการปรับปรุงและควบคุม

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือของเสียลดลงน้อยกว่า 2.8 

เปอร์เซ็นต์  

ค าหลัก ของเสีย, การประกอบล าโพงขนาดเล็ก, ซิกซ ์ซิกมา 
Abstract 
This research project was to study the process of 
Small Loudspeaker Assembly of a company 
emphasizing on business problems. The problem 
of critical to quality was selected to be solved by 
using four steps: defining phase, analyzing phase, 
improving phase, and controlling phase. After the 
manufacturing process was studied, we found that 
the defect of Small Loudspeaker Assembly was 
equal to 3.42 percent. The main objective of this 
research was to reduce the defect at least 2.8 
percent. Quality tools such as pareto diagram, 
fishbone diagram, and Failure Mode Effects 
Analysis were used as tools to conduct this 
research using Six Sigma approach. After the step 
of improving and controlling phases, the result of 
the defect met the aim, 2.8 percent.  
Keywords: Defect, Small Loudspeaker Assembly, 
Six Sigma 
1.บทน า 
 ในอุตสาหกรรมการผลิตหูฟังเป็นอุตสาหกรรม
ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและมีการแข่งขันในตลาดโลก
ค่อนข้างสูงเพราะในสภาพปัจจุบันนั้นได้มีบริษัทที่ท าการ
ผลิตหูฟังที่จ าหน่าย ทั่วโลกมีมูลค่าที่สูง สืบเนื่องจากสามารถ
ที่ใช้ในอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเอ็มพีสามหรือสี่ 
ตลอดทั้งใช้ในโทรศัพท์สมาร์ทโพน ซึ่งก าลังมียอดความ
ต้องการสูงในตลาดโลก นอกจากการแข่งขันในด้านราคาแล้ว
คุณภาพและการส่งมอบ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ลูกค้าจะน ามา
พิจารณาซึ่งแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
คือ ผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยต้นทุนการผลิตที่
ต่ าลง เพื่อจะท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานของผู้ผลิตหูฟัง
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สามารถท่ีจะแข่งขันกับผู้แข่งขันรายอื่นได้  
  

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์แนวคิดซิกซ์ ซิกมา มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้แนวคิ ดมาเพิ่ ม
ความสามารถของกระบวนการการผลิต โดยใช้วิธีการทาง
สถิติที่เป็นระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นพัฒนา
เรื่องการลดของเสีย งานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อลด
อัตราส่วนของเสียจากการประกอบล าโพงขนาดเล็กจาก 
3.42 %   ให้ลดลงน้อยกว่า 2.8% โดยด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังแสดงในหัวข้อต่อไป 
2. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในการ
ประกอบล าโพงขนาดเล็ก โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา ซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี 

1. การก าหนดปัญหา (Define phase) 
2. การวัดสภาพของปัญหา (Measurement 

Phase) 
3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze 

Phase) 
4. ก า ร ป รั บ ป รุ ง ส า เ ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า 

(Improvement Phase) 
5. การควบคุมเพื่อรักษาสภาพหลังการปรับปรุง 

(Control phase) 
3.การด าเนินงานวิจัย 
3.1 การก าหนดปัญหา  

ขั้นตอนนี้ด าเนินการเพื่อท าการเลือกผลิตภัณฑ์  และ
ศึกษาว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียในการประกอบล าโพง
ขนาดเล็กนั้นมาจากสาเหตุใดและตรวจสอบถึงปัญหาที่
แท้จริงของกระบวนการนั้นว่ามีจุดไหนที่มีปัญหา ควร
ปรับปรุงก่อนและก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยมี
วิธีการดังต่อไปนี ้

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการท าการปรับปรุง 

ท าการศึกษาปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดเพื่อใช้ในการก าหนดผลิตภัณฑ์ ที่ท าการ
ปรับปรุงด้วยวิธีการวิเคราะห์ปริมาณของเสียของ
ผลิตภัณฑ์  โดยท าการศึกษาข้อมูลการผลิตตั้งแต่

เดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ.2559  ที่มีสัดส่วนใน
การผลิตและมีปริมาณของเสียสูงสุดได้ท าการ
ระดมความคิดร่วมกับพนักงานบริษัทในส่วนต่าง ๆ 
เพื่อพิจารณาความต้องการในการปรับปรุงและลด
ของเสียในกระบวนการประกอบล าโพงขนาดเล็ก 
ดังรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าของเสียขวดลวดเสียรูปใน
การประกอบล าโพงขนาดเล็กมีอัตราความสูญเสีย
เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีอัตราส่วนของเสียถึงร้อยละ 
80 ซึ่งอาจจะเกิดจากการควบคุมอุณหภูมิในตู้อบ
ไม่เหมาะสมท าให้เกิดตัวขดลวดเสียงเสียรูป ทาง
ทีมวิจัยจึงเลือกที่จะน าปัญหาดังกล่าวมาท าการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
 

รูปที1่ กราฟพาเรโต้ของเสียสะสมช่วงเดือนมกราคม ถึง 
ตุลาคม 2559 

2. ศึกษากระบวนไหลของงาน  

ท าการศึกษาข้อมูลการท างานในแต่ละ
สถานีงานของผลิตภัณฑ์   โดยศึกษากระบวนไหล
ของงานโดยก าหนดขอบเขตการศึกษาตั้ งแต่
ขั้นตอนการผลิตและการประกอบล าโพงขนาดเล็ก
เพื่อให้ทราบว่าขั้นตอนใดที่ก่อให้เกิดปัญหาท าให้
เกิดของเสียและท าการแก้ไข ดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 กระบวนการประกอบล าโพงขนาดเล็ก 

จากรูปที่ 2 เป็นกระบวนการท างานประกอบล าโพงซึ่ง
ในแต่ล่ะขั้นตอนจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ประกอบสายการผลิต ในกระบวนการที่ 1 น าฝาครอบกาว
มาท าการหยอดกาวเพื่อจะท าการติดกรวยล าโพงโดยใช้
อุปกรณ์จับยึดและใช้เครื่องหยอดกาว หลังจากนั้น น ากรวย
ล าโพงที่หยอดกาวแล้วมาประกอบกับฝาครอบล าโพงใน
กระบวนการที่ 2 ต่อจากนั้นน าขดลวดเสียงมาท าการประกบ
ลงที่ชุดฝาครอบล าโพง ในกระบวนการที่ 3 และน าผ่านตู้อบ
เพื่อให้ให้กาวที่ท าการยึดติดระหว่างขดลวดเสียงและฝา
ครอบล าโพงนั้นแห้ง หลังจากนั้น น าเอาส่วนประกอบ
แม่เหล็กมาประกบกับชุดขดลวดเสียงในกระบวนการที่  4 
แล้วท าการหยอดกาวปิดระหว่างของสองช้ิน หลังจากนั้นน า
ผ่านตู้อบเพื่อให้กาวแห้ง ต่อจากนั้นน าล าโพงที่ประกอบเสร็จ
แล้วมาท าการเช่ือมแผ่นวงจรกับขดลวดเสียง ในกระบวนการ
ที่ 5 หลังจากนั้น น าล าโพงที่ประกอบเสร็จแล้วไปท าการ
ชาร์จสนามแม่เหล็กและท าการทดสอบเสียง และท าการ
บรรจุภัณฑ์ ในขั้นตอนท่ี 6-7 และ 8 ซึ่งในแต่ละกระบวนการ
ต้องมีการตรวจสอบการผลิตของตัวเองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
ถูกต้อง หลังจากประกอบล าโพงเสร็จแล้ว จะมีการสุ่ม
ตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบไปยังแผนก
อื่น 

3.วัตถุประสงค์การวิจัยคือ  ลดปรมิาณของเสยีในการ

ประกอบล าโพงขนาดเล็กและข้อบกพร่องใน

กระบวนการผลติ จากเดมิ 3.42% ให้ลดน้อยลงกว่า 

2.8 % ตามรูปที่ 3 

 
   รูปที่ 3  แสดงสัดส่วนของเสียที่เกิดจากสาเหตุ
ขดลวดเสียรูป ในการประกอบล าโพงขนาดเล็ก 

3.2 ขั้นตอนการวัดสภาพของปัญหา 

ในขั้นตอนนี้ได้ท าการวัดสภาพของปัญหาโดยใช้  

เครื่องมือ  MSA  มาท าการวัดสภาพของปัญหาว่า การ

ประกอบล าโพงขนาดเล็ก มีการตรวจสอบของเสียของ

ผลิตภัณฑ์โดยใช้พนักงานตรวจสอบและเครื่องมือวัด  มี

ความเที่ยงตรงและแม่นย าในการตรวจสอบ เพื่อเป็นการ

ยืนยันว่าการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการประกอบ

ล าโพงขนาดเล็กนั้นของเสียมีการจ าแนกที่ถูกต้องและแมน่ย า

ไม่ผิดพลาดเพียงใด  การวัดประสิทธิภาพของขบวนการผลิต

ก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงและเพื่อการพิจารณาว่าปัญหาใดควร

ได้รับการแก้ไขก่อนและหลังตามล าดับ  โดยมีวิธีการดังนี้ 

ตรวจสอบระบบก่อนการปรับปรงุ ดูจากเปอร์เซ็นต์
ของเสียโดยศึกษาลงไปในรายละเอียดของแต่ละกระบวนการ
ผลิตว่ากระบวนการใดที่ก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นสาเหตุท าให้
เกิดของเสีย  โดยการประชุมร่วมกับทีมงานและผู้วิจัยถึง
ปัญหาหลักเพื่อจะน ามาแก้ไขจากการทดสอบระบบการวัด
ของการประกอบล าโพงขนาดเล็กโดยการตรวจสอบของ
พนักงานแต่ละคนเพื่อให้ได้ผลการวัดจากการท า GR&R จาก
การผลการวิจัยของพนักงานแต่ล่ะคนดังนี ้
Within Appraisers  
Assessment Agreement 
Appraiser # Inspected # Matched Percent       95% 
CI 
พนักงาน# 1   30    30   100.00  (90.50, 100.00) 
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พนักงาน# 2   30    30   100.00  (90.50, 100.00) 
พนักงาน# 3   30    28    93.33  (77.93,  99.18) 
# Matched: Appraiser agrees with him/herself 
across trials. 
Fleiss’ Kappa Statistics 
Appraiser Response Kappa SE Kappa  ZP(vs > 0) 
พนักงานคนท่ี1    
good 1.00000  0.105409  9.48683   0.0000 
   ng 1.00000  0.105409  9.48683   0.0000 
พนักงานคนท่ี2     
good  1.00000  0.105409  9.48683   0.0000 
    ng 1.00000  0.105409  9.48683   0.0000  
พนักงานคนท่ี3    
good  0.84797  0.105409  8.04458   0.0000  
    ng  0.84797  0.105409  8.04458   0.0000 

 
รูปที่ 4  แสดงการประมาณค่าแบบช่วงของร้อยละรีพีททะบิลิตี้ของ

พนักงาน (WithinAppraisers) 
จากรูปที่ 4 สามารถอธิบายระบบวัดของพนักงานที่ท า

หน้าท่ีตรวจสอบความแม่นย าของกระบวนการ 
1. ค่ า  % รี พี ท ท ะ บิ ลิ ตี้  (Repeatability )  ข อ ง

พนักงานตรวจสอบคนท่ี  1 คนที่  2 และคนที่ 3 มีค่าเท่ากับ 

100.00%, 100.00% และ 93.33 % ตามล าดับ และการ

ประมาณค่าความเช่ือมั่น 95 % ซึ่งมีค่าความผิดพลาดที5่ % 

หมายความว่าพนักงาน 1 และคนที่ 2 สามารถตรวจสอบ

ช้ินงานได้ถูกต้อง 100 % แต่คนที่3 นั้น ตรวจสอบ ใน100

ช้ิ น  ผิ ด พ ล า ด  ไป 7 ช้ิ น  ส า ห รั บ ค่ า รี พี ท ท ะ บิ ลิ ตี้ 

(Repeatability ) ของพนักงานคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 

จะอยู่ในช่วง 90.50 ถึง 100, 90.50 ถึง 100, และ 77.93 ถึง 

99.18 ตามล าดับ 

2. ค่า % ความไม่เอนเอียงของพนักงานตรวจสอบคน

ที่  1 ค น ที่  2 แ ล ะค น ที่  3 จะ มี ค่ า เท่ ากั บ  100.00%, 

100.00% และ 93.33% ตามล าดับ และการประมาณค่า

ความเช่ือมั่น 95% ส าหรับค่าความไม่เอนเอียงของพนักงาน

คนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 จะอยู่ในช่วง 90.50 ถึง 100, 

90.50 ถึง 100, และ 77.93 ถึง 99.18 ตามล าดับ 

3. ประสิทธิผลด้านรีพีททะบิลีตี้ (Repeatability) 

เท่ากับ 93% ซึ่งแสดงว่าพนักงาน 3 คนตรวจสอบงาน 100 

ช้ิน  จะมีเพียง 93 ช้ินเท่านั้นที่พนักงานทั้งสองคนตรวจสอบ

ได้ผลลัพธ์เหมือนกันและการประมาณค่าความเช่ือมั่น 95% 

ส าหรับประสิทธิภาพรีพีททะบิลีตี้  (Repeatability) จะอยู่

ในช่วง 78.93 ถึง 99.18 

3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

เพื่อท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยสามารถ
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4  ด้าน  คือ 
    1 ปัญหาของเสีย  โดยการวิเคราะห์ปัญหาของเสียที่ต้อง

ท าการแก้ไขโดยใช้แผนภูมิพาเรโต   

1 น าเอาแผนภูมิก้างปลามาท าการวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหาหลักที่   ท าให้ เกิดของเสียที่ เกิดของ

กระบวนการประกอบล าโพงขนาดเล็ก 

2.น าปัญหาที่ได้จากการท าแผนภูมิก้างปลา  มาท า

การวิเคราะข้อบกพร่องและผลกระทบส าหรับกระบวนการ

ประกอบล าโพงขนาดเล็ก เพื่อประเมินความรุนแรงโอกาสใน

การเกิดข้อบกพร่องและความสามารถตรวจจับข้อบกพร่อง

เพื่อน าไปประเมินความเสี่ยงและด าเนินการแก้ไข 

1.ท าการออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียใน

การประกอบล าโพงขนาดเล็ก   โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค

การออกแบบการทดลอง (DOE) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ

ท าให้กาวแห้งโดยผ่านตู้อบที่มีอุณหภูมิและความเร็วของ

สายพานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด 
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2.2 ขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

เป็นขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง  
3.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหาของเสียจากกระบวนการประกอบล าโพง

ขนาดเล็ก  มีของเสียจากกระบวนการผลิตและประกอบ

ล าโพงขนาดเล็กมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.42   ซึ่งปัญหา

ส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบล าโพงนั้น มีการประกอบที่ไม่

เป็นไปตามคุณสมบัติ สืบเนื่องจากมีขดลวดล าโพงเสียรูปท า

ให้ล าโพงที่ผลิตและประกอบออกมานั้นไม่ได้มาตรฐาน 

สืบเนื่องจากมีการน าล าโพงผ่านตู้อบโดยไม่มีการควบคุม

อุณหภูมิที่เหมาะสม และไม่มีการควบคุมความเร็วของตู้อบ 

ท าให้ล าโพงที่น าออกมานั้นเป็นล าโพงที่ไม่มีคุณภาพ ทาง

ทีมงานวิจัยจึงมาด าเนินการทดลองเพื่อหาค่าอุณหภูมิและ

ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่ท าให้ขดลวดเสีย

รูปซึ่งเป็นปัญหาหลักท่ีท าให้ล าโพงขนากเล็กมีอัตราส่วนของ

เสียตามรูปที่  5, 6 และ 7  

ท าการออกแบบการทดลองโดยก าหนดค่าอุณหภูมิ

ของตู้อบและค่าความเร็วของสายพานและวัดผลการทดลอง

เป็นอัตราส่วนของเสีย โดยการน าช้ินงานมาท าการทดลอง

อย่างละ 20 ช้ินและป้อนเข้าตู้อบแต่ละอุณหภมูิ 60, 65 และ 

70 โดยใช้ความเร็วของสายพานตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่น า

ช้ินงานออก ความเร็วถูกก าหนดที่  120 – 200 วินาทีได้

อัตราส่วนของเสีย แล้วป้อนเข้าโปรแกรม Minitab เพื่อหา

ค่า ที่เหมาะสมที่ไม่ท าให้เกิดขดลวดเสียงเสียรูปซึ่งท าให้เกิด

ของเสียในการประกอบล าโพงขนาดเล็ก 

 

รูปที่ 5  แสดงถึงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ 60 องศา และ 

ความเร็ว 120-200 วินาทีไม่มีผลต่ออัตราของเสียที่ท าให้

ขดลวดเสียงเสียรูป 

 

รูปที่ 6  แสดงถึงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ 65 องศา และ 

ความเร็ว 120-200 วินาทีไม่มีผลต่ออัตราของเสียที่ท าให้

ขดลวดเสียงเสียรูป 

 

รูปที่ 7  แสดงถึงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ 70 องศา และ 

ความเร็ว 120-200 วินาทีไม่มีผลต่ออัตราของเสียที่ท าให้

ขดลวดเสียงเสียรูป 

3.4 ขั้นตอนการควบคุมเพ่ือรักษาสภาพหลังการปรับปรุง 

จากขั้นตอนการออกแบบการทดลองท าให้เราจะได้ค่า

อุณหภูมิและความเร็วของตู้อบที่ใช้ในการประกอบล าโพง

ขนาดเล็กที่ไม่ก่อให้เกิดขดลวดเสียงเสียรูปที่เป็นสาเหตุหลัก

ที่ท าให้เกิดของเสียในการประกอบล าโพงขนาดเล็ก เพื่อที่

ด าเนินการรักษาไว้ที่จะท าให้เกิดของเสียน้อยที่สุดเราจึง

จะต้องก าหนดแนวทางการควบคุมอุณหภูมิ และความเร็ว

ของตู้อบที่ได้จากการทดลองมาท าการควบคุมโดยการมีการ
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ก าหนด Check sheet เพื่อให้พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร

และหัวหน้างานได้ท าการบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการควบคุม 

พร้อมยังมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องใช้ในการผลิตและ

ควบคุมการตรวจสอบ การประกอบล าโพงขนาดเล็กท่ีมีความ

เหมาะสมไม่ก่อให้เกิด ขดลวดเสียงเสียรูปในการประกอบ

ล าโพงขนาดเล็ก และก าหนดเป็นคู่มือระเบียบปฏิบัติใช้ใน

การประกอบล าโพงขนาดเล็กต่อไป และเมื่อพบสิ่งผิดปกติใน

การประกอบล าโพงขนาดเล็ก มีความจ าเป็นต้องมีการระดม

สมองเพื่อหาทางแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นตอนต่อๆไป 

4.สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

จากการประยุกต์ใช้แนวทาง ซิกซ์  ซิกมาเพื่ อปรับปรุง

กระบวนการและลดของเสียจากการประกอบล าโพงขนาด

เล็ก ท าให้เราสามารถลดสัดส่วนของเสยีที่เกิดจากขดลวดเสยี

รูปที่เกิดจากการประกอบล าโพงขนาดเล็ก โดยด าเนินการ

ตาม 5 ขั้นตอนของซิกซ์ ซิกมา ตลอดทั้งท าการปรับปรุง

แก้ไขกระบวนการประกอบล าโพงโดย ท าการออกแบบการ

ทดลองควบคุมอุณหภูมิ และความเร็วของตู้อบท่ีไม่ก่อให้เกิด

ขดลวดเสียงเสียรูป โดยควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ที่ 60, 

65 และ 70 องศา และความเร็วของสายพานที่ 120 ถึง 200 

วินาที ท าให้สัดส่วนของเสียที่เกิดจากขดลวดเสียรูปซึ่งเป็น

สาเหตุหลักลดลง 28 % หลังจากที่ใช้การควบคุมอุณหภูมิที่

ท าให้เกิดของเสียของล าโพงขนาดเล็กลดลงจากร้อยละ 3.42 

เหลือร้อยละ 2.5 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.8 ที่ตั้งไว้ถึง

ร้อยละ 0.92 ซึ่งท าให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ เป็น

ต้นทุนที่เกิดของเสียถึง 124,630 บาทต่อเดือนที่ยอดการ

ผลิตเดือนล่ะ 56,000 ช้ินต่อเดือน ทั้งนี้ทางทีมงานวิจัยยัง

ต้องติดตามแก้ไข ควบคุม ติดตาม ปรับปรุงสาเหตุอื่นๆที่ท า

ให้การประกอบของเสียที่ก่อให้เกิดอัตราของเสียเพื่อให้ลด

ต้นทุนในการด าเนินงานและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันอีก
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The Utilization of Lean system in the hospital  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบลีนในโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้กับการท างานจริง เป็น
การเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานภายในของแผนกตรวจสุขภาพ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ใช้วิธีการสังเกตการณ์จากผู้เข้ารับบริการ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบสนทนากลุ่ม มีการจ าแนกระหว่างกิจกรรมที่เกิดคุณค่ากับ
กิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่า โดยผ่านการท าแผนผังสายธารแห่งคุณค่า ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการของแผนกตรวจ
สุขภาพ มีขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละราย เกี่ยวเน่ืองไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนมาก 
จึงท าเกิดความล่าช้าในกระบวนการที่เป็นคอขวด และท าให้เกิดการรอคอยกับการเข้ารับบริการในแต่ละจุดบริการ จึงมีการน า
ระบบลีนเข้ามาประยุกต์ใช้ พบว่าสามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสุขภาพ เข้าใจแนวคิดแบบ
ลีนมากขึ้น เกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีส่วนร่วมกันในการหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
ค าส าคัญ ระบบลีน แผนผังสายธารแห่งคุณค่า แผนกตรวจสุขภาพ  
 

Abstract 
The purpose of the research on the title of “The Utilization of Lean System in the Hospital” was to utilize 
the lean concept for performing the real work,  leading to adding value and internal operation 
improvement of Physical Check-Up Department. The study was done by participatory action research and 
observation from the clients and service providers related to physical checkup. The instruments of this 
research consisted of in-depth interview, both non-participant and participation observations, including 
focus group discussion as well as the classification between value added and non-value added activities 
by using value stream mapping. The results of the research were that the management of Physical Check-
Up Department consisted of stage and process of physical checkup of each client connected to numerous 
sections, which caused the delay in bottleneck process and waiting time for service in each service point. 
Therefore, the lean system was utilized with the finding that it can increase the value for the people 
related to physical check-up process for their more understanding of lean concept and positive attitude 
towards working, including their participation in solving problem seriously. 
Keywords:  Lean system, Value Stream Mapping, Physical Check-up Department 
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1. บทน า 
 การตร วจสุ ข ภ าพ  (Physical check-up) จั ด เป็ น
ก าร แ พ ท ย์ ใน ส าข าเวชศ าสต ร์ป้ อ งกั น  (Preventive 
medicine) ได้แก่ การตรวจ และการให้ค าปรึกษาโรค ต้ังแต่
ยังไม่มีอาการ หรือ ยังไม่พบโรค ซึ่งโดยทั่วไป แพทย์มัก
แนะน าให้มีการตรวจ และให้การปรึกษาปีละครั้ง ดังน้ันเรา
จึงมักเรียกว่า “การตรวจสุขภาพ ประจ าปี” ทั้งโรงพยาบาล
รัฐและเอกชน  มีหน่วยตรวจสุขภาพในการให้ค าปรึกษา
ข้อแนะน า โดยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาทุก
สาขา มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการรักษาพยาบาล 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ แต่อย่างไรก็ตาม 
การเข้ารับการตรวจสุขภาพ  จะเกิดค่าใช้ จ่ายที่ เพ่ิมขึ้ น
นอกเหนือจากการเข้ารับการรักษาพยาบาล และเกิดการรอ
คอยแต่ละขั้นตอนของการตรวจสุขภาพ  ซึ่งส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการลดน้อยลง 
 ก าร ใช้ แ น ว คิ ด แ บ บ ลี น ข อ งร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต 
(Lean/Toyota Production System Principles) ไ ด้
พัฒนามาจากการผลิตรถยนต์โตโยต้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยใช้
ห ลั ก การแ บ บ ทั น เวล าพ อดี  (Just-in-time) อั ต โนมั ติ 
(Autonomation) การผลิตลื่นไหลอย่างสายธารแห่งคุณค่า 
(Value stream) มี ม า ต ร ฐ า น  (Standardized work)  
สม่ าเสมอ (Heijunka) และมี การ พัฒนาอย่ างต่อเน่ือ ง 
(Kaizen) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การผลิตได้คุณภาพสูงที่สุด 
ใช้ต้นทุนและเวลาในการผลิตน้อยที่สุดจึงได้มีการประยุกต์ใช้
แนวคิดแบบลีนในทางการแพทย์ ทั้งในห้องฉุกเฉิน แผนก
ผู้ป่วยนอก และห้องปฏิบั ติการของโรงพยาบาล พบว่า
สามารถลดระยะเวลารอคอย เพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา 
เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบลีนในโรงพยาบาล กรณีศึกษาของ
แผนกตรวจสุขภาพ (Physical Check-up Department) 
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือลด
ขั้นตอนกระบวนการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษากระบวนการและขั้นตอนการท างานของแผนก
ตรวจสุขภ าพ (Physical Check-up Department) แล ะ
ประยุกต์ใช้ระบบลีนกับการท างานของแผนกตรวจสุขภาพ 

โดยการเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานภายในของ
แผนกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไ ด้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาปรับใช้กับการก าหนดกรอบแนวคิด และ
การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบการผลิตแบบลีน  

ซึ่งมีวิวัฒนาการระบบการผลิตแบบลีนเริ่มจากระบบ
การผลิตแบบงานหัตถกรรมมาสู่ระบบการผลิตแบบเน้น
ปริมาณ จนกระทั่งพัฒนาเป็นระบบการผลิตแบบลีนที่มีความ
ยืดหยุ่นในระบบการผลิตสูง เพ่ือรองรับกับสภาพการผลิตใน
ปัจจุบันซึ่งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ในขณะที่ ต้อง
พยายามลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง โดยมีผู้ให้แนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ ไว้มากมาย ได้แก่ National Institute of Standards 
and Technology Manufacturing Extension 
Partnership (NIST-MEP) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกรมการค้า
ของสหรัฐฯ ได้ให้นิยามของระบบการผลิตแบบลีนว่าเป็น
ระบบที่ มุ่งเน้นการจ าแนก  และก าจัดความสูญเปล่าใน
กิจกรรมตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยท าให้การไหล
ของผลิตภัณฑ์เกิดมาจากการดึงของลูกค้าเพ่ือการตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด (Spann et al., 1997) 
American Society for Quality (ASQ) ได้ให้ความหมาย
ของระบบการผลิตแบบลีนไว้ว่าเป็น  การก าจัดของเสีย
ทั้งหมดในกระบวนการผลิตที่โรงงานผลิต หลักการของลีน
รวมถึงการลดเวลาการรอคอยให้เป็นศูนย์ การไม่เก็บสินค้า
คงคลัง การจัดตารางเวลาการผลิตตามความต้องการของ
ลูกค้า (ระบบการดึงของลูกค้าภายในแทนที่ระบบผลัก) การ
ไหลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ลดขนาดกลุ่ม) การปรับสมดุลการ
ผลิตและลดเวลาการผลิต (Monden, 1998) หรือในมุมมอง
ของการลดความ สูญ เป ล่ า The MEP Lean Network 
(2000) ได้ให้ค าจ ากัดความของลีนไว้ว่าคือ การจัดการที่เป็น
ระบบในการระบุและก าจัดความสูญเปล่า กล่าวอีกนัยหน่ึง
คือการก าจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าเพ่ิมโดยมีการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง และให้ผลิตภัณฑ์ไหลจากการดึงของลูกค้า
ตลอดการด าเนินงานอย่างสมบรูณ์ เป็นต้น 

 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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จากค านิยามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดค า 
นิยามของการผลิตแบบลีน ส าหรับการศึกษาน้ีไว้ดังน้ี ระบบ
การผลิตแบบลีนคือ ระบบการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมอันไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุน
ของระบบ ยกระดับการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพที่
เพ่ิมขึ้น และเน้นถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วเป็นหลักส าคัญ ดังน้ันการน าหลักการแนวคิด
แบบลีน กระบวนการจัดการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
แบบลีนในอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้ในระบบบริการ
สุขภ าพให้ ประสบ ผลส าเร็ จได้ เน่ื องจากมุม มองของ
กระบวนการให้บริการของโรงพยาบาลเปรียบเสมือนกับ
ฟังก์ชันของการผลิตเช่นกัน  
2.2 แนวคิดของสายธารคุณค่า (Value Stream) 
 เป็นแนวคิดของการบริหารปรับปรุงในสายธารคุณค่าที่
ส าคัญคือ การพิจารณากระบวนการ กิจกรรมหรือองค์กร ที่
อยู่ในการผลิตเข้าด้วยกันซึ่งต่างกับธุรกิจทั่วไป ทั้งน้ีในสาย
ธารคุณค่าจะท าให้เห็นการไหลของวัตถุดิบและสารสนเทศ
ทั้งหมดและเลือกปรับปรุงส่วนที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการวิเคราะห์หาจุดที่ท าให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด 
การมุ่งเน้นการท างานปรับปรุงเฉพาะเจาะจงกระบวนการ 
กิจกรรมหรือ องค์กร  โดยไม่มีการวางแผนร่วมกันอาจท า
ให้ผลที่ได้ไม่มีความส าคัญต่อการปรับปรุง throughput ของ
โซ่อุปทาน โดยผ่านการท าผังงานสายธารคุณค่าเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการไหลของวัตถุดิบและสารสนเทศ จากการ
รวบรวมกระบวนการทั้งหมดส าหรับการน าพากระบวน
(Processes) ไปตลอดกระบวนการผลิตหรือการบริการ หรือ
จากวัตถุดิบส่งไปถึงลูกค้า โดยการแสดงถึงกิจกรรมที่มีคุณค่า
เพ่ิม (Value added) และ กิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพ่ิม(Non-
value added) เพ่ือบ่งชี้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย 
(Wastes) ที่ จะน ามาใช้ ในการจัดการลดเวลาน า (Lead 
time) และลดต้นทุนในโซ่อุปทาน ความสูญเสียเป็นกิจกรรม
ทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรซึ่งท าให้เกิดต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์แต่ไม่
เกิดมูลค่าต่อลูกค้า ความสูญเสียประกอบไปด้วยเกณฑ์ 7 ข้อ 
คือ การผลิตที่มากเกินไป (Overproduction) การรอคอย 
(Waiting) การขนส่ง (Transportation) การด าเนินงานที่ไม่
เหมาะสม (Inappropriate Processing) สินค้าคงคลังที่ ไม่
จ าเป็น (Unnecessary Inventory) การเคลื่ อนย้ ายที่ ไม่

จ า เ ป็ น  (Unnecessary Motion) แ ล ะ ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง 
(Defects)  

จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาการน าระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ
เน่ืองจาก โรงพยาบาลคือ โรงงานขนาดใหญ่ที่ผลิตสินค้า 
(ให้บริการ) ที่หลากหลายชนิดและซับซ้อน ดังน้ันในการ
รักษาพยาบาลหรือให้บริการ ที่ ใช้บุคคลากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์หรือกระบวนการแตกต่างกัน คือสินค้าแต่ละชนิด ใน
การน าแนวคิดแบบลีน มาใช้กับบริการทางการแพทย์จึงควร
น าการบริการแต่ละชนิดมาบริหารจัดการ ซึ่งความรวดเร็ว 
(Flow) ของการให้บริการทุก ๆ ขั้นตอนในโรงพยาบาล ไม่ได้
หมายถึง รวดเร็วขึ้นเท่าน้ัน แต่หมายถึงความปลอดภัยหรือ
ชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย 

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) เป็นรูปแบบของการวิจัยที่ประยุกต์ระหว่าง
แนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างบุคคล
ที่เป็นผู้ทดลอง โดยท าการทดลองจากการรับบริการตรวจ
สุขภาพจริง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกระบวน
ขั้นตอนวิจัยเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่  1 การวางแผน
ประชุมชี้แจงคณะท างาน ระยะที่ 2 ด าเนินการวิจัยโดยการ
ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 7 wastes 
ระยะที่3  ติดตามประเมินผลโดยการจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกับคณะท างาน ระยะที่ 4 สรุปรายงานวิจัย การ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท าวิจัยต่อ 

 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษากระบวนการและขั้นตอน
การท างาน โดยแผนภาพการไหลของกระบวนการ (Flow 
Process Chart) แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แผนภาพการไหลของกระบวนการตรวจสุขภาพ 
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1. ยื่นท าบัตรแผนก
ต้อนรับ 

     
2 - 

ผู้ป่วย 
ใหม่ 

2. รอเรียกจาก
พนักงานต้อนรับ 

     
45 - 

 

3. ท าประวัติ/ถ่ายรูป/
รับใบรายการตรวจ 

     
4 - 

ผู้ป่วย 
ใหม่ 

4. เดินไปชั่งน้ าหนัก/
วัดความดัน/วัดสายตา 

     
1 5 

 

5. ชั่งน้ าหนกั/วัดความ
ดัน/วัดสายตา 

     
5 - 

 

6. รอเจาะเลือด      3 -  
7. เจาะเลือด      3 -  
8. เดินไปห้องEKG      1 7  
9. รอท ำกำรEKG      12 -  
10. ท าEKG      

5 - 
เปิด

บริการ 
2 ห้อง 

11. ลงลิฟท์ไปแผนก 
X-Ray ชั้น5 

     
3 20 

 

12. ยื่นเอกสารส่ง
ตรวจท่ี X-Ray 

     
1 - 

เปิด
บริการ 
2 ห้อง 

13. รอการเรียกตรวจ 
X-Ray 

     
11 - 

 

14. ท า X-Ray ปอด      1 -  
15.เดินไปห้อง 
Ultrasound 

     
1 5 

 

16.รอห้อง
Ultrasound และรอ
ปวดปัสสาวะ 

     
24 - 

เปิด
บริการ 
4 ห้อง 

17. ท า Ultrasound      12 -  
18. เดินไปเก็บ
ปัสสาวะ 

     
1 10 

 

19. เก็บปัสสาวะ      5 -  
20. ลงลิฟท์ไปแผนก 
E.N.T. ชั้น 2 

     

5 45 

ระยะ 
เวลาใน
ลิฟท์ 2
นาที 

21. รอตรวจการได้ยิน      2 -  

 

22. ตรวจการได้ยิน ท่ี
แผนก E.N.T. 

     
9 - 

 

23. เดินไปแผนกทันต 
กรรม 

     
2 8 

 

24. ยื่นเอกสารท่ีแผนก
ทันตกรรม 

     
1 - 

 

25. รอพบทันตแพทย์      3 -  
26. พบทันตแพทย์ /
ตรวจสุขภาพฟัน 

     
5 - 

 

27. ขึ้นลฟิท์มาท่ีแผนก
ตรวจสุขภาพชั้น 7 

     
4 60  

28. แจ้งพยาบาลท่ี
แผนกตรวจสขุภาพ 

     
1 - 

 

29. รอพบแพทย์เพื่อ
ฟังผล 

     
20 -  

30. พบแพทย์ฟังผล      12 -  
31. รอรับซีดี
Ultrasound/ผลเลือด 

     
14 - 

 

32. เดินไปช าระเงิน/
แจ้งการช าระเงิน 

     
2 10 

 

33. รอเรียกช าระเงิน      3 -  
34. ช าระเงิน      2 -  
เวลาและจ านวนคร้ังที่
ใช้ทั้งหมด 

16 0 8 10 0 225 170 
 

 
สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกระบวนการที่เข้ารับ

บริการของแผนกตรวจสุขภาพ พบว่า 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกระบวนการท่ีเข้ารับบริการ 

กิจกรรม นาที ร้อยละ (%) 
1. เวลาในการเข้ารับบริการในแต่ละกิจกรรม 70 31 
2. เวลาท่ีใช้ในการเดินทางในแต่ละจุดบริการ 18 8 
3. เวลาในการรอคอยของแต่ละจุดบริการ 137 61 
รวมเวลาท่ีใช้ในการตรวจสุขภาพท้ังสิ้น 225 100 

 
 จากเวลาข้างต้นจะพบว่าเวลาที่ใช้ในการเข้ารับบริการ
จริงน้ันเพียง 70 นาทีหรือ เพียงแ ค่ 31% ของเวลาที่ ใช้
ทั้งหมด และพบว่ามีเพียง 16 ขั้นตอนเท่าน้ันที่เป็นขั้นตอนที่
ได้รับการบริการ อาจกล่าวได้ว่าเราสามารถจะขจัดเวลาที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าได้สูงสุดทั้งสิ้น 155 นาที หรือ 69% หรือ 18 
ขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการของผู้ป่วย ซึ่งเราจะน า
ข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้มุมมองของงานที่
เพ่ิมหรือไม่เพ่ิมคุณค่า และ 7 Waste เพ่ือออกแบบการ
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บริการและด าเนินการต่อไป โดยน าหลักการแนวคิดแบบลีน
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงคุณภาพงานใน
แผนกตรวจสุขภาพ ซึ่งมีกรอบของหลักการและมาตรฐาน  
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์จากการ Focus group โดยการ
ท าแผนผั งสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping)ซึ่ ง 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่มุ่งศึกษาคุณค่าหรือความต้องการใน
มุมมองของลูกค้า (Focus on Customer Needs) จะท าให้
สามารถระบุขอบเขตและกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับการ
ปรับปรุง โดยมีการจ าแนกระหว่างกิจกรรมที่เกิดคุณค่ากับ
กิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่า 
 
5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบลีนในโรงพยาบาล 
โดยการศึกษากระบวนการท างานของแผนกตรวจสุขภาพใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่ งห น่ึง จากผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 
5.1 กระบวนการและข้ันตอนการท างานของแผนกตรวจ
สุขภาพ (Physical Check-up Department) 
 พบว่ามีทั้ง กิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าและไม่เพ่ิมคุณค่ามอง
ในมุมผู้มาใช้บริการเป็นหลัก โดยน าหลักการและแนวคิด
แบบลีน และการลดความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) 
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห ์
5.2 ประยุกต์ใช้ระบบลีนกับการท างานของแผนกตรวจ
สุขภาพ  
 โดยการเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานภายใน
ของแผนกตรวจสุขภาพ มีการน าเครื่องมือหรือเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพ่ือมุ่งเน้นที่จะก าจัดความสูญเปล่าทิ้งไป และใช้เป็น
ตัวอย่ างและมาตรฐานในการพัฒนา พบว่า ผู้ที่ มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสุขภาพทั้งหมด เข้าใจใน
แนวคิดแบบลีนมากขึ้น เกิดทัศนคติที่ ดี ต่อการท างาน 
มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นภาพรวม มีส่วนร่วมกันใน
การหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และจะเป็นก้าว
แรกของการน าไปสู่โมเดลต้นแบบของโรงพยาบาลและคาด
ว่าจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นปลูกจิตส านึกในการพัฒนา
คุณภาพโดยการใช้แนวคิดแบบลีน ขึ้นได้ภายในองค์กร โดย
คาดหวังว่าการศึกษาวิจัยน้ี น่าจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป 

สรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งน้ีไ ด้น าหลักการแนวคิดแบบลีนมา
ประยุกต์ใช้ มีกรอบของการพิจารณา  โดยใช้ 7 Waste มา
ช่วยในการวิเคราะห์ พบว่ามีความสูญเปล่าเกิดขึ้นในขั้นตอน
และกระบวนการท างานของแผนกตรวจสุขภาพ จึงขอน า
ข้อเสนอแนะโดยการแยกประเภทของความสูญเปล่าทั้ง 7 
ประการ ได้แก่ 
 1. ข้อบกพร่องหรือของเสีย (Defect) สิ่งที่พบคือการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เกิดการผิดพลาดในการบันทึก
ข้อมูล  
 ข้อเสนอแนะควรมีการตรวจสอบรายการที่ตรวจกับผล
จากการตรวจต่าง ๆ ว่าครบหรือไม่  
 2. การผลิตเกินความ ต้องการ (Over production) 
ได้แก่การท าขั้นตอนการวินิจฉัยที่ไม่จ าเป็น การบันทึกข้อมูล
ทางการพยาบาลที่ไม่จ าเป็นการพิมพ์เอกสารซ้ าซ้อน การเก็บ
ข้อมูลที่ไม่จ าเป็น ข้อมูลที่พบยังไม่ชัดเจน  
 ข้อเสนอแนะ ในส่วนน้ีอาจต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมถึง
กระบวนการท างานทั้งในส่วนหัตถการและส่วนสนับสนุน 
 3. การขนส่ง (Transportation) สิ่งที่พบ คือแผนผั ง
สถานที่ไม่เหมาะสม จุดบริการแต่ละแห่งอยู่ห่างกัน 
 ข้อเสนอแนะ ออกแบบการเดินทางใหม่ ท าป้ายบ่งชี้ 
หรือ แผนที่แผนกต่าง ๆ (Guide book) มอบให้กับผู้มาใช้
บริการเน่ืองจากผู้มาใช้บริการเป็นผู้ที่ ต้องตัดสินใจในการ
เดินทางไปแผนกต่อไปด้วยตนเอง ดังน้ันแผนที่ จะเป็น
เครื่องมือช่วยอย่างหน่ึงในการท าให้ไม่เกิดความสับสน จัดท า 
Flow การเดินใหม่สาหรับบางแผนกที่ปรับปรุงได้ เช่น แผนก
วัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก และเจาะเลือด 
 4. การรอคอย (Waiting) สิ่งที่พบคือผู้มารับบริการ/ 
พนักงานรอคอย เพราะว่าภาระงานไม่สมดุล กระบวนการที่
ล่าช้า หรือการรอคอยเน่ืองจากข้อก าหนดของการท า 
Ultrasound ที่ ต้องรอให้ปวดปัสสาวะ นอกจากน้ีผู้มารับ
บริการรอคอยเพราะเจ้าห น้าที่ที่ ให้บริการไม่ทราบว่ า
ผู้รับบริการรอคอยอยู่ (ไม่สามารถระบุตัวผู้รับบริการได้ว่า
ใครเป็นใคร) เพราะขาดการประสานงานที่ ดีในการส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างแผนกกัน 
 ข้อเสนอแนะ ในส่วนของการรอคอย ผลที่ได้จากการ
ทดลองรับบริการตรวจสุขภาพและจากการท าประชุมกลุ่ม
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ย่อย (Focus group) พบว่ามีความสอดคล้องกันทั้งมุมของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ นับว่าเป็นปัญหาหลักของการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ดังน้ันเพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ควร
จะต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมถึงกระบวนการท างานทั้งในส่วน
หัตถการ และส่วนสนับสนุนที่ท าให้เกิดการรอคอยเพราะว่า
ภาระงานไม่สมดุล อาจจะจับเป็นเวลามาตรฐานและน ามา
เวลาน้ันมาก าหนดเป็น Flow การเดินใหม่ ให้เหมาะสมกับ
เวลาน้ัน ๆ ทั้งน้ีขอน าข้อเสนอแนะที่พบการรอคอยในแต่ละ
กระบวนการ ดังต่อไปน้ี 
 1) ใช้ เวลามาตรฐานช่วยในการข จัดปัญห า
กระบวนการที่เป็นคอขวด 
 2) ใช้ข้อมูลทางการตลาดเพ่ือให้ทราบถึงจ านวน
ผู้มาใช้บริการในช่วงน้ันๆ   
 3) ตรวจสอบระบบการติดตามผู้มาใช้บริการและ
หลีกเลี่ยงการโทรนัดหมายหากมีจ านวนผู้มาใช้บริการเต็ม 
 4) ออกแบบการด่ืมน้ าใหม่เน่ืองจากข้อก าหนด
ของ Ultrasound ที่ต้องรอให้ปวดปัสสาวะก่อนจึงจะท าการ
หัตถการได้ จากข้อมูลพบว่ากระเพาะปัสสาวะจะบรรจุน้ าได้
เต็มที่ 250 มล. ดังน้ันก่อนเดินทางมา ultrasound ผู้มารับ
การบริการควรได้ด่ืมน้ าทุกจุด ๆ ละ ประมาณ 100-120 มล. 
หลังจากการเจาะเลือด  เช่น เริ่มที่หลังการเจาะเลือด อาจจะ
มีน้ าและขนมให้เพ่ือสร้างความพึงพอใจหลังจากการอด
อาหารและมาน่ังรอ และอีกหน่ึงจุดอาจบริการที่ X-Ray เพ่ือ
ท าให้ผู้มาใช้บริการได้รู้สึกว่าไม่ได้มาน่ังรอที่จุดน้ีนานเกินไป
อีกด้วย  ดังน้ันน้ าก็น่าจะเต็มกระเพาะปัสสาวะในเวลา
ประมาณหรือใกล้เคียงกับเวลาที่จะท า Ultrasound 
  5) จัดท าระบบคิวให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้มารับบริการ 
หรือผู้ให้บริการสามารถรู้จ านวนผู้มารับบริการได้ชัดเจนเพ่ือ
ช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้มารับบริการในการจะ
ไปท ากิจกรรมถัดไป  
 5. สิ นค้าคงคลั ง ( Inventory) ได้แก่  เอกสารที่ ไ ม่
จ าเป็นต้องใช้หรือจัดเก็บ รวมถึงงานที่ค้างที่ยังท าไม่เสร็จ 
(Work in progress) ด้วยในการศึกษาข้อมูลครั้งน้ีมีข้อจ ากัด
ด้านเวลา ดังน้ันข้อมูลในส่วนน้ี ต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมถึงการ
จัดเก็บสินค้าคงคลัง เช่นเอกสารต่าง ๆ ยา เวชภัณฑ์ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการท าหัตถการ ซึ่งสามารถน ามาต่อยอดใน
การวิจัยครั้งต่อไป 

 6. การเคลื่ อนไหว (Motion) สิ่งที่พบ คือ พนักงาน
ห้องปฏิบัติการในแต่ละจุดบริการ ต้องเดินเป็นระยะทาง
หลายเมตรและหลายรอบในการกระท ากิจกรรมตอบสนองผู้
ม าใช้มาบริการราย ห น่ึง  รวมถึ งการเคลื่ อน ไหวที่ ผิ ด 
หลักการยศาสตร์ (Ergonomic) 
 ข้อเสนอแนะ ในส่วนน้ีต้องศึกษาเพ่ิมเติม โดยเน้นหลัก
ให้ผู้ให้บริการได้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นน้อยที่สุด  
 7. การด าเนินการมากเกินไป (Over Processing) สิ่งที่
พบมีการพิมพ์/ท าซ้ า เวลาลงในแบบฟอร์ม แต่ไม่เคยน า
ข้อมูลน้ันมาใช้ประโยชน์ มีการกรอกข้อมูลซ้ าซ้อนจากผู้มาใช้
บริการลงระบบคอมพิวเตอร์ 
 ข้อเสนอแนะ เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือความ
ชัดเจนของปัญหาที่พบต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมถึงกระบวนการ
ท างาน อาจจะเรียกใช้ประวัติส่วนตัวของผู้มาใช้บริการจาก
สมาทการ์ด และผู้ให้บริการก็เป็นผู้กรอกข้อมูลลงระบบ
คอมพิวเตอร์โดยตรงจากการสอบถามประวัติจากผู้มาใช้
บริการเพ่ือหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลซ้ าซ้อนจากผู้มาใช้
บริก าร  (เขีย นใบ ป ระวั ติ ) แ ละน ามากรอกล งระบ บ
คอมพิวเตอร์อีกครั้งหน่ึง 
 ข้อจ ากัดของการวิจัยและทิศทางของการวิจัยในอนาคต 
ขอบเขตของงานวิจัยในครั้งน้ีไม่ได้ศึกษาการใช้ประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์ต้นทุนที่ประหยัดได้ของการลดกระบวนการ
ท างาน ซึ่งสามารถน ามาวิจัยต่อในอนาคต 
 สรุปผลการศึกษาครั้งน้ีได้ประยุกต์ใช้ระบบลีน และ
เครื่องมือต่าง ๆ โดยใช้ 7 Wastes และแผนภูมิสายธารแห่ง
คุณค่า(Value Stream Mapping) เป็นเครื่องมือส าคัญที่มุ่ง
ศึกษาคุณค่าหรือความต้องการในมุมมองของลูกค้า (Focus 
on Customer Needs) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้ง
น้ีมาปรับใช้ (Implement) ในการท างาน  โดยการออกแบบ
ระบบการให้บริการในมุมของลูกค้าหรือผู้รับบริการเป็นหลัก 
แต่ยังคงผสมผสานการออกแบบที่สร้างความพึงพอใจให้กับ
บุคคลากรของโรงพยาบาลไปพร้อม ๆ กัน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการให้บริการผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ มทส. โดยการใช้
แบบจ าลองสถานการณ์สร้างแบบจ าลองแถวคอย เน่ืองจากจ านวนผู้ป่วยมีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ศูนย์
การแพทย์ มทส. ประสบปัญหาเกี่ยวกับการรอรับบริการเป็นเวลานาน งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการ
จัดการเรื่องล าดับการรอคอย โดยท าการเก็บข้อมูลเวลาในด้านการให้บริการ เพ่ือใช้ในการออกแบบการจ าลองโดยใช้
โปรแกรม Flexsim® ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองก่อนการปรับปรุงพบว่า ระยะเวลาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโดยเฉลีย่
อยู่ที่ 8.83 นาที ซึ่งหลังจากเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim® เปรียบเทียบกับ
การด าเนินงานในปัจจุบันก่อนการปรับปรุงพบว่า การจ าลองสถานการณ์โดยการเพ่ิมบุคลากร 1 คนและเพ่ิมคอมพิวเตอร์ 
1 เครื่อง ในการสอบถามประวัติและบันทึกข้อมูลส าหรับผู้ป่วยใหม่ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่ส่งผลให้สามารถลด
เวลาการรอในแถวคอยลงได้ โดยระยะเวลาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 นาที ซึ่งเห็นได้ว่าเวลาในการ
เข้ารับบริการลดลง ท าให้ศูนย์การแพทย์ มทส. มีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.02 
ค าหลัก  แบบจ าลองสถานการณ์, การเพ่ิมประสิทธภิาพ, แถวคอย, แผนกเวชระเบียน 

 
Abstract 
This research involves efficiency analysis of the service patients system in the medical records 
department of the medical center at Suranaree University of Technology by using queuing simulation, 
due to the continuously increasing number of patients causing the problem of increased waiting time 
for services. This research has focused on increasing efficiency by arranging the order of the waiting 
system using Flexsim® simulation software to design new alternative model. The result from 
simulations before improvement shows that the period of the waiting time for the patient is quite long, 
with the average being 8.83 minutes. After comparing between best alternative model with the current 
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operations before improvement, we founded that simulation model by adding an additional staff and 
an additional computer for questioning and recording new patient data produced the most appropriate 
method of reducing waiting times. This method reduced the period of the treatment for patients to an 
average of 3 minutes. The result show that services time is reduced, As a result Suranaree Medical 
Centre had an increased efficiency up to 66.02% 
Keywords:  Simulation, Efficiency, Queue, The medical records department of the medical center 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันน้ีส าหรับการใช้บริการในงานบริการไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคหรือสถาน
บริการที่ให้บริการทางด้านสังคมมักจะเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งน้ีเ น่ืองจากต้องการให้ลูกค้า
ประทับใจกับการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว  ศูนย์
การแพทย์ มทส. เป็นสถานบริการหน่ึงที่ ให้บริการแก่ผู้
เจ็บป่วยและผู้ที่เข้ามารับการรักษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีและบุคคลภายนอก  ในการเข้ารับการ
บริการของศูนย์การแพทย์ มทส.  อันดับแรกของการ
ให้บริการในศูนย์การแพทย์คือการบันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วย
เบื้องต้นของฝ่ายเวชระเบียนก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษา
ภายในศูนย์การแพทย์   ในบางครั้งการรอรับการบริการของ
ผู้ป่วยถ้าหากใช้เวลาที่ยาวนานอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการ
จัดการการให้บริการในขั้นการตรวจรักษาของแพทย์ในขั้น
ต่อไปได้  และอาจท าให้ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ 
มทส.ต้องเกิดการรอนานเน่ืองด้วยจ านวนคนที่มาใช้บริการมี
จ านวนค่อนข้างมากและมีข้อจ ากัดทางด้านจุดการให้บริการ 
ดังน้ันในการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการจัดการเรื่องของล าดับ
การรอคอยจึงช่วยท าให้ลดเวลาของการรอคอย และเป็นการ
เพ่ิมคุณภาพทางอ้อมส าหรับการใช้บริการในศูนย์การแพทย์ 
มทส. ได้อีกด้วย 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองสถานการณ์การใช้
บริการของศูนย์การแพทย์ มทส. ในแผนกเวชระเบียนด้วย
การ ใช้โปรแกรม Flexsim® เพ่ือหาแนวทางในการลด
ระยะเวลาของการรอรับบริการของผู้ ใช้บริการ สามารถ
น าเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ ท า
ให้เพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการใช้ประโยชน์ทางด้านทรัพยากรของสถานีงานด้วยผล
การประเมินแบบจ าลองแถวคอยก่อนและหลังการปรับปรุง 
1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 [ 1 ]  การจ าลองสถานการณ์ (Simulation)  เป็ น
กระบวนการออกแบบจ าลอง (Model)  ของระบบจริง (Real 
System) แล้วด าเนินการทดลองเพ่ือให้เรียนรู้พฤติกรรมของ
ระบบงานจริ ง ภายใต้ข้อก าหนดต่างๆที่ วางไว้  เ พ่ื อ
ประเมินผลการด าเนินงานของระบบ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่
ได้จากการทดลองก่อนน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
ต่อไป 
1.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 มงคล  [2] ได้สร้างแบบจ าลองระบบแถวคอย ในแผนก
ผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลศรีวิชัย 3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของ
ภาคเอกชน และได้วิเคราะห์ระบบการรอคอยของผู้ป่วยที่มา
เข้ารับบริการเฉพาะผู้ป่วยด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม 
แล้วได้น าผลการวิเคราะห์เสนอให้กับโรงพยาบาล เพ่ือท า
การแก้ไขต่อไป 
 ปัญญพัฐน์  [3] ได้ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยใช้
เทคนิคการจ าลองแบบปัญหา กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่โดยน าเสนอแนวทางในการแก้ไข
ออกเป็น 3 กรณี คือปรับตารางการตรวจของแพทย์ เพ่ิม
พยาบาลในส่วนการให้ค าปรึกษาหลังจากการพบแพทย์ และ
น ากรณีทั้งสองข้างต้นท าพร้อมกัน โดยมีการหาค าตอบจาก
การเพ่ิมประสิทธิภาพในแบบจ าลองทั้งหมด ผลปรากฏว่า
การจัดตารางการท างานทั้งหมดของแพทย์ใหม่จะมีความ
คุ้มค่ามากที่สุดและได้ประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น 
 Proctor  [4] ศึกษาระบบแถวคอยและการน าการ
จ าลองสถานการณ์มาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจ  กล่าวว่าเหตุการณ์แถวคอยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
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ไม่ใช่ 

ใช่ 

และเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
ธรรมชาติและลักษณะเพ่ือที่จะสามารถออกแบบระบบ
แถวคอยได้  แถวคอยจะแปรผันตามจ านวนช่องบริการและ
ระยะล าดับของบริการ, การมาถึงของผู้รับบริการและรปูแบบ
การบริการ , ระเบียบการเข้าแถวคอยและการจัดล าดับ
ก่อนหลังวัตถุประสงค์หลักในการจัดระบบแถวคอยคือลด
ต้นทุนของเวลารอคอยและเวลาการให้บริการให้น้อยที่สุด   
การจ าลองสถานการณ์สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ทะลุปรุโปร่งว่าสมควรจะจัดระบบบริการระดับใดจึงจะเกิด
ความเหมาะสม  การจ าลองสถานการณ์จะช่วยแยกแยะ
รูปแบบผิดปกติของระบบให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
 Cullinname  [5] กล่าวว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างต้นทุนของการป้องกันการค่ังกับต้นทุนที่เกิดจากการ
ค่ังของการเกิดคอขวด การวิเคราะห์น้ีจะช่วยเสนอทางเลือก
ในการแก้ปัญหาแต่จะไม่บอกว่าควรก าหนดระดับการบริการ
ของระบบไว้ที่ใด มีปัจจัยหลัก3 ประการที่จะต้องแยกแยะ 
ได้แก่ การกระจายตัวของการมาถึง หรือรูปแบบของการ
มาถึง, การกระจายตัวของเวลาในการให้บริการ , และการ
กระจายตัวของระบบแถวคอยหรือวิธีการที่ผู้รับบริการ
เคลื่อนตัวจากแถวคอยสู่การบริการสามารถใช้ Poisson 
Distribution ในการอธิบายรูปแบบของการมาถึงได้ และใช้ 
Constant หรือ Exponential Service Time Distribution 
ในการอธิ บาย เ วล า ในการ ให้ บริ กา ร  ( Service time 
distribution) การจัดระบบแถวคอยอาจเป็นแบบมาก่อน
ให้บริการก่อนหรือสุ่มโดยรวม ควรใช้ Block Diagram ใน
การอธิบายชี้บ่งภาพรวมของระบบแถวคอย 
 
 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการด าเนินงานของแผนกเวช
ระเบียนของศูนย์การแพทย์ มทส. โดยขั้นตอนการวิจัยเริ่ม
จากการศึกษาลักษณะขั้นตอนวิธีการด าเนินงานองค์ประกอบ
ของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากน้ันจึงเก็บข้อมูล เพ่ือท าการ
วิเคราะห์หาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน
โดยการลดเวลารอคอยของผู้ ใช้บริการและการ เ พ่ิม
ความสามารถในการให้บริการของศูนย์การแพทย์ มทส.ใน

เรื่องของการใช้ทรัพยากรบุคคลในสถานีงาน โดยการสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ในทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ แล้วจึง
น าเสนอแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมที่สุด 
2.1 ศึกษาลักษณะการด าเนินงานปัจจุบัน 
 ปัจจุบันศูนย์การแพทย์ มทส. เปิดบริการรักษาโรค
ทั่วไป แบบผู้ป่วยนอก (OPD) อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการ 24 
ชั่วโมง กระบวนการเข้ารับบริการของศูนย์การแพทย์ มทส. 
แสดงดังรูปที่ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 กระบวนการเข้ารับบริการของศูนย์การแพทย์ มทส. 

 จากรูปที่ 1 แสดงกระบวนการเข้ารับบริการในศูนย์
การแพทย์ มทส. โดยมีขั้นตอนการท างานคือ เมื่อผู้ใช้บริการ
เข้าสู่ระบบ ฝ่ายเวชระเบียนมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ป่วยโดย ผู้ป่วยบางรายจะมีประวัติการรักษาอยู่แล้วซึ่งทาง
ฝ่ายเวชระเบียนจะท าการสืบค้นข้อมูลประวัติการรักษา
ส าหรับใช้ประกอบการรักษาในขั้นต่อไป ส่วนผู้ป่วยใหม่ที่ยัง

เข้าระบบ 

ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลกับฝ่ายเวชระเบียน 
(ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษา) 

พนักงานฝ่ายเวชระเบียน 
ท าการคัดกรองผู้ป่วย 

รับการ
ตรวจ
รักษา
โดย

แพทย์ สถานีตรวจรักษาโดยแพทย์ 

สถานีตรวจรักษา
เบ้ืองต้น 

(ห้องฉุกเฉิน) 

สถานีช าระเงิน 

สถานีห้องจ่ายยา 

ออกจากระบบ 
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ไม่มีประวัติการรักษาพนักงานในฝ่ายเวชระเบียนจะกรอก
ข้อมูลประวัติเบื้องต้นของผู้ป่วย  จากน้ันฝ่ายเวชระเบียนจะ
ท าการคัดกรองผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับการรักษา  การคัดกรอง
ผู้ป่วยจะแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ผู้ป่วยที่รอเข้ารับ
การรักษาจากแพทย์ 2. ผู้ป่วยที่รับการรักษาเบื้องต้นจาก
พยาบาลเวชปฏิบัติ เช่น การล้างแผล หรือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน   เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
แล้วจะน าใบสั่งยาไปให้กับสถานีจ่ายยาเพ่ือรอรับยาและ
ด าเนินการช าระเงินก่อนออกสู่ระบบ 
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า  ในขั้นตอนการสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยซึ่งเป็นจุดส าหรับคัด
กรองผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับการรักษา  มีพนักงานท างานอยู่น้อย
มากประมาณ 1-2 คน ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ
และท าให้เกิดความเสียเวลาส าหรับผู้ป่วยท่านอื่นที่มารอใช้
บริการ ประกอบกับพ้ืนที่ในการให้บริการค่อนข้างแคบและ
พ้ืนที่ส าหรับน่ังคอยมีไม่เพียงพอด้วย ท าให้ประสิทธิภาพใน
การให้บริการของศูนย์การแพทย์ลดลง 
2.3 การสร้างแบบจ าลอง 
 ในการจ าลองสถานการณ์เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์การแพทย์ มทส. และ
น าไปสู่แนวทางการแก้ไข โดยจะท าการจ าลองสถานการณ์
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้แทนระบบการท างานจริง โดยจะ
หาทางเลือกหลากหลาย เพ่ือน าไปวิเคราะห์ประเมินผล และ
พัฒนาปรับปรุงให้ไ ด้ทางเลือกที่ ดีที่สุดโดยแบบจ าลอง
สถานการณ์ออกแบบโดยใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 
Flexsim® เชื่ อม โยงความ สัม พันธ์ข องแ ต่ละขั้ นตอน 
(Module) 
 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบจ าลอง  (แสดงดังรูปที่2) 
ประกอบด้วย 

1. Source เป็นสัญลักษณ์แทนการเข้ามาในระบบ
ของผู้ป่วย  จากการเก็บและรวบรวมข้อมูลท าให้ได้ 
inter-arrival times ของการเข้ามาใช้บริการใน
แผนกเวชระเบียน 

2. Queue1 เป็นสัญลักษณ์แทนแถวคอยในการเข้า
รับบริการในส่วนของการสอบถามข้อมูลประวัติ

ของผู้ป่วยก าหนดให้มีผู้ที่อยู่ในแถวคอยมากสุดได้ 
5 คน 

3. Queue2 เป็นสัญลักษณ์แทนแถวคอยในการรอรับ
การตรวจรักษาจากแพทย์ก าหนดให้มีผู้ที่อยู่ใน
แถวคอยมากสุดได้ 5 คน 

4. Processor1 เป็นสัญลักษณ์แทน ผู้ให้บริการท า
การกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ
ของผู้ป่ วยในระบบเพ่ือท าการคัดกรองผู้ป่วย
ส าหรับการเข้ารับบริการในสถานีงานหน่วยถัดไป 

5. Processor 2-4 เป็นสัญลักษณ์แทน ห้องตรวจโดย
แพทย์ จ านวน 3 ห้อง 

6. Sink1  เป็นสัญลักษณ์แทน  การออกจากระบบ
ของผู้ป่วย 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงตัวแทนของระบบในแบบจ าลองสถานการณ์ 

 
 จากการทดสอบแบบจ าลองสถานการณ์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Flexsim® พบปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
ของ Processor1 ซึ่งเป็นส่วนของการสอบถามรายละเอียด
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยใหม่ ท าให้มีแถวคอยเกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ผู้ที่จะเข้ามาในระบบไม่สามารถเข้ามาใช้
บริการได้ ดังน้ันจึงได้เลือกพิจารณาแนวทางปรับปรุงการ
ท างานออกมา 3 ทางเลือกดังน้ี 
 ทางเลือกที่ 1 เน่ืองจากการที่มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการใน
ระบบเมื่อเข้าสู่แผนกเวชระเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี  คือ กรณี
ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยที่เคยมาใช้บริการแล้วซึ่งมีข้อมูลประวัติ
อยู่แล้ว  ในส่วนของผู้ป่วยใหม่ต้องมีการกรอกข้อมูลประวัติ
ใหม่ จึงท าให้ผู้ป่วยที่เคยมาใช้บริการต้องเสียเวลาในการรอ
คอยในจุดน้ีท าให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาใน
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สถานีงานต่อไป  ดัง น้ันจึงเสนอทางเลือกในการ เ พ่ิม
คอมพิวเตอร์ ในส่วนของการสอบถามประวัติและบันทึก
ข้อมูลในระบบส าหรับผู้ป่วย ใหม่อีก 1 เครื่องและเพ่ิม
พนักงานในส่วนของการสอบถามประวัติอีก 1 คน  (แสดงดัง
รูปที่ 3) 
 

 
รูปท่ี 3 การเพิ่ม Processor 1 เครื่องและ เพิ่มพนักงานอีก1คน 

 

 ทางเลือกที่ 2 เน่ืองจากศูนย์การแพทย์ มทส. เริ่มเปิด
บริการในเวลา 08.30น. จึงควรมีผู้ช่วยพยาบาลมาช่วย
จัดเรียงเอกสารและเตรียมความพร้อมในส่วนของฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มให้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วเมื่อเริ่มเปิดให้บริการ ดังน้ันจึงเสนอทางเลือกในการ
จัดเวลาการท างานของผู้ช่ วยพยาบาล 1 คน ณ สถานี
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนจากเวลา 08.30น. เป็นเวลา 08.00 น. 
 ทางเลือกที่ 3 เน่ืองจากเวลา 09.30 น. - 11.00 น.จะมี
ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการมากที่สุด จึงควรเตรียมการรองรับ
ผู้ป่วยโดยการจัดตารางการท างานของแพทย์และพยาบาล
ทั้งหมดที่มีอยู่ให้อยู่ประจ าตามศูนย์การแพทย์ให้มากที่สุดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใช้
บริการของผู้ป่วย ดังน้ันจึงเสนอทางเลือกในการจัดตาราง
การท างานของแพทย์และพยาบาลในแผนกเวชระเบียน
ส าหรับคัดกรองผู้ป่วยให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีจ านวน
ผู้ป่วยสูงสุด 
 
3. ผลการทดลอง 
 จากการทดลองการจ าลองสถานการณ์ได้ผล คือ ระบบ
เดิมมี 1 Processor และบุคลากร 1 คน  ในส่วนของการ
สอบถามประวัติและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ เมื่อน าข้อมลู

มาท าการทดลองโดยการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม 
Flexsim® และน าผลลัพธ์ของทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือก มา
เปรียบเทียบกับระบบปัจจุบันใน 3 ด้าน ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ได้แก่ เวลาเฉลี่ยที่อยู่ในแถวคอย (Average 
Queue Time)   เว ลา เฉ ลี่ ย ที่ ผู้ ใช้ บริ กา รอยู่ ใ นร ะบ บ 
(Average System Time)  จ านวนผู้ที่ เข้ามาอยู่ในระบบ 
(State_output) แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดลองการจ าลอง
สถานการณ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Flexsim® 

           
object 

 
ทางเลือก 

Average 
Queue 
Time 
(นาที) 

Average 
System 
Time 
(นาที) 

State_output 
 

(คน) 

ระบบ
ปัจจุบัน 

3.57 8.83 6 

ทางเลือกท่ี 1 0.11 3.00 8 
ทางเลือกท่ี 2 0.63 5.00 7 
ทางเลือกท่ี 3 0.22 4.38 8 

 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ทางเลือกที่ 1 เป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการปรับปรุง น่ันคือ 

1. สามารถลดเวลาในการรอในแถวคอย จากเดิม 
3.57 นาที เป็น 0.11 นาที   ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อย
ละ  92.96 ของเวลาเดิม 

2. สามารถลดเวลาในการใช้บริการอยู่ในระบบจาก
เดิม 8.83 นาที เป็น 3.00 นาที  ซึ่งลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 66.02 ของเวลาเดิม 

3. ช่วยเพ่ิมจ านวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการในระบบจาก
เดิม 6 คน เป็น 8 คน  หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
25 

 ทางเลือกที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานล าดับ
ถัดไป คือ ทางเลือกที่  3 และ ทางเลือกที่  2 ตามล าดับ  
ดังน้ัน การเลือกแนวทางในการปรับปรุงงานน้ันขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย  ได้แก่ จ านวนพนักงานหรือบุคลากร 
คือการเพ่ิมบุคลากรอาจก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงเกินไปหรือไม่  
และในเรื่องการเพ่ิมคอมพิวเตอร์จะมีความคุ้มค่ากับการ
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ลงทุนหรือไม่ เน่ืองจากมีราคาสูง  ส่วนในพ้ืนที่ของการ
ท างาน ถ้ามีขั้นตอนการด าเนินงานที่มากขึ้นจะสามารถ
รองรับจ านวนผู้ใช้บริการได้มากเท่าไหร่  ดังน้ัน การเลือกใช้
ทางเลือกในการปรับปรุงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ ดีที่ สุ ด 
(ทางเลือกที่ 1) แต่ควรเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
 อย่ างไ รก็ตาม   การน าแบบจ าลองมาใช้จ าลอง
สถานการณ์แก้ไขปัญหาน้ันสามารถช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูล และทางเลือกในการปรับปรุงในแต่ละกรณีท าให้เห็น
ภาพความจริงที่สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเป็นการหา
แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยไม่ส่งผล
กระทบกับระบบการท างานในปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารก าลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง เพ่ือเป็นผู้น าในการตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
คณะผู้วิจัยจึงน าเอาเทคนิคของการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation) มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจ าลอง
การปรับปรุงและเพ่ิมก าลังการผลิตของสายการผลิต ในการปรับปรุงสายการผลิต โดยท าการศึกษาข้อมูลในสายการผลิต
ชิ้นส่วนสันในชุบแป้งทอด ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการท างาน การปรับปรุงเวลามาตรฐานที่ใช้ในการ
ท างานแต่ละขั้นตอน การจัดสมดุลการผลิตและน ามาสร้างแบบจ าลองเหตุการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim เมื่อน า
กระบวนการท างานปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับการจ าลองสถานการณ์ทางเลือกที่ออกแบบใหม่ ผลจากการศึกษาการสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ พบว่า แบบจ าลองที่ปรับปรุงโดยการลดจ านวนพนักงานและขยายขนาดสายพานการผลิต 
สามารถลดเวลาในการว่างงานในสายการผลิตที่  1 และ 2 ลงได้คิดเป็นร้อยละ 6.13 และ 10.43 ตามล าดับ  จ านวน
พนักงานลดลงจากแบบจ าลองสถานการณ์ต้นแบบเป็นจ านวน 3 คน สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตชิ้นส่วนสันในชุบแป้งทอด
ได้มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้และส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลงตามล าล าดับ 
ค าหลัก : การเพ่ิมก าลังการผลิต  แบบจ าลองสถานการณ์  อุตสาหกรรมอาหาร 
 
Abstract 
Currently, the food industry is facing more competition.  To sustain the leading in the market, the 
company need to continuously improvement in their production efficiency.  This paper used 
simulation technique to generate various simulation models for improve production capacity.  By 
study in the production line dough part of the tenderloin, the three alternatives ware generated as 
follow:  modify work step, improve standard time, production line balancing then used Flexsim 
simulation program to make simulation model and run simulation experiment to compare the result 
among current model and three alternatives. The results of simulation founded that the alternative 
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which reduce the number of employees and expand the production conveyor can be reduce idle 
time on production line 1 and 2 by 6.13% and 10.43% , respectively. It exceeds the target and results 
in lower costs. 
Keywords: Capacity Improvement, Simulation, Food Industry 
 
1. บทน า  
 ปัจจุบันจ านวนประชากรของแต่ละประเทศมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ความต้องการต่อการบริโภค
อาหารเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย บริษัทจึงมีนโยบายเพ่ิมก าลังการ
ผลิตและปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ
ความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
บริษัทได้วางแผนจะเพ่ิมก าลังการผลิตในสายการผลิตชิ้นส่วน
สันในชุบแป้งทอดเป็น 950 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จากก าลังการ
ผลิตเดิม 560 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยการขยายขนาดของ
สายพานการผลิต (Conveyor) และเพ่ิมจ านวนพนักงานใน
สายการผลิต อีกทั้งยังได้วางวางแผนปรับปรุงสายการผลิ ต
ด้ ว ย การ แ ก้ ปั ญ ห าค อข วด  (Bottleneck) แ ล ะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท าการเพ่ือให้พนักงานสามารถ
ท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยจึงได้น าโปรแกรมจ าลอง
ระบบ (Simulation) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์
แนวทางแก้ไขปัญหาของแบบจ าลองที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสายการผลิตชิ้นส่วนสันในชุบแป้ง
ทอดเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาสายการผลิตอื่นๆ ต่อไป 
1.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ธยา ภิรมย์  [1] การวางแผนการผลิตในปัจจุบันโดย
ส่วนมากแล้วยังคงอาศัยจากประสบการณ์ของวิศวกรฝ่ายผลิต 
จากการวางแผนของวิศวกรฝ่ายผลิตไม่สามารถมองเห็นงานที่
เป็นรูปธรรมได้ การน าโปรแกรมจ าลองระบบเข้ามาช่วยใน
กระบวนการวิเคราะห์ระบบจึงเป็นแนวทางหน่ึงเพ่ือศึกษาการ
ไหลของงานและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 
 เกียรติขจร และ ทวีภัทร์ [2] อุตสาหกรรมต่างๆ มี
เป้าหมายเพ่ือมุ่งไปสู่การผลิตงานที่มีคุณภาพสูงจ านวนมาก 
และเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตจึงท าการเพ่ิม
ก าลังการผลิต ท าให้การผลิตมีความซับซ้อน จึงได้มีการศึกษา
การออกแบบกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

สอดคล้องกับ ความ ต้องก าร  โดยการก าหนดฟังก์ชั น
วัตถุประสงค์และการใช้แบบจ าลองกระบวนการผลิตเพ่ือ
ยืนยันความถูกต้องอย่างชัดเจน 
 ศิ ริ รั ต น์  [3] ใน ด้ านก าร สั่ งซื้ อ สิ น ค้ า ใน โร งงาน
อุตสาหกรรม ก็ได้น าการสร้างแบบจ าลองมาประยุกต์ใช้ 
เพราะการส่งซื้อสินค้าก็มีความส าคัญต่อโรงงานเป็นอย่าง
มาก โดยจะออกแบบมาให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต
ของโรงงาน เพ่ือให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ทันต่อความ
ต้องการของตลาด หรือลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันความต้องการ
ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สินค้าที่ผลิตน้ันจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
 ชนะ [4] การใช้โปรแกรมจ าลองระบบในการจ าลอง
รูปแบบงานต่างๆ จะช่วยให้นักบริหาร หรือผู้จัดการโรงงาน
สามารถตัดสินใจที่จะลงทุนได้ง่ายขึ้น เพราะข้อมูลที่ได้จะ
เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               รูปท่ี 1 ข้ันตอนการผลิตชิ้นส่วนสันในชุบแป้งทอด 

START รับชิ้นส่วนสันในที่ผ่านการหมัก
แล้ว 

ประกบหนังกบัเนื้อไก ่

คลุก BUTTERINGด้วยเครื่อง SUMMAX 

โรย BREADERด้วยเครื่อง SUMMAX 

คลุกแป้ง BREADER 

Exist system 

STOP 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบ MTM Methods ก่อนและหลังปรับปรุง 

                 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การเก็บข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลการผลิตชิ้นส่วนสันในชุบแป้งทอด
ซึง่มียอดการผลิตมากที่สุด เพ่ือค านวณหาเวลามาตรฐานการ
ท างานในแต่ละขั้นตอน ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
ข้อมูลที่ได้จากการค านวณดังกล่าวจะน ามาท าการปรับปรุง
สายการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการผลิตชิ้นส่วน
สันในชุบแป้งทอดมีวิธีกระบวนการผลิตดังรูปที่ 1  
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเวลาที่เก็บมาได้จากการท างานในแต่ละขั้นตอน
จากการศึกษาและวิเคราะห์เวลามาตรฐานการท างานในแต่ละ  
ขั้นตอนพบว่าเกิดคอขวดขึ้นที่ขั้นตอนคลุกแป้ง (Breader) ใช้
เวลาในการท างานต่อชิ้นเท่ากับ 3.19 วินาที แนวทางแก้ไข
ปัญหาคือ ปรับเปลี่ยนท่าทางในการท างานของพนักงานใน
ขั้นตอนคลุกแป้ง เพ่ือให้การท างานมีความต่อเน่ืองมากขึ้น 

 

 
ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น ลดการท างานมือเดียวและการ
บิดเอียงตัวเพ่ือหยิบชิ้นไก่ รวมขั้นตอนการท างานที่สามารถ
รวมกันได้ สามารถหยิบไก่ ได้ครั้งละ 2 ชิ้น ลดเวลาในการ
ท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานหลังจากท าการ
ปรับป รุ งแล้ วสามารถลดเวลาเห ลือ  1.51 วินาที /ชิ้ น 
คณะผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี  MTM Methods Analysis ท าการ
วิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยได้จัดสมดุลการผลิตตามก าลังการ
ผลิตใหม่ที่เพ่ิมขึ้นเป็น 950 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพ่ือหาจ านวน
พนักงานที่เหมาะสมที่ก าลังจะเข้ามาเพ่ิมในสายการผลิต 
คณะผู้วิจัยจึงได้น าทฤษฎีการจัดสมดุลสายการผลิต (Line  
Balancing) เข้ามาช่วยจัดสมดุลการผลิต จากตารางที่ 2 มี 
จ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้น 11 คน แบ่งเป็นขั้นตอนประกบหนัง
ไก่จ านวน 6 คนและขั้นตอนคลุกแป้ง จ านวน 4 คน และ
ขั้นตอนหยิบไก่ใส่สายพานจ านวน 1 คน 

Operation: คลุกแป้ง BREADER Remarks:   

Study No:  1 
 หลังปรับปรุงสามารถท างานได้ท้ังสองมือ(สามารถท าได้ครั้งละ 2 ชิ้น) 
ท าให้สามารถลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึ้น 

Date:        05/10/2010 
 

Analyst:     3.02 sec/2pcs =1.51 sec/pcs 
Description LH TMU RH Description Description LH TMU RH Description 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง  
มองชิ้นไก ่ ET 20.00 ET 20/13 มองชิ้นไก ่ มองชิ้นไก ่ ET 15.20 ET 13/13 มองชิ้นไก ่
    13.00 R14E เอื้อมหยิบชิ้นไก ่ เอื้อมหยิบชิ้นไก ่ R18E 15.50 R18E เอื้อมหยิบชิ้นไก ่
    2.00 G1A หยิบชิ้นไก ่ หยิบชิ้นไก ่ G1A 2.00 G1A หยิบชิ้นไก ่
    7.30 EF มองถาด มองถาด EF 7.30 EF มองถาด 
    14.60 M14B ย้ายชิ้นไก่ไปใสถ่าด ย้ายชิ้นไก่ไปใสถ่าด M12B 13.40 M12B ย้ายชิ้นไก่ไปใสถ่าด 
    2.00 RL1 วางชิ้นไกใ่นถาด วางชิ้นไกใ่นถาด RL1 2.00 RL1 วางชิ้นไกใ่นถาด 
โกยแป้งใส่
ชิ้นไก ่

M4B 6.90 M4B โกยแป้งใส่ชิ้นไก ่ โกยแป้งใส่ชิ้นไก ่ M4B 6.90 M4B โกยแป้งใส่ชิ้นไก ่

กดชิ้นไก่ 1 
ครั้ง 

DM 4.20 DM กดชิ้นไก่ 1 ครั้ง กดชิ้นไก่ 1 ครั้ง DM 4.20 DM กดชิ้นไก่ 1 ครั้ง 

    2.00 G1A หยิบชิ้นไก ่ หยิบชิ้นไก ่ G1A 2.00 G1A หยิบชิ้นไก ่

    14.60 M14B 
ย้ายชิ้นไก่ไปวางบน 
Belt 

ย้ายชิ้นไก่ไปวางบน 
Belt 

M12B 13.40 M12B 
ย้ายชิ้นไก่ไปวางบน 
Belt 

    2.00 RL1 วางชิ้นไก่บน Belt วางชิ้นไก่บน Belt RL1 2.00 RL1 วางชิ้นไก่บน Belt 

SUMMARY 
TMU Conversion: allowance:  

Standard time : 
sec SUMMARY 

TMU Conversion: allowance:  Standard time : sec 

88.60 0.036 11% 3.19 83.90 0.036 11% 3.02 
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ตารางท่ี 2  การจัดสมดุลสายการผลิต 

 

2.3 วิธีการทดลอง 
 สร้างแบ บจ าลอ งด้วย โป รแกรม  Flexsim ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมที่ใช้ในการจ าลองเหตุการณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยใส่ข้อมูลระบบการท างานที่คณะผู้วิจัยได้จ าลองขึ้นจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์ระบบการท างานว่า
จะท างานได้จริงหรือไม่ ช่วยให้เห็นผลความแตกต่างของแต่
ละระบ บ ท าให้ คณ ะผู้ วิ จัย มีแ นวท างในการป รับ จาก
แบบจ าลองเดิมเพ่ิมขึ้น 
2.3.1 แบบจ าลองการผลิตของโรงงาน 
 การสร้างแบบจ าลองของขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสันใน
ชุบแป้ งทอด โดยน าข้อมู ลที่ ไ ด้ จากการวิ เคราะห์ เ พ่ื อ
เปรียบเทียบค่า เปอร์เซ็นต์การว่างงานของคนงานและผลผลิต
ที่ผลิตได้ ซึ่งก าหนดช่วงเวลาศึกษาการท างานในแต่ละรอบไว้ 
1 ชั่วโมง หรือ 3,600 วินาที ท าการศึกษาจ านวน 10 รอบ    

โดยได้จ าลองการผลิตจริงของโรงงานดังรูปที่  2 ซึ่งในการ
ท างานหมายเลข 1 คือกระบวนการประกบหนังกับเน้ือไก่
ปั จ จุบั นมี จ าน วน พ นัก งาน  6 คน  ห ม าย เลข  2 คื อ
กระบวนการคลุกแป้ง ปัจจุบันมีจ านวนพนักงาน 8 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ข้ันตอนการผลิตชิ้นส่วนสันในชุบแป้งทอด  
 

2.3.2 การทดลองแบบจ าลอง 
- แบบจ ำลองที่ 1 (Model 1)  
 แบ บ จ าลอ งน้ี ไ ด้ เพ่ิ ม จ านวนพนัก งาน เข้ ามาใน
กระบวนการประกบหนังกับเน้ือไก่จานวน  6 คน และ
กระบวนการคลุกแป้ง จ านวน 4 คน ซึ่งเป็นแบบจ าลอง
ต้นแบบดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รูปท่ี 3 แสดงการเพิ่มต าแหน่งพนักงานในสายการผลิต 

 

- แบบจ ำลองที่ 2 (Model 2)  
 แบบจ าลองน้ีได้ลดจ านวนพนักงานลงจากแบบจ าลอง
ต้นแบบในกระบวนการประกบหนังกับเน้ือไก่จานวน 1 คน 

No Element 

Stan
dard 
Time 
(sec/
pcs.) 

Capa
city 
of 

Fryer 
(sec/
pcs.) 

จ านวน
พนักงาน
หลังท า 
Line 

Balancing  

No. 
 of 

operator 

จ านวน
พนักงาน
เดิม(คน) 

1 

 
ตักไก่ใส่
ถาด 
 

0.31 0.27 1.15 2 1 

2 

 
ช่ังน้ าหนัก
ไก่ 
 

0.36 0.27 1.33 2 1 

3 
 
คลุกแป้ง 
 

0.88 0.27 3.26 4 2 

4 
 
เสิร์ฟไก่ 
 

0.08 0.27 0.30 1 1 

5 
หยิบไก่ใส่
สายพาน 
 

0.48 0.27 1.78 2 1 

6 
ประกบ
หนังกับ
เนื้อไก่ 

2.99 0.27 11.07 12 6 

7 
 
คลุกแป้ง 
 

3.19 0.27 11.81 12 8 

    

sum 35 20 

จุดท างานคลุกแป้ง 
(Breader) 

 

เครื่อง Battering 

จุดท างานประกบหนงั
กับเนื้อไก่ 

ต าแหนง่พนักงานที่เพิ่มในสายการผลิตที่ 1 

ต าแหนง่พนักงานที่เพิ่มในสายการผลิตที่ 2 
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ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงการลดต าแหน่งพนักงานในสายการผลิต 

 

- แบบจ ำลองที่ 3 (Model 3) 
 แบบจ าลองน้ีได้ลดจ านวนพนักงานลงจากแบบจ าลอง
ต้นแบบในกระบวนการประกบหนังกับเน้ือไก่จานวน 2 คนดัง
รูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงการลดต าแหน่งพนักงานในสายการผลิต 

 

- แบบจ ำลองที่ 4 (Model 4)  
 แบบจ าลองน้ีได้ลดจ านวนพนักงานลงจากแบบจ าลอง
ต้นแบบในกระบวนการประกบหนังกับเน้ือไก่จ านวน 3 คนดัง
รูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงการลดต าแหน่งพนักงานในสายการผลิต 

- แบบจ ำลองที่ 5 (Model 5)  
 แบบจ าลองน้ีได้ลดจ านวนพนักงานลงจากแบบจ าลอง
ต้นแบบในกระบวนการประกบหนังกับเน้ือไก่จานวน 2 คน
และลดจ านวนพนักงานลงจากแบบจ าลองต้นแบบใน
กระบวนการคลุกแป้ง จ านวน 1 คนดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 แสดงการเพิ่มและลดต าแหน่งพนักงานในสายการผลิต 
 

- แบบจ ำลองที่ 6 (Model 6)  
 แบบจ าลองน้ีได้ลดจ านวนพนักงานลงจากแบบจ าลอง
ต้นแบบในกระบวนการประกบหนังกับเน้ือไก่จานวน 2 คน
และลดจ านวนพนักงานลงจากแบบจ าลองต้นแบบใน
กระบวนการคลุกแป้งจานวน 1 คนดังรูปที่ 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แสดงการลดต าแหน่งพนักงานในสายการผลิต 
 

3. ผลการทดลอง 
 จากการด าเนินการสร้างแบบจ าลองเหตุการณ์ 
ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสันในชุบแป้งทอดได้ผลการทดลอง  
ดังตารางที่ 3 

ต าแหนง่พนักงานที่ลดในสายการผลิตที่ 1 

 

ต าแหนง่พนักงานที่ลดในสายการผลิตที่ 1 

 

ต าแหนง่พนักงานที่ลดในสายการผลิตที ่1 

ต าแหนง่พนักงานที่ลดในสายการผลิตที่ 1 

ต าแหนง่พนักงานที่เพิ่มในสายการผลิตที่ 2 

ต าแหนง่พนักงานที่ลดในสายการผลิตที่ 1 

ต าแหนง่พนักงานที่ลดในสายการผลิตที่ 2 

 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1228 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลผลิต(ชิ้น)และจ านวนพนักงาน
ของแต่ละแบบจ าลอง 

  
 จากตารางผลการทดลอง พบว่าแบบจ าลองต้นแบบ 
(Model 1) ของโรงงานให้ผลผลิตจ านวน 1,017 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง ซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าที่ได้ต้ังเป้าหมายเอาไว้ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสมลุลการผลิตต้องเพ่ิมจ านวนพนักงาน
เข้ามาในสายการผลิตทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็นเพ่ิมเข้ามาใน
กระบวนการป ระกบห นังกับ เน้ือไก่จ า นวน  6 คนและ
กระบวนการคลุกแป้ ง จ านวน  4 คน จากตารางที่  3 ใน 
Model 1 มี  %  Idle Time Line 1 = 20.029 %  และ % 
Idle Time Line 2 =  16.009%  มี  %  Idle สู ง ม า ก
เช่นเดียวกันกับ  Model 2 และ Model 3 จาก Model 4 
และ Model 6 ให้ Output ต่ ากว่าที่ได้ต้ัง Target เอาไว้ 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองและวิเคราะห์ผล พบว่าแบบจ าลองที่ 
5 เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต ให้ผลิตชิ้นส่วนสันในชุบแป้งทอดมากกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมายที่ต้ังไว้และส่งผลให้ใช้จ านวนพนักงานลดลงจาก
แบบจ าลองต้นแบบเป็นจ านวน 3 คน ส่งผลให้ต้นทุนในการ
ผลิตลดลงไปด้วย ดังตารางที่ 4 
 

      ตารางท่ี 4 แสดงแบบจ าลองทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ        
      ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
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Model 
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Model 

6 
Target 
(Unit) 

10,556 10,556 10,556 10,556 10,556 10,556 

Output 
(Unit) 

11,305 11,305 11,305 10,242 11,051 9,947 

Operator 
Line 1 

12 11 10 9 10 10 

Operator 
Line 2 

12 12 12 12 11 10 

% Idle 
Time 
Line 1 

 
20.029 

 
12.766 

 
4.041 

 
3.397 

 
6.128 

 
15.357 

% Idle 
Time 
Line 2 

 
16.009 

 
16.009 

 
16.009 

 
23.906 

 
10.428 

 
11.317 

Model 5 
Target (Unit) 10,556 
Output (Unit) 11,051 
Operator Line  1 10 
Operator Line 2 11 
Idle Time Line 1 (%) 6.128 
Idle Time Line2  (%) 10.428 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุแป้งมันส าปะหลัง ของบริษัทผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังแห่งหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลังมีประสิทธิภาพการผลิตไม่
เป็นไปตามต้องการ และเพ่ือรับมือความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น จึงน าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์มาช่วยในการ
วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบกระบวนการท างานใหม่ จากการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์พบว่า เมื่อน ากระบวนการ
ท างานปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับการจ าลองสถานการณ์ทางเลือกที่ออกแบบใหม่ ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสามารถลด
เวลาการตรวจสอบได้ร้อยละ 19.02 การเย็บกระสอบร้อยละ 17.99 การขนย้ายกระสอบร้อยละ 47.18 และลดจ านวน
พนักงานได้ 3 คน จาก 7 คน 
ค าหลัก  การบรรจุแป้ง  การปรับปรุงประสิทธิภาพ  การจ าลองสถานการณ์ 
 
Abstract 
The objective of this research is to propose for productivity improvement of tapioca packing process 
at one company in Nakhon Ratchasima province.  At present, the productivity of tapioca packing 
process is not meet the requirement.  And to meet with the increasing customer’ s demand.  The 
simulation technique were used to analysis the problem and generate the new alternative work 
process. From the simulation experiment of various modeling scenarios found that the most suitable 
scenarios can reduce the detection time by 19.02% , sealing time by 17.99% , transport time by 
47.18%, and reduce the number of employees 3 peoples from 7 peoples. 
Keywords:  Packing Process, Productivity Improvement, Simulation 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเจริญเติบโต

สูงขึ้นอีกทั้งยังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
ท าให้มีอัตราการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมสูงมากเมื่อ



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1230 

 

เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจึงต้องมีการน า
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดให้ดียิ่งขึ้น ดังน้ันการปรับปรุง
ก ร ะบ วน การ ผลิ ต โดย ใช้ วิ ธี ก า ร ส ร้ า งแ บ บ จ าลอ ง 
(Simulation) เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ท าให้สามารถประเมิน
และวิเคราะห์ผลถึงความคุ้มค่าทางการลงทุน สามารถหาวิธี
ที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต ซึ่งภาคธุรกิจสามารถพัฒนา
ต่อยอดสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนที่ไม่จ าเป็น
ลงได้ 
 วิธีการสร้างแบบจ าลองน้ีจะน ามาใช้ เพ่ื อพัฒนา
กระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลัง บริษัทผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังแห่งหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือช่วยในการลด
ความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบรรจุ อัน
ได้แก่ ความสูญเสียอันเน่ืองมาจากการรอคอยวัตถุดิบ ความ
สูญเสียจากการจัดเก็บวัตถุดิบ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตให้สูงขึ้น และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
ได้ในระยะยาวอีกด้วย 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังและ
ศึกษาถึ งแ นวท างการ ลดความ สู ญ เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิต โดยใช้การออกแบบจ าลองสถานการณ์
กระบวนการผลิตแป้ งมันด้วย โปรแกรมจ าลองสถาน        
ก าร ณ์  (Flexsim) เพ่ื อ เสน อ แ น วท างก าร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตให้มี ประสิทธิภ าพมากขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบผลการออกแบบจ าลองและกระบวนการผลิตใน
ปัจจุบัน ในด้านการรอวัตถุดิบแต่ละกระบวนการผลิต และ
กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ 
1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ศิริ จันทร์ [1] การจ าลองแบบปัญหา (Simulation) 
เป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยการออกแบบจ าลอง (Model) 
ของระบบงานจริง (Real System)แล้วด าเนินการทดลองใช้
แบบจ าลองน้ันเพ่ือการเรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานหรือ
เพ่ือประเมินผลการใช้แผนต่างๆในการด าเนินงานของระบบ
ภายใต้ข้อก าหนดที่ วางไว้เพ่ือประโยชน์ในการอธิบาย
พฤติกรรม และเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของระบบจริง

ต่อไป 
1.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 จิรายุส และเอกนรินทร์ [2] ได้ศึกษาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง โดยใช้การจ าลอง
สถานการณ์ พบว่าเวลารวมในการผลิตของระบบลดลงจาก
เดิม 2,872.83 นาที เหลือเพียง 2,315.67 นาที ลดลงคิด
เป็นร้อยละ 19.39 และเวลาของแถวคอยของชิ้นงานที่เข้า
สถานีจักรเข็มเด่ียวลดลงจากเดิม 47.21 นาที เหลือเพียง 
15.89 นาที ลดลงคิดเป็นร้อยละ 66.34 
 ทองอินทร์ และประดิษฐ์ [3] ได้ศึกษาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตในโรงผลิตของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โดยใช้
การจ าลองสถานการณ์ พบว่าการใช้งานของเครื่องตัดตาม
ขวางเวลาลดลงจากเดิมร้อยละ 65.92 เหลือเพียง 29.90 
การรอคอยเฉลี่ยของชิ้นงานลดลงจากเดิม 1.73 ชิ้นต่อนาที 
เหลือเพียง 1.15 ชิ้ นต่อนาที  และการใช้ งานเครื่องตัด
ตามยาว โดยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องตัดอัตโนมัติ ลดลงจากเดิม
ร้อยละ 46.11 เหลือเพียงร้อยละ 17.24 การรอคอยเฉลี่ย
ของชิ้นงานลดลงจากเดิม 1.16 ชิ้นต่อนาที เหลือเพียง 0.98 
ชิ้นต่อนาที 
 นราศรี [4] ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สายการผลิตในอุตสาหกรรมการแปรรูปไก่ โดยใช้การจ าลอง
สถานการณ์ พบว่าจากการน าแบบจ าลองไปใช้สามารถลด
รอบเวลาในการรอคอยสินค้าของลูกค้าจากเดิม 20 วัน เหลือ 
7 วัน สามารถปฏิบัติได้ตามค าสั่งซื้อของลูกค้าได้เพ่ิมจาก 3 
งานเป็น 5 งาน และลดจ านวนพนักงานจาก 133 คน เหลือ 
94 คนโดยท าให้มีการใช้งานของพนักงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
 ปรารถนา [5] ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตโรงงานผลิตกาแฟแบบ ค่ัวบด โดยใช้แบบจ าลอง
สถานการณ์ พบว่าการน าเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน
แทนแรงงานคนสามารถลดเวลาท างานเฉลี่ยลงเหลือเพียง 
3.36 ชั่วโมงต่อครั้งโดยการค านวณระยะคืนทุนร้อยละ 8 ต่อ
ปี หากอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ เพ่ิมขึ้ นร้อยละ 20 ต่อปีอย่าง
ต่อเน่ือง ถ้าใช้เครื่องจักรระยะเวลาคืนทุน 23 เดือน แต่ถ้า
เพ่ิมพนักงานระยะเวลาคืนทุน 29 เดือน ท าให้ลดต้นทุนใน
บริษัทได้ในระยะยาว  
 เบ็ ญจพร  [6] ศึกษาการปรับป รุงผลการด า เนิน
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1 

1 

1 

พิจารณาว่าอยู่ใน
มาตรฐานท่ีก าหนด

หรือไม่ 

 

ตรวจสอบ 
ว่ามีกระสอบท่ีปากกระบอก

เครื่องบรรจุแป้งหรือไม่ 

โรงงานผลิตเสื้ อผ้ าส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์ พบว่าสามารถลดปริมาณงานรอระหว่างแผนก
จากระบบปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 92.54 สามารถลดเวลาการ
ไหลในกระบวนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 37.40 ท าให้ปริมาณ
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.14 และการจัดเซลล์สามารถลด
ปริมาณงานที่รอระหว่างแผนกจากระบบปัจจุบันคิดเป็นร้อย
ละ 92.74 สามารถลดเวลาการไหลในกระบวนการผลิตคิด
เป็นร้อยละ 37.48 จึงท าให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.31 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิ จัย น้ี เป็ นก าร ศึกษาการส ร้ างแบ บ จ าลอ ง
สถานการณ์ เพ่ือจ าลองสถานการณ์ก่อนและหลังในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของบริษัทผลิตแป้ง
มันส าปะหลังแห่งหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา ให้ดีขึ้นโดย
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย เริ่มจากการ ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลองใหม่ ศึกษาและเก็บ
ข้อมูลในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมแป้งมันเพ่ือให้ทราบ
ถึงสภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิต แล้วจึงจัดท าการ
ปรับปรุง และน าเสนอแนวทางปรับปรุงที่เหมาะสมที่สุด 
2.1 ศึกษาลักษณะการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 ในกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง คณะผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาในสายการผลิต การบรรจุแป้งมันส าปะหลังและ
การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ท าให้เกิดความ
สูญเสียมากที่สุด ปัจจุบันน้ีโรงงานมีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 
185 คน ระยะเวลาท างานวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เป็นแบบ
ตลอด 24 ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น 3 กะ ท างานกะละ 8 
ชั่วโมงต่อวัน มีอัตราการผลิตแป้ ง 450 -500 ตันต่อวัน 
กระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลังแสดงดังรูปที่ 1 
 
 
 
 

 
 

                  
 

 
 
                                                                  
 
  
 
                                                                
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากรูปที่ 1 แสดงกระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลัง 
ซึ่งแบ่งการท างานออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการน ากระสอบใส่ปากกระบอก
เครื่องบรรจุแป้งและท าการตรวจสอบว่าอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมหรือไม่ ก่อนที่จะไปสู่กระบวนการบรรจุแป้งลง
กระสอบขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม (แสดงพ้ืนที่การท างาน
ขั้นตอนที่ 1 ดังรูปที่ 2)  
 ขั้นตอนที่  2 การตรวจสอบน้ าห นักโดยตรวจสอบ
น้ าหนักของแป้งที่บรรจุในกระสอบ ถ้าเป็นไปตามมาตรฐานก็
สามารถผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปได้  แต่ถ้าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานก็จะถูกส่งกลับไปยังขั้นตอนการบรรจุแป้งลง
กระสอบขนาด 25 กิโลกรัม (แสดงพ้ืนที่การท างานขั้นตอนที่ 
2 ดังรูปที่ 2)  
 ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการพับปากกระสอบและการเย็บ
กระสอบโดยการจัดความเรียบร้อยของปากกระสอบเข้า
เครื่องเย็บกระสอบ (แสดงพ้ืนที่การท างานขั้นตอนที่ 3 ดังรูป
ที่ 2) 

เริ่มต้นกระบวนการ 

น ากระสอบใส่ปากกระบอกเครื่องบรรจุแป้ง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

บรรจุแป้งลงกระสอบขนาด 25 กิโลกรัม 

  ตรวจสอบขนาดแป้งท่ีบรรจุขนาด 25     
  กิโลกรัม บรรจุเกินได้อย่างน้อย 5 กรัม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พับปากกระสอบให้เกิดรอยพับ 

 เย็บปากกระสอบ 

ขนย้ายกระสอบ 

 สิ้นสุดกระบวนการ 

1 

2 

3 

4 

รูปท่ี 1 กระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลัง 
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 ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการขนย้ายผลิตภัณฑ์โดยการยก
กระสอบออกจากสายพานการผลิต (Conveyer) แล้วน าไป
ไว้บนพ้ืนที่วางผลิตภัณฑ์ เพ่ือรอจัดส่งไปยังคลังเก็บวัตถุดิบ 
(แสดงพ้ืนที่การท างานขั้นตอนที่ 4 ดังรูปที่ 2) 
 กระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลังมีพนักงานท างาน
อยู่ทั้งหมด 7 คนประจ าอยู่ที่ ขั้นตอนการบรรจุแป้ งมัน
ส าปะหลังลงกระสอบและขั้นตอนการขนย้ายกระสอบอย่าง
ละ 2 คนส่วนขั้นตอนอื่นๆ ประจ าขั้นตอนละ 1 คน  (แสดง
พ้ืนที่การท างานดังรูปที่ 2) 

 
 
 
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าขั้นตอนที่  3 การพับปาก
กระสอบและขั้นตอนที่ 4 การขนย้ายกระสอบเป็นขั้นตอนที่
ท าให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด อันเน่ืองมาจากสาเหตุดังน้ี 
 - ขั้นตอนการพับปากกระสอบใช้เวลาในการพับเพียง
เล็กน้อยและมีเวลาที่เกิดความสูญเสียจากการรอเป็นระยะ
เวลานาน ท าให้เกิดต้นทุนในสายการผลิต 
 - ขั้นตอนการยกกระสอบแป้งมันส าปะหลังออกจาก
สายพานการผลิตมาจัดไว้ยังที่ วางค่อนข้างล าบากและ
เสียเวลาจากการสอบถามพนักงานประจ าจุดพบว่ามีอาการ
ปวดหลั งเน่ืองจากต้องยกกระสอบที่ ต้องโน้มตัวตลอด
ระยะเวลาการท างาน ท าให้การท างานไม่สม่ าเสมอและยังท า
ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายขณะขนย้าย 
 - ขั้นตอนการจัดเก็บกระสอบแป้งมันส าปะหลังเพ่ือรอ
การจัดส่ง  ซึ่งรถตักที่ท าการขนย้ายน้ีเป็นรถตักที่มาจาก
กระบวนการผลิตอื่น ท าให้กระสอบแป้งมันส าปะหลังที่ออก

จากสายพานการผลิต (Conveyer) จะถูกวางไว้อย่างไม่เป็น
ระเบียบ เมื่อวัตถุดิบกระบวนการอื่นหมดรถตักต้องรีบ
กลบัไปยังกระบวนการน้ัน และเมื่อรถตักกลับมาต้องท าการ
จัดเรียงกระสอบแป้งมันใส่ที่ ตักของรถ ใหม่ แล้วหลังจาก
น าไปจัดเก็บต้องขนย้ายกระสอบออกจากรถอีกครั้งเพ่ือวาง
ไว้ในที่รอจัดส่งสินค้า  ท าให้เสียเวลาในจุดน้ีมากกว่าปกติ 
2.3 การสร้างแบบจ าลอง 
 การออกแบบและสร้างแบบจ าลองในการจ าลอง
สถานการณ์เพ่ือสร้างแบบจ าลองที่มีพฤติกรรมการท างาน
เหมือนระบบงานจริง โดยจะออกแบบระบบเพ่ือก าหนด
ทางเลือก แล้วน าระบบที่ได้ไปวิเคราะห์ ประเมินผล และ
พัฒนาปรับปรุงทางเลือก แบบจ าลองสถานการณ์ออกแบบ
โดยใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ (Flexsim) เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอน (Module) ในกระบวนการ
เป็นการจ าลองสถานการณ์จริงเพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนบริหารจัดการต่อไป 
 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบจ าลอง (แสดงดังรูปที่ 3) 
มีดังน้ี 
  1. Source 1-2 ให้เป็นตัวแทนการเข้าในระบบของ
กระสอบเปล่าและการบรรจุแป้งลงกระสอบ  
 2. Queue ให้ เป็น ตัวแทนแ ถวคอยในการรอรับ
ผลิตภัณฑ์ไปจัดเก็บในคลังจัดเก็บวัตถุดิบ ก าหนดให้ปริมาณ 
20 ถุงต่อการขนย้าย 1 ครั้ง 
 3. Processes 1 ให้ เป็นตัวแทนของกระบวนการ
ตรวจสอบมาตรฐานน้ าหนักของกระสอบแป้งมันส าปะหลัง  
 4. Processor 2 ให้เป็นตัวแทนของกระบวนการตัก
แป้งมันส าปะหลังเพ่ิมเมื่อตรวจสอบไม่ผ่านมาตรฐาน  
 5. Processor 3 ให้เป็นตัวแทนของกระบวนการพับ
ปากกระสอบและควบคุมการเย็บปากกระสอบ จากการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเวลาในระบบ (Processing 
time) ของกระบวนการเป็นการกระจายตัวแบบ Erlang 
 6. Processor 4 ให้เป็นตัวแทนของกระบวนการขน
ย้ายกระสอบออกจากสายพานการผลิต (Conveyor)  
 7. Conveyer ให้เป็นตัวแทนการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
ภายในระบบ 
 8. Sink ให้เป็นตัวแทนของการออกจากระบบของ

ข้ันตอนท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 4 

พื้นท่ีวาง
ผลิตภัณฑ์ 

รูปท่ี 2 แบบจ าลองพื้นท่ีท างานการบรรจุแป้งมันส าปะหลังปัจจุบัน  
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กระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลัง 

 
 
 
 จากการศึกษาเมื่อน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการ
ท างานโดยการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ โดยใช้โปรแกรม
จ าลองสถานการณ์ (Flexsim) พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในส่วน
ข อ ง  Processor 2, Processor 3, Processor 4 แ ล ะ 
Queue จึงพิจารณาแนวทางการปรับปรุ งการท างาน
ออกเป็น 3 ทางเลือกเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ทางเลือกที่  1 ลดพนักงาน 1 คนในกระบวนการตัก
แป้งมันส าปะหลังใส่กระสอบ ในส่วนที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้วไม่ได้มาตรฐานขนาด 25 กิโลกรัม เน่ืองจากกระบวนการ
น้ีใช้เวลาน้อยมากจึงไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานในกระบวนการ 
และเพ่ิมหน้าที่ให้กับพนักงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน 
ให้ตักแป้งมันส าปะหลังเพ่ิม เมื่อตรวจสอบไม่ผ่ าน โดย
ทางเลือกน้ีน าเอาหลักการของการศึกษางาน (Work Study) 
เข้ามาใช้เพ่ือท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด (แสดงดัง
รูปที่ 4) 

 
 
 

 ทางเลือกที่  2 ลดจ านวนพนักงาน 2 คนและเพ่ิมโต๊ะ
วางผลิตภัณฑ์ที่มีล้อเลื่อนที่สามารถปรับระดับความสูงได้  
เพ่ือลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์เน่ืองจากการเคลื่อนย้าย 
ลดเวลาของรถที่ใช้ในการขนย้ายในการน าผลิตภัณฑ์ไป
จัดเก็บ ท าให้การขนย้ายผลิตภัณฑ์รวดเร็วขึ้น และลดความ
ล้าของพนักงานที่เกิดจากการยกกระสอบแป้งมันส าประหลัง 
โดยทางเลือกน้ีสามารถน าหลักการของการศึกษางาน (Work 
Study) และหลักการการยศาสตร์ (Ergonomics) ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถปรับเปลี่ยนสภาพ
การท างานให้เหมาะกับพนักงาน (แสดงดังรูปที่ 5) 

 
 
 
 
 ทางเลือกที่  3 ลดจ านวนพนักงาน 3 คนเพ่ิมโต๊ะวาง
ผลิตภัณฑ์ที่มีล้อเลื่อนที่สามารถปรับระดับความสูงได้ และ
เพ่ิมเครื่องรีดถุงส าหรับพับปากกระสอบอัตโนมัติ  ที่มีราง
ควบคุมเพ่ือส่งไปยังเครื่องเย็บปากกระสอบโดยทางเลือกน้ี
น าเอาหลักการของการศึกษางาน (Work Study) หลักการ
การยศาสตร์  (Ergonomics) แล ะหลั กการ เครื่ องจัก ร
อัตโนมัติ (Automation) ทั้ง 3 หลักการน้ีท าให้กระบวนการ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องลดต้นทุน ลดเวลา
การผลิตท าให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ปรับเปลี่ยนสภาพการ
ท างาน และลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์จากการขนย้าย 
(แสดงดังรูปที่ 6) 

Source 1 

Source 2 

Processor 2 
 

Processor 3 

Processor 1 

Queue 
 

Sink 

Conveyer 

รูปท่ี 3 แสดงตัวแทนของระบบในแบบจ าลองสถานการณ์ 

รูปท่ี 4 ลดพนักงาน 1 คน ส าหรับทางเลือกท่ี 1 

รูปท่ี 5 ลดพนักงาน 2 คน และออกแบบท่ีวางผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ทางเลือกท่ี 2 

ลดพนักงาน 

ลดพนักงาน 

เพิ่มท่ีวางผลิตภัณฑ์ 

ลดพนักงาน 
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3. ผลการทดลอง 
 จากการทดลองการจ าลองสถานการณ์แสดงผลที่ได้ 
คือ ระบบในปัจจุบันมีจ านวนพนักงานทั้งหมด 7 คนและการ
วางผลิตภัณฑ์ไว้ที่พ้ืนท าให้การขนย้ายไม่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปจัดเก็บ 
 ท าง เลื อ ก ที่  1 ล ด จ าน วน พ นั ก งา น  1 ค น ใน
กระบวนการเติมแป้งเมื่อตรวจสอบไม่ผ่าน และเพ่ิมหน้าที่
ให้กับพนักงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน ให้ตักแป้งมัน
ส าปะหลังเพ่ิม 
 ท าง เลื อ ก ที่  2 ล ด จ าน วน พ นั ก งา น  2 ค น ใน
กระบวนการเติมแป้งเมื่อตรวจสอบไม่ผ่านและกระบวนการ
ขนย้ายกระสอบ เพ่ิมที่วางผลิตภัณฑ์ส าหรับรอการจัดเก็บ 
 ท าง เลื อ ก ที่  3 ล ด จ าน วน พ นั ก งา น  3 ค น ใน
กระบวนการเติมแป้งเมื่อตรวจสอบไม่ผ่าน กระบวนการขน
ย้ายกระสอบ และกระบวนการควบคุมการเย็บปากกระสอบ 
เพ่ิมที่วางผลิตภัณฑ์ส าหรับรอการจัดเก็บ 
 เมื่ อจ าล องสถานการณ์ โดย ใช้ โปรแกรม จ าลอ ง
สถานการณ์ (Flexsim) และน าลัพธ์ของทั้ง 3 ทางเลือกมา
เปรียบเทียบกับระบบปัจจุบันใน 3 ด้าน ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยได้แก่ เวลาการรอวัตถุดิบไป จัดเก็บ ความ
สูญ เสี ยที่ เกิ ดขึ้ นในกระบ วนการผลิต  แ ละป รับ ป รุ ง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ แสดงดังตารางที่  1 
(บรรจุแป้งมันส าปะหลังทั้งหมด 200 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม) 

ตาราง ท่ี 1 การเปรียบเทียบผลลัพธ์การจ าลองสถานการณ์ ขอ ง
โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ (Flexsim) 

Work 
Station 

ระบบ
ปัจจุบัน 

ทางเลือก
ท่ี 1 

ทางเลือก
ท่ี 2 

ทางเลือก
ท่ี 3 

หยิบถุง 59.06 52.25 58.28 57.52 
บรรจุแป้ง 58.01 55.57 56.56 56.29 
ตรวจสอบ 31.34 29.14 29.03 25.38 

เย็บถุง 28.41 28.03 27.29 23.30 
ขนย้าย 46.06 46.32 24.20 24.33 

เคลื่อนย้าย 41.11 33.47 34.32 27.09 
จ านวน
พนักงาน 

7 6 5 4 

 

4. สรุปผลการด าเนินการ 
 จากตารางที่ 1 ผลที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์สรุป
ได้ว่า  ทางเลือกที่  3 เป็นทางเลือกที่ ดีที่ สุดในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลัง คือ 
 1. สามารถลดเวลาในการตรวจสอบจากเดิม  31.34 
นาที เป็น 25.38 นาที หรือลดลงร้อยละ 19.02 และลด
จ านวนพนักงานได้ 1 คน 
 
 2. สามารถลดเวลาในการเย็บกระสอบจากเดิม 28.42 
นาที เป็น 23.30 นาที หรือลดลงร้อยละ  17.99 และลด
จ านวนพนักงานได้ 1 คน  
 3. สามารถลดเวลาในการขนย้ายกระสอบจากเดิม 
46.06 นาที เป็น 24.33 นาที หรือลดลงร้อยละ 47.18 และ
ลดจ านวนพนักงานได้ 1 คน 
 4. สามารถลดเวลาในการเคลื่อนย้ายกระสอบไป
จัดเก็บในคลังจากเดิม 41.11 นาที เป็น 27.09 นาที หรือ
ลดลงร้อยละ 34.10 
 ทางเลือกที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานล าดับ
ถัดไป คือ ทางเลือกที่  2 และ 1 ตามล าดับ ทั้งน้ีการเลือก
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับกระบวนการบรรจุ
แป้งน้ัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น การลดจ านวน
พนักงานก่อให้เกิดปัญหาในระบบการผลิตหรือไม่ หรือการ
เพ่ิมเครื่องรีดถุงอัตโนมัติก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงเกินไปหรือไม่ 
ดังน้ันการเลือกใช้แนวทางในการปรับปรุงอาจไม่ใช่ทางเลือก
ที่ดีที่สุด (ทางเลือกที่ 3) แต่ควรเลือกทางเลือกที่ เหมาะสม

ลดพนักงาน 

ลดพนักงาน 

ลดพนักงาน 

เพิ่มท่ีวางผลิตภัณฑ์ 

เพิ่มเครื่องรีดถุง 

รูปท่ี 6 ลดพนักงาน 3 คน เพิ่มท่ีวางผลิตภัณฑ์และเครื่องรีดถุง
ส าหรับพับปากกระสอบก่อนเข้าเครื่องเย็บ ส าหรับทางเลือกท่ี 3 
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ที่สุดในการใช้งาน 
 อย่างไรก็ตาม การใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 
(Flexsim) มาจ าลองสถานการณ์การแก้ ไขปัญหาเพ่ื อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพน้ัน สามารถท าให้เห็นภาพการท างาน
จริงได้ (Visualize) ส่งผลให้เข้าใจถึงปัญหาได้ง่าย และเป็น
วิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานในปัจจุบันอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับน้ีกล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ซึ่งในปัจจุบันมี
หลายธุรกิจน ามาใช้เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วยลดต้นทุน และเพ่ิมผลก าไรให้แก่ธุรกิจ ซึ่งในบริษัทที่ผู้วิจัยท าการศึกษา
พบปัญหาที่ต้องการแก้ไข 3 ด้าน คือ ด้านการเกิดกระดาษเสียที่ต้องทิ้งมากถึง 38.114 รีม/เดือน คิดเป็นร้อยละ 74.4 
ของกระดาษที่ท าการสั่งซื้อในแต่ละเดือน ด้านค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสารมากถึงเดือนละ 8 ,928 บาท และด้านเวลาที่ใช้
ในการค้นหาเอกสารโครงการ มากถึง 29.20 นาที/ครั้ง งานวิจัยน้ีมุ่งที่จะลดจ านวนกระดาษเสียที่ต้องทิ้งลงอย่างน้อย 
20% ลดค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสารลงอย่างน้อย 20% และ ลดเวลาในการค้นหาเอกสารโครงการลงอย่างน้อย 20% โดย
เริ่มจากศึกษาการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการพิมพ์กระดาษ และศึกษาเวลาที่ใช้ในการค้นหาเอกสารโครงการ เพ่ือน ามาหา
สาเหตุด้วยแผนผังสาเหตุและผล พร้อมทั้งวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ เพ่ือหาสาเหตุที่ควรน ามาแก้ไขก่อน 
พบว่าการไม่มีโปรแกรมช่วยในการปฏิบัติงานเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดปัญหา จึงท าการแก้ไขโดยการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมที่สามารถลดการใช้กระดาษ และลดเวลาในการค้นหาเอกสารโครงการได้ ซึ่งได้ ผลหลังจากท าการ
ปรับปรุงแล้วของจ านวนการเกิดกระดาษเสียที่ต้องทิ้งลดลง 66.86% ผลด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์กระดาษ 
ลดลง 56.41% และผลด้านเวลาที่ใช้ในการค้นหาเอกสารลดลง 92.95% ส่งผลให้มูลค่าเงินที่ต้องสูญเสียต่อปีลดลงจาก 
174,230.78 บาท เหลือ 60,772.06 บาท อีกทั้งยังช่วยในการติดตามงาน และแสดงรายงานของแต่ละโครงการที่ท าได้ 
ค าหลัก  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ แผนผังสาเหตุและผล การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ แผนภาพ
กระแสข้อมูล ธุรกิจบันเทิง 
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Abstract 
This research proposes the design and development of a computer programming. Currently, there are 
many businesses using this program for supporting their operations process, to reduce costs and increase 
profits. In this study, there are three problems which should be solved. First, there are wasted papers 
up to 38.144 reams per month or 74.4% of company paper each month. Second, the company 
document printing costs up to 8,928 baht per month. Third, searching spends 29.20 minute per times. 
Therefore, this project aims to reduce disposal paper at least 20%, printing cost at least 20% and 
document searching at least 20%. The project started from research an information and work’s 
processing of the company, included time to searching for project documentation in order to define 
root causes by using Cause and Effect Diagram and FMEA for analyzing main causes of the problems. 
After using these tools the result has shown that the main cause of the problems is lacking of supporting 
programs. This research has solved this problem by designing and developing a computer program 
which can be able to reduce used paper, and searching period. The result has shown that after 
improvement, wasted paper reduced 66.86%, printing cost reduced 56.41 %, searching period reduced 
92.95%. Furthermore, the spending money is reduced from 174,230.78 baht to 60,772.06 baht and can 
support the job tracking and can show the reports of each achieved project. 
Keywords:  Management Information System (MIS), Cause and Effect Diagram, Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA), Data Flow Diagram (DFD), Entertainment business 
 
1. บทน า 
 การบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบก็เป็นเรื่องที่
ส าคัญที่ทุกการประกอบธุรกิจควรมี ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ (MIS) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประมวลผลของ
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริง และตัวเลขขององค์กร ให้เป็นข้อมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับผู้จัดการในแต่ละระดับ เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรม
ภายในองค์กรที่รับผิดชอบ [1] ซึ่งในปัจจุบันมีหลายองค์กรได้
น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ช่วยใน
การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบั ติงานที่ เป็นระบบ 
สามารถลดต้นทุน ลดเวล า เ พ่ิมการปฏิบั ติงานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลของงานที่
ต้องการจัดเก็บ ง่ายต่อการค้นหา 
 บริษัทที่ท าการศึกษาเป็นบริษัทขนาดเล็กให้บริการด้าน
การผลิตสื่อบันเทิง รวมถึงจัดงานกิจกรรมการแสดง ซึ่งใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กรด้านการส่งมอบงาน หรือติดต่อ
ประสานงานระหว่างแผนก โดยเฉพาะในการตรวจสอบ

หลักฐานและยืนยันการช าระเงินของลูกค้าที่ต้องการซื้อบัตร
ชมงานการแสดง เกิดการพิมพ์เอกสารเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ไม่ได้น าไปใช้ต่อในอนาคตท าให้เกิดเป็นกระดาษเสีย ซึ่งทาง
บริษัทมีการสั่งซื้อกระดาษเฉลี่ย 51.875 รีม/เดือน และมีการ
เกิดกระดาษที่เสียหายเฉลี่ย 38.114 รีม/เดือน ดังตารางที่ 1 
 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เอกสาร ที่ประกอบไป
ด้วยค่ากระดาษ และค่าน้ าหมึกสีด าส าหรับเครื่องพิมพ์เฉลี่ย
อยู่ที่เดือนละ 8,928 บาท ที่ต้องสูญเสียไปในแต่ละเดือน ดัง
ตารางที่ 2 
 ในด้านการค้นหาเอกสารเป็นการค้นหาเอกสารที่เป็น
กระดาษ โดยที่จะเก็บเอกสารเป็นแฟ้มเอกสารโครงการไว้ที่
คลังเก็บของ เน่ืองจากพ้ืนที่ภายในบริษัทมีไม่เพียงพอ ซึ่งคลัง
เก็บของจะอยู่ห่างไกลออกไป ซึ่งในการเก็บข้อมูลของการ
ค้นหาเอกสารเริ่มจากหาจ านวนครั้งในการเก็บข้อมูลด้วยวิธี 
Maytag ได้ 9 ครั้ง ท าให้เวลาในการค้นหาเอกสารในแต่ละ
ครั้งใช้เวลาเฉลี่ย 29.20 นาที (29 นาที 12 วินาที) มูลค่าเงิน
ที่สูญเสียเฉลี่ย 61.32 บาท/ครั้ง โดยเทียบจากเงินเดือน
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พนักงานที่ท าหน้าที่ในการค้นหาเอกสาร ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 1 ตารางข้อมูลการสั่งซื้อกระดาษในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน 
พฤศจิกายน 2558 ถึง มิถุนายน 2559 

ปี พ.ศ. เดือน จ านวนกระดาษท่ี
สั่งซื้อ (รีม) 

จ านวนกระดาษท่ี
เสียหาย (รีม) 

2558 พฤศจิกายน 55 37.2 
2558 ธันวาคม 60 42.8 
2559 มกราคม 60 37.7 
2559 กุมภาพันธ์ 40 37.7 
2559 มีนาคม 50 42.27 
2559 เมษายน 50 36.36 

2559 พฤษภาคม 50 33.18 
2559 มิถุนายน 50 37.7 

รวม 415 304.91 
เฉลี่ย 51.875 38.114 

 
ตารางท่ี 2 ตารางค่าใช้จ่ายส าหรับกระดาษ และน้ าหมึกสีด าในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง มิถุนายน 2559 

ปี พ.ศ. เดือน 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

กระดาษ หมึกสีด า รวม 
2558 พฤศจิกายน 5,775 3,350 9,125 
2558 ธันวาคม 6,300 3,350 9,650 
2559 มกราคม 4,500 6,700 11,200 
2559 กุมภาพันธ์ 3,000 3,350 6,350 
2559 มีนาคม 3,750 6,700 10,450 
2559 เมษายน 3,750 3,350 7,100 

2559 พฤษภาคม 3,750 6,700 10,450 
2559 มิถุนายน 3,750 3,350 7,100 

รวม 34,575 36,850 71,425 
เฉลี่ย 4,322 4,606 8,928 

 
ตารางท่ี 3 ตารางข้อมูลเวลาในการค้นหาเอกสารภายในบริษัท 

ครั้งท่ี เวลาท่ีใช้ค้นหา (นาที) มูลค่าเงินท่ีสูญเสีย (บาท/ครั้ง) 

1 25.70 53.97 
2 27.63 58.02 
3 28.95 60.80 
4 30.43 63.90 
5 25.59 53.74 
6 29.18 61.28 
7 30.98 65.06 

8 35.57 74.80 
9 28.78 60.44 

รวม 262.81 551.90 
เฉลี่ย 29.20 61.32 

 
 ซึ่งจากการเก็บจ านวนครั้งที่มีพนักงานมาค้นหาเอกสาร
ในแต่ละสัปดาห์จ านวน 13 สัปดาห์ มีจ านวนครั้งเฉลี่ย
สัปดาห์ละ 9.15 ครั้ง มูลค่าที่สูญเสีย 561.32 บาท/สัปดาห์ 
 สรุปมูลค่าเงินที่ต้องสูญเสียใน 1 ปี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านกระดาษที่เสียหายที่ต้องทิ้ง คิดเป็นมูลค่าเงินที่ต้อง
สูญเสียอยู่ที่  37,904.64 บาท/ปี ด้านค่าใช้จ่ายส าหรับ
กระดาษ และน้ าหมึกสีส าหรับเครื่องพิมพ์คิดเป็นมูลค่าเงินที่
ต้องสูญเสียอยู่ที่ 107,137.50 บาท/ปี และด้านเวลาในการ
ค้นหาเอกสารโครงการคิดเป็นมูลค่าเงินที่ต้องสูญเสียอยู่ที่ 
29,188.64 บาทต่อปี รวมมูลค่าที่ทางบริษัทต่อสูญเสียในทั้ง 
3 ด้านทั้งสิ้น 174,230.78 บาท/ปี ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ตารางมูลค่าเงินท่ีสูญเสียใน 1 ปี ของการปฏิบัติงานปัจจุบัน 

หัวข้อ มูลค่าท่ีสูญเสีย (บาท/ปี) 
ด้านกระดาษเสียท่ีต้องท้ิง 37,904.64 
ด้านค่าใช้จ่ายกระดาษ และน้ าหมึก 107,137.50 
ด้านการค้นหาเอกสาร 29,188.64 

รวม 174,230.78 
 

 ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น 
จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบั ติงาน จึงท าให้ผู้ วิ จัยสนใจ
ท าการศึกษาปัญหาในครั้งน้ี เ พ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในบริษัท โดยการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ
สารสนเทศขึ้นมาช่วยในการจัดการการด าเนินงานขององค์กร 
เพ่ือลดรายจ่ายในแต่ละเดือน และเพ่ิมความส าเร็จให้กับ
องค์กร 
 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ ส าหรับช่วยในการส่งถ่ายข้อมูล และลดเวลาใน
การสืบค้นข้อมูลถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายยกตัวอย่างเช่น 
 คัมภีร์ [2] ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือช่วยลด
เวลาในการสืบค้นรายงานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณ
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รูปที่ลูกค้าร้อนเรียน กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
ไฟฟ้าและรถยนต์ โดยการน าโปรแกรม Microsoft Office 
Access 2007 เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งพบว่า
ระบบฐานข้อมูลแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยลดเวลาใน
การสืบค้นข้อมูลรายงานลงได้ 
 ศักด์ิชัย [3] ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการส าหรับอาจารย์ที่ ปรึกษาในการ ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าด้านการลงทะเบียนแก่นิสิต อีกทั้งสามารถติดตาม
ผลการเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 
พบว่า ระบบที่จัดท าขึ้นสามารถท างานได้ตามความต้องการ 
คือ ช่วยเตรียมข้อมูลของนิสิตเบื้องต้นเพ่ือให้อาจารย์สามารถ
ให้ค าแนะน าแก่นิสิตได้ถูกต้อง และช่วยตรวจสอบเง่ือนไข
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้ 
 Johnson, Hinterlong and Sherraden [4 ] 
ท าการศึกษาถึงศักยภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดการ และรายงานใน
โปรแกรมเดียว โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 
ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ การให้บริการ และการ
ประเมินผล ด้วย 3 กลยุทธ์ที่ช่วยในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ ซึ่งการวิจัยน้ีแสดงถึงศักยภาพของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการได้เป็นที่น่าพอใจ 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาข้อมูลและวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 ในการปฏิบัติงานขององค์กรแบบปัจจุบัน ไม่มีระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน จึงต้องพิมพ์เป็นเอกสาร หากเอกสารน้ันมีการ
ปรับแก้ หรือไม่ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป เอกสารน้ัน
ก็จะเกิดเป็นขยะขึ้น ส่วนในการค้นหาเอกสารโครงการต้อง
มาที่แผนกการด าเนินการ เพ่ือให้พนักงานในแผนกท าการ
ค้นหาเอกสารให้ ซึ่งเอกสารโครงการจะถูกเก็บไว้ที่คลังเก็บ
ของ ที่อยู่ห่างจากบริษัทออกไป ท าให้การค้นหาเอกสารใช้
เวลานาน 
3.2 ศึกษาและวิ เคราะห์ ปัญหาของการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน 

 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิ จัยจึงน ามาท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ดังน้ี 
 1) ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
หลักฐาน และยืนยันการช าระเงินของลูกค้าในปัจจุบัน โดย
เริ่มจาก วันที่ 1 ลูกค้าส่งหลักฐานการช าระเงินจองสินค้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ วันที่ 2 พนักงาน
แผนกเทคโนโยลีสารสนเทศโหลดหลักฐานการช าระเงินจอง
สินค้าของลูกค้าแต่ละคน มาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการ
สั่งจองสินค้าของลูกค้า และจัดท าเอกสารหลักฐานการช าระ
เงินของลูกค้าแต่ละคน เพ่ือพิมพ์ส่งให้แผนกบัญชีและการเงิน 
วันที่ 3 พนักงานแผนกเทคโนโยลีสารสนเทศส่งเอกสาร
หลักฐานการช าระเงินของลูกค้าให้แผนกบัญชีและการเงิน 
เพ่ือตรวจสอบเอกสารการช าระเงินของลูกค้าเทียบกับ 
Statement ของธนาคาร พร้อมทั้งอัพเดตรายชื่อลูกค้าที่ท า
การตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และส่งไฟล์ให้ทางแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป วันที่  4  พนักงานแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศน ารายชื่อมาจัดท าใบยืนยันการช าระ
เงินของลูกค้าแต่ละคน และส่งใบยืนยันการช าระเงินกลับไป
ให้ลูกค้าตามอีเมลของลูกค้า ดังรูปที่ 1 
 จ านวนกระดาษที่ เสียในส่วนของการตรวจสอบ
หลักฐาน และยืนยันการช าระเงินของลูกค้าที่ต้องการซื้อบัตร
ชมงานการแสดง จากการเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนลูกค้าเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 
427.5 คน ที่ต้องพิมพ์หลักฐานการช าระเงินของลูกค้า เพ่ือ
สง่ไปให้พนักงานแผนกบัญชีและการเงินตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงินเทียบกับ Statement ดังน้ันจ านวนกระดาษที่ต้อง
สูญเสียในแต่ละวันจึงเฉลี่ยอยู่ที่ 427.5 แผ่น/วัน 
 2) ศึกษาขั้นตอนการค้นหาเอกสารของการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน โดยเริ่มจากขั้นที่ 1 พนักงานที่ต้องการเอกสารมา
กรอกแบบฟอร์มในการขอยืมเอกสารโครงการที่ฝ่ายการ
ด าเนินการ ขั้นที่ 2 พนักงานกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ท า
การยื่นส่งแบบฟอร์มการขอเอกสารโครงการให้กับพนักงาน
ในฝ่ายการด าเนินการ ขั้นที่ 3 พนักงานฝ่ายการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล ขั้นที่ 4 พนักงานฝ่ายการด าเนินการเดินไป
ที่คลังเก็บของ และท าการค้นหาเอกสารที่พนักงานท าการ 
ขั้นที่ 5 เมื่อพนักงานค้นหาเอกสารส าเร็จแล้ว จึงเดินทาง
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กลับมาที่บริษัท ขั้นที่ 6 พนักงานฝ่ายการด าเนินการจะท า
การโทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังพนักงานที่ ต้องการเอกสาร
โครงการ ขั้นที่ 7 พนักงานฝ่ายการด าเนินการท าการยื่น
เอกสารให้แก่พนักงานที่ต้องการเอกสารน้ัน ขั้นที่ 8 พนักงาน
ลงชื่อรับเอกสาร ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงข้ันตอนการตรวจสอบหลักฐาน และยืนยันการช าระเงิน

ของลูกค้า 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาเอกสาร 

 
 3) วิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังแสดงเหตุและผล 
โดยจัดต้ังคณะเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ ซึ่งประกอบด้วย 5 คน 
คือ หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้า
ฝ่ายออกแบบ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้วิจัย 
ได้สาเหตุของปัญหาด้านการเกิดกระดาษเสีย ดังรูปที่ 3 และ
สาเหตุด้านการค้นหาเอกสาร ดังรูปที่ 4 ซึ่งทั้ง 2 มีสาเหตุที่
เหมือนกัน คือ การไม่มีโปรแกรมช่วยในการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือหาสาเหตุที่ควรจะท าการแก้ไขก่อนจึงน าสาเหตุ
ย่อยทั้งหมดวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ โดยคณะ
เดิมทั้ง 5 คน จะก าหนดค่าคะแนนเกณฑ์การตัดสินใจ ได้ดัง
ตารางที่ 5 แล้วจึงลงคะแนนของสาเหตุด้านการเกิดกระดาษ
เสียค่า RPN สูงสุดอยู่ที่ 75 คือ ไม่มีโปรแกรมช่วยในการส่ง
ข้อมูล ดังตารางที่ 6 และ ด้านการค้นหาเอกสารค่า RPN 
สูงสุดอยู่ที่ 50 คือ ไม่มีโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บและค้นหา
เอกสาร ดังตารางที่ 7 ซึ่งหากมีการให้ค่าคะแนนแตกต่างกัน 
จะมีการถามความเห็นจากผู้ให้คะแนนแต่ละคน ถึงเหตุผลที่
ให้ค่าคะแนนน้ัน เพ่ือให้คนในคณะได้ระดมความคิดถึงการให้
คะแนนในข้อน้ันใหม่ แล้วจึงลงคะแนนใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการ
ลงคะแนนครั้งที่ 2 หากคะแนนต่างกันอีกจะมีการเลือกค่า

พนักงานแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลูกค้า พนักงานแผนกบญัชี
และการเงิน 

ตรวจสอบช่ือ
ลูกค้าและข้อมลู 

จัดท าหลักฐาน
การโอนเงินของ
ลูกค้าแต่ละคน 

ตรวจสอบช่ือลูกค้า
และข้อมูล กับ
Statement 

อัพเดตรายช่ือลูกค้า
ที่ท าการตรวจสอบ

แล้ว 

จัดท าใบยืนยันการ
ช าระเงินของลูกค้า

แต่ละคน 

ส่งE-mail พร้อม
แนบใบยืนยันการ
ช าระเงินให้ลูกค้า 

ส่งหลักฐาน
การโอนเงิน 
ในเว็บไซต์ 

โหลดข้อมูลลูกคา้ 

พิมพ์หลักฐานการ
โอนเงินของลูกค้า 

ส่งให้ทางพนักงาน
แผนกบัญชีและ

การเงิน 

ส่งไฟล์ให้พนักงาน
แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 

2 

3 

4 

วันที ่

พนักงานฝ่ายการด าเนินการ พนักงานท่ีต้องการเอกสาร 

ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร 

ติดต่อกลับไปหาพนักงานท่ี
ต้องการเอกสาร 

ลงชื่อรับเอกสาร 

กรอกแบบฟอร์มขอเอกสาร 

ยื่นแบบฟอร์มให้พนักงานฝ่าย
การด าเนินการ 

เดินไปท่ีคลังเก็บของ และ
ค้นหาเอกสาร 

เดินทางกลับมาท่ีบริษัท 

ส่งมอบเอกสารให้แกพ่นกังาน
ที่ต้องการ 
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คะแนนจากคะแนนที่มีผู้ ให้มากที่สุด หรือฐานนิยมของ
คะแนนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแต่ละข้อ ซึ่งสาเหตุที่ได้
ค่า RPN มากที่สุดทั้ง 2 ด้าน คือ การไม่มีโปรแกรมช่วย 
ดังน้ันผู้วิจัยจ าเป็นต้องออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

สามารถช่วยลดกระดาษเสียที่ต้องทิ้งในขั้นการการตรวจสอบ
หลักฐาน และยืนยันการช าระเงินของลูกค้า และช่วยในการ
ค้นหาเอกสารได้ทันที เพ่ือลดเวลาในการค้นหาเอกสาร

 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงแผนผังสาเหตุและผล ของปัญหาด้านการเกิดกระดาษเสียท่ีต้องท้ิง 

 

 
รูปท่ี 4 แสดงแผนผังสาเหตุและผล ของปัญหาด้านการค้นหาเอกสาร 
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ตารางท่ี 5 ตารางค่าคะแนนเกณฑ์การตัดสินใจ 
ล าดับ เกณฑ์การตัดสินใจ 

ความรุนแรง (S) โอกาสท่ีเกิด (O) ความสามารถในการตรวจจับ (D) 
5 มีผลกระทบอย่างมากท่ีสุดที่ท าให้เกิดกระดาษท้ิง 81-100% ไม่สามารถตรวจจับได้ 
4 มีผลกระทบท่ีท าให้เกิดกระดาษท้ิงมาก 61-80% ตรวจพบโดยการสุ่มตรวจตั้งแต่ 2 ครั้ง 
3 มีผลกระทบท่ีท าให้เกิดกระดาษท้ิงปานกลาง 41-60% ตรวจพบโดยการสุ่มเท่านั้น 
2 มีผลกระทบท่ีท าให้เกิดกระดาษท้ิงเล็กน้อย 21-40% ตรวจพบได้โดยใช้สายตา 

1 ไม่มีผลกระทบท่ีท าให้เกิดกระดาษท้ิง 1-20% ไม่เกิดกระดาษท้ิง เพราะมีระบบป้องกัน 

 
ตารางท่ี 6 ตารางคะแนนการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบด้านกระดาษท้ิง 

สาเหตุ สาเหตุข้อบกพร่อง ผลกระทบ S O D RPN วิธีแก้ไข 
พนักงาน ไ ม่ มี ก า รแ บ่ง ขอบ เขตง าน ท่ี

ชัดเจนให้แก่พนักงาน 
พนักงานพิมพ์งานซ้ ากัน 2 2 3 12 แบ่งช่วงงานให้ชัดเจน 

พนักงาน พนักงานขาดจิตส านึก พิมพ์เอกสารท่ีไม่เกี่ยวกับงาน 4 3 4 48 จ ากัดสิทธิ์ในการพิมพ์ 
พนักงาน พนักงานไม่ตรวจสอบการพิมพ์ ต้องพิมพ์เอกสารใหม่ 4 4 3 48 ปลูกฝังให้พนักงานตรวจสอบงาน 
พนักงาน พนักงานไม่ตร วจสอบการจัด

หน้ากระดาษ 
ต้องพิมพ์เอกสารใหม่ 4 2 3 24 ปลูกฝังให้พนักงานตรวจสอบงาน

ก่อนพิมพ์ 
เครื่องมือ ไ ม่ มีก าร คลี่ ก ร ะด าษก่ อน ใ ส่

เครื่องพิมพ์ 
กระดาษติดเครื่องพิมพ์ 2 2 5 20 คลี่กระดาษก่อนใส่เครื่องพิมพ์ 

เครื่องมือ ไม่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์เกิดการพิมพ์ผิดปกติ 4 2 5 40 ซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ทุก 3 เดือน 
วิธีการ ไม่มีโปรแกรมช่วยในการส่งข้อมูล ส่งข้อมูลในรูปของกระดาษ 5 5 2 50 สร้างโปรแกรมช่วย 
วิธีการ ไม่มีโปรแกรมช่วยในการส่งข้อมูล พิมพ์เอกสารท่ีไม่เกิดประโยชน์ 5 5 3 75 สร้างโปรแกรมช่วย 
วิธีการ ไม่มีโปรแกรมท่ีช่วยในการจัดเก็บ

ข้อมูล 
พิมพ์เอกสารโครงการในรูปของ
กระดาษเพื่อจัดเก็บ 

4 5 2 40 สร้างโปรแกรมช่วย 
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ตารางท่ี 7 ตารางคะแนนการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบด้านการค้นเอกสาร 
สาเหตุ สาเหตุข้อบกพร่อง ผลกระทบ S O D RPN วิธีแกไ้ข 

พนักงาน พนักงานติดงานอื่นอยู่ พนักงานไม่สามารถค้นเอกสารได้ทันที 2 1 1 2 เพิ่มพนักงานช่วยท างาน 

พนักงาน พนักงานขาดความขยัน พนักงานไม่สามารถค้นเอกสารได้ทันที 2 2 2 8 มีรางวัลเป็นสิ่งกระตุ้น 

พนักงาน พนักงานไม่อยากไปคลังเก็บ
ของหลายรอบ 

พนักงานไม่สามารถค้นเอกสารได้ทันที 3 2 3 18 สร้างโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร 

พนักงาน คลังเก็บเอกสารอยู่ไกล พนักงานไม่สามารถค้นเอกสารได้ทันที 4 4 1 16 สร้างโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร 

พนักงาน พนั ก ง าน อ อก ไ ป ค้น ห า
เอกสารท่ีคลัง 

มาติดต่อไม่เจอพนักงานค้นเอกสาร 1 2 1 2 เพิ่มพนักงานช่วย 

พนักงาน มีพนัก ง าน ท่ีส ามา รถ ค้น
เอกสารได้ เพียง 1 คน 

มาติดต่อไม่เจอพนักงานค้นเอกสาร 1 5 1 5 เพิ่มพนักงานช่วย 

พนักงาน ขาดจิตส านึกในการท างาน มาติดต่อไม่เจอพนักงานค้นเอกสาร 3 3 4 36 ปลูกจิตส านึกในการท างาน 

พนักงาน พนักงานลา ไม่มาท างาน มาติดต่อไม่เจอพนักงานค้นเอกสาร 1 1 1 1 เพิ่มพนักงานช่วย 

เครื่องมือ ไ ม่มีเครื่องมือช่วยในการ
ค้นหาเอกสาร 

การค้นหาเอกสารใช้เวลานาน 4 4 2 32 สร้างโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร 

เครื่องมือ บริษัทมีขนาดเล็ก ไม่มีตู้ในการจัดเก็บเอกสารภายใน
บริษัท 

4 4 1 16 สร้างโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร 

วิธีการ ไม่มีโปรแกรมช่วยในการ
จัดเก็บและค้นหาเอกสาร 

พนักงานไม่สามารถค้นเอกสารได้เอง
ทันที 

5 5 2 50 สร้างโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร 

 
3.3 ออกแบบวิธีการปฏิบัติงานใหม่ 
 1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบหลักฐาน 
และยืนยันการช าระเงินของลูกค้าแบบใหม่ โดยเริ่มจากวันที่ 
1 ลูกค้าส่งหลักฐานการช าระเงินผ่านทางเว็บไซต์ที่ทางบริษัท
ก าหนดให้ วันที่ 2 พนักงานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศโหลด
ข้อมูลลูกค้าเข้าโปรแกรมพร้อมตรวจสอบรายละเอียดการ
จอง พนักงานแผนกบัญชีและการเงินตรวจสอบหลักฐานการ
โอนเงินของลูกค้าเทียบกับ Statement อัพเดตสถานะของ
ลูกค้าพร้อมส่งใบยืนยันการช าระเงินไปให้ลูกค้า ดังรูปที่ 5 
 
 2) ขั้นตอนการค้นหาเอกสารของการปฏิบัติงานแบบ
ใหม่ โดยเริ่มจาก พนักงานท าการเปิดโปรแกรมขึ้น ลงชื่อเข้า
ใช้งาน เข้าใช้งานหน้า File Project Completed พิมพ์ชื่อ
โครงการที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา ที่ก าหนด อยู่ทาง
ด้านบน โหลดไฟล์เอกสารโครงการที่ต้องการลงเครื่อง ดังรูป
ที่ 6  

รูปท่ี 5 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบหลักฐาน และ
ยืนยันการช าระเงินของลูกค้าแบบใหม่ 

 

ลูกค้า พนักงานแผนกบัญชี
และการเงิน 

พนักงานแผนก
เทคโนโลยี

ตรวจสอบชื่อ
ลูกค้าและข้อมูล 
กับStatement 

อัพเดตสถานะ
ลูกค้าที่ท าการ
ตรวจสอบแล้ว

เข้าระบบ 
ส่งE-mail พร้อมแนบใบ

ยืนยันการช าระเงินให้ลูกค้า 

อัพโหลด
หลักฐานการ
โอนเงิน ผ่าน
หน้าเว็บไซต ์

อัพโหลดข้อมูล
ลูกค้าเขา้โปรแกรม 

วันท่ี 

2 

1 
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รูปท่ี 6 แสดงข้ันตอนการค้นหาเอกสารโครงการแบบใหม่ 

3.4 วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 โดยการออกแบบ และสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล เพ่ือ
ดูทิศทางการไหลของข้อมูลของการปฏิบัติงานแบบใหม่ ดัง
รูปที่ 7 ที่มีระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วย เป็นศูนย์กลางในการ
ช่วยรับ และส่งข้อมูล ระหว่างแผนก พร้อมทั้งสามารถแสดง
รายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงาน
ของพนักงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น และสามารถลดจ านวน
กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารส่งระหว่างแผนกลงได้ 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลของการปฏิบัติงานแบบใหม่ 

พนักงานท่ีต้องการเอกสาร 

กดโหลดไฟล์ข้อมูลลงเครื่อง 

เปิดโปรแกรมท่ีจัดท าข้ึน 

Login เข้าใช้งานโปรแกรม 

เข้าใช้งานหน้า File Project Completed 

ค้นหาชื่อโครงการท่ีต้องการ 
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3.5 สร้ างแล ะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร ะบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2016 ในการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ และทดสอบระบบจนสามารถน ามาใช้งานได้จริง 
 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 หลังจากออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ ได้
มีการน าโปรแกรมมาใช้ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และเก็บผลต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2560 ได้ผลดังน้ี 
4.1 ผลการลดจ านวนกระดาษเสียท่ีต้องทิ้งในแต่ละเดือน 
 จ านวนกระดาษเสียเฉลี่ยอยู่เดือนละ 12.63 รีม/เดือน 
มูลค่าที่สูญเฉลี่ย 947.25 บาท/เดือน ดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 ตารางข้อมูลกระดาษท่ีเสียท่ีต้องท้ิงในแต่ละเดือนหลังใช้
โปรแกรม 

ปี พ.ศ. เดือน จ านวนกระดาษ
ท่ีเสียหาย (รีม) 

มูลค่าท่ีสูญเสีย 
(บาท) 

2560 มกราคม 13.64 1,023 
2560 กุมภาพันธ์ 12.12 909 
2560 มีนาคม 12.12 909 

รวม 37.88 2,841 
เฉลี่ย 12.63 947.25 

 
4.2 ผลการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารในแต่ละเดือน 
 ค่าใช้จ่ายกระดาษ และ น้ าหมึกพิมพ์สีด าเฉลี่ยเดือนละ 
3,891.67 บาท ดังตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 9 ตารางค่าใช้จ่ายด้านการพิมพ์เอกสารหลังใช้โปรแกรม 

ปี พ.ศ. เดือน 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

กระดาษ  หมึกสีด า รวม 

2560 
มกราคม 3,000 3,350 6,350 

กุมภาพันธ์ 2,625 - 2,625 
มีนาคม 2,700 - 2,700 

รวม 8,325 3,350 11,675 
เฉลี่ย 2,775 1,116.67 3,891.67 

 
 
 

4.3 ผลเวลาท่ีใช้ในการค้นหาเอกสารโครงการ 
 การเก็บข้อมูลของการค้นหาเอกสารทั้งหมด 13 ครั้ง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.60 นาที/ครั้ง (2 นาที 36 วินาที) คิดเป็ น
มูลค่าเงินที่สูญเสียเฉลี่ย 5.47 บาท/ครั้ง ดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 ตารางเวลาท่ีใช้ในการค้นหาเอกสารหลังใช้โปรแกรม 

ครั้งท่ี เวลาท่ีใช้ค้นหา (นาที) มูลค่าเงินท่ีสูญเสีย (บาท) 
1 3.02 6.342 
2 2.52 5.292 
3 2.47 5.187 
4 2.62 5.502 
5 2.57 5.397 
6 2.63 5.523 
7 2.29 4.809 
8 2.49 5.229 
9 2.56 5.376 
10 2.66 5.586 
11 2.84 5.964 
12 2.76 5.796 
13 2.43 5.103 
รวม 33.86 71.106 
เฉลี่ย 2.60 5.47 

 
4.4 ผลความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรต่อการใช้งาน
โปรแกรม 
 ผลส ารวจของพนักงานจ านวน 36 คน หลังการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดท าขึ้น ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
โดยมีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งคะแนน 1 คือความพึงพอใจ
น้อยสูง ไปถึง 5 คือความพึงพอใจมากสุด ได้ความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมโดยรวมทุกด้านอยู่ที่ระดับมาก (3.99 คะแนน) 
 
4.5 ผลของมูลค่าท่ีสูญเสียต่อปี 
 มูลค่าที่สูญเสียต่อปี จะรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านกระดาษ
ที่เสียหายที่ต้องทิ้ง คิดเป็นมูลค่าเงินที่ ต้องสูญเสียอยู่ที่  
11,367 บาท/ปี ด้านค่าใช้จ่ายส าหรับกระดาษ และน้ าหมึกสี
ส าหรับเครื่องพิมพ์คิดเป็นมูลค่าเงินที่ ต้องสูญเสียอยู่ที่  
46,700.04 บาท/ปี และด้านการค้นหาเอกสารโครงการใน
บริษัทคิดเป็นมูลค่าเงินที่ต้องสูญเสียอยู่ที่ 2,705.02 บาท/ปี 
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รวมมูลค่าที่ทางบริษัท ต่อสูญเสียในทั้ ง  3 ด้านทั้ งสิ้ น 
60,772.06 บาท/ปี ดังตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11 ตารางมูลค่าเงินท่ีสูญเสียใน 1 ปี หลังปรังปรุง 

หัวข้อ มูลค่าท่ีสูญเสีย (บาท/ปี) 
ด้านกระดาษเสียท่ีต้องท้ิง 11,367.00 
ด้านค่าใช้จ่ายกระดาษ และน้ าหมึก 46,700.04 
ด้านการค้นหาเอกสาร 2,705.02 

รวม 60,772.06 

 
5. สรุปผลงานวิจัย 
 การจากน าโปรแกรมที่ พัฒนาขึ้นมาใช้ งานท าให้
สามารถลดจ านวนกระดาษเสียที่ทิ้งในแต่ละเดือนลงได้เฉลี่ย
จาก 38.11 รีม/เดือน เหลือ 12.63 รีม/เดือน คิดเป็นลดลง 
66.86% สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เอกสาร
ลงได้เฉลี่ยจาก 8,928.125 เหลือ 3,891.67 บาท/เดือน คิด
เป็นลดลง 56.41% สามารถลดเวลาในการค้นหาเอกสารลง
ได้จากเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 29.20 นาที/ครั้ง เหลือ 2.60 นาที/
ครั้ง คิดเป็นลดลง 92.95% ท าให้มูลค่าเงินที่ต้องสูญเสียใน 1 
ปีจาก 174,230.78 บาท/ปี เหลือ 60,772.06 บาท/ปี ลดลง 
65.12% และด้านความพึงพอใจต่อโปรแกรมอยู่ในระดับที่
มาก (3.99 คะแนน) แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน และมีความสามารถในการช่วยปฏิบัติงาน ลดภาระ
งานได้ พร้อมทั้งสามารถติดตามงานที่ท าทั้งหมดได้ สามารถ
สรุปได้ ดังตารางที่ 12 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์และ
ความกรุณาอย่างยิ่งจากคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ ที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่
ผู้วิ จัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ท่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของผู้วิจัยที่กรุณาให้ค าปรึกษาและ
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ตารางท่ี 12 ตารางเปรียบเทียบผลก่อนและหลังปรังปรุง 
หัวข้อ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ร้อยละผลต่าง (%) 

จ านวนกระดาษเสียท่ีต้องท้ิง (รีม) 38.11 12.63 66.86% 
ค่าใช้จ่ายด้านกระดาษรายเดือน (บาท) 8,928.125 3,891.67 56.41% 
เวลาท่ีใช้ในการค้นหาเอกสาร (นาที) 29.2 2.60 92.95% 
มูลค่าเงินท่ีสูญเสีย (บาท/ปี) 174,230.78 60,772.06 65.12% 
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การใช้แบบจ าลองเพื่อศึกษาและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลติ 
กรณีศกึษา : กระบวนการผลติชิน้ส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนในรถยนต์ 

An Application of Simulation Modelling for Productivity Improvement 
Case study: Car Anti-vibration Part Manufacturing Process 
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ประกอบการของตนคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตเพ่ือเป็นการใช้คนและเครื่องจักรให้เกิดความคุ้มค่าและ
เหมาะสมมากที่สุด จึงน ามาซึ่งงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ศึกษาและหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยผู้วิจัย
ร่วมมือกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตชิ้นส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในรถยนต์ ได้ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลแต่ละกระบวนการแล้วน ามาท าการวิเคราะห์และสรุปผลโดยการใช้ค่าทางสถิติ ประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม 
Flexsim© มาท าการจ าลองระบบการท างานจริงในปัจจุบันเทียบกับการจ าลองที่ได้ปรับปรุง ซึ่งได้ท าการปรับปรุงไว้ 3 
ทางเลือกจากการท างานของระบบเดิมดังน้ี การเพ่ิมจ านวนคนงานจากเดิมที่มีเพียงคนเดียวเป็น 2 คน, การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของคนงาน โดยการจัดสถานที่ในการท างาน, และการเปลี่ยนแม่พิมพ์ในสายการผลิต ผลจากการ
สร้างแบบจ าลองพบว่าการเพ่ิมจ านวนคนงานจากเดิมที่มีเพียงคนเดียวเป็น 2 คน เป็นทางเลือกที่ไม่มีการรอคอยในระบบ
และมีจ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ส่งผลให้จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้น้ันเพ่ิมมากขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 17.24  ประสิทธิภาพของสายการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.84 
ค าส าคัญ แบบจ าลอง, การปรับปรุงกระบวนการผลิต, สถานที่ในการท างาน, ประสิทธิภาพของการผลิต 
 
Abstract 
Currently in Thailand, the automotive industry is high competition. As a result, the establishment had 
been continuous improvement in order to high competition power. One of the popular method for 
increase potential productivity in your company is improvement production efficiency for use man 
and machine to make the most value. Bring to the researched purpose with objective, studies and 
looking for improvement manufacturing process. So the researchers collaborated with the company 
that automotive part manufacturing. By collecting data in each process then analyze and summarize 
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through descriptive statistics, Flexsim© program could be applied in the current system, the three 
alternatives have improve as follows : increasing the number of workers form one to two, improve 
the performance of workers at their work stations, changing the mold in production process. From a 
simulation model, it was found was found that increase the number of workers from one to two. This 
is an alternative without waiting in the system and a number of work pieces more than the other 
alternative. As a result, the number of work piece produced percentage increased 17.24, and 
production efficiency percentage increased 20.84.  
Keyword Model, Improvement Manufacturing Process, Work Station, Production Efficiency 
 
1. บทน า 
 จากการศึกษาการท างานของพนักงานในสายการผลิต
ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตชิ้นส่วนป้องกันการ
สั่นสะเทือนที่ เกิดขึ้นในรถยนต์ ท าให้ทราบถึงปัญหาการ
ท างานของพนักงาน เพราะเน่ืองจากว่าพนักงาน  1 คน 
จะต้องควบคุมเครื่องจักรถึง 3 เครื่อง และเวลาในการผลิต
ชิ้นงานแต่ละชิ้นน้ัน พนักงานจะต้องคอยก าจัดส่วนที่ไม่
ต้องการออกจากชิ้นงานจึงท าให้สายการผลิตเกิดปัญหาใน
บางช่วง ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็คือพนักงานไม่สามารถท างานได้
รวดเร็วเทียบเท่าเครื่องจักร ส่งผลให้มีชิ้นงานตกค้างอยู่เป็น
จ านวนมากท าให้เกิดการรอคอยในกระบวนการถัดไป ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจสร้างแบบจ าลองระบบการท างานของ
กระบวนการผลิต เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการ
แก้ไข รวมทั้งวิเคราะห์ชิ้นงานที่ผลิตได้จากแบบจ าลองเทียบ
กับกระบวนการผลิตจริง 
 คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้โปรแกรมส าหรับการจ าลอง
ปัญหา (Simulation) โดยใช้โปรแกรม Flexsim© มาสร้าง
แบบจ าลองกระบวนการท างานของเครื่องจักรและการ
ท างานของพนักงาน ซึ่งการน าโปรแกรมน้ีมาช่วยจะสามารถ
สร้างแบบจ าลองโดยไม่ส่งผลกระทบกับการท างานจริง ซึ่ง
การใช้โปรแกรมน้ีเป็นเพียงตัวช่วยในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาให้เหมาะสมเท่าน้ัน 
1.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ณัฐภณ และ ธนัญญา [1] ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรร
หน่วยให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายสินค้าของ
ศูนย์กระจายสินค้าผู้ผลิตปูนซีเมนต์ผงส าเร็จรูป โดยใช้
โปรแกรม  Arena© version 10.0   เป็นเครื่องมือในการ

แก้ปัญหา และศึกษาถึงปัจจัยต่างๆในการเข้ารับบริการสินค้า 
และจากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การด าเนินการปรับลด
หน่วยให้บริการจ่ายสินค้าสามารถลดป ริมาณการใช้
ทรัพยากร ที่ไม่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์กับระบบ และท าให้
สามารถใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ ได้อย่ างคุ้ม ค่า และยั งคง
ความสามารถในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นราธิป และ พีรยุทธ์ [2] ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรร
อัตราการเข้ารับบริการที่ เหมาะสมในระบบแถวคอยแบบ
คู่ขนานโดยใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองปัญหา (Simulation) 
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา วัตถุประสงค์ของบทความน้ี
คือต้องการแสดงประสิทธิภาพของวิธีการที่พัฒนาขึ้นในการ
จัดสรรอัตราการเข้ารับบริการ โดยการอาศัยโปรแกรมเพ่ือ
ช่วยให้สามารถลดขนาดของปัญหาหลักและจัดสรรอัตราการ
เข้ารับบริการที่ มีค่าเฉลี่ยของจ านวนลูกค้ารอคอยอย่าง
เหมาะสม ซึ่งวิธีน้ีสามารถช่วยลดค่าเฉลี่ยของจ านวนลูกค้า
รอคอยลงได้ 
 วิษณุรักษ์, ประสงค์ และคณะ [3] ศึกษาระบบงานจอง
ส่งสินค้าผ่านโทรศัพท์โดยใช้การจ าลองข้อมูลเสมือนจริง 
(Virtual Simulation) บนโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุ  เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาและมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
น าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนการพิจารณาจัดการทรัพยากรเข้าสู่
ระบ บให้ เกิดความ เห มาะสม คุ้ม ค่าและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูล
เพ่ือดูต้นทุนการจัดการทรัพยากรแบบวิธีด้ังเดิม  คือใช้คน
จัดการ และวิธีใหม่คือใช้ตัวแบบการจ าลองข้อมูลเสมือนจริง
จากจ านวนทรัพยากรที่ใช้งานอยู่ 
 วีรยา [4] ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ตัวแบบแถวคอย
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ในวงการธนาคารไทยโดยใช้การจ าลองสถานการณ์  เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหา และมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 
ศึกษาจ านวนช่องหน้าต่างที่ธนาคารจัดสรรมีความเหมาะสม
หรือไม่ และศึกษาความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้มาใช้
บริการเมื่อได้ท าการปรับเปลี่ยนแถวคอยเป็นแบบใหม่ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ ได้จากการใช้วิธีสูตรทางคณิตศาสตร์และจ าลอง
สถานการณ์พบว่า ธนาคารที่ศึกษาทุกแห่งสามารถจัดช่อง
ให้บริการของธนาคารที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้ว และจากการ
ประมวลผลแบบสอบถามพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการ
เปลี่ยนระบบแถวคอยแบบใหม่ 
 อธิป, สุพัตรา และคณะ [5] ศึกษาเกี่ยวกับการลดเวลา
รอคอยของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสายการผลิตและเพ่ือลด
ระยะเวลาในการผลิตสินค้า ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อยู่ 2 แนวทางคือ เพ่ิมก าลังคนและน าอุปกรณ์การตรวจสอบ
อัตโนมัติมาใช้ โดยการน าเอาโปรแกรม Arena© version 
7.0 มาประยุกต์ใช้เพ่ือระบุทางเลือกในการแก้ไขที่เหมาะสม 
จากผลของแบบจ าลองพบว่าแนวทางที่ 2 จะช่วยลดปริมาณ
งานที่กองรอเพ่ือที่จะตรวจสอบ และมีการใช้อรรถประโยชน์
ของทรัพยากรต่างๆ ได้ดีกว่าทางเลือกที่ 1  
 
2. วิธีการศึกษา 
 การท างานของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิต
ชิ้นส่ วนป้องกันการสั่นสะเทือนที่ เกิดขึ้นในรถยนต์ ซึ่ ง
พนักงานมีหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานกับเครื่องจักรจ านวน 
3 เครื่อง ต่อ 1 คน แต่ละเครื่องจะมี เวลาการท างานไม่
เท่ากันทั้งเครื่องจักรและคนงาน โดยมีการท างานของระบบ 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงการท างานของระบบ 
 

โดยผู้วิ จัยได้เก็บข้อมูลการท างานในช่วงเวลา 8.00-
12.00 น. มาท าการวิเคราะห์ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงเวลาการเข้าระบบและเวลาการท างาน  

 

 

2.1 การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล 
จากข้อมูลแสดงเวลาการเข้าระบบและเวลาการท างาน            

(หน่วยวินาที) ได้น าไปวิเคราะห์ในโปรแกรม Flexsim© ด้วย
เครื่องมือ Expertfit เพ่ือช่วยในการสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งท า
ให้คณะผู้วิจัยทราบว่าข้อมูลที่เราเก็บมาน้ันมีการกระจายตัว
แบบใด 

 
รูปท่ี 2 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Expertfit 

 
 

เวลาการท างาน (วินาที) 

ล า 
ดับ
ที่ 

Inter-
Arrival 
Time 
M/C 1 

Service 
Time 

Inter-
Arrival 
Time 
M/C 2 

Service 
Time 

Inter-
Arrival 
Time  
M/C 3 

Service 
Time 

1 18 255 16 277 6 261 
2 13 240 18 276 17 297 
3 40 252 32 282 26 286 
4 50 260 44 287 20 231 
5 12 238 11 309 35 240 

6 27 270 19 256 38 233 
7 35 291 3 267 38 238 
8 13 259 28 235 22 286 
9 0 241 31 238 33 263 
10 7 263 14 261 31 274 
11 25 281 49 287 27 265 
12 30 296 33 279 12 278 

13 9 300 27 251 42 272 
14 2 287 35 253 10 286 
15 15 291 15 245 18 307 
16 26 266 14 291 9 280 
17 37 253 22 272 37 293 
18 40 232 31 299 14 261 
19 25 248 43 290 22 275 

20 27 234 10 306 43 260 

เข้าระบบ เครื่องจักร 

พนักงานท าการ
ตกแต่ง 

รอพนักงาน 

ออกจากระบบ 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Expertfit 
 Model Relative 

Score 
Parameters 

 
เครื่องจักร 1 Uniform 80.00 Lower endpoint   1.00000 e-8 

Upper endpoint   50.00000 
เครื่องจักร 2 Weibull 90.74 Location                0.00000 

Scale                  525.34421 
Shape                   24.69483 

เครื่องจักร 3 Rayleigh 89.58 Location                0.00000 
Scale                    27.46634 

เวลา
ให้บริการ 

Weibull 89.00 Location                0.00000 
Scale                  278.31498 
Shape                   14.03757 

 

    
   (ก)                           (ข) 

     
   (ค)     (ง) 

รูปท่ี 3 แสดงฮิสโตแกรมการกระจายตัวของข้อมูล 
(ก) เครื่องจักร 1, (ข) เครื่องจักร 2, (ค) เครื่องจักร 3, (ง) เวลาการ

ท างานของคนงาน 
หมายเหตุ : แนวแกนตั้ง คือ ค่าความน่าจะเป็น, แนวแกนนอน คือ ค่า
ของเวลา 
 
2.2 การออกแบบจ าลอง 
จากผลการวิ เค ราะห์ ข้อมู ลส ามารถน ามาออกแ บ บ
แบบจ าลองกระบวนการผลิตได้ดังน้ี 
 

 
รูปท่ี 3 แบบจ าลองกระบวนการผลิตแบบปัจจุบัน 

 

2.3 การปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 ทางเลือกที่ 1 การเพ่ิมคนงาน 1 คน เข้ามาเพ่ือลดคอ
ขวดที่เกิดขึ้นในการท างาน เน่ืองจากคนงานท างานไม่ทัน
เครื่องจักร 
 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4 แบบจ าลองกระบวนการผลิตของการปรับรุงทางเลือกท่ี 1 

 
ทางเลือกที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ

คนงานในกระบวนการผลิต โดยการจัดสถานที่ในการท างาน 
(Work Station) โดยการลดการเลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของ
คนงาน  

   
รูปท่ี 5 แบบจ าลองกระบวนการผลิตของการปรับปรุงทางเลือกท่ี 2 

 
 
 

เครื่องจักร 

Roller 

แท่นพักชิน้งาน 

คนงาน สายพานล าเลยีง 

เพิ่มคนงาน 1 คน 
เพื่อลดการรอคอย

ชิ้นงาน 

จัดสถานทีก่ารท างานให้มี
ความเหมาะสมกับการท างาน

มาขึ้น 
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ทางเลือกที่ 3 การปรับปรุงสายพานการผลิตโดย
การเปลี่ยนแม่พิมพ์ (Mold) ในสายการผลิตที่สอง เพ่ือให้ 
Cycle Time เฉลี่ยทั้งสามเครื่องเพ่ิมมากขึ้นจาก 12 นาที 
เป็น 13 นาที ท าให้คนงานสามารถท างานได้ทันเครื่องจักร 

 
รูปท่ี 6 แบบจ าลองกระบวนการผลิตของการปรับปรุงทางเลือกท่ี 3 

 
3. ผลการทดลอง 

จากผลการทดลอง หัวข้อที่น ามาพิจารณาเพ่ือหาทาง
เลือกที่ดีน้ัน มีดังน้ี 
ตารางท่ี 3 ผลการทดลองกระบวนการผลิตแบบปัจจุบัน 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดลองกระบวนการผลิตของการปรับปรุงทางเลือก 
ท่ี 1  

ตารางท่ี 5 ผลการทดลองกระบวนการผลิตของการปรับปรุงทางเลือก 
ท่ี 2 

 
ตารางท่ี 6 ผลการทดลองกระบวนการผลิตของการปรับปรุงทางเลือก 
ท่ี 3 

 
4. สรุปผลการสร้างแบบจ าลอง 
 จากข้อมูลที่ได้การสร้างแบบจ าลองน ามาพิจารณา
โดยการมุ่งเน้นด้านการรอคอยในระบบ และจ านวนชิ้นงานที่
ผลิตได้ เพ่ือน ามาซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สุตรในการ
ค านวณประสิทธิภาพดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

Flexsim Summary Report 
Time       14400 (วินาท)ี 

Object Class 
Stats 
input 
(ช้ิน) 

Stats 
output 

(ช้ิน) 

Stats 
staytime 

avg. (วินาที) 

Queue1 Queue 1 9 3958.97 
Queue2 Queue 9 9 4125.22 
Queue3 Queue 8 9 4345.90 
Sink1 Sink 9 0 0.00 
Sink2 Sink 9 0 0.00 
Sink3 Sink 8 0 0.00 

Operator1 Operator 27 27 3.47 

Flexsim Summary Report 
Time       14400 (วินาท)ี 

Object Class 
Stats 
input 
(ช้ิน) 

Stats 
output 

(ช้ิน) 

Stats 
staytime 

avg. (วินาที) 

Queue1 Queue 21 18 1355.03 
Queue2 Queue 19 17 1011.14 
Queue3 Queue 18 17 750.22 
Sink1 Sink 18 0 0.00 
Sink2 Sink 17 0 0.00 
Sink3 Sink 17 0 0.00 

Operator1 Operator 26 26 3.44 
Operator2 Operator 26 26 3.41 

Flexsim Summary Report 
Time       14400 (วินาท)ี 

Object Class 
Stats 
input 
(ช้ิน) 

Stats 
output 

(ช้ิน) 

Stats 
staytime 

avg. (วินาที) 

Queue1 Queue 21 19 827.16 
Queue2 Queue 19 19 558.23 
Queue3 Queue 18 17 579.90 
Sink1 Sink 19 0 0.00 
Sink2 Sink 19 0 0.00 
Sink3 Sink 17 0 0.00 

Operator1 Operator 55 55 3.37 

Flexsim Summary Report 
Time       14400 (วินาท)ี 

Object Class 
Stats 
input 
(ช้ิน) 

Stats 
output 

(ช้ิน) 

Stats 
staytime 

avg. (วินาที) 

Queue1 Queue 21 17 1366.07 
Queue2 Queue 15 15 677.96 
Queue3 Queue 18 17 701.32 
Sink1 Sink 17 0 0.00 
Sink2 Sink 15 0 0.00 
Sink3 Sink 17 0 0.00 

Operator1 Operator 49 49 3.38 

เปลี่ยนแม่พิมพใ์น
สายการผลิตที่สอง 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและ
ทางเลือกต่างๆ 

ปัจจัยท่ีพิจารณา  ก่อนปรับปรุง 
ทางเลือก 

1 2 3 
จ านวนแถวคอย

ท้ังหมด 
10.00 0.00 2.00 5.00 

จ านวนชิ้นงาน
ท้ังหมด (ชิ้น) 

48.00 58.00 55.00 49.00 

ประสิทธิภาพ
แถวคอย (%) 

- 100.00 81.81 72.72 

ประสิทธิภาพ
ชิ้นงาน (%) 

- 20.84 14.58 2.08 

 

0
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Improvement Methods

                         

 
รูปท่ี 8 แผนแสดงจ านวนชิ้นงานท่ีผลิตของแต่ละทางเลือก 

 

พบ ว่าทางเลื อกที่  1 เป็ นทางเลื อกที่ ดีที่ สุ ด จาก
ทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกที่ได้ท าการปรับปรุง เพราะสามารถ
ลดเวลาการรอชิ้นงานในกระบวนการผลิตได้และสามารถเพ่ิม
จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ 
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การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทนทานตอ่แสงยูวีของอะคริลคิฟิล์ม
ในงานเคลือบหลังคา           Design of  Experiments to Improve the 

Performance of Acrylic Film on QUV Resistance for Roof Tile Coating     
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของอะคริลิคเรซิน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฟิล์มซีด  โดยวิธีการ
ออกแบบการทดลองและหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตอะคริลิคเรซินเพ่ือให้ได้ค่าความเงา (Gloss 
retention) สูงขึ้นและอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด โดยเริ่มต้นจากการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) พบว่ามี 3 ปัจจัยหลัก คือ จ านวนตัวริเริ่มปฏิกิริยา อุณหภูมิการแตกตัวของตัวริเริ่ม และระยะเวลาในการท า
ปฏิกิริยาในช่วงเริ่มต้น จากน้ันจึงท าการออกแบบการทดลองเชิงแฟคเทอเรียลเต็มรูป (2k Full Factorial Design) โดยท า
การทดลองซ้ า 2 ครั้ง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ผลกระทบหลักของทั้งสามปัจจัยมีผลต่อค่าตองสนอง โดยค่าระดับ
ปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด คือ จ านวนตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ 0.956 ส่วนโดยน้ าหนัก อุณหภูมิการแตกตัวของตัวริเริ่มที่ 80 องศา
เซลเซียส และระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาในช่วงเริ่มต้นที่ 30 นาที ซึ่งส่งผลให้ค่าความเงา (Gloss retention) สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ 
ค าหลัก  การทนทานต่อแสงยูวี, อะคริลิคเรซิน, การออกแบบการทดลอง  
 
Abstract 
This study aims to identify the factors that affect the quality of acrylic resin which seems to be the 
main cause of the fading film problem. To meet this objective, firstly, a root cause analysis was 
performed by utilizing the cause and effect diagram. Therefore, the 3 main factors that potentially 
cause the quality of the acrylic resin can be identified as; the initiator dosage, the temperature of the 
decomposition and the initial reaction time. Then 2 replicates of 2k full factorial design was performed 
with a total number of experiments is 16. The results show that only the main effect of the 3 main 
factors have a significance impact on the Quartz Ultraviolet (QUV) weathering resistance. The results 
reveal that the maximum level of QUV resistance is found when setting initiator dosage at 0.956 part 
by weight, initiator temperature at 80 degree Celsius and retention time at 30 minutes. 

mailto:albump231@gmail.com*
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Keywords:  QUV resistance, Acrylic resin, Design of Experiment  
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมพอลิ เมอร์ถือ เป็ นอุตสาหกรรมที่ มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  มีการ
ส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับที่  4  รองจาก
อุตสาหกรรม     ยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
, อัญมณีและเครื่องประดับ[1]    
 งานวิจัยฉบับน้ีท าการศึกษากระบวนการสังเคราะห์เรซิ
นในกลุ่มอะคริลิค โดยโรงงานกรณีศึกษาได้ท าการผลิต
อะคริลิคเรซิน  2 ประเภท คือ อะคริริคอีมัลชั่น (Acrylic 
Emulsion) และอะคริลิคโซลูชั่น (Acrylic Solution) จาก
การเก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายนปี 2559 พบ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพของเรซิน หลังจากน าเรซิ
นในกลุ่มอะคริลิคโซลูชั่นไปเคลือบลงบนกระเบื้องหลังคา
คอนกรีต ดังน้ี ฟิล์มซีด, ความแข็งของฟิล์ม, คราบขาว, การ
ฝังตัวของฝุ่นผงและเฉดสี  จากการใช้แผนภูมิพาเร โต
วิเคราะห์พบข้อร้องเรียนจากปัญหาฟิล์มซีด ถือเป็นปัญหา
หลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 57.5 ของจ านวนชิ้นงานเสียทั้งหมด 
 ดังน้ันงานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผล ต่อคุณภาพของของอะคริลิคเรซิน และเพ่ือห า
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตอะคริลิคเรซิน       
โดยท าการวัดค่าความเงา เป็นค่าตอบสนองในการทดลอง 
โดยต้องการปรับค่าความเงาให้สูงขึ้นและให้มี     ค่ามากกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์ (ตามมาตรฐาน) 
 
2. แผนการทดลอง 
    แผนการทดลองเพ่ื อแ ก้ปั ญห าฟิล์ มซีด ดังกล่ าวมี
กระบวนการดังน้ีคือเริ่มจากวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ระบุ
สาเหตุหลักของปัญหาและออกแบบการทดลองเพ่ือหา
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม 
2.1 การทดลองเบ้ืองต้น 
 การทดลองเบื้องต้นเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาโดยการระดมความคิดจากทีมงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายเทคนิคและบริการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ในสายการผลิตและผู้ จัดการฝ่ายผลิตของลูกค้า โดยใช้

แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) พบสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เรซินไม่ได้คุณภาพ จากน้ันจึงท าการ
วิเคราะห์หาสาเห ตุโดยวิธีการระดมสมองจากทีมงาน
ผู้ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือระบุถึงปัจจัยที่ท า
ให้เรซินไม่ได้คุณภาพโดยใช้แผนภูมิก้างปลา(Cause and 
Effect Diagram) อีกครั้ง ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบคือ
(1) ตัวริเริ่มปฏิกิริยา เน่ืองจากตัวริเริ่มปฏิกิริยาส่งผลให้
น้ าหนักโมเลกุลเพ่ิมขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความแข็งแรงของฟิล์ม 
(2) อุณหภูมิการแตกตัวของตัวริเริ่ม เน่ืองจากมีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาของอะคริลิคเรซินและ   (3)ระยะเวลาใน
การท าปฏิกิริยาในช่วงเริ่มต้น เน่ืองจากช่วงเริ่มต้นถ้าการคาย
ความร้อนไม่สม่ าเสมอจะส่งผลต่อโครงสร้างของสายโซ่พอลิ
เมอร์เป็นสาเหตุท าให้ค่าความแข็งแรงของฟิล์มลดลง  
2.2  การออกแบบเพ่ือหาระดับที่เหมาะสมของปัจจัย  
 งานวิ จั ย น้ี ไ ด้ท าก าร ออกแ บ บ การท ดลองเชิ ง
แฟคทอ เรียล เต็ม รูป แบ บ  2ระดับ  (2k Full Factorial 
Design) ทั้งน้ีปัจจัยตัวริเริ่มปฏิกิริยาได้ท าการทดลองที่  2 
ระดับคือ 0.956 และ 1.195 ส่ วนโดยน้ าห นัก เน่ืองจาก
ค่าปัจจุปันที่ ใช้ คือ 2.390 ส่วนโดยน้ าหนักซึ่งมากเกินไป
ส่งผลให้น้ าหนักโมเลกุลน้อยท าให้ความแข็งแรงลดลง ปัจจัย
ที่สองคือ อุณหภูมิการแตกตัว โดยปัจจุปันต้ังอุณหภูมิที่ 100 
องศาเซลเซียส จึงท าการทดลองโดยปรับค่าให้อยู่ที่ 80 และ 
120  องศาเซลเซียส ปัจจัยที่สามคือ ระยะเวลาในการท า
ปฏิกิริยา ค่าที่ใช้ ปจัจุปันคือ 40 นาที จากข้อมูลการผลิตเดิม
พบว่าการคายความร้อนใช้เวลาเฉลี่ย 20 นาที ดังน้ันการ
ทดลองจึงปรับระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาให้น้อยลงที่ 20 
และ 30 นาที การก าหนดระดับของปัจจัยที่ท าการศึกษาสรุป
ดังตารางที่ 1 การออกแบบการทดลองได้มีการท าซ้ า 2 ครั้ง 
ดังน้ันจึงมีการทดลองทั้งหมด   23*2 = 16 การทดลอง        
 จากน้ันได้ท าการทดลองโดยน าเรซินมาเคลือบฟิล์มลง
บนแผ่นทดสอบและท าการทดสอบด้วยเครื่อง Quartz 
Ultraviolet (QUV) weathering resistance วัด ค่าความ
เงา (Gloss retention)[2]   ที่มุม 60 องศาที่ 72 ชั่วโมงเป็น
ค่าตอบสนอง โดยท าการวัดสามจุดบนแผ่นทดสอบและน าค่า
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มาเฉลี่ยและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้  
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดระดับปัจจัยท่ี ท าการศึกษา   

 
3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล 
 ท าการรวบรวมข้อมูลและน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรม Minitab Version 17 โดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบข้อสมมุติของค่าความผิดพลาด (Residuals) เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง โดยการ
ตรวจสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ศูนย์ ความแปรปรวนคงที่ และเป็นอิสระต่อกัน  ตรงตามข้อ
สมมติฐานเบื้องต้นของการออกแบบการทดลองหรือไม่ 
พบว่ารูปแบบของค่าความผิดพลาดเป็นไปตามเง่ือนไขตาม
หลั กก าร  ) (0, NID ~ 2  ทั้ ง 4 ป ระการ  ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 1   

รูปท่ี 1 การทดสอบค่าความผิดพลาดของแบบจ าลอง 
 
 
 

     ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนก าหนดระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95%      (α = 0.05) แสดงดังรูปที่ 2  จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลพบว่า ผลกระทบร่วม 2 
ปัจจัย  ไม่มีผลกระทบต่อค่าตอบสนอง[3]           (P-
value > 0.05) ดังน้ันจึงท าการพิจารณาปัจจัยหลักทั้ง 3 
ปัจจัย ทั้งน้ีพบว่า ปัจจัยหลักทั้ง 3 ปัจจัย[4]  คือ ค่าจ านวน
ตัวริเริ่มปฏิกิริยา (P-value = 0.000) อุณหภูมิการแตกตัว
ของตัวริเริ่ม (P-value = 0.000) และระยะเวลาในการท า
ปฏิกิริยาในช่วงเริ่มต้น (P-value = 0.002)  มีผลกระทบต่อ
ค่าตอบสนองที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จากน้ันจึงได้ท าการ
พิจารณากราฟผลกระทบหลักของแต่ละปัจจัย ดังแสดงในรูป
ที่ 3 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อค่า
ความเงา 

 
     จากรูปที่ 3 จะได้ว่า ค่าพารามิเตอร์ของแต่ละปัจจัยที่ท า
ให้เกิดค่าความเงามากที่สุด (หรือค่าความเงาที่มี ค่าตาม
มาตรฐานมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์) คือ  

-  จ านวนตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ 0.956 ส่วนโดยน้ าหนัก  
-  อุณหภูมิการแตกตัวของตัวริเริ่มที่  80 องศาเซลเซียส  
-  ระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาในช่วงเริ่มต้นที่ 30 นาที  

 
ปัจจัย 

 
ค่าท่ีใช้ 
ปัจจุปัน 

ระดับการทดลอง  
หน่วย 

Low   
(-) 

High 
(+)                        

1.จ านวน   ตัว
ริเริ่มปฏิกิริยา 

2.390 0.956 1.195 ส่วนโดย
น้ าหนัก 

2.อุณหภูมิการ
แตกตัว 

100 80 120 องศา
เซลเซียส 

3.ระยะเวลาใน
การท าปฏิกิริยา 

40 20 30 นาที 
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รูปท่ี 3 ผลกระทบหลักของปัจจัยจ านวนตัวริเริ่ม  อุณหภูมิการแตกตัว 

และระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา 

 
4. สรุป 
     จากการวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการออกแบบการทดลอง
แฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ  3 ปัจจัย 2 ระดับ ท าซ้ า 2 ครั้ง 
และได้ท าการทดลองทั้ งหมด 16 การทดลอง พบว่า
ผลกระทบร่วม 2 ปัจจัยไม่มีผลกระทบต่อค่าความเงา ส่วน
ผลกระทบหลักของทั้ง 3 ปัจจัย มีผลต่อค่าความเงาที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยที่ค่าพารามิเตอร์ของแต่ละปัจจัยที่ท าให้
ค่าความเงามากที่สุดและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ จ านวนตัว
ริเริ่มที่   0.956 ส่วนโดยน้ าห นัก อุณหภูมิการแตกตัวที่          
80 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาที่ 30 นาที   
     

5. ข้อเสนอแนะ 
     จากผลงานวิจัยน้ีท าให้ทราบได้ว่าโรงงานผลิตอะคริลิคเร
ซินที่ใช้ในงานเคลือบหลังคา สามารถน าวิธีการทางสถิติไป
ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการสังเคราะห์เรซินในห้องปฏิบัติการ
และสามารถขยายผลไปยังกระบวนการผลิตจริง ทั้งน้ีใน
กระบวนการต่อไปคือท าการยืนยันผลการทดลองโดยน าค่า
ค่าพารามิเตอร์ของแต่ละปัจจัยที่ท าให้ค่าความเงามากที่สุด
ไปปรับใช้ในกระบวนการเคลือบฟิล์มและท าการทดสอบ       
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ต้องเผชิญ
กับการสภาพแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันผู้ประกอบการจะต้องมีการบรหิารต้นทุนธุรกิจโลจิสติกส์ ให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด จึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์วิธีการต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับองค์กร
อื่นๆ  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจในการจัดเส้นทาง
ขนส่งของยานพาหนะที่มีความซับซ้อน ภายใต้เง่ือนไขกรอบเวลาที่สามารถส่งสินค้าได้, ข้อจ ากัดในด้านปริมาณความจุ
ของรถขนส่ง และความสามารถของลูกค้าในการรองรับประเภทของรถขนส่ง และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหา
ค าตอบของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือหาเส้นทางการขนส่งที่มีต้นทุนการขนส่งต่ าที่สุด ซึ่งผลลัพธ์พบว่ามีการใช้
ยานพาหนะในการขนส่ง 12 คัน โดยมีระยะการเดินทางทั้งหมด 1,383 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นระยะการเดินทางของรถ 6 
ล้อ 392 กิโลเมตรและระยะการเดินทางของรถ 10 ล้อ 992 กิโลเมตร โดยที่วิธีการแบบเดิมมรีะยะการเดินทางทั้งหมด 
1,391 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นระยะการเดินทางของรถ 6 ล้อ 184 กิโลเมตรและระยะการเดินทางของรถ 10 ล้อ 1,207 
กิโลเมตร และมีต้นทุนในการขนส่งทั้งหมด 251,195 บาท/เดือน เทียบกับค่าใช้จ่ายส าหรบัการขนส่งแบบเดิมคือ 
262,613 บาท/เดือน สามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้ 11,419 บาท/เดือน 
ค าหลัก  ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งของยานพาหนะ, ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์,  ต้นทุนการขนส่ง 

 
Abstract 
The logistics industry is continuing to grow rapidly and that leads logistics related organizations have 
to confront the competitive atmosphere. Consequently many firms have to manage their logistics 
cost saving in order to make the highest profit as possible. Also, those are necessary to determine 
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new strategies to reduce the cost of logistics, increase service level, and enhance competitiveness to 
clients. This research proposes a mathematical model to help clients cope with their complex vehicle 
routing problem associated to time window, capacity restriction, and condition of customer to deal 
with the type of truck. We employ computer programing to find the solution of the mathematical 
model, resulted in providing information of the shortest distance and minimize transportation cost . 
The results show that 12 vehicles will be used for the transportation of 1,383 km, divided into 
medium trucks (six-wheel)  for 392 km and trucks  992 km according to the original total distance of 
1,391 kilometers, which is divided into medium trucks for 184 km and trucks for 1,207 km. and a total 
shipping cost of 251,195 baht / month compared to that of existing of 262,613 baht / month, It which 
saves  transportation cost up to 11,419 baht / month. 
Keywords:  Vehicle routing problem, mathematical model, transportation cost 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรม ด้านโล จิสติกส์มีการเติบโตขึ้นอย่ าง
รวดเร็ว ท าให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ต้องเผชิญ
กับการสภาพแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น จ านวนของคู่แข่งทาง
การตลาดที่เพ่ิมมากขึ้นและต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ดังน้ัน
ผู้ประกอบการจะต้องมีการบริหารต้นทุนการผลิตให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์วิธีการต่าง ๆ เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับ
องค์กรอื่น ๆ  ซึ่งบริษัทกรณีศึกษาเป็นองค์กรที่มีธุรกิจในการ
กระจายสินค้า ท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ถือเป็นตัวแปรส าคัญใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการลดต้นทุนโล
จิสติกส์ยังสามารถเพ่ิมก าไรของบริษัทให้สูงขึ้นได้ โดยจาก
รายงานของส านักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่าปี 2557 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมี
มูลค่ารวมประมาณ 1,868.50 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยแบ่งได้เป็น 
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าร้อยละ 51.80 ต้นทุนค่าเก็บรักษาสินค้า
คงคลังร้อยละ 39.00  และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ร้อยละ 9.20 [1] แสดงให้เห็นว่าต้นทุนค่าขนส่งมี
สัดส่วนมากที่สุด ดังน้ันการปรับปรุงวิธีการขนส่ง เพ่ือให้
ต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุดจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่ง  
 ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษา เป็นบริษัทกระจายสินค้า
ป ร ะ เภ ท เค รื่ อ ง ด่ื ม  ใน จั งห วั ด แ ห่ งห น่ึ งท า งภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยได้มีการกระจาย
สินค้าให้กับร้านค้าต่างๆในจังหวัด การขนส่งในปัจจุบัน 
พนักงานขับรถได้ก าหนดเส้นทางในการขนส่งขึ้นเองโดยใช้
ประสบการณ์จากความเคยชินและความรู้สึก ท าให้รูปแบบ
การขนส่งไม่ได้มาตรฐาน เป็นผลท าให้สูญเสียมูลค่าเวลา 
และมีต้นทุนสูงเกินความจ าเป็น ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงท าการ
ปรับปรุงเส้นทางการขนส่งเพ่ือลดเวลาและต้นทุนในการ
ขนส่งให้น้อยที่สุด โดยใช้รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์มา
ช่วย 
 
2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ปัญหาการจัดเส้นทางของยานพาหนะ 
 ปัญหาการ จัดเส้นทางของยานพาหนะ (Vehicle 
Routing Problem : VRP) เป็นรูปแบบหน่ึงของวิธีในการ
ด าเนินการแก้ปัญหาการขนส่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ
เส้นทางการเดินรถจากผู้ส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าให้เหมาะสม
ที่สุดโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและข้อจ ากัดในการขนส่งต่างๆ [2] 
เช่น กรอบเวลาในการขนส่งสินค้า   ความต้องการของลูกค้า
แต่ละพ้ืนที่ในการรับสินค้า เพ่ือให้มีต้นทุนน้อยที่สุดหรือมี
ระยะทางรวมหรือระยะเวลาในการส่งสินค้าต้องน้อยที่สุด 
ตัวอย่างรูปแบบการจัดเส้นทางขนส่งของยานพาหนะแสดง
ในรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 ตัวอย่างรูปแบบการจัดเส้นทางขนส่งของยานพาหนะ  

 

2.2 การหาค าตอบโดยการใช้ ตัวแบบ สมการทาง
คณิตศาสตร์ 
 การใช้ตัวแบบสมการทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ 
คือ การประยุกต์น าสมการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการ
แก้ปัญหา การวางแผน หรือการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ใน
อนาคต โดยการเก็บข้อมูล และก าหนดข้อสมมุติฐาน เพ่ือ
สร้างสมการตัวแบบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง [3] โดยใน
งานวิ จัย ขอ ง สุ ธี ระ  ตรั งคิ ณี  ได้ มีก ารน าสม การท าง
คณิตศาสตร์มาใช้ในการจัดเส้นทางเดินรถของยานพาหนะ
เพ่ือให้ได้ต้นทุนต่ าที่สุด [4] 
 
3.การด าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ท าก าร เก็บ ข้อมู ล ต่ างๆ จากบ ริษั ท
กรณีศึกษา ประกอบด้วย จ านวนลูกค้า และระยะทางในการ
เดินทาง, ข้อมูลข้อจ ากัดต่างๆของลูกค้า, ประเภทและความ
จุของรถขนส่ง, ข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า 
3.2 พัฒนารูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ 

สร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือออกแบบการ
เดินทางจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังลูกค้า โดย พิจารณา
เง่ือนไขด้าน กรอบเวลาที่สามารถรับสินค้าของลูกค้า, ความ
ต้องการของลูกค้า, ความจุของรถบรรทุก, ความสามารถใน
การรองรับประเภทรถบรรทุกของลูกค้า โดยให้มีต้นทุนต่ า
ที่สุด 

เมื่อก าหนดให้ 
𝑖   คือ คลังสินค้าหรือตัวแทนจ าหน่ายจุดที่ 

𝑖   
𝑗   คือ คลังสินค้าหรือตัวแทนจ าหน่ายจุดที่

 𝑗  

𝑘  คือ ยานพาหนะคันที่ 𝑘  
𝑁  คือ จ านวนของคลังสินค้าและตัวแทน

จ าหน่าย 
K  คือ จ านวนของยานพาหนะ 
𝐶𝑘 คือ ต้นทุนของการขนส่งในหน่วย บาท/

กิโลเมตร ของยานพาหนะคันที่ 𝑘  
𝐷𝑖𝑗 คือ ระยะทางจาก 𝑖 ไป 𝑗 

𝑄𝑖 คือ ความต้องการสินค้า ณ จุดที่ 𝑖  
𝐶𝐴𝑃𝑘   คือ ความจุของยานพาหนะคันที่ 𝑘 
𝑇𝐷𝑖 คือ ระยะทางที่ เดินทางทั้งหมดจนถึง

ลูกค้ารายที่ 𝑖 
𝑇𝑀𝐸𝑖 คือ เวลาที่ เร็ วที่ สุดที่ ลู ก ค้ารายที่  𝑖 

สามารถรับสินค้าได้ 
𝑇𝑀𝐿𝑖 คือ  เว ล าที่ ช้ าที่ สุ ดที่ ลู ก ค้ าราย ที่  𝑖 

สามารถรับสินค้าได้ 
𝑇𝑀𝐴𝑖 คือ เวลาเดินทางรวมจนถึงลูกค้ารายที่ 𝑖 
𝐿𝐼𝑀𝑖 คือ ความสามารถในการรองรับประเภท

ของรถสินค้าของลูกค้ารายที่ 𝑖 
𝑇𝑀𝐴𝑋 คือ เวลารวมที่สามารถเดินทางได้ 
𝐷𝑀𝐴𝑋 คือ ระยะทางที่สามารถเดินทางได้ 
𝑇𝑀𝑃𝐾𝑀คือ  เว ล าที่ ใช้ ไป ต่ อการ เดินท าง 1

กิโลเมตร 
𝑋𝑘𝑖𝑗 เท่ากับ 1 เมื่อมีการเดินทางจาก 𝑖 ไป 𝑗 

ด้วยยานพาหนะ 𝑘  
เท่ากับ 0 เมื่อไม่มีการเดินทางจาก 𝑖ไป 
𝑗 ด้วยยานพาหนะ 𝑘 

𝑈𝑘𝑖 คือ ตัวแปรตัดสินใจเพ่ือก าจัดเส้นทาง
เดินวนรอบไม่ครบ 

𝑌𝑘𝑖 เท่ากับ 1 เมื่อตัวแทนจ าหน่ายรายที่  𝑖 

ถูกเดินผ่านโดยยานพาหนะ k  
เท่ากับ 0 เมื่อตัวแทนจ าหน่ายรายที่ 𝑖ไม่
ถูกเดินผ่านโดยยานพาหนะ k 

โดยมีตัวแบบสมการทางคณิตศาสตร์ดังน้ี 
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สมการเป้าหมาย 
Min ∑ ∑ 𝐶𝑘𝐷𝑖𝑗𝑋𝑘𝑖𝑗

N
j=0

K
k=1     (1) 

สมการที่  1 คือ สมการเป้าหมายเพ่ือหาตัวแปร
ตัดสินใจ 𝑋𝑘𝑖𝑗 ที่จะท าให้ได้ต้นทุนในการขนส่งน้อยที่สุด 
สมการข้อจ ากัด 

∑ 𝑋𝑘1𝑗
N
j=2 ≤ 1 ; ∀k    (2) 

 สมการที่ 2 คือ สมการข้อจ ากัดเพ่ือรับประกันว่า
ทุกยานพาหนะที่ k  จะสามารถเดินทางจากคลังสินค้าไปยัง
ลูกค้ารายที่ j อย่างน้อย 1 ราย 

∑ 𝑋𝑘𝑖𝑝 − ∑ 𝑋𝑘𝑝𝑗 =N
j=1

N
i=1 0 ; ∀p, ∀k  (3) 

 สมการที่ 3 คือ สมการข้อจ ากัดเพ่ือรับประกันว่า
ในลูกค้ารายที่ p จะมีรถขนส่งเข้าและออกเท่ากัน 1 ครั้ง 

∑ 𝑌𝑘𝑖
K
k=1 = 1 ; ∀i เม่ือ 𝑖 > 1    (4) 

 สมการที่ 4 คือ สมการข้อจ ากัดเพ่ือรับประกันว่า
ลูกค้ารายที่ 𝑖 จะต้องมียานพาหนะผ่านเพียง 1 คัน 

∑ 𝑄𝑖𝑌𝑘𝑖
N
i=2 ≤ 𝐶𝐴𝑃𝑘 ; ∀k   (5) 

 สมการที่ 5 คือ สมการข้อจ ากัดเพ่ือรับประกันว่า
ยานพาหนะจะไม่สามารถบรรทุกเกินความจุของยานพาหนะ
น้ันๆได้ 

𝑌𝑘𝑖 ≤ ∑ 𝑋𝑘𝑗𝑖
N
j=1  ; ∀i, ∀k เม่ือ 𝑖 > 1  (6) 

 สมการที่ 6 คือ สมการข้อจ ากัดเพ่ือรับประกันว่า
จะมีการขนส่งไปที่ลูกค้านายที่ที่ 𝑖 ได้ก็ต่อเมื่อยานพาหนะคัน
ที่ k เดินทางมาจากลูกค้ารายที่ j ใดที่หน่ึงเท่าน้ัน 

∑ ∑ 𝑋𝑘𝑖𝑗
N
i=1

K
k=1 ≥ 1 ; ∀j เม่ือ 𝑗 > 1  (7) 

 สมการที่ 7 คือ สมการข้อจ ากัดเพ่ือรับประกันว่า
ลูกค้ารายที่ j ใด ๆ จะได้รับการเดินผ่านด้วยยานพาหนะ k 
ใด ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยใช้เส้นทางที่ผ่านมาจากตัวแทน
จ า ห น่ า ย ที่  𝑖 ใ ด ๆ  𝑈𝑘𝑖 ≥ 𝑈𝑘𝑗 + 𝑄𝑖 − 𝐶𝐴𝑃𝑘 +

(𝐶𝐴𝑃𝑘 ∗ (𝑋𝑘𝑖𝑗 + 𝑋𝑘𝑗𝑖)) − (𝑋𝑘𝑖𝑗 ∗ (𝑄𝑖 + 𝑄𝑗)) 

; ∀i, ∀j, ∀k  เม่ือ 𝑖 ≠ 𝑗 และ 𝑗 ≠ 1        (8) 
𝑈𝑘𝑖 ≤ 𝐶𝐴𝑃𝑘 − 𝑋𝑘1𝑖(𝐶𝐴𝑃𝑘 − 𝑄𝑖) ; ∀i, ∀k   (9) 

𝑈𝑘𝑖 ≥ 𝑄𝑖 + ∑ 𝑄𝑖𝑋𝑘𝑗𝑖
N
j=2   ; ∀i, ∀k    (10) 

 สมการที่  8-10 คือ สมการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ทัวร์ย่อย 

𝑇𝐷𝑗 ≥ 𝐷1𝑗 ∗ 𝑋𝑘1𝑗  ; ∀j    (11) 
    𝑇𝐷𝑗 ≥ 𝑇𝐷𝑖 + 𝐷𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑘𝑖𝑗 − 𝐷𝑀𝐴𝑋 ∗ (1 − 𝑋𝑘𝑖𝑗)  

  ; ∀i, ∀j , ∀k เม่ือ 𝑖 > 1    (12) 

 สมการที่ 11-12 คือสมการที่ค านวนหาระยะทาง
ทั้งหมดที่เดินทางจนถึงลูกค้ารายที่ j 

𝑇𝐷1 ≤ 𝐷𝑀𝐴𝑋    (13) 
 สมการที่  13 คือสมการที่ ระบุว่าระยะทางเมื่ อ
เดินทางกลับมาถึงคลังสินค้าต้องไม่เกินระยะทางสูงสุดที่
สามารถเดินทางได้ 

𝑌𝑘𝑖 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝑘 ≤ 𝐿𝐼𝑀𝑖  ; ∀i, ∀k    (14) 
 สมการที่ 14 คือสมการข้อจ ากัดเพ่ือรับประกันว่า
ลูกค้ารายที่ 𝑖  จะไม่สามารถรับประเภทของยานพาหนะที่
เกินกว่าความสามารถในการรองรับของลูกค้ารายน้ันได้ 
  𝑇𝑀𝐴𝑗 ≥ 𝑇𝑀𝐴𝑖 + (𝑇𝑀𝑃𝐾𝑀 ∗ 𝐷𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑘𝑖𝑗) − (𝑇𝑀𝐿𝑖 ∗

𝑋𝑘𝑖𝑗)   ; ∀i, ∀j, ∀k เม่ือ 𝑗 > 1 และ 𝑖 ≠ 𝑗  (15) 
 สม การที่  15  คื อ  ส ม การ เพ่ื อห าเวล า เมื่ อ
ยานพาหนะเดินทางถึงลูกค้ารายที่ j 

𝑇𝑀𝐸𝑗 ≤ 𝑇𝑀𝐴𝑗 ≤ 𝑇𝑀𝐿𝑗 ; ∀j  (16) 
 สมการที่ 16 คือ สมการข้อจ ากัดเพ่ือรับประกันว่า
ยานพาหนะจะเดินทางถึงลูกค้ารายที่ j ภายในกรอบเวลาที่
ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ 
𝑇𝑀𝐴𝑗 + (𝑇𝑀𝑃𝐾𝑀 ∗ 𝐷𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑘𝑖𝑗) ≤ 𝑇𝑀𝐴𝑋    

 ; ∀i, ∀j, ∀k เม่ือ 𝐽 > 1 และ 𝑖 ≠ 𝑗  (17) 
 สมการที่ 17 คือ สมการข้อจ ากัดที่รับประกันว่า
ยานพาหนะจะใช้เวลาเดินทางไม่เกินเวลาสูงสุดที่สามารถ
เดินทางได้ 

𝑋𝑘𝑖𝑗 = {0,1}  ; ∀i, ∀j, ∀k  (18) 
 สมการที่ 18 คือ ตัวแปรตัดสินใจ 𝑋𝑘𝑖𝑗 มีค่าเท่ากับ 
1 เมื่อ เลือกเดินทางจาก 𝑖 ไปยัง j และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อ ไม่
เลือกเส้นทางน้ัน 

𝑌𝑘𝑖 = {0,1} ; ∀i, ∀k   (19) 
สมการที่  19 คือ ตัวแปรตัดสินใจ 𝑌𝑘𝑖 มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อ 
ยานพาหนะ k เดินทางผ่ าน 𝑖 และมี ค่าเท่ ากับ  0 เมื่ อ 
ยานพาหนะ k ไม่ผ่าน 𝑖 
3.3 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาผลลัพธ์ 
 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือค านวนหาการจัด
เส้นทางเดินรถของยานพาหนะโดยใช้โปรแกรม Lingo 13.0  
3.4 การตรว จสอบ โป รแกรม รู ปแบ บ สมการท าง
คณิตศาสตร์ 
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 ท าการตรวจสอบโปรแกรมโดยการน าไปใช้หา
ค าตอบของปัญหาขนาดเล็กที่มีลูกค้าเพียง 3 แห่ง จากน้ัน
น าไปเปรียบเทียบกับค าตอบที่มีต้นทุนต่ าที่สุด ซึ่งผลลัพธ์ที่
ได้จากโปรแกรมน้ันมีค่าเท่ากันกับค าตอบที่มีต้นทุนต่ าที่สุด 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.) จ านวนลูกค้า และระยะทางในการเดินทางแต่ละ
เส้นทาง โดยข้อมูลระยะทางของลูกค้าแสดงดัง
ตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลระยะทางของลูกค้า 

 
 

2.) ข้อมูลข้อจ ากัดต่างๆของลูกค้า ประกอบคือ กรอบ
เว ล าที่ ส า ม า ร ถ รั บ สิ น ค้ า ไ ด้ ข อ งลู ก ค้ า , 
ความสามารถในการรองรับรถบรรทุกของลูกค้า 
แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลข้อจ ากัดของลูกค้า 

 

3.) ประเภทและความจุของรถขนส่งของบริษัท
กรณีศึกษา แสดงดังตารางที่ 3 โดย 1 พาเลท
เท่ากับสินค้า 75 ลัง 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลยานพาหนะ 

 
 

4.) ข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า แสดง
ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลปริมาณความต้องการของลูกค้า 

 
 

5.) ข้อมูลต้นทุนการขนส่งของรถบรรทุกสินค้าทั้ง 2 
ขนาด ซึ่งประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, ค่ายาง, 
ค่าบ ารุงรักษา, ค่าจ้างพนักงานขับรถ โดยจะอยู่ใน
รูป บาท/กิโลเมตร [5] สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 
5 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลต้นทุนของยานพาหนะ 

 
 

4.2 ผลการจัดเส้นทางของยานพาหนะ  
ในการค านวนจะแบ่ งการ จัดเส้ นทางเดินรถ

ออกเป็นสองส่วนโดยดูจากปริมาณความต้องการของลูกค้า 
หากลูกค้ารายที่ j มีปริมาณความต้องการมากกว่าความจุ

D i j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

1 - 3 4 4 6 1 4 2 5 5 5 3 7 7 0 6 0 1 0 3 1 4 9 8

2 3 - 4 2 6 0 4 1 5 3 5 1 4 6 9 5 8 1 0 2 1 4 7 7

3 4 4 4 2 - 6 7 7 9 8 2 8 0 3 6 5 0 3 9 8 3 1 0 2 3 6

4 6 1 6 0 6 7 - 1 0 1 6 6 6 7 5 8 2 0 5 0 5 0 1 3 9 5 8

5 4 2 4 1 7 9 1 0 1 - 8 8 8 6 4 4 1 0 9 9 9 1 4 2 1 7 2 4 6

6 5 5 5 3 8 2 6 6 8 8 - 2 4 8 8 6 1 0 0 1 1 2 1 8 9 5 1

7 5 3 5 1 8 0 6 7 8 6 2 - 4 6 8 6 9 8 1 1 2 1 8 7 4 9

8 7 4 3 6 5 8 4 4 4 8 4 6 - 6 5 5 4 9 8 1 4 3 2

9 7 0 6 9 5 0 2 0 1 0 9 8 6 8 6 6 5 - 3 5 3 7 1 2 4 6 5

1 0 6 0 5 8 3 9 5 0 9 9 1 0 0 9 8 5 4 3 5 - 5 2 8 9 5 4

1 1 1 0 3 1 0 2 8 3 5 0 1 4 2 1 1 2 1 1 2 9 8 3 7 5 2 - 1 4 0 9 8

1 2 1 4 9 1 4 7 1 0 2 1 3 9 1 7 2 1 8 9 1 8 7 1 4 3 1 2 4 8 9 1 4 0 - 1 4 3

1 3 8 7 3 6 5 8 4 6 5 1 4 9 2 6 5 5 4 9 8 1 4 3 -

ลู ก ค้ า ร า ย ที่  i T M E i T M L i L IM i
1  ( D C ) - - -

2 1 0 .3 0 1 6 .0 0 6  ล้ อ
3 1 0 .3 0 1 5 .0 0 6  ล้ อ
4 1 0 .3 0 1 5 .0 0 1 0  ล้ อ
5 9 .3 0 1 5 .3 0 6  ล้ อ
6 9 .0 0 1 5 .0 0 1 0  ล้ อ
7 8 .0 0 1 7 .0 0 1 0  ล้ อ
8 9 .0 0 1 5 .3 0 6  ล้ อ
9 8 .0 0 1 8 .0 0 1 0  ล้ อ

1 0 8 .3 0 1 4 .0 0 1 0  ล้ อ
1 1 8 .0 0 1 5 .0 0 1 0  ล้ อ
1 2 1 0 .0 0 1 4 .3 0 1 0  ล้ อ
1 3 8 .3 0 1 6 .0 0 1 0  ล้ อ

ข น า ด ข อ งร ถ ข น ส่ ง ป ริ ม า ณ ค ว า ม จุ  ( พ า เล ท )
6  ล้ อ 8

1 0  ล้ อ 1 2

ลู ก ค้ า ร า ย ที่  i Q i  ( พ า เล ท )

1  ( D C ) -

2 6

3 7
4 7
5 7
6 1
7 1 6
8 1
9 2

1 0 1 8
1 1 2
1 2 1 3
1 3 4 2

ข น า ด ข อ งร ถ ข น ส่ ง ต้ น ทุ น  ( บา ท /กิ โ ล เม ต ร )
6  ล้ อ 5 .6 7

1 0  ล้ อ 7 .5 1
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ของยานพาหนะ จะพิจารณาให้ยานพาหนะวิ่งเต็มคันรถ 
และน าส่วนที่เหลือไปค านวนรวมกับลูกค้าที่มีความต้องการ
ไม่เต็มความจุของยานพาหนะ โดยจะได้ผลการจัดเส้นทาง
เดินรถของยานพาหนะดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6 การจัดเส้นทางเดินรถของยานพาหนะ 

 
 
 5. สรุปผล 
 ผล ลั พ ธ์ พ บ ว่ าก าร ใช้ รู ป แ บ บ ส ม ก าร ท าง
คณิตศาสตร์เพ่ือหาค าตอบของปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ
จากกรณีศึกษาน้ีจะใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้งหมด 12 
คัน โดยมีระยะการเดินทางทั้งหมด 1,383 กิโลเมตร ซึ่ง
แบ่งเป็นระยะการเดินทางของรถ 6 ล้อ 392 กิโลเมตรและ
ระยะการเดินทางของรถ 10 ล้อ 992 กิโลเมตร จากระยะ
เดิม คือ ระยะการเดินทางทั้ งหมด 1,391 กิโลเมตร ซึ่ ง
แบ่งเป็นระยะการเดินทางของรถ 6 ล้อ 184 กิโลเมตรและ
ระยะการเดินทางของรถ 10 ล้อ 1,207 กิโลเมตร และมี
ต้นทุนในการขนส่งทั้งหมด 251,195 บาท/เดือน จากเติม 
262,613 บาท/เดือน สามารถลดต้นทุนการขนส่ งลงได้ 
11,419 บาท/เดือน  ท าให้ผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายที่ ดีกว่า
วิธีการแบบเดิม 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาในงานวิจัยน้ีมีลูกค้าเพียง 12 แห่ง ซึ่งเป็น
ปัญหาขนาดเล็ก  เมื่ อน าวิธีการใช้ รูปแบบสมการทาง
คณิตศาสตร์น้ีไปใช้กับปัญหาขนาดใหญ่ จะใช้เวลาในการหา
ค าตอบนานขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาว่าในกรณีน้ันสามารถใช้เวลา
ในการหาค าตอบได้นานเพียงใด หากอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถ
ใช้ เวลานานมากในการหาค าตอบได้ ควรจะมีการน า
อัลกอริทึมอื่นๆมาช่วยในการแก้ปัญหา 
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ร ถ คั น ที่ ค ว า ม จุ ( พ า เล ท ) บ ร ร จุ ( พ า เล ท ) เส้ น ท า ง เดิ น ท า ง ร ะย ะท า ง  ( กิ โ ล เม ต ร ) ต้ น ทุ น  ( บ า ท )

1 8 7 1  -  5  -  1 8 4 4 7 6 .0 3

2 8 7 1  -  8  -  2  -  1 1 3 7 3 .6 7

3 8 8 1  -  1 2  -  3  -  1 2 9 5 1 6 6 8 .9 3

4 1 2 1 2 1  -  4  -  6  -  7  -  1 1 8 2 1 3 6 8 .1 6

5 1 2 1 2 1  -  7  -  1 1 0 5 7 9 1 .0 3

6 1 2 1 0 1  -  9  -  1 1  -  1 0  -  1 2 1 9 1 6 4 6 .6 0

7 1 2 1 2 1  -  1 0  -  1 1 1 9 8 9 6 .1 0

8 1 2 1 2 1  -  1 2  -  1 2 9 8 2 2 3 6 .4 9

9 1 2 6  1  -  1 3  -  1 1 7 1 2 6 .0 8

1 0 1 2 1 2 1  -  1 3  -  1 1 7 1 2 6 .0 8

1 1 1 2 1 2 1  -  1 3  -  1 1 7 1 2 6 .0 8

1 2 1 2 1 2 1  -  1 3  -  1 1 7 1 2 6 .0 8
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาผลต่อคุณสมบัติทางกลของรอยเชื่อมพอกผิวแข็งโดยการน า ฟลักซ์ใช้แล้ว
มาใช้ใหม่ในกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์บนวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด ASTM-A36 ด้วยลวดเชื่อม HYUNDAI SC-420S 
ขนาด 3.2 มิลลิเมตร โดยท าการศึกษาเปรยีบเทยีบฟลักซ์ใช้แล้ว 2 ชนิด คือ HYUNDAI S-717 และ LINCOLN WELD 
780 ด้วยอัตราส่วนต่างๆ ระหว่างฟลักซ์ใหม่และฟลักซ์ใช้แล้ว โดยชิ้นงานจะถูกทดสอบความแข็งแรงของแนวเชื่อมด้วยd
การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล (Rockwell hardness test)  และตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางจุลภาค จาก
การศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างทางจุลภาคระหว่างชิ้นงานและแนวเชื่อม (Heat-affected zone, HAZ) พบ
ความแตกต่างที่ชัดเจน โดยโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อมเป็นคาร์ไบด์และมาร์เทน และโครงสร้างจุลภาคของพ้ืนที่ที่
ได้รับความร้อน ประกอบด้วยเฟอรไ์รท์และเพิรล์ไลท์ นอกจากน้ีค่าความแข็งของแนวเชื่อมอยู่ระหว่าง 50-56 HRC ใน
อัตราส่วนของส่วนผสมของฟลักซ์ใหม่และฟลักซ์ใช้แล้ว 100: 0,  90:10 และ 80:20 
ค าหลัก  ฟลักซ,์ กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์,  รอยเชื่อมพอกผิวแข็ง, โครงสร้างจุลภาค 
 

Abstract 
T This study attempts to reuse of slag waste of HYUNDAI S-717 and LINCOLN WELD 780 as a flux in 
submerged arc welding process on ASTM-A36 carbon steel. Slag has been recycled by mixing varying 
percentage of crushed slag with a new flux. Welding wire, HYUNDAI SC-420S 32 mm was used in SAW 
process. The influence of different flux-slag mixture was compared on microstructure and mechanical 
properties of hardfacing, Rockwell Hardness. A comparison of the microstructures of the original and 
the welded specimens (heat-affected zone, HAZ) revealed clear differences. For the heat-affected 
zone (HAZ), the microstructure in both cases consists of ferrite and pearlite phases while the 
microstructures of the original (butt joint) are carbide and martensite phases. In addition, the 

acceptable hardness of the welding specimens 50-56 HRC were obtained in ratio of flux-slag mixture 
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at 100:0, 90:10, and 80:20. 
Keywords:  flux, submerged arc welding process, hardfacing, microstructure 
 
1. บทน ำ 

กระบวนการเช่ือมพอกผิวแข็ง เป็นกรรมวิธีหน่ึงใน
การเติมเน้ือโลหะลงบนช้ินงาน เพื่อให้ผิวของช้ินงานมี
สมบัติในการต้านทานการสึกหรอหรือการกัดกร่อนท่ี
เกิดข้ึนในลักษณะต่าง ๆ การเช่ือมพอกผิวแข็งสามารถ
ด าเนินการด้วยเทคนิคการเช่ือมต่างๆ เช่น กระบวนการ
เช่ือมออกซิ อ เซ ทิ ลีน  (Oxyacetylene gas welding, 
OAW) กระบวนการ เช่ือมอาร์คทังสเตนแก็สปกคลุม 
(Tungsten inert gas, TIG) กระบวนการเช่ือมอาร์คโลหะ
ป ก ค ลุ ม  ( Gas metal arc welding, GMAW) 
กระบวนการเช่ือมอาร์ก ด้วยลวดเช่ือมสารพ อกหุ้ม 
(Shield metal arc welding, SMAW) และกระบวนการ
เ ช่ื อ ม ใ ต้ ฟ ลั ก ซ์  (Submerged arc welding, SAW) 
เห ล่า น้ี จ ะ มี ปร ะ สิท ธิ ภาพ ใน ก าร เ ช่ือม  (Welding 
efficiency) อัตราการซึมลึก (Dilution ratio) และรวมถึง
ต้นทุนในการเช่ือม (Welding cost) ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน
จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้กระบวนการเช่ือมให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ และลักษณะงาน [1] 
 กระบวนการ เช่ือมใต้ฟ ลักซ์  (Submerged arc 
welding, SAW) เป็นกระบวนการเช่ือมท่ีนิยมใช้กันมาก
ในงานอุตสาหกรรม เหมาะกับการเช่ือมงานท่ีหนา งานท่ีมี
ความยาวหรืองานท่ีต้องการคุณภาพของแนวเช่ือมสูง 
นอกจากน้ันยังเหมาะส าหรับเช่ือมพอกผิวเพื่อเพิ่มความ
แข็งให้กับช้ินงานท าให้ช้ินงานมีสมบัติในการต้านทานการ
สึกหรอ การ เช่ือมใต้ฟ ลักช์ คือ  การเช่ือมแบบอาร์ค
ระหว่างลวดเช่ือมเปลือยกับช้ินงาน อาร์คท่ีเกิดข้ึนจะอยู่
ภายใต้การปกคลุมของฟลักซ์ เพื่อป้องกันอากาศไม่ให้
โลหะหลอมท าปฏิกิริยากับอากาศ เพื่อให้เกิดการเช่ือม
พอกผิวท่ีสมบูรณ์ [2] ดังน้ันฟลักซ์จึงมีความส าคัญ และ
เป็นอีกปัจจัยหน่ึงในการก าหนดคุณภาพของแนวเช่ือมใน
กระบวนการเช่ือมพอกผิวแข็ง อย่างไรก็ตามกระบวนการ
เช่ือมพอกผิวแข็งก็ยังมีข้อจ ากัด เน่ืองจากฟลักซ์ ท่ีใช้ใน
กระบวนการเช่ือมพอกผิว จ าเป็นต้องน าเข้ามาจาก

ต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนและระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพิ่ มมาก ข้ึน [3], [4] หากสามารถน าฟ ลักซ์ ท่ี ใช้แล้ว 
(สแลก) กลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณการ 
ใช้ฟลักซ์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการด าเนินการ ดังน้ัน
งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิด โดยการน าฟลักซ์ท่ีใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ โดยการผสมฟลักซ์เก่า (สแลก) และฟลักซ์ใหม่ใน
อัตราส่วนต่างๆ เพื่อศึกษาอิทธิพลต่อโครงสร้างทางโลหะ
วิทยาและทดสอบคุณสมบัติทางกลเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาและพัฒนาในกระบวนการเช่ือมใต้ฟลักซ์ต่อไป 
 
2. วิธีด ำเนินกำรทดลอง 
2.1 กำรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
2.1.1 กำรเตรียมวัสดุ 
 วัสดุท่ีใช้ในการทดลอง  เป็นแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 
เกรด ASTM-A36 100x200x15 มิลลิเมตร และท าความ
สะอาดผิวช้ินงาน เพื่ อขจัด ส่ิงสกปรกต่างๆ  ออกจาก
ผิวหน้าของช้ินงาน จากน้ันเจียรตกแต่งผิวหน้าอีกครั้งด้วย
หินเจียร 
2.1.2 เครื่องเช่ือม และลวดเช่ือม 

การทดลองใช้เครื่องเช่ือมอาร์คใต้ฟลักซ์ รุ่น ZD5-
1000 ระบบ Three Phase Input ซึ่ งสามารถก าหนด
สภาวะในการเช่ือม เช่น ค่ากระแส ความเร็วในการป้อน
ลวด ดังรูปท่ี 1 ใช้ลวดเช่ือม HYUNDAI SC-420S ขนาด 
3.2 มิลลิเมตร ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีดังแสดงในตาราง
ท่ี 1 

 
รปูที่ 1 เครื่อง Submerged Arc Welding 
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ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของลวดเช่ือม HYUNDAI  
SC-420S  

Wire C Si Mn Cr Ni Mo Nb W V 
SC-

420S 
0.3 0.7 1.8 12.2 0.5 1.6 0.15 1.4 0.2 

 
2.1.3 ผงฟลักซ์ และสแลก 
 การทดลองน้ีใช้ผงฟ ลักซ์ส าหรับเช่ือมพอกผิวแข็ง       
2 ชนิด  คือ HYUNDAI S-717 และ  LINCOLN WELD 
780 ดังรูปท่ี 2 ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีดังตารางท่ี 2 
และ 3 ฟลักซ์ท้ังสองมีหน้าท่ีปกคลุมและป้องกันแนวเช่ือม
ไม่ให้ท าปฏิกิริยากับอากาศภายนอกขณะท่ียังไม่เย็นตัว 
 

 

 
รปูที่ 2 ลักษณะผงฟลักซ์ส าหรับเช่ือมพอกผิวแข็ง            

 a) HYUNDAI S-717 b) LINCOLN WELD 780  c) 
สแลก d) ฟลักซ์และสแลกผสม 

 
ตำรำงที่ 2  องค์ประกอบทางเคมีของฟลักซ์ HYUNDAI 
S-717  

No. 
Chemical Composition, wt % 

SiO2 Al2O3+MnO CaO+MgO CaF2 

S-717 10 30 35 10 

 
 
 

ตำรำงที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของฟลักซ์ LINCOLN 
WELD 780 

No. 
Chemical Composition, wt % 

SiO2 MnO CaF2 Na2O Al2O3 Cao TiO2 

780 9 16 11 2 45 1 9 

 
2.2 กำรเช่ือมพอกผิวแข็ง 
 ในการทดลองจะท าการเช่ือมช้ินงานท้ังหมด 2 ช้ัน 
รูปท่ี 3 ซึ่งก าหนดสภาวะในการเช่ือม ดังแสดงรายละเอียด
ในตาราง ท่ี 4 โดยปัจจัยท่ีท าการศึกษาคือ ฟลักซ์ 2 ชนิด 
คือ HYUNDAI S-717 และ LINCOLN WELD 780  และ
อัตราส่วนฟลักซ์ต่อสแลก 1:0, 0.9:0.1, 0.8:0.2, 0.7:0.3, 
0.6:0.4, 0.5:0.5, 0.6:0.4, 0.7:0.3, 0.8:0.2, 0.9:0.1 แ ล ะ 
0:1  
 2.2.1 ข้ันตอนด าเนินการทดลอง 
1. ตัดแผ่นเหล็กด้วยเครื่องเล่ือยกลหล่อเย็นด้วยน้ า ขนาด 
100 mm x 200 mm x 15 mm  
2. ปรับ ตั วแปรในการ เช่ือม  เช่น  กระแสการ เช่ือม 
(Welding current) แ ร ง ดั น อ า ร์ ค ก า ร เ ช่ื อ ม  (Arc 
Voltage) อัตราเร็วในการเช่ือม (m/min) ระยะจากหัวฉีด
ถึงงาน (Nozzle to work) ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 
ท่ี 4 
3. วางช้ินงานเช่ือมในต าแหน่งท่าราบบนแผ่นรองหลังงาน 
จับยึดช้ินงานด้วยอุปกรณ์จับยึดช้ินงาน 
4. เริ่มต้นเช่ือมใต้ฟลักซ์ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการเช่ือม
จากแผ่นยึดช้ินงานจากจุดเริ่มต้น จนไปส้ินสุดท่ีแผ่นยึด
ช้ินงานอีกด้านหน่ึง โดยใช้เทคนิคการเช่ือมแบบเดินไป
ข้างหน้า (Pushing) 
5. เช่ือมเสร็จปล่อยให้ช้ินงานเย็นตัวในอากาศ จึงถอด
ช้ินงานเช่ือมออกจากแผ่นยึดช้ินงาน ลักษณะช้ินงานท่ีได้
หลังการเช่ือมใต้ฟลักซ์ แสดงดังรูปท่ี 3 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1266 

 

ตำรำงที่  4  สภาวะท่ีใช้ในการทดลองเช่ือมพอกผิวแข็ง 
ค่าพารามิเตอร์ 

กระแสการเชื่อม (Welding  
Current) 

300 แอมแปร์ 

แรงดันอาร์คการเชื่อม (Arc 
Voltage) 

35  โวลต ์

มุมเดิน (Travel Angle) 90  องศา 

ขนาดลวดเชื่อม 3.2  มิลลิเมตร 

อัตราเร็วในการเชื่อม (m/min) 0.2 เมตร/0.34 นาที 

ท่าเชื่อม ท่าราบ เดินแนวบนชิ้นงาน 

 

 
รูปที่ 3 a) ช้ินงานเช่ือมพอกผิวแข็ง 1 ช้ัน b) ช้ินงานเช่ือม
พอกผิวแข็ง 2 ช้ัน c) ช้ินงานเช่ือมพอกผิวแข็ง 2 ช้ัน  2 
แนว d) ผิวหน้ารอยเช่ือมช้ินทดสอบ 
 
2.3 กำรทดสอบควำมแข็ง (Hardness test) 
 โดยท า ก าร ทดสอบ ความ แข็งแบ บ Rockwell  
Hardness  โดยใช้หัวกดเพชรมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย 
น้ าหนักในการกด (Major load) อยู่ท่ี 150 kgf กดค้างไว้ 
เป็นเวลา 10 วินาที โดยแนวเช่ือมแต่ละแนวจะถูกทดสอบ
ค่าความแข็งท้ังหมด 6 จุด 
 

 
รปูที่ 4 การทดสอบความแข็งแบบ Rockwell  Hardness 

2.4 ตรวจสอบคุณภำพงำนเช่ือมทำงโลหะวิทยำ 
 การ เตรียม ช้ินงานทดสอบส าหรับ ใช้วิเคราะ ห์
โครงสร้างจุลภาค โดยมีวิธีการเตรียมช้ินทดสอบดังน้ี 
 - ขัดผิวตัวอย่างช้ินงานให้เรียบโดยใช้กระดาษทราย
ต้ังแต่เบอร์หยาบไปจนถึงเบอร์ละเอียด (เบอร์100-1,200) 
หลังจากน้ันน าช้ินงานไปล้างน้ าให้สะอาดก่อนท่ีจะน า
ช้ินงานไปขัดเงา (Polishing) ด้วยผงอะลูมินาขัดจะกระท่ัง
ช้ินงานปราศจากรอยขีดข่วน  
 - น าตัวอย่างช้ินงานไปกัดกรดไนตริก 2% จากน้ัน
ช้ินงานไปล้างด้วยน้ า เป่าให้แห้ง และน าไปส่องด้วยกล้อง
จุ ล ท ร ร ศ น์ แ บ บ ใ ช้ แ ส ง  (Optical microscope)ท่ี
ก าลังขยาย 200X เพื่อตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา 
(Metallurgical Inspection) 
 
3. ผลกำรทดลอง 
3.1 ควำมแข็ง (Hardness test) 
 จากการทดลองการเช่ือมพอกผิวแข็งด้วยลวดเช่ือม  
HYUNDAI SC-420S โดยใช้ฟลักซ์และสแลก HYUNDAI   
S-717 ท่ีอัตราส่วนต่างๆ จากผลการทดลองในตารางท่ี 5 
และรูปท่ี 5 พบว่าความแข็งของแนวเช่ือมมีแนวโน้มลดลง
เม่ืออัตราส่วนของสแลกเพิ่มข้ึน โดยอัตราส่วน 0.9:0.1 มี
ค่าความแข็งเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 52.3 HRC และ 0.1:0.9 
มีค่าความแข็งเฉล่ียต่ าสุด เท่ากับ 48.9 HRC อย่างไรก็
ตามค่าความแข็งของแนวเช่ือม ณ อัตราส่วนต่างๆ ก็ยังอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานตามใบรับรองคุณภาพ 48 ̴ 52 HRC จะ
เห็นได้ ว่าค่าความแข็งของแนวเช่ือมพอกผิวแข็งไม่มี
นัยส าคัญต่อการน าสแลก   กลับมาใช้ใหม่  
 ส่วนการทดลองเช่ือมพอกผิวแข็ง โดยใช้ฟลักซ์และ  
สแลก LINCOLN WELD 780 ท่ีอัตราส่วนต่างๆพบว่า
ความแข็งของแนวเช่ือมมีแนวโน้มลดลงเม่ืออัตราส่วน
ของสแลกเพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยอัตราส่วน 0.9:0.1 มีค่าความ
แข็งเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 50.7 HRC โดย 0.2 :0.8, 0.1:0.9 
มีค่าความแข็งเฉล่ียต่ าสุด เท่ากับ 47.0 HRC ซึ่งมีค่าความ
แข็งของแนวเช่ือมต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
สัน นิ ฐาน ว่า ค่ าความแ ข็งท่ี ลด ลงเกิ ด ข้ึน เน่ื อ งจาก
องค์ประกอบทางเคมีของฟลักซ์มีค่าลดลง ซึ่งปริมาณ

a) b) 

c) d) 
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องค์ประกอบทางเคมีใน   ฟลักซ์ถือตัวแปรส าคัญท่ีมีผลต่อ
สมบัติการแข็งตัวของแนวเช่ือม ท าให้เกิดความแข็งท่ี
แตกต่างกัน [5]  

 
รปูที่ 5 ค่าความแข็งของแนวเช่ือมจากการผสมฟลักซ์

และสแลก ท่ีอัตราส่วนต่างๆ 
 
ตำรำงที่ 5 ค่าความแข็งของแนวเช่ือมจากการผสมฟลักซ์
และสแลก ท่ีอัตราส่วนต่างๆ 

อัตราส่วน 
(ฟลักซ์: สแลก) 

HYUNDAI  S-717 LINCOLN WELD 780 

ค่าความแข็งเฉลี่ย 
(HRC) 

ค่าความแข็งเฉลี่ย 
(HRC) 

1.0:0.0 52.5 52.0 

0.9:0.1 52.3 50.7 

0.8:0.2 52.0 50.4 

0.7:0.3 51.4 50.2 
0.6:0.4 51.0 49.1 

0.5:0.5 50.9 49.0 

0.4:0.6 50.8 48.9 

0.3:0.7 50.7 48.2 
0.2:0.8 50.2 47.0 

0.1:0.9 48.9 47.0 

0.0:1.0 48.2 46.7 

 
3.2 กำรศึกษำโครงสร้ำงจุลภำคของ Weld Metal, 
Fusion Zone, HAZ, และ Base Zone  
 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง (Optical microscope) ท่ีก าลังขยาย 200X 
เพื่ อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง จาก
การศึกษาพบว่าการเช่ือมโดยใช้ฟลักซ์ HYUNDAI S-717 

มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับการเช่ือมโดยใช้ฟลักซ์ 
LINCOLN WELD 780 ท้ัง 4 โซน คือบริเวณแนวเช่ือม 
(Weld metal) มีลักษณะโครงสร้างคาร์ไบร์ พื้นท่ีกระทบ
ร้อน (HAZ) มีลักษณะโครงสร้างเพิร์ลไลท์และเฟอร์ไรต์
ละเอียด บริเวณการหลอมละลายของลวดเช่ือมกับวัสดุ 
(Fusion zone) มีลักษณะโครงสร้างมาร์เทนไซท์ และ
บริเวณ วัสดุพื้น ท่ีใช้ทดสอบ (Base zone) มี ลักษณ ะ
โครงสร้างเพิร์ลไลท์และเฟอร์ไรต์หยาบ 
 จากการ เปรียบ เทียบลักษณ ะและขนาดเกร น
โครงสร้างทางจุลภาคพบว่า การเช่ือมโดยใช้ฟ ลักซ์ 
HYUNDAI S-717 มีลักษณะเกรนของบริเวณบริเวณแนว
เช่ือมจะมีโครงสร้างท่ีเล็กละเอียดและสม่ าเสมอมากกว่า
การเช่ือมโดยใช้ฟลักซ์ LINCOLN WELD 780 ดังแสดงใน
รูปท่ี 6-7 จากทฤษฏีกล่าวว่าขนาดเกรนของโครงสร้าง 
โลหะมีผลต่อสมบัติทางกลของโลหะ โดยช้ินงานโลหะท่ีมี
ขนาดเกรนเล็กและมีความละเอียด และจ านวนเกรนมาก 
วัสดุน้ันจะมีความแข็งแรงสูงกว่าช้ินงานโลหะท่ีมีขนาด
เกรนหยาบและจ านวนเกรนน้อย [6] ดังน้ันการทดลอง
สรุปได้ว่าการเช่ือมโดยใช้ฟลักซ์ HYUNDAI S-717 จะท า
ให้มีโครงสร้างท่ีแข็งกว่าการเช่ือมโดยใช้ฟลักซ์ LINCOLN 
WELD 780 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบค่าความแข็ง   
 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างจุลภาคของ
ช้ินงานท่ีอัตราส่วนต่างๆ ของฟลักซ์และสแลก ท้ัง 2 ชนิด 
พบว่ามีโครงสร้างท่ีไม่แตกต่างกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราส่วนแสลกไม่มีนัยส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของแนวเช่ือม 
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รูปที่  6 โครงสร้างจุลภาค a) Weld  Metal b) Fusion 
zone c) Heat-affected zone d) Base metal ข อ ง
ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมพอกผิวแข็งโดยใช้ฟลักซ์ HYUNDAI 
S-717 ในอัตราส่วนผสมฟลักซ์:สแลก 1) 1:0; 2) 0.5:0.5; 
3) 0:1 ท่ีก าลังขยาย 200X   
 

 
 

 
 

 
 
รูปที่  7 โครงสร้างจุลภาค a) Weld  Metal b) Fusion 
zone c) Heat-affected zone d) Base metal ข อ ง
ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมพอกผิวแข็งโดยใช้ฟลักซ์ LINCOLN 
WELD 780 ในอัตราส่วนผสมฟ ลักซ์ :สแลก  1) 1:0; 2) 
0.5:0.5; 3) 0:1 ท่ีก าลังขยาย 200X   
 
 
 
 

1) 

2) 

3) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

1) 

2) 

3) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 
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5. สรุป 
 จากการทดสอบความแข็งแบบ Rockwell ของแนว
เช่ือมพอกผิวแข็ง พบว่าค่าความแข็งของแนวเช่ือมมีค่า
ลดลงเม่ืออัตราส่วนของสแลกเพิ่มข้ึน  ของฟลักซ์ ท้ัง 2 
ชนิด HYUNDAI S-717 และ LINCOLN WELD 780 โดย
ค่าความแข็งเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 52.3 และ 50.7 HRC ท่ี
อัตราส่วน 0.9 :0.1 และค่าความแข็งเฉล่ียต่ าสุด เท่ากับ 
48.9 และ 47.0 HRC ท่ีอัตราส่วน 0.9 :0.1 และ 0.8 :0.2
ตามล าดับ พบว่าค่าความแข็งท่ีลดลงเกิดข้ึนเน่ืองจาก
องค์ประกอบทางเคมีของฟลักซ์มีค่าลดลง 
 จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของแนวเช่ือม
พอกผิวแข็ง พบว่าฟลักซ์ท้ัง 2 ชนิด มีลักษณะโครงสร้าง
เหมือนกันโดยบริเวณแนวเช่ือม (Weld metal) มีลักษณะ
โครงสร้างคาร์ไบร์  พื้นท่ีกระทบร้อน (HAZ) มีลักษณะ
โครงสร้างเพิร์ลไลท์และเฟอร์ไรต์ละเอียด บริเวณการ
หลอมละลายของลวดเช่ือมกับวัสดุ (Fusion zone) มี
ลักษณะโครงสร้างมาร์เทนไซท์ และบริเวณวัสดุพื้นท่ีใช้
ทดสอบ (Base zone) มีลักษณะโครงสร้างเพิร์ลไลท์และ
เฟอร์ไรต์หยาบ นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้าง
จุลภาคของช้ินงานท่ีอัตราส่วนต่างๆ  พบว่าฟลักซ์ ท้ัง 2 
ชนิด มีโครงสร้างท่ีไม่แตกต่างกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราส่วนแสลกไม่มีนัยส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของแนวเช่ือม 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี คือ การระบุพารามิเตอร์กระบวนการที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสีหนังสัตว์หุ้มเบาะรถยนต์ 
แนวทางการออกแบบการทดลองแบบทากูชิจึงได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ คุณภาพสีถูกบ่งชี้โดยค่าความเพ้ียนของสีซึ่งเป็นการ
เปรียบเทยีบระหว่างค่าที่วัดได้กับค่ามาตรฐาน โดยเรียกว่า ค่าเดลต้าอี ในกรณีผลิตภัณฑ์สีด า ค่าดังกล่าวต้องไม่เกิน 
0.5000 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ความเร็วรอบในการพ่นสี แรงดันอากาศ และระยะห่างระหว่างปลายหัวพ่นกับ
ชิ้นงาน ส่งผลต่อค่าเดลต้าอี ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% ชุดผลการทดลองยังได้ถูกน าไปสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์
ระหว่าง ค่าเดลต้าอี กับ พารามิเตอร์กระบวนการ เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยและโครงข่ายประสาทเทียมได้ถูกน า
ประยุกต์ใช้ ซึ่งค่าความผิดพลาดก าลังสองเฉลี่ยของสมการที่ได้จากเทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีมมีค่าต่ าที่สุด คือ 0.0006 
แสดงให้เห็นว่า มีความแม่นย ามากที่สุด  
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Abstract 
The objective of this research is to identify the key process parameters that affect the color quality of 
the leather of the automotive seat. Taguchi design of experiment approach was applied. The color 
quality is indicated by the color deviation comparing to the benchmark standard called delta-E (DE). In 
the case of the black product, DE must be less than 0.5000. Results illustrated only three process 
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parameters, including spraying speed, air pressure and standoff distance of spray gun, had significant 
effect on DE with 95% confident level. In addition, the results were also used to formulate the model 
to describe the relation between DE and process parameters. Regression analysis and artificial neural 
network (ANN) techniques were applied. The results showed that ANN equation gave more accurate fits 
due to the lowest mean square error of 0.0006.   
Keywords:  Design of experiment, Artificial neural network, Regression analysis, Color defect, Leather 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตหนังสัตว์หุ้มเบาะรถยนต์
เป็นอุตสาหกรรมที่มแีนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี ดังน้ันจึงมี
การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง บริษัทกรณีศึกษาจึงเล็งเห็น
ถึงความจ าเป็น ที่จะต้องท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้  
 ปัญหาข้อบกพร่องด้านสีเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจของลูกค้ามาอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุดพบว่า
ในปี พ.ศ.2558 มีของเสียในกระบวนการผลิต กรณีผลิตภัณฑ์
สีด าถึง 3,222 ppm โดยสาเหตุหลัก คือ การปรับต้ัง
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่
ชัด โดยมักเป็นการปรบัโดยอาศัยประสบการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมาใน
แต่ละครั้งไม่คงที่ อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเวลาที่
ใช้ในการปรับต้ังค่าพารามิเตอร์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี
จึงมุ่งที่จะระบุพารามิเตอร์กระบวนการที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพสีหนังสัตว์หุ้มเบาะรถยนต์ และหาความสัมพันธ์ของ
พารามิเตอร์ เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับต้ังค่าได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อมีการปรับเปลี่ยนชนิดของสีที่ใช้ในการผลิต 
 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 การออกแบบการทดลอง เป็นวิธีการหน่ึงที่ถูกน ามาใช้
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิต ดัง
เห็นได้จากตัวอย่างงานวิจัยดังต่อไปน้ี เช่น ในกรณีศึกษา
กระบวนการพ่นสี การออกแบบการทดลองได้ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งท าให้ค่าความหนา
ของชั้นสีอยู่ในช่วงมาตรฐานก าหนด มีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดหกพารามิเตอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ
บางส่วน (Fractional Factorial Design) เพ่ือกรองปัจจัย 

ก่อนที่จะท าการทดลองแบบเต็มรูปแบบ (Full Factorial 
Design) และท าการวิเคราะหผ์ลด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง 
(Response Surface Methodology) [1] ซึ่งลักษณะ
ระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวน้ี ก็ถูกน าไปใช้ในกระบวนการเชื่อม
แบบจุด (Spot Welding) เพ่ือศึกษา พารามิเตอร์ที่มีผลต่อ
ความแข็งแรงของรอยเชื่อมซึ่งผลทีไ่ด้ พบว่าค่าความแข็งแรง
เพ่ิมขึ้นประมาณ 25% [2] 
 วิธีการทากูชิถือเป็นวิธีการออกแบบการทดลอง ในอีก
รูปแบบหน่ึง ที่ถูกน ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย 
เน่ืองจากเป็นวิธีที่ลดจ านวนสภาวะในการทดลอง โดยการ
ออกแบบการทดลองในลักษณะ Orthogonal Array ดังใน
กรณีศึกษา กระบวนการเคลือบผิวแผ่นเวเฟอร์ (Wafer) ซึ่ง
ประสบปัญหาความหนาของชั้นผิวเคลือบ ที่ไม่ค่อยสม่ าเสมอ 
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุณหภมูิ ความชื้น อัตราการ
หมุนของแผ่นเวเฟอร์ และอัตราการจ่ายสารเคลือบผิว การ
ออกแบบการทดลองแบบ L9 Orthogonal Array (9 สภาวะ) 
จึงถูกน ามาใช้เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งให้ค่าความ
หนาของชั้นผิวเคลือบที่สม่ าเสมอที่สุด [3] จากการทบทวน
วรรณกรรม กย็ังสามารถพบการน าวิธีการทากูชิไปใช้ใน
ลักษณะอื่นอีกด้วย เช่น การน าผลที่ได้จากการทดลองตาม
วิธีการทากูชิ ไปใช้ในการสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของ
พารามิเตอร์ต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
Analysis) [4] หรือการพัฒนาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสร้างเป็นแบบจ าลองการพยากรณ์ที่มีหลายพารามิเตอร์ 
เรียกว่า Mahalanobis-Taguchi System (MTS) [5]  
 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 
เป็นวิธีการหน่ึงที่ได้ถูกน ามาบูรณาการร่วม กับการออกแบบ
การทดลอง เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ดังตัวอย่างงานวิจัยหน่ึงที่ท าการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่
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มีผลต่อค่าความแข็งแรงของตะเข็บที่สายรัดรม่ชูชีพ โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ ใน
การสร้างแบบจ าลอง เพ่ือน าไปพยากรณ์ค่าความแข็งแรงของ
ตะเข็บ ค่าที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยแบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียม มีความถูกต้องสูงกว่าค่าที่ได้จากการพยากรณ์
ด้วยวิธีทากูชิ [6] วิธีการดังกล่าวน้ีถูกพบในอีกหลายงานวิจัย
ซึ่งท าการศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ ที่มีผลต่อคุณภาพ
ของงาน เช่น ความแข็งแรงของผ้า [7] ความหนาของชั้น
ซิลิกอน ไดออกไซด์และดัชนีการหักเหของแสงของชั้นผิว
ดังกล่าว ในกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวน า [8] คุณภาพรอย
เชื่อม ซึ่งพิจารณาจากค่าการซึมลึกและความกว้างของรอย
เชื่อม [9] 
 ผลจากการทบทวนวรรณกรรม แสดงให้เห็นว่าการ
น าเอาการออกแบบการทดลอง มาท าการบูรณาการร่วมกัน
กับ  โครงข่ายประสาทเทยีม เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ และน่าจะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาในงานวิจัยน้ีได้  
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 การศึกษาพารามิเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
3.1.1 การออกแบบการทดลอง 
 จากการศึกษาข้อมูล ในการปรับต้ังค่าพารามิเตอร์ของ
พนักงาน ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน พบว่าพารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องด้านสีทั้งหมดมี 5 ตัว คือ ความเร็ว
รอบในการพ่นสี (หัวพ่นจะหมุนรอบชิ้นงาน) ความหนืดของสี 
ความดันอากาศที่ใช้พ่นสี ระยะห่างระหว่างปลายหัวพ่นกับ
ชิ้นงาน  และความเร็วของสายพานที่ล าเลียงชิ้นงาน วิธีการ
ทากูชิถูกน ามาใช้ในการออกแบบการทดลอง ดังตารางที่ 1 
โดยแต่ละพารามิเตอร์แบ่งเป็น 3 ระดับ อ้างอิงจากช่วงการ
ปรับต้ังค่าของพนักงาน ที่ให้ชิ้นงานที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ลักษณะการเก็บค่าผลการทดลองเป็นแบบ L27 
Orthogonal Array (27 สภาวะ) โดยท าการทดลองซ้ า
สภาวะละ 3 ครั้ง 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์และระดับในการทดลอง 

สัญลักษณ์ พารามิเตอร์ หน่วย 
ระดับ 

ต่ า กลาง สูง 
A ความเร็วรอบในการพ่นสี รอบ/นาที 8 10 12 
B ความหนืดของสี  วินาที 30 35 40 
C ความดันอากาศ  บาร์ 4 5 6 
D ระยะห่างระหว่างปลายหัว

พ่นกับชิ้นงาน 
เซนติเมตร 212 215 218 

E ความเร็วของสายพาน เมตร/นาที 12 13 14 

 
3.1.2 การเตรียมช้ินงานและการวัดผล  
 งานวิจัยน้ีท าการศึกษาในส่วนของผลิตภัณฑ์สีด า ซึ่ง
พบปัญหาด้านสีมากที่สุด ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองผลิตจาก
หนังวัว ขนาด 4 ตารางเมตร หนา 5 มิลลิเมตร สารสดี าและ
สารเคมีอื่นๆ จะถูกผสมในเครื่องผสมอัตโนมัติ และท าการ
พ่นสีลงบนชิ้นงานด้วยเครื่องพ่นสีหนังสัตว์ (Leather 
Finishing Machine : Barnini Mostardini) ดังรูปที่ 1 
 ชิ้นงานจะถูกน ามาวิเคราะห์ค่าความเพ้ียนของสี ซึ่ง
เรียกว่า ค่าเดลต้าอี (DE) ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง 
(Spectrophotometer : Datacolor 600TM) โดยวัดที่มุม
ตกกระทบ 45 องศา จ านวน 3 จุด ตามมาตรฐาน ASTM 
D2244 ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปท่ี 1 เครื่องพ่นสีหนังสัตว์ 
 

 
 

รูปท่ี 2 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงและต าแหน่งการวัดบนชิ้นงาน 

DE1 

DE2 

DE3 
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3.1.3 การวิเคราะห์ผล  
ผลการทดลองจะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทากูชิ ใน

ลักษณะค่ายิ่งน้อยยิ่งดี (Small the Better) ด้วยโปรแกรม 
Minitab (Version 17) เพ่ือระบุพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลกับค่า
เดลต้าอ ีส าหรับผลิตภัณฑ์สีด า ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของทั้ง
อิทธิพลหลัก และอิทธิพลร่วม  
 
3.2 การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ 
 ผลที่ได้จากการออกแบบการทดลอง จะถูกน ามาใช้เพ่ือ
สร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อ
ค่าเดลต้าอี นอกจากแบบจ าลองที่ได้จากวิธีการทากูชิ การ
วิเคราะห์การถดถอยและเทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีม จึง
ถูกน ามาประยุกต์ใช้ แบบจ าลองที่มีความถูกต้องที่สุด จะถูก
พิจารณาเลือก จากค่าความผิดพลาดก าลังสองเฉลี่ย (Mean 
Squared Error : MSE)   
 
3.2.1 การสร้างแบบจ าลองจากการวิเคราะห์การถดถอย 
 การวิเคราะห์การถดถอย เป็นเทคนิคหน่ึงที่ถูกใช้ในการ
สร้างแบบจ าลอง โดยเฉพาะในกรณีที่ตัวแปรการพยากรณ์มี
หลายตัวและตัวแปรตามมเีพียงหน่ึงตัว ชุดข้อมูลจากการ
ทดลองทั้ง 27 ชุด จะถูกน ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองด้วย
ด้วยโปรแกรม Minitab เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ของ
พารามิเตอร์ และค่าความถูกต้องของการพยากรณ์  
 
3.2.2 การสร้างแบบจ าลองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
 แนวคิดโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น ได้ถูก
น ามาพิจารณา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป MATLAB (Version 
15)  โดยให้ท าการเรียนรู้จากชุดข้อมูลเดิมจากการทดลองทั้ง 
27 ชุด ในลักษณะแพร่ย้อนกลับ ซึ่งสามารถเรียนรูไ้ด้โดยการ
ปรับค่าน้ าหนัก เพ่ือลดค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย
ระหว่างค่าผลลัพธ์กับค่าเป้าหมาย ฟังก์ชั่นการส่งผ่านข้อมูล
เป็นแบบล็อกซิกมอยด์ ในส่วนสถาปัตยกรรมของโครงข่าย
ประสาทเทียมประกอบไปด้วยชั้นซ่อน 2 ชั้น ดังแสดงในรูปที่ 
3 โดยก าหนดให้หยุดฝึกสอนที่ 1,000 รอบ ในกระบวนการ
ฝึกสอน ได้ปรับเปลีย่นจ านวนโหนดในชั้นซ่อน ระหว่าง 5-28 

โหนด และท าการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสอง
เฉลี่ยทีไ่ด้น้อยที่สุด ให้เป็นรูปแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่
เหมาะสมที่สุดส าหรบัการพยากรณ์   

 

 
รูปท่ี 3 สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดลอง 

สภาวะ 
พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย 

เดลต้าอี A B C D E 
1 8 30 4 212 12 0.1700 
2 8 30 4 212 13 0.1717 

3 8 30 4 212 14 0.1967 
4 8 35 5 215 12 0.0700 
5 8 35 5 215 13 0.0900 
6 8 35 5 215 14 0.0893 
7 8 40 6 218 12 0.1663 
8 8 40 6 218 13 0.2700 
9 8 40 6 218 14 0.2000 
10 10 30 5 218 12 0.2567 
11 10 30 5 218 13 0.2233 
12 10 30 5 218 14 0.2850 
13 10 35 6 212 12 0.2300 
14 10 35 6 212 13 0.3300 
15 10 35 6 212 14 0.4000 
16 10 40 4 215 12 0.2900 
17 10 40 4 215 13 0.2100 
18 10 40 4 215 14 0.2100 
19 12 30 6 215 12 0.2000 
20 12 30 6 215 13 0.2567 

21 12 30 6 215 14 0.2700 
22 12 35 4 218 12 0.2800 

 

Factor E

Factor A

Factor B

Factor C

Factor D

Bias node Bias node

Input layer Hidden layer

DE

Output layer
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23 12 35 4 218 13 0.3767 
24 12 35 4 218 14 0.3033 
25 12 40 5 212 12 0.3200 
26 12 40 5 212 13 0.2933 
27 12 40 5 212 14 0.3200 

 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการทดลอง 
 ตารางที่ 2 แสดงผลที่ได้จากการทดลอง สภาวะที่ 4 ซึ่ง
มีการต้ังค่า ดังน้ี ความเร็วรอบในการพ่นสี 8 รอบ/นาที ความ
หนืดของสี 35 วินาที ความดันอากาศ 5 บาร์ ระยะห่าง
ระหว่างปลายหัวพ่นกับชิ้นงาน 215 เซนติเมตร และความเร็ว
ของสายพาน 12 เมตร/นาที เป็นสภาวะที่ให้ค่าเดลต้าอี ต่ า
ที่สุด คือ 0.0700  
 เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน ดังผลที่แสดงใน
รูปที่ 4 โดยพิจารณาจากค่า P-value พบว่าความเร็วรอบการ
พ่นสี (A) ความดันอากาศ (C) และระยะห่างระหว่างปลายหัว
พ่นกับชิ้นงาน (D) ถือเป็นอิทธิพลหลัก ที่ส่งผลต่อค่าเดลต้าอี

อย่างมีนัยทางสถิติ เน่ืองจาก P-value <  (0.05) ในส่วน
ของอิทธิพลร่วมของแต่ละพารามิเตอร์ พบว่าอิทธิพลร่วม
ระหว่าง B*C B*D และ C*D เท่าน้ันที่ส่งผลต่อค่าเดลต้าอี

อย่างมีนัยทางสถิติ เน่ืองจาก P-value <  (0.05) 
 ซึ่งผลข้างต้นสอดคล้องกับแผนภาพอิทธิพลหลัก และ
อิทธิร่วมของพารามิเตอร์ ส าหรับค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อ
สิ่งรบกวน (Signal to Noise Ratio : SN Ratio) ดังแสดงใน
รูปที่ 5 
  

 
รูปท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 

 
รูปท่ี 5 แผนภาพอิทธิพลหลักและอิทธิพลร่วม 

ส าหรับค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน 
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4.2 แบบจ าลองความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ 
4.2.1 แบบจ าลองจากวิธีทากูชิ 
 นอกจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึ่งท าให้
ทราบถึงพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อค่าเดลต้าอ ี ค่าที่ได้
จากการพยากรณ์ด้วยวิธีทากูชิของแต่ละสภาวะได้ถูกแสดงไว้
ใน ตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาช่วงความคลาดเคลื่อนของค่า
พยากรณ์เหล่าน้ี โดยใช้สมการที่ (1) ซึ่ง Ve คือ ค่าความคลาด
เคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 0.0019 F0.05,2,16 คือ ค่า
วิกฤต มีค่าเท่ากับ 3.6337 และ Ne คือ จ านวนสภาวะของ
การทดลอง มีค่าเท่ากับ 27 ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่า
เท่ากับ ±0.0160 

ช่วงความคลาดเคลื่อน = ±√
𝑉𝑒 𝐹0.05,2,16

𝑁𝑒

                        (1) 

 เมื่อลองพิจารณาค่าที่ได้จากการทดลองจริงสามค่า โดย
เลือก สภาวะที่ 4 ซึ่งเป็นสภาวะที่ให้ค่าเดลต้าอีต่ าที่สุด ได้แก่ 
0.0700, 0.0650 และ 0.0750 จะพบว่าค่าทั้งสามอยู่ในช่วง
พยากรณ์ คือ 0.0635±0.0160 ดังน้ันค่าที่ได้จากแบบจ าลอง
น้ีจึงมีความน่าเชื่อถือได้ในระดับหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อมูลที่
ได้จากการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ เป็นเพียงจากกลุ่ม
ตัวอย่างเท่าน้ัน 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าจากผลการทดลองและจากการพยากรณ์ 

สภาวะ 
ค่าจาก 
ผลการ
ทดลอง 

ค่าท่ีได้จากการพยากรณ์ 

วิธีทากูชิ 
การวิเคราะห์
การถดถอย 

โครงข่าย
ประสาทเทียม 

1 0.1700 0.1598 0.1431 0.1825 
2 0.1717 0.1863 0.1593 0.1825 
3 0.1967 0.1922 0.1755 0.2050 
4 0.0700 0.0635 0.1595 0.0602 
5 0.0900 0.0900 0.1757 0.0950 

6 0.0893 0.0959 0.1919 0.0943 
7 0.1663 0.1925 0.1758 0.1823 
8 0.2700 0.2190 0.1920 0.2700 
9 0.2000 0.2249 0.2082 0.2000 
10 0.2567 0.2354 0.2081 0.2575 
11 0.2233 0.2619 0.2243 0.2275 
12 0.2850 0.2677 0.2405 0.2875 
13 0.2300 0.3004 0.2362 0.2300 
14 0.3300 0.3269 0.2524 0.3300 

15 0.4000 0.3327 0.2686 0.4000 
16 0.2900 0.2170 0.2333 0.2925 
17 0.2100 0.2436 0.2495 0.2225 
18 0.2100 0.2494 0.2657 0.2225 
19 0.2000 0.2226 0.2848 0.2000 
20 0.2567 0.2491 0.3010 0.2600 
21 0.2700 0.2550 0.3172 0.2700 
22 0.2800 0.3004 0.2820 0.2925 
23 0.3767 0.3269 0.2982 0.3900 
24 0.3033 0.3327 0.3144 0.3075 
25 0.3200 0.2915 0.3100 0.3225 
26 0.2933 0.3180 0.3262 0.3000 
27 0.3200 0.3239 0.3424 0.3225 

ค่าความผิดพลาด
ก าลังสองเฉลี่ย 

0.0019 0.0042 0.0006 

 
4.2.2 แบบจ าลองจากการวิเคราะห์การถดถอย  
 ผลจากการทดลองข้างต้น ได้ถูกน ามาใช้สร้างสมการ
การถดถอย แสดงดังสมการที่ 2 โดยพิจารณาพารามิเตอร์ทุก
ตัวเป็นตัวแปรพยากรณ์ 

DE    = - 0.15 + 0.0332A + 0.00277B + 0.0064C 

  - 0.00130D + 0.0162E                                     (2) 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ค่า 

P-value มีค่าเท่ากับ 0.008 <  (0.05) จึงสรุปได้ว่า ตัวแปร
อิสระอย่างน้อยหน่ึงตัว มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม เมื่อท า
การพิจารณาสัมประสิทธข์องการตัดสินใจ หรือ R2 พบว่ามีค่า
เพียง 50.10% จึงสรุปได้ว่า สมการน้ีไม่เหมาะสมกับข้อมูล
และยังมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอส าหรับการพยากรณ์ 
4.2.3 แบบจ าลองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
 จากการทดลองปรับต้ังค่า เพ่ือหาค่าความคลาดเคลื่อน
ก าลังสองเฉลี่ยที่ได้น้อยที่สุด พบว่าจ านวนโหนดในชั้นซ่อน 5 
โหนด และการฝึกสอนที ่ 8 รอบ เป็นโครงสร้างโครงข่าย
ประสาทเทียมที่เหมาะสมทีสุ่ดส าหรับการพยากรณ์ 
 ค่าเดลต้าอี ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยแบบจ าลองจาก
วิธีทากูชิ  และแบบจ าลองจากการวิเคราะห์การถดถอย ได้ถูก
น ามาเปรียบเทียบกบัผลทีไ่ด้จากแบบจ าลอง โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม ซึ่งพบว่าค่าพยากรณ์ที่ได้จากแบบจ าลองน้ีมี
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ความใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลองจริง มากกว่าค่าที่ได้
จากแบบจ าลองสองแบบแรก ซึ่งสามารถเห็นได้จากค่าความ
ผิดพลาดก าลังสองเฉลี่ย ซึ่งมีค่าต่ าที่สุด คือ 0.0006 ดังน้ันจึง
สรุปได้ว่า แบบจ าลองที่ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเป็น
แบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการพยากรณ์ 
 
5. สรุป 
 งานวิจัยน้ี ได้น าเสนอการประยุกต์ใช้การออกแบบการ
ทดลองแบบวิธีทากูชิร่วมกับ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
เพ่ือควบคุมคุณภาพค่าเดลต้าอี ให้มีค่าต่ ากว่า 0.5000 ผล
จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน พบว่าความเร็วรอบใน
การพ่นสี แรงดันอากาศ และระยะห่างระหว่างปลายหัวพ่น
กับชิ้นงาน เป็นพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่าเดลต้าอี ด้วยระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ผลการทดลองทั้งหมดถูกน ามาใช้สร้าง
แบบจ าลองความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อค่า
เดลต้าอี โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย และเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด
ก าลังสองเฉลี่ย พบว่าแบบจ าลองที่สร้างด้วยเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมมีความเหมาะสมทีสุ่ด ผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัย
น้ี คือ ระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ในผลิตภัณฑ์สีอื่นๆ ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถวางแผนการปรบัต้ังค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่าง
แม่นย า และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดสัดส่วนของเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องประเภทเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่
ก าหนดในกระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์แนวคิดของซิกซ์ ซิกมามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ ซึ่งข้อบกพร่องประเภทเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดมีของเสียร้อยละ 91.94 ของปริมาณของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยน้ีมีเป้าหมายที่จะลดสัดส่วนของเสียลงร้อยละ 70 ของปริมาณของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินงานวิจัยน้ีได้น าแนวทางการปรับปรุงของซิกซ์ ซิกมา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน เริ่มจากระยะการนิยามปัญหาได้ศึกษากระบวนการและสภาพของปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตของการปรับปรุง ต่อมาในระยะการวัดได้ท าการวิเคราะห์ความถูกต้องและแม่นย าของระบบวัดและพิจารณา
ความสามารถของกระบวนการผลิตในปัจจุบัน จากน้ันท าการระดมสมองเพ่ือหาปัจจัยน าเข้าที่คาดว่าจะมีผลต่อการเกิด
ของเสียจากข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดโดยใช้แผนภาพแสดงสาเหตุและผล และวิเคราะห์ลักษณะของ
ข้อบกพร่องและผลกระทบ จากน้ันในระยะการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้น าปัจจัยที่ถูกเลือกได้แก่ความเร็วในการ
พ่น ระยะของการพ่น แรงดันลม ความสูงของหัวพ่นมาท าการวิเคราะห์และทดสอบความมีนัยส าคัญด้วยวิธีทางสถิติ 
ระยะการปรับปรุงกระบวนการจะท าการหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยโดยการออกแบบการทดลอง ในระยะสุดท้ายเป็น
ระยะการติดตามควบคุมซึ่งในระยะน้ีจะทดสอบยืนยันผลและก าหนดแผนควบคุมและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานใหม่ 
หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยแนวทางของซิกซ์ ซิกมา พบว่าสัดส่วนที่เกิดของเสียจากข้อบกพร่องเคลือบไม่
ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดลดลง  
ค าหลัก  ซิกซ์ ซิกมา,การเคลือบ,เคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนด 

 
Abstract 
The objective of this research is to reduce wastes and costs that result from defects of coating area 
which was insufficiently defined in the coating process for electronic circuit board production. To 
using the concept of Six Sigma to improve processes. The type of wastes from coating defects to be 
91.94 percent of the defect volume for coating process from the electronic circuits. This research sets 
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the goal to reduce 70 percent of the defective rate. The research has led to the improvement of Six 
Sigma including five stages.  Firstly, in the define phase, problem statement, project objective, project 
scope were defined. Second, in the measure phase, the accuracy and precision of the measurement 
system from the period analyzed. And the ability of current manufacturing processes. Then 
brainstorm to find the inputs that are expected to affect the defects of defined insufficiently by the 
Cause and Effect Matrix and Failure Mode and Effect Analysis. Next, in the analysis phase the causes 
of the problem have been factors including the Speed of the spray, Range of spray, Pressure and 
Nozzle height to analyze and test a statistically significant way. Then, in the improvement phase will 
determine the appropriate factors of the experimental designation. Finally, In the Control phase, 
which is the controller in this test confirmed that the results and determiner control planning and 
standard operating procedures for a new job. After the update process with the approach of Six 
Sigma, the proportions of the wastes caused by defects in the coating which is insufficient fully which 
was determined have been set down. 
Keywords:  Six Sigma, Coating, Insufficient coating 
 
1. บทน า 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัญหาเพ่ือลดปริมาณของเสีย
ที่ เกิ ด จากปัญ ห าเคลือบ ไม่ ค รบ พ้ืนที่ ที่ ก าห นดจาก
กระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงาน
กรณี ศึกษา เน่ืองจากในกระบวนการเคลือบแผงวงจร
อิ เล็ กท รอ นิกส์อั ตโนมั ติ ไม่ สาม ารถเคลื อบ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ครบตามต าแหน่งที่ก าหนด จึงส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดท าให้ข้อบกพร่องน้ี
เป็นของเสียที่ส าคัญในกระบวนการผลิตและต้องสูญเสียเงิน
จ านวนมากในการแก้ไขงาน (Rework) ดังน้ันการด าเนินงาน
วิจัยน้ีจึงได้ประยุกต์แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 5 ขั้นตอน [1] เริ่ม
จากระยะนิยามปัญหาของเสียที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการ
เคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนด 
โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคตอเรียล 2k แบบ 
2 เ ร พ ลิ เ ค ต  (2k Full Factorial Design with Two 
Replicates) และออกแบบการทดลองแบบวิธีพ้ืนที่ผิวตอบ
ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต จากน้ันจึงก าหนดแผน
ควบคุมตัวแปรต่างๆ เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน สุดท้ายเป็นระยะการติดตามควบคุมเพ่ือยืนยันผล 
 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยในปัจจุบันพบว่ามีการน าเทคนิค
ซิกซ์ ซิกมา (Six Sigma) มาใช้กันอย่างแพร่หลาย  โดย
เทคนิคซิกซ์ ซิกมาประด้วย  DMAIC (Define-Measure-
Analysis-Improvement-Control) ซึ่งถูกน ามาใช้เ พ่ือลด
ต้นทุ นการผลิ ต ลดอั ตร าก าร เกิ ดข องเสีย  แ ละ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
[2] เช่น งานวิจัยการลดของเสียที่เกิดจากข้อบกพร่องเส้น
ด้านเป็นขนในกระบวนการดึงยืดเส้นด้าย  จากข้อมูล
ข้อบกพร่องประเภทเส้นด้ายเป็นขนมีของเสียเท่ากับ 3.35%  
ของปริมาณของการผลิต คิดมูล ค่าความ เสีย เป็นเงิน 
585 ,486 บาทต่อปี หลังจากการปรับปรุงกระบวนการ
สามารถลดสัดส่วนของเสียลงเหลือ 1.47% หรือลดลงถึง 
56.1% คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงได้เป็นเงิน 293 ,632 บาทต่อป ี
[3] นอกจากน้ียังมีผู้วิจัยศึกษาการปรับปรุงกระบวนการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ของกระบวนการเคลือบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ ายาอะคริลิก โดยหลังจากปรับปรุ ง
กระบวนการแล้วพบว่า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการเพ่ิมจาก 87.2% เป็น 97.7% หรือ 22 ,700 
DPMO [4] เป็นต้น 
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3. การวิจัยและผลการวิจัย 
3.1 ระยะการนิยามปัญหา (Define Phase) 
 จาก การ ศึก ษ าปั ญ ห าข องก ารผ ลิ ต แ ผ งว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานกรณีศึกษา ต้ังแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนมี นาคม 2559 ในกระบ วนการ เคลือบ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปัญหาของเสียตามชนิดของข้อบกพร่อง
แบ่งเป็น 6 ข้อบกพร่องได้แก่ เคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนด
(A) น้ ายาไหลเข้าพ้ืนที่ห้ามเคลือบ(B) ลอกหลุด(C) ผิวเปลือก
ส้ม(D) ความหนา(E)และฟองอากาศ(F) ซึ่งข้อบกพร่องที่พบ
มากที่สุดคือข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ของเสียคิดเป็น
ร้อยละ 91.9 ของของเสียทั้งหมด ดังรูปที่ 1 
 

จำ  นวนคำ  เฉลำ ำ ยของของเสำ ย 50417 2698 1389 178 125 65

Percent 91.9 4.9 2.5 0.3 0.2 0.1

Cum % 91.9 96.8 99.3 99.7 99.9 100.0

ประเภทขำ  อบกพรำ อง FEBDCA
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รูปท่ี 1 แผนภูมิพาเรโตแสดงสัดส่วนของเสียแยกตามประเภทของ

ข้อบกพร่อง 
 

 จากข้อมูลสัดส่วนของเสียผู้วิจัยจึงเลือกที่จะปรบัปรุง
ปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดของ
กระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 ของเสียข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพื้นท่ีท่ีก าหนด 

 
3.2 ระยะการวัดเพ่ือก าหนดสาเหตุของปัญหา (Measure 
Phase) 
 เริ่มจากการวิเคราะห์ความถูกต้องและแม่นย าของ
ระบบการวัดแบบคุณลักษณะ (Attribute Agreement 

Analysis) จากการวัดพบว่าผ่านเกณฑ์การยอมรับของระบบ
การ วัด แบ บ คุณ ลั กษ ณ ะสาม ารถส รุป ผล ได้ ดั ง น้ี  1) 
ความสามารถของการวัดซ้ าของพนักงานเท่ากับ 100% 2) 
ความไม่เป็นไบอัสของพนักงานเท่ากับ 100% 3) ประสิทธิผล
ความสามารถในการวัดซ้ าของการตรวจสอบเท่ากับ 100% 
4) ประสิทธิผลความไม่ไบอัสของการตรวจสอบเท่ากับ 
100% [5] 
 หลังจากน้ันผู้วิจัยและทีมงานได้ระดมสมองเพ่ือหา
สาเหตุที่เป็นไปได้ต่อผลการเกิดปัญหาข้อบกพร่องเคลือบไม่
ครบพ้ืนที่  เริ่มจากการใช้แผนภาพสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) จากน้ันน าสาเหตุทั้งหมดที่ได้มาคัด
กรองปัจจัยน าเข้าที่อาจมีผล โดยใช้ตารางแสดงความสัมพันธ์
ของสาเห ตุและผล (Cause and Effect Matrix) เพ่ื อให้
คะแนนความส าคัญของแต่ละปัจจัยน าเข้าและวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกระบวนการเคลือบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้สาเหตุที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 
ปัจจัย แล้วจึงด าเนินการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) ในการ
กลั่นกรองให้เหลือแต่ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ ก่อนจะน าไปท า
การทดลองในขั้นตอนถัดไป พบว่ามีปัจจัย 5 ปัจจัยที่มีผลต่อ
ปัญหาข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดจากการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Priority Number) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพื้นท่ี ท่ี
ก าหนดจากการประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Priority Number)  

 
 
 

5 280 20.10%

4 252 38.10%

3 224 54.20%

7 224 70.30%

8 196 84.30%

6 96 91.20%

1 63 95.70%

2 60 100.00%วางแผนวงจรอเิล็กทรอนิกส์

ปริมาณน ้ายาที่ใช้เคลือบ

แรงดันลมในการเคลือบ

ต้าแหน่งความสูงของหัวพน่

ต้าแหน่งของระยะการพน่ 

ชุดยึดติดตึง (Fixture)

การเคลือบอตัโนมติั

ล้าดับที่ สาเหตุ/ปัจจัย RPN %สะสม

ความเร็วในการเคลือบ
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 จากการวิเคราะห์โดยใช้พาเรโตจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาพบว่าปัจจัย 5 ล าดับแรกซึ่งมีคะแนนรวมเท่ากับ 
1,176 คะแนน จากทั้งหมด 1,395 คะแนน คิดเป็น 84.3% 
ของคะแนนทั้งหมด ดังน้ันจึงน าปัจจัยที่เหลืออีก 5 ปัจจัยไป
วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 
3.3 ระยะการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  (Analysis 
Phase)   
 ขั้นตอนน้ีเป็นก ารกรองปั จจัยจากเครื่ องจักร ใน
กระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 5 ปัจจัย
ได้แก่ 1) แรงดันลมในการเคลือบน้ ายา 2) ปริมาณน้ ายาที่ใช้
เคลือบ 3) ความเร็วในการเคลือบ 4) ต าแหน่งความสูงของ
หัวพ่น และ 5) ต าแหน่งระยะการพ่นน้ ายา (สารซิลิโคน) ที่
เป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่
ที่ก าหนดในกระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
3.3.1 ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง  (Design of 
Experiment) 
 งานวิจัยน้ีใช้การออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคตอ
เรียล 2k แบบ 2 เรพลิเคต (2k Full Factorial Design with 
Two Replicates) เพ่ือหาความเป็นนัยส าคัญของปัจจัยที่
ส่งผล ต่อตัวแป รตอบสนอง (Response) คือผลได้ของ
กระบวนการ (Yield) [6] ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน ซึ่งจะท าการ
ตัดสินผลการตรวจสอบเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน (Good or 

No Good) โดยก าหนดจุดตรวจสอบบนชิ้นงาน 15 จุด 
แต่ละจุดจะมีค่าผลได้ของกระบวนการ (Yield) เท่ากับ 
6.66 % 
3.3.2 การก าหนดระดับของปัจจัยน าเข้าในการออกแบบ
การทดลอง (Input Factor) 
 การออกแบบการทดลองของงานวิจัยน้ีมีปัจจัยน าเข้าที่
ส าคัญทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยก าหนดระดับของแต่ละปัจจัย
น าเข้าเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ า (-1) และระดับสูง (+1) ซึ่ง
ระ ดับ ของปั จ จัย ในการทดลองจะถูก พิ จารณ าจาก
ป ระ สบ ก าร ณ์ ข อ งผู้ ช าน าญ ก าร เคลื อ บ แ ผ งว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานกรณีศึกษา โดยสามารถก าหนด
ระดับของแต่ละปัจจัยส าหรับการทดลองได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ระดับของปัจจัยในการทดลองเพื่อทดสอบความมี
นัยส าคัญ 

 
 
3.3.3 การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 ในการวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองนัน้
จะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลก่อนน าข้อมูลมาวิเคราะห์  โดยจะตรวจสอบว่า
ข้อมูลมี รูปแบบความผิดพลาดเป็นไปตามหลักการ         

𝜀 ij~ NID(0,𝜎2) หรือไม่ ด้วยการทดสอบความคลาดเคลื่อน
ของการทดลองตามสมมติฐาน 3 ข้อ โดยพิจารณาจากรูป
ที่ 3 สามารถสรุปได้ดังนี ้1) ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ 
(Normal Distribution) โดยพิจารณาจากกราฟ Normal 

Probability Plot พบว่ามีลกัษณะใกล้เคียงเส้นตรงและมี
ความปกติของข้อมูล ซึ่งค่าของ p-value มีค่ามากกว่า 
0.05 จึงสรุปได้ว่าข้อมลูมีการแจกแจงแบบปกติ 2) ความ
เป็นอิสระของข้อมลู (Independence Distribution) พบว่า
ค่าส่วนตกค้างมีรูปแบบการกระจายตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 
ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังนัน้สรุปได้ว่าข้อมูลมีความเป็น
อิสระต่อกัน  3) ความมี เส ถียรภาพของค่าแปรปรวน 
(Stability of Variance) ส่วนตกค้างมีการกระจายตัวแบบ
สุ่ม  จึงสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลมีเสถียรภาพของค่า
แปรปรวน ดังนัน้จึงสามารถน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์
ต่อไป 
 

ระดับต้่า ระดับสูง

(-1) (+1)

A PSI 1.5 2.5

B g/20 sec 0.6 2

C mm/sec 100 200

D mm 40 80

E mm 3 5

หน่วย

แรงดันลมในการเคลือบน ้ายา

ปริมาณน ้ายาที่ใช้เคลือบ

ความเร็วในการเคลือบ

ต้าแหน่งความสูงของหัวพน่

ต้าแหน่งของระยะการพน่ 

สัณลักษณ์ของปจัจัย ปจัจัยน้าเข้า
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รูปท่ี 3 กราฟความสัมพันธ์ของส่วนตกค้างของข้อมูลคะแนน

ข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพื้นท่ีท่ีก าหนด 

 จากผลการทดลองเมื่อน าข้อมูลคะแนนข้อบกพร่อง
เคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ปัจจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลคะแนนข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบ
พ้ืนที่ที่ก าหนดในกระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยหลัก  (Main Effect) 
จ านวน 4 ปัจจัย คือ แรงดันลมในการเคลือบน้ ายา (A) 
ปริมาณน้ ายาที่ใช้เคลือบ (B) ความเร็วในการเคลือบ (C) และ 
ต าแหน่งความสูงของหัวพ่น (D) ส่วนอันตรกิริยาระหว่างคู่
ปัจจัย (Interaction Effect) จ านวน 4 ปัจจัย คือ แรงดันลม
ในการเคลือบน้ ายา กับปริมาณน้ ายาที่ ใช้ เคลือบ (AB) 
ปริมาณน้ ายาที่ใช้เคลือบ กับความเร็วในการเคลือบ (BC) 
ปริมาณน้ ายาที่ใช้เคลือบ กับต าแหน่งระยะการพ่นน้ ายา (BE) 
และความเร็วในการเคลือบ กับต าแหน่งความสูงของหัวพ่น 
(DE) ดังรูปที่ 4 
 

50-5-10-15

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Standardized Effect

P
e

rc
e

n
t

A A

B B

C C

D D

E E

Factor Name

Not Significant

Significant

Effect Type

CD

BE

BC

AB

D

C

B

A

Normal Plot of the Standardized Effects
(response is Yield, Alpha = 0.05)

รูปท่ี 4 กราฟ Normal Plot ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดข้อบกพร่อง
เคลือบไม่ครบพื้นท่ีท่ีก าหนด 

 
 

3.4 ระยะการปรับปรุงกระบวนการ (Improvement 
Phase) 
3.4.1 การก าหนดปัจจัยน าเข้าและตัวแปรตอบสนอง 
 จากปัจจัยน าเข้าที่มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเกิด
ข้อปกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนด ทั้งหมด 4 ปัจจัย 
คือ แรงดันลมในการเคลือบน้ ายา (A) ปริมาณน้ ายาที่ใช้
เคลือบ (B) ความเร็วในการเคลือบ (C) และ ต าแหน่งความ
สูงของหัวพ่น (D) โดยตัวแปนตอบสนองที่ใช้ในงานทดลอง
คือผลได้ของกระบวนการ (Yield) ซึ่งในระยะการปรับปรุง
กระบวนการจะน าปัจจัยที่ได้จากการคัดกรองมาออกแบบ
การทดลองเพ่ิม เติม ด้วย วิธี พ้ื นผิ วผลตอบ (Response 
Surface Methodology) แ บ บ  Box-Behnken Design  
ก าหนดระดับการทดลองของแต่ละปัจจัยที่ 3 ระดับ ดัง
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับของการทดลองในการออกแบบการทดลองด้วยวิธี
พื้ น ผิ วผ ล ต อ บ (Response Surface Methodology) แบ บ  Box-
Behnken Design   

 
 

3.4.2 การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองของค่าผลได้ของกระบวนการ 
(Yield) ของข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบ พ้ืนที่ที่ ก าหนด 
สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนด้วย
หลักการ Response Optimization เพ่ือหาระดับปัจจัยที่
เหมาะสมที่สุดในการปรับต้ังระดับในกระบวนการเคลือบ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในรูปที่ 5  
 

(-1) 0 (+1)

A PSI 1.5 2 2.5

B g/20 sec 0.6 1.3 2

C mm/sec 100 150 200

D mm 40 60 80

หน่วย

แรงดันลมในการเคลือบน ้ายา

ปริมาณน ้ายาที่ใช้เคลือบ

ระดับ

ความเร็วในการเคลือบ

ต้าแหน่งความสูงของหัวพน่

สัณลักษณ์ของปจัจัย ปจัจัยน้าเข้า
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รูปท่ี 5 Optimization Plot ในการปรับปรุงเครื่องจักร 

 
 ค่า (y) ผลได้ของกระบวนการ (Yield) ของข้อบกพร่อง
เคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดมีค่าสูงสุดเท่ากับ  99.7510 
เปอร์เซ็น คือ แรงดันลมในการเคลือบน้ ายา 1.5 PSI ปริมาณ
น้ ายาที่ ใช้เคลือบ 0.6 g/20 sec ความเร็วในการเคลือบ 
162.6263 mm/sec และ ต าแหน่งความสูงของหัวพ่น  4 
mm ในกระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
พึงพอใจรวมเท่ากับ 1.00 โดยผลสมการของพ้ืนที่ผิวผลตอบ 
สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (1) 
Y = 128 - 21.5 A - 2.80 B - 0.0630 C - 0.12 D                  (1) 

 เน่ืองจากระดับปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับการต้ังค่า
ของเครื่องจักรมีข้อจ ากัดในการปรับต้ัง ดังน้ันจึงท าการ
ปรับต้ังค่าให้ใกล้เคียงกับการทดลองได้ดังน้ี แรงดันลมในการ
เคลือบน้ ายา 1.5 PSI ปริมาณน้ ายาที่ใช้เคลือบ 0.6 g/20 
sec ความเร็วในการเคลือบ 150 mm/sec และ ต าแหน่ง
ความสูงของหัวพ่น 4 mm ในกระบวนการเคลือบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  
3.5 ระยะการติดตามควบคุม (Control Phase) 
 เมื่อน าปัจจัยที่เหมาะสมมาด าเนินการทดสอบกับ
เครื่องจักรในกระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีการก าหนดแผนการควบคุมของแต่ละปัจจัยให้เป็น
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Process Standard) โดยของ
เสียจากข้อบ กพร่องเคลือบ ไม่ครบ พ้ืนที่ ที่ ก าหนดใน
กระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2560 ก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 
91.94% เหลือเพียง 10% จากน้ันได้จัดท าแผนควบคุม 
(Control Chart) เพ่ือติดตามค่าตัวแปรตอบสนอง ส าหรับ
รักษามาตรฐานหลังการปรับปรุง 
 

4. สรุป 
 งานวิจัยน้ีสามารถลดปริมาณของเสียจากข้อบกพร่อง
เคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนดในกระบวนการเคลือบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานกรณีศึกษา โดยการประยุกต์ใช้แนว
ทางการปรับปรุงของซิกซ์ ซิกมา ซึ่งใช้ออกแบบการทดลอง
แบ บ เชิ งแ ฟ คตอ เรีย ล  2k แ บ บ  2 เรพลิ เคต (2k Full 
Factorial Design with Two Replicates) เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการท าให้เกิดของเสีย และ
ออกแ บ บ การทดลองเพ่ิม เติม ด้วย วิธี พ้ื นผิ วผ ลตอบ
(Response Surface Methodology) แบบ Box-Behnken 
Design  ก าหนดระดับการทดลองของแต่ละปัจจัยที่ 3 ระดับ 
เพ่ือหาค่าที่เหมาะสมส าหรับการปรับต้ังค่าแต่ละปัจจัยที่จะ
ท าให้เกิดค่าผลดี (Yield) มีค่าสูงสุด ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้
ว่าระดับของปัจจัยที่เหมาะสมในการลดของเสียที่เกิดจาก
ข้อบกพร่องเคลือบไม่ครบพ้ืนที่ที่ก าหนด คือ แรงดันลมใน
การเคลือบน้ ายา 1.5 PSI ปริมาณน้ ายาที่ใช้เคลือบ 0.6 g/20 
sec ความเร็วในการเคลือบ 150 mm/sec และ ต าแหน่ง
ความสูงของหัวพ่น 4 mm ในกระบวนการเคลือบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ จากน้ันจึงก าหนดแผนการควบคุมของแต่ละ
ปัจจัยให้เป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน พบว่าหลังการ
ปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของเสียจาก 91.94% เหลือเพียง 10%  
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปประเภทแช่แข็งเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่สูงและสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยปัจจุบันพบว่าแผนกการบรรจุไก่ทอดของบริษัทกรณีศึกษามีความสูญเปล่ า
เกิดขึ้นจากการท างานของพนักงานส่งผลให้ระยะเวลาในการบรรจุสินค้าค่อนข้างสูงและประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานต่ ากว่ามาตรฐาน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงได้มุ่งเน้นท าการศึกษาเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานส าหรับการบรรจุไก่ทอด
ส าเร็จรูปโดยอาศัยหลักการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าสามารถลดจ านวนพนักงานในสายการผลิตได้ร้อยละ 10 และจ านวนของ
กระบวนการท างานลดลงจาก 12 สถานี เหลือ 11 สถานี ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
11 จากปัจจุบัน 
ค าหลัก  ประสทิธิภาพการผลิต, ปรับปรุงการท างาน, การจัดสมดุลการผลิต 

Abstract 
For these days, frozen food industry is one of the most competitive industries while it provides the 
preferable income for people for both Asian and European continentals as the mandatory products. 
In Thailand, there are many food companies and they are each having some problems in the 
production line, which lead to inefficient productivity. In this research, fried chicken section in 
Thailand’s food company has been studied. Lost from the idle time has found as worker competence 
is lower that the work standard. Line balancing has been called to improve the fried chick process. As 
a result, number of worker can be reduced up to 10%, process procedure is deceased from 12 to 11 
stations. Consequently, the worker efficiency has been improved 11% compared to the existing 
situation. 
Keywords:  Productivity Efficiency, Process Improvement, Line Balancing 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาท าการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูป
ที่ ไ ด้ รับค าสั่ งการผลิตและบ รร จุภัณ ฑ์ จากลูก ค้า ซึ่ ง
อุตส าห กรรม อาห ารส าเร็ จรูป ป ระเภทแ ช่แข็ ง เป็ น
อุตสาหกรรม ที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และมีบทบาทอย่างมากในการสร้างงาน และสร้างรายได้
ให้กับแรงงานไทยและต่างชาติ ด้วยเหตุผลน้ี ในการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตแบบต่อเน่ือง ในอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปประเภท
แช่แข็ง จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น เพ่ือเป็นแรงสนับสนุน
ให้อุตสาหกรรมดังกล่าว สามารถผลิตสินค้าได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเพ่ิมการแข่งขันให้เพ่ิมสูงมากขึ้น 
เทคนิคการปรับปรุงการผลิตเป็นหลักการที่มีความส าคัญ 
หลักการหน่ึงและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมทุก
ประเภท ซึ่งถ้าโรงงานอุตสาหกรรมน้ันๆ สามารถปรับปรุง
การท างานและเพ่ิมผลผลิตให้กับองค์กรหรือลดจ านวน
พนักงานได้ส าเร็จก็เป็นการ เพ่ิมผลประโยชน์แก่องค์กรหรือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้น า 
ในวงการอุตสาหกรรมน้ันทั้งในและต่างประเทศต่อไป การ
ปรับปรุงสายผลิตในอุตสาหกรรมสามารถท าได้หลากหลาย
วิธีเช่น การวางแผนการบรรจุภัณฑ์ที่ดี และการปรับปรุง
กระบวนการท างาน โดยใช้วิธีการทาง วิศวกรรมอุตสาหการ
ได้แก่ การศึกษาการท างาน การจัดสมดุลสายการผลิต และ
อื่นๆ ซึ่งในการ จัดสมดุลสายการผลิตก็เป็นหลักการหน่ึงที่ใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือบรรจุภัณฑ์ และ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตหรือ
บรรจุภัณฑ์ได้กล่าวคือ ท าให้สายการผลิตหรือสายการบรรจุ
ภัณฑ์มีการไหลอย่างต่อเน่ืองและสามารถลดจ านวนพนักงาน
ลงได้ จากการทบทวนงานวิจัย ที่ เกี่ยวกับการจัดสมดุล
สายการผลิตในอาหารส าเร็จรูปประเภทแช่แข็งและใน 
อุตสาหกรรมอื่นๆ มีดังน้ี  
1) การเพ่ิมอัตราการผลิตในสายการผลิตหม้อหุงข้าว  โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงวิธีการท างานและจัดสมดุล
สายการผลิต [1] 
2) การ จัดสม ดุลสายการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตร้องเท้า [2] 

3) การ จัดการส าย ธารแ ห่ งคุณ ค่าและการ จัดสม ดุล
สายการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต [3] 
ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดสมดุลการผลิตสามารถ
ปรับปรุงได้หลายอุตสาหกรรมท าให้เพ่ิมผลผลิตและยัง
สามารถลดจ านวนของพนักงานเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์หรือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กร 
 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง                                   
2.1 การศึกษาเวลา (Time Study) 
 การศึกษาเวลาเป็นวิธีการอย่างหน่ึงในการวัดปริมาณ
งานหรือประเมินการท างานจากการปฏิบัติจริงออกมาใน
รูปแบบหน่วยของเวลาหรือจ านวนพนักงานที่ ใช้ในการ
ท างาน เพ่ือใช้ในการก าหนดเวลามาตรฐาน(Standard 
Time)[4] น าไปใช้ค านวณห าผลผลิตในปั จจุบัน  และ
ประสิทธิภาพของการท างาน 
 
2.2 การจัดสมดุลในสายงานผลิต (Line Balancing) 
 การจัดสมดุลในสายการผลิต เป็นการจัดกระบวนการ
ท างานในแต่ละสถานีงานภายในสายการผลิตที่มีการท างาน
อย่างต่อเน่ืองตลอดสายการผลิต[5] ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ
การจัดสมดุลในสายการผลิต คือ เพ่ือให้ปริมาณงานในแต่ละ
สถานีงานมีความสอดคล้องกัน ลดระยะเวลารองาน หรือ 
ระยะเวลาที่พนักงานว่างงาน ลดปัญหาจุดคอขวดใน
สายการผลิต ลดปริมาณชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต 
รวมถึงท าให้อัตราการผลิตในสายการผลิตเป็นไปตาม
แผนงานที่ต้ังไว้ 
 
2.3 การศึกษาเวลาในการเคลื่อนไหว  
 การศึกษาการเคลื่อนไหวของพนัก (Motion Study) 
หรืออาจจะเรียกว่า Method Study หรือ Method Design 
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ ถึงการเคลื่อนไหวในขณะการ
ท างาน  ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร (Machine) เครื่องมืออุปกรณ์ 
(Tool and Equipment) และสถานีงาน (Work Place) [6] 
[7] 
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3. วิธีการด าเนินงาน 
 วิธีก ารด า เนิน งาน เริ่ ม จ ากการ ศึกษาเวล าแ ละ
กระบวนการการบรรจุภัณฑ์  ประเมินแนวทางในการ
จัดล าดับขั้นงาน และสรุปผล 
3.1 ศึกษากระบวนการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูป 
 ปัจจุบันสายการบรรจุภัณฑ์มีทั้งหมด 12 สถานี โดยใช้
พนักงานจ านวน 23 คน ซึ่งจากเดิมมีพนักงาน 30 คนแต่ผู้
ศึกษาไม่ได้ให้ความสนใจในกระบวนการอื่นๆเช่น หัวหน้า
สายการบรรจุภัณฑ์หรือผู้จดบันทึกข้อมูลการผลิต เป็นต้น 
โดยจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการในการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูป
เท่าน้ันแสดงดังตารางที่1  

ตารางท่ี 1 แสดงล าดับหน้าท่ีในการท างานของแต่ละสถานี 

ล าดับสถานีงาน หน้าท่ีในการท างาน 
จ านวนพนักงาน

(คน) 
1 คัดขนาดของไก่ทอด 3 
2 จัดกลุ่มของไก่ทอด 5 ชิ้น 4 

3 
น าไก่ทอดใส่ลงเครื่องนับ
จ านวนและบรรจุลงถุง 

4 

4 
เคลื่อนย้ายถุงไปยังถาด

ด้านข้าง 
2 

5 
เคลื่อนย้ายถุงไปสู่การรอชั่ง

น้ าหนัก 
1 

6 ชั่งน้ าหนักถุง 2 

7 
ท าการปิดปากถุงด้วย

เครื่องจักร 
1 

8 
ท าการกดหรือกระจายไก่ทอด

ให้แยกออกจากกัน 
2 

9 
เคลื่อนย้ายไปยังบริเวณเครื่อง
ตรวจจับโลหะและเครื่องนับถุง 

1 

10 ชั่งน้ าหนัก 1 

11 
น าถุงเข้าเครื่องตรวจจับโลหะ

และเครื่องนับถุง 
1 

12 
กระบวนการเครื่องตรวจจับ

โลหะและเครื่องนับถุง 
1 

รวมจ านวนพนักท้ังหมด 23 

 

 

3.2 การศึกษาเวลามาตรฐานการท างาน  
3.2.1 การหาจ านวนครั้งในการจับเวลาเบ้ืองต้น  

หลังจากศึกษากระบวนการท างานของแต่ละงาน 
ย่อย ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเวลาการท างานเบื้องต้น 
จ านวน 5 ครั้ง  จาก น้ันน ามาค านวณหาจ านวนครั้ งที่
เหมาะสมในการจับเวลาด้วยสมการที่ (1) ที่ค่าระดับค่าความ
เชื่อมั่น 95 % และค่าความคลาดเคลื่อน 5 % จะท าให้ได้
จ านวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสมเท่ากับ 20 ครั้ง     

𝑛 = [

𝑘

𝑠
√𝑛′ ∑ 𝑥𝑖

2−(∑ 𝑥𝑖
𝑛′
𝑖=1 )2𝑛′

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑛′
𝑖=1

]

2

 (1) 

โดยที่ 
 k = ตัวประกอบของระดับความเชื่อมั่น 
 s = ความคลาดเคลื่อน 
 𝑛′ = จ านวนครั้งในการจับเวลาตัวอย่าง 
 𝑛  = จ านวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม 
 
3.2.2 การค านวณหาเวลาการท างานเฉลี่ยของแต่ละสถานี
งาน  

ผู้ศึกษาน าค่าข้อมูลเวลาจากการจับทั้งหมด 20 
ครั้งมาหาค่าเวลาเฉลี่ย ดังสมการที่ (2) เพ่ือน าไปใช้ในการ
ค านวณหาเวลาปกติ 

�̅� =
(𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑛)

𝑛
 (2) 

โดยที ่

 x = เวลาในการจับในแต่ละครั้ง 

 n = 1,2,3,…,20 

 

3.2.3 การประเมินประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  
ผู้ศึกษาท าการประกอบประสิทธิภาพการท างาน

ของพนักงาน ด้วยวิธีการ Westing House ซึ่งประเมิน 4 
ด้าน ประกอบด้วยทักษะ ความพยายาม ความสม่ าเสมอและ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน 
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3.2.4 การค านวณหาเวลาปกติ (Normal Time)  
ผู้ศึกษาน าเวลาตัวการท างานเฉลี่ย (Selected 

Time) และประสิทธิภาพการท างานมาวิเคราะห์หาเวลาปกติ 
ดังสมการที่ (3) 

𝑁𝑇 = 𝑆𝑇 × 𝑅𝐹 (3) 
โดยที่ 
 NT = เวลาปกติ 
 ST = เวลาการท างานเฉลี่ย 
 RF = ประสิทธิภาพในการท างาน 
ผลการศึกษาเวลาปกติสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงเวลาปกติของแต่ละสถานี 

ล าดับสถานีงาน เวลาปกติ (วินาที) 
1 4.18 
2 2.72 
3 2.72 
4 1.90 
5 3.09 
6 2.54 
7 2.72 
8 2.90 
9 1 
10 2.72 
11 2.81 
12 2 
รวม 31.3 

 
3.2.5 ค านวณหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) 
     ผู้ศึกษาได้น าเวลาปกติมาค านวณหาเวลามาตรฐานการ
ท างานด้ วย สม การที่  (4) โดย ก าห นดเวล าลดห ย่ อน 
(Allowance Time) เท่ากับ 10%   

𝑆𝑡𝑑 = 𝑁𝑇 + 𝐴(𝑁𝑇) (4) 
โดยที่ 

Std  = เวลามาตรฐาน 
NT = เวลาปกติ 
A  = เวลาลดหย่อน 

 
 

ซึ่งจะได้เวลามาตรฐานในการด าเนินงานของแต่ละสถานีดัง
รูปที่ 1 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงเวลาการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูปในปัจจุบัน 

3.2.6 ข้อมูลความต้องการในผลิตแต่ละเดือน 
 จากการเก็บข้อมูลบริษัทกรณีศึกษาพบว่าบริษัทมี
ความต้องของลูกค้าการในการผลิตคือ 291,697 ชิ้นต่อเดือน 
 
3.2.7 การค านวณหาเวลาการผลิต (Takt Time)  
 ในปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาใช้เวลาในการผลิต 
4.607 วินาทีต่อชิ้น ท าให้มีก าลังในการผลิตที่ 279,506 ชิ้น
ต่อเดือน ซึ่งจะยังไม่เพียงพอตามความต้องการของลูกค้าจาก
การเก็บข้อมลูในการสั่งผลิตจากลูกค้าล่วงหน้าในแต่ละเดือน 
 
3.3 จัดสมดุลสายการผลิต  

จะเริ่มจากการเลือกงานย่อยมาจัดล าดับสถานีงาน
ตามแผนผังล าดับขั้นตอนโดยจะรวมงานย่อยที่ได้ เวลา
ใกล้เคียงกับรอบเวลามากที่สุดซึ่งการจัดล าดับงานในงานวิจัย
น้ีนอกจากจะ ดูป ร ะสิท ธิภ าพของสถ านีแ ล้ว ต้อ งวั ด
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานด้วย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดสมดุลสายการบรรจุภัณฑ์และลดจ านวนพนักงานใน
การบรรจุภัณฑ์ลง จากรูปที่ 1 หน่ึงพบว่ากระบวนการท างาน
ในสถานีที่ 1 มีเวลาในการท างานสูงกว่าเวลาในการผลิตซึ่ง
อาจจะต้องเพ่ิมเครื่องจักรและความเร็วของเครื่องจักรหรือ
เพ่ิมพนักงานโดยจะต้องท าให้เวลาในการผลิตเป็น 4.013 
วินาทีต่อชิ้นจึงจะท าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 
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4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 จัดสมดุลกระบวนการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูป 
 จากการวัดประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในแต่
ละสถานี โดยใช้สมการ 

เวลาในการด าเนินงานของพนักงาน

เวลาในการด าเนินงานท้ังหมดของพนักงาน
× 100% 

 

ดังน้ันจะท าให้ได้ประสิทธทิี่ภาพการท างานของพนักงานใน
แต่ละสถานีเพ่ือใช้วิเคราะห์การท างานของพนักงานแต่ละ
สถานีในการลดจ านวนพนักงาน 
4.1.1 ประสิทธิภาพการด าเนินงานในสถานีที่ 2 
มีพนักงานในสถานีทั้งหมดจ านวน 4 คน  

ตารางท่ี 3 แสดงประสิทธิภาพการด าเนินงานของพนักงานสถานีท่ี 2  
ล าดับพนักงาน (i) ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (%) (y) 

1 87 
2 87 
3 54 
4 9 

จากสมการการค านวณจ านวนการใช้พนักงานในแต่ละสถานี 

∑ 𝑦𝑖
𝑁
𝑖=1   (5) 

0.87 + 0.87 + 0.54 + 0.09 = 2.37 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าใช้พนักงานเพียง 3 คนก็เพียงพอส าหรับสถานี
ที่ 2 
4.1.2 ประสิทธิภาพการด าเนินงานในสถานีที่ 3 
จะมีพนักงานทั้งหมดในสถานีจ านวน 4 คน 

ตารางท่ี 4 แสดงประสิทธิภาพการด าเนินงานของพนักงานในสถานี 3  
ล าดับพนักงาน (i) ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (%) (y) 

1 77 
2 54 
3 52 
4 58 

 

 

จากสมการที่ (5) จะได้ 

       0.77 + 0.54 + 0.52 + 0.58 = 2.41                            
 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าใช้พนักงานเพียง 3 คนก็เพียงพอส าหรับสถานี
ที่ 3 
4.1.3 ประสิทธิภาพการด าเนินงานในสถานีที่ 10 และ 11 
 จากการสังเกตการเคลื่อนที่ของพนักงานพบว่า
พนักงานในสถานีที่ 11 ใช้ระยะในการเคลื่อนที่น้อยดังรูปที่ 2 

 

รูปท่ี 2 แสดงการท างานแบบเดิมของสถานี 10 และ 11 

ซึ่งท าให้พบว่าสถานีที่ 11 สามารถรวมงานเข้ากับ
สถานีที่ 10 จะท าให้เวลาในการด าเนินงานของสถานีที่ 10 
และ 11 เป็น 3.1 วินาที 

 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงสายการผลิตแสดงดัง
รูปที่ 3 พบว่า สามารถลดจ านวนพนักงานได้ทั้งหมด 3 คนใน
สายการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูปและลดจ านวนสถานีลง 1 
สถานี ดังตารางที่ 5 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงเวลาการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูปท่ีมีการปรับปรุงแล้ว 
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4.2 เปรียบเทียบการท างานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 จากผลด าเนินงานแสดงให้เห็นว่าเวลาในการผลิต
หลังการปรับปรุงไม่สามารถปรับให้ลดลงได้เน่ืองจากคอขวด
ของการสายผลิตเกิดจากการท างานบนเครื่องจักรในสถานี
งานที่  1  ซึ่ งบริษัท กรณี ศึกษาไม่ สามารถเพ่ิมจ านวน
เครื่องจักรหรือพนักงานได้ และสถานีงานที่ 4 – 9 มีหน้าที่
ในการท างานแบบการเคลื่อนย้ายชิ้นงานจึงไม่สามารถปรับ
ลดเวลาหรือจ านวนพนักงานได้ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมองไปในการ
ลดต้นทุนในการผลิตของสายการผลิตได้จากการลดจ านวน
พนักงานในสายการผลิต 
 
ตารางท่ี  5 แสดงล าดับหน้าท่ีการท างานของแต่ละสถานี ท่ีมีการ
ปรับปรุงแล้ว 

ล าดับสถานีงาน หน้าท่ีในการท างาน 
จ านวนพนักงาน 

(คน) 
1 คัดขนาดของไก่ทอด 3 
2 จัดกลุ่มของไก่ทอด 5 ชิ้น 3 

3 
น าไก่ทอดใส่ลงเครื่องนับ
จ านวนและบรรจุลงถุง 

3 

4 
เคลื่อนย้ายถุงไปยังถาด

ด้านข้าง 
2 

5 
เคลื่อนย้ายถุงไปสู่การรอชั่ง

น้ าหนัก 
1 

6 ชั่งน้ าหนักถุง 2 

7 
ท าการปิดปากถุงด้วย

เครื่องจักร 
1 

8 
ท าการกดหรือกระจายไก่ทอด

ให้แยกออกจากกัน 
2 

9 
เคลื่อนย้ายไปยังบริเวณเครื่อง
ตรวจจับโลหะและเครื่องนับถุง 

1 

10,11 ชั่งน้ าหนัก 1 

12 
กระบวนการเครื่องตรวจจับ

โลหะและเครื่องนับถุง 
1 

รวมจ านวนพนักท้ังหมด 20 

 
 
 
 
 

5. สรุป 
 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง
การท างานของสายการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูป และเป็นการ
ก าหนดระเบียบการท างานของสายการบรรจุไก่ทอด
ส าเร็จรูป เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีคือ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูป และลด
จ านวนพนักงานได้ทั้งหมด 3 คน จากทั้งหมด 30 คนในสาย
การบรรจุไก่ทอดส าเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวน
พนักงานทั้งหมด และลดจ านวนสถานีลงจากเดิมใช้งาน 12 
สถานีเหลือเพียง 11 สถานี 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ศึกษาขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 
ที่ได้อนุญาตให้ข้อมูลของทางโรงงานและได้ให้ความสะดวก
ใน การท างานวิจัยตลอดจนพนักงานฝ่ายผลิตและบรรจุทุก
ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการท างานวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนีเ้ป็นการน าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบการกัดกร่อนโดยการพ่น
ละอองเกลือ เพ่ือทดแทนการซือ้เคร่ืองทดสอบราคาแพงจากต่างประเทศและน าใช้ทดสอบการกัดกร่อน
ของโลหะ,โลหะผสม,รวมถึงทัง้การเคลือบผิวบนวัสดุภายใต้เง่ือนไขการทดสอบสภาวะแห้งและเปียก
สลับกัน (Cyclic fog dry test) ตามมาตรฐาน ASTM B117-95 เคร่ืองทดสอบการกัดกร่อนโดยการพ่น
ละอองเกลือสร้างขึน้มาใช้ PLC เป็นตัวควบคุมการท างานหลกัของเคร่ืองและใช้โซลินอยล์วาว์ลเป็น
อปุกรณ์ในการเปิด-ปิดระบบลมและระบบการพ่นละอองเกลือ เคร่ืองทดสอบที่สร้างขึน้มีรูปแบบการ
ท างาน อยู่  2 รูปแบบ คือ แบบที่หนึ่งคือแบบปกติที่ใช้งานในการทดสอบที่ต้องการพ่นสารละลาย
ตลอดเวลา และแบบที่สองคือแบบวัฏจักรที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแห้งและเปียก
สลับกัน  เคร่ืองสามารถตัง้ค่าเวลาการท างานได้ตัง้แต่ 1 ชั่วโมง ถึง 39,999 ชั่วโมง  และควบคุม

อุณหภูมิภายในห้องทดสอบให้คงที่ตลอดการทดสอบ ให้อยู่ในช่วง 35 C  10 % และมีความชืน้
สมัพทัธ์ของอากาศอยู่ในช่วง 85 %  ขึน้ไป  พร้อมทัง้สามารถควบคมุการพ่นการกระจายละอองเกลือ
ปริมาณค่อนข้างสม ่าเสมอทั่วทุกพืน้ที่  ด้วยอตัราการพ่นที่สะสมในที่รองรับละอองเกลืออยู่ในช่วง 1.0 

– 2.0 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และมีความเข้มของละอองเกลือในช่วง   5  1 % โดยน า้หนัก  
 

Abstract 

This paper presents the design and construction of corrosion testing machines by 
salt spray to replace costly international testing machines and that can be utilized for 
corrosion testing of metals, alloys, including surface coatings on materials under cyclic fog 
dry test conditions in accordance with ASTM B117-95. The salt spray corrosion tester is built 
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using PLC (Programmable Logic Controller) as the main controller unit of the machine and 
uses a solenoid valve to open and close the air system and the salt spray system.  The 
assemble machine has two operating modes: the first one is the normal mode used in the 
test that needs to be sprayed all the time. And the second one is a cycle mode that is used 
to test the corrosion in cyclic fog dry test conditions. The machine can be set the operating 
time from 1 hour to 39,999 hours and controlled the temperature inside the testing chamber 
to remain constant throughout the testing period. The temperature of chamber is in the 
range of 35 C  10% and has relative humidity of 85% or more. And they can control 
spraying, distributing salt regularly evenly throughout the chamber area with the spray rate 
in the support of salt spray in the range of 1.0 - 2.0 mm per hour, and the intensity of salt 
spray in the range of 5  1% by weight. 

ค าส าคัญ:  การกัดกร่อน ละอองเกลือ เคร่ืองพ่นละอองเกลือ ความชืน้ อณุหภมูิ 
 
1. บทน า 
 การทดสอบการกัดกร่อนแบบพ่นละออง
เกลือ (Salt spray testing) ได้ถูกประดิษฐ์ขึน้ในปี 
ค.ศ. 1939  และได้ถู กน ามาใช้ค รัง้แรก   โดย 
J.A.CAPP ต่อมาได้พัฒนาโดยสมาคมมาตรฐาน
การทดสอบและวัสดแุห่งสหรัฐอเมริกา (American 
Society for Testing and Material, ASTM)  โ ด ย
เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบด้วยวิธีพ่นละออง
เกลือ ASTM B117-95  ความคิดเร่ิมแรกของการ
ทดสอบใช้กับห้องทดลอง คือ  การจ าลองสภาวะ
การกัดกร่อนตามบริเวณชายทะเลโดยท าให้เกิดขึน้
อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งให้ผลของการเกิดการกัดกร่อนใน
ระ ย ะ สั ้น เท่ า เที ย ม กั บ ที่ เ กิ ด ใ น ธ ร รม ช า ติ  
จุ ดมุ่ ง ห ม าย นี ้เ พ่ื อ เป็ น ก ารห าคุณ ภาพห รือ
ความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อนของผิวชุบ
โลหะ [1] 

 การทดสอบแบบพ่นละอองเกลือ จะเป็น
การวางชิ น้งานให้สัมผัสกับละอองหมอกของ 
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride, 
NaCl)  ที่อุณหภูมิหนึ่งอย่างต่อเน่ือง อนุภาคของ
หมอกเกลือจะเร่ิมก่อตัวสัมผัสกับผิวทดสอบ ซึง่ตัง้
ให้เอียงท ามมุกับแนวด่ิงและก่อตวัแบบต่อเน่ืองเป็น
ฟิล์มของสารละลายเกิดบนผิวของชิน้ทดสอบ ใน
การเร่งการกัดกร่อนให้เร็วขึน้นัน้อาจจะท าโดยเพ่ิม
อณุหภมูิหรือเพ่ิมความเข้มข้นของสารละลาย ซึง่วิธี
หลังนีจ้ะให้ผลน้อยกว่าวิธีแรกโดยทั่วๆ ไปนิยมใช้

อุณ หภูมิ ที่  35  C  ซึ่ ง ไม่ สูง ไป ก ว่าอุณ หภูมิ
กลางแจ้งมากนัก 
 การทดสอบการกัดกร่อนอาจมีจุดประสงค์
เฉพาะอย่าง เช่น เพ่ือการเลือกวัสดุส าหรับงานใด
งานหนึ่ ง   เพ่ือแสดงว่าวัสดุนั น้ เห มาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่ก าหนด ทดสอบความคงทนต่อ
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การกัดกร่อนของโลหะทดสอบความรุนแรงของสาร
กัดกร่อน  ประมาณอายุการใช้งานของวัสดุและ
รวมทัง้ศึกษากลไกของการกัดก ร่อนด้วย  การ
ทดสอบจะแปรเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับ
วสัดนุัน้ๆ 
 
2. ทฤษฎีและการด าเนินงาน 
 การทดสอบการกัดกร่อนของวัสดุโดยการ
เร่งให้เกิดการกัดกร่อน (Accelerated tests) เพ่ือ
วิเคราะห์หาความสามารถในการทนต่อการกัด
กร่อนของโลหะชนิดต่างๆ หรือศกึษาความสามารถ
ในการปกป้องผิวหน้าของวสัดทุี่เคลือบผิวโลหะด้วย
สารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์  เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของวัสดุเมื่อจะน าไปใช้ในสภาวะการ
ใช้ งานจริง  และเพ่ือให้ ได้ รับ การยอม รับ ตาม
มาตรฐาน หรือเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ผิวเคลือบแต่ละชนิด  
 การทดสอบการพ่นด้วยละอองเกลือหรือ
หมอก เกลื อ  (Salt fog (spray)) สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการทดสอบ ความผิดปกติหรือความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงของการผลิต 
มาตรฐานที่ก าหนดขึน้ เพ่ือช่วยใน การตัดสินใจ
คัดเลือกชิน้งานให้อยู่ ในช่วงที่สามารถยอมรับได้ 
และสามารถก าหนดเง่ือนไขในการทดสอบ ได้ตาม
ความพอใจ  เช่นชนิดและป ริมาณสารละลาย 
จ านวนรอบและเวลาของการพ่น รวมทัง้อุณหภูมิ 
เป็นต้น  

 

 
รูปที่  1  ส่วนต่างๆของเคร่ืองทดสอบ [1]  

 
ส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองทดสอบมีดงันี ้

1) ตู้ทดสอบ (Spray cabinet) 
ตู้ ทดสอบ ต้องมี ขนาดไม่ เล็ กก ว่า 0.43 

ลูกบาศก์เมตร ทัง้นี ถ้้าตู้ ทดสอบมีป ริมาตรเล็ก
เกินไปจะท าให้การฟุ้ง กระจายของสารละลายไม่ดี
และเกิดสภาวะที่เป็นหมอกได้ยาก 

2) ระ บบ ท าค วาม ร้อน แล ะ ก ารควบคุ ม 
(Heater and Control) 

 ระบบท าความร้อนที่ใช้กับเคร่ืองทดสอบ
การกัดกร่อนแบบละอองเกลือนี ้ตามมาตรฐานฐาน 
ASTM B117-95 แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การติดตัง้
แผ่นน าความร้อนภายในตู้ ทดสอบ และการใช้ขด
ลวดความร้อน ต้มน า้ให้ร้อนโดยรอบ [2] 

 
3. ผลการทดสอบเคร่ือง 

 จากการออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบ
การกัดก ร่อนภายใต้บรรยากาศละอองเกลือนั น้  
ทางผู้ วิจัยท าได้ท าการออกแบบ  จัดหา จัดซื อ้
อุปกรณ์ และท าการสร้างเคร่ือง เพ่ือทดสอบการ
ท างานเบือ้งต้น ซึ่งสามารถทดสอบการกัดกร่อน
แบบละอองเกลือ  สามารถท างานได้เป็นปกติ  ส่วน
ในการควบคุมนัน้ ทางคณะผู้ จัดท าได้ใช้อุปกรณ์ 
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PLC ในการควบคุมการท างานให้เป็นอัตโนมัติ
สามารถตัง้เวลาการท างานได้ 

 

 
รูปที่  2  เคร่ืองทดสอบความคงทนการกัดกร่อนโดย

การพ่นละอองเกลือ 
 

 การทดสอบการท างานอัตราการพ่นฝอย
กระท าโดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
การพ่นฝอยกับความดันอากาศให้มีอัตราการพ่น
ฝอยและการกระจายตวัของละอองเกลือมีปริมาณ
สม ่าเสมอทั่วไปทุกพืน้ที่  ภายในตู้ ทดสอบตลอด
ช่วงเวลาทดสอบ 

 

 
รูปที่  3  ลกัษณะการพ่นละอองน า้เกลือ 

  

 การทดสอบหัวพ่นสารละลายจะทดสอบ 
เพ่ือจะได้เปรียบเทียบผลการทดสอบ  โดยเร่ิมการ
ท างานและปรับแรงดันลมจากเคร่ืองอัดอากาศอยู่
ในช่วง  69-172  กิโลปาสคาล   ผ่านเข้าไปในเคร่ือง
ท าลมร้อน จากเคร่ืองท าลมร้อน  ลมร้อนก็ถูกอัด
เข้ า ไป สู่ หั ว พ่ น ส า รล ะ ล าย ผสมกั น ระห ว่า ง
สารละลายกับลมร้อนพ่นเป็นละอองเกลือออกมา
ทางหอพ่นละอองเกลือ   และภายในตู้ทดสอบจะมี
ที่รองรับละอองเกลือ  มีไว้ส าหรับรองรับละออง
เกลือภายในตู้ ทดสอบเพ่ือใช้เป็นตัวบอกค่าอัตรา
การพ่นของหัวพ่นสารละลาย  วิธีการทดลองโดย
การเปิดเคร่ืองทิง้ไว้  1 ชั่วโมง  วางที่รองรับละออง
เกลือขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 10  เซนติเมตร   ไว้ใน
ต าแหน่งต่างๆ ภายในตู้ ทดสอบได้ผลการทดลอง
ตามตารางที่   
 ดังนั น้จากตารางผลการทดสอบจะได้
ค่าเฉลี่ยอัตราการพ่นเท่ากับ 1.86 มิลลิลิตรต่อ
ชั่วโมง 
 
4. สรุปผล 
 การทดสอบเคร่ืองทดสอบการกัดก ร่อน
ภายใต้บรรยากาศละอองเกลือ เป็นการทดสอบเพ่ือ
หาประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทนการ
กัดกร่อนของโลหะ โลหะผสม เพ่ือร่นระยะเวลาการ
เกิ ดการกัดก ร่อนจ ริงในธรรมชาติที่ ใ ช้ เวลาที่
ยาวนาน  มาเป็นระยะเวลา 500 - 1,000 ชั่วโมง  
นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ทดสอบถึงคุณภาพของ
สารเคลือบที่เป็นสารอินทรีย์ หรือ สารอนินทรีย์ชนิด
ต่างๆ ได้ด้วย 
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1. การควบคมุการท างานด้วยการตัง้เวลา 
จากการออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบการ

กัดกร่อนภายใต้บรรยากาศละอองเกลือ  สามารถ
พฒันาการทดสอบให้ท างานโดยการตัง้เวลาได้  ซึ่ง
เง่ือนไขในการตัง้เวลานัน้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1) แบบปก ติ  ที่ ใช้ งานในการทดสอบที่
ต้องการพ่นสารละลายตลอดเวลา  

2) แบบวัฏจักรที่ใช้ในการทดสอบการกัด
กร่อนในสภาวะแห้งและเปียกสลบักัน   

โดยการตัง้เวลาการท างานนัน้สามารถตัง้ค่าได้
ตัง้แต่  1 นาที  ถึง 39,999 ชั่ วโมง   ซึ่งสามารถ
พัฒ นา เค ร่ือ งท ดสอบก ารกั ดก ร่อนภ าย ใ ต้
บรรยากาศละอองเกลือได้ตามวัตถุประสงค์ 
2. การควบคมุอณุหภมูิภายในเคร่ืองทดสอบ 

1) สามารถควบคุมอุณหภูมิการท างานให้

อยู่ในช่วง  35 C  10 % 
2) ความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศอยู่ในช่วง 85 

% ขึน้ไป  
3) สามารถควบคุมการพ่นการกระจาย

ละอองเกลือปริมาณค่อนข้างสม ่าเสมอ
ทั่วทุก   พืน้ที่  ด้วยอัตราการพ่นที่สะสม
ในที่รองรับละอองเกลืออยู่ในช่วง  1.0 – 
2.0 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง  

4) สามารถรักษาระดับค่า   pH  อยู่ในช่วง 
6.5-7.2  มีความเข้มของสารละลายเกลือ

ในช่วง   5  1   โดยน า้หนัก   
จากผลการทดสอบประสิท ธิภาพเค ร่ือง

ทดสอบการกัดกร่อนภายใต้บรรยากาศละอองเกลือ  
เป็นไปตามสภาวะมาตรฐาน ASTM B117-95 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ASM Handbook “Corrosion” ASM 
International, December 1992. 
[2] ASTM Designation: B117-95 “Standard 
Method of Salt Spray (Fog) Testing 1995. 
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บทคัดย่อ 
โรงงานน  าตาลส่วนใหญ่มีการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุในกระบวนการลดค่าสีน  าเชื่อม เมื่อเรซินอิ่มตัวจะมีการล้างเรซิน
โดยใช้น  าเกลือ เรซินที่ล้างแล้วจะถูกน ากลับไปใช้ใหม่และน  าเกลือที่ใช้แล้วจะถูกทิ งไปเป็นน  าเสีย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางน  า นอกจากนี เกลือยังมีราคาที่สูงขึ น การศึกษานี จึงมีวัตถุประสงค์ในการท าการทดลองเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมในการน าเทคโนโลยีเมมเบรนนาโนฟิวเตรชั่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ใช้แล้ว การทดลองในการศึกษานี เป็นชุด
การทดลองระดับห้องปฏิบัติการแบบไหลผ่านระบบครั งเดียว มีทิศทางการกรองแบบไหลขวาง และสารป้อนที่ใช้ในการ
ทดลองคือน  าเกลือที่ใช้แล้วมีความเข้มข้นของเกลือ 6 เปอร์เซ็นต์ ใช้การทดลองแบบแฟคเทอเรียลเต็มรูป 2 ระดับ เพ่ือ
คัดกรองปัจจัย และใช้การทดลองแบบแฟคเทอเรียลเต็มรูป 3 ระดับ เพ่ือหาระดับของปัจจัยที่ผ่านการคัดกรอง ผลการ
ทดลองพบว่ามี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการฟ้ืนฟูน  าเกลือด้วยเมมเบรน คือ อุณหภูมิของสารป้อน ค่ากรด-ด่างของสารป้อน และ
แรงดันในการท างาน โดยสภาวะการท างานที่เหมาะสมที่สามารถท าให้คุณภาพของน  าเกลือที่ผ่านการฟ้ืนฟูมีค่าอัตราส่วน
ของเกลือที่ผ่านเมมเบรนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และอัตราส่วนของน  าเกลือที่ฟ้ืนฟูได้ 7-10 เปอร์เซ็นต์ คือ อุณหภูมิของ
สารป้อน 40 องศาเซลเซียส ค่ากรด-ด่างของสารป้อนอยู่ที่ 8 และแรงดันในการท างาน 6 บาร์ 
ค้าหลัก  เมมเบรน นาโนฟิวเตรชั่น การฟ้ืนฟูน  าเกลือ น  าเกลือที่ใช้ล้างเรซิน  
 
Abstract 
Most of sugar factories use the ion exchange resin in syrup decolorization process. When the resin 
gets color saturated, it has to be regenerated by using brine solution. The regenerated resin will be 
recycled back to the process, while the used brine will be disposed which causes the water pollution. 
In addition, the price of salt is increasing. This study has an objective to conduct the experiments to 
study the suitability of using nanofiltration membrane technology for used brine recovery. The 
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experiments in this study are the laboratory-scale experiments with single state and cross-flow 
directional vessel. The feed water is the used brine with salt concentration at 6 percent. The two-
level full factorial experiments are used to screen factors and the three-level full factorial 
experiments are used to determine the levels of the screened factors. The results show that there 
are three factors affected the brine recovery using nanofiltration membrane which are temperature of 
feed water, pH of feed water and operating pressure. The appropriate conditions that can restore the 
quality of brine solution to have the salt passage greater than 80 percent and the recovery rate 
approximately 7-10 percent are the feed water at 40 degrees Celsius, feed water at pH of 8 and 
operating pressure at 6 bars.  
Keywords:  Membrane, Nanofiltration, Brine recovery, Brine used in regenerating resin 
 
1. บทน้า 
 อุตสาหกรรมน  าตาล เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
อย่างมากต่อภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย เน่ืองจากสร้างรายได้จากการส่งออกเข้าสู่
ประเทศหลายหมื่นล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมน  าตาลเริ่มต้น
จากภ าค เกษตร กร รม  คือ  ไ ร่อ้ อ ย  จาก นั น จึ งเข้ า สู่
กระบวนการผลิตน  าตาลทรายในโรงงานอุตสาหกรรม จนได้
น  าตาลทรายเพ่ือบริโภคภายในประเทศและส่งออก ผลพลอย
ได้จากการผลิตน  าตาลทราย ได้แก่ กากน  าตาล กากอ้อย 
และกากหม้อกรอง 
 กระบวนการผลิตน  าตาลทรายทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แ ก่  กระบ วนการผลิ ตน  าต าลท ราย ดิ บ  และ
กระบวนการผลิตน  าตาลทรายขาว-น  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
ซึ่งในกระบวนการผลิตน  าตาลทรายขาว-น  าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์นั น ได้มีการลดค่าสีน  าเชื่อมโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยน
ประจุ (Ion-exchange resin) ได้เป็นน  าเชื่อมรีไฟน์ (Fine 
liquor) เมื่อเรซินที่ใช้ในการลดค่าสีน  าเชื่อมอิ่มตัวจะมีการรี
เจนเนอเรท (Regenerate) เรซินโดยการใช้น  าเกลือที่มีความ
เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เรซินที่รีเจนเนอเรทแล้วจะถูกน าไปใช้
ใหม่ และน  าเกลือที่ใช้แล้วจะถูกทิ งไปเป็นน  าเสียตามข้อมูลใน
ตารางที่ 1 ดังนั นหากมีการฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ผ่านการรีเจนเนอ
เรทเรซินแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรเีจนเนอเรทเรซนิอีกที ก็
จะเป็นการลดปริมาณเกลือที่ ต้องทิ งไป รวมทั งเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายสารเคมีช่วยผลิตอีกด้วย 
 

ตารางท่ี 1 คุณภาพน  าเกลือท่ีผ่านการรีเจนเนอเรทเรซินแล้ว 

รายการ 
ค่า

วิเคราะห์ 
หน่วย 

ความเข้มข้นเกลือ (NaCl) 3-6 เปอร์เซ็นต ์
ค่ากรด-ด่าง (pH) 6-9 - 

อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส 
ปริมาณของแข็งละลายน  า 

ทั งหมด (TDS) 
<50,000 ppm as NaCl 

ปริมาณเฉลี่ย 85 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 

 โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมน  าตาล มี
แหล่งก าเนิดน  าเสียของโรงงานมาจาก 2 แหล่ง คือ น  าเสีย
จากกระบวนการผลิตน  าตาลทราย มีอัตราการไหล 1,500 
ลูกบาศก์ เม ตรต่อวัน ค่า Biological oxygen demand 
(BOD) เฉลี่ย 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน  า
ทั งห ม ด  (Total dissolved solids: TDS) เฉ ลี่ ย  8 ,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร และน  าเสียจากห้องน  า โรงอาหาร บ้านพัก 
มีอัตราการไหล 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบบ าบัดน  าเสีย
ขอ งโร งงานกรณี ศึกษา ในปั จ จุบั น เป็ นระบ บ บ่ อผึ่ ง 
(Oxidation pond) มีการเติมออกซิเจนโดยการเติมอากาศ
ตามธรรมชาติ ของแข็งละลายน  าทั งหมดในน  าเสียส่วนใหญ่
เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride: NaCl) มี
ปริมาณประมาณ 950.4 ตันต่อปี ซึ่งมาจากเกลือในน  าเกลือ
ที่ผ่านการรีเจนเนอเรทเรซินแล้ว 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการจัดการเกลือหลากหลาย
รูปแบบได้ถูกน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การระเหย
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และการระบ าย ความร้อน  การแยกโดยใช้ เมม เบ รน 
Electrodialysis (ED) การแลกเปลี่ยนประจุ  การตกผลึก
โดยการแช่แข็งยูเทคติก กระบวนการสารเคมี  Multi-stage 
flash (MSF) ระบบท าความเย็นแบบอัดไอ การรวมเทคนิค
ต่างๆ เข้าด้วยกัน [1] โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
น  าเสียมีความเข้มข้นของเกลือสูง เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมอาหารทะเล เน่ืองจากมองว่าเกลือที่อยู่ในน  า
เสียเป็นทรัพยากรที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่เทคโนโลยีที่
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้ในการจัดการเกลือในน  า
เสียเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ คือ เทคโนโลยีเมมเบรน เพราะมี
ต้นทุนต่ า และยังสามารถใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิต่ า ท าให้
สามารถรักษาความเข้มข้นของสารประกอบได้ดีกว่าเมื่อ
เทียบกับกระบวนการความร้อนหรือสารเคมีแบบเดิม  ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีเมมเบรนได้รับการพัฒนาไปมากจนมี
หลากหลายชนิดให้เลือกใช้งานตามขนาดของอนุภาคที่
ต้องการแยก เช่น ไมโครฟิวเตรชั่น อัลตร้าฟิวเตรชั่น นาโน
ฟิวเตรชั่น และอิเล็กโตรไดอะไลซิส [2-5] ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการกรองของเมมเบรนมีหลายปัจจัยด้วยกัน 
เช่น ความเข้มข้นของเกลือ ค่ากรด -ด่าง ขนาดประจุของ
เกลือในสารละลาย เป็นต้น [6-7] 
 จากข้อมูลข้างต้น และนโยบายของโรงงานกรณีศึกษา
ในการลดต้นทุนการผลิตในทุกๆ ด้าน ทั งด้านพลังงาน 
แรงงาน วัตถุดิบและสารเคมี ท าให้ โรงงานกรณีศึกษา
พิจารณาที่ จะลดต้นทุนสารเคมีช่วยผลิต โดยการฟ้ืนฟู
น  าเกลือที่ผ่านการรีเจนเนอเรทเรซินแล้ว น ากลับมาใช้ใน
กระบวนการรีเจนเนอเรทเรซินใหม่ เน่ืองจากได้มีการเปลี่ยน
ชนิดของเกลือที่ใช้ในการรีเจนเนอเรทเรซินจากเกลือน  า 24 
เปอร์เซ็นต์ (ราคา 0.4 บาทต่อกิโลกรัม) เป็นเกลือรีไฟน์ 97.5 
เปอร์เซ็นต์ (ราคา 3.25 บาทต่อกิโลกรัม) ท าให้มีค่าใช้จ่าย
เกลือเพ่ิมขึ นประมาณ 200,000 บาทต่อปี ดังนั น การศึกษา
นี จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เมม
เบรนฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ผ่านการรีเจนเนอเรทเรซินแล้ว เพ่ือหา
ค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่มีผลต่อการท างานของเมมเบรนในการ
ฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ใช้แล้วให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การติดตั งชุดการทดลอง 
 การศึกษานี ได้ท าการติดตั งชุดการทดลองส าหรับ
กระบวนการเมมเบรนนาโนฟิวเตรชั่น ดังที่แสดงในรูปที่ 1 
ซึ่งเป็นชุดการทดลองระดับห้องปฏิบัติการแบบไหลผ่าน
ระบบครั งเดียว (Single state) ที่มีทิศทางการกรองแบบไหล
ขวาง (Cross-flow) น  าเกลือที่ ใช้แล้ ว (สารป้อน) จะถูก
ป้อนเข้าสู่ระบบโดยการใช้ปั๊มสารป้อน มีการควบคุมอุณหภูมิ
ของสารป้อนโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ถังพักสาร
ป้อน ควบคุมอัตราการไหลและความดันในระบบด้วยการ
ปรับวาล์ว เมื่อน  าเกลือที่ใช้แล้วถูกป้อนเข้าเมมเบรนจะแยก
ได้น  าเกลือดี (เพอมิเอท) และน  าทิ ง (รีเทนเทต) โดยจะถูก
เก็บไว้ที่ถังพักเพอมิเอท และถังพักรีเทนเทตตามล าดับ 
 

P

Feed tank with
Heat exchanger

Permeate tank

Drain valve

Feed 
pump

Pre-filter
membrane

NF membrane

Feed valve

Feed pressure

Permeate valve

Retentate valve

Retentate tank

 
รูปท่ี 1 องค์ประกอบของระบบการกรองแบบนาโนฟิวเตรชั่น 

 

2.2 การก้าหนดตัวชี วัด 
 การศึกษานี เป็นการหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยใน
การฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ใช้แล้วจากกระบวนการรีเจนเนอเรทเร
ซินลดค่าสีน  าเชื่อมโดยใช้เมมเบรนนาโนฟิวเตรชั่น เพ่ือให้ได้
คุณสมบัติของน  าเกลือที่ผ่านการฟ้ืนฟูตามค่าที่ก าหนด ก่อน
น ากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการรี เจนเนอเรทเรซิน โดย
ก าหนดให้ค่าตอบสนอง (Y) คือ อัตราส่วนของเกลือที่ผ่าน
เมมเบรนได้ (% Salt passage) และอัตราส่วนของน  าเกลือที่
ฟ้ืนฟูได้ (% Recovery rate) ดังที่แสดงในตารางที่ 2 โดยใช้
สมการที่ (1) และ (2) ตามล าดับ ดังนี  
 

Permeate salt concentration x 100
% Salt passage  

Feed salt concentration
       (1) 

 
3

3

Permeate flow (m /hr) x 100
% Recovery rate  

Feed flow (m /hr)
          (2) 
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ตารางท่ี 2 ค่าก าหนดตัวชี วัดคุณสมบัติของน  าเกลือท่ีผ่านการฟื้นฟู 
รายการ ค่าก าหนด 

อัตราส่วนของเกลือท่ีผ่านเมมเบรนได้ 
(% Salt passage) 

>80 % 

อัตราส่วนของน  าเกลือท่ีฟื้นฟูได้ (% Recovery rate) 7-10 % 
 

2.3 การวิ เคราะห์หาปัจจัยที่ คาดว่ามีผลต่อการฟ้ืนฟู
น ้าเกลือที่ใช้แล้วด้วยเมมเบรน 
 ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อ
การฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ ใช้แล้วด้วยเมมเบรน ได้ใช้แผนภูมิ
ก้างปลาในการวิเคราะห์ปัจจัยพื นฐาน 4 ประเภท (4M) คือ 
คน (Man) วิธีการ (Method) เครื่องจักร (Machine) และ 
วัตถุดิบ (Material) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยและผลของการฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ใช้แล้วด้วยเมมเบรน 
 จากการวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลาในรูปที่  2 พบว่า
ปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อการฟ้ืนฟูน  าเกลือด้วย เมม เบรน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 
ได้แก่ คน เครื่องจักร และปัจจัยที่ควบคุมได้ ได้แก่ วิธีการ 
วัสดุ 
 

                  
                     

2. METHOD

4. MATERIAL

1. MAN

3. MACHINE

1.1)              
                  

1.1.1)            

3.1)              /          
3.1.1)                        

3.1.2)                     
4.1)               

4.1.1)                 
                        

4.2)                

4.2.1)             
                       

4.3)                 

2.1)                             2.2)                   
2.3) pH           

2.4) Operating Pressure

 
รูปท่ี 2 แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการฟื้นฟู

น  าเกลือด้วยเมมเบรน 
 

 จากนั น น าปัจจัยที่ควบคุมได้ คือ อุณหภูมิของสาร
ป้อน ค่ากรด – ด่างของสารป้อน แรงดันใช้งาน และยี่ห้อ
ของเมมเบรน ไปท าการคัดกรองปัจจัยต่อไป เน่ืองจาก 
 อุณหภูมิของสารป้อน โดยปกติแล้วเมมเบรนนาโนฟิว
เตรชั่นสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 45 องศาเซลเซียส 
ส่วนน  าเกลือที่ใช้แล้วจากกระบวนการรีเจนเนอเรทเรซินลด
ค่าสีน  าเชื่อมจะมีอุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส 
 

 ค่ากรด-ด่าง (pH) ของสารป้อน ปกติแล้วเมมเบรน
สามารถรองรับค่ากรด-ด่างได้ตั งแต่ 2-14 ซึ่งน  าเกลือที่ ใช้
แล้วจากกระบวนการรีเจนเนอเรทเรซินจะมีค่ากรด-ด่างที่ 6-
9 
 แรงดันใช้งาน โดยปกติแล้วเมมเบรนนาโนฟิวเตรชั่นจะ
มีค่าแรงดันใช้งานอยู่ในช่วง 4-35 บาร์ 
 เมม เบรนชนิดเดียวกันแ ต่คนละยี่ห้อ  อาจท าให้
ประสิทธิภาพการกรองของเมมเบรนไม่เท่ากัน 
 ส่วนความเข้มข้นของเกลือในสารป้อน น  าเกลือที่ ใช้
แล้วจากกระบวนการรีเจนเนอเรทเรซินลดค่าสีน  าเชื่อมจะมี
ความเข้มข้นของเกลือตั งแต่ 0-10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในการ
ทดลองนี เลือกใช้น  าเกลือที่ใช้แล้วที่มีความเข้มข้นของเกลือที่ 
6 เปอร์เซ็นต์ 
 ชนิดของเมมเบรน ในการทดลองนี ต้ องการแยก
น  าเกลือซึ่งมีค่าน  าหนักโมเลกุล (Molecular weight) 58 ดัล
ตัน ออกจากน  าเกลือที่ใช้แล้ว ดังนั นจึงเลือกใช้เมมเบรนนา
โนฟิวเตรชั่นที่มี ค่า Molecular weight cut off (MWCO) 
150-1,000 ดาลตัน 
 วั ส ดุ ข อ ง เม ม เบ ร น  ใน ก าร ท ด ล อ งนี เลื อ ก ใช้ 
Polyamide thin-film composite เน่ืองจากสามารถใช้
งานที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 45 องศาเซลเซียส ค่ากรด-ด่าง 2-10 
แรงดันที่ใช้ในการกรองต่ า มีความสามารถในการแยกดีกว่า
เซรามิก 
2.4 การคัดกรองปัจจัยท่ีมีผลต่อการฟ้ืนฟูน ้าเกลือที่ใช้แล้ว
ด้วยเมมเบรน 
 หลังจากท าการวิเคราะห์หาปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อการ
ฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ใช้แล้วด้วยเมมเบรน ขั นตอนต่อไปจะท าการ
คัดกรองปัจจัยที่ ความเข้มข้นของเกลือในสารป้ อน 6 
เปอร์เซ็นต์ โดยท าการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป (Full 
factorial) มี 4 ปัจจัย 2 ระดับ (24) ทดลองซ  า 3 ซ  า ที่ระดับ
นัยส าคัญ  0.1 ก าหนดให้ ค่าตอบสนอง (Y) คือ % Salt 
passage ตามข้อมูลในตารางที่ 3 และ 4 
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ตารางท่ี 3 ระดับและสัญลักษณ์ของปัจจัยท่ีใช้ในการคัดกรองปัจจัย 

ปัจจัย 
ค่าท่ีใช้ในการ

ทดลอง 
ระดับ 

A 
(อุณหภูมิของสารป้อน) 

30 ◦c ต่ า (-1) 

45 ◦c สูง (+1) 

B 
(ค่ากรด – ด่างของสารป้อน) 

6 ต่ า (-1) 
9 สูง (+1) 

C 
(แรงดันใช้งาน) 

4 บาร์ ต่ า (-1) 
8 บาร์ สูง (+1) 

D 
(ย่ีห้อของเมมเบรน) 

NF-1 ต่ า (-1) 
NF-2 สูง (+1) 

 

 จากผลการวิเคราะห์จากรูปที่ 3 และ 4 พบว่าปัจจัย A 
B และ C มีอันตรกิริยาร่วมกัน ค่า P-value ของผลกระทบ
ร่วม AB AC และ BC น้อยกว่า 0.1 จึงไม่พิจารณาผลกระทบ
หลัก ส่ วนปัจจัย  D ไม่มี อันตรกิริย าร่วมกั บปัจจัยอื่น 
เน่ืองจากค่า P-value ของผลกระทบร่วม AD BD และ CD 
มากกว่า 0.1 จึงพิจารณาผลกระทบหลักของปัจจัย D ซึ่งค่า 
P-value ของปัจจัย D มากกว่า 0.1 ดังนั นสามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่า % Salt passage คือ อุณหภูมิ
ของสารป้อน (A) ที่ระดับต่ า ค่ากรด-ด่างของสารป้อน (B) ที่
ระดับสูง และแรงดันใช้งาน (C) ที่ระดับต่ า ส่วนยี่ห้อของเมม
เบรน NF (D) ไม่มีผลกระทบต่อค่า % Salt passage และได้
เลือกใช้เมมเบรนนาโนฟิวเตรชั่น NF-1 ในการทดลองหา
ระดับของปัจจัยต่อไป 
 
ตารางท่ี 4 คุณสมบัติของเมมเบรนนาโนฟิวเตรชั่นท่ีใช้ในการคัดกรอง
ปัจจัย 

Membrane NF-1 NF-2 

Membrane shape 
Thin-Film 
Composite 

Membrane material Polyamide 

Molecular Weight Cut Off (Dalton) 200-400 150-300 

Max. Operating Temperature (◦c) 45 45 

Maximum Operating Pressure (bar) 41 41 
pH Range 2 - 11 2-11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

ในการคัดกรองปัจจัย 
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รูปท่ี 4 กราฟผลกระทบร่วมของการคัดกรองปัจจัย 

 

2.5 การหาระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการฟ้ืนฟูน ้าเกลือที่ใช้
แล้วด้วยเมมเบรน 
 เมื่อท าการคัดกรองปัจจัยและหาช่วงของระดับปัจจัยที่
เหมาะสมแล้ว จากนั นจะท าการศึกษาระดับของปัจจัยที่
เหมาะสม โดยท าการทดลองที่ความเข้มข้นของเกลือในสาร
ป้อน 6 เปอร์เซ็นต์ ท าการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป 3 
ระดับ 3 ปัจจัย (33) ทดลองซ  า 2 ซ  า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.1 
ก าหนดค่าตอบสนอง (Y) คือ %  Salt passage และ % 
Recovery rate ตามข้อมูล ในตารางที่  5 โดยแบ่งเป็น 2 
กรณี คือ ระดับของปัจจัยที่ให้ค่า % Salt passage สูงสุด 
และระดับของปัจจัยที่ให้ค่า % Recovery rate สูงสุด 
 
 
 
 

Factorial Fit: %Salt Passage versus A, B, C, D 
 
Estimated Effects and Coefficients for %Salt Passage 

(coded units) 

 

Term      Effect    Coef  SE Coef       T      P 

Constant          88.785   0.1866  475.71  0.000 

A         -1.458  -0.729   0.1866   -3.91  0.000 

B          3.264   1.632   0.1866    8.74  0.000 

C         -4.792  -2.396   0.1866  -12.84  0.000 

D         -0.208  -0.104   0.1866   -0.56  0.580 

A*B       -0.764  -0.382   0.1866   -2.05  0.048 

A*C       -0.764  -0.382   0.1866   -2.05  0.048 

A*D        0.208   0.104   0.1866    0.56  0.580 

B*C       -1.875  -0.937   0.1866   -5.02  0.000 

B*D       -0.069  -0.035   0.1866   -0.19  0.853 

C*D        0.208   0.104   0.1866    0.56  0.580 

 

 

S = 1.29305     PRESS = 104.115 

R-Sq = 88.72%   R-Sq(pred) = 81.02%   R-Sq(adj) = 

85.67% 
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ตารางท่ี 5 ระดับและสัญลักษณ์ของปัจจัยท่ีใช้ในการหาระดับปัจจัย 

ปัจจัย 
ค่าท่ีใช้ในการ

ทดลอง 
ระดับ 

A 
(อุณหภูมิของสารป้อน) 

30 ◦c ต่ า (-1) 

35 ◦c กลาง (0) 

40 ◦c สูง (+1) 

B 
(ค่ากรด-ด่างของสารป้อน) 

7 ต่ า (-1) 
8 กลาง (0) 
9 สูง (+1) 

C 
(แรงดันใช้งาน) 

4 บาร์ ต่ า (-1) 
5 บาร์ กลาง (0) 
6 บาร์ สูง (+1) 

  

 จากผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 5 และ 6 สามารถสรุปได้
ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่า % Salt passage สูงสุด คือ 
อุณหภูมิของสารป้อน (A) ที่ระดับสูง ค่ากรด-ด่างของสาร
ป้อน (B) ที่ระดับสูง และแรงดันใช้งาน (C) ที่ระดับต่ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในการหาระดับของปัจจัยท่ีให้

ค่า % Salt passage สูงสุด 
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รูปท่ี 6 กราฟผลกระทบร่วมของการหาระดับของปัจจัยท่ีให้ค่า % Salt 

passage สูงสุด 

 จากรูปที่ 7 และ 8 สามารถสรปุได้ว่าปัจจัยทีม่ีผล 
กระทบต่อค่า % Recovery rate สูงสุด คือ อุณหภูมิของ
สารป้อน (A) ที่ระดับสูง ค่ากรด-ด่างของสารป้อน (B) ที่
ระดับกลาง และแรงดันใช้งาน (C) ที่ระดับสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในการหาระดับของปัจจัยท่ีให้ 
ค่า % Recovery rate สูงสุด 
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รูปท่ี 8 กราฟผลกระทบร่วมของการหาระดับของปัจจัยท่ีให้ค่า % 

Recovery rate สูงสุด 

 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับของปัจจัยที่ให้ค่า % 
Recovery rate สูงสุด ก็ยังสามารถให้ค่า % Salt passage 
มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามค่าของตัวชี วัดที่ ได้
ก าหนด แต่ระดับปัจจัยที่ให้ค่า % Salt passage สูงสุด จะ
ให้ค่า % Recovery rate น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ ากว่า
ค่าของตัวชี วัดที่ได้ก าหนดไว้ที่ 7-10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั น การ
เลือกระดับของปัจจัยที่เหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูน  าเกลือที่ใช้
แล้วด้วยเมมเบรนนาโนฟิวเตรชั่น จะเลือกระดับของปัจจัยที่
ให้ค่า % Recovery rate สูงสุด 
 

General Linear Model: %Salt Passage versus A, B, C  
 
Factor  Type   Levels  Values 

A       fixed       3  -1, 0, 1 

B       fixed       3  -1, 0, 1 

C       fixed       3  -1, 0, 1 

 

 

Analysis of Variance for %Salt Passage, using 

Adjusted SS for Tests 

 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

A        2   18.525   18.525    9.263   18.27  0.000 

B        2   13.105   13.105    6.553   12.93  0.000 

C        2  264.753  264.753  132.376  261.11  0.000 

A*B      4    9.470    9.470    2.367    4.67  0.004 

A*C      4    8.154    8.154    2.038    4.02  0.009 

B*C      4    1.715    1.715    0.429    0.85  0.506 

Error   35   17.744   17.744    0.507 

Total   53  333.466 

 

 

S = 0.712019   R-Sq = 94.68%   R-Sq(adj) = 91.94% 

General Linear Model: %Recovery Rate versus A, B, C  

 
Factor  Type   Levels  Values 

A       fixed       3  -1, 0, 1 

B       fixed       3  -1, 0, 1 

C       fixed       3  -1, 0, 1 

 

 

Analysis of Variance for %Recovery Rate, using Adjusted 

SS for Tests 

 

Source  DF    Seq SS    Adj SS   Adj MS       F      P 

A        2   25.1577   25.1577  12.5788  161.80  0.000 

B        2   13.4609   13.4609   6.7305   86.58  0.000 

C        2  117.2665  117.2665  58.6332  754.21  0.000 

A*B      4    1.5931    1.5931   0.3983    5.12  0.002 

A*C      4    2.0098    2.0098   0.5024    6.46  0.001 

B*C      4    3.3663    3.3663   0.8416   10.83  0.000 

Error   35    2.7209    2.7209   0.0777 

Total   53  165.5751 

 

 

S = 0.278821   R-Sq = 98.36%   R-Sq(adj) = 97.51% 
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2.6 การทดลองเพ่ือยืนยันผลลัพธ์จากการออกแบบการ
ทดลอง 
 การทดลองซ  าเป็นการทดลองเพ่ือยืนยันผลลัพธ์จาก
การทดลองหาระดับของปัจจัยว่าสามารถท าให้เพอมิเอทที่ได้
จากกระบวนการกรองของเมมเบรนตอบสนองตัวชี วัดที่
ก าหนดได้ ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการทดลองเพื่อ ยืนยันผลลัพธ์จากการออกแบบการ
ทดลอง 

ทดลองซ  า 
ครั งท่ี 

ระดับของปัจจัย % Salt 
passage 

% Recovery 
rate A B C 

1 1 0 1 88.33 7.20 
2 1 0 1 88.33 7.40 
3 1 0 1 83.87 7.10 
4 1 0 1 87.10 7.30 
5 1 0 1 85.48 7.44 

ค่าเฉลี่ย 86.62 7.29 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.93 0.14 

 
3. สรุป 
 จากการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาค่าปัจจัยที่
เหมาะสมต่อกระบวนการฟ้ืนฟูน  าเกลือด้วยเมมเบรน โดยใช้
ชุดการทดลองระดับห้องปฏิบัติการนั น ต้องพิจารณาคุณภาพ
ของน  าเกลือที่ได้จากการฟ้ืนฟูให้เป็นไปตามค่าก าหนดของ
ตัวชี วัด  คือ %  Salt passage มากกว่า  80 เป อร์ เซ็น ต์ 
และ % Recovery rate 7-10 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามี 3 ปัจจัย
ที่มีผลต่อการฟ้ืนฟูน  าเกลือด้วยเมมเบรน คือ อุณหภูมิของ
สารป้อน ค่ากรด-ด่างของสารป้อน และแรงดันในการท างาน 
โดยสภาวะการท างานที่เหมาะสมที่สามารถท าให้คุณภาพ
ของน  าเกลือที่ผ่านการฟ้ืนฟูได้ตามค่าก าหนดของตัวชี วัด คือ 
อุณหภูมิของสารป้อน 40 องศาเซลเซียส ค่ากรด-ด่างของ
สารป้อนอยู่ที่ 8 และแรงดันในการท างาน 6 บาร์  ซึ่งจะได้
ค่า % Salt passage เฉลี่ยอยู่ที่  86.62 เปอร์เซ็นต์ และ
ค่า % Recovery rate เฉลี่ยอยู่ที่ 7.29 เปอร์เซ็นต์ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องบากเหล็กฉากด้วยมุม 45 องศา และ 90 องศา โดยศึกษาลักษณะการใช้
งานและข้อจ ากัดของเครื่องบากมุมเหล็กฉากขนาด 45 องศา สามารถใช้งานได้หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น จากการ
ทดสอบพบว่า เครื่องบากเหล็กฉากที่ได้เพ่ิมการเชื่อมพอกในช่อง Die เพ่ือให้คมตัดด้านนอกมีระยะในการตัดเฉือนพอดี 
สามารถบากเหล็กฉากหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 2 น้ิว ด้วยก าลังอัดด้วยระบบ  ไฮดรอลิก 50 ตัน บาก
เหล็กฉากมุม 45 องศาที่ส่วนกลางและส่วนปลายของชิ้นงาน และบากเหล็กฉากมุม 90 องศาที่ส่วนปลายได้อย่างมี
คุณภาพ ไม่กระทบกับระบบโครงสร้างของเหล็ก โดยมีประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 72  

ค าหลัก  เครื่องบากเหล็กฉาก  มุม 45 และ 90 องศา 

 
Abstract 
This article is intended to develop the hydraulic angle steel cutter machine at 45 and 90 degree angle. 
This research was to study the characteristics and limitations of 45 degrees angle, therefore it could use 
in varying application and, improving quality. The result showed that the hydraulic angle steel cutter 
machine was increased the surface welding into die for the outer edge was fit the cutting length, can a 
notch angle steel with a thickness up to 3 mm. , width not exceeding 2 inches with a 50 ton hydraulic 
compression. Steel angle 45 degrees at the middle and end of the piece, and the notch angle steel 
angle 90 degree could produce a good quality tip without effecting the structure of the steel. Therefore, 
the efficiency of the machine was increased by 72%. 
Keywords:  notching equal angle steel machine, 45 and 90 degrees  

 
1. บทน า 
 ในปัจจุบัน เครื่องบากเหล็กฉากมีความต้องการมากขึ้น

ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ ประกอบเป็น
โครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรจากสภาวะของ
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เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูง และเครื่องบาก
เหล็กฉากมีราคาต่อหน่วยที่สูงเช่นกัน ในการศึกษาที่ผ่านมา 
นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้ท าการ
ออกแบบและสร้างเครื่องบากเหล็กฉากเป็นต้นแบบ โดย
ลักษณะของเครื่องมีระบบหลัก 2 ระบบคือระบบก าลังเป็น
ระบบไฮดรอลิก เปลี่ยนเป็นก าลังทางกล เพ่ือส่งแรงไปยัง
พันซ์และระบบแม่พิมพ์ตัดสามารถตัดมุมของเหล็กฉากได้
เฉพาะมุม  45  องศา เท่าน้ัน ดังรูปที่  1 
 

 
รูปที่ 1 เครื่องบากเหล็กฉาก 45 องศา [1]   

 

 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องบาก
เหล็กฉากจากข้อจ ากัดของการใช้งานเฉพาะบากมุมเหล็ก
ฉากขนาด 45 องศาเท่าน้ัน มาท าการศึกษาลักษณะการใช้
งาน และพัฒนาให้เครื่องบากเหล็กฉากสามารถใช้งานได้กับ
ลักษณะของชิ้นส่วนและโครงสร้างต่าง ๆ ได้กว้างขวางมาก
ขึ้น สะดวก และมีความสวยงาม สามารถบากมุมของเหล็ก
ฉากได้ทั้งมุม 45 องศาและ 90 องศา ตามต้องการ 
1.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องบากเหล็กฉากด้วยมุม 45 องศา 
และ 90 องศา  
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องบาก
เหล็กฉาก 

1.2 ขอบเขตการวิจัย 
เครื่องบากเหล็กฉากจะพัฒนาขึ้นโดยมีก าลังในการตัด

ด้วยระบบไฮดรอลิกที่มีความดันระหว่าง 1.921-96.05 บาร์ 
เพ่ือให้ก าลังทางกลและให้แม่พิมพ์เคลื่อนที่ตัดชิ้นงานโดยมุม
ตัดของพันซ์ประกอบด้วยมุม 45 องศา และ 90 องศา ซึ่งมุม 
45 องศาสามารถบากที่บริเวณส่วนปลาย บริเวณใด ๆ ตาม
ความต้องการของชิ้นงาน และมุม 90 องศา สามารถบาก
เหล็กฉากบริเวณส่วนปลาย ด้านหน่ึงด้านใดหรือทั้งสองด้าน  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
      เฉลิมเกียรติ  ศรีศิลา,2556 [2]ได้วิจัยเรื่องการฝึกเชื่อม
โลหะด้วยไฟฟ้ากรณีบากร่องวีต่อชน โดยให้ชิ้นงานนักศึกษา
คนละ2 ชิ้นขนาด 100 x 100 x 10 มิลลิเมตร พบว่าหลังจาก
นักศึกษาท าการเชื่อมแล้ว บางกรณีอาจเกิดแนวเชื่อมที่ไม่มี
คุณภาพ เช่น ลักษณะของการออกรูทไม่สม่ าเสมอการต่อ
แนวเชื่อม เมื่อเกิดลักษณะของแนวเชื่อมไม่ดีนักศึกษาจะน า
ชิ้นงานไปตัดด้วยเครื่องตัดโลหะด้วยเปลวแก๊ส จากน้ัน
ชิ้นงานจะถูกมาเจียระไนเพ่ือ ก า จัดเศษครีบด้วยเครื่อง
เจียระไนมือ จากการวิจัยพบว่านักศึกษามีการเตรียมชิ้นงาน
ใหม่เฉลี่ย 3 ครั้งต่อคน โดยมีเวลาในการเตรียมชิ้นงานใน
ขั้นตอนของการเจียระไน และตะไบประมาณ 25 นาทีต่อครั้ง
จึงท าให้เป็นการเสียเวลาในการปฏิบัติงานจึงมี การสร้าง
เครื่องบากร่องขึ้นมาสามารถช่วยลดเวลาในการเตรียม
ชิ้นงาน และได้แนวทับที่สม่ าเสมอขึ้น  
 ธรรมนูญ  สุขไชยะและคณะ 2554 [3] ได้วิจัยเรื่องการ
ออกแบบและสร้างเครื่องตัดโลหะระบบไฮดรอลิกแบบต้ังพ้ืน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องตัดโลหะชนิด
คันโยกแบบต้ังพ้ืน เน่ืองจากเครื่องตัดโลหะชนิดคันโยกแบบ
ต้ังพ้ืนเป็นเครื่องจักรขนาดกลางที่นิยมใช้ในงานโลหะอย่าง 
แพร่หลาย เพราะราคาไม่สูงมากนัก สามารถตัดโลหะได้
หลากหลายรูปทรง เช่น เหล็กเส้นแบน เหล็กเส้นกลม 
เหล็กเส้นสี่เหลี่ยม และเหล็กฉาก แต่การใช้งานเครื่องตัด
ดังกล่าวต้องใช้แรงคนในการดึงคันโยกเพ่ือตัดชิ้นงาน ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานต่ า สูญเสียก าลังคนและเวลา
ได้ผลผลิตต่ า และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ร่วมงานด้วย การ
สร้างเครื่องตัดโลหะระบบไฮดรอลิก แบบต้ังพ้ืนน้ีเป็นการน า
ระบบไฮดรอลิกมาประยุกต์เข้ากับเครื่องตัดโลหะชนิดคันโยก
แบบต้ังพ้ืนโดยใช้กระบอกสูบไฮดรอลิกเป็นตัวขับเคลื่อนชุด
ใบมีดตัด แทนการใช้แรงคนดึงคันโยก ในการออกแบบและ 
สร้างระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของเครื่องตัดโลหะ 
และส่วนของระบบไฮดรอลิก ในส่วนของเครื่องตัดโลหะจะมี
คุณลักษณะในการท างานได้เหมือนกับเครื่องที่สั่งซื้อจาก 
ต่างประเทศ และในส่วนของระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุม
การท างานของใบมีดตัดได้ทั้งแบบ Manual และ Semi-
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Automatic ซึ่งความสามารถของระบบดังกล่าวยังไม่มีใน
เครื่องจักรขนาดกลาง มีแต่ในเครื่องจักรขนาดใหญ่เท่าน้ัน
และมีราคาสูงมาก ดัง น้ันงานวิ จัย น้ีจึงเป็นการพัฒนา
เครื่องจักรขนาดกลางให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ให้กับองค์กร ดังรูป 2 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ลักษณะเครื่องตัดโลหะระบบไฮดรอลิกแบบตั้งพื้น [3]   

 

 ศุภ พัฒน์  ปิงตาและคณะ 2554  [4] ไ ด้วิ จัยการ
เปรียบเทียบของวิธีฮิวริสติก 4 วิธี ได้แก่ วิธีความยาวมากสุด 
วิธีความยาวน้อยสุด วิ ธีสุ่ ม  และวิธีสุ่ มแบบกรีด ด้ี ใน
กรณีศึกษาการตัดเหล็กแบนรีด ส าหรับประกอบเป็นเหล็กดัด
หน้าต่าง โดยงานวิจัยน้ีได้แบ่งการทดลองออกเป็น 7 รูปแบบ
การทดลอง ซึ่งแต่ละการทดลองมี 3 กรณี รวมเป็น 21 กรณี 
จากน้ันน าประสิทธิภาพในการตัด และเศษที่เหลือจากการ
ตัดในแต่ละกรณีมาเปรียบเทียบ ซึ่งวิธีฮิวริสติกที่ ดีจะมี
ประสิทธิภาพในการตัดสูง และเศษที่เหลือจากการตัดน้อย 
จากผลการ ตัดเหล็กแบนรีดเพ่ือประกอบเป็นเหล็กดั ด
หน้าต่างทั้ง 7 รูปแบบ พบว่าวิธีความยาวมากสุด วิธีสุ่ม และ
วิธีสุ่มแบบกรีดด้ี มีประสิทธิภาพในการตัดไม่แตกต่างกัน 
ส่วนวิธีความยาวน้อยสุดจะมีประสิทธิภาพในการตัดต่ ากว่า 3 
วิธีข้างต้น และเมื่อเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะ
ท าให้ความหลากหลายของความยาวย่อยเพ่ิมมากขึ้นจากการ
ทดลองพบว่าวิธีสุ่มแบบกรีดด้ีจะได้เศษที่เหลือจากการตัด
น้อยกว่าวิธีความยาวมากสุดความยาวน้อยสุด และ วิธีสุ่ม 
   
2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.2.1 เหล็กฉาก   
     เหล็กฉาก (Angle Bar) [5]คือเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน 
มอก.1227-2539 จากโรงงาน ภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน 
มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง 
ใช้ในการท าโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคา

โรงงาน เป็นต้นนอกจากน้ีแล้วหากเป็น เหล็ก ฉาก ขนาด
ใหญ่จะใช้ท าเสาโครงสร้าง หากเป็นเหล็กฉากขนาดเล็ก อาจ
ใช้ท าโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร เป็นต้น เหล็กฉาก หาก
ได้มาตรฐานและคุณภาพดีน้ัน ฉากต้องต้ังตรง 90 องศา 
น้ าหนัก จะต้องมีค่าไม่เกิน ± 3% จากสเปกที่ก าหนดไว้ เน้ือ
เรียบ มีความยืดหยุ่น และต้องมีด้านเท่ากันทั้งสองด้าน และ
ที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ 
มอก. ก ากับไว้อย่างชัดเจน เหล็กฉากจะมีขนาดต้ังแต่ 12 
มม. ไปจนถึง 250 มม. และมีความหนาต้ังแต่ 2.30 มม. ไป
จนถึง 35 มม. 
2.2.2 พ้ืนฐานการท างานของแม่พิมพ์ตัด [6] 
  การ ท า ง านข องก าร ตั ดแ ผ่ นชิ้ น ง าน  ( Blanking 
Operation) วัสดุที่ถูกตัด เรียกว่า (Stock) โดยทั่วไปเป็น
แผ่นเหล็กหรืออโลหะ ในระหว่างช่วงชักของการท างาน 
(Working Stroke) พ้ันช์จะท าการเคลื่อนที่ลงมาตัดวัสดุ 
และชักกลับไปยังที่เดิมวัสดุจะถูกยกติดปลายพ้ันช์ขึ้นไป และ
ถูกปลดออกด้วยแผ่นสตริพเพอ (Stripper Plate) Stop Pin 
หรือสลักก าหนดต าแหน่ง จะเป็นตัวก าหนดต าแหน่งของ
ชิ้นงาน ในทางปฏิบัติเมื่อเราป้อนวัตถุดิบเข้าไปในแม่พิมพ์
และจะถูกปั๊มให้เป็นดังรูปที่ 2  ส่วนที่หลุดมาจากวัตถุดิบคือ
ชิ้นงานที่น าไปใช้ ปฏิกิริยาในการตัดพ้ันช์และดาย ผลของ
แรงที่กระท าต่อแผ่นวัสดุในงานแม่พิมพ์โลหะแบบแบลงกิง 
หรือเพียชิ่ง คือการตัดวัสดุให้ ขาดจากกัน ซึ่งมีข้อค านึงถึง 3 
ขั้นตอนส าคัญ ส าหรับผู้ท าแม่พิมพ์ เพราะมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับขนาดและคุณภาพของชิ้นงานที่ได้ ขั้นตอนเหล่าน้ี
แสดงถึ งปฏิกิ ริ ย าการ เป ลี่ ยนแปลงของแผ่นวัตถุ ดิ บ 
ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 2  การท างานของแม่พิมพ์แบลงกิงหรือเพียชิ่ง [6] 
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  ขั้นตอนการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตัดบนเน้ือโลหะ  
  1) ก า ร เ ป ลี่ ย นอยู่ ใ น สภ า วะพ ลา ส ติก  ( Plastic 
Deformation) เมื่อวัตถุดิบถูกวางอยู่ บนดาย (Die) การกด
เริ่มขึ้นโดยพ้ันช์ถูกขยับลงมายังดายสัมผัสและมีแรงดัด
เกิดขึ้นบนแผ่นวัตถุดิบ เกิดจุดยืดหยุ่นของวัสดุ (Elastic 
Limit) จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปขึ้น 
  2) การกดลึก (Penetration) ในขณะที่ แกนกระทุ้ ง
(Ram) ของเครื่องปั๊มท างาน อย่างต่อเน่ืองพ้ันช์จะมีแรงกด
ลึกลงบนเน้ือวัสดุเรื่อยๆ จนแผ่นชิ้นงาน (Blank) หรือเศษ
โลหะ (Slug) จะถูกดันลงไปในช่องดายตามสัดส่วน น่ันคือ
ส่วนที่ถูกตัดตามรอบของการตัด (Cutting Cycle)  
 3) การฉีกขาดในขณะที่มีแรงกดอย่างต่อเน่ืองจึงเป็น
สาเหตุท าให้เกิดรอยแตก ซึ่งเริ่ม แตกรอบ ๆ ขอบของคมตัด
ของพ้ันช์และดาย ที่จุดน้ีเกิดความเค้นขึ้นอย่างมาก ภายใต้
สภาพการตัดที่ ถูกต้องรอยแตกจะขยายวงกว้างออกไปจนมา
บรรจบกัน ท าให้แผ่นชิ้นงานหรือเศษโลหะแยกออกจาก 
แผ่นวัตถุดิบและพ้ันช์ ยังคงมีแรงส่งลงไปในช่องดาย เพ่ือดัน
แผ่นชิ้นงานหรือเศษโลหะให้หลุดออกจาก ขอบของคมตัด
ของดาย การ พิจารณาใช้ช่องว่ างในการ ตัด (Cutting 
Clearance) ช่องว่างในการตัดระหว่างพ้ันช์และดายหรือที่
เรียกว่าเคลียแร็นซ์ (Clearance) มีความส าคัญต่ออายุการใช้
งานของดายและคุณภาพของชิ้นงานอย่างมาก ถ้าใช้ช่องว่าง
มากเกินไปท าให้มีผลลักษณะขอบของชิ้นงานขนาดที่ออกมา
ไม่ดี ในกรณีตรงข้ามกันถ้าใช้ช่องว่างน้อยไปหรือไม่เพียงพอ
จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเค้นมาก (Undue Stress) และ
เกิดการสึกหรอบริเวณคมตัด อันเน่ืองจากการปั๊มที่ต้องใช้
แรงมากขึ้น  โดยทางกายภาพคุณภาพและความหนาของ
แผ่นวัสดุที่ท าการปั๊มแต่ละชนิดเป็นองค์ประกอบ ในการ
พิจารณาเลือกใช้จ านวนขนาดของของวัสดุ  
2.2.3 ทฤษฎีการออกแบบเพลา [7] 
 เพลาเป็นชิ้นส่วนที่มีใช้อยู่ในเครื่องจักรเกือบทุกชนิด ท า
หน้าที่ในการส่งถ่ายก าลังหรือ ท าให้ เกิดการหมุนระหว่าง
ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่อง  ขณะใช้งานเพลาจะอยู่ภายใต้
ภาวะะการกระท าชนิดต่างๆ เช่น แรงกด แรงดึง โมเมนต์ดัด 
และโมเมนต์บิดซึ่งอาจมีทั้งแรงสถิตและแรงแบบวัฏจักร ท า
ให้เกิดการล้าได้เพลาอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะ

การใช้งานดังน้ี คือ เพลา (Shaft) เป็นชิ้นส่วนที่หมุนและใช้
ในการส่งก าลัง แกน (Axle) เป็นชิ้นส่วนลักษณะเดียวกันกับ
เพลาแต่ไม่หมุน ส่วนมากเป็นตัวรองรับชิ้นส่วนที่หมุน เช่น 
ล้อ ล้อสายพาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามทั้งเพลาและแกนก็
นิยมเรียกรวมกันว่า เพลาไม่ว่าชิ้นส่วนน้ันจะหมุนหรือไม่ก็
ตาม สพินเดิล (Spindle) เป็นเพลาขนาดสั้น เช่น เพลาที่หัว
แท่นกลึง (Head-Stock spindle) เป็นต้น  สตับชาฟ (Stub 
Shaft) เป็นเพลาที่ ติดเป็นชิ้นส่วนต่อเน่ืองกับเครื่องยนต์
มอเตอร์หรือเครื่องต้นก าลังอื่นๆ มีขนาด รูปร่าง และส่วนยื่น
ออกมาส าหรับใช้ต่อกับเพลาอื่น เพลาแนว (Line Shaft) 
หรือเพลาส่งก าลัง (Power Transmission Shaft)หรือเพลา 
เมน (Mainshaft) เป็นเพลาซึ่งต่อตรงจากเครื่องต้นก าลัง ใช้
ในการส่งก าลังไปยังเครื่องจักรกลอื่นๆโดยเฉพาะ   แจ๊คชาฟ 
(Jack Shaft) เป็นเพลาขนาดสั้นที่ต่อระหว่างเครื่องต้นก าลัง
กับเพลาเมนหรือ เครื่องจักรกล เพลาอ่อน (Fiexble Shaft) 
เป็นเพลาที่สามารถอ่อนตัวหรือโค้งได้เพลาประเภทน้ีท าด้วย  
สายลวดใหญ่ (Cable) ลวดสปริงหรือลวดเหนียว (Wire 
Rope) ใช้ในการส่งก าลังใน ลักษณะที่แกนหมุนท ามุมกันได้
แต่ส่งก าลังได้น้อย   
 
3. ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
    1) ศึกษาขั้นตอน รายละเอียดของเครื่องบากมุมเหล็กฉาก 
 2) ออกแบบและเขียนแบบเครื่ องบากเหล็กฉาก       
ศึกษาแบบในส่วนที่เป็นรายละเอียดลักษณะการท างาน
ศึกษาโครงสร้างที่ใช้เหล็กแผ่นหนา ขนาดของโครงสร้าง การ
ใช้กระบอกไฮดรอลิกที่ขนาดแรงอัด 50 ตัน   
 3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และด าเนินการสร้าง ท าการตัดและ
ประกอบโครงสร้างด้วยการใช้เหล็กแผ่นมาเชื่อมประกอบ ขึน้
รูปชิ้นส่วนของแท่นรองชิ้นงาน  และประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด
เข้าด้วยกัน   
 4) ทดลองผลการท างานของเครื่องบากเหล็กฉากขนาด 
45 องศา และ 90 องศา และด าเนินการปรับปรุงโดยได้
ทดลอง  
 ทดลองความเร็วที่ใช้ในการอัด วิเคราะห์การทดลอง

หาความเร็วที่ ใช้ในการอัดของเครื่องบากเหล็กฉากโดย
ก าหนดเวลา และแรงอัด เพ่ือหาจ านวนครั้งในการอัดและหา
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ประสิทธิภาพในการท างาน    
 ทดลองหาประสิทธิภาพในการตัดและลักษณะครีบ

ของชิ้นงานที่ได้จากการทดลอง โดยท าการทดลองตัดเหล็ก
ฉากขนาด กว้าง 1 น้ิว ยาว 1 น้ิว หนา 1 มม. ขนาด กว้าง 2 
น้ิว ยาว 2 น้ิว หนา 2 มม. และเหล็กฉากขนาด กว้าง 2 น้ิว 
ยาว 2 น้ิว หนา 3 มม. โดยจะทดลองบากที่ 90 องศาส่วน
ปลาย 45 องศาส่วนกลาง และ 45 องศาส่วนปลายทั้ง 3 
ขนาดที่ทดลอง 
 5) สรุปผลการทดลอง   
 
4. ผลจากการด าเนินงานวิจัย 
 จากขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยเมื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนได้ผลดังน้ี 
4.1 ศึกษาข้ันตอนรายละเอียด และออกแบบเครื่องบาก

มุมเหล็กฉาก 
  การออกแบบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไ ด้น ามาใช้ในการ
ออกแบบในแต่ละชิ้น มาจากการวิเคราะห์ การค านวณโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับงานที่จะน ามาใช้เป็นหลัก ซึ่งได้ 
ค่าต่าง ๆ ที่ได้น้ันมาเลือกอุปกรณ์ เพ่ือให้ได้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้ผล
ดังน้ี 

1) ขนาดเครื่องปั๊มตัด จากการค านวณหาแรงตัดส าหรับ
งานสามเหลี่ยมมุมฉากที่ความหนาของชิ้นงานมากสุดคือ 3 
มม. ที่  9.754 ตันบวกค่าเผื่อความปลอดภัยของแรง 30 
เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 12.68 ตัน ดังน้ันขนาดของเครื่องปั๊มตัด
น้อยสุดคือ 13 ตัน 

2) แม่ พิม พ์ตัวผู้  (Punch) ไ ด้ด า เ นินการออกแบบ
แม่พิมพ์ตัวผู้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชุด โดยแม่พิมพ์ตัวผู้ทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดคงที่ คือ กว้าง 80 มม . ยาว 80 มม . 
และมีความหนา 45 มม. เหล็กที่ใช้ท าแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) 
ได้ออกแบบมาจากคุณสมบั ติของเหล็กไฮสปีด S600 
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก ไฮสปีด S600 มีค่า โมเมนต์ความ
เฉื่อย 3,413,333.3 2 /mmN มีค่า E 208,000 2 /mmN 
เป็นเหล็กที่สามารถใช้ความเร็วในการตัดสูง มีความเหนียว 
ความแข็งแกร่ง ใช้ท าเครื่องมือตัด ดอกสว่าน ท ามีดรูดเฟือง 
ใบเลื่อยตัดเหล็ก มีความเหมาะสมในการใช้งาน และหาซื้อได้

ง่ายตามท้องตลาด 
3) แม่พิมพ์ตัวเมีย (Die)  ได้ด าเนินการสร้างแม่พิมพ์ตัว

เมียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชุด โดยขนาดรูของแม่พิมพ์ตัวเมีย
ทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดกว้าง 83 มิลลิเมตร ยาว 83  
มิลลิเมตร โดยความหนาจากตารางก าหนดความหนาของ
แผ่นดาย ชิ้นงานวัสดุที่ใช้ในการท าแม่พิมพ์ตัวเมียเป็นเหล็ก
ไฮสปีด S600 ดังน้ันความหนาของดาย (Die) เท่ากับ 29 
มิลลิเมตรและได้ก าหนดระยะน้อยสุดจากรูดายถึงขอบด้าน
นอกของแผ่นดาย โดยก าหนดจากขนาดความสูงของแผ่น
ดายได้ระยะน้อยสุดเท่ากับ 43 มิลลิเมตร  

4)  การออกแบบเพลา ได้ออกแบบเพลามีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ยาว 415 มิลลิเมตร และได้ 
เลือกเหล็กเกรด S45C มาใช้ในการออกแบบเน่ืองจากเหล็ก 
S45C มีคุณสมบัติเป็นเหล็กคาร์บอนปานกลาง เหมาะ
ส าหรับงานพ้ืนฐานทั่วไป โครงสร้างแม่พิมพ์ และแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก สามารถเชื่อมต่อได้ดี ขึ้นรูปได้ง่าย ชุบแข็งได้ง่าย 
ทนการเสียดสีได้ดี มีความแข็งแรงสูง เหมาะส าหรับท า 
ชิ้นส่วนพ้ืนฐาน หรือโครงสร้างของแม่พิมพ์และงานทั่วๆ ไป 

5) ไฮดรอลิกส์ จากผลการค านวณแรงที่ใช้ปั๊มตัดชิ้นงาน
ที่มีความหนาสูงสุด 3 มม.และบวกค่าความปลอดภัย 30
เปอร์เซ็นต์ ได้ขนาดไฮดรอลิกส์ที่ใช้น้อยสุด 13 ตัน แต่เพ่ือให้
สามารถประยุกต์เครื่องบากเหล็กฉากเครื่องน้ีให้สามารถใช้
งานได้กว้างขวางมากขึ้นไปในอนาคต จึงเลือกใช้ขนาดไฮดรอ
ลิกส์ที่ 50 ตัน โดยได้ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดไว้อย่างสอดคล้องแล้ว 
4.2  การสร้างเครื่องบากเหล็กฉาก 
4.2.1 ขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วน  
 ทางคณะผู้วิจัยได้ร่วมออกแบบเครื่องบากเหล็กฉาก
โดยมีลักษณะดังรูปที่ 3 ประกอบด้วยภาพแสดงการออกแบบ
ส่วนโครงสร้างเหล็ก และภาพแสดงการออกแบบกลไกและ
ระบบควบคุม และมีขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วนเครื่องบาก
เหล็กฉากดังตารางที่ 1 
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แบบโครงสร้างเหล็ก 

 

 
แบบกลไกและระบบควบคุม 

 
รูปท่ี 3 เครื่องบากเหล็กฉาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ข้ันตอนการสร้างชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบากเหล็กฉาก 

ขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วน 

 

1) น าเหล็กแผ่นมาท าการตัดเป็น
รูปตัว C จ านวน 2 ชิ้นขนาดความ
สู ง  120 เ ซนติ เ มตร  กว้ าง  40 
เซนติเมตร 

 

2) เหล็กเพลากลมขนาดเส้นผ่าน
ศูน ย์กล าง 2  นิ้ ว  ยาว 15 นิ้ ว 
จ านวน 1 ชิ้น น าไปเจาะรูตาม
แบบท่ีวางไว้ เพื่อน าไปประกอบ
กับหัวไฮดรอลิกและเสาประคอง 

 

3) จัดท าหัวมีดตัดโดยใช้เหล็กแท่ง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็ก S600) ความ
กว้าง 80 มล. ยาว 80 มม. หนา 45 
มม. แล้วท าการกัดให้ได้ขนาดตาม
แบบท่ีก าหนด 

 

4) ท าแกนไปประกอบกับมีดตัด 
โดยกลึงแกนให้ได้ขนาด ยาว 50 
มม . โต 25 มม . แล้วท าการกลึง
เซาะร่องให้ได้ขนาด กว้าง 10 มม. 
ลึก 8 มม. 

 

5) ท าปลอกสวมเชื่อมประกอบกับ
มีดตัดโดยใช้เหล็กกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 60 มล . เพื่อน าไป
กลึงปาดหน้าให้ได้ความยาว 40 
มล. 

 

6) ตัดเหล็กและเจาะรูตามแบบท่ี
วางไว้ แล้วท าการเชื่อมบูชประคอง
แกนไฮดรอลิกและเชื่อมตัวจับยึด
กร ะบ อ ก ไ ฮด ร อลิ กต ามแบ บ 
จากนั้นเจาะรู 4 รู ส าหรับประกอบ
กับตัวดัก เหล็กฉาก และท าการตัด
เหล็กฉากใส่เข้าไป 

 

7) ท าการวัดแล้วตัดเป็นรูปมีดตัด
แล้วท าการเจาะรูและต๊าปเกลียว
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 

    
 
 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1308 

 

4.2.1 การประกอบช้ินส่วนของเครื่องบากเหล็กฉาก      
    เมื่อด าเนินการเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ครบทุกชิ้นส่วนแล้วจากน้ันก็จะต้องน าชิ้นส่วนที่
เตรียมไว้มาประกอบตามแบบที่เขียนขึ้นมา ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ข้ันตอนการประกอบชิ้นส่วน  

ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน 

 

1) น าแผ่นเหล็ก ท่ีเตรียมไว้มา
ประกอบกับเหล็กตัว C ท่ีเตรียม
ไว้โดยวิธีการเชื่อม  

 

2) ท าการติดตั้งป๊ัมไฮดรอลิกกับ
โครงสร้างและน าเหล็กประคองตู้ 
Control มาท าการตั้งระยะเพื่อ
เชื่อมติดกับตัว โครงสร้าง และ
น าตู้ Control มาประกอบติดกับ
ตัวประคอง 

 

3) ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกเข้า
กับแกนไฮดรอลิกติดกับโครง
ตามท่ีก าหนดไว้ จากนั้นท าการ
ต่อสายจากป๊ัมไฮดรอลิกไปยัง
กระบอกไฮดรอลิก 

 

4) ติดตั้งตัวประคองแกนไฮดรอ
ลิกและสวมมีดตัดแล้วท าการ
ขันน็อตเพื่อไม่ให้ มีดเคลื่อนออก
จากต าแหน่งท่ีตั้งไว้ และ น าเหล็ก
ท่ีเชื่อมไว้มายึดกับรูท่ีเจาะไว้เพื่อ
บังคับเหล็กฉากไม่ให้เลื่อนไปตาม
แรงเฉือน 

 

5) น าลิมิตสวิตซ์ (Limit Switch) 
ท่ีเตรียมไว้มาท าการติดตั้ งกับ
เหล็ก ท่ีเชื่อมติดกับโครง ตาม
แบบท่ีวางไว้   
  

 
4.2.2 ทดลองการท างานเครื่องบากเหล็กฉาก 
 เมื่อสร้างเครื่องบากฉากเหล็กแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องท าการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องจักร และความแข็งแรงของโครงสร้างเครื่องจักรทั้งน้ี
เพ่ือเป็นการทดสอบ ประสิทธิภาพในการรับแรงของชิ้นส่วน

ต่าง ๆ และท าให้รู้ถึงประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร  
โดยได้ทดลองด้านต่างๆดังต่อไปน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของความเร็ว
ที่ใช้ในการอัดโดยใช้แรงในการอัด50 ตัน ซึ่งได้ท าการทดลอง
การอัดโดยการใช้เวลาในการทดลอง 10 นาที เพ่ือหาจ านวน
ครั้งในการอัดและน าผลที่ได้จากการทดลองในเวลา 10 นาที 
มาเปรียบเทียบเป็นชั่วโมง โดยคิดประสิทธิภาพการท างาน 
ของเครื่องบากเหล็กฉาก ในเวลา 1ชั่วโมง เท่ากับ 100 ครั้ง 
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งผลที่ได้จากการทดลอง ในเวลา 
10 นาที เครื่องสามารถอัดได้ 12 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ 
เวลา 1 ชั่วโมง จะได้ 72 ครั้ง  สามารถหาประสิทธิภาพการ
ปั๊มตัดของเครื่องที่สร้างขึ้นมา 

2) ผลการทดลองหาประสิทธิภาพในการตัดและครีบ
ของชิ้นงาน  ผลการทดลองโดยการตัดชิ้นงานโดยเพ่ิมขนาด
ครั้งละ 1 มิลลิเมตร แล้วหยุดดูผลกระทบต่อโครงสร้างของ
เครื่อง ในการทดสอบการปั๊มตัดที่ความหนาสูงสุด  โดยที่
โครงสร้างสามารถรับแรง สูงสุดได้ 50 ตัน และผลการ
ทดลองมีดังน้ี 

2.1)  ผลการทดลองตัดเหล็กขนาด กว้าง 1 น้ิว 
ยาว 1 น้ิว หนา 1 มิลลิเมตร จากการทดลองตัดเหล็กไม่ขาด 
เน่ืองจากระยะช่องว่างของพ๊ันซ์ (Punch) และดาย (Die) มี
ระยะห่างมากเกินไป จึงไม่สามารถตัดเหล็กให้ขาดได้ วิธี
แก้ปัญหา ใช้ลวดเชื่อมแข็งเชื่อมพอกในช่อง Die คมตัดด้าน
นอกเพ่ือให้ระยะช่องว่างที่เหมาะสม ให้มีระยะในการตัด
เฉือนพอดี  

2.2) ผลการทดลองตัดเหล็กขนาด กว้าง 1 น้ิว 
ยาว 1 น้ิว หนา 1 มิลลิเมตร จากการทดลองปรากฏว่า
สามารถตัดเหล็กขนาด 1 มิลลิเมตร ขาดได้ โดยที่ชิ้นงานไม่ 
เกิดความเสียหาย และไม่สามารถส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ของเครื่อง ดังน้ันโครงสร้างสามารถรับ แรงตัดเฉือนเหล็ก
ขนาด 1 มิลลิเมตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3) ผลการทดลองตัดเหล็กขนาด ยาว 2 น้ิว ยาว 
2 น้ิว หนา 2 และ3 มิลิเมตร จากการทดลองปรากฏว่า
สามารถตัดเหล็กขนาด 2และ3 มิลลิเมตร ขาดได้ โดยที่
ชิ้นงานไม่ เกิดความเสียหาย และไม่สามารถส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างของเครื่อง ดังน้ันโครงสร้างสามารถรับ แรงตัด
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เฉือนเหล็กขนาด 3 มิลลิเมตรซึ่งมีความหนาสูงสุด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
5. สรุปผล 
5.1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพความเร็วที่ใช้ในการป๊ัม
ตัด 
 5.1.1 จากการประเมินประสิทธิภาพความเร็วของการปั๊ม
ตัด ได้ท าการ ทดลองโดยการจับเวลาหาความเร็วในการปั๊ม
ตัด ซึ่งได้ทดลอง โดยใช้เวลาในการทดลอง 10 นาที สามารถ
ปั๊มตัด ได้ 12 ครั้งน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเวลา 1 
ชั่วโมง โดย คิดจาก 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่าความเร็วในการ
ปั๊มตัดของเครื่องบากเหล็กฉากที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพใน
การปั๊มตัด 72 ครั้งในเวลา 1 ชั่วโมง( 72 %)    
    5.1.2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพในการปั๊มตัดในเชิง
คุณภาพ ซึ่งจากผลการทดลองปั๊มตัดชิ้นงานที่มุม 45 องศาที่
ส่วนปลายของเหล็กฉากและส่วนกลางของเหล็กฉาก และมุม 
90 องศาที่ส่วนปลายของเหล็กฉาก ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร  
2 มิลลิเมตรและ 3 มิลลิเมตรตามล าดับ ผลจากการปั๊มตัดทั้ง 
3 รูปแบบ ได้มุมบาก 45 องศา และ 90 องศา ที่มีคุณภาพ
ผิวชิ้นงานจากการปั๊มติดที่ดี ไม่มีครีบ(Burr) สามารถน า
ชิ้นงานไปเชื่อมประกอบได้ทันที ลดเวลาในการปรับแต่งลงได้ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการออกแบบและสร้างเครื่องผสมแห้งแบบถังหมุน ปริมาณความจุถัง 50 ลิตร ขนาดถัง
ผสมเส้นผ่านศูนย์กลาง 360 มิลลิเมตร ความสูงถัง 650 มิลลิเมตร ปรับความเร็วรอบการหมุนเพลาขับถังผสมได้ 0 - 300 
รอบต่อนาที มีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์แบบแปรผันและอุปกรณ์ต้ังเวลาในการหมุน สามารถน าไปใช้ผสมผง
ชาแห้งตามสูตรที่จะน าไปปรุงเป็นเครื่องด่ืมครั้งละ 2 - 4 กิโลกรัม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและลดการใช้
แรงงาน ส าหรับประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องผสมแห้งแบบถังหมุนน้ันความเร็วรอบถังที่เหมาะสมที่สุดคือ 43.13 
รอบต่อนาที ใช้เวลาที่หมุนผสมเหมาะสม 10 นาที ค่าเฉลี่ยสัดส่วนพ้ืนที่ 32.29 % ดังน้ันสรุปได้ว่าเครื่องผสมแห้งแบบถัง
หมุนดังกล่าวสามารถลดเวลาการท างานและลดการใช้แรงงานคนได้จริงเมื่อเทียบกับการทดลองผสมแล้ว 
ค าหลัก:  เครื่องผสมแห้งแบบถังหมุน, อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบแปรผัน 

Abstract 
This article is invention aimed to design and fabrication a rotating dry combination tumbler drum 
machine with a volume capacity of 50 liters, 360 mm. in diameter and 650 mm. in cylinder height.  
The variable speed of rotating shaft of the mixer is 0 -300 rpm.  It is equipped with a motor inverter 
device for speed and time control. The mixer can be used for preparing 2 - 4 kg. of dry powdered tea 
per one mixing. It facilitates preparing tea recipes and reduces manual labor usage. The optimum 
speed rotation of the dry powder mixer is at 43.13 rpm. and for 10 minutes the mean area fraction 
32.29 %. Therefore, from the experiment of mixing, it can be concluded that the mixer drum can 
effectively reduce time and labor. 
Keywords:  Dry combination tumbler drum machine, Motor inverter 
 
1.  บทน า 

 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรส าเร็จ 
รูปอยูแ่ล้วมากมายหลายโรงงาน เช่น ขิงผงส าเร็จรูป เก๊กฮวย

ผงส าเร็จรูป เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้เข้ามาลงทุนผลิตเครื่องด่ืม
เพ่ือสุขภาพมากขึ้น ทั้งในลักษณะโรงงานขนาดกลาง ขนาด
เล็ก และการผลิตในระดับครัวเรือน หรือในลักษณะของกลุ่ม
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เกษตรกรหรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลอดจนสหกรณ์
การเกษตรต่างๆ ตลาดชาที่ท าจากใบชา และชาสมุนไพรใน
ประเทศไทยได้รับความนิยมมาต้ังแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็น เก็ก
ฮวย น้ าขิง น้ าใบบัวบก น้ าจับเลี้ยง น้ าว่านหางจระเข้ น้ า
มะตูม ชาที่ท ามาจากดอกค าฝอย ชุมเห็ด กระเจ๊ียบ มะตูม 
และชาจากดอกไม้ไทยๆ เช่น สารภี บุนนาค พิกุล ดอกบัว
ขาว มะลิ เป็นต้น รวมไปถึงสมุนไพรและวัตถุดิบจากป่าตัว
อื่นที่น ามาเป็นยารักษาโรค ยาอายุวัฒนะ แม้กระทั่งยาเพ่ิม
พลังทางเพศ ปัจจุบันค่านิยมของการบริโภคเครื่องด่ืมชามี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปผูผ้ลิตเครื่องด่ืมหันมา
ผลิตเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจตลาดชามีการแข่งขัน
กันมาหลายปี ทั้งชาชงเพ่ือสุขภาพต่อร่างกาย กับชาพร้อม
ด่ืมแบบขวด โดยเฉพาะชาเขียวที่ครองส่วนแบ่งตลาดมาก
ที่สุด ผู้บริโภคนิยมด่ืมช่วยดับกระหายในฤดูร้อน ซึ่งถือว่า
เป็นช่วงยอดขายสูงสุดของธุรกิจชาเขียว ผลส ารวจพบว่าการ
ด่ืมชาของคนไทยมีสัดส่วนราวๆ 6.4% ของมูลค่าตลาด
เครื่องด่ืมร้อน (hot drink) มีการส ารวจพบว่า คนไทยด่ืมชา
ชงเพ่ือสุขภาพในระดับที่อัตราเฉลี่ย 0.93 กิโลกรัมต่อคน 

คาดการณ์ว่าในปีน้ีอาจโต 10-15% (ข้อมูลการตลาดธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด 2559) ปัจจุบันมีการประกอบธรุกิจด้านการ
ให้บริการด้านเครื่องด่ืม โดยเฉพาะการขยายตลาดและช่อง 
ทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจโดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่
เรียกว่า Franchise มีการปรุงแต่งสูตรผงชาผสม เพ่ือให้ได้
รสชาติตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความพึง
พอใจความอร่อยที่ถูกกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
วิธีการผสมแบบพ้ืนฐานคือ น าผงชาตามสูตรที่จะผสมใส่ใน
ถุงพลาสติกแล้วท าการเขย่าผสมด้วยมือ ใช้การตรวจสอบ
ด้วยสายตา (Visual check) ว่าผงชาที่ผสมเข้ากันได้ดีแล้ว
หรือไม่ คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องผสมแห้งแบบถัง
หมุน เพ่ือช่วยให้การผสมผงชาเป็นเรื่องง่ายกว่าการผสมด้วย
วิธีด้ังเดิม รวดเร็ว สะอาด ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย 

ช่วยลดข้อจ ากัดของขีดความสามารถจากการใช้แรงงานคน 

สามารถผสมวัตถุดิบให้เข้ากันภายในเวลา 15-30 นาที   
 
 

2.  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 หลักการในการผสม [1 – 4] 

เครื่องผสมแห้งแบบถังหมุนแนวนอนน้ี ได้ศึกษา
และอาศัยหลักการท างานของเครื่องบดบอลมิลล ์ โดยอาศัย
หลักการหมุนของถังผสมเพ่ือพาผงวัสดุเคลื่อนที่ขึ้น และหล่น
ตกลงมาผสมคลุกเคล้ากัน มีการออกแบบครีบสันนูน (Web) 
ที่ภายในผนังถังผสมด้านใน เพ่ือช่วยในการพาผงวัสดุเคลื่อน 
ที่ภายในถังขณะที่ถังผสมหมุน 
2.2 ความเร็ววิกฤติ (Critical Speed) 

ความเร็ววิกฤติ (Critical Speed) ความเร็วในการ
หมุนของถังผสม ในการหมุนผสมน้ันจะอยู่ภายใต้แรงสาม
ชนิด คือ แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravitational Force) แรง
เหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Force) และแรงเสียดทาน
ระหว่างวัตถุ (Frictional Force) ที่จะต้องมีความสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกัน เพ่ือส่งเสริมให้การหมุนผสมมีประสิทธภิาพสูง 
สุด เมื่อถังผสมหมุนผงวัสดุที่บรรจุด้านในก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไป
ตามผนังของถังผสมเกิดจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ จนถึงจุดจุด
หน่ึงแล้วผงวัสดุก็จะตกลงมาด้านล่างของถังผสมซึ่ง เกิดจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกและเกิดการคลุกเคล้ากระจายตัวผสมกัน 
ในระหว่างที่ตกลงมา ถ้าหมุนเร็วเกินไปจะท าให้การผสมคลุก 
เคล้าเกิดขึ้นน้อย เน่ืองจากวัสดุผงเกิดการเหวี่ยงตัวไปติดอยู่
กับผนังภายในถังผสม การตกตัวของวัสดุผงภายในถังช้าเกิน 
ไป และถ้าหมุนช้าเกินไปก็จะท าให้วัสดุผงเกิดการเลื่อนไถล
ขัดถูและไม่สามารถเคลื่อนที่ตามผนังถัง แล้วตกลงมาผสมกัน
ได้ ความเร็ววิกฤต (Critical Speed) ซึ่งสามารถค านวณได้
จากสมการที่ 1 

 
 

ก าหนดให้  nc = ความเร็วรอบวิกฤต (รอบต่อนาที) 
   D  = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถังผสม (เมตร) 
กรณีที่เป็นการผสมแบบเปยีก จะใช้ความเร็วที่ 0.7 - 0.8 nc 
และการผสมแบบแห้ง จะใช้ความเร็วที่ 0.6 - 0.7 nc 

2.3 ปริมาตรถังผสมและปริมาตรวัสดุผงภายในถังผสม 
สามารถค านวณปริมาตรของถังผสมได้จากสมการที่ 2 
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ก าหนดให้  L = ความยาวภายในของถังหมุนผสม (เมตร) 
              D = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในถังผสม (เมตร) 
 

ระดับของการบรรจุวัสดุผงเพ่ือใช้ผสมคลุกเคล้ากัน
ภายในถังผสมโดยการเติมวัสดุผงหลายๆ ขนาดลงไปเพ่ือให้
การ Pack ตัวของวัสดุผงที่ดีที่สุด ปริมาตรของวัสดุผงจะอยู่ที่
ประมาณ  55 % ของปริมาตรรวมของถังผสม แสดงในรูปที ่
1 

 
 
 
 
 

          รูปท่ี 1 แสดงระดับของการบรรจุวัสดุผงในถังผสม 
          ท่ีมา  http://www.thaiceramicsociety.com/ 
                 pc_pre_grindmore.php 

 
3.  วิธีวิจัย 
3.1 การออกแบบเครื่องผสมแห้งแบบถังหมุน 
 แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องผสมแห้ง
แบบถังหมุน ใช้ผสมวัสดุผงแห้งได้ครั้งละ 2 - 4 กิโลกรัม 
ขนาดความจุถังผสมขนาด 50 ลิตร ขนาดถังผสมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 360 มม. ความสูงถัง 650 มม. และสามารถ
ปรับความเร็วรอบการหมุนของเพลาขับถังผสมได้ 0 – 300 
รอบ/นาที มีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์แบบแปร 
ผันและอุปกรณ์ ต้ังเวลาในการหมุนสามารถต้ังเวลาได้ 0 – 240 นาที 
สามารถใช้ผสมผงวัสดุแห้งได้  8 – 12 กิโลกรัม/ชม. ลดเวลา
ในการท างานด้วยแรงคนลงได้  
 การออกแบบระบบส่งก าลังไปหมุนถังผสมเริม่จาก
ชุดต้นก าลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนขับเฟืองโซ่อัตราทด 1 :1.33 
เพ่ือหมุนขับเพลาลูกกลิ้งยางเพ่ือใช้หมุนถังผสม อัตราทดการ
หมุนระบบการส่งก าลังโดยรวมทั้งหมด 1 : 6.05 ดังน้ันเมื่อ
มอเตอร์หมุน  6.05 รอบ ถังผสมจะหมุน 1 รอบ ถ้าต้องการ
ถังผสมหมุนที่ความเร็ว 50 รอบต่อนาที ต้องปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ที่ 302.5 รอบต่อนาที และเลือกใช้ Inverter ใน
การปรับความเร็วมอเตอร ์
 

3.2 ขนาดของมอเตอร์ 
 เลือกใช้มอเตอร์แบบเหน่ียวน า (Tree Phase 
Induction Motor) ของ Mitsubishi Type SF-JR (L) 
220/380 V ขนาด 1 HP ที่สามารถให้แรงบิดในรอบต่ าได้ดี 
3.3 การปรับความเร็วรอบ 
 ในการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 
1HP เลือกใช้ Inverter ของ Mitsubishi FR-D720S 0.75K 
ขนาด 0.75 kW 1 HP สามารถปรบัความความเร็วรอบ
มอเตอร์ให้ช้าหรือเร็ว ด้วยการปรบัความถี่กระแสไฟฟ้าได้
ต้ังแต่ 0 – 60 Hz หรือ 0 – 1800 RPM 
3.4 ถังผสมและผงชาท่ีใช้ในการผสม 
 ถังผสมเป็นถังเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด S304 ขนาด
ความจุถังผสมขนาด 50 ลิตร ความหนา 1 มม. ขนาดถังผสม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 360 มม. ความสูงถัง 650 มม. มี
การเชื่อมครีบสันนูน (Rib) ติดต้ังภายในถังผสมท ามุม 180 
องศา แสดงในรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงเครื่องผสมแห้งแบบถังหมุน 
 
โครงสร้างเครื่องผสมแห้งแบบถังหมุนที่ออกแบบและสร้าง
ขึ้นประกอบด้วยส่วนต่างๆ แสดงในรูปที่ 3 
   1. โครงสร้างตัวถังเครื่องผสม 
   2. แผงสวิตซ์ควบคุมการท างานระบบส่งก าลัง 

http://www.thaiceramicsociety.com/
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   3. เพลาลูกกลิ้งยางส าหรับหมุนถังผสม 
   4. ถังผสมวัสดุแห้ง 
   5. ยางรองแท่นเครื่อง 
   6. มอเตอร์ส่งก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงส่วนประกอบเครื่องผสมแห้งแบบถังหมุน 

 
3.5 การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสม 
 การทดสอบหาประสิทธภิาพการท างานของเครื่อง
ผสมแห้งแบบถังหมุน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

3.5.1 การทดสอบเพ่ือหาความเร็วรอบถังผสมกบั
การปรับค่าความถี่กระแสไฟฟ้าที่ควบคุมด้วย  Inverter 
แสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงกราฟค่าความถ่ีกระแสไฟฟ้าและความเร็วรอบถังผสม 
 

3.5.2 การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพการผสม
โดยใช้ตัวอย่าง วัสดุผงชาแห้ง 2 ชนิด เพ่ือหาค่าการกระจาย
ตัวของผงชาที่ผสมเสร็จแล้ว ด้วยภาพถ่ายที่วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม ImageJ. [8]  เพ่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาที่ใช้
ในการผสมโดยใช้ตัวอย่างผงชาตรา555 จ านวน 2 กิโลกรัม 
กับผงชาหอมตราช้างทอง 2 กิโลกรัม  แสดงในรูปที่ 5 ใช้
ความเร็วรอบถังหมุนผสมแบบแห้ง เลือกใช้ 0.6 nc เท่ากับ 

43.13 รอบ/นาที โดยท าการทดลองระยะเวลาการผสม 2 , 
4 , 6 , 8 และ10 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงผงชาส าเร็จรูปท่ีใช้ทดสอบเครื่องผสม 

 
การวิเคราะห์ การกระจายตัวของผงชาที่ผสมเสร็จ

แล้วในถังโดยสุ่มตัวอย่างปริมาณ 5 มล. จ านวน 5 จุด 
ภายในถังผสม ตามระยะเวลา 2 , 4 , 6 , 8 และ 10 นาที 
น าผงชาผสมช่วงเวลาละ 5 ตัวอย่าง มาถ่ายภาพแล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ImageJ. ตามขั้นตอนดังน้ี  

  1. เปิดโปรแกรม ImageJ. เลือกรูปภาพที่ต้องการวิเคราะห์
โดยไปที่ File -> Open file ภาพที่ใช้วิเคราะห์ แสดงในรูปที่ 
6  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงการเปิดแฟ้มรูปภาพท่ีจะท าการวิเคราะห์ 

 
  2. การ Set Scale เพ่ือเทียบอัตราส่วนของขนาดภาพโดย
ใช้เครื่องมือ Magnifying glass เพ่ือขยายภาพ จากน้ันใช้
เครื่องมือ Straight line selection คลิกลากทับเส้นอ้างอิง

5 
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ขนาด 5 mm. จากน้ันไปที่ Analyze -> Set Scale ใส่ค่า 
Known Distance : 5 ใส่หน่วย Unit of Length : mm. 
จากน้ันคลิกเลือก Global แล้วกด OK แสดงในรูปที่ 7 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงค่าการ Set scale 

 
  3. จากภาพส่วนขยาย เลือกโดยใช้เครื่องมือ Rectangular 
Selections คลิกลากเลือกบริเวณที่ต้องการวิเคราะห์ จาก 
น้ันไปที่ ImageJ -> Crop ก็จะได้ภาพขึ้นมา จากน้ันเลือก
ชนิดของภาพโดยไปที่ Image -> Type -> 8-bit แสดงในรูป
ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แสดงการแปลงภาพเป็นภาพ Grey scale image 

 
  4. จากพ้ืนที่ถูกเลือกท าการวิเคราะห์ ออกมาเป็นภาพโทนสี
เทา (Grey scale image) ซึ่งจะต้องมีการแปลงภาพ Gray 
scale เป็นภาพ Binary โดยไปที่ Image -> Adjust -> 
Threshold เลือก red จะได้รูปภาพที่ให้สีแดงกับสีด า
เปรียบเทยีบการกระจายตัวของผงชา แสดงในรูปที่ 9  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 9 แสดงการแปลงภาพเป็นแบบ Binary 

 
 

   
 
 

 
รูปท่ี 9 แสดงการปรับ Threshold แบบสีแดง 

 
5. ท าการวิเคราะห์โดยเปรยีบเทยีบการกระจายตัวของพ้ืนที่
สีแดงกับสีด า โดยหาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนพ้ืนที่จากภาพ ไปที่ 
Analyze -> Analyza Particles เซ็ทค่าคลิกเลือกดังกด OK 
ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ แสดงในรูปที่ 10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 แสดงการตั้งค่าการวิเคราะห์อนุภาคผง 

 
  6. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยโปรแกรม ImageJ. 
เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนพ้ืนที่ (Area fraction) โดยวัดจาก
ความแตกต่างของสีผงชา แสดงในรูปที่ 11 
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รูปท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะห์ 

 
 จากผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายการกระจายตัวของ
ผงชาจ านวน 5 ตัวอย่าง  ในช่วงเวลาการผสม 2 , 4 , 6 , 8 
และ 10 นาที แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ImageJ. หา
ค่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนพ้ืนที่ (Area fraction) แล้วหาค่าเฉลี่ย
ออกมาในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง แสดงในรูปที่ 12  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ImageJ.  

 
3.5.3 การทดสอบเพ่ือประเมินเชิงคุณภาพของ

อุปกรณ์โดยใช้แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 8 คน ซึ่ง
ประกอบคณาจารย์สายวิศวกรรมและวิศวกร จ านวน 5 คน 
และผู้ประกอบการท าชาผงสูตรผสม จ านวน 3 คน โดยมี
หัวข้อการประเมินด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน ด้านวัสดุที่
เลือกใช้ ตามหัวข้อในตารางที่ 1 

 
    ตารางท่ี 1 แสดงหัวข้อการประเมินเชิงคุณภาพ 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
 1.ด้านโครงสร้าง 

1.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุโดยรวม 
1.2 ความแข็งแรงม่ันคง คงทนของโครงสร้าง 
 1.3 ความเหมาะสมในการออกแบบโครงสร้าง 

 2.ด้านการใช้งาน 
2.1 ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน 

2.2 ความปลอดภัยในการใช้งาน 
2.3 ล าดับข้ันตอนในการใช้งานเครื่อง 
2.4 ความเหมาะสมในการเคลื่อนย้าย 
2.5 ความเหมาะสมในการท าความสะอาดและการ

บ ารุงรักษา 
 3.ด้านวัสดุที่เลือกใช้ 

3.1 วัสดุท าชิ้นส่วนตัวถังเครื่องผสมแห้ง 
3.2 วัสดุท าเพลาลูกกลิ้ง 
3.3 วัสดุท าถังผสม 
3.4 วัสดุท าระบบส่งก าลัง 

  
ผลการประเมินเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามจากผู้

ประเมิน จ านวน 8 คน แสดงในรูปที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 13 แสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 
4. สรุป 
 ในการออกแบบและสร้าง เครื่องผสมแห้งแบบถัง
หมุน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธภิาพของ
เครื่องด้วยการผสมผงชา 2 ชนิด ที่มีสีของผงชาแตกต่างกัน 
จ านวนอย่างละ 2 กิโลกรัม ผสมเข้าด้วยกันโดยใช้ความเร็ว
รอบถังหมุน 0.6nc (43.13 rpm.) ใช้ระยะเวลาในการหมุน
ผสมที่ 2 , 4 , 6 , 8 และ 10 นาที โดยการสุ่มตัวอย่างผงชา
ปริมาณ 5 ml. จ านวน 5 ต าแหน่งภายในถังผสม เพ่ือน ามา
ถ่ายภาพและน าภาพถ่ายมาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์สัดส่วนพ้ืนที่ 
(Area fraction) เพ่ือเปรียบเทยีบการกระจายตัวของผงชา
สองสี ด้วยโปรแกรม ImageJ. ระยะเวลาผสม 2 นาที 
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนพ้ืนที่ 27.12 % ระยะเวลาผสม 4 นาที 
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนพ้ืนที่ 28.28 % ระยะเวลาผสม 6 นาที 
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนพ้ืนที่ 29.40 % ระยะเวลาผสม 8 นาที 
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ค่าเฉลี่ยสัดส่วนพ้ืนที่ 31.29 % และระยะเวลาผสม 10 นาที 
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนพ้ืนที่ 32.29% และการเมินผลเชิงคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 8 คน ผลการประเมิน 3 ด้าน คือ 
ด้านโครงสร้างค่าเฉลี่ย 4.71 ด้านการใช้งานค่าเฉลี่ย 4.16 
ด้านวัสดุที่เลือกใช้ค่าเฉลี่ย 4.66 ปจัจุบันเครื่องผสมแห้งแบบ
ถังหมุนได้ถูกน าไปทดสอบใช้งานโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการบริษัทจัดต้ังใหม่ (Start-up Companies) ของ
หน่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จ.สงขลา  
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      ขอขอบคุณ โครงการสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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เคร่ืองควา้นเมล็ดล าไย (ต้นแบบ) 
Longan Seed Removing Prototype Machine 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีได้ท าการออกแบบ และจัดสร้างเครื่องคว้านเมล็ดล าไย เพ่ือปรับปรุงกระบวนการคว้านเมล็ดล าไย 

โดยสามารถลดเวลาในการคว้านเมล็ดล าไย และลดต้นทุนในกระบวนการแปรรูปล าไย ซึ่งเครื่องคว้านเมล็ดล าไยมีขนาด
ความกว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 790 มิลลิเมตร และสูง 635 มิลลิเมตร ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก 2 อย่าง คือ ชุด
คว้านเมล็ดล าไย และชุดล าเลียงล าไย โดยน าหลักโซลิดเวิร์คมาใช้ในการจ าลองแบบโครงสร้างเพ่ือให้ได้เครื่องจักรที่
สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากน้ีทางกลุ่มผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผัง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักรเพ่ือดูการลดลงของการด าเนินการและเวลาระหว่างเครื่องใหม่ที่ได้จัดสร้างขึ้นและ
วิธีการเดิมที่ใช้ 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคว้านเมล็ดล าไย สามารถลดระยะเวลาในการคว้านเมล็ดล าไยได้ ซึ่ง
แรงงานคนใช้เวลาในการคว้าน 4  วินาทีต่อลูก และสามารถคว้านเมล็ดได้ล าไยประมาณ 10 - 11 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แต่
เครื่องคว้านเมล็ดล าไยใช้เวลาในการคว้าน 8.1 วินาทีต่อ 4 ลูก และสามารถคว้านเมล็ดได้ล าไยประมาณ 21 - 34 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อเลือกใช้ความเร็วรอบที่ 15 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นความเร็วรอบที่เหมาะสมที่สุด ในเวลา 1 ชั่วโมง จะ
ได้ล าไยที่คว้านเมล็ดแล้ว 32.19 กิโลกรัม 
ค าหลัก  เครื่องคว้านเมล็ดล าไย, โซลิดเวิร์ค, ผังความสัมพันธ์คนและเครื่องจักร 
 
Abstract 

This research was designed Longan Seed Removing Prototype Machine in order to develop 
new extracting process, reduce extracting time and reduce the cost of the longhorns transformation 
process. The longhorns seed extracting machine is 400 millimeter in width 790 millimeter in length 
and 635 millimeter height. This machine consists of two parts which are a seed extracting component 
and conveyor tray. Solid Works 3D design software program is used for simulation, structural modeling 
to obtain more efficient and effective machinery than current methods. In addition, the research team 
analyzed the Man-Machine chart plan to reduce in operation and time between the new machines 
being built and the methods used.  
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According to the experiment on this Longan's seed extracting machine, this machine is being 
able to reduce the time of the longhorns seed extracting process. Normally, human can extract 
Longan's seed at around 10-11 kg per hour, but Longan's seed extracting machine can extract 
Longan's seed at around 21 - 34 kg per hour. When set the speed at 15 rounds per minute, which is 
the most suitable speed for 1 hour, it will do 32.19 kg.  
Keywords:  Longan seed removing prototype Machine, Solid Works, Man-Machine chart 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันการแปรรูปล าไยเพ่ือที่จะส่งออกจ าหน่ายไปยัง
ต่างประเทศ หรือจ าหน่ายภายในประเทศน้ัน ผลิตภัณฑ์หลัก 
เกิดจากการแปรรูปล าไยสด เพ่ือท าผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้ง
เน้ื อสีท อ ง แ ละ เน้ือสี แด ง โดยส่ วน ให ญ่ จะต้องผ่ าน
กระบวนการคว้านเมล็ดล าไยด้วยมือ ซึ่งใช้เวลาในการคว้าน
เมล็ดล าไยค่อนข้างนาน ท าให้ได้ผลผลิตในปริมาณน้อยอีกทั้ง
ยังขาดความสะอาด และไม่ถูกสุขอนามัย โดยทั่วไปแล้ว
กระบวนการคว้านเมล็ดล าไย ในปัจจุบันก็จะมีการคว้าน
เมล็ดล าไยอยู่หลายวิธี เช่นการคว้านเมล็ดล าไยด้วยมือ การ
คว้านเมล็ดล าไยด้วยเครื่องจักร การคว้านเมล็ดล าไยด้วย
เครื่องจักรตามท้องตลาดน้ัน มีความสะดวกรวดเร็วในการ
คว้านเมล็ดล าไย แต่ยังขาดประสิทธิภาพ และยังขาด ความ
ปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งเครื่องคว้านเมล็ดล าไยที่มี
จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง 
 จากปัญหาดังกล่าว จึงเล็งเห็นถึงปัญหาในกระบวนการ
คว้านเมล็ดล าไยที่มีอยู่  เพ่ือพัฒนาการปรับปรุงแก้ไขให้
เครื่องคว้านเมล็ดล าไยมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น คณะผู้วิจัย
ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องต้นแบบมาจาก ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บ้านล าไย เลขที่ 32/1 หมู่  8 ต าบลอุโมงค์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน เพ่ือท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของ
เครื่องคว้านเมล็ดล าไย และศึกษาปัญหาที่ท าให้เครื่องคว้าน
เมล็ดล าไยต้นแบบขาดประสิทธิภาพ และขาดความปลอดภัย
ในการท างานซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายได้ง่าย คณะผู้วิจัยจึง
ว างแ ผ น  แ ล ะ พั ฒ น า เครื่ อ งคว้ าน เม ล็ ด ล า ไย จ าก
เครื่องต้นแบบ เพ่ือออกแบบ และจัดสร้างเครื่องคว้านเมล็ด
ล าไยใหม่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน  
 

 
2. วิธีการด าเนินงาน 
 ในการด าเนินการออกแบบและจัดสร้างเครื่องคว้าน
เมล็ดล าไย (ต้นแบบ) ซึ่งการท างานของเครื่องคว้านเมล็ด
ล าไยน้ัน จะใช้หัวคว้านเมล็ดล าไยท าการคว้านเมล็ดโดยใช้
กระบอกสูบนิวเมติกส์เป็นตัวส่งก าลังใช้ถาดล าเลียงล าไยเป็น
ตัวล าเลียงล าไยเข้าไปท าการคว้านเมล็ด และเจนีวาเป็น
ตัวก าหนดระยะของถาดล าเลียงล าไยที่เลื่อนเข้าไปท าการ
คว้านเมล็ดโดยใช้มอเตอร์เป็นตัวส่งก าลัง อีกทั้งเครื่องคว้าน
เมล็ดล าไย จะต้องจัดสร้างขึ้นจากวัสดุที่ใช้งานได้กับอาหาร 
และผลไม้ โดยท าการออกแบบ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจะน ามาใช้ประกอบการสร้างเครื่องคว้านเมล็ด
ล าไย  

 
รูปที่ 2.1 เครื่องคว้านเมล็ดล าไยทีไ่ด้ท าการออกแบบ 

 
 คณะผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลขั้นตอนการคว้านเมล็ดล าไย
ด้วยวิธีเดิมซึ่งจะใช้คนงานท าการคว้านเมล็ดล าไยด้วยมีด
คว้าน ซึ่งใช้เวลาในการคว้านโดยประมาณ 4 - 6 นาทีต่อ
ล าไย 1 กิโลกรัม โดยใช้คนงาน 1 คน ซึ่งวิธีเดิมจะใช้เวลาใน
การคว้านเมล็ดนาน เน่ืองจากความเหน่ือยล้าของคนงาน อีก
ทั้งยังขาดสุขอนามัยจากวิธีการคว้านเมล็ดล าไยแบบเดิมดัง
รูปที่ 2.2 
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รูปที่ 2.2 วิธีคว้านเมล็ดล าไยแบบเดิม 

  
 
 

 จากวิธีการคว้านเมล็ดล าไยแบบเดิม เพ่ือช่วยในการ
คว้านเมล็ดล าไยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังถูก
สุขอนามัย และมีความปลอดภัยในการคว้านเมล็ดล าไย คณะ
ผู้จัดท าจึงได้ออกแบบเครื่องคว้านล าไยขึ้นมาใหม่ดังแสดงใน
รูปที่  2.4 จากการศึกษาระบบการท างานจากเก่า และ
ด าเนินการวิเคราะห์ผังกระบวนการคว้านเมล็ดล าไยของคน 
และ เครื่ อ งคว้ าน เม ล็ ดล าไย  (ต้นแ บ บ ) ดั งรูป ที่  2.3

 
รูปท่ี 2.3 แสดงผังกระบวนการคว้านเมล็ดล าไยของคน และเครื่องคว้านเมล็ดล าไย (ต้นแบบ) จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการท างานของคน และ

เครื่องจักร จะแตกต่างกันออกไป และระยะเวลาท่ีใช้ก็จะแตกต่างกันด้วย ซึ่งกระบวนการคว้านเมล็ดล าไย และแกะเปลือกของคนจะได้ปริมาณเนื้ อ
ล าไยเท่ากับ 29.42 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนกระบวนการคว้านเมล็ดล าไยของเครื่องคว้านเมล็ดล าไย จะต้องจ้างคนล าเลียงล าไยใส่เครื่อง 1 คน และแกะ

เปลือกออกอีก 2 คน จะได้ปริมาณเนื้อล าไยเท่ากับ 138.33 กิโลกรัมต่อวัน 

 

 
รูปท่ี 2.4 เครื่องคว้านเมล็ดล าไยจากการออกแบบเครื่องใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  

พนักงาน 
ล าดับกระบวนการ เวลา 

(วินาที) 

รายละเอียด
ของงาน 
(คน) 

รายละเอียดของงาน 
(เคร่ืองจักร) 

เวลา 
(วินาที) 

ล าดับกระบวนการ 
พนักงาน 

          

1 

     1 
1. หยิบล าไย 1 
ลูก 

1. หยิบล าไย 2 ลูก 
 

1      

 

 
    2 

2. ท าการ
คว้าน 

2. วางล าไย 2 ลูก บนถาด 1.55      

     1 3. เอาเมล็ดทิ้ง 3. หยิบล าไย 2 ลูก 1      

  
   2 

4. แกะเปลือก
ล าไย 

4. วางล าไย 2 ลูก บนถาด 1.55      

     1 
5. เก็บล าไยใส่
ภาชนะ 

5. แกะเปลือกล าไย 2   
 

  
2 

       6. เก็บล าไยใสภ่าชนะ 1      

1 4 - - - 1 7 รวม รวม 8.1 5 - - - 1 3 

เค
รื่อ

งท
 ำง

ำน
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3.ผลการทดลอง 
 หลังจากการด าเนินการสร้างเครื่องคว้านเมล็ดล าไย 
เรียบร้อยแล้ว จึงได้ท าการทดสอบการท างานของเครื่อง
เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องคว้านเมล็ดล าไย เวลาที่ใช้
ในการคว้านเมล็ดล าไย การปรับต้ังความเร็วรอบที่ใช้งาน 
และวิเคราะห์ผลการทดลองการท างานของเครื่องคว้าน
เมล็ดล าไย ว่าสามารถท างานได้ตามขอบเขต และ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ 
 การทดลองหาปริมาณล าไยที่เหมาะสมต่อการคว้าน
เมล็ดใน 1 ชั่วโมง ท าการทดลองโดยใช้ความเร็วรอบต่าง 
ๆ ดังน้ี ที่ความเร็วรอบ 7, 12, 15 และ19 รอบต่อนาที ซึ่ง
จะได้ปริมาณล าไยที่เพียงพอกับกระบวนการคว้านเมล็ด
ล าไยภายในเวลา 1 ชั่วโมง ดังรูปที่ 3.1 

 

 
รูปท่ี 3.1 แสดงปริมาณล าไยท่ีคว้านได้และปริมาณล าไยท่ีเสียใน 1 

ชั่วโมง 

 
4.อภิปรายและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 ปริมาณล าไยที่ คว้านได้ และปริมาณล าไยที่ เสีย
หลังจากท าการทดลองในระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่า
ที่ความเร็วรอบ 19 รอบต่อนาที มีปริมาณของเสียมาก
ที่สุด และปริมาณล าไยที่ได้ใกล้เคียงกับความเร็วรอบที่ 15 
รอบต่อนาที จึงเลือกใช้ความเร็วรอบที่ 15 รอบต่อนาที 
 ลักษณะเน้ือล าไยที่ผ่านกระบวนการคว้านเมล็ดด้วย
เครื่องคว้านเมล็ดล าไย และคนคว้านเมล็ดล าไยหลังจาก
ท าการแกะเปลือกล าไยออก เพ่ือน าเน้ือล าไยที่ได้ไปท า
ผลิตภัณฑ์ล าไยอื่นๆ ต่อไป 

 
รูปท่ี 4.1 เนื้อล าไยท่ีได้จากเครื่องคว้านเมล็ดล าไย 

 
ตารางท่ี 4.1 ผลการทดลองในการใช้คนคว้านเมล็ดล าไย และแกะ
เปลือกใน 1 วัน หรือ 8 ชั่วโมง โดยใช้คนคว้านเมล็ดล าไย 1 คน  

รายละเอียด คน 

ปริมำณล ำไยท่ีคว้ำนได้ใน 1 ชั่วโมง (กิโลกรัม) 6.43 

ปริมำณล ำไยท่ีคว้ำนได้ใน 8 ชั่วโมง (กิโลกรัม) 51.44 

ปริมำณเนื้อล ำไยท่ีคว้ำนได้ใน 8 ชั่วโมง (กิโลกรัม) 29.42 

ค่ำใช้จ่ำยต่อกิโลกรัม (บำท) 8 

ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 235.36 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดลองในการใช้เครื่องคว้านเมล็ดล าไยใน 1 วัน 
หรือ 8 ชั่วโมง โดยใช้คนล าเลียงล าไยใส่ เครื่อง 1 คน และแกะ
เปลือกอีก 2 คน 

รายละเอียด เครื่อง 

ปริมำณล ำไยท่ีคว้ำนได้ใน 1 ชั่วโมง (กิโลกรัม) 32.2 

ปริมำณล ำไยท่ีคว้ำนได้ใน 8 ชั่วโมง (กิโลกรัม) 257.6 

ปริมำณเนื้อล ำไยท่ีคว้ำนได้ใน 8 ชั่วโมง (กิโลกรัม) 138.33 

ค่ำใช้จ่ำยต่อกิโลกรัม (บำท) 7.06 

ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 977.46 
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ตารางท่ี 4.3 การเปรียบเทียบความต้องการคว้านเมล็ดล าไยให้ได้
เนื้อล าไย 130 กิโลกรัมต่อวัน ระหว่างใช้คนคว้านเมล็ดล าไยกับ
เครื่องคว้านเมล็ดล าไย 1 เครื่อง 
 

รายละเอียด คน เครื่อง 

จ ำนวนคนท่ีใช้ในกำรคว้ำนเมล็ด และแกะ
เปลือก (คน) 

5 3 

ปริมำณเนื้อล ำไยท่ีคว้ำนได้ใน 1 วันท ำงำน 
หรือ 8 ชั่วโมง (กิโลกรัม) 

130 138.33 

ค่ำใช้จ่ำยต่อกิโลกรัม (บำท) 8 7.06 

ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 1040 977.46 

หมำยเหตุ : ค่ำจ้ำงคนคว้ำนเมล็ดล ำไย และแกะเปลือกเท่ำกับ 8 
บำทต่อ 1 กิโลกรัม 

: ค่ำจ้ำงคนล ำเลียงล ำไยใส่ เครื่องคว้ำนเมล็ดล ำไย 
และแกะเปลือกเท่ำกับ 300 บำทต่อวัน 

 
5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการท ด ลองเค รื่ อ งคว้ าน เม ล็ ดล า ไย
เปรียบเทียบกับใช้คนคว้านเมล็ดล าไย และแกะเปลือก คน
สามารถคว้านได้เน้ือล าไยประมาณ 29.42 กิโลกรัมต่อวัน 
ส่วนเครื่องคว้านเมล็ดล าไยจะสามารถคว้านได้เน้ือล าไย
ประมาณ 138.33 กิ โลกรัม ต่อวัน ซึ่ งความ เร็วรอบที่
เหมาะสมในการล าเลียงล าไยใส่เครื่องคว้านเมล็ดล าไยคือ 
15 รอบต่อนาที เน่ืองจากให้ผลผลิตในปริมาณมากเมื่อ
เทียบกับความเร็วรอบอื่น ๆ โดยการใช้เครื่องคว้านเมล็ด
ล าไยน้ันจะมีค่าใช้จ่ายในการคว้านประมาณ 7.06 บาทต่อ
กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเน้ือล าไยที่ได้จากการ
คว้านใน 1 วัน จะพบว่าการใช้เครื่องคว้านเมล็ดล าไยน้ัน
สามารถลดแรงงานคนในการคว้านเมล็ดล าไย และแกะ
เปลือกได้มากถึง 2 คน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
คว้านเมล็ด และแกะเปลือกได้ประมาณ 1 บาทต่อ
กิโลกรัม 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีศึกษาการลดต้นทุนการผลิตของตู้แอร์รถยนต์โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า เมื่อวิเคราะห์คุณค่าแต่ละหน้าที่
ของชิ้นส่วนประกอบตู้แอร์รถยนต์พบว่าหน้าที่หลัก “จับยึดต าแหน่ง” มีคุณค่าน้อยที่สุด 0.41 ซึ่งหน้าที่น้ีเกี่ยวข้องกับ
ชิ้นส่วนประกอบที่ผลิตมาจากพลาสติก PP-TD20 ดังน้ัน เทคนิคระดมความคิดถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนของ
หน้าที่น้ี โดยแนวคิดที่ได้เป็นการเปลี่ยนวิธีการผสมเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตเม็ดพลาสติกมาเป็นที่ผู้ฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วน
พลาสติก หลังจากน าแนวคิดที่ได้มาทดลองผลิตตามมาตรฐานของลูกค้าที่ก าหนดไว้ พบว่าขนาดของชิ้นส่วนประกอบ 
ความแข็งแรงของจุดที่ยึดด้วยสกรู การทนความร้อนและการสั่นสะเทือนไม่แตกต่างจากวิธีการผลิตแบบเดิม ดังน้ัน 
แนวคิดใหม่น้ีจึงสามารถน ามาใช้แทนวิธีการผลิตแบบเดิมได้ ซึ่งหลังการปรับปรุงวิธีการผลิตส่งผลให้ต้นทุนตู้แอร์รถยนต์
ในส่วนที่ผลิตมาจากพลาสติกสามารถลดต้นทุนได้ 25.8 บาทต่อตู้แอร์ หรือคิดเป็น 1,207,440 บาทต่อปี 
ค าหลัก  วิศวกรรมคุณค่า การลดต้นทุน ตู้แอร์รถยนต์ 

 
Abstract 
The objective of this research is to reduce the cost of Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) 
system by using Value Engineering technique. The study has shown that the primary function of “Fix 
Position” had the lowest value of 0.41 and most of components of this primary function were made 
from plastic grade PP-TD20. Then, the technique of brainstorming was applied to reduce the cost of 
HVAC by changing the mixing method from plastic compound maker to injection maker. After new 
mixing method was implemented according to the customer standard, it was found that the results of 
component size, fixing point strength, heat cycle and vibration testing were similar to previous mixing 
method. Therefore, new mixing method could be applied in manufacturing process and cost of HVAC 
was decreased by 25.8 THB per each or 1,207,440 THB per year. 
Keywords:  Value Engineering, Cost Reduction, HVAC 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ท าสัญญาใน
การประกอบธุรกิจกับผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยการระบุลงไปใน
สัญญาว่าจ าเป็นต้องลดราคาของชิ้นส่วนลงในแต่ละปี 
โรงงานกรณีศึกษาผลิตตู้แอร์รถยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์
บริษัทหน่ึงและได้ท าสัญญาการลดราคาของชิ้นส่วนลงในแต่
ละปีดังตารางที่ 1 ซึ่งแสดงสัญญาในการลดต้นทุนจากทาง
ลูกค้าและการลดต้นทุนที่โรงงานสามารถท าได้ พบว่ามีส่วน
ต่างเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของโรงงาน ด้วยเหตุ
น้ีทางโรงงานจึงมีนโยบายเพ่ิมกิจกรรมในการลดต้นทุนเพ่ือ
ลดส่วนต่างของการลดต้นทุนน้ี ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงน าเทคนิค
วิศวกรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนตามหน้าที่การ
ท างานของชิ้นส่วนในตู้แอร์รถยนต์ โดยที่คุณภาพของตู้แอร์
รถยนต์ยังคงเดิม  
 

ตารางท่ี 1 สัญญาการลดต้นทุนจากทางลูกค้าของตู้แอร์รถยนต์
เปรียบเทียบกับการลดต้นทุนของโรงงาน ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 

ปี สัญญาการลด
ต้นทุนจากทาง

ลูกค้า (%) 

การลดต้นทุน
ของโรงงาน 

(%) 

ส่วนต่างการ
ลดต้นทุน 

(%) 
2554 0.5 0 0.5 
2555 1.0 0.25 0.75 
2556 1.0 0.25 0.75 
2557 1.0 0.25 0.75 
2558 1.2 0.45 0.75 

 
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินงานการวิจัยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิศวกรรม

คุณค่าของ Arthur E. Mudge ซึ่งมี 7 ขั้นตอนดังน้ี [1] 
1. เลือกโครงการ (Selection Phase) 
2. รวบรวมข้อมูล (Information Phase) 
3. วิเคราะห์หน้าที่การท างาน (Function Phase) 
4. สร้างสรรค์ความคิด (Creativity Phase) 

5. ประเมินความคิด (Evaluation Phase) 
6. ทดสอบและพิสูจน์ (Investigation Phase) 

 7. ข้อเสนอแนะ (Recommendation Phase) 
 

2.1 เลือกโครงการ 
 โรงงานกรณีศึกษาประกอบธุรกิจประเภทชิ้นส่วนยาน
ยนต์ เช่น ท่อไอเสีย อุปกรณ์ภายใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ ระบายความร้อน  และระบ บปรับอากาศ โดย
สายการผลิตส่วนใหญ่เป็นการประกอบชิ้นส่วนเพ่ือส่งให้กับ
ทางลูก ค้ า ซึ่ งชิ้ นส่ วนต่ างๆ  ซื้ อ เข้ ามาจากท างผู้ ผลิ ต 
(Suppliers) งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นการศึกษาตู้แอร์รถยนต์ เพราะ
มูลค่าในการซื้อขายของตู้แอร์รถยนต์มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท 
 

2.2 รวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในตู้แอร์
รถยนต์ จึงจ าเป็นต้องศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของตู้แอร์ 
ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าชิ้นส่วนของตู้แอร์
รถยนต์มีทั้งหมด 64 รายการ ต้นทุนรวมทั้งหมด 1,486.47 
บาท แบ่งเป็นของผู้ผลิตภายในประเทศ 1,135.68 บาท หรือ
คิดเป็น 76.4% ผู้ผลิตจากประเทศจีน 346.97 บาท หรือคิด 
เป็น 23.3% และผู้ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่น 3.81 บาท คิดเป็น 
0.3% โดยชิ้นส่วนจากผู้ผลิตภายในประเทศมีสัดส่วนมาก
ที่สุด ดังน้ัน ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศเป็นเป้าหมาย
เบื้องต้นในการปรับปรุงและลดต้นทุนการผลิต  
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ตารางท่ี 2 ต้นทุนและผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบของตู้แอร์รถยนต์ 

ชิ้นท่ี ชื่อชิ้นส่วน วัสดุ ผู้ผลิต 
ราคา 
(บาท) 

1 ฝาครอบด้านขวา PP-TD20 ไทย 83.69 
2 ฝาครอบด้านซ้าย PP-TD20 ไทย 80.42 
3 ฝาครอบด้านล่าง PP-TD20 ไทย 19.36 
4 ฝาครอบด้านข้าง PP-TD20 ไทย 19.96 

5 แผ่นแบ่งลมกลาง PP-TD20 ไทย 2.41 
6 ฝาครอบกรองอากาศ PP-TD20 ไทย 3.43 
7 ฝาครอบท่อร้อน PP-TD20 ไทย 12.67 
8 ช่องลมช่องเท้าด้านคนขับ PP-TD20 ไทย 21.72 
9 ช่องลมช่องเท้าด้านคนนั่ง PP-TD20 ไทย 22.71 
10 คอยล์เย็น Aluminum ไทย 175.22 

11 ฉนวนคอยล์เย็น 1 Foam ไทย 5.14 
12 ฉนวนคอยล์เย็น 2 Foam ไทย 3.79 
13 แผ่นโฟมกันรั่ว Foam ไทย 0.53 
14 โบลต์วาล์วลดแรงดัน Steel ไทย 3.58 
15 โบลต์ Steel ไทย 1.96 
16 ซีล 1 Rubber ไทย 1.50 
17 ซีล 2 Rubber ไทย 1.50 
18 ฝากันฝุ่นคอยล์เย็น PE ไทย 0.90 
19 วาล์วลดแรงดัน Aluminum จีน 120.55 

20 
ท่อเข้า-ออกคอยล์เย็น
และหน้าแปลนยึด 

Aluminum ไทย 62.46 

21 แผ่นโฟมคอยล์เย็นด้านบน Foam ไทย 4.63 

22 ฉนวนคอยล์เย็นด้านบน Foam ไทย 5.17 
23 ยางกันรั่ว Rubber ไทย 13.00 
24 ฮีตเตอร์ Aluminum ไทย 77.27 
25 ท่อน้ าร้อนเข้า Aluminum ไทย 31.05 
26 ท่อน้ าร้อนออก Aluminum ไทย 29.35 
27 ซีล 3 Rubber ญ่ีปุ่น 3.81 
28 โฟมเส้นฮีตเตอร ์1 Foam ไทย 1.65 
29 โฟมเส้นฮีตเตอร์ 2 Foam ไทย 2.20 
30 เฟืองม๊ิกซ ์1 POM ไทย 2.14 
31 ลิ้งค์มิกซ์ 1 M90-44 ไทย 2.14 

32 ลิ้งค์มิกซ์ 2 OL-TA BL-2 ไทย 2.23 
33 ตัวตรวจจับอุณหภูมิ Electronic ไทย 86.74 
34 คลิปยึดตัวตรวจจับอุณหภูมิ PP(Natural) ไทย 0.89 
35 ตัวต้านทานมอเตอร์พัดลม Electronic ไทย 56.71 
36 ประตูลมเป่าหน้า OL-TA BL-2 ไทย 9.94 
37 ประตูลมเป่าเท้า OL-TA BL-2 ไทย 10.49 
38 ลิ้งค์ควบคุมหลัก OL-TA BL-2 ไทย 3.96 
39 คันโยก-เป่าหน้า M90-44 ไทย 2.14 
40 คันโยก-เป่าเท้า M90-44 ไทย 2.14 
41 ก้านต่อ-เป่าหน้า M90-44 ไทย 2.63 
42 โฟมช่องเป่าหน้า Foam ไทย 4.02 
43 โฟมช่องเป่ากระจก Foam ไทย 2.65 
44 สกรูแทป Steel ไทย 1.77 

 
 

 
รูปท่ี 1 ชิ้นส่วนการประกอบของตู้แอร์รถยนต์ 
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ตารางท่ี 2 ต้นทุนและผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบของตู้แอร์รถยนต์ (ต่อ) 

ชิ้นท่ี ชื่อชิ้นส่วน วัสดุ ผู้ผลิต 
ราคา 
(บาท) 

45 
ฝาครอบช่องลมเข้า 
-ส่วนหน้า 

PP-TD20 ไทย 23.28 

46 
ฝาครอบช่องลมเข้า 
-ส่วนหลัง 

PP-TD20 ไทย 23.46 

47 ประตูลมเข้า OL-TA BL-2 ไทย 15.35 
48 โฟมประตูลมเข้า Foam ไทย 2.48 
49 ลิ้งค์ช่องลมเข้า M90-44 ไทย 4.64 
50 คันโยก-ช่องลมเข้า OL-TA BL-2 ไทย 1.63 

51 ใบพัดลม PP+GF15% 
+MF10% ไทย 35.51 

52 มอเตอร์พัดลม Electronic จีน 226.43 

53 แหวนมอเตอร์ Steel ไทย 0.80 
54 น๊อตยึดใบพัดลม Steel ไทย 0.87 
55 ฝาครอบมอเตอร์พัดลม PP-TD20 ไทย 18.71 

56 
สกรูแทปยึดฝาครอบ
มอเตอร์ 

Steel ไทย 0.57 

57 โฟมกันกระแทก Foam ไทย 25.00 
58 กรองอากาศ Fabric ไทย 69.44 
59 สกรูแทปพร้อมแหวน Steel ไทย 8.58 

60 
ปลอกแขนประตูผสม
อากาศ 

M90-44 ไทย 1.76 

61 เพลาประตูผสมอากาศ Aluminum ไทย 3.35 
62 ประตูผสมอากาศ EMS ไทย 10.99 
63 เฟืองประตูผสมอากาศ POM ไทย 4.56 
64 แคลมป์ยึดเคเบิล Steel ไทย 6.84 

 
2.3 วิเคราะห์หน้าท่ีการท างาน 
 หน้าที่หลักของชิ้นส่วนตู้แอร์รถยนต์ที่เหมือนกันถูก
น ามารวมกลุ่มกันดังตารางที่ 3 และประเมินความสัมพันธ์
ของหน้าที่เชิงตัวเลข [1, 2] โดยผลระดับความแตกต่างของ
น้ าหนักการประเมินสามารถแบ่งได้ ดังตารางที่ 4 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3 กลุ่มหน้าท่ีหลักของชิ้นส่วนประกอบของตู้แอร์รถยนต์ 

อักษร หน้าท่ี ชิ้นท่ี 

A จับยึดต าแหน่ง 
1-4, 7, 14-15, 34, 44-46, 
55-56, 59, 61 และ 64 

B ป้องกันสิ่งท่ีไม่พึงประสงค ์
1-6, 11-13, 16-18, 21-23, 
27-29, 36-37, 42-43, 47-
48, 53-54, 57-58 และ 60 

C 
ล าเลียงอากาศและ
ของเหลว 

8-9, 20, 25-26, 36-37 
และ 45-47 

D สร้างอุณหภูมิและพลังงาน 10, 24, 51-52 และ 62 
E ฉีดของเหลว 19 

F ส่งถ่ายก าลัง 
30-32, 38-41, 49-50 และ 

63 
G ตรวจสอบอุณหภูมิ 33 
H ต้านทานกระแสไฟฟ้า 35 

 
ผลการประเมินเชิงน้ าหนักความส าคัญของหน้าที่ดัง

รูปที่ 2 และตารางที่ 5 พบว่าหน้าที่ “สร้างอุณหภูมิและ
พลังงาน” และหน้าที่ “ฉีดของเหลว” มีน้ าหนักมากที่สุดที่ 
12 คะแนน หรือคิดเป็น 19.4% จากน้ันท าการวิเคราะห์
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า (Value) 
หน้าที่ (Function) และต้นทุน (Cost) ด้วยสมการที่ 1 ซึ่ง
หน้าที่ถูกแทนค่าด้วยน้ าหนักของหน้าที่ และต้นทุนค านวณ
จากต้นทุนของชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่น้ัน 

                                F
V

C
                            (1) 

 
ตารางท่ี 4 ระดับความแตกต่างของน้ าหนักการประเมินเชิงตัวเลข 

คะแนน  ระดับความส าคัญ  

1  มีความส าคัญเท่ากัน  

2  มีความส าคัญกว่ากันน้อย  

3  มีความส าคัญกว่ากันปานกลาง  

4  มีความส าคัญกว่ากันมาก  

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1327 

 

 

 B C D E F G H 
A A-2 C-3 D-4 E-3 F-2 G-2 1 
 B C-2 D-2 1 1 B-2 B-2 
  C D-2 E-3 C-3 1 1 
   D 1 1 1 1 

    E 1 1 E-2 
     F 1 F-2 
      G G-2 
        H 

รูปท่ี 2 การประเมินหน้าท่ีเชิงตัวเลข 

 
ค่าน้ าหนักของหน้าที่และต้นทุนที่น ามาคิดค านวณ

คุณค่า จ าเป็นต้องท าการปรับค่าให้อยู่ในฐานเดียวกันคือ
เทียบเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ [3] ดังตารางที่ 5 ซึ่งพบว่า
คุณค่าของหน้าที่ “จับยึดต าแหน่ง” มีค่าน้อยที่สุดคือ 0.41 
จ าเป็นต้องลดต้นทุนหน้าที่ น้ีลงเป็นอันดับแรก โดยชิ้น
ส่วนประกอบของตู้แอร์รถยนต์ที่มีหน้าที่ “จับยึดต าแหน่ง” 
สว่นใหญ่แล้วผลิตมาจากพลาสติกเกรด PP-TD20 และผลิต
มาจากผู้ผลิตรายเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 5 คุณค่าของหน้าท่ี 

อักษร หน้าท่ี 
น้ าหนัก

ของ
หน้าที ่

%
น้ าหนัก

ของ
หน้าที ่

ต้นทุน 
% 

ต้นทุน 
คุณค่า 

A จับยึดต าแหน่ง 3 4.8% 177.45 11.9% 0.41 

B 
ป้องกันสิ่งท่ีไม่
พึงประสงค ์

6 9.7% 282.84 19.0% 0.51 

C 
ล าเลียงอากาศ
และของเหลว 

10 16.1% 208.55 14.0% 1.15 

D 
สร้างอุณหภูมิ
และพลังงาน 

12 19.4% 525.42 35.3% 0.55 

E ฉีดของเหลว 12 19.4% 120.55 8.1% 2.39 
F ส่งถ่ายก าลัง 8 12.9% 28.21 1.9% 6.80 

G 
ตรวจสอบ
อุณหภูมิ 

8 12.9% 86.74 5.8% 2.21 

H 
ต้านทาน
กระแสไฟฟ้า 

3 4.8% 56.71 3.8% 1.27 

 รวม 62 100.0% 1486.5 100%  

 

2.4 สร้างสรรค์ความคิด 
เทคนิคระดมความคิดถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือลด

ต้นทุนของหน้าที่ “จับยึดต าแหน่ง” โดยแนวคิดที่ได้มีดังน้ี 
- แนวคิดที่ 1 จากการระดมความคิดของทีมงานและ

บริษัทตัวแทนผลิตเม็ดพลาสติก โดยการศึกษาข้อก าหนด
ของลูกค้าที่ระบุว่าวัสดุพลาสติกที่น ามาใช้ผลิตโครงสร้าง
ของตู้แอร์ต้องเป็น PP-TD15 ถึง PP-TD20 เพราะความ
แข็งของพลาสติกเกรดระดับน้ีง่ายต่อการประกอบ  และ
น้ าหนักไม่มากเกินไป จากการรวบรวมข้อมูลวัสดุที่ใช้อยู่ใน
โรงงานพบว่ามีการใช้พลาสติก PP-TD15 ในปริมาณมาก
ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนประกอบของตู้แอร์ของลูกค้ารายอืน่ 
ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของ PP-TD15 ถูกกว่า PP-TD20 ดังน้ัน
แนวคิดที่  1 คือการเปลี่ยนวัสดุจาก PP-TD20 เป็น PP-
TD15 ซึ่งสามารถท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 62 บาท
ต่อกิโลกรัม เป็น 59 บาทต่อกิโลกรัม 

- แนวคิดที่  2 เม็ดพลาสติกที่ใช้ในปัจจุบันมีสีด า 
เน่ืองจากมีการเติมเม็ดสี (Pigment) ลงไปด้วย เมื่อฉีดขึ้น
รูปแล้วชิ้นงานที่ออกมาน้ันมีสีด า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิต
ตู้แอร์รายอื่น พบว่าผู้ผลิตตู้แอร์บางส่วนได้เลือกใช้เม็ด
พลาสติกที่ไม่มีการเติมเม็ดสีลงไป ท าให้รูปชิ้นงานที่ฉีดขึ้น
รูปออกมีสีขาวซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การใช้งาน 
ดังน้ันแนวคิดที่ 2 คือ ไม่เติมเม็ดสีลงไป ซึ่งสามารถท าให้
ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 58 บาท
ต่อกิโลกรัม 

- แนวคิดที่  3 เม็ดพลาสติก PP-TD15 มีอัตราส่วน
โดยน้ าหนักคือ พอลิโพรพิลีน 85% และผงทัลคัม 15% 
โดยผงทัลคัมเป็นสารเติมแต่งท าหน้าที่เพ่ิมความแข็งแรง
ให้กับพลาสติกพอลิโพรพิลีน [4] ในปัจจุบันผู้ผลิตเม็ด
พลาสติกผลิตเม็ดพลาสติก PP-TD60 ส่งให้กับลูกค้าเป็น
จ านวนมาก ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบ
กับผงทัลคัมมีราคาถูกกว่าพอลิโพรพิลีน ส่งผลให้ PP-TD60 
มีราคา 55 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งถูกกว่า PP-TD20 ที่มีราคา 
62 บาทต่อกิโลกรัม อีกทั้งผู้ผลิตฉีดขึ้นรูปชิ้นงานมี 

ประสบการณ์ในการผสมเม็ดพลาสติก PP-TD ที่ถัง
บรรจุเม็ดพลาสติกก่อนที่จะฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน ดังน้ัน แนวคิด
น้ีคือการเปลี่ยนอัตราส่วนผสมของผงทัลคัมจาก PP-TD20 
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เป็น PP-TD15 ด้วยการผสมพลาสติก PP-TD60 ปริมาณ 
25% กับพอลิโพรพิลีนปริมาณ 75% ซึ่งสามารถท าให้
ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 54.5 
บาทต่อกิโลกรัม 
 

2.5 ประเมินความคิด 
ขั้นประเมินความคิดได้รวบรวมข้อมูลต้นทุนของ

พลาสติกทั้ง 3 แนวคิด และท าการเปรียบเทียบต้นทุนทุก
แนวความคิดกับต้นทุนพลาสติกของแบบเดิม เพ่ือค านวณ
ดัชนีคุณค่า (Value Index) [1] ดังตารางที่ 6  
 

ตารางท่ี 6 ดัชนีคุณค่า 
รายละเอียด แนวคิด

เดิม 
แนวคิด

ท่ี 1 
แนวคิด

ท่ี 2 
แนวคิด

ท่ี 3 
ต้นทุนปัจจุบัน (C) 62 - - - 

ต้นทุนตามการ
ออกแบบ (W) 

- 59 58 54.5 

VI = C/ W - 1.05 1.07 1.14 
 

 
ตารางที่ 6 แสดงแนวคิดที่ 3 มีดัชนีคุณค่าสูงสุด ซึ่ง

ควรน ามาท าการผลิตแทนแบบเดิม แต่การคิดดัชนีคุณค่า
น้ัน วิเคราะห์เพียงต้นทุนด้านเดียวซึ่งไม่ครอบคลุมปัจจัย
ด้านอื่น ดังน้ันจึงน าแนวคิดทั้ง 3 ไปท าการวิเคราะห์ด้วย
เมทริกซ์การประเมิน (Evaluation Matrix) [2] โดยการ
พิจารณาจากปัจจัยทั้งหมด ดังน้ี 

1. ต้นทุน: การวิ จัยน้ี มุ่ งเน้นการลดต้นทุนและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 2. ความสวยงาม: ถ้ารูปลักษณ์ภายนอกเห็นเป็นแนว
ประสานของพลาสติก (Parting line) ได้ง่ายอาจท าให้เกิด
ความลังเลในการอนุมัติจากลูกค้า 
 3. การผลิต: การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่ซับซ้อน
มากขึ้น อาจท าให้ต้นทุนสูงขึ้นหรือมีความเสี่ยงในผลิต
เพ่ิมขึ้น 
 4. คุณ ภ าพ : ก ารขออ นุมั ติ จากท างฝ่ าย ต่ างๆ 
จ าเป็นต้องรักษามาตรฐานตามที่ลูกค้าก าหนดไว้ 
 5. น้ าหนัก: ลูกค้าต้องการชิ้นส่วนมีน้ าหนักเบาเพ่ือ
การประหยัดน้ ามันของรถยนต์ 

 6. ระยะเวลา: ระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละ
แนวคิด ถ้าสามารถเริ่มผลิตตามแนวคิดใหม่ได้ยิ่งเร็วยิ่งดี
เน่ืองจากสามารถลดต้นทุนได้มากขึ้น 
 เมื่อทราบปัจจัยที่ใช้ในการประเมินแล้ว ท าการให้
น้ าหนักความส าคัญของปัจจัย และท าการวิเคราะห์ด้วย
เมทริกซ์การประเมินดังตารางที่  7 พบว่าแนวคิดที่  3 มี
คะแนนสูงสุด ดังน้ัน แนวคิดที่ 3 ถูกน าไปทดลองผลิตและ
ท าการพิสูจน์ในขั้นตอนต่อไป 
 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินด้วยเมทริกซ์การประเมิน  
  ปัจจัย (น้ าหนักความส าคัญ) 

แน
วค

ิดที่
 

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

1. 
ต้น

ทุน
 (0

.31
) 

2. 
คว

าม
สว

ยง
าม

 (0
.06

) 

3. 
กา

รผ
ลิต

 (0
.14

) 

4. 
คุณ

ภา
พ 

(0
.26

) 

5. 
น้ า

หน
ัก 

(0
.11

) 

6. 
ระ

ยะ
เวล

า (
0.1

2)
 

รวม 

1 

5    x      

3.72 

4  x   x   x 
3  x       x   
2            
1            

น้ าหนัก
*

คะแนน 
0.93 0.24 0.70 1.04 0.33 0.48 

2 

5            

3.51 

4 x    x     x  
3      x   x  
2   x      
1            

น้ าหนัก
*

คะแนน 
1.24 0.12 0.56 0.78 0.33 0.48 

3 
  

5  x          

4.06 

4   x    x   x 
3    x   x  
2           
1            

น้ าหนัก
*

คะแนน 
1.55 0.24 0.42 1.04 0.33 0.48 
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2.6 การทดสอบและพิสูจน์ 
ผลการทดสอบการผสมเม็ดพลาสติกให้เข้ากันได้ดี ได้

ระดับปัจจัยที่เหมาะสมคือ ความเร็วรอบในการผสมเม็ด
พลาสติก 24 รอบต่อนาที เวลาในการผสม 15 นาทีต่อการ
ผสม 1 ครั้ง เม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วถูกน าไปใส่ถังบรรจุเพ่ือ
รอการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน จากน้ันจึงท าการทดลองฉีดขึ้นรูป
ชิ้นงานในแต่ละชิ้นส่วนจ านวน 30 ชิ้นเพ่ือสุ่มตรวจวัด
ขนาดของชิ้นส่วนประกอบ ตรวจสอบความแข็งแรงจุดยึด
สกรู และทดสอบการใช้งานในสภาวะจ าลองอุณหภูมิและ
การสั่นสะเทือนของรถยนต์ (Heat cycle & Vibration 
test) 

ผลการทดสอบทั้งหมดอยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานการ
ยอมรับของลูกค้า โดยการศึกษางานวิจัยน้ีน าไปประยุกต์ใช้
กับชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด 12 ชิ้น ดังแสดงในตารางที่ 8 
ซึ่งสามารถลดต้นทุนของพลาสติกลงได้ 25.80 บาทต่อตู้
แอร์ หรือคิดเป็น 1.7% ของต้นทุนตู้แอร์ 

 

ตารางท่ี 8 ต้นทุนของพลาสติกแบบปัจจุบันเปรียบเทียบกับแนวคิดท่ี 3 

ชื่อชิ้นส่วน 
น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 

แบบ
ปัจจุบัน 

(62 บาท/
กิโลกรัม) 

แนวคิดท่ี 3 
(54.5 บาท/
กิโลกรัม) 

ส่วน
ต่าง 

(บาท) 
 
 

ฝาครอบด้านขวา 0.95 58.9 51.78 7.13 
ฝาครอบด้านซ้าย 0.9 55.8 49.05 6.75 
ฝาครอบด้านล่าง 0.2 12.4 10.90 1.50 
ฝาครอบด้านข้าง 0.17 10.54 9.27 1.28 
แผ่นกลาง 0.02 1.24 1.09 0.15 
ฝาครอบกรอง
อากาศ 

0.03 1.86 1.64 0.23 

ฝาครอบท่อร้อน 0.17 10.54 9.27 1.28 
ช่องลมเป่าเท้า
ด้านคนขับ 

0.17 10.54 9.27 1.28 

ช่องลมเป่าเท้า
ด้านคนนั่ง 

0.19 11.78 10.36 1.43 

ฝาครอบช่องลม
เข้า-หน้า 

0.2 12.4 10.90 1.50 

ฝาครอบช่องลม
เข้า-หลัง 

0.21 13.02 11.45 1.58 

ฝาครอบมอเตอร์
พัดลม 

0.23 14.26 12.54 1.73 

  รวม 213.28 187.48 25.80 
 

 
ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนตู้แอร์ที่ขายให้กับลูกค้าอยู่ที่ 

46,800 ตู้แอร์ ดังน้ัน ต้นทุนที่ สามารถลดลงได้เท่ากับ 
1,207,440 บาทต่อปี โดยที่มูลค่าการขายตู้แอร์ได้เท่ากับ 
105 ,300 ,000 บาท ซึ่งค านวณมาจากราคาขาย 2,250 
บาทต่อตู้แอร์ และสัญญาของลูกค้าในการลดต้นทุนทาง
วิศวกรรมในปี พ.ศ. 2559 คือ 0.6% ของมูลค่าการขาย 
หรือคิดเป็นเป้าหมายในการลดต้นทุน คือ 631,800 บาท 
ดังน้ัน กิจกรรมการลดต้นทุนในการเปลี่ยนเกรดพลาสติก
และวิธีการผลิตของตู้แอร์รถยนต์สามารถลดต้นทุนได้
มากกว่าสัญญาการลดต้นทุนของลูกค้าที่ก าหนดไว ้
 
2.7 ข้อเสนอแนะ  

ขั้นตอนที่  7 น้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการน าเสนอ
ข้อ เสนอแนะต่อผู้บริหาร โรงงานกรณี ตัวอย่ าง ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังน้ี  

1.  ควรด าเนินการทดสอบคุณภาพ และคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชิ้นส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยืนยันผลด้านมาตรฐานและ
คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

2. การน าวิศวกรรมคุณค่าไปประยุกต์ต้ังแต่ระยะการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มากกว่าการประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าหลังจากที่มีการ
ผลิตไปแ ล้ว  เน่ื องจากมีข้ อจ ากัดใน เรื่อ งการลงทุ น
เครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่  
 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 
การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าในการลด

ต้นทุนการผลิตของตู้แอร์รถยนต์ มุ่งเน้นปรับปรุงชิ้นส่วน
ประกอบที่ผลิตมาจากพลาสติก PP-TD20 ด้วยการเปลี่ยน
จากพลาสติก PP-TD20 ที่ผลิตจากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
ส าเร็จรูปมาเป็นพลาสติก PP-TD15 ที่ผสมโดยผู้ฉีดขึ้นรูป
ชิ้นส่วนพลาสติกแทน ซึ่งสามารถท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง
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จาก 62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 54.5 บาทต่อกิโลกรัม และ
การปรับปรุงน้ีเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด 12 ชิ้น 
สามารถลดต้นทุนของพลาสติกลงได้ 25.80 บาทต่อตู้แอร์ 
หรือคิดเป็น 1.7% ของต้นทุนตู้แอร์ ส่งผลให้สามารถลด
ต้นทุนของตู้แอร์ได้ 1,207,440 บาทต่อปี 
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การเพิ่มอัตราการผลติในการผลิตแผงคอยล์เย็น 
Capacity improvement in Heat Exchanger Manufacturing 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอวิธีการเพ่ิมอัตราการผลิตคอยล์เย็นให้เพ่ิมขึ้น โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานเริ่มต้น
จากการพิจารณาจุดคอขวดเพ่ือพิจารณาขยายก าลังการผลิตของจุดคอขวดของกระบวนการผลิตแผงคอยล์เย็น จาก
การศึกษาข้อมูลการผลิตพบว่า จุดคอขวดในกระบวนการผลิตแผงคอยล์เย็นเกิดขึ้นที่กระบวนการเรียงฟิน โดยมีอัตราการ
ผลิตอยู่ที่  50 คอยล์ต่อชั่วโมง เมื่อท าการระดมสมองและประยุกต์ใช้หลักการศึกษางานเข้ามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน พบว่าสามารถเพ่ิมอัตราการผลิตได้เป็น 62 คอยล์ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามก าลังการผลิตก็ยังเป็น
จุดคอขวดในกระบวนการผลิตคอยล์เย็น จึงท าการพิจารณาหาเครื่องมือเข้ามาช่วยในการเพ่ิมอัตราการผลิต โดยการ
ออกแบบเครื่องมือช่วยในการเรียงฟิน เมื่อท าการพัฒนาเครื่องมือช่วยแล้วน าไปทดลองใช้ในการผลิตพบว่าสามารถเพ่ิม
อัตราการผลิตได้เป็น 136 คอยล์ต่อชั่วโมง บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ค าหลัก  การศึกษาการท างาน เพ่ิมอัตราการผลิต การจัดการจุดคอขวด การผลิตแผงคอยล์เย็น 

 
Abstract 
This research aims to increase the production rate of heat exchanger manufacturing. The study begins 
with the production process to identify the bottlenecks in the process. The research showed that the 
bottleneck is at the metal fin arrangement stage which has a production rate of 50 units per hour. 
After conducting a brainstorming session with the working team, work study concepts were applied to 
improve the operation. As a result, the production rate increased to 62 units per hour. However, the 
bottleneck remained in the heat exchanger manufacturing. The study further improved the process by 
designing fixture tools to support this operation. The result of the new design fixture increased the 
production rate to 162 units per hour and is consistent with the target.  
Keywords:  Work Study, Capacity improvement, Bottleneck management, Heat Exchanger 
Manufacturing 
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1. บทน า 
 ในปีพ .ศ. 2560 สภาอุตสาหกรรมคาดการว่าการ

ส่งออกรถยนต์จะเพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ. 2559 โดยอัตราการ
ส่งออกรถยนต์อยู่ที่ 1.22 ล้านคัน ส่วนยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศจะเพ่ิมเป็น 7.8 แสนคัน [1] จากความต้องการ
รถยนต์ของตลาดที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้บริษัทกรณีศึกษาซึ่งเป็น
ผู้ผลิตชิ้นส่วนคอยล์เย็น (Evaporator Coil) และคอยล์ร้อน 
(Condenser Coil) ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดการ
สั่งซื้อคอยล์เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอยล์เย็นมียอดเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก โดยที่ ความ ต้องการในปีพ.ศ. 2560 มีจ านวน 
300,000 คอยล์ ในปีพ.ศ. 2561 มีจ านวน  500,000 คอยล์ 
และในปีพ.ศ. 2562 มีจ านวน 600,000 คอยล์ตามล าดับ 
ดังน้ันในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลิตคอยล์เย็นให้ได้
สูงกว่า 300,000 คอยล์ต่อปี แต่กระบวนการผลิตปัจจุบัน
บ ริษั ท ฯ  มี ก าลั งก ารผลิ ต เพีย ง 201,600 คอย ล์ ต่ อปี 
เน่ืองจากเกิดคอขวดขึ้นในกระบวนการเรียงฟิน (Fin) ซึ่งเป็น
สถานีงานหน่ึงในกระบวนการผลิตคอยล์เย็นโดยที่คอยล์ 1 
ตัวจะประกอบด้วยฟินทั้งหมด 44 ฟินเรียงกัน ดังน้ันงานวิจัย
น้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียงฟินของ
บริษัทกรณีศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตในการผลิตแผงคอยล์
เย็นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น 

 
2.ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 ในส่วนน้ีของบทความจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
โครงสร้างของคอยล์เย็น การศึกวิธีการท างาน (Method 
Study) และการออกแบบเครื่องมือด้วยระบบนิวเมติก 
(Pneumatics) ดังต่อไปน้ี 
2.1 โครงสร้างของคอยล์เย็น 
 คอยล์เย็น (Evaporator Coil ) หรือที่เรียกว่ารังผึ้งแอร์ 
ท าหน้าที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนถ่ายเทความร้อนจากบริเวณพ้ืนที่
ต้องการท าความเย็น[2] ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังรูปที่ 1 
- ท่อ (Tube) คือ ตัวสร้างความเย็น มีรูปร่างเป็นเส้นท่อ
แบนๆ ภายในแผงท่อท าความเย็นจะมีสารท าความเย็น
ไหลเวียนอยู่เพ่ือรับลมจากใบพัด  
- ฟิน (Fin) เป็นอลูมิเนียมบางๆ พับไปมาเป็นชั้น   

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างของคอยล์เย็น 

 

2.2 การศึกษาวิธีการท างาน 
 การ ศึกษ าวิ ธี ก าร ท างาน  (Method Study) เป็ น
การศึกษาเพ่ือหาวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาใช้
แทนวิธีการท างานแบบเดิม [3] โดยอาศัยแบบฟอร์มช่วยใน
การบันทึกวิธีการท างานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลช่วยในการปรับปรุง
วิธีการท างาน งานวิจัยน้ีใช้แบบฟอร์มในการบันทึกวิธีการ
ท างาน 4 แบบดังน้ี 
- แผนผังบริเวณปฏิบัติงาน (Flow Diagram) แผนผังน้ีจะ

แสดงภาพ 2 มิติในลักษณะแผนผังโรงงาน ให้เห็นถึง
สภาพพ้ืนที่ที่ สอดคล้องกับความ เป็นจริงในขณะ
ปฏิบัติงานและการไหลของงานระหว่างสถานีงาน 

-  แผนภูมิกระบวนการไหล  (Flow Process Chart) ใช้
เพ่ือศึกษาภาพรวมของกระบวนการต้ังแต่จุดเริ่มต้น 
จนกระทั่งจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 

- แผนภูมิสองมือ (Two-handed Process Chart) ใช้
บนัทึกการท างานของมือทั้งสองทีได้จากการวิเคราะห์
การท างานของพนักงานที่จุดปฏิบัติงาน 

 งานวิจัยน้ีได้ใช้แบบฟอร์มข้างต้น ร่วมกับแผงผังสาเหตุ
และผล (Cause and Effect Diagram) และเทคนิคการ
ระดมสมอง (Brainstormming) ของทีมงานเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการท างานในกระบวนการเรียงฟิน  
2.3 การออกแบบเครื่องมือด้วยระบบนิวเมติก 
 ระบบนิวเมติก เป็นระบบที่ใช้อากาศอัดและส่งไปตาม
ท่อทางอากาศอัด ท่ออัดอากาศเป็นตัวกลางในการส่งถ่าย
ก าลังของไหลให้เป็นพลังงานกล จากน้ันจึงน าพลังงานกลไป
ใช้งาน เช่น การท าให้กระบอกลูกสูบหรือมอเตอร์ลมท างาน 
[4] ระบบน้ีถูกน ามาใช้เป็นองค์ประกอบส าหรับกลไกการจับ
ยึดของเครื่องประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง

Tube 

Fin 
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แพร่หลาย [5]  เน่ืองจากมีข้อดี คือ โครงสร้างอุปกรณ์ที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ า และสะดวกในการ
บ ารุงรักษา จากข้อดีของระบบนิวเมติก งานวิจัยน้ีจึงได้น า
ระบบนิวเมติก มาใช้ในการออกแบบเครื่องมือช่วยในการ
เรียงฟินเพ่ือให้เกิดการท างานอัตโนมัติแทนการใช้คน 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนตามล าดับ 
คือ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและกระบวนการเรียงฟินใน
ปัจจุบัน การวางแผนปรับปรุงกระบวนการท างาน การ
ปรับปรุงตามแผน และการสรุปเปรียบเทียบผล  
3.1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและกระบวนการเรียงฟินใน
ปัจจุบัน 
 ในขั้นตอนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
และทวนสอบก าลังการผลิตปัจจุบันในกระบวนการเรียงฟิน 
ซึ่งเป็น คอขวด (Bottleneck) ของกระบวนการผลิตคอยล์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการท างานใน
ขั้นตอนที่ 3.2 โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือประกอบด้วย Flow 
Process Chart, Flow Diagram, และแผนภูมิสองมือ และ
ท าการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study) เพ่ือทวนสอบ
ก าลังการผลิตปัจจุบัน 
3.2 การวางแผนปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยและทีมงานของบริษัทกรณีศึกษาท า
การระดมสมองเพ่ือวางแผนในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานโดยแผนการปรับปรุงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ แผน
ระยะสั้นภายใน 3-6 เดือน เพ่ือรองรับความต้องการในปี 
2560 ที่ มีปริมาณความ ต้องการคอยล์ จ านวน 300,000 
คอยล์ และแผนระยะยาวภายใน 1- 3 ปี เพ่ือรองรับปริมาณ
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในปีพ.ศ. 2561 มีจ านวน  
500,000 คอยล์ และในปีพ .ศ. 2562 มีจ านวน 600,000 
คอยล์  
3.3 การปรับปรุงตามแผน 
 ในขั้นตอนน้ีผู้ วิ จัย และคณะท างานของบ ริษัท ฯ 
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนงานระยะสั้น 
และระยะยาวที่วางไว้ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุง

งาน และค านวณก าลั งการผลิตหลังการปรับปรุ ง เพ่ือ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียงฟิน
ในปัจจุบัน 
 ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ าก าร ศึกษ าข้ อมู ล พ้ืน ฐาน  แ ล ะ
กระบวนการเรียงฟิน สามารถสรุปประเด็นได้ดังน้ี  
4.1.1 กระบวนการผลิตคอยล์เย็น 
 กระบวนการผลิตคอยล์เย็นของบริษัทกรณีศึกษา 
ประกอบด้วย 5 สถานีงาน คือ 1) กระบวนการผลิตฟินและ
ท่อ 2) กระบวนการเรียงฟิน 3) กระบวนการประกอบท่อเข้า
กับฟิน 4) กระบวนการชุบ และ 5) กระบวนการบรรจุ ดังรูป
ที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจับเวลาโดยตรง และการส ารวจหน้า
งาน  พบว่ าก ระบ วนการ เรีย งฟิน  เป็ น จุดคอขอของ
กระบวนการ เกิดงานระหว่างท า (Work in Process: WIP)
กองระหว่างสถานีงานที่ 1 และสถานีงานที่ 3 ดังน้ันงานวิจัย
มุ่ ง เน้นที่ ก ระบ วนการ เรีย งฟิ น  ซึ่ ง เป็ นคอข วดของ
กระบวนการผลิตคอยล์  
 

 
รูปท่ี 2 ผังการไหลของการผลิตคอยล์ 

 
4.1.2 กระบวนการเรียงฟิน 
 ในขั้นตอนน้ีท าการเก็บข้อมูลกระบวนการเรียงฟินด้วย
แผนภูมิสองมือ พบว่ากระบวนการเรียงฟินมีพนักงานท า
หน้าที่เรียงฟิน 1 คน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 
1) การหยิบฟินออกจากสายพาน โดยพนักงานจะเลื่อนมือ
ซ้ายไปหยิบฟินครั้งละ 10 ชิ้น 2) การเรียงฟินลงในถาด 
พนักงานจะใช้มือขวาหยิบฟินจากมือซ้ายทีละชิ้นเรียงในถาด 

คอขวด 
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ซึ่งกิจกรรมที่  1 กับ 2 จะท าซ้ าทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 
มือซ้ายจะหยิบฟิน 14 ชิ้น จะได้ฟินเรียงในถาดทั้งหมด 44 
ชิ้นซึ่งเรียกว่า 1 คอยล์ และ 3) น าคอยล์วางบนรางเลื่อนเพ่ือ
เข้าสู่กระบวนการประกอบท่อเข้ากับ ฟิน ดังรูปที่  2 ใน
ขั้นตอนการเรียงฟินมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานก่อนปรับปรุงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปท่ี 3 จุดปฏิบัติงานในกระบวนการเรียงฟินก่อนปรับปรุง 

 
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุเพ่ือการปรับปรุง 
 ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยและทีมงานของบริษัทฯ ระดมสมอง
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยใช้แผงผัง
สาเหตุและผล ร่วมกับการเก็บข้อมูลหน้างาน พบว่าปัญหา
เกิดจากพนักงานไม่สามารถเรียงฟินได้ทันกับความเร็วของ
เครื่องผลิตฟิน ซึ่งมีความเร็วที่ 100 ฟินต่อนาที สาเหตุหลัก
เกิดจาก 1) มพีนักงานคนเดียวไม่สามารถท าได้ทัน 2) อัตรา
ความเร็วของเครื่องผลิตฟินเร็วกว่าการท างานของพนักงาน
มากโดยเฉลี่ยพนักงานสามารถเรียงฟินได้ 36.67 ฟินต่อนาที 
ส่งผลให้ฟินที่รอบนสายพานล้นสายพาน พนักงานจ าเป็นต้อง
หยิบมาใส่กล่องเพ่ือไม่ให้ล้นให้เสียเวลา 3) การเรียงฟินของ
พนักงานไม่สม่ าเสมอ ขาดการฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน
เน่ืองจากไม่มี WI จากการจับเวลาโดยตรงพบว่า พนักงาน
สามารถผลิตคอยล์ได้ 50 คอยล์ต่อชั่วโมง โดยที่บริษัท
กรณีศึกษาท างานปีละ 252 วัน ท างาน 2 กะ ก าลังการผลิต
คอยล์ปัจจุบันเท่ากับ 201,600 คอยล์ต่อปี (50 คอยล์ต่อ
ชั่ ว โม ง * 8 ชั่ ว โม ง* 252 วั น  * 2 กะ ) ซึ่ งไม่ ส าม าร ถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ 300,000 คอยล์ต่อปี 
ผลลัพธ์ก่อนปรับปรุงแสดงดงตารางที่ 1 
4.2 ผลการวางแผนปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 ผลการวางแผนปรับปรุงกระบวนการท างานถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แผนการปรับปรุงระยะสั้นภายใน 3-

6 เดือน และแผนการปรับปรุงระยะยาวภายใน 1-3 ปี โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
4.2.1 แผนการปรับปรุงระยะสั้นภายใน 3-6 เดือน 
 แผนการปรับปรุงระยะสั้นภายใน 3-6 เดือน ถูกจัดท า
ขึ้นเพ่ือรองรับความ ต้องการคอยล์ที่ เ พ่ิมขึ้นประมาณ 
300,000 คอยล์ โดยจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุ ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงกระบวนการท างานที่จุด
เรียงคอยโดย 1) เพ่ิมพนักงาน 1 คนช่วยในการเรียงคอยล์ 2) 
ตัดงานที่ไม่จ าเป็นออก เช่น การหยิบฟินจากสายพานที่ล้นใส่
กล่องโดยให้พนักงานที่ว่างจากสถานีงานที่ 1 เป็นคนท าหาก
มองเห็นว่าฟินล้นสายพาน 3) จัดท ามาตรฐานปฎิบัติงาน 
(WI) และอบรมพนักงาน (On the Job Trainning; OJT) 
เพ่ือให้การท างานของพนักงานสม่ าเสมอ ในขั้นตอนการเรียง
ฟินมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลังปรับปรุงเพ่ือรองรับความต้องการ
ในช่วง 3-6 เดือนดังรูปที่ 3 
  

 
รูปท่ี 3 จุดปฏิบัติงานหลังปรับปรุงรองรับแผนระยะสั้น 

 
 จากการจับเวลาโดยตรงพบว่า พนักงานสามารถผลิต
คอยล์ได้ 62 คอยล์ต่อชั่วโมงต่อคน ก าลังการผลิตคอยล์
ปัจจุบันเท่ากับ 499,968 คอยล์ต่อปี (62 คอยล์ต่อชั่วโมง * 
8 ชั่วโมง* 252 วัน * 2 กะ * 2 คน) ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในช่วงปี  พ.ศ. 2560 ที่  300,000 
คอยล์ต่อปี ได้ผลลัพธ์หลังปรับปรุงแสดงดังตารางที่ 1 แต่
อย่ างไรก็ตามการเรีย งฟินโดยใช้พนักงานก็ยั งมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น ดังน้ันในระยะเวลา 1-3 ปี จึงได้เสนอให้มี
การปรับปรุงกระบวนการเรียงฟินโดยออกแบบเครื่องมือช่วย
ในการเรียงฟิน  
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4.2.2 แผนการปรับปรุงระยะยาวภายใน 1-3 ปี 
 แผนการปรับปรุงระยะ 1-3 ปี ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือรองรับ
ความต้องการคอยล์ที่ เพ่ิมขึ้นประมาณ 500,000-650,000 
คอยล์ต่อปี ผู้วิจัยร่วมกับทีมงานของบริษัทท าการออกแบบ
เครื่องมือมาช่วยแทนการใช้คนเรียงฟิน ดังรูปที่ที่ 4 
 

 
รูปท่ี 4 เครื่องช่วยเรียงฟินท างานด้วยระบบนิวเมติก 

 

 จากรูปที่ 4 เครื่องมือช่วยเรียงฟิน จะแบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของการคัดเลือกฟินที่มีความ
ยาวตรงกับมาตรฐาน และ 2) ส่วนของการเรียงฟินลงถาด
โดยขั้นตอนการท างานมีรายละเอียดดังน้ี 
 
1) ส่วนของการคัดเลือกฟินที่มีความยาวตรงกับมาตรฐาน 

 
   

1.เลเซอร์
เซนเซอร ์

2.เลเซอร์
เซนเซอร ์

3.กระบอก
เป่าลม 

4.กระบอกเป่า
ลม 

 
 การท างานของส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) 
ฟินจากเครื่องผลิตฟินจะวิ่งผ่านเลเซอร์เซนเซอร์ตัวที่ 1 เพ่ือ
วัดความยาวของฟิน 2) ฟินวิ่งมาที่เลเซอร์เซนเซอร์ตัวที่ 2 
ฟินตัวที่ความยาวไม่ได้ตามมาตรฐานจะถูกผลักออก 3) ฟินที่
มีความยาวตามมาตรฐานจะวิ่งไปที่กระบอกลมเพ่ือผลักฟิน
ไปข้างหน้าและพลิกฟินให้ต้ังขึ้น และ 4) ฟินวิ่งเข้ากระบอก
ลมตัวที่ 2 เพ่ือผลักฟินเข้าไปในถาด  

2) ส่วนของการเรียงฟินลงถาด 

    
1.รางเลื่อน 2. กระบอกลม 3. ตัวยก 4. แคล้มป์ 

 
 การท างานของส่วนที่ 2 มี 4 ขั้นตอนดังน้ี 1) พนักงาน
น าถาดใส่รางเลื่อนด้านล่าง 2) ถาดจะวิ่งไปที่กระบอกลมเพ่ือ
เลื่ อนไปที่ ตัวยก 3) ตัวยกเพ่ื อยกถาดขึ้นไปที่ แคลม ป์         
4) แคลมป์จับถาดและประครองถาดไปด้านหน้าทีละนิดให้
ช่องถาดตรงกับฟินที่วิ่งเข้ามาจนครบ 44 ช่อง จากน้ันปล่อย
ถาดที่ เรียงเสร็จแล้วเลื่อนกลับมาจับถาดใหม่ ขั้นตอนการ
เรียงฟินมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลังปรับปรุงโดยออกแบบอุปกรณ์
ช่วยดังรูปที่ 5 
 

 
รูปท่ี 5 จุดปฏิบัติงานหลังปรับปรุงรองรับแผนระยะ1-3 ปี 

 
 จากการจับเวลาโดยตรงพบว่า เครื่องสามารถเรียงฟิน
ในถาดได้ สูงสุด136 คอยล์ต่อชั่วโมง ซึ่งอัตราเร็วเท่ากับ
เครื่องผลิตฟินที่ผลิตได้ 100 ฟินต่อนาที ท าให้จุดเรียงฟิน
เกิดสมดุลสายการผลิต ก าลังการผลิตคอยล์ปัจจุบันเท่ากับ 
548,352 คอยล์ต่อปี (136 คอยล์ต่อชั่วโมง * 8 ชั่วโมง* 252 
วัน * 2 กะ) ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในช่วงปี  พ .ศ. 2561 และ พ.ศ 2562 ที่ ต้องการคอยล์อยู่
ในช่ วง 500,000 - 600,000 คอยล์ ต่อปี  ไ ด้ผลลัพธ์หลั ง
ปรับปรุงแสดงดังตารางที่ 1 
4.3 ผลลัพธ์การปรับปรุงตามแผน 
 ผลลัพธ์ที่ ได้ก่อนและหลั งปรับปรุงตามแผนการ
ปรับปรุงระยะสั้นภายใน 3-6 เดือน และแผนการปรับปรุง
ระยะยาวภายใน 1-2 ปี พบว่า ก่อนการปรับปรุงผลิตคอยล์มี

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 
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ค่าเท่ากับ 201,000 คอยล์ต่อปี ซึ่งไม่สามารถตอบสนอง
ปริม าณความ ต้องการที่  300,000 คอยล์ ต่อปี ไ ด้  ห ลั ง
ปรับปรุงระยะสั้นสามารถผลิตได้ 499,968 คอยล์ต่อปีโดย
การเพ่ิมพนักงาน 1 คนและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดย
ก าหนดเป็นมาตรฐาน สามารถรองรับความต้องการได้ใน
ระยะเวลา 3-6 เดือน หากความ ต้องการ เพ่ิมขึ้ นเป็ น 
500,000-600,000 คอยล์ ควรใช้วิธีการปรับป รุงโดยการ
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยเรียงฟินแทนคน ซึ่งออกแบบให้เรียงได้ 
100 ฟินต่อนาทีเท่ากับเครื่องผลิตฟิน ท าให้ไม่เกิดคอขวดที่
กระบวนการเรียงฟิน โดยสามารถผลิตคอยล์ได้ 548,352 
คอยล์ต่อปี นอกจากน้ันหากเปรียบเทียบต้นทุนค่าแรง พบว่า
จ้างพนักงาน 1 คน ค่าแรงเท่ากับ 211,080 บาทต่อปี โดยที่
กะกลางวัน 370 บาท กะกลางคืน 420 บาท มีเบี้ยขยัน 500 
บาทต่อเดือน ท างานเดือนละ 21 วัน จ านวน 2 กะ ดังน้ัน
ก่อนปรับปรุงค่าแรงรวมเท่ากับ 211,080 บาท การปรับปรุง
ระยะสั้นโดยเพ่ิมพนักงาน 1 คน และปรับปรุงการท างาน
ค่าแรงเท่ากับ 422,160 บาทต่อปี และการปรับปรุงเพ่ือ
รองรับความต้องการเพ่ิมขั้นโดยการออกแบบอุปกรณ์ช่วย
เรียงฟิน มีค่าจ้างพนักงานคุมเครื่อง 1 คน ค่าแรง 211,080 
บาท และต้นทุนค่าอุปกรณ์ช่วยเรียงฟิน 650,000 บาท รวม
ต้นทุน 861,080 บาท ดังตารางที่ 1  
  
ตารางท่ี 1 สรุปอัตราการผลิต ต้นทุนค่าแรงและค่าเครื่องจักร 

หัวข้อ ก่อน
ปรับปรุง 

หลังปรับปรุง 
ระยะสั้น ระยะยาว 

อัตราการผลิต 
(คอยล์ต่อชั่วโมง) 

50 62 136 

อัตราการผลิต 
(คอยล์ต่อปี) 

201,600 499,968 548,352 

พนักงานต่อกะ (คน) 1 2 1 
ค่าแรงงาน (บาทต่อปี) 211,080 422,160 211,080 
ค่าอุปกรณ์ช่วยเรียงฟิน 

(บาท) 
0 0 650,000 

รวมต้นทุน 211,080 422,160 861,080 

 
 
 
 

5. สรุปและอภิปราย 
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
เรียงฟินของบริษัทกรณีศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตในการ
ผลิตแผงคอยล์เย็นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
เพ่ิมขึ้นโดยที่แบ่งแผนการปรับปรุงออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะสั้นภายใน 3-6 เดือน ท าการปรับปรุงวิธีการท างานและ
เพ่ิมพนักงาน 1 คน เพ่ือรองรับความต้องการในปี พ .ศ . 
2560 ซึ่งมีความต้องการคอยล์ประมาณ 300,000 คอยล์ 
แผนระยะยาว 1-3 ปี ปรับปรุงโดยออกแบบอุปกรณ์ช่วย
เรียงฟินเพ่ือรองรับความต้องการคอยล์ประมาณ 500,000 - 
600,000 คอยล์ต่อปี ดังน้ันจากการวิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยของ
กระบวนการเรียงฟิน 3 ปีต่อหน่วย พบว่าก่อนปรับปรุง
ต้นทุนเฉลี่ย 3 ปีต่อหน่วยเท่ากับ 1.05 บาทต่อหน่วย  การ
ปรับปรุงตามแผนระยะสั้นต้นทุนเฉลี่ย 3 ปีต่อหน่วยเท่ากับ 
0.84 บาทต่อหน่วย การปรับปรุงตามแผนระยะยาวเท่ากับ 
0.78 บาทต่อหน่วย ดังรูปที่ 6  
 

 
รูปท่ี 6 ปริมาณการผลิต และต้นทุนเฉลี่ย 3 ปี 

 
 ดังน้ันจะเห็นว่าภายใน 3 ปี การออกแบบอุปกรณ์ช่วย
คุ่มค่าที่จะลงทุน เน่ืองจากต้นทุนเฉลี่ย 3 ปีต่อหน่วยต่ ากว่า 
การใช้พนักงานเรียงฟิน นอกจากน้ันยังสามารถขจัดจุดคอ
ขวดในกระบวนการเรียงฟิน และลดความผิดพลาดที่เกิดจาก
การเรียงฟิน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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การชีบ้่งความสัมพันธ์ของปัจจัยที่สง่ผลต่ออตัราการไหลของสารท าความเยน็ผ่าน        
ท่อลดความดนั 

An identification of factors affecting the flow of refrigerant through the 
capillary tube 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการไหลของสารท า
ความเย็นผ่านท่อลดความดัน (Capillary tube) ในระบบการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศชนิดความเร็วคงท่ี (Fixed 
speed) เน่ืองจากมีขนาดพื้นท่ีหน้าตัดขนาดเล็กและไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารท าความเย็นท่ีไหลผ่านได้ 
ผู้วิจัยออกแบบการทดลอง 32 แฟกทอเรียล และท าการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยและตัวแปรตอบสนองโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หาความสัมพันธ์ของปัจจัยและตัวแปรตอบสนอง 
ผลการวิจัยสามารถช้ีบ่งความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการไหลของสารท าความเย็นผ่านท่อลดความดัน  ผลลัพธ์
ของงานวิจัยน้ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลมาตรฐานและวิธีการในการทดสอบอัตราการไหลของสารท าความเย็นผ่านท่อลด
ความดันของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ โดยทดสอบเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งลดลงจากเดิม 4 สัปดาห์ และประหยัดต้นทุน. 
ค าหลัก อัตราการไหลของสารท าความเย็น วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
 
Abstract 

The purposes of this study were factors and relationships of factors affecting the flow rate of 
refrigerant through the capillary tube in the refrigeration system of fixed speed air conditioner. Due to 
the small cross-sectional area and the inability to control the flow rate of the refrigerant flowing through 
it. The researcher designs 32 factorial experiments and correlates factors and response variables using 
the Multiple Regression Analysis method, to determine the relationship of factors and response 
variables the results indicate the relationship of factors affecting the flow rate of refrigerant through the 
capillary tube. The results of this research can be used as standard data and methods for testing the 
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flow rate of refrigerant through the capillary tube of new products. Tested for 3 weeks, down from the 
previous 4 weeks, cost savings. 
Keywords: Refrigerant flow rate, Multiple Regression Analysis
 
1. บทน ำ 
       บริษัทกรณีศึกษาเป็นหน่ึงในผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
รายใหญ่ในประเทศไทยจึงต้องพัฒนากระบวนการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ให้สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพ รูปแบบ 
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการแข่งขัน
ท้ังด้านต้นทุน ราคา ความพึ งพอใจของลูกค้าและใน
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ บริษัท
กรณีศึกษาเป็นบริษัทผู้ผลิตและออกแบบเครื่องปรับอากาศ 
ซึ่งกระบวนการในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่
ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจึง
ให้ความส าคัญ และค านึงถึงผลกระทบเม่ือเครื่องปรับอากาศ
มีส่ิงแปลกปลอมน้ าและอากาศเข้าไปในระบบการท าความ
เย็น  
 ดังน้ันในกระบวนการทดสอบเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
ส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องท าการทดสอบในกระบวนการแรกน้ันก็
คื อก าร ทด สอ บป ร ะ สิท ธิ ภา พ ใ นก าร ท า คว าม เ ย็ น 
(Performance test)  ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะท าการศึกษาปัจจัย
ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท าความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศ โดยในกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ
ในการท าความเ ย็นของเครื่องปรับอากาศของบริษัท
กรณีศึกษาน้ันจะใช้เครื่องปรับอากาศใหม่จ านวน 3 เครื่อง 
มาจ าลองการใส่น้ าและอากาศเข้าไปในระบบการท าความ
เย็นของเครื่องปรับอากาศ และเปิดเครื่องปรับอากาศท่ี
อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ตลอด 
24 ช่ัวโมงโดยไม่ปิดเครื่องปรับอากาศเลย ซึ่ งการเ ปิด
เครื่องปรับอากาศท้ัง 3 เครื่องตลอด 24 ช่ัวโมง โดยท าการวัด
อัตราการไหลของสารท าความเย็นผ่านอุปกรณ์ลดความดัน 
(Capillary tube) ซึ่ งอุปกรณ์ลดความดันท าหน้าท่ีควบคุม
อัตราการไหลและลดความดันของสารท าความเย็น หลังจาก
ท่ีสารท าความเย็นถูกระบายความร้อนแล้วยังมีอุณหภูมิและ
ความดันสูง เม่ือผ่านอุปกรณ์ลดความดันจะให้สารท าความ 

 

เย็นมีอุณหภูมิและความดันลดลง (www.airhomenet.com, 

2560) หากอัตราการไหลของสารท าความเย็นลดลงแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศท่ี
ลดลงน่ันเอง ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพการท าความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศของบริษัทกรณีศึกษาน้ันมีต้นทุนใน
การทดสอบประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเน่ืองจากใช้ระยะเวลา
การทดสอบนานกว่าจะเห็นผลของอัตราการไหลท่ีลดลง 
ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรฐานวิธีการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ท่ีสามารถลดระยะเวลาการทดสอบ
ลงได้  
 

2. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
ในงานวิ จัย น้ี  จะใช้เครื่ องปรับอากาศรุ่ น ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในการทดลอง เพื่อสร้างมาตรฐานในการ
ทดสอบส าหรับผลิตภัณฑ์รุ่นอ่ืนๆ ต่อไป โดยรุ่นท่ีเลือกมาน้ัน
เป็นรุ่นท่ีมียอดขายสูง และไม่มีการเคลมจากผู้บริโภค น่ัน
แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคด้วย โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานวิจัย ดังน้ี 
2.1 ออกแบบกำรทดลองเ พ่ือศึกษำปัจจัยที่ส่งผล ต่อ
ประสิทธิภำพในกำรท ำควำมเย็นของเครื่องปรับอำกำศ 
 ในงานวิจัยน้ีใช้การทดลองแฟกทอเรียลแบบเต็มรูป 
โดยทดลองที่  3 ระดับ (3k Full Factorial Experiment) 
เน่ืองจากการทดลองแฟกทอเรียลแบบเต็มรูปเหมาะส าหรับ
การทดลองที่มีปัจจัยเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ (ประไพศรี และ
พงศ์ชนัน, 2551; Kuehl, R.O, 2000) 
2.2 สร้ำงสมกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ออัตรำกำร
ไหลของสำรท ำควำมเย็น 
 เน่ืองด้วยปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่ออัตราการไหล
ของสารท าความเย็นมีมากกว่า 1 ปัจจัย ดังน้ันจึงใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการศึกษาความสัมพันธ์ใน
กรณีที่มีตัวแปรต้นมากกว่า 1 ตัวแปร (Montgomery, D.C 
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and Runger, G.C. 2006; Montgomery, D.C, 2012; 
David Garson, G., 2014) เพ่ือสร้างสมการความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย 
2.3 สร้ำงมำตรฐำนวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์รุน่ใหม่ 

น าสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อ
อัตราการไหลมาใช้ในออกแบบมาตรฐานวิธีการทดสอบของ
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่  
 
3. ผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 

เ น่ื อ ง ด้ ว ย บริ ษั ท ก ร ณี ศึก ษ า ก า ห น ด ใ ห้ ใ ช้
เครื่องปรับอากาศจ านวน 3 เครื่อง ในการทดสอบผลิตภัณฑ์
แต่ละรุ่น ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบการทดลองเพื่อ
ยืนยันคุณภาพของเครื่องปรับอากาศท้ัง 3 เครื่องว่ามี
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน โดยท าการจ าลองการใส่น้ าและ
อากาศเข้าไปในระบบ แล้ววัดค่าอัตราการไหลของสารท า
ความเย็นผ่านท่อลดความดัน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งใน
การทดลองน้ันจะใส่น้ า ปริมาณ 0.078 กรัม และปริมาตร
อากาศ 237.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ซึ่ งค านวณมาจาก
ปริมาตรท่อท่ีใช้ต่อกับเครื่องปรับอากาศเพื่อจ าลองอากาศ
เข้าไปในระบบ) ไปในเครื่องปรับอากาศท้ัง 3 เครื่อง ผลการ
ตรวจสอบค่าผิดพลาด (Residual Analysis)  
แสดงดังรูปท่ี 1  
 

 
รปูที่ 1  Residual plots ของการทดลองในข้ันท่ี 1 

 
จากรูปท่ี 1 พบว่าค่าผิดพลาดมีการแจกแจงปกติ มี

ค่าเฉล่ียเป็นศูนย์ มีความแปรปรวนคงท่ี และเป็นอิสระต่อกัน 
จึงสามารถวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ใน
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Model 5 0.500825 0.100165 1287.84 0.000 
Linear 5 0.500825 0.100165 1287.84 0.000 

Machine 2 0.000067 0.000033 0.43 0.670 
Time 3 0.500758 0.166919 2146.11 0.000 
Error 6 0.000467 0.000078 - - 
Total 11 0.501292 - - - 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการไหล

ของสารท าความเย็น (Mass flow rate) ผ่านท่อลดความดัน 
คือ  เ วลา  (Time)  ห รื อ ร ะย ะ เ วลา ท่ีท า ก าร ทดสอ บ

เครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากค่า P-Value < α (P-Value < 
0.001) แต่เครื่องปรับอากาศท้ัง 3 เครื่อง ไม่มีผลต่ออัตรา

การไหลของสารท าความเย็น เน่ืองจากค่า P-Value > α (P-
Value = 0.670) ดังน้ันจึงสามารถน าเครื่องปรับอากาศท้ัง 3 
เครื่องมาใช้ในการทดลองต่อไป โดยเครื่องปรับท้ัง 3 เครื่องมี
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

จากน้ันจึงได้ท าการออกแบบการทดลองเพื่อหา
ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการไหลของสารท าความเย็นและการ
ก าหนดระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการไหลของสารท า
ความเย็น โดยออกแบบการทดลองเป็นการทดลอง   แฟกทอ
เรี ยล ส าหรั บ ศึกษา ปัจ จัย ท่ี  3  ร ะ ดับ  ( 3 2 Factorial 
Experiment) การทดลองน้ีจะใช้เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง
ดังกล่าว โดยก าหนดปัจจัยท่ีคาดว่าจะมีผลต่ออัตราการไหล 
คือปริมาณน้ าท่ีใ ส่เข้าไปในระบบ และปริมาตรอากาศ 
(ค านวณมาจากปริมาตรท่อท่ีใช้ต่อกับเครื่องปรับอากาศเพื่อ
จ าลองอากาศเข้าไปในระบบ) โดยตัวแปรตอบสนอง (Y) คือ
อัตราการไหลของสารท าความเย็น 

โดยแผนการทดลอง แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แผนการทดลอง 
การ

ทดลอง 
ระยะเวลาการ

ทดลอง 
ปรมิาณ

น้ า 
ปรมิาตร
อากาศ 

เครื่องปรับอากาศ  
ขนาด 9,000 BTU 

1 สัปดาห์ที ่5-8 -1 -1 เครื่องที่ 1  
2 สัปดาห์ที่ 5-8 0 -1 เครื่องที่ 2 
3 สัปดาห์ที่ 5-8 +1 -1 เครื่องที่ 3 
4  สัปดาห์ที่ 9-12 -1 0 เครื่องที่ 2 
5  สัปดาห์ที่ 9-12 0 0 เครื่องที่ 3 
6  สัปดาห์ที่ 9-12 +1 0 เครื่องที่ 1 
7  สัปดาห์ที่ 13-16 -1 +1 เครื่องที่ 3 
8  สัปดาห์ที ่13-16 0 +1 เครื่องที่ 1 
9  สัปดาห์ที ่13-16 +1 +1 เครื่องที่ 2 

 
โดยการทดลองน้ี ท้ัง 2 ปัจจัย แบ่งออกเ ป็น 3 

ระดับ คือท่ีระดับต่ าแทนด้วย (-1) ท่ีระดับกลางแทนด้วย (0) 
และท่ีระดับสูงแทนด้วย (+1) การก าหนดระดับของปัจจัย  
แสดงดังตารางท่ี 3  

 
ตารางที่ 3  ระดับของปัจจัย 

ปัจจัย A  
 

ปริมาณท่ีใช ้
ในการทดลอง 

หน่วย ปัจจัย B 
 

ปริมาตรอากาศท่ี
ใชใ้นการทดลอง 

หน่วย 

-1 0.063 กรัม -1 131.2 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

0 0.078 กรัม 0 237.5 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

+1 0.094 กรัม +1 288.8 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

 
หลังจากทดลองตามแผนการทดลองท่ีวางไว้ ผู้วิจัย

ได้น าผลการทดลองมาสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่ออัตราการไหลของสารท าความเย็น โดยให้ 

ปัจจัย A หมายถึง ปริมาณน้ ารวมท่ีเข้าไปในระบบ 
ปัจจัย B หมายถึง ปริมาตรอากาศ (ค านวณมาจาก

ปริมาตรท่อท่ีใช้ต่อกับเครื่องปรับอากาศเพื่อจ าลองอากาศ
เข้าไปในระบบ)  

ปัจจัย C หมายถึง เวลาท่ีท าการวัดอัตราการไหล 
โดยตัวแปรตอบสนอง (Y) คืออัตราการไหลของสาร

ท าความเย็น 

จากการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จะ
ได้สมการความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการไหล 
แสดงดังสมการท่ี 1  

Y = 40.5 – 68.52 A + 0.02384 B + 400.9 A2 – 0.1043 

A*B – 0.002335 B*C – 553 A3 – 0.001450 C3+ 
0.00910 A*B*C                                           (1) 
ซึ่งผลการตรวจสอบค่าผิดพลาด แสดงดังiรูปที่ 2  

 

รปูที่ 2  Residual plots ของการทดลองในข้ันท่ี 2 
 
จากรูปท่ี 2 พบว่าค่าผิดพลาดมีการแจกแจงปกติ มี

ค่าเฉล่ียเป็นศูนย์ มีความแปรปรวนคงท่ี และเป็นอิสระต่อกัน  
จากทฤษฎีของระบบการท าความเย็นกล่าวไว้ว่า

เม่ือน้ าเข้าไปในระบบการท าความเย็นย่อมส่งผลต่ออัตราการ
ไหลของสารท าความเย็น ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้เสนอวิธีการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่โดยการเพิ่มปริมาณน้ าท่ีใส่เข้าไปใน
ระบบจาก 0.078 กรัม (ระ ดับกลาง) เ ป็น 0.094 กรั ม 
(ระดับสูง) เพื่อให้สามารถสังเกตอัตราการไหลท่ีลดลงได้เร็ว
ข้ึนกว่าวิธีการทดสอบในปัจจุบัน 

จากสมการท่ี (1) เ ม่ือแทนค่าระดับปัจจัยของ
กระบวนการท่ีใช้ทดสอบในปัจจุบัน ซึ่งมีปริมาณน้ ารวม
เท่ากับ 0.078 กรัม ปริมาตรอากาศเท่ากับ 237.5 ลูกบาศก์
เซนติเมตร และระยะเวลาท่ีวัดอัตราการไหลเป็นสัปดาห์ท่ี 2, 
3 และ 4 เทียบกับวิธีการทดสอบแบบใหม่ท่ีผู้วิจัยเสนอ ซึ่งมี
ปริมาณน้ ารวมเท่ากับ 0.094 กรัม โดยเปรียบเ ทียบท่ี
ปริมาตรอากาศเท่ากัน และท่ีระยะเวลาท่ีวัดอัตราการไหล
เหมือนกัน โดยจะได้ค่าประมาณของอัตราการไหลดังแสดง
ในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ค่าประมาณของอัตราการไหลเม่ือระดับปัจจัย
เป็นระดับของกระบวนการท่ีใช้ทดสอบแบบเดิมและแบบ
ใหม่ ท่ีก าหนดปริมาตรอากาศเท่ากับวิธีเดิม 

การทดสอบ ปริมาณน้ ารวม 
(กรัม) 

ปริมาตรอากาศ 
(ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ระยะเวลาท่ี 
วัดอัตราการไหล  

(สัปดาห์ท่ี) 

ค่าประมาณของ
อัตราการไหล    
(ลิตร/นาที) 

 0.078  237.5  2 40.28 
วิธีเดิม 0.078 237.5 3 39.86 

 0.078 237.5 4 39.43 

 
วิธีใหม่ 

0.094 
0.094                 
0.094 

237.5 
237.5 
237.5 

2 
3 
4 

39.76 
39.38 
38.98 

 
จากตารางท่ี 4 จะสังเกตเห็นว่าค่าประมาณของ

อัตราการ ไหลของวิธีการ ใหม่น้อยกว่าวิธีการ เ ดิมโดย
เปรียบเทียบท่ีสัปดาห์เดียวกัน โดยท่ีวิธีเดิมต้องใช้เวลาใน
การทดสอบถึง 4 สัปดาห์จึงจะสามารถเห็นว่าอัตราการไหล
ลดลงเป็น 97.36 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการไหลเริ่มต้น (40.50 
ลิตร/นาที) ซึ่งวิธีใหม่ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 3 สัปดาห์
จะเห็นผลว่าอัตราการไหลลดลงเป็น 97.23 เปอร์เซ็นต์ของ
อัตราการไหลเริ่มต้น (40.50 ลิตร/นาที)  
 เ ม่ื อ ลอ ง เป ล่ียนปริ มาตรอากาศจาก  237.5 
ลูกบาศก์เซนติเมตร  (ระดับกลาง) เป็น 131.2 ลูกบาศก์
เซนติเมตร (ระดับต่ า) และ 288.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
(ระดับสูง) แล้วแทนค่าลงในสมการท่ี 1 ค่าประมาณของ
อัตราการไหลท่ีได้ แสดงดังตารางท่ี 5 และ 6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่  5  ค่าประมาณของอัตราการไหลเม่ือปริมาตร
อากาศเป็น 131.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยปริมาณน้ ารวม
เท่ากับวิธีเดิมและวิธีใหม่ 

การ
ทดสอบ 

ปริมาณน้ า
รวม (กรัม) 

ปริมาตรอากาศ 
(ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ระยะเวลาท่ี 
วัดอัตราการไหล 

(สัปดาห์ท่ี) 

ค่าประมาณของ
อัตราการไหล 
(ลิตร/นาที) 

 0.078 131.2 2 38.95 
วิธีเดิม 0.078 131.2 3 38.71 

 0.078 131.2 4 38.45 
 

วิธีใหม่ 
0.094 
0.094 
0.094 

131.2 
131.2 
131.2 

2 
3 
4 

38.58 
38.36 
38.11 

 

 

ตารางที่  6  ค่าประมาณของอัตราการไหลเม่ือปริมาตร
อากาศเป็น 288.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยปริมาณน้ ารวม
เท่ากับวิธีเดิมและวิธีใหม่ 

การ
ทดสอบ 

ปริมาณน้ ารวม 
(กรัม) 

ปริมาตรอากาศ 
(ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ระยะเวลาท่ี 
วัดอัตราการไหล  

(สัปดาห์ท่ี) 

ค่าประมาณของ
อัตราการไหล       
(ลิตร/นาที) 

 0.078  288.8  2 40.92 
วิธีเดิม 0.078 288.8 3 40.42 

 0.078 288.8 4 39.90 

 
วิธีใหม่ 

0.094 
0.094                 
0.094 

288.8 
288.8 
288.8 

2 
3 
4 

40.33 
39.87 
39.39 

 
จากตารางท่ี 5 และ 6 พบว่าค่าประมาณของอัตรา

การไหลของวิธีการใหม่น้อยกว่าวิธีการเดิมโดยเปรียบเทียบท่ี
สัปดาห์เดียวกัน และปริมาตรอากาศเดียวกัน 

ส าหรับปริมาตรอากาศเท่ากับ 131.2 ลูกบาศก์
เซนติเมตร หากใช้ปริมาณน้ ารวมเท่ากับวิธีเดิมต้องใช้เวลาใน
การทดสอบถึง 4 สัปดาห์จึงจะสามารถเห็นว่าอัตราการไหล
ลดลงเป็น 94.93 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการไหลเริ่มต้น (40.50 
ลิตร/นาที) ซึ่งวิธีใหม่ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 3 สัปดาห์
จะเห็นผลว่าอัตราการไหลลดลงเป็น 94.71 เปอร์เซ็นต์ของ
อัตราการไหลเริ่มต้น (40.50 ลิตร/นาที) 

ส าหรับปริมาตรอากาศเท่ากับ 288.8 ลูกบาศก์
เซนติเมตร หากใช้ปริมาณน้ ารวมเท่ากับวิธีเดิมต้องใช้เวลาใน
การทดสอบถึง 4 สัปดาห์จึงจะสามารถเห็นว่าอัตราการไหล
ลดลงเป็น 98.51 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการไหลเริ่มต้น (40.50 
ลิตร/นาที) ซึ่งวิธีใหม่ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 3 สัปดาห์
จะเห็นผลว่าอัตราการไหลลดลงเป็น 98.44 เปอร์เซ็นต์ของ
อัตราการไหลเริ่มต้น (40.50 ลิตร/นาที) 

ดัง น้ันการ ท่ีปรับปริมาณน้ ารวมให้เพิ่ม ข้ึนจะ
สามารถเห็นอัตราการไหลท่ีลดลงได้เร็วข้ึนกว่าวิธีการเดิมซึ่ง
สามารถสังเกตได้ในสัปดาห์ท่ี 3 จึงส่งผลให้การ ศึกษา
งานวิจัยน้ีสามารถน าไปใช้ในการก าหนดวิธีการ ในการ
ทดสอบอัตราการไหลได้โดยใช้ระยะเวลาทดสอบลดลงจาก
วิธีเดิม 1 สัปดาห์ 
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5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าอิสระน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยและ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการไหลของสารท า
ความเย็นผ่านท่อลดความดัน (Capillary tube)  ซึ่ง เป็น
อุปกรณ์ลดความดัน ดังน้ันในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจึงให้ความส าคัญ และค านึงถึง
ผลกระทบเม่ือเครื่องปรับอากาศมีส่ิงแปลกปลอมน้ าและ
อากาศเข้าไปในระบบการท าความเย็น งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้น
ท าการศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
อัตราการไหลของสารท าความเย็นในการออกแบบการ
ทดลอง โดยใช้ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานมาท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการไหล โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก
ปัจจัยและวิธีการส าหรับการศึกษาในครั้งน้ี โดยใช้วิธีการ
ออกแบบการทดลอง 32 แฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและการสร้างสมการความสัมพันธ์ของปัจจัยและ
ตัวแปรตอบสนอง โดยท าการทดลองตามท่ีได้ออกแบบไว้
แล้วน าผลการทดลองท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลองท าให้ทราบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรตอบสนองคืออัตราการไหลของสารท าความเย็น 
ได้แก่ ปริมาณน้ า ปริมาตรอากาศ ก าลังสองของปริมาณน้ า 
ผลกระทบร่วมระหว่างปริมาณน้ า ปริมาตรอากาศ ผลกระทบ
ร่วมระหว่างปริมาตรอากาศ เวลา ก าลังสามของปริมาณน้ า 
ก าลังสามของเวลา ผลกระทบร่วมระหว่างปริมาณน้ า  
ปริมาตรอากาศและเวลาท่ีใช้ในการทดลองส่งผลต่ออัตรา
การไหลของสารท าความเ ย็น ผลลัพธ์จากการทดลองน้ี
สามารถน ามาปรับปรุงวิธีการทดสอบอัตราการไหลของสาร
ท าความเย็นและเป็นมาตรฐานในการทดสอบผลิตภัณฑ์รุ่น
ใหม่ โดยผลลัพธ์ ท่ีไ ด้น้ีเ ม่ือน ามาเปรียบเ ทียบกับวิธีการ
ทดสอบเดิมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบได้ดี
ย่ิงข้ึนจากวิธีการเดิม 1 สัปดาห์ ก็สามารถวิเคราะห์อัตราการ
ไหลของเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ท่ีท าการทดสอบได้  

ประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษาและงานวิจัยน้ีสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบและออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ใน
กรณีท่ีมีส่ิงแปลกปลอมเข้าไปในระบบโดยสามารถคัดกรอง
ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่ออัตราการไหลและมีนัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ
อัตราการไหลของสารท าความเย็น และเป็นวิธีการมาตรฐาน

ท่ีสามารถน าไปใช้ส าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ท่ี
สามารถลดระยะเวลาในการทดสอบจาก 4 สัปดาห์ลดลง
เหลือ 3 สัปดาห์ โดยวิธีการทดสอบใหม่ใส่ปริมาณน้ ามาก
กว่าเดิม และปริมาตรอากาศท่ีน้อยลงเห็นผลว่าอัตราการไหล
ลดลงเร็วข้ึนกว่าเดิม 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้น าเสนอแนวทางการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกส าหรับการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของไทย โดยการประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันจาก
การค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิประกอบกับการส ารวจข้อมูลปฐมภูมิของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้ เห็นว่า 
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทางด้านนวัตกรรมสามารถเข้าสู่ตลาดในระดับสากลได้หากได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายใต้การก ากับของภาครัฐในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม โดยเฉพาะมาตรฐานในการผลิต ระเบียบ และข้อ
กฎหมาย 
ค าหลัก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  อากาศยานไร้คนขับ  ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก 
 
Abstract 
This paper proposes the guidelines of global value chain for the SMEs who produce the unmanned 
aerial vehicle for Thailand. The competitive potential and environment are evaluated from the 
secondary data and primary data of the entrepreneurs and related organizations.  The results show 
that the entrepreneurs have the proficiency of the innovative technologies that are able to be 
competitive with the global market under the government supports, especially, the production 
standards, regulations and laws. 
Keywords:  Small and medium enterprises, Unmanned aerial vehicle, Global value chain  
 
 
1. บทน า 
 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aerial vehicle 
หรือ UAV, Unmanned aircraft system หรือ UAS) หรือ
ที่เรียกว่า “โดรน” (Drone) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การควบคุม
ระยะไกลโดยใช้มนุษย์หรือเป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานของโดรนมีหลายประการ อาทิ

เช่น การใช้งานทางทหาร ทางการเกษตร การสันทนาการ 
การถ่ายภาพภูมิทัศน์ การส ารวจ และการประยุกต์ใช้งาน
ด้านต่างๆ UAV สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลัก 
ดังต่อไปนี้ การล่อเป้า (Target and decoy) การ
ลาดตระเวน (Reconnaissance) การสู้รบ (Combat) 
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ด้านการวิจัยและพัฒนา 
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(Research and development) และงานพลเรือนและเชิง
พาณิชย์ (Civil and commercial UAVs) 
 ตลาดการค้า UAV ได้มีการแบ่งตามชนิดของ UAV 
เช่น Fixed Wing, Rotary Blade, Nano และ Hybrid เป็น
ต้น โดยได้มีการพยากรณ์ความต้องการ UAV ในตลาดโลกว่า
ใ น ปี  2020 จ ะ มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง  5.59 พั น ล้ า น เ ห รี ย ญ
สหรัฐอเมริกา ส าหรับ UAV เชิงพาณิชย์ได้มีการประมาณว่า
ในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
การขยายตัวทางการตลาดเนื่องมาจากการเพิ่มความต้องการ
ใช้งานทางการทหารและเชิงพาณิชย์ โดยตลาดโดรนเชิง
พาณิชย์จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับทางการทหาร มูลค่า
ทางเศรษฐกิจของโดรนภายในประเทศไทยนั้น มีอัตราการ
เติบโตสูงถึง 400 ล้านบาท ในปี 2016 โดรนจะยังได้รับความ
นิยมในประเทศไทยและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก
คุณภาพ ราคา และความสะดวกในการใช้งาน 
 อย่างไรก็ตาม โดรนที่มีการจ าหน่ายภายในประเทศ 
พบว่า เป็นโดรนน าเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
อาทิเช่น จากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ดังนั้น 
การพัฒนาขี ด คว ามส ามา รถ ในการผลิ ต โ ดรนของ
ผู้ประกอบการไทยจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ  เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับโดรนที่มีการน าเข้า ได้  โดรนที่ผลิต
ภายในประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตไทยโดย
สามารถออกแบบและผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดรนที่มีการผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เพื่อการ
ถ่ายภาพมุมสูงและเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ผู้ผลิตโดรนชาวไทย
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ยังไม่มีระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐาน 

ด้ วย เหตุ นี้  วั ตถุ ประสงค์ ของบทความนี้  จึ ง ไ ด้
ท าการศึกษาและน าเสนอแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการกรณีศึกษาสู่โซ่อุปทานโลก
โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพรวมถึงการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจส าหรับธุรกิจอากาศยานไร้คนขับ
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
กรณีศึกษาส าหรับโครงการวิจัยนี้ คือ ผู้ผลิตโดรน 2 บริษัท
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์กรมหาชน) 
 
2. สถานการณ์อากาศยานไร้คนขับระดับโลก 
 ตลาดการค้า UAV ในระดับโลกได้แบ่งประเภทผู้ใช้งาน 
UAV ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ทางด้านการทหาร 2) 
ทางด้านเชิงพาณิชย์ และ 3) ทางด้านการเกษตร ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การแบ่งประเภทผู้ใช้งาน UAV 
(ที่มา: [6]) 

 

 อุตสาหกรรมการบินและการทหารของสหรัฐอเมริกา
ท าการศึกษา พบว่า มูลค่าตลาดโดรนทั่วโลกจะเพิ่มจาก 
6,400 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 204,800 ล้านบาท) ต่อปีใน
ปี 2557 ไปเป็น 11,500 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 368,000 
ล้านบาท) ต่อปีในปี 2567 ตลาดโดรนเชิงพาณิชย์จะมี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้น โดยขณะนี้สัดส่วนมูลค่าตลาดโดรนทางทหาร
อยู่ที่ 89 เปอร์เซ็นต์ และพลเรือน 11 เปอร์เซ็นต์ของตลาด
โดรนทั้งหมด โดยรูปที่ 2 แสดงการเติบโตทางการตลาดของ 
UAV ในระดับโลกระหว่างปี 2010-2015 
 อย่างไรก็ตาม ในอีก 10 ปีข้างหน้า สัดส่วนตลาดโดรน
โดยพลเรือนจะอยู่ที่ 14 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้งานโดรนทาง
ทหารจะเหลือ 86 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสมาคม Consumer 
Electronics Association ระบุว่า ตลาดโดรนเพื่อการ
พาณิชย์ในปี 2558 จะมีมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 
4,160 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 
2557 และภายในไม่กี่ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้าน
ดอลลาร์ (ประมาณ 32,000 ล้านบาท) โดยในปี 2014 พบว่า 
UAV ประเภทใช้ใบพัดแบบ Rotary blade นี้ซึ่งถูกใช้ใน
รูปแบบเชิงพาณิชย์มีมูลค่าในระดับโลกประมาณ 663.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ตลาดการใช้งาน UAV ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาถือว่ามีขนาดของตลาดใหญ่ที่สุดในโลกในเชิง
พาณิชย์  
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รูปที่ 2 การเติบโตทางการตลาด UAV ในระดับโลก 

ปี 2010-2015 (ที่มา: [4]) 
 
 โซ่มูลค่าของ UAV เริ่มต้นที่วัตถุดิบหรือวัสดุที่น ามา
ประกอบเป็น UAV ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุผสม (Composite 
materials) ยกตัวอย่างเช่น Nylon (PA 640 GSL) ซึ่งเป็น
วัสดุที่มีน้ าหนักเบา เป็นต้น ผู้ผลิตจะมีการผลิต Air frames, 
Propulsion systems และช้ินส่วนประกอบอื่นๆ ของ UAV 
เช่น เซนเซอร์ เป็นต้น ช้ินส่วนเหล่านี้จะถูกใช้โดยผู้ประกอบ 
(หรือ Integrators) เพื่อให้ได้ UAV แต่ละล า [1-5] 
 
3. การแข่งขนัทางธุรกิจอากาศยานไร้คนขับในไทย 
 ตลาดโดรนภายในประเทศมีอัตราการเติบโตสูงถึง 400 
ล้านบาทในปี 2016 เนื่องมาจากผู้บริโภคให้ความสนใจใน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพมุมสูงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน รวมถึงการใช้งานที่เน้นการไลฟ์สตรีมผ่าน
เฟสบุ๊กและสื่อสังคมออนไลน์ ตลาดโดรนภายในไทย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ผลิตและให้บริการภายในประเทศ 
และผู้น าเข้าจากต่างประเทศ 
3.1 ผู้ผลิตและให้บริการโดรนภายในประเทศ 
 ผู้ผลิตและให้บริการโดรนภายในประเทศในปัจจุบัน
แบ่งออกเป็น ผู้ผลิตเพื่อใช้งานด้านความมั่นคงของประเทศ 
การถ่ า ยภาพ  การพ่นยา เพื่ อกา ร เกษตร  ก ารผลิ ต
ส่วนประกอบของโดรนซึ่งเน้นใช้นวัตกรรมทางด้านวัสดุ 
เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอากาศยานยุคใหม่ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกฎข้อบังคับด้าน
อากาศยาน ซึ่งสามารถน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
 โดรนของผู้ประกอบการไทยท่ีให้บริการลูกค้า คือ ใช้ใน
งานออกแบบ ส ารวจภูมิประเทศก่อนก่อสร้างจริง งานด้าน
การตรวจสอบ งานท าแผนที่ งานท าเส้นช้ันความสูง และงาน
ด้านเกษตรกรรมโดยใช้ UAV แบบ Fixed wings หรือแบบ 
Rotary ที่ติดกล้องหรืออุปกรณ์เพื่อพ่นยา 

3.2 โดรนน าเข้าจากต่างประเทศ 
 ปัจจุบันโดรนส าเร็จจากต่างประเทศที่มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทยจะมาจากประเทศจีน และสหรัฐอเมริกาเป็น
หลัก ประเภทโดรนที่จ าหน่ายเป็นโดรนเพื่อการถ่ายภาพ 
และโดรนเพื่อการเกษตร กลุ่มลูกค้าโดรนประกอบด้วย 
นักท่องเที่ยวใช้โดรนเพื่อการถ่ายภาพ สื่อโฆษณา ภาพยนตร์
และสารคดี ผู้ใช้ระดับมืออาชีพในการถ่ายภาพ ผู้ใช้ทั่วไปใน
กลุ่มที่ชอบถ่ายภาพและชอบเล่นเครื่องบินบังคับ มีการ
จ าหน่ายอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นกล้องถ่าย
วิดีโอ ระบบป้องกันความสั่นไหวของกล้อง นอกจากนี้ยัง
สามารถดาวน์โหลดวิดีโอมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน หรือ โพสต์
ผ่านเฟสบุ๊ก หรือ ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กไลฟ์ มีหน้าจอการ
ใช้งานเพี่อช่วยในการควบคุมทิศทางการบิน 
 ผู้น าเข้าโดรนในไทยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าไปยัง
หน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตร การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าเพื่อ
การอนุรักษ์ รวมถึงการใช้เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ช่อง
ทางการจ าหน่ายโดรน ขายออนไลน์ ผ่านหน้าร้านค้าใน
ห้างสรรพสินค้า และตัวแทนจ าหน่าย เช่น ไอสตูดิโอ ไลฟ์ เจ
มาร์ท ไอเทมบาย โดรนสเตช่ัน ไอเซอร์วิส และ พาวเวอร์
บาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการลูกค้าอีกด้วย 
 โครงการวิจัยนี้สรุปแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกได้ ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
วิจัย เช่น ท าวิจัยเอง (ท าปฏิบัติการเอง) ท าวิจัยร่วมกับ 
Gistda หน่วยงาน สถาบันวิจัย หรือ มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 2) จัดหาแรงงานที่มีทักษะและพื้นฐานความรู้ในการ
พัฒนาโดรน 
 3) การพัฒนาโดรนเข้าสู่หน่วยงานทหารมีขั้นตอนที่
ซับซ้อนจึงควรมุ่งเน้นการเกษตรทั้งในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศ AEC และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 4) ศึกษาข้อกฎหมายของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศ 
AEC เกี่ยวกับการขออนุญาตและการใช้โดรน 
 5) มีตลาดต่างประเทศแต่ผู้ประกอบการยังไม่ทราบ
ขั้นตอนการส่งออก การท าสัญญา ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา
กฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาต 
 6) ไม่ทราบขั้นตอนการรับจ้างไปใช้โดรน เช่น พ่นยาที่
ต่างประเทศ เป็นต้น จึงควรศึกษาความต้องการใช้โดรนเพื่อ
การเกษตรในต่างประเทศ 
 7) เข้าร่วมงานแสดงหรือนิทรรศการที่เกี่ยวกับโดรน
เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
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     โครงการวิจัยนี้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ของการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกของ
ผู้ผลิตโดรนจ านวน 2 บริษัทซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)  
     กรณีศึกษาที่ 1: บริษัท Kasama Helicopter จ ากัด 
เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดรนไร้คนขับขนาดเล็ก
เพื่อใช้ในด้านความมั่นคงของประเทศ 

กรณีศึกษาที่ 2: บริษัท DGI Production จ ากัด เป็น
ผู้ผลิตโดรนเพื่อใช้ในงานต่างๆ อาทิเช่น โดรนเพื่อใช้ในการ
ถ่ายภาพ โดรนเพื่อการส ารวจและโดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร 

การด าเนินงานวิจัยใช้วิธีการส ารวจ สัมภาษณ์ และ
ระดมสมองร่วมกันเพื่อประเมินผลการศึกษาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่
มูลค่าระดับโลก 

 
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์กลยุทธ ์
 โครงการวิจัยนี้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ (SWOT Analysis and TOWS 
Matrix) ส าหรับธุรกิจอากาศยานไร้คนขับโดยใช้กรณศีึกษา 2 
บริษัทดังท่ีได้กล่าวมาในหัวข้อท่ี 4  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นการ
วิเคราะห์สภาพองค์กรหรือธุรกิจในปัจจุบันประกอบด้วย จุด
แข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
(Weaknesses) โอกาสที่จะด าเนินการได้ (Opportunities) 
อุปสรรคข้อจ ากัดหรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานของ
องค์กร (Threats) ส่วนการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นจะ
พิจารณาอุปสรรคจากภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจ (T) โอกาสจากภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจ (O) จุดอ่อนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร (W) และจุดแข็งที่
เกิดขึ้นภายในองค์กร (S) ผลที่ได้คือกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
องค์กร ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์
กลยุทธ์ทางธุรกิจอากาศยานไร้คนขับ 

 
ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีความพร้อมด้านสถานที ่
2. ผู้ผลิตมีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องการผลิตโดรน 
3. มีความสามารถในการยื่นขอ
สิทธิบัตร 
4. มีวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ธุรกิจ 
5. มีความสามารถในการ
ให้บรกิารหลงัการขาย 
6.มีความสามารถทางด้านการ
ผลิตโดรนเพือ่ถ่ายภาพมุมสงู 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีข้อจ ากัดทางด้านแหลง่
เงินทุนเพื่อพฒันาเทคโนโลย ี
2. ไม่มีข้อมูลทีเ่พียงพอเรื่อง
มาตรฐานผลิตภัณฑ ์

โอกาส(Opportunities) 
1. ได้รับการสนับสนุนจาก 
Gistda 
2. แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดสูงข้ึนทุกๆป ี
3. เริ่มมีความต้องการใช้โดรน
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (SO) 
1. ขยายการจดสทิธิบัตร 
2.พัฒนาสินค้าใหม ่
3. เข้าร่วมงาน Drone 
exhibition 
4. ขยายตลาดไปต่างประเทศ 

กลยุทธ์จุดอ่อน– โอกาส (WO) 
1.ขอรับทุนสนับสนุนทางด้าน
การพัฒนาเทคโนโลย ี
2. จัดหาแหล่งเงินกู ้
3. จัดหาหน่วยงานให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานโดรน 

อุปสรรค(Threats) 
1. คู่แข่งมากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
2. ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 

กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 
1.ผลิตสินค้าที่มเีทคโนโลยีและ
คุณภาพที่ด ี
 

กลยุทธ์จุดอ่อน– อุปสรรค 
(WO) 
1. ศึกษาเทคโนโลยีของคู่แข่ง 
2.สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐทางการเกษตร 

 
 กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (SO): กลยุทธ์นี้มีเป้าหมาย
เพื่อใช้จุดแข็งในการก่อให้เกิดประโยชน์จากโอกาส 
 1) ขยายการจดสิทธิบัตร ถึงแม้ในปัจจุบัน ผู้ผลิตบาง
รายได้มีการยื่นขอสิทธิบัตรเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศ
ออสเตรเลียได้แล้ว อย่างไรก็ดี แผนการสนับสนุนจากภาครัฐ
จะช่วยให้เกิดการขยายการจดสิทธิบัตรมากขึ้นในอนาคต 
 2) พัฒนาสินค้าใหม่ โดยภาครัฐควรให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานผลิตเชิงนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการที่มี
ความพร้อม เพื่อการสร้างจุดเด่นของสินค้าสายพันธุ์ไทย
อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถท าให้เกิดผู้ร่วมลงทุนรายใหม่จาก
ต่างประเทศ เกิดการขยายการตลาด ทั้งทางด้านการเกษตร
และด้านการทหาร 
 3) เข้าร่วมงาน Drone exhibition เพื่อเสนอสินค้า
และเทคโนโลยีของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลโดยการ
สนับสนุนหรือโดยการเข้าร่วมกับ Gistda 
 4) ขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศ
ที่เหมาะสมต่อการลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ตัวอย่างเช่น ประเทศที่มีการส ารวจป่าและธรรมชาติ หรือ
แม้แต่อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
 กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (WO): กลยุทธ์เพื่อใช้โอกาส
ในการแก้ไขจุดอ่อน 
 5) ขอรับทุนสนับสนุนทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีกับศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์
เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ แห่ งชาติ  หรือวิจั ยร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 6) จัดหาแหล่งเงินกู้หรือแหล่งเงินทุนเพื่อขยายการ
ผลิตและขยายตลาด แนวทางในการขยายตลาด เช่น การ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเกษตรที่มีความ
ต้องการใช้โดรนทางการเกษตร เป็นต้น 
 7) จัดหาหน่วยงานให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโดรน 
ในปัจจุบัน พบว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศท่ีสามารถให้
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดรน อาทิ
เช่น มาตรฐาน STANAG เป็นต้น จึงควรผลักดันให้มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการ
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ผลิตให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบของการอบรมหรือการ
จัดเตรียมเอกสารมาตรฐาน โดย Gistda ควรมีมาตรฐานเพื่อ
ไปควบคุมผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานต่อไป 
 กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (ST): กลยุทธ์เพื่อใช้จุด
แข็งแก้ไขอุปสรรคให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด 
 8) ผลิตสินค้าท่ีมีเทคโนโลยีและคุณภาพที่ดี โดยการหา
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของสินค้าให้
ทัดเทียมสินค้าจากต่างประเทศ 
 กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค (WO): กลยุทธ์เพื่อท าให้
จุดอ่อนเกิดขึ้นน้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
 9) ศึกษาเทคโนโลยีของคู่แข่งที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สินค้า โดยมุ่งเน้นการหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 
  
6. สรุป 
 แนวทางการเข้าสู่ตลาดระดับโลกของการค้าอากาศ
ยานไร้คนขับ (UAV) ของไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
การด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ยังคง
ประสบปัญหาทางด้านมาตรฐานในการผลิต ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่างๆ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการขยายตลาด
และการน าสินค้าไปใช้งานยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลจากการค้นคว้าและการส ารวจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ถูกน ามาประเมินและวิ เคราะห์ เพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่
เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ช้ีให้ เห็นว่า  การ
สนับสนุนท่ีเหมาะสมจากหน่วยงานภาครัฐจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า
ระดับโลกได้ เช่น การก าหนดแผนการสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร การจัดหาหน่วยงานให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน  
โดรน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่เชิง
นวัตกรรม และการมุ่ งเน้นส่งเสริมการผลิตสินค้าด้วย
เทคโนโลยีที่ดีจะสามารถเพิ่มคุณภาพและหัวใจของ
ผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งกลยุทธ์ที่ต้องด าเนินการต่อมา คือ การสรร
หาแหล่งทุนสนับสนุนทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการ
จัดหาแหล่งเงินกู้ด้วยอัตราที่เหมาะสม ในขณะที่ การก าหนด
แผนการขยายตลาดไปยังต่างประเทศที่เหมาะสม และการ
สนับสนุนให้ เกิดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาขอบเขตของความ
ต้องการของตลาดอีกด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน ) 
สัญญาเลขที่ สอร. 21/2559 

 
เอกสารอ้างอิง 
[1] North Atlantic Treaty Organization, STANAG4586 

(Edition 3), Standard Interfaces of UAV Control 
System (UCS) for NATO UAV Interoperability, 
USA, 2012  

[2] North Atlantic Treaty Organization, STANAG4703, 
Light Unmanned Aircraft Systems Airworthiness 
Requirement, USA, 2014  

[3] North Atlantic Treaty Organization, STANAG4609, 
Light Unmanned Aircraft Systems Airworthiness 
Requirement, USA, 2009 

[4] Market Research, The Global UAV Market 2015-
2025, USA, 2015  

[5] Association for Unmanned Vehicle Systems 
International, The Economic Impact of 
Unmanned Aircraft Systems Integration in the 
United States, USA, 2013 

[6] Global Unmanned Aerial Vehicle (UAV/DRONES) 
Market Opportunities focus on Application, 
Components & Region – 2015 to 2020, BIS 
Research, ข้อมูลจาก www.marketresearch.com/ 
product/sample-9068188.pdf 

 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1349 

 

A develop of vendor selection system for commercial banking industry in 
Thailand through Fuzzy Analytical Hierarchy Process 

 
Vasinee Upaiboon 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
E-mail: vasinee.upaiboon@sasin.edu 

Abstract 
Nowadays, competitiveness among commercial banks tends to increase year by year because of the 
ever-changing economic conditions, and new disruptive technologies. In order to improve their profit 
and market shares, commercial bank have to continuously improve their efficiency, i.e. focus on 
developing core business, and delegate their non-core business activities to outsourcing vendors. 
However, to select outsource vendors, it should not be based on only price. Other factors such as 
quality of products and/or services, production lead time, warranty, and vendor profile should be 
considered. Purchasing jobs can be categorized into 3 parts which are purchasing on office equipment, 
premium products, services, and construction related work. Considering those various factors is 
complicated which require appropriate tools to complete vendor selection and recruit proper 
vendors. From the interview, currently, to select all outsourcing vendors, the company uses Price 
Performance Ratio (PPR) which mainly focuses on offered price, or cost of company.   Hence, it could 
be a problematic issues that the lower offered price vendor would be approved even it has lower 
performance on necessary skills. In this case study of a commercial bank to select appropriate 
vendors to take care of building, system and maintenance for commercial bank’s computer center in 
Bangkok, Thailand, various qualitative and quantitative factors should be considered which are price, 
quality, operating method, number of staff, and risks. Hence, this study aims to represent a Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process to analyze problem of vendor selection under qualitative and 
quantitative factors by creating flow chart for the alternative, comparing each alternative and checking 
consistency index. Then, triangular fuzzy number is used to calculate for weighted score. In our study, 
it founds that FAHP selected a vendor which offers a better in work quality with a higher price. This 
result contradict the current result obtain using PPR as it only criteria. This is due to the fact that PPR 
mainly emphasize on price criteria. It reflects that FAHP could select vendor based on other high 
consideration factors, instead of offer price only. 
 
Keywords:  Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Excel programming, Vendor selection process.
1. Introduction 
 Bank of Thailand has changed commercial 
bank’s regulations to favor development of 
financial market and also increase commercial 
bank’s efficiency and ability to compete in the 
market. Banking service operations are 
complicated, fast-paced, and risk-prone in nature. 
“This industry is very competitive” Khun Kittiya 
Tothanakasem said. She also added “Especially, 
not only Bank of Thailand allow foreign banking to 

compete in Thailand, but also customer behaviors 
change according to technologies” 
 Thailand is moving to cashless society. The 
cashless society means people in the society 
purchased products or services by credit card, 
electronic money or electronic fund transferal 
rather than cash or check. The electronic money is 
a new market that many companies and start up 
interested in as shown in Figure 1: Competitor in 
electronic money.   
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Figure 1: Competitor in electronic money 

  
 To adapt faster to market’s change and 
technology change. Commercial bank industry 
have to increase efficiency and performance while 
reducing cost. According to the research from the 
case-study company, we found that the use of 
outsourcing increasing double in 2558 from 7% to 
14% of revenue while 14% of revenue was 
account for 6.4 billion baht. 

 
Figure 2: Percentage of spending in outsourcing 

 
2. Procurement Process Background 
2.1 Intro to procurement process 
 Refer to Oxford Business Group, they report 
that Thailand’s economic is recorded in slowdown 
stage [1]. Hence, Thailand’s top companies have to 
adapt themselves from conventional management, 
which focuses on people-oriented, and give priority 
to lifelong employment, to goal-oriented which 
focuses on objective, and goals aligning with 
company’s vision, and mission. In order to be 
competitive in today’s market, those companies 
change from in-house production to using 
outsources. 
 The case study company, registered in 
commercial banking business industry, aim to 

adapt itself to survivor in present competitive 
market by implement outsource strategy 
effectively. Mostly the implementation related to 
procurement department that responses to 
purchase, or hire outsource firm to finish requested 
products, or services properly. 
2.2 Procurement Process 
 The current procurement process is starting 
from user sent initial requirements for services or 
products to procurement department. After that, 
in some case with the budget above 1 million, 
procurement department coordinate with user to 
develop TOR for the project. The next step, user 
creates UPR and requests to procurement 
department. Then procurement department will 
assign UPR to appropriate team to handle the 
project. 
 Since the budget above 1 million baht 
accounted for 90% of total purchased value. This 
report will focus on this case because the total 
budget account for 90% of total amount which is 
310,259,412 baht. 
 The company has inefficient vendor selection 
processes due to the complication and amount of 
transaction resulting in longer cycle time for the 
output and sometime selected the under quality 
vendor. To descried inefficient issues, the 
inefficient situation occurred in bidding process of 
over 1 million baht budget request are described 
in Figure 3: Bidding Workflow 

 
Figure 3: Bidding Workflow 

 
3. Objective of Research 
 To development of vendor selection process 
for commercial banking industry in Thailand by 
Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP).  
 
4. Literature Review 
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 To match the right vendor with the task, the 
appropriate tools is required. There are 2 types of 
method to consider which are qualitative methods 
and quantitative methods. The qualitative 
methods are service, support, technology, standard 
etc. while the quantitative methods are price, 
evaluation score, experience etc. There are many 
tools help selecting the best vendor according to 
multi-criteria. In order to select the best supplier, it 
is necessary to tradeoff between tangible and 
intangible factors. In this research will review on 
potential tools for vendor selection. 
 
4.1 Supplier Selection Criteria with Fuzzy 
analytic hierarchy process 
 In 1990s, Saaty developed tools for 
management team called “Analytic Hierarchy 
Process (AHP)” [2]. The idea of AHP methods used 
simple principles to structure problems in different 
layers. The problems are goals, criteria, sub-criteria 
and choices of suppliers respectively. 
 The fuzzy set theory was introduce in 1965 by 
Zadeh [3] to reduce uncertainty and ambiguity of 
expert’s judgment. This concept was integrate with 
analytic hierarchy process, which developed by 
Saaty [2]. Cheng [4], Ruoning, Xu, and Zhai Xiaoyan 
[5] used this concept to solve the selection 
problem. Basically, the fuzzy analytic hierarchy 
process is follow the AHP structure method while 
using fuzzy numbers for calculating instead of real 
numbers. 
 The fuzzy analytic hierarchy process was 
implement in various fields such as operating 
system selection [6], hospital site selection [7], 
evaluating performance [8] or planning and design 
[9]. But in this paper, only a supplier selection 
problem will be review. 
 
5. Proposed Methodology 
 To make a decision in FAHP analysis to 
generate priorities we need to decompose the 
decision into the following steps as shown in 
Figure 4: Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

flowchart. 

 
Figure 4: Fuzzy Analytic Hierarchy Process flowchart. 

 
1) Starting with the top with the goal or objective 
of the decision hierarchy, then construct the main 
criterion and sub-criteria or deeper to the lowest 
level. 
2) Construct a set of pairwise comparison matrices. 
Each element in a criteria compared against the 
upper level and the pairwise scoring scales is 
between 9-1-9 and scoring scale base on fuzzy 
triangular scale as shown in Table 1: The 
fundamental scale of absolute numbers. 
 
Table 1: The fundamental scale of absolute numbers. 
Score Fuzzy 

Score  
Definition Explanation 

1 (1,1,1) Equal 
Importance 

Two activities contribute 
equally to the objective 

2 (1,2,3) Weak or slight  
3 (2,3,4) Moderate 

importance 
Experience and judgment 
slightly favor 
one activity over another 

4 (3,4,5) Moderate 
plus 

 

5 (4,5,6) Strong 
importance 

Experience and judgment 
strongly favor 
one activity over another 
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6 (5,6,7) Strong plus  
7 (6,7,8) Very strong or 

demonstrated 
importance 

An activity is favored very 
strongly over 
another; its dominance 
demonstrated in practice 

8 (7,8,9) Very, very 
strong 

 

9 (9,9,9) Extreme 
importance 

The evidence favoring 
one activity over another 
is of the highest possible 
order of affirmation 

 
3) Convert the AHP score in to Fuzzy score as 
shown in Table 1: The fundamental scale of 
absolute numbers 
4) Use the priorities obtained from the 
comparisons to weigh the priorities in the level 
immediately below. Do this for every element. 
Then for each element in the level below add its 
weighed values and obtain its overall or global 
priority. Continue this process of weighing and 
adding until the final priorities of the alternatives in 
the bottom most level are obtained. 
 4.1) The pairwise matric is shown in Equation 
1: The pairwise matric, where 𝑎𝑖𝑗

𝑘  indicates score of 
the kth preference of ith criterion over jth criterion, 
via fuzzy triangular number. From example, 𝑎12

1̃  
represents score of the first preference of first 
criterion over second criterion 

             𝐴�̃�       =       

[
 
 
 
 𝑎11

�̃� 𝑎12
�̃� … 𝑎1𝑚

�̃�

𝑎21
�̃� 𝑎22

�̃� … 𝑎2𝑚
�̃�

… … … …

𝑎𝑛1
�̃� 𝑎𝑛2

�̃� … 𝑎𝑛𝑚
�̃� ]

 
 
 
 

                (1) 

 4.2)  If there are more than one decision 
maker, 𝑎𝑖𝑗

�̃�  score have to average by number of 
decision maker. Let’s x donate the number of 
decision maker. The new 𝑎𝑖𝑗

�̃�  score are calculate by 
Equation 2: Average 𝑎𝑖𝑗

�̃�  score. 

                           𝑎𝑖�̃�  =  
∑ aij

k̃x
x=1

𝑥
                                           (2) 

 4.3) After average𝑎𝑖�̃�, the pairwise matric is 
updated. 
 4.4) According to Buckley [10], the fuzzy 
triangular means values of criterion is calculated as 
shown in Equation 3: Fuzzy triangular means 
values. While i= 1, 2,…., n. 

                            𝑟�̃� = (∏ 𝑎𝑖�̃�
𝑛
𝑗=1 )

1
𝑛⁄                                 (3) 

  
 4.5) According the fuzzy triangular means in 
Equation 3: Fuzzy triangular means values. The 
mean value of each criterion is a fuzzy number. 
The fuzzy weight of each a criterion is calculate by 
next three sub step. 
 4.5.1) Find the vector summation of each𝑟�̃� . 

 4.5.2) Find the (-1) power of summation 
vector. Replace the fuzzy triangular number, to 
make it in an increasing order. 
 4.5.3) To find the fuzzy weight of criterion i 𝑤�̃�, 
multiply each 𝑟�̃� with this reverse vector as shown 
in Equation 4: The fuzzy weight of criterion. 
               𝑤�̃� = 𝑟�̃� ⨂ (𝑟1̃  ⊕ 𝑟2̃  ⊕ … ⊕ 𝑟�̃�)−1             (4) 

𝑤�̃� = (𝑙𝑤𝑖  , 𝑚𝑤𝑖  , 𝑢𝑤𝑖  ) 
 4.6) According equation 4, 𝑤�̃� are still fuzzy 
triangular score. Chou and Chang [11] proposed 
the equation to de-fuzzified by center of area 
method as shown in Equation 5: De-fuzzified by 
center of area method. 
                                𝑀𝑖 = 

𝑙𝑤𝑖+ 𝑚𝑤𝑖+ 𝑢𝑤𝑖

3
                               

(5) 
 4.7) Use Equation 6: The normalized weight. 
To find the normalized weight of both criteria and 
alternatives. 
                                       𝑁𝑖 = 

𝑀𝑖

∑ 𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1

                                    

(6) 
 4.8) After find the normalized weight of each 
criteria, the consistency ratio must be less the 
standard as shown in table 2. The consistency ratio 
calculate by equation 7, 8,9,10. 
 
Table 2: The standard score for consistency ratio. 
Number of criteria Standard score 
3 Criteria C.R. <= 0.05 
4 Criteria C.R. <= 0.08 
More than 4 Criteria C.R. <= 0.10 
 

             𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑆𝑢𝑚 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠
            

(7) 
                         𝐿 =

𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑛
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(8) 
                                           𝐶𝐼 =

(𝐿−𝑛)

(𝑛−1)
                                   

(9) 
              𝐶𝑅 =

𝐶𝐼

𝑅𝐼
                                   

(10) 
While n = number of criteria and RI = Random 
Consistency Index as shown in Table3 
 
 
Table 3: Random Consistency Index Table. 
Size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RI 0.00 0.00 0.52 0.89 1.12 1.25 1.35 1.40 1.45 

 
5. Application in a case study company by 
applying Excel programming 
 In this paper, the excel programming was 
developed in order to selected for the best vendor 
following the FAHP method. In the program 
propose main criteria which are total cost, Quality, 
Delivery, Management & organization and Financial. 
While sub criteria in each criteria represent in 
Figure 5: Excel programming- Criteria selection. 

 
Figure 5: Excel programming- Criteria Selection 

 
5.1) Give the specific job name and 

selected criteria in the figure 5. 
5.2) Fill vendor’s name, total price and 

extra bonus as shown in figure6 

 
Figure 6: Excel programming- Vendor’s Information 

 

5.3) Scoring each criteria by comparative 
method to compare 2 criteria. 

 
Figure 7: Excel programming- Criteria scoring 

 
5.3) Check each score by consistency 

index. If CI score does not meet the requirement. 
The warning box will appear. 

 
Figure 8: Excel programming- Warning incase consistency 

index less than assigned value 
 

5.4) Scoring each vendor by comparative 
method to compare 2 vendor. 

 
Figure 9: Excel programming- vendor scoring 

 
5.5) Excel programming will represent the 

best score result and the criteria selection 
percentage as shown in figure 10. 

 
Figure 10: Excel programming- Result 

 
 From the case study, bidding under 
contact name “Data center management” to take 
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care of building, system and maintenance for 
commercial bank’s computer center in Bangkok, 
Thailand selected all main Criteria and sub criteria 
which are Quality of service, Security control, 
Process plan, Compliance with quality, Safety plan, 
Technical capability, Performance history and 
Customer reference. There are 3 vendors 
submitted bidding in this case represent name by 
supplier A, B and C with the cost 28,000,000, 
34,000,000 and 31,000,000 respectively. By using 
excel programming, the result shows that supplier 
B get the highest score with the criteria as shown 
in figure 11 

 
Figure 11: Excel programming- Case study Result 

 
6. Conclusion 
 The research approaches case study by excel 
programming follow fuzzy analytical hierarchy 
process to calculate expected best performance in 
criteria selected, which is supplier B. From the 
criteria score showed that the most concern factor 
is delivery which almost 49% of the score while 
quality and total cost are 27% and 13% 
respectively .The result from model would give 
the most suitable vendor for the task rather than 
the lowest cost depends on the weighted criteria. 
 This research has achieved the objectives to 
development of vendor selection process for 
commercial banking industry in Thailand by Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process (FAHP). The FAHP 
leads to select the right vendor to the right task 
with might not depends on the total score only. 
 Lastly, excel programming cover only high 
level of the criteria. Sometime the specific take 
might need deeper information to evaluate vendor 
which need more level of sub-criteria. 

Furthermore, this program prepare for only single 
input which mean that you need to average the 
score before input to the program.  
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในธุรกิจการ
ให้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศเองจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้บริการค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าของตนเองเช่นกัน การศึกษานี้ให้ความสนใจกับกระบวนการบริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาในการจัดการสารสนเทศ และองค์ความรู้ อย่างเป็น
ระบบ มีฐานข้อมูลซ้ าซ้อน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สะดวกต่อการค้นหา ส่งผลให้การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Desk) มีระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาเฉลี่ยถึง 3 นาทีต่อกรณีปัญหา 
และมีสัดส่วนการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เพียงร้อยละ 30 ส่วนกรณีปัญหาที่เหลือจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
หน้างาน (Onsite Service) ต่อไป ท าให้ใช้ระยะเวลารวมในการแก้ไขปัญหายาวนานขึ้น ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า และการตัดสินใจต่อสัญญาจ้างในอนาคต บทความนี้น าเสนอระบบฐานความรู้เครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานบริการให้
ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ออกแบบระบบงานที่คาดหวัง และ
พัฒนาระบบฐานความรู้ออนไลน์ และน าไปทดลองใช้งาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี Service Desk โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้
รวดเร็วข้ึน ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปรับปรุง และเพิ่มเติมองค์ความรู้ลงในระบบได้ เพื่อให้องค์ความรู้
ในการแก้ไขปัญหามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด และสามารถสรุปรายงานผลการใช้งานต่าง ๆ เช่น รายการ
ปัญหาที่พบบ่อย รายการปัญหาที่ถูกส่งต่อ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงการให้บริการ
ของบริษัทต่อไป โดยผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถลดระยะเวลาในการค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาลงได้โดยเฉลี่ย 94% และสามารถน าไปเป็นต้นแบบเพื่อประยกุต์ใช้กับหน่วยงานการให้บรกิารค าปรึกษาอื่น ๆ 
ของบริษัทได้ 
ค าหลัก  ระบบฐานความรู้ การจัดการความรู้ งานบริการให้ค าปรึกษา 
 
Abstract 
Information technology is currently one of the most fundamental tools in any kind of business unit. 
Consequently, IT consulting services and solutions business has a dramatically growth in order to 
support the demand of IT services. However, IT consulting services unit also needs an assistant of 
experts to support their service for solving problems called from the customers. This study focuses 
on the customer service process in a case study of IT consulting services. The case study company 
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needs to improve their service success rate. It currently has success rate of IT service desk only 30% 
and it takes averagely 5 minutes of searching for an effective solution for solving a problem called by 
the customer. For the rest problems are transferred to the on-site service that takes much more time 
to close the case and consequently influences the customer’s decision to continue the service 
contract. This problem occurs due to inefficient information management system, data redundancy, 
and out-to-date solutions. This paper proposes a knowledge based system to support IT consulting 
services. It analyzed the current working procedures, designed a to-be system, developed the 
knowledge based system, then implemented to the case study company. The objective aims to 
support the IT service desk and enhance the company to be a learning organization. The knowledge 
based system allows the user to be able to update and edit the existing solutions, add new solutions 
for existing and new problems, and give feedbacks of using the system. It can also do summary 
reports e.g. frequently asked questions, numbers of transferred problems, etc. These reports 
contribute valuable information that helps improve the services ability and service success rate. The 
implementation result shows that it would take less than 1 minutes for searching an effective 
solution and augment the service success rate more than 94%.  
Keywords:  Knowledge Based System, Knowledge Management, IT Consulting Services 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานและธุรกิจต่าง ๆ 
ส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับความ
ต้องการด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม 
ในธุรกิจการให้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศเอง
จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้บริการค าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของตนเอง 
 งานวิจัยนี้ท าการศึกษากระบวนการให้บริการด้านงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทกรณีศึกษาแห่งหนึ่ง 
ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการท างานปัจจุบันได้ดังรูปที่ 1  
 

 
รูปที่ 1 กระบวนการท างานในปัจจบุัน (As-Is System) 

 
 จากการศึกษาการท างานของบริษัทกรณีศึกษาพบว่า 

การให้บริการของบริษัทยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้ 

1) เกี่ยวกับพนักงานไอที มีทักษะความสามารถการ
ให้บริการด้านไอทีของแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยพนักงานที่มี
อายุงานมากกว่าจะมีประสบการณ์และความสามารถ
มากกว่าพนักงานใหม่ 

2) เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลหรือเอกสารการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น เนื้อหาของข้อมูลไม่
ถูกต้อง ไม่จัดประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 

3) เกี่ยวกับการใช้งาน คือ ข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้านไอทีถูกสร้างด้วยรูปแบบที่หลากหลายไม่ ได้ เป็น
มาตรฐานเดียวกันท าให้เข้าใจยากในการศึกษา 
 จากปัญหาข้างต้น ส่งผลให้การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Desk) ใช้ระยะเวลา
นานในการค้นหาข้อมูลหรือวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ในบางกรณี จึงท าให้ปัญหาที่
เหลือจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ให้บริการหน้างาน (Onsite 
Service) ต่อไป ท าให้ใช้ระยะเวลารวมในการแก้ไขปัญหา
ยาวนานขึ้น ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการ
ตัดสินใจต่อสัญญาจ้างในอนาคตดังรูปที่ 1 แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบระหว่างจ านวนปัญหาที่แก้ไขจบกับจ านวน
ปัญหาที่ส่งต่อ ช่วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 
2559  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าเสนอระบบฐานความรู้เครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนงานบริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสามารถลดระยะเวลาในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาลง
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และสามารถเพิ่มสัดส่วนการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ของ
เจ้าหน้าท่ี Service Desk ได้มากขึ้น 

 
รูปที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทยีบระหว่างปัญหาที่แก้ไขจบกับปัญหาที่ส่งต่อ 

 
2. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศิริ วรรณและคณะ [1] ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เครือข่าย เพื่อการจัดการข้อมูลเครื่องจักรกรณีศึกษา
โรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูล
ซ้ าซ้อน ค้นหาข้อมูลยากหรือสูญหายและเกิดความผิดพลาด
ในการค านวณ ท าให้เสียเวลาในการบันทึกและอนุมัติค าร้อง 
ปัจจุบันการขอเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลเครื่องจักรเพื่อวางแผน
ทรัพยากรและการวางแผนการผลิต ใช้เวลาเฉลี่ย 3วันต่อ 1 
ค าร้อง การพัฒนาระบบเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบงานและ
ออกแบบระบบงานที่ ค าดหวั ง โดยประยุกต์ ใ ช้  .Net 
Framework ภาษาC#.Net และMicrosoft SQL Server ใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายหลังจากพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรแล้ว
ผลที่ได้คือ สามารถลดระยะเวลาการขออนุมัติลงเหลือ 1 วัน 
ต่อ 1 ค าร้อง 

นพดลและกุศล [2] ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานซ่อมบ ารุงในโรงงานผลิตน้ าดื่ม
แห่งหนึ่ง เพื่อลดปัญหาการจัดการข้อมูลการซ่อมบ ารุงที่มี
จ านวนข้อมูลมากเฉลี่ย 284 ครั้งต่อเดือน กระบวนการ
ท างานในปัจจุบันค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ถูก
จัดเก็บในรูปแบบของกระดาษ จึงได้มีการน าเสนอระบบ
ความรู้งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรในบริษัทผลิตเครื่องดื่ม เพื่อ
เก็บรวบรวมประวัติการซ่อมบ ารุงโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการพัฒนาระบบความรู้ต้นแบบ ช่วย
ให้ลดความล่าช้าในกระบวนการท างานซ่อมบ ารุง และลด
การใช้ทรัพยากรกระดาษในการด าเนินงาน 

รัตติพร [3] ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จัดการข้อมูลหรือทักษะความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคลอันเกิดจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งรูปแบบที่ไม่มีการบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบที่เป็นเอกสาร มาจัดท า
เป็นระบบการจัดการความรู้ ส าหรับเป็นแหล่งรวบรวม 

ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการใช้งาน โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Interspire Knowledge Manager ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านการจัดการความรู้ ฐานข้อมูล และเว็บแอพพลิเคช่ัน 
หลังจากน าความรู้จากระบบมาช่วยในการปฏิบัติงานกับ
โครงการทดสอบ ส่งผลให้ต้นทุนการด าเนินงานที่อาศั ย
ประสบการณ์ของผู้ด าเนินงาน เช่น การออกแบบระบบและ
การสร้างเอกสารที่ใช้ประกอบการวางระบบงานลดลงถึง 
276,000 บาท นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบการจัดการ
ความรู้ที่ได้น าเสนอไปประยุกต์ใช้กับโครงการอื่นของบริษัท
ได้อีกด้วย 

ณัฐวัฒิ [4] ได้พัฒนาระบบฐานความรู้ส าหรับการแก้ไข
ปัญหาการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนของ
บริษัทกรณีศึกษาแห่งหนึ่ง โดยประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ในการเก็บและแบ่งปันความรู้ของหน่วยงาน
บริการหลังการขาย โดยรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาเป็นฐานกรณี เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับ
จากการร้องเรียนของลูกค้า ผลจากงานวิจัยนี้ช่วยให้การ
แก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากขึ้น และสัดส่วนความไม่
ส าเร็จของงานลดลงเหลือเพียง 10.7 % นอกจากนี้ยัง
สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาสญูเสียจากการซอ่มบ ารงุรักษา
ซ้ าได้อีกด้วย 
2.2 เข้าใจปัญหา 
 เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ลูกค้า
แจ้งกับ Service Desk เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ถ้าสามารถ
แก้ไขได้จะยืนยันเพื่อขอปิดงานกับลูกค้า แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้
ปัญหาจะถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับผิดชอบอื่น ๆ 
เช่น เจ้าหน้าที่หน้างาน (Onsite) วิศวกรดูแลระบบ หรือ
ผู้ดูแลแอพพลิเคชั่น แสดงขั้นตอนการท างานดังภาพท่ี 1 โดย
สาเหตุที่ท าให้สัดส่วนปัญหาที่แก้ไขได้น้อยกว่าที่คาดหวังและ
ใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหา สามารถสรุปเป็นแผนผัง
ก้างปลาดังแสดงดังภาพที่ 2 

 

 
รูปที่ 3 แผนผังการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
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2.3 วิเคราะห์ระบบ 

2.3.1 ศึกษาวิธีการท างานในปัจจุบัน ผู้ใช้ค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาจากแฟ้มข้อมูล (Shared Folder) ในระบบ
เครือข่าย ถ้าหาข้อมูลวิธีแก้ปัญหาไม่พบ จะส่งต่อปัญหาไป
ให้ทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3.2 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ โดยศึกษาความ
ต้องการจากผู้ใช้งานคือ เจ้าหน้าท่ี Service Desk ดังนี ้

1) ต้องการให้ระบบสามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้รวดเร็วเพียงแค่ใช้ค าส าคัญในการค้นหา 

2) ข้อมูลที่ได้จะต้องถูกต้องและทันสมัย 
3) ข้อมูลที่ได้ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันและ

เข้าใจได้ง่าย ควรมีภาพประกอบหรือแสดงขั้นตอนอย่างง่าย 
2.4 ออกแบบระบบ 

2.4.1 การออกแบบผังงานการท างานของระบบใหม่ 
(To-Be System) ผู้วิจัยได้ออกแบบผังงานการท างานของ
ระบบใหม่โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 แผนภาพเครือข่ายการท างานของระบบใหม่ 

 
2.4.2 การออกแบบผังกระแสข้อมูล (Data Flow 

Diagram : DFD) เพื่อให้ทราบภาพรวมของระบบและทราบ
รายละเอียดส่วนย่อยเป็นล าดับช้ัน โดยผังกระแสข้อมูลระดับ
ที่ 0 และระดับที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 5 ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 5 ผังกระแสข้อมูลระดับที ่0 (DFD Level 0) 

 

 
รูปที่ 6 ผังกระแสข้อมูลระดับที ่1 (DFD Level 1) 

 
3. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 การใช้งานระบบฐานความรู้ ใหม่สามารถอธิบาย
โครงสร้างการท างานของระบบดังแสดงในรูปที่ 7 โดยผู้ใช้
ต้องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้
งานและเข้าถึงข้อมูล โดยรายละเอียดการก าหนดสิทธิ์การ
เข้าใช้งานระบบสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 

 
รูปที่ 7 โครงสร้างการท างานของระบบ 

 
ตารางที่ 1 ความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์แต่ละสิทธิ ์

 
 
 หลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถ
ค้นหาข้อมูลหรือวิธีการแก้ไขปัญหาโดยกรอกข้อมูลลงในช่อง
ค้นหาของหน้าจอหลักของระบบฐานความรู้ และผลลัพธ์ของ
บทความที่มีค าเหล่านั้นจะแสดงผลดังรูปที่ 8 ตามล าดับ 
 

Level 1

1

Resolution 
Request

3

Record a new 
solutions

2

Searching 
Answer

4

Make Report

DB1

DB2

Service Desk Administrator

Manager
Answers

Question Record Request Record

Request ReportRun

Search

Record

ความสามารถ ผู้ควบคุมเว็บไซต์ ผู้ตรวจทาน ผู้เขียน ผู้สนับสนุน สมาชิกรับข่าว 

อ่านเร่ือง √ √ √ √ √

แสดงความคิดเห็น √ √ √ √ √

แก้ไขและลบเร่ืองของตนเอง √ √ √ √

เผยแพร่เร่ืองของตนเอง √ √ √

เผยแพร่เร่ืองของคนอ่ืน √ √

แก้ไขและลบเร่ืองของคนอ่ืน √ √

จดัการหมวดหมู่ √ √

ตั้งค่าเว็บไซต์ √

เพ่ิมหรือลบสมาชิก √

แก้ไขรูปแบบและตกแต่งเว็บไซต์ √
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รูปที่ 8 การค้นหาและผลการค้นหา 

 ผลการเปรียบเทียบระบบงานเดิมกับระบบงานใหม่การ
ทดสอบการใช้งานระบบฐานความรู้ เครือข่ายส าหรับ
สนับสนุนงานบริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ โดยผู้วิจัยได้ท าการอบรมวิธีการใช้งานให้
ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการใช้งานเบื้องต้น
อย่างถูกต้องแล้ว หลังจากนั้นได้ท าการทดสอบการใช้งาน
ระบบฐานความรู้ด้วยการจับเวลาในการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเวลาในการค้นหาของผู้ใช้ระหว่าง
ระบบงานเก่าและระบบงานใหม่  โดยท าการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง และสามารถเปรียบเทียบ
ระบบงานเดิมกับระบบงานใหม่ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระบบงานเดิมกับระบบงานใหม่ 

หัวข้อปญัหา 
ระยะเวลาที่ใช ้
เดิม ใหม่ 

How to setup outlook365  120 23 
How to solve: can't open file pdf on Oracle 169 8 
Re-sent notify to approver 198 11 
How to change date/time at retail store 271 12 
How to create personal folder in Outlook 230 10 
How to set up VPN on IOS 289 15 
Item Master Data for Minor Outlet 165 9 
วิธีตรวจสอบ Stock Transfer 151 9 
คู่มือการใช้งาน Smart Card Reader 165 9 
Activate store 156 6 
How to price reload 127 6 
ฟ้องตัวเลข Float ที่อนุมัติจริงทั้ง ๆ ที่มีข้อมูล)  200 9 
Cannot upload file Excel to Oracle system 124 20 
How to attach file in iExpense select role 140 11 
iExpense_how to print out 125 10 
Return to Supplier Steps. 120 28 
Oracle BI on IOS device 1.1 136 7 

Fix IE 300 8 
Step for upload files in Sharepoint 140 9 
SharePoint 365 FAQ 165 9 
วิธีการติดตั้งโปรแกรม MFG Data Center 126 6 
script for unlicense product resolving 240 9 
How to fix case upload ADI to Oracle 137 8 
ไม่มี Float ส าหรับเครื่อง 1 187 4 
Drawer Reconcillation: Missing Sales 180 9 
How to change Password E-mail on IOS  265 11 
How to add other E-mail to primary E-mail 159 16 
Mobile Device Management for Android 198 3 
How to send Minor Announcement 226 23 
Manual SSLVPN on IOS device 245 3 

ค่าเฉลี่ย (วินาที) 181.8 10.7 
4. สรุป 
 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบฐานความรู้ เครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนงานบริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อลดเวลาในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยเฉลี่ย
สามารถลดลงได้เหลือเพียง 0.17 นาทีต่อกรณีปัญหา หรือ
ลดระยะเวลาลงได้โดยเฉลี่ย 94 % ซึ่งสามารถช่วยให้เพิ่ม
สัดส่วนการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ของเจ้าหน้าที่ Service 
Desk ได้ อย่างไรก็ตาม ระบบที่พัฒนาขึ้นยังอยู่ในช่วงการ
ทดสอบใช้งานของพนักงาน Service Desk เพื่อเก็บข้อมูล 
และคาดว่าจะสามารถน าไปเป็นต้นแบบเพื่อประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานการให้บริการค าปรึกษาอื่น ๆ ของบริษัทได้ 
5. ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การใช้ระบบฐานความรู้มีประสิทธิภาพควรมีการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและจัดการข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม
คาดว่างานวิจัยนี้จะสามารถน าไปเป็นต้นแบบเพื่อประยุกต์ใช้
กับหน่วยงานการให้บริการค าปรึกษาอ่ืน ๆ ของบริษัทได้ 
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การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเพื่อก าหนดปัจจัยที่เหมาะสมในการนึ่งขนมส าหรับ 
เตานึ่งต้นแบบเพ่ือลดพลังงานระบบไอน  า 

Design and Analysis of Experiments to Determine the Appropriate Factors in 
Steam Dessert for Oven Steamed Prototypes for Reducing Energy Steam System 

 
เจนจิรา วัฒนาวงศ์1* สุวิชภรณ ์วิชกูล2 พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกลุ3 

1สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2,3ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

E-mail: janejirawattanawong@gmail.com1* fengspw@ku.ac.th2 fengprc@ku.ac.th3 
 

Janejira Wattanawong1* Suwitchaporn Witchakul2 Peerayuth Charnsethikul3 
1Graduate Program in Engineering Management, Department of Industrial Engineering,  

Faculty of Engineering, Kasetsart University 
2,3Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University 

E-mail: janejirawattanawong@gmail.com1* fengspw@ku.ac.th2 fengprc@ku.ac.th3 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการสูญเสียขนมนึ่งกรณีการใช้งานเตานึ่งต้นแบบลดพลังงานระบบไอน้ า 
หาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยเพื่อลดปริมาณการสูญเสียของขนมนึ่ง โดยก าหนดของสูญเสียไม่เกิน 2% ใช้วิธีการออกแบบ
การทดลองด้วยวิธี Central Composite Design และใช้วิธี Response Surface Methodology ในการหาค่าระดับ
ปัจจัยที่เหมาะสม โดยค่าที่เหมาะสมของปัจจัย คือ อุณหภูมิในการนึ่ง 97 องศาเซลเซียส เวลาในการนึ่ง 32 นาที และ
แรงดันไอน้ า 0.4 บาร์ โดยมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของสูญเสียของขนมนึ่ง 1.729% ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียของ
ขนมนึ่งได้ 228,222 บาท/ปี และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 758,451 บาท/ปี ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย
วิธี 9-Point Hedonic Scale พบว่าขนมนึ่งในกรณีการใช้งานเตานึ่งต้นแบบได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 
ค าหลัก  เตานึ่งระบบไอน้ า, Central Composite Design, Response Surface, ทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสั 
 
Abstract 
This research aims to define factors which effect on the loss of steam dessert, in case of using the 
oven steamed prototypes, and find the optimal settings which help control the percentage of loss in 
steam dessert to not exceed 2%. The experiment design is based on the Central Composite Design, 
and Response Surface Methodology is used for identifying the optimal settings. As a result, it is found 
that at the 32 minutes of steaming time, with the temperature of 97 degrees Celsius, and 0.4 bar 
steam, the average percentage of the loss is 1.729, saving 228,222.05 Baht of the loss per year, and 
saving 758,451.50 Baht of energy cost per year. Moreover, by using 9-Point Hedonic Scale, the steam 
dessert made by the oven steamed prototypes has been accepted by consumers.  
Keywords:  Oven Steamed, Central Composite Design, Response Surface, Sensory evaluation
1. บทน า 
 กลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภทมีการแข่งขันกันค่อนข้าง
สูงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร 
ฯลฯ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่วนแบ่งทางตลาดของทุก
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น หนทางที่ท าให้บริษัทยังคงอยู่ได้คือการ
ลดต้นทุนการผลิต โดยการลดต้นทุนนั้นบริษัทได้ค านึงถึง

คุณภาพของสินค้าใหอ้ยู่ภายใต้การยอมรับของผู้บริโภค 
 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเช้ือเพลิงถือได้ว่าเป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน จากยอดการสั่งผลิตทั้งหมดของ
บริษัทพบว่าผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งมียอดการสั่งผลิตสูงสุดที่ 47% 
และในกระบวนการผลิตขนมนึ่งมีขั้นตอนที่ใช้พลังงาน
เช้ือเพลิง 1 ขั้นตอน คือขั้นตอนการปรุงสุกขนมด้วยวิธีการ

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=510277
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=370082
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นึ่ง โดยใช้ไอน้ าร้อนจากเครื่องก าเนิดไอน้ า ทีมงานจึงได้มี
แนวคิดเตานึ่งต้นแบบลดพลังงานระบบไอน้ า ซึ่งค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานในขั้นตอนการนึ่งขนม แสดงผลดังตารางที่ 1 
ข้อมูลปี 2560 ราคาก๊าซ LPG 20.96 บาท/กิโลกรัม  

 
ตารางที่ 1 การค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยในขั้นตอนการนึ่งขนม 

หน่วย เตานึ่ง 
แบบเก่า 

เตานึ่ง
ต้นแบบ 

ผลต่าง % 

บาท/batch 124 25 99 79.37% 
บาท/เดือน 79,635 16,431 63,204 
บาท/ป ี 955,629 197,178 758,451 
 

เมื่อใช้งานเตานึ่งขนมทั้ง 6 กลิ่นรส พบว่าขนมนึ่งกลิ่น
รส B มีปริมาณการสูญเสียสูงสุด โดยอาการสูญเสียประกอบ
ไปด้วย ขนมเป็นไต ขนมเตี้ย ขนมหน้าแตก ฯลฯ ซึ่งข้อมูล
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียทุกอาการของขนมนึ่ง ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียของขนมนึ่ง 

กลิ่นรส 
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียต่อเดือน 

เตานึ่งแบบเก่า เตานึ่งต้นแบบ 
A 0.69% 1.36% 
B 2.13% 3.43% 
C 0.84% 0.64% 
D 0.88% 1.22% 
E 0.90% 2.30% 
F 0.67% 0.82% 
รายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างเตานึ่งแบบเก่า และ 

เตานึ่งต้นแบบ แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 รายละเอียดเตานึ่งแบบเก่า และ เตานึ่งต้นแบบ 

รายละเอียด เตานึ่งแบบเก่า เตานึ่งต้นแบบ 
จ านวน (ถาดนึ่ง/เตา) 8 16 
ระบบการจา่ยไอน้ า จ่ายตรงไอน้ าโดยตรง น าไอน้ าไปต้มน้ า แล้ว

น าไอน้ าที่ผ่านการต้ม
ไปให้ความร้อน 

ระบบการจา่ยไอน้ า ไม่มีระบบการตัดต่อ
ของการจ่ายไอน้ า 

มีระบบการตัดต่อของ
การจ่ายไอน้ า 

ท่อจ่ายไอน้ า จ่ายไอน้ าจากด้านล่าง
เตานึ่ง 

ท่อจ่ายไอน้ าอยู่
ด้านข้างของผนังเตา 

แรงดัน (บาร์) 1 0.5 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 100 98 
เวลานึ่ง (นาท/ีรอบ) 30 35 

 
ผู้ศึกษางานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาโดยน าเอาเทคนิค

และรูปแบบวิธีการออกแบบการทดลอง น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมในการนึ่งขนมนึ่งกลิ่นรสฺ B

ส าหรับเตานึ่งต้นแบบลดพลังงานระบบไอน้ า เนื่องจากขนม
นึ่งกลิ่น B พบเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสูงสุด เพื่อปรับปรุงให้
คุณภาพในการผลิตที่สูงขึ้นรวมทั้งการลดปริมาณของเสียใน
กระบวนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเช้ือเพลิงใน
กระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความร้อน 

การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การท างานของเอ็นไซม์ และการเพิ่มจ านวนของเช้ือจุลินทรีย์ 
จากงานวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เวลาในการปรุงสุกไข่ต้ม [1] พบว่าเวลาและอุณหภูมิมีผล
โดยตรงต่อลักษณะทางกายภาพของไข่ต้มทั้งลักษณะเนื้อ
สัมผัส สี และรสชาติของไข่ไก่หลังปรุงสุก ทั้งนี้อุณหภูมิที่ใช้
ในการปรุงสุกขนมย่อมส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของ
ขนมเช่นเดียวกัน 
2.2 ไอน  า [2] 

การเกิดขึ้นของไอน้ า เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
น้ าให้กลายเป็นไอน้ า โดยเมื่ออุณหภูมิของน้ าเพิ่มขึ้นสูงขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งคงที่และเกิดความร้อนแฝงจึงท าให้น้ าเกิด
การเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ า ทั้งนี้ในการปรุกสุกขนมนึ่ง 
ต้องเลือกปริมาณไอน้ าที่ให้เหมาะสม หากเลือกไม่เหมาะสม
อาจส่งผลต่อลักษณะกายภาพและเนื้อสัมผัสของขนมได้ 
 
2.3 การทดสอบทางประสาทสัมผัส [3], [4] 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส  คือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์โดยผ่านระบบสัมผัสทั้ง 5 ของผู้ทดสอบ 
ได้แก่ การมอง การฟัง การดม การชิม และการสัมผัส แล้ว
ท าการประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติ แปลผลอย่างมีหลักเกณฑ์ 

การทดสอบเพื่อหาความชอบในผลิตภัณฑ์เป็นวิธีที่ใช้
เพื่อทดสอบความรู้สึกของผู้ทดสอบในแง่ความชอบ โดย
ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูล
ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ทดสอบ  
 
2.4 การออกแบบการทดลอง [5], [6] 

การทดลองแบบ Central Composite Designs 
(CCD) วิธีการนี้ใช้ Response Methodology เพื่อหาค่าที่ดี
ที่สุดของปัจจัยที่ท าการทดลอง เป็นวิธีที่มีความยืดหยุ่นใน
การใช้สูง และมีค่า Resolution ครอบคลุม เมื่อพิจารณา
จากจ านวนตัวแปรทั้ง 3 ปัจจัยของงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย
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อุณหภูมิในการนึ่ง เวลาในการนึ่ง และแรงดันไอน้ า วิธีนี้จึง
เหมาะสมที่สุดส าหรับงานวิจัย  
 
3. การทดลอง 

งานวิจัยนี้เลือกการออกแบบ Central Composite 
Design (CCD) ใช้ Response Methodology เพื่อหาค่าที่ดี
ที่สุดของปัจจัยที่ท าการทดลอง ในการวิจัยก าหนดตัวแปร
อิสระที่สามารถควบคุมได้ 3 ปัจจัย และ ตัวแปรตอบสนอง
คือเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสียผลติภัณฑ์ขนมนึ่งกลิน่ B ซึ่ง
จากการระดมสมองของทีมงานเลือกปัจจัยและระดับปัจจัย
แสดงดังตารางที ่4  
 
ตารางที่ 4 ปัจจัยและระดับของแต่ละปจัจัยในการทดลอง 

ปัจจัยตวัแปรอิสระ ระดับต่ า (-1) ระดับสูง (1) 
A คือ อุณหภูมิในการนึ่ง (องศาเซลเซียส) 96 100 
B คือ เวลาในการนึ่ง (นาที)  30 35 
C คือ แรงดันไอน้ า (บาร์) 0.4 0.5 

 
ปัจจัย A คือ อุณหภูมิในการนึ่ง และปัจจัย B คือ เวลา

ในการนึ่ง ที่ก าหนดให้อยู่ ในช่วงดังกล่าวเนื่องจากหาก
ก าหนดระดับของปัจจัยต่ ากว่าข้อก าหนด ผลการตรวจสอบ
อายุผลิตภัณฑ์พบว่าอายุของผลิตภัณฑ์ลดลง 2 วัน และหาก
ก าหนดระดับของปัจจัยมากกว่าข้อก าหนดพบว่าลักษณะ
กายภาพด้านหน้าของขนมแตกร้าวซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ 
และปัจจัย C คือ แรงดันไอน้ า เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถปรับค่า
ได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องจักร โดย
เครื่องจักรสามารถปรับได้เพียงทศนิยม 1 ต าแหน่งเท่านั้น 
ทีมงานได้ระดมสมองพิจารณาจากการทดลองเตานึ่งต้นแบบ 
ก่อนหน้าน้ีตัดสินใจเลือกทดลองค่าแรงดันไอน้ าดังตารางที ่4 

ในการออกแบบการทดลอง ได้ออกแบบท าการทดลอง
ซ้ า 2 ครั้ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ทดลองมีมูลค่าสูงและถ้า
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน จะไม่สามารถน าไป
วางจ าหน่ายได้ ท าให้สูญเสียโอกาสในการขายและเกิดของ
เสียในกระบวนการผลิต ดังนั้นจ านวนการทดลองทั้งสิ้น 52 
การทดลอง โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที ่0.05 

 
4. การวิเคราะห์และการทวนสอบผลการทดลอง 

ผลการทดลองหาค่าเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสีย
ผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งกลิ่น B แสดงดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดลองหาค่าเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสีย
ผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งกลิ่น B 
ล าดับ 
การ

A B C Y 
อุณหภูม ิ เวลา แรงดนั เปอร์เซ็นต์

ทดลอง ในการนึ่ง  
(องศาเซลเซียส) 

ในการนึ่ง  
(นาที) 

ไอน้ า  
(บาร์) 

น้ าหนัก 
ของสูญเสีย 

1 96.0 35.0 0.5 8.49 
2 100.8 32.5 0.5 14.35 
3 100.8 32.5 0.4 14.66 
⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

52 98.0 32.5 0.5 2.55 
จากผลการทดลองใช้วิธี Response Surface ท าการ

สร้างสมการโพลิโนเมียลดีกรี 2 [7] ซึ่งเป็นสมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในการนึ่ง เวลาในการนึ่ง และ
แรงดันไอน้ า กับเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสียผลิตภัณฑ์
ขนมนึ่งกลิ่น B เนื่องด้วยข้อจ ากัดของเครื่องจักรนั้นไม่
สามารถปรับค่าแรงดันไอน้ าได้อย่างอิสระซึ่งในการทดลองนี้
ใช้แรงดันไอน้ า 0.4 บาร์ และ 0.5 บาร์ ดังนั้นสมการที่ได้
แสดงดังสมการที่ (1) และ (2) 
 
สมการที่ใช้แรงดันไอน้ า 0.4 บาร ์
Ŷ  = 13062 - 263.0 Temperature - 16.2 Time        
(1) + 1.3602 Temperature*Temperature 
+ 0.3353 Time*Time - 0.056 Temperature*Time 
 
สมการที่ใช้แรงดันไอน้ า 0.5 บาร ์
Ŷ  = 13019 - 262.5 Temperature - 16.3 Time        
(2) + 1.3602 Temperature*Temperature    
+ 0.3353 Time*Time - 0.056 Temperature*Time 
 

จากนั้นน าสมการ (1) และ (2) ไปตรวจสอบความ
เหมาะสม เพื่อน าไปวิเคราะห์ว่าพารามิเตอร์ที่ได้เหมาะสม
หรือไม่ โดยท าการตรวจสอบค่าผิดพลาด 
 
4.1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์น  าหนักของ
สูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B 

จากการตรวจสอบความผิดพลาดพบว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไข εij ~ NID (0,σ2 ) ทั้ง 4 ประการ แสดงดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 Residual Plot เปอร์เซ็นตน์้ าหนักของสูญเสียขนมนึ่งกลิ่น B 

จากรูปที่ 1 พบว่าค่าความผิดพลาดมีการกระจายตัว
แบบปกติ มีความเป็นอิสระต่อกันด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และ
ความแปรปรวนคงที่ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ผลด้วยวิธี 
Response Surface ต่อไปได้ 

ค่า 2

adjR  เท่ากับ 86.29% แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดใน Model ซึ่งก็คืออุณหภูมิในการนึ่ง เวลาในการนึ่ง 
และแรงดันไอน้ า มีอิทธิพลต่อตัวแปรตอบสนองซึ่งก็คือค่า
เปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสียผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งกลิ่น B ถึง 
86.29% 

จากนั้นท าการหาอนุพันธ์ล าดับที่ 2 ของสมการที่ (1) 
และ (2) เพื่อวิเคราะห์หาค่าอุณหภูมใินการนึ่ง เวลาในการนึ่ง 
และแรงดันไอน้ า ที่ท าให้ค่าเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสีย
ผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งกลิ่น B ดีที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม 
Minitab โดยใช้ Response Optimizer ช่วยในการหาค่าที่ดี
ที่สุดได้แสดงดังรูปที่ 2 
 
4.2 Response Optimizer 

จากปัจจัยที่มีผลกระทบ คือ อุณหภูมิ และเวลาในการ
นึ่ง จึงน ามาวิเคราะห์ด้วย Response Optimizer เพื่อหาค่า
ปัจจัยที่เหมาะสมในการนึ่ง และท าให้ค่าเปอร์เซ็นต์น้ าหนัก
ของสูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B มีค่าน้อยท่ีสุด 
 

 
รูปที่ 2 Optimization Plot 

 
จากรูปที ่2 ค่าปัจจัยทีเ่หมาะสมคือ อุณหภูมิในการนึ่ง 

97.3429 องศาเซลเซียส เวลาในการนึ่ง 32.3929 นาที และ
แรงดันไอน้ า 0.4 บาร์ ซึ่งท าให้ค่าเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของ

สูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B น้อยที่สุดที่ 1.8129 และมีค่า
ความพึงพอใจที่ 97.73% ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสะดวกต่อ
การใช้งาน ผู้วิจัยขอปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
กับการใช้งานดังนี้ อุณหภูมิในการนึ่ง 97 องศาเซลเซียส 
เวลาในการนึ่ง 32 นาที และแรงดันไอน้ า 0.4 บาร์  
 
4.3 การยืนยันผลการทดลอง 

ท าการยืนยันผลการทดลอง โดยท าการยืนยันที่ 2 
แบบ คือ Test 1 และ Test 2 โดยค่าพารามิเตอร์ของ Test 
1 คือค่าระดับของปัจจัยที่ท าให้ เปอร์เซ็นต์น้ าหนักของ
สูญเสียโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดจากผลการทดลองในตารางที่ 5 
และ ส่วนค่าพารามิเตอร์ของ Test 2 เป็นค่าระดับของปัจจัย
ที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสียโดยเฉลี่ยน้อยท่ีสุดจากการ
วิเคราะห์ด้วย Response Optimizer ดังแสดงในรูปที่ 2  

โดยค่าพารามิเตอร์ที่ส าหรับ Test 1 และ Test 2 
แสดงดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ค่าพารามิเตอร์ส าหรับยืนยันผลการทดลอง  

ปัจจัย Test 1 Test 2 
อุณหภูมิในการนึ่ง (องศาเซลเซียส) 98 97 
เวลาในการนึ่ง (นาที)  32.5 32 
แรงดันไอน้ า (บาร์) 0.4 0.4 

 
เมื่อน าผลจากการยืนยันผลการทดลองมาทดสอบ

สมมติฐานของผลต่างค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสีย
ของ Test 1 และ Test 2 ด้วยวิธี Two-Sample T-Test 
แสดงผลดังรูปที่ 3 พบว่าค่า p-value ของการทดสอบ
เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ ( =0.05) แสดง
ว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของสูญเสียของ Test 2 น้อย
กว่า Test 1 ทีร่ะดับนัยส าคัญ 0.05  
 

 
รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของ

สูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B ของ Test 1 และ Test 2  
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4.4 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีความชอบ   

9-Point Hedonic Scale โดยเลือกกลุ่มผู้ทดสอบที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
จ านวน 30 คน ท าแบบทดสอบประเมินคุณลักษณะปรากฏ
ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผู้ทดสอบท าการให้คะแนนตามระดับความชอบ
มากที่สุดคือระดับ 9 และ ไม่ชอบมากที่สุดคือระดับ 1 ซึ่ง
ค่าพารามิเตอร์ที่ เลือกทดสอบแสดงดังตารางที่  7 โดย 
Control เป็นขนมนึ่งจากเตานึ่งแบบเก่าที่ได้รับความนิยม
จากผู้บริโภค ส่วน Test 1 และ Test 2 เป็นขนมนึ่งจากเตา
นึ่งต้นแบบ 
 
ตารางที่ 7 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ปัจจัย Control Test 1 Test 2 
อุณหภูมิในการนึ่ง (องศาเซลเซียส) 100 98 97 
เวลาในการนึ่ง (นาที) 30 32.5 32 
แรงดันไอน้ า (บาร์) 1 0.4 0.4 
 

ท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีความชอบ
ของขนมนึ่งกลิ่น B ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสี ด้านกลิ่น ด้านเนื้อ
สัมผัส และด้านความชอบโดยรวม จากนั้นวิเคราะห์ความ
แปรปรวนด้วยวิธี One-Way ANOVA ผลการวิเคราะห์แสดง
ดังตารางที่ 8  
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความชอบ 

คุณลักษณะ
ทางประสาท 

สัมผัส 

ANOVA 
ค่า 

P-value 
สรุปผล 

ด้านสี 0.937 ไม่แตกต่าง 
ด้านกลิ่น 0.532 ไม่แตกต่าง 
ด้านเนื้อสัมผัส 0.047 แตกต่าง 
ด้านความชอบ
โดยรวม 

0.029 แตกต่าง 

 
จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าผู้

ทดสอบไม่สามารถแยกความแตกต่างของคุณลักษณะปรากฏ
ด้านสี และด้านกลิ่นของขนมนึ่งกลิ่น B จากตัวอย่างทดสอบ
ทั้ง 3 ตัวอย่างได้ เมื่อท าการประเมินตามคุณลักษณะปรากฏ
ด้านเนื้อสัมผัส และด้านความชอบโดยรวมพบว่าผู้ทดสอบ
สามารถแยกความแตกต่างของขนมนึ่งกลิ่น B จากตัวอย่าง
ทดสอบทั้ง 3 ตัวอย่างได้ ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบทีละคู่
โดยวิธี Tukey’s Method พบว่าคะแนนเฉลี่ยในด้านเนื้อ
สัมผัสและความชอบโดยรวมของ Test 1 มากกว่า Control    

และคะแนนเฉลี่ยในด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม
ของ Test 1 และ Test 2 ไม่ต่างกัน  

 
5. สรุปผลการทดสอบ 

เมื่อพิจารณาทั้งในด้านค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ าหนัก
ของสูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B และการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสแล้ว ผู้วิจัยเลือกค่าพารามิเตอร์ของ Test 2 
เนื่องจาก Test 2 มีค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของ
สูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B น้อยกว่า Test 1 อีกทั้งในทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านสี และกลิ่น Test 2 นั้นไม่มี
ความแตกต่างจาก Control ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภค ส าหรับในด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม 
Test 1 และ Test 2 มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ซึ่ง Test 
1 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า Control ดังนั้นค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมของแต่ละปัจจัยส าหรับเตานึ่งต้นแบบ คือระดับ
ปัจจัยของ Test 2 ดังนี้ อุณหภูมิในการนึ่ง 97 องศา
เซลเซียส เวลาในการนึ่ง 32 นาที และแรงดันไอน้ า 0.4 บาร์ 
ซึ่งที่ระดับดังกล่าวท าให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของ
สูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B มีค่าเท่ากับ 1.729% ซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการของสูญเสียไม่เกิน 
2% โดยคิดเป็นมูลค่าการสูญเสีย 19,319.05 บาท/เดือน ซึ่ง
ลดลงจากเดิมที่พบของสูญเสีย 3.431% คิดเป็นมูลค่าการ
สูญเสีย 38,336.42 บาท/เดือน ทั้งนี้ภายหลังการปรับปรุง
สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B 
ได้ 228,208.41 บาท/ปี และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน
ขัน้ตอนการนึ่งลงได้ 758,451.50 บาท/ปี 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้ได้ทดลองโดยมีขอบเขตท าการศึกษา
เฉพาะการสูญเสียของขนมนึ่งกลิ่น B ที่พบการสูญเสียจาก
การใช้งานเตานึ่งต้นแบบลดพลังงานระบบไอน้ ามากที่สุด 
จากการผลิตขนมนึ่งทั้ง 6 กลิ่นรส ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้ าหนัก
ของสูญเสียสูงถึง 3.43% ในอนาคตจะขยายผลทดลองเพื่อ
หาค่าที่เหมาะสมในการผลิตขนมนึ่งอีก 5 กลิ่นรส เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียของขนมนึ่งท้ัง 6 กลิ่นรส 
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บทคัดย่อ 
โครงการพัฒนาผังโรงงานและปรบัปรุงการผลิตเครื่องคีบอ้อย กรณีศึกษาบริษัท สิริวัฒนาโลหะกิจ จ ากัด มีวตัถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผังโรงงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลติ วิธีการด าเนินงานเริ่มจาก ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกับ
ผังโรงงาน ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการผลิต ออกแบบและพัฒนาผังโรงงานให้เกดิประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้วยระบบการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ (Systematic Layout Planning: SLP) จากนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุนการผลติด้วยการ จัดผังองค์กร ก าหนดหน้าที่งานประจ าต าแหน่ง จัดกิจกรรม 5 ส สรา้งระบบการ
ตรวจสอบ สร้างระเบียบการขาด ลา มาสาย ตั้งเปา้หมายการท างานต่อวัน และสรา้งระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ผลการด าเนินงาน บริษัทไดผ้ังโรงงานท่ีเหมาะสมกับการผลติเครื่องคีบอ้อย ก าลังการผลิตจากเดิมผลติได้ 80 คัน/ปี ผลิต
ได้ 180 คัน/ปี เพิ่มขึ้น 100 คัน/ปี คิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 125%  และสามารถลดตน้ทุนได้ 6.9%ต่อคัน
ค าหลัก  การพัฒนา, ผังโรงงาน, ปรับปรุงการผลติ, เครื่องคีบอ้อย 
 

Abstract 
 

Factory Development Plan and Improvement of Sugar Cane Cutting Machine for Siriwattana Lohakit 
Co., Ltd. aims to develop plant layout. And to increase efficiency and reduce production costs. How 
to proceed from Learn basic plant diagrams. Study general information on production management. 
Design and develop a plant layout for efficient operation with Systematic Layout Planning (SLP), then 
increase production efficiency and reduce production costs by organizing the organization chart. 5S 
creates a monitoring system. The lack of lateness sets the goal for the day. And build a performance 
appraisal system. Performance The company has a factory layout suitable for the production of sugar 
cane grinder. Production capacity is 80 units / year, producing 180 units / year, increasing 100 units / 
year, increasing productivity by 125% and reducing cost by 6.9%.Keyword design, cauliflower, walking 
tractor 
 
Keyword: development, plant layout, production improvement, sugar cane grinder 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตอ้อย 97.98 ล้านตัน 
ปริมาณน้ าตาล 10.2 ล้านตัน ส่งออกได้ 7.8 ล้านตัน ท าให้
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ าตาลทรายรายใหญ่ อันดับ 2 รอง
จากบราซิล ในตลาดโลก ซึ่งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลมี

บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และมีชาวไร่อ้อยทั่ว
ประเทศกว่า 200,000 ครอบครัว ท ารายได้ส่งออกปีละ 
200,000 ล้านบาท [1] ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
จ านวน 10,078,025 ไร่ [2] และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยสามารถเปรียบเทียบได้จากพื้นที่การเพาะปลูกอ้อย 
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ส ารวจในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีปลูกอ้อยทั้งหมด 4,317,002 ไร่ 
เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 จ านวน 380,631 ไร่ หรือ
ร้อยละ 9.67 โดยมีการเพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น จังหวัด
อุดรธานีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากเป็นอันดบั 
2 รองจากจังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยประมาณ 639,523 ไร่ และมีพื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยประสบปัญหาใน
เรื่องต้นทุนการปลูกอ้อยสูงเนื่อง จากขั้นตอนการขนส่งอ้อย
เข้าสู่โรงงานล่าช้า ดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมใช้เครื่องคีบอ้อย 
เพื่อลดเวลา ลดต้นทุน และทดแทนแรงงานคนในการขนส่ง
อ้อย ท าให้เกิดธุรกิจประเภทผลิตรถคีบอ้อย เกิดขึ้น  
 บริษัท สิริวัฒนาโลหะกิจ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี 135 หมู่
ที่  2  ต .นิคมสงเคราะห์  อ . เมืองอุดรธานี  จ .อุดรธานี 
รหัสไปรษณีย์ 41000 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ รับงาน
เกี่ยวกับการตัดงานพับ,การผลิตเครื่องปลูกอ้อย,และเครื่อง
คีบอ้อย ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จาก
การศึกษาการผลิตเครื่องคีบอ้อย ของบริษัท สิริวัฒนาโลหะ
กิจ จ ากัด ซึ่งบริหารงานโดยเจ้าของกิจการ 2 คน คุณกิตติชัย 
เกียรติ์พงษ์ลาภ และคุณสมเกียรติ เกียรติ์พงษ์ลาภ พบว่า
เครื่องคีบอ้อยมีราคาเครื่องละ 209,000 บาท และบริษัทมี
ก าลังการผลิตได้จ านวน 80 คันต่อปี แต่ความต้องการของ
ลูกค้า 200 คันต่อป ีซึ่งส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้ประมาณ 
25,080,000 บาทต่อป ี 
 เนื่องจากโรงงานแห่งเดิมมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานประมาณ 
2 ไร่ และอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งท าให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน เช่น 
กลิ่น เสียง เป็นต้น บริษัท สิริวัฒนาโลหะกิจ จ ากัด จึงสร้าง
โรงงานใหม่เพื่อให้มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานมากข้ึนและรองรับ
ปริมาณการสั่งซื้อท่ีเพิ่มขึ้น โดยโรงงานแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นนั้น 
มีการปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ป ีแต่บริษัทประสบปัญหาคือยังไม่
สามารถวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ท าให้พื้นที่การ
ท างานและเครื่องมือกระจัดกระจาย การผลิตไม่มีมาตรฐาน 
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถก าหนดเวลาส่งมอบงาน
กับลูกค้า รวมถึงต้นทุนการผลิตสูง  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดท าโครงการจึงมี
แนวความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือบริษัท โดย 
พัฒนาผังโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตด้วยระบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Systematic 
Layout Planning: SLP) [3] จากนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยการ จัดผังองค์กร ก าหนด
หน้าที่งานประจ าต าแหน่ง จัดกิจกรรม 5 ส [4] สร้างระบบ
การตรวจสอบ สร้ า ง ระ เบี ยบการขาด  ลา  มาสาย 
ตั้งเป้าหมายการท างานต่อวัน และสร้างระบบการประเมนิผล

การปฏิบัติงาน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาผังโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพในการ 

ด าเนินงานสูงสุด 
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการ

ผลิต 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
พัฒนาผังโรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคีบ
อ้อย 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผังโรงงาน 

4.1.1 ข้อมูลผังโรงงาน 
4.1.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารผลิต 

4.2 ออกแบบและพัฒนาผังโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานโดยใช้หลักการของวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (Systematic Layout Planning: 
SLP) 
 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
โดยการจัดผังองค์กร ก าหนดหน้าที่งานประจ าต าแหน่ง จัด
กิจกรรม 5 ส สร้างระบบการตรวจสอบ สร้างระเบียบการ
ขาด ลา มาสาย ตั้งเป้าหมายการท างานต่อวัน และสร้าง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผังโรงงาน 

5.1.1  ผังโรงงาน บริษัทได้ขยายพื้นที่ด้านหลัง
ขนาด 12 x 20 ม. ซึ่งมีความต้องการใช้งานพื้นที่ดังกล่าว
เกี่ยวกับ การประกอบเครื่องคีบอ้อย การพ่นสีเครื่องคีบอ้อย 

5.1.2  ข้อมู ลทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บการบริ ห ารผลิ ต 
การศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารผลิตของบริษัทสิริ
วัฒนาโลหะกิจ จ ากัด ผู้ด าเนินงานได้ศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ 

5.1.2.1 ศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการ 7 
ด้าน โดยใช้เครื่องมือของ Sindan Tool ท าการประเมิน
ภาพรวมการบริหารจัดการ 7 ด้าน ได้ผลการประเมินดังภาพ
ที่ 1 
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รูปที่ 1 ผลการประเมินภาพรวมการบริหารจัดการ 7 ด้าน 
5.1.2.2 การจัดการด้านการผลิต 8 ด้าน 

โดยใช้เครื่องมือของ Sindan Tool ท าการประเมินการ
จัดการด้านการผลิต 8 ด้าน ได้ผลการประเมินดังภาพท่ี 2 

 
รูปที ่2 ผลการจดัการด้านการผลติ 8 ด้าน 

 
5.1.2.3 ศึกษาทัศนคติของพนักงาน ได้ผล

การศึกษาทัศนคติของพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ท ามี
ความเช่ือมั่นในการบริหารงานของผู้บริหาร การฝึกอบรม 
ร วม ถึ ง ก า ร บ ริ ห า ร อ งค์ ก ร  แต่ มี ค ว า ม ไ ม่ พ อ ใ จ ใ น
ข้อก าหนด,ค าสั่ง และสภาพแวดล้อม และไม่แน่ใจในด้าน
ค่าตอบแทน ระบบการถ่ายทอดค าสั่ง และการสื่อสารภายใน
องค์กร 

5.2 ออกแบบและพัฒนาผังโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.2.1 เขียนแบบสั่งงานการผลิตเครื่องคีบอ้อย ดัง

ภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3 ตัวอย่างแบบเครื่องคีบอ้อย 
5.2.2  ออกแบบแผนผังการผลิตและพัฒนาผัง

โรงงาน การออกแบบและพัฒนาผังโรงงานได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

5.2.2.1 ก าหนดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์
ออกแบบสถานีการปฏิบัติงาน และออกแบบผังโรงงานดังรูป
ที่ 4 5 และ 6 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานีเช่ือม
ด้วยหลักการ SLP 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ออกแบบการจัดวางผังการท างานแต่ละ Station 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ผังโรงงานท่ีออกแบบขึ้น 
5.2.2.2 พัฒนาผังโรงงานตามที่ได้ออกแบบ

ขึ้นโดยมี 
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
5.3.1 จัดผังองค์กรได้จัดให้ตามความถนัดของ

พนักงาน อีกทั้งจัดตามสายงานที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 
5.3.2 ก าหนดหน้าที่งานประจ าต าแหน่ง  (Job 

Description) เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบหน้าท่ีของตนเอง 
ดังรูปที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 
 

5.3.3 จัดการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส ดังรูปที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 
 

5.3.4 สร้างระบบการตรวจสอบ โดยการสร้างใบ

ตรวจสอบรอบเชื่อมดังรูปที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 
5.3.5 สร้างระเบียบการขาด ลา และมาสาย โดย

การสร้างแบบฟอร์มและระบบการบันทึกข้อมูล 
5.3.6 สร้างแบบฟอร์มการตั้งเป้าหมายการท างาน

ต่อวันดังรูปที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 
5.3.7 สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานดัง

รูปที่ 12 
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รูปที่ 12 
 

6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการด า เนินงานพัฒนาผั ง โ ร งงานและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตเครื่องคีบอ้อย ได้ผลการด าเนินงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนดังตารางที่ 2 
 
 
ตารางที่ 2 สรุปประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลติ 

ปี พ.ศ. เครื่องคีบอ้อย ต้นทุนการผลิต 
2558 80 คัน 177,800 บาท/เครื่อง 
2559 180 คัน 145,900 บาท/เครื่อง 

 เพิ่มขึ้น 100 คัน 
ลดลง 6.9% 

ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 125% 
 
 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อท าการพัฒนาผัง
โรงงานและปรับปรุงระบบการผลิต ด้วยระบบการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (Systematic Layout Planning: SLP) 
จากนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วย
การ จัดผังองค์กร ก าหนดหน้าที่งานประจ าต าแหน่ง จัด
กิจกรรม 5 ส สร้างระบบการตรวจสอบ สร้างระเบียบการ
ขาด ลา มาสาย ตั้งเป้าหมายการท างานต่อวัน และสร้าง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน 
บริษัทได้ผังโรงงานที่เหมาะสมกับการผลิตเครื่องคีบอ้อย 
ก าลังการผลิตจากเดิมผลิตได้ 80 คัน/ปี ผลิตได้ 180 คัน/ปี 
เพิ่มขึ้น 100 คัน/ปี คิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 
125%  และสามารถลดต้นทุนได้ 6.9% ต่อคัน 
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บทคัดย่อ 
 ปี 2560 ประเทศไทยปลูกอ้อยกว่า 11,012,839 ไร่การเก็บเกี่ยวต้องใช้ทั้งรถตัดอ้อยและรถคีบอ้อย ปัจจุบัน
รถคีบอ้อยมี 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบ 3 ล้อ แบบ 4 ล้อ และแบบติดตั้งกับรถไถ จากการศึกษาพบว่ารถคีบอ้อยแบบ 3 ล้อมี
ต้นทุนการผลิต 850,000 บาท ขาย 900,000 บาท แบบ 4 ล้อต้นทุนผลิต 780,000 บาท ขาย 850,000 บาท และแบบ
ติดตั้งกับรถไถมีต้นทุนผลิต 250,000 บาท ขาย 300,000 บาท ตลาดในประเทศมีความต้องการกว่า 1,000 คัน/ปี และ
ส่งออกกว่า 200 คัน/ปี  ปัญหาของสถานประกอบการผู้ผลิตที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ได้แก่ การออกแบบเชิง
วิศวกรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการเขียนแบบสั่งงานการผลิต 
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการวิจัยนี้ด าเนินการเฉพาะส่วนแขนคีบอ้อยซึ่งใช้กับรถคีบ
อ้อยได้ทั้ง 3 แบบข้างต้น  ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเชิงวิศวกรรมชุดแขนรถคีบอ้อย เพื่อเขียน
สั่งงานการผลิต เพื่อออกแบบระบบการผลิต เพื่อประเมินคุณภาพของการออกแบบเชิงวิศวกรรม แบบสั่งงานการผลิต 
และการออกแบบระบบการผลิต การด าเนินการเริ่มจากศึกษาสภาพปัญหาด้านวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์เดิมพร้อมสเกต
และเขียนแบบเบื้องต้น จากนั้นการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยระเบียบวิธีการของไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element 
Analysis: FEA) แล้ววิเคราะห์ด้วยระบบ FSUDE System ประกอบด้วยการวิเคราะห์ด้านหน้าที่การใช้งาน (Function) 
ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านประโยชน์ใช้สอย (Usability) ด้านการออกแบบ (Design) และด้านวิศวกรรม 
(Engineering) แล้วสังเคราะห์ผลการออกแบบแต่ละด้านเพื่อให้ได้รูปแบบของชุดแขนคีบรถคีบอ้อยที่เหมาะสม จากนั้น
เขียนแบบสั่งงานการผลิตตามมาตรฐาน ISO ขั้นสุดท้ายออกแบบใบประเมินคุณภาพโดยผ่านการประเมินความสอดคล้อง 
(IOC) แล้วท าการประเมินคุณภาพด้านการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม ด้านกระบวนการออกแบบ และด้านแบบสั่งงานการ
ผลิต โดยผู้เช่ียวชาญจาก 7 กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง รวม 19 คน ผลการประเมินพบว่า ด้านการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมมี
คุณภาพ 93.28% ด้านกระบวนการออกแบบมีคุณภาพ 93.00% และด้านแบบสั่งงานการผลิตมีคุณภาพ 92.90% ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน 90.00% ที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ด้านการเงินพบว่าสามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตได้ 4,701 บาท/ชุด  
 

ค าหลัก  การออกแบบเชิงพัฒนา, รถคีบอ้อย, อ้อย 
 
Abstract 
 

In 2015, Thailand was more than 8,780,960 rai of sugarcane. On harvesting requires both 
harvesters and loading car. Cane loading car are 3 types: 3 wheel, 4 wheel and install on tractors, in 
2015 the domestic needs 1,000 units/year and exports more than 200 units/year. The study found 
that a 3 wheel model production costs 850,000 Sales 900,000 baht, 4 wheel model 780,000 baht sale 
850,000 baht and install on tractors model 250,000 baht sale 300,000 baht. The problems facing and 
must be resolved urgently, including engineering design analysis, because most entrepreneurs do not 
have relevant knowledge.  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp7p3_yPbSAhXKMY8KHdmGDBgQrAIIKygAMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.solidworksthai.com%2Fwebboard%2Findex.php%3Ftopic%3D7879.0&usg=AFQjCNHTgekQHBFeM2qRsK_G54NUstGu8w&sig2=7XnEtabeAT9V7WJ2XiF5Qw&bvm=bv.150729734,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp7p3_yPbSAhXKMY8KHdmGDBgQrAIIKygAMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.solidworksthai.com%2Fwebboard%2Findex.php%3Ftopic%3D7879.0&usg=AFQjCNHTgekQHBFeM2qRsK_G54NUstGu8w&sig2=7XnEtabeAT9V7WJ2XiF5Qw&bvm=bv.150729734,d.c2I
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This research was carried out only for cane arms with can used in all 3 types of cane trucks. 
So that the purpose of this research which to analyze the engineering of cane arm, to Process of 
engineering design, to write the working drawing, and to assess the quality of the engineering design, 
process of design and the working drawing. The operation started with the study of the problems of 
the original product. Then drawing, engineering analysis by finite element analysis (FEA) and product 
design by the FSUDE System analysis this consists of a function analysis, safety analysis, usability 
analysis, design analysis and engineering analysis and synthesis of the design of each side to achieve 
the form of a suitable. After that, write the working drawing on ISO standard.  

Finally, design a quality assessment sheet through an IOC and perform quality assurance in 
engineering analysis, design process and the working drawing by 19 experts from 7 professional groups 
involved. The results show that engineering design is 93.28%, design process is 93.00% and working 
drawing is 92.90%. This is consistent with the 90.00% of hypothesis. In addition, the financial analysis 
showed that the cost of production was 4,701 baht/set 
 

Keywords, Developmental Design, Cane Loading Truck, Cane 
 
1. บทน า 

 ปี 2560 ประเทศไทยปลูกอ้อยกว่า 11,012,839 ไร่[1]   
การเก็บเกี่ยวต้องใช้ทั้งรถตัดอ้อยและรถคีบอ้อย ปัจจุบันรถ
คีบอ้อยมี 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบ 3 ล้อ แบบ 4 ล้อ และแบบ
ติดตั้งกับรถไถ จากการศึกษาพบว่ารถคีบอ้อยแบบ 3 ล้อมี
ต้นทุนการผลิต 850,000 บาท ขาย 900,000 บาท แบบ 4 
ล้อต้นทุนผลิต 780,000 บาท ขาย 850,000 บาท และแบบ
ติดตั้งกับรถไถมีต้นทุนผลิต 250,000 บาท ขาย 300,000 
บาท ตลาดในประเทศมีความต้องการกว่า 1,000 คัน/ปี และ
ขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณการปลูกอ้อย 
นอกจากนั้นมีการส่งออกกว่า 200 คัน/ปี ปัจจุบันมีผู้ผลิตใน
ประเทศกว่า 50 ราย แต่ปัญหาของสถานประกอบการที่เป็น
ผู้ผลิตที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ได้แก่ การออกแบบเชิง
วิศวกรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม การ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม และการเขียนแบบสั่งงานการผลิต 
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความสามารถใน
การออกแบบ วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม รวมทั้งการเขียนแบบ
สั่งงานการผลิต จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดท าโครงการ
จึงมีแนวความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยผู้ประกอบการที่
เป็นผู้ผลิตโดยออกแบบแขรถคีบอ้อยที่สามารถต่อเข้าใช้งาน
ร่วมกับรถคีบอ้อยได้ทั้งแบบ ล้อ ล้อ แบบติดตั้งกับรถไถ และ
สามารถถอดออกจากตังรถได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดต้นทุน
การผลิต มีคุณภาพสูงขึ้น ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
และสร้างความน่าเช่ือถือต่อทั้งผู้ผลิตและลูกค้า ทั้งเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมชุดแขนรถคีบอ้อย 
2.2 เพื่อออกแบบชุดแขนรถคีบอ้อย 
2.3 เพื่อเขียนแบบสั่งงานการผลิตชุดแขนรถคีบอ้อย 
2.4 เพื่อหาคุณภาพของการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม การ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม และแบบสั่งงานการผลิต 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
1. ออกแบบชุดแขนรถคีบอ้อยใหส้ามารถใช้ร่วมกับรถ

คีบอ้อยแบบ 3 รถคีบอ้อยแบบ ล้อ 4 ล้อ และรถ
คีบอ้อยแบบติดตั้งกับรถไถ และสามารถถอดออก
จากตัวรถได้  

  
4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 การศึกษาปัญหาของรถคีบอ้อยแบบเดิม 
 

 
 

รูปที่ 4.1 รูปแบบรถคีบอ้อยแบบ 3 ล้อ[2]  
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4.2 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม ด าเนินการในประเด็น 
วิเคราะห์หาน้ าหนักของชุดแขนและชุดมือคีบ หาแรงอัด
สูงสุดของกระบอกไฮดรอลิค หาแรงอัดสูงสุดของ
กระบอกไฮดรอลิคที่กระท ากับช้ินงาน วิเคราะห์จุดที่คาด
ว่าเกิดความเสียหาย สรุปขนาดแรงที่กระท า และลักษณะ
ของแรงที่มากระท าของแต่ละ ช้ินงาน วิ เคราะห์ เ ชิง
วิศวกรรมด้วยโปรแกรม Solid -Works Simulation 
2015 วิเคราะห์รอยเช่ือมและการวิเคราะห์การรับแรงของ
สกรู และสรุปผลการวิเคราะห์วิศวกรรมและขนาดที่
เหมาะสมของช้ินงาน ดังนี ้

4.2.1 วิเคราะห์น้ าหนัก: โดยป้อนค่าวัสดุลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้น้ าหนักรวม = 885 kg และมีจุด
CG : X = 1355.68  Y = 2522.98  Z = 678.64  mm.   

4.2.2 วิเคราะห์แรงอัดสูงสุดของกระบอกไฮ
ดรอลิกส์ = 32 Mpa. (รูปที่ 4.2) 
 

 

รูปที่ 4.2  แบบกระบอกไฮดรอลคิ 

การค านวณของกระบอกไฮดรอลคิ 
 1.) แรงดันกระบอกไฮดรอลิค = 32 Mpa 
 2.) ระยะยืดต่ าสุด-สูงสุด= 1150 - 1945 mm 
 3.) ∅ กระบอก  = 90 mm    
 4.) ∅ เพลา   =  55 mm 
แทนค่า 

F = 32𝑥106 
𝑁

𝑚2
 x 

𝜋552

4
 𝑚𝑚2x 

𝑚2

106 𝑚𝑚2 …….[1] [3]  

=  76,026.54  N 

= 
76,026.54

1,000
   =   76.27 t 

* สรุป แรงสูงสดุที่กระบอกไฮดรอลิคส่งได ้= 762.70 kN  
4.2.3 วิเคราะห์หาแรงสูงสุดที่กระบอกไฮดรอ

ลิคที่กระท ากับช้ินงาน ดังนี ้
4.2.3.1 หาแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นที่ระยะ

ต่างๆ พบว่าจุดที่ 3 ยาวสูงสุด = 4.20 m จึงวิเคราะห์ที่จุดที่ 
3 เพียงจุดเดียว (รูปที่ 4.4 - 4.4)  

 

 
 

รูปที่ 4.3 แรงสูงสุดที่เกดิขึ้นท่ีระยะต่างๆ 

 

รูปที่ 4.4 ความยาวจากจุดยึดหลกัของชุดแขนคีบอ้อย 
 

4.2.3.2 ค านวณของแรงสูงสุด 
เมื่อน้ าหนักของชุดแขนและมือคีบ = 887 Kg น้ าหนักอ้อย = 
2,600 Kg  น้ าหนักรวม = 3,485 Kg    ≈  3,500 Kg 
การค านวณ 
 M = F x l ………..[2] [4]    

=  35,000 x 4.02  =  141 kN 
*สรุป แรงสูงสุดที่เกิดขึ้นของจุดที่ 3 คือ 141 kN 

4.2.3.3 หาแรงอัดสูงสุดที่กระบอกไฮ
ดรอลิคกระท ากับช้ินงาน เมื่อน้ าหนักชุดมือคีบด้านล่าง = 
245.48 Kg., องศาที่ยกสูงสุด 𝜃  =  55.500 องศา,  β  =  
8.600, α  =  25.900, แรงจากชุดมือคีบด้านล่าง = 245.48 
Kg, น้ าหนักจากการคีบอ้อย = 2,500 Kg, รวมแรงที่มา
กระท า = 2,745.48 Kg   
แทนค่า 

F   = TXSIN[α ∗ β]/SIN β"……..…[3][5]    
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F = 
2745.48 𝑥 𝑆𝑖𝑛 (25.9 𝑥 8.6)

𝑆𝑖𝑛 8.6
 

 = 
1863.3

0.15
 x 1,000 

 = 12.422 kN 
* สรุป  แรงสูงสดุที่กระบอกไฮดรอลิคกระท ากับช้ินงาน = 
12.422 kN 

4.2.4 วิเคราะห์ต าแหน่งที่จะเกิดความเสียหาย 
1. การวิเคราะห์จดุที่จะเกดิความเสียหาย 
2. จุดรับแรงหลัก/เพลายดึกระบอกไฮดรอลิค   
3. จุดรับแรงต่อจากแรงหลัก   
4. จุดรับแรงจากชุดแขนและมือคีบ  
5. จุดเช่ือมต่อชุดแขนและมือคีบ 
6. จุดเช่ือมต่อหลักของชุดมือคีบ  
7. จุดยึดเพลาของมือคีบอ้อย (รูป 4.5)   
8.  

 
รูปที่ 4.5  ภาพประกอบของชุดแขนรถคีบ 

 
4.2.4.1 หาแรงอัดสูงสดุทีก่ระบอกไฮ

ดรอลิคกระท ากับช้ินงาน ณ จุดทีค่าดว่าจะเกิดความเสยีหาย 
เมื่อองศาที่ใช้ประกอบการค านวณ 𝜃  = 89.180, β  = 
0.820, α  = 2.580 

วิเคราะหห์าแรงสูงสุดเท่ากับ 141 KN 
แทนค่า 

F    = TXSIN[α ∗ β]/SIN β"  
 

F    =    
 141000 𝑥 𝑆𝑖𝑛 (2.58 𝑥  0.82)

𝑆𝑖𝑛 0.82
 

      = 
5205.13

0.014
  

     = 363.71 kN     
4.3 วิเคราะหเ์ชิงวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Solid 

Works Simulation 2015 (รูปที่ 4.6) [6] 

  
 
 

รูปที่ 4.6 จุดและทิศทางรับแรงหลัก 
 

4.3.1 การวิเคราะห์แรงที่กระท าต่อช้ินสว่นแต่ละชิ้น  
(ตารางที่ 4.1-4.5)   

 

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์แรงท่ีกระท าต่อช้ินส่วน (ตัวอย่าง
ช้ินส่วนหมายเลขที่ 18 (FS-CLC-A-18) จากท้ังหมด 88 ช้ิน 

รูปช้ินงานที่วิเคราะห์ มวลและความ
หนาแน่น 

คุณสมบัติของวัสดุ 

 

Mass: 1.46737 
kg 
Density: 7,850 
kg/m^3 

Name: AISI 1045 
Steel/Default failure 
criterion:  Max von Mises 
Stress/Yield strength: 
530 N/mm2/Tensile 
strength: 625 N/mm^2 

ตารางที่ 4.2 จุดจับยึดและจดุรับโหลด 
รูปของต าแหน่งท่ีมีการจับยึด รายละเอียดการจับยึด 

 

Entities: 2 face(s) 
Type: Fixed Geometry 

ตารางที่ 4.3 โหลดกระท าต่อช้ินงาน 
รูปของต าแหน่งท่ีมีการจับยึด รายละเอียดการรับแรง 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Apply normal force 
Value: 390,000 N 

ตารางที่ 4.4 Mesh information – Details 
รูปของต าแหน่งท่ีมีการจับยึด รายละเอียดการจับยึด 

 

Total Nodes. : 18020 
Total Elements. : 12016 
Maximum Aspect Ratio : 6180.8 
% of elements with Aspect Ratio 
< 3. : 96.60 

ตารางที่ 4.5 สรุปผลการวเิคราะห ์
Name Type Min of Stress Max Stress 

Stress Von mises 
stress 

0.0172284 
N/mm^2  

54.8232 
N/mm^2  

Displacement displacement 0 mm 0.00313 mm 
SF (N = 9.6) Automatic 9.66744  30,763.20  

ทิศทางที่แรงจากกระบอกไฮดรอลิคกระท า 
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สรุป: ช้ินงานรับแรงอัดและแรงเฉอืน 390 kN เกิด Stress 
0.017-54.82 N/mm.2 Displacement 0 - 0.003 mm. 
ค่า Safety Factor = 9.60 สรุปได้ว่าช้ินส่วนไมเ่กิดความ
เสียหาย = ใช้งานได้, ขนาดที่เหมาะสม = 45 mm. 

4.3.2 การวิเคราะห์รอยเช่ือม 

 

 
รูปที่ 5.6 จุดและทิศทางรับแรงหลัก 

 
1) วิเคราะห์รอยเชื่อม 

- F = 195 KN 
- L = 135 mm. (ขนาดความยาวรอยเช่ือม) 
- t = 10 mm. (ขนาดความหนารอยเช่ือม) 
- 𝜎𝑡(𝐴𝑙𝑙)   = 55 N/mm^2 

   1.1) หาค่าความเค้นเฉือนสูงสดุของแนวเชื่อม 

    จาก 𝜎𝑡 =          
𝐹

2𝑡
  ………………….….. [4][7] 

  =     
195𝑥103

2 𝑥 10
 N/mm2 

=     9,750 N/mm2 
   1.2) หาค่าความเค้นเฉือนสูงสดุ Fmax  

    จาก 𝜎𝑡(𝐴𝑙𝑙)  x √2  x t x lc ……………….…[5] [7] 

=   55x√2x10x135 N/mm2 
 =    105,005.40 N/mm2   
ข. วิเคราะหร์อยเช่ือมท่ีขนานกับแนวแรง 

- F = 195 kN 
- L = 135 mm. (ขนาดความยาวรอยเช่ือม) 
- t  = 10 mm. (ขนาดความหนารอยเช่ือม) 
- 𝜎𝑡(𝐴𝑙𝑙)   = 55 N/mm2 
 

   1.3) หาค่าความเค้นเฉือนสูงสดุของแนวเชื่อม 

จาก 𝜎𝑡 = 
𝐹

2𝑡
 .......................[3][7]    

  = 
195𝑥103

2 𝑥 10
   N/ mm2 

=  9,750 N/ mm2 
* หาค่าความเค้นเฉือนสูงสุด Fmax ที่แนวเช่ือมรับได ้
จากสูตร  𝜎𝑡 =   𝜎𝑡(𝐴𝑙𝑙)  x √2  x t x lc ....[4][7]    

=     55x√2 x 10 x 135  N/ mm2 
 =    105.00 kN/ mm2 

 สรุป: แนวเช่ือมมีแรงกระท า 195 kN  เมื่อความเค้นเฉือน
สูงสุดเกิดขึ้นกับแนวเช่ือม = 9.75 kN/mm2  ค่าความเค้น
เฉือนสูงสุด Fmax ที่แนวเช่ือมรับได้ 105.00 kN/mm2 มีค่า 
Safety (N) = 10.76 ซึ่งไม่ท าให้เกิดความเสียหาย 

4.3.3 วิเคราะหจ์ุดจับยึดของสกร ู
   เมื่อชุดแขนคีบอ้อยยกอ้อยหนัก 2,500 kg  ขณะ
ยกขึ้นสูงสุดแรงทีก่ระท าสูงสุด = 390 kN  (รูปที่ 4.7) 

 
 

รูปที่ 4.7 ต าแหน่งยกสูงสดุของแขนรถคีบอ้อย[2] 
 

1) รายละเอยีดการวเิคราะห ์ 
 - สกรู M 12 x 1.5, รับแรง 30 kN,  เหล็กท่ี
ใช้มาตรฐาน AISI 1030 HR,  ค่า 𝐴𝑠  = 84.30 mm2, สกรู 
6.80 𝜎𝑦 = 480 N/mm2 (รูปที่ 4.8) 

 

B 

จุดท่ียดึดว้ยสกรู  

W = 2,933  kg 
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รูปที่ 4.8 ภาพแบบงานของแผ่นยึดชุดมือคีบ 
2) หาค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน  

F  =      
0.15 + 0.20 

2
 =  0.175[7]    

3) หาความเค้นเฉือนสูงสุด  

 τ = 
𝐹𝑠

𝐴𝑠
   …………….[6][7]    

=   
30000

8 𝑥 84.3
  

 =   44.50   N/mm^2 

4) หาค่า Safety factor (N) = 
480

44.5
 = 10.70  

 สรุป ขนาดสกรูที่เหมาะสม = M12x1.5 จ านวน 8 ตัว  
4.4 ออกแบบชุดแขนคีบอ้อยด้วยทฤษฏี  FSUDE 

System[8] ประกอบด้วย 
F = Functionality = การวิเคราะห์ด้านหน้าท่ี  
S = Safety = การวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย  
U = Usability = การวิเคราะห์ด้านประโยชน์ใช้สอย  
D = Art Design = การวิเคราะห์ด้านศิลปะ  
E = Engineering = การวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  
E = Economic = การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
4.5 เขียนแบบสั่งงานการผลิตตามมาตรฐาน ISO โดย

ใช้โปรแกรม Solid Work ทั้งแบบภาพประกอบ 2 มิติ และ 
3 มิติ เป็นชุดแขน 32 ช้ิน และชุดมือ 56 ช้ิน รวม 88 ช้ิน 
ก าหนดขนาด ผิว พิกัดความเผื่อ ระบบงานสวม และอื่นๆ 
พร้อมตารางรายการวัสดุ (รูปที่ 4.8) 

 

 

 
รูปที่ 4.8 ตัวอย่างแบบสั่งงานการผลิต 

4.6 ประเมินคุณภาพการออกแบบ 
ประเมินคุณภาพใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม ด้านการออกแบบ FSUDE System 
และด้านแบบสั่งงานการผลิตตามมาตรฐาน ISO โดยใช้แบบ
ประเมินที่สร้างขึ้นซึ่งผ่านการวิเคราะห์หาความสอดคล้อง 
(IOC) แล้ว จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญจาก 7 หน่วยงาน จ านวน 
19 คน เป็นผู้ประเมิน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
ของแต่ละด้าน แต่ละคน และเฉลี่ยรวม สุดท้ายสรุปและ
อภิปรายผล 
 

       …………….[7][9]   
 
 
     …………….[8][9]   
 

5. ผลการด าเนินการ 
5.1 ผลการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 

5.1.1 ได้ขนาดของแรงที่กระท ากับช้ินงานแต่ละ
ช้ิน โดยการวิเคราะห์จากการค านวณ และจากการทดสอบใช้
งานจริงของชุดแขนคีบอ้อย  

5.1.2 ได้ผลการวิเคราะห์ความแข็งแรง และการ
รับแรงของช้ินงานแต่ละช้ิน ด้วยโปรแกรม Solid Work 
Simulation 2015  

5.1.3 ได้ผลการวิเคราะห์ขนาดช้ินงานที่มีความ
เหมาะสมในการผลิตชิ้นส่วนเพื่อการผลิตชุดแขนคีบอ้อย  

5.1.4 ได้ผลการวิเคราะห์การหาขนาดรอยเช่ือมที่
เหมาะสมในการผลิตชุดแขนคีบอ้อย  

5.1.5 ได้ผลการวิเคราะห์หาขนาดของสกรูและ
จ านวนสกรูที่เหมาะสมในการผลิตชุดแขนคีบอ้อย  
5.2 ผลการเขียนแบบสั่งงานการผลิต 

5.2.1 ได้แบบสั่งงานการผลิตตามมาตรฐาน ISO 
ประกอบด้วย ภาพประกอบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้

n
iX

X 


n
iXX 
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โปรแกรมSolid Work ทั้งหมด 40 แผ่น รวม 88 ช้ิน 
แบ่งเป็นชุดแขน 32 ช้ิน และชุดมือ 56 ช้ิน 

5.3 ผลการประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 19 คน 
5.3.1 ผลประเมินคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทาง

วิศวกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน = 93.28% 
5.3.2 ผลการประเมินคุณภาพกระบวนการ

ออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน = 93.00% 
5.3.3 ผลการประเมินคุณภาพแบบสั่งงานการ

ผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน = 92.90% 
 
 
สรุปผลการด าเนินงาน: 

 ด าเนินการโดยการวิ เคราะห์ เ ชิงวิศวกรรมทั้ง
ค านวณด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid Work 
Simulation 2015 เพื่อให้ได้วัสดุและขนาดที่เหมาะสม, 
ออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วย FSUDE System ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ด้านหน้าที่การใช้งาน (Function) ด้านความ
ปลอดภัย (Safety) ด้านประโยชน์ใช้สอย (Usability) ด้าน
การออกแบบ (Design) และด้านวิศวกรรม (Engineering) 
พร้อมสังเคราะห์ผลการออกแบบแต่ละด้านเพื่อให้ได้รูปแบบ
ของแขนคีบรถคีบอ้อยที่เหมาะสม จากนั้นเขียนแบบสั่งงาน
การผลิตตามมาตรฐาน ISO ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับ
การผลิตได้ และสุดท้ายหาคุณภาพของการวิเคราะห์เชิง
วิศวกรรม และคุณภาพของแบบสั่งงานการผลิตโดยใช้ใบ
ประเมินคุณภาพที่ออกแบบขึ้นผ่านการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง (IOC) จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพด้าน
การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม ด้านกระบวนการออกแบบ และ
แบบสั่งงานการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 7 กลุ่ม รวม 14 คน 
ปรากฏว่า การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมมีคุณภาพ 93.28% 
กระบวนการออกแบบมีคุณภาพ 93.00% และแบบสั่งงาน
การผลิตมีคุณภาพ 92.90% ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
90.00% ที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ด้าน
การเงินพบว่าการออกแบบข้างต้นสามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตชุดแขนคีบอ้อยได้ 4,701 บาท/ชุด  
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บทคัดย่อ 
โครงการออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีส าหรับติดรถไถนาเดินตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีและ
ประเมินคุณภาพของแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลสี าหรับติดรถไถนาเดินตาม กระบวนการออกแบบเริ่มจากการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการเก็บกะหล่ าปลี ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยหลักการของ Quality Function Development: QFD 
และ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์ FSUDE System ประกอบด้วยการวิเคราะห์ด้านหน้าที่การใช้งาน
(Function) ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านประโยชน์ใช้สอย (Usability) ด้านการออกแบบ (Design) และด้าน
วิศวกรรม (Engineering) จากนั้นสังเคราะห์หลักการทั้งสองเพื่อด าเนินการออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีส าหรับติดรถไถ
นาเดินตาม ออกแบบใบประเมินความสอดคล้องของหัวข้อค าถามด้วยหลักการวิเคราะห์  IOC จากนั้นประเมินคุณภาพ 
แบบสั่งงานการผลิตและแบบภาพ 3 มิติ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ผลการด าเนินงานพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บ
กะหล่ าปลี คือ ขนาดของผลกะหล่ าปี ระยะห่างระหว่างต้นกะหล่ าปี สภาพดินที่ใช้ปลูก และแรงดึงที่ใช้ในการเก็บ
กะหล่ าปลี ตามล าดับ ได้แบบเครื่องเก็บกะหล่ าปีส าหรับติดรถไถนาเดินตามที่ประกอบด้วยแบบสั่งงานการผลิตและแบบ
ภาพ 3 มิติ และผลการประเมินคุณภาพของแบบสั่งงานการผลิตมีคุณภาพ 91.24% แบบภาพ 3 มิติ มีคุณภาพ 95.17% 
ดังนั้นเครื่องเก็บกะหล่ าปีส าหรับติดรถไถนาเดินตามมีคุณภาพเฉลี่ย 90.33 %  และจากการวิเคราะห์ระบบเครื่องที่
ออกแบบสามารถใช้แรงดึงสูงสุดได้ 250 N ที่มุมเอียงสูงสุด 23 องศา เก็บกะหล่ าปีได้สูงสุด 7.83 ตัน/ช่ัวโมง ใช้พนักงาน
ในการท างาน 2 คน ประกอบด้วยคนขับรถไถนาเดินตามและคนจัดเรียงกะหล่ าปี 
ค่าหลัก  การออกแบบ, เครื่องเก็บกะหล่ าป,ี รถไถนาเดินตาม 
 

Abstract 
 

The project presents the design of cabbage harvest machine for plough. The objectives of this project 
were to design cabbage harvest machine and assess the quality of cabbage harvest machine for 
plough. The design process began by studying the factors that affect to cabbage harvest. Studying 
product design using the principles of Quality Function Development (QFD) and production design 
with FSUDE analysis system consists of Function, Safety, Usability, Design and Engineering, then theses 
two principles will be synthesized for the design of cabbage harvest machine for plough. In term of 
evaluation form, researcher will create question by consistency assessment with IOC analysis. 
Afterward, the quality will be evaluated via the production order and 3D model by 5 specialists. The 
results found that factors affect cabbage harvest were size of cabbage, distance between cabbage, 
soil, and the force to pull the cabbage harvest, respectively. Furthermore, the quality of evaluation 
presented that quality of the production order was 91.24% while the 3D model was 95.17%. 
Therefore, the average of quality for cabbage harvest machine was 90.33%. Based on the analysis of 
machine system found that it can use the maximum pull was 250 N, the maximum angle was 23 
degrees, Cabbage harvest up to 7.83 tones/hour while 2 employee including the driver and staff for 
cabbage sort. 
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1. บทน่า 
 กะหล่ าปลี  เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย  
มีพื้นที่ปลูกกะหล่ าปลีทั้งประเทศประมาณ 60,000 ไร่ 
ผลผลิตรวมประมาณ 200,000 ตัน สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศปีละประมาณ 900,000,000 ล้านบาท พื้นที่ปลูก
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศ แหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใน
พื้นที่ภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ปลูกกะหล่ าปลี 48,705 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 9,662 ไร่ 
ภาคกลางจ านวน 2,986 ไร่ และภาคใต้จ านวน 1,305 ไร่ [1] 
 จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีอาชีพเกษตรกรรมและ
เพาะปลูกที่พืชผลทางการเกษตรอยู่ในอันดับต้นๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพทางด้านการเกษตรกรรมที่สร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน คือการปลูกกะหล่ าปลี มีพื้นที่ปลูกทั้ง
จังหวัดประมาณ 269 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 700 ตัน 
สร้างรายได้รวม 3,811,000 บาท ต่อปี [2] จากการศึกษา
ขั้นตอนในการปลูกกะหล่ าปลี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม การ
ปลูก จวบจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมีความน่าสนใจเพราะในขั้นตอนดังกล่าวต้องแข่งขัน
กับเวลาเพื่อให้ได้หัวกะหล่ าปลีที่สดใหม่ และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์การรับซื้อ หากใช้ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตนาน 
อาจส่งผลให้คุณภาพของกะหล่ าปลีลดลง ท าให้ราคาขาย
ลดลง ขาดทุน และไม่คุ้มกับค่าแรงของเกษตรกร ใน
กระบวนการเก็บกะหล่ าปลี ต้องใช้แรงงานคนเก็บกะหล่ าปลี 
ซึ่งใช้มีดเป็นอุปกรณ์ในการตัด และเข้าสู่ขั้นตอนการคัดแยก
ขนาดเพื่อบรรจุใส่ถุง ในการเก็บกะหล่ าปลี จะใช้เวลา
ประมาณ 10 วินาที ต่อต้น ใน 1 ไร่ จะปลูกกะหล่ าปลี
ประมาณ 10,000 ต้น ต้องใช้เวลาประมาณ 27 ช่ัวโมงต่อ
แรงงาน 1 คน การเก็บกะหล่ าปลีในปัจจุบันใช้แรงงาน
ประมาณ 5 คน ต่อการเก็บผลผลิต 1 ไร่ การใช้แรงงานคน
ในการเก็บผลผลิตจะต้องใช้ต้นทุนท่ีสูง การเก็บหัวกะหล่ าปลี
ในปัจจุบันของพื้นที่ดังกล่าวมีการจ่ายค่าแรงที่สูง โดยเฉลี่ย 
250 บาท ตอ่คน ท าให้ผู้ปลูกกะหล่ าปลีในพื้นที่ดังกล่าวต้อง
จ่ายค่าแรงในการเก็บผลผลิตรวมประมาณ 336 ,250 บาท 
ต่อปี [2] จากการศึกษาข้อมูลเครื่องเก็บกะหล่ าปลีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน พบว่ามีเฉพาะในต่างประเทศ โดยตัวเครื่องจะยึดติด
กับรถแทรกเตอร์ 85 แรงม้า มีขนาดกว้าง 1.82 เมตร ยาว 
7.62 เมตร สูง 2.43 เมตร และมีน้ าหนักมากถึง 2.85 ตัน 
สามารถเก็บเกี่ยวได้วันละ 200-250 ตันต่อวัน [4] ซึ่งไม่
เหมาะต่อการเก็บกะหล่ าปลีในภูมิประเทศของประเทศไทยที่
นิยมปลูกกันตามเนินเขา พื้นที่ลาดเอียง หรือพื้นที่เกษตรที่มี
ขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีราคาสูง หากมีเครื่องเก็บกะหล่ าปลีที่มี
ราคาไม่แพงและมีขนาดเล็กสามารถต่อเข้าใช้งานร่วมกับรถ

ไถนาเดินตามได้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนในการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดท าโครงการจึงมี
แนวความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเกษตรกร โดย
ออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีที่สามารถต่อเข้าใช้งานร่วมกับ
รถไถนาเดินตาม 9-16 แรงม้า ส่งก าลังด้วยระบบไฮดรอลิก
และสามารถถอดออกได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยมีล าดับขั้นตอน
การท างานคือ ดึงถอน ตัดราก และล าเลียง เพื่อทดแทน
แรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการสร้างความสะดวก
ต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่า
แรงงานคน ลดระยะเวลาในการเก็บผลผลิต และลดความ
เสียหายของผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว อีกท้ังเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลี 
2.2 เพื่อหาคุณภาพแบบสั่งงานการผลิตและแบบภาพ 

3 มิติ 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
3.1  ออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีให้สามารถเก็บ

กะหล่ าปลีได้สูงสุด 7 ตัน/ช่ัวโมง 
3.2 เครื่องเก็บกะหล่ าปลีเก็บได้เฉพาะพื้นท่ีราบเท่านั้น 

 

4. วิธีการด่าเนินงาน 
4.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บกะหล่ าปี 

4.1.1  ศึกษาลักษณะทางกายภาพการปลูก 
กะหล่ าปลีจาก Internet และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และศึกษาจากการลงพื้นที่ปลูกจริง 

4.1.2  ศึกษาแรงที่ ใ ช้ในการดึงกะหล่ าปี  จาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.3 ศึกษาแรงท่ีเหมาะสมในการบีบกะหล่ าปี 
4.2 ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4.2.1 หลักการออกแบบด้วย Quality Function 
Development: QFD  

4.2.2 หลั กการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ด้ วยกา ร
วิเคราะห์ FSUDE System  

4.3 สังเคราะห์หลักการ QFD กับ FSUDE และการ
ออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีส าหรับติดรถไถนา
เดินตาม 

4.4 ประมินคุณภาพของแบบสั่งงานการผลิตและภาพ 
3 มิติ  
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5. ผลการด่าเนินงาน 
5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บกะหล่ าปีประกอบด้วย 

5.1.1 ลักษณะทางกายภาพการปลูกกะหล่ าปลีเป็น 
ผักที่อยู่ ในตระกูล Cruciferae มี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Brassicaoleracea var. capitata Linn ระยะการปลูก 
ระหว่างต้นและระหว่างแถวที่เหมาะสมคือ 40 X 40 
เซนติเมตร การปลูกอาจปลูกเป็นแบบแถวเดียวหรือแถวคู่ก็
ได้ โดยในพื้นที่ปลูก 1 ไร่  จะปลูกกะหล่ าปลีประมาณ 
10,000 ต้น ดังรูปที่ 1 ขนาดของหัวกะหล่ าปลีมีขนาดความ
กว้างประมาณ 5-8 นิ้ว ดังรูปที่ 2 ขนาดของล าต้นมีขนาด
ตั้งแต่ 2-4 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3 ความสูงของหัวกะหล่ าปลี
จากพื้นดินประมาณ 2-8 เซนติเมตรดังรูปที่ 4 ลักษณะของ
รากมีลักษณะเป็นรากค้ าจุนหยั่งลึกลงไปในดินประมาณ 10 
เซนติเมตร และจะมีรากแขนงกระจายอยู่รอบๆ รากค้ าจุนดัง
รูปที ่6 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่1 ระยะปลูกระหว่างต้นกะหล่ าปล ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ขนาดของหัวกะหล่ าปล ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ขนาดของล าต้นกะหล่ าปล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4 ความสูงของหัวกะหล่ าปล ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ลักษณะของราก 
 

5.1.2  Mikio KANAMITSU and Kenji  
YAMAMOTO ได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและแรงดึง
จากผักกาดขาวปลีทั้ง 8 สายพันธุ์ สามารถสรุปข้อมูล
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของผักกาดขาวปลี คือ แรงที่ใช้ใน
การตัดหัวผักกาดขาวปลีจะขึ้นอยู่กันลักษณะพื้นดิน โดยแรง
ดึงท่ีเหมาะสมคือ แรงเฉลี่ย 110 N จะต้องดึงรากผักกาดขาว
ปลีออกจากดินอ่อน และต้องใช้ก าลังถึง 250 N ในการดึง
รากผักกาดขาวปลีจากดินหนัก [5] 

5.1.3 แรงที่เหมาะสมในการบีบหัวกะหล่ าปลีที่ไม่
ท าให้ผลผลิตเสียหาย ผู้วิจัยได้ท าการทดลองเพื่อหาแรงที่
มากที่สุดที่ท าให้กะหล่ าปลีเกิดการเสียหาร ได้ผล คือ แรงที่
ท าให้กะหล่ าปลีเสียหายเท่ากับ 257 N ดังนั้นแรงท่ีเหมาะสม
ในการบีบหัวกะหล่ าปลีต้องไม่เกิน 257 N 

5.2 แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ ์
5.2.1 การออกแบบด้วย Quality Function  

Development: QFD [6]เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หรือ
แปลงหน้าที่ทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมาก
ในการออกแบบวิศวกรรม โดยปัจจัยที่มีความส าคัญมากท่ีสุด
และเป็นจุดเริ่มต้นของการท าการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
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QFD คือข้อมูลความต้องการของลูกค้า (Voice of 
Customer) การด าเนินงาน QFD จะต้องสร้างบ้านคุณภาพ 
(House of Quality) ดังรูปที่ 6 แสดงรายละเอียดของบ้าน
คุณภาพซึ่งประกอบด้วยห้าส่วนใหญ่ๆ ส่วน (A) เป็นความ
ต้องการของลูกค้า ส่วน (B) เป็นล าดับความส าคัญของความ
ต้องการของลูกค้าและการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ส่วน (C) 
เป็นคุณลักษณะทางคุณภาพหรือคุณลักษณะวิศวกรรม ส่วน 
(D) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วน A กับ ส่วน C ส่วน (E) 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางวิศวกรรมประเภท
ต่างๆ (F) เป็นล าดับความส าคัญของคุณลักษณะทาง
วิศวกรรมและผลการเปรียบเทียบคู่แข่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่6 บ้านคุณภาพ 
 

 จากการวิเคราะห์ด้วยหลักการของ Quality Function 
Development: QFD ได้ความต้องการของลูกค้าเรียง
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. มีระบบควบคุมการท างานง่าย และปลอดภัย 
2. การดึงถอนกะหล่ าปลีที่ง่ายและรวดเร็ว 
3. ล าเลียงกะหล่ าปลีเข้าชุดตัดรากสะดวกและรวดเร็ว 
4. ขนาดของตัวเครื่องกะทัดรัด 
5. ใช้กับต้นก าลังได้หลากหลาย 
6. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

 

5.2.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์  
FSUDE System [7] ทฤษฏีด้านการวิเคราะห์การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร FSUDEE SYSTEM โดยก าหนด
ประเด็นปัญหาในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

F = Functionality = การวิเคราะห์ด้านหน้าที่แบ่ง
ออกเป็นหน้าท่ีหลัก และหน้าท่ีรอง  

S = Safety = การวิเคราะห์ด้านความปลอกภัยแบ่ง
ออกเป็นความปลอดภัยต่อบุคคล ความปลอดภัยต่อตัว

ผลิตภัณฑ์เอง ความปลอดภัยต่ออาคาร สถานที่ ความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  

U = Usability = การวิเคราะห์ด้านประโยชน์ใช้สอย
แบ่งออกเป็นความสะดวกสบายในการใช้งาน การเคลื่อนย้าย 
การขนส่ง การถอดประกอบ การบ ารุงรักษา  

D = Art Design = การวิเคราะห์ด้านศิลปะแบ่งออกเป็น
ทฤษฎีของสี หลักสรีระศาสตร์ หรือกายศาสตร์ของมนุษย์ 
ความสวยงาม ความทันสมัย ขนาด รูปร่าง รูปทรง และรูป
แบ สัดส่วน ช่วงระยะ ความสมดุล ฯลฯ 

E = Engineering = การวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมแบ่ง
ออกเป็นความสามารถเข้ากันได้กับระบบสากล ด้านการ
ออกแบบ วิเคราะห์ ค านวณ เชิงวิศวกรรม ด้านการเขียน
แบบสั่งงานผลิต ด้านกรรมวิธีการผลิต  

E = Economic = การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
แบ่งเป็น ด้านเงินลงทุน ด้านต้นทุน ด้านผลตอบแทน/ก าไร
ขาดทุน  

5.3 สังเคราะห์หลักการ QFD กับ FSUDE และการ
ออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลสี าหรับติดรถไถนาเดินตาม 

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา หลักการ QFD กับ 
FSUDE การสังเคราะห์หลักการทั้งสองของการออกแบบ
เครื่องเก็บกะหล่ าปลีตามลักษณะขององค์ประกอบต่างๆ 
และรายละเอียดการออกแบบที่ได้จากการศึกษาความ
ต้องการของลูกค้า จากการสังเคราะห์หลักการ QFD กับ 
FSUDEแนวความคิดของการออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลี 
มีองค์ประกอบท่ีก าหนดดังนี้ 

1. รูปลักษณ์ที่สวยงาม 
2. หน้าท่ีการท างาน (เก็บกะหล่ าปลอีย่างมีคุณภาพ) 
3. โครงสร้างที่แข็งแรง 
4. ชุดส่งก าลังที่เหมาะสม 
5. ใบตัดรากท่ีปรบัเลีย่นได้ง่าย 
6. การล าเลียงและทางเข้า-ออกของกะหล่ าปล ี
7. การซ่อมบ ารุงที่สะดวกรวดเร็ว 
จากองค์ประกอบการออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีทั้ง 

7 ประการ สามารถน าแนวทางดังกล่าวออกแบบไดด้ังนี้ 
1. แนวคิดด้านรูปลักษณ์ได้ออกแบบให้มีรูปทรงปริซึม

สี่เหลี่ยมผืนผ้าดังที่มีมุมโค้งมน ซึง่มีความสวยงามและรูปทรง
กระทัดรัดทันสมัยน่าใช้ 

2. แนวคิดด้านหน้าที่การท างานการเก็บกะหล่ าปลี 
ออกแบบให้บีบดึงด้านข้างหัวกะหล่ าปลี ซึ่งจะถูกบีบแน่น
โดยสายพานล าเลียงแล้วล าเลียงเคลื่อนที่ผ่านใบตัดท าให้หัว
กะหล่ าปลีถูกสัมผัสน้อยกว่า การบีบกดด้านบนที่หัว
กะหล่ าปลีต้องถูกดึงถอนและตัดรากพร้อมๆกัน ดังรูปท่ี 7 
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รูปที ่7 แนวคิดการดึงหัวกะหล่ าปลีจากด้านข้าง 
 

3. แนวความคิดด้านโครงสร้างมีการก าหนดลักษณะ
โครงสร้างภายในให้เข้ากับรูปลักษณ์ตามแนวความคิด
ทางด้านรูปลักษณ์ โดยมีการเลือกใช้วัสดุที่เป็นเหล็กโดยจะ
ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานในการประกอบโครงสร้างโดยมีการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติเพื่อเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

4. แนวความคิดด้านการส่งก าลังเลือกลักษณะการส่ง
ก าลังด้วยระบบไฮดรอลิกเพราะมีการถ่ายทอดก าลังงานได้
มากจากอุปกรณ์ขนาดเล็กเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นต้น
ก าลังของเครื่องที่ต้องการแรงในการดึงถอนกะหล่ าปลี ≥250 
นิวตัน บังคับและปรับแต่งความเร็วได้ง่าย การควบคุมง่าย
เพราะมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน โดยเลือกใช้ก าลังจากรถไถนาเดินตามมาเป็นก าลัง
ในการหมุนปั้มไฮดรอลิกเพื่อสร้างปริมาณการไหลของน้ ามัน 
เพราะเครื่องเก็บกะหล่ าปลีที่ออกแบบขึ้นจะน ามาต่อเข้าใช้
งานร่วมกับรถไถนาเดินตาม 

5. แนวความคิดในการออกแบบใบตัดหัวกะหล่ าปลีที่
ตัดหัวกะหล่ าปลีครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ จากการศึกษา
รูปแบบการตัดกะหล่ าปลีด้วยมือในปัจจุบันจะใช้มีดที่มี
ลักษณะโค้ง โดยคมมีดจะอยู่ด้านในมีขายอยู่ทั่วไปจึงมี
แนวความคิดที่จะน าใบมีดอุตสาหกรรมมาใช้ในการตัดหัว
กะหล่ าปลีเพราะใบมีดชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มี
ความคมและมีลักษณะโค้งมนสามารถตัดหัวกะหล่ าปลีได้ใน
ครั้งเดียวดังรูปที ่8 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8 ลักษณะของใบมีดตดั 
 

6. แนวความคิดในการล าเลียงและทางเข้า-ออกของ
กะหล่ าปลี  มาจากเกณฑ์การรับซื้อของตลาดที่ต้องได้
คุณภาพตามเกณฑ์การรับซื้อ มีการบอบช้ าจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตน้อยที่สุด จึงมีแนวความคิดที่จะน าสายพานล าเลียง
มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเพื่อให้ในขั้นตอนการเก็บ
เกี่ยวหัวกะหล่ าปลีมีพื้นท่ีที่ถูกสัมผัสน้อยที่สุดดังรูปที่ 9 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9 ลักษณะของการล าเลียง 
 

7. แนวความคิดในการออกแบบด้านการซ่อมบ ารุง มา
จากเครื่องจักรทั่วๆไป ให้ผู้ใช้งานสามารถซ่อมบ ารุงได้ด้วย
ตัวเอง ออกแบบให้ลักษณะของเครื่องเก็บกะหล่ าปลีมีความ
ซับซ้อนน้อยที่สุด และอะไหล่ที่ใช้สามารถหาซื้อได้ตาม
ท้องตลาดทั่วไป 

จากแนวคิดการออกแบบทั้ง 7 ขั้นตอน ได้รูปลักษณ์
และหลักการท างาน ดังรูปที่ 10 และ 11 และการน าเครื่อง
ไปติดตั้งกับรถไถนาเดินตามดังรูปที่ 12 และ 13 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ลักษณะการล าเลียงกะหล่ าปลดี้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่11 ลักษณะการดึงล าเลียงกะหล่ าปล ี
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รูปที ่12 ลักษณะการขับรถไถนาเพือ่เก็บกะหล่ าปล ี
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่13 ลักษณะการเก็บกะหล่ าปลีด้านหน้า 
 
         ส าหรับการยกร่องพื้นดินเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการ
ปลูกกะหล่ าปลี  จึงออกแบบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีให้สามารถ
ท างานได้ในระดับความสูงของพื้นดินที่แตกต่าง โดยระดับ
สูงสุดของพื้นดินที่แตกต่างที่เครื่องสามารถใช้งานได้คือ 10 
เซนติเมตร ก าหนดได้จากองศาในการเก็บเกี่ยวที่ 15-23 
องศาดังรูปที่ 16  ซึ่งเครื่องเก็บกะหล่ าปลีสามารถใช้งานได้
ทั้งในกรณีการยกร่องและพื้นดินมีความลาดเอียง ดังรูปที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่14 ลักษณะการเก็บกะหล่ าปลีเมื่อพ้ืนเอียง 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่15 ลักษณะการเก็บกะหล่ าปีเมื่อพ้ืนสูงกว่าผล
กะหล่ าปล ี

ส าหรับการเขียนแบบสั่งงานการผลิต ได้ท าการ
เขียนแบบสั่งงานการผลิตเครื่องเก็บกะหล่ าปลี โดยได้มีการ
จัดเรียงหมายเลขแบบหรือรหัสช้ินงานประกอบด้วย ช่ือย่อ
บริษัท รหัสรุ่นที่ผลิต รหัสชุดใหญ่ รหัสชุดย่อย และรหัส
หมายเลขช้ินงาน จะแสดงดังตัวอย่างตารางรายการวัสดุและ
การท า Working Drawing of Running Number  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่16 แบบภาพแยกช้ินสามสติ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่17 การประกอบเครื่องเก็บกะหล่ าปลีเข้ากับรถไถนา

เดินตาม 
 

5.4 ผลการประเมินคณุภาพของแบบสัง่งานการผลติ
และภาพ 3 มิต ิ
 ผลการประเมินคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 
ท่าน ได้ผลของแบบสั่งงานการผลิตมีคุณภาพ 91.24% แบบ
ภาพ 3 มิติ มีคุณภาพ 95.17% ดังนั้นเครื่องเก็บกะหล่ าปี
ส าหรับติดรถไถนาเดินตามมีคุณภาพเฉลี่ย 90.33 %   
 

6. สรุปผลการด่าเนินงาน 
 การหาคุณภาพแบบสั่ ง งานการผลิ ต  โดยผ่ าน
กระบวนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่งได้ผล
การประเมินคุณภาพด้านแบบสั่งงานการผลิต จากผู้ประเมิน
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ท่านที่ 1 คา่เฉลี่ย 89.38% ท่านที่ 2 ค่าเฉลี่ย 91.25% ท่าน
ที่ 3 ค่าเฉลี่ย 90.63% ท่านที่ 4 ค่าเฉลี่ย 93.75% และท่าน
ที่ 5 ค่าเฉลี่ย 90.63% ดังนั้ผลการประเมินด้านแบบสั่งงาน
การผลิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.24% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ที่ 90% และการประเมินแบบภาพ 3 มิติ ท่านที่ 1 
ค่าเฉลี่ย 95.3% ท่านท่ี 2 ค่าเฉลี่ย 91.3% ท่านที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
98.7% ท่านที่ 4 ค่าเฉลี่ย 94.7% และท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ย 
95.9% ดังนั้ผลการประเมินด้านแบบภาพ 3 มิติ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.7% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 90%และ
จากการวิเคราะห์ระบบเครื่องที่ออกแบบสามารถใช้แรงดึง
สูงสุดได้ 250 N ที่มุมเอียงสูงสุด 23 องศา เก็บกะหล่ าปีได้
สูงสุด 7.83 ตัน/ช่ัวโมง ใช้พนักงานในการท างาน 2 คน 
ประกอบด้วยคนขับรถไถนาเดินตามและคนจัดเรียงกะหล่ าปี 
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การออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อสร้างถังน ้ามัน 
The Design of fixture to create an oil tank. 
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บทคัดย่อ 
โครงการออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อสร้างถังน  ามัน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบอุปกรณ์จับยึดและประเมินคุณภาพของ
แบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อสร้างถังน  ามัน กระบวนการออกแบบเริ่มจากการศึกษาปัจจัยที่ท าให้การสร้างถังน  ามันเกิดความ
ล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์ FSUDE System ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ด้านหน้าที่การใช้งาน(Function) ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านประโยชน์ใช้สอย (Usability) ด้านการออกแบบ 
(Design) และด้านวิศวกรรม (Engineering) จากนั นออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์จับยึด ออกแบบใบประเมินความ
สอดคล้องของหัวข้อค าถามด้วยหลักการวิเคราะห์  IOC จากนั นประเมินคุณภาพ แบบสั่งงานการผลิตและแบบภาพ 3 มิติ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ผลการด าเนินงานพบว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสร้างถังน  ามันที่ล้าช้า คือ ขนาดความกว้างของ
แคดซีรถแต่ละยี่ห้อมีขนาดไม่เท่ากัน และผลการประเมินคุณภาพของแบบสั่งงานการผลิตมีคุณภาพ 86.38% แบบภาพ 3 
มิติ มีคุณภาพ 89.86% ดังนั นออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อสร้างถังน  ามันมีคุณภาพเฉลี่ย 88.12 %   
ค้าหลัก  การออกแบบ, อุปกรณ์จบัยึด, ถังน  ามัน 
 
 

Abstract 
The project presents the design of a fixture to create an oil tank. The objectives of this project were to design the jigs 
and assess the quality of the jigs to produce an oil tank. The design process began by studying the factors that lead to 
oil tanks production delays and deteriorates. Studying production design using the principle of FSUDE analysis 
system consists of Function, Safety, Usability, Design and Engineering, then to design and drawing a jigs device. In 
term of evaluation form, researcher will create question by consistency assessment with IOC analysis. Afterward, the 
quality will be evaluated via the production order and 3D model by 5 specialists. The results showed that the main 
factor affecting oil tank construction delayed were width of caddy because each card brand has not equaled. 
Furthermore, the quality of evaluation presented that quality of the production order was 86.38% while the 3D model 
was 89.86%. Therefore, the average of quality for jigs design to create oil tank was 88.12% 
 
Keywords: Design, Jig, Fixture, Oil tank 
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1. บทน้า 
 โรงงานเอยูเอ็นการช่าง มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ถังน  ามัน 
ด าเนินกิจการผลิตถังน  ามันและชิ นส่วนต่างๆของถังน  ามัน
ตามความต้องการของลูกค้าทั่วไปในเขตภาคอีสาน รวมถึงมี
บริการการซ่อมถังน  ามันและหัวจ่ายน  ามันด้วย ดังรูปที่ 1 รูป
ที่ 2 และรูปที่ 3 โรงงานมีพนักงานประมาณ 10 - 15 คน  
ปัจจุบันกระบวนการผลิตถังน  ามันของโรงงานจะอาศัย
แรงงานเฉพาะกลุ่มและทักษะฝีมือจากช่างเฉพาะทาง ท าให้
การผลิตชิ นส่วนต่างๆของถังน  ามันและการประกอบถังน  ามัน
เกิดความผิดพลาด ส่งผลเสียต่อการผลิต ท าให้ก าลังการผลิต
ของโรงงานไม่คงที่ ไม่สามารถก าหนดเวลาส่งมอบงานกับ
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถควบคุมกระบวนการ
ผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ซึ่งจากประเด็นปัญหาดังกล่าว
ได้วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา พบว่าสาเหตุ คือ 
ขาดอุปกรณ์ช่วยจับยึดในกระบวนการผลิต  ดังนั นแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหา คือ ออกแบบอุปกรณ์จับยึดถังน  ามัน เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ น 
ตลอดจนสามารถลดเวลาในการผลิตและความสูญเปล่าใน
ขั นตอนการปฏิบัติงานได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ถังน  ามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วิเคราะห์การสร้างถังน  ามนั 

 
 

รูปที่ 3 ขนาดของแคดซี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพือ่ออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดเพื่อสร้างถังน  ามัน 
2.2 เพื่อหาคุณภาพแบบสั่งงานการผลิตและแบบภาพ 

3 มิติ 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
- ออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดเพื่อสร้างถังน  ามันในส่วน 
     ของการติดตั งแคดซี 

 

4. วิธีการด้าเนินงาน 
4.1.1 ออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อสร้างถังน  ามัน 

 ออกแบบโดยใช้หลักการของ FSUDEE SYSTEM [1] 
ประกอบด้วย 

- F = Functionality = การวิเคราะห์ด้านหน้าที่การ
ใช้งาน 

- S = Safety = การวิเคราะห์ด้านความปลอกภัย 
- U = Usability = การวิเคราะห์ด้านประโยชน์ใช้สอย 
- D = Art Design = การวิเคราะห์ด้านศิลปะ 
- E = Engineering = การวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 
4.1.2 สเกตแบบ 
4.1.3 เขียนแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อสร้างถังน  ามัน โดย

การศึกษาแนวทางการออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงานท่ี
มีหลักการคือ การก าจัดการเคลื่อนที่ 12 ทิศทาง[2] โดยใช้
หลักการเขียนแบบมาตรฐาน ISO ใช้ระบบการมองภาพมุมที่ 
1 [3] 

4.1.4 Simulation 
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4.1.5 ประมินคุณภาพของแบบสั่งงานการผลิตและ
ภาพ 3 มิติ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินหัวข้อค าถาม
จ านวน 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอุปกรณ์น า
เจาะจ านวน 5 ท่าน 
5. ผลการด้าเนินงาน 

5.1 แนวคิดการออกแบบอุปกรณ์จับยดึเพื่อสรา้งถังน  ามัน 
ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตารางแนวคิดการออกแบบอุปกรณ์จับยึด 
หลักการ แนวคิดการออกแบบอุปกรณ์จับยึด 

Functionality ออกแบบใหจ้ับยึดแคดซไีด้อย่างแม่นย า 
โดยใช้คานรองรับและมตีัวปรับ

ต าแหน่ง 
Safety ออกแบบใหม้ีความปลอดภัย 

Usability ออกแบบให้รูปร่างกะทัดรดั สามารถ
เคลื่อนย้ายไดส้ะดวกและรวดเร็ว ปรับ

ต่ าแหน่งได้ง่าย 
Art Design ออกแบบใหรู้ปทรงมีความสวยงาม 
Engineering ออกแบบใหร้ับน  าหนักของถังน  ามันได ้

 
5.2  สเกตแบบงานอุปกรณ์จับยดึ ด าเนินการจากแนวคิด 

ของการออกแบบให้ออกมาเป็นรปูร่าง โดยคดิเป็นภาพรวม
ของอุปกรณ์จากนั นแยกย่อยเป็นชิ นงาน ดังตัวอย่างรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4 แบบอุปกรณ์จับยดึ 
 

5.3 เขียนแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อสรา้งถังน  ามันโดยใช้ 
มาตรฐานการเขียนแบบ ISO การมองภาพระบบมุมที่ 1 ดัง
ตัวอย่างแบบงานรูปที่ 5m./ 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5 ภาพประกอบอุปกรณ์จับยดึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 ตัวอย่างแบบสั่งงานการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 ตัวอยา่งแบบสั่งงานการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 ตัวอย่างแบบสั่งงานการผลิต 
 

5.4 การท างานอุปกรณ์จบัยึดและลักษณะการจับยึด 
5.4.1 การท างานอุปกรณ์จบัยึด จะท าการวางคาน

ของถังน  ามัน โดยปรับขนาดใหไ้ดต้ามขนาดของแคดซีแต่ละ
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รุ่น 
5.4.2  ลักษณะการจับยดึจะจับยึดโดยลอ๊กด้วยสกรู

ที่ได้ออกแบบไว้ในแตล่ะช่วง 
 
 

5.5 การ Simulation เป็นการจ าลองชิ นงานเพื่อให้เห็น
การท างานก่อนน าไปผลิตจริง ดังตัวอย่างรูปที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 การปรับขนาดของอุปกรณ์จับยดึ 

 
5.6 การประมินคุณภาพของแบบสั่งงานการผลิตและ

ภาพ 3 มิติ โดยการออกแบบใบประเมินความสอดคล้องของ
หัวข้อค าถามด้วยหลักการวิเคราะห์  IOC จากนั นประเมิน
คุณภาพ แบบสั่งงานการผลิตและแบบภาพ 3 มิติ โดย
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ผลการด าเนินงานพบว่า ปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อการสร้างถังน  ามันที่ล้าช้า คือ ขนาดความกว้างของ
แคดซีรถแต่ละยี่ห้อมีขนาดไม่เท่ากัน และผลการประเมิน
คุณภาพของแบบสั่งงานการผลิตมีคุณภาพ 86.38% แบบ
ภาพ 3 มิติ มคีุณภาพ 89.86% ดังนั นออกแบบอุปกรณ์จับ 
ยึดเพื่อสร้างถังน  ามันมีคุณภาพเฉลี่ย 88.12 %   
 

6. สรุปผลการด้าเนินงาน 
จากการด าเนินงานออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อสร้างถัง

น  ามัน พบว่าแบบสั่งงานการผลิตมีคุณภาพ 86.38% และ
แบบภาพ 3 มิติมีคุณภาพ 89.86% แสดงให้เห็นว่าการ
ออกแบบมีคุณภาพสามารถน าแบบงานี ไปผลิตได้จริง ซึ่งจะ
ช่วยให้การผลิตถังน  ามันของโรงงาน AUN การช่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ น 
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การออกแบบและพัฒนาการวัดข้อไหล่ด้วยตนเองจาก TAN Scale สู่รูปแบบการท า   
แอปพลิเคชันส าหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

 

The Design and Development of Traditional TAN Scale to Android 
Smartphone Application for Breast Cancer Patients 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสมาร์ตโฟนมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกิจกรรมประจ าวัน ถือเป็นการดีอย่างยิ่งหากสามารถน า
ความสามารถของสมาร์ตโฟนมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการศึกษา  
ครั้งนี้ได้มีการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อทดแทนการใช้เครื่องมือวัดข้อไหล่ในการติดตามภาวะ
ข้อไหล่ติดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อลดต้นทุนด้านการรักษาพยาบาลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบตรวจสอบผู้ป่วยแบบไร้สายโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
แอปพลิเคชันสมาร์ตโฟนอาศัยการท างานของกล้องที่ติดมาพร้อมกับตัวเครื่องและซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการ       
แอนดรอยด์ รูปถ่ายที่ได้ถูกน ามาเปรียบเทียบกับต าแหน่งของระนาบอ้างอิงในการก าหนดช่วงการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับเกณฑ์มาตรฐานในการระบุการด าเนินไปของอาการข้อไหล่ติดเพื่อสนับสนุนแนวทางการรักษา
ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันสมาร์ตโฟนใช้งานได้ดีบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ   
แอนดรอยด์ ข้อผิดพลาดของรูปภาพผลลัพธ์น้อยกว่า 5 องศาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ การออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันสมาร์ตโฟนนี้สามารถเป็นต้นแบบในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ติดตามผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะข้อไหล่ติดและอาการ
ปวดไหล่  
ค าหลัก  เครื่องมือวัดข้อไหล่ตนเอง ภาวะข้อไหล่ติดและอาการปวดไหล่ แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 
Abstract 
Smartphone technology is widely used in daily activities.It becomes common to apply the 
performance of Smartphone applications for use as medical devices.In this study, Smartphone 
application is designed and developed to replace the TAN (Thai Arthrometric Navigator) scale for 
monitoring progressive symptom of frozen shoulder after breast cancer surgery (post operation). The 
purposes of this research project are to reduce healthcare cost and enhance usability of wireless 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1392 

 

patient monitoring system, especially for breast cancer patients at the National Cancer Institute (NCI) 
of Thailand. This Smartphone application uses a built-in camera and software in Android Smartphone.  
Pictorial illustrations taken from the Android Smartphone are compared to the positioning of 
reference plane in determining range of motion of patients and determining the progressive stage at 
supporting the care of individual patient. Findings indicate that this Smartphone application is used 
just fine on different Android Smartphone. The mistake of pictorial illustration is less than 5 degrees, 
which pass clinically acceptable criteria. This design and development of the Smartphone application 
would influence the new generation of Smartphone patient monitoring system for patients with 
frozen shoulder and shoulder pain.    
Keywords:  TAN Scale, Frozen Shoulder and Shoulder Pain, Breast Cancer Patients, Android 
Smartphone Application, National Cancer Institute (NCI) of Thailand 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสมาร์ตโฟนมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในกิจกรรมประจ าวัน ถือเป็นการดีอย่างยิ่งหาก
สามารถน าความสามารถของสมาร์ตโฟนมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ลดความยุ่งยากในการใช้งานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใน
การศึกษาครั้งน้ีได้มีการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบน
สมาร์ตโฟนเพื่อทดแทนการใช้เครื่องมือวัดข้อไหล่ในการ
ติดตามภาวะข้อไหล่ติดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ภาวะข้อ
ไหล่ติดเป็นภาวะที่มีการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลง ซึ่ง
สามารถวัดได้จากค่าองศาข้อไหล่ที่ลดลง หรืออาจสังเกตได้
จากอาการยกแขนไม่ขึ้น หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้
ตามปกติ อุบัติการณ์การเกิดภาวะข้อไหล่ติดพบได้สูงจาก
การผ่าตัดมะเร็งเต้านม ซึ่งภาวะนี้มักจะส่งผลรบกวนต่อการ
ใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยหรือลดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
 จากข้อมูลที่ได้รับจากงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ พบว่า ภาวะข้อไหล่ติดนั้นสามารถเกิดได้ใน
กลุ่มผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทุกประเภทไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับ
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมเท่านั้น และทางสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือวัดข้อไหล่ตนเอง ที่มีช่ือว่า Thai 
Arthrometric Navigator Scale (TAN Scale) จัดท าขึ้นใน
ลักษณะแผ่นป้ายเพื่อเป็นแนวทางในการวัดเบื้องต้นเพื่อให้
ทราบผลทางคลินิกที่รวดเร็ว แต่ถึงกระนั่นก็มีข้อเสียคือ 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าต่อแผ่นสูง ล าบากในการ
เคลื่อนย้ายในกรณีที่ออกหน่วยพื้นที่ และต้องใช้พื้นที่ในการ
ติดตั้ง  
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1. ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม 
 เนื้อเยื่อเต้านมปกติประกอบด้วยเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของ
ต่อมน้ านมซึ่งเป็นเซลล์ที่ผลิตน้ านม และเนื้อเยื่อบุผิวที่เรียง
ประกันเป็นท่อน าส่งน้ านมจากต่อมผลิตไปยังหัวนมเซลล์ของ

มะเร็งเต้านมแปลงสภาพมาจากเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวเหล่านี้ เริ่ม
จากมีการงอกเติบโตของเซลล์มากขึ้น (Hyperplasia) แล้ว
ตามด้วยการมีรูปร่างที่ผิดแปลกไปจากเดิม (Atypia) จนใน
ที่สุดก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลลม์ะเร็ง มะเร็งในระยะแรกๆยัง
ไ ม่ มี ก า ร ลุ ก ล า ม ไ ป จ า ก จุ ด ก า เ นิ ด  ( Non-invasive 
carcinoma) ต่อมาเซลล์ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงต่อม
น้ าเหลืองและแพร่ออกไปยังอวัยวะที่ห่างไกล (Metastatic 
carcinoma)[1][2] 

2.2. อาการและอาการแสดง  
 ในระยะแรกผู้ป่วยมักไม่มีอาการ แต่จะพบความ
ผิดปกติบริเวณเต้านม เช่น คล าพบก้อนที่เต้านม อาจมี
อาการปวด บวม กดเจ็บบริเวณก้อนที่เต้านม ผิวหนังบริเวณ
เต้านมหรือลักษณะเต้านมหรือหัวนมผิดรูป บุ๋ม เมื่อก้อนมี
ขนาดโตขึ้น ถ้าโรคกระจายไปที่บริเวณใกล้เคียงก็จะพบก้อน
ที่บริเวณรักแร้ ที่คอ[3] 
2.3. การรักษาและผลข้างเคียง 
 2.3.1.การใช้ยาฮอร์โมนและเคมีบ าบัด โดยทั่วไปจะให้
การรักษาส าหรับกรณีที่ก้อนมะเร็งโตกว่า 1 ซม. และมีการ
แพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลืองแล้ว อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น
มักเกิดจากฤทธิ์ของตัวยาและเคมีบ าบัดที่ได้รับเข้าไป 
 2.3.2.การฉายรังสี ใช้ในกรณีหลังการผ่าตัดแบบทั้ง
สงวนเต้านมไว้และแบบตัดเต้าออกทั้งหมดและเลาะต่อม
น้ าเหลืองที่รักแร้ออก มีความจ าเป็นต้องฉายรังสีต่อ และใน
กรณีที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ มีการกระจายของเซลล์มะเร็ง 
 2.3.3.การผ่าตัด มีสองวิธีที่ส าคัญคือ 
  2.3.3.1. การผ่าตัดแบบสงวนเต้านมไว้ และเลาะ
ต่อมน้ าเหลืองที่รักแร้ออก 
  2.3.3.2. การผ่าตัดแบบตัดเต้านมออกทั้งหมดและ
เลาะต่อมน้ าเหลืองที่รักแร้ออก 
 แม้วิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านม มีหลายวิธี แต่การ
รักษาหลักที่ทางการแพทย์นิยมใช้ คือ การผ่าตัดมะเร็ง    
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เต้านม  ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดมะเร็ง
เต้านมคือ ภาวะแขนบวม และข้อไหล่ติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก 

ภาวะไหล่ติดเป็นภาวะที่มีการเคลื่อนไหวของข้อไหล่
ลดลง ซึ่งสามารถวัดได้จากค่าองศาข้อไหล่ที่ลดลง หรืออาจ
สังเกตได้จากอาการยกแขนไม่ขึ้น หรือไม่สามารถเคลื่อนไหว
ข้อไหล่ได้ตามปกติ อุบัติการณ์การเกิดภาวะข้อไหล่ติดพบได้
สูงจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ซึ่งภาวะนี้มักจะส่งผลรบกวน
ต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยหรือลดคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย และหากไม่ได้รับการวินิจฉัย ตรวจติดตามและให้
ค าแนะน าการดูแลรักษาที่เหมาะสม อาจท าให้เกิดภาวะ
พิการได้ 
2.4. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่ [4]

 2.4.1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
จากข้อไหล่สูญเสียการงอและการเหยียดข้อ (Flexion and 
Extension) 

ค่าพิสัยการเคลื่อนไหวปกติของการงอและการเหยียด
ข้อไหล่คือจากท่างอไปข้างหน้า 1800 ถึงเหยียดไปทาง
ด้านหลัง 500 ดังรูปที่ 1 และระดับความรุนแรงในการสูญเสีย
การงอและการเหยียดข้อไหล่เป็นดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่1 ค่าพิสัยในการวัดขอ้ไหล่ท่างอและเหยียดขอ้ไหล่ 
 

ตารางที่1 ระดับความรุนแรงในการสูญเสียการงอและเหยียดขอ้ไหล ่
ระดับความ

รุนแรง 
ท่า 

Flexion Extension 
Normal 180o 50o 

Mild > 180◦-150◦ > 50◦-30◦ 
Moderate > 150◦ - 90◦ > 30◦ - 20◦ 
Severe > 90◦ > 20◦ 

 

2.4.2. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
จากข้อไหล่สูญเสียการกางและการหุบ (Abduction and 
Adduction) 

ค่าพิสัยการเคลื่อนไหวปกติของการกางและการหุบข้อ
ไหล่คือจากท่ากางข้อ 1800 ถึงท่าหุบข้อ 500 ดังรูปที่ 2 และ
ระดับความรุนแรงในการสูญเสียการงอและการเหยียดข้อ
ไหล่เป็นดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 2 แสดงค่าพิสัยในการวัดข้อไหล่ทา่กางและหุบข้อไหล่ 

 
ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงในการสูญเสียการกางและหุบขอ้ไหล่ 

ระดับความ
รุนแรง 

ท่า 
Abduction Adduction 

Normal 180o 50o 
Mild > 180◦-150◦ > 50◦-30◦ 

Moderate > 150◦ - 90◦ > 30◦ - 15◦ 
Severe > 90◦ > 15◦ 

 
2.5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องในต่างประเทศที่ ได้มีการน า     
แอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟนมาประยุกต์ใช้แทนเครื่องมือวัด
พิสั ยหั ว ไหล่  โดยอาศั ย เซนเซอร์ ภายในมือถือ  เ ช่น 
Magnetometer หรือ Gyro sensor หรือ Accelerometer 
sensor และ Inclinometers เป็นต้น[5][6] นอกจากการใช้
เซนเซอร์พบว่า มีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันที่ถ่ายภาพผู้ป่วย
และวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้ทันทีที่ถ่ายภาพ [7]   
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน
สามารถใช้งานทดแทนกันได้มีความแม่นย าไม่แตกต่างกับ
การใช้เครื่องมือวัดองศาของข้อต่างๆ  

จากงานวิจัยท้ังสามมีข้อจ ากัดคือ ค่ามุมที่วัดออกมาได้
นั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลระดับความรุนแรงของ
อาการข้อไหล่ติด ซึ่งยากต่อการใช้งานของผู้ป่วยหรือญาติ
ใกล้ชิด  
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การรับข้อมูล 
ข้อมูล รูปถ่าย 

จากกล้องที่ติดมากับ
ตัวเคร่ือง 

การประมวลผล 
ระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ 

การแสดงผล 
รูปถ่ายและ
ต าแหน่งของ
ระนาบอ้างอิง 

รับข้อมูลจากการ
สัมผัสบนหนา้จอ

สมาร์ตโฟน 

การประมวลผล 
ระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ 

แสดงผลบน
หน้าจอ 

ตามข้อมูลที่ได้
ก าหนดไว้  

3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
3.1. การออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ  

3.1.1. การออกแบบขั้นตอนการท างานของ       
แอปพลิเคชันในส่วนการวัดองศาข้อไหล่ ดังแสดงในรูปที่ 3  
 
 
 
 
รูปที ่3 ขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชันในส่วนการวัดองศาข้อไหล่ 
 

3.1.1. การออกแบบขั้นตอนการท างานของ       
แอปพลิเคชันในส่วนการแปลผลการวัดองศาข้อไหล่ ดังแสดง
ในรูปที่ 4  

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชันในส่วนการแปลผลการวัด
องศาข้อไหล่ 

 
3.2 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นต้นแบบ 
 3.2.1. การพัฒนาและออกแบบส่วนการวัดองศาข้อ
ไหล่ โดยการสร้างภาพโปร่งใส (Transparent picture) เพื่อ
ใช้เป็นระนาบอ้างอิงในการวัดองศาข้อไหล่ แสดงในรูปที่ 5 
และชุดค าสั่งเพื่อใช้ในการแสดงภาพถ่ายพร้อมระนาบอ้างอิง 
แสดงในรูปที่ 6 และหน้าจอสมาร์ตโฟนส่วนการวัด แสดงใน
รูปที่ 7 
 
  

 
 

 

รูปที่ 5 ระนาบอ้างอิงหลังปรับเป็นภาพโปร่งใส  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 แสดงชุดค าสั่งที่เกี่ยวข้ององศาขอ้ไหล่ 
 

รูปที่ 7 หน้าจอสมาร์ตโฟนสว่นการวัดองศาข้อไหล่ 
 3.2.2. การพัฒนาและออกแบบส่วนการแปลผลการวัด
องศาข้อไหล่ ชุดค าสั่งเพื่อเลือกการแปลผลการวัดองศาข้อ
ไหล่และหน้าจอสมารตโ์ฟนแสดงในรูปที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แสดงชุดค าสั่งที่เกี่ยวข้องและหน้าจอสมาร์ตโฟนส่วนการแปล
ผลการวัดองศาข้อไหล ่

 3.2.2. การท างานเชื่อมระหว่างส่วนการวัดองศาข้อ
ไหล่และส่วนการแปลผลการวดัองศาข้อไหล่ แสดงในรูปที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดปุ่ม 
 

แสดงผลบนหน้าจอ ตาม
ข้อมูลที่ก าหนดไว ้

 

เลือกค่าของมุมที่ตรงกับภาพ
ภาพถา่ยปรากฏพร้อม

ระนาบอ้างอิง 

เข้าสู่แอปพลิเคชัน 

เข้าสู่การทดสอบองศาขอ้ไหล่
โดยการถา่ยภาพด้วยกล้อง

ถ่ายภาพ 

ภาพถา่ยปรากฏ 
พร้อมระนาบอา้งอิง 

แปลผลระดับความรุนแรงของ
อาการขอ้ไหล่ติด 

เลือกค่าของมุมที่ตรงกับภาพ
ผลลัพธ์ 

กดปุ่ม 

ถ่ายภาพ 

ภาพถา่ยปรากฏ
พร้อมระนาบอา้งอิง 
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รูปที่ 9 แสดงการท างานของแอปพลิเคชัน 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1.การพัฒนาและออกแบบส่วนการวัดองศาข้อไหล่ 
 4.1.1. การทดสอบระบบระนาบอ้างอิง พบว่าระนาบ
อ้างอิงจากแอปพลิเคชันที่พัฒนามีความคาดเคลื่อนจาก
ระนาบอ้างอิงมาตรฐานไม่เกิน 5 องศา แสดงในรูปที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน และภาพผลลัพทจ์ากแอปพลิเคชัน

เทียบกับระนาบอ้างอิงไฟล์ต้นฉบับ 
 

  4.1.2.การพัฒนาและออกแบบส่วนการแปลผลการวัด
องศาข้อไหล่และองค์ประกอบอ่ืนๆ 
 ผลการทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันทุกหน้าต่าง
และปุ่มสัมผัสท าหน้าที่ เ ช่ือมโยงการท างานกันได้ตามที่
ก าหนดไว้  ตัวอย่างหน้าจอประมวลผลที่ เกี่ ยวข้องบน   
สมาร์ตโฟนแสดงในรูปที่ 11 

 

 

 
รูปที่ 11 แสดงตัวอยา่งหน้าจอแอปพลิเคชันบางส่วน 

 
4.2. การทดสอบการประมวลบนหน้าจอสมาร์ตโฟน 

ผลการทดสอบการประมวลบนหน้าจอสมาร์ตโฟนที่มี
ความต่างทั้งบริษัทผู้ผลิตและขนาดของหน้าจอ พบว่า ภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่แตกต่างกัน แสดงในรูปที่ 12 

 

 
 
 

 รูปที่ 12 แสดงตัวอยา่งภาพผลลัพธ์จากสมารต์โฟนที่แตกต่างกัน 
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4.3. การใช้งานแอปพลิเคชั่นต้นแบบ 
4.3.1. สัมผัสปุม่ “ทดสอบ” กล้องจะถูกเรียกใช้งานขึ้นมา 
ก าหนดให้ก่ึงกลางด้านล่าง    ของกล้องตรงกับหัวไหล่ ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 13 
 

 
  
 
 
 
 

รูปที่ 13 การก าหนดจุดศูนยก์ลางของระนาบอา้งอิง 

4.3.2. จากนั้นให้ผู้ถูกวัดยกแขนข้ึน เท่าที่สามารถท าได้ 
จากนั้นถ่ายภาพ จะปรากฏรูปภาพผลลัพธ์ขึ้นพร้อมกับ
ระนาบอ้างอิง ดังตัวอย่างในรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 ภาพผลลัพธ์ปรากฏพร้อมระนาบอ้างอิง 

5. สรุปผลงานวิจัย 
5.1. สรุปงานวิจัยคร้ังนี้  

การวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาการวัดข้อไหล่
ด้วยตนเองจาก TAN Scale สู่รูปแบบการท าแอปพลิเคชัน
ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พบว่า 

5.1.1. แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่าย มีการแสดง
ภาพผลลัพธ์ ข้อมูลผลลัพธ์และแนวทางในการบริหารเพื่อ
รักษาภาวะข้อไหล่ติด  

5.1.2. แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ดีบนสมาร์ตโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ข้อผิดพลาดของรูปภาพผลลัพธ์
น้อยกว่า 5 องศาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
5.2. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

5.2.1. ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันต้นแบบนี้ คือ ความ
ยุ่งยากในการก าหนดต าแหน่งในการจับภาพของผู้ใช้งาน โดย
อาจพัฒนาในการสร้างระนาบอ้างอิงให้แสดงพร้อมกับการ
ท างานของกล้องในลักษณะของการใช้เทคนิคการซ้อนภาพ 
(Overlay) 

5.2.2. การแปลผลค่าระดับความรุนแรง อาจตั้งค่าให้
แสดงทันทีหลังการถ่ายภาพเพื่อลดความผิดพลาดในการ
เลือกค่ามุมของภาพผลลัพธ์ 

5.2.3. แอปพลิเคชันต้นแบบนี้ผู้ป่วยยังไม่สามารถใช้
งานได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยในการถ่ายภาพ 
อาจพัฒนาในการใช้งานด้วยตนเองโดยการใช้เซนเซอร์ที่ติด
มากับตัวเครื่องสมาร์ตโฟนเพื่อหาองศาการเคลือ่นไหวข้อไหล่ 

5.2.4. งานวิจัยนี้ถูกพัฒนาในระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับรระบบ IOS ซึ่งควรขยายวง
ออกไปเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการใช้งานส าหรับผู้ป่วยทุกราย 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ส า เร็จลุล่วงได้ด้ วยความกรุณาของ
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวช
กรรม สาขาศัลยกรรม รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ กภ.สุกัญญา ยังหอกิจไพศาล  
นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการหัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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บทคัดย่อ 
ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการบันทึกข้อมูลลงในรูปแบบเอกสาร จ าเป็นต้องใช้พื้นที่และทรัพยากรมากเกิน
ความจ าเป็น ท าให้ยากต่อการสืบค้นข้อมูลและการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการน าเสนอต่อผู้บริหาร จาก
การศึกษาระบบการท างานฝ่ายงานคลังสินค้าเดิมใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลเฉลี่ย 31.91 นาที และใช้เวลาในการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเฉลี่ย 8.31 นาที สูญเสียเวลาในการค้นหาเอกสารและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแปลงเป็น
ค่าใช้จ่าย 108,901.18บาทต่อ 6 เดือน หรือประมาณ 217,802.36 บาทต่อปี ผู้วิจัยพบปัญหาตามที่กล่าวท าให้ผู้วิจัย
สนใจท าการศึกษาปัญหาในครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
2010 และจัดการฐานข้อมูลโดย MySQL ในการทดลองระบบโปรแกรมฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถลดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน โดยลดเวลาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากเดิมเฉลี่ย 31.91 นาที เป็น 7.40 นาที หรือสามารถลดเวลาในการ
สืบค้นข้อมูลลงได้ 76.80 เปอร์เซ็นต์ และลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากเดิมเฉลี่ย 8.31 นาที เป็น 1.88 
นาที หรือสามารถลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลลงได ้77.37 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้เท่ากับ 
167,706.22 บาทต่อปี และผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
พบว่าผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าหลัก  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบฐานข้อมลู การลดเวลา คลังสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
At present, current storage systems are normally processed in a form of document. This requires too 
much space and resources and is difficult to search, analyze and present the data. According to the 
investigation on an operation system of warehouse department, one used to spend 31.91 minutes to 
retrieve data and 8.31 minutes to verify and analyze them. The time consumed in data searching, 
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verifying and analyzing could be converted to be an expense of 108,901.18 Thai baht per 6 months or 
around 217,802.36 Thai baht per year.  The researcher was thus interested in investigating and solving 
the problem by employing a computer program called Microsoft Visual Studio 2010 and managing 
database using MySQL. In the experiment, the developed database program can decrease the time 
spent for searching the information from averagely 31.91 minutes to 7.40 minutes, or 76.80% 
decrease. The time spent for verifying and analyzing the data also decreased from 8.31 to 1.88 
minutes or 77.37% decreased. This led to the decrease of expenses 167,707.22 per year. Moreover, 
when satisfaction survey was conducted, the result showed the program-usage evaluation was high in 
overall result 
Keywords:  Management Information System, Database System, Time decreasing, Warehouse 
 
1. บทน า 

 งานคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกระบวนการ
ในการรับ จัดเก็บ เบิกและจ่ายสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจการขาย 
เป้าหมายหลักในการบริหารด าเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับคลังสินค้าเพื่อการควบคุมคุณภาพของการเก็บรักษา การ
เบิกสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 
การใช้ประโยชน์ เต็มที่จากพื้นที่คลัง โดยมีคลั งสินค้ า 
(Warehouse) เป็นจุดเช่ือมแรกที่ส าคัญระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค  สภาพทั่วไปของการปฏิบัติงานจริงเกิดความไม่
แน่นอนเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งปัญหาที่พบเจอในการท างาน
ทางด้านคลังสินค้า เช่น การใช้พนักงานจ านวนมาก, จ านวน
เอกสารที่มีมากในแต่ละกระบวนการจัดการเพื่อเป็นการ
รองรับ การทวนสอบและการตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน, 
การใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะกระดาษอย่างสิ้นเปลือง 

ปัญหาที่พบคือในแต่ละวันทางพนักงานผู้รับผิดชอบ
ต้องบันทึกข้อมูลลงในเอกสารแบบฟอร์มของบริษัท ซึ่ง
เอกสารเหล่านี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในช้ันวางเอกสาร ดังนั้นก่อน
การบันทึกข้อมูลทางพนักงานต้องค้นหาเอกสารที่ต้องการ
แล้วจึงบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยพนักงาน
ก็ต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในช้ันวางเอกสารดังเดิม และ
เอกสารที่ต้องการค้นหาและท าการบันทึกมีจ านวนมากท าให้
ใช้เวลากับส่วนนี้ค่อนข้างมาก และเมื่อทางหัวหน้างานที่จะ
ท าการตรวจดูข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบติดตาม
ซึ่งปัญหาของการเรียกดูเอกสารและสรุปข้อมูลคือ ข้อมูลใน
เอกสารแต่ละฉบับต้องค้นหาจากช้ันวางเอกสารซึ่งใช้เวลา

ค่อนข้างมาก และการจัดเก็บที่ไม่เป็นระเบียบท าให้ข้อมูลมี
การสูญหาย ปัญหาที่ส าคัญคือในการที่จะท าสรุปข้อมูลที่ได้
จากเอกสารค่อนข้างเป็นเรื่องยากเนื่องจากการเช่ือมโยงกัน
ของเอกสารแต่ละฉบับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากล าบาก 

จากการเก็บข้อมูลเวลาที่สูญเสียในการค้นหาเอกสาร
ซึ่งค านวณจากพนักงานค้นหาเอกสาร ค่าแรงช่ัวโมงละ 
60.09 บาท และสูญเสียเวลาในการตรวจสอบวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งค านวณจากหัวหน้างาน ค่าแรงช่ัวโมงละ 120.19 
บาท แสดงการสูญเสียของการค้นหาเอกสารและตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่  1 ค่าความสูญเสียในการค้นหาเอกสารและตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูล  

(เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2560) 

 
 

 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าสูญเสียเวลาในการค้นหา
เอกสารและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแปลงเป็นค่าใช้จ่าย 
108,901.18บาทต่อ 6 เดือน หรือประมาณ 217,802.36 
บาทต่อปี 
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 ผู้วิจัยพบปัญหาตามที่กล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ท าการศึกษาปัญหาในครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วย เพื่อแก้ไขปัญหาช่วยพนักงานเพิ่มความสามารถใน
การปรับปรุงด าเนินงานให้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนการใช้งานที่
ง่าย สะดวกสบายภายในฝ่ายงานคลังสินค้า 
 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 
Information System : MIS) ถูกน ามาใช้ภาคอุตสาหกรรม
อย่างแพร่หลายยกตัวอย่างเช่น  
 สมพงษ์ [1] ได้ท าการพัฒนาและออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถรองรับในการปรับเปลี่ยนราคาพัสดุ ด้วย
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Visual Basic 2008 ในการ
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้ Microsoft Access 2007 เข้ามา
ช่วยในการท าการเก็บฐานข้อมูลเป็นไฟล์ .mdb การวิจัยนี้
ถือเป็นการประยุกต์ใช้แทนการบันทึกด้วยมือ ผลที่ได้พบว่า
สามารถลดระยะเวลาในการท างาน โดยผลที่ ได้จาก
การศึกษาจากข้อมูลผลการทดสอบทั้งหมด 7 รายการ ซึ่งใน
ระบบการท างานแบบใหม่ใช้เวลาในการท างานเพียง 24 
นาทีและสามารถลดระยะเวลาลงได้ 222 นาที จากระบบ
การท างานแบบเดิมที่ 246 นาทีหรือคิดเป็นร้อยละ 90.17 
จากระบบการท างานแบบเดิมทั้งหมด  
 สมเกียรติ [2] ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักรใน
บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น เพื่อลดปัญหาใน
ด้านการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ เนื่องจากระบบเดิมมีการ
จัดเก็บแบบเอกสาร ท าให้สูญเสียเวลาในการท าการค้นหา
ข้อมูลเครื่องจักรในด้านการบริการงานซ่อมเครื่องจักรของ

หน่วยงานบริการ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2010 มาออกแบบระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้ภายในหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นระบบ ผลการท างานที่ทาการทดสอบจากการใช้งานจริง
เมื่อเทียบระบบการท างานแบบเดิมและระบบการท างาน
แบบใหม่พบว่า สามารถลดเวลาในการค้นหาข้อมูลที่มีระบบ
การจัดการฐานข้อมูลใหม่ และด้านงานบริการลูกค้า เมื่อคิด
เป็นมูลค่าเงินโดยรวมจากเดิม 548 ,026 บาทต่อปี ลดลง
เหลือ 174,765 บาทต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการท างาน
ใหม่ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีความ
ถูกต้องมากกว่าระบบเดิม 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 3.1 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการสืบค้นข้อมูลของ
ฝ่ายงานคลังสินค้าที่ล่าช้า 
 จากการศึกษาขั้นตอนกระบวนการท างานของฝ่ายงาน
คลังสินค้า พบว่าใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลส าหรับการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายการสินค้า ผู้วิจัยจึงได้ใช้
แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ใน
การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่ท าให้การสืบค้น
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายการสินค้าจากคลังสินค้ามีความ
ล่าช้า โดยรวบรวมทีมงานภายในฝ่ายคลังสินค้าร่วมระดม
ความคิดในการก าหนดหัวข้อปัญหา พร้อมท้ังก าหนดปัจจัยที่
ท าให้เกิดปัญหาเหล่านั้น โดยมีขั้นตอนในการสร้างแผนผัง
สาเหตุและผลทั้งหมด 6 ขั้นตอน เพื่อให้เห็นสาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริง ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาของปัญหาการตรวจสอบรายการสินค้าภายในคลังสินค้าล่าช้า 

 
โดยจากขั้นตอนในการสร้างแผนผงัสาเหตุและผล รวมทั้งการ
จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุพร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุ งที่ เหมาะสมสามารถสรุปปัจจัยที่มี ผลท า ให้
กระบวนการตรวจสอบรายการภายในคลังสินค้าล่าช้าได้
ดังต่อไปนี้ 
  ปัจจัยด้านผู้ปฎิบัติงาน 
  ปัจจัยด้านวิธีการด าเนินงาน 
  ปัจจัยด้านระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล 
  ปัจจัยด้านข้อมูลรายการสินค้า 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ทางผู้วิจัยสรุปสาเหตุที่จะ
ท าการแก้ไข คือปัจจัยทางด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล ซึ่งถ้า
หากไม่มีการจัดเก็บระบบเอกสาร และข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ
แล้วหรือไม่มีฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได ้จะส่งผลกระทบต่อการ
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกัน เกิดความล่าช้าและสูญเสียเวลาในการ
ค้นหาข้อมูลเป็นอย่างมาก 
 3.2 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) 
ของระบบการท างานในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานในกระบวนการ

ท างานฝ่ายงานคลังสินค้า สามารถแสดงกระแสข้อมูลของ
การท างานในแต่ละส่วนงานได้ดังภาพท่ี 2 
     ในกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
คลังสินค้าที่ต้องการ ค่อนข้างหลากหลายขั้นตอนเนื่องจาก
การจัดท าเป็นรูปแบบของเอกสารท าให้ต้องใช้เวลาในการ
สืบค้น อีกทั้งกระบวนการจัดเก็บของแต่ละหน่วยงานไม่มี
ข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน ส่งผลให้ต้องเกิดการรอคอยข้อมูลเป็น
เวลานานเช่นกัน 

3.3 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ของ
ระบบการท างานในการออกแบบระบบงานใหม่  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาจากระบบการท างานของ
ฝ่ายงานคลังสินค้าในปัจจุบัน พบว่าสาเหตุเกิดจากไม่มีระบบ
การจัดการฐานข้อมูลที่ดีพอ ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวน
ท างานและการสืบค้นข้อมูล ด้วยปัญหาดังกล่าวท าให้มี
แนวคิดในการจัดท าระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้ได้
ระบบการท างานแบบใหม่ ช่วยจัดเก็บเอกสารข้อมูลให้เป็น
ระบบ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละส่วนงานให้สามารถ
ท างานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยได้ออกแบบผัง
กระแสข้อมูลระบบการท างานแบบใหม่ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลของกระบวนการท างานฝ่ายงานคลังสินค้าในปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบการท างานแบบใหม่ 
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 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจะช่วย
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นระบบ ช่วยลด
ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล ท าให้การประสานงานภายใน
หน่วยงานสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 3.4 การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล 
 จากการศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานของฝ่ายงานคลังสินค้า ท าให้สามารถออกแบบระบบ
การจัดฐานข้อมูลของหน่วยงานฝ่ายคลังสินค้า โดยได้มีการ
จัดท าภาพรวมของโปรแกรม เพื่อแสดงล าดับขั้นตอนการ
ท างานของโปรแกรมดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 

จากแนวทางการพัฒนาระบบการท างานใหม่ใน
กระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลภายในฝ่ายงานคลังสินค้า 
โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ข้ามาช่วย เพื่อลดเวลา
ในการสืบค้นข้อมูลภายในฝ่ายงานคลังสินค้า โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ที่ท าการ
ออกแบบให้ผู้ใช้ท างานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยที่
โปรแกรมจะประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูลด้วยกันคือ 

 1) การจัดการข้อมูลสินค้า เพื่อเปิดฐานข้อมูล
ส าหรับจัดการข้อมูลภายในคลังสนิค้าท้ังหมด เป็นการจัดการ
ข้อมูลสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้าในปัจจุบัน เพื่อเปิดดู
รายการสินค้าคงเหลือ สามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลให้
ตรงกับปัจจุบันได้ 

 2) รายการรับสินค้า เพื่อเปิดฐานข้อมูลการรับ
สินค้าเข้าสู่คลังสินค้า เป็นการเพิ่มรายละเอียดการท างาน
ขั้นตอนการรับสินค้า 

 3) รายการเบิกสินค้า เพื่อเปิดฐานข้อมูลการเบิก
สินค้าออกจากคลังสินค้า เป็นการเพิ่มรายละเอียดการท างาน
ขั้นตอนการเบิกสินค้า 

 4) รายงาน เพื่อเปิดฐานข้อมูลการเรียกดูรายงาน
ของฝ่ายคลังสินค้า เป็นการเรียกดูผลรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของฝ่ายงานคลังสินค้า 
 5) ช่วยเหลือ เพื่อเปิดฐานข้อมูลการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูล
การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพ่ือ
จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานคลังสินค้า 
 เมื่อท าการกรอกช่ือผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ถูกต้องตามที่ผู้ดูแลระบบได้ท าการ
ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงการใช้งาน
โปรแกรม โดยหน้าต่างโปรแกรมจะน าเข้าสู่หน้าต่างการใช้
งานหลัก (Main Menu) ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 5 หนา้ต่างเมนูหลักของระบบฐานข้อมูล 
 

 4.1.1 ส่วนของรายละเอียดการจัดการข้อมูลสินค้า 
 จะท าการในส่วนของ ต้นแบบของสินค้า (Master 
Product) และในส่วนของการเรียกดูข้อมูลสินค้า (View 
Data) ซึ่งในส่วนของ ต้นแบบของสินค้า (Master Product) 
จะท าการในส่วนของการเพิ่ม การลบ และการแก้ไขเกี่ยวกับ
สินค้าให้เป็นปัจจุบัน และในส่วนของข้อมูลสินค้า (View 
Data) จะใช้ส าหรับเรียกดูข้อมูลสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้า 
แสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 การเรียกดูข้อมูลสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้า 
 

 4.1.2 ส่วนของรายละเอียดการรับสินค้า 
 จะท าการบันทึกในส่วนของการรับสินค้าเข้าสู่
คลังสินค้า โดยเมื่อท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถ
ท าการปริ้นเอกสารเพื่อเก็บเป็นรายงานประจ าวันของ
พนักงานได้ แสดงดังภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 บันทึกประจ าวันส าหรับการรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้า 

 
 4.1.3 ส่วนของรายละเอียดการเบกิสินค้า 
 จะท าการบันทึกในส่วนของการเบิกสินค้าออกจาก
คลังสินค้า โดยเมื่อท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถ
ท าการ ปริ้นเอกสารเพื่อเก็บเป็นรายงานประจ าวันของ
พนักงานได้ แสดงดังภาพท่ี 8 

 
 

ภาพที่ 8 บันทึกประจ าวันส าหรับการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า 
 

 4.1.4 ส่วนของรายละเอียดรายงาน 
 จะท าการเรียกดูเกี่ยวกับการด าเนินงานของฝ่าย
งานคลังสินค้า โดยรายละเอียดจะประกอบด้วยกัน 3 ส่วน
ดังนี ้

 
ภาพที่ 9 ข้อมูลรายการสินค้าที่อยูภ่ายในคลังสินค้า 

 

 
ภาพที่ 10 ขอ้มูลการรับสินค้า 

 

 
ภาพที่ 11 ขอ้มูลการเบิกสินค้า 

 
 4.1.5 ส่วนของรายละเอียดช่วยเหลือ 
 ระบบจะแสดงข้อมูลค าอธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรมฐานข้อมูล แสดงดังภาพท่ี 12 

 
ภาพที่ 12 ค าอธิบายเกีย่วกับการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล 
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 4.2 ผลการเปรียบเทียบงานเดิมกับระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
 

 
 

รูปที่ 13 กราฟเวลาเปรยีบเทียบการค้นหาข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลระหวา่งวิธกีารท างานแบบเดิมกับแบบใหม่โดยการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 

 จากกราฟเวลาเปรียบเทียบการค้นหาข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างวิธีการท างานแบบเดิมกับแบบ
ใหม่โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงดังภาพที่ 13 จะ
เห็นว่าระบบโปรแกรมฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถลด
เวลาในการปฏิบัติงาน โดยลดเวลาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
จากเดิมเฉลี่ย 31.91 นาที เป็น 7.40 นาที หรือสามารถลด
เวลาในการสืบค้นข้อมูลลงได้ 76.80 เปอร์เซ็นต์ และลดเวลา
ที่ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากเดิมเฉลี่ย 8.31 นาที 
เป็น 1.88 นาที หรือสามารถลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลลงได้  77.37 เปอร์ เซ็นต์  จากบทที่  1 
ค่าใช้จ่ายในการค้นหาเอกสารและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล
เท่ากับ 108 ,901.18 บาทต่อ 6 เดือน หรือประมาณ 
217 ,802.36 บาทต่อปี  หลังจากบริษัทกรณีศึกษาใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถลด
เวลาในการสืบค้นข้อมูลลง 76.80 เปอร์เซ็นต์ค านวณเป็น
ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้เท่ากับ 141,659.40 x 76.80% 
= 108 ,794.40 บาทต่อปี และสามารถลดเวลาในการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลลงได้ 77.37 เปอร์เซ็นต์ ค านวณ
เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้เท่ากับ 76 ,142.98 x 
77.37% = 58 ,911.82 บาทต่อปี ดังนั้นรวมค่าใช้จ่ายที่
สามารถลดลงได้เท่ากับ 108 ,794.40 + 58 ,911.82 = 
167,706.22 บาทต่อป ี
 4.3  ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายงาน
คลังสินค้าต่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 

 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ของพนักงานฝ่าย
งานคลังสินค้าจ านวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึง

พอใจในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ของ
พนักงานฝ่ายงานคลังสินค้าจ านวน 5 ท่าน พบว่าผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
พนักงานผู้ ใ ช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศมี
ความเห็นว่า ด้านความสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งานความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.92) ด้านความรวดเร็วในการ
ท างานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.50) ด้านการ
สื่อสาร และค้นคว้าข้อมูลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(3.73) และด้านความถูกต้องแม่นย าของโปรแกรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (3.86) ท าให้ความพึงพอใจในการใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

  

5. สรุปผลงานวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลฝ่ายงานคลังสินค้าของบริษัท
กรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูล 
โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลให้เร็วขึ้น
กว่าเดิมไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ การด าเนินการใช้หลัก
วิ ช าการ เกี่ ย วกั บระบบสารสน เทศ เพื่ อการจั ดการ 
(Management Information Systems) มาประยุกต์ใช้งาน 
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โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการท างาน และ
จากการทดลองใช้งานจริงพบว่าสามารถตอบวัตถุประสงค์
หลักของโครงการได้ดังนี้ 
 เมื่อเทียบกับระบบงานเดิม สามารถลดเวลาในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลจากเดิมเฉลี่ย 31.91 นาที 
เป็น 7.40 นาที หรือสามารถลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลลงได้ 
76.80 เปอร์ เซ็นต์  และลดเวลาที่ ใ ช้ในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเดิมเฉลี่ย 8.31 นาที เป็น 1.88 นาที 
หรือสามารถลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลลง
ได้ 77.37 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
  ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ของพนักงานฝ่าย
งานคลังสินค้าจ านวน 5 ท่าน พบว่าผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 

บริษัทกรณีศึกษา เป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่มีระบบ
บริหารจัดการเรื่องสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ให้ความส าคัญ โดยบริษัทคิดว่าสามารถบริหาร
ตามความช านาญได้  ปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องปริมาณสินค้าคงคลังด้านวัตถุดิบที่เป็นเหล็ก ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังในการใช้เหล็ก PART TD1.0 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น าร่อง โดยใช้หลักการในการแก้ปัญหา คือ 
การหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม และการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม หลังการปรับปรุงได้ผล ด้านสินค้าคงคลัง คือ 
ปริมาณสินค้าคงคลัง PART TD1.0 เฉลี่ยก่อนการปรับปรุง 169.5 แท่งต่อเดือน หลังการปรับปรุงพบว่าสินค้าคงคลัง 
PART TD1.0 ลดลงเหลือ 141.25 แท่งต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 16.67  ด้านต้นทุนพบว่าต้นทุนสินค้าคงคลัง PART 
TD1.0 ก่อนการปรับปรุง 38,137.50 บาทต่อเดือน หลังการปรับปรุงต้นทุนสินค้าคงคลัง PART TD1.0 ลดลงเหลือ 
31,781.25 บาทต่อเดือน ต้นทุนสินค้าคงคลังลดลงร้อยละ 16.67  
ค าหลัก:สินค้าคงคลัง , การวิเคราะห์ WHY-WHY , การวิเคราะห์ปรมิาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมที่สดุ(EOQ) , การลดต้นทุน 
 
Abstract 

This case study was conducted on a small company that carries out auto parts business. 
During the study, the company did not have a systematic inventory management system because the 
company does not give importance it; the company thought that the inventory could be managed so 
the company was facing a problem with the inventory of steel raw materials. This research aimed to 
reduce the inventory of Steel PART TD1.0 which was the pilot products by using the research 
methodologies in solving the problems. The solution was to find the re-order point and the order 
quantity. After the improvement, the results are as follows: in the aspect of the inventory, it was 
found that the average amount of TD1.0 before the improvement was 169.5 bars per month and after 
the improvement it reduced to 141.25 bars per month or decreased at 16.67 %. In the aspect of the 
cost, it was found that the inventory cost for PART TD1.0 before the improvement was 38137.50 Baht 
per month and it reduced to 31781.25 THB per month after the improvement or decreased at 
16.67 %. 
Keywords:  inventory, WHY-WHY analysis, economic order quantity analysis (EOQ), cost reduction 
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1. บทน า 
 บริษัทกรณีศึกษาอยู่ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันผลิตช้ินส่วนช่วยในการประกอบ
รถยนต์ เช่น อุปกรณ์จับยึดในการผลิตเบาะรถยนต์ อุปกรณ์
ช่วยจับบังโคลนรถยนต์ เป็นต้น เป็นบริษัทที่พัฒนาจาก
เจ้าของกิจการได้รับงานการผลิตช้ินส่วนย่อยๆในกลุ่มของ
บริษัท ฮอนด้า(ประเทศไทย) จ ากัด โดยการผลิตเป็นการผลติ
อุปกรณ์ช่วยในการจับยึดการผลิตเบาะรถยนต์ ลักษณะการ
ผลิตเป็นการผลิตตามค าสั่งซื้อ บริษัทเริ่มต้นจากบริษัทที่มี
เครื่องจักร 3 เครื่อง และมีการพัฒนาซื้อที่ดิน 2 ไร่ เพื่อรอ
ขยายกิจการและสามารถรองรับการผลติที่หลากหลายได้มาก
ขึ้น  บริษัทมีกระบวนการทางธุรกิจดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 กระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษัทกรณีตัวอยา่ง 

 
 ปัจจุบันบริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อุปกรณ์จับ
ยึดในการผลิตเบาะรถยนต์ ซึ่งการผลิตเป็นการผลิตตามแบบ
และค าสั่งซื้อของบริษัทท่ีผลิตเบาะรถยนต์ กระบวนการผลิต
เป็นการผลิตแบบเป็นขั้นตอน และส่งต่อกันในลักษณะไม่
ต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ปัจจุบันมีงานระหว่างการผลิตเป็น
จ านวนมาก และท าให้ไม่สามารถทราบต้นทุนการผลิตที่
แท้จริงได้  บริษัทยังไม่มีระบบบริหารจัดการเรื่องสินค้าคง
คลังอย่างเป็นระบบ เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ให้ความส าคัญ
โดยบริษัทคิดว่าสามารถบริหารตามความช านาญได้ ซึ่งการ
บริหารของบริษัทหลักๆ ได้แก่ การบริหารสินค้าคงคลังที่เป็น
วัตถุดิบ บริษัทจะเป็นการสั่งวัตถุดิบตามปริมาณค าสั่งซื้อของ
ลูกค้าแต่มีการบวกเพิ่มเล็กน้อย เพื่อเป็นการเผื่อในกรณีการ
ที่จะผลิตแล้วเกิดของเสียขึ้นในกระบวนการผลิต เพราะการ
สั่งแต่ละครั้งรถส่งวัตถุดิบจะมาส่งตามรอบเท่านั้น  การ
ควบคุมสินค้าคงคลังในระหว่างกระบวนการยังไม่มีระบบที่
ชัดเจน แต่เป็นการเบิกสินค้าจากคลังผ่านผู้ที่มีหน้าที่ดูแล
คลังเท่านั้นเป็นการเบิกแบบปากเปล่าไม่ได้มีการจดบันทึก
อย่างเป็นระบบ   
 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ปัญหาที่พบส่วนมากเป็นเรื่อง

การไม่ทราบต้นทุนสินค้าคงคลังที่แท้จริง เนื่องจากการสั่ง
วัตถุดิบไม่มีการก าหนดปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม เช่น ถ้า
วัตถุดิบประเภทเหล็ก PART TD1.0 ขาดแคลนก็จะใช้
วัตถุดิบประเภทเหล็ก PART TD1.2 ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียง
กันของสินค้าใกล้เคียงกันมาผลิตก่อน ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานภายในบริษัท 

 
จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เมื่อมีการขาดวัตถุดิบใน

ระยะเวลานาน วัตถุดิบจะไปอยู่ในรูปงานระหว่างรอผลิต
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น งานจะส่งลูกค้าไม่ทันซึ่ง
อาจจะโดนปรับค่าเสียหาย หรือโดยยกเลิกค าสั่งซื้อกะทันหัน
ซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการได้ เป็นต้น  ปัจจุบันข้อมูลการใช้
งานวัตถุดิบประเภทเหล็กเป็นดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 ข้อมูลการใช้วัตถุดิบประเภทเหล็กเดือนก่อนการปรับปรุง 

 
จากข้อมูลรูปที่ 3 พบว่าวัตถุดิบประเภทเหล็ก PART 

TD1.0 มีปริมาณการใช้มากที่สุดทางที่ปรึกษา และเจ้าของ
บริษัทเห็นว่าควรน า PART1.0 มาเป็นวัตถุดิบน าร่องเพื่อเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาPARTอื่นๆต่อไป 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 สินค้าคงคลัง หรือ สินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย 
สามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น  การมีสินค้าคงคลังมาก
เกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บ
รักษาท่ีสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือ
สูญหาย นอกจากนี้ยังท าให้สูญเสียโอกาสในการน าเงินที่จม
อยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ  การหา
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ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการ
ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้ 
 ปริมาณการสั่ งซื้อที่ มีต้นทุนต่ าที่สุ ด (Economic 
Order Quantity : EOQ ) ในแต่ละครั้ง ซึ่งถ้าผู้ประกอบการ
สามารถค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ท าให้ทั้งต้นทุนในการ
สั่งซื้อ และต้นทุนในการเก็บรักษานี้ได้ ก็จะท าให้ทราบว่าเมื่อ
สินค้าในคลังสินค้าถูกขายออกไปจนหมด จะต้องสั่งซื้อ
สินค้าเข้ามาใหม่ในจ านวนเท่าใด จึงจะประหยัดที่สุด[1] ดัง
สมการที่ 1 
 

EOQ   =   SQR (2DO / UC)                     (1) 
 
 D = ความต้องการสินค้าในเวลา 1 ปี  
 O = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง  
 U = ต้นทุนของสินค้าต่อหน่วย  
 C = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคิดเป็น % ของ
มูลค่าสินค้าท้ังปี 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การประยุกต์ใช้การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
ที่สุด มีการวิจัยมากมาย เช่น ฉฬาปัณ พันธุ์เจริญ. ได้ศึกษา
การบริการสินค้าคงคลังโดยการหาปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสม โดยการแบ่งประเภทวัสดุคงคลังตาม ABC 
Analysis แล้วก าหนดกลุ่มที่ศึกษาคือกลุ่ม A และกลุ่ม C  
และใช้การค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด เพื่อหา
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กับช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้เป็น
การสอดคล้องกับความต้องการ หลังการปรับปรุงสามารถลด
ต้นทุนสินค้าคงคลังลงได้ร้อยละ 20.84 [2]  อารีรัตน์ พรหม
มีเนตร 2553 ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง  2002 
จ ากัด ภายใต้แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
เพื่อทราบถึงปัญหาการบริหาร จัดการสินค้าคงคลังเหมาะสม
กับ บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จ ากัด ซึ่งวิธีการบริหาร
สินค้าคงคลังของบริษัทที่เหมาะสมที่สุด ในระยะเวลาที่วิจัย
คือการบริหารสินค้าคงคลังแบบ วิธีจุดสั่งซื้อ (Re-Order-
Point)  โดยต้องใช้วิธีการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง
อื่นๆประกอบด้วย ได้แก่ 1.การจัดความส าคัญ ของสินค้าคง
คลังแบบ ABC Analysis เพื่อให้รู้ถึงความส าคัญของสินค้า
แต่ละกลุ่มว่าบริษัทควรมีวิธีการจัดการแบบใด และใช้
ทรัพยากรคุ้มค่ากับสินค้าคงคลังกลุ่มนั้นหรือไม่ 2.การสั่งซื้อ
ที่ประหยัดที่สุด EOQ เพื่อลดต้นทุนในการดูแลรักษาและ
ต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทต่อไป 3. การพยากรณ์ซึ่ง
รูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท คือ รูปแบบ

ฤดูกาล (Seasonal) [3] งานวิจัยของ พลอยไพริน จุฑามณี. 
การวิเคราะห์นโยบายควบคุมระดับวัตถุดิบคงคลังประเภท
กาวกรณีศึกษา อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็น
การน าเสนอถึงวิธีการบริหารและจัดการวัตถุดิบคงคลัง
ประเภทกาว ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดย
การประยุกต์ใช้ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ) เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการวัตถุดิบคงคลัง 
อีกทั้งเป็นการหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม ซึ่งประยุกต์ในการ
แก้ปัญหา วัตถุดิบคงคลังกาว Adhesin A1532TH หลังการ
ปรับปรุงสามารถลดต้นทุนลงได้ร้อยละ 73.33 และวัตถุดิบ
คงคลังกาว National 2047 มีต้นทุนคงคลังรวมลดลงร้อยละ 
27.65% [4]  รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้ศึกษากระบวนการ
ท างานของบริษัท AAA เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบจัดซื้อและการจัดการสินค้าคลัง เนื่องจากการท างาน
ในปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาเกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ออะไหล่ส าหรับงานซ่อมบ ารุงรถบรรทุกคอนเทน
เนอร์ค่อนข้างสูงเพราะไม่มีการวางแผนจัดซื้อ รวมทั้งบริษัท
ไม่มีระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ส่งผลให้มีสินค้าค้าง
ในสต๊อคค่อนข้างมาก การศึกษาหลังการวางแผนการจัดซื้อ
และค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมแล้วท าให้ต้นทุน
ในการสั่งซื้อลดลงร้อยละ 42.30 [5] 
 จากงานวิจัยข้างต้นพบว่า การประยุกต์ใช้การสั่งซื้อที่
เหมาะสมสามารถส่งผลต่อการลดต้นทุนและการบริหาร
จัดการอย่างมีระบบมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการ
ประยุกต์ใช้การสั่งซื้อที่เหมาะสม มาเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ให้เข้ากับบริษัทกรณีศึกษา 
 
3. ข้อมลูก่อนการปรับปรุง 
 ปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาที่พบ คือ การน า
วัตถุดิบใกล้เคียงกันมาผลิตก่อนเพื่อให้ทันต่อความต้องการ
ของลูกค้า เช่น พนักงานต้องการผลิตฐาน JIG ของเบาะ
รถยนต์ต้องใช้เหล็ก PART TD1.0 แต่บริษัทมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ บริษัทจะใช้เหล็ก PART TD1.2 แทน โดยการ
เพิ่มกระบวนการกลึง  ให้ เหล็กมีขาดเล็กลงก่อนเข้ า
กระบวนการปรกติ เป็นต้น เครื่องมือและเทคนิคการ
แก้ปัญหาโครงการการลดปริมาณสินค้าคงคลังด้านวัตถุดิบ 
คือ การวิเคราะห์แผนผังก้างปลา และมีการวิเคราะห์หา
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เกิดจากไม่มีการค านวณหา
ปริมาณการใช้ที่เหมาะสม ไม่มีการจักการเรื่องจุดสั่งซื้อ  
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ปัญหาปริมาณสินค้าคงคลังมากเกินไป 

 
 จากรูปที่ 4 การวิเคราะห์ผังก้างปลาพบว่าปัญหาหลักที่
ส าคัญมี 2 สาเหตุ คือ ปัญหาที่มาจากพนักงาน และปัญหา
ที่มาจากวิธีการท างาน ปัญหาที่เกิดจากพนักงานสามารถ
วิเคราะห์ได้โดยการวิเคราะห์ WHY-WHY เพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์WHY-WHYด้านพนักงาน 
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5 
 
 

 
รูปที่ 5 การวิเคราะห์ WHY-WHY จากปัญหาที่เกิดจากพนกังาน 

 
 จากรูปที่ 5 การวิเคราะห์ WHY-WHY จากปัญหาที่เกิด
จากพนักงาน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานไม่มี
ทักษะ พนักงานท าตามความเคยชิน ขาดระเบียบวินัย และ
ไม่มีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม หลังการวิเคราะห์
พบว่า แนวทางในการแก้ปัญหา คือ การจัดอบรมพนักงานให้
พนักงานมีความเข้าใจและท าตามระเบียบวินัยในการ
เบิกจ่ายสินค้า  และควรจัดท าระบบที่ช่วยในการง่ายในการ
จัดเก็บข้อมูล เช่น แบบฟอร์มต่างๆที่จะช่วยรวบรวมข้อมูล 
เป็นต้น และการวิเคราะห์ WHY-WHY ปัญหาที่เกิดจาก

วิธีการแสดงดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 แสดงปัญหาที่เกิดจากวิธกีารปฏบิัติงาน 

 
 จากรูปที่ 6 พบว่าปัญหาที่เกิดจากวิธีการการส่วนใหญ่ 
เกิดจากการไม่มีการก าหนดปริมาณการสั่งซื้อ และไม่มีการ
หาปริมาณการใช้วัตถุดิบที่แท้จริง จากการวิเคราะห์WHY-
WHY พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาคือการก าหนดปริมาณ
การสั่งซื้อท่ีเหมาะสม และการหาจุดสั่งซื้อท่ีเหมาะสม  
 แนวทางกระบวนการปรับปรุงเป็นการเก็บข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด และต้อง
รวบรวมปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น จ านวนขั้นต่ าในการสั่ง 
รอบของรถซัพพลายเยอร์ที่จะมาส่ง เป็นต้น การวิเคราะห์
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด(EOQ) สามารถหาได้จาก
สมการที่ 1 ทางบริษัทยังไม่ทราบปริมาณสินค้าทั้งหมดที่จะ
ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง จึงต้องท าแบบฟอร์ม เพื่อเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ต่อไป การออกแบบแบบฟอร์มเป็นดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 ใบเบิกวัตถุดบิ 

 
 จากรูปที่ 7 เป็นการออกแบบ แบบฟอร์มให้ง่ายแก่
พนักงานและให้ง่ายในการเก็บข้อมูลเนื่องจากพนักงานมี
ทักษะน้อย การเบิกจ่ายในแต่ละครั้งจะเป็นการเบิกจ่าย
โดยตรงที่เจ้าของบริษัท  การหาปริมาณความต้องการใช้
PART TD1.0 สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ปริมาณการใชP้ART TD1.0 ก่อนการปรับปรุง(หน่วย : แท่ง) 

 
 จากรูปที่ 8 พบว่าปริมาณความต้องก ารใช้ PART 
TD1.0 เฉลี่ยต่อเดือน 451 แท่ง หรือความต้องการใช้ PART 
TD1.0 เฉลี่ยต่อปี 5412 แท่งต่อปี วันท างานเฉลี่ย 25 วัน
(ท างานวันจันทร์ถึงวันเสาร์) หรือ ความต้องการเฉลี่ย 19 
แท่งต่อวัน และค่าจัดส่งสินค้าต่อครั้งพบว่าค่าเฉลี่ยในการ
จัดส่งสินค้าต่อครั้ง 270 บาท และระยะเวลาน าส่ง 5 วัน
ส าหรับวัตถุดิบท่ีเป็นเหล็ก  และค่ารักษาสินค้าคงคลังคิดเป็น
ร้อยละ 10 ขอราคาสินค้า(ก าหนดโดยเฉลี่ยจากเจ้าของ
กิจการ) 
 
4. ผลการปรับปรุง  
 การวิจัยหลังการปรับปรุงสามารถปรับปรุงการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ ซึ่งสามารถค านวณ โดยการวิเคราะห์ปริมาณการ
สั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด(EOQ) ข้อมูลจากกการวิเคราะห์
เบื้องต้นดังนี้  ความต้องการใช้PART TD1.0 เฉลี่ยต่อปี 
5412 แท่งต่อปี , ค่าจัดส่งสินค้า PART TD1.0 ต่อครั้ง 270 
บาท , ค่าเก็บสินค้าคงคลังร้อยละ 10 ของราคา PART 
TD1.0 = 225*0.1 = 22.5 บาท สามารถค านวณได้  คือ 
EOQ  =  SQR(((2*5412*270)/22.5)) = 362 หน่วย แสดง
ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 รูปแสดงการหาปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสมที่สุด (EOQ) 

 
 การหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม  = ความต้องการใช้สินค้า
รายวัน * ระยะเวลาในการน าส่ง ดังนั้นการหาจุดสั่งซื้อที่

เหมาะสม  = 19 * 5 = 95 แท่ง แสดงดงัรปูท่ี 10 

 
รูปที่ 10 ภาพแสดงจุดสั่งซ้ือที่เหมาะสม 

 
 หลังการปรับปรุงในการสั่ งซื้อสินค้าน าร่องPART 
TD1.0  โดยการปรับปรุงการสั่งตามหลักการวิเคราะห์
ปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมที่สดุ(EOQ) โดยปรับเปลี่ยนจาก
การสั่งแบบทั่วไปที่ไม่มีการจดบันทึกสั่งตามความเคยชิน 
เปลี่ยนเป็นการสั่งครั้งละ 362 แท่ง หลังการปรับปรุงพบว่ามี
สินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลงเหลือ 141.25 แท่ง จากก่อนการ
ปรับปรุงมีสินค้าคงคลังเฉลี่ย 169.5 แท่ง หรือสามารถลด
ปริมาณสินค้าคงคลังได้ร้อยละ 16.67 แสดงดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11 ปริมาณสินค้าคงคลังก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

 
5. สรุปและเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 สรุปการวิจัยเรื่องการลดปริมาณสินค้าคงคลังด้าน
วัตถุดิบบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งบริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัท
ขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับช้ินส่วนยานยนต์ ใน
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีระบบบริหารจัดการเรื่องสินค้าคงคลัง
อย่างเป็นระบบ เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ให้ความส าคัญโดย
บริษัทคิดว่าสามารถบริหารตามความช านาญได้  ปัจจุบัน
ประสบปัญหาเรื่องปริมาณสินค้าคงคลังด้านวัตถุดิบที่เป็น
เหล็ก การปรับปรุงโครงการได้ใช้เหล็กPART TD1.0 เป็น
ผลิตภัณฑ์น าร่องเนื่องจากมีปริมาณการใช้ที่มากที่สุด การ
แก้ปัญหาได้ใช้หลักการในการแก้ปัญหา คือ การหาจุดสั่งซื้อ
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ที่ เหมาะสม และการหาปริมาณการสั่ งซื้อที่ เหมาะสม 
เนื่องจากบริษัทไม่มีการสั่งซื้อที่เป็นระบบรวมถึงไม่มีการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระบบ หลังการปรับปรุงได้ผลดังนี้ ด้านสินค้าคง
คลัง ปริมาณสินค้าคงคลัง PART TD1.0 เฉลี่ยก่อนการ
ปรับปรุง 169.5 แท่ง หลังการปรับปรุงพบว่าสินค้าคงคลัง 
PART TD1.0 ลดลงเหลือ 141.25 แท่ง หรือลดลงร้อยละ 
16.67  ด้านต้นทุนพบว่าต้นทุนสินค้าคงคลัง PART TD1.0 
ก่อนการปรับปรุง 38137.50 บาทต่อเดือน หลังการปรับปรุง
ต้นทุนสินค้าคงคลัง PART TD1.0 ลดลงเหลือ 31781.25 
บาทต่อเดือน ต้นทุนสินค้าคงคลังลดลงร้อยละ 16.67 ดัง
ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

สินค้าคงคลัง 
ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ลดลงร้อย
ละ 

ปริมาณสินค้า
คงคลัง 169.5 141.25 16.67 

ต้นทุนสินค้าคง
คลัง 38137.5 31781.25 16.67 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าการก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสมกับบริษัทกรณีศึกษา พบว่าสามารถช่วยลดปริมาณ
สินค้าคงคลัง และต้นทุนสินค้าคงคลังลงได้ร้อยละ 16.67 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉฬาปัณ พันธุ์เจริญ พลอยไพริน 
จุฑามณี. และรจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ [2,4,5] ที่ได้แบ่งกลุ่ม
สินค้า และก าหนดปริมาณการสั่งซื้อให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม  
เปลี่ยนแปลงการสั่งตามแบบการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ส่งผล
ให้สามารถลดต้นทุนได้ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอารี
รัตน์ พรหมมีเนตร[3] ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 
2002 โดยการก าหนดจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมก็จะสามรถลด
ต้นทุนได้เช่นเดียวกัน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษัทควรน าแนวทางการปรับปรุงไปปรับปรุงสินค้า
คงคลังให้ได้ทุกชนิด เพื่อเป็นการลดต้นทุนท้ังบริษัท  
 2. บริษัทควรมีการอบรมพนักงานในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของบริษัท 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและตัวช้ีวัดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์โดยใช้
เทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP) เพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
และน าปัจจัยที่มีความส าคัญไปออกแบบเครื่องให้มีลักษณะการใช้งานท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  การด าเนินงาน
วิจยัประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ในปัจจุบัน ศึกษาความต้องการของเครื่องเก็บ
เกี่ยวหญ้าเนเปียร์จากการสัมภาษณ์และเอกสารงานวิจัย ออกแบบสอบถามเพื่อหาคะแนนความส าคัญแต่ละตัวช้ีวัดตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน น าข้อมูลคะแนนความส าคัญไปประมวลผลโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน AHP 
สามารถประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม Expert Choice น าตัวช้ีวัดที่มีระดับคะแนนความส าคัญ 3 อันดับแรกมาสร้าง
แผนภูมิหรือโมเดลปัจจัยที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์และยืนยันปัจจัยโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ    จากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายทางเทคนิคที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด 5 อันดับคือ 
ปัจจัยด้านการใช้งาน 48.70 เปอร์เซ็นต์ ล าดับที่สอง ปัจจัยด้านวัสดุ 23.60 เปอร์เซ็นต์ ล าดับที่สาม ปัจจัยด้านรูปแบบ 
14.90 เปอร์เซ็นต์ ล าดับที่สี่ ปัจจัยด้านความปลอดภัย 6.90 เปอร์เซ็นต์และล าดับที่ห้า ปัจจัยด้านความสะดวก 5.90 
เปอร์เซ็นต์  
ค าส าคัญ : เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์, กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห ์

 
Abstract 
This research aims to study the factors and indicators for the design and development of Napier Grass 
Harvester using Analytical Hierarchy Process (AHP) to prioritize the factors and take the factors that are 
important to the design of the device to meet the needs of the user. The research was carried out to 
study the present situation of Napier grass harvesters. Study needs of Napier grass harvesters from 
interviews and research papers. Issue a questionnaire to find out the importance of each indicator, 
According to the needs of the user. Bring priority data to the process by hierarchical analysis. AHP can 
process data with Expert Choice Program. Bring the top three scoring indicators to chart or model 
appropriate factors for the design of the Napier grass harvesters and confirm the factors using the 
Survey Elements Analysis. The research shows that the five most important technical goals are the 
utilization factor 48.70 percent, second the material factor 23.60 percent, third the form factor 14.90 
percent, fourth the security factor 6.90 percent and convenience factor 5.90 percent. 
Keyword : Napier grass harvester, Analytical Hierarchy Process 
 
1. บทน า หญ้าเนเปยีร์ เป็นหญ้าเขตร้อน มีใบหนาและกว้าง ได้มีการ

น าเข้ามาปลูกในประเทศไทยประมาณ 30 ปีมาแล้ว มมีากกว่า 
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130 สายพันธ์ุ สายพันธุเ์ดิมที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3 
สายพันธ์ุ คือ หญ้าเนเปียร์ธรรมดา หญ้าเนเปยีร์ยักษ์ และ
หญ้าเนเปยีร์แคระ เป็นหญ้าที่ดอกไม่ตดิเมล็ด จึงไม่เป็นปญัหา
การเป็นวัชพืช [1]  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 หญ้าเนเปียร ์
ต่อมากรมปศุสตัว์ไดม้ีการวิจยัปรบัปรุงสายพันธุ์ข้ึนมาใหม่ โดย
มีชื่อว่า หญ้าเนเปียรป์ากช่อง 1 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุลูกผสมที่เกดิ
จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างหญา้เนเปียร์ยักษ์และหญ้าไข่มุก 
เป็นพืชอาหารสตัว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิต และมี
คุณค่าทางอาหารสัตวด์ีตามที่สัตวต์้องการ เหมาะส าหรับใช้
เลี้ยงสตัว์โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ 
แพะ และแกะ จากข้อมลูการวจิัยพบว่าหญ้าเนเปยีร์ปากช่อง 1 
มีคุณค่าทางโภชนะเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าสายพันธ์ุอื่นที่มีการ
ปลูกในประเทศ    หญ้าเนเปยีร์ปากช่อง 1 ให้ผลผลติประมาณ 
80 ตันต่อไรต่่อปี สามารถตัดได้ 6-7 ครั้งต่อปี  การลงทุนปลูก
หญ้าเนเปยีร์ 1 ครั้ง จะสามารถเกบ็เกี่ยวได้นานประมาณ 10 ปี 
โดยมตี้นทุนต่อไร่ประมาณ 5,000-6,000 บาท ดังนั้น เมื่อคิด
จากการเก็บเกีย่วได้นานถึง 10 ปี ต่อการปลูก 1 ครั้ง จึงท าให้มี
ต้นทุนในการปลูกต่ า [2]  ปัจจบุันได้มีการน าหญ้าเนเปยีร์มา
ผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งการน าหญ้าเนเปียร์มาผลติเป็น
พลังงานนั้น เนื่องจากเป็นหญ้าทีม่ีเยื่อใยสูง และ มีความชื้นสูง 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า สามารถน ามาผลิตเป็นพลังงานได้ทั้ง
การน าไปเผาตรง หลังจากผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว 
และสามรถน าไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพได้  ปัจจบุันท่ีไดม้ีการ
ทดลองอย่างหลากหลาย และได้ผลส าเร็จ สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริงแล้ว ไม่ว่าการผลติก๊าซ Compress Bio Gas
ซึ่งสามารถใช้ทดแทนก๊าซ NGV  เมื่อศึกษาถึงขั้นตอนการปลูก
หญ้าเนเปยีร์ในปัจจุบันตั้งแต่การวางแผนการปลูกจนกระทั่ง
การจัดการผลผลิตสามารถแบ่งรายละเอยีดการจัดการแต่ละ
ด้านหลักๆได้ดังนี ้
   1.ด้านการปลูกและบ ารุงรักษา 
  2.ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  3.ด้านการแปรรูปผลผลิต 
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมลูและร่วมประชุมระดมสมองของ
นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการผลิตหญ้า  เนเปียรด์้วย
การเก็บข้อมูลแบบสมัภาษณ์พบปญัหาในแต่ละด้าน  สามารถ

สรุปได้ดังแผนภูมิที1่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมลูปัญหาการผลิตหญ้าเนเปยีร ์
               ในประเทศในแต่ละดา้น 
 

จากข้อมูลปัญหาการผลติหญ้าเนเปียร์ทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้าน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต เกิดปญัหามากท่ีสุดเนื่องจากหญ้าให้
ผลผลติมากซึ่งจะต้องรีบเก็บเกีย่วตามช่วงอายุท่ีเหมาะสมคือ 
45-60 วัน ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคญัในการจัดการผลผลิต
หญ้าเนเปยีร์  จึงได้ท าการศึกษาข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีการเก็บ
เกี่ยว 2 รูปแบบคือการใช้  แรงงานคนและใช้เครื่องจักร ดัง
ตารางเปรียบเทียบท่ี 1  
ตารางท่ี 1 เปรียบการตัดหญ้าแบบใช้คนตัดและการใช้เครื่องจักร 

 
 

 
 
 

 

ที่มา: เอกสารแนะน าหญ้าเนเปยีรป์ากช่อง1. กรมปศสุัตว์    
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์นครราชสีมา 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องจักรสามารถลดการใช้
แรงงานคน ลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกีย่ว  การน า
เครื่องจักรเข้ามาช่วยจึงเป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญในการ
จัดการเกีย่วกับผลผลิตหญ้าเนเปียร์ จากการศึกษาพบว่า
เครื่องจักรที่ผลิตใช้เองในประเทศและเครื่องจักรที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ พบว่าเครื่องจักรที่ผลติใช้เองในประเทศขาด
คุณภาพและประสิทธิภาพ  เนื่องจากการสร้างขาดการ
วิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรม รวมถึงการผลติที่ไม่ได้
มาตรฐานส่วนเครื่องจักรที่น าเข้าจากต่างประเทศ พบว่าไม่
เหมาะใช้กับสภาพพื้นที่ปลูก เพราะบางพ้ืนท่ีปลูกมีขนาดเล็กไม่
คุ้มค่าเครื่องจักรที่มีราคาสูง  และเกษตรกรหรือองค์กรที่มี
เงินทุนจ ากัดก็จะไม่สามารถซื้อได้ ผู้วิจัยเล็งเห็นโอกาสที่จะ
พัฒนาเครื่องตัดหญ้าเนเปียร์ใหม้ีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก
ในประเทศและสามารถทดแทนการน าเข้าเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศท่ีมีราคาสูง จึงไดด้ าเนินการศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องเกบ็เกี่ยวหญ้าเนเปียร์ก่อนท่ีจะ
น าไปเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกแบบและพัฒนาเครื่อง
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เก็บเกี่ยวหญา้เนเปียร ์
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
    3.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและพัฒนาเครื่อง
เก็บเกี่ยวหญา้เนเปียร์ก่อนน าไปสูข่ั้นตอนการวิเคราะห์และ
ออกแบบเครื่องต่อไป 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
      ขั้นตอนการด าเนินงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  
 
 
 
 
  แผนภูมิที่ 1 แสดงข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 
 

5. ผลการด าเนินงาน 
      5.1 ศึกษาและทบทวนปัจจยั จากเอกสาร งานวิจัย และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และจากการพูดคุยสัมภาษณ์ประชุม
ร่วมกับเกษตรกรหรือผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์และผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่2 การประชุมระดมสมองรว่มกับนักวิชาการและ  
           เกษตรกรผู้ปลูกหญ้า 
      5.2  สังเคราะห์ปัจจัยและตัวช้ีวัดที่ส่งผลกระทบต่อการ
ออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์และจัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและทบทวนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบเครื่อง
ตัดหญ้าเนเปียร ์จากเอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมเกี่ยวขอ้ง 

สังเคราะห์ปัจจัยและตวัชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบ 
เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์และจัดล าดับความส าคัญ 

จัดกลุ่มปัจจยัและตวัชี้วัด  

ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

สร้างแบบสอบถาม 

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหป์ระมวลผล  

พัฒนาแบบสอบถามเพื่อก าหนดน้ าหนกั
ความส าคัญของปัจจัย 

ก าหนดกลุ่มเปา้หมายของผู้ตอบแบบสอบถามและ 
ส่งแบบสอบถาม  

ประเมินปัจจัยในการออกแบบดว้ยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น  
(Analytic Hierarchy Process: AHP)   

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจัจัยดว้ยเทคนิค  
การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจ  

ได้ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ 
มาประยกุต์ใช้เทคนิค QFD และ FSUDEE ต่อไป 
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ตารางที่ 2  ผลการแปลงเสียงผู้ต้องการใช้งานเครื่องตัดหญ้า 
เนเปียร์ให้อยู่ในรูปความต้องการของลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 2  ผลการแปลงเสียงผู้ต้องการใช้งานเครื่องตัดหญ้า 
เนเปียร์ให้อยู่ในรูปความต้องการของลูกค้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 5.3  จัดกลุ่มปัจจัยและตัวช้ีวัด  โดยพิจารณาจากความ
ต้องการแต่ละด้านที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้เห็นความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล 
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     แผนภูมิ 2 แสดงคุณลักษณะเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปยีร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงคุณลักษณะเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ (ต่อ) 
       

      น าข้อมูลจากแผนภูมิท่ี 2 มาจัดกลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ออกแบบ รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลการจัดกลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกแบบเครื่องเก็บ
เกี่ยวหญ้าเนปียร์จากผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

       ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่ม Normal Group 
Technique (NGT) มาช่วยในการตัดสินใจและจัดกลุ่มปัจจัยต่างๆ 
โดยใช้เทคนิคการสนทนา (Focus Group Discussion)  และให้
ผู้เชี่ยวชาญสรุปกลุ่มปัจจัย ซ่ึงผลท่ีได้สามารถแบ่งกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ 
ปัจจัยด้านรูปแบบมี 5 ข้อ  ด้านการใช้งานมี 5 ข้อ ด้านความ
ปลอดภัยมี 2 ข้อ ด้านวัสดุมี 5 ข้อ ด้านความสะดวกมี 5 ข้อ 
      5.4 สร้างแบบสอบถาม ซ่ึงจะต้องก าหนดรายละเอียดให้
ครบถ้วน การก าหนดระดับค่าคะแนนในมาตราส่วน ประมาณค่า 
แบบสอบถามท่ีก าหนดค่ามาตราส่วนประมาณค่า แบบ 5 ระดับ    
มีการก าหนดด้วยระดับค่าคะแนน ดังนี้ 
 ระดับความส าคัญมากที่สุด  5  คะแนน 
 ระดับความส าคัญมาก  4  คะแนน 

ระดับความส าคัญปานกลาง  3  คะแนน 
 ระดับความส าคัญน้อย 2  คะแนน 
 ระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด  1  คะแนน 
       การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการวิเคราะห์ระดับ
ค่าคะแนน ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังน้ี [3] 
4.50-5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับรูปแบบท่ี
ก าหนดในระดับมากที่สุด 
3.50-4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับรูปแบบท่ี
ก าหนดในระดับมาก 
2.50-3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับรูปแบบท่ี
ก าหนดในระดับปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับรูปแบบท่ี
ก าหนดในระดับน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับรูปแบบท่ี
ก าหนดในระดับน้อยท่ีสุด 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคล้องของปัจจยั 
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ผลจากการตอบแบบสอบถามทีผ่่านการสังเคราะห์และน ามาใช้
ออกแบบแบบสอบถามได้ยึดหลักกฎเกณฑ์ของ Keeney และ 
Raiffa ซึ่งค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ตรงและครอบคลุมมีค่าเฉลี่ยที่
ระดับ 4 แปลความหมายคือ มาก ดังนั้นปัจจัยมีความ
ครอบคลมุในแต่ละด้านสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
     เมื่อได้ปจัจัยในการออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปยีร์
มาประมวลผลโดยใช้ซอฟต์แวรส์ าเร็จรูป Expert Choice 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นย า เทคนิคกระบวนการ
วิเคราะหเ์ชิงล าดับชั้นจะท าให้ทราบถึงค่าน้ าหนักความส าคัญ
ของแต่ละปัจจัยและอตัราส่วนความไมส่อดคล้องของผู้ตัดสินใจ
แต่ละคน ซึ่งหากค่าไม่เกิน 0.10 ถือว่ายอมรับได้ [4] 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญของปจัจัยหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

        ผลจากโปรแกรม Expert Choice จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย
อัตราส่วนความไม่สอดคล้องของปัจจัย Inconsistency Ratio 
CR=0.07 น้อยกว่า 0.10 ถือว่ายอมรับได ้โดยมีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก
ของปัจจัยหลักด้านการใช้งาน มีค่าน้ าหนักมากท่ีสดุ เท่ากับ 
0.486 ล าดับต่อมาคือค่าเฉลี่ยน้ าหนักของปัจจัยหลักด้านวสัด ุ
มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 0.235 ล าดับต่อมาคือค่าค่าเฉลี่ยน้ าหนัก
ของปัจจัยหลักด้านรูปแบบ มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 0.149 ล าดับ
ต่อมาคือค่าเฉลี่ยน้ าหนักของปัจจยัหลักด้านความปลอดภัย มี
ค่าน้ าหนัก เท่ากับ 0.069 และล าดับสุดท้ายคือค่าเฉลี่ยน้ าหนัก
ของปัจจัยหลักด้านความสะดวก มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 0.058 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคา่น้ าหนกัของปจัจัยหลกัในการออกแบบเครื่อง       
     
 
 
 
 
 
   จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจยัหลกัด้านการใช้งานมีค่าน้ าหนัก
ความส าคญัมากท่ีสุด เท่ากับ 48.70 เปอร์เซ็นต ์ล าดับที่สอง 
ปัจจัยหลักด้านวัสด ุมีค่าน้ าหนักความส าคญัเท่ากับ 23.60 
เปอร์เซ็นต ์ล าดับทีส่าม ปัจจัยหลกัด้านรูปแบบมคี่าน้ าหนัก

ความส าคญัเท่ากับ 14.90 เปอร์เซ็นต ์ล าดับทีส่ี ่ปัจจัยหลัก
ด้านความปลอดภยั มีค่าน้ าหนักความส าคญัเท่ากับ 6.90 
เปอร์เซ็นต์และล าดับที่ห้า ปัจจัยหลักด้านความสะดวก มีค่า
น้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 5.90 เปอร์เซ็นต ์

      ผลจากค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยจากโปรแกรม Expert 
Choice พบว่าตัวช้ีวัดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง
ตัดหญา้เนเปียร์และผูต้้องการใช้ 3 อันดับแรก ดังตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 ค่าคะแนนน้ าหนักตวัชี้วัดของปัจจัยจากโปรแกรม Expert 
Choice 3 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      น าปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น AHP เขียนใน
รูปแบบแผนภูมิหรือโมเดลปจัจัยทีเ่หมาะสมในการออกแบบ
เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ ดังแสดงในภาพที่ 4.2 เพื่อท่ีจะ
น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ 
QFD และเทคนิค FSUDEE  ต่อไป 
ภาพที ่3 โมเดลปัจจยัที่เหมาะสมในการออกออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยว
หญ้าเนเปียร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผลการศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการออกแบบและพัฒนา
เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียรโ์ดยใช้โปรแกรม Expert Choice  
ร่วมกับการวิเคราะห์กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP 
พบว่ามี พบว่ามี 5 ปัจจัยหลัก และมีค่าระดับความส าคัญดังนี้    
     1. ด้านการใช้งานมีค่าน้ าหนกัความส าคญั เท่ากับ 48.70 
เปอร์เซ็นต ์
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     2. ด้านวัสด ุมีค่าน้ าหนักความส าคญั เท่ากับ 23.60 
เปอร์เซ็นต ์ 
      3. ด้านรูปแบบ มีค่าน้ าหนักความส าคญั เท่ากับ 14.90 
เปอร์เซ็นต ์ 
     4. ด้านความปลอดภัย มีค่าน้ าหนักความส าคัญ เท่ากับ 
6.90 เปอร์เซ็นต ์
     5. ปัจจัยหลักด้านความสะดวก มีค่าน้ าหนักความส าคัญ
เท่ากับ 5.90 เปอร์เซ็นต ์
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บทคัดย่อ 
ระบบคลังวัสดุ เป็นระบบที่มีความส าคญัในข้ันตอนการผลติ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากการ
จัดเก็บวัสดุส่งผลการวางแผนการผลิต การจดัเก็บวัสดุ เวลาและต้นทุนในการผลิต  โครงงานระบบฐานข้อมูลคลังวัสด ุ
กรณีศึกษาบริษัทผลิตบรรจุภณัฑแ์ห่งหนึ่ง เป็นการพัฒนาระบบคลังวัสดโุดยใช้ระบบคอมพิวเตอรเ์ข้ามาช่วยในด้านการ
จัดการระบบฐานข้อมลูของการเบกิจ่ายหมึกพิมพ์ วัตถุดิบ การจัดเก็บ สูตรหมึกพิมพ์และอตัราส่วนการผสม เครื่องจักรที่
ใช้ และผู้เบิก ผู้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากแผนกผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกจดัซื้อ ส าหรับการสร้างฐานข้อมูล 
เป็นการออกแบบโดยใช้หลักการ SDLC และใช้โปรแกรม Microsoft Access 2000 และ Visual Basic for 
Applications ท าการทดสอบระบบที่ออกแบบด้วยการน าไปใช้งานจริงในบริษัท พบว่าสามารถช่วยลดต้นทุนในการ
จัดหาวัตถุดบิ ลดเวลาการเก็บรักษาหมึกและมีฐานข้อมูลสูตรหมึกที่ใช้งานในโรงงาน เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วางแผนการผลิต และลดพ้ืนท่ีที่ใช้ในแผนกจัดเก็บวัสดุ ก่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สรา้งความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได ้
ค าหลัก:  ระบบคลังวัสดุ , บรรจุภณัฑ์ , หมึกพิมพ ์
Abstract 
Storage system is an importance in production process and supply chain system. The design of the 
system affects production planning, warehouse, and production cost. The research aims at develop 
an inventory management system for packaging manufacturer by using IT to assist in database 
management. Material disbursement and storage, ink formula, printing machine, related parties and 
ink distribution is collected in database. The data come from several units such as production unit, 
quality control unit, and procurement unit. An inventory model is designed base on SDLC. Microsoft 
Access 2000 and Visual Basic for Applications are the development tools for this system. A case study 
shows that it can reduce the cost of raw materials, ink retention. Ink formula database, not only, 
increases efficiency in planning, production, but also reduce material storage space. It improves work 
efficiency and competitive advantage.  
Keywords:  inventory management, packaging manufacturer, ink 
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1. บทน า 
 ภาพรวมการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวในประเทศ
ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีอัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 -4 ต่อปี มีมูลค่ารวมของ
อุตสาหกรรมประมาณ 3.85 แสนล้านบาท และมีมูลค่าการ
ส่ งออกประมาณ 5 .4  หมื่ นล้ านบาท (กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม) บริษัทที่ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว จะ
นิยมมใช้การควบคุมการจัดการระบบคงคลังวัสดุโดยใช้
แรงงานคน เนื่องจากมีค่าจ้างและต้นทุนที่ถูกเมื่อเทียบกับ
การลงทุนในระบบการจัดการ หรือการน าเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในบริษัท แต่การใช้แรงงานคน จะ
เจอกับปัญหาความล่าช้า ปัญหาการควบคุมคุณภาพ การ
ผิดพลาดต่าง ๆ บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง ได้ประสบ
ปัญหาการควบคุมคงคลังหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 
เนื่องจากทางบริษัทได้มีการใช้หมึกพิมพ์ในการะบวนการ
ผลิตเป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดการควบคุมปริมาณการใช้
หมึก และน าหมึกพิมพ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตงานไปทิ้ง ทั้ง 
ๆ ที่สามารถน าหมึกที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ได้ และปัฐหาการ
จัดเก็บหมึกพิมพ์แล้วไม่มีการน าหมึกพิมพ์เหล่านั้นกลับมาใช้
งานอีกครั้ง หมึกพิมพ์จะกลายเป็นของเสีย และหมดอายุการ
ใช้งาน  เนื่องจากบริษัทยังไม่มีระบบการจัดการคลังวัสดุ 
ประเภทหมึกพิมพ์ และส่งผลท าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น  
จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ต้องมีการพัฒนา 
ปรับปรุง และควบคุมวัสดุคงคลังประเภทหมึกพิมพ์ที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อมีระบบการจัดการหมึกพิมพ์ และ
ระบบหมุนเวียนหมึกพิมพ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนใน
การผลิต อีกทั้งยังสามารถพัฒนาระบบเพื่อจัดการกับวัสดุคง
คลังประเภทอื่น ๆ เช่นกระดาษได้อีกด้วย และมีความมั่นใจ
ในคุณภาพของหมึกพิมพ์ที่ผ่านกระกวนการผลิตงานแล้ว 
เพื่อรองรับแผนการผลิตให้เช่ือมต่อกัน โดยใช้ความก้าวหน้า
ของการใช้งานในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบการจัดการหมึกพิมพ์ 
และระบบหมุนเวียนหมึกพิมพ์ และคุณภาพของหมึกพิมพ์ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อลด
ต้นทุน และให้สามารถท างานได้สะดวกรวดเร็ว ลดระยะการ
ท างาน และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
 การออกแบบระบบคลังวัสดุ กรณีศึกษาบริษัทผลิต
บรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง มีขั้นตอนการด าเนินการหลัก ๆ อยู่ 3 
ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนการออกแบบระบบคลังวัสดุ ขั้นตอน
การทดสอบคุณภาพหมึกพิมพ์ท่ีได้จากการจัดเก็บภายใต้การ
ควบคุมของระบบท่ีได้ออกแบบขึ้น  และการวิเคราะห์ต้นทุน

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงหลังจากการมีระบบ  โดยมีขั้นตอนดังรูป
ที่ 1  

 
 

รูปที่ 1 แผนผังแสดงล าดับขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า หลังจากผลิตงาน พนักงาน
จะถ่ายหมึกพิมพ์ใส่ภาชนะบรรจุหมึกพิมพ์ จากนั้นท าการจด
บันทึกข้อมูลการใช้หมึกลงบนกระดาษแล้วน าไปติดที่ภาชนะ
บรรจุหมึก แล้วน าหมึกไปเก็บในบริเวณที่เก็บวัสดุคงคลัง 
ปัญหาที่พบคือ ไม่มีระบบและวิธีการจัดการที่ดี  และ
เหมาะสม ไม่สามารถทราบจ านวนการเก็บหมึก และการน า
หมึกออกไปใช้ บันทึกข้อมูลด้วยลายมือและใช้เวลาในการ
บันทึกเป็นเวลานาน จัดเก็บหมึกไม่เป็นหมวดหมู่ ค้นหายาก 
ไม่มีความแน่นอนในอัตราส่วนหมึกพิมพ์ คนงานไม่เช่ือมั่นใน
คุณภาพของหมึกพิมพ์ท่ีได้จัดเก็บ  
 
3.ผลการศึกษา 
จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ 
การออกแบบระบบคลังวัสดุ ได้ดังนี ้
1. การออกแบบระบบคลังวัสดุ  

ก) สร้างฐานข้อมูลของกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยมี
เช่ือมโยงของข้อมูลจากการผลิต ไปสู่รายละเอียดของ
วัสดุที่ใช้ หมึก วัสดุพิมพ์ อัตราส่วนและสีของหมึกพิมพ์ 
ช่ืองาน เครื่องจักร  
ข) สร้างใบแสดงรายละเอียดของงาน เป็นรายงานที่
เ ช่ือมต่อกับฐานข้อมูล เมื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ครบตาม
จ านวนแล้ว ระบบจะสร้างรายงานตามหัวข้อที่ เรา
ต้องการ ตัวอย่างดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 ใบแสดงรายละเอียดของงาน 
ค) ท าการสร้างรายงานเฉพาะด้านคลังวัสดุ : หมึกพิมพ์ 
เพื่อให้พนักงาน น ารายงานไปติดบนภาชนะจัดเก็บหมึก 
เพื่อน าหมึกไปจัดเก็บในคลังวัสดุ   

 
รูปที่ 3 รายงานเฉพาะดา้นคลังวัสดุ : หมึกพิมพ์ 

 
ง) ท าการเขียน แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (ER 
Diagram) เพื่ออธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 
จ) พัฒนาระบบคงคลังวสัดุ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Access 2000 และ Visual Basic for Applications ใน
ระบบจะมี การ login การเพิ่มฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น
และการออกรายงาน แสดงดังภาพ 4-6  
 

 
รูปที่ 4 หน้า Main & Login menu ของระบบ 

 
รูปที่ 5 แสดงรายละเอียดการน าหมึกพมิพ์ไปใช้ผลิตงาน 

 

 
รูปที่ 6 ใบสติ้กเกอร์ที่น าไปติดบนภาชนะบรรจุหมึกพิมพ์ 

 
ฉ) ประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมวัสดุคงคลัง
โดยกลุม่ตัวอย่างได้แก่ พนักงานในสายการผลติจ านวน 
40 คน โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
การใช้งานของระบบ ด้านความเหมาะสมของระบบ และ
ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ พบว่า ระบบมี
ค่าความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ( คะแนน มากกว่า 
4.5 ใน 5 ) ทั้ง 3 ด้าน 
 

2. การทดสอบคุณภาพหมึกพิมพ์ท่ีได้จากการจัดเก็บ 
เนื่องจากพนักงานบางส่วนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการน า
หมึกที่จัดเก็บมาใช้ใหม่ จะเก็บปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ผลิต ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบคุณภาพของหมึกพิมพ์ที่
ผ่านการจัดเก็บเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงงาน โดยท า
การทดสอบในหัวข้อและวิธีการดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

2 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1423 

 

 
 

ก) ค่าความต่างสี (∆𝐸∗
𝑎𝑏)   ของหมึกพิมพ ์ 

ตารางที่ 1 ค่าความต่างสีของหมึกพิมพ์ 

เดือน
ที่ 

หมึกใหม่ (∆𝐸∗
𝑎𝑏 ) 

หมึกที่ผ่านการผลิตและน ามา
จัดเก็บ (∆𝐸∗

𝑎𝑏  ) 

ตัวอย่าง
ที่ 1 

ตัวอย่าง
ที่ 2 

ตัวอย่าง
ที่ 3 

ตัวอย่าง
ที่ 1 

ตัวอย่าง
ที่ 2 

ตัวอย่าง
ที่ 3 

1 0.68 0.52 0.74 0.69 0.52 0.74 

2 0.73 0.46 0.77 0.72 0.45 0.77 

3 0.67 0.48 0.58 0.66 0.48 0.58 

4 0.66 0.44 0.63 0.67 0.44 0.63 

5 0.53 0.42 0.21 0.52 0.43 0.21 

6 0.48 0.45 0.31 0.45 0.43 0.21 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าความต่างสีของหมึกพิมพ์ มีค่าไม่เกิน 
1 แสดงว่าหมึกพิมพ์มีสีที่แตกต่างกันน้อยมาก ไม่มีผลต่อ
คุณภาพงานพิมพ์  

ข) การยึดติดของหมึกพิมพ์บนฟิล์มน าฟิล์ม OPP และ
ฟิล์ม PET ที่ผ่านการพิมพ์โดยใช้หมึกพิมพ์ที่ผ่านการใช้งาน
แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อให้หมึกแห้งตัว จากนั้นใช้
แถบทดสอบการยึดติด ท าการทดสอบค่าการยึดติดของหมึก
พิมพ์ ท้ัง 3 ตัวอย่าง ผลที่ได้ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 แสดงระดับการยึดติด ของหมึกพิมพ์ 

เดือนที่ 

ระดับการยึดติดของหมกึพิมพบ์นพลาสติก 

หมึกใหม่  
หมึกที่ผ่านการผลิต 
และน ามาจัดเก็บ  

OPP PET OPP PET 
1 5 5 5 5 
2 4 5 4 5 
3 5 5 5 5 
4 5 4 5 4 
5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 

หมายเหตุ : 5 คือยึดติดดีมาก ไม่มีหมึกพิมพ์ติดแถบทดสอบการยึดติด  
              4  คือยึดติดดี มีหมึกพิมพ์ติดแถบทดสอบยึดติดข้ึนมาไม่เกินร้อยละ 5 

 
3. การวิเคราะห์ต้นทุนหลังจากมีระบบจัดเก็บวัสดุคงคลัง 
จากการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดซื้อหมึก ก่อนจะมีระบบ
จัดการวัสดุคงคลัง เปรียบเทียบกับต้นทุนการจัดซื้อหมึกหลัง
มีระบบ โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล เป็นเวลา 6 เดือน 
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2558 กับ 2559 ช่วงเวลาเดียวกันพบ
กว่า หลังมีระบบ สามารถช่วยลดต้นทุนลงได้เกิน 50 % 

ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ต้นทุนการจัดซ้ือหมึกก่อนและหลังมีระบบ  

เดือน 
ก่อนมีระบบ 

ต้นทุนซ้ือหมึก
(ข้อมูลป2ี558) 

หลังมีระบบ 
ต้นทุนซ้ือหมึก 
(ข้อมูลปี 2559) 

ต้นทุนลดลง 
(%) 

1 2,243,190 975,300 56 

2 1,963,700 651,600 66.82 

3 2,617,681 1,030,350 60.64 

4 2,371,001 1,135,000 52.13 

5 2,243,565 1,033,212 53.94 

6 2,667,100 1,338,000 57.44 

 
สรุปผลการวิจัย 
การออกแบบระบบคลังวัสดุ กรณีศึกษาบริษัทผลิตบรรจุ
ภัณฑ์แห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบคลังวัสดุ
ของหมึกพิมพ์  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ประเมิน
ต้นทุน คุณภาพของหมึก ใช้ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 6 เดือน  
ผลพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด อีกทั้งระบบยังสามารถลดต้นทุนได้จริง 
ลดลงได้มากกว่า 50 % เมื่อเทียบข้อมูลกับปีก่อน จากนั้นท า
การหาคุณสมบัติของหมึกพิมพ์ที่ผ่านการผลิตงานแล้ว โดย
การเก็บหมึกพิมพ์ไว้ในคลังสินค้าเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 6 
เดือน พบว่าการจัดเก็บหมึกไม่ส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์
ค่าความต่างสี ของหมึกพิมพ์ตัวอย่างที่ผ่านการผลิตงานแล้ว
บนพลาสติกชนิดพอลีเอทีลีนเทเรฟธาเรด (PET) และฟิล์มโอ
เร็นเทต โพลีโลพีลีน (OPP) อยู่ที่ 0.21-0.77 ซึ่งไม่เกินค่า
มาตรฐานที่จะต้องมีค่าความเปรียบต่างสีไม่เกิน 1.00 เพราะ
ยังอยู่ในช่วงที่ตาของมนุษย์ไม่สามารถแยกความต่างออกได้  
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บทคัดย่อ 
การเกิดปรากฏการณค์าวิเตช่ันในปั๊มเป็นสาเหตุการกัดกร่อนท าให้ใบพัดเกิดความเสยีหายขึ้น และท าให้ประสิทธิภาพใน
การท างานของปั๊มลดลง ในการศกึษาครั้งนี้จึงได้ศึกษาถึงปรากฏการณ์คาวเิตช่ันท่ีเกิดขึ้นในปั๊ม โดยใช้ปั๊มในการทดสอบ 3 
ชนิดคือ ปั๊มหอยโข่งขนาด 0.5 แรงม้า, ปั๊มเกียร์ขนาด 0.5 แรงมา้ และปัม๊ลูกสูบขนาด 0.5 ในการทดลองจะปรับวาล์ว
ทางเข้าปั๊มเพื่อปรับค่าความดันท่ีแตกต่างกัน 7 ต าแหน่งและช่วงอัตราการไหลที่ทดลอง 200 จนถึง 1400 ลิตร/ช่ัวโมง  
ในการทดลองพบว่าปั๊มหอยโข่งทีอ่ัตราการไหล 1400 ลิตร/ช่ัวโมง มีค่า NPSHa เท่ากับ 5.69 เมตร ค่า NPSHr เท่ากับ 
5.60 เมตร, ปั๊มเกียร์ที่อัตราการไหล 1400 ลิตร/ช่ัวโมง มีค่า NPSHa เท่ากับ 5.60 เมตร ค่า NPSHr เท่ากับ 3.20 เมตร 
และปั๊มลูกสูบ ที่อัตราการไหล 1000 ลิตร/ช่ัวโมง มีค่า NPSHa เท่ากับ 4.96 เมตร ค่า NPSHr เท่ากับ 4.63 เมตร เมื่อ
อัตราการไหลเพิ่มขึ้นค่า NPSHr ก็จะมากข้ึนด้วยเช่นกัน และผลทีไ่ด้การทดลองมาเปรียบเทียบกันระหว่างป๊ัมทั้ง 3 ชนิด 
ปั๊มลูกสบูเป็นปั๊มที่มีแนวโน้มที่จะเกิดค่าคาวิเตชั่นมากท่ีสุด เพราะ NPSHr เข้าใกล้ค่า NPSHa มากที่สุด และเมื่ออัตราการ
ไหลมากกว่า 1100 ลิตร/ช่ัวโมง จะเกิดคาวเิตช่ัน ส่วนป๊ัมที่มีแนวโน้มว่าจะเกดิค่าคาวิเตชั่นน้อยท่ีสุดคือ ปั๊มเกียร์ เพราะ 
NPSHr ถือว่าอยู่ห่างจาก NPSHa มากเมื่อเทียบกับปัม๊อีก 2 ชนิด  
ค าหลัก  คาวิเตช่ัน, คาวิเตช่ันในปั๊ม. 
 
Abstract 
Cavitation phenomenon is the formation of vapor bubbles in a pump. These vapor bubbles can 
severely damage the pump impeller blades which cause to reduce pump efficiency. Therefore, this 
study aims to observe cavitation phenomenon in three different pumps such as centrifugal pump, 
gear pump and reciprocating pump with 0.5 hp. The experiment was conducted with flow rate 200-
1400 liter per hour and that adjusted the inlet valve for 7 different positions. Findings revealed that 
reciprocating pump had a tendency to occur the cavitation phenomenon more than centrifugal pump 
and gear pump because the required net positive suction head (4.63 m of NPSHr) approach to the 
available net positive suction head (4.96 m of NPSHa) at 1000 liter per hour and Cavitation occurs 
when the flow rate is more than 1100 liters per hour. Additionally, 5.69 m of NPSHa and 5.60 m of 
NPSHr was found in centrifugal pump at 1400 liter per hour; 5.60 m of NPSHa and 3.20 m of NPSHr was 
observed in gear pump at 1400 liter per hour.  
Keywords:  cavitation, cavitation in pump. 
 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1426 

 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันปั๊มเป็นเครื่องมือกลที่ท าหน้าที่เพิ่มพลังงาน
ให้แก่ของเหลว เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางกับงาน
ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้งานเหล่านั้นเกิดความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งจะล าเลียงของเหลวผ่านท่อโดยการถ่าย
โอนพลังกลจากเครื่องต้นก าลังที่ใช้ขับให้แก่ของเหลวนั้น เพื่อ
น าไปใช้ในงานส่วนต่างๆ ของระบบ โดยทั่วไปการออกแบบ
ระบบปั๊มเพื่อใช้ในการล าเลียงน้ าหรือของเหลวต่างๆ  จะ
ประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นในการออกแบบและการก าหนด
ขนาดวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องควบคุมต่างๆ 
เพื่ อ ให้ ระบบท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่ างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามบางครั้งก็มักจะเกิดปัญหาท าให้
ระบบได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของปั๊ม
ลดลง ซึ่งเนื่องมาจากสาเหตุหลายสาเหตุด้วยกัน แต่สาเหตุ
ประการส าคัญที่ท าให้ระบบภายในปั๊มเกิดความเสียหาย นั่น
ก็คือการเกิดปรากฏการณ์ คาวิเตช่ัน (Cavitation) ที่ท าให้
เกิดการกัดกร่อนใบพัดเกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากการ
เกิดโพรงไอ ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของปั๊ม
ต่ าลง การเกิดเสียงดัง และการสั่นสะเทือนท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ป๊ัม [1],[2],[3]   
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าหลักการหาค่า Net Positive 
Suction Head (NPSH) มาใช้ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์คา
วิเตชั่นของปั๊ม 3 ชนิด ได้แก่ ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มเกียร์ ปั๊มลูกสูบ 
และสร้างชุดทดสอบคาวิเตช่ันในปั๊มแต่ละชนิด เพื่อศึกษาถึง
แนวโน้มการคาวิเตช่ันของปั๊มทั้ง 3 ชนิด 
 
2. การเกิดคาวิเตชั่น 
 คาวิเตช่ันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดการกัดกร่อนเนื้อ
โลหะของใบพัดหรือห้องสูบโดยมีสาเหตุมาจากการที่ NPSH 
ที่มีอยู่จริงมีค่าต่ ากว่า NPSH ที่ต้องการส าหรับปั๊ม เมื่อเกิด
สภาพการไหลที่ผิดปกติจนก่อให้เกิดฟองไอ ณ จุดหรือ
บริเวณที่มีความดันลดลงมากๆ จนเมื่อความดันที่จุดใดจุด
หนึ่งในการไหลของของไหลผ่านใบจักรลดลง จนเท่ากับค่า
ความดันไออิ่มตัวของของไหล ณ อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ
ของไหลจะเริ่มเดือดหรือเปลี่ยนเป็นไอ น้ าก็จะเกิดโพรงไอ
ไหลปนเข้าไปในช่องทางไหล เมื่อถึงช่องใบพัดซึ่งมีขนาด
ช่องทางไหลที่เพ่ิมขึ้นท าให้ความดันเพิ่มขึ้น และเกิดอาการที่
มีการยุบตัวของฟองไอ เมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีความดัน
สูง ซึ่งการเกิดการยุบตัวของฟองไอนี้ท าให้เกิดแรงกระแทก
อย่างรุนแรง ที่ผิวหน้าของใบพัดที่อยู่ติดกับฟองไอดังกล่าว 
จะท าให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือน และสมรรถนะของ
เครื่องสูบจะต่ าลง ถ้าความดันยังลดลงอีกเครื่องสูบจะไม่

ท างานเลย และถ้าใช้เครื่องสูบเป็นเวลานานในสภาพที่เกิด
ฟองไอ ผิวของช้ินส่วนที่อยู่ใกล้จุดที่เกิดโพรงไอจะเสียหาย
โดยเกิดเป็นรอยพรุน (pitting) เรียกว่าการสึกกร่อน
เนื่องจากฟองไอ (Cavitation erosion) รอยพรุนที่เกิดจาก
การกระแทกของน้ าครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อฟองไอน้ าแตกเพราะ
ผ่านเข้าเขตที่มีความดันสูง 
 
2.1 NPSH ของเคร่ืองสูบ 
 NPSH ก็คือแรงดันที่สามารถดูดน้ าเข้าปั๊มได้ โดย
บอกเป็นแท่งความสูงของเหลวหรือเฮดที่หน้าห้องสูบที่
ก่อให้เกิดการไหลของของเหลวเข้าไปในห้องสูบของปั๊มลบ
ด้วยค่าความดันไอของเหลวนั้น 
 หลักการของ NPSH ใช้ได้กับปั๊มทุกประเภทไม่ว่าจะ
เป็นแบบเซนตริฟูกอล ปั๊มเกียร์หรือ แบบลูกสูบชัก ค่า 
NPSH มีความส าคัญต่อการท างานของปั๊มมากเพราะว่าถ้าค่า
นี้ไม่มากพอของเหลวในห้องสูบจะกลายเป็นไอ ซึ่งเป็นผลท า
ให้ประสิทธิภาพการท างานลดลงมาก ปั๊มจะเกิดการ
สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง อาจเกิดการกัดกร่อนในเนื้อโลหะ
ของใบพัดหรือห้องสูบและท าความเสียหายให้แก่ปั๊มได้ การ
กัดกร่อนเนื้อโลหะเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวนี้ เรียกว่า        
คาวิเตช่ัน   
 วิธีที่จะหาผลกระทบของ NPSH ของเครื่องสูบ โดยการ
ทดลองคือการเปลี่ยนค่าของ NPSHr โดยรักษาอัตราการไหล
ให้คงที ่ ดังรูปที่ 1 แล้วตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในหัวรวม
ของเครื่องสูบ ก าลังเพลา และประสิทธิภาพ แต่ในลักษณะ
การเปลีย่นแปลงของเครื่องสบูประเภทผสม (mixed-flow 
pump) หรือเครื่องสูบไหลตามแนวแกน เส้นโค้งสมรรถนะ
จะค่อยๆ ลดลงเมื่ออัตราการไหลเพิ่มดังรูปที ่2 
 

 
 
รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเมื่อ NPSH เปลี่ยนในขณะที่อัตราการไหลคงที่ 

[4] 
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รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเมื่อ NPSH ส าหรับเครื่องสูบไหลตามแนวแกน

และเครื่องสูบประเภทผสม [4] 
  
 ในวิธีข้างต้นตรงจุดที่เส้นโค้งสมรรถนะเริ่มลดลงคือ 
NPSH ที่จ าเป็นต้องมี หรือ NPSHr (Required Net 
Positive Suction Head) แต่การวัดจุดนี้ท าได้ยากมาก 
ดังนั้นจึงมักก าหนดว่า NPSH ที่จ าเป็นต้องมีนั้นหาได้จากจุด
ที่เส้นโค้งสมรรถนะเริ่มลดลง 3%   
 การค านวณ NPSH อาจจะพิจารณาได้โดยถือว่าความ
ดันสูงสดุที่ก่อให้เกิดการไหลเข้าไป สู่ศูนย์กลางของใบพดัมี
ค่าไม่เกินความดันจริงบนผิวของเหลว หรือความดันของ
บรรยากาศเมื่อผิวของของเหลวเปดิสู่บรรยากาศ (ประมาณ 
101.325 kN/m² หรือคิดเป็นความสูงของแท่งน้ า 10.33 
เมตร ทีร่ะดับน้ าทะเลปานกลาง) เมื่อมีการไหลในท่อดูดของ
ปั๊มก็จะมีการสญูเสียพลังงานในท่อซึ่งจะต้องน าเอามาหัก
ออก และเนื่องจากเราไม่ต้องการให้ของเหลวกลายเป็นไอ 
ดังนั้น เพื่อความปลอดภยัจะต้องน าเอาความดันไอของ
ของเหลวมาหักออกไว้เสียก่อน เหลือเท่าใดจึงเป็นความดันท่ี
เหลืออยู่ที่หน้าห้องสูบ หรือ NPSHa (Available Net 
Positive Suction Head) ในกรณีที่ระดับของของเหลว
เท่ากับระดบัศูนย์กลางของใบพัด แต่ถ้าของเหลวมีระดับต่ า
กว่าก็จะต้องเอาความต่างระดับนัน้มาหักออกอีกเหลือ
เท่าไหรจ่ึงไดเ้ป็น NPSHa [5] 
 
3. วิธีการด าเนินการทดลอง 
3.1 ชุดทดลองคาวิเตชั่นในปั๊ม 
 การทดลองได้ใช้ชุดทดลองที่ท าการสร้างเพื่อใช้ในการ
ทดสอบปั๊มทั้งสามชนิด ป๊ัมหอยโข่ง ปั๊มเกียร์ ปั๊มลูกสูบชัก 
และแผนผังในการติดตั้งชุดทดสอบปั๊มนั้นได้ดังแสดงใน 
รูปที ่3 

 
รูปที่ 3 แผนผังชุดทดสอบคาวิเตชั่นในปั๊ม 

 
 โดยชุดทดสอบคาวิเตช่ันในปั๊มจะประกอบไปด้วย 
Ball Valve, Vacuum Gauge, pump, Pressure Gauge, 
Glove Valve และ Rotameter ลักษณะการติดตั้งชุด
ทดสอบปั้ม ดังแสดงในรูป 4, 5 และ 6 
 

 
รูปที่ 4  ชุดทดสอบคาวิเตชั่นในปั๊มหอยโข่ง 
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รูปที่ 5 ชุดทดสอบคาวิเตชั่นในปั๊มเกียร ์

 

 
รูปที่ 6 ชุดทดสอบคาวิเตชั่นในปั๊มลูกสูบชัก 

 
3.2 การทดลองคาวิเตชั่นในปั๊ม  
 ก าหนดอัตราการไหลให้คงที่ และวัดอุณหภูมิของน้ า
ขณะทดลอง พร้อมกับรักษาอัตราการไหลให้คงที่ บันทึก
ความดันที่ทางเข้าปั๊ม (Pi) จาก Vacuum Gauge และความ
ดันทางออกปั๊ม (Po) จาก Pressure   
 โดยเปลี่ยนอัตราการไหลที่ 200(l/h), 300(l/h), 
400(l/h), 500(l/h), 600(l/h), 700(l/h), 800(l/h), 
900(l/h), 1000(l/h), 1100(l/h) ), 1200(l/h), 1300(l/h), 
และ 1400(l/h) ตามล าดับ  

 ในแต่ละอัตราการไหลจะท าการปรับวาล์วด้านดูด 7 
ระดับ จากนั้นน าไปสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง H 
และ NPSHa 
 ในการทดลองนั้น น าค่า Pᵢ และค่า Pₒ มาค านวณหาค่า 
Htotal 

Htotal  = (Po x 10) + (Pi x 0.136) 
 Pi แทน ความดันที่ทางเข้าของปั๊ม (cmHg)               
 Po แทน ความดันที่ทางออกของปั๊ม (kg/cm2) 
 H แทน เฮดความดันที่ปั๊มท าไดจ้าก Po,Pi ณ 
สภาวะทีต่ิดตั้งนั้น (m) 
 

โดยให้ 1 cmHg = 0.136 m. 
         1 kg/cm2 = 10 m. 
ค่า Pᵢ   ไปค านวณหาคา่ NPSHa จากสมการ  

2VNPSH =  H -H + -Ha p g vp2g
   

 Hp แทน ความดันสมบูรณ์ของบรรยากาศ หรือ
ความดันที่ผิวของเหลว 
 Hg แทน ความดันที่วัดได้ด้วยเกจวดัความดัน  
(เกจวัดความดันด้านดดู)  
 V2/2g แทน พลังงานจลน์หรือเฮดความเร็ว 
(Velocity Head) ของการไหลของ   
   ของเหลวเข้าไปสูห่้องสูบ 
 Hvp แทน ความดันไอของเหลวท่ีอณุหภมูิของ
ของเหลวนั้น  
 น าค่า Htotal และค่า NPSHa ของแต่ละอตัราการ
ไหลทีไ่ด้จากการค านวณไปเขียนกราฟ H – NPSHa เพื่อหา
ค่า NPSHr แล้วน าไปเปรียบเทยีบกับค่า NPSHa เฉลี่ย 
  
4. ผลการทดลอง 
4.1 การหาค่า NPSHa กับ NPSHr ของป๊ัมหอยโข่ง, ป๊ัม
เกียร์ และปั๊มลูกสูบชกั 

 น าผลที่ได้จากการทดลอง มาหาค่า NPSHr ซึ่งค่า 
NPSHr หาได้จากจุดที่ เส้นความสัมพันธ์ระหว่าง H และ 
NPSHa ลดลง 3% จากช่วงที่เส้นกราฟลดลงแล้วลากออกมา
จากแกน Y ไปตัดที่เส้นกราฟ แล้วท าการลากเส้นลงมาที่แกน 
X เราก็จะได้ค่า NPSHr  ดังแสดงในรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหวา่ง H และ NPSHa ของปั๊มหอย

โข่งที่อัตราการไหล 200 (l/h) 
  

4.2 การเปรียบเทียบค่า NPSHa กับ NPSHr ของป๊ัมหอย
โข่ง, ป๊ัมเกียร์ และปัม๊ลูกสูบชกั 
 

 4.2.1 การเปรียบเทียบค่า NPSHa และ NPSHr 

ของปั๊มหอยโข่ง 

 
รูปที่ 8 กราฟเปรียบเทียบ NPSHa กับ NPSHr ของปั๊มหอยโข่ง 

 
 เมื่อดูผลของการทดลองผ่านกราฟจะพบได้ว่า เมื่อ
อัตราการไหลเพิ่มมากข้ึน ค่า NPSHr ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
มีแนวโน้มว่าถ้าเพิ่มอัตราการไหลขึ้นเรื่อยๆ ค่า NPSHr จะมี
ค่าเพิ่มมากขึ้นจนมีค่ามากกว่า NPSHa ซึ่งตามทฤษฎีถ้า 
NPSHr > NPSHa จะท าให้เกิดปรากฏการณ์      คาวิเตช่ัน
ขึ้น ในการทดลองปั๊มหอยโข่ง จะมีแนวโน้มการเกิด
ปรากฏการณ์คาวิเตช่ันเมื่ออัตราการไหลมากกว่า 1400 
ลิตร/ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4.2.2 การเปรียบเทียบค่า NPSHa และ NPSHr 

ของปั๊มเกียร์ 

 

รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบ NPSHa กับ NPSHr ของปั๊มเกียร ์

 เมื่อดูผลของการทดลองผ่านกราฟจะพบได้ว่า เมื่อ
อัตราการไหลเพิ่มมากข้ึน ค่า NPSHr ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
มีแนวโน้มว่าถ้าเพิ่มอัตราการไหลขึ้นเรื่อยๆ แต่ในการทดลอง
ป๊ัมเกียร์ ยังไม่มีการเกิดปรากฏการณ์คาวิเตช่ันข้ึน 

 4.2.3 การเปรียบเทียบค่า NPSHa และ NPSHr 

ของปั๊มเกียร์ 

 
รูปที่ 10 กราฟเปรียบเทียบ NPSHa กับ NPSHr ของปั๊มลูกสูบชัก 

 
 เมื่อดูผลของการทดลองผ่านกราฟจะพบได้ว่า เมื่อ
อัตราการไหลเพิ่มมากข้ึน ค่า NPSHr ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
มีแนวโน้มว่าถ้าเพิ่มอัตราการไหลขึ้นเรื่อยๆ ค่า NPSHr จะมี
ค่าเพิ่มมากขึ้นจนมีค่ามากกว่า NPSHa ซึ่งตามทฤษฎีถ้า 
NPSHr > NPSHa จะท าให้เกิดปรากฏการณ์      คาวิเตช่ัน
ขึ้น ในการทดลองปั๊มลูกสูบชักจะสามารถปรับค่าอัตราการ
ไหลได้อยู่ในช่วง 600 ถึง 1000 ลิตร/ช่ัวโมง  และมีแนวโน้ม
การเกิดปรากฏการณ์คาวิเตช่ันเมื่ออัตราการไหลมากกว่า 
1100 ลิตร/ช่ัวโมง 
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5. สรุป 
 ผลจากการทดลองปั๊มทั้ง 3 ชนิด เพื่อศึกษาการ
เกิดคาวิเตช่ัน พบว่า ค่า NPSHr จะเพิ่มขึ้นตามอัตราการไหล
ที่เพ่ิมมากข้ึน จนมีแนวโน้มที่จะเกิดคาวิเตช่ันข้ึนได้ และปั๊มที่
มีแนวโน้มที่จะเกิดคาวิเตช่ันขึ้นมากที่สุดคือปั๊มลูกสูบชัก
เนื่องจากค่า NPSHr เข้าใกล้ค่า NPSHa รองลงมาจะเป็นปั๊ม
หอยโข่ง และน้อยที่สุดคือปั๊มเกียร์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลานิล (Nile Tilapia) ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยศึกษาท้ังในด้านการตลาด การด าเนินการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน รวมถึงการวิเคราะห์ความ
ไวท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านต้นทุนและรายรับ ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลด้านการตลาด พบว่า ปลานิลเป็นปลาน้ า
จืดที่คนนิยมน ามารับประทานแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ มีราคาไม่แพงและรสชาติอร่อย  การศึกษาข้อมูลในพื้นที่
เป้าหมาย พบว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงมีเหลือเพียงพอส าหรับธุรกิจนี้ ในขณะที่ พื้นที่บริเวณ อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเหมาะสมส าหรับที่ตั้งของการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการศึกษานี้ได้น า เทคนิคการประเมินผลและ
ทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT) มาควบคุมการด าเนินโครงการให้สามารถ
ส าเร็จตามเวลาและงบประมาณที่ก าหนดได้ ผลสรุปทางด้านการเงิน เมื่อมีการก าหนดอายุโครงการ 5 ปี และเงินลงทุน 
7,293,500 บาท พบว่า ให้อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) มากกว่าร้อยละ 100 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value: NPV) เท่ากับ 19,908,460 บาท อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit/Cost Ratio: 
B/C Ratio) เท่ากับ 2.58 ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) 1 ปี 10 เดือน  นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ความไว 
(Sensitivity Analysis) ยังแสดงถึงร้อยละของปัจจัยด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและรายรับที่ลดลงซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ในการลงทุน 
ค าหลัก  ปลานลิ การวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ อัตราผลตอบแทน 

 
Abstract 

This study aims to analyze the tilapia farm business in Chachoengsao Province. It included in 
marketing, operations, analysis of costs and returns, also the sensitivity analysis is considered which 
affected to the changes of cost and income. The Nile Tilapia is a favorite fresh fish which isalternative 
meatcheap, and delicious. From the data study in target area, there is enough of a remained market 
share for the project yet.  Whereas, a location area in Bang Khla district of Chachoengsao province is 
suitable for the business location. The Program Evaluation and Review Technique (PERT) is conducted 
to control the project operation to accomplish on time and budget. As financial summary with the 5 
years of project period and the 7,293,500 baht of budget, it has shown that the Internal Rate of 
Return (IRR) is more than 100%, the Net Present Value (NPV) is 19,908,460 baht, the Benefit/Cost Ratio 
is 2.58, and the Payback Period is 1 year 10 month. In addition, the results of sensitivity analysis 
showed percentage of increasing in cost factors and lower revenue that contributed to risk of 
investment.  
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1. บทน า 

ปลานิลเป็นปลาน้ าจืดชนิดหนึ่ง กินพืชเป็นอาหาร ชอบ
อยู่รวมกันเป็นฝูง พบได้ตามแม่น้ า หนอง บึง อาศัยอยู่ได้ทั้ง
น้ าจืดและน้ ากร่อย เพราะเป็นปลาที่มีความอดทน ปรับตัว
กับธรรมชาติได้ดี ประกอบกับมีรสชาติอร่อยจึงเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภค ท าให้ปลานิลเป็นปลาที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา โดยมีปริมาณความ
ต้องการภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1] รูปร่าง
ลักษณะของปลานิลคล้ายกับปลาหมอเทศ ริมฝีปากบนและ
ล่างเสมอกัน ที่บริเวณแก้มมีเกล็ด 4 แถว ตามล าตัวมีลาย
พาดขวางจ านวน 9-10 แถบ ครีบหลังมีเพียง 1ครีบ 
ประกอบด้วยก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อนเป็นจ านวนมาก 
ครีบก้นประกอบด้วยก้านครีบแข็งและอ่อน มีเกล็ดตามแนว 
เส้นข้างตัว 33 เกล็ด ล าตัวมีสีเขียวปนน้ าตาล ตรงกลางเกลด็
มีสีเข้ม ที่กระดูกแก้มมีจุดสีเข้มอยู่จุดหนึ่ง บริเวณส่วนอ่อน
ของครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางจะมีจุดสีขาวและสีด า
ตัดขวางแลดูคล้ายลายข้าวตอกอยู่โดยทั่วไป [2] 
 ปัจจุบันคนนิยมรับประทานปลาแทนเนื้อสัตว์ทั่วๆ ไป 
เนื่องจากปลาเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง ไขมันต่ า นอกจากนั้น
ยังมีวิตามิน เกลือแร่และคาร์โบไฮเดรต  โดยเฉพาะปลานิล
ซึ่งเป็นปลาน้ าจืดที่คนนิยมน ามาปรุงอาหารรับประทาน จึง
ท าให้ตลาดมีความต้องการปลานิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้
ปลานิลยังเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ.
2551 มีปริมาณการส่งออกสูงถึง 19,745 ตัน คิด เป็นมูลค่า
ส่งออกเท่ากับ 1300 ล้านบาท [3] โดยส่งออกเป็นปลาแล่
เนื้อ ตลาดที่ส าคัญๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น อเมริกา อิตาลี เป็นต้น 
 การศึกษานี้ เป็นการวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อวิเคราะห์ว่ามี
ความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ โดยผลการศึกษาจะเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนธุรกิจฟารม์
ปลานิลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
2. ขัน้ตอนการศึกษา 
2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
 ขั้นตอนแรกของการศึกษาเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของการเลี้ยงปลานิล ได้แก่ ข้ันตอนการเลี้ยงปลานิล ปริมาณ
ความต้องการ การจ าหน่าย ต้นทุน เป็นต้น โดยใช้การ
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม 
2.2 ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 รวมรวบข้อมูลผลการศึกษาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกิจฟาร์มปลานิลเพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการศึกษา รวมทั้ง

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ เช่น 
การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การหาท าเลที่ตั้ง การตัดสินใจ
เลือกเครื่องจักร การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน เป็น
ต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ 
2.3 ศึกษาความเป็นไปได้   
 แบ่งการศึกษาความเป็นไปได้เป็น 4 ด้าน [4, 5] คือ  

1) ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด เพื่อหาขนาด
ของตลาดและส่วนแบ่งการตลาด พร้อมท้ังก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย  

2) ศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค เพื่อหาท าเลที่ตั้ง
ที่เหมาะสมของธุรกิจ เครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
จะน ามาประมาณเงินลงทุนและต้นทุนของธุรกิจ 

3) ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหาร เพื่อก าหนด
แนวทางในการบริหารโครงการทั้งก่อนด าเนินธุรกิจและเมื่อ
เริ่มด าเนินธุรกิจ  

 
4) ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน เพื่อประมาณ

รายรับและรายจ่าย รวมถึงเงินลงทุนท่ีธุรกิจจะต้องใช้ทั้งหมด 
สัดส่วนการลงทุน และท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนของธุรกิจ
ว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่  รวมทั้งวิเคราะห์ความไวของ
โครงการ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนในอนาคตเพื่อการประกอบการตัดสินใจ [6] 
 
3. ผลการศึกษา 
3.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 

การศึกษานี้แบ่งส่วนตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม ตาม
หลักการแบ่งส่วนตลาดเชิงภูมิศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจนี้ คือ พ่อค้า
คนกลางท่ีเข้ามาใช้บริการศูนย์รวมปลาน้ าจืดภาคตะวันออก-
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และเป้าหมายรอง คือ ผู้บริโภค
ทั่วๆ ไปในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา การหาส่วนแบ่งทาง
การตลาดในการศึกษานี้ ใ ช้แบบสอบถามเพื่อหาความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ [7] หา
จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
 n = N / ( 1+N(e)2 ) 
เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N แทน ขนาดของประชากร 
 E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
ผลจากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 398.977 คน จึง
ท าการสุ่มแจกแบบสอบถามในบริเวณพื้นที่เป้าหมายจ านวน 
400 ชุด พบว่ามีจ านวนคนท่ีสนใจซื้อปลานิล 89,310.43 คน 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1433 

 

คิดเป็นร้อยละ 57.25 โดยคิดเป็นปริมาณจ านวน 
34,285,559 กิโลกรัมต่อปี และจากการส ารวจพื้นที่
เป้าหมายมีผู้ที่ด าเนินธุรกิจเลี้ยงปลานิลเพื่อจ าหน่ายจ านวน 
12 ราย คิดเป็นปริมาณปลานิลรวมทั้งหมดจ านวน 
25,975,000 กิโลกรัมต่อปี หรือร้อยละ 75.76 ท าให้เหลือ
ส่วนแบ่งการตลาดจ านวน 8,310,559 กิโลกรัมต่อปี หรือ
ร้อยละ 24.24 ดังนั้นทางโครงการจะแบ่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดมาเพียงร้อยละ 5 หรือ 415,527 กิโลกรัมต่อปี  
3.2 ผลการศึกษาด้านเทคนิคหรือวิศวกรรม 
 วิธีการเพาะเลี้ยงปลานิลในการศึกษานี้จะเลี้ยงปลานิล
ในบ่อธรรมชาติและจ าหน่ายเมื่อปลานิลโตเต็มวัย  โดย
รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแสดง
ในตารางที่ 1 ซึ่งประมาณการเงินที่ใช้ในการซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์รวมทั้งหมดจ านวน 895,250 บาท  
 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

1 ท่อวิดน้ า 2 ตัว 2 330,000 
2 แบตเตอรี่ 2 ก้อน 2 4,600 

3 อวนลากปลา  100 วา 1 30,000 

4 เครื่องแปลงไฟ 1 32,000 

5 สวิง 10 1,000 

6 เข่ง 5 1,000 

7 ผ้าใบ 2 6,000 

8 กิโลชั่งน้ าหนัก 2 1,500 

9 ไม้ไผ่ปักอวน 10 150 

10 รถกระบะ 1 489,000 

รวม 895,250 
  
จากตารางจะพบว่าท่อวิดน้ าและรถกระบะเป็นเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์การ
ตัดสินใจเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยพิจารณาจากความ
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละ
ทางเลือก ส าหรับรถกระบะที่จะใช้บรรทุกปลานิลมีทางเลือก 
4 ยี่ห้อ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเลือกรถบรรทุก 

รายการ ยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C ยี่ห้อ D 
เงินลงทุน 492,000 493,000 578,000 597,000 

ค่าด าเนินงาน 32,200 31,700 32,200 31,700 
ค่าบ ารุงรักษา 26,323 46,030 38,820 40,190 
อายุใช้งาน 7 ปี 7 ปี 7 ป ี 7 ป ี
มูลค่าซาก 97,800 98,000 115,000 118,800 

ผลการค านวณ 101,099.23*  103,855.57  118,576.55 122,063 
หมายเหตุ *  
[492,000+32,200+2,584(P/F,10%,1)+4,549(P/F,10%,2)+ 
3,754(F,10%,3)]+4,549(P/F,10%,4) +2,584(P/F,10%,5)+ 
5,719(P/F,10%,6)+2,584(P/F,10%,7)](A/P,10%,7)-
97,800(A/F,10%,7) = 101,099.23  บาท 
 
 
ผลจากการเปรียบเทียบพบว่ายี่ห้อ A มีต้นทุนรวมต่ าที่สุด 
ดังนั้นจึงเลือกยี่ห้อ A  ส่วนการวิเคราะห์ทางเลือกของท่อวิด
น้ า 2 ยี่ห้อ รายละเอียดในดังตารางที่ 3 ซึ่งผลจากการ
เปรียบเทียบเลือกยี่ห้อ Y เพราะมีต้นทุนรวมต่ าที่สุด 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเลือกท่อวิดน้ า 

รายการ ยี่ห้อ X ยี่ห้อ Y 
เงินลงทุน 492,000 493,000 

ค่าด าเนินงาน 32,200 31,700 
ค่าบ ารุงรักษา 26,323 46,030 
อายุใช้งาน 7 ปี 7 ปี 
มูลค่าซาก 97,800 98,000 

ผลการค านวณ 163,632.2 160,053.8 
 
ส าหรับการเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีการให้น้ าหนักตาม

ความส าคัญของปัจจัย โดยมีปัจจัยที่พิจารณา 5 ปัจจัย คือ 
ค่าที่ดิน ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ใกล้ตลาด ความสะดวกในการ
ขนส่ง และขนาดของที่ดิน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลลัพธ์การค านวณทางเลือกด้วยวธิีการให้น้ าหนกั 

ปัจจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ท าเลที่ 1 

คะแนน 
ท าเลที่ 2 

ค่าที่ดิน 0.20 70 60 
ใกล้แหล่งวัตถุดิบ 0.25 70 80 

ใกล้ตลาด 0.25 60 70 
การขนส่ง 0.15 60 60 
ขนาดที่ดิน 0.15 70 80 

รวม 1.0 66 70.5 
 
ผลลัพธ์จากการค านวณพบว่าที่ดินท าเลที่ 1 บริเวณวัดลาด
บัวขาว อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดที่ดิน 30 ไร่
เหมาะที่จะเป็นท าเลที่ตั้งของธุรกิจมากกว่าท าเลที่ 2 บริเวณ
บางต้นไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.3 ผลการศึกษาด้านบริหาร 
 ท าการศึกษา 2 ระยะ คือ การบริหารในระยะเวลาก่อน
การด าเนินงานและการบริหารในระยะด าเนินการ  ซึ่งจาก
การศึกษาการบริหารในระยะก่อนด าเนินงานท าให้สามารถ
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการของธุรกิจได้
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ด้วย Gantt-Chart โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 และ
รูปที่ 1 แสดงโครงข่ายงาน เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมย่อยต่างๆของธุรกิจ  หลังจากนั้นค านวณหา
งานวิกฤตและเส้นทางวิกฤตโดยใช้เทคนิคการประเมินผล
และทบทวนโครงการ  ท าให้สรุปได้ว่างานวิกฤตที่ต้องเอาใจ
ใส่เป็นพิเศษได้แก่งาน A, B, C, D, E, F, H, I และ J โดยมี
ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน  
  
ตารางที่ 5 แสดงกิจกรรมย่อยและระยะเวลาในการท ากิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งกิจกรรมย่อยต่างๆ ของธุรกิจ 
 

การบริหารในระยะด าเนินงาน  ธุรกิจฟาร์มปลานิลเป็น
ธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว มีโครงสร้างการจัดองค์การ
แบบตามหน้าที่ โดยเจ้าของจะท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ มี
พนักงานขายปลาจ านวน 1 คน พนักงานเลี้ยงปลาจ านวน 1 
คน พนักงานขับรถจ านวน 1 คนและพนักงานจับปลาจ านวน 
13 คน 
3.4 ผลการศึกษาด้านการเงิน (ปีท่ีเต็มก าลังการผลิต) 
 ประมาณการรายรับของธุรกิจ คือ 16,621,080 บาท/
ปี โดยประมาณการราคาขายปลานิลกิโลกรัมละ 40 บาท 
ส่วนประมาณการรายจ่าย ประกอบด้วย (1) ค่าวัตถุดิบ 
260,400 บาท/ปี (2) ก าลังคน 411,600 บาท/ปี (3) ค่า

สาธารณูปโภค 18,400 บาท/ปี (4) ค่าซ่อมและบ ารุง
เครื่องจักร 20,313 บาท/ปี (5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้านการผลิต 
21,136 บาท/ปี (6) ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 423,905 
บาท/ปี (7) ค่าใช้จ่ายอื่น ด้านบริหาร 25,000 บาท/ปี (8) ค่า
เสื่อมราคาแสดงในตารางที่ 6 และ (9) ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 
7.35 บาท/ปี โดยมีสัดส่วนเงินกู้ร้อยละ 70 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเลือกรถบรรทุก 

ประเภท 
ราคา 
(บาท) 

อัตราเสื่อม 
(%) 

ค่าเสื่อม 
(บาท/ปี) 

1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 406,250 10 40,625 
2.  รถกระบะ 489,000 20 97,800 
3.  ค่าขุดบ่อ 400,000 10 40,000 
4.  อาคาร 100,000 10 10,000 

รวม 188,425 
 
การประมาณการลงทุนของโครงการมีมูลค่าการลงทุน 

7,293,500 บาท อายุโครงการ 5 ปี และอัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ าที่ต้องการ (MARR) ร้อยละ 20 สามารถ สรุปผลได้ว่า 
โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของผลตอบแทน (NPV) เท่ากับ 19,908,460 อัตรา
ผลตอบแทน (IRR) มากกว่าร้อยละ 100 อัตราส่วนของ
ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 2.58 และมี
ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 10 เดือน  

 
ตารางที่ 7 ผลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต้นทุนและรายรับ 

รายรับ ต้นทุน การเปลีย่นแปลง 
ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม NPV IRR 

30%  30%  11,863,761 73.88 
 30% 30%  28,971,427 <100 

30%   30% 10,701,474 71.21 
 30%  30% 27,809,140 <100 

40%  40%  9,150,191 63.06 
 40% 40%  31,960,411 <100 

40%   40% 7,600,475 58.55 
 40%  40% 30,410,695 <100 

ส่วนการทดสอบความไว พบว่าการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ด้ านรายรับจะส่ งผลต่อค่ า  NPV และ  IRR ของธุ รกิ จ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าปัจจัยด้านต้นทุน โดยรายรับสามารถ
ลดลงได้ร้อยละ 69 และต้นทุนสามารถเพิ่มได้ถึงร้อยละ 492 
จึงจะส่งผลให้ค่า NPV ไม่น่าลงทุน นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์
ความไวแบบ 2 ปัจจัย แสดงในตารางที่ 7 พบว่า รายรับที่
ลดลงร้อยละ 40 และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ค่า NPV 
เท่ากับ 7,600,475 บาท และIRR เท่ากับร้อยละ 58.55 

กิจกรรมย่อย สัญลักษณ ์
เวลา 

ด าเนินงาน 
งานที่ต้อง 
ท าก่อน 

1.ศึกษาความเป็นไปได้ A 3   
2.จัดหาแหล่งเงินทุน B 2 A 
3.เลือกท าเลและจัดซื้อที่ดิน C 2 B 
4.แบ่งสัดส่วนที่ดิน D 2 C 
5.ขุดบ่อเล้ียงปลา E 1 D 
6.ก่อสร้างที่เก็บอาหาร F 2 D 
7.ติดต่อลูกค้า G 1 E 
8.เลือกซ้ือเครื่องจักร H 1 E 
9.ส่ังซ้ือเครื่องจักรอุปกรณ์ I 1 H 
10.ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ J 1 I 
11.เลือกแหล่งวัตถุดิบ K 1 E 
12.ส่ังซ้ือวัตถุดิบ L 1 K 
13.รับสมัครพนังงาน M 1 E 
14.เริ่มด าเนินงาน N 2 L, J, G, M 
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ดังนั้นโครงการนี้มีความเสี่ยงน้อยมาก จึงเป็นโครงการที่น่า
ลงทุน 
 
4. สรุป 
 จากข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าการลงทุนธุรกิจ
การเพาะเลี้ยงปลานิล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นไปได้
ด้านการตลาดเนื่องจากยังมีส่วนแบ่งการตลาดเหลืออยู่ ส่วน
ด้านการบริหารสามารถด าเนินธุรกิจได้เพราะไม่จ าเป็นต้อง
จ้างบุคคลากรมีความรู้หรือทักษะสูงในการด าเนินงาน ด้าน
เทคนิคเครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้ทั่วไป ส่วน
ด้านการเงิน ก าหนดอายุโครงการ 5 ปี และเงินลงทุน 
7,293,500 บาท พบว่าให้อัตราผลตอบแทน (IRR) มากกว่า
ร้อยละ 100 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 19,908,460 
บาท อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C Ratio) 
เท่ากับ 2.58 ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 10 เดือน ดังนั้นธุรกิจนี้
จึงมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
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Abstract 
The Thai percussion instruments have long history. To tune the sounds, beeswax with not exactly 
amount is pasted under the bossed. The Khong Wong Yai is composed of 16 units of Gong as a circle 
of a rattan frame. In this paper wants to apply the design of experiment by full factorial two levels 
with four important parameters. Preliminary study found that four parameters from eight parameters 
are important for tuning the sound. The Finite Element Method was used with design of experiment 
to study the sound factor of the Gong. The results revealed that the main effect as the diameter, the 
thickness of the flange and the thickness of cylinder of the Gong are important factor for tuning the 
sound. Furthermore, from the surface respond function was found that it is impossible to make the 
Gong without beeswax, it needs beeswax for tuning the sound always or redesign the Gong. 
Keywords:  Design of Experiment, Finite Element Analysis, Percussion Instrument 
 
1. Introduction 
 The Gong are circular thick shaped metal 
plates that are struck with soft beaters, generally 
have a domed central area. It is frequently 
appeared in the piphat ensemble to provide the 
skeletal melody with the other instruments of the 
elaborate ensemble [1]. The sound of the gong is 
involved vibration of its own structure. Thus, to 
understand well about geometry of the Gong, the 
application of finite element analysis integrated 
with design of experiment (DOE) was used for find 
out the factor which might be the main effect to 
the sound of the Khong Wong Yai. Bor-Tsuen Wang 
studied the Chinese gong but did not reveal the 
impact factor pertain to the sound [2].  
 
2. Structure 
 Basically, an individually gong is tuned with 
not exactly amount of beeswax under the circular 
metal disc. In this paper, the first and the last gong 
comprised in the khong wong yai without beeswax 
were analyzed to generate the most difference of 

sound frequency among the gongs. The first gong is 
larger size than the last one which can generate 
the lower sound frequency. Nevertheless, the 
general shape of both gongs are same but their 
sizes are different. Therefore, the modes shape 
characteristics were validated by the sound 
spectrum analyzer. The 3D model actual size and 
shape of two gongs were created for analysis by 
FEM [3]. The khong wong yai is shown in figure 1. 
The figure 2 shows the first gong and the last gong 
used in this study.   
 

 
Figure 1 The Khong Wong Yai 
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Figure 2 The first gong (left) and the last gong (right) 

 
The OVAT (One Variable at a Time) technique is 
used in filtering large number of KPIVs prior to 
running a more detailed Design of Experiment 
(DOE) via finite element method. Thus, these 
modeled results were simulated via the one 
variable at a time technique. 
 
3. Numbering 
 Basically, the vibration of the Gong is a free 
vibration pertain to its inertia. The factors have 
been studied as shown in figure 3. The figure 3 is 
cross section of the Gong and revealed the 
important factor related to the sound frequency. 
Each factor has meaning following : V15 is the 
thickness under the flange near boss, V13 is the 
thickness under the flange far from boss, L12 is the 
cylindrical shape of the gong, H6 is the diameter of 
the flange, L8 is the high of the cylinder, A28 is the 
draft out of the cylinder, V22 is the high of the 
boss and R21 is the thickness of the boss. 
 

 
Figure 3 Cross section of the Gong show all factors  

 
 From preliminary decision found that four 
factors impacted to the sound frequency that is 
V13, H6, L12 and R21. These factors were used for 
create running in design of experiment as shown in 
the table 1. Many experiments involve the study of 

the effects of two or more factors. In general, 
factorial designs are most efficient for this type of 
experiment. In this paper have four factors each at 
two levels. 
 
Table 1 Create Factorial Design for running 

 
 
The design of experiment was created as shown in 
the Table 1 and finite element analysis was 
studied the sound frequency following the run 
order. Figure 4 shows sound frequency residual 
plots. This distribution is normal take a look from 
the top first graph. The normal probability plot of 
these residuals does not reveal anything 
particularly troublesome, although the largest 
negative residual does stand out somewhat from 
the others. The results show that the factor V13 
was the first parameter impact to the sound 
frequency as shown in the figure 5 and P-Value 
less than 0.05 when considered R-Sq (adj) found 
that high enough at 99.36%.  
 

 
Figure 4 Residual plots of the four factors 
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Figure 5 The main effects plot of the four factors 

 

03
53

40

0100

2000

0300

2

0

6

4

0300

4000

eq (Hz)rF

31V_egnalF fo KHT

 fO .ai glanD _H6F

urface Plot of Freq (Hz) vs THK lof FS ange_V13, Dia. Of Flang_H6 

 
Figure 6 The surface plot 

 
The surface plot of the sound frequency and 
factor V13, H6 is shown in the figure 6. 
 
4. Conclusion 
 In this paper all factors were considered as 
linearity and show that the Gong needs beeswax 
for tuning the key sound always, The Xylophone 
can be designed with no the beeswax but the 
Gong is not. Thus, to tune or to calibrate the Gong 
sound, it is impossible to make the Gong without 
beeswax paste on the bottom of the Gong bossed. 
Take a look at figure 5, from this study found that 
the thickness of the flange (V13) of the Gong is a 
key factor related to the tuning the sound 
frequency of the Khong Wong Yai. Actually, it 
meant beeswax can be offset this factor because 
the eigen modes of the Gong is moving upwards 
and downwards of the entire flange (top surface) 
of the bossed gong. The Gong might be redesigned 
with composite material to calibrate the sound 
frequency. 
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การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์จับยึดส าหรับการสอบเทียบไขควงวัดแรงบดิตาม
มาตรฐาน ISO 6789 : 2003(E) ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

Design and Development of Fixture for Calibrating of Torque Screwdriver 
in Accordance with ISO 6789 : 2003(E) using Quality Function Deployment 

Technique 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการอย่างเป็นระบบในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์จับยดึไขควงวัดแรงบิด
ส าหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 6789 : 2003(E) โดยมุ่งเน้นการออกแบบอุปกรณ์จับยึดใหต้อบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานภายในห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านแรงบิดไดอ้ย่างแท้จริง งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจาย
หน้าท่ีเชิงคุณภาพ (QFD) ด้วยบ้านแห่งคุณภาพ (HOQ) เป็นเครือ่งมือ โดยการศึกษาเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมลูของ
อุปกรณ์จับยดึไขควงวัดแรงบิดที่มใีช้อยู่แล้วภายในห้องปฏิบัติการสอบเทียบต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงจดุเด่นและจดุด้อยของ
อุปกรณ์จับยดึขณะท าการสอบเทยีบไขควงวัดแรงบิด ขั้นที่ 2 ส ารวจความต้องการของเจ้าหน้าท่ีสอบเทียบและผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มตี่ออุปกรณ์จับยึด ในขั้นที่ 3 ความต้องการที่ได้มาจะถกูแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคของอุปกรณ์จับยดึด้วย
บ้านแห่งคุณภาพ (HOQ) จากเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคณูภาพ (QFD) ขั้นที่ 4 ท าการออกแบบอุปกรณ์จับยึด
ต้นแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากเทคนิคการสร้างสรรค์แนวคดิ และการคดัเลือกแนวคดิที่เหมาะสม ขั้นที่ 5 การ
สร้างและทดสอบอุปกรณจ์ับยึดตน้แบบด้วยการสอบเทียบไขควงวัดแรงบิดตามมาตรฐาน ISO 6789 : 2003(E) จากการ
ทดลองพบว่าอุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบใหม่สามารถเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริงโดยมรีะดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 
ค าหลัก การออกแบบและพัฒนา เทคนิคการกระจายหนา้ที่เชิงคุณภาพ การสอบเทยีบไขควงวัดแรงบิด  
 
Abstract 
This research proposes a systematic approach for design and development of fixture for holding  a 
torque screwdriver during a calibration in accordance with ISO 6789 : 2003(E). The research 
emphasizes on designing the fixture that truly respond to the needs of calibrators. This research 
applies the techniques of Quality Function Deployment (QFD) and House of Quality (HOQ). The 
methodology begins with studying the fixture used in other laboratories, analyze their pros and cons. 
The second step is to survey the needs from users in related laboratory. The third step is to transform 
the needs into target specifications using HOQ of QFD. The fourth step is designing the fixture with 
computer aided design software based on conceptual design and conceptual design selection 
techniques. The last step is constructing and testing a prototype according to base on ISO 6789 : 
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2003(E). The result of this research show that user satisfaction increase due to the fact that fixture can 
respond to the needs of calibrators. The level of satisfaction is 4.75 out of 5. 
Keywords: Product Design and Development, Quality Function Deployment, Calibration of torque  
                Screwdriver 
 
1. บทน า 
 ไขควงวัดแรงบิดเป็นเครื่องมือวัดที่นิยมใช้กันมากใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้ ง  อุตสาหกรรมรถยนต์  และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ใน
การตรวจสอบแรงในการขันน็อต ที่จะต้องไม่แน่นและไม่
หลวมมากจนเกินไป แรงที่ใช้ในการขันน็อตให้ยึดติดกันจึง
ต้องเป็นแรงท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
มีประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุดโรงงานผลิตจึงต้องมี
การตรวจเช็คแรงในการขันน็อตด้วยเครื่องมือวัดที่เรียกว่า ไข
ควงวัดแรงบิด แต่ไขควงวัดแรงบิดก็มีโอกาศวัดงานผิดพลาด
ได้โดยปกติจะยอมรับความผิดพลาดของไขควงวัดแรงบิดที่ 
6% ของคา่สูงสุดในการอ่าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้
งานโรงงานจึงต้องมีการส่งไขควงวัดแรงบิดไปสอบเทียบยัง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อที่จะตรวจสอบว่าไขควงวัด
แรงบิดที่ใช้งานอยู่นั้นมีความผิดพลาดเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ยอมรับได้หรือไม่ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะใช้วิธีการ
สอบเทียบตาม ISO 6789 : 2003 (E) [1] แต่เง่ือนไขในการ
สอบเทียบตามมาตรฐานคือขณะออกแรงบิดไขควงจะต้องไม่
เอียงเกิน 5 ลิปดากับแนวตั้งฉากของพื้น เพราะจะท าให้ผล
การวัดไม่ถูกต้อง จะเกิดความผิดพลาดจากมุมเอียงรวมเข้า
ไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของวิธีการสอบเทียบ
มาตรฐานจึงต้องมีอุปกรณ์จับยึดเพื่อช่วยประคองไขควงขณะ
สอบเทียบ แต่เพราะว่าอุปกรณ์จับยึดที่ผู้ผลิตท าออกมาขาย
นั้นมีความหลากหลายมาก ทั้ง รูปร่าง ขนาด วิธีการประกอบ 
และวิธีการท างาน ซึ่งในแต่ละยี่ห้อก็จะมีทั้งข้อดี และข้อเสีย
ที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ QFD มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบ
และพัฒนาอุปกรณ์จับยึดส าหรับการสอบเทียบไขควงวัด
แรงบิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานภายในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง    
 
2. วัสดุอุปกรณ์ และทฤษฏ ี
2.1 ไขควงวัดแรงบิด 
 ไขควงวัดแรงบิด (Torque Screwdriver) เป็นไขควง
ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงบิดในการขันสลัก เกลียว 
สกรูหัวน็อต ทั้งชนิดหัวแบน และหัวแฉก ไขควงวัดแรงบิดจะ 
 

สามารถตรวจสอบแรงบิดได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในคุณ
ลักษณะเฉพาะของช้ินส่วน หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ได้
ออกแบบไว้ เพื่อให้ช้ินส่วน หรือผลิตภัณฑ์ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เกิดความมั่นใจในการประกบติดที่สามารถ
รองรับแรงกด/แรงดึง ได้อย่างเต็มที่โดยไม่เป็นอันตรายต่อตัว
เกลียวโดยทั่วไปไขควงวัดแรงบิดจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
ได้แก่ ชนิดที่ 1 เป็นไขควงวัดแรงบิดชนิดอ่านค่า (Type I) มี
ลักษณะตามรูปท่ี 1  
 

 
รูปที่ 1 ไขควงวัดแรงบิดชนิดอ่านค่า (Type I) [2] 

 
และ ชนิดที่ 2 เป็นไขควงวัดแรงบดิชนิดตั้งค่า (Type II) มี
ลักษณะตามรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 ไขควงวัดแรงบิดชนิดตั้งค่า (Type II) [3] 

 
ซึ่งไขควงวัดแรงบิดจะสามารถใช้งานได้ทั้งการหมุนในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกา (Clockwise Direction) และการหมุนใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (Counterclockwise Direction) 
แต่จะมีแค่บางรุ่นเท่านั้นที่ใช้งานได้เฉพาะในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกา [4] ถ้าอ้างอิงวิธีการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 
6789 : 2003 (E) จะสามารถก าหนดค่าความผิดพลาดที่
ยอมรับได้ของไขควงวัดแรงบิด และก าหนดเป็นเกณฑ์การ
ยอมรับของเครื่องมือวัดไวไ้ด้ที่ ± 6% of Full scale [5] 
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2.2 การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function 
Deployment) 

เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality 
Function Deployment : QFD) เป็นการแปลงหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นการ
ประกันคุณภาพในการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพื่อถ่ายทอดความต้องการ
ของลูกค้ากลับมาเป็นเป้าหมายในการออกแบบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการรับฟังเสียงจากลูกค้า และถ่ายทอดไปสู่
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน [6] 
 
2.3 บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) 
 เทคนิคบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) เป็น
ตารางที่ช่วยในการค้นหา และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
ก่อนท่ีจะน าข้อมูลเหล่านั้นไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมต่่อไป [7] ซึ่งจะมีส่วนประกอบตามรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดไข
ควงวัดแรงบิดขณะท าการสอบเทียบตามวิธีการมาตรฐาน 
ISO 6789 : 2003 (E) โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์จับยึดไขควงวัดแรงบิดใหส้ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานภายในห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้อย่าง
แท้จริง โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ QFD 
เป็นเครื่องมือในการออกแบบอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนใน
การด าเนินงานวิจัยทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาสภาพทั่วไปและวิเคราะห์ข้อมูลการท างานของ
อุปกรณ์จับยึดชนิดต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมีใช้กัน

อยู่แล้ว ส าหรับงานวิจัยนี้ได้เลือกอุปกรณ์จับยึดที่ก าหนดให้
เป็นกรณีศึกษาคืออุปกรณ์จับยึดไขควงวัดแรงบิดของศูนย์
สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องมือ
มาตรฐาน Digital Torque Tester ยี่ห้อ NEXTECH 
(DTS50) ความถูกต้องระดับ ± 1% ใช้ส าหรับสอบเทียบไข
ควงวัดแรงบิดทั้ง Type I และ Type II ได้ พร้อมท้ังใช้ในการ
เตรียมยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบด้านแรงบิดตาม ISO/IEC 17025 [8] โดย
อุปกรณ์จับยึดมีลักษณะแสดงตามรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 อุปกรณ์จับยึดกรณีศึกษาที่ใช้งานใน 

ศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

นอกจากนี้ ในงานวิจัยยังศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของ
อุปกรณ์จับยึดลักษณะอื่น ๆ อีก 3 ยี่ห้อ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของอุปกรณ์จับยึดแต่ละแบบ ขั้นตอนที่ 2 
ส ารวจและแสวงหาความต้องการของลูกค้าที่ เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการใช้งานอุปกรณ์จับยึด เช่น เจ้าหน้าที่สอบ
เทียบ , เจ้าหน้าที่ On site , พนักงานขายเครื่องมือวัด เป็น
ต้น ขั้นตอนที่ 3 แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นข้อมูล
เชิงเทคนิค และใส่ระดับความส าคัญของแต่ละข้อมูลด้วย
เทคนิคบ้านแห่งคุณภาพ HOQ จากการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ QFD ขั้นตอนที่ 4 ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์แนวคิด 
และเทคนิคการคัดเลือกแนวคิด เข้ามาช่วยในการออกแบบ
อุปกรณ์จับยึดโดยใช้ข้อมูลจากบ้านแห่งคุณภาพเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบ และเขียนแบบอุปกรณ์จับยึดไขควงวัด
แรงบิดต้นแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนที่ 5 ลง
มือสร้างอุปกรณ์จับยึดต้นแบบ และทดสอบความสามารถใน
การสอบเทียบโดยการน ามาใช้สอบเทียบไขควงวัดแรงบิด 
และท าการเปรียบเทียบผลการวัดโดยการหาค่า En ratio 
ตามวิธีการมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 [9] ขั้นตอนที่ 

ความต้องการ
ของลกูค้า 

ความสัมพนัธ ์

ผลการ
เปรียบ 

เทียบกับ
คู่แข่ง 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับความส าคัญ 

 

ข้อมูลเชิงเทคนิค 
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6 สรุปผลการทดลองโดยการประเมินผลระดับความพึงพอใจ
ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่มีต่ออุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่ด้วยเทคนิค QFD ว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการข้องผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ส าหรับงานวิจัยนี้
มีขั้นตอนการด าเนินการแสดงได้ตามรูปที่ 5  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
 
4. ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์จับยดึไขควงวัดแรงบิด 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์จับยึดไขควงวัดแรงบิด
โดยการศึกษาสภาพทั่วไป และวิธีการใช้งาน จากอุปกรณ์จับ
ยึดทั้งหมด 4 เครื่อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1
กรณีศึกษาเป็นของศูนย์สอบเทียบฯ ที่ออกแบบและประดิษฐ์
ขึ้นเอง ส่วนท่ี 2 เป็นคู่แข่งที่มีวางขายอยู่แล้วในท้องตลาด มี
ยี่ห้อต่างกันดังนี้ 1.Tohnichi , 2.Norbar , 3.Aliyiqi โดย
ข้อมูลที่ได้สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจุดเด่น และจุดด้อยของอุปกรณ์จับยึดไขควงวัดแรงบดิ 

อุปกรณ์จับยึด จุดเด่น จุดด้อย 
กรณีศึกษา 

 
-ขนาดเล็ก, ประกอบเร็ว 
- จับยึดไขควงไดแ้น่น 

- วัดละเอยีดไม่ได้ 
- ปรับความสูงไม่ได้ 

Tohnichi 
 

- ขนาดเล็ก,ประกอบเร็ว 
- ปรับความสูงได้ 

- วัดละเอยีดไม่ได้ 

Norbar 
 

-ขนาดเล็ก,ประกอบเร็ว 
- วัดละเอยีดได้ 

- ปรับความสูงไม่ได้ 

Aliyiqi 
 

- วัดละเอยีดได ้
- ปรับความสงูได ้

- ขนาดใหญ ่
- เคลื่อนย้ายยาก 

-ประกอบไขควงยาก 
4.2 ส ารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ และแสวงหาความต้องการ
จากลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน รวมทั้งสิ้น 20 คน
เช่น พนักงานสอบเทียบ, พนักงานสอบเทียบ On Site , 
พนักงานขาย, ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ จากข้อมูลสามารถ
แบ่งความต้องการออกเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้  11 ข้อ 
สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความต้องการของลูกค้าที่มีต่ออุปกรณ์จับยึดไขควง 
ล าดับ ความต้องการ จ านวน 

1 ปรับระดับความสูงของไขควงได้ 10 
2 อยากให้มีอายุการใช้งานได้นาน ๆ 9 
3 รูปร่างสวยงาม ไม่ท าอันตรายคนใช้ 3 
4 สามารถปรับแรงบิดละเอียด ๆ ได ้ 14 
5 สามารถจับยึดไขควงได้แน่น ไม่หลุดออกง่าย 13 
6 ติดต้ัง และประกอบไขควงได้เร็ว  10 
7 อุปกรณ์จับยึดควรมีน้ าหนักเบา 6 
8 ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย 7 
9 การติดตั้งไม่ซับซ้อน  6 
10 มีวิธีการจับยึดไขควงแบบง่าย ๆ  5 
11 ไม่อยากล็อกน๊อตหลายจุด 7 

 
4.3 แปลงความต้องการให้เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคด้วย      
HOQ จาก QFD เทคนิค 
       หลังจากได้ความต้องการของลูกค้าแล้ว สามารถน า
ข้อมูลมาจัดกลุ่มความต้องการได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ 1. 
การติดตั้งไขควง , 2.วัสดุ, 3.ความสวยงาม , 4.การใช้งาน 
ขั้นตอนต่อมาคือการแปลงข้อมูลความต้องการให้เป็นข้อมูล
เชิงเทคนิค โดยใช้เทคนิคบ้านแห่งคุณภาพ HOQ โดยมี
วิธีการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงเทคนิค(คุณลักษณะทาง
คุณภาพ) กับความต้องการของลูกค้า โดยการก าหนดน้ าหนัก
คะแนนความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงเทคนิคโดยประเด็นใดมี
ความสัมพันธ์กันมากจะมีคะแนนเป็น 9 ส าคัญปานกลาง
คะแนนเป็น 3 และสัมพันธ์น้อยคะแนนเป็น 1 หากไม่
สัมพันธ์กันไม่ต้องระบุคะแนน หลังจากนั้นจึงไปค านวณหา
ค่าน้ าหนักความส าคัญของข้อก าหนดทางเทคนิค และน า
ข้อมูลมาก าหนดเป็นค่าเป้าหมายต่อไป จากการท าบ้านแห่ง
คุณภาพจะสังเกตเห็นถึงประเด็นที่มีความส าคัญมาก ควรที่
จะน าไปก าหนดเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์จับยึดต่อไปได้ โดยประเด็นที่มีความส าคัญสูง ๆ 
อย่างเช่น ความแข็งแรงในการจับยึดไขควง, สามารถปรับค่า
การวัดแรงบิดละเอียดได้, สามารถปรับระดับความสูงในการ
จับยึดไขควงได้, ความสามารถในการติดตั้งไขควงที่รวดเร็ว 

ขั้นที่ 1 วิเคราะหข์้อมูลอุปกรณ์จับยึดไขควง 

ขั้นที่ 2 ส ารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 3 แปลงความตอ้งการให้เป็น 
ข้อมูลเชิงเทคนิคด้วย HOQ จาก QFD เทคนิค 

 

ขั้นที่ 4 ออกแบบอุปกรณ์จับยึดด้วย 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ขั้นที่ 5 สร้างและทดสอบอุปกรณ์จับยึดต้นแบบ 

ขั้นที่ 6 สรุปผลการทดลอง และประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ  
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เป็นต้น โดยบ้านแห่งคุณภาพ HOQ สามารถแสดงได้ตามรูป
ที่  6
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ความส าคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7
ปรับระดับความสูงของไขควงได้ 4 9 3 2.6 3.7 2.4 4.0 4.0 1.5 1.5 9.2 15.9

สามารถจับยึดไขควงได้แน่น 5 9 1 3.8 4.2 4.3 4.0 4.3 1.1 1.5 8.5 14.6

ติดต้ัง และประกอบไขควงได้เร็ว 4 3 1 9 1 3 4.5 3.4 3.6 2.9 4.5 1.0 1.5 6.0 10.3

การติดต้ังไม่ซับซ้อน 2 3 4.3 4.1 4.1 3.4 4.3 1.0 1.2 2.4 4.1

อยากใหม้ีอายุการใชง้านได้นาน ๆ 3 9 3 3.6 4.6 4.2 4.6 4.6 1.3 1.0 3.8 6.6

อปุกรณ์จับยึดควรมีน้้าหนักเบา 3 9 3 4.0 4.0 4.2 2.8 4.2 1.1 1.2 3.8 6.5

รูปร่างสวยงาม ไม่ท้าอนัตรายคนใช้ 1 3 9 9 3.5 3.9 3.8 3.1 3.9 1.1 1.0 1.1 1.9

ขนาดเล็ก เคล่ือนย้ายง่าย 3 3 3 3 3.9 4.1 4.6 3.0 4.6 1.2 1.2 4.2 7.3

สามารถปรับแรงบดิละเอยีด ๆ ได้ 5 9 3 2.5 2.9 2.8 4.2 4.2 1.7 1.5 12.6 21.7

มีวิธีการจับยึดไขควงแบบง่าย ๆ 2 9 1 2.9 3.8 3.7 3.1 3.8 1.3 1.2 3.1 5.4

ไม่อยากต้องล็อกน๊อตหลายจุด 2 3 3 3 1 9 3.2 4.4 4.2 2.8 4.4 1.4 1.2 3.3 5.7
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15.78 7.19 8.03 17.54 17.65 9.17 8.29 6.69 6.59 3.08
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ทิศทางการเคล่ือนท่ี

ค่าน้้าหนักความส้าคัญของขอ้กา้หนดทางเทคนิคสมบรูณ์

ค่าน้้าหนักความส้าคัญของขอ้กา้หนดทางเทคนิคโดยเปรียบเทียบ

ความต้องการ 2

การติดต้ัง

วัสดุ

ความ
สวยงาม

การใชง้าน

ความพงึพอใจ

ล้าดับความส้าคัญ

ค่าเปา้หมาย

รูปที่ 6 บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality : HOQ)  
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4.4 ออกแบบอุปกรณ์จับยึดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
      จากข้อมูลเชิงเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าที่แสดงผลออกมาจากบ้านแห่งคุณภาพ สามารถน า
ข้อมูลเชิงเทคนิคมาเรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไป
น้อยได้ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เรียงล าดับความส าคัญของขอ้มูลเชิงเทคนิคและ             
ค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าเป้าหมาย 

1 ความแข็งแรงในการจับยึดไขควง จับไขควงได้แน่น 
2 สามารถปรับแรงบิดละเอียดได ้ ปรับแรงบิดละเอียดได้ 
3 ปรับระดับความสูงได้ ปรับความสูงได้ 
4 ความเร็วในการติดตั้งไขควง เวลาติดต้ัง 15 วินาท ี
5 น้ าหนักของเครื่องอุปกรณ์จับยึด น้ าหนัก 5 กิโลกรัม 
6 ความสวยงาม มีความสวยงาม 
7 ความแข็งแรงของวัสด ุ วัสดุแข็งแรง 
8 จ านวนจุดที่ตอ้งล็อค จุดล็อคไม่เกิน 3 จุด 
9 ความง่ายในวธิีการล็อต จับไขควงสะดวก 
10 ไม่ท าให้ผู้ใช้งานเกิดการบาดเจ็บ ไม่ท าอันตรายคนใช้ 

 
จากข้อมูลที่ได้สามารถน ามาออกแบบอุปกรณ์จับยึดด้วย
เทคนิคการสร้างสรรค์แนวคิด (Concept Combination 
Table) สร้างแนวคิดใหม่ที่แตกต่างกันออกมาได้ 5 แบบ 
และใช้เทคนิคการคัดเลือกแนว (Concept Screening) และ 
(Concept Scoring) คัดเลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดจน
เหลือ 1 แบบ น าแนวคิดที่ผ่านการคัดเลือกมาออกแบบโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามรูปที่ 7  
 

 
รูปที่ 7 อุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบใหม่ 

 
4.5 สร้างและทดสอบอุปกรณ์จับยดึต้นแบบ 
       ท าการสร้าง และทดสอบอุปกรณ์จับยึดต้นแบบด้วย
การเปรียบเทียบผลการวัดโดยใช้ค่า En ration ตามวิธีการ
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 โดยการเปรียบเทียบผล

การสอบเทียบไขควงวัดแรงบิดขนาด 3 , 6 นิวตัน.เมตร ท า
การเปรียบเทียบผลกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน 
โดยผลการเปรียบเทียบที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับได้ คือ
ต้องมีค่า En ratio < 1 โดยสมการในการค านวณค่า En 
ratio เป็นไปตามสามการที่ (1) 
 

                      𝐸𝑛 =  
𝑥−𝑋

√𝑈𝑙𝑎𝑏
2 +𝑈𝑟𝑒𝑓

2
                   (1) 

 
เมื่อ x คือค่าผลการวัดที่ใช้อุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบใหม่, X 
คือค่าผลการวัดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน, Ulab 
คือค่าความไม่แน่นอนที่ได้จากอุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบใหม่ 
และ Uref คือค่าความไม่แน่นอนที่ได้จากห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบมาตรฐาน สามารถค านวนผลการเปรียบเทียบผลการ
วัด En ratio ได้ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลการวัด 
ช่วงการ

วัด 
(N.m) 

อุปกรณ์จับยึดที่
ออกแบบใหม ่

ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบมาตรฐาน 

 
En 

ratio x Ulab X Uref 
3 2.88 0.36 2.75 0.36 0.26 
6 5.84 0.36 5.72 0.36 0.24 

 
ค่า En ratio ค่ามากที่สุดคือ 0.26 ซึ่งยังมีค่าน้อยกว่า 1   
(En < 1 สามารถยอมรับได้) แสดงว่าอุปกรณ์จับยึดที่
ปรับปรุงใหม่มีผลการสอบเทียบที่ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบ
กับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 
 
4.6 ประเมินระดับความพึงพอใจ 
      เมื่อมั่นใจว่าอุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่
มีความสามารถในการสอบเทียบได้แล้ว จึงท าการประเมิน
ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่ออุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบใหม่กับผู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจ านวน 20 คน ได้ผลการประเมินความพึง
พอใจเป็นไปตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่ออุปกรณ์จับยึดที่
ออกแบบใหม่ 
ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ จ านวนคนตอบ 

5 ชอบมาก ๆ 15 
4 ชอบมาก 5 
3 ชอบ 0 
2 ไม่ชอบ 0 
1 ไม่ชอบมาก ๆ 0 

 

ตัวปรับละเอียด 

ตัวจับยึดไขควง 
เป็นวีบล็อก 2 
ด้านเพือ่เพิ่ม 
ความแข็งแรง 

สามารถปรับ
ระดับความสูง
ของไขควงได ้

มีเฟืองฟนัถี ่
สามารถสร้าง 

แรงบิดละเอียดได ้

เป็นปากกาจับ 
เพื่อความเรว็
และความเป็น
ฉากในการ

ประกอบไขควง 
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คิดเป็นระดับความพึงพอใจได้ที่ 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 
5. สรุป 
 งานวิจยันี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
จับยึดส าหรับการสอบเทียบไขควงวัดแรงบิดโดยใช้เทคนิค
การกระจายหน้าที่ เ ชิงคุณภาพ โดยการรวมรวมความ
ต้องการของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบเทียบไขควงวัด
แรงบิด จากการส ารวจความต้องการของลูกค้าแล้วแปลงให้
เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคด้วยบ้านแห่งคุณภาพ HOQ จากเทคนิค 
QFD พบว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จากอุปกรณ์จับยึดไขควงวัด
แรงบิดมากที่สุด 4 อันดับแรกคือ 1.ความแน่นในการจับยึด
ไขควง, 2.สามารถปรับแรงบิดในการวัดละเอียดได้ , 3.
สามารถปรับระดับความสูงของไขควงได้, 4.สามารถติดตั้ง 
และถอดไขควงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางศูนย์สอบเทียบฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ออกแบบ
และพัฒนาอุปกรณ์จับยึดขึ้นใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
สอบเทียบและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งข้ึน     
       งานวิจัยนี้ได้สร้างอุปกรณ์จับยึดโดยการออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่โดยใช้แนวทางมาจากข้อมูลบ้านแห่งคุณภาพ
และได้ท าการเปรียบเทียบผลการวัดกับห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบมาตรฐาน พบว่าค่า En ratio = 0.26 แสดงว่าอุปกรณ์
จับยึดที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่มีความสามารถที่จะ
น ามาใช้สอบเทียบได้จริง และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ
มาตรฐานในการขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 ในพารามิเตอร์ไขควงวัดแรงบิดต่อไปได้ 
และเมื่อท าการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยว
พบว่าอุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบใหม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง มีค่าระดับความพึงพอใจ
อยูท่ี่ 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบการผลิตของสายการผลิตแผงประตูรถยนต์ ก่อนการ
ปรับปรุงพบปัญหาความสูญเสียในสายการผลิต โดยงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า มีการใช้
เทคนิคที่หลากหลายและใช้เครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงคือ แผนภูมิก้างปลา, การวิเคราะห์ด้วยการตั้งค าถามท าไม 
(Why-Why Analysis) การลดเวลาตั้งเครื่อง (Single Minute Exchange of Dies; SMED), การปรับแผนผัง
สายการผลิตใหม่, การปรับปรุงโดยใช้อุปกรณ์การเคลื่อนที่กึ่งอัติโนมัติเพื่อลดเวลาสูญเปล่าหรืองานที่ไม่เกิดมูลค่า และ
การจัดการสต็อคระหว่างกระบวนการเพื่อท าให้ผลิตได้อย่างไหลลื่น ผลการวิจัยสามารถลดความสูญเปล่าคือ ลดการหยุด
ตั้งเครื่องของเครื่องจักรลดลงจากเดิม 78.5% และเวลาสูญเสียในสายการผลิตลดลงจาก 29.6% เหลือเพียง 4.4% โดย
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก 70.4% เป็น 95.6% 
ค าหลัก  การผลิตแบบโตโยต้า, การปรับปรุงประสิทธิภาพ, การจัดการสต็อคระหว่างกระบวนการ  
 
Abstract 

The aim of this research is to improve the productivity of a door trim assembly line. Before, there 
are loss problem in production line. This research applying by the concept of Toyota Production 
System. Among various techniques used, the main tools utilized in this research include fish bone 
diagram, why-why analysis, single minute exchange of dies and re-layout.  Furthermore, the waste of 
motion and non-value jobs can be reduced by employing semi-automatic transfer equipment, 
managing WIP in order to eliminate waiting time from set-up, and smoothing the production line. This 
research is able to reduce waste which affect productivity. The set-up time is reduced by 78.5% and 
the reduction of time loss in production line is decreased from 29.6% to 4.4% As a result, productivity 
is improved from 70.4% to 95.6%  
Keywords:  Toyota Production System, Productivity Improvement, WIP management 
 
 
1. บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการ
ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ที่มีการแข่งขันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตาม
สภาวะการณ์ของตลาดการซื้อขายรถยนต์ที่ลดลง ท าให้การ
แข่งขันเพื่อแย่งชิงค าสั่งซื้อและส่วนแบ่งทางการตลาดมีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้ธุรกิจจ าเป็นต้อง

มีกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้ตามจ านวนและเวลาที่ลูกคา้ต้องการ โดยโรงงาน
กรณีศึกษามีสายการผลิตแผงประตูรถยนต์ ซึ่งพบปัญหา
ประสิทธิภาพการผลิตงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็น
ประสิทธิภาพการผลิต 70.4% และเวลาสูญเสียมากถึง 
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29.6% ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะลดความ
สูญเสียในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
สูญเสีย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโต
โยต้าและเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อปรับปรุงลด
ความสูญเปล่าในสายการผลิตแผงประตูรถยนต์ของโรงงาน
กรณีศึกษา  
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยนี้ได้มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆดังนี้ 
2.1 ปรัชญาการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

เป็นปรัชญาในการผลิตโดยมีเป้าหมายคือ ผลิต
สิ่งของที่ลูกค้าต้องการ ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ในเวลาที่
ต้องการ ด้วยความเร็วในการขาย ซึ่งเป้าหมายในอุดมคติที่ดี
ที่สุดในการผลิตแบบทันเวลาพอดีนั้น ความเร็วของในการ
ผลิตของสายการผลิตจะเท่ากันกับความเร็วในการขาย ซึ่ง
เป็นการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time)  
2.2 การใช้ระบบคัมบังในระบบการผลิตแบบดึง 

คัมบังหมายถึง สัญญาณภาพ (visual signal) หรือ 
signboard ในระบบโตโยต้า ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการ์ดหรือ
แผ่นป้าย โดยใช้ในการดึงวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อจัดการ
ความสามารถการไหลและการควบคมุสินคา้คง เป็นเครื่องมือ
ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุถึงระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักตามหน้าที่
ได้แก่คัมบังสั่งการผลิต (Production Instruction Kanban) 
ถูกใช้กับค าสั่งกระบวนการผลิต และคัมบังเบิกถอน (Part 
Withdraw Kanban) โดยการดึงด้วยคัมบังนี้จะท าให้เกิดการ
ดึงช้ินงานไป และเติมชิ้นงานเกิดการไหลไปตามกระบวนการ
เหมือนลูกโซ่(chain) แสดงภาพรวมของคัมบังได้ดังรูปที่ 1  

 

 
รูปที่ 1  ภาพการใช้คัมบังในระบบดึง 

ที่มา Rusli et al. (2015) 
 

2.1 ความสูญเปล่า 7 ประการ 
 ระบบการผลิตแบบลีนหรือระบบการผลิตแบบโตโยต้า
นั้นได้มุ่งเน้นลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิตโดย 7 
อย่าง เพื่อก าจัดงานท่ีไม่เกิดมูลค่าออกจากงานท่ีเกิดมูลค่าให้
ได้มากท่ีสุด ซึ่งความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการนั้นคือ  
1. ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว 
2. ความสูญเปล่าจากจากการขนส่ง 
3. ความสูญเปล่าจากการรอคอย 

4. ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย 
5. ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความจ าเป็น 
6. ความสูญเปล่าจากการจัดเก็บสต็อคเกินความจ าเป็น 
7. ความสูญเปล่าจากการมีกระบวนการมากเกินไป 
2.3 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart) 
 เป็นแผนภูมิที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์การไหลของการ
ท างานของคนหรือวัตถุดิบ โดยศึกษาเวลาการท างานเพื่อให้
ทราบถึงเวลาการผลิตแยกย่อยออกเป็นแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งใช้สัญลักษณ์พื้นฐาน 
ได้แก่การท างาน    , การขนส่ง    , การตรวจสอบ    , การ
รอคอย   , และการเก็บรักษา     
2.4 แผนภูมิก้างปลา (Fish bone diagram) 

แผนภูมิก้างปลาหรือแผนภูมิแสดงเหตุและผล เป็น
เครื่องมือที่ใช้ค้นหาสาเหตุรากเหง้าของการเกิดปัญหา เป็น
แผนภูมิที่แสดงปัญหาหรือปัจจัยในด้าน 4M+1E (Man, 
Machine, Material, Method, Environment) ที่ส่งผล
กระทบท าให้เกิดปัญหา โดยเส้นแนวนอนแสดงสาเหตุของ
ปัญหา และมีเส้นที่แยกจากเส้นแกนแสดงเป็นสาเหตุรองที่
แตกย่อยออกมา ส่วนผลหรือปัญหาจะแสดงไว้ที่หัวปลา  
2.5 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคการต้ังค าถามท าไม-
ท าไม (Why-Why Analysis) 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหา โดย
ใช้การตั้งค าถาม และค้นหาค าตอบของค าถามนั้น โดยตั้ง
ค าถามและตอบค าถามไปเรื่อยๆจนสามารถค้นพบต้นเหตุ
ของปัญหานั้น  
2.6 หลักการปรับปรุงลดเวลาต้ังเคร่ืองโดยใช้เวลาหน่วย
นาทีหลักเดียว (Single Minute Exchange of Dies, 
SMED) 
 มีหลักการคือจะวิเคราะห์ขั้นตอนการตั้งเครื่องจากนั้น
แบ่งเป็นงานภายในและงานภายนอน โดยภายในคืองานที่ท า
ได้เมื่อเครื่องจักรหยุดท างาน ส่วนงานภายนอกคืองานที่
สามารถท าก่อนได้โดยไม่ต้องรอเครื่องจักรหยุด จากนั้น
ด าเนินการลดเวลางานภายในหรือเปลี่ยนงานภายในให้เป็น
งานภายนอกให้ได้มากท่ีสุด เพื่อลดความสูญเปล่าจากการตั้ง
เครื่อง 

 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของสภาพการท างาน
ก่อนการปรับปรุง 
 สายการผลิตแผงประตูรถยนต์ จะมีผลิตภัณฑ์แผง
ประตูรถยนต์ทั้งหมด 3 รุ่นหลัก และมี 30 รุ่นย่อย โดยรุ่น
หลักได้แก่รุ่น A, รุ่น B และรุ่น C โดยการผลิตจะแบ่ง
ออกเป็น 2 โซนได้แก่ โซนเครื่องจักรและโซนประกอบ
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ต่อเนื่องกัน ส าหรับข้อมูลด้านการผลิตก่อนการปรับปรุงใน
เดือนกันยนยน 2559 จะมี จ านวนค าสั่งซื้อต่อวันอยู่ที่ 1,613 
ช้ินต่อวัน มีเวลาการท างานต่อวันคือ 900 นาทีต่อวัน มีแท็ค
ไทม์ในการผลิต 33.4 วินาทีต่อช้ิน 
 โดยสภาพการผลิตของโรงงานกรณีศึกษามีปัญหาใน
ด้านประสิทธิภาพที่ผลิตงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการต่อวันอยู่ที่  1,613 ช้ินต่อวัน แต่
สายการผลิตสามารถผลิตได้เพียง 1,135 ช้ินต่อวัน คิดเป็น
ประสิทธิภาพการผลิตได้เพียง 70.4%  และมีเวลาสูญเสีย 
29.6% เมื่อวิเคราะห์ปัญหาเวลาสูญเสียด้วยพาเรโตชาร์ต
เพื่อน ามาวิจัยพบ 3 ปัญหาหลัก คือ  
 

 
รูปที่ 2 พาเรโตชารตแสดงปัญหาความสูญเสียสายการผลิต 

 
1. การหยุดจากการตั้งเครื่อง 128 นาทีต่อวัน 
2. การหยุดจากการท างานต าแหน่งที่ 1, 2 ส าหรับรุ่น C 
ล่าช้า 48 นาทีต่อวัน 
3. การหยุดของปัญหาเวลาท างานของพนักงานประกอบท้าย
สายการผลิต มีค่าแกว่งของเวลาการท างานที่เกินแท็คไทม์ 
39 นาทีต่อวัน  
3.2 ปัญหาความสูญเปล่าจากเวลาการท างานของ
พนักงานต าแหน่งที่ 1 และ 2 ล่าช้า 48 นาทีต่อวัน 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขั้นตอนการท างานพนักงานใน
ต าแหน่งการท างานดังกล่าว ซึ่งมีข้ันตอนการท างานต าแหน่ง
ที่ 1 และ 2 เหมือนกัน โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหลผลิต
ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 แผนภูมกิระบวนการไหลกอ่นการปรับปรุง 

 
 จากแผนภูมิพบว่ามีเวลาการท างานทั้งหมด (เวลาการ
ท างานท่ีรวมเวลาการท างานรอบ) 42.32 วินาทีต่อช้ิน  
ซึ่งแท็คไทม์ เพียง 33.4 วินาทีต่อช้ิน ดังนั้นเป้าหมายต้องการ
ลดเวลาลง 8.92 วินาทีต่อช้ิน จากนั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของ
การท างานพนักงานล่าช้าด้วยแผนภูมิก้างปลาดังรูปท่ี 4 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 4 แผนผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุเวลาการท างานของต าแหน่ง
ที่ 1 และ 2 ล่าช้าเกินแท็คไทม์ 

 
3.2.1 การปรับปรุงความสูญเปล่าจากงานที่ท าเป็น

รอบ (Periodical) การดึงรถเข็นวัตถุดิบเข้าต าแหน่งขณะ
ท างาน ก่อนการปรับปรุงพบว่าเวลาการเดินออกมาเลื่อน
รถเข็นวัตถุดิบเข้าและออกบริเวณหน้าสายการผลิตที่มีเวลา
การท าเป็นรอบท าทุกๆ 16 ช้ินต่อรอบเฉลี่ย 1.92 นาทีต่อ
รอบ คิดเป็น 7.19 วินาทีต่อช้ิน ปรับปรุงลดเวลาการท างาน
ของพนักงาน โดยน าระบบนิวส์แมติก ใช้กระบอกสูบลมดัน
ขารถเข็นเข้าและออกจากรางเลื่อนอัตืโนมัติ เมื่อพนักงาน
ต้องการเลื่อนรถเข็นก็เพียงเหยียบสวิตช์ที่เท้า โดยสวิตช์จะ
สั่งกระบอกสูบท างานโดยเลื่อนรถเข็นไปยังต าแหน่งการเติม

วิธ ีการ (Method)

วัตถุดิบ
(Material)

คน (Man)

เวลาการท างานของ
พนักงานต าแหน่งที่ 1 และ 

2 ล่าช้าเกินแท คไทม์

มีงานที่เป  น Periodical
ออกมาดึงรถเข นวัตถุดิบเข้า

ต าแหน่งข ะท างาน

เคร่ืองจักร
(Machine)

เคร่ืองจักรหยุด

ไ ดับ

วิธีการท างานที่มี
ความสูญเปล่า

สูญเสียเวลาตรวจสอบวัตถุดิบ
ก่อนประกอบ

มีระยะทาง
ในการเดินท างานที่ไกล

การหมุนเวียนต าแหน่งการท างาน
ระหว่างกระบวนการทุก  2 ชม.

วัตถุดิบไม่ได้ตามมาตร านคุ ภาพ

พนักงานมีความเชียวชาญใน
การท างานที่แตกต่างกัน

เคร่ืองจักรเสีย

พนักงานใหม่
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วัตถุดิบอัติโนมัติ สามารถลดเวลาการท างานเป็นรอบจาก 
1.92 นาทีต่อรอบเหลือ 0.7 นาทีต่อรอบ สามารถลดเวลา
การท างานได้ 6.54 วินาทีต่อช้ิน  

3.2.2 การปรับปรุงความสูญเปล่าจากการเดินหยิบ
วัตถุดิบและประกอบ พบว่ามีเวลางานที่มีงานที่ไม่เกิดคุณค่า
ได้แก่เวลาการเดินหยิบวัตถุดิบเพื่อมาประกอบในแต่ละ
ต าแหน่งการประกอบ ปรับปรุงโดยท าการออกแบบ Jig การ
ประกอบใหม่ให้อยู่ใน Jig เดียวกัน เพื่อให้ต าแหน่งการ
ประกอบให้อยู่ใกล้กันมากขึ้น โดยผนวกรวมระหว่าง Jig คือ 
Jig Ass’y#1 รวมเข้ากับ Jig Dandori Ass’y upper felt 
และปรับแผนผังการท างานกระบวนการใหม่ เพื่อให้มี
ระยะทางในการเดินในการประกอบมีระยะทางที่สั้นขึ้น 
สามารถลดเวลาการเดินลงได้ 5.65 วินาทีต่อช้ิน 
3.3 การวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาเวลาท างานของ
พนักงานประกอบท้ายสายการผลิต มีค่าแกว่งของเวลา
การท างานที่เกินแท คไทม ์
 โดยวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาโดยใช้
แผนภูมิก้างปลาได้ดังรูป 
 
 

 
 

 

 
 
 

รูปที่ 5 แผนผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุเวลาการท างานของต าแหน่ง
ที่ 7 และ 8 ล่าช้าเกินแท็คไทม์ 

  
 จากการวิเคราะห์พบว่าสภาพการประกอบบนโต๊ะของ
พนักงานต าแหน่งที่ 7 และ 8 พบว่ามีความเป็นไปได้ทุก
สถานีงานที่จะท างานเกินเวลามาตรฐาน เนื่องจากไม่มีการ
ควบคุมเวลาการท างานของพนักงาน ท าให้มีการท างานที่ไม่
เป็นจังหวะเกิด ค่า CT ที่ไม่คงที่  

3.3.1 การปรับปรุงลดเวลาการท างานที่แกว่างจาก
การไม่สามารถควบคุมเวลางาน โดยปรับปรุงจากการท างาน
บนโต๊ะมาท างานบนสายพานประกอบเพื่อควบคุมเวลาการ
ท างานของพนักงานในแต่ละสถานีงาน โดยสายพานจะไหล
ไปตามความเร็วรอบที่ก าหนดหรือแท็คไทม์ โดยก าหนดตาม
ระยะความกว้างของพื้นที่บนสายพาน (Pitch Area) ซึ่ง
สามารถควบคุมเวลาการท างานของพนักงานและมีการ

ควบคุมการท างานได้ด้วยสายตา (Visual Control) โดยการ
ติดตั้งไฟบอกสถานะการท างานให้กับพนักงานเพื่อให้เร่ง
ความเร็วการท างานให้ทันกับแท็คไทม์ได้ 
3.4 ปรับปรุงความสูญเปล่าจากการต้ังเคร่ือง หยุด 128 
นาทีต่อวัน  
 โดยเริ่มจากการศึกษาเวลาก่อนท าการปรับปรุงจากนั้น
ด าเนินการแบ่งงานภายในและภายนอกตามล าดับและ
วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างการ  
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Why Why analysis ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานภายในของ
การตั้งเครื่อง 

ค าถาม ค าตอบ แนวทางการแกไ้ข 

ท าไมข้ันตอนการลาก 
Jig จึงใช้เวลานาน 
 

 ท าไมการเข็นลากมีความ   
ฝืด 
 

ท าไม Roller ท่ีเป็น
รางเลื่อนเป็นพลาสติก
ใหม่ยังถึงสึกหรอ 
 
ท าไมรางเลื่อนจึงถูก 
Jig กระแทกและใช้ไป
นานๆจะไม่คงสภาพ
เดิม 

เพราะการเข็นลากมีความฝืด 
 

 
เพราะ Roller ท่ีเป็นรางเลื่อน

เป็นพลาสติกสึกหรอ 
 

เพราะรางเลื่อนถูก Jig 
กระแทกและใช้ไปนานๆจะไม่
คงสภาพเดิม 
 

เพราะเป็นราง Roller วัสดุ
พลาสติกไม่แข็งแรงเหมือน

เหล็ก 

เพิ่มน้ ามันหล่อลื่น 
 
 

เปลี่ยน Roller พลาสิกอัน
ใหม ่

 
 
 
 
 
เปลี่ยน ราง Roller เป็นล้อ
เหล็กทนแรงกดทับและลื่น 

 
 3.4.1 ด าเนินการปรับปรุงงานภายในและงานภายนอก
ตามแนวทางการแก้ไขคือเปลี่ยน ราง Roller เป็นล้อเหล็ก
ทนแรงกดทับและลื่น และปรับระดับการจัดเก็บJig ให้เป็น
แนวตรงในระดับเดียวกับเครื่องจักรและเพิ่มความเร็วการขึ้น
ลง จากนั้นก าหนดการท างานให้เป็นมาตรฐานในการตั้ง
เครื่อง สามารถลดเวลางานภายในเหลือ 52.1 วินาทีต่อครั้ง 
และด าเนินการปรับปรุงเวลางานภายนอกลงจาก 163 วินาที
ต่อครั้ง ลดลงเหลือ 100.7 วินาทีต่อครั้ง โดยสายการผลิตจะ
หยุดเฉพาะเวลางานภายในเท่านั้น เฉลี่ยหลังการปรับปรุงมี
เวลาตั้งเครื่องที่โซนเครื่องจักรหยุด 27.52 นาทีต่อวัน  
3.5 ปรับปรุงสต อคระหว่างกระบวนการเพ่ือรองรับความ
สูญเปล่าจากการต้ังเคร่ือง 
 จากผลการวิเคราะห์หาสาเหตุการหยุดรอของโซน
ประกอบโดยใช้เทคนิค Why Why analysis พบว่าก่อนการ
ปรับปรุงได้วางสต็อคช้ินงานระหว่างกระบวนการเพียง 1 ช้ิน
ทีร่ะหว่างโซนประกอบและโซนเครื่องจักร เมื่อโซนเครื่องจักร
ตั้งเครื่องท าให้โซนประกอบหยุด เกิดเป็นความสูญเสียการรอ
คอย 27.52 นาทีต่อวัน ดังนั้นจึงจะปรับปรุงจ านวนสต็อค
ใหมใ่ห้รองรับการหยุดจากการตั้งเครื่องดังนี ้
 3.5.1 ปรับปรุงโดยก าหนดจ านวนสต็อคระหว่าง 

วิธีการ (Method)

วัตถุดิบ
(Material)

คน (Man)

การประกอบ Pad 
Foam B และ Pad 

foam C มีเวลาแกว่ง
เกินแท็คไทม์ 

ท างานบนโต ะประกอบ

ไม่สามารถควบคุม
Cycle time ของ

พนักงานได้

สูญเสียเวลาตรวจสอบวัตถุดิบ
ก่อนประกอบ

การหมุนเวียนต าแหน่งการท างาน
ระหว่างกระบวนการทุก  2 ชม.

วัตถุดิบไม่ได้ตามมาตร านคุ ภาพ

พนักงานมีความเชียวชาญใน
การท างานที่แตกต่างกัน

พนักงานใหม่

พนักงานไม่ทราบสถานะการท างาน
ว่าล่าช้าหรือทันตามแท คไทม์

ไม่มีสัญญานบอกพนักงาน
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กระบวนการใหม่ ออกแบบ 2 ทางเลือกในการปรับปรุงคือ 
วิธีที่ 1การก าหนดสต็อคระหว่างกระบวนการแบบเติมเต็ม
ด้วยสต็อค A-Type (วางสต็อคทุกรุ่นระหว่างกระบวนการ) 
และวิธีที่ 2การวางสต็อคระหว่างกระบวนการแบบระบบดึง
วางสต็อคแบบ B Type (วางสต็อคตามล าดับด้วยความเร็ว
ในการเบิกและเติมเต็ม)  
 

 
         a) วางสต็อคทุกรุ่น                   b) วางสต็อคตามล าดับ 

รูปที่ 6 รูปแบบการวางสต็อคระหว่างกระบวนการ 
 

 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธีพบว่า วิธีที่ 2 จะมีการใช้
พื้นที่น้อยกว่า มีความเหมาะสมและใช้ทรัพยากรและต้นทุน
ในการปรับปรุงน้อยกว่าวิธีที่ 1 จากนั้นจึงได้น าหลักการ
วางสต็อคตามระบบการผลิตแบบโตโยต้าคือเวลาน าทั้งหมด
หารด้วยแท็คไทม์ Naufal, A. et al (2012) ได้เสนอวิธีการ
ค านวณคัมบังสั่งการผลิตจะเป็นจ านวนสินค้าคงคลังในระบบ
การผลิตสามารถเขียนเป็นสมการเพื่อก าหนดจ านวนสตอ็คระ
หว่างกระบวนการดังนี้ 

PIK = (TW+TL)/ TT                               (1) 
โดยที ่ PIK = จ านวนสต็อคระหว่างกระบวนการ (ช้ิน) 
        TW = เวลาน าการหยุดรอของการตั้งเครื่อง 
         TL = เวลาการเติมเต็มช้ินส่วนหรือด้วยความเร็วใน
การผลิตของกระบวนการโซนเครื่องจักร  
         TT = เวลาการน าการดึงงานหรือความเร็วการ 
ดึงของกระบวนการโซนประกอบท้ายไลน์ ซึ่งมีความเร็ว
เท่ากับเวลาในการขาย (แท็คไทม์)  

แทนค่าจะได้ (TW) = 52.1 วินาที วินาทีต่อช้ิน, (TL) 
= 28.8 วินาที, FL = 26 วินาทีต่อช้ิน  
PIK = ( 51.6 +26)/33.4) 
     = 2.32 ช้ิน ปัดเศษข้ึนเสมอเพื่อวางเป็นจ านวนเต็ม 
     = 3 ช้ิน   
จากนั้นวางจ านวนสต็อคระหว่างกระบวนการใหม่ตาม
จ านวนที่ก าหนดแล้วเปรียบเทียบผลการปรับปรุง 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 

จากการปรับปรุงพบว่าปัญหาความสูญเสียในการผลิต
มีเวลาสูญเปล่าที่ลดลงดังนี้ ปัญหาการหยุดตั้งเครื่องของ
เครื่องจักรลดลงจากเดิม 78.5% ส่วนปัญหาพนักงาน
ต าแหน่งท่ี 1 ล่าช้า หลังปรับปรุงพบว่าลดจากเดิมมากถึง  

91.7% และปัญหาการประกอบ Part ที่ต าแหน่งท้าย
ไลน์ล่าช้าสามารถลดลงจากเดิมได้ 87.1% แสดงได้ดังรูป 

รูปที่ 7 ผลการปรับปรุงลดปัญหาในสายการผลิต 
 
นอกจากน้ีการปรับปรุงสต็อคระหว่างกระบวนการใหม่

จากวาง 1 ช้ิน เปลี่ยนเป็นวาง 4 ช้ิน สามารถลดการหยุด
ของโซนการประกอบท้ายสายการผลิตได้ 100 % โดยเมื่อ
เครื่องจักรหยุดตั้งเครื่อง โซนประกอบท้ายไลน์จะดึงงานไป
ผลิตได้อย่างต่อเนื่องและราบลื่น  
 
5. สรุปผลงานวิจัย 
 จากการปรับปรุงลดปัญหาในสายการผลิตทั้ง 3 ปัญหา
ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 70.6% เป็น 95.6%  
 

 
รูปที่ 8 ผลการปรับปรุงลดปัญหาในสายการผลิต 

 
 ส าหรับการด าเนินงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า การใช้ระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้ารวมถึงเครื่องมือในวิศวกรรมอุตสาหการ 
สามารถที่จะน าไปปรับปรุงสายการผลิตเพื่อลดความสูญ
เปล่าและลดต้นทุนสูญเสียในการผลิต และน าไปประยุกต์ใช้
ได้ในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์อื่นที่มีปัญหา
คล้ายคลึงกันได้อย่างดียิ่ง 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยกราบขอบพระคุณบริษัทกรณีศึกษา แผนก
การปรับปรุงระบบการผลิตโดยรวมและแผนกที่เกี่ยวข้องทุก
ท่านส าหรับความร่วมมือและค าแนะน าเพิ่มเติ่มอย่างดียิ่ง  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ กับพฤติกรรม
การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ซึ่งเป็นวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 994 คน ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลจากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีระดับความรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง/พอใช้   นักศึกษามีระดับเจตคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยมาก  และระดับความรู้ เจตคติ 
และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าหลัก  ความรู้  เจตคติ  พฤติกรรมการป้องกัน 
 
Abstract 
The objective of this research is to study the knowledge levels, attitude and computer usage toward 
preventive health behavior of student in Songkhla Rajabhat University. The research was based on 
quantitative method. A questionnaire was used to collect quantitative data from 994 subjects who 
were regular students of the Songkhla Rajabhat University. The data were analyzed using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Coefficient correlation. The results of the study 
revealed that; Overall, the knowledge levels of the students were at moderate level. The attitude 
levels of the students were the agreed list in the high level. The preventive health behavior of 
students was the level of often. And The knowledge levels, attitude and computer usage toward 
preventive health behavior of student were related with statistical level 0.05. 
. 
Keywords:  Knowledge, Attitude, Behavior 
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1. บทน า 
ใ น ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ไ ด้

เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
จนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
เช่น การศึกษาค้นคว้าและการท าธุรกิจ ด้วยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้องค์กรต่างๆ น าเทคโนโลยี
เหล่ านี้ เข้ ามาช่วย ในการด า เนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกิจและให้บริการบนอินเตอร์เน็ต 
ตลอดจนการใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการท างาน   

การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพร่างกายและประสิทธิภาพในการท างานของ
ผู้ใช้งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์มี
การเคลื่อนไหว อิริยาบถน้อยลง โดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานอยู่
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่มักจะนั่งอยู่ในอิริยาบถนั้น ๆ เป็น
เวลานาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตา ก่อให้เกิดความ
เมื่อยล้า ปวดตา รวมทั้งการนัง่ที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้ร่างกายต้องรับน้ าหนักเกินความจ าเป็น ก่อให้เกิด
ความเมื่อยล้าได้ง่าย การนั่งที่ถูกต้องคือ การนั่งลึกให้เต็ม
เก้าอี้ และหลังพิงพนักเก้าอี้ การยืดแขนขา หรือการได้
เปลี่ยนอิริยาบถ ในขณะท างานบ้าง จะช่วยลดความเครียด
ของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้  ทั้งนี้สามารถสรุป
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

1. Computer Vision Syndrome (CVS) จะมี
อาการเมื่อยล้าตา ปวดตา เคืองตา ตาแห้ง น้ าตาไหล ตามัว 
เห็นภาพซ้อน ปวดคอ หลังและไหล่ (โสฬส วุฒิพันธุ,์2550) 

2. Repetitive Strain Injury (RSI) อาการนี้จะ
เกิดขึ้นจากการที่คนเรานั่งท างานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น เอามือวางไว้บนคีย์บอร์ด และ
สามารถเกิดได้ทุกส่วนของรางกาย ตั้งแต่แขน ข้อมือ ข้อนิ้ว 
แผ่นหลัง ต้นคอ หัวไหล่และสายตา หากปล่อยไว้นานๆ อาจ
ต้องผ่าตัดเอ็นก็มี  (ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ, 2551) 

นักศึ กษาถือว่ า เป็ นกลุ่ มบุคคลหนึ่ งที่ มี ก า ร
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา
โดยใช้เป็นเครื่องมือการศึกษาในรายวิชาเรียน หรือเป็นการ
ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
ซึ่งพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นอยู่ของนักศึกษา
อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ และเจตคติ กับพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพที่ เกิดจากการใช้คอมพิว เตอร์  ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความรู้ เจตคติ กับพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งนี้จะได้ใช้เป็น
แนวทางในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้  เพื่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงของผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักศึกษาต่อไป 
 
2. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

 ขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดรายละเอียดของการ
ส ารวจประชากรและพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงรายละเอียดของ
การด าเนินการที่ส าคัญ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา เรื่อง  
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และเจตคติ กับพฤติกรรมการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีดังนี ้

 2.1.1 ส ารวจเอกสารงานวิจัยและทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิงในการค้นคว้า 
  2.1.2  ส ร้ า ง แ บ บ ท ด ส อ บ แ ล ะ
แบบสอบถาม ส าหรับเก็บข้อมูลความต้องการศึกษาจาก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  2.1.3 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1.4 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

2.2 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
คือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 9,397 คน 
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, 9 มีนาคม 2559)  และกลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการค านวณขนาด
ตัวอย่างประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1967) ซึ่ง
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ไว้ที่ร้อยละ 3 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 994 คน 
 2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร   ตัวแปรอิสระ คือ  ความรู้  
และเจตคติ ตัวแปรตาม  คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
3. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 ขั้นที่ 1  ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบทดสอบความรู้ และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติและพฤติกรรมการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
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ขั้นที่  2 สร้างแบบทดสอบความรู้  และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติ และพฤติกรรมการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 4 
ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ได้แก่ เพศ ช้ันปี คณะที่ก าลังศึกษา จ านวนวันที่ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นแบบ
สองตัวเลือกใช่/ไม่ใช่ จ านวน 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน    ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งคะแนนท่ีได้ออกเป็น
ระดับความรู้แต่ละระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์ ระดับความรู้ 
มากกว่า  + 1.5 S.D. ดีมาก 

 + 0.5 S.D. ถึง  + 1.5 S.D. ด ี

  - 0.5 S.D. ถึง   + 0.5 S.D. ปานกลางหรือพอใช้ 

น้อยกว่า   - 0.5 S.D. อ่อนหรือไม่ดี 
  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติต่อการป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ พิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1963 : 257,  อ้าง
ในวรรณฤดี แก้วแกมแข, 2544) มาจัดระดับเจตคติ ดังนี ้
 เกณฑ์  ระดับพฤติกรรม 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ พิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1963 : 257,  อ้าง
ในวรรณฤดี แก้วแกมแข, 2544) มาจัดระดับพฤติกรรม ดังน้ี  
 เกณฑ์  ระดับพฤติกรรม 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เป็นประจ า 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง บ่อยมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง บ่อย 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นานๆ ครั้ง 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เคย 

 ขั้นที่ 3 ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี้ 
 3.1) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินหาค่าต่างๆ ดังน้ี 
  3.1.1) ความเที่ยงตรง (IOC) โดยให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่สร้าง เพื่อ
ประเมินความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม จ านวน 
3 ท่าน  และพบว่า แบบทดสอบด้านความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
ข้อค าถามทั้งหมดผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทั้งสาม
ท่าน โดยมีค่า IOC ที ่1 จ านวน 10 ข้อ ดังนั้น เครื่องมือชุดนี้
สามารถน าไปใช้ได้ โดยมีการปรับแก้ในบางข้อค าถาม และ
ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้ตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ 
3.1.2) ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 
โดยการหาค่าความคงที่ภายในจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 
  3.1.3) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
(P) โดยแบบทดสอบมีค่า P =0.2-0.8  
  3.1.4) ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดย
แบบทดสอบทุกข้อมีค่า r>0.2 
 3.2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินหาค่าต่างๆ 
ดังนี ้
  3.2.1) ความเที่ยงตรง (IOC) โดยให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่สร้าง เพื่อ
ประเมินความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม จ านวน 
3 ท่าน ซึ่งผลการประเมินผล พบว่า แบบสอบถามเจตคติต่อ
การป้ อ งกั นผลกระทบต่ อสุ ขภาพที่ เ กิ ด จากการ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ ข้อค าถามทั้งหมดผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญทั้งสามท่าน โดยมีค่า IOC ที่ 1 จ านวน 10 ข้อ 
และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญทั้งสามท่าน โดยมีค่า IOC ที่ 1 จ านวน 9 ข้อ 
และ 0.6 จ านวน 1 ข้อ ดังนั้น เครื่องมือชุดนี้สามารถน าไปใช้
ได้ โดยมีการปรับแก้ในบางข้อค าถาม และผู้วิจัยได้
ด าเนินการปรับแก้ตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ 
 3.2.2) ทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability)  ของ
แบบสอบถามส่วนที่ 3-4 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟา  (Alpha Coefficients)  ของครอนบาซ 
(Cronbach)  ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนที่ 3 
เจตคติต่อการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้
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คอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.88 และแบบสอบถามส่วนที่ 4 
พฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.82 
 ขั้นที่ 4 น าแบบทดสอบและแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try out) โดยน าไปทดลองกับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ภาษาในแบบสอบถาม แล้วน ามาแก้ไข
ปรับปรุง 
 ขั้นที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถาม แล้วน าไปให้กลุ่ม
ตัวอย่าง  และคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ส าหรับน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผล  โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ มาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1  วิ เคราะห์ระดับความรู้ เ รื่องการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้
สถิ ติ ค่ า เ ฉลี่ ย  (Mean)   และค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   

4.2  วิ เ คร าะห์ ระดับ เจตคติ ต่ อการป้องกั น
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้

สถิ ติ ค่ า เ ฉลี่ ย  (Mean)   และค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4.3  วิ เคราะห์ ระดับพฤติกรรมการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.4  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ
และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 

5. ผลการวิจัย 
 นักศึกษามีระดับความรู้เรื่องการป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง/พอใช้ มีระดับเจตคติต่อการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีระดับพฤติกรรมการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อย
มาก และระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพที่ เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (ดังตารางที่ 1-4) 

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความรู้เรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 

ค าถาม   S.D. ระดับ 

ผลกระทบต่อสุขภาพกายจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอันตรายแบบสะสมเรื้อรังและเกิดจากการใช้งานเป็น
ประจ า 

0.90 0.30 ดีมาก 

การน่ังท างานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไม่ถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่ ข้อมือ, ข้อน้ิว, แขน,แผ่นหลัง, ต้นคอ, 
หัวไหล่ และสายตาเน่ืองจากอวัยวะส่วนท่ีมีปัญหาถูกวางค้าง ถูกท้ิงน้ าหนัก หรือกดทับนานๆจนอักเสบ 

0.18 0.39 อ่อน 

การกดแป้นพิมพ์เป็นเวลานานๆ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ เน่ืองจากใช้แรงกดเพียงเล็กน้อย 0.33 0.47 อ่อน 
เชื้อโรค ฝุ่นละอองมักสะสมท่ีแป้นพิมพ์เป็นจ านวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพได้ จึงต้องหมั่นท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ 

0.72 0.45 ดี 

รังสีท่ีแผ่ออกมาจากจอภาพเป็นสาเหตุท่ีท าให้หญิงตั้งครรภ์ มีภาวะผิดปกติของบุตร หรือแท้งบุตรได้ 0.88 0.32 ดีมาก 
การติดแผ่นกรองแสงสามารถลดระดับปริมาณรังสีท่ีแผ่ออกมาจากจอภาพได้ท้ังหมด และลดอันตรายท่ีเกิด
ขึ้นกับสายตาได้ 100%  

0.85 0.36 ดีมาก 

ท่าน่ังท่ีถูกต้องควรนั่งให้เต็มเก้าอี้  และหลังพิงพนักเก้าอี้ ปรับเก้าอี้ให้แขนขนานกับพื้นขณะท างานและแขน
ควรอยู่สูงจากต้นขา 2 น้ิว 

0.69 0.46 ดี 

ควรปรับระดับจอภาพให้อยู่สูงกว่าระดับสายตา ประมาณ 15-20 องศา เพราะท่าท่ีตาเหลือบมองบนเล็กน้อย 
จะเป็นท่าท่ีสบายท่ีสุด 

0.30 0.46 อ่อน 

หากติดแผ่นกรองแสงจอภาพแล้ว ไม่จ าเป็นต้องพักสายตาระหว่างการท างานเป็นเวลานานๆ 0.87 0.33 ดีมาก 
การจัดแสงสว่างเพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น ยิ่งมีแสงสว่างมากยิ่งดี 0.84 0.37 ดีมาก 

โดยภาพรวม 0.66 0.12 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความรู้เรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์  อยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามีความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพกายจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอันตรายแบบ
สะสมเรื้อรังและเกิดจากการใช้งานเป็นประจ ามากที่สุด รองลงมาเรื่อง รังสีที่แผ่ออกมาจากจอภาพเป็นสาเหตุที่ท าให้หญิง
ตั้งครรภ์ มีภาวะผิดปกติของบุตร หรือแท้งบุตรได้ และหากติดแผ่นกรองแสงจอภาพแล้ว ไม่จ าเป็นต้องพักสายตาระหว่างการ
ท างานเป็นเวลานานๆ ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 แสดงระดับเจตคติต่อการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
เจตคต ิ   S.D. ระดับ 

การพักระหว่างใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องเสียเวลา ขาดความต่อเนื่องในการท างาน 3.88 1.11 มาก 
การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท างาน เช่น เก้าอี้ แสงสว่าง อุณหภูมิ ช่วยลดผลกระทบต่อ
สุขภาพท่ีเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 

3.87 1.25 
มาก 

ความผิดปกติของสุขภาพ เกิดจากปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ไม่เฉพาะจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ จึงไม่
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีมากนัก 

3.92 1.24 
มาก 

ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่เฉพาะผู้ท่ีมีอาชีพท่ี
ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงเท่าน้ัน  

3.80 1.33 
มาก 

การปฏิบัติตนในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งท่ีสามารถกระท าได้โดยง่าย และควรปฏิบัติให้
เป็นนิสัย 

3.99 1.34 
มาก 

ใครๆ ก็ใช้คอมพิวเตอร์กันโดยที่ไม่ได้ป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับสุขภาพ 4.34 0.73 มาก 
การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ัน เป็นสิ่งท่ีสามารถท าได้โดยง่าย ซ่ึง
ควรให้ความส าคัญและปฏิบัติเป็นประจ า   

3.91 0.73 
มาก 

ฝุ่นละอองตามโต๊ะ แป้นพิมพ์ เป็นเรื่องปกติไม่จ าเป็นต้องท าความสะอาดบ่อยๆ  4.04 0.87 มาก 
การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ อาจก่อให้เกิดความเครียดโดยท่ีผู้ใช้ไม่รู้ตัวได้ 4.50 0.77 มากที่สุด 
การท างานผ่านคอมพิวเตอร์เป็นงานสบาย ไม่ต้องใช้ก าลัง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน 4.00 0.68 มาก 

โดยภาพรวม 3.88 1.11 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับเจตคติต่อการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามีเจตคติเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ อาจก่อให้เกิดความเครียดโดยที่
ผู้ใช้ไม่รู้ตัวได้มากที่สุด รองลงมาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์กันโดยที่ไม่ได้ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ  และเรื่องฝุ่น
ละอองตามโต๊ะ แป้นพิมพ์ เป็นเรื่องปกติไม่จ าเป็นต้องท าความสะอาดบ่อยๆ ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 แสดงระดับพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
พฤติกรรม   S.D. ระดับ 

ท่านจะหยุดพักประมาณ 10-15 นาที ทุกครั้งเมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานเกิน 1-2 ชั่วโมง 3.95 1.12 บ่อยมาก 
ท่านจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ  และไม่มีแสงสะท้อนจากแสงสว่างอื่น ๆ มาสัมผัสจอภาพแล้วสะท้อนเข้า
ตาเมื่อท่านใช้งาน 

4.10 0.92 บ่อยมาก 

ท่านน่ังเต็มเก้าอี้และพิงพนักเก้าอี้ตลอดเวลาขณะใช้คอมพิวเตอร์ 3.93 1.02 บ่อยมาก 
ท่านท าความสะอาดอุปกรณ์และโต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นประจ า 3.63 1.11 บ่อยมาก 
ท่านใช้งานคอมพิวเตอร์บนโต๊ะท างานท่ีมีขนาดเพียงพอส าหรับต้ังอุปกรณ์ และมีท่ีว่างพอให้เท้าเคลื่อนไหว
ได้สะดวก 

4.10 0.86 บ่อยมาก 

ท่านบริหารร่างกายเพื่อยืดกล้ามเน้ือท่ีเมื่อยล้าจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพัก 3.71 0.98 บ่อยมาก 
ท่านวางจอภาพต่ ากว่าระดับสายตาเล็กน้อยประมาณ 10-20 องศา  3.72 1.06 บ่อยมาก 
ท่านจัดระยะห่างจากตา ถึงจอภาพ แป้นพิมพ์ และเอกสารอย่างเท่าๆ กัน  3.84 0.92 บ่อยมาก 
ท่านพิมพง์านคอมพิวเตอร์โดยวางปลายแขน และข้อมืออยู่ในระดับเดียวกัน และขนานกับพื้น 3.85 0.98 บ่อยมาก 
ท่านใช้งานคอมพิวเตอร์บนโต๊ะที่มีท่ีส าหรับวางข้อมือระหว่างพิมพ์กับขอบโต๊ะ เพื่อลดการเกร็งของ
กล้ามเน้ือแขนและไหล่ 

3.92 0.87 บ่อยมาก 

โดยภาพรวม 3.87 0.59 บ่อยมาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ  อยู่ในระดับบ่อยมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่มากที่สุดในเรื่องการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ  และไม่มีแสง
สะท้อนจากแสงสว่างอื่น ๆ มาสัมผัสจอภาพแล้วสะท้อนเข้าตาเมื่อท่านใช้งาน  การใช้งานคอมพิวเตอร์บนโต๊ะท างานที่มีขนาด
เพียงพอส าหรับตั้งอุปกรณ์ และมีที่ว่างพอให้เท้าเคลื่อนไหวได้สะดวก  และการหยุดพักประมาณ 10-15 นาที ทุกครั้งเมื่อใช้
งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานเกิน 1-2 ช่ัวโมง  ตามล าดับ 
  
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
 

ตัวแปร X1 X2 Y1 
ความรู้ (Y1) - .258** .064* 
เจตคติ  (Y2)  - .222** 
พฤติกรรมป้องกัน (Y3)   - 

  ** P  <  .01  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   * P  <  .05  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  
6. สรุป 
 6.1 นักศึกษามีระดับความรู้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง/พอใช้ 
 6.2 นักศึกษามีระดับเจตคติ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก 
 6.3 นักศึกษามีระดับพฤติกรรมการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อย 
 6.4 ระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่ เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับของเสียที่เกิดจากกระบวนการประกอบช้ินส่วนชุดวัดความเร็ว
จักรยานยนต์ให้ได้ร้อยละ 100 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานสัดส่วนของงานเสียที่พบในกระบวนการผลิต 
และจากข้อมูลที่มีการแจ้งปัญหางานเสียจากลูกค้า พบว่างานเสียที่เกิดขึ้นมีความผิดพลาดจากการการท างานของ
พนักงานเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงได้น าเอาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แสงเข้ามาพัฒนาในกระบวนการตรวจจับของเสีย โดย
ด าเนินการทดลองด้วยการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม และท าการทดลองภายใต้เง่ือนไขที่
ก าหนด ผลการทดลองพบวา่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับของเสียได้ประสิทธิภาพ 100%  
 
ค ำหลัก  เซ็นเซอร ์ของเสีย ชุดวัดความเร็ว 
 
Abstract 
 The objective of this research was to use sensor to detect the defects in gear box assy 
assembly. Based on the study and information about the proportion of defects found in the 
production process and the information reported about defect problems from customers. It was 
found that the defects came mostly from the employee errors. Then the researchers took the optical 
sensor technology into the development of defect detection. The tool was tested under 
experimental conditions with the samples group that was divided into experimental group and 
control group. The result showed that the sensor can detect all defects. 
 

Keywords:  Sensor, Defect, Gear Box Assy 
 
1. บทน ำ 
 บริษัท ก .  จ ากัด  (นามสมมติ )  เป็นบริษัท
ผู้ ออกแบบ  ผลิ ตแม่ พิ มพ์  และฉี ดพลาสติ ก ช้ิ นส่ วน
รถจักรยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะ
เป็น Honda , Suzuki , Kawasaki , Yamaha ซึ่งการที่จะ

ได้เป็นผู้ผลิตชิ้นสว่นให้กับบริษัทช้ันน าเหลา่นี้ บริษัทฯจะต้อง
มีศักยภาพในการที่จะสามารถผลิตช้ินส่วนได้ และที่ส าคัญ
ช้ินส่วนท่ีผลิตออกมาจะต้องมีคุณภาพ 100% ดังนั้นบริษัทฯ
จ าเป็นต้องมีมาตรการหรือเครื่องมือในการควบคุมเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพของช้ินส่วน เครื่องมือต่างๆที่ถูกน ามาใช้
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ควบคุมนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถรับประกัน
คุณภาพของช้ินส่วนที่ผ่านการตรวจสอบให้ได้ 100% เพื่อ
สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
ของบริษัท  
 จากข้อมูลการผลิตช้ินส่วน Gear Box Assy ซึ่ง
เป็นช้ินส่วนของระบบวัดความเร็วรถจักรยานยนต์ พบของ
เสียจากกระบวนการผลิตถูกส่งไปยังลูกค้า ลักษณะของเสียที่
ตรวจสอบพบคือ ประกอบช้ินส่วนไม่ครบตามที่มาตรฐาน
ก าหนด หากบริษัทไม่ด าเนินการใดๆเพื่อจัดการปัญหา
ดังกล่าว ก็ยังมีความเสี่ยงที่ของเสีย เหล่านี้มีโอกาสที่จะ
ตรวจสอบไม่พบและถูกจัดส่งไปยังลูกค้าซ้ าอีก ปัญหาของ
เสียจากกระบวนการผลิตที่ถูกส่งไปยังลูกค้า ถือว่าเป็นปัญหา
ใหญ่ที่บริษัทฯ จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการ
ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียต่างๆหลุดรอดจาก
กระบวนการตรวจสอบและการประกันคุณภาพส่งไปยังลูกค้า 
หากบริษัทฯยังคงเพิกเฉยต่อปัญหาที่ เกิดขึ้นอาจส่งผล
กระทบที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของงานที่เสีย 
เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค อัน
เป็นต้นทุนในการผลิตช้ินงานแต่ละชนิด รวมไปถึงต้นทุนใน
การผลิตชิ้นงานใหม่ เพื่อทดแทนงานที่เสีย และผลกระทบที่
รุนแรงกว่านั้นคือ ความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯลด
น้อยลง หรืออาจถึงขั้นยกเลิกสัญญาซื้อขายช้ินงานกับบริษัท 
ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
2.  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การใช้
เซ็นเซอร์เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจจับช้ินส่วนที่
ประกอบไม่ครบ 

 เซ็นเซอร์ (Sensor) {1} คือ ชุดอุปกรณ์ ระบบ 
หรือวงจร ที่ท าหน้าที่ในการตรวจวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับรู้ของมนุษย์ และตรวจจับการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ 
หรือ ลักษณะของเป้าหมายวิเคราะห์ (Analytical target) 
และแสดงผลในลักษณะของสัญญาณที่สามารถตรวจสอบได้ 
ทั้งสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณกลศาสตร์ และสัญญาณเชิงแสง 
 ในงานวิจัยนี้จะใช้เซนเซอร์แบบแสง [2] ซึ่งเป็น
เซนเซอร์ที่นิยมใช้ในเครื่องพิมพ์ทุกระบบ เช่น ด็อตแมทริกซ์, 
อิ้งค์เจ็ท และเลเซอร์ เซ็นเซอร์แสงจะมีอุปกรณ์ 2 ตัว คือ 
 1. ตัวส่งแสง จะใช้ LED. (Light Emitting Diode) 
ซึ่งเป็นไดโอดเปล่งแสงใต้แดง (infrared) จะมองไม่เห็นดัวย
ตาเปล่า 
 2. ตัวรับแสง จะใช้ Photo Transistor  ซึ่งจะ
ท างานเป็น สวิทช์ ปิด/เปิด กล่าวคือ ถ้าได้รับแสงจากไดโอด 

สวิทช์ = ปิด และในทางตรงกันข้ามถ้า Photo ไม่ได้รับแสง 
(ถูกบังแสง) สวิทช์ = เปิด  อีกนัยหนึ่งเสมือนว่า Photo 
Transistor เป็นสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์ จึ่งไม่เกิดหน้าสัมผัส
สกปรก หรือ Bad Contact  แต่จะมีข้อเสียคือ ฝุ่นละอองบัง
ที่หน้าเลนส์แทน  
 อนันตชัย ศศิธร  [3] ได้พัฒนาการควบคุมคุณภาพ
ความยาวสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์โดยท าการศึกษาเฉพาะ
กรณีของ บริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ในส่วนของแผนก
ตรวจสอบคุณภาพใน กระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
(Base Assy) ให้ได้ตามมาตรฐาน พบว่าปัญหาจากสกรูสั้น
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพมากที่สุด จึงได้พัฒนา
เครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจความยาวสกรรู่วมกับระบบเซ็นเซอร ์
(Base Assy) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพได้  พบว่าปัญหางานที่ ไม่ เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ลดลงโดยเฉลี่ย 4,249 ช้ิน จากเดิมที่เกิดขึ้นโดย
เฉลี่ย 7,205 ช้ิน คิดเป็นประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น 
58.97%  
3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือ ช้ินงาน GAER 
BOX ASSY จากสายการผลิตของ บริษัท ก. จ ากัด ซึ่งได้มี
การผลิตช้ินงาน ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2559 เป็น
จ านวนทั้งสิ้น 125,096 ช้ิน โดยได้แบ่งสายการผลิตออกเป็น 
2 ส่วน คือ สายการผลิตที่ 1 ส าหรับผลิตช้ินงานกลุ่มทดลอง 
โดย ใ ช้อุ ปกรณ์ เ ซ็น เ ซอร์ ในกระบวนการผลิ ต  และ
สายการผลิตที่ 2 กลุ่มควบคุม โดยการผลิตช้ินงานด้วย
กระบวนการปกติ โดยมีรายละเอียดการสุ่มตัวอย่างช้ินงานนี้
ดังนี ้
 3.1 กลุ่มทดลอง ท าการสุ่มตัวอย่างช้ินงาน GEAR 
BOX ASSY จากสายการผลิตที่ 1 โดยมีเง่ือนไขในการสุ่ม
และทดลองดังนี้ ให้ท าการผลิตช้ินงานด้วยกระบวนการ
ท างานปกติ โดยที่ได้ท าการติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ที่เครื่องจักร 
เพื่อดักจับงานเสียในกรณีที่ไม่ได้ประกอบ GEAR SPEED 
ช้ินงานท่ีผ่านการผลิตจากกลุ่มทดลอง ให้น าไปตรวจสอบซ้ า 
100% ด้วยสายตาจากคน เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของ
ช้ินงานที่ผ่านการตรวจสอบด้วยเซ็นเซอร์ ว่ามีประสิทธิภาพ
การท างานได้ 100% หรือไม่ 
 3.2 กลุ่มควบคุม ท าการสุ่มตัวอย่างช้ินงาน GEAR 
BOX ASSY จากสายการผลิตที่ 2 โดยมีเง่ือนไขในการสุ่ม
และทดลองดังนี้ ให้ท าการผลิตช้ินงานด้วยกระบวนการ
ท างานปกติ ช้ินงานที่ผ่านการผลิตจากกลุ่มควบคุม ให้น าไป
ตรวจสอบซ้ า 100% ด้วยสายตาจากคน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซ้ าว่า ช้ินงานที่ผ่านการผลิตจากสายการผลิตของ
กลุ่มควบคุมมีปัญหาเรื่องคุณภาพของช้ินงานหรือไม่ 

http://planet.co.th/
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ขั้นตอนการวิจัย 

1.รวบรวมข้อมลูการผลติย้อนหลัง 3 เดือน 
2. ศึกษากระบวนการประกอบในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 
3. วิเคราะห์และสรุปข้อมลูที่ไดจ้ากการศึกษา 
4. ออกแบบและจัดท าอุปกรณ์ Torque sensor 
5. น าอุปกรณ์มาติดตั้งท่ีเครื่องจักรและทดลองใช้งาน 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

�       1.     Bush 2.    Pinion 3.            
Pinion

4.    Washer5.            
Washer

6.    Gear 
Speed       Start

    Torque
       

Gear Speed

       
                

         
        

                

   �                 
                      
               OK        
              

OK

NG

       
              

      

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการประกอบ GEAR BOX ASSY 

 
4. ผลกำรทดลอง 
  

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานปกต ิ
ขั้นตอนกำรท ำงำน เวลำที่ใช ้

 (วินำที) 
เวลำรวม 
(วินำที) 

1.  ใส่ Bush 1 1 
2.  ใส่ Pinion 2 3 
3.  ใส่จารบีที่ Pinion 2 5 
4.  ใส่ Washer 2 7 
5.  ใส่จารบีที่ Washer 2 9 
6.  ใส่ Gear Speed 3 12 
7.  กดปุ่ม Start 2 14 
8.  ใช้ Torque (เดิม) เช็ค Gear Speed 5 19 
9.  ตรวจสอบชิ้นงาน 6 25 
10. เพิ่มพนักงานตรวจสอบชิ้นงานซ้ า  6 31 

 
ขั้นตอนการท างานตามปกติใช้เวลา 25 วินาทีต่อ

ช้ิน หากเพิ่มพนักงานตรวจสอบซ้ า จะเสียเวลาเพิ่มอีก 6 
วินาทีต่อช้ิน ดังตารางที่ 1 

 
ขั้นตอนการจัดเตรยีมอุปกรณ์และจัดท า Sensor 

การท างานของ Torque Sensor คือ ใช้หลักการ
ท างานของ Optical Sensor หรือ เซ็นเซอร์แสง โดยที่เมื่อ
น า Torque ไปหมุน Gear Speed เพื่อไปขับให้ Pinion 
หมุน เมื่อ Pinion หมุนจะท าให้แกนที่ใส่ Pinion หมุนตาม 
ที่บ่าด้านท้ายของแกนจะท าเป็น D-Cut เพื่อหลบให้แสงรอด
ไปกระทบกับตัวรับ ท าให้ระบบเซ็นเซอร์ท างาน แต่ถ้าไม่มี 
Gear Speed จะไม่มีช้ินงานไปขับให้แกนที่ใส่ Pinion หมุน 
เซ็นเซอร์จะไม่ท างานในเวลาที่ก าหนด เครื่องจักรจะหยุดการ
ท างาน สัญญาณเสียงจะเตือน เพื่อให้หยิบงานตัวที่เสียออก
จากเครื่องจักร น าไปทิ้งในช่องเก็บงานเสีย เพื่อให้ระบบท า
การ Reset จึงจะเริ่มกระบวนการท างานใหม่ได้ 

 
รูปที่ 2 หลักการท างานของเครื่องมือ 

 
1) ออกแบบช้ินส่วน โดยน า Pin1 อันเดิมมาตัดบ่าใหเ้ป็น D 

cut เพื่อท่ีเวลาหมุนแสงสามารถลอดผ่านถึงกันได้ 
Sensor ท างานปกต ิ

2) ออกแบบช้ินส่วน โดยน า Pin2 อันเดิมมาเจาะรู  3 
เพื่อที่เวลาหมุนแสงสามารถลอดผ่านถึงกันได้ เพื่อให้
Sensor ท างานปกต ิ

3) จัดท าอุปกรณ์และน าไปติดตั้งที่เครื่องจักรและทดสอบ 
 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
รำยกำร กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

1. จ านวนงานที่ผลิตทั้งหมด 62,656 62,440 
2. จ านวนงานที ่Recheck 62,656 62,440 
3. จ านวนงาน NG ที่พบ(ชิ้น) 3 15 
4. สัดส่วนงาน NG ที่พบ (%) 0.005 0.02 
5. จ านวนล๊อตทีพ่บงาน NG 2 10 

 หมายเหตุ งาน NG ที่พบในกลุ่มทดลองมาจากช่วงที่เริ่ม
ทดลองใช้เซ็นเซอร์ พบปัญหาการท างานของเซ็นเซอร์ได้ท าการแก้ไข 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากปรับแก้เวลา NG = 0 

 
 จะเห็นได้ว่า หลังจากระบบเซ็นเซอร์ท างานได้
เต็มประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบงาน NG หลุดรอดไปยังลูกค้าอีก
เลย 
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5. สรุปผล 
 จากการทดลองผลิตชิ้นงานภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1-30 ตุลาคม 2559 สรุปได้
ดังนี้  
 1) สัดส่วนของงานเสียที่พบในกระบวนการ
ตรวจสอบซ้ าของช้ินงานที่มาจากการผลิตของกลุ่มทดลอง
ค่อยๆลดลงจนกลายเป็น 0 ซึ่งช้ินงานเสียที่พบในช่วงแรก 
เนื่องจากเซ็นเซอร์ท างานไม่ได้ประสิทธิภาพ แต่หลังจากที่มี
การแก้ ไขสามารถท างานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เทียบ
ประสิทธิภาพผลการทดลอง 100% 
 2) สัดส่วนงานเสียที่พบในกระบวนการตรวจสอบ
ซ้ าของช้ินงานกลุ่มควบคุมยังคงมีอยู่ ท าให้มีความเสี่ยงสูง
มาก ท่ีช้ินงานเสียจะถูกส่งไปยังลูกค้าหากไม่มีการตรวจสอบ
ซ้ า  
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  สามารถขยายผลการทดลองนี้ไปยังช้ินงานอื่น
ที่มีกระบวนการท างานในแบบเดียวกัน  
 2) จัดท า Kaizen ในส่วนของการผลิตช้ินงาน เพื่อ
ควบคุมเรื่องเวลาในการผลิต และคุณภาพของช้ินส่วนที่ผ่าน
การผลิตแล้ว 
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การก าหนดน ้าหนักปัจจยัการด าเนินงานท่ีเหมาะสมของแผนกเทคนิคและ
คุ้มครองตาข่ายรฐัวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  แขวงสาละวนั  สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
Weighting of Proper Operations Factors for Technical and Maintenance 

Division of Electricite Du Laos in Salavan Province, Laos PDR  
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บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดน ้าหนกัปัจจยัการด าเนินงานทีเ่หมาะสมของแผนกเทคนิคและคุม้ครองตาขา่ย
รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว  แขวงสาละวนั  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยศกึษาเฉพาะปัจจยัน าเขา้ใน
สว่นการปฏบิตังิาน  วธิดี าเนินการวจิยัเริม่ต้นจากการศกึษาปัจจยั   โดยไดแ้บ่งปัจจยัหลกัในการด าเนินงานออก
ตามหลกัการก าหนดปัจจยั 4M  ดงันี้  พนกังาน (Man)  เครื่องจกัร (Machine)   วตัถุดบิ  (Material)  และ วธิกีาร 
(Method) แลว้ก าหนดปัจจยัรองและตวัชีว้ดัน าไปจดัท าแบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน  5  ท่านเป็นผูพ้จิารณา
ความเหมาะสม  สอดคลอ้งและความตรงในเชงิเนื้อหาของเกณฑ์  จากนัน้จดัท าเป็นแบบสอบถามเปรยีบเทยีบราย
คู่ ตามกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชัน้ (Analytical Hierarchy Process: AHP) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในแผนก
จ านวน 8 ท่านเป็นผูป้ระเมนิ  จากการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป  ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยั
หลกัด้านเครื่องจกัร มนี ้าหนักความส าคญัมากที่สุด รองลงมาคอืพนักงาน  วธิกีาร  และ วตัถุดบิ โดยมนี ้าหนัก
ความส าคญั 0.42  0.36  0.15 และ 0.07 ตามล าดบั ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถน าผลน ้าหนกัของปัจจยัหลกั  ปัจจยัรอง 
และตวัชีว้ดั ไปใชใ้นการจดัล าดบัความส าคญัเพื่อวางแผนการท างานในอนาคตต่อไป 
ค าหลกั  การก าหนดน ้าหนกั  ปัจจยัการด าเนินการ และ รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว 
 
Abstract 
This research aims to weighting of proper operations factors of the for Technical and Maintenance 
division Salavan Lao PDR by study of input factors in operation. The research starts from factors 
studding. The main division, operating under the 4M factors. These are Man Machine   Material and 
Method. Then set up the secondary factors and indicators and prepare a questionnaire for 5 experts 
consider an appropriate consistency and validity of the criteria content. Then set up the pairwise 
comparison questionnaire from Analytical hierarchy process (AHP) for department member 8 persons to 
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comparison evaluate. When the questionnaires was processed by computer programing. The results 
showed that the machining factor weight is the most important and next up is  man, method   and 
material factors which the important weight are 0.42 0.36 0.15 and 0.07 respectively. From the result the 
Technical and maintenance division of Electricite Du Laos can be used to prioritize future work plan for 
the next time. 
Keywords:  Weighting, Operations Factors and Electricite Du Laos 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

 ส าหรบัในสงัคมมนุษยแ์ลว้  ไฟฟ้าเป็นสิง่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชวีติในปัจจุบนัและเป็นตวัแปรส าคญั ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตทัง้เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในดา้นการผลติ และการขาย
สินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาในแต่ละ
ประเทศ  รวมถึงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

จากการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ลาว ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ ปี รฐับาลจงึมภีารกจิส าคญัในการจดัหาแหล่งผลติ
ไฟฟ้าเพื่อรองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอและ
มัน่คง โดยมอีตัราค่าไฟฟ้าทีเ่หมาะสม และมผีลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมน้อยที่สุด   จากภารกจิดงักล่าว รฐับาลจงึได้
วางแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า โดยพิจารณาแหล่งผลติ
ภายในประเทศเป็นอนัดบัแรก ซึง่ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาต ิ
ถ่านหนิคุณภาพสงู โรงไฟฟ้าพลงัน ้าแบบสบูกลบั การรบั
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น โดยมีการ
กระจายแหล่งเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าอย่างหลากหลาย 
เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงต่อระบบการผลติไฟฟ้า 

นอกจากการจดัหาก าลังผลิตไฟฟ้าในประเทศ
แลว้ ยงัมอีกีภารกจิหนึ่งทีส่ าคญั คอื การขายไฟฟ้าใหแ้ก่
ประเทศเพื่ อนบ้าน โดยรัฐบาลลาวได้ลงนามบันทึก
ขอ้ตกลงกบัรฐับาลประเทศเพื่อนบ้านในการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละฤดูกาล ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์ ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐั
ประชาชนจนี เพื่อความมัน่คงในการใช้ไฟฟ้าและการหา
รายไดเ้ขา้ประเทศ  

แผนกเทคนิคและคุ้มครองตาข่ายรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว (แผนกซ่อมบ ารุงโครงข่ายไฟฟ้าลาว) มหีน้าที่
ให้บรกิารงานตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขคุณภาพไฟฟ้า
และหน่วยสญูเสยี บรกิารหลงัการขายตรวจสอบมาตรฐาน
การก่อสรา้งระบบไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าส ารอง ตลอดจนงาน
แก้กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง   เพื่อให้ภารกจิที่ผู้มีส่วนได้เสยี
ทุกฝ่ายคาดหวงัไวส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

จากความส าคัญดังกล่าว แผนกเทคนิคและ
คุม้ครองตาขา่ยรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว  จงึควรมกีารพฒันา
ตวัชีว้ดัทีจ่ าเป็นในการประเมนิอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง ซึง่
ในการพฒันาตวัชี้วดัในประเดน็ต่าง ๆ  จ าเป็นต้องมกีาร
ก าหนดน ้าหนักความส าคญัในแต่ละตัวชี้วดั  เพื่อทราบ
ความเร่งด่วน และ สดัส่วนงบประมาณทีค่วรจะจดัสรรใน
แต่ละประเด็น[1]   ดังนัน้การก าหนดน ้าหนักปัจจยัการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมของแผนกเทคนิคและคุ้มครองตา
ข่ายรฐัวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  แขวงสาละวัน  สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว จึงเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งใน
การคดัเลอืกนโยบายที่ส าคญัจากน ้าหนักดงักล่าว   โดย
ตอบสนองความเหมาะสม ความคุ้มค่า และประโยชน์ใน
การน าไปใชไ้ดเ้ป็นอย่างด ี
1.2 วตัถปุระสงค ์

เพื่ อก าหนดน ้ าหนักปัจจัยการด าเนินงานที่
เห มาะสมของแผนก เทคนิ คและคุ้ ม ค รองตาข่ าย
รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว 
1.3 ขอบเขตของงานวิจยั 

1. การวิจัยครัง้นี้ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิง
ล าดับชัน้ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ในการ
ก าหนดน ้าหนกัปัจจยัการด าเนินงานทีเ่หมาะสม 

2. หน่วยงานที่ศึกษาได้แก่แผนกเทคนิคและ
คุ้มครองตาข่ายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ า  แขวงสาละวัน  
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

3. การวิจัยครัง้นี้ใช้หลกับริหารปัจจยั (4M) ใน
การก าหนดตวัชีว้ดั 

4. การวจิยัครัง้นี้พฒันาต่อเนื่องมากจากงานวจิยั 
[2] จงึได้น าตัวชี้วดัที่วเิคราะห์องค์ประกอบจากงานวจิยั
เรื่องดงักล่าวมาใช ้
1.4 นิยามศพัท ์

1. แผนกเทคนิคและคุ้มครอง หมายถึง การ
บ า รุ ง รัก ษ า  (Maintenance) ห รื อ  ก า ร ส นั บ ส นุ น
องค์ประกอบด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่
พร้อมจะใช้งานตลอดเวลารวมไปถึงบรกิารหลงัการขาย
และแกไ้ขความขดัขอ้ง ดว้ย 

2. ตาข่าย หมายถึง เครือข่ายพลังงานไฟฟ้า 
(Electrical Power Network) ห รือ  ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ เข้ า
ดว้ยกนัจากแหล่งผลติไปสู่แหล่งจ่าย และ เชื่อมต่อไปยงั
ผูใ้ชบ้รกิาร  
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2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  หลกับริหารปัจจยั 4M  

หลักบริหาร 4M [3] เป็นหลักการบริหาร
ปัจจัย ในการด าเนินการซึ่ งในงานวิจัยครัง้นี้ จะ
ป ร ะก อ บ ด้ ว ย  Man   Machine  Materials แ ล ะ 
Management  
 
2.2 กระบวนการวิเคราะหต์ามล าดบัชัน้ 

กระบวนการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้[4]   เป็น
หนึ่งในวธิกีารตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(Multiple  
Criteria Decision Making, MCDM) นั ่ น คื อ ก า ร
ตัดสนิใจจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก  เพื่อให้
เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ต้องมีการ
เลอืก ซึง่สามารถใชไ้ดก้บัการตดัสนิใจทีม่คีวามยุ่งยาก
ซบัซอ้นและยงัสามารถแสดงถงึเหตุผลอย่างชดัเจนว่า
ท าไมสิง่ทีเ่ลอืกนัน้ถงึดทีีส่ดุ 

กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชัน้ จะแบ่ง
การวเิคราะห์ออกเป็นระดบัชัน้ คอื เป้าหมาย เกณฑ์
หลกั เกณฑ์ย่อย และทางเลอืก จากนัน้เปรยีบเทียบ
เกณฑ์หรือทางเลือกทีละคู่โดยให้ความส าคัญตาม
ตารางระดับความส าคัญ และค านวณหาล าดับ
ความส าคัญของแต่ละชัน้   โดยใช้คะแนนระดับ
ความส าคญัดงัตารางที ่1 [5] 
 
ตารางท่ี 1 คะแนนล าดบัความส าคญัของ AHP 

ระดบัความส าคญั   ค่าคะแนน   
เท่ากนั 

 
1 

 เท่ากนัถงึปานกลาง 
 

2 
 ปานกลาง 

 
3 

 ป า น ก ล า ง ถึ ง
ค่อนขา้งมาก 

 
4 

 ค่อนขา้งมาก 
 

5 
 ค่อนขา้งมากถงึมากกว่า 

 
6 

 มากกว่า 
 

7 
 มากกว่าถงึมากทีส่ดุ 

 
8 

 มากทีส่ดุ 
 

9 
  

2.3 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

กิตติกร เกียรติคุณ รัต น์  และ คณะ [6] ได้
ท าการศึกษาดัชนีวดัประสิทธิภาพส าหรบัช่างซ่อม
บ ารุงอากาศยาน เพื่อให้ได้ดัชนีวัดประสิทธิภาพที่
เหมาะสมต่อเป้าหมายขององค์กร จากการศึกษา
พบว่า มีดัชนีที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กร
ทัง้สิน้ 16 ดชันี เมื่อใชแ้นวคดิในการวเิคราะหโ์ดยแบ่ง
ดัชนีออกเป็น 5 ด้าน สามารถสรุปได้ว่า ดัชนีวัด
ประสทิธภิาพที่เหมาะสมสอดคล้องกบัเป้าหมายของ
องคก์ร 5 ดชันี ใน 3 ดา้นไดแ้ก่ คุณภาพ ต้นทุน และ 
การสง่มอบ 

แดน อุตรพงษ์  และคณะ [7]   ได้ศึกษาวิจยั
เรื่องการก าหนดสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษากรณีศึกษามหาวทิยาลยัราช
ภฎัจนัทรเกษม  โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและ
การวิเคราะห์เชิงล าดบัชัน้ในการพัฒนาตัวชี้วดัด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ผลการวิจัยสามารถลด
ตวัชี้วดัที่ไม่จ าเป็นออกจาก 12 ตัวชี้วดัเหลอืเพยีง 6 
ตวัชีว้ดั 

 จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดงักล่าวสามารถ
ตัง้ขอ้สงัเกตไดว้่า การใชห้ลกับรหิาร 4M และหลกัการ
การวกิารวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้จะสามารถน าไปใช้ใน
การวจิยัเรื่องนี้  ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัย เรื่อง การก าหนดน ้ าหนักปัจจัยการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมของแผนกเทคนิคและคุ้มครองตา
ข่ายรฐัวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  แขวงสาละวัน  สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดงันี้ 
3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อสงัเคราะหต์วัช้ีวดั 

ท าการรวบรวมตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยการสบืคน้
จาก เอกสาร วารสาร  วารสารการประชุมวชิาการ  ต ารา 
ผลงานทางวชิาการ งานวทิยานิพนธ ์ และ งานวจิยั   โดย
ด าเนินการส ารวจขอ้มูลเกีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีเ่กีย่วกบัหลกั
บริหาร 4M เพื่อสรุปเป็นโครงสร้างตัวชี้ว ัดในงานวิจัย   
โดยใช้ เทคนิคเพื่ อการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Nominal  
Group Technique: NGT) มาใช้ลดตัวชี้ว ัดที่ซ ้าซ้อนดัง
ขัน้ตอนต่อไปนี้  
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1)  สรุปตวัชีว้ดัทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่
เห มาะสมของแผนก เทคนิ คและคุ้ ม ค รองตาข่ าย
รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว   

2)  ระบุผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จ านวน  17 คน 
จ านวนตัง้แต่ 17 คนขึน้ไปจะเป็นตวัแทนทีน้่อยที่สุดที่ให้
ความคดิเหน็ทีม่คีวามคลาดเคลื่อนลดน้อยลงมากจนคงที ่

3) เชญิกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้ง เขา้ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อให้
ล าดบัความส าคญั โดยล าดบัความส าคญัอนัดบั 1  2  3 4 
และ 5 หมายถึง ตัวชี้วดัเหมาะสมต่อการด าเนินงานที่
เห มาะสมของแผนก เทคนิ คและคุ้ ม ค รองตาข่ าย
รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว   มากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  น้อย  
และน้อยทีส่ดุ  ตามล าดบั 

4) แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการพฒันาตวัชีว้ดัออกเป็น 4 
กลุ่มๆ ละ 4 ถงึ 5 คน 

5) ใหแ้ต่ละกลุ่มมมีตลิงความเหน็ร่วมกนัในการจดั
อนัดบัความส าคญัของตวัชีว้ดัต่างๆ พรอ้มระบุเหตุผลใน
การใหค้วามส าคญั 

6) ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มแสดงความคดิและเหตุผล
ในการจดัอนัดบัต่อที่ประชุม และเปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นๆ
ซักถาม และลงมติร่วมกันเพื่อหาฉันทานุมัติ ในการ
ก าหนดตวัชีว้ดัส าหรบัปัจจยั  

7) จดักลุ่มตวัชีว้ดัดว้ยเทคนิคแผนภาพความเกีย่ว
โยง (Affinity Diagram Technique) โดยพิจารณาความ
คล้ายคลึงกันและร่วมกันพิจารณาจัดหมวดหมู่ตัวชี้ว ัด
ต่างๆ ว่ามคีวามเหมาะสมดหีรอืไม่   

8) ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มเขียนตัวชี้ว ัด  ที่ได้จัด
หมวดหมู่และตัง้ชื่อหมวดหมู่ของตวัชีว้ดัแลว้ตามขัน้ตอน
ก่อนหน้านัน้ ลงในกระดาษและน ามาปิดที่กระดานที่
เตรยีมไวท้ัง้ 4 กลุ่ม 

9) ผู้เกี่ยวข้องแต่ละท่านร่วมกันพิจารณาความ
เหมาะสมในการจดัหมวดหมู่ตัวชี้วดัต่างๆ อีกครัง้ โดย
เปิดโอกาสให้แต่ละท่านได้แสดงความคดิเห็น ในการจดั
และการตัง้ชื่อหมวดหมู่ตวัชีว้ดั 

10) สรุปผลการจัดกลุ่มตัวชี้ว ัดและการตัง้ชื่อ
หมวดหมู่ตวัชีว้ดั 
3.2 วิเคราะหค์วามเป็นองคป์ระกอบของตวัช้ีวดั  

น าตัวชี้วดัทัง้หมดที่ได้จากการสงัเคราะห์มาใช้
ออกแบบแบบสอบถาม “การศึกษาความเหมาะสมของ
ตวัชีว้ดัในการประเมนิสมรรถนะรฐัวสิาหกจิไฟฟ้า  แขวง

สาละวนั  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว” เพื่อขอ
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้มีประสบการณ์ด้าน
เทคนิคงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าจ านวน 100 คน โดยมี
ดว้ยกนั  5  ประเดน็  คอื  

1. มคีวามเฉพาะเจาะจง  
2. มคีวามสามารถในการวดัได ้ 
3. มคีวามสามารถในการบรรลุผล  
4. มคีวามเป็นจรงิได ้ 
5. อยู่ภายใตก้รอบเวลาทีเ่หมาะสม  
สเกลคะแนนทีใ่ชจ้ะเป็นสเกลคะแนน 3 ระดบัซึง่

มคี่าตัง้แต่ -1 ถงึ 1 โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกับแนวคิด SMART Objective ซึ่งประยุกต์ใช้
เกณฑใ์นการพจิารณาใหค้ะแนน ดงันี้ 

ให ้1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้ค าถามมคีวามสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

ให ้0 เมื่อไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามมคีวามสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคห์รอืไม่ 

ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ดงัตวัอย่างแบบสอบถามในรปูที ่1 
 

 
รูปท่ี  1 ดังตัวอย่างแบบสอบถามข้อค าถาม SMART 
Objective 
 

โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ของขอ้ค าถามที่ได้จากการค านวณจาก
ผลรวมแต่ละชุดทีไ่ดม้คี่าระหว่าง -5 ถงึ 5 ปรบัให้มคี่าอยู่
ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนัดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์  โดยมี
ขัน้ตอนการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบดงันี้ [8] 

1) เลื อ ก วิ ธี วิ เค ร า ะห์ อ งค์ ป ร ะก อบ ต าม
วตัถุประสงค ์

2) ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ให้เป็นไปตามข้อตกลง
และสรา้งเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์(Correlation Matrix)  

3 )  ส กั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  (Extraction Factor 
Analysis : Factor Extraction หรอื Initial Factors)  
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4) เลอืกวธิกีารหมุนแกน (Factors Rotation)  
5) ก าหนดค่าน ้ าหนักองค์ประกอบที่ ใช้ได้ 

(Factors Score)  
6) วเิคราะหค์่าความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ 
7)  เลือกปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ(ค่าน ้าหนัก

เกนิ 0.5) 
3.3 หาค่าน ้าหนักความส าคญัของตวัช้ีวดั  

 น าขอ้มูลที่ได้มาพฒันาเป็นแบบสอบถาม โดย
ยึดหลักการตามแนวคิดของกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ล า ดั บ ชั ้ น  (Analytical Hierarchy Process: AHP)ดั ง
ตวัอย่างแบบสอบถามการเปรยีบเทยีบรายคู่ดงัรปูที ่2 

 

 
รปูท่ี 2 ตวัอย่างแบบสอบถามการเปรยีบเทยีบรายคู่ 

 
ส่ ง แ บ บ ส อบ ถ าม ไป ยั งผู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน

ภาคอุตสาหกรรมอีกครัง้  และประมวลผลด้วยการ
เปรียบเทียบเป็นคู่ๆ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Expert 
Choice   ซึ่งสามารถจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัและ
ตวัชีว้ดัตามหลกัการของ AHP ดงัแสดงไวใ้นหวัขอ้ถดัไป 
 
4.  สรปุผลการวิจยั 

จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้ว ัดจาก
งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารวิชาการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัการด าเนินงานที่เหมาะสมของแผนก
เทคนิคและคุ้มครองตาข่ายรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว  ศกึษา
ขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลต่อผู้มสี่วนได้เสยี  สงัเคราะห์
เอกสารงานวจิยัและสมัภาษณ์ผู้เกี่ยวขอ้ง โดยองิแนวคดิ
ของเทคนิคเพื่อการตดัสนิใจแบบกลุ่มจดักลุ่มตวัชีว้ดัดว้ย
เทคนิคแผนภาพความเกีย่วโยง  พฒันาแบบสอบถามเพื่อ
ก าห นด ปั จจัย  คัด เลือก และส่ งแบบ สอบ ถาม ให้
ผู้ท รงคุณ วุฒิ วิเคราะห์ แบบสอบถาม   จากนั ้นส่ ง

แบบสอบถามให้แก่ก ลุ่มตัวอย่างซึ่งก าหนดไว้ แล้ว
ประมวลผลแบบสอบถามเพื่อวเิคราะหอ์งคป์ระกอบโดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป  ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยั
ในการประเมนิสมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้งของแผนกเทคนิคและ
คุ้มครองตาข่ายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่รวบรวมได้มี
ทัง้หมด  37 ตวั  มีปัจจยัที่เป็นองค์ประกอบที่เหมาะสม
เหลอือยู่ 16 ตวั  จากนัน้น าไปก าหนดน ้าหนกัความส าคญั
ของปัจจัยและตัวชี้ว ัด  ตามหลักการของกระบวนการ
วเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้ 

 เมื่ อประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Expert Choice ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (Consistency 
Index) เท่ากบั 0.09 แสดงว่าการเปรยีบเทียบเกิดความ
ขดัแย้งอยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบัได้ดงัแสดงตวัอย่าง
งานวิจยัของ [8] และตามทฤษฎีที่ว่า ถ้ามีค่า Incon ไม่
เกนิ 0.1 ถอืว่าสามารถยอมรบัได ้[9] 

 
4.1 การวิเคราะหน์ ้าหนักความส าคญัของปัจจยั 

จากการระดมสมองของผูเ้ชีย่วชาญและการวเิคราะห์
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Expert Choice  พบว่าค่า
น ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัมคี่าดงัตารางที ่2  

 
ตารางท่ี 2 คะแนนล าดบัความส าคญัของปัจจยั 

เป้าหมาย ปัจจยั 
T: ปัจจยัการประเมนิ
สมรรถนะ 
การการด าเนินการของ
แผนก 
เทคนิคและคุม้ครองตาขา่ย 
(1.0) 

A: คน (0.42) 
B: เครื่องจกัร (0.36) 
C: วสัดุและตน้ทุน (0.15) 
B: การจดัการ (0.07) 

 
จากตารางหากเขียนเป็นสมการคะแนนล าดับ

ความส าคญัพบว่า      T = A + B + C + D 
และ  A = 0.42T, B = 0.36T, C = 0.15T และ D = 

0.07T 
 

4.2 การวิเคราะหน์ ้าหนักความส าคญัของตวัช้ีวดั 
จากการระดมสมองของผูเ้ชีย่วชาญและการวเิคราะห์

โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Expert Choice  พบว่าค่า
น ้าหนกัความส าคญัของตวัชีว้ดัมคี่าดงัตารางที ่3 

ระดบั ระดบั

เกณฑ์ เกณฑ์
A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C

A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

B 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C

B 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

C 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

ปัจจยัดา้นซา้ยมอืมี
=

ปัจจยัดา้นขวามอืมี
ความส าคญัมากกวา่ ความส าคญัมากกวา่
ดา้นขวามอืในระดบั ดา้นซา้ยมอืในระดบั
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ตารางท่ี 3 คะแนนล าดบัความส าคญัของตวัชีว้ดั 
 ปัจจยั ตวัช้ีวดั 
 A: คน  

(0.42) 
A1: จ านวนทกัษะเฉลีย่ต่อคน (0.15) 
A2: การซ่อมเสรจ็ตรงเวลา (0.45) 
A3: จ านวนครัง้ ในการเกิดอุบัติ เห ตุ 
(0.10) 
A4: การตดิตัง้เสรจ็ตามก าหนด (0.30) 

B: 
เครื่องจกัร

(0.36) 

B1:  งานซ่อมเสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
(0.33) 
B2: เวลาเฉลี่ยในการซ่อมบ ารุง (MTTR) 
(0.20) 
B3: เวลาเฉลี่ย ระหว่างการเสียหาย 
(MTBF) (0.27) 
B4: % การขดัขอ้งของเครื่องจกัร (0.30) 

C: วสัดุ
และ
ตน้ทุน 

    (0.15) 

C1: ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง (0.41) 
C2: มลูค่าสต๊อกอะไหล่(0.15) 
C3: จ านวนรายการอะไหล่ทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน
(0.16) 
C4: ค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้ต่องาน(0.28) 

D: การ
จดัการ 
  (0.07)   

D1: จ านวนขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้(0.24) 
D2: จ านวนใบขอซ่อมต่อแผนก(0.14) 
D3: จ านวนขอ้ร้องเรยีนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง(0.36) 
D4:  % การท า PM(0.26) 

 
จากตารางหากเขียนเป็นสมการคะแนนล าดับ

ความส าคญัพบว่า       
A1 = 0.15A, A2 = 0.45A, A3 = 0.10A และ A4 

= 0.30A 
B1 = 0.33B, B2 = 0.20B, B3 = 0.27B และ B4 

= 0.30B 
C1 = 0.41C, C2 = 0.15C, C3 = 0.16C และ C4 

= 0.28C 
D1 = 0.24D, D2 = 0.14D, D3 = 0.36D และ D4 

= 0.26D 
 

4.5 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการก าหนด
น ้ าหนักปัจจัยการด าเนินงานที่เหมาะสมของแผนก
เทคนิคและคุม้ครองตาข่ายรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว  แขวง
สาละวนั  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวโดยใช้
ระบบผู้เชี่ยวชาญ  สามารถคดักรองตัวชี้ว ัดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  โดยการตดัสนิใจแบบกลุ่มช่วยในการลด
ตัวชี้วดัที่ซ ้าซ้อนเหลือเฉพาะตัวชี้วดัที่เกี่ยวข้องและมี
ความจ าเป็นเช่นเดยีวกบังานวจิยัของ กติตกิร เกยีรตคิุณ
รตัน์และคณะ[6] ที่พยายามคัดกรองตัวชี้ว ัดเฉพาะที่
เกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร  ประชุมกลุ่มและสมัภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจนสามารถลดตวัชี้วดัส าหรบัช่างซ่อมบ ารุง
อากาศยานจาก 16 ตัวชี้ว ัดเหลือเพียง 3 ตัว ชี้ว ัดที่
จ าเป็นเท่านัน้ จากนัน้ใชก้ระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบั
ชัน้ ให้น ้าหนักความส าคญัของตัวชี้วดัที่เหมาะสมดงัที ่
แดน อุตรพงษ์  และคณะ [7]  ได้ใช้ก าหนดน ้ าหนัก
ความส าคญัของการก าหนดสญัลักษณ์ทางวฒันธรรมที่
ส อด ค ล้ อ งกับ ม าต รฐาน ก ารศึ ก ษ าก รณี ศึ กษ า
มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม เพื่อใชก้ าหนดนโยบาย
ในการสง่เสรมิวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั 

 
4.6 ขอ้เสนอแนะ 
 การใชก้ระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้   หาก
ตัวชี้ว ัดในแต่ละปัจจัยมีเป็นจ านวนมาก  การใช้ระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญหาแนวทางใหค้่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละตวัชีว้ดั
จงึมีค่าความไม่แน่นอนสูง  ดงันัน้ควรลดตัวชี้วดัในการ
ด าเนินงานให้เหลอืเพยีงตวัชีว้ดัที่เหมาะสมเพื่อลดความ
เบีย่งเบนในการตดัสนิใจ 
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บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเสนอการปรบัปรุงคุณภาพที่มุ่งเน้นการปรบัปรุงความไม่สม ่าเสมอของทองแดงใน
กระบวนการชุบทองแดงของการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า (PCB) โดยการประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืคุณภาพ 7 ประการ
เป็นพื้นฐานในการวิจยัและแก้ไขปัญหา ขัน้ตอนวิจยัมี 4 ขัน้ตอนประกอบด้วย 1) การศึกษากระบวนการชุบ
ทองแดงและเกบ็รวบรวมข้อมูลปัญหาเบื้องต้น 2) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จรงิและการสรุปปัญหา 3) การ
วเิคราะหห์าแนวทางแก้ไขและน าไปปฏบิตั ิ4) การเปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัปรบัปรุง ผลจากการศกึษาพบว่า
ปัญหาความไม่สม ่าเสมอของการชุบทองแดงในการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าม ี4 ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุหลกั คอื ดา้น
เครื่องจกัร (Machine) ไดแ้ก่ การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรไม่ถูกวธิ ีดา้นวธิกีารท างาน (Method) ไดแ้ก่ ไม่มมีาตรฐาน
การท างาน ดา้นพนกังาน (Man) ไดแ้ก่ พนกังานไม่ท าการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรตามแผนงานทีว่างไว้ ดา้นวตัถุดบิ 
(Material) ได้แก่ การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม งานวิจัยนี้จึงท าการแก้ไขสาเหตุโดยเริ่มจาการปรับปรุงสภาพ
เครื่องจกัรใหม้คีวามพรอ้มใชง้าน จดัท าระเบยีบวธิปีฏิบตังิานและก าหนดแผนการฝึกอบรมหน้างาน ภายหลงัการ
ปรบัปรุงพบว่าสามารถท าใหค้่าความสม ่าเสมอของทองแดงในกระบวนการชุบของการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า 
(PCB) ไดอ้ยู่ภายใต้มาตรฐานทีก่ าหนด และสง่ผลใหส้ามารถลดเปอรเ์ซนตก์ารท าซ ้า (Rework) ในกระบวนการกดั
ลายวงจร (Etching) ซึง่เป็นกระบวนการหลงัการชุบทองแดงจากเดมิ 7.62% เป็น 2.04%  
ค าหลกั  การปรบัปรุงคุณภาพ, การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร, การผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า(PCB)  
 
Abstract 
This research aims to propose quality improvements by focusing on the improvement of ununiformed 
copper in the copper plating process of PCB production. 7-QC tool concepts were applied as the 
fundamental focus of the research which led to problem solving. There are four steps in this study: 1) 
studying the copper plating process and preliminary data collection 2) identifying the real root cause and 
conclusion 3) finding solutions and implementation 4) making result comparisons before and after 
implementation. The study results showed that the problem of ununiformed copper plating in the printed 
circuit board production involves four main factors:  the poor maintenance of the machines; the lack of a 
standardized maintenance method, employees not maintaining the machinery as planned, and 
inappropriate storage materials. The research identified the cause by overhauling the machines, 
developing a standard working procedure and conducting a training plan. As a result, it was found that 
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the uniformity of copper in the plating process of PCB production met the specified standards. In 
addition, the percentage of reworking in the etching process, which is the process after copper plating, 
was reduced from 7.62% to 2.04% 
Keywords:  PCB process quality Improvement, Machine Maintenance, PCB Manufacturing
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1. บทน า  
 ในปี พ.ศ. 2560 ส านักงานเศรษฐกติอุตสาหกรรม
คาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการ
ผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน [1] จงึท าให้
ปริมาณความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า  (Printed 
Circuit Board: PCB) มีเพิ่มขึ้น บริษัทกรณีศึกษาเป็น
บ ริษั ท ที่ ผ ลิต แผ่ น  PCB จ าห น่ ายทั ้งภ าย ใน และ
ต่างประเทศ โดยบรษิัทฯ คาดการว่าแผ่น PCB ประเภท 
Double Sides และ Multi-Layer ชนิด Paste Through 
Hole (PTH) ความต้องการมีเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันทาง
บริษัทฯ มีก าลังการผลิตประมาณ  50% ของความ
ต้องการ กระบวนการผลติแผ่น PCB ทัง้ 2 ลกัษณะนี้มี
กระบวนการเจาะรูเพื่อชุบทองแดงให้ทองแดงเขา้ไปในรู
เพื่อประสานระหว่างทองแดงทัง้ 2 ด้าน เพื่อที่จะให้
กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านระหว่างแผ่นพิมพ์ PCB 
ลูกค้าจะก าหนดมาตรฐานโดยวัดจากค่าความความ
สม ่าเสมอ (Uniformity) ตอ้งไม่เกนิ 15% และการกระจาย
ตวั (Distribution) ต้องมากกว่า 80% แต่ปัจจุบนับรษิัทฯ 
มีปัญหาในกระบวนการชุบทองแดง คือ  ความไม่
สม ่าเสมอของทองแดงบนผวิทัง้สองดา้นมคี่า Uniformity 
มากกว่า 15% จงึไม่ผ่านมาตรฐานของลกูคา้ ซึง่ส่งผลไป
ยงักระบวนการถดัไป คอื การท าลายวงจรเกดิปัญหา คอื 
การกดัทองแดงไม่หมดบรเิวณขอบชิ้นงาน พนักงานจึง
ตอ้งท างานซ ้า (Rework) โดยเฉลีย่คดิเป็น 7.62% ดงันัน้
งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่ อเสนอการปรับปรุง
คุณภาพที่มุ่งเน้นการปรับปรุงความไม่สม ่ าเสมอของ
ทองแดงในกระบวนการชุบทองแดงของการผลิตแผ่น
พมิพ ์PCB โดยการประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืคุณภาพ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
2.1 เครือ่งมอืทางด้านการปรบัปรงุคณุภาพ 
 เครื่องมือพื้นฐานด้านคุณภาพ 7 ประการ (7 QC 
Tools) ประกอบด้วย ใบตรวจสอบ แผนภูมิก้างปลา 
แผนผังพาเรโต แผนผังฮีสโตแกรม แผนภูมิควบคุม 
แผนผังการกระจายและกราฟ ถูกเสนอครัง้แรกโดย 
Ishikawa และ McConnell [2-3] เครื่องมือดังกล่าวถูก
น ามาใช้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง [4] ท าให้เครื่องมอืคุณภาพ 7 ประการถูกน ามา

ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย    [5-6] นอกจากนัน้ [7] ยงั
ชี้ ให้ เห็น ว่ าเครื่องมือคุณภาพ  7 ประการสามารถ
แกปั้ญหาไดส้งูถงึ 95% 
2.2 กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

การชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า คอื การเอาชิน้งานที่
สามารถน าไฟฟ้าไดม้าเคลอืบผวิดว้ยโลหะโดยอาศยั
ไฟฟ้ากระแสตรงเขา้ชว่ย เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการชุบ 
ประกอบดว้ย เครื่องแปลงไฟฟ้า เครื่องกวนน ้ายา เครื่อง
กรองน ้ายา ถงัชุบ ตะขอแขวนชิน้งาน การชบุทองแดง
พารามเิตอรท์ีถู่กก าหนดเป็นมาตรฐานของบรษิทัฯ คอื 
ค่าความสม ่าเสมอ (Uniformity) ซึง่สามารถค านวณได้
จากสมการที ่ (1) โดยมคี่าไม่เกนิ 15% และค่าการ
กระจาย (Distribution) มคี่ามากกว่า 80% สามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการที ่ (2) โดยการวดัค่าจะมทีัง้หมด 4 
ดา้น คอื Flight bar ละ 2 ดา้น ของ Flight bar A ดา้น 
AA และ AB ของ Flight bar B ดา้น BA และ BB ตามรปู
ที ่1 
ค่าความสม ่าเสมอ = (3)/(ค่าเฉลีย่) x 100             (1) 
ค่าการกระจาย = ((1-(ค่าสงูสดุ- ค่าต ่าสดุ)/2))/ค่าเฉลีย่(2) 

 
รปูที ่1 ลกัษณะการท างานและต าแหน่งของอุปกรณ์ของถงัชุบ 

 
3. ขัน้ตอนการวิจยั 
 ขัน้ตอนในการวจิยัประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
3.1 การศึกษากระบวนการชุบทองแดงและเก็บ
รวบรวมข้อมูลปัญหาเบือ้งต้น 
 ในขัน้ตอนนี้ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลขัน้ตอน และ
วตัถุประสงคข์องการชุบทองแดงของสายการผลติทีศ่กึษา 
โดยท าการออกแบบใบตรวจสอบเพื่อช่วยในการเก็บ
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ขอ้มูล นอกจากนัน้ยงัเกบ็ขอ้มูลน ้ายาและปรมิาตรที่ต้อง
ใส่ โปรแกรมทีใ่ชใ้นการสัง่ชุบทองแดง โดยผลลพัธแ์สดง
ในหวัขอ้ 4.1 
3.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงและการสรุป
ปัญหา 
 ในขัน้ตอนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การยืนยัน
ปัญหาความไม่สม ่ าเสมอโดยการทดสอบ และการ
วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาของสายการผลติทีศ่กึษา 
3.2.1 การทดสอบความสม ่าเสมอ (Test Uniformity)  
 การทดสอบ เพื่ อทดสอบว่ า ปั จจุบันค่ าความ
สม ่าเสมอมีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ โดยใช้
ชิ้นงาน (Board) มีขนาด 510 610 จ านวน 5 แผ่น 
และขนาด 510 510 จ านวน 1 แผ่น ดงัรปูที ่2 และจุด
ทีท่ าการวดั ดงัรปูที ่3 ผลการทดลองดงัรปูที ่10 

 
รปูที ่2 จ านวนชิน้งานทีจ่บัยดึบน Flight bar 

 

 
รปูที ่3 จุดทีท่ าการวดัชิน้งาน 

 
3.2.2 การวเิคราะหห์าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ 
 ในขัน้ตอนนี้ได้ท าการระดมสมอง (Brainstorming) 
ร่วมกับทีมงานของบริษัทฯ โดยประยุกต์ใช้แผนภูมิ
กา้งปลา ของปัญหาความไม่สม ่าเสมอในการชุบทองแดง
บนแผ่น PCB โดยท าการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง 
(Root Causes) โดยมุ่งไปที่สาเหตุทางด้านเครื่องจักร 
(Machine) วิธีการท างาน (Method) วตัถุดิบ (Material) 
และพนักงาน (Man) โดยมกีารวเิคราะหปั์จจยั (factor) ที่

เป็นสาเหตุออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ ปัจจยัที่ควบคุมได ้
(Control Factor: C) ปั จ จัย ที่ ค ว บ คุ ม ไม่ ไ ด้  (Noise 
Factor: N) และปัจจัยที่ควบคุมได้และมีผลอย่างยิ่ง 
(Critical Factor: X) และท าการเลอืกปัจจยั X ดงัตารางที ่
2  มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขและน าไป
ปฎบิตัใินขัน้ตอนที ่3.3 
3.3 การวิเคราะหห์าแนวทางแก้ไขและน าไปปฏิบติั 
 ขัน้ตอนนี้ผู้วิจ ัยและทีมงานของบริษัทฯ ท าการ
ระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและน าไป
ปฎบิตัโิดยพจิารณาความเป็นไปได ้เช่น การลงทุน ความ
พร้อมของหน้างาน ระยะเวลา เป็นต้น โดยเลือกแนว
ทางแกไ้ขและน าไปปฏบิตั ิดงัตารางที ่2 
3.4 การเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัปรบัปรงุ 
 ในขัน้ตอนน้ีท าการเปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการ
ปรบัปรุงโดยพจิารณาจากค่าความสม ่าเสมอ และการลด
เปอร์เซนต์การท าซ ้า (Rework) ในกระบวนการกดัลาย
วงจร (Etching) ผลลพัธ์ที่ได้แสดงในสรุปส่วนที่ 5 ของ
บทความนี้ 
 
4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลการศึกษากระบวนการชุบทองแดงและเก็บ
รวบรวมข้อมูลปัญหาเบือ้งต้น 
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า 
ก ระบ วนการชุ บ ป ระกอบด้ วย  7 ขั ้น ต อน  และมี
วตัถุประสงค์ของการชุบในแต่ละถงัดงัตารางที่ 1 โดยมี
การควบคุมน ้ายาและปรมิาตรสารที่ต้องใส่ และควบคุม
โปรแกรมค าสัง่ชุบ และเวลาตามทีม่าตรฐานก าหนด 
 
ตารางที ่1 กระบวนการชุบและวตัถุประสงค์ 
ล าดบั ขัน้ตอน วตัถุประสงค ์

1 Loading เพือ่โหลดชิน้งานโดยจบัยดึกบัตวัหนบี 
(Clamp) 

2 Acid 
Clean 

เพือ่ลา้งคราบไขมนัและสิง่สกปรกและสารต่าง 
ๆดว้ยสารเคม ี 

3 Micro-
etch 

เป็นการเตรยีมผวิเพือ่ใหพ้ื้นผวิของทองแดงมี
ความขรุขระ 

4 Acid dip 
(Copper) 

เป็นการป้องกนัไมใ่หม้นี ้าเจอืปนลงไปในถงั 
Flash copper plate จงึตอ้งลงถงั Acid dip 
(Copper) 

5 Copper 
plate 

ถงันี้จะเป็นการชุบทองแดง (Copper plate) 
เพือ่เพิม่ความหนาใหก้บัทองแดง 

6 Unload เป็นการโหลดชิน้งานทีผ่่านการการชบุ
ทองแดงออกจากตวัหนีบ (Clamp) 
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7 Rack 
strip 

เป็นการลา้งทองแดงทีต่ดิอยู่บนตวัหนีบ 
(Clamp) และ Flight bar ออก 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงและการสรุป
ปัญหา 
4.2.1 ผลการทดสอบความสม ่าเสมอ (Test Uniformity)  
 ผลการทดสอบความสม ่ าเสมอ พบว่า ค่าความ
สม ่าเสมอไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด คือ มคี่าสูง
กว่า 15% โดยผลการทดลองก่อนปรบัปรุงดงัรปูที ่10 
4.2.2 การวเิคราะหห์าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ 
 จากการระดมสมองในขัน้ตอนที ่3.2.2 พบว่าสาเหตุ 
เกิดจาก 4 ด้าน คือ ด้านเครื่องจักร วิธีการท างาน 
พนักงานและวตัถุดิบ ผู้วิจยัร่วมกบัทีมงานบริษัทฯ ท า
การวเิคราะหห์าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ และจดัล าดบัความส าคญั

ของปัจจยั โดยเลอืกปัจจยัที่ควบคุมได้และมผีลอย่างยิง่ 
(Critical Factor: X) ดังตารางที่ 2 เพื่อมาวิเคราะห์หา
แนวทางการแกไ้ขและน าไปปฏบิตัต่ิอไป 
4.3 ผลการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและน าไป
ปฏิบติั 
 ในขัน้ตอนนี้ได้ระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่
สาเหตุทีแ่ทจ้รงิ และสรุปสิง่ทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิดโ้ดย
แนวทางการแก้ไขในแต่ละด้านดังตารางที่  2 และมี
รายละเอยีดดงันี้ 
4.3.1 ด้านเครื่องจกัร ท าการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด 
ออกแบบอุปกรณ์ใหเ้หมาะกบัการใชง้าน จดัท าแผนการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ และการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนัดงัรูปที ่
4-9 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิและแนวทางการแกไ้ข 
เครือ่งจกัร สาเหตุหลกั สาเหตุรอง สาเหตุทีแ่ทจ้รงิ (X) แนวทางการแกไ้ข 

กระแสไฟฟ้าเขา้ไม่
สม ่าเสมอทุกเสน้ 

ขัว่ไฟฟ้าหลวม ไมม่แีหวนสปรงิและน็อตตวัเมยี ใส่แหวนสปรงิและน็อตตวัเมยีป้องกนั
การหลุดหลวมของขัว่ไฟฟ้า ดงัรปูที ่
4 

เกดิสนิมทีข่ ัว่ไฟฟ้า ไมไ่ดท้ าการหุม้ฉนวน ขดัสนิมออกและน าซลิโิคนหุม้ข ัว่
ไฟฟ้าดงัรปูที ่5 

สายไฟเขา้ถงัช ารุด อายุการใชง้านนาน ซ่อมสายทีช่ ารุด ดงัรปูที ่6  และ
ก าหนดมาตรการซ่อมบ ารุงเชงิ
ป้องกนั 

ระยะส่ายแต่ละดา้นไม่
เท่ากนั 

ทีล่อ็คไมถ่งึ V-bock การออกแบบต าแหน่งทีล่อ็ค
ผดิพลาด 

ออกแบบตวัลอ็คต าแหน่ง V-block ที่
สามารถปรบัตัง่ต าแหน่งของตวัลอ็ค
ไดไ้มท่ าใหร้ะยะส่ายคลาดเคลือ่น  

V-block และ V-bar 
ช ารุด 

เกดิการสกึหรอ การสัน่และส่าย เปลีย่น V-block และ V-barใหม ่และ
ออกแบบทีล่อ็ค ดงัรปูที ่7 และ 8 

อุปกรณ์จบัยดึ (Clamp) เกดิการช ารุด เกดิจากการหล่นของ Flight bar 
และรปูทรง clamp ไมเ่หมาะสม 
รวมทัง้การซ่อมบ ารุงท าไดย้าก 

ออกแบบ clamp ใหมใ่หเ้หมาะกบั
หน้างานและงา่ยต่อการบ ารุงรกัษา 
ดงัรปูที ่9 

ระบบ cooling Cooling ถงัน ้ายาไม่
ท างาน 

Solenoid Valve เสยี เปลีย่น Solenoid Valve และก าหนด
มาตรการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั 

ระบบ cooling V-
block ไมท่ างาน 

ท่อช ารุด เปลีย่นท่อ cooling V-block และ
ก าหนดมาตรการซ่อมบ ารุงเชงิ
ป้องกนั 

ระบบกรอง (Filter) ไสก้รองอุดตนั ไมม่กีารเปลีย่นไสก้รอง เปลีย่นไสก้รอง และก าหนดมาตรการ
ซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั 

วธิกีาร
ท างาน 

ขาดการตรวจเชค็
เครือ่งจกัรวสัดอุุปกรณ์
ทีส่ าคญั 

ไมไ่ดต้รวจสอบ
สายไฟ, V-block, V-
bar, ระยะห่างของ
ตะกรา้ใส่ Copper 

ขาดคู่มอืการท างาน และใบ
ตรวจเชค็เครือ่งจกัรและอุปกรณ์
ทีส่ าคญั 

พฒันาคู่มอืการท างาน และใบ
ตรวจเชค็ พรอ้มทัง้อบรมพนกังานที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่น าไปปฏบิตั ิ
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ball 
ขาดการตรวจเชค็
วตัถุดบิ 

ไมไ่ดต้รวจสอบ 
copper ball 

ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการ
เตมิทีช่ดัเจน 

ก าหนดมาตรฐาน และความถีใ่นการ
เตมิ Copper  ball  

ไมม่กีารตรวจสอบ
น ้ายา 

ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการ
ตรวจเชค็อุณภมู ิและความ
เขม้ขน้ของน ้ายา 

ก าหนดความถีใ่นการตรวจเชค็ และ
ควบคุมน ้ายาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด 

การจบัยดึชิน้งาน พนกังานจบัยดึ
ชิน้งานไมแ่น่น และ
แผ่น Board ทบั
ซอ้นกนั 

ไมม่รีะเบยีบวธิปีฏบิตัใินการ
ท างาน (Work Instruction: WI) 

จดัท า WI และอบรม OJT หน้างาน 

พนกังาน ขาดความเขา้ใจและ
ทกัษะในการใช้
เครือ่งจกัร 

ล าดบัขัน้ตอนการ
ท างานผดิพลาด 

ขาดคู่มอืปฏบิตังิาน และการ
อบรมในบางหวัขอ้ทีจ่ าเป็น 

จดัท าคู่มอืทีจ่ าเป็น และจดัท า
แผนการอบรมประจ าปี 

ความเมือ่ยลา้จากการ
ท างาน 

สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

กลิน่สารเคม ีและอากาศรอ้น ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทีจ่ าเป็น เช่น 
ตดิตัง้ท่อดดูกลิน่สารเคม ีและพดัลม 

วตัถุดบิ แผ่น Board  แผ่น Board โก่งงอ 
หรอืเป็นรอย 

การวางแผ่น Board และการ
เคลือ่นยา้ยไมเ่หมาะสม  

ปรบัเปลีย่นวธิกีารวาง ก าหนดใหว้าง
ไมเ่กนิ 200 แผ่น โดยวาง 10 แผ่น
ต่อชัน้และมแีผ่นตวัรอง (Mylar) 

 ความหนาของ
ทองแดงบนแผ่น 
Board ไมส่ม ่าเสมอ 

รบัแผ่น Board ทีม่คีวามหนาของ
ทองแดงทีไ่มส่ม ่าเสมอจากผูผ้ลติ 

ท าการแจง้บรษิทัฯ ผูผ้ลติ และเพิม่
ความถีใ่นการตรวจจบั 

 

  
ก่อน หลงั 
รปูที ่4 การใส่แหวนสปรงิและน็อตตวัเมยี 
ป้องกนัการหลุดหลวมของขัว้ไฟฟฟ้า 

 

  
ก่อน หลงั 

รปูที ่5 การหุม้ซลิโิคนขัว่ไฟฟ้าเพือ่ป้องกนัสนิม 
 

  
ก่อน หลงั 

รปูที ่6 ซ่อมบ ารุงสายไฟฟ้าขัว่บวกขัว่ลบทีช่ ารุดโดยหุม้ดว้ยเทป 
 

  
ก่อน หลงั 

รปูที ่7 การเปลีย่น V-block และ V-bar ทีช่ ารุด 
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ก่อน หลงั 

รปูที ่ 8 ออกแบบตวัลอ็คต าแหน่ง V-block ทีส่ามารถปรบัตัง่
ต าแหน่ง 

  
ก่อน หลงั 
รปูที ่9 การออกแบบตวัจบัยดึ (Clamp)  

เพือ่ใหก้ระแสไฟฟ้าสามารถผ่านไดด้แีละงา่ยต่อการบ ารุงรกัษา 
 

4.3.2 ด้านวิธีการท างาน จัดท าคู่มือการท างาน WI 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่มี
ความจ าเป็น รวมทัง้อบรมหน้างาน  
4.3.3 ด้านพนักงาน หัวหน้างานอบรมหน้างานใน
กระบวนการทีพ่นักงานมปัีญหา จดัท าแผนการฝึกอบรม
ป ระจ า ปี โด ย ให้ แ ต่ ล ะ ฝ่ ายมี ส่ วน ร่ วม  ป รับ ป รุ ง
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสม 
4.3.4 วัตถุดิบ ปรับปรุงการวางแผ่น Board และการ
เคลื่อนยา้ยไม่เหมาะสม รวมทัง้ทบทวนมาตรฐานในการ
ตรวจรับ และปรับปรุงกระบวนการแจ้งให้กับบริษัทฯ 
ผูผ้ลติ 
4.4 ผลการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัปรบัปรงุ 
หลังจาการปรังป รุงท าการเก็บข้อมูล เพื่ อท าการ
เปรยีบเทยีบ พบว่า ค่าความความสม ่าเสมอ และค่าการ
กระจาย เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และสามารถลด
เปอร์เซนต์การท าซ ้าในกระบวนการกัดลายวงจรได ้
ขอ้มลูรายละเอยีดแสดงในสว่นสรุปและอภปิรายผล 
 
5. สรปุและอภิปรายผล 
 การประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านคุณภาพ 
สามารถช่วยในการวเิคราะห์สาเหตุที่แท้จรงิของปัญหา 
และก าหนดแนวทางการแกไ้ขไดอ้ย่างเป็นระบบ จากการ

ปรับปรุงพบว่า ความสม ่าเสมอ และการกระจายของ
ทองแดงในกระบวนการชุบทองแดงของการผลิตแผ่น
พมิพ์ PCB เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนด คอื ค่า
เปอร์เซนต์ความสม ่าเสมอมีค่าสูงกว่า 15% และค่าการ
กระจายตวัสงูกว่า 80% แสดงดงัรปูที ่10 และ 11 และยงั
ท าให้สามารถลดเปอร์เซนต์การท าซ ้า (Rework) ใน
กระบวนการกดัลายวงจร (Etching) ซึง่เป็นกระบวนการ
หลงัการชุบทองแดงจากเดมิ 7.62% เป็น 2.04% ดงัรูปที ่
12 ทางบรษิัทฯ จงึได้ท าการขยายผลไปยงักระบวนการ
ผลิต PCB แบบ Double Sides และ Multi-Layer ชนิด 
Paste Through Hole (PTH) ข อ งส าย ก า รผ ลิ ต อื่ น 
นอกจากนัน้ยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
หลกัการคิดอย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานในการปรบัปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่น PCB ลักษณะอื่น ๆ ของ
บรษิทัฯ ไดอ้กีดว้ย 
 ดังนั ้นจะเห็นได้ว่า เครื่องมือพื้นฐานทางด้าน
คุณภาพ เช่น แผนภูมิก้างปลา ถูกน ามาใช้เพื่อค้นหา
ปัญหา และสาเหตุท าใหส้ามารถแกปั้ญหาทางคุณภาพได้
ตรงประเด็นสอดคล้องกับงานวิจัย [8-10] ที่ได้เลือก
เครื่องมือดังกล่าวเพื่อช่วยในการปรบัปรุงปัญหาด้าน
คุณภาพ  แ ต่อย่ างไรก็ตามการเลือก เครื่องมือม า
ประยุกตใ์ชค้วรพจิารณาถงึความเหมาะสมของหน้างาน 
 

 
รปูที ่10 เปอรเ์ซนต์ความสม ่าเสมอกอ่นและหลงัการปรบัปรุง 
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รปูที ่11 เปอรเ์ซนต์การกระจายตวักอ่นและหลงัการปรบัปรุง 

 

 
รปูที ่12 เปอรเ์ซนต์การแกไ้ขงานในกระบวนกดัลายวงจร 

ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 
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บทคดัยอ่ 
บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเสนอการประยุกต์ใชร้ะบบคุณภาพ โดยใชเ้ครื่องมอืหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการ
ผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
(Hazard Analysis and Critical Control Points; HACCP) ในกระบวนการผลติขา้วอนิทรยีข์องโรงงานกรณีศกึษา 
เพื่อตอบสนองความมัน่ใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอคุณภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ย ขัน้ตอนในการ
วจิยัประกอบด้วย 1) ปรบัโครงสร้างอาคารและการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของการพฒันาระบบ 
GMP และ HACCP 2) พฒันาระบบเอกสารคุณภาพตามหลกั GMP 3) วิเคราะห์อนัตราย และจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมในกระบวนการผลิต 4) ประยุกต์ใช้งานระบบ และติดตามผล ผลการวิจยัพบว่าหลงัประยุกต์ใช้ระบบ
คุณภาพท าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในสนิคา้ ลดขอ้รอ้งเรยีน ยอดขายเพิม่ขึน้ เพิม่โอกาสในการขยายตลาด นอกจากนัน้
สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชก้บัโรงงานอื่นๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอุตสาหกรรมการผลติขา้วอนิทรยี ์
ค าหลกั  ระบบคุณภาพ, ความปลอดภยัอาหาร, GMP, HACCP, ขา้วอนิทรยี ์
 
Abstract 
The purpose of this research article is to present the application of a quality system by using Good 
Manufacturing Practices (GMP) and Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) in the 
production of organic rice at a factory which is a case study on the confidence of customers about the 
quality and safety of finished goods. The methodology is as follows: 1) to improve internal structures and 
fittings and control of operation to consist of the requirements of GMP and HACCP 2) to develop a 
quality document system consistent with GMP requirements 3) analyze hazards and Critical Control 
Points (CCPs) 4) to implement the GMP and HACCP systems and monitoring. The results demonstrated 
that after applying the quality systems, customer confidence was enhanced, customer complaints were 
reduced, sales volume increased, and the opportunities to expand the market also increased. In addition, 
the results can be applied in other factories, especially in the organic rice industry. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัผูผ้ลติในอุตสาหกรรมอาหารใหค้วามส าคญั
เกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากผูผ้ลติมหีน้าทีโ่ดยตรงต่อความรบัผดิชอบทีต่้อง
ท าให้มัน่ใจว่าอาหารมคีวามปลอดภยั คณะกรรมาธกิาร
โครงการมาตรฐานอาหาร (FAO/WHO) ได้พัฒ นา
มาตรฐานอาหารขึน้เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัทิางการคา้ที่
เป็ นธรรม  และคุ้มครองสุขภาพของผู้บ ริโภค ซึ่ ง 
FAO/WHO ได้ใช้เป็นหลกัอ้างอิง ในการด าเนินการทาง
การค้าระหว่างประเทศเพื่อรบัรองความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของผู้บรโิภค และคุ้มครองการกดีกนัทางการค้า
บริษัทกรณีศึกษา เป็นธุรกิจ SMEs ก่อตัง้ในปี พ .ศ . 
2558 เพื่ อผลิตข้าวอินทรีย์บรรจุ ถุง โดยมียอดขาย
ประมาณ 4,000 ตันต่อปี บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะขยาย
ตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ จ าพวกกลุ่มธุรกจิขายปลกี
สมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ห้างสรรพสินค้า ลูกค้า
กลุ่ม 7-11 เป็นตน้ รวมทัง้สง่ออก จงึมคีวามจ าเป็นทีต่้อง
ผ่านขอ้ก าหนดพืน้ฐานของลกูคา้เกีย่วกบัมาตรฐานความ
ปลอดภยัอาหาร ดงันัน้งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเสนอ
การประยุกตใ์ชร้ะบบ GMP และ HACCP ในกระบวนการ
ผลติข้าวอินทรยี์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองข้อก าหนด
พื้นฐานของลูกค้า ท าให้ลูกค้ามัน่ใจ และท าให้บริษัทฯ 
สามารถเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนั  
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในสว่นนี้จะแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ รายละเอยีดดงันี้ 
2.1 การพฒันาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิต
อาหาร  (Good Manufacturing Practice; GMP) 
 หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหาร หรอืที่
เรยีกว่า GMP จดัท าขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ  หรือโคเด็กซ์  (CODEX) [1] เพื่ อให้
สมาชิกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ดังนั ้นจะเห็นได้ว่า GMP เป็นเกณฑ์ หรือ
ขอ้ก าหนดพื้นฐานที่จ าเป็นในการควบคุมการผลติ โดย
แบ่งออกเป็น 10 ส่วน โดยขอ้ก าหนดเริม่ตัง้แต่ส่วนที่ 3-
10 ประกอบด้วย การผลิตขัน้ต้น การออกแบบและสิ่ง
อ านวยความสะดวก การควบคุมการปฏิบัติงาน การ

บ ารุงรกัษาและการสุขาภบิาล สุขอนามยัส่วนบุคคล การ
ขนสง่ ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และการสรา้งความเขา้ใจ
ใหก้บัผูบ้รโิภค และการฝึกอบรม ตามล าดบั [2] 
2.2 การพฒันาระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุ
วิกฤตท่ีต้องควบคมุ (Hazard Analysis and Critical 
Control Point; HACCP)  
 การวเิคราะหอ์ตัราย และการควบคุมจุดวกิฤต ิหรอื
ที่เรียกว่า HACCP ถูกน ามาใช้ครัง้แรกในปี พ .ศ. 2502 
[3-4] และถูกน ามาใช้แพร่หลายตัง้แต่ปลาย พ .ศ. 2523 
จนถึงปัจจุบนั [5-6] ขัน้ตอนในการประยุกต์ใช้ HACCP 
ประกอบดว้ย 12 ขนัตอน โดยขัน้ตอนที ่1-5 เป็นขัน้ตอน
เตรยีมการ ประกอบดว้ย การจดัเตรยีมทมีงาน HACCP 
การก าห นดรายละเอียดผลิตภัณ ฑ์  ก ารก าหนด
วตัถุประสงค์ในการใช้ผลติภัณฑ์ การจดัท าแผนภูมิการ
ผลิต และการทวนสอบความถูกต้องของแผนภูมิ ส่วน
ขัน้ตอนที ่6-12 เป็นขัน้ตอนการจดัท าระบบ HACCP ซึ่ง
ประกอบด้วย 7 หลักการ คือ การวิเคราะห์อันตราย 
(Conduct a Hazard Analysis) การหาจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม (Determine the Critical Control Points; CCPs) 
การก าหนดค่าวิกฤต (Critical Limit; CL) การก าหนด
ระบบตรวจติดตามส าหรบัแต่ละจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม 
(Monitor Control of CCPs) การก าหนดวิธีการแก้ไข 
(Corrective Action) การทวนสอบ (Verification) และการ
เกบ็บนัทกึและจดัท าเอกสาร (Establish Documentation 
and Record Keeping) [7] 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า บริษัทผู้ผลิต
อาหารเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาห าร ระบบ  GMP และ HACCP 
กลายเป็นขอ้ก าหนดพืน้ฐานในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จาก
ผู้ผลิต ส่งผลให้มีงานวิจัยจ านวนมากในหลายประเทศ 
เช่น [8-10] ได้ท าการพฒันาและประยุกต์ใช้ระบบ GMP 
และ HACCP 
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3. ขัน้ตอนการวิจยั 
    งานวจิยัทีไ่ดแ้บ่งขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน 
ดงัรปูที ่1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 ขัน้ตอนในการวจิยั 
 
3.1 การปรบัโครงสรา้งพืน้ฐาน และการด าเนินงานให้
สอดคล้องระบบ GMP และ HACCP 
 3.1.1 การปรบัโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ในขัน้ตอนนี้จะท าการปรบัปรุงในส่วนของอาคารและหอ้ง 
เครื่องมอื และสิง่อ านวยความสะดวกทีม่อียู่ให้สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดที ่4 ของ GMP 
 3.1.2 การด าเนินงานใหส้อดคลอ้งระบบ 
ในขัน้ตอนนี้จะศึกษากระบวนการท างานและท าการ
ปรบัปรุงหรอืพฒันากระบวนการท างานให้สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดประกอบด้วยเรื่อง การควบคุมการผลิต
เบื้องต้น (Primary Product) การควบคุมการปฏิบตัิงาน 
การบ ารุงรกัษาและการสุขาภิบาล สุขอนามยัส่วนบุคคล 
การขนส่ง ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์และการสร้างความ
เขา้ใจให้ผูบ้รโิภค และการฝึกอบรม หลงัจากนัน้พจิาณา
ความจ าเป็นในการจดัท าเอกสารระบบ GMP     
3.2 พฒันาระบบเอกสารคณุภาพตามหลกั GMP 
 ในขัน้ตอนนี้ ผู้ วิจ ัยร่วมกับทีม งาน GMP และ 
HACCP ของบริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาระบบเอกสาร 
สอดคลอ้งตามหลกัการ GMP โดยเอกสารทีพ่ฒันาขึน้ถูก
แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ คู่มือคุณภาพของระบบGMP 
(GMP Manual) ขั ้น ต อ น ก า ร ด า เนิ น ง า น  (Quality 

Manual; QP) เอกสารสนบัสนุน (Supporting Document; 
SD) และแบบฟอรม์(Form; FM)  
3.3 วิเคราะหอ์นัตราย และจุดวิกฤตท่ีต้องควบคมุใน
กระบวนการผลิต 
ในขัน้ตอนน้ีแบ่งออกเป็น 2 สว่นย่อย 
 3.3.1 ขัน้เตรยีมการ  
ในขัน้ตอนนี้ประกอบดว้ย (1) แต่งตัง้ทมีงาน HACCP (2) 
ระบุผลติภณัฑท์ีจ่ะศกึษา (3) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ใช ้(4) จดัท าแผนภูมกิารผลติ และ(5) ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของแผนภูมกิบัหน้างาน 
 3.3.2 ขัน้ตอนการจดัท าระบบ HACCP 
 ในขัน้ตอนนี้ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอนตามที่กล่าวไว้ใน
หวัขอ้ที ่2.2 โดยในขัน้ตอนมรีายละเอยีดดงันี้ 
- การวเิคราะห์อนัตราย จะแบ่งอนัตรายเป็น 3 ประเภท 
คื อ  อั น ต ราย ท า งชี ว ภ าพ  (Biological Hazard; B) 
อันตรายทางเคมี (Chemical Hazard; C) และอันตราย
กายภาพ  (Physical Hazard; P) และท าการประเมิน
อนัตรายโดยใช้การวเิคราะห์ความเสีย่ง (Risk Analysis) 
ดงัตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 ระดบัความเสีย่ง (Risk Level: S L) 
โอกาสเกดิ ระดบัความรุนแรง (Severity; S) 

(Likelihood; L) Neg (1) Low (2) Med (3) High (4) 
Neg (1) Sa (1) Sa (2) Sa (3) Sa (4) 
Low (2) Sa (2) Mi (4) Mi (6) Mi (8) 
Med (3) Sa (3) Mi (6) Ma (9) Ma (12) 
High (4) Sa (4) Mi (8) Ma (12) Cr (16) 

 
ผลจากการประเมนิอนัตรายในตารางที ่1 งานวจิยันี้แบ่ง
มาตรการควบคุมออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้ 
ระดบัที่ 1 อนัตรายที่อยู่ในระดบัความเสีย่งเลก็น้อยหรอื
ระดับที่ยอมรับได้  (Satisfy; Sa) ให้ควบคุมโดย  QP 
ระบบ GMP 
ระดบัที่ 2 อนัตรายที่อยู่ในระดบัความเสีย่งน้อย (Minor; 
Mi) ถึงระดับมาก (Major; Ma) ใช้เครื่องมือ “Decision 
Tree” ซึ่งเป็นการตอบค าถาม 4 ค าถามในการตัดสนิใจ
เลอืกวธิกีารควบคุมอนัตราย ซึ่งอาจจะใช้แผน HACCP 
(HACCP Plan) หรือ QP ระบบ GMP ขึ้นกับผลลพัธ์ใน
การตอบค าถาม ดงัรายละเอยีดในขัน้ตอนถดัไป 

ขัน้ตอนท่ี 1 
ปรบัโครงสร้างพืน้ฐาน 
และการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนท่ี 2 
พฒันาระบบเอกสาร GMP 

ขัน้ตอนท่ี 3 
พฒันาระบบเอกสาร 

ขัน้ตอนท่ี 4 
การประยุกตใ์ช้และติดตาม
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ระดบัที ่3 อนัตรายที่อยู่ระดบัความเสีย่งรุนแรง (Critical; 
Cr) ให้ควบคุมอันตรายโดยใช้  “HACCP Plan” โดย
ก าหนดใหเ้ป็นจุด CCP 
- การหาจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม  โดยใช้ “Decision 

Tree” ซึ่งเป็นการตอบค าถาม 4 ค าถาม ดงัตารางที ่
2 หากผลลัพธ์การตอบ เป็น กรณี Yes Yes และ
กรณี  Yes No Yes No จุ ดนั ้น จ ะ เป็ น  CCP ซึ่ ง
มาตรการควบคุมจะใช ้“HACCP Plan” 
 

ตารางที ่2 ประเดน็ค าถามในการก าหนดจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุม  
Q1  มมีาตรการในการควบคุมอนัตรายหรอืไม ่ถา้ตอบว่า”Yes”

ใหใ้ชค้ าถามที ่2 ต่อไป 
Q2 ขัน้ตอนนี้ไดร้บัการออกแบบเฉพาะเพือ่ขจดัหรอืลดอนัตราย

ทีอ่าจเกดิขึน้สู่ระดบัทีย่อมรบัไดใ้ช่หรอืไม ่ถา้ตอบว่า “Yes” 
ขัน้ตอนนี้จะเป็น CCP ถา้ตอบว่า “No” ใหถ้ามค าถามที ่3 
ต่อไป 

Q3 การปนเป้ือนโดยอนัตรายทีต่รวจพบนี้เกดิขึน้ในระดบัมาก
เกนิระดบัทีย่อมรบัได ้หรอืเพิม่ขึน้เป็นระดบัทีย่อมรบัไมไ่ด้
ใช่หรอืไม ่ถา้ตอบว่า “No” ข ัน้ตอนนี้จะไมใ่ช่จุด CCP ให้
พจิารณาขัน้ตอนต่อไป ถา้ตอบว่า “Yes” ใหถ้ามค าถามที ่4 

Q4 ขัน้ตอนต่อไปจะช่วยขจดัอนัตรายทีต่รวจพบหรอืลด
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้สู่ระดบัทีย่อมรบัใช่หรอืไม ่ถา้ตอบว่า 
“NO” ข ัน้ตอนนี้จะเป็นจุด CCP แต่ถา้ตอบว่า “Yes” ขัน้ตอน
นี้จะไมเ่ป็นจุด CCP  

 
- การก าหนดค่าวกิฤต ในขัน้ตอนนี้จะก าหนดเกณฑ์

ขึน้เพื่อใชใ้นการควบคุมในแต่ละจุด CCP ซึง่เกณฑ์
จะอยู่ในลักษณะค่าที่ว ัดได้ เช่น อุณหภูมิ แรงดัน 
เวลา ความชื้น เป็นต้น หรืออยู่ในรูปเชิงคุณภาพ 
เช่น ไม่พบเศษโลหะ เศษถุงมอืทีส่นิคา้ เป็นตน้ 

- การก าหนดระบบตรวจตดิตามส าหรบัแต่ละจุด CCP 
ในขัน้ตอนนี้จะท าการก าหนดแผนการเฝ้าระวงั หรอื
การตรวจติดตามค่าวิกฤติ (CL) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้ 

- การก าหนดวธิกีารแกไ้ข ขัน้ตอนนี้จะท าการก าหนด

วธิกีารแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวกิฤตที่ต้องควบคุม
เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม 

- การทวนสอบ ขัน้ตอนน้ีจะท าการทวนสอบระบบโดย
การทบทวนเอกสารบันทึก การตรวจวิเคราะห์
ผลติภณัฑ์ การตรวจเชื้อจุลนิทรยีโ์ดย “Swab test” 
การสอบเทยีบเครื่องมอื (Calibration) การตรวจสอบ
ความถูกต้องแม่นย า (Validation) การตรวจตดิตาม
ภายใน (Internal Audit) และการประชุมร่วมกบัฝ่าย
บรหิาร เพื่อใหม้ัน่ใจในระบบทีพ่ฒันาขึน้ 

- การเก็บบันทึกและจัดท าเอกสาร  ขัน้ตอนนี้ จะ
ก าหนดระยะเวลาในการจดัเกบ็เอกสาร เท่ากบัอายุ
ผลติภณัฑบ์วกเพิม่ 1 ปี 

3.4 ประยุกตใ์ช้งานระบบ และติดตามผล 
ในขัน้ตอนนี้ได้น าเอกสารระบบ GMP และ HACCP ที่
พฒันาขึน้ในขัน้ตอนที ่3.2 และ 3.3 ไปใช้งานที่หน้างาน 
และปรับแก้ เอกสารที่ ไม่ สอดคล้องกับหน้างานให้
สอดคล้อง หลังจากใช้เอกสารเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ผูว้จิยัและทมีงานของบรษิัทฯ ท าการตรวจตดิตามระบบ 
(Internal Audit) และท าการขอรับรองระบบ GMP และ 
HACCP 
4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลก ารป รับ โค รงส ร้ า งพื้ น ฐ าน  แล ะก าร
ด าเนินงานให้สอดคล้องระบบ GMP และ HACCP 
ผลการปรับโครงสร้างพื้นฐาน และการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งระบบ GMP และ HACCP แสดงดงัตารางที ่3  
4.2 ผลการพัฒนาระบบเอกสารคุณภาพตามหลัก 
GMP 
งานวจิยันี้ได้พฒันาระบบเอกสารทัง้ 4 ระดบั สอดคล้อง
กบัข้อก าหนดระบบ GMP โดยมี GMP Manual 1 ฉบบั 
QP จ านวน 22 ฉบับ รวมทัง้พัฒนาเอกสารสนับสนุน 
และแบบฟอรม์ในแต่ละ QP รายชื่อเอกสาร QP ดงัตาราง
ที ่3 
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ตารางที ่3 การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัระบบ GMP และ HACCP 
ขอ้ 

ก าหนด 
การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน 

หรอืการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งระบบ รหสัเอกสาร ชือ่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ฝ่ายรบัผดิชอบ 

GMP 
ขอ้ 3 

-ท าการควบคุมการผลติขัน้ตน้ ก าหนดมาตรฐาน
ขา้วเปลอืก น ้า บรรจุภณัฑท์ีส่มัผสัอาหาร รวมถงึการ
ควบคุมการเกบ็รกัษา การขนส่งผลติภณัฑข์ ัน้ตน้ 

- QP-PU-01 
 
-QP-WH-07 

-การจดัซื้อ และคดัเลอืกประเมนิ
ผูข้าย 
-การตรวจรบัวตัถุดบิ 

ฝ่ายจดัซื้อ 
 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ 

GMP 
ขอ้ 4 

-อาคารออกแบบ และวางผงัทีถู่กสุขลกัษณะป้องกนั
การปนเป้ือนขา้ม และก่อสรา้งดว้ยวสัดุแขง็แรงที่
สามารถลา้งท าความสะอาดได ้
-หอ้งบรรจุปิดไมม่ชี่องและประตูมมีา่นพลาสตกิกัน้
ป้องกนัไมใ่หส้ตัวพ์าหะเขา้ได ้ 
-เครือ่งมอืและภาชนะบรรจุ ท าจากวสัดุไมเ่ป็นพษิ 
ท าความสะอาดงา่ย 
-การควบคุมเครือ่งมอืตรวจวดั ควบคมุขยะ ของเสยี 
-จดัสิง่อ านวยความสะดวก เช่น น ้า ระบบอากาศ อ่าง
ลา้งมอื หอ้งสุขา เป็นตน้ ใหเ้หมาะสมและเพยีงพอ 

-QP-PD-01 
-QP-PD-03 
-QP-PD-04 
-QP-WH-02 
-QP-WH-03 
-QP-WH-04 
-QP-WH-05 
-QP-WH-06 

-การควบคุมแกว้และพลาสตกิ
แขง็ 
-การท าความสะอาด 
-การควบคุมสุขลกัษณะสว่น
บุคคล 
-การจดัการสารเคม ี
-การบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (PM) 
-การสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั 
-การควบคุมสตัวพ์าหะน าเชือ้ 
-การจดัการขยะ และของเสยี  

ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ 

GMP 
ขอ้ 5 

HACCP 

การควบคุมการผลติ การควบคุมอนัตรายจากอาหาร 
ขอ้ก าหนดการรบัวสัดุ บรรจุภณัฑ ์น ้า การจดัการ
และก ากบัดแูล ระบบเอกสารและขอ้มลู วธิกีารเรยีก
คนื 
หมายเหต ุขอ้ 5 ใชเ้อกสารร่วมกบัขอ้ 4 และ
เพิม่เตมิ 10 ฉบบั 

-QP-PD-02 
-QP-PD-05 
 
-QP-PU-03 
-QP-QC-01 
-QP-QC-02 
-QP-QC-03 
-QP-QC-04 
 
-QP-QC-05 
-QP-PU-02 
-QM-TM-02 

 - การควบคุมกระบวนการผลติ 
-การชีบ้่งและสอบกลบัไดข้อง
ผลติภณัฑ ์
-การเรยีกคนืผลติภณัฑ ์
-การควบคุมเอกสารและบนัทกึ  
-การก าหนดรหสัเอกสาร 
-การควบคุมบนัทกึ 
-การควบคุมผลติภณัฑท์ีไ่ม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
-การควบคุมคุณภาพ 
-การรบัค ารอ้งเรยีนของลกูคา้ 
-คู่มอื HACCP 

ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายผลติ 
 
ฝ่ายจดัซื้อ 
ฝ่าย QC 
ฝ่าย QC 
ฝ่าย QC 
ฝ่าย QC 
 
ฝ่าย QC 
ฝ่ายจดัซื้อ 
ฝ่าย QA 

GMP 
ขอ้ 6 

การบ ารุงรกัษาและการสุขาภบิาล ประกอบดว้ย การ
บ ารุงรกัษา และการท าความสะอาด โปรแกรมการท า
ความสะอาด การควบคุมสตัวพ์าหะ การจดัการกบั
ขยะ ประสทิธผิลการตรวจตดิตาม 

 

-QP-PD-03 
-QP-PD-04 
-QP-WH-05 
-QP-WH-06 
-QP-TM-01 

-การท าความสะอาด 
-การควบคุมสุขลกัษณะสว่น
บุคคล 
-การควบคุมสตัวพ์าหะน าโรค 
-การควบคุมขยะ และของเสยี  
-การตรวจตดิตามภายใน 

ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ 
ฝ่าย QA 

GMP 
ขอ้ 7 

สุขลกัษณะส่วนบุคคล เช่น สุขภาพ การเจบ็ป่วยและ
บาดเจบ็ ความสะอาดส่วนบุคคล พฤตกิรรมสว่น
บุคคล  

-QP-PD-04 -การควบคุมสุขลกัษณะสว่น
บุคคล 

ฝ่ายผลติ 
 

GMP 
ขอ้ 8 

การขนส่ง - QP-WH-01 -การเคลือ่นยา้ย จดัเกบ็ ถนอม
รกัษา และการขนส่ง 

ฝ่ายคลงัสนิคา้ 
 

GMP 
ขอ้ 9 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และการสรา้งความเขา้ใจให้
ผูบ้รโิภค 

 

-QP-PD-05 
 
-QP-PU-02 
-QP-PU-03 

-การชีบ้่งและสอบกลบัไดข้อง
ผลติภณัฑ ์
-การรบัรอ้งเรยีนของลกูคา้  
-การเรยีกคนืผลติภณัฑ ์

ฝ่ายผลติ 
 
ฝ่ายจดัซื้อ 
ฝ่ายจดัซื้อ 

GMP 
ขอ้ 10 

การฝึกอบรม QP-QC-06 การฝึกอบรม ฝ่าย QC 
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4.3 ผลการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตท่ีต้อง
ควบคมุในกระบวนการผลิต 
ผลลพัธใ์นหวัขอ้น้ีจะแบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
4.3.1 ผลลพัธใ์นขัน้ตอนเตรยีมการจดัท าระบบ HACCP 
บรษิทัฯไดแ้ต่งตัง้ทมีงาน HACCP จากทุกฝ่ายของบรษิทั
ฯ ประกอบด้วย ฝ่ายผลติ ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่าย QC ฝ่าย QA 
ฝ่ายคลงัสนิคา้ ผลติภณัฑท์ีถู่กก าหนดในการจดัท าระบบ 
HACCP ประกอบด้วย 7 รายการ คือ ข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง
อนิทรยี์ ข้าวไรซ์เบอรร์ี่ ข้าวหอมนิลอินทรยี์ ข้าวเหนียว
อินทรยี์ และข้าวรวมพลงัอินทรีย์เพื่อสุขภาพ บรรจุถุง
ขนาด 250 กรมั 400 กรมั 500 กรมั และ 900 กรมั อายุ
ผลติภณัฑ ์1 ปี ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง โดยจ าหน่ายผ่านตวัแทน
ทัง้ในและต่างประเทศ และรายละเอยีดกระบวนการผลติ
ประกอบดว้ย  14  ขัน้ตอน ดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 ภาพรวมของขัน้ตอน และรายละเอยีดในการผลติ 
ล าดบั ชือ่ข ัน้ตอน รายละเอยีดของขัน้ตอน 

1 รบัขา้วเปลอืกอนิทรยี ์

ฝ่ายจดัซื้อรบัซือ้ขา้วเปลอืกจากกลุ่มเกษตรกรทีผ่่านการประเมนิรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์
สหภาพ-ยุโรป (EU Organic Program) หรอืมาตรฐานเกษตรอนิทรยีป์ระเทศแคนาดา 
(Canada Organic Regime; COR) หรอืมาตรฐานเกษตรอนิทรยีส์หรฐัอเมรกิา (National 
Organic Program; NOP) 

2 ตรวจสอบเบือ้งตน้ ฝ่ายจดัซื้อตรวจสภาพทางกายภาพเบือ้งตน้ของขา้วเปลอืก เช่น การสมัผสัดว้ยมอื มองดว้ยตา กรณี
ทีไ่มผ่่านส่งคนืผูข้าย กรณทีีผ่่านส่งเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

3* การตรวจสอบขา้วเปลอืก ฝ่ายคลงัสนิคา้ตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลอืกโดยตอ้งผ่านมาตรฐานทีก่ าหนด ความชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 
15 

4 เกบ็เขา้คลงัสนิคา้ ฝ่ายคลงัสนิคา้บรรจุขา้วเปลอืกทีผ่่านการตรวจสอบลงในกระสอบท าการเยบ็ปากกระสอบแลว้น าเขา้
เกบ็ทีค่ลงัสนิคา้ 

5 เบกิจากคลงัเขา้โรงสแีละ
ท าการสุ่มตรวจ 

ฝ่ายโรงสที าการเบกิขา้วเปลอืกจากคลงัสนิคา้เขา้สู่กระบวนการส ีและ QC สุ่มตรวจสอบสภาพ
ขา้วเปลอืก 

6 กระบวนการส ี ฝ่ายโรงสที าการสขีา้วตามใบเบกิ ก่อนท าการสที าการลา้งไลน์โรงสตีามระเบยีบวธิปีฏบิตังิาน 

7 เครือ่งยงิส ี คดัแยกเมลด็ขา้วทีม่สีทีีไ่มต่อ้งการออก รวมถงึสิง่ปลอมปนอื่นๆ  เช่น เศษหนิ กรวด ทราย เมลด็พชื 
หญา้ มอด เป็นตน้ และบนัทกึลงในรายงานการยงิส ีและท าการทดสอบเครือ่งยงิสทีุก ๆ 1 เดอืน 

8* ตรวจสอบคุณภาพ
ขา้วสาร 

ตรวจสอบหาความชืน้โดย ฝ่าย QC  ซึ่งจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 14 หากความชืน้มมีากกว่าทีก่ าหนดใหท้ า
การน าขา้วไปผึง่เพือ่ไล่ความชืน้เสยีก่อน แลว้จงึบรรจุลงในกระสอบขาวเยบ็ปากกระสอบ 

9* คดัมอื ฝ่ายผลติท าการรบัขา้วสารตรวจสอบจ านวน หมายเลขลอ็ตการผลติ และหาสิง่เจอืปน เช่น เศษหนิ 
กรวด  เศษวสัดุอื่นๆ และบนัทกึสถติกิารคดัมอื  

10* โยกก าจดัฝุ่ นและแมเ่หลก็
ก่อนบรรจ ุ ฝ่ายผลติน าขา้วทีไ่ดจ้ากการคดัมอืผ่านเครือ่งโยกเพือ่ก าจดัฝุ่ นและเศษโลหะ 

11 ตกัขึน้ถงัพกั เครือ่งโยกก าจดัฝุ่ นล าเลยีงขา้วขึน้ถงัพกัเพือ่รอบรรจุลงถุงสุญญากาศ 

12 การบรรจุขา้วสารในถุง
สญูญากาศ 

ฝ่ายผลติบรรจุขา้วสารในถุงสญูญากาศทีปั่ม้ลอ็ตผลติเรยีบรอ้ยแลว้ น าลงบลอ็กขึน้รปู และเขา้เครือ่ง
สญูญากาศ หลงัจากนัน้น าไปจดัเรยีงบนพาเลท ฝ่าย QC ท าการตรวจสอบการซลี 

13 บรรจุกล่อง ฝ่ายผลติท าการเบกิกล่องเลก็ตามขนาดบรรจุตามค าสัง่ของลกูคา้เพือ่ใชใ้นการบรรจุขา้วสารจาก
ขัน้ตอนที ่12 หลงัจากนัน้บรรจุกล่อง (Carton) 

14 จดัเกบ็เพือ่รอจดัส่ง ฝ่ายผลติรบัผดิชอบจะท าการขนยา้ยไปทีจ่ดัเกบ็ชัว่คราวเพือ่รอจดัส่งสนิคา้ใหล้กูคา้ 
หมายเหตุ * กระบวนการที่เกิดจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม 
(CCP) 
 
4.3.2 ผลลพัธใ์นขัน้ตอนการจดัท าระบบ HACCP 
จาการวเิคราะห์อนัตรายตัง้แต่กระบวนการที่ 1 การรบั
ขา้วเปลอืก ถึงกระบวนการสุดท้ายการขนส่งพบว่ามีจุด 

CCP จ านวน 4 จุด คอื CCP1 ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบ
ข้าวเปลือก CCP2 ขัน้ตอนที่ 8 การตรวจสอบข้าวสาร  
CCP3 ขัน้ตอนที่ 9 การคดัมอื และ CCP4 ขัน้ตอนที่ 10 
โยกก าจัดฝุ่ นและแม่เหล็กก่อนบรรจุ ผลลัพธ์แสดงดัง
ตารางที ่5  
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะ CCP และแผนการควบคุม (HACCP Plan) 

ขัน้ตอนล าดบั CCP CCP1 ขัน้ตอนที ่3 
การตรวสอบขา้วเปลอืก 

CCP2 ข ัน้ตอนที ่8 การ
ตรวจสอบขา้วสาร 

CCP3 ข ัน้ตอนที ่9 การ
คดัมอื 

CCP4 ข ัน้ตอนที ่10 โยก
ก าจดัฝุ่ นและแมเ่หลก็

ก่อนบรรจ ุ

อนัตราย Hazard Phathogens (เชือ้รา) Phathogens (เชือ้รา) สิง่ปลอมปน เช่น หนิ
กรวด ทราย 

สิง่ปลอมปน เช่น น็อต 
เศษโลหะ 

มาตรการควบคมุ 
ตรวจสอบความชืน้ ถา้
เกนิส่งคนืผูข้าย หรอืรบั
ซื้อแลว้น ามาตาก 

ตรวจสอบความชืน้ของ
ขา้วสารทีส่แีลว้ 

การตรวจเชค็สมรรถภาพ
ของพนกังานคดัขา้ว 

ทดสอบการท างานของ
แมเ่หลก็ก่อนเริม่และเมือ่
สิน้สุดการท างานแต่ละกะ 

ค่า Critical Limit 
ความชืน้ไมเ่กนิ 15 % ความชืน้ไมเ่กนิ 14 % ไมม่สีิง่ปลอมปนทีก่ าหนด ตอ้งไมพ่บเศษเหลก็ใน

ขา้วสารระยะแรงดงึดดู
ของแมเ่หลก็ 2 ซม. 

การตรวจ
ติดตาม

Monitoring 

What ความชืน้ขา้วเปลอืก ความชืน้ขา้วสาร สิง่ปลอมปน ตรวจสอบโลหะในขา้ว 

How 
สุ่มตรวจกอ่นน าเขา้คลงั สุ่มตรวจกอ่นน าเขา้คลงั ฝ่ายผลติตรวจตอนรบั

ขา้วสารก่อนบรรจุถุง และ 
ฝ่าย QC ตรวจเชค็ 

ทดสอบการท างานของ
แมเ่หลก็ก่อนบรรจ ุ
 

When ทุกล๊อต ทุกล๊อต ทุก 4 ชัว่โมง ก่อนเริม่และสิน้สุดการ
ท างานแต่ละกะ 

Who ฝ่ายคลงัสนิคา้ ฝ่ายผลติ ฝ่าย QC ฝ่ายผลติ 

การแก้ไข
Corrective  
Action(s) 

How 

1.กระบวนการ 
-แจง้เรือ่งควบคุม
ความชืน้ขา้วเปลอืกแก่
สมาชกิ 
2.ผลติภณัฑ ์
-กกัทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 

1.กระบวนการ 
-ปรบัความชืน้โดยเปิดพดั
ลม ในหอ้งปิด 
2.ผลติภณัฑ ์
-กกัทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 

1.กระบวนการ 
-น าผลติภณัฑค์ดัใหม่
หากผลตรวจสอบไมผ่่าน 
2. ผลติภณัณ์ 
-กกัทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 

1.กระบวนการ 
-หยุดการบรรจุทนัท ี
-ท างานความสะอาดแท่ง
แมเ่หลก็ 
2.ผลติภณัฑ ์
-กกัทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 

Who ฝ่ายคลงั ฝ่ายผลติ ฝ่ายผลติ ฝ่ายผลติ 

รายงาน Record(s) 
บนัทกึการตรวจสอบ
ขา้วเปลอืก (FM-WH-07-
01) 

บนัทกึการตรวจสอบ
ขา้วสาร (FM-PD-02-04) 

บนัทกึสถติกิารคดัมอื 
(FM-PD-02-11) 

บนัทกึการทดสอบ
แมเ่หลก็ (FM-PD-02-12) 

ทวนสอบ Verify by หวัหน้าฝ่ายคลงั หวัหน้าฝ่ายผลติ หวัหน้าฝ่ายผลติ หวัหน้าฝ่ายผลติ 
 
4.4 ผลการประยุกตใ์ช้งานระบบ และติดตามผล  
หลงัจากพัฒนาเอกสาระบบ GMP และ HACCP ได้น า
ระบบเอกสารไปประยุกต์ใช้หน้างาน พบว่า พนักงานที่
เกี่ยวขอ้งเข้าใจ และสามารถบนัทึกเอกสารได้ หลงัจาก
ประยุกต์ใช้เอกสาร 3 เดือน ทางบริษัทฯ ได้ท าการยื่น
ขอรบัรองระบบและผ่านการรบัรองระบบจากหน่วยงาน
รบัรอง (Certify Body; CB) 
5. สรปุและอภิปรายผล 
งานวจิยันี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบ 
GMP และ HACCP ในกระบวนการผลติขา้วอนิทรยี ์เพื่อ
ตอบสนองความมัน่ใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลติภณัฑ์ หลงัจากได้ท าการพฒันา
ระบบ GMP และ HACCP พบว่า ยอดขายของบริษัทฯ 
เพิม่ขึน้จากเดมิ 4,000 ตนัต่อปี เป็นประมาณ 8,000 ตนั
ต่อปี หรอืคดิเป็น 100% ดงัรปูที ่2 

 
รปูที ่2 ยอดขายก่อนและหลงัการประยุกต์ใชร้ะบบ GMP 
และ HACCP 
 
บริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ใน
กลุ่มธุรกจิขายปลกีสมยัใหม่ เช่น 7-11 และตวัแทนทีเ่ป็น
รายใหญ่ประมาณ 5 ราย พนักงานของบรษิัทฯ มีความ
เข้าใจระบบ และให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ และ
ความปลอดภัยอาหาร สามารถท างานได้มีผลิตภาพ
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เพิม่ขึน้ แม้ว่าการพฒันาระบบมตี้นทุนเกดิขึน้ เช่น การ
ปรบัปรุงโครงสร้างอาคาร การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ 
การสอบเทยีบ เป็นต้น แต่หากเทยีบกบัยอดขายแล้วถือ
ว่าคุ้มค่าในการลงทุน และยงัส่งเสรมิให้ชุมชนรอบ ๆ มี
งานท าโดยบริษัทฯ ได้มีการจ้างงานรายวันเพิ่มขึ้น
มากกว่า 10 คน ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการน าระบบ GMP 
และ HACCP ไปประยุกต์ใช้ บรษิัทกรณีศึกษาสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า ท าให้เพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขนั ส่งผลให้บรษิัทฯ สามารถ
ขยายตลาดเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้
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บทคดัยอ่ 
มะม่วงเป็นผลไมส้่งออกทีส่ าคญัชนิดหนึ่งของไทยทีม่กีารสง่ออกไปยงัตลาดต่างประเทศเป็นจ านวนมาก (อนัดบั 3 ของ
โลก) ซึง่ปัญหาส าคญัทีท่ าใหม้ะม่วงไทยมศีกัยภาพการแข่งขนัต ่ากว่าคู่แข่งขนั คอื ผลผลติขาดความสม ่าเสมอ มกีาร
จดัการขอ้มูลการผลติทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ มตี้นทุนการผลติสงู และสนิคา้มรีาคาสงู ท าใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่ตดัสนิใจซือ้
มะม่วงจากประเทศคู่แข่งขนั เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าวท าใหต้้องมกีารศกึษาระบบการประเมนิระดบัคุณภาพของมะม่วง
ตัง้แต่กจิกรรมต้นน ้าจนถงึปลายน ้าทัง้หมด ผลการวจิยัพบว่ามปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัคุณภาพของมะม่วงไทยอยู่ 3 
ปัจจยั คอื ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้และความแน่นเนื้อ โดยแบ่งคุณภาพออกเป็น 
4 ระดบั คอื ระดบัไม่สุก ระดบัสุกบางส่วน ระดบัสุกพรอ้มรบัประทาน และระดบัเน่าเสยี น าขอ้มูลมาสรา้งแบบจ าลอง
การประเมนิดชันีชีว้ดัคุณภาพของมะม่วงไทยทีร่ะดบัอุณหภูม ิ30 oC   ณ.ช่วงการจดัเกบ็ 1-14 วนั โดยใชเ้ทคนิคการ
พิจารณาความสอดคล้องของการแจกแจงความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ซึ่งรูปแบบประเมินค่าดชันีชี้วดั
คุณภาพมค่ีาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) โดยเฉลี่ย 0.8673 0.0185 แสดงว่ารูปแบบการประเมินมคีวามถูกต้อง
แม่นย าและน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้

ค าส าคญั:  มะม่วงไทย การประเมนิคุณภาพ และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนตคิารโ์ล 
 

Abstract 
Mango is considered as one of the Thailand’s major exporting fruits, achieving its massive export volume in 
foreign markets (the world’s third largest mango exporter). Also, there are some unfavorable factors that cause 
lower competitiveness to the Thai mango including the lack of production inconsistency, the inferior production 
management, the excessive production cost and the soaring selling prices. In consequence, a large number of 
consumers have determined to purchase mangoes from other business rivals.  In order to solve the mentioned 
problems, it is necessary to study the quality level assessment of Thai Mangoes required to be consistent to 
management throughout the entire supply chain from upstream to downstream. According to the study, factors 
related to quality level of Thai Mangoes were total soluble solid, titratable acidity and firmness. However, the 
quality level can be divided four level is unripe, half-ripe, ripe and over-ripe. So, the data were modeled the 
quality index assessment of Thai Mangoes at during storage time 1-14 day with maximum likelihood estimation 
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and statistical test. The result obtained in this study showed that model has coefficient of determination (R2) is 
0.8673 0.0185 show that the model of quality index assessment has accurate and reliable at an acceptable 
level. 

Keywords: Mango, Quality level assessment and Monte Carlo Simulation 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งที่ประสบ
ความส าเร็จในการเปิดตลาดการส่งออกผลไม้สดจาก
ประเทศไทยเขา้สูต่ลาดต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ซึง่ในปี 
พ.ศ.2555 ทีผ่่านมาประเทศไทยมปีรมิาณการส่งออกผลไม้
ไทยไปจ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศปรมิาณ 1,038 ลา้นตนั 
มมีูลค่า 19,327 ลา้นบาท โดยมมีลูค่าการส่งออกเพิม่สงูขึน้
จากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 36.78 (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2556) มีประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ คือ จีน ญี่ปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ สหราช
อาณาจกัร เวยีดนาม ออสเตรเลยี และกมัพูชา ตามล าดบั 
เน่ืองจากประเทศผูน้ าเขา้เหล่าน้ีมผีลผลติจากการเพาะปลูก
ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ท าให้กลุ่มประเทศผู้น าเข้าเหล่านี้
จ าเป็นต้องน าเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยและประเทศ
อื่นๆ เป็นจ านวนมาก โดยปัจจุบนัประเทศไทยได้มแีหล่ง
ผลติผลไมส้ดกระจายอยู่ทัว่ทุกภูมภิาค ซึง่มกีลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้รวบรวมผลผลติ ได้ด าเนินการเขา้ไป
รบัซื้อผลผลิตในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อน ามาจ าหน่าย
ให้กับกลุ่มพ่อค้าปลีกภายในประเทศตามสถานที่รับซื้อ
สินค้าหลักของแต่ละท้องถิ่น อาทิ ตลาดสดท้องถิ่น และ
ตลาดไท เป็นจ านวนมาก ซึง่มบีางสว่นไดถู้กน าไปจ าหน่าย
ยังโรงงานแปรรูปในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
หลงัจากผ่านกระบวนการคดัแยก ฆ่าเชื้อโรค แปรรูป และ
บรรจุภณัฑแ์ลว้ ผูส้ง่ออกจะน าผลผลติสง่ออกไปจ าหน่ายยงั
ตลาดต่างประเทศต่อไป นอกจากนี้ การเคลื่อนยา้ยผลไมส้ด
จากแหล่งผลติไปยงัตลาดเป้าหมายนัน้สามารถด าเนินการ
ไดห้ลายรปูแบบ ทัง้การขนสง่ทางถนน ทางเรอื ทางอากาศ 
และทางราง ท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถเลอืกเสน้ทางการ
ขนส่งผลไม้สดระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเรว็และ
หลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมรีะยะเวลาการขนส่ง 
ต้นทุนค่าใชจ้่าย อตัราความเสยีหาย และระดบัความเสีย่ง
ของคุณภาพผลไม้ไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ และ
ความสะดวกของกลุ่มผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม 

อุตสาหกรรมการสง่ออกผลไมส้ดจากประเทศไทยยงัมคีวาม
เสีย่งต่อการประสบปัญหาดา้นคุณภาพจากวตัถุดบิทีม่าจาก
ภาคการเกษตรของไทยในระดบัสูง ทัง้ด้านความสดใหม่ 
และการพบสารปนเป้ือนในผลไม ้รวมทัง้ผลผลติทีไ่ดห้ลาย
ชนิดจะออกมาสู่ตลาดเป็นจ านวนมากในช่วงฤดูกาลเก็บ
เกีย่ว ท าใหผู้ผ้ลติมคีวามจ าเป็นต้องซือ้และจดัเกบ็วตัถุดบิ
เอาไว้เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีต้นทุนการเก็บรักษา
ผลผลติทีส่งูขึน้ และถ้าท าการจดัเกบ็สนิคา้ไม่เหมาะสม ท า
ให้ผลไม้เสื่อมสภาพลงระหว่างการขนส่งได้ง่าย เนื่องจาก
ผลไม้ส่วนใหญ่มคีวามไวต่อการเน่าเสยีและมอีายุการเกบ็
รักษาในช่วงสัน้ๆ รวมถึงการเกิดความเสียหายจากการ
จดัเรยีงผลผลติทีท่บัซ้อนกนั โดยเฉพาะเมื่อระยะเวลาการ
ขนส่งที่นานเกินไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการ
ขนสง่สนิคา้ต่อหน่วยเพิม่สงูขึน้ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การประเมินระดบัคุณภาพของผลไม้จากดชันีการ
สุก (Ripening Index, RPI) 
 การประเมนิระดบัคุณภาพของมะม่วงไทยในปัจจุบนัจะ
พิจารณาจากค่าดัชนีการสุกของมะม่วงที่ได้จากการ
ตรวจวดัค่าผ่านการทดลองจากกลุ่มตวัอย่าง ทัง้ค่าทีไ่ดจ้าก
การสงัเกตุและการตรวจวดัจากเครื่องมอื เช่น การสงัเกตสี
เปลือก และการน าสนิค้ามาท าการตรวจวดัค่าความแน่น
เน้ือ กลิน่ และการเกดิจุดสนี ้าตาลหรอืสดี าบนเปลอืกมะม่วง 
เป็นต้น ซึ่งแต่ละสายพันธ์จะมีวิธีการวิเคราะห์ และ
ประมวลผลของปัจจัยที่มีผลต่อการสุกแตกต่างกัน โดย
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความสุกของมะม่วง ประกอบด้วย ปรมิาณ
ของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้(Total Soluble Solid, TSS) 
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable Acidity, TA) และ
ความแน่นเนื้อ (Firmness, FN) โดยค่าของปัจจยัเหล่านี้จะ
น าไปค านวนดัชนีการสุกของมะม่วงไทยได้ (Crisosto, 
1994; Mahayothee, 2004) นอกจากนี้ เมื่อระยะเวลาการ
เก็บรกัษาเพิม่ขึ้นจะส่งผลให้ค่าปรมิาณของแขง็ทัง้หมดที่
ละลายน ้าได้เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกนั แต่ปริมาณกรดที่
ไทเทรตไดแ้ละค่าความแน่นเนื้อจะมคี่าลดลงตามระยะเวลา
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การจดัเกบ็ อกีทัง้ขอ้มลูสดัสว่นของกรดและน ้าตาลสามารถ
ท านายคุณภาพของมะม่วงไดแ้ม่นย ากว่าปรมิาณของกรด 
หรอืปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าไดเ้พยีงปัจจยัเดยีว 
(Mahayothee, 2004 and Vásquez-Caicedo et al., 2005) 
จะเหน็ได้ว่าการพจิารณาดชันีการสุกจากหลายปัจจยัจะมี
ความแม่นย ามากกว่าการพจิารณาดชันีการสุกเพยีงปัจจยั
เดยีว ท าใหม้กีารพฒันารูปแบบการท าลายดชันีการสุกของ
มะม่วง (Ripening Index, RPI) โดยการน าหลายๆ ปัจจยัที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณาร่วมกันเพื่อท าการประเมินระดับ
คุณภาพของมะม่วง หรือผลไม้ที่มีคุณสมับตัิใกล้เคียงกนั 
เพื่อความถูกตอ้งและแม่นย าของผลการท านาย (Prange et 
al., 1998) ต่อไป 
 อย่างไรกต็าม การศกึษาและวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อ
ดชันีการสุกของมะม่วงนัน้ พบว่า มปัีจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ 3 
ปัจจยั คอื ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดที่ละลายน ้าได้ ปรมิาณ
กรดทีไ่ทเทรตได ้และความแน่นเนื้อ (Mahayothee, 2004) 
ซึ่งค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงจะเป็นปัจจยัที่มผีลกระทบ
ต่อดชันีการสุกมากที่สุด ส่วนปัจจยัด้านปริมาณของแข็ง
ทัง้หมดที่ละลายน ้าได้ และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของ
มะม่วง จะมีผลกระทบต่อดชันีการสุกในสดัส่วนเท่าๆ กนั 
โดยมหาโยธ ี(Mahayothee, 2004) ได้ก าหนดให้ดชันีการ
สุกเป็นดชันีหลกัส าหรบัการตรวจสอบระดบัการสุกหลงัการ
เกบ็เกีย่วของมะม่วงสด ซึง่ค่าดชันีการสุกสามารถค านวณ
ไดจ้ากสมการที ่(1) 

 100
ln

FN TA
RPI

TSS

  
  

 
   ------------------ (1) 

 เมื่อค่าดชันีการสุกมคี่าลดลง แสดงว่า มะม่วงไทยจะมี
ระดบัการสกุเพิม่มากขึน้ ซึง่ค่าดชันีการสุกจะแปรผกผนักบั
ระดบัการสุกของมะม่วงสด โดยดชันีการสุกของมะม่วงได้
พฒันามาจากขอ้มลูคุณสมบตัเิฉพาะของมะมว่ง ทีไ่ดม้าจาก
การจดัเก็บข้อมูลของผลการทดลองที่ต้องท าลายผลผลติ 
เพื่อท าการตรวจวดัค่าส าหรบัทุกๆ ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ท านายดชันีการสุก และน าผลการทดลองดงักล่าวมาพฒันา
เป็นสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อท านายดัชนีการสุกของ
มะม่วงต่อไป ซึง่ผลการเปลีย่นแปลงเชงิเสน้ของปัจจยัดชันี
การสุกของมะม่วงสดแบบไม่ท าลายผลผลติทีเ่กดิขึน้ พบว่า 

มรีูปแบบความสมัพนัธท์ีส่อดคลอ้งกบัการประเมนิดชันีการ
สุกของมะม่วงสดแบบท าลายผลผลิต (อาทิ กลิ่น และสี
เปลอืก) ส่งผลให้สมการทางคณิตศาสตร์ดงักล่าวสามารถ
น ามาใช้เพื่อประเมินระดับคุณภาพของมะม่วงไทยได้ 
(Mahayothee, 2004) นอกจากนี้ดชันีการสุกของมะม่วงได้
มกีารแบ่งระดบัการสุก หรอืระดบัคุณภาพออกเป็น 4 ระดบั 
คือ  ระดับไม่สุก  ระดับสุกบางส่วน ระดับสุ กพร้อม
รบัประทาน และระดบัเน่าเสยี (Vasquez-Caicedo et al., 
2005) ซึ่ง เกณฑ์การแบ่ง ระดับการสุกของมะม่วง มี
รายละเอยีดดงัตารางที ่1  
 

ตารางที ่1 รายละเอยีดของระดบัดชันี้ชี้วดัระดบัคุณภาพของมะม่วง
ไทย 

อนัดบั ค่า RPI ระดบัคณุภาพ 

1 RPI>5 ดบิ 

2 4<RPI 5 สุกบางส่วน 

3 2<RPI 4 สุก 

4 RPI 2 เน่าเสยี 

ทีม่า : Mahayothee et al., 2007; Vasquez-Caicedo et al., 2005 

 
2.2 ทฤษฏีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคารโ์ล 
 การจ าลองสถานการณ์ คอื การสรา้งสถานการณ์สมมติ
โดยอาศัยข้อเท็จจริงเสมือนสถานการณ์ เพื่อทดลอง 
ตดัสนิใจ แก้ไขปัญหา และวเิคราะหผ์ลลพัธท์ีไ่ดร้บัจากการ
ทดลองก่อนน าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์จรงิต่อไป การ
จ าลองสถานการณ์เป็นวธิกีารหนึ่งทีน่ ามาใชใ้นกระบวนการ
แก้ไขปัญหา ซึ่ง วิธีมอนติคาร์โลจัดเ ป็นแบบจ าลอง
สถานการณ์ทีม่กีารแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง 
และเป็นวิธีพยากรณ์เชิงปริมาณ แบบจ าลองนี้สามารถ
น าไปประยุกต์ใชก้บัระบบงานทีม่อีงคป์ระกอบของระบบใน
รูปแบบที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่แน่นอน หรือ
ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข (Numerical Method) ทีต่้องใชต้วัเลข
สุ่มเป็นเครื่องมอืในการแก้ปัญหา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเกินกว่าจะใช้ระเบียบวิธีเชิงวิเคราะห์ในการหา
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ค าตอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มลีกัษณะของการ
ปฏสิมัพนัธข์องปัจจยัหลายๆ ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 จุดเด่นของระเบียบวิธีมอนติคาร์โล คือ สามารถ
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนและด าเนินการสังเกตการ
เปลีย่นแปลงของขอ้มูลไดอ้ย่างสมบูรณ์ รวมทัง้ยงัสามารถ
ท าการทดลองซ ้าๆ กันภายใต้สภาพแวดล้อมเดิมๆ ได้
หลายครัง้ ส่วนการทดลองจรงินัน้ไม่สามารถท าได้ เพราะ
ไม่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้คงที่ได้ เมื่อ เวลา
เปลีย่นแปลงไป 
 หลักการส าคัญของระเบียบวิธีมอนติคาร์โล (Monte 
Carlo Method) คือ  ก า รน า เ อ าตั ว เ ลขสุ่ ม  (Random 
Number) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีความ
ยุ่งยากซบัซอ้นได ้ซึง่มขี ัน้ตอนทีส่ าคญั ดงันี้ 
 1. การสรา้งตวัเลขสุม่ การสรา้งแบบจ าลองสถานการณ์
ในทุ ก เห ตุกา ร ณ์จ ะต้ อ งก าหนดองค์ป ร ะกอบและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบดว้ยค่าเชงิปรมิาณ 
 2. การสร้างค่าตวัแปรสุ่ม จะด าเนินการหลงัจากสรา้ง
ค่าเลขสุม่ดว้ยการแจกแจงแบบสม ่าเสมอมาตรฐาน 
 3. การน าตวัเลขสุ่มมาประยุกต์ใชก้บัปัญหา ขัน้ตอนนี้
เป็นการน าตวัเลขสุ่มไปสรา้งตวัแปรตามลกัษณะขอ้มลูของ
ปัญหาทีด่ าเนินการศกึษา 
 4. ด าเนินการทดลองซ ้าๆ กนัหลายครัง้ ซึ่งหลกัการ
ส าคญัประการหนึ่งของระเบยีบวธิมีอนติคาร์โล คอื ต้องมี
การทดลองซ ้าๆ กนัหลายครัง้ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ของค าตอบ (Hamersley and Handscomb, 1964: 5, 21) 
และสามารถสรุปค าตอบในรูปแบบของความน่าจะเป็นใน
การเกดิเหตุการณ์ส าหรบัปัญหาดงักล่าวได ้
 5. ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณเทยีบ
กบัค่าพารามเิตอรท์ีก่ าหนด โดยอา้งองิผลการค านวณจาก
การทดลองซ ้าๆ กนัจ านวน n รอบ 
 6. ค านวณค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (R2) เพื่อ
ประเมนิความแม่นย าในการพยากรณ์ และความสามารถใน
การน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการค านวณ ซึง่ค่า R2 จะมคี่าอยู่
ระหว่าง 0 ถงึ 1 ถ้า R2 มคี่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า ฟังกช์นัตวั
แปรสุ่มของปัจจัยการประเมินคุณภาพของมะม่วงไทย 
สามารถน าใช้เพื่ออธิบายค่าดัชนีชี้วดัระดบัคุณภาพได้ดี 
เน่ืองจากค่าทีไ่ดจ้ากตวัแปรสุม่มคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้งกบั

ขอ้มูลจรงิของปัจจยัการประเมนิคุณภาพของมะม่วง แต่ถา้ 
R2 มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายความว่า ฟังก์ชนัตัวแปรสุ่มของ
ปัจจยัการประเมนิคุณภาพของมะม่วงไทย สามารถน ามาใช้
เพื่ออธิบายค่าดชันีชี้วดัระดบัคุณภาพของมะม่วงได้ไม่ดี 
เนื่องจากค่าทีไ่ดจ้ากตวัแปรสุ่มไม่มคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้ง
กบัขอ้มลูจรงิของปัจจยัการประเมนิคุณภาพของมะม่วงไทย 
 

2.3 ทฤษฏีการสรา้งตวัเลขสุ่ม 
 การสร้างตวัเลขสุ่มเพื่อให้ได้ขอ้มูลใกล้เคยีงกบัขอ้มูล
จรงิมากทีสุ่ดนัน้ ต้องทราบการแจกแจงของตวัแปรสุ่ม หรอื
ปัจจยัทีต่้องการศกึษาและเกีย่วขอ้งทัง้หมด ซึง่ในการสรา้ง
แบบจ าลองนัน้ต้องสร้างตัวแปรสุ่ม ( random variables) 
แทนขอ้มลูของปัจจยัน าเขา้ หรอืปัจจยัทีม่ผีลต่อตวัแปรตาม 
(Independent Variables) ที่มีการแจกแจงตามระบบจรงิที่
ศกึษา ซึ่งหลกัการสร้างตวัแปรสุ่มจะเริม่จากการสร้างเลข 
วธิทีีน่ิยมใชส้รา้งเลขสุ่ม คอืวธิ ีMultiplicative Congruential 
Generator โดยจะได้ เลขสุ่มที่ เ รียกว่ า  เลขสุ่ม เทียม 
(Pseudo-random number) เนื่องจากเป็นตวัเลขที่เกดิจาก
การด าเนินการดว้ยวธิทีางคณิตศาสตร์และซอฟตแ์วร ์(วมิล
วรรณ ปัทมรตัน์, 2545: 22) ซึ่งการสร้างตวัเลขสุ่มเทยีมที่
เหมาะสมตอ้งผ่านการทดสอบทางสถติทิัง้หมดก่อนน าไปใช้
งานจรงิ โดยมขีัน้ตอนการสรา้งเลขสุ่มจากฟังกช์นัการแจก
แจงขอ้มลูดงันี้ 

 1. การสร้างตัวเลขสุ่มด้วยการแจกแจงแบบเอกรูป
ต่อเนื่อง (Continuous uniform distribution) โดยตวัเลขสุ่ม
จะมาจากการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเอกรูป สามารถ
สร้ า ง โ ดย ใ ช้ ก า ร แ จกแจ ง แบบสะ สม  (Cumulative 
Probability Function, F(x)) ซึ่งค่าที่ได้ของตัวเลขสุ่มแบบ

เอกรูปจะมีค่าอยู่ ระหว่าง 0 ถึง 1  ~ (0,1)x U โดยมี
ฟังกช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นดงัสมการที ่(2)  

  

0 ;

;

1 ;

x a

x a
F x a x b

b a

x b





  




 -----------------(2) 
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 2. การแปลงแบบผกผนัของฟังกช์นัการแจกแจงขอ้มลู 
(Inverse Transformation) จะด าเนินการสรา้งตวัเลขสุม่จาก
ฟังกช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม โดยส่วนใหญ่จะ
ใช้วิธีการแปลงแบบผกผัน ซึ่งจะด าเนินการแปลงผกผนั
ฟังก์ชนัการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของตัวแปรสุ่ม 
ดงันัน้การก าหนดค่าของตวัแปรสุ่มทีม่ฟัีงกช์นัการแจกแจง
ความน่าจะเป็นทีเ่กดิจากความน่าจะเป็นสะสมของตวัแปร
สุม่ แสดงไดด้งัสมการที ่(3) 

   U F x   
  1( )x F U    ---------------------(3) 

3. วิ ธีการสร้างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
ประเมินระดบัคณุภาพของมะม่วงไทย 

 ส าหรับรูปแบบการพัฒนาฟังก์ชนัการประเมินระดบั
คุณภาพของมะม่วงไทยนัน้ ผูว้จิยัไดน้ าเทคนิควธิกีารสรา้ง
ตัวแปรสุ่มจากฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น 
(Probability Function) ของปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพมา
พิจารณาหาความสัมพันธ์ที่ท าให้ได้ข้อมูลใกล้เคียงกับ

ขอ้มูลผลการทดลองในสถานการณ์จรงิ โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ดชันีชี้วดัคุณภาพของมะม่วงไทย ประกอบด้วย ค่าความ
แน่นเนื้อ ค่าปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้และค่า
ปริมาณกรดที่ ไท เทรตได้  (Rungpichayapichet et al., 
2016) เนื่องจากผูป้ระกอบการและผูป้ระเมนิไม่สามารถหา
ขอ้มลูพืน้ฐานมาประกอบการประเมนิคุณภาพได ้เพราะการ
ไดม้าของขอ้มลูผลการประเมนิคุณภาพตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใน
การจดัเตรยีมวตัถุดบิ การทดลอง และการท าลายของเสยี 
เป็นจ านวนมาก รวมทัง้ยงัต้องใช้ระยะเวลาในการทดลอง
เป็นเวลานานอกีดว้ย ดงันัน้การประเมนิคุณภาพมะม่วงไทย
โดยใช้เทคนิควิธีการสร้างตัวแปรสุ่มและตัวแบบจ าลอง
สถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) 
จงึเป็นวธิทีีเ่หมาะสมกบัการตรวจรบั และการเตรยีมขอ้มูล
เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผู้ประกอบการในธุรกจิผลไม้
สดได้เป็นอย่างดี โดยมีรูปแบบการประเมินดัชนีชี้ว ัด
คุณภาพที่ได้ก าหนดรูปแบบของฟังก์ชันการประเมิน
คุณภาพของมะม่วงไทยตามลกัษณะการกระจายตัวของ
ขอ้มูลส าหรบัทุกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัดชันีชี้วดัการสุกของ
มะม่วงไทยทีร่ะดบั

อุณหภูมิ 30 oC ดังภาพที่ 1 ซึ่ง เริ่มตัง้แต่การก าหนด
ระยะเวลาการประเมนิคุณภาพ แล้วน ามาสร้างตวัแปรสุ่ม
ตามช่วงระยะเวลาการจัดเก็บ (

tU ) ส าหรับทุกปัจจัยที่
เกีย่วขอ้ง หลงัจากนัน้น ามาประเมนิหาค่าดชันีชีว้ดัคุณภาพ
และจดัแบ่งระดบัคุณภาพของมะม่วงไทยต่อไป 
 

 
ภาพที ่1 กระบวนการประเมนิดชันีชีว้ดัคุณภาพของมะมว่งไทยที่
ระดบัอุณหภมู ิ30 oC 

 

 การประเมินได้ครอบคลุมทุกช่วงเวลาการจัดเก็บที่
เ ป็นไปได้ทั ้งหมดที่ ร ะดับอุณหภูมิ  30 oC (1-14 วัน ) 
นอกจากน้ี ยังมีการหาค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจของ
ฟังก์ชัน (R2) เพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความ
เหมาะสมของผลลพัธ์ที่ได้จากฟังก์ชนั โดยมีรายละเอยีด
การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์การประเมินค่าดชันีชี้วดั
คุณภาพและจดัแบ่งระดบัคุณภาพ ดงันี้ 
 1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ ปัจจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิดชันีชีว้ดัคุณภาพของมะม่วงไทย 
โดยท าการทดลองกบัผลมะม่วงทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
56 ตวัอย่าง 
 2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของการแจกแจงความ
น่าจะเป็นกับข้อมูลที่ได้จากผลการทดลองจริง โดยการ
ทดสอบสมมตฐิานดว้ยการทดสอบโคโมโกรอฟ-สเมอรน์อฟ 
(Kolmogorov-Smirnov Test) ส าหรับกรณีข้อมูลมีจ านวน
น้อย (n<100) เนื่องจากการทดสอบไคสแควร์มีข้อจ ากดั
ดา้นความไวต่อจ านวนช่วงของอสีโตแกรม (Histogram) ซึง่
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ส่งผลต่อลักษณะของอีสโตแกรมได้เมื่อขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้  
 3. สรา้งฟังกช์นัตวัแปรสุ่มส าหรบัทุกปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการประ เมินดัชนี ชี้ ว ั ดคุณภาพของมะม่ ว งไทย 
ประกอบด้วย ความแน่นเนื้อ ปริมาณของแข็งทัง้หมดที่
ละลายน ้าได ้และปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้
 4. สรา้งแบบจ าลองการประเมนิดชันีชีว้ดัคุณภาพของ
มะม่วงไทยที่ระดบัอุณหภูม ิ30 oC จากฟังก์ชนัตวัแปรสุ่ม 
และตวัเลขสุม่ของปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 5. ด าเนินการทดลองการประเมินดัชนีชี้ว ัดคุณภาพ
ของมะม่วงไทยที่ระดบัอุณหภูม ิ30 oC ซ ้าๆ กนัหลายครัง้ 
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของค าตอบที่ได้จากฟังก์ชนัตวั
แปรสุม่ทีไ่ดจ้ากผลการทดลองจรงิ 
 6. ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณเทยีบ
กบัค่าพารามเิตอร์ที่ก าหนดได้ โดยอ้างอิงผลการค านวณ
จากการทดลองซ ้าๆ กนัจ านวน n รอบ 
 7. ค านวณค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (R2) เพื่อ
ประเมนิความแม่นย าในการพยากรณ์ และความสามารถใน
การน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการค านวณ ซึง่ค่า R2 ทีไ่ดค้วรมี
ค่าเข้าใกล้ 1 จึงสามารถสรุปได้ว่าฟังก์ชนัตัวแปรสุ่มของ
ปัจจยัการประเมนิดชันีชีว้ดัคุณภาพของมะม่วงไทยดงักล่าว 
สามารถน ามาใช้เพื่ออธิบายระดับความแม่นย าและ
เทีย่งตรงของค่าดชันีชีว้ดัระดบัคุณภาพทีไ่ดจ้ากฟังกช์นัตวั
แปรสุ่มส าหรบัทุกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งได้ดี เนื่องจากค่าที่ได้
จากตวัแปรสุ่มมคีวามสมัพนัธส์อดคล้องกบัขอ้มูลที่ไดจ้าก
ผลการทดลองจริงส าหรบัทุกปัจจยัการประเมินดชันีชี้ว ัด
คุณภาพของมะม่วงไทย 
 
4. ผลการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ได้น าเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคนิค
การจ าลองสถานการณ์แบบมอนตคิารโ์ล เพื่อประเมนิระดบั

คุณภาพของมะม่วงไทยที่ระดบัอุณหภูมิ 30 oC ที่เกิดขึ้น
ช่วงระยะเวลาตัง้แต่การเกบ็เกี่ยวจนถึงการจ าหน่ายสนิคา้
ไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงระดับ
คุณภาพในแต่ละช่วงการจดัเกบ็มะม่วงไทย และน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาประกอบการตดัสนิใจในเชงิธุรกจิหรอืการบรหิาร
จัดการด้านระดับคุณภาพส าหรับมะม่วงไทยได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งในการประเมนิดชันีชี้วดัคุณภาพของมะม่วง
ไทยนัน้ได้มปัีจจยัที่มผีลต่อระดบัคุณภาพอยู่ 3 ปัจจยั คอื 
ปริมาณของแข็งทัง้หมดที่ละลายน ้ าได้ ปริมาณกรดที่
ไทเทรตได ้และความแน่นเนื้อ  โดยมกีารแบ่งระดบัการสกุ
หรอืระดบัคุณภาพออกเป็น 4 ระดบั คอื ระดบัไม่สุก ระดบั
สุกบางส่วน ระดบัสุกพร้อมรบัประทาน และระดบัเน่าเสยี 
ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าผล
การศกึษามาด าเนินการสร้างแบบจ าลองการประเมนิชี้วดั
คุณภาพของมะม่วงไทยที่ระดับอุณหภูมิ 30 oC โดยใช้
เทคนิคการพจิารณาความสอดคลอ้งของการแจกแจงความ
น่าจะเป็นและการทดสอบเชงิตวัเลขดว้ยสมมตฐิานทางสถติิ
โดยการทดสอบโคโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ สามารถ
ด าเนินการสรา้งแบบจ าลองสถานการณ์การประเมนิดชันีชี้
วดัคุณภาพ ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณ
เทยีบกบัค่าพารามเิตอร์ที่ก าหนด และค่าสมัประสทิธิข์อง
การตดัสนิใจ เพื่อสงัเกตพฤตกิรรม ความถูกตอ้ง และความ
แม่นย าของค่าประมาณเทยีบกบัผลการทดลองจรงิของดชันี
ชีว้ดัคุณภาพของมะม่วงไทยทีร่ะดบัอุณหภูม ิ30 oC ซึง่มผีล
การศกึษาดงันี้ 
 1. ฟังก์ชันตัวแปรสุ่มส าหรับทุกปัจจัยการประเมิน
คุณภาพมะม่วงไทย จากผลการพจิารณาความสอดคล้อง
ของการแจกแจงความน่าจะเป็นกบัขอ้มูลที่ได้จากผลการ
ทดลองจริง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฟังก์ชันการ
วิ เคราะห์ตัวแปรน า เข้า  ( Input Analyzer) ได้ผลการ
วเิคราะหด์งัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของฟังกช์นัความน่าจะเป็นส าหรบัทุกปัจจยัทีร่ะดบัอุณหภมู ิ30 oC 

ช่วงเวลา ปัจจยั การแจกแจง ฟังกช์นัการแจกแจง 

1-3 วนั ความแน่นเนื้อ (Firmness) Beta Distribution 4.37 + 6.33 * BETA(1.07, 0.937) 

 ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้(Total (Soluble 
Solids) 

Beta Distribution 4.05 + 6.95 * BETA(0.86, 0.686) 

 ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้(Titratable Acidity) Beta Distribution 0.79 + 1.05 * BETA(1.96, 2.06) 

4-6 วนั ความแน่นเนื้อ (Firmness) Beta Distribution 5 * BETA(0.793, 1.13) 

 ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้(Total (Soluble 
Solids) 

Beta Distribution 8 + 8.95 * BETA(1.37, 1.14) 

 ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้(Titratable Acidity) Normal Distribution NORM(0.733, 0.211) 

7-14 วนั ความแน่นเนื้อ (Firmness) Beta Distribution 0.06 + 0.56 * BETA(2.08, 4.49) 

 ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้(Total (Soluble 
Solids) 

Normal Distribution NORM(15.5, 0.794) 

 ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้(Titratable Acidity) Normal Distribution NORM(0.205, 0.054) 

 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการพิจารณาความ
สอดคลอ้งของฟังกช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นกบัขอ้มลู
ผลการทดลองจริงส าหรบัทุกปัจจยัการประเมินดชันีชี้ว ัด
คุณภาพของมะม่วงที่ระดบัอุณหภูมิ 30 oC ทัง้ความแน่น
เนื้อ ปริมาณของแขง็ทัง้หมดที่ละลายน ้าได้ และปริมาณ
กรดทีไ่ทเทรตได ้สามารถสรุปฟังกช์นัการประเมนิดชันีชีว้ดั
คุณภาพมะม่วงไทยไดด้งันี้ 
 1.1 ฟั งก์ชันการประเมินค่ าความแน่นเนื้ อตาม
ระยะเวลาการจดัเกบ็ที่ระดบัอุณหภูม ิ30 oC สามารถสร้าง
ฟังกช์นัตวัแปรสุม่ได ้ดงัสมการที ่(4) 
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 1.2 ฟังก์ชนัการประเมนิค่าปรมิาณของแขง็ทัง้หมดที่
ละลายน ้าได้ตามระยะเวลาการจดัเกบ็ที่ระดบัอุณหภูม ิ30 
oC สามารถสรา้งฟังกช์นัตวัแปรสุม่ได ้ดงัสมการที ่(5)  
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 1.3 ฟังก์ชนัการประเมินค่าปริมาณกรดที่ไทเทรตได้
ตามระยะเวลาการจดัเกบ็ที่ระดบัอุณหภูม ิ30 oC สามารถ
สรา้งฟังกช์นัตวัแปรสุม่ได ้ดงัสมการที ่(6) 
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 1.4 ฟังก์ชันการประเมินค่าดัชนีชี้ว ัดคุณภาพของ
มะม่วงตามระยะเวลาการจดัเกบ็ทีอุ่ณหภูม ิ30 oC สามารถ
สร้างฟังก์ชันการพยากรณ์ค่าดัชนีชี้ว ัดคุณภาพได้ ดัง
สมการที ่(7) 
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 21
, ,

tN UF  


คอื 
ฟังก์ชันผกผันของการแจกแจงแบบ
ปกต ิดว้ยพารามเิตอร ์ tU ,   และ 2  

30

tTa คอื ปริมาณกรดที่ ไท เทรตได้ที่ ร ะดับ
อุณหภูม ิ30 oC ที่ช่วงเวลาการจดัเกบ็ 
t วนั 

30

tFn คอื ความแน่นเนื้อที่ระดบัอุณหภูม ิ30 oC 
ทีช่่วงเวลาการจดัเกบ็ t วนั 

30

tTss คอื ค่าปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้า
ไ ด้ ที่ ร ะ ดับ อุ ณหภู มิ  30 oC ต า ม
ช่วงเวลาการจดัเกบ็ t วนั 

30

tRI คอื ค่าดชันีชีว้ดัระดบัคุณภาพของมะม่วงที่
ระดับอุณหภูมิ 30 oC ตามช่วงเวลา
การจดัเกบ็ t วนั 

tU คอื ตัว แป รสุ่ ม ที่ มี ก า ร แ จกแจ งแบบ
สม ่าเสมอ ตามช่วงเวลาการจดัเก็บ t 
วนั 

t คอื ระยะเวลาการจดัเก็บสนิค้าตัง้แต่เก็บ
เกีย่วจนถงึเวลาประเมนิ (วนั) 

 2. แบบจ าลองสถานการณ์การประเมินดัชนีชี้ว ัด
คุณภาพของมะม่วงที่ระดับอุณหภูมิ 30 oC จากผลการ
วเิคราะหร์ูปแบบฟังก์ชนัตวัแปรสุ่มและการสรา้งตวัเลขสุ่ม
ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์การประเมนิดชันีชีว้ดัคุณภาพของมะม่วง เพื่อ
สงัเกตพฤติกรรมและความถูกต้องของระดบัคุณภาพของ
มะม่วงที่ระดบัอุณหภูมิ 30 oC ซึ่งเป็นผลลพัธ์ที่ได้จากการ
ประเมินของแบบจ าลองสถานการณ์โดยวิธีมอนติคาร์โล 
เป็นเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยน า
ค่าตัวเลขสุ่มและฟังก์ชันตัวแปรสุ่มที่สอดคล้องกับการ
กระจายขอ้มูลของแต่ละปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งมาจ าลองขอ้มูล
ดชันีชีว้ดัระดบัคุณภาพของมะม่วงภายใต้ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดด้งัตารางที ่3   

 
ตารางที ่3 การจ าลองสถานการณ์การประเมนิคุณภาพของมะมว่งโดยวธิมีอนตคิารโ์ล ทีร่ะดบัอุณหภมู ิ30 oC 

วนัท่ี
จดัเกบ็ 

การสร้างตวัเลขสุ่ม การสร้างค่าตวัแปรสุ่ม 30

tRI  กลุ่มคณุภาพ 
 0,1Fn

tU   0,1Tss

tU   0,1Ta

tU  30

tFn  30

tTss  30

tTa  
1 0.8714 0.5935 0.6390 10.04 8.84 1.40 5.07 Unripe 
2 0.8586 0.4538 0.0439 9.96 7.74 0.91 4.77 Half-Ripe 
3 0.1430 0.7962 0.1585 5.46 10.19 1.04 4.02 Half-Ripe 
4 0.8515 0.5514 0.6601 3.87 13.40 0.82 3.17 Ripe 
5 0.4932 0.7439 0.6845 1.85 14.86 0.83 2.34 Ripe 
6 0.2622 0.0661 0.7570 0.82 9.10 0.88 2.07 Ripe 
7 0.7477 0.2252 0.3119 0.30 14.90 0.18 -1.02 Over-Ripe 
8 0.3360 0.6415 0.2084 0.19 15.79 0.16 -1.67 Over-Ripe 
9 0.7758 0.4485 0.3760 0.31 15.40 0.19 -0.97 Over-Ripe 
10 0.2467 0.9808 0.7681 0.16 17.14 0.24 -1.46 Over-Ripe 
11 0.1282 0.6273 0.1870 0.13 15.76 0.16 -2.05 Over-Ripe 
12 0.4878 0.4283 0.7050 0.22 15.36 0.23 -1.08 Over-Ripe 
13 0.1670 0.0505 0.9070 0.14 14.20 0.28 -1.29 Over-Ripe 
14 0.9672 0.2507 0.6144 0.43 14.97 0.22 -0.45 Over-Ripe 
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 3. การวเิคราะหค์วามถูกต้องของรูปแบบการประเมนิ
ดชันีชี้วดัคุณภาพของมะม่วงที่ระดบัอุณหภูม ิ30 oC จาก
แบบจ าลองสถานการณ์โดยวิธีมอนติคาร์โล มาท าการ
ทดลองภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มา
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลผลการทดลองจรงิ ซึง่หากผลลพัธท์ี่
ได้มคี่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกบัค่าเฉลี่ยของขอ้มูลการทดลอง
จรงิ แสดงว่ารูปแบบการประเมนิมคีวามถูกต้อง สามารถ
น ามาใชป้ระเมนิระดบัคุณภาพของมะม่วงไทยได ้แต่หากมี
ค่าแตกต่างกนั แสดงว่ารูปแบบการประเมนิยงัไม่มคีวาม
แม่นย าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการทดสอบความ
ถูกต้องตามสมมติฐานหลกั (H0) และสมมติฐานรอง (H1) 
ดงันี้ 

H0:  รูปแบบการประเมินดัชนีชี้ว ัดคุณภาพมีความ
เหมาะสมกบัขอ้มลูจรงิ 

H1:  รูปแบบการประเมินดัชนีชี้ว ัดคุณภาพยังไม่
เหมาะสมกบัขอ้มลูจรงิ 

 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ความ
ถูกต้องของรูปแบบการประเมินดัชนีชี้ว ัดคุณภาพของ
มะม่วงไทยทีร่ะดบัอุณหภูม ิ30 oC ณ. ช่วงการจดัเกบ็ 1-3 
วนั, 4-6 วนั, และ 7-14 วนั โดยน าค่าผลลพัธ์ (Output) ที่
ได้จากการจ าลองสถานการณ์มาท าการเปรียบเทียบกบั
ข้อมูลจริงที่ได้จากการทดลอง ซึ่งผลของการวิเคราะห์
ความถูกตอ้งของรปูแบบการประเมนิดชันีชีว้ดัคุณภาพ คอื 
มีค่ า  t-test เท่ ากับ  -0 .3600,  -0.700, และ  0 .1100 
ตามล าดบั ได้ค่า P-value เท่ากบั 0.7200, 0.4950, และ 
0.9140 ตามล าดบั โดยมากกว่าค่าระดบันัยส าคญัที ่0.05 
ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั แสดงว่ารปูแบบการประเมนิมี
ความเหมาะสมกบัขอ้มูลจรงิ ท าใหส้ามารถน ารูปแบบการ
ประเมนิดงักล่าวมาใช้เพื่อการจ าลองสถานการณ์ส าหรบั
การประเมนิคุณภาพของมะม่วงไทยที่ช่วงระยะเวลาการ
จดัเกบ็ 1-14 วนั ได ้
 4. การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนก าลังสองของ
แบบจ าลองสถานการณ์การประเมินคุณภาพของมะม่วง
ไทย ที่ระดบัอุณหภูมิ 30 oC โดยวิธีมอนติคาร์โลภายใต้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้ว ัดระดับคุณภาพของมะม่วง
ไทย แล้วน าผลลพัธท์ีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลจรงิของ
ดชันีชีว้ดัระดบัคุณภาพทีร่ะดบัอุณหภูมเิดยีวกนั วเิคราะห์
ค่าความคลาดเคลื่อนก าลงัสองของผลลพัธ์ที่ได้จากการ

จ าลองสถานการณ์จ านวน n รอบ ทัง้ปัจจยัดา้นความแน่น
เนื้อ, ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได้, ปรมิาณกรด
ที่ไทเทรตได้ และดัชนีชี้ว ัดคุณภาพของมะม่วงไทย ได้
ผลลัพธ์โดยเฉลี่ย  คือ  2.2373 0.2045, 5 .2488 
0.8986 , 0.0435  0.0083 , และ 1.0247  0.1470 
ตามล าดบั 
 5. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (R2) 
ส าหรบัรูปแบบประเมนิค่าดชันีชีว้ดัคุณภาพมะม่วงไทยที่
ระดบัอุณหภูม ิ30 oC เป็นการวเิคราะหค์วามแม่นย า ความ
ถูกต้อง และความสามารถในการพยากรณ์ค่าดัชนีชี้วดั
คุณภาพ ดว้ยเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ ไดม้าจากการ
น าผลลพัธข์องการจ าลองสถานการณ์โดยน าค่าตวัเลขสุ่ม
และฟังก์ชนัตัวแปรสุ่มที่สอดคล้องกบัการกระจายข้อมูล
ของแต่ละปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งมาเปรยีบเทยีบกบัข้อมูลที่ได้
จากการทดลองจริง ซึ่งผลลัพธ์ของค่าสัมประสิทธิก์าร
ตดัสนิใจส าหรบัทุกปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกับการประเมนิดชันีชี้
วดัคุณภาพ ประกอบดว้ย ความแน่นเนื้อ ปรมิาณของแขง็
ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได ้ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได ้และดชันีชี้
ว ัดคุณภาพของมะม่วงไทย โดยเฉลี่ย คือ 0.8080 
0 . 0 4 3 9 , 0.6300  0.0625,  0.8373  0.0331 แ ล ะ 
0.8673 0.0185 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า รูปแบบ
ประเมินค่าดัชนีชี้ว ัดคุณภาพด้านปัจจัยความแน่นเนื้อ 
ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได้ และปรมิาณกรดที่
ไทเทรตได้ ที่ระดบัอุณหภูม ิ30 oC สามารถพยากรณ์ค่า
ดชันีชีว้ดัคุณภาพของมะมว่งไทยไดด้ ีเน่ืองจากค่าทีไ่ดจ้าก
การสรา้งตวัแปรสุ่มมคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัขอ้มูลจรงิ
ของทุกปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิดชันีชีว้ดัคุณภาพ
ของมะม่วงไทยไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 80.80 4.39, 63.00
6.25, 83.73  3.31 และ 86.73 1.85 ซึ่งจากผลการ
ประเมินดังกล่าวท าให้สามารถประเมินค่าดัชนีชี้ว ัด
คุณภาพของมะม่วงไทยได้อย่างถูกต้องแม่นย าและอยู่ใน
ระดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถยอมรบัได ้
 
5. สรปุผลและการอภิปรายผล  
 ผลจากการวิจับพบว่า ระบบการประเมินระดับ
คุณภาพของมะม่วงไทยทีส่อดคล้องกบัการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของมะม่วงไทยเป็นระบบที่น ามาใช้เป็นเครื่องมอื
เพื่อใชด้ าเนินการประมวลผลขอ้มลูดา้นระดบัคุณภาพของ



1496 
 

มะม่วงหลงัการจดัเกบ็ส าหรบัทุกช่วงเวลา ณ อุณหภูม ิ30 
oC โดยน ามาใช้เป็นข้อมูลและสนับสนุนประกอบการ
ตดัสนิใจเพื่อการบรหิารจดัการและปรบัปรุงกระบวนการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถควบคุม
คุณภาพสนิค้า ลดต้นทุนการผลติ และเพิม่ศกัยภาพการ
แข่งขนัของผู้ประกอบการได้ โดยเฉพาะตลาดที่มอี านาจ
การซือ้-ขายสงูและมอี านาจการต่อรองทีแ่ขง็แกร่ง ซึง่การ
จัดเตรียมข้อมูลควบคู่กับการเก็บรักษาและควบคุม
คุณภาพที่ดี สามารถลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่
ผิดพลาดได้ ท าให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการ
แข่งขนัเพิ่มมากขึ้น โดยความสมัพนัธ์ของข้อมูลส าหรบั
ปัจจยัทีม่ผีลต่อระบบการประเมนิระดบัคุณภาพของมะม่วง
ไทย พบว่าปัจจยัด้านความแน่นเนื้อในทุกช่วงระยะเวลา
การจดัเก็บส่วนใหญ่มีการแจกแจงแบบเบต้า ปัจจยัด้าน
ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน ้าไดส้่วนใหญ่มกีารแจก
แจงแบบเบตา้ และปัจจยัดา้นปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตไดส้ว่น
ใหญ่มกีารแจกแจงแบบปกต ิโดยรูปแบบการประเมนิดชันี
ชี้วดัคุณภาพของมะม่วงทีไ่ด้มคีวามแม่นย าและเทีย่งตรง 
สามารถพยากรณ์ค่าดัชนีชี้ว ัดคุณภาพของมะม่วงได้ดี 
เนื่องจากขอ้มูลมคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัขอ้มลูจรงิของ
ทุกปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 อย่างไรกต็าม ระบบยงัมขีอ้จ ากดัอยู่หลายด้าน ส่วน
หนึ่งเกิดจากปริมาณข้อมูลที่ท าการทดลองและจัดเก็บ 
ระดับอุณหภูมิที่ท าการประเมินจากระบบ และความ
หลากหลายของระดับคุณภาพจากการทดลองมีจ านวน
น้อย เนื่องจากการทดลองและจัดเก็บข้อมูลจริงมีอัตรา
ต้นทุนสงู มปีรมิาณผลผลติทีม่จี านวนจ ากดั และมผีลผลติ
ออกมาเป็นช่วงฤดูกาลเท่านัน้ ส่งผลให้ขอ้มูลส าหรบัการ
วจิยัมจี านวนจ ากดั ท าใหร้ะบบการประเมนิระดบัคุณภาพ
สนิค้าเกดิความผดิพลาดและมคีวามเทีย่งตรงอยู่ในระดบั
ปานกลาง ดงันัน้ผู้ประกอบการที่ต้องการน ารูปแบบการ
ประเมนิคุณภาพดงักล่าวไปใชง้านจรงิ ควรท าการทดลอง
เพื่อวดัระดบัคุณภาพสนิคา้ในแต่ละช่วงอายุและระดบัอุณหู
มิการจัดเก็บให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอ 
โดยเฉพาะความหลากหลายของอายุการเกบ็เกีย่วผลผลติ
ต่อระดบัอุณหภูมกิารจดัเกบ็ผลผลติใหม้คีวามหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดของผลลพัธ์ที่ได้จาก
ระบบการประเมินระดับคุณภาพของผลผลิตส าหรับทุก
ช่วงเวลาการจัดเก็บให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
ต่อไป 
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บทคดัยอ่ 
        วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้เพื่อปรบัปรุงกระบวนการผลติธนบตัรโดยการลดของเสยีหลกั 2 ชนิดคอื หมกึ
สว่นเกนิ และการเกดิซบัหลงั โดยเริม่ศกึษาจากกระบวนการผลติหมกึพมิพ ์และกระบวนการพมิพเ์สน้นูนในสภาพ
ปัจจุบนัแล้วท าการค้นหาสาเหตุที่ส าคญัที่จะท าให้เกดิข้อบกพร่องขึน้ ส าหรบัการวเิคราะห์นี้ได้ประยุกต์ใช้การ
วเิคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) ในการหา
สาเหตุของขอ้บกพร่อง โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญของแต่ละแผนกท าการวเิคราะหแ์ละประเมนิเพื่อค านวณค่าล าดบัคะแนน
ความเสีย่ง     (Risk Priority Number : RPN) เพื่อจดัอนัดบัความส าคญัส าหรบัการคดัเลอืกกระบวนการผลติที่
ตอ้งปรบัปรุง ในการวจิยัจะเลอืกการปรบัปรุงกระบวนการผลติทีม่คี่าล าดบัคะแนนความเสีย่งมากว่า 60 ขึน้ไป โดย
ภายหลงัจากการปรบัปรุงกระบวนการผลติโดยน าเทคนิคทางวศิวกรรมอุตสาหการมาใช ้พบว่าสามารถปรบัปรุง
กระบวนการผลติไดด้ขีึน้หมกึสว่นเกนิของเสยีลดลงจากเดมิ 86% และการเกดิซบัหลงัลดลงจากเดมิ 12% 
 
ค าหลกั  หมกึสว่นเกนิ, ซบัหลงั ,กระบวนการผลติธนบตัร,การวเิคราะหข์อ้บกพร่องและผลกระทบ 
 
Abstract 
     The objective of this research is to improve the production of banknotes by reducing the 2 main 
defects of wiping and set-off starting from printing processes. Inks and Intaglio printing processes have 
been studying firstly in order to find the key elements that will increase the defective. For this analysis, 
uses of fault analysis and impact process (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) is employed to find 
the cause of defect by the experts of each department. The Risk Priority Number (RPN) has been 
calculated to rank the priority of the process improvement.  The production process which the value of 
risk guidance over 60 or more will be improved by using industrial engineering tool. It is found that the 
proposed technique can help to improve the production processes. The percentage of defect is reduced 
about 86% in wiping process and the 12% in set-off process. 
 
Keywords: Wiping, Set-off, banknote printing process, FMEA 
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1. บทน า 
 ในการผลติธนบตัรเพื่อน าออกใชห้มุนเวยีนใน
ประเทศไทย การผลติธนบตัรเปรยีบเสมอืนการผลติ
สนิคา้หรอืการผลติภณัฑอ์ย่างหนึ่ง โดยหลกัพืน้ฐานแลว้
ตอ้งมกีารควบคมุการผลติใหม้คีณุภาพทีด่เีป็นทีพ่งึพอใจ
ของประชาชนทัว่ไป และตอ้งบรหิารจดัการผลติใหม้ี
ประสทิธภิาพ เป็นสิง่พมิพม์คี่าทีใ่ชใ้นการแลกเปลีย่นกบั
สนิคา้ไดต้ามความตอ้งการ โดยในการผลติยงัตอ้ง
ค านึงถงึตน้ทุนการผลติ และดว้ยแนวโน้มในการผลติ
ธนบตัรมยีอดการผลติลดลงอย่างต่อเนื่อง    ดว้ยสาเหตุ
หลายประการเช่นมกีารใชร้ะบบ        E–payment , 
Prompt Pay และอื่นฯลฯ มากขึน้  ท าใหก้ารผลติมี
แนวโน้มลดลง ซึง่จะกระทบต่อตน้ทุนการผลติเป็นอย่าง
มาก      จงึมคีวามจ าเป็น ตอ้งลดของเสยีทีเ่กดิจาการ
ผลติธนบตัรใหล้ดลง   เพื่อลดตน้ทุนการผลติธนบตัรให้
คงอยู่ในระดบัต ่า  
     ผู้ท าการศึกษาสนใจแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการผลติธนบตัร เพื่อลดอตัราช ารุดทีเ่กดิขึน้ ซึ่ง
เริม่ตัง้แต่การศกึษาขัน้งานนับกระดาษขาวจนถึงขัน้งาน
พมิพ์เสน้นูนและวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติต่างๆ เช่นกระดาษ , 
หมึกพิมพ์ และอื่นๆ ดังนัน้เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นจึง
จ าเป็นต้องใชห้ลกัการ เทคนิคดา้นวศิวกรรมและแนวคดิ
อย่างเป็นระบบเขา้มาช่วยในการวเิคราะห์และหาสาเหตุ
ของปัญหาเพื่อท าการแกไ้ข 
     งานวิจัยที่ เคยศึกษาผ่านมาที่ เกี่ยวข้องกับหมึก
ส่วน เกินและการซับหลังของหมึกพิมพ์  คุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความเร็ว [1] ดูแล
บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ใหด้แีละอยู่ในสภาพด ี และต้องมกีาร
ฝึกอบรมให้พนักงานสามารถใช้เครื่องจักรได้ถูกต้อง
[2]ปัจจยัที่ท าใหค้วามหนืดลดลงคอืทนิเนอร ์มุมของการ
ปาดหมกึท าโดยการปรบัตัง้ที่เครื่องจกัร การลา้งบลอ็คมี
ขัน้ตอนการท างานมาตรฐาน [3]พื้นผิวกระดาษ ,พื้นผิว
แม่พิมพ์ และความหนาของผวิหมึกช่วยในการยืดเกาะ
ระหว่างหมึก และกระดาษไม่ ให้ เกิดหมึกส่วนเกิน
[4]ความสมัพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และแรงดึงของม้วน
ฟิลม์    พนักงานต้องฝึกอบรมก่อนที่จะได้รับการ
ปฏิบตัิงาน[5] ซึ่งงานวจิยัที่ผ่านมายงัไม่มีการศึกษาถึง

การผลติธนบตัรมากนกั 
     งานวจิยันี้ช่วยลดของเสยีในการผลติธนบตัร ของเสยี
ที่ได้จากขอ้มูลในการผลติมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากหมึก
สว่นเกนิ และการเกดิซบัหลงั ซึง่ใชแ้ผนภูมพิาเรโตในการ
หาของเสียส่วนใหญ่มาท าการแก้ไขและปรับปรุง  ใช้
แผนภูมเิหตุและผลเพื่อระบุสาเหตุที่จะไปใชใ้นการระดม
สมองเพื่อท า FMEA  และท าการใส่คะแนนความเสี่ยง 
เพื่อจดัล าดบัปัจจยัทีต่้องท าการแก้ไขโดยทีจ่ะน าคะแนน
ความเสี่ยง 60 หรือมากกว่าน ามาท าการแก้ไขและ
ปรบัปรุง 
     ในการวจิยันี้ได้เลอืกธนบตัร 20 บาทเพื่อมาท าการ
ลดตัวเสียในการผลิตธนบัตร และเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงของผลติภณัฑท์ัง้หมด 
2. กระบวนการผลิตธนบตัร 
       ในการผลติธนบตัรมอียู่ 6 กระบวนคอื 1.นบักระดาษ
ธนบตัร 2.พมิพส์พีืน้ 3.พมิพเ์สน้นูน 4.ตรวจคุณภาพแผ่น
พมิพ ์5.พมิพเ์ลขหมาย  6.ธนบตัรส าเรจ็รปู 
    การผลติธนบตัรเริม่ตน้จากน ากระดาษธนบตัรทีไ่ดน้ับ
จ านวน 5,000 แผ่น ต่อด้วยการพิมพ์สีพื้นเพื่อให้ได้
ลวดลายทีต่ัง้ใจออกแบบไวใ้นต าแหน่งตรงกนัทัง้ดา้นหน้า
และดา้นหลงัของธนบตัรซอ้นทบักนัสนิท ซึง่เป็นลกัษณะ
ต่อตา้นการปลอมแปลงอย่างหนึ่ง น าแผ่นพมิพท์ีแ่หง้แลว้
เข้าพิมพ์เส้นนูนด้วยเครื่องพิมพ์แบบพิเศษที่ใช้แรงกด
พิมพ์สูงและหมึกพิมพ์ซึ่งมีความเหนียวหนืดสูง และ
ขัน้ตอนตรวจสอบคุณภาพแยกแผ่นพมิพ์ดเีสยีออกจาก
กนั และสง่เขา้พมิพเ์ลขหมายและส่งเขา้ตดัเป็นฉบบัทีข่ ัน้
งานธนบตัรส าเรจ็รูปเพื่อส่งไปยงัฝ่ายจดัการและบรหิาร
ธนบตัร 
3.ปัญหากระบวนการพิมพ ์ 
   ขอ้มูลของการตรวจสอบคุณภาพธนบัตร 20 บาทดัง
แสดงตามแผนภูมพิาเรโต (Pareto Chart) [6] รปูที1่ ของ
เสยีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ขบวนการพิมพ์เส้นนูน 
ของเสยีสว่นใหญ่คอืหมกึสว่นเกนิและซบัหลงั 
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รปูที1่ แผนภมูพิาเรโตแสดงของเสยีของธนบตัร20บาทตามสาเหตุ

ต่าง ๆ 
   โดยแผนภูมพิาเรโตแสดงให้เหน็ถึงปัญหาที่ก่อให้เกดิ
ของเสยีสูงสุด 2 อนัดบัรวมกนัเท่ากบั 82.9 % คือหมึก
สว่นเกนิ 41.7% และซบัหลงั 41.2% และไดน้ า 2 สาเหตุ
หลกัมาเป็นเป้าหมายในการวจิยัเพื่อท าการปรบัปรุงให้
อตัราการเกดิของเสยีลดลง 

 
รปูที ่2 ลกัษณะของหมกึส่วนเกนิ 

 
รปูที ่3 ลกัษณะของการซบัหลงัของหมกึ 

4. การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา  
    โดยใชผ้งัแสดงเหตุและผลหรอืผงักา้งปลา หรอื ผงัอชิิ
กาวา คือภายใต้ ปัญหาหนึ่ งปัญหาควรมีสาเห ตุที่
ก่ อ ให้ เกิด ปั ญ ห าเสมอที่ ส าม ารถศึกษ าผ่ านการ
สังเกตการณ์ห น้างานของผู้ เชี่ยวชาญ  แล้วน ามา
ตัง้สมมติฐานของสาเหตุตามแนวความคิดต่างๆของ
สาเหตุอย่างมีระบบได้ ใช้แสดงความสมัพันธ์ระหว่าง
สาเหตุ และผล หลงัจากนัน้น าสาเหตุต่างๆที่ได้จากผัง

แสดงสาเหตุและผลตามรูปที่ 4 และ 5 ไปท า FMEA ดงั
ตารางที ่2,3 และ 4 

 
รปูที ่4 แผนภมูเิหตุและผลของการเกดิปัญหาหมกึส่วนเกนิ 

รปูที ่5 แผนภมูเิหตุและผลของการเกดิปัญหาซบัหลงั 
5.การวิเคราะหข์อ้บกพรอ่งและผลกระทบ (Failure 
Mode and Effects Analysis,FMEA)     
    การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure 
Mode and Effects Analysis,FMEA  มีจุดมุ่ งหมายคือ
รับรู้และประเมินถึงแนวโน้มของข้อบกพร่องของ
ผลติภัณฑ์  / กระบวนการหนึ่ง และผลกระทบ (Effect) 
จากขอ้บกพร่องดงักล่าวบ่งชี้ถงึการปฏบิตักิารทีส่ามารถ
ก าจดัทิ้ง   หรอืลดโอกาสการเกดิขอ้บกพร่องการด าเนิน
FMEA จะมุ่งเน้นที่การชี้ให้เหน็ถึงคุณลกัษณะของความ
เสยีหายหรือสาเหตุที่จะน า ไปสู่ความเสยีหายทีอาจจะ
เกดิขึน้  (Potential Failure Mode)    จากนัน้จงึจะท าการ
วเิคราะห์ผลกระทบของความเสยีหายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

แผน่ 116918 115510 22367 12854 12551

Percent 41.7 41.2 8.0 4.6 4.5

Cum % 41.7 83.0 90.9 95.5 100.0

ของเสยีธนบัตร 20 บาท Otherหมกึจางหมกึถอนซบัหลงัหมกึสว่นเกนิ
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Monitor         Plate 

            Plate

Monitor                   

                            

                

                      

           

         Pre-wipe
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(Effects Analysis) และสุดท้ายก็เพื่อการน าไปสู่การหา
วิธีป้องกันการเกิดความเสียหายที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น 
(Problems Prevention)    ท าการประเมนิค่าความเสีย่ง 
(Risk)    โดยอาศัยตัวเลขประเมินล าดับก่อนหลังของ
ความเสี่ยง (Risk Priority Number; RPN) คือ   RPN = 
S x O x D [7] 
       โดย S = ความรุนแรง (Severity) 
            O = โอกาสทีเ่กดิขึน้ (Occurrence)  
            D = ความสามารถในการตรวจจบั (Detection)   
6. ขัน้ตอนการวิจยั และผลการทดลอง 
    งานวจิยันี้ได้ท าการวเิคราะห์ปัญหาที่ส าคญัเพื่อที่ใช้
ตัง้ เป้าหมายในการแกปั้ญหาจากแผนภูมพิาเรโต   และ
ใช้แผน ภูมิเหตุ และผลแสดงให้เห็นสาเหตุที่แท้จริงใน
การท าให้เกิด ปัญหา โดยแสดงทุกปัจจัยที่ได้จากการ
ระดมสมองและไดจ้ากงานวจิยัในอดตี[8,9,10,11,12]  
   ท าตาราง FMEA หาสาเหตุและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจยัและใหค้ะนนความเสีย่ง โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญของแต่
ละแผนกและผูเ้กีย่วขอ้งโดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนของ S = 
ความรุนแรง  ใช้ต ามมาตรฐาน  AIAG (Automotive 
Industry Action Group, 2001) O = โอกาสทีเ่กดิขึน้ และ
ตวั D = ความสามารถในการตรวจจบั  
ตารางที ่1 การใหค้ะแนนของโอกาสทีเ่กดิขึน้ และความสามารถใน
การตรวจจบั 

 

ผลจากการทดลองตามทีไ่ดจ้ากการท า FMEA ของหวัขอ้
ทีต่้องท าการปรบัปรุงเนื่องจากค่า RPN เกนิ 60 คะแนน 
ของกระบวนการพมิพเ์สน้นูนอาการหมกึสว่นเกนิมหีวัขอ้
ที่ ต้ อ งป รับ ป รุ ง  6 ข้ อ  แ ล ะอ าก รซับ ห ลัง  3 ข้ อ ,
กระบวนการผลติหมกึพมิพม์หีวัขอ้ทีต่้องท าการปรบัปรุง 
6 ข้อ รวมทั ้งห ม ด  15 หั วข้อ ต ารางที่  2,3 และ 4 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 2 FMEA กระบวนการพมิพ์เส้นนูนอาการขอ้ขดัขอ้งหมกึ
ส่วนเกนิ 

 
 
ตารางที่ 3 FMEA กระบวนการพมิพ์เส้นนูนอาการขอ้ขดัขอ้งซับ
หลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEVOCCDET RPN

ค่าแรงกดระหว่างลกูกลิง้เชด็

หมกึกบั Plate ไมเ่หมาะสม

ประกบัแกนลกูกลิง้เชด็หมกึ

หลวม

7 อุปกรณ์ในอ่างเชด็หมกึช ารดุ 3 5 105 7 2 3 42

7 3 5 105 7 2 3 42

อุณหภมู ิPlate  ไมไ่ดต้าม

มาตารฐาน

7 สถาวะการพมิพไ์มเ่หมาะสม 3 5 105 7 2 3 42ตรวจสอบเมือ่พบปัญหามาก

5 105

พมิพเ์ส้นนูน หมกึส่วนเกนิ

7 2 3

ก าหนดเป็น

มาตรฐาน 

ทุกครัง้ที่ Set

ลกูกลิง้จ่ายหมกึไมไ่ด้

ศนูย์กลาง
ตรวจสอบเมือ่พบปัญหามาก

ตรวจสอบใน

วนั PM

ตรวจสอบเมือ่พบปัญหามาก

3 42

42

ตรวจสอบใน

วนั PM

ใบตรวจสอบ

ทุกวนั

3175

5 105

5 42

ตรวจสอบใน

วนั PM
73

ไมม่กีารควบคุม

ตรวจสอบเมือ่พบปัญหามาก

ควบคุม

ค่าแรงกด

60 Amp

7 2

2

Process Function/ Potential Potential
SEV OCC DET

Potential

D : Detect control
แผน่พมิพเ์กดิ

ของเสยี

RPN
Current Process Control

7 3

5

Actions

Taken
Requirement Failure Mode Causes of P : Prevention control

7

7

ตรวจสอบเมือ่พบปัญหามาก

Failure
Effects of Failure

SEVOCCDET RPN

อุณหภมู ิPlate  ไมไ่ดต้าม

มาตารฐาน

7 3 5 105 7 2 3 42

7 3 5 105 7 2 3 42

ตรวจสอบเมือ่พบปัญหามาก
ตรวจสอบใน

วนั PM

ใบตรวจสอบ

ทุกวนั
7

พมิพเ์ส้นนูน ซบัหลงั
2 3 42

Failure D : Detect control

3 ตรวจสอบเมือ่พบปัญหามาก

Requirement Failure Mode Effects of Failure Causes of P : Prevention control

7
หมกึพมิพต์ดิที่

ดา้นหลงัของอีก

แผน่ท าใหเ้กดิของ

เสยี

ตรวจสอบเมือ่พบปัญหามาก

ก าหนดเป็น

มาตรฐาน 

ทุกครัง้ที่ Set up

Process Function/ Potential Potential
SEV

Potential
OCC

Current Process Control
DET RPN

สถาวะการพมิพไ์ม่

เหมาะสม

Actions

Taken

5 105

ลกูกลิง้จ่ายหมกึไมไ่ด้

ศนูย์กลาง
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ตารางที่ 4  FMEA กระบวนการผลิตหมกึพิมพ์อาการข้อขดัขอ้ง
หมกึพมิพส์่วนเกนิและซบัหลงั 

 
       
 เมื่อท าการเปรยีบเทยีบค่า RPN ที่ก่อนท าการปรบัปรุง
และหลงัท าการปรบัปรุงของทัง้ 15 ขอ้ สรุปค่า RPN หลงั
การปรับปรุงต ่ ากว่า 60 ทัง้ 15 ข้อ ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และท าให้อตัราช ารุดของหมกึส่วนเกนิ และซบั
หลงัลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5  ตารางเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนปรบัปรุงและหลัง
ปรบัปรุง 

 
 
7. สรปุผลการทดลอง  
   การด าเนินงานเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต
ธนบตัร เริม่ต้นด้วยการรวบรวมขอ้มูล จากใบตรวจสอบ
ของห้องตรวจสอบคุณภาพ  หลงัจากนัน้ใช้แผนภูมิพา
เรโตในการตัง้เป้าของการ แก้ปัญหา คือ หมึกส่วนเกิน 
และซบัหลงั การใชแ้ผนภูมเิหตุ และผลในการระบุปัญหา 
โดยตวัแปรทีม่ผีลกระทบมาก และมาท าการปรบัปรุงและ
หาแนวทางแก้ไขโดยใช้ FMEA ภายหลังจากการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติโดยน าเทคนิคทางวศิวกรรมอุต
สาหการมาใช ้พบว่าสามารถปรบัปรุงกระบวนการผลติได้
ดขีึน้ของเสยีทีเ่กดิจากหมกึสว่นเกนิของเสยีลดลงจากเดมิ 
86% และการเกดิซบัหลงัลดลงจากเดมิ 12% 
 
 
 

Actions
Taken SEVOCCDET RPN

5 3 5 75 5 1 3 15

5 3 5 75 5 1 3 15

พมิพแ์ลว้เกดิหมกึส่วนเกนิ 5 3 5 75 5 2 3 30

5 3 5 75 5 2 3 30

แผน่พมิพไ์มแ่หง้ 5 3 5 75 5 2 3 30

5 3 5 75 5 2 3 30
ผูอ้อกสูตรด าเนนิการทดสอบ

ซบัหลงัใหอ้ยู่

ตดิตามอย่าง

ต่อเนื่อง
ซบัหลงั

Stock หมกึนานเกนิไป

ตรวจสอบทุก

 Batch

ตดิตามอย่าง

ต่อเนื่อง

สมบตักิารไหลของหมกึ

พมิพ์

หมกึเหลว หรอืเหนยีว

เกนิไป

ความสามารถในการ

ละลาย Wipe ability

DT ยาวเกนิไป ควบคุม DT ใหอ้ยู่ในขอ้ก าหนด

หมกึละลายไมด่ี
ผูอ้อกสูตรด าเนนิการทดสอบ

ความสามารถในการละลายให้

อยู่ในเกณฑก์ารยอมรบั

แผน่พมิพช์ ารดุจากปัญหา 

Wiping

ตรวจสอบ

หมกึใน Stock

ตรวจก่อน

บรรจุทุก 

Batch

ตรวจสอบตามแผนคุณภาพ
ตรวจสอบทุก

 Batch

ตรวจสอบหมกึที่ใกลห้มดอายุ

ก่อน  ส่งมาใชง้าน

Failure D : Detect control

ไมม่กีารตรวจซ ้า

Requirement Failure Mode Effects of Failure Causes of P : Prevention control
Process Function/ Potential Potential

SEV
Potential

OCC
Current Process Control

DET RPN

สดัส่วนแวก็ซไ์มเ่หมาะสม

สะเกด็หมกึ (Skinning) 

ในถงัหมกึ
พมิพแ์ลว้เกดิหมกึส่วนเกนิ

ผลติหมกึพมิพ์

การแหง้ตวัชา้

ปาดผวิหน้าหมกึพมิพไ์ม่

หมด
พมิพเ์ส้นนูน หมกึส่วนเกนิ แผน่พมิพม์หีมกึส่วนเกนิ ค่าแรงกดระหว่างลกูกลิง้เชด็

ท าใหเ้กดิของเสยี หมกึกบั Plate ไมเ่หมาะสม

ประกบัแกนลกูกลิง้เชด็หมกึ

หลวม

อุปกรณ์ในอ่างเชด็หมกึช ารดุ 105 42

105 42

อุณหภมู ิPlate  ไมไ่ดต้าม

มาตารฐาน

สถาวะการพมิพไ์มเ่หมาะสม 105 42

พมิพเ์ส้นนูน ซบัหลงั อุณหภมู ิPlate  ไมไ่ดต้าม

มาตารฐาน

105 42

สถาวะการพมิพไ์มเ่หมาะสม 105 42

ปาดผวิหน้าหมกึพมิพไ์มห่มด 75 15

75 15

พมิพแ์ลว้เกดิหมกึส่วนเกนิ 75 30

75 30

แผน่พมิพไ์มแ่หง้ 75 30

สดัส่วนแวก็ซไ์มเ่หมาะสม 75 30
การแหง้ตวัชา้

Process Function/ Potential Potential Potential RPN

ก่อนการ

ปรบัปรงุ

Requirement Failure Mode Effects of Failure Causes of

Failure

175 42

105 42

ลกูกลิง้จ่ายหมกึไมไ่ดศ้นูย์กลาง

42105

หมกึพมิพต์ดิที่ดา้นหลงั

ของอีกแผน่ท าใหเ้กอิของ

เสยี
ลกูกลิง้จ่ายหมกึไมไ่ดศ้นูย์กลาง

Stock หมกึนานเกนิไป

105 42

สมบตักิารไหลของหมกึพมิพ์

Viscosity/Tack  ไมด่ี
หมกึเหลว หรอืเหนยีวเกนิไป

DT ยาวเกนิไป

ความสามารถในการละลาย

Wipe ability

แผน่พมิพช์ ารดุจากปัญหา 

Wiping
หมกึละลายไมด่ี

ผลติหมกึพมิพ์

พมิพแ์ลว้เกดิหมกึส่วนเกนิ

    RPN     

หลงัการ

ปรบัปรงุ

ซบัหลงั

สะเกด็หมกึ (Skinning) 

ในถงัหมกึ
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บทคดัยอ่ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลและก าหนดค่าระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสมเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของ
ระบบควบคุมระดบัน ้าอตัโนมตั ิซึง่ประเมนิจากค่าความคลาดเคลื่อนของระดบัน ้าในกระบวนการจากค่าระดบัน ้า
เป้าหมาย ระบบควบคุมทีต่้องการนัน้จะต้องมคี่าความคลาดเคลื่อนดงักล่าวไม่เกนิ 0.25 หน่วย ในขัน้ต้นค่าระดบั
น ้าที่วดัไดจ้ากกระบวนการมคีวามแตกต่างมากเกนิไป ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลติภณัฑ์ และอาจท าให้อายุ
การใช้งานของวาล์วควบคุมสัน้ลง ดงันัน้การออกแบบการทดลอง 2K factorial Design of Experiments (DOE) 
และ Response Surface Methods (RSM)  ถูกน ามาใช้เพื่อระบุปัจจยัที่มีอทิธพิลต่อระบบควบคุมอตัโนมตัิและ
ก าหนดค่าปรบัตัง้ที่เหมาะสมที่สุดส าหรบัปัจจัยเหล่านัน้เพื่อเพิ่มคุณภาพของระบบการควบคุมอัตโนมัติซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ (1)ค่าสดัส่วน (พ-ีProportional) (2)ค่าปรพินัธ ์(ไอ-Integral)  (3)ค่าอนุพนัธ ์(ด-ี
Derivative) 
ผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหท์างสถติชิีใ้หเ้หน็ว่า ค่าพี-Proportional 3.94949 ค่าไอ-Integral 143.202 วนิาท ีและ ค่า
ดี-Derivative 0.0086023 วินาที เป็นค่าระดบัของปัจจยัที่เหมาะสมที่สุดของระบบควบคุมระดับน ้าอตัโนมัติที่
สามารถลดค่าความคาดเคลื่อนของระบบควบคุมระดบัน ้าจาก 0.429 เหลอื 0.0346 
ค าหลกั  การออกแบบการทดลอง ระบบควบคุม พไีอด ี
 
Abstract 
The purpose of this study is to determine the influence factors and the optimal factor settings to improve 
quality of an automatic control system of level evaluated by discrepancy between the process variable 
and the set point of level. The discrepancy of desired quality of the level control system must be less 
than 0.25. Initially, the level process variable was fluctuated over the desired limit that affects quality of 
product and lifetime of control valve. Therefore, the 2k factorial Design of Experiments (DOE) and 
Response Surface Methods (RSM) have been applied to identify the factors that influence the automatic 
control system of the level and determine the optimal settings for those factors to increase quality of the 
level control system. There are three main factors in the level control system including (i) Proportional, (ii) 
Integral, and (iii) Derivative.  
The result from the statistical analysis indicated that 3.94949 of Proportional, 143.202 sec. of Integral and 
0.0086023 sec. of Derivative were the optimal set point that can reduce the discrepancy of the level 
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control system from 0.429 to 0.0346. 
Keywords:  Design of Experiment, Control System, PID 
 
1. บทน า 
 ระบบควบคุมกระบวนการอตัโนมตัไิดถ้กูใชก้นัอย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องควบคุมการ
ท างานของเครื่องจกัรทีม่คีวามซบัซอ้นของระบบควบคุม 
เช่น โรงกลัน่น ้ ามัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และระบบ
ควบคุมฯเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่ างมากต่อการ
ควบคุมกระบวนการผลิต ปัญหาคุณภาพของระบบ
ควบคุมกระบวนการอัต โนมัติ  อาจท าให้ ระดับน ้ า 
อุณหภูม ิหรอื ความดนั มคี่าความคาดเคลื่อนไปจากค่า
เป้าหมายมากเกนิไป ตอบสนองชา้ไป ไม่เสถยีร จะสง่ผล
ใหป้รมิาณการใชพ้ลงังานไอน ้ารอ้น ลม ไนโตรเจน ไฟฟ้า 
ที่มากเกินความต้องการและที่ส าคัญ คือ  อาจท าให้
คุณภาพของผลติภณัฑไ์ม่ไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด 
 จากขอ้มูลรายงานการประเมนิคุณภาพการควบคุม
ของระบบควบคุมกระบวนการอตัโนมตัริะหว่าง มกราคม 
ถงึ พฤษภาคม 2558 ของโรงงานผลติเมด็พลาสติกแห่ง
หนึ่งพบว่าคุณภาพของระบบควบคุมฯโดยเฉลี่ยเท่ากบั 
54.1% ซึ่งน้อยกว่าดัชนีชี้ว ัดผลงานที่ตัง้ไว้คือ 75% 
ดงันัน้ในการศกึษานี้จงึต้องการหาแนวทางการปรบัปรุง
คุณภาพการควบคุมของระบบควบคุมกระบวนการอัต
โนมต้ดิงักล่าว 
 โดยทัว่ไปเมื่อคุณภาพการควบคุมส่วนใดต ่ากว่าที่
ตอ้งการจะมปีรบัตัง้ค่าพารามเิตอรก์ารควบคุมใหม่ ไดแ้ก่ 
ค่าสดัส่วน(พ-ีProportional) ค่าปรพินัธ์(ไอ-Integral) และ
ค่าอนุพันธ์(ดี-Derivative) ในกรณีศึกษานี้ได้เลือกส่วน
ควบคุมระดับน ้าในถังหนึ่งซึ่งมีคุณภาพการควบคุมต ่า
กว่าทีต่้องการเป็นโครงการน าร่อง โดยประยุกต์หลกัการ
ออกแบบการทดลองในการหาค่าปรับตัง้ พี-ไอ-ดี ที่
เหมาะสมซึ่งให้ค่าความคลาดเคลื่อนรวมในการควบคุม
ระดบัน ้าในถงัทีน้่อยทีส่ดุ 
 

2. วตัถปุระสงค ์
    - เพื่อศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อคุณภาพการควบคุม
ของระบบควบคุมระดบัน ้าอตัโนมตั ิ
    - เพื่อก าหนดค่าระดบัปัจจยัที่เหมาะสมเพื่อปรบัปรุง

คุณภาพของระบบควบคุมระดบัน ้าอตัโนมตั ิ
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
1) ขัน้ส ารวจสภาพปัจจุบนัของกระบวนการ 
 ส ารวจคุณภาพการควบคุมของระบบควบคุมจาก
รายงานประจ าเดอืน พบว่าคุณภาพของระบบควบคุมโดย
เฉลี่ยต ่ ากว่าดัชนีชี้ว ัดผลงานที่ตัง้ไว้  และเลือกส่วน
ควบคุมระดบัน ้าในถงัส าหรบักรณีศกึษา 
2) ขัน้การเลือกปัจจัย ระดับ  ขอบเขต และตัวแปร
ตอบสนอง 
 ท าการระดมสมองกบัผูท้ีม่คีวามรูค้วามช านาญเพื่อ
ระบุปัจจยัทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อคุณภาพการควบคุม
ของระบบ และก าหนดตัวแปรตอบสนองส าหรับการ
ทดลอง 
3) ขัน้เลอืกการออกแบบการทดลอง 
 ท าการออกแบบการทดลองโดยใช้การทดลองเชิง
แฟคทอเรียลแบบสองระดับร่วมกับวิธีการพื้ นผิว
ตอบสนอง 
4) ขัน้ท าการทดลอง 
 ท าการทดลองตามแบบแผนการออกแบบการ
ทดลอง และตดิตามกระบวนการอย่างระมดัระวงั   
5) ขัน้วเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติ ิ
 ท าการประเมนิความสามารถของกระบวนการก่อน
ท าการทดลอง  และวิเค ราะห์ผลการทดลองเชิ ง
แฟคทอเรยีลแบบสองระดบัและวธิกีารพืน้ผวิตอบสนอง 
6) ขัน้สรุปผลการทดลอง 
 ท าการทดลองเพื่อยนืยนัผล เปรยีบเทยีบกบัวธิกีาร
ปรบัตัง้ค่าแบบเดมิ และสรุปผล 
 
4. ผลการด าเนินงาน  
1) ผลส ารวจสภาพปัจจุบนัของกระบวนการ 
 จากขอ้มูลรายงานการประเมนิคุณภาพการควบคุม
ของระบบควบคุมกระบวนการอตัโนมตัริะหว่าง มกราคม 
ถงึ พฤษภาคม 2558 ของโรงงานผลติเมด็พลาสติกแห่ง
หนึ่งพบว่าคุณภาพของระบบควบคุมฯโดยเฉลี่ยเท่ากบั 
54.1% ซึ่งน้อยกว่าดชันีชี้วดัผลงานที่ตัง้ไว้คอื 75% ผล
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ของระบบควบคุมทีไ่ม่มคีุณภาพท าใหย้ากต่อการควบคุม
กระบวนการในการผลติเมด็พลาสติก ฝ่ายผลติต้องคอย
เฝ้าตดิตามและเฝ้าระวงัไม่ให้ระบบควบคุมออกนอกการ
ควบคุม และบ่อยครัง้ทีร่ะบบควบคุมออกนอกการควบคุม
ท าให้ต้องทดแทนระบบควบคุมแบบอตัโนมัติด้วยการ
ควบคุมโดยพนักงานที่รบัผดิชอบแทนซึ่งท าให้เสยีเวลา
และยากต่อการควบคุม ในกรณีศึกษานี้ได้เลือกส่วน
ควบคุมระดับน ้าในถังหนึ่งซึ่งมีคุณภาพการควบคุมต ่า
กว่าทีต่อ้งการเป็นโครงการน าร่อง 
2) ผลการวิเคราะห์เลือกปัจจยั ระดับ ขอบเขต และตัว
แปรตอบสนอง 
 จากปัญหาการควบคุมระดบัน ้าในถงั ไดร้ะดมสมอง
กบัผู้ที่มีความรู้ความช านาญทัง้ฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อม
บ ารุงทีด่แูลรบัผดิชอบในระบบควบคุมของโรงงานดว้ยวธิ ี
5W1H พบว่าคุณภาพของระบบควบคุมต ่ าเนื่ องจาก
ปัจจัยค่าพารามิเตอร์การควบคุมพี-ไอ-ดี ของระบบ
ควบคุมไม่เหมาะสมกบัการท างานของกระบวนการ ใน
การทดลองเพื่อหาค่าระดบัปัจจยัที่เหมาะสมได้ก าหนด
ช่วงระดับปัจจยัดงัตารางที่ 1 โดยพิจารณาจากช่วงค่า
ปรบัตัง้พ-ีไอ-ด ีของส่วนควบคุมระดบัน ้าอื่นที่มคีุณภาพ
การควบคุมเกนิ 75% 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการ
ทดลอง 

ปัจจยั 
ระดบัปัจจยั 

ต ่า กลาง สงู 
ค่าสดัส่วน (พ-ีProportional) 1 3 5 
ค่าปรพินัธ ์(ไอ-Integral)  3 176.5 350 
ค่าอนุพนัธ ์(ด-ีDerivative) 0 0.5 1 
 
 ตวัแปรตอบสนองของการทดลองคอื ค่าทีบ่่งบอกถงึ
คุณภาพการควบคุมระดบัน ้าในถงัซึ่งขึน้อยู่กบั ค่าความ
แม่นย าของระดับน ้าที่ได้ ความเร็วการตอบสนอง และ
ความเสถียรของระบบควบคุม ซึ่งลกัษณะทางคุณภาพ
ของระบบควบคุมเหล่านี้จะสามารถประเมินได้จาก ค่า
ความคลาดเคลื่อนโดยรวมของการควบคุมระดบัน ้าในถงั
ซึง่หาจากพื้นที่ใต้กราฟของค่าความแตกต่างระหว่างค่า
ระดับน ้าเป้าหมาย(Set point) กับระดับน ้าที่ได้(Actual 
level) ดงัรปูที ่1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 แสดงค่าความคลาดเคลือ่นโดยรวมการควบคุมระดบัน ้าใน
ถงั 

 
3) ผลการวเิคราะหค์วามสามารถของกระบวนการ 
 พื้นที่ใต้กราฟของค่าความคลาดเคลื่อนโดยรวมฯ
ส าหรบัตวัแปรตอบสนอง(Y) ถูกบนัทกึ 50 ขอ้มูลๆ ละ 5 
นาทเีพื่อประเมนิความสามารถของกระบวนการควบคุม
ก่อนการออกแบบการทดลอง  
 

 
รปูที ่2 วเิคราะหค์วามสามารถของกระบวนการควบคุม 

 
 จากรูปที่  2 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ
กระบวนการควบคุมด้วยการทดสอบ Anderson-Darling 
Test[1] พบว่าค่า P-Value = 0.221 ซึ่งมากกว่า α = 
0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 ว่าขอ้มลูมกีารแจกแจงแบบ
ปกต ิ
 จากผลการวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
ควบคุมระดบัน ้าในถงัพบว่าโดยเฉลีย่ค่าความคาดเคลื่อน
โดยรวม เท่ ากับ  0.3543 ค่ าความผันแปรระยะสั ้น 
(StDev(Within)) มีค่าเท่ากับ 0.0629 และค่าความผันแปร
ระยะยาว (StDev(Overall)) มีค่าเท่ากับ 0.0775 จากการ
ประเมนิ พบว่า ค่า Cp = 0.66 ในขณะทีค่่า Cpk = -0.55  
ซึ่งมีค่ าต ่ ากว่า Cp มากแสดงว่าความสามารถของ
กระบวนการยงัท าได้ไม่เหมือนกบัที่ออกแบบไว้[2] และ
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เมื่อพิจารณาจะพบว่าค่า Cpk ดังกล่าวมาจากค่า CPU 
แสดงว่ากระบวนการเกดิการเลื่อนตวัไปทางขวาของช่วง
สเปคซึ่งจะพบว่าค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนโดยรวมของ
กระบวนการควบคุม 0.3543 มคี่าสงูเกนิกว่าสเปคทีม่คี่า
ไม่เกนิ 0.25 
4) ผลการออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง 
 การออกแบบการทดลองนี้ได้ศึกษาผลต่อตัวแปร
ตอบสนอง(Y) คอื ค่าความคลาดเคลื่อนโดยรวมของการ
ควบคุมระดบัน ้าในถังจากปัจจยัของค่าพารามิเตอร์การ
ควบคุมพี-ไอ-ดีทัง้ 3 ได้แก่ ค่าสดัส่วน(พี-Proportional) 
ค่าปริพันธ์(ไอ-Integral) และค่าอนุพันธ์(ดี-Derivative) 
ส าหรับกรณีศึกษานี้ ได้ใช้วิธีออกแบบการทดลองเชิง
แฟคทอเรยีลแบบสองระดบั เพื่อศกึษาอทิธพิลหลักและ
อทิธพิลร่วมระหว่างปัจจยัต่างๆ ในเบื้องต้น และเพิม่จุด
กึ่งกลาง 10 จุด เพื่อพิจารณาความสมัพนัธ์เชิงเสน้โค้ง
(Curvature) ของตัวแบบ จากผลการหาจ านวนการ
ทดลองที่ เหมาะสมดังรูป 3 ความเที่ยงตรงของการ
ควบคุมกระบวนส าคญัมากจงึก าหนดให้มกีารทดลองซ ้า 
10 ครัง้ ทีอ่ านาจการทดสอบ (Power of the test) 0.9 จะ
สามารถตรวจสอบผลของ Effect ได้ที่ 0.0569 ซึ่งน้อย
กว่าค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของกระบวนการ 0.0775  
 

 
รปูที ่3  ผลการวเิคราะหห์าจ านวนการทดลองซ ้าทีเ่หมาะสม 

 
5) ผลการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลแบบสองระดบั (First 
order model) 
 การออกแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลแบบสอง
ระดบั ส าหรบัศกึษา 3 ปัจจยั ท าทดลองซ ้า 10 ครัง้ และ
เพิม่จุดกึง่กลาง 10 จุด จ านวนการทดลองในเบือ้งตน้รวม
ทัง้สิน้ 90 การทดลอง และด าเนินการทดลองเป็นแบบสุม่  

 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบการ
ทดลองโดยการวเิคราะหส์่วนตกค้าง(Residual) แสดงดงั
รปูที ่4  
 

 
รปูที ่4 แสดงผลการทดสอบความถูกตอ้งของการทดลองเชงิ

แฟคทอเรยีลแบบสองระดบั 
 

 การตรวจสอบความเป็นปกติของการแจกแจงของ
ส่ วนตกค้ างและจากการทดสอบความปกติด้ วย 
Anderson-Darling Test พบว่าค่า P-Value = 0.06 ซึ่ง
มากกว่า α = 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 ว่าผลการ
ทดลองเป็นปกต ิ
 การตรวจสอบความมีเสถียรของความแปรปรวน
ของส่วนตกค้างและจากการทดสอบความเท่ากันของ
ความแปรปรวนด้วย Bartlett’s Test[1] พบว่าค่า P-
Value = 0 .897 ซึ่ งม ากกว่ า  α = 0 .05  จึงยอม รับ
สมมติฐาน H0 ว่าความแปรปรวนแต่ละระดบัของปัจจยั
การทดลองไม่แตกต่างกนั 
 การตรวจสอบความเป็นอิสระของการทดลองโดย
พิจารณาการกระจายตัวของส่วนตกค้างเทยีบกบัล าดบั
การทดลอง และจากการทดสอบความเป็นอสิระดว้ย Run 
Test[1] พบว่าค่า P-Value = 0.639 ซึ่งมากกว่า α = 
0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 ว่าผลการทดลองเป็นอสิระ 
 

 
รปูที ่5 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของการทดลองเชงิ

แฟคทอเรยีลแบบสองระดบั 
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จากรูปที่ 5 พบว่าปัจจยัค่าสดัส่วน(พี-Proportional) ค่า
ปริพันธ์ (ไอ -Integral) ค่าอนุพันธ์ (ดี-Derivative) และ
อทิธิพลร่วมของปัจจยั PI มผีลต่อตัวแปรตอบสนอง(Y) 
อย่างมีนัยส าคญัด้วยค่า P-Value น้อยกว่า 0.05  (α = 
0.05) แต่รูปแบบของความสมัพนัธ์นัน้มลีกัษณะเชงิเสน้
โค้งอย่างมนีัยส าคญัโดยค่า P-Value ของความสมัพนัธ์
เชงิเสน้โคง้ (Curvature) มคี่าน้อยกว่า 0.05  (α = 0.05) 
แสดงว่าความแตกต่างระหว่างจุดกึ่งกลางของระนาบ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั ดงันัน้การสร้าง frist order 
model ของการทดลองนัน้ไม่เหมาะสม จึงต้องท าการ
วเิคราะหห์ารปูแบบทางคณิตศาสตรว์ธิอีื่นต่อไป 
6) การทดลองวิธีการพื้นผิวตอบสนอง (Response 
Surface Methodology, RSM) 
 การทดลองก่อนหน้าท าให้ทราบว่าตัวแบบ Frist 
order model ไม่ เพี ย งพ อ เนื่ อ ง จ าก เกิ ด ลั ก ษ ณ ะ
ความสมัพนัธ์เชงิเสน้โค้งของปัจจยั จงึด าเนินการหาตัว
แบบที่เหมาะสมด้วยการทดลองส าหรับสร้างตัวแบบ 
second order model โดยเลอืกการทดลองแบบ Central 
Composite Design (CCD) แบบ Face-centered[3], [4] 
การทดลองจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่-
1(factorial run) เป็นการทดลองเชิงแฟคทอเรียบแบบ
สองระดบั 3 ปัจจยั ส่วนที่-2(center point run) เป็นการ
ทดลองที่จุดกึ่งกลางของปัจจยั และส่วนที่-3(alpha run) 
เป็นชุดการทดลองที่ออกแบบให้เกดิคุณสมบตัิการหมุน 
ส าหรับ  Face-centered CCD ค่า alpha = ±1 ผลการ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบการทดลองโดยการ
วเิคราะหส์ว่นตกคา้ง(Residual) แสดงดงัรปูที ่6  
 

 
รปูที ่6 แสดงผลการทดสอบความถูกตอ้งของการทดลอง Face-

centered CCD 
 

 การตรวจสอบความเป็นปกติของการแจกแจงของ
ส่ วนตกค้ างและจากการทดสอบความปกติด้ วย 
Anderson-Darling Test พบว่าค่า P-Value = 0.143 ซึ่ง
มากกว่า α = 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 ว่าผลการ
ทดลองเป็นปกต ิ
 การตรวจสอบความมีเสถียรของความแปรปรวน
ของส่วนตกค้างและจากการทดสอบความเท่ากันของ
ความแปรปรวนดว้ย Bartlett’s Test พบว่าค่า P-Value = 
0.755 ซึง่มากกว่า α = 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 ว่า
ความแปรปรวนแต่ละระดับของปัจจัยการทดลองไม่
แตกต่างกนั 
 การตรวจสอบความเป็นอิสระของการทดลองโดย
พิจารณาการกระจายตัวของส่วนตกค้างเทยีบกบัล าดบั
การทดลอง และจากการทดสอบความเป็นอสิระดว้ย Run 
Test พบว่าค่า P-Value = 0.208 ซึ่งมากกว่า α = 0.05 
จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 ว่าผลการทดลองเป็นอสิระ 
 

 

 
รปูที ่7 ผลการวเิคราะหต์วัแบบ second-order model ของการ

ทดลอง Face-centered CCD 
 

 การวเิคราะหห์าตวัแบบส าหรบัการพยากรณ์ตวัแปร
ตอบสนอง(Y) หรือค่าความคาดเคลื่อนโดยรวมของ
กระบวนการควบคุมจากปัจจัยของค่าพารามิเตอร์การ
ควบคุมพ-ีไอ-ด ีดว้ยวธิพีืน้ผวิตอบสนอง โดยเลอืกปัจจยั
ที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนัยส าคญั ส าหรบัตัว
แบบทีเ่หมาะสมแสดงดงัรปูที ่7  
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7) การก าหนดค่าปัจจยัทีเ่หมาะสมในการทดลอง 
 ใชต้วัแบบจากรูปที ่7 เพื่อหาค่าปรบัตัง้พารามเิตอร์
การควบคุมพ-ีไอ-ดทีี่เหมาะสมของแต่ละปัจจยัเพื่อใหไ้ด้
ค่าความคาดเคลื่อนโดยรวมของกระบวนการควบคุมที่
น้อยที่สุดดังรูปที่ 8 ค่าปรับตัง้ที่ เหมาะสมส าหรับค่า
สัด ส่ ว น (พี -Proportional)=3.9495 ค่ า ป ริพั น ธ์ (ไ อ -
Integral)= 143.202 แ ล ะค่ า อ นุ พั น ธ์ (ดี -Derivative)= 
0.0086 
 

 
รปูที ่8 แสดงค่าระดบัปัจจยัส าหรบัปรบัตัง้พารามเิตอรก์ารควบคุม  

(พ-ีไอ-ด)ี ทีเ่หมาะสม 
 

8) การทดสอบเพื่อยนืยนัผล 
 ด าเนินการทดสอบการปรบัตัง้ค่าพารามิเตอร์การ
ควบคุมพี-ไอ-ดีของระบบควบคุมระดับน ้ าในถังโดย
เปรยีบเทยีบผลการปรบัตัง้ค่าแบบเริม่ต้น (PID-default) 
การปรบัตัง้ค่าโดยพนกังานผูร้บัผดิขอบ(PID-tuning) และ
การปรบัตัง้ค่าด้วยการออกแบบการทดลอง (PID-DOE)     
ท าการทดลองแบบละ 15 ครัง้ จากผลการทดสอบการ
ปรับตัง้ค่าทัง้สามแบบ พบว่าโดยเฉลี่ยค่าความคาด
เคลื่อนโดยรวมของระบบควบคุมมคี่า 0.429 0.244 และ 
0.0346 ตามล าดับ และรูปที่ 9 ได้แสดงให้เห็นว่าการ
ปรบัตัง้ค่าดว้ยวธิกีารออกแบบการทดลองสามารถลดค่า
ความคาดเคลื่อนโดยรวมของระบบไดอ้ย่างมนียัส าคญั 
 

 
รปูที ่9 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าความคาดเคลือ่นโดยรวมฯของ

การปรบัตัง้แบบต่างๆ 
 
5. สรปุผลการทดลอง 
 การประยุกต์หลกัการออกแบบการทดลองในการหา
ค่าปรบัตัง้พ-ีไอ-ดทีีเ่หมาะสมซึง่ใหค้่าคาดเคลื่อนโดยรวม
ในการควบคุมระดับน ้าในถังที่น้อยที่สุด ได้ด าเนินการ
ตามการทดลองทีไ่ดอ้อกแบบไว ้วเิคราะหแ์ละสรุปผลการ
ทดลองเชิงสถิติ  โดยค่าระดับปัจจัยของการปรับตัง้
ค่าพารามิเตอร์การควบคุมพี-ไอ-ดีที่เหมาะสม สรุปได้
ดงันี้  
 - ค่าสดัสว่น(พ-ีProportional) =3.9495  
 - ค่าปรพินัธ(์ไอ-Integral) = 143.202  วนิาท ี
 - ค่าอนุพนัธ(์ด-ีDerivative) = 0.0086 วนิาท ี
 จากการทดสอบเปรยีบเทยีบระหว่างวธิกีารปรบัตัง้
ค่าด้วยการออกแบบการทดลองกับการปรบัตัง้ค่าด้วย
พนักงาน พบว่าการปรบัตัง้ดว้ยการออกแบบการทดลอง
สามารถเพิม่คุณภาพของระบบควบคุมได ้จากการลดค่า
ความคาดเคลื่อนโดยรวมของระบบลงจาก 0.244 เป็น 
0.0346 หรอืคดิเป็น 85% ทีล่ดลง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยันี้ส าเรจ็ได้ด้วยความช่วยเหลือของบุคคล
หลายฝ่ายขอขอบคุณภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอบคุณบริษัท
กรณีศกึษาทีอ่นุญาตใหด้ าเนินการศกึษานี้ รวมทัง้บุคคล
ที่ยงัไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ที่คอยให้การสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ คณะผู้วจิยัจงึใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้
ณ โอกาสนี้ 
 
 

PID-DOEPID-TuningPID-Default

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

D
a

ta

Boxplot of PID-Default, PID-Tuning, PID-DOE



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

1510 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Douglas C. Montgomery, Applied Statistics and 

Probability for Engineers, 3rd ed. New York: 
John Wiley & Sons, Inc., 2003 

[2] Dale H. Besterfield, Quality Control, 6th ed. New    
York: Pearson Education International, 2001. 

[3] ปารเมศ  ชุตมิา. 2545. การออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรม , พิมพ์ครัง้ที่ 1, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

[4] Douglas C. Montgomery, Design and Analysis of 
Experiment, 8th ed. New York: John Wiley & 
Sons, Inc., 2013 

 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม่ 

 

1511 
 

การลดของเสียกระบวนการฉีดขวดพลาสติก กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตขวดพลาสติกขนาดย่อม 

Defective Reduction in Bottle Injection Process: A Case Study of  
SME Bottle Production Factory 

 
เอราวลิ ถาวร1* และ นทัธิธ์นนท ์ พงษ์พานิช2 

1สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
2สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

E-mail: erawin.th@gmail.com* 
 

Erawin Thavorn1* and Nuttanon Pongpanit2 
1Department of Industrial Engineering, School of Engineering, University of Phayao 

2Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, University of Phayao 
E-mail: erawin.th@gmail.com* 

 
บทคดัยอ่  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียของกระบวนการฉีดขวดพลาสติก ขนาด 220 มิลลิลิตร กรณีศึกษา
โรงงานผลติขวดพลาสตกิขนาดย่อม จงัหวดัล าปาง จากการเกบ็ขอ้มูลพบว่าเกดิของเสยีเฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากบั 29.82%  
ดงันัน้ผู้วจิยัจึงประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านคุณภาพต่าง ๆ เช่น การวเิคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ เครื่องมือ
คุณภาพ 7 ชนิด เป็นต้น เพื่อคน้หาสาเหตุและวธิกีารแก้ไขที่ถูกต้องและเหมาะสม ผลการด าเนินการพบว่า สามารถ
คน้หาสาเหตุและก าหนดมาตรการแกไ้ขไดค้อื 1.) การปรบัปรุงระบบลมอดัอากาศเครื่องฉีดขวด 2.) บ ารุงรกัษาเครื่อง
ฉีดขวดและจดัท าแผนบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัรวมถึงอบรมการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 3.) การปรบัปรุงระบบการวดัและ
อบรมวธิกีารวดัที่ถูกต้อง 4.) จดัท ามาตรฐานและอบรมการควบคุมคุณภาพกระบวนการฉีดขวด 5.) จดัท าขัน้ตอน
ปฏิบตัิงานมาตรฐาน และ 6.) อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการผลิตแก่พนักงานในรูปแบบฝึกอบรมขณะ
ปฏบิตังิาน จากการด าเนินการปรบัปรุงตามมาตรการ พบว่า สามารถลดของเสยีเฉลีย่ต่อเดอืนเหลอืเพยีง 14.44% หรอื
คดิเป็น 48.42% ซึง่สามารถลดตน้ทุนไดเ้ท่ากบั 180,835 บาทต่อปี 
ค าหลกั ของเสยี, กระบวนการฉีดขวดพลาสตกิ, การแกปั้ญหาคุณภาพ 
 
Abstract 
The aim of this research was to reduce defectives in injection process for a SME plastic bottle factory in 
Lampang province. The data collected from the factory suggested that the average plastic injection defectives 
were about 29.82% per year. Therefore, to analyze root causes of defectives and appropriate solutions, the 
quality control tools such as FMEA and 7 QC tools used in this study. After collection and analysis of all 
relevant information, the solutions are as follows: 1) improving compressed air system performance for the 
bottle injection machine; 2) maintaining the injection machine, and preparing and training preventive 
maintenance; 3) improving the measurement system and providing training for operators; 4) preparing and 
training quality control standards for the injection process; 5) preparing work instructions; and 6) providing on-
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the-job training (OJT) on the bottle production for employees. By applying these solutions to the 
manufacturing processes, it was found that the average defectives were reduced to 14.44% per year 
(48.42%) so that the production costs saving around 180,835 baht per year. 
Keywords: Defective, Bottle injection process, Quality problem solving 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมผลติภณัฑพ์ลาสตกิมแีนวโน้ม
เพิ่มขึน้ในทุกๆ ปี โดยไตรมาส 1 ปี 2559 ด้านการผลติ
ขยายตัวร้อยละ 11.87 เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงปีที่ผ่าน
มา และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า ขยายตัวร้อยละ 
9.16 เนื่ องจากการผลิตและจ าหน่ายในประเทศของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เติบโตมากกว่าไตร
มาสทีผ่่านมา [1] ท าให้สถานประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างก็ต้องปรบัตัวเพื่อ
รองรบัก าลงัการซื้อของตลาดให้มากขึ้น ดังเช่น สถาน
ประกอบการตัวอย่างเป็นอุตสาหกรรมผลิตขวดน ้ า
พลาสตกิ ฝาพลาสตกิ ถงัพลาสตกิ เป็นต้น สถานทีต่ัง้อยู่
จงัหวดัล าปาง ลูกคา้ส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศ มีความประสงค์ที่จะปรับปรุง
กระบวนการผลติใหส้ามารถรองรบัตลาดและมมีาตรฐาน
ให้มากขึ้น  โดยปัจจุบัน ปัญหาที่ ส าคัญ ของสถาน
ประกอบการนี้คอืเกดิของเสยีจ านวนมาก ส่งผลใหต้้นทุน
สงูขึน้ ก าไรลดลง   
 จากปัญหาดงักล่าวผู้วจิยัจงึได้เขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาของสถานประกอบการดงักล่าว โดยการ
ลดของเสียกระบวนการผลิตขวดพลาสติกลงด้วยการ
ประยุกต์ใชท้ฤษฎต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการแกไ้ขปัญหา
ทางคุณภาพคุณภาพเช่น การวเิคราะห์ข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ เครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ เป็นต้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงจดัท า
เป็นมาตรฐานการท างานและอบรมพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป  อันส่งผลให้สถาน
ประกอบการเกิดความน่าเชื่อถือ ของเสยีลดลง มีก าลงั
การผลติที่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาดและเป็นที่
รูจ้กัของตลาดมากขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่มูลค่าของสนิค้า
และสามารถลดตน้ทุนการผลติลงได ้
 
 
 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 เครือ่งมอืคณุภาพ 7 ชนิด [2] 
 เครื่องมอืคุณภาพ 7 ชนิด นิยามโดย ดร.คาโอรุ อชิิ
กาวา โดยเชื่อว่า “90% ของปัญหาทัง้หมดสามารถแกไ้ข
ได้ ด้วยการประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืคุณภาพทัง้ 7 ชนิด” ซึ่ง
ก ารค วบคุ ม คุ ณ ภ าพ นั ้น ต้ อ งอ าศัย ก ารค วบ คุ ม
กระบวนการเชิงสถิติเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่ อง ให้กระบวนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงและมี
สมรรถภาพสูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือควบคุม
คุณภาพ 7 ชนิด ไดแ้ก่  1.) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 
คือ เครื่องมือชนิดแรกที่ใช้ส าหรับแก้ปัญหา โดยเป็น
เครื่องมือที่ช่วยเก็บข้อมูลที่สนใจ 2.) ผังเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) หรอืเรยีกไดอ้กีชื่อหนึ่งว่า
แผนผังก้างปลา เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ส าหรับ
วเิคราะหข์อ้มลู โดยการพจิารณาสาเหตุทีม่ผีลต่อลกัษณะ
ทางคุณภาพของปัญหาที่สนใจ 3.) แผนภูมิพาเรโต 
(Pareto Diagram) คือ เครื่องมือที่ชี้ ให้ เห็นถึงปัญหา
ส าคัญจริง ๆ มาจากจากไม่กี่สาเหตุ และปัญหาที่มี
ความส าคญัน้อยเกดิจากสาเหตุมากมาย ดงันัน้ไม่ควรที่
จะเลือกแก้ทุกสาเหตุให้หมดแต่เลือกแก้เฉพาะสาเหตุ
หลกัทีส่ าคญั  4.) ฮสีโตแกรม (Histogram) คอื แผนภาพ
แบบแท่งที่แสดงกระจายตัวของข้อมูล สามารถน าไป
วิเคราะห์ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลได้  5.) 
แผนภาพกระจาย (Scatter Diagram) คอื เครื่องมือที่ใช้
หาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูล 2 ชุด 6.) แผนภูมคิวบคุม 
(Control Chart) คื อ  เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ เ ฝ้ า ติ ด ต า ม
กระบวนการผลติทีก่ าลงัด าเนินการผลติอยู่ โดยสามารถ
ระบุไดว้่ากระบวนการทีผ่ลติอยู่นัน้อยู่ภายใต้การควบคุม
หรอืไม่ และ 7.) กราฟ (Graph) คือ เครื่องมือที่ช่วยใน
การน าเสนอข้อมูลให้ผู้อ่านได้เขา้ใจได้ด ีสะดวกต่อการ
แปลความหมาย 
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2.2 การวิเคราะหข์้อบกพรอ่งและผลกระทบ 
 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure 
Mode and Effects Analysis; FMEA) ท าเพื่อชีใ้ห้เหน็ถึง
คุณลักษณะของความเสียหายหรือสาเหตุที่จะน าไปสู่
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  สามารถรับรู้ผลกระทบ
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จากคะแนนตัวเลข
ล าดบัความเสีย่ง (Risk Priority Number; RPN) แสดงดงั
สมการที ่1 

 
RPN = S X O X D  (1) 

 
 โดยที่ S คือ คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ 
(Severity) O คือ คะแนนโอกาสการเกิด (Occurrence) 
และ D คอื การตรวจจบั (Detection) [3] ซึ่งงานวจิยันี้ได้
ก าหนดค่าคะแนนของแต่ละชนิดจะมคี่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 
10 คะแนน ดงันัน้ท าใหค้่า RPN กจ็ะมคีะแนนอยู่ระหว่าง 
1 ถึง 1,000 คะแนน [4] หากพบว่ากระบวนการใดมีค่า 
RPN สงูทีส่ดุ กระบวนการนัน้จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขอย่าง
เร่งด่วนส่วนกระบวนการใดที่ได้ค่า RPN รองลงมา 
กระบวนการนัน้กจ็ะไดร้บัการแกไ้ขในล าดบัถดัไป  
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 เกบ็ข้อมูลและส ารวจกระบวนการผลิต 
 เกบ็ขอ้มูลและส ารวจกระบวนการผลติส าหรบัน ามา
วเิคราะหด์ว้ย FMEA เพื่อหากระบวนการทีม่คีวามเสีย่งที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผู้วิจ ัยจะ
เลอืกแกปั้ญหากระบวนการทีม่คีวามเสีย่งสงูสุด (คะแนน  
RPN สงูสุด) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศวิชั แกว้วงศา 
และคณะ รวมถึงอัจฉรียา วังวิเศษและคณะ [5-6] ที่
ประยุกต์ใช้ FMEA เพื่อคดัเลอืกปัญหาและน ามาก าหนด
มาตรการแกไ้ขต่อไป  
3.2 การวิเคราะหส์าเหต ุ
 วเิคราะห์หาสาเหตุของเสยีด้วยการระดมความคิด
ร่วมกบัผูป้ระกอบการ หวัหน้าและพนักงานฝ่ายผลติ โดย
การสร้างแผนภาพเหตุและผล ที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
คุณภาพ 7 ชนิด  สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีลักษณะ
ใกลเ้คยีงกนัของพเิชฐและคณะทีใ่ช้แผนภาพเหตุและผล
ในการหาสาเหตุของเสยีกระบวนการฉีดโมล [7]  

3.3 การก าหนดมาตรการปรบัปรงุแก้ไข 
 ผูว้จิยัไดร้่วมกบัผูป้ระกอบการ หวัหน้าและพนกังาน
ฝ่ายผลิต คัดเลือกสาเหตุที่ส าคัญที่สุดที่สามารถน ามา
แก้ไขปัญหาได้อย่างเร่งด่วน โดยก าหนดเป็นมาตรการ
แกไ้ขทีถู่กตอ้งและเหมาะสม และด าเนินการปรบัปรุงตาม
มาตรการ 
3.4 เปรียบเทียบผลการปรบัปรงุ 
 เกบ็ขอ้มูลของเสยีหลงัการปรบัปรุงจ านวน 3 เดอืน 
เพื่อมาเปรยีบเทียบกบัก่อนปรบัปรุง โดยเป้าหมายการ
ปรบัปรุงก าหนดใหส้ามารถลดของเสยีไดอ้ย่างน้อย 20% 
และสุดท้ายจัดท าเป็นวิธีการท างานมาตรฐานเพื่อให้
พนกังานน าไปปฏบิตัป้ิองกนัการเกดิของเสยีไดใ้นอนาคต 
รวมถึงตัง้เป้าหมายการลดของเสยีเพิม่ขึน้ เพื่อเป็นการ
ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) ตาม
หลกัการวงลอ้เดมมิง่ 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 เกบ็ข้อมูลและส ารวจกระบวนการผลิต  
 จากการเก็บข้อมูลการผลิตพบว่า ขวดพลาสติก
ขนาด 220 มลิลลิติร มยีอดการผลติสงูสดุและเกดิของเสยี
มากที่สุดเช่นกัน โดยมีสัดส่วนของเสีย เฉลี่ยต่อเดือน
เท่ากบั 29.82% จากนัน้จงึไดส้ ารวจกระบวนการผลติเพื่อ
น ามาจัดท าแผนผังกระบวนการผลิต แสดงดังรูปที่ 1 
ส าหรบัน ามาวเิคราะห ์FMEA ต่อไป  
 

 
 

รปูที ่1 แผนผงักระบวนการผลติ 
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ตารางที ่1 การวเิคราะห ์FMEA กระบวนการฉีด 
กระบวนการ ข้อบกพร่อง ความรุนแรง โอกาสการเกิด  การตรวจจบั S O D RPN 
ผสมเมด็
พลาสตกิ 

ผสมไม่ไดส้ดัส่วน ส่งผลต่อกระบวนการ
เป่า 

พนกังานผสมขาดทกัษะ/
ไม่ใส่ใจ และไม่ม ีWI 

ไม่มรีะบบควบคุม
ป้องกนั 

10 4 10 400 

ฉีดขึน้รปูขวด ขึน้รปูไม่สมบูรณ์ 
หรอืเกดิต าหนิ 

เป็นของเสยี เกดิตน้ทุน
สงูและเสยีโอกาสการ
ขาย 

ผสมเมด็พลาสตกิไม่ได้
สดัส่วน ปรบัตัง้ค่า
เครื่องจกัรไม่เหมาะสม 
และไม่ม ีWI 

มกีารควบคุมคุณภาพ 
เชน่ การตรวจน ้าหนกั 
ความหนา รัว่ซมึ แต่ไม่
เพยีงพอ 

10 8 7 560 

ตดัแต่ง ขวดเสยีหาย เป็นของเสยี เกดิตน้ทุน
สงูและเสยีโอกาสการ
ขาย 

พนกังานและเครื่องมอืตดั
ไม่มปีระสทิธภิาพ และไม่ม ี
WI 

ใชส้ายตาตรวจสอบ 
100% 

10 6 4 240 

ตดิฉลาก ตดิไม่ตรงต าแหน่ง 
ฉลากไม่ตดิขวด 
เกดิรอยย่น 

Rework ใหม่ เกดิตน้ทุน
เพิม่ 

พนกังานไม่มปีระสบการณ์ 
ตัง้ค่าเครื่องอบไม่เหมาะสม  
และไม่ม ีWI 

ใชส้ายตาตรวจสอบ 
100% 

5 5 4 100 

บรรจุ บรรจุไม่ครบ/เกนิ ลกูคา้รอ้งเรยีน/ขาดทุน พนกังานนบัจ านวน
ผดิพลาด 

ไม่มรีะบบควบคุม
ป้องกนั 

3 3 10 90 

 
 จากการวิเคราะห์ FMEA ดังตารางที่  1 พบว่า 
กระบวนการฉีดขึน้รูปขวดพลาสติกเป็นกระบวนการที่มี
ความรุนแรงสูงสุดและมีโอกาสเกิดของเสียสูงสุด โดย
ปัจจุบันไม่มีการตรวจจับของเสียที่ เพียงพอ ใช้ใบ
ตรวจสอบเพยีงอย่างเดยีวซึง่ไม่สามารถตรวจจบัของเสยี
ได้อย่างทนัท่วงท ีท าให้โดยรวมแล้วกระบวนการฉีดขึ้น
รูปเกดิความเสีย่งสูงสุด โดยมคี่า RPN มากที่สุด เท่ากบั 
560 คะแนน ดังนัน้ผู้วจิยัจงึได้เลือกกระบวนการนี้เพื่อ
ด าเนินการวเิคราะหส์าเหตุและแกไ้ขต่อไป 
4.2 การวิเคราะหส์าเหต ุ
 ผลการวเิคราะห์หาสาเหตุของเสยีด้วยแผนผงัเหตุ
และผลแสดงดงัรปูที ่2 พบว่า เกดิจากสาเหตุหลกั 4 ดา้น 
คือ    1.) ด้านวิธีการ (Method): สถานประกอบการ
ปรบัตัง้ค่าเครื่องฉีดไม่เหมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิ
ที่ใช้ เนื่องจากตัง้ตามประสบการณ์ของช่าง รวมถึงไม่มี
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และจัดล าดบังานไม่
เหมาะสม  2 .) ด้านวัสดุ  (Material): จัด เก็บวัสดุ ไม่
เหมาะสม เนื่องจากมพีื้นที่ไม่เพียงพอ รวมถึงวตัถุดบิมี
เศษอื่นเข้ามาปะปน และใช้เม็ดพลาสติก Recycle เป็น
วตัถุดบิ 3.) พนักงาน (Man): ขาดความรูค้วามเขา้ใจและ
ทักษะที่จะเป็นในการท างาน เช่น การใช้ เครื่องจักร/
เครื่องวดั เป็นต้น รวมถึงพนักงานเกดิความล้าจากการ
ท างาน เนื่องจากอากาศภายในสถานประกอบการไม่
ถ่ายเทและมอีุณหภูมทิีส่งูกว่าภายนอก และจากลกัษณะ
นิสัยส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ไม่ตัง้ใจท างาน ไม่

เคารพกฎการท างาน เนื่องจาก หวัหน้าฝ่ายไม่เขม้งวด
กวดขัน หรือมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนเด็ดขาด 4.) 
เครื่องจกัร (Machine): ไม่บ ารุงรกัษาเครื่องฉีดและระบบ
ลมอดัอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากไม่มแีผนการบ ารุงรกัษา
และช่างทีช่ านาญ 
4.3 การก าหนดมาตรการปรบัปรงุแก้ไข 
 ผูว้จิยัไดร้่วมกบัผูป้ระกอบการ หวัหน้าและพนกังาน
ฝ่ายผลติ ก าหนดมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องและเหมาะสม 
คอื                      

1.) การปรบัปรุงระบบลมอดัอากาศส าหรบัเครื่องฉีด
ขวด จากการประเมนิโดยละเอยีดพบว่า เครื่องอดัอากาศ
มสีภาพเก่าและให้ลมอดัไม่สม ่าเสมอส่งผลให้การผลติไม่
สม ่าเสมอเกิดของเสีย และสิ้นเปลืองพลังงาน ดังนัน้เมื่อ
พจิารณาเครื่องอดัอากาศที่มกีารใชง้านมาอย่างยาวนาน
ท าให้ผู้วจิยัได้เสนอให้เปลีย่นใหม่ รวมถงึปรบัปรุงระบบ
การจ่ายลมอดัใหม่เพื่อลดลมรัว่ในระบบ แสดงดงัรปูที ่3 

2.) การบ ารุงรกัษาเครื่องฉีดขวดพลาสตกิ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการผลิตที่
คงทีส่ม ่าเสมอ เน่ืองจากปัจจุบนัเครื่องฉีดมอีตัราการผลติ
ประมาณ 70% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนัน้ได้จัดท า
แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงอบรมการ
บ ารุงรกัษาเชงิลกึเกีย่วกบัเครื่องจกัร       

3.) การปรบัปรุงระบบการวดั เนื่องจากมเีครื่องชัง่
น ้ าหนักบางเครื่องไม่ได้สอบเทียบ ผู้วิจ ัยจึงให้สถาน
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ประกอบการน าไปสอบเทียบให้มีมาตรฐาน รวมถึงได้ อบรมวธิกีารวดัทีถู่กวธิใีหแ้ก่พนกังาน  

 
 

รปูที ่2 แผนภาพเหตุและผล 
 

4 .) จัด ท า ม าต ร ฐ าน ก ารค วบ คุ ม คุ ณ ภ าพ
กระบวนการฉีดขวดพลาสตกิ โดยจดัท าใบตรวจสอบและ
แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยและพิสยั เพื่อใช้ในการควบคุม
น ้าหนักขวดใหอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุม รวมถงึใบตรวจสอบ
และแผนภูมคิวบคุมลกัษณะทางคุณภาพประเภทอื่นๆ ที่
ส าคญั เช่น ความหนาของขวด จ านวนของเสยี เป็นต้น 
รวมถึงฝึกอบรมการใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพแก่
พนักงานทัง้ฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อให้
เขา้ใจตรงกนั จะไดไ้ม่เกดิขอ้สงสยัขณะปฏบิตังิาน แสดง
ดงัรปูที ่4 

5.) อบรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่พนักงาน จาก
การสอบถามและสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายผลิต พบว่า 
พนักงานบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน การใช้งานเครื่องจักร ท าให้การ
ท างานเกิดข้อผิดพลาด ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงได้ฝึกอบรม
พนักงานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตังิานที่
ถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้รูปแบบการอบรมแบบ
ฝึกอบรมขณะปฏบิตัิงาน เนื่องจากเป็นการสอนงานและ
ลงมือปฏิบตัิจรงิเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะที่ใช้ใน
การท างานจรงิในเวลาอนัสัน้ แสดงดงัรปูที ่5 

6.) หลงัจากการแกไ้ขปรบัปรุงแลว้เสรจ็ ผูว้จิยัจงึได้
จัด ท า ขั ้น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ม าต รฐาน  (Work 

Instruction; WI) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามขัน้ตอนได้
อย่างถูกต้อง สามารถลดข้อผดิพลาดจากการท างานได้
อกีทางหนึ่งดว้ย [8] แสดงดงัรปูที ่6  
 

  
รปูที ่3 การปรบัปรุงระบบอดัอากาศ 

 

 
รปูที ่4 แผนภมูคิวบคมุค่าเฉลีย่และพสิยั 

 รหสัเอกสาร P&K-QC-01-03

ขนาด 220 มลิลลิติร  วนัท่ี....../........./......................
 กะเช้า

เวลา 8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.   18.00น.  19.00น.
ชือ่ผูเ้ชค็ ปัญญาพร ปัญญาพร ปัญญาพร ปัญญาพร ปัญญาพร
ตวัอยา่งที ่1 10.7 11 10.9 10.8 10.6
ตวัอยา่งที ่2 10.5 11 10.9 10.6 10.7
ตวัอยา่งที ่3 10.7 10.7 10.6 10.5 11
ตวัอยา่งที ่4 10.7 10.8 10.8 10.7 10.9
ผลรวม 42.6 43.5 43.2 42.6 43.2
คา่เฉลีย่ (x̄) 10.65 10.875 10.8 10.65 10.8
พสิยั (R) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หมายเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

พสิ
ยั (

R)

เอกสารคณุภาพบนัทึกการตรวจสอบน ้าหนักขวดพลาสติก
 แผนก PP (พอลโิพรไพลนี)  เคร่ืองฉีดขึน้รปูพลาสติก P5

หน่วยวดั มลิลลิติร ขนาดตวัอย่าง/ความถ่ี (4ขวด/1ครัง้/ชัว่โมง) ข้อก าหนดเฉพาะ             กรมั
หมายเหตุ

……………………………………………………………………...…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………..
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รปูที ่5 การฝึกอบรมในขณะปฏบิตังิาน 

 

 
 

รปูที ่6 ขัน้ตอนปฏบิตังิานมาตรฐาน 
 

4.4 เปรียบเทียบผลการปรบัปรงุ 
 ผูว้จิยัได้เกบ็ขอ้มูลของเสยีหลงัการปรบัปรุงจ านวน 
3 เดือน เพื่อมาเปรียบเทียบกับก่อนปรับปรุง พบว่า
สามารถลดสดัส่วนของเสยีเฉลี่ยต่อเดือนจาก 29.82% 
เหลอื 14.44% หรอืคิดเป็น 48.42% ซึ่งสามารถคิดเป็น
มูลค่าการลดต้นทุนวตัถุดิบของกระบวนการผลิตขวด
พลาสติกได้เท่ากับ 3,065 กิโลกรัมต่อปี หรือมีมูลค่า
เท่ากบั 180,835 บาทต่อปี  
 

 
รปูที ่7 เปรยีบเทยีบผลการปรบัปรุง 

 

5. สรปุผลการด าเนินงาน 

 วัต ถุ ป ระส งค์ ข องงาน วิจัย นี้ คื อ ลดขอ งเสีย
กระบวนการฉีดขวดพลาสติกขนาด 220 มิลลิลิตร 
เนื่องจากผู้วิจ ัยได้ส ารวจและเก็บข้อมูลการผลิตพบว่า 
ขวดพลาสตกิขนาด 220 มลิลลิติร เป็นผลติภณัฑท์ีม่ยีอด
การผลิตสูงสุดและมี %ของเสียเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด
เช่นกนั จากนัน้จึงได้น ามาวิเคราะห์ด้วย FMEA พบว่า 
กระบวนการฉีดขวดเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อ
คุณภาพสงูสุด เน่ืองจากมคี่า RPN มากทีส่ดุ ท าให้ผูว้จิยั
จึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยประยุกต์ใช้
แผนภาพเหตุและผล และคดัเลอืกสาเหตุที่ส าคญัที่ต้อง
ไดร้บัการแกไ้ขต่อไป 
 งานวิจัยนี้ เลือกแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่สามารถ

แกไ้ขไดอ้ย่างง่ายและทนัท ีเน่ืองจากเป็นการระดมสมอง

กันคัดเลือกสาเหตุของปัญหา และร่วมกันเสนอแนะ

ความคิดในการแก้ไขปัญหา ทัง้นี้ก็เพื่อเป็นการฝึกให้

พนักงานในสถานประกอบการสามารถคดิวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาได้เอง และเพื่อน าทกัษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้

ส าหรบัปรบัปรุงและพัฒนาสถานประกอบการต่อไปใน

อนาคต โดยสามารถก าหนดเป็นมาตรการการแกไ้ขไดค้อื 

1.) การปรบัปรุงระบบลมอดัอากาศส าหรบัเครื่องฉีดขวด 

เน่ืองจากมสีภาพเก่าและใหล้มอดัไม่สม ่าเสมอส่งผลใหก้าร

ผลติไม่สม ่าเสมอเกดิของเสยี และสิน้เปลอืงพลงังาน ดงันัน้

จงึท าการเปลี่ยนเครื่องอดัอากาศใหม่และปรบัปรุงระบบ

การจ่ายลมอัดใหม่ เพื่ อลดลมรัว่ ในระบบ  2.) การ

บ ารุงรกัษาเครื่องฉีดขวดพลาสติก เพื่อให้ผลิตได้คงที่

สม ่าเสมอ รวมถึงจดัท าแผนการบ ารุงรกัษาเครื่องจักร 

และอบรมการบ ารุงรกัษาเชิงลึกเกี่ยวกบัเครื่องจกัร  3.) 

การปรบัปรุงระบบการวดั โดยน าเครื่องชัง่ไปสอบเทยีบ

ให้มีมาตรฐาน รวมถึงได้อบรมวิธีการวดัที่ถูกวิธีให้แก่

พนักงาน  4.) จัดท ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

กระบวนการฉีดขวดพลาสติก รวมถึงฝึกอบรมการใช้

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  5 .) จัดท าขัน้ตอน

ปฏิบตัิงานมาตรฐานให้พนักงานปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง

เพิ่มลดข้อผดิพลาดจากการท างาน และ 6.) อบรมสร้าง

บนัทึกการตรวจสอบน ้าหนักของขวดพลาสติก ผลิตภณัฑ์ PP ขนาด 220 มิลลิลิตร เคร่ือง P5
ล าดบัท่ี ขัน้ตอน รายละเอียด หมายเหตุ

1 สุม่หยบิขวดพลาสตกิ (4ขวด/ 1ครัง้/ชัว่โมง)

2
ชัง่น ้าหนกัขวดพลาสตกิทีสุ่ม่

4
น าคา่เฉลีย่ และคา่พสิยั มาพลอ็ตจุดลงในแผนภมูคิวบคมุ
คา่เฉลีย่และพสิยั (    Chart และ R Chart )

ถา้จุดแตะเสน้ขดีจ ากดั
ควบคมุบน (UCL) หรอืจุด
แตะเสน้ขดีจ ากดัควบคมุลา่ง 
(LCL) ใหถ้อืวา่ออกนอกเขต
การควบคมุ

5

พจิารณาแผนภมูคิวบคมุคา่เฉลีย่        และคา่พสิยั (R) วา่
มจุีดไหนออกนอกเขตการควบคมุหรอืไม ่แลว้สรปุผลวา่จุด
ไหนออกหรอืยงัไมอ่อกนอกเขตควบคมุ กรณอีอกนอกเขต
การควบคมุ จะท าการคน้หาสาเหตุทีเ่กดิขึน้ วา่เป็นสาเหตุ
ทีส่ามารถระบุได ้ก าจดัได ้ใหแ้กไ้ข เมือ่แกไ้ขแลว้ ใหสุ้ม่
ในชัว่โมงถดัไป หากเป็นสาเหตุทีเ่ป็นปกตวิสิยัหรอืสาเหตุ
โดยบงัเอญิ ใหร้อสุม่ในชัว่โมงถดัไปเลย และกรณอียูใ่น
เขตการควบคมุ ใหสุ้ม่ในชัว่โมงถดัไปเชน่กนั

3

บนัทกึผลการตรวจสอบน ้าหนกัขวดพลาสตกิลงในเอกสาร
บนัทกึคณุภาพ รหสัเอกสาร P&K-QC-01-03 และหา
ผลรวม หาคา่เฉลีย่หาคา่พสิยั

วิธีปฏิบติังาน (Work Intruction) รหสัเอกสาร P&K-WI-01-03

แผนก PP (พอลิโพรไพลีน)
รปูภาพ

6
สุม่ในชัว่โมงถดัไป จากนัน้ปฏบิตัติามขัน้ตอนที ่1 ถงึ
ข ัน้ตอนที ่6 ตามล าดบั
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ความรูค้วามเขา้ใจแก่พนักงาน ในรูปแบบการอบรมแบบ

ฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน  

 จากการด าเนินการปรับปรุงตามมาตรการทัง้หมด

พบว่า สามารถลดของเสยีเฉลีย่ต่อเดอืนจาก 29.82% ลง

เหลอื 14.44% หรอืคดิเป็น 48.42% ซึง่สามารถลดตน้ทุน

วัตถุดิบของกระบวนการผลิตขวดพลาสติกได้เท่ากับ 

3,065 กิโลกรมัต่อปี หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 180,835 

บาทต่อปี  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 งานวิจัยนี้ควรต้องศึกษาสาเหตุของเสียของ

กระบวนการฉีดอกีหนึ่งชนิดคอื การปรบัตัง้ค่าเครื่องฉีด

ไม่ เหมาะสม โดยการหาและก าหนดระดับปัจจัยที่

เหมาะสมของการปรบัตัง้ค่าเครื่องฉีด แต่เนื่องจากเกิด

อุปสรรคดา้นเวลาและความพรอ้มของสถานประกอบการ

จึงท าให้ไม่สามารถศึกษาได้ในครัง้นี้  ทัง้นี้จะได้ศึกษา

ต่อไปในอนาคต 

 6.2 สถานประกอบการมกีารผลติขวดน ้าดื่มพลาสติก

แบบจ านวนมาก (Mass Production) และพบปรมิาณของ

เสียอยู่ ในระดับที่สูงในบางผลิตภัณฑ์  ประกอบกับ

ข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุม

คุณภาพ จงึควรน าระบบการควบคุมคุณภาพเชงิสถิตมิา

ประยุกตใ์ช ้ 

 6.3 สถานประกอบการควรจัดกิจกรรมอบรมให้

ความรูอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อสรา้งการรบัรูถ้งึผลเสยีทีเ่กดิจาก

การผลิตของเสยีออกมา และให้ความรู้เกี่ยวกับการลด

ของเสยีในแผนกของตนเองผ่านกจิกรรมกลุ่ม 
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 ขอขอบคุณ สถานประกอบการตวัอย่างที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ในการท างานวจิยัในครัง้นี้ ขอขอบคุณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ได้
อนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้ 
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การออกแบบและวิเคราะหก์ารทดลองเพ่ือก าหนดปัจจยัในกระบวนการห่อหุ้ม
ช้ินงานพลาสติกด้วยผา้ 

Design of Experiment to Determine Parameters in the Assembly Covering 
Process Plastic Ornament with Fabric 
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บทคดัยอ่ 
 การศึกษาวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อกระบวนการห่อหุ้มชิ้นงานแผงประตูรถยนต์
พลาสตกิ ดว้ยผา้ และหาค่าทีเ่หมาะสมของแต่ละปัจจยัเพื่อใหช้ิน้งานอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ทีส่ดุ ไม่เกดิรอยปัญหา
ที่ผวิของชิ้นงาน ซึ่งจดัเป็นของเสยีที่เกดิขึน้ในกระบวนการ จากการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลกัการ 
4M1E และการปรกึษาร่วมกบัทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้งในกระบวนการผลติ สามารถก าหนดปัจจยัที่ใชใ้นการออกแบบ
การทดลองไดท้ัง้หมด 3 ปัจจยั คอื เวลาทีใ่ชใ้นการพ่นกาวลงบนชิน้งานพลาสตกิ อุณหภูมทิีใ่ชอ้บชิน้งานหลงัการ
พ่นกาวและระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์ที่ใช้กดเพื่อประกอบชิ้นงานพลาสติกและผ้าเข้าด้วยกนั โดยใช้แผนการ
ทดลอง Central Composite Design และใชว้ธิกีารพืน้ผวิตอบสนองเพื่อการวเิคราะหห์าค่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสม
ที่สุด และจากการทดลองพบว่าค่าที่เหมาะสมของแต่ละปัจจยัคอื เวลาที่ใช้ในการพ่นกาวอยู่ที่ 23.6080 วนิาท ี
อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการอบ คอื 44.6285 องศาเซลเซยีสและระยะห่างระหว่างแม่พมิพอ์ยู่ที ่1.1761 มลิลเิมตร และน า
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จาก Response Optimizer มาปรบัตามความเหมาะสมของเครื่องจักรและอุปกรณ์จริงให้
ใกล้เคียงที่สุดคือ เวลาที่ใช้ในการพ่นกาวเท่ากับ 24 วินาที อุณหภูมิที่ใช้ในการอบชิ้นงานเท่ากับ 45 องศา
เซลเซยีสและระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์เท่ากบั 1.2 มลิลเิมตร จะท าให้สดัส่วนความสมบูรณ์ของพื้นที่ผวิชิ้นงาน
มากกว่า 0.95 และแรงยดึตดิระหว่างผา้กบัชิน้งานพลาสตกิทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน มคี่ามากกกว่า 5 นิวตนั ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 95 % ซึง่มากกว่าค่าเป้าหมายของบรษิทักรณีศกึษา  
 
ค าหลกั  แผงประตูรถยนต,์ การออกแบบการทดลอง, วธิกีารพืน้ผวิตอบสนอง 
 
Abstract 
 The aims of this research are to find the parameters that have effect on covering process and 
optimal solution for each parameter to maximize the quality of surface door trim ornament. The three 
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parameters have been identified by using 4M1E Analysis and brainstorming with team colleagues. The 
three parameters are cycle times of spray glue, temperature of oven and clearance between upper and 
lower die. Central Composite Design has been used to conduct the experiment. And the optimal solutions 
for all parameters are cycle times of spray glue should be 23.6080 seconds, Oven Temperature should 
be 44.6285 Celsius and Die clearance should be 1.1761 millimeters. Then adjust parameters for machine 
and equipment in the process. So, we set parameters are cycle times of spray glue is 24 seconds, Oven 
Temperature is 45 Celsius and Die clearance is 1.2 millimeters. From these parameters make ratio of 
surface door trim more than 0.95 and result of peeling test value more than 5 Newton at 95% confidence 
level above the company case study standard. 
 
Keywords:  Ornament, Door trim, Central Composite Design, Response Surface Methodology  
 
1. บทน า 
 ในการลดตน้ทุนของบรษิทั สิง่ทีส่ าคญัอย่างหนึ่งคอื
การลดปริมาณของเสียหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ 
ดงันัน้บรษิัทจงึจ าเป็นที่จะต้องหาวธิีการ เพื่อที่จะแก้ไข
และปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ให้เกิดปัญหาซ ้า 
อย่างไรก็ตามวธิกีารที่จะน ามาใช้ในการปรบัปรุงปัญหา
ด้านคุณภาพนั ้น มีหลากหลายวิธีการที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึง่ในการเลอืกวธิกีารนัน้ จ าเป็นตอ้งศกึษาวธิกีาร
เหล่านัน้ก่อน เพื่อให้สามารถเลือกน ามาประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อไม่ให้เป็นการปรบัปรุงที่
สูญเปล่า ไม่คุ้มทุน อีกทัง้เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพที่สูง
ทีส่ดุอกีดว้ย 
 โดยบรษิทัตวัอย่าง ด าเนินธุรกจิในการผลติชิน้ส่วน
รถยนต์ ในกระบวนการผลติแผงประตูรถยนต์ รุ่นหนึ่ง มี
ชิน้ส่วนที่มกีระบวนการผลติที่แตกต่างจากแผงประตูอื่น 
เพื่อให้เกิดความสวยงามและแตกต่างจากแผงประตูอื่น
ทัว่ไปทีม่เีฉพาะพลาสตกิ ท าใหผู้อ้อกแบบ เพิม่ชิน้ส่วนที่
เป็นผ้า เพื่ อตกแต่งให้ความสวยงามแก่ผู้ ใช้   โดย
กระบวนการผลิตนัน้ จะมีการน าผ้าที่ตัดตามแบบ มา
ประกอบเข้ากับชิ้นงานพลาสติก โดยการพ่นกาว และ
น าเขา้กระบวนการอบให้ความรอ้น เพื่อให้ชิ้นงานผ้ายดึ
ติดกบัพลาสติก แล้วน ามาประกอบกบัชิ้นงานพลาสติก
เป็นแผงประตู 
 
โดยกระบวนการผลติชิน้งานแผงประตู มขี ัน้ตอนทีส่ าคญั
ดงันี้ 

 
 1. การฉีดงานพลาสติก เป็นขัน้ตอนการฉีดงาน
พลาสตกิออกมาเป็นชิน้งานใหไ้ดต้ามแบบแม่พมิพ ์โดยที่
จะน าชิ้นงานดังกล่าวมาห่อหุ้มตกแต่งด้วยผ้า ซึ่งใน
ขัน้ตอนนี้จะต้องน าชิ้นงานที่ได้ตามมาตรฐานงานฉีด
พลาสติก คือต้องฉีดชิ้นงานที่มีโครงสร้างเต็มรูป ไม่
เวา้แหว่ง แต่ลกัษณะผวิของชิ้นงานสามารถมรีอยปัญหา
ได(้Defect) เช่นรอยเชื่อมประสาน (Weld lines) หรอืรอย
ไหลของน ้าพลาสตกิ (Flow marks) รวมทัง้รอยยุบเพยีง
เลก็น้อย (Sink marks) ได ้เน่ืองจากชิน้งานจะต้องน าไป
ห่อหุม้อกีทหีนึ่ง ท าใหไ้ม่เหน็ปัญหาดงัทีก่ล่าวมา ซึง่เป็น
เกณฑท์ีล่กูคา้ยอมรบัได ้
 2. การพ่นกาวลงบนชิ้นงานพลาสติก เป็นขัน้ตอน
หลงัจากที่ได้ชิ้นงานพลาสตกิจากขัน้ตอนแรก น ามาพ่น
กาวยึดติดลงบนชิ้นงานพลาสติก โดยใช้ปืนพ่นกาวที่
อาศัยแรงดันจากปัม๊ลม ซึ่งพนักงานจะท าการพ่นกาว
ตลอดทัง้แนวของชิ้นงานพลาสติก ให้ทัว่บรเิวณที่จะท า
การห่อหุม้ดว้ยผ้า ถ้าหากพ่นกาวมากหรอืน้อยเกนิไป ก็
จะส่งผลต่อลกัษณะของพื้นผิว และการยึดติดของผ้าที่
น ามาห่อหุม้อกีดว้ย 
 3. การอบชิ้นงาน ซึ่งหลงัจากที่ได้ชิ้นงานพลาสติก
ผ่านการพ่นกาวแล้ว จะต้องน าชิ้นงานไปเข้าเตาอบ 
เพื่อใหก้าวรอ้นขึน้เพื่อเพิม่ความสามารถในการยดึตดิกบั
ผา้ โดยกระบวนการนี้จะต้องควบคุมอุณหภูมขิองเตาอบ 
ใหไ้ดค้่าทีเ่หมาะสมไม่รอ้นเกนิไปจนใหพ้ลาสตกิเสยีรปู 
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 4. การประกอบผา้กบัชิน้งานพลาสตกิ เป็นขัน้ตอน
ทีจ่ะน าผา้มาประกบกบัพลาสตกิทีอ่อกมาจากเตาอบแลว้  
โดยใช้แม่พิมพ์ท าการกดประกบพลาสติกกับผ้า เข้า
ด้วยกันโดยอาศัยแรงที่เกิดจากไฮโดรลิค ซึ่งจะต้อง
ก าหนดระยะห่างระหว่างแม่พมิพใ์หเ้หมาะสม เพราะมผีล
ต่อลกัษณะพื้นผวิของผา้เมื่อหลงัจากผ่านการกดประกบ
แล้ว หากระยะห่างกว้างจะท าให้ชิ้นงานกับผ้าไม่แน่น
หลุดพองไดง้่าย แต่ถา้หากระยะห่างน้อยเกนิไปกจ็ะท าให้
ผวิของผา้ไม่สวยงาม  
 5. การพบัชิ้นงาน เป็นขัน้ตอนที่พนักงานจะพบัผ้า
เก็บตามของของชิ้นงานพลาสติกเพื่อความสวยงาม
เรยีบรอ้ย และเป็นการปกปิดขอบของชิน้งานพลาสตกิ ใน
กระบวนการนี้ จะต้องอาศัยประสบการณ์และความ
ช านาญของพนักงานเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องท าการ
เชื่อมชายผา้ใหย้ดึตดิกบัชิน้งานพลาสตกิ หากท าการพบั
และไม่ตกแต่งให้ดี ชิ้นงานจะเป็นรอยจีบเมื่อน าไป
ประกอบเป็นแผงประตู 
 6. การตรวจสอบ หลังจากที่ ได้ชิ้นงานที่ผ่ าน
กระบวนการผลติมาแล้ว พนักงานตรวจสอบจะต้องท า
การตรวจชิ้นงานตามมาตรฐาน งานตัวอย่างที่ลูกค้า
ก าหนดให้ เช่นมีพื้นที่ผิวของชิ้นงานไม่เรียบ ชิ้นงาน
เป้ือนสกปรก เป็นต้น หากพบลกัษณะของเสยีดงักล่าว 
พนักงานจะต้องแยกชิ้นงานออกเพื่อท าการซ่อมแซม 
หรอืท าลายในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ รวมทัง้ท า
การทดสอบแรงยดึติดระหว่างผ้ากบัพลาสติกในแนวตัง้
และในแนวนอนของชิ้นงานชิ้นแรกที่ได้เมื่อการเริ่ม
กระบวนการผลติและชิ้นสุดท้ายของการผลติในลอ็ตนัน้ 
ถ้าผลการทดสอบมีค่าแรงยึดติดมากกว่า 5 นิวตันทัง้
ชิน้งานแรกและชิน้สุดท้าย ดงันัน้จะสรุปว่าการผลติลอ็ต
นัน้ผ่านมาตรฐานการทดสอบแรงยดึตดิ 
 
2. ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 ใน การเลือ กก ระบ วนการที่ จ ะต้ องป รับป รุ ง 
จ าเป็นต้องพจิารณาถงึปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ในโดยใน
ช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน พ .ศ. 
2559 มปีระเภทของของเสยีและต้นทุนที่ใช้ในการแก้ไข 
แสดงดงัตารางที ่1 
 

ตารางที1่ ประเภทของของเสยีและตน้ทุนในการแกไ้ขใน
กระบวนการผลติส่วนประกอบแผงประต ู
ประเภท
ของของ
เสยี 

จ านวน
ของเสยี 
(ชิน้) 

วธิกีาร
แกไ้ข 

ค่าใชจ้่าย
ในการ
แกไ้ข 

(บาทต่อ
ชิน้) 

ตน้ทุน 
(บาท) 

1.พืน้ผวิ
งาน
ชิน้งานไม่
เรยีบ 

413 ผลติ
ชิน้งาน
ใหม ่

124.06 51236.78 

2.ชิน้งาน
เป็นจบี 

250 ซ่อมแซม 3.33 832.5 

3.กาวเดง้
ทีม่มุ
ชิน้งาน 

155 ซ่อมแซม 8.33 1291.15 

4.เชือ่ม
ชิน้งานไม่
ด ี

130 ซ่อมแซม 10.50 1365 

 
 จากตารางที ่1 พบว่าของเสยีประเภทพืน้ผวิชิน้งาน
ไม่เรียบเกิดขึ้นในกระบวนการพ่นกาว ส่วนของเสีย
ประเภทชิ้นงานเป็นจีบ  กาวเด้งที่มุมชิ้นงาน และเชื่อม
ชิน้งานไม่ดเีกดิขึน้ในกระบวนการพบัชิน้งาน โดยเมื่อเกดิ
ของเสยีทีพ่ืน้ผวิชิน้งานไม่เรยีบนัน้ ทางบรษิทัจ าเป็นตอ้ง
ผลติชิน้งานใหม่เพื่อทดแทนของเสยีเนื่องจากไม่สามารถ
ซ่อมแซมไดเ้ลย คดิเป็นค่าใชจ้่ายเท่ากบั 124.06 บาทต่อ
ชิน้ ส าหรบัชิ้นงานเป็นจบี กาวเดง้ที่มุมชิ้นงานและเชื่อม
ชิ้นงานไม่ดีสามารถซ่อมแซมใหม่ได้โดยน าชิ้นงานผ่าน
กระบวนการพับชิ้นงานใหม่อีกครัง้ คิดเป็นค่าใช้จ่าย
เท่ากับ 3.33 บาทต่อชิ้น 8.33 บาทต่อชิ้น และ 10.50 
บาทต่อชิน้ตามล าดบั 
 เมื่อน าขอ้มลูมาพจิารณาตน้ทุนรวมทัง้หมดทีเ่กดิขึน้
ส าหรบัการแกไ้ขมมีลูค่าเท่ากบั 54725.43 บาท โดยของ
เสยีประเภทพื้นผิวชิ้นงานไม่เรยีบมีต้นทุนการแก้ไขคิด
เป็นร้อยละ 93.63 ของราคาต้นทุนรวมทัง้หมด โดย
ปัญหาดงักล่าวเกดิขึน้ในกระบวนการพ่นกาว เบือ้งตน้ได้
มีปรบัพารามิเตอร์เพื่อการแก้ไขแล้วแต่ก็ยงัพบปัญหา
และของเสยีอยู่ ไม่หายขาดเนื่องจากเป็นการแก้ไขแบบ
ลองผิดลองถูกไม่มีการเข้าปรบัปรุงกระบวนการอย่าง
จรงิจงั จงึท าใหเ้ป็นการเพิม่ตน้ทุนเน่ืองจากต้องผลติของ
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ดีทดแทนของเสยีอยู่ตลอดเวลาอีกทัง้ยงัไม่สามารถน า
ของเสยีมาท าการแก้ไข ซ่อมแซมได้อีกด้วย ดงันัน้การ
ปรบัปรุงกระบวนการและการแก้ไขจึงจ าเป็นต้องอาศยั
หลกัการและทฤษฎทีางสถติ ิการออกแบบการทดลอง มา
ใช้ในการวเิคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาถาวร โดยการหา
ค่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมเพื่อแกไ้ขปัญหาพืน้ผวิชิน้งาน
ไม่เรยีบ 
 
3. วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการวิจยั 

1. เพื่อวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อ
สดัส่วนความสมบูรณ์ของพื้นที่ผิวชิ้นงานและแรงยดึติด
ของชิ้นงานในกระบวนการประกอบห่อหุ้มผ้ากบัชิ้นงาน
พลาสตกิ ส าหรบัแผงประตูรถยนต ์ 

2. เพื่อก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ใน
กระบวนการประกอบห่อหุ้มผ้ากับชิ้นงานพลาสติก 
ส าหรบัแผงประตูรถยนต ์ 
 โดยขอบเขตการวิจยันี้ท าการศึกษาวิธีการห่อหุ้ม

ชิน้งานพลาสตกิดว้ยผา้ โดยใชก้าวเท่านัน้ 

 

4. การทดลอง 
งานวิจยันี้เลือกการออกแบบ Central Composite 

Design (CCD) โดยใช ้Response Methodology เพื่อหา
ค่าทีด่ทีีสุ่ดของปัจจยัทีท่ าการทดลอง ในการวจิยัก าหนด
ตวัแปรอสิระทีส่ามารถควบคุมได ้3 ปัจจยั ตามตารางที ่2 
และ ก าหนดตัวแปรตามหรือค่า Y1 คือสัดส่วนความ
สมบูรณ์ของพื้นที่ผิวชิ้นงานโดยสมบูรณ์ที่สุด คือ 1 ซึ่ง
เท่ากบัพื้นที่ 810.5 ตารางเซนติเมตร, Y2 คอืแรงยดึติด
ของชิน้งานในแนวตัง้และ Y3 คอืแรงยดึตดิของชิน้งานใน
แนวนอน โดยท าการทดลองซ ้า 2 ครัง้ มีจ านวนการ
ทดลองทัง้สิน้ 40 การทดลอง ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 
และมผีลการทดลองดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่2 ปัจจยัและระดบัของแต่ละปัจจยัในการทดลอง 

ปัจจยัตวัแปรอสิระ ระดบัต ่า - ระดบัสงู + 
Spray คอื ระยะเวลาพน่กาว (วนิาท)ี 23 27 
Temp คอื อุณหภมูเิตาอบ (oC)  43 45 
Clearance คอื ระยะแมพ่มิพ ์
(มม.) 

1.1 1.4 

ตารางที ่3 ผลการทดลองเพือ่ก าหนดค่าทีเ่หมาะสม 
 

Std 
Order 

 
Run 

Order 

ผลการทดลอง 
สดัส่วนความ
สมบรูณ์พืน้ผวิ 

แรงยดึตดิ
แนวตัง้ 

แรงยดึตดิ
แนวนอน 

1 18 0.85 9.20 8.80 
2 16 0.91 8.80 12.40 
3 22 1.00 9.60 9.20 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
38 25 1.00 6.00 10.00 
39 29 1.00 8.40 9.20 
40 7 1.00 8.40 10.00 

 
5. การวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนความ
สมบรูณ์ของพืน้ทีผ่วิชิน้งาน พจิารณาความเหมาะสมของ
ขอ้มลูจากกราฟ ดงัรปูที ่1 

 

 
รปูที ่1 Residual Plot สดัส่วนความสมบรูณ์ของพืน้ทีผ่วิชิน้งาน 

 
 พบว่าค่าผิดพลาดของสดัส่วนความสมบูรณ์ของ
พืน้ทีผ่วิชิน้งานมกีารแจกแจงปกตทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
   การตรวจสอบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของค่า
ผดิพลาดของสดัส่วนความสมบูรณ์ของพืน้ทีผ่วิชิน้งาน มี
ค่าความแปรปรวนคงที ่เนื่องจากกราฟ Residual versus 
fitted value มกีารกระจายตวัอยู่รอบๆค่าศูนยแ์ละไม่เป็น
รูปทรงปากล าโพง ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าค่าผิดพลาดมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบัศนูยแ์ละมคีวามแปรปรวนคงที ่
 การตรวจสอบค่าความอสิระของค่าความผดิพลาด 
เนื่ อ งจากก ราฟ  Residual Versus the Order มีก าร
กระจายตวักระจดักระจาย ไม่สามารถก าหนดรปูแบบของ
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การกระจายตัวนัน้ได้ แสดงว่าค่าผิดพลาดเป็นอิสระต่อ
กนั 
 จากนัน้ทดการทดสอบความส าคัญของปัจจัยที่
ส่งผลต่อสัดส่วนความสมบูรณ์ของพื้นที่ผิวชิ้นงาน 
ทดสอบทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึง่พจิารณาจากค่า P-
value โดยถ้าหากค่า P-value มคี่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่าปัจจยันัน้มผีลต่อค่าตอบสนองต่อสดัสว่นความสมบรูณ์
ของพืน้ที่ผวิชิน้งานอย่างมีนัยส าคญั ซึง่มผีลการทดสอบ
ดงัรปูที ่2 
 

 
รปูที ่2 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัจจยัทีม่ผีลต่อสดัส่วน

ความสมบรูณ์ของพืน้ทีผ่วิชิน้งาน 
  
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรบัค่าเฉลี่ยของ
สัดส่วนความสมบูรณ์ของพื้นที่ผิวชิ้นงานจากรูปที่ 2 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลคือ เวลาที่ใช้ในการพ่นกาวและ
ระยะห่างระหว่างแม่พมิพ ์ซึง่ทัง้สองปัจจยัมคีวามสมัพนัธ์
เชิง เส้น โค้ ง  (Quadratic relationship) เมื่ อพิ จ ารณ า 
Quadratic Term ของปัจจยั เวลาทีใ่ชใ้นการพ่นกาว มคี่า 
P-value เท่ากบั 0.001 และ ระยะห่างระหว่างแม่พมิพ ์ มี
ค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซึง่ทัง้สองปัจจยัมคี่า P-value 
< 0.05 แสดงว่ามอีทิธพิลต่อค่าตอบสนองอกีทัง้ค่า Lack 
of Fit มีค่า 0.335 ซึ่งมากกว่าค่า  แสดงว่าสมการ
ถดถอย (Regression) สามารถอธบิายความผนัแปรของ
ค่าตวัแปรตอบสนองได ้
 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงยึดติดของ
ชิน้งานในแนวตัง้ พจิารณาความเหมาะสมของขอ้มูลจาก
กราฟ ดงัรปูที ่3 
 

 
รปูที ่3 Residual Plot แรงยดึตดิของชิน้งานในแนวตัง้ 

 
 กราฟ Normal Probability Plot มกีารแจกแจงแบบ
ปกติ ค่าผิดพลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับศูนย์ มีค่าความ
แปรปรวนคงทีแ่ละมกีารกระจายตวัแบบสุม่ 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรบัค่าเฉลี่ยของ
แรงยดึตดิของชิน้งานในแนวตัง้ จากรปูที ่4 พบว่า ปัจจยั
ที่ มี ผ ลคื อ  เว ล าที่ ใช้ ใน ก ารพ่ น ก าว  ซึ่ ง ปั จ จัย มี
ความสมัพนัธ์เชงิเสน้โค้ง (Quadratic relationship) มคี่า 
P-value เท่ากับ 0.005 และค่า Lack of Fit มีค่า 0.114 
แสดงว่าสมการถดถอยสามารถอธบิายความผนัแปรของ
ค่าตวัแปรตอบสนองได ้
 

 
รปูที ่4 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงยดึตดิ

ของชิน้งานในแนวตัง้ 
 

 3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงยึดติดของ
ชิ้นงานในแนวนอน พิจารณาความเหมาะสมของข้อมูล
จากกราฟ ดงัรปูที ่5 
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รปูที ่5 Residual Plot แรงยดึตดิของชิน้งานในแนวนอน 
 
กราฟ Normal Probability Plot มกีารแจกแจงแบบ

ปกต ิค่าผดิพลาดมคี่าเฉลีย่เท่ากบัศนูย ์มคี่าความ
แปรปรวนคงทีแ่ละมกีารกระจายตวัแบบสุม่ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรบัค่าเฉลี่ยของ
แรงยึดติดของชิ้นงานในแนวนอน จากรูปที่ 6 พบว่า
ผลกระทบร่วมของสองปัจจยัระหว่างเวลาที่ใชใ้นการพ่น
กาวกบัอุณหภูมใินการอบชิ้นงาน มผีลต่อค่าตอบสนอง 
เน่ืองจากมคี่า P-value เท่ากบั 0.012 เมื่อผลกระทบร่วม
มีนัยส าคัญจะไม่พิจารณาปัจจัยหลักที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบร่วมนัน้อกี ดงันัน้ปัจจยัที่มีผลคือเวลาที่ใช้ใน
การพ่นกาว และอุณหภูมใินการอบชิ้นงาน และค่า Lack 
of Fit เท่ากับ 0.104 แสดงว่าสมการถดถอยสามารถ
อธบิายความผนัแปรของค่าตวัแปรตอบสนองได ้

 

 
รปูที ่6 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงยดึตดิ

ของชิน้งานในแนวนอน 
 

ส าหรับค่าพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมส าหรับค่ า
ตอบสนอง คือ เวลาที่ใช้ในการพ่นคือ 23.6070 วินาที 
อุณหภูมทิี่ใช้ในการอบคือ 44.6285 องศาเซลเซียสและ

ระยะห่างของแม่พิมพ์คือ 1.1761 มิลลิเมตร โดยมีค่า 
Composite desirability เท่ากบั 0.8631 ดงัรปูที ่7 

 

 
รปูที ่7 Optimization Plot 

 
เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย 

Response Optimizer แล้วน าไปปรบัใช้ในควบคุมปัจจยั
ในกระบวนการผลิต ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการพ่นกาว 
อุณหภูมใินการอบชิ้นงานและระยะห่างระหว่างแม่พมิพ ์
โดยท าการปรบัค่าพารามิเตอร์ตามความสามารถของ
อุปกรณ์และเครื่องจกัรและท าการทดลองซ ้าเพื่อยนืยนัผล 

เมื่อน าขอ้มูลจากการยนืยนัผลการทดลองมาสร้าง
ช่วงความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่าค่าเฉลีย่ของสดัสว่นความ
สมบูรณ์ของพื้นที่ผิวชิ้นงาน Y1 มีค่ามากกว่า 0.99456 
ค่าเฉลี่ยของแรงยดึติดชิ้นงานระหว่างผ้ากบัพลาสติกใน
แนวตัง้ Y2 มคี่ามากกว่า 9.408 และ ค่าเฉลีย่ของแรงยดึ
ติดชิ้นงานระหว่างผ้ากบัพลาสติกในแนวนอน Y3 มีค่า
มากกว่า 9.533 ซึ่งท าให้ค่าตัวแปรตอบสนองที่ได้จาก
การยืนยันผลการทดลองทัง้  3 ตัวมีค่ามากกว่าค่ า
เป้าหมายทีท่างบรษิทัตัง้เอาไวท้ัง้หมด 
 
6. สรปุ 
 งานวจิยัฉบบันี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีล
ต่อสดัสว่นความสมบูรณ์ของพืน้ทีผ่วิชิน้งานส่วนประกอบ
แผงประตูรถยนต์ทีห่่อหุม้พลาสตกิดว้ยผา้ ซึง่เป็นปัญหา
ทีพ่บมากทีส่ดุและมกีารต าหนิจากทางลูกคา้มาโดยตลอด
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เมื่อของเสยีหลุดลอดจากกระบวนการตรวจสอบ ท าให้
ต้องมกีารผลติชิน้งานใหม่เพื่อทดแทนชิน้งานเสยีซึ่งเป็น
การเพิม่ต้นทุนของบรษิัทโดยไม่จ าเป็น อกีทัง้กระทบต่อ
ความเชื่อมัน่ของลูกคา้ในผลติภณัฑ์ของบรษิัท งานวจิยั
ฉบบันี้จงึมุ่งเน้นท าการศกึษาในขัน้ตอนการผลติ เพื่อหา
ปัจจยัที่มีผลและน ามาศึกษาทดลอง โดยในการก าหนด
ปัจจยัที่จะน ามาศึกษานัน้ ผู้วจิยัวเิคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาโดยใช้หลักการ 4M1E Analysis น ามาก าหนด
ปัจจยัที่คาดว่าจะมผีลต่อสดัส่วนความสมบูรณ์ของพื้นที่
ผวิชิ้นงาน ซึ่งในการทดลองนี้จ าเป็นต้องท าการทดลอง
แรงยึดติดของชิ้นงานระหว่างพลาสติกกับผ้าด้วย 
เน่ืองจากเป็นมาตรฐานทีท่างลูกคา้ก าหนดใหท้ดสอบ จงึ
น ามาเป็นตวัแปรตอบสนองเพื่อใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ด้วย 
โดยที่ปัจจยัที่น ามาศึกษาใช้วธิกีารออกแบบการทดลอง
ด้วยวิธี Central Composite Design เมื่อท าการทดลอง
ตามแผนที่ออกแบบไวแ้ลว้น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะห์และหา
ค่ าพ ารามิ เตอร์ที่ ดีที่ สุ ดด้วยวิธีพื้ นผิวตอบสนอง 
(Response Surface Methodology) 
 จากผลการทดลองท าให้ทราบว่าค่าที่เหมาะสม
ของแต่ละปัจจัยคือ เวลาที่ ใช้ในการพ่นกาวเท่ากับ 
23.6080 วินาที อุณหภูมิที่ใช้ในการอบชิ้นงานเท่ากับ 
44.6285 องศาเซลเซียสและระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์
เท่ากบั 1.1761 มลิลเิมตร 
 เมื่ อน าค่ าพารามิเตอร์ที่ ได้จาก Response 
Optimizer มาปรบัตามความเหมาะสมของเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์จรงิให้ใกล้เคยีงที่สุดคอื เวลาที่ใช้ในการพ่นกาว
เท่ากบั 24 วนิาที อุณหภูมิที่ใช้ในการอบชิ้นงานเท่ากบั 
45 องศาเซลเซยีสและระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์เท่ากบั 
1.2 มลิลเิมตร พบว่าผลการทดลองเพื่อยนืยนัผลแสดงให้
เห็นว่าที่ความเชื่อมัน่ 95% พบว่าค่าเฉลี่ยของสดัส่วน
ความสมบูรณ์ของพื้นที่ผวิชิน้งานมคี่ามากกว่า 0.99456 
ค่าเฉลี่ยของแรงยดึติดชิ้นงานระหว่างผ้ากบัพลาสติกใน
แนวตัง้ มคี่ามากกว่า 9.408 และค่าเฉลี่ยของแรงยึดติด
ชิน้งานระหว่างผา้กบัพลาสติกในแนวนอน มคี่ามากกว่า 
9.533 ซึ่งท าให้ค่าตวัแปรตอบสนองที่ได้จากการยืนยนั
ผลการทดลองทัง้ 3 ตวัมีค่ามากกว่าค่าเป้าหมายที่ทาง
บรษิทัตัง้เอาไวท้ัง้หมด 
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อิทธิพลของส่วนผสมในฟิลม์พอลีเอทิลีนความหนาแน่นต า่เชิงเส้นท่ีมีต่อ 
คณุสมบติัการใช้งาน 

Effect of compositions in Linear Low Density Polyethylene film on functional 
properties 
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บทคดัยอ่ 
 วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้เพื่อศกึษา (1) อทิธพิลระหว่างสารป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์(A) สารท าใหล้ื่น (B) 
และสารป้องกนัการยดึตดิ (C) ในฟิลม์พอลเีอทลินีความหนาแน่นต ่าเชงิเส้น (LLDPE) ทีม่ต่ีอคุณสมบตักิารใชง้าน
ของฟิลม์ ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน (COF) ความขุน่ การทนแรงดงึและค่าความตา้นทานพืน้ผวิ (Surface 
Resistivity) ในกระบวนการเป่าฟิลม์ และ (2) ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนผสมต่างๆที่มีคุณสมบตัทิี่ต้องการใชง้าน 
วธิดี าเนินการศกึษา (1) ผสมสาร A B และ C ทีส่่วนผสมต่างๆในเมด็พลาสตกิ LLDPE โดยสาร A ทีใ่ชม้ปีรมิาณ
รอ้ยละระหว่าง 0.2 ถึง 1.8 โดยน ้าหนัก สาร B มคี่าร้อยละระหว่าง 0.4 ถึง 2.4 โดยน ้าหนัก และสาร C ร้อยละ
ระหว่าง 0.7 ถงึ 2.3 โดยน ้าหนกั และเป็นการทดลองแบบสว่นประสมกลาง (2) น าสว่นผสมต่างๆทีไ่ดไ้ปขึน้รปูเป็น
ฟิลม์ ควบคุมความหนาที ่50 ไมครอน (3) น าแผ่นฟิลม์ทีเ่ป่าไดไ้ปตรวจวดัค่าคุณสมบตัต่ิางๆ (4) หาความสมัพนัธ์
ระหว่างสว่นผสม A B และ C ทีม่ต่ีอคุณสมบตัทิีต่อ้งการ โดยวธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอยของขอ้มลู 
 จากการทดลองพบว่า (1) สาร A และ B มีผลต่อค่า COF อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ค่า  เท่ากับ 
0.05 (2) สดัส่วนรอ้ยละโดยน ้าหนักของสาร A ต่อ B ต่อ C ควรมคี่าเท่ากบั 1.5 ต่อ 0.4 ต่อ 1.01 ตามล าดบั เมื่อ
ต้องการใหไ้ดคุ้ณสมบตักิารใช้งานของฟิลม์ให้มคี่า COF เท่ากบั 0.2250.075 และค่าความต้านทานพืน้ผวิมคี่า
น้อยกว่า 1x1012 โอหม์ โดยมคี่าความขุ่นน้อยทีสุ่ด และ (3) ความสมัพนัธท์ีไ่ดน้ี้สามารถช่วยลดเวลาและของเสยี
ในการลองผดิลองถูกจากการทดลองเป่าตัวอย่างฟิล์มในระหว่างการออกแบบสูตรใหม่ๆลงได้ อย่างน้อย 500 
กโิลกรมัต่อครัง้ 
 
ค าหลกั ฟิลม์พอลเีอทลินีความหนาแน่นต ่าเชงิเสน้ สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน ความขุน่ การทนแรงดงึ ค่าความ

ตา้นทานพืน้ผวิ การทดลองแบบสว่นประสมกลาง 
 
Abstract 
 This research aimed to (1) study the effect of Antistatic Agent (A), Slip Agent (B), and Anti-
blocking Agent (C) in Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) of blown film  extrusion  on functional 
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properties which are Coefficient of Friction (COF), Tensile Strength, Haze and Surface Resistivity, (2) find 
the relationship of A, B and C on the required properties. The study method of the central composite 
design of experiment (CCD) was applied that (1) the additives of A, B and C were mixed in LLDPE 
resins which the compositions of A ranged between 0.2 to 0.8 percent by weight, B ranged between 0.4 
to 2.4 percent by weight, and C ranged between 0.7 to 2.3 percent by weight, (2) the mixed compositions 
were blown into film with the controlled thickness of 50 microns, (3) the properties of the blown films 
were characterized, (4) The regression analysis was applied to determine the relationship between A, B 
and C which affected on the required properties.  
 The results of the study showed that (1) both A and B were significant effect on the COF at 
the statistical  of 0.05, (2) the percent by weight ratio of A : B : C could be 1.5 : 0.4 : 1.01 when the 
required properties of the COF and the surface resistivity were 0.2250.075 and less than 1x1012 ohm, 
respectively at the lowest haze, and (3) the relationship of the compositions obtained could reduce the 
set-up time and wastes of about 500 Kg during tire and error when a new formulation was performed. 
 
Keywords: Linear Low Density Polyethylene, Coefficient of Friction, Central Composite Design of 

Experiment 
 
1. บทน า 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก เป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทย เนื่ องจากความต้องการใช้พลาสติก
ภายในประเทศ และต่างประเทศมจี านวนเพิม่มากขึน้ทุก
ปี ทัง้ยังมีการแข่งขันกันในด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก 
เพื่ อให้การด าเนินการผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เพื่อทีจ่ะไดแ้ข่งขนักนักบัโรงงานทัง้ในและต่างประเทศได ้
และเป็นการลดตน้ทุนการผลติท าใหเ้กดิก าไรมากยิง่ขึน้ 
 จากการส ารวจก าลังการผลิตของโรงงานพบว่า 
ฟิลม์พลาสตกิทีใ่ช้ในงานลามเินต เป็นก าลงัการผลติหลกั
ของโรงงาน และยงัใชเ้งนิทุนในการด าเนินการสงูกว่าการ
ผลิตพลาสติกประเภทอื่นๆ และเมื่อศึกษากระบวนการ
ผลติพบว่า มกีารผลติแบบตามค าสัง่ซื้อของลูกค้าโดยที่
โรงงานจะมแีผนกวจิยัและพฒันาคอยออกแบบสูตรการ
ผลติใหไ้ดคุ้ณภาพตามทีลู่กคา้ตอ้งการ เมื่อมกีารก าหนด
คุณภาพของฟิลม์ใหม่ๆ จงึเกดิของเสยีในการเป่าตวัอย่าง
มากยิง่ขึน้ ในปัจจุบนัมยีอดค าสัง่ซื้อจากลูกคา้รายใหม่ที่
ตอ้งการใหใ้ส่สาร Antistatic เพื่อน าฟิลม์ไปใชล้ามเินตใน
งานผง เมื่อแผนกวจิยัและวางแผนออกแบบสตูร และเป่า
ทดลอง พบว่าค่าสมัประสิทธิแ์รงเสียดทาน (COF) ไม่

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  ท าให้เกิดของเสียจากการ
ทดลองหลายครัง้ เกดิของเสยีประมาณ 500 กโิลกรมัต่อ
ครัง้ จึงท าการหาสาเหตุพบว่า เมื่อมีงานใหม่เกดิขึน้มา 
การออกแบบสตูรของแผนกวจิยัและวางแผน จะดูขอ้มูล
เก่าอ้างอิงว่าสูตรที่ใกล้เคียงกับที่ลูกค้าต้องการต้องใส่
วตัถุดิบอะไรบ้าง ปรมิาณเท่าใด โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์ เมื่อประมาณจากประสบการณ์ ท าให้เกิด
ความไม่แน่นอน จงึท าให้เกดิความผดิพลาดได้ง่าย และ
เกดิของเสยีจากการทดลองเป่าตวัอย่างเป็นจ านวนมาก 
และในปี 2015  พบว่าของเสยีทีล่กูคา้รอ้งเรยีนจากปัญหา 
COF มี สู งถึ ง  8,905.5 กิ โลก รัม  ซึ่ ง คิ ด เป็ น  58.88 
เปอร์เซ็นต์ของของเสียทัง้หมดที่เกิดจากการร้องเรียน
ของลกูคา้ (ทีม่า :แผนก QA ของโรงงาน) เมื่อเหน็ปัญหา
ทางผูว้จิยัจงึสบืหาสาเหตุพบว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงงานยงั
ไม่เคยใส่สาร Antistatic  ลงไปในฟิล์ม ท าให้เมื่อใส่ไป
แลว้ เกดิปัญหาค่า COF ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้จงึ
ท าการทดลองเพื่อทดสอบว่าปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ สาร
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (A), สารท าให้ลื่น  (B) และ สาร
ป้องกันการยึดติด (C) มีผลต่อค่า COF ในฟิล์มพอลีเอ
ทิลีนความหนาแน่นต ่าเชิงเส้น (LLDPE) หรือไม่ และ
สมการแสดงความสมัพนัธเ์พื่อช่วยในการออกแบบสตูรที่
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ถูกต้อง และช่วยประหยดัเวลาลดของเสยีในการทดลอง
สูตร และลดของเสียเนื่ องจากค่า COF ไม่ได้ตามที่
ก าหนด นอกจากการศึกษาค่า COF ผู้วิจ ัยยังศึกษา
คุณสมบัติของฟิล์ม ในด้านอื่นๆ  ได้แก่  ค่ าแรงดึง 
(Tensile Strength), ความขุ่น  (Haze)  และ ค่าความ
ต้านทานพื้นผิว (Surface Resistivity) เพื่อที่จะก าหนด
ระดบัที่เหมาะสมของทัง้สามปัจจยั ที่จะท าให้คุณสมบตัิ
ของฟิล์มอยู่ในระดับที่ต้องการ ตามความต้องการของ
ลกูคา้ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1  คุณสมบตัขิองฟิลม์ทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 
 
โดยท าการศึกษากระบวนการเป่ าฟิ ล์ม  [1]  

คุณสมบัติของสารป้องกันไฟฟ้าสถิต [2], [3]  จากการ
คน้คว้างานวจิยัในอดตี พบว่ามกีารศกึษาคุณสมบตัิของ
ฟิลม์ที่หลากหลาย เช่น ท าการศกึษาผลกระทบของสาร
ป้องกนัไฟฟ้าสถติยต่์อสมบตัเิชงิกล สมบตัเิชงิไฟฟ้า และ
ค่าความต้านทานพื้นผิว ในพลาสติก PP และ LLDPE 
พบว่า สาร Antistatic มีผลกระทบเล็กน้อยในบางกรณี 
อย่ างไม่มีนัยส าคัญ  ส าหรับค่า  Tensile Strength ,  
Elongation at break แ ล ะ Impact Strength [4], [5]  
ท าการศกึษาการเลอืกชนิด และอตัราสว่นของสารป้องกนั
การยึดติด และ สารท าให้ลื่นที่เหมาะสมที่ท าให้ฟิล์มมี
ความใสมากทีสุ่ด [6] ศกึษาสารเตมิแต่งระหว่างสาร สาร
ท าให้ลื่นและ สารป้องกันการยึดติด ใน LLDPE [7]  
ศึกษาเทคนิคการออกแบบการทดลองและแผนแบบ
พืน้ผวิผลตอบขนาดเลก็ [8], [9] 

 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 วสัดแุละอปุกรณ์ 

1) พอลิเอทิลนีที่มคีวามหนาแน่นต ่า (LLDPE) ที่มี
ความหนาแน่น 0.918 กรัม/ตารางเซนติเมตร 
ดัชนีการหลอมไหล 1.0 กรัม /10 นาที (190 
ºC/2.16 กโิลกรมั) 

2) สารป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่มีสาร Antistatic 7% 
ในพอลิเอทิลีน (LDPE) มีความหนาแน่น 550 
กรมั/ลติรดชันีการหลอมไหล 3.4 กรมั/10 นาท ี
(190 ºC/2.16 กโิลกรมั) 

3) สารท าให้ลื่น ที่มีสารเคมีประเภท Amides 5% 
ในพอลิเอทิลีน  (PE) มีความหนาแน่น  550 
กรมั/ลติร ดชันีการหลอมไหล 10 กรมั/10 นาท ี
(190 ºC/2.16 กิโลกรัม) ประเภทแพร่ไปที่ผิว
อย่างชา้ (Slow Migrat) 

4) สารป้องกนัการยดึตดิ ทีม่ซีลิกิา 20% ในพอลเิอ
ทลินีความหนาแน่นต ่า (LDPE) ดชันีการหลอม
ไหล 5 กรมั/10 นาท ี( 190 ºC/2.16 กโิลกรมั) 

5) เครื่องเป่าขึน้รปูแบบ 1 สกร ู 
 
2.2 ขัน้ตอนการทดลอง 

1) ศกึษาปัจจยัที่เกีย่วขอ้ง ออกแบบการทดลองโดย
วธิกีารหาค่าผลตอบที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบ
การทดลองต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าที่เหมาะสม 
เพื่อที่จะท าให้เกดิค่าทีด่ทีีสุ่ด โดยสามารถปรบัตัง้ค่าของ
ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ท าให้พบกับวิธีการที่เรา
ตอ้งการ และท าใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องปัจจยัอกีดว้ย
[10] งานวจิยันี้ใช้แบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง 
(Central Composite Design) โดยมีตัวแปรตอบสนอง 
ตวัแปรอิสระ และระดบัของปัจจยัดงัตารางที่ 2 จ านวน
ก ารท ดลอ งทั ้งห ม ด  20 ก ารท ดลอง  ห ลัง จ าก รู้
ความสัมพันธ์จึงใช้เทคนิคการหาพื้นผิวผลตอบ และ 
สม ก า รพ ย าก ร ณ์ ก ารถ ด ถ อ ย จ าก วิ ธี  Stepwise 
Regression 
 
ตารางที ่2 ปัจจยัและระดบัของปัจจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง 
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ในการก าหนดตัวแปรตอบสนองได้แก่ Y1 คือค่า
สมัประสิทธิแ์รงเสียดทาน (COF)  Y2 คือค่าความขุ่น 
(Haze) ซึ่งในการวิเคราะห์ผลการทดลองจะให้น ้าหนัก
ของค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานมากที่สุด เพราะเป็นตวั
แปรหลกัทีใ่ชใ้นการก าหนดมาตรฐานของฟิลม์เพื่อสง่ขาย
ให้แก่ลูกค้าและเป็นปัญหามากที่สุดเพราะช่วงที่ต้องการ
ค่อนขา้งแคบ โดยตวัแปรตอบสนองตวัอื่นๆ จะพจิารณา
ไปดว้ยกนัแต่จะใหน้ ้าหนกัทีน้่อยกว่า 

2) ด าเนินการทดลอง โดยก าหนด เป่าฟิล์มหนา 50 
μm (0.05 mm.) ขนาดมาตรฐานอตัราการเบ่ง 2.5 BUR  
(2.5 เท่าหัว Die) เครื่องที่ใช้คือ เครื่องเป่าฟิล์มแบบ 1 
ชั ้น  ขนาดหัว  Die เส้นผ่ านศูนย์กลางเท่ ากับ  120 
มิลลิเมตร  ความกว้างฟิล์มคือ 470 มิลลเิมตร เบิกเม็ด
พลาสตกิและสารเตมิแต่งทีใ่ชใ้หเ้พยีงพอในลอ็ตเดยีวกนั 
ชัง่น ้ าหนักสารป้องกันไฟฟ้าสถิต และ เม็ดพลาสติก 
LLDPE ผสมตามสดัส่วนที่ได้ออกแบบการทดลอง เป่า
ขึน้รปูและดูว่าไดฟิ้ลม์ตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ ความหนา 
น ้ าหนักต่อเมตร ความกว้างของฟิล์ม โดยก าหนด 
อุณหภูมิ ความเรว็รอบสกรู คงที่ทุกการทดลองและจด
บนัทกึเวลาทีผ่ลติเสรจ็ แลว้น าไปวดัคุณสมบตัดิ้านต่างๆ 
โดยวดัค่า COF ที่เวลา 24 ชัว่โมงหลงัจากเป่าเสรจ็ ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่ค่า COF ของฟิล์มค่อนข้างนิ่งและเป็น
เวลาทีท่างโรงงานทดสอบผลก่อนสง่ใหล้กูคา้อกีดว้ย 

3. ผลการทดลองและการวิเคราะหผ์ลการทดลอง 

3.1 ผลการทดลอง 
การวิเคราะหผ์ลการทดลองส าหรบัค่า COF  
 
ตารางที ่3 แสดงผลวเิคราะหก์ารถดถอยของค่า COF 

 
 
  พบว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ปัจจัยที่มีค่า P-
Value น้อยกว่า 0.05 คือ ปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยได้แก่ 

ปรมิาณสาร A และ ปรมิาณสาร B ปัจจยัหลกัก าลงัสองมี
ผล 2 ตัวคือ ปริมาณสาร A (A*A) และ ปริมาณสาร B 
(B*B) และ อันตรกิริย า (Interaction) มีผล 1 ตัวคือ 
ปริมาณสาร A กบัปรมิาณสาร B (A*B) น าข้อมูลมาท า 
Main effect และสมการท านายทีไ่ดจ้ากตารางที ่3 แสดง
ในสมการที ่1 
 
COF = 0.10393 + 0.01773 A - 0.01536 B +0.01084 A*A 

+ 0.01219 B*B - 0.01260 A*B                                   (1) 

 
พลอ็ตเพื่อดูผลของปัจจยัหลกัแต่ละตวัพบว่าเมื่อ

ปรมิาณสาร A เพิม่ขึน้จาก -1  ถงึ 1.633 พบว่าค่า COF 
เพิ่มขึ้นจาก 0.102 ถึง 0.155 นัน่คือฟิล์มที่ได้จะมีความ
ฝืดขึ้น และส าหรบัปัจจัยปริมาณสาร B เมื่อใส่ปริมาณ
เพิ่มขึ้นจาก -1.633 ถึง 1  พบว่าท าให้ค่า COF ลดลง 
ส าห รับ ปั จจัย  C ไม่ มีอิท ธิพ ลต่อค่ า  COF ที่ ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ() เท่ากบั 0.05 

 

 
รปูที ่1 Main Effect Plot ของค่า COF ทีเ่วลา 24 ชัว่โมง 

 
ส าหรบัปัจจยัร่วมเมื่อน าขอ้มลูมาท า Interaction 

Plot เพื่อดูผลอัตรกิริยาระหว่างปัจจัย  A และปัจจัย B 
พบว่าทีร่ะดบัปัจจยั A อยู่ในระดบั -1 จะสง่ผลใหค้่า COF 
มคี่าต ่ากว่าปัจจยั A  ที่ระดบั 0, 1 ไม่ว่าจะใช้ปัจจยั B ที่
ระดับใดก็ตาม และที่ระดับปัจจัย A ที่ระดับ 0, 1 เมื่อ
ปรมิาณสารท าใหล้ื่นเพิม่ขึน้ จะเหน็ได้ว่าค่า COF ลดลง 
ดงัรปูที ่2 
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รปูที2่ Interaction Plot ของค่า COF ทีเ่วลา 24 ชัว่โมง 

 
การวิเคราะหผ์ลการทดลองส าหรบัค่าความขุ่น 
 ผลการวิเคราะห์การออกแบบการทดลอง เมื่อ
พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความขุ่น  พบว่าที่ระดับ
นัยส าคญั 0.05 ปัจจยัที่มคี่า P-Value น้อยกว่า 0.05 คอื 
ปัจจยัหลกัทัง้ 3 ปัจจยัได้แก่ ปริมาณสารAntistatic (A)  
ปริมาณสาร Slip Agent (B) และ ปริมาณสาร Anti-
blocking (C)  มผีลต่อค่าความขุน่ 

เมื่อน าข้อมูลมาท า Main effect plot เพื่อดูผล

ของปัจจยัหลกัแต่ละตวัพบว่าเมื่อปรมิาณสาร Antistatic 

(A) และปรมิาณสาร Slip (B)  เพิ่มขึน้ ค่าความขุ่นลดลง  

นัน่คือฟิล์มที่ได้จะมีความใสขึ้น ส าหรับปัจจัย  Anti-

blocking (C) เมื่อใส่ปรมิาณเพิม่ขึน้ พบว่าท าใหค้่า Haze 

เพิ่มขึ้น นัน่คือยิ่งใส่สารในปรมิาณมากจะท าให้ฟิล์มขุ่น

ขึน้ ดงัรปูที ่3 

 

รปูที ่3  Main Effect Plot ของค่า Haze 
 

 

 

ผลการทดลองความต้านทานแรงดึงยืดของฟิลม์ 

จากผลการทดสอบค่า Tensile Strength และ 
Elongation at Break ของฟิล์มลามิเนต พบว่าตัวอย่าง
ฟิลม์ทีไ่ด ้มคี่ามากกว่าค่าทีต่้องการและให้ค่าที่ใกลเ้คยีง
กนัของแต่ละเงื่อนไขการทดลอง ดงัตารางที ่4 

ตารางที ่4 แสดงค่าคุณสมบตัทิีข่องฟิมลล์ามเินตทีล่กูคา้ตอ้งการ

เทยีบกบัค่าเฉลีย่จากตวัอย่างทีท่ดลองได ้

 

ผลการทดสอบค่า Surface resistivity 

 พบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวในฟิล์มที่มีสาร 
Antistatic ในสัดส่วน 1.5 % และ 1.8 % ให้ค่ าความ
ต้านทานไฟฟ้าพื้นที่ผวิเฉลีย่มคี่าเท่ากนัคอื 3.34 x 1011 
Ω/sq  หรอืกล่าวว่าเป็นฟิลม์ทีเ่ป็น Antistatic ส่วนฟิลม์ที่
มสีดัสว่นของสาร Antistatic ที ่0.2 %, 0.5% และ 1% ให้
ค่าความตา้นทานไฟฟ้าพืน้ทีผ่วิเฉลีย่มากกว่าหรอืเท่ากบั 
2.27 x 1012  Ω/sq  
 
3.2 การหาสมการพยากรณ์และจดุท่ีเหมาะสม 

เมื่อท าการวิเคราะห์หาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการ
ผลติทีท่ าใหไ้ดคุ้ณสมบตัติามต้องการคอืค่า COF เท่ากบั 
0.225 และค่าความขุ่นน้อยที่สุดพบว่าควรใช้เงื่อนไขใน
การผลติด้วยปรมิาณสาร Antistatic (A) = 1.5% ปรมิาณ
สาร Slip (B )= 0.4% และปริมาณสาร Antiblock (C) = 
1.01 % 
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รปูที ่4 กราฟสภาวะทีเ่หมาะสม (Optimization chart) 

 
 จากการวเิคราะหด์ว้ยค าสัง่ Response Optimizer 
สามารถสรุปการตัง้ค่าปัจจยัทีเ่หมาะสม ไดด้งัตารางที ่5 
ระดบัของปัจจยัน าเขา้ทีเ่หมาะสม 
 
ตารางที ่5 ระดบัของปัจจยัน าเขา้ทีเ่หมาะสม 

 
 
3.3 การวิเคราะหก์ารถดถอย 
 หลงัจากทีว่เิคราะหห์าจุดที่เหมาะสมแลว้เพื่อแสดง
ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัน าเข้าต่อผล ตอบแต่ละตัว 
ผูว้จิยัจงึวเิคราะหส์มการถดถอย ไดผ้ลดงันี้ 
 
ตารางที ่6 การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของค่า COF 

 
 
1) จากตารางที่  6 แบบจ าลองการถดถอยจากวิธ ี
Stepwise Regression เพื่อแสดงความสมัพันธ์ระหว่าง
ค่า COF (Y1) กบัปัจจยัทีม่นีัยส าคญั ไดค้วามสมัพนัธด์งั
แสดงตามสมการที ่2 และใหค้่า R-Squared เท่ากบั 54% 
หมายความว่าสมการที่ได้มานี้สามารถอธบิายความผนั

แปรของค่าตวัแปรตอบสนองไดใ้นระดบัปานกลาง 
 
Y1 = 0.1187 + 0.0358 A – 0.02542 B     (2) 
 
ตารางที ่7 การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของค่าความ
ขุน่ 

 
 

2) จากตารางที่  7 แบบจ าลองการถดถอยจากวิธ ี
stepwise regression เพื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่า
ความขุ่น (Y2) กบัปัจจยัทีม่นีัยส าคญั ไดค้วามสมัพนัธด์งั
แสดงตามสมการที่ 3 และให้ค่า R-Squared เท่ ากับ 
65.72% หมายความว่าสมการที่ได้มานี้สามารถอธบิาย
ความผนัแปรของค่าตัวแปรตอบสนองได้ในระดับปาน
กลางค่อนขา้งด ี
 
Y2 = 30.700 – 1.452 A – 1.175 B + 1.517 C       (3) 
 
โดยที ่Y1 คอื ค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน 
        Y2 คอื ค่าความขุน่ของฟิลม์ 
        A คอื สดัสว่นสารป้องกนัไฟฟ้าสถติ (%) 
        B คอื สดัสว่นสารท าใหล้ื่น (%)  
        C คอื สดัสว่นสารป้องกนัการยดึตดิ (%) 
 
4. การยืนยนัผลแบบจ าลอง 
 เมื่อท าการเปรยีบเทยีบผลที่ค านวณไดจ้ากสมการ
แบบจ าลองกบัผลทีไ่ด้จากการท าทดลองจรงิ พบว่าค่าที่
ได้จากการค านวณนั ้นมีความคลาดเคลื่อนกันเพียง
เลก็น้อย (ดงัตารางที่ 8) ท าให้สามารถสรุปได้ว่าสมการ
แบบจ าลองสามารถท านายค่า COF ในช่วงปัจจัยของ
ระดบัปัจจยัทีท่ าการศกึษาได ้ 
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ตารางที ่8 ค่าคุณสมบตัใินดา้นต่างๆของฟิลม์จากการทดลอง 

 
 
5. สรปุ 
 จากผลการศกึษาสรุปไดว้่า (1) สาร A และสาร 
B มีผลต่อค่า COF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่า  
เท่ากับ 0.05 และ ปริมาณสาร A, B และ C มีผลต่อค่า
ความขุ่นอย่างมนียัส าคญั  (2) สดัสว่นรอ้ยละโดยน ้าหนัก
ของสาร A ต่อ B ต่อ C ควรมคี่าเท่ากบั 1.5 ต่อ 0.4 ต่อ 
1.01 ตามล าดับ (ดังตารางที่5)  เพื่ อให้ได้ค่าตัวแปร
ตอบสนองตามต้องการ เมื่อต้องการให้ได้คุณสมบตัิการ
ใช้งานของฟิลม์ใหม้คี่า COF เท่ากบั 0.2250.075 และ
ค่าความต้านทานพืน้ผวิมคี่าน้อยกว่า 1x1012 โอหม์ โดย
มีค่าความขุ่นน้อยที่สุด และ (3) ความสัมพันธ์ที่ได้นี้
สามารถช่วยลดเวลาและของเสียในการลองผิดลองถูก
จากการทดลองเป่าตวัอย่างฟิลม์ในระหว่างการออกแบบ
สตูรใหม่ๆลงได ้อย่างน้อย 500 กโิลกรมัต่อครัง้ 
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การลดของเสียในกระบวนการบรรจุครีมนวดผมแบบกระปุก 
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บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดของเสยีในกระบวนการบรรจุครมีนวดผมแบบกระปุก โดยใชห้ลกัการซกิซ ์ซกิมา 
มาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา เริม่จากน าความสญูเสยีทัง้หมดเฉลีย่ 8,150 กระปุกต่อเดอืน (มูลค่าประมาณ 102,038 
บาทต่อเดอืน) มาวเิคราะหด์้วยกราฟพาเรโตพบว่ามคีวามสูญเสยีสองรูปแบบหลกั ไดแ้ก่ ความสูญเสยีทีเ่กดิจากการ
บรรจุต ่ากว่าค่าทีก่ าหนด 153.5 กรมั คดิเป็น 50 เปอรเ์ซน็ของของเสยีทัง้หมด และความสญูเสยีทีเ่กดิจากการบรรจุเกนิ
ค่าก าหนดที ่157.9 กรมั คดิเป็น 31.25 เปอรเ์ซน็ของของเสยีทัง้หมด ซึง่ครมีนวดผมแต่ละกระปุกมมีาตรฐานการบรรจุ
เท่ากับ 156.5 กรมั จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจยัได้ใช้แผนภูมิก้างปลาเพื่อค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทัง้หมด จากการ
วเิคราะหพ์บว่า ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อความสญูเสยี คอื ความเรว็ของการบรรจุไม่สมัพนัธก์บัจงัหวะการดดูอดัของเครื่อง
บรรจุ ดงันัน้จงึประยุกต์ใชก้ารออกแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลแบบสองระดบั พบปัจจยัทีม่ผีลต่อของเสยีทีน่ ้าหนัก
ไม่ได้ตามค่าที่ก าหนด คือ ความเรว็ของสายพานล าเลยีงการผลติและความดนัของหัวบรรจุ  ซึ่งคณะผู้วิจยัได้ปรบั
ค่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมและน ามาทดลองใชใ้นกระบวนการ พบว่าของเสยีลดลง 87 เปอรเ์ซน็ของของเสยีทีน่ ้าหนัก
ไม่ไดท้ีม่าตรฐาน (มลูค่าประมาณ 88,773.06 บาทต่อเดอืน) 
ค ำหลกั กำรออกแบบกำรทดลอง, กำรลดของเสีย, กระบวนกำรบรรจคุรีมนวดผมแบบกระปุก 
 
Abstract 

This study aims to investigate the reduction of defect rate in packing hair treatment cream process by 
using six sigma techniques. At first, average defected jars are 8,150 units per month (overall value equal to 
approximately THB102,038 per month). According to Pereto chart, it can be seen that there are two main 
types of losses. Firstly, the loss from packing hair treatment cream below set point at 153.5 grams which 
account for 50% of total losses. Secondary, the loss from packing hair treatment cream over set point at 
157.9 grams which account for 31.25% of total losses. Furthermore, the standard packing is set at 156.5 
grams. To solve this problem, cause and effect diagram was applied to identify all possible causes. This 
study found that the main causes of the losses are speed and pressure: filling speed does not align with 
pressure speed of packing machine. Design of experiment with 22 factorial designs was used to clarify the 
key factors of loss weight in packing process. It is undeniable that speed of conveyor and pressure of filler 
head are the main influences. After adjusting the suitable parameter of speed and pressure, loss was 
decreased by 87% of weight defect (overall value equal to approximately THB88,773.06 per month). 
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1. บทน ำ 
 กระบวนการบรรจุ เป็นส่วนส าคัญ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาค์ง ปัจจุบันมีโรงงานรบัจ้างผลิต
และบรรจุเกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองต่อการเติบโต
ของธุรกิจเครื่องส าอางและผู้ผลติรายย่อยที่ไม่มโีรงงาน
เป็นของตัวเอง โรงงานผลิตยุคใหม่จะต้ องผลิตได้
หลากหลายและรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ของตลาดและผูบ้ริโภค ในขณะเดยีวกนัคุณภาพ
สนิค้าและราคาต้นทุนการผลิตยงัเป็นเรื่องที่ส าคญัเป็น
อย่างมาก งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อลดของเสยีใน
กระบวนการบรรจุครมีนวดผมแบบกระปุกเพื่อลดต้นทุน
การผลติ กระบวนการผลติปกติในกรณีศกึษาเป็นไปโดย
อตัโนมตัดิว้ยการปรบัพารามเิตอรต่์างๆตามประสบการณ์
ของพนักงานและไม่มีข้อก าหนดค่าที่เหมาะสมจงึท าให้
เสยีเวลาในการผลติและเกดิของเสยีในกระบวนการเป็น
จ านวนมาก ดงันัน้คณะผู้วิจ ัยจึงต้องการออกแบบการ
ทดลองเพื่ อสร้างแนวทางในการตัง้ค่ าพารามิเตอร์
กระบวนการผลติเพื่อแกปั้ญหา 
 โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตและบรรจุ
เครื่องส าอางประเภทสีย้อมผม ครีมยืดผม ยาสระผม 
ครมีนวดผม และทรตีเมน้หมกัผม ในกระบวนการผลติจะ
แยกออกเป็นสองส่วนคอื ส่วนของการผลติ และส่วนของ
การบรรจุ ในงานวิจยันี้มุ่งแก้ไขปัญหาในส่วนของการ
บรรจุ ซึง่จะมสีายการบรรจุทัง้หมด 12 สายการบรรจุ 
 
2. วิธีกำรทดลอง 
 ขัน้ตอนการท างานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน
ดงันี้ 
2.1 กำรศึกษำผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำรบรรจ ุ

ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกบัการบรรจุมี 2 แบบ 
ไดแ้ก่ แรงดนัในหวับรรจุ และความเรว็ในการบรรจุ 
2.2 ระบุสาเหตุของปัญหา 
 เมื่ อชิ้ น งานและพ ารามิ เตอร์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการเชื่อมถูกศกึษาผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้ะดมความคดิ
เพื่อระบุสาเหตุของขอ้บกพร่องในการบรรจุของชิ้นงาน
ดว้ยแผนภูมแิสดงสาเหตุและผลกระทบดงัแสดงในรปูที ่1 
 

  

 
รปูที ่1 แผนภมูแิสดงสาเหตุและผลกระทบ 

ขอ้บกพรอ่งในการบรรจขุองชิน้งาน 
 

2.3 ระบุปัจจยัและกำรออกแบบกำรทดลอง 
 จากการตรวจสอบตามแผนภมูสิาเหตุและผลกระทบ
ดังแสดงในรูปที่  1 ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ถูกน ามา
วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยต่างๆ พบว่าปัจจัยควบคุมที่มี
ผลกระทบต่อการเกิดของเสยีพบว่ามีองค์ประกอบสอง
ประการ คอื แรงดนัหวับรรจุและความเรว็ของการบรรจุ 
การทดลองไดร้บัการออกแบบให้มกีารออกแบบแฟกทอ
เรียลเต็มจ านวน สองปัจจัย ทดลองซ ้า 3 ครัง้ เพื่อหา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบรรจุที่ไม่สมบูรณ์โดยมี
นัยส าคญั ปัจจยัแต่ละตวัแบ่งออกเป็น 2 ค่า คือ สูงและ
ต ่า การทดลองแต่ละครัง้ไดร้บัการท าซ ้าสามครัง้ ตวัอย่าง 
8 ชิน้ต่อหนึ่งการทดลองดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ปัจจยัควบคุมทีม่ผีลกระทบต่อการเกดิของเสยีในการ
บรรจ ุ

Factors Low High 

ความดนัหวับรรจ ุ 6.3 6.9 

ความเรว็ของการบรรจ ุ 35 40 

 
ตวัแปรตอบสนองในการทดลองประกอบดว้ยจ านวน

ชิน้งานทีม่นี ้าหนกัเกนิและน ้าหนักต ่ากว่ามาตรฐานซึง่ถูก
วดัโดยการชัง่น ้าหนกั กรณีศกึษาเกบ็ตวัอย่าง 8 ตวัอย่าง
ต่อรอบการทดลองตามจ านวนหัวบรรจุ  ค่าน ้ าหนัก
มาตรฐานคือ 156.5 กรัม ชิ้นงานที่มีน ้ าหนักต ่ ากว่า 
153.5 กรมันับเป็นของเสยีขา้งต ่า และชิน้งานทีม่นี ้าหนัก
มากกว่า 157.9 กรมันับเป็นของเสยีขา้งสงู จากนัน้ล าดบั
ของการทดลองได้รับการสุ่ม โดยใช้ค าสัง่  "create 
factorial design" ในโปรแกรม MINITAB จากผลการ



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่

1534 
 

ทดลองพบว่าจ านวนชิน้งานของเสยีในแต่ละชุดของการ
ทดลองแสดงผลในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 จ านวนชิน้งานของเสยีในแต่ละชุดของการทดลอง 

ชุดที ่ ความเรว็ ความดนั จ านวนของเสยี 

1 40 6.36 6 

2 40 6.36 5 

3 35 6.98 4 

4 40 6.98 1 

5 40 6.39 2 

6 35 6.98 4 

7 40 6.98 2 

8 35 6.36 7 

9 35 6.98 3 

10 40 6.98 0 

11 35 6.36 6 

12 35 6.36 6 

 
2.4 ผลกำรทดลองใช้  ANOVA test และโปรแกรม 
Minitab ท่ีระบุระดบัปัจจยั 
2.5 สรปุผลกำรวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 

3. ผลกำรทดลองและอภิปรำยผลกำรทดลอง 
 ก่อนการวเิคราะหแ์ละตีความผลจาก ANOVA ต้อง
มกีารทดสอบสมมตฐิานการกระจายขอ้มลูเพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ข้อมูลที่ได้รบัการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความแปรปรวนมี
การกระจายขอ้มลูตามปกตเิพื่อใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลู
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3.1 สมมตฐิานการกระจายขอ้มูลไดร้บัการตรวจสอบโดย
การทดสอบเพื่อพจิารณาการกระจายขอ้มูลตามปกตแิละ
การเป็นอิสระของข้อมูลพิจารณาจากกราฟของจ านวน
ชิน้งานของเสยี 
3.1.1 การทดสอบการแจกแจงแบบปกตพิบว่ากราฟเป็น
เสน้ตรงซึ่งแสดงการกระจายขอ้มูลแบบปกตขิองจ านวน
ชิน้งานของเสยี ดงัแสดงในรปูที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 การกระจายขอ้มลูแบบปกตขิองจ านวนชิน้งานของเสยี 

 
3.1.2 แนวโน้มของความแปรปรวนมลีกัษณะการกระจาย
ตัวแบบสุ่ม  แสดงว่ าความแปรปรวนของค่าความ
คลาดเคลื่อน และขอ้มูลทีไ่ดม้คีวามน่าเชื่อถือดงัแสดงใน
รปูที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 การกระจายตวัแบบสุ่ม แสดงว่าความแปรปรวน 
ของค่าความคลาดเคลือ่นและขอ้มลูทีไ่ดม้คีวามน่าเชือ่ถอื 

 
3.1.3 การกระจายตวัของจ านวนชิน้งานของเสยีมรีปูแบบ
ทีเ่ป็นอสิระ ไม่สามารถประมาณรูปแบบได้ แสดงใหเ้หน็
ว่าค่าส่วนตกคา้งมคีวามเป็นอสิระต่อกนัดงัแสดงในรูปที่ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 การกระจายตวัของจ านวนชิน้งานของเสยี 
มรีปูแบบทีเ่ป็นอสิระ ไมส่ามารถประมาณรปูแบบได ้
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3.2 กำรวิเครำะหค์วำมแปรปรวน (ANOVA) 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนในรูปที่ 5 ปัจจยัที่
มีอิทธิพลต่อจ านวนของเสียมีค่า P-value เท่ากับ 0.00 
ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 จึงสรุปได้ว่ามี
ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงระหว่างความดนัและความเรว็
อย่างน้อยหนึ่งคู่ดังนัน้ผลกระทบที่ส าคัญของความดัน
และความเรว็ในการบรรจุจงึไม่ถูกพจิารณา 

 
รปูที ่5 การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) 

 
เมื่อพจิารณาถงึระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสมของความเรว็ 

และความดนัในการบรรจุ กราฟการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
ความเรว็และความดันได้รบัการพิจารณาดงัรูปที่  6 ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ว่าควรตัง้ความเรว็ที่ 40 ชิน้ต่อนาท ีและควร 
ตัง้ความดันในการบรรจุ 6.98 บาร์ ซึ่งจะท าให้เกิดของ
เสยีน้อยทีส่ดุ 
 

 
รปูที ่6 กราฟการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างความเรว็และความดนั 

 

 
4. สรปุ  

จากผลการทดลองและการวิเคราะห์ตัวแป ร
ตอบสนองผลการวจิยัสรุปได้ดงันี้  ปัจจยัที่เหมาะสมต่อ
กระบวนการ 

 
บรรจุครีมบ ารุงผมขนาด 150 มิลลิเมตร ประกอบด้วย
ความเรว็ของสายพาน 40 ชิ้นต่อนาที และความดนัของ
หวับรรจุที ่6.98 บาร ์ซึง่จะมผีลมากทีส่ดุในการลดจ านวน
ชิน้งานของเสยี ผลจากการทดลองท าใหข้องเสยีลดลง 87 
เปอรเ์ซน็ของของเสยีที่น ้าหนักไม่ได้ที่มาตรฐาน (มูลค่า
ประมาณ 88,773.06 บาทต่อเดอืน) 
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 คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณ (1) โรงงานกรณีศกึษาการ
ผลิตและบรรจุครีมบ ารุงผมแบบกระปุก  (2) บัณฑิต
วทิยาลยัคณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาวศิวกรรมศาสตร ์
อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัที่ให้การสนับสนุน
งานวจิยันี้ 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
  
[1]  Montgomery, D.C. (2009), Design and Analysis 

of Experiment,7th ed, John Wiley & Sons, Inc, 
New York. 

[2] Myers, R.H., D.C. Montgomery and C.M. 
Anderson-Cook. 2008. Response Surface 
Methodology: Product Optimization Using 
Designed Experiment. 3rd ed. John Wiley & 
Sons, Inc., New York. 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม่ 

 

1536 
 

การปรบัปรงุคณุภาพช้ินงานหล่ออลมิูเนียมด้วยการออกแบบเคร่ืองมือ 
ช่วยกระบวนการหล่อ 

Quality Improvement of Aluminum Casting Products Using  
Tool Design for Casting Process 

 
อมรนิทร ์ชาณปรยิวาทวีงศ1์, ณฐัพงษ์ ผลไพบลูย2์, ยทุธศกัดิ ์สาครสทิธิ3์ และ กญัชลา สดุตาชาต4ิ* 

สาขาวศิวกรรมการผลติ, ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร,ี นครราชสมีา, ประเทศไทย 
E-mail: kanchala@sut.ac.th* 

 
Amarin Charnpariyawateewong1, Nattaphong Pholpaiboon2, Yutthasak Saknonsit3 

and Kanchala Sudtachat4* 
School of Manufacturing Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 

Nakhon Ratchasima, Thailand 
E-mail: kanchala@sut.ac.th* 

 
บทคดัยอ่ 

เน่ืองจากกระบวนการหล่ออลมูเินียมของโรงงานกรณีศกึษาเกดิเปอรเ์ซน็ต์ของเสยีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนั
กระบวนการหล่อชิน้งานอลูมเินียมไม่มเีครื่องมอืทีช่่วยกวนน ้าโลหะ  ท าใหพ้นักงานเมื่อยลา้และพนกังานหยุดการ
กวนน ้าอลูมิเนียม งานวจิยัฉบบันี้จึงท าการออกแบบอุปกรณ์ช่วยกวนน ้าหลอมเหลวอลูมิเนียม และได้ท าการ
ทดสอบประสทิธภิาพของเครื่องมอืช่วยโดยการทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบผลของชิน้งานทีใ่ชก้รรมวธิเีดมิ
ของโรงงานกบัผลของชิน้งานที่ใชอุ้ปกรณ์ของผูว้จิยัในเรื่องของของเสยี ผลจากการทดสอบพบว่าเปอรเ์ซน็ต์ของ
เสยีของกระบวนการเดมิอยู่ที ่14% และกระบวนการที่เราใชเ้ครื่องมอืช่วยกวนน ้าโลหะ พบว่าเปอรเ์ซน็ต์ของเสยี
อยู่ที ่6% สามารถปรบัปรุงคุณภาพชิน้งานหล่ออลมูเินียมไดเ้พิม่ขึน้ 57% 
ค าหลกั  กระบวนการหล่อ, คุณภาพ, และการทดสอบสมมตฐิาน 
 
Abstract 

Because of the percent defective of aluminum casting products was too high. Originally 
manufacturing, the manufacturing operated by using manual work for stirring the aluminum casting. It 
made the fatigue of muscles resulting in work stopping. In this paper, we designed a tool casting for 
stirring process of aluminum casting. The experiment was conducted with the hypothesis testing.  We 
investigate the performance of the tool casting design by using the hypothesis testing to compare the 
percent defective for aluminum products using tool casting and using original operation. The results 
showed that the percent defective for aluminum products using original operation is 14%. The results of 
using tool casting showed that the percent of aluminum products is 6%. The improvement of the quality 
of aluminum products increases to 57% of original operation. 
Keywords:  Casting, Quality, and Test hypothesis  
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1. ความส าคญัและท่ีมาของโครงงาน 

 บรษิัทกรณีศึกษา ผลติผลติภณัฑ์ชิ้นส่วนรถไถนา
ไดแ้ก่ เคสมอเตอร ์ชิน้สว่นเบรครถไถนา เฟืองขบัเคลื่อน 
และอื่นๆ สายการผลิตเป็นงานสัง่ผลิต ที่ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปตามที่ลูกค้าสัง่ มีการผลิต
เป็นล๊อต หลังกระบวนการหล่อชิ้นงาน มีการขึ้นรูป
วตัถุดบิโลหะใหเ้ป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปโดยใชเ้ครื่องจกัร 
CNC เป็นหลักในการขึ้นรูปชิ้นงาน ปัจจุบันโรงงานมี
ปัญหาเรื่องการตกค้างวตัถุดิบรีไซเคิล (Raw material) 
พวกวัสดุอลูมิเนียมที่ไม่ได้ใช้ประมาณ 8 ตัน การใช้
วัตถุดิบจากชิ้นงานรีไซเคิลยังจ ากัด ทางโรงงานจึงมี
โครงการที่จะใช้ชิ้นงานรีไซเคิลเหล่านี้ น ามาหล่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รูป อลูมิเนียมอลัลอยเกรด AC4A และ
เกรด AC2B กระบวนการผลิตยังมีชิ้นงานหล่อที่ไม่ได้
ตามขดีจ ากดัขอ้ก าหนด ท าใหเ้กดิปัญหาตามดในขัน้ตอน
การหล่ออลูมเินียม เนื่องจากมฟีองอากาศแทรกเขา้ไปใน
ชิ้นงานหล่อ ท าให้ทางโรงงานคิดที่จะปรบัปรุงวิธีการ
ท างานและคุณภาพของงานหล่ออลมูเินียม ดงัแสดงในรูป
ที ่1 เป็นชิน้งานหล่ออลมูเินียมทีม่ตี าหนิ 
 

 
รปูที ่1 แสดงชิน้งานหลงัมกีารกดัผวิหน้า 

 
จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้ จึงศึกษา

กระบวนการหล่ออลูมิเนียม และใช้เครื่องมือทางด้าน
คุณภาพมาช่วยในการแก้ไขปัญหา โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณภาพการใช้งานวตัถุดิบรีไซเคิลอลูมิเนียม 
จากกระบวนการหล่ออลูมิเนียมเดิม เนื้อหาในส่วนที่ 2 
แสดงทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 สภาพ
ปัจจุบนัของกระบวนการผลติ ส่วนที่ 4 วเิคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และส่วนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานและ
ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 

2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีปรบัปรงุคณุภาพ 

ขัน้ตอนในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวงจร P-D-C-A  โดย
มขีัน้ตอน  7  ประการ จากขอ้มลูหนงัสอื Montgomery 
[4]    

1) Plan and Problem definition: การก าหนดหวัขอ้
ปัญหา จะได้มาจากการก าหนดแนวคิดของกลุ่ม  เพื่อ
ก าหนดความคาดหมายของลูกค้า ส าหรับเป้าหมาย
คุณภาพ  

2) Data and Detail: การส ารวจเพื่อหาขอ้มลู/เพื่อหา
ลกัษณะจ าเพาะ โดยใชค้ าถาม what   where when who 
How Why การเลอืกปัญหาจะเลอืกบนพืน้ฐานทัง้ 3 
ประการ คอื ความถีข่องการเกดิปัญหา, ความรุนแรงของ
ลกูคา้, ความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา 

3) Analysis: การวิเคราะห์สาเห ตุ  /สรุปมาเป็น
แผนงาน เป็นการน าโครงการที่วิเคราะห์และแก้ปัญหา
โดยอาศยัการสงัเกตการณ์ทีไ่ดแ้สดงผลลงในแผนภูมขิอง
แกนท์ ซึ่งแผนภูมินี้นอกจากจะใช้วางแผนแล้ว  ยัง
สามารถใชเ้ฝ้าพนิิจเพื่อควบคุมโครงการดว้ย 

4) Action: ท าตามแผนงาน/ท าตามเป้าหมาย/เกบ็ผล
ทีไ่ด้ โดยอย่าลมืแยกแยะสาเหตุ จากการปฏบิัติงานและ
การควบคุม ในการระดมสมอง  

5)  Study and Review: เปรียบเทียบผล /ปรับแก้ /
ทบทวนตามขอ้ก าหนด จะเป็นการก าหนดมาตรการตอบ
โตเ้พื่อการแกไ้ขหรอืปรบัปรุงคุณภาพ  

6) Act/Standardization: ทดสอบท าซ ้า/ติดตามผล/
ท าแผน/ก าหนดเป็นมาตรฐาน ประเมินผลโดยท าการ
ตรวจสอบประเมนิผลการแกปั้ญหา  

7)   Plans for the future: วางมาตรฐานเพื่อใชป้ฏบิตั ิ
เพื่อจุดประสงคใ์นการรกัษาสภาพของมาตรการตอบโต้ที่
ประยุกต์ใช้ไปแล้ว ให้ด ารงไว้ในระบบเพื่อมิให้ปัญหา
นัน้ๆเกดิขึน้ซ ้าอกี 
2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการด้านคุณภาพ ใน
เรื่องของการลดของเสยี น าเสนอโดย สมเสยีง จนัทาสี
และคณะ [1] ศึกษาการลดของเสยีในกระบวนการผลิต
ใบพัดเทอร์โบ โดยใช้แผนผังก้างปลาวิเคราะห์ปัญหา 
และมกีารปรบัปรุงอุปกรณ์จบัยดึ ปีเดยีวกนั ไพฑูรย์ ศริิ
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โอฬาร และคณะ [2] ลดของเสยีการผลิตเครื่องประดับ
เงนิ โดยใชเ้ครื่องมอื 7QC มาช่วยวเิคราะหปั์ญหา ถดัมา 
บุญส่ง คา้อ่อนและคณะ [3] ลดของเสยีกระบวนการผลติ
ปัม๊วาล์ว ใช้หลกัการวเิคราะห์ปัญหาด้วย 7QC เช่นกนั 
ส าหรบังานวจิยัฉบบันี้ เราใชก้ระบวนการวเิคราะหปั์ญหา
ด้วยวงจร P-D-C-A  และหลักการ 7QC เพื่อลดปัญหา
ของเสยีในผลติภณัฑห์ล่ออลมูเินียม 

3. สภาพปัจจบุนัของกระบวนการผลิต 
3.1   ศึกษากระบวนการหลอมอลูมิเนียม 

ผู้วิจยัได้เข้าไปศึกษากระบวนการหล่อผลิตภัณฑ์
อลมูเินียมเกรดมาตรฐาน และอลูมเินียมรไีซเคลิ เพื่อผลติ
ชิน้งาน Oil ring กระบวนการผลติในปัจจุบนัแสดงดงัรปูที ่
2 เพื่อวเิคราะห์ขัน้ตอนงานย่อยที่สามารถปรบัปรุง และ
เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลติและคน้หาสาเหตุทีท่ า
ใหช้ิน้งานบกพร่องเกดิขึน้ การเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ของงาน
หล่ออลมูเินียม มขีอ้มลูกระบวนการปัจจุบนัดงัต่อไปนี้ 

- อุณหภูมทิี่ใช้ในการพ่นสเีคลอืบน ้ายาที่โมลด์ 180-
200°C  

- อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการอุ่นโมลด ์300-400°C วธิกีารอุ่น
โมลดโ์ดยวางบนเตาหล่อขณะท าการหล่อ 

- พนักงานท าการอุ่นโมลด์โดยวางโมลดบ์นเตา เวลา
ทีใ่ชใ้นการอุ่นโมลดป์ระมาณ 30 นาท ี 
 

 
รปูที ่2 แสดงกระบวนการผลติปัจจุบนัชิน้งาน Oil ring 

 

  
รปูที ่3 แสดงเตาหลอมชิน้งานหล่ออลมูเินียม 

   
   

   
   

   
    

 

รปูที ่4 แสดงอุปกรณ์ในการช่วยกวนกระบวนการ 
 
3.2 วิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหากระบวนการ
ผลิต 

วิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้มีจ านวนชิ้นงานต าหนิหรือ
บกพร่องมาก ปัจจุบนัพบว่ายงัมชีิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ
อยู่ที่ 14% เนื่องจากหลายสาเหตุดงัในรูปที่ 5 ซึ่งแสดง
แผนผงักา้งปลาวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาชิน้งานมตี าหนิ
มาก โดยชิน้งานมตี าหนิส่วนใหญ่เกดิ ตามด และชิน้งาน
ไม่เตม็แบบ พบว่าสาเหตุหลกัๆ  

1) เกิดเนื่ องจากกระบวนการอุ่น โมลด์ ไม่มีการ
ตรวจสอบอุณหภูมิโมลดว์่าเพยีงพอหรอืยงั กระบวนการ
อุ่นบนเตาไม่เพยีงพอ 

2) เกดิเน่ืองจากเป็นกระบวนการหล่ออลมูเินียมแบบ
เปิด ซึง่โลหะอลมูเินียมเป็นโลหะทีไ่วในสภาพแวดลอ้มท า
ให้มีฟองอากาศปนไปกบัน ้าโลหะเหลว กระบวนการใส่
สารมอเลนดีเคนเซอ โดยไม่มีกระบวนการ ดีไฮเดรต 
(Dehydrated) น าก๊าซที่ผสมกบัน ้าโลหะออก ที่เพยีงพอ
ท าใหเ้กดิฟองอากาศ 

แนวทางการแกปั้ญหาการอุ่นโมลด ์จากกระบวนการ
ผลิตในปัจจุบันพบว่ายังมีชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพอยู่ที ่
14% ของชิน้งานทัง้หมด คณะผูว้จิยัได้ ตรวจสอบว่าเกดิ
จากสาเหตุใด และพบว่าเกดิจากกระบวนการอุ่นโมลดบ์น
เตาหลอมยงัไม่ท าใหอุ้ณภูมิโมลด์เหมาะส าหรบัการหล่อ
อลูมเินียม ดงันัน้ทางผู้วจิยัจงึก าหนดวธิกีารท างาน โดย
ใหม้กีารอุ่นโมลดด์ว้ยการพ่นก๊าช เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมติาม
ต้องการ เลือกใช้ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG)  ขนาดบรรจุ 50 กก. ถงัขนาดบรรจุ 50 กก. ท าการ
หล่องานใหญ่โดยเปิดแผนงานต่อเนื่องจะใช้ก๊าชได้นาน
ประมาณ 1-2 สปัดาห์ นอกจากนัน้แล้วได้ปรบัปรุงโดย
เพิม่วธิกีารท างาน โดยก าหนดใหห้ล่องานอลมูเินียมทิง้ 3 
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รอบก่อนที่จะเก็บชิ้นงานส าเรจ็ได้ เพื่อให้อุณหภูมิของ
โมลด ์สงูเพยีงพอทีจ่ะท าการหล่อ 

ปัญหาตามด นับว่าเป็นปัญหาหลกัของกระบวนการ
หล่ออลมูเินียม จากการศกึษากระบวนการหล่ออลมูเินียม
จากห้องปฏบิตัิงานหล่อ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
พบว่า เตาที่ให้หล่ออลูมิเนียมมีการติดตัง้เครื่องกวนน ้า
โลหะพรอ้มพ่นก๊าซเขา้ไปในเตาหลอมเพื่อให้ก๊าซไปจบั
กบัฟองอากาศและลอยขึน้เหนือน ้า นอกจากนัน้แล้วจาก
การศกึษา Sozhamannan et al. [6] ได้ศกึษาผลกระทบ
ของการกวนน ้ าโลหะในงานหล่อ พบว่ามีการติดตัง้
อุ ป ก รณ์ ช่ วยกวนน ้ า โลห ะในการทดลองเพื่ อลด
ฟองอากาศและท าให้การผสมอลูมเินียมกบั SiC เขา้กนั
ได้ดีขึ้น จากผลการทดลองท าให้คุณสมบัติทางกลของ
โลห ะดีขึ้น  เป รียบ เทียบกับ เตาหลอมของบริษั ท
กรณีศึกษา เตาหลอมขาดอุปกรณ์ช่วยกวนน ้ าโลหะ 
ประกอบกบัการตดิตัง้เครื่องพ่นก๊าซเขา้ไปพรอ้มการกวน

มคี่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีม่จีงึเลอืก ติดตัง้เครื่อง
กวนน ้าโลหะเท่านัน้  

 
3.3 การออกแบบอุปกรณ์ ช่วยในการกวนน ้ า
อลูมิเนียม 

ส าหรบักระบวนการก าจัดก๊าซจากการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา กระบวนการก าจดัก๊าซในน ้าโลหะ มี
ประสทิธภิาพไม่ดีพอ จึงได้มีการออกแบบอุปกรณ์ช่วย
เพื่อให้สามารถกวนน ้ าโลหะ ขณะจุ่มสาร โดยท าการ
ออกแบบด้ามยื่นออกมาเพื่อให้สามารถกวนน ้าโลหะได ้
ดงัรปูที ่6 
3.3.1 ขัน้ตอนการเลอืกวสัดุอุปกรณ์     

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของวสัดุอุปกรณ์ 
- การเลือกใช้วัสดุท าตัวโครงสร้างมีข้อจ ากัดว่ า 

อุณหภูมิหลอมเหลวของวัสดุที่ เลือกใช้จะต้องมีจุด
หลอมเหลวมากกว่าจุดหลอมเหลวของอลมูเินียม คอื ตอ้ง
มากกว่า 780-880 องศา 

 
รปูที ่5 แสดงแผนผงักา้งปลาวเิคราะหส์าเหตุ 
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รปูที ่6 แสดงแบบอุปกรณ์ช่วยกวนน ้าโลหะเพือ่ไล่ก๊าซ 

 
- อุปกรณ์ขบัเคลื่อนต้องให้ความเรว็รอบประมาณ 24 

รอบต่อนาที ได้จากกการทดลองกวนน ้ าโลหะ ด้วย
แรงงานคน เพื่อหาจ านวนรอบทีเ่หมาะสม น าไปก าหนด
จ านวนรอบของมอเตอรท์ีต่อ้งการ เพื่อไม่ใหค้วามเรว็รอบ
มากเกนิไปจนท าให้น ้าโลหะกระเดน็ออกนอกเตาหลอม
โลหะ 

- ความสงูของจุดตดิตัง้มอเตอรต์้องห่างจากเตาออกไป
เพื่อ ป้องกนัความรอ้นท าใหม้อเตอรเ์สยีหาย 

- อุปกรณ์ช่วยส่งหัวกวนขึ้น-ลง เตาหลอมอลูมิเนียม 
ต้องมชีุดป้องกนัความรอ้น มกีารเลอืกใชส้ายพานเพื่อส่ง
หวักวนขึน้-ลงเตาหลอม จงึก าหนดเป็นสายพานโซ่โลหะ 
เพราะมีจุดหลอมเหลวสูง ไม่เสียหายในการท างานที่
อุณหภูม ิ780-880 องศา 

ดังนัน้เลือกใช้เหล็กแป็ปแบนหาซื้อได้ทัว่ไปตาม
ท้องตลาด ตัววัสดุที่ใช้ท าหัวกวน เลือกใช้เหล็กที่จุด
หลอมเหลวประมาณ 1000 องศา (อุณหภูมใินการหลอม
อลูมิเนียม 780-880 องศา) มอเตอร์ ใช้มอเตอร์ใช้งาน
ทัว่ไป ¼ HP 4 POLE 220 VOLT Class E ชุดเกียร์ทด
รอ เกณฑใ์นการเลอืกคอืใหร้อบทีค่วามเรว็ ทีไ่ม่มาก โดย
เลอืกจากแคสตาลอ็ก โดยเราเลอืกใช ้อตัราทด 1:60 ตาม
รูปที่ 6 ท าให้ได้ความเรว็รอบประมาณ 24 รอบต่อนาท ี
โดยค านวณจาก ความเรว็ของมอเตอร์ 1140 rpm หาร 
กบั 60 จะไดป้ระมาณ 24 รอบต่อนาท ี

ในด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ ช่ วยกวน
นอกจากเลอืกอุปกรณ์ทีท่ างานทีอุ่ณหภูม ิ780-880 องศา 
แลว้ มกีารป้องการการท างานผดิพลาดของมอเตอร ์โดย
ติดตัง้สวติซ์ฉุกเฉินเพื่อหยุดมอเตอร์เมื่อเกดิการท างาน
ผิดพ ลาด  นอกจากนี้ ยังมีก ารค านึ งถึ งพ นั ก งาน
ผูป้ฏบิตังิาน จากวธิเีดมิใหพ้นักงานกวนน ้าโลหะ เปลีย่น
มาใชเ้ครื่องมอืแทน ท าใหพ้นักงานไม่เกดิอนัตรายในการ
ท างานและยงัได้ความเรว็ในการกวนน ้าโลหะสม ่าเสมอ
และรอบเหมาะสมดว้ย   
3.3.2 ท าการสรา้งอุปกรณ์จรงิ 

โดยมกีารปรบัปรุงจากตน้แบบเลก็น้อย โดยอุปกรณ์
ที่สร้างตัวโครงจะใช้เป็นเหลก็แป๊ปแบบแบน และตัวให้
ก าลังคือมอเตอร์ใช้งานทัว่ไป DC MOTOR 220 v ส่ง
ก าลงัผ่านตัวคอปป้ิงยางไปที่เกียร์ทดรอบ 1:60 และส่ง
ก าลังอีกทีไปที่ เพลากลมท าให้ได้รอบการหมุ น 10 
ประมาณ10 รอบต่อนาท ี

  
รปูที ่7 แสดงเครือ่งทีส่รา้งแลว้และตดิตัง้หวักวน 

3.4 ขัน้ตอนกระบวนการปรบัปรงุ 

ก าหนดให้มีการอุ่นโมลด์โดยให้วิธีพ่นแก๊สเพิ่ม 
หลงัจากมกีารอุ่นโมลด์บนเตาหล่ออลูมิเนียม แล้วให้ใช ้
ก๊าซ LPG พ่นไปทีต่วัโมลดใ์หไ้ดอุ้ณหภูม ิ300 องศาเซล
เซียล เพื่อให้โมลด์มีความร้อนเพียงพอก่อนที่จะมีการ
หล่ออลมูเินียม พบว่าหลงัจากพ่นก๊าซ LPG หลงัมกีารเท
หล่ออลูมเินียมรอบแรก อุณหภูม ิของโมลดไ์ดล้ดลงไปที ่
250 องศาเซลเซียล และเพิ่มขึ้นถึง 300 องศาเซลเซีย
ลในการหล่องานรอบที่ 2 น าตวัอุปกรณ์ติดตัง้ที่หน้าเตา
หลอมเพื่ออุ่นหวักวน รอจนอุณหภูมไิดท้ีต่ามต้องการ ใส่
เมด็ Degasser สองเมด็ ใชร้อกสลงิหมุนหวักวนลงไปใน
เตา และท าการเสยีบปลัก๊ไฟให้เครื่องท างาน  รอจนน ้า
อลมูเินียมหายเดอืดและหมุนตวัหวักวนขึน้จากเตา 
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4. ผลการด าเนินงาน 
 หลงัจากขัน้ตอนการออกแบบอุปกรณ์เครื่องกวนและ
ก าหนดวธิกีารท างานแลว้ จงึท าการทดสอบอุปกรณ์และ
วิธีการท างานที่ก าหนดไว้ โดยท าการทดลองติดตัง้
อุปกรณ์กวน หลงัจากใส่เมด็ Degasser สองเมด็ โดยให้
กวนน ้าโลหะ จนกระทัง่เมด็ Degasser ละลายหมด และ
น ้าโลหะได้อุณหภูมิตามต้องการ การทดลองจะทดลอง
วิธีการปรับปรุง จ านวน 2 รุ่นสินค้า แต่ละรุ่นละผลิต
ชิ้นงานหล่ออลูมิเนียม 450 ชิ้น หลังกระบวนการหล่อ
ทันทีจะท าการนับชิ้นงานมีต าหนิโดยตรวจสอบด้วย
สายตาทันทีเปรียบเทียบกับวิธีเดิม ซึ่งผลการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 1 วิธีการตรวจสอบชิ้นงานมีต าหนิ
เบือ้งต้นนี้ไม่สามารถบ่งชีช้ิน้งานมตี าหนิทีเ่กดิขึน้ภายใน
ชิ้นงานได้ชัด เจนนัก ดังนั ้นหลังกระบวนการหล่อ 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการหล่อวธิปีรบัปรุง จะน าไป
เข้ากระบวนการ machining ในกระบวนการนี้เราจะท า
การนับชิ้นงานที่มีรอยต าหนิ จากชิ้นงานทัง้หมด ซึ่งจะ
เกบ็ผลการทดลองได้หลงัจากกระบวนการหล่อประมาณ 
1 เดอืน น ามาเปรยีบเทยีบทางสถติริะหว่างกระบวนการ
ปรับปรุงกับกระบวนการเดิม ผลการทดลองแสดงใน
ตารางที ่2 และตารางที ่3  
  
ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบวธิกีารเดมิของและวธิกีารปรบัปรุง 

 
สาเหตุ
ต่างๆ 

วธิกีารเดมิของทางโรงงาน วธิกีารปรบัปรงุ 

ชิน้งา
น 
1 

ชิน้งา
น 
2 

ชิน้งา
น 
3 

ชิน้งา
น 
1 

ชิน้งา
น 
2 

ชิน้งาน 
3 

รอย
แตก 

5 6 1 4 4 2 

สิง่เจอื 
ปน 

11 10 5 3 8 3 

ฟอง 
อากาศ 

9 7 13 6 2 5 

 
จากตารางที่ 1 แสดงการเปรยีบเทียบจ านวนรอยต าหนิ
บนชิ้นงานตัวอย่าง 3 ชิ้นงานระหว่างวิธีเดิมและวิธี
ปรบัปรุง จะเห็นได้ว่าจ านวนของสาเหตุที่ท าให้ชิ้นงาน
เสยีแบ่งออกเป็น รอยแตก สิง่เจือปน ฟองอากาศ และ
จากการเปรยีบเทยีบของเสยีของทัง้สองกระบวนการ สิง่

ที่ลดลงอย่างชัดเจนคือจ านวนของฟองอากาศของ
กระบวนการทีป่รบัปรุงแลว้  

 
รปูที ่8 รอยต าหนิภายใน(วธิกีารเดมิ) 

 
รปูที ่9 รอยต าหนิภายใน(วธิปีรบัปรุง) 

 
ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบเปอรเ์ซน็ต์ของเสยีวธิกีารเดมิของโรงงาน
กบัการใชเ้ครือ่งกวนลอ็ตที ่1 

Order 101011118919 
(วธิกีารเดมิของโรงงาน) 

Order 101011118901 
(วธิกีารใชเ้ครือ่งกวน) 

RM29 34 RM29 26 
RM50 16 RM50 - 
MA04 1 MA04 1 
รวม 51 รวม 27 

รอยต าหน ิ 51/500 
=10% 

รอยต าหน ิ 27/450  
=6% 

 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบเปอรเ์ซน็ต์ของเสยีวธิกีารเดมิของโรงงาน
กบัการใชเ้ครือ่งกวนลอ็ตที ่2 

Order 101011118908  
(วธิกีารเดมิของโรงงาน) 

Order 101011118901 
(วธิกีารใชเ้ครือ่งกวน) 

RM29 44 RM29 26 
RM50 45 RM50 - 
MA04 1 MA04 1 
รวม 90 รวม 27 

รอยต าหน ิ 90/500 
=18% 

รอยต าหน ิ 27/450  
=6% 

 
ขอ้มลูตารางที ่2 Order 101011118919 จ านวน 500 ชิน้ 
วิ ธี ก า ร เดิ ม ข อ งชิ้ น ง า น   ง าน ดี  410 ชิ้ น  Order 
101011118901 จ านวน 450 ชิ้น  วิธีการใช้เครื่องกวน    
งานดี  423 ชิ้ น  ที่ ซึ่ ง  RM29 หมายถึ ง  ตามดห รือ
ฟองอากาศ 
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 RM50 หมายถงึ สิง่สกปรกตกคา้งในเนื้องาน และ MA04 
หมายถึง ของเสียจากการ Machine ข้อมูลตารางที่ 3 
Order 101011118908 จ านวน 500 ชิ้น วธิกีารเดิมของ
โรงงาน งานดี 410 ชิ้น Order 101011118901 จ านวน 
450 ชิน้ วธิกีารใชเ้ครื่องกวน    งานด ี423 ชิน้ 
 
4.1 ใช้ T-test Two Related samples ในการทดสอบ
คุณภาพของสองวธิกีาร โดยค านวณจากโปรแกรม 
minitab 
โดยตัง้ค่าความเชื่อมัน่ไวท้ี ่95% หรอื alpha = 0.05 
โดยให ้สมมุตฐิาน    H0 : P1-P2 = 0 
                         H1 : P1-P2 > 0 

สตูรทีใ่ชท้ดสอบคอื  1 2
0

1 2

ˆ ˆ

1 1
ˆ ˆ(1 )

p p
Z

p p
n n




 
  

 

  

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบวธิเีดมิและวธิปีรบัปรุง 

กจิกรรม วธิเีดมิ 
วธิี

ปรบัปรุง 

ประสทิธิ
ภาพ
เพิม่ขึน้ 

(%) 
*เพิม่กระบวน การพน่
ก๊าซ LPG อุ่นโมลดใ์ห้
รอ้นขึน้ 

สญูเสยี
ชิน้งาน 
36 ชิน้ 

สญูเสยี
ชิน้งาน 
24 ชิน้ 

33% 

ออกแบบอุปกรณ์ชว่ยใน
การกวนน ้าโลหะเพือ่ไล่
ก๊าซ 

ของเสยี
เฉลีย่ 
14% 

ของเสยี
เฉลีย่ 
6% 

57% 

 
จากการทดสอบดว้ยโปรแกรม Minitab ลอ็ตที ่1  
Sample   X    N  Sample p 

1       51  500  0.102000 

2       27  450  0.060000 

 

Difference = p (1) - p (2) 

Estimate for difference:  0.042 

95% lower bound for difference:  0.0131083 

Test for difference = 0 (vs > 0):  Z = 2.39  

P-Value = 0.008 

เปอร์เซน็ต์ของของเสยีของกระบวนการเดมิของโรงงาน
เท่ากบั 10.2 % เปอรเ์ซน็ต์ของของเสยีจากกระบวนการ
ที่น าเครื่องไปทดสอบเท่ากบั 6 % พบว่าค่า P-Value มี
ค่าน้อยกว่า Alpha หลังปรับปรุงดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมี
นยัส าคญั 
จากการทดลองดว้ยโปรแกรม Minitab ลอ็ตที ่2 
Sample   X    N  Sample p 

1       90  500  0.180000 

2       27  450  0.060000 

 

Difference = p (1) - p (2) 

Estimate for difference:  0.12 

95% lower bound for difference:  0.0862691 

Test for difference = 0 (vs > 0):  Z = 5.85  

P-Value = 0.000 

เปอร์เซน็ต์ของของเสยีของกระบวนการเดมิของโรงงาน
เท่ากบั 18 % เปอร์เซน็ต์ของของเสยีจากกระบวนการที่
น าเครื่องไปทดสอบเท่ากบั 6 % พบว่าค่า P-Value มคี่า
น้อยกว่า Alpha หลังปรับปรุงดีขึ้นกว่าเดิมอย่ างมี
นยัส าคญั 
 
5 สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
จากการทดลองและทดสอบระหว่างกระบวนการเดมิของ
ทางโรงงานและกระบวนการใช้เครื่องกวนท าให้ได้
เปอรเ์ซน็ต์ของเสยีจากทางโรงงานดงันี้ กระบวนการเดมิ 
ลอ็ตที่ 1 500 ชิ้น เสยี 51 ชิ้น ลอ็ตที่ 2 500 ชิ้น เสยี 90 
ชิน้ และ กระบวนการน าเครื่องกวนไปใช ้450 ชิน้ เสยี 27 
ชิ้น และเมื่อน าผลที่ได้ไปท าการทดสอบด้วยโปรแกรม 
Minitab ไดผ้ลดงันี้ ลอ็ตที1่(กระบวนการเดมิ) เปอรเ์ซน็ต์
ของเสีย   10.2% กระบวนการใช้เครื่อง 6% ล็อตที ่
2(ก ร ะบ ว น ก า ร เดิ ม ) เป อ ร์ เซ็ น ต์ ข อ ง เสี ย  18% 
กระบวนการใช้เครื่อง 6% จะเห็นได้เปอร์เซ็นต์ของเสยี
เฉลี่ยวิธี เดิม  14% วิธีป รับปรุงโดยใช้ เครื่องมือได้
เปอรเ์ซน็ต์ของเสยีเฉลี่ย 6% สามารถลดเปอรเ์ซน็ต์ของ
เสยีได้ถึง 57% ของวธิเีดมิ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เครื่อง
สามารถเปลี่ยนหัวกวนได้ตามลักษณะการใช้งานของ
ผูใ้ชง้าน และ สามารถเพิม่หวัพ่นแก๊สได ้
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บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้จดัท าขึ้นเพื่อศึกษาและก าหนดแนวทางการประยุกต์ใช้หลกัการค้นหาตัวแปรของไชนิน โดยอาศัย
กรณีศกึษากระบวนการฉีดพลาสตกิและท าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหลกัการคน้หาตวัแปรของไชนิน และวธิกีาร
ออกแบบการทดลองแบบเศษส่วนเชงิแฟคทอเรยีล ซึ่งหลกัการคน้หาตวัแปรของไชนินจะด าเนินการ 4 ขัน้ตอน 
ส่วนวธิกีารออกแบบการทดลองแบบเศษส่วนเชงิแฟคทอเรยีล จะมรีูปแบบการทดลองเป็นแบบ 27-3 Fractional 
Factorial Design จากผลการทดลองพบว่าวธิกีารของไชนินใชจ้ านวนการทดลองทีน้่อยครัง้กว่าการออกแบบการ
ทดลองแบบเศษส่วนเชงิแฟคทอเรยีล ซึง่จะช่วยท าใหเ้กดิประโยชน์ในเรื่องการประหยดัต้นทุนในการทดลอง โดย
วธิกีารของไชนินมปีระโยชน์อย่างยิง่ในการศกึษาตวัแปร ในกรณีทีก่ารด าเนินการทดลองไม่สามารถท าการทดลอง
ได้จ านวนมากและมีจ านวนตัวแปรที่ศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดลองแบบคัดกรอง 
(Screening) แต่อย่างไรกต็ามการวางแผนการทดลองของวธิกีารไชนิน ต้องอาศยัความรูใ้นกระบวนการตวัอย่าง
นัน้เป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรและระดบัของการทดลองมากกว่าแบบเศษสว่นเชงิแฟคทอเรยีล 
ค าหลกั  การออกแบบการทดลอง  การคน้หาตวัแปรของไชนิน 

 
Abstract 
The aim of this research is to study and provide the implementation of Shainin method by using a case 
of Injection Molding Process. Then, comparative analysis of Shainin method and Fractional factorial 
experiment designs was carried out. Shainin method operates in four processes. 27-3 Fractional factorial 
Design are used as a Fractional factorial experimental designs. The results showed that the number of 
trials of Shainin method is less than Fractional factorial experiment. It is valuable to reduce cost and time 
of experiments. Therefore, applications of Shainin methods is useful for the factor studying when a 
number of trials cannot be performed on many experiments, especially in case of the screening 
experiment. However, the approaches of Shainin method require the understanding of process 
parameters more than that of fractional factorial design in order to select factors and to set suitable levels 
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of experimental conditions. 
Keywords:  Experimental Design, Shainin’s Variable Search  
 
1. บทน า 

 เนื่ องจากเทคนิคการออกแบบการทดลอง 
(Design of Experiment) คอื การทดสอบเพยีงครัง้เดยีว
หรือต่อเนื่อง โดยท าการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรน าเข้า 
(Input Variables) ในระบบหรอืกระบวนการทีส่นใจศกึษา 
เพื่อที่จะสามารถสงัเกตและชี้ถงึสาเหตุต่างๆที่ก่อให้เกดิ
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งผ ล ลัพ ธ์ ที่ ไ ด้  (Outputs or 
Responses) จากกระบวนการหรอืระบบนัน้ [1] ซึ่งเป็น
วธิกีารที่ไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ในแวดวงอุตสาหกรรม 
ถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเคม ี
ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิต โดยการออกแบบการ
ทดลองจะม ี4 ขัน้ตอน คอื การวางแผน (Planning) การ
คัดกรอง (Screening หรือ Process characterization) 
การหาค่าที่ดีที่สุด (Optimization) และการทวนสอบ 
(Verification) ใช้ในงานด้านการพฒันากระบวนการผลติ 
ซึ่งเป็นการลดจ านวนตัวแปรให้มีจ านวนน้อยลง โดย
คดัเลอืกตวัแปรทีม่คีวามส าคญัอย่างมากต่อคุณภาพของ
ผลติภัณฑ์ การลดจ านวนตัวแปรท าให้เราสามารถที่จะ
พิจารณาเฉพาะตัวแปรที่มีความส าคญัต่อกระบวนการ
เท่านัน้ โดยทัว่ๆไปจะใช้แบบแฟคทอเรยีลหรอืเศษส่วน
เชงิแฟคทอเรยีล (ปัจจยัมคี่าระดบัมากกว่า 2 ค่าขึน้ไป)  

นอกจากนี้วธิกีารที่ถูกเรยีกว่า หลกัการค้นหาตวัแปร 
(Variable Search Method) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ออกแบบการทดลองดว้ยวธิกีารของไชนิน วธิกีารนี้ไดร้บั
การพฒันาขึน้โดย โดเรยีน ไชนิน (Dorian Shainin) ชาว
อเมรกิา ผูซ้ึง่เป็นทีป่รกึษาของบรษิทัชัน้น าต่างๆมากกว่า 
800 แห่ง เทคนิคนี้ถือว่าเป็นเทคนิคในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลอย่างง่ายๆ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง และท าให้ผู้
แกปั้ญหาสามารถเขา้ถึงปัญหาได้ด ีโดยเทคนิคของไชนิ
นถอืเป็นกลุ่มวธิกีารทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากขึน้ในแวดวง
อุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นวิธีการที่ไม่จ าเป็นต้องพึ่ง
หลกัการทางสถิติที่ซบัซ้อนมากนัก และเป็นวิธีการที่มี
กระบวนการการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน 
รวมทัง้ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี [2] โดยส าหรับใน

งานวจิยักรณีศกึษากระบวนการฉีดพลาสติกนี้ จะท าการ
เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหข์องการออกแบบการทดลอง
แบบเศษส่วนเชงิแฟคทอเรยีล และหลกัการคน้หาตวัแปร
ของไชนิน  
 

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  ห ลัก ก า รค้ น ห าตั ว แป ร  (Variables Search 
Method) [3-4] 

วิธีการหรือหลักการค้นหาตัวแปรมีประโยชน์เมื่อมี
จ านวนตวัแปรทีเ่ท่ากบัหรอืมากกว่า4ตวัแปรขึน้ไปในระบบซึง่
ไชนินได้ให้ค านิยามของตวัแปรที่มีความส าคญัมากที่สุดว่า 
Red X และตวัแปรทีม่คีวามส าคญัอนัดบัที2่ว่า PinkX และถดั
มาเป็นPalePinkX และก าหนดใหค้่าตวัแปรตอบสนองเรยีกว่า 
GreenY [2]  หลักการค้นหาตัวแปรสามารถแบ่งออกได้
เ ป็ น  4  ขั ้น ต อ น  ซึ่ ง ใน ขั ้น ต อ น ที่  1  Ball Park มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ก าหนดตวัแปรและค่าทีถู่กตอ้งในแต่ละ
การทดลองโดยเริม่จากการก าหนดเลอืก Green Y ที่ใช้
ในการวดัคุณภาพและท าการวเิคราะหแ์ละก าหนดปัจจยัที่
คาดว่าจะมผีลต่อคุณภาพสนิคา้หลงัจากนัน้จงึก าหนดค่า
ให้ตัวแปรหรือปัจจัยแต่ละปัจจัยเพื่อการทดลอง โดย
แบ่งเป็นค่าที่ดีที่สุด Best Level (B) และค่าที่แย่ที่สุด 
Marginal Level (M) โดยให้ก าหนดขนาดตัวอย่างซึ่ง
โดยทัว่ไปก าหนดเพียง 2 ชิ้น คือ BOB(Best Of Best) 
และ WOW(Worst Of Worst) อย่างละชิ้นและท าการ
ประเมนิหาแนวโน้มอย่างคร่าวๆ โดยการทดลอง 2 ครัง้ 
ครัง้แรกทีค่่า Best Level ครัง้ทีส่องทีค่่า Marginal Level 
ของทุกปัจจัย โดยถ้ามีความแตกต่างของค่า Green Y 
อ ย ่า ง ม า ก ร ะ ห ว ่ า ง ค ่า  Best แ ล ะ  Marg ina l  
แสดงว่ า ปัจจยัทีเ่ลอืกไวม้แีนวโน้มว่าจะเป็นปัจจยัทีม่ผีล
ต่อคุณภาพอย่างแท้จรงิซึ่งถ้าค่าของ Best Level ทุกค่า
ดกีว่า Marginal แต่แตกต่างกนัไม่มากแสดงว่ายงัมปัีจจยั
ที่ไม่ถูกเลอืกซึ่งมผีลต่อคุณภาพหรอืค่า Green Y แต่ถ้า
ค่าของ Best Level ไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนว่าดีกว่าค่า
ของ Marginal Level แสดงว่าปัจจยัที่เลอืกไว้ไม่มผีลต่อ
คุณภาพและให้ท าซ ้าอกี 2 ครัง้ แลว้จงึทดสอบนัยส าคญั
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เพื่อพสิจูน์ว่า Green Y ของ Best Level ทัง้ 3 ตวั ดกีว่า 
Green Y ของ Marginal Level ทัง้ 3 ตวั โดยการทดสอบ
นยัส าคญัจะต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนด คอื Green Y ของ 
Best Level ทัง้ 3 ตวั ต้องดกีว่า Green Y ของ Marginal 
Level ทัง้ 3 ตัวและอัตราส่วน D : d ต้องมากกว่าหรือ
เท่ากบั 1.25 : 1  ซึง่ถา้การทดสอบนยัส าคญัผ่าน กถ็อืว่า 
ขัน้ตอนที ่1 เสรจ็สิน้ แสดงว่าปัจจยัทีเ่ลอืกไวถู้กต้องแลว้
ถ้าการทดสอบนัยส าคญัไม่ผ่าน แสดงว่าปัจจยัที่มผีลต่อ
คุณภาพยังไม่ถูกเลือกให้กลับไปท าการวิเคราะห์และ
ก าหนดปัจจยัที่คาดว่าจะมีผลต่อคุณภาพสนิค้าใหม่อีก
ครัง้                                                                                        

ใน ขั ้น ต อ น ที่  2  Separation of important and 
unimportant factors มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกตัวแปรที่
ส าคญัออกจากตัวแปรที่ไม่ส าคญัและก าจดัตวัแปรที่ไม่
ส าคัญออกไปรวมทัง้ interaction ที่เกิดจากตัวแปรนัน้
ออกไปดว้ย โดยเริม่จากท าการทดลองโดยการสลบัค่าตวั
แปรทีละคู่ แล้วค านวณค่าสูงสุดและต ่าสุดของขอบเขต
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  (Decision Limits (High sides) แ ล ะ 
Decision Limits (Low sides)) โดย ใช้ สู ต ร  median + 
2.776 d / 1.81ซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จะมี 3 กรณี คือ
กรณีที่1 ถ้า AMRB อยู่ใน decision limits-low และ ABRM 
อยู่ ใน decision limits-high แสดงว่า A ไม่มีนัยส าคัญ 
กรณีที่  2 ถ้า AMRB และ ABRM ให้ผลตรงข้ามกันคือ 
AMRB ใหผ้ลเหมอืนกรณี All Best และ ใหผ้ลเหมอืนกรณี 
All Marginal แสดงว่า A เท่านัน้ทีเ่ป็นปัจจยัทีม่นีัยส าคญั 
ปัจจยัอื่นๆ ตัดออกได้ทัง้หมด กรณีที่ 3 ถ้า AMRB และ 
ABRM ค่าใดค่าหนึ่งหรอืทัง้สองค่าตกออกนอก decision 
limits คือ  AMRB ตกออกนอก decision limits-low และ 
ABRM ตกออกนอก decision limits-high แต่มิได้ให้ผล
ตรงขา้มกนั แสดงว่า A มนีัยส าคญัร่วมกบัปัจจยัอื่นดว้ย
ซึ่งถ้าผลลัพธ์เป็นแบบกรณีที่ 1 หรือ 3 ให้ทดลองต่อ
ส าหรบัปัจจยัทีเ่หลอื คอื B,C,D,… และปัจจยัอื่นต่อไปแต่
ถา้ผลลพัธเ์ป็นแบบกรณีที ่2  ใหห้ยุดการทดลองแสดงว่า
ได ้Red X เพยีงตวัเดยีว 

ขัน้ตอนที่  3 Capping Run มีวัต ถุประสงค์เพื่ อ
ยนืยนัตวัแปรที่ส าคญัและยนืยนัความส าคญัของตวัแปร
นัน้ โดยทดสอบยืนยันผลของตัวแปรและ interaction 
โดยสลบัค่าของปัจจยั เช่น ABBBRM และ AMBMRB (ถ้ามี

ปัจจยัทีม่นียัส าคญัมากกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปัจจยั) ทดสอบ
ยนืยนัผล interaction 3 ตวัแปร (ถ้ามปัีจจยัทีม่นีัยส าคญั
มากกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปัจจยั) 
 ขัน้ตอนที ่4  Factorial Analysis มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
วเิคราะหห์าค่าของปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหคุ้ณภาพสนิคา้ดี
ทีส่ดุ โดยการหา Main และ Interaction Effect ซึง่ใน
กรณีทีค่่า Interaction ของปัจจยัหรอืตวัแปรคู่ใดมี
นยัส าคญัใหเ้ขยีนกราฟ Interaction Plot เพื่อหาว่า 
interaction ของปัจจยัคู่นัน้มมีากหรอืไม ่ เพื่อน าไปสูก่าร
ก าหนดค่าของปัจจยัทีจ่ะท าใหค้ณุภาพสนิคา้ดทีีส่ดุต่อไป 
[5]                                                       
 
3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการหดตวัของช้ินงานฉีด
พลาสติก 

กรณีศึกษาที่ใช้ คอื กระบวนการฉีดพลาสติก โดย
ใชโ้ปรแกรมการจ าลองการฉีดพลาสตกิ  

วตัถุประสงคข์องการทดลอง คอื เพื่อศกึษาตวัแปร
ที่มีอิทธิพลต่อการหดตัวและบิดงอของชิ้นงานฉีด
พลาสตกิมากทีส่ดุ ซึง่มตีวัแปรทีค่วบคุมได ้7 ตวัแปร, ตวั
แปรที่ควบคุมไม่ได้ 2 ตัวแปร และตัวแปรตอบสนอง 2 
ตวัแปร ดงันี้ 
1) ตัวแปรที่ควบคุมได้ 7 ตัวแปร และตัวแปรที่ควบคุม
ไม่ได ้2 ตวัแปร คอื 

1) ตวัแปรทีค่วบคุมได ้7 ตวัแปร     
A คอื เวลาในการฉีดพลาสตกิ (Filling time) 
B คอื อุณหภูมหิลอมเหลว (Melt temperature) 
C คอื อุณหภูมแิม่พมิพ ์(Mold temperature) 
D คื อ  แ รงอัดฉี ด สู งสุ ด  (Maximum injection 

pressure profile value) 
E คอื เวลาในการฉีดย ้า (Packing time) 
F คือ แรงอัดฉีดย ้ าสูงสุด  (Maximum packing 

pressure profile value) 
G คือ เวลาในการเย็นตัวของแม่พิมพ์ (Cooling 

time) 
2) ตวัแปรทีค่วบคุมไม่ได ้2 ตวัแปร  

 H คอื อุณหภูมหิอ้ง (Air temperature) 
 I  คือ อุณหภูมิปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ ์
(Eject temperature) 
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ตวัแปรสนอง คอื การหดตวัของชิน้งานฉีดพลาสตกิ 
(Volumetric shrinkage) พฤตกิรรมการหดตวัของชิน้งาน
ฉีดพลาสตกิพจิารณาจากรูปที่ 1 และสามารถหาการหด
ตวัไดใ้นหน่วยเปอรเ์ซน็ต์ (%) ดงันัน้จงึหารอ้ยละการหด
ตวัของชิน้งานฉีดพลาสตกิไดจ้าก 
 
รอ้ยละการหดตวัของชิน้งานฉีดพลาสตกิ (%)  
 

=
ขนาดของโพรงแบบ - ขนาดของชิน้งานฉดี

ขนาดของโพรงแบบ
×100        (1) 

 

 
 

รปูที ่1 พฤตกิรรมการหดตวัของชิน้งานฉีดพลาสตกิ [6] 
 
4. ผลการด าเนินการ 
4.1 การออกแบบการทดลองวิธีการไชนิน 

ขัน้ตอนที่  1 : Ball Park จากการทดลอง 3 ครัง้
ส าหรบัค่าที่ดทีีสุ่ด และ 3 ครัง้ส าหรบัค่าที่แย่ที่สุด ได้ค่า
ดงัแสดงในตารางที ่1 

จากการทดลองพบว่าค่า All-Best ทุกครัง้ ดีกว่า All-
Marginal และค่ามัธยฐานของ All-Best คือ 5.964 และ
ของ All-Marginal คอื 14.649 โดย D = 14.649-5.964 = 
8.685 และ �̅� = ((7.545-5.964) + (14.661-13.199))/2 = 
1.5215 ดงันัน้ D : �̅� = 8.685 : 1.5215 หรอืเท่ากบั 5.71 
: 1 ซึง่มคี่ามากกว่า 1.25 แสดงว่า ปัจจยัทีเ่ลอืกไว ้(A ถงึ 
G) อย่างน้อย 1 ตวั มนียัส าคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 Ball Park 

 
ขัน้ตอนที ่ 2 : Separation of important and 

unimportant factors แสดงผลในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 Separation of important and unimportant factors 

 
 

ขอบเขตการตัดสินใจ คือ Decision Limits (High 
sides) = 5.964 + 2.776  𝑑 ̅/ 1.81  = 3.630 ถึง 8.298 
แ ล ะ  Decision Limits (Low sides) = 14.649 + 
2.776 𝑑 ̅/ 1.81 = 12.315 ถงึ 16.983 จากผลการทดลอง
แสดงว่าปัจจยั A, B, C, D และ F มีผลลพัธ์ที่อยู่ภายใน 
Decision Limits ดงันัน้ปัจจยั A, B, C, D และ F จงึไม่มี
นั ย ส า คั ญ  ส่ ว น ปั จ จั ย  E แ ล ะ  G มี ผ ล ลัพ ธ์ อ ยู่
นอกเหนือจาก Decision Limits แสดงว่าปัจจยั E และ G 
มนียัส าคญั 
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ขัน้ตอนที ่3 : Capping Run แสดงผลในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 Capping Run 

 
 
จากผลการทดลองพบว่า EBGBRM มีผลลัพธ์ที่อยู่

ภายใน Decision Limits ดังนั ้นปัจจัย E จึงมีอิทธิพล
ร่วมกบัปัจจยั G ดงันัน้จงึมีปัจจยั E, G และอนัตรกริยิา
ระหว่างปัจจยั E และ G ทีม่นียัส าคญั 

ขัน้ตอนที่  4 : การวิเคราะห์ตัวแปร (Factorial 
Analysis) แสดงผลในตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 การวเิคราะหต์วัแปร (Factorial Analysis) 

 
 
อิทธิพ ลหลักของปั จจัย  E = (22.281-15.710) / 2 = 
3.286 
อิทธิพ ลหลักของปัจจัย  G = (22.392-15.599) / 2 = 
3.397 
อนัตรกริยิาระหว่างปัจจยั E และ G = (20.314-17.677) / 
2 = 1.319 

จากตารางที่ 4 การวเิคราะห์ปัจจยัสามารถสรุปได้
ว่าปัจจยั G มีความส าคญัมากที่สุด หรอืเรยีกว่า Red X 
ซึง่มคี่าคอืเท่ากบั 3.397 และปัจจยัที่มคีวามส าคญัอนัดบั 
2 คอื ปัจจยั E โดยมคี่าเท่ากบั 3.286 หรอืเรยีกว่า Pink 
X และปัจจยัที่มีความส าคญัเป็นอนัดบัสุดท้าย คือ การ

เกิดอิทธิพลร่วมกันระหว่างปัจจัย E และ G โดยมีค่า
เท่ากบั 1.319 หรอืเรยีกว่า PalePinkX 

สรุป จากผลลพัธข์า้งตน้แสดงอย่างชดัเจนว่า ปัจจยั 
E (เวลาในการฉีดย ้า), ปัจจยั G (เวลาในการหล่อเย็น) 
และอันตรกิริยาของปัจจัย E และ G มีนัยส าคัญ ที่มี
อทิธพิลต่อการเกดิการหดตวัของชิน้งานฉีดพลาสตกิ 
 
4.2 การเปรียบเทียบวิธีออกแบบการทดลอง 

จากกรณีศกึษากระบวนการฉีดพลาสตกิ ตวัแปรทีม่ี
อิทธิพลต่อการเกิดการหดตัวของชิ้นงานฉีดพลาสติก
อย่างมีนัยส าคัญ  จะได้ตัวแปรหลัก คือ ตัวแปร B 
(อุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลว), ตัวแปร E (เวลาในการ
ฉีดย ้า), ตัวแปร G (เวลาในการหล่อเย็น), อันตรกิริยา
ระหว่างตวัแปรของ A และ C, อนัตรกริยิาระหว่างตวัแปร
ของ A และ F และอนัตรกริยิาระหว่างตวัแปรของ B และ 
D ส าหรบัวิธีการออกแบบการทดลองแบบเศษส่วนเชิง
แฟคทอเรยีลแบบ 27-3 Fractional Factorial Design แต่
วธิกีารของไชนิน จะไดต้วัแปร E (เวลาในการฉีดย ้า), ตวั
แปร G (เวลาในการหล่อเยน็) และอนัตรกริยิาของตวัแปร 
E และ G ทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิการหดตวัของชิน้งานฉีด
พลาสตกิ ดงัแสดงในตารางที ่5 

เมื่อท าการพจิารณาแต่ละวธิขีองการออกแบบการ
ทดลอง จะพบจุดเด่นที่แตกต่างกนั โดยสามารถสรุปดงั
ตารางที ่6 

  
ตารางที ่5 สรุปผลของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิการหดตวัและ
บดิงอของชิน้งานฉดีพลาสตกิอย่างมนียัส าคญัเปรยีบเทยีบกนัทัง้ 2 
วธิขีองการออกแบบการทดลอง 
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ตารางที ่6 สรุปเปรยีบเทยีบวธิกีารออกแบบการทดลอง 

หวัขอ้ทีเ่ปรยีบเทยีบ 
หลกัการคน้หาตวัแปร

ของไชนิน 

การทดลองแบบเศษส่วน
เชงิแฟคทอเรยีล  
(27-3  Design) 

จ านวนครัง้ในการ
ทดลองทีล่ดลงได้  

22 ครัง้  
(ลดลง 65.63 %) 

64 ครัง้  

ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการ
ทดลอง 

ต ่า 
ปานกลาง (ตามจ านวน
ครัง้ของการทดลอง) 

หลกัการของการ
วเิคราะห ์

ค่ามธัยฐาน ANOVA 

สมการถดถอย ไม่ม ี ม ี
ความซบัซอ้นในการ
วเิคราะหท์างสถติ ิ

น้อย (ใชห้ลกัเหตุและ
ผล(Rule of Thumb) 

มาก (อาศยัวธิกีารทาง
สถติ ิANOVA) 

ความเชือ่มัน่ในทาง
สถติ ิ

น้อย (ใชห้ลกัเหตุและ
ผล(Rule of Thumb) 

สงู (ใช ้ANOVA) 

จ านวนตวัแปรทีใ่ชไ้ด้
กบัการทดลอง 

จ านวนมาก ปานกลาง 

 
5. สรปุผลการวิจยั 

งานวิจยันี้ได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการ
ออกแบบการทดลองวธิกีารของไชนิน และการออกแบบ
การทดลองแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล โดยอาศัย
กรณีศกึษากระบวนการฉีดพลาสตกิ พบว่าวธิกีารของไช
นินใชจ้ านวนการทดลองทีน้่อยครัง้กว่าการออกแบบการ
ทดลองแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล คือ ใช้เพียง 22 
ครัง้ (ลดลง 65.63 %) ซึง่ช่วยท าใหเ้กดิประโยชน์ในเรื่อง
การประหยดัต้นทุนในการทดลอง แต่ทัง้นี้วธิกีารของไช
นินไม่อาศยัการค านวณทางสถิติที่ซบัซ้อนเมื่อเทียบกบั
การออกแบบการทดลองแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรยีล 
ท าให้ได้รับการยอมรับที่ น้อยกว่า และไม่สามารถ
แสดงผลของสมการถดถอยของความสมัพนัธข์องตวัแปร
ได ้

จากกรณีศึกษา สามารถสรุปได้ว่าเมื่อจ านวนตัว
แปรในการทดลองมมีากขึน้ จ านวนครัง้ของการทดลอง
ของวธิเีศษส่วนเชงิแฟคทอเรยีลจะมจี านวนครัง้ทีม่ากขึน้ 
ท าใหย้ากต่อการประยุกตใ์ชใ้นภาคอุตสาหกรรม  

ผู้วจิยัจงึเสนอการออกแบบการทดลองแบบวธิกีาร
ของไชนิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การศึกษาตัวแปร ที่ลดจ านวนครัง้ในการทดลอง แต่
อย่างไรก็ตามวิธีการของไชนิน ต้องอาศัยความรู้ใน
กระบวนการตัวอย่างนัน้เป็นแนวทางในการก าหนดตัว
แปรและระดบัของการทดลอง ท าให้สามารถน าไปใช้ใน

ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพของกระบวนการผลติ 
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การเปรียบเทียบผลรวมก าลงัสองของทรีทเมนตแ์ละค่าความผิดพลาด 
ระหว่างวิธีตรงและวิธีการประมาณค่าสญูหาย:  

กรณีศึกษาแผนการทดลองแบบลาตินสแควรอ์นัดบั 4 x 4 ท่ีมีข้อมลูสญูหายสองค่า 
 

Comparisons of Treatment Sum of Squares and Errors  
between Exact and Missing Plot Approaches:  

The Case of 4 x 4 Latin Square Design with Two Missing Observations 
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บทคดัย่อ 

 แผนการทดลองแบบลาตนิสแควรถ์อืว่าเป็นแผนการทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะใชจ้ านวนตวัอย่างชิน้งาน
น้อย การทดลองแบบลาตนิสแควรป์ระกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 2 ปัจจยัรบกวน และ 1 ปัจจยัทีส่นใจ โดยทีจ่ านวนระดบั
ปัจจยัทาง แถว ปัจจยัทางคอลมัน์ และปัจจยัทางทรทีเมนต์เท่ากนั ในหลายๆการทดลองขอ้มูลบางค่าอาจจะสญูหายท า
ใหไ้ม่สามารถใช ้สตูรส าเรจ็ในการวเิคราะหค์วามแปรปรวนได ้ในงานวจิยันี้วตัถุประสงคห์ลกัคอืเพื่อท าการเปรยีบเทยีบ
วิธีการแก้ปัญหา ระหว่างวิธีตรง (Exact Approach) และวิธีการประมาณค่าสูญหาย (Missing Plot Approach) ใน
แผนการทดลองแบบลาตนิ สแควรอ์นัดบั 4 x 4 ซึง่มขีอ้มูลจากการทดลองสญูหาย 2 ค่า ค่าทีใ่ชใ้นการวดัเปรยีบเทยีบ 
ไดแ้ก่ (1) ผลรวมก าลงัสองของ ทรทีเมนต์ และ (2) ค่าความผดิพลาดสมับรูณ์เฉลีย่ (Mean Absolute Deviation) และค่า
ความผดิพลาดก าลงัสองเฉลีย่ (Mean Square Error) เมื่อค่าความผดิพลาดค านวณจากขอ้มลูจรงิลบดว้ยขอ้มลูจากการ
พยากรณ์ อนึ่งจากวธิแีบบตรง (Exact Approach) จะน าไปสู่วตัถุประสงคอ์กีเรื่องในงานวจิยันี้ คอื การพฒันาสตูรทาง
คณิตศาสตรท์ัง้สมการถดถอยผลรวม ก าลงัสองของโมเดลแบบเตม็ และแบบลดรปูส าหรบัแผนการทดลองแบบลาตนิส
แควรท์ีไ่ม่สมบรูณ์ ผลลพัธท์ีน่่าสนใจทีไ่ดจ้าก งานวจิยันี้ คอื วธิกีารประมาณค่าสญูหาย (Missing Plot Approach) จะให้
ค่าผลรวมก าลงัสองของทรทีเมนตม์ากกว่าวธิแีบบตรง (Exact Approach) แต่ค่าความผดิพลาดทัง้สองวธิจีะเท่ากนั 
ค ำส ำคญั: การออกแบบการทดลอง, แผนการทดลองแบบลาตนิสแควร,์ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน, วธิกีารทดสอบนัย 
ส าคญัดว้ยวธิกีารถดถอยทัว่ไป, ขอ้มลูสญูหาย 
 
Abstract 
 Latin square design is an efficient experimental design because this design uses a small number of 
experimental units. The Latin square is comprised of three factors, i.e. two nuisance factors and one potential 
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factor. The numbers of row, column and treatment is equal. In many real experiments some data may be 
missing in which instant formulas are not provided for an analysis of variance. The main objective of this 
research was to make comparisons between exact approach and the missing plot approach. In the Latin 
square design of order 4 x 4 with two missing values. There were two performance measures used for 
comparison: (1) the treatment sum of squares and (2) the mean absolute deviation (MAD) and the mean 
square error (MSE). when the erros were derived by subtracting the actual values by the predicted values. In 
this research the second objective resulted from the exact approach was to develop the mathematical 
formulas of the regression sums of squares for full and reduced models for the incomplete Latin square 
design. The Interesting results in this research showed that, the missing plot approach led to higher the 
treatment sum of square than the exact approach, however the error terms usings both the two approaches 
were equal. 
Keyword: Design of Experiment, Latin Square Design, Analysis of Variance, General Regression Significance 
Test, Missing Observations  
 
1. บทน า 
 การออกแบบการทดลองเป็นกระบวนการศึกษา 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และระบบผลของการ
ทดลอง จะท าให้ทราบถึงขอ้เท็จจรงิจากการทดลองเพื่อ
จะยนืยนั ผลลพัธเ์ดมิ หรอืยอมรบัในผลลพัธใ์หม่ทีเ่กดิขึน้ 
การออก แบบการทดลองที่ดีจะท าให้การน าข้อมูลไป
วเิคราะหผ์ลได้ ค าตอบทีถู่กต้อง และการเลอืกใชก้ลยุกต์
ทีเ่หมาะสมจะช่วย ลดความคลาดเคลื่อนของการทดลอง
ให้น้อยลง ในงานวิจัย นี้สนใจแผนการทดลองแบบ
ลาตินสแควรถ์อืว่าเป็นแผนการ ทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพราะใช้จ านวนตัวอย่างชิ้นงาน น้อย ประกอบด้วย 3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 2 ปัจจยัรบกวน และ 1 ปัจจยัทีส่นใจ โดยที่
จ านวนระดับปัจจัยทาง แถว คอลัมน์ และทรีทเมนต์
เท่ากนั [1] 
2. งานวิจยัเก่ียวข้อง 
 Allan และ  Wishart [2] เป็ นคนแรกที่ ได้ศึกษ า
วธิกีาร ประมาณค่าสญูหายโดยวธิกี าลงัสองน้อยสุด เมื่อ
มขีอ้มลูสญูหาย 1 ค่า ในแผนการทดลองแบบกลุ่มโดยสุ่ม
แบบบลอ็กอย่างสมบรูณ์ และแผนการทดลองแบบลาตนิส
แควร์ การประมาณค่าค านวณจากผลรวมก าลงัสองของ
ความ คลาดเคลื่อนน้อยสุด, Yates [3] ได้ประยุกต์วิธีการ
ของ Allan และ Wishart [2] โดยวิธีการของ Yates ได้มี
การประมาณ ค่าสูญหายแบบท าซ ้าเมื่อมีขอ้มูลสูญหาย
มากกว่า 1 ค่า ใน แผนการทดลองแบบกลุ่มโดยสุ่มแบบ
บลอ็กอย่างสมบรูณ์ 

 Anderson [4] ท าการรวบรวมการประมาณค่าขอ้มลู 
สูญหายหนึ่งหน่วยการทดลองหรอืมากกว่า ส าหรบัการ
ออก แบบการทดลองแบบต่างๆ โดยได้น าเสนอสูตรใน
การ ประมาณค่าขอ้มลูสญูหาย 
 วธิกีารแบบไม่ท าซ ้าส าหรบัการแกปั้ญหาขอ้มูลสูญ
หายที่ใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม ได้แก่ Rubin 
[5] ได้ ท าการศึกษาวิธีการแบบไม่ท าซ ้าส าหรับการ
ประมาณค่าผล รวมก าลงัสองน้อยสุดเมื่อขอ้มลูสญูหาย 2 
ค่า, Wilkinson [7] น าเสนอการแก้สมการเมื่อมีข้อมูลสูญ
หายไดน้ าโมเดลเชงิเสน้ มาใชก้บัการออกแบบบนพืน้ฐาน
ของขอ้มลู 
 วธิกีารท าซ ้าส าหรบัการประมาณค่าขอ้มูลสูญหาย 
Healy และ Westmacott [8] มกีารประมาณค่าโดยใช้โม 
เดลเชงิเสน้วเิคราะห์การถดถอยเพื่อท านายค่าขอ้มูลสูญ
หาย ในแผนการทดลองแบบลาตนิสแควร ์จะค านวณไป
เรื่อยจน กระทัง่ผลรวมก าลงัสองของความคลาดเคลื่อน
ไม่เปลีย่น แปลง 
 ในกรณีแผนการทดลองชนิดสมดุลย์ De Lury [6] 
น า เสนอวิธีการประมาณค่าเมื่ อมีข้อมูลสูญหายใน
แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ในการสุ่มหลายครัง้, 
Baird และ Kramer [9] ศกึษาแผนการทดลองแบบบลอ็กไม่
สมบูรณ์ชนิดสมดุลย ์ในการวเิคราะห์การหาค่าโดยไม่ต้อง
แก้ไขความเอนเอียงในผลรวมก าลงัสองของทรทีเมนต์, 
Kramer และ Glass [10] ไดท้ าการศกึษาการประมาณค่า
สูญหายในแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ โดยลด
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ความคลาดเคลื่อนผลรวมก าลงัสองซึง่มกีารแสดงสตูรการ
ค านวณขอ้มลูสญูหายส าหรบั หลายๆ กรณี 
 Sirikasemsuk [11] ใชว้ธิกีารแบบตรง (Exact Approach)
ในแผนการทดลองแบบลาตนิสแควรล์ าดบั K x K โดยใช้
วิธี การทดสอบนัยส าคญัด้วยวิธีของการถดถอยทัว่ไป 
หรอืวธิแีบบตรง ดงันัน้จากวรรณกรรมที่กล่าวมาจะเห็น
ว่าการ ออกแบบการทดลองแบบลาตนิสแควรล์ าดบั K x 
K โดยมขีอ้ มลูสญูหาย 1 ค่า ไดม้ผีูจ้ดัท าไปแลว้  
3. วิธีการวิจยั 
 งานวจิยันี้ผู้วจิยัได้ลองพฒันาโมเดลทางคณิตศาสตร ์
และสมการถดถอยผลรวมก าลงัสองทัง้โมเดลแบบเตม็ และลด
รูป โดยจะท าการศึกษาแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์
อนัดบั 4 x 4 ซึ่งมีขอ้มูลสูญหาย 2 ค่า แบบคนละแถว คนละ
คอลมัน์ โดยที่ทรทีเมนต์ต่างกนัหายไป ดว้ยวธิกีารทดสอบ
นยัส าคญัดว้ยวธิขีองการถดถอยทัว่ไป (General Regression 
Significance Test) หรือวิธีแบบตรง (Exact Approach) โดย
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 1. เพื่ อพัฒนาสูตรทางคณิตศาสตร์ทั ้งสมการ
ถดถอยผล รวมก าลงัสองของโมเดลแบบเตม็และแบบลด
รูป ส าหรบัการ วิเคราะห์ความแปรปรวนของแผนการ
ทดลองแบบลาตนิ สแควรท์ี่ไม่สมบูรณ์ล าดบั 4 x 4 ซึง่มี
ข้อมูลจากการทดลอง สูญหาย 2 ค่า โดยวิธีแบบตรง 
(Exact Approach) 
 2. เพื่อท าการเปรยีบเทยีบวธิกีารแกปั้ญหาระหว่าง
วธิ ีแบบตรง และวธิกีารประมาณค่าสญูหาย 
3.1 ขอบเขตของงานวิจยั 
 (1) ตัวแบบเป็นเชิงบวก (Additive Model) นัน่คือ
ไม่ มปีฎิสมัพนัธ์ (Interaction) ระหว่างแถว คอลมัน์ และทรที
เมนต ์ถา้แถว คอลมัน์ ทรทีเมนตม์อีทิธพิลคงที ่จะไดว้่า  

 0ˆ
4

1


i

i ,  0ˆ
4

1


j

j ,  0ˆ
4

1


k

k  (1) 

 (2)
ij เป็นตัวแปรสุ่มที่เป็นอสิระกนั และมีการแจก 

แจงแบบปกตโิดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0 และความแปรปรวน 
เท่ากบั 2  หรอื ),0(~ 2 NIDij

  
 (3) ค าว่า “ขอ้มลูสญูหาย” ในงานวจิยันี้จะหมายถงึขอ้มูล 
หรอืค่าการทดลองที่ไม่สามารถเกบ็ได้ และขอ้มูลหรอืค่าการ
ทด ลองที่สามารถเกบ็ได้แต่ผดิปกติ จงึต้องตดัค่าการทดลอง
หน่วยนัน้ ทิง้ไป 

 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได ้
ประกาศดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
สญัลกัษณ์ ความหมาย 

ijky  ค่าสงัเกตในแถวที ่i และคอลมัน์ ที ่k  
ของทรทีเมนต์ที ่j 

i  ดชันีของแถวที ่i 

j  ดชันีของทรทีเมนต์ที ่j 
k  ดชันีของคอลมัน์ที ่k 

K  ล าดบัของแผนการทดลองแบบลาตนิสแควร ์
  ค่าเฉลีย่ทัง้หมด 

i  อทิธพิลของแถวที ่i 
j  อทิธพิลของทรทีเมนต์ที ่j 
k  อทิธพิลของคอลมัน์ที ่k 

ijk  ความคลาดเคลือ่น 
̂  ค่าประมาณของค่าเฉลีย่ทัง้หมด 

î  ค่าประมาณอทิธพิลของแถวที ่i 
ĵ  ค่าประมาณอทิธพิลของทรทีเมนต์ ที ่j 

k̂  ค่าประมาณอทิธพิลของคอลมัน์ที ่k 
...y  ผลรวมทัง้หมด 
...iy  ผลรวมแถวที ่i 

.. jy  ผลรวมทรทีเมนต์ที ่j 

ky..  ผลรวมคอลมัน์ที ่k 
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ตารางท่ี 1 สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร ์(ต่อ) 
สญัลกัษณ์ ความหมาย 

TrSS  ผลรวมก าลงัสองของทรทีเมนต์ 

ESS  ผลรวมก าลงัสองของความคลาดเคลือ่น 

TSS  ผลรวมก าลงัสองทัง้หมด 

TrMS  ค่าก าลงัสองเฉลีย่ของทรทีเมนต์ 

EMS  ค่าก าลงัสองเฉลีย่ของความคลาดเคลือ่น 
testF  การทดสอบแบบเอฟ 

),,,( R 
สมการถดถอยผลรวมก าลงัสองส าหรบัโมเดล

แบบ เตม็ 

R
î 

ค่าประมาณอทิธพิลของแถวที ่i ส าหรบัโมเดล

แบบ ลดรปู 

R
k̂ 

ค่าประมาณอทิธพิลของคอลมัน์ที ่j ส าหรบัโมเดล 

แบบลดรปู 

),,( R 
สมการถดถอยผลรวมก าลงัสองส าหรบัโมเดล

แบบ ลดรปู 

 
 ในงานวิจยันี้จะใช้ตัวอย่างของแผนการทดลองแบบ
ลาติน สแควร์อันดับ 4 x 4 ในกรณีที่มีข้อมูลสูญหาย 2 ค่า 
รูปแบบของ ลาตินสแควร์ในงานวิจัยนี้จะแสดงกรณีของ
ขอ้มูลสูญหาย 2 ค่า โดยขอ้มูลที่สูญหาย คือ

221y หายใน
แถวที่ 2 คอลมัน์ที ่1 โดยมทีรทีเมนต์ที่ B หาย ( 2 , 2

และ 1 ) และ 342y หาย ในแถวที ่3 คอลมัน์ที ่2 โดยมทีรที
เมนตท์ี ่D หาย ( 3 , 4  และ 2 ) ดงัตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 แผนการทดลองแบบลาตนิสแควรอ์นัดบั 4 x 
4 โดยที่ข้อมูลสูญหาย 2 ค่า แบบคนละแถว คนละ
คอลมัน์โดย ทีท่รทีเมนตต่์างกนัหายไป 
รุ่นของ
รถ 
ยนต ์

แบบของเครือ่งรถยนต ์
..iy 

1 2 3 4 

1 A = 25 B = 31 C = 30 D = 26 112..1 y 

2 B = - C = 33 D = 32 A = 34 99..2 y 

3 C = 24 D = - A = 36 B = 41 101..3 y 

4 D = 37 A = 28 B = 28 C = 37 130..4 y 

ky..
 861.. y  922.. y  1263.. y  1384.. y 

112... y 
.. jy 

123.1. y  100.2. y  124.3. y  95.4. y 

แหล่งทีม่า: โดยดดัแปลงมาจากอจัฉรยิา ปราบอรพิ่าย
[12] 
 
ตวัแบบของแผนการทดลองแบบลาตนิสแควร ์ไดแ้ก่ 
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 (2) 

 จาก Montgomery [1] วธิขีองการถดถอยทัว่ไปสามารถ 
ก าหนดสมการผลรวมก าลังสองของทรีทเมนต์ แถว 
คอลัมน์ และผลรวมก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
รวมถงึผลรวม ก าลงัสองทัง้หมด ไดด้งัสมการที ่3 ถงึ 5 
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 (5) 

 ส าหรบัแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ผลรวม
ก าลงัสองของทรทีเมนต์ )( TrSS  ดงัสมการที ่3 สามารถหา
ไดจ้าก สมการที ่6 และ 7 คอื 
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 (7) 

โดยที่ ),,( R เป็นสมการถดถอยผลรวมก าลังสอง
ส าหรบั โมเดลแบบลดรูป ซึง่จะไม่พจิารณาถงึผลกระทบ
ของทรที เมนตท์ี ่ j  
3.2 สมการปกติก าลงัสองน้อยท่ีสุดของลาตินสแควร ์

อนัดบั 4x4 ส าหรบัโมเดลแบบเตม็ 

 ด้วยคุณสมบัติของตัวแบบคงที่  (Fixed Effects 
Model) จากตารางที ่2 จะไดต้วัอย่างการเขยีนสมการปกต ิ
(Normal Equations) แบบเตม็รปูไดด้งัสมการที ่8 ถงึ 20 
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3.3 การประมาณค่าพารามิเตอรข์องลาตินสแควร์
อนัดบั 4x4 ส าหรบัโมเดลแบบเตม็ 
บริบทที ่1 แผนแบบการทดลองแบบลาตนิสแควรใ์นกรณี 
ขอ้มูลสญูหาย 2 ค่าตามตวัอย่างตารางที ่2 การประมาณ

ค่า พารามเิตอรข์อง  ̂ , î  ĵ  และ k̂ ในโมเดลแบบ

เตม็ ของ ijky สามารถก าหนด ไดด้งัสมการที ่21 ถงึ 30 
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พสิจูน์ จากการแกชุ้ดของสมการที ่8 ถงึ 20 และสมการที ่
1 จะสามารถแกส้มการหาค่าการประมาณค่าพารามเิตอร์
ออก มาได ้
3.4 สมการปกติก าลงัสองน้อยท่ีสุดของลาตินสแควร ์
อนัดบั 4x4 ส าหรบัโมเดลแบบลดรปู 
 ตวัแบบของแผนการทดลองแบบลาตินแสควรข์อง 
โมเดลแบบลดรปู ไดแ้ก่  

 









Kk

Ki
y ik

R
k

R
i

R
ik

,...,3,2,1

,...,3,2,1


 (31) 

และท านองเดียวกันด้วยคุณสมบัติของตัวแบบคงที ่
(Fixed Effects Model) จะได้ตัวอย่างการเขยีนสมการปกต ิ
(Normal Equations) แบบลดรูปไดด้งัสมการที ่32 และ33 
เป็นตน้ 
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3.5 การประมาณค่าพารามิเตอรข์องลาตินสแควร์
อนัดบั 4x4 ส าหรบัโมเดลแบบลดรปู 
บริบทที ่2 แผนแบบการทดลองแบบลาตนิสแควรใ์นกรณี 
ขอ้มูลสญูหาย 2 ค่าตามตวัอย่างตารางที ่2 การประมาณ

ค่า พารามิเตอร์ของ 
R̂ ,

R

î  และ R

k̂  ในโมเดลแบบลด

รปูของ iky สามารถก าหนดได ้ดงัสมการที ่34 ถงึ 40 
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พิสูจน์ ท าการเขยีนสมการปกติแบบลดรูปได้ทัง้หมด 9 
สมการ (ตามตวัอย่างสมการที่ 32 และ 33) หลงัจากนัน้
ท า  ก ารแก้สมการก็จ ะสาม ารถ ท าการป ระม าณ
ค่าพารามเิตอร ์แบบลดรปูได ้
3.6 สมการถดถอยก าลงัสองของลาตินสแควรอ์นัดบั 
4 x 4 ของโมเดลแบบเตม็ 
บริบทที ่3 แผนแบบการทดลองแบบลาตนิสแควรใ์นกรณี 
ขอ้มูลสูญหาย 2 ค่าตามตารางที ่2 สมการถดถอยก าลงั
สอง ส าหรบัแผนการทดลองแบบลาตนิสแควรข์องโมเดล
แบบ เตม็ ไดด้งัสมการที ่41 
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 เมื่อ  1...2...21_ yyyysum   
2...4...32_ yyyysum   
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พสิจูน์ แทนค่าสมการที ่21 ถงึ 30 ลงในสมการที ่6 แก้

สม การและจดัเรยีงใหมจ่ะไดส้มการที ่41 

3.7 สมการถดถอยก าลงัสองของลาตินสแควรอ์นัดบั  
4 x 4 ของโมเดลแบบลดรปู 
บริบทที ่4 แผนแบบการทดลองแบบลาตนิสแควรใ์นกรณี 
ขอ้มูลสูญหาย 2 ค่าตามตารางที ่2 สมการถดถอยก าลงั
สอง ส าหรบัแผนการทดลองแบบลาตนิสแควรข์องโมเดล
แบบลดรปู ไดด้งัสมการที ่42 
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พสิูจน์ แทนค่าสมการที่ 34 ถึง 40 ลงในสมการที่ 7 แก้
สม การและจดัเรยีงใหม่จะไดส้มการที ่42 
 จากสมการที ่3,4 และ 41,42 จะสามารถค านวณหา 
ค่าผลรวมก าลงัสองของทรทีเมนต์, ค่าผลรวมก าลงัสอง
ของ ความคลาดเคลื่อน และสมการถดถอยก าลงัสองของ
ลาติน สแควร์ส าหรับโมเดลแบบเต็ม และแบบลดรูป
ตามล าดบั ไดด้งัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนส าหรบัแผนการ 
ทดลองแบบลาตินสแควร์จากตัวอย่างตารางที่ 2 โดยมี
ขอ้มลู สญูหายจากการทดลอง 2 ค่า 

วธิกีาร วธิแีบบตรง วธิกีารประมาณค่า

สญูหาย 
MAD 3.1607 3.1607 
MSE 14.1295 14.1295 

 

3.8 การเปรียบเทียบผลระหว่างวิธีแบบตรงกบัวิธีการ 
ประมาณค่าสูญหายโดยวิธีก าลงัสองน้อยสุด 
 ในหวัข้อนี้จะท าการเปรยีบเทียบวิธีการแก้ปัญหา
การ วิเคราะห์การทดลองแบบลาตินสแควร์ ระหว่างวิธี
แบบตรง (Exact Approach) และวธิกีารประมาณค่าสญูหาย 
(Missing Plot Approach) โดยค่าทีจ่ะท าการวดัเพื่อไปสูก่าร
เปรยีบ เทยีบไดแ้ก่ 

1. ค่ าความคลาดเคลื่ อนในรูปของค่ าความ
ผิดพลาด สัมบู รณ์ เฉลี่ย  (Mean Absolute Deviation 
(MAD)) และค่า ความผิดพลาดก าลังสองเฉลี่ย (Mean 
Square Error (MSE)) 

2. ค่าผลรวมก าลงัสองทรทีเมนต์ (Sum Square of 
Treatment ))( trSS และค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสองทรีทเมนต ์
(Mean Square of Treatment ))( trMS 

วธิีการประมาณค่าสูญหายของ Yates ได้ค่าที่
ประมาณ 221y  = 31.25 และ 342y  = 34.25 โดยค่าที่
ประมาณไดจ้ะถูกแทนค่าลงไปในค่าทีส่ญูหาย 
 3.8.1 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อน 
 ในการค านวณหาค่าความผิดพลาดสมับูรณ์เฉลี่ย 
และค่าความผดิพลาดก าลงัสองเฉลีย่ สามารถค านวณได้
ดงัสมการที ่43 และ 44 
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โดยที ่
ijkijkijk yye ˆ  

และ 
kjiijky  ˆˆˆˆˆ   

สตูรการค านวณดงัสมการที่ 43 และ44 ซึ่งแสดงค่าที่ได ้
จากการค านวณไดด้งัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ค่าความผดิพลาดสมับรูณ์เฉลีย่ และค่าความ 
ผดิพลาดก าลงัสองเฉลีย่ โดยใชต้วัหารเทา่กบั 14 

),,,( R  14092.1875 

),,( R  14082.70 

TrSS  9.4875 (df = 3) 

ESS  197.8125 (df = 4) 

TrMS  3.1625 

EMS  49.4531 

testF  0.0639 

 

 ในการค านวณหาค่าความผิดพลาดสมับูรณ์เฉลี่ย 
และ ค่าความผิดพลาดก าลงัสองเฉลี่ย สุดท้ายค่าความ
ผดิพลาด สมับูรณ์เฉลี่ย และค่าความผดิพลาดก าลงัสอง
เฉลีย่ระหว่าง วธิแีบบตรงกบัวธิกีารประมาณค่าสญูหายมี
ค่าเท่ากนัดงั ตารางที ่4 
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3.8.2 การเปรียบเทียบค่าผลรวมก าลงัสอง
ของ ทรีทเมนต ์และค่าเฉล่ียก าลงัสองของทรีทเมนต ์
 ในหวัขอ้นี้จะท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง
วิธี แบบตรงกับวิธีการประมาณค่าสูญหาย จะท าการ
เปรยีบเทยีบ ค่าผลรวมก าลงัสองของทรทีเมนต ์และค่าเฉลีย่
ก าลงัสองของ ทรทีเมนตไ์ดด้งัตารางที ่5  
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระหว่างวธิแีบบ
ตรง กบัวธิกีารประมาณค่าสญูหาย 

4.สรปุผล  
 จากงานวจิยัจะสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 1. การพัฒนาสูตรการหาค่าประมาณพารามิเตอร์ 
โดยวธิแีบบตรงแบบไม่เอนเอยีงจะน าไปสู่การค านวณหา
ค่า ผลรวมก าลงัสองทรทีเมนตไ์ดง้่าย 
 2. วธิีแบบตรงจะให้ค่าผลรวมก าลงัสองของความ 
คลาดเคลื่อน และค่าเฉลีย่ก าลงัสองของทรทีเมนต์แบบไม่ 
เอนเอยีง ในขณะที่วธิกีารประมาณค่าสญูหายให้ค่าแบบ

เอนเอยีง  
 3. ค่า testF ทีไ่ดจ้ากวธิแีบบตรงจะถูกต้องทีส่ดุแต่ค่า

testF ที่ ค านวณจากวิธีการประมาณค่าอาจน าไปสู่การ
สรุป ผลการทดลองทีผ่ดิ 
 4 . สู ต รที่ ง าน วิ จัย นี้ พั ฒ น าขึ้ น ท า ง โรง งาน
อุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องมีการ
ประมาณค่าทีส่ญูหาย 
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บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้น าเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD) 
ในการปรบัปรุงคุณภาพของรถยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า งานวจิยัเริม่ต้นจากการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลค ารอ้งเรยีนของลูกค้า (Voices of Customer) เพื่อก าหนดขอ้ก าหนดทางเทคนิคที่บรษิัทสามารถปรบัปรุง
คุณภาพได้ หลังจากนัน้ข้อก าหนดทางเทคนิคที่ได้จะถูกระบุคุณลกัษณะของกระบวนการผลิต เพื่อปรบัปรุง
กระบวนการผลติ ผลจากการประยุกต์ใชเ้ทคนิค QFD พบว่างานวจิยันี้ปรบัปรุงคุณภาพในการประกอบชุดล าโพง
เพื่อลดเสยีงสัน่สะเทอืนที่เกดิจากการขนัสกรูไม่แน่นในกระบวนการประกอบชุดล าโพง ซึ่งใชค้่าพารามเิตอรข์อง
การขนัสกรู 14+/-2 Nm ดงันัน้งานวจิยันี้ทดลองการเปลีย่นค่าเผื่อพารามเิตอรจ์าก 14+/-2 Nm เป็น 14+/-1 Nm 
ผลการทดลองพบว่าค่าเผื่อพารามเิตอร ์14+/-1 Nm เป็นค่าทีท่ าใหก้ารขนัสกรูไม่เกดิเสยีงการสัน่สะเทอืนของชุด
ล าโพง 
ค าหลกั  การปรบัปรุงคุณภาพ, การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ 

 
Abstract 
Presented in this research is an application of QFD technique for quality improvement of car in order to 
meet customer’s needs. This research starts with gathering voices of customer to identify specifications 
of manufacturer’s existing technique requirement which is a gap of customer expectation. After that the 
obtained specifications of manufacturer’s requirement are converted to be characteristic processes to 
improve quality. The result from QFD technique shows that speaker should be improved to reduce noise 
due to loosen screw in assembly process that the parameter of torque was 14+/-2 Nm. This research, 
therefore, was conducted experiment by changing the parameter tolerance of torque from 14+/-0.2 Nm to 
14+/-0.1 Nm. The result shows that it is zero defect of speaker noise with the parameter tolerance of 
torque (14+/-0.1 Nm).  
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1. บทน า 
การแข่งขนัส าหรบัธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลติภัณฑ์รถยนต์ เพื่อจูงใจ
ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ในแบรนด์  ดงันัน้บริษัทค่าย
รถยนตห์ลายค่ายจงึใหค้วามส าคญัในการก าหนดกลยุทธ ์
เพื่อการปรบัปรุงคุณภาพและรกัษาประสทิธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยการเฟ้นหาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ 
และก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินการขององค์กรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า [1] ในหลากหลาย
งานวิจัยพบว่า Quality Function Deployment (QFD) 
ถูกใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรบัการแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการ
วางแผนการระบุความตอ้งการของลูกคา้ [2] นอกจากนัน้
เทคนิค QFD เป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดโครงสร้างเพื่อ
จดัการออกแบบวางแผนกระบวนการพัฒนาผลติภัณฑ์
หรอืบรกิารให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า [3] 
ตวัอย่างเช่น อมรรตัน์ [4] ออกแบบของเล่นไมบ้า้น 2 ชัน้ 
เพื่อใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอน พบว่ามกีารเปลีย่นแปลง
ทางด้านขนาด สสีนั รูปแบบ และความเหมือนกับบ้าน
จริงมากขึ้น สมศักดิ ์[5] ออกแบบผลิตภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกขนาด 2 ตนั ทีม่กีารน าเสนอแนวทางการปรบัปรุง
คุณภาพคุณภาพภายในกระบวนการผลิตและปรบัปรุง
ด้านผลิตภัณฑ์ สิทธิชัย [6] ออกแบบรูปแบบบริการ
ส าหรบัผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลในการลดระยะเวลาใน
การรอคอยโดยการปรบัระบบบริการเป็นระบบแยกคิว
อตัโนมตั ิสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ผูร้อรบับรกิารเป็น
อย่างมาก 
 ดังนัน้งานวิจัยนี้ศึกษาความต้องการของลูกค้าต่อ
ผลติภณัฑร์ถยนตท์ีผ่ลติโดยโรงงานแห่งหนึ่ง ทีต่ัง้จงัหวดั
ระยอง  โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพื่อน าเสนอ
เป็นแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพของรถยนตร์ุ่นทีผ่ลติ
อยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อยกระดับความความเชื่อมัน่ของลูกค้าต่อ
ผลติภณัฑใ์หเ้พิม่มากขึน้ 
 
2. วิธีด าเนินการวิจยั 
 QFD เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกนัความต้องการ
ของลูกค้ากบัความต้องการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์

การวางแผนกระบวนการและข้อก าหนดด้านการผลิต
ระหว่างการพฒันาผลติภณัฑ ์[8] รายละเอยีดดงัรปูที ่1 

  
รปูที ่1 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 

 
2.1 การวางแผนผลิตภณัฑ ์
 ขัน้ตอนนี้ เป็นการแปลงความต้องการของลูกค้า 
(Customer Requirements) ให้ อ ยู่ ใน รู ป แ บ บ ค ว าม
ต้องการเชิงเทคนิค (Technical Requirements) เพื่อให้
สามารถระบุทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินงานได้
ง่ายขึน้ การก าหนดระดบัความสมัพนัธร์่วมกนัของความ

 
 

 
การระบุความตอ้งการของลกูคา้ 

การปรบัปรงุคณุภาพให้เป็น
มาตรฐาน 

การวางแผนผลิตภณัฑ ์

การระบุขอ้ก าหนดของผลติภณัฑ ์

การจดัระดบัความส าคญัของความตอ้งการของลูกคา้ 

การสรา้งคณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

 
การทวนสอบหาขอ้บกพรอ่งจากกระบวนการ 

การควบคมุกระบวนการ 

การระบุความสมัพนัธข์องปัจจยั 

การระบุความสมัพนัธข์องปัจจยั 

  

การสรา้งแผนกระบวนการผลติของผลติภณัฑ ์

 
การระบุความสมัพนัธข์องปัจจยั 

 

การวางแผนกระบวนการผลิต 

การจดัระดบัความส าคญัของคณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์

 

การจดัระดบัความส าคญัของคณุลกัษณะของ
กระบวนการ 

 

การจดัระดบัความส าคญัของขอ้ก าหนดเชงิเทคนคิ 
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ต้องการของลูกคา้และความต้องการเชงิเทคนิค เป็นส่วน
เชื่อมโยงทีส่ าคญัแสดงใหเ้หน็ว่าความตอ้งการเชงิเทคนิค
ในแต่ละขอ้สง่ผลต่อความตอ้งการของลกูคา้ในระดบัใด  
 งานวิจัยนี้ จ ัดระดับความส าคัญ ของลูกค้า จาก
แบบสอบถามจ านวน 3 ชุดที่แตกต่างกนั แบบสอบถาม
ชุดที ่1 ส ารวจการจดัระดบัความส าคญัของนักการตลาด
จ านวน 30 คน แบบสอบถามชุดที ่2 ส ารวจการจดัระดบั
ความส าคัญ ของนักการขายจ านวน  10 คน  และ
แบบสอบถามชุดที ่3ส ารวจการจดัระดบัความส าคญัของ
วศิวกรจ านวน 10 คน 
 แบบสอบถามชุดที่  1 เป็นแบบสอบถามคาโนที่
ค านึงถึงระดับความส าคัญของลูกค้าเป็น 3 ระดับ คือ
ความต้องการที่จ าเป็นต้องม ี(Must be) ความต้องการที่
เฉยๆ (One Dimension) และความต้องการที่ประหลาด
ใจ (Attractive) การให้ระดับคะแนนตามประเภทความ
ตอ้งการของลกูคา้สามารถแบ่งตามช่วงการใหค้ะแนน[9] 
 แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่คาดการณ์
ของเปอร์เซ็นต์การเติบโตของยอดขายรถยนต์ และ
แบบสอบถามชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่ส ารวจก่อน
ปรับปรุงและหลังปรบัปรุง ในแต่ละความต้องการของ
ลูกค้าจดัระดบัความส าคญัของความต้องการ 10 ระดบั 
จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด (10-1) ระดับคะแนนของ
ความส าคญัของแต่ละความต้องการของลูกค้าสามารถ
ค านวณไดจ้ากผลคูณของระดบัคะแนนของนักการตลาด 
นกัการขาย และวศิวกร 
 เมื่อด าเนินการจดัระดบัความส าคญัของความตอ้งการ
ที่แท้จรงิของลูกค้าเรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปเป็นการ
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะทางเทคนิคและ
ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งลู ก ค้ า  ซึ่ ง ส าม ารถ จัด ร ะดั บ
ความสมัพันธ์ได้ 4 ระดับ คือ 9 (มีความสมัพันธ์อย่าง
มาก) 3 (มีความสมัพนัธ์ปานกลาง) 1 (มคีวามสมัพันธ์
น้อย) และช่องว่าง (ไม่มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั) เพื่อ
ค านวณผลรวมคะแนนในแต่ละขอ้ก าหนดเชงิเทคนิค ซึ่ง
เกิดจากคะแนนระดับความสัมพันธ์ที่ปรากฏในแต่ละ
ข้อก าหนดเชิงเทคนิคคูณกับคะแนนรวมความต้องการ
ของลกูคา้ 

หลงัจากก าหนดคะแนนระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความต้องการของลูกค้าและคุณลักษณะทางเทคนิค 

ระดับความส าคัญของข้อก าหนดเชิงเทคนิคสามารถ
ค านวณได้จากผลรวมของผลคูณของระดบัความส าคญั
ของความต้องการของลูกค้ากับระดับความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะทางเทคนิคและความต้องการของ
ลกูคา้ ขอ้ก าหนดเชงิเทคนิคทีม่รีะดบัความส าคญัมากกว่า
หรอืเท่ากบั 80 เปอรเ์ซน็ตจ์ะถูกพจิารณาเป็นสว่นหนึ่งใน
ขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ ์
 
2.2 การออกแบบผลิตภณัฑ ์
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการน าข้อก าหนดเชิง
เทคนิคทีม่ผีลต่อความต้องการทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้ มาระบุ
ข้อก าห นดห รือคุณ ลักษณ ะของผลิตภัณ ฑ์ ห รือ
ส่ วนป ระกอบของผ ลิตภัณ ฑ์  (Part Characteristic 
Requirements) ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนดเชงิเทคนิคนัน้  
ซึ่งต้องอาศยัการระดมสมองเพื่อระบุตัวเลอืกผลติภัณฑ์
หลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
จดัท าเป็นเมทรกิซค์วามสมัพนัธข์องแถว (ขอ้ก าหนดเชงิ
เทคนิค) และคอลัมน์(คุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์) และ
ด าเนินการระบุความสมัพันธ์ของปัจจัย รวมถึงการจัด
ระดับความส าคัญของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์
เช่นเดยีวกนัขอ้ 2.1 
 
2.3 การวางแผนกระบวนการผลิต 
 การวางแผนกระบวนการผลติเป็นการน าคุณลกัษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่ ได้ มาระบุหาข้อก าหนดทางด้าน
ก ระบ วน ก าร  (Process Characteristic) ที่ ส าม ารถ
ควบคุมคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามนัน้  ใน
ส่วนนี้ต้องอาศยัการระดมสมองและความคิดสร้างสรรค์
ของทีมงาน จดัท าเป็นเมทริกซ์ความสมัพันธ์ของแถว
(คุณลกัษณะของผลติภณัฑ)์ และคอลมัน์ (ขอ้ก าหนดดา้น
กระบวนการ) และด าเนินการระบุความสมัพนัธข์องปัจจยั 
รวมถึงการจัดระดับความส าคัญของคุณลักษณะของ
ผลติภณัฑ ์เช่นเดยีวกนัขอ้ 2.1 
 
2.4 การควบคมุกระบวนการ 
 การควบคุมกระบวนการเป็นการทวนสอบเพื่อหา
ขอ้บกพร่องที่เกิดจากกระบวนการ โดยใช้เทคนิค QC7 
Tools [10]  
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2.5 การปรบัปรงุคณุภาพให้เป็นมาตรฐาน 
 การปรบัปรุงคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเป็นการระบุ
การแกไ้ขปรบัปรุงขอ้ก าหนดทางดา้นกระบวนการใหเ้ป็น
มาตรฐานภายในบริษัท เช่น เอกสารคู่มือการท างาน 
(Work Instructions) เอกสารแผนควบคุมกระบวนการ 
(Process Control Plan) เป็นตน้ 
 
3. ผลการด าเนินการวิจยั 
3.1 การวางแผนผลิตภณัฑ ์
  งานวจิยันี้รวบรวมค ารอ้งเรยีนของลกูคา้และแปลงค า
รอ้งเรยีนของลูกคา้เป็นความต้องการของลูกคา้ พรอ้มทัง้
ระบุข้อก าหนดเชิงเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง ด้วย เมทริกซ์
ความสมัพันธ์ของแถว (ความต้องการของลูกค้า) และ
คอลมัน์(ขอ้ก าหนดเชงิเทคนิค) ซึ่งเรยีกว่าตารางเทคนิค
การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพที ่1 หลงัจากนัน้งานวจิยันี้
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความต้องการของลูกค้าและ
ขอ้ก าหนดเชงิเทคนิค ดงัแสดงในตารางที ่1 
 จากตารางที่ 1 ในมุมมองของนักการตลาด ความ
ต้องการของลูกค้าที่น่าจะเร่งปรบัปรุงคุณภาพมากที่สุด
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด คือแผงควบคุมการ
ท างานของระบบปรบัอากาศภายในรถยนต์ท างานปกต ิ
และไม่มีเสยีงสัน่สะเทือนจากชุดล าโพง ในมุมมองของ
นักการขาย ความต้องการของลูกค้าที่น่าจะเร่งปรบัปรุง
คุณภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มยอดขาย คือเกียร์อัตโนมัติ
ท างานปกติ ในมุมมองของวิศวกร ความต้องการของ
ลูกค้าที่น่าจะเร่งปรบัปรุงคุณภาพมากที่สุดโดยไม่ต้อง
ลงทุนเพิ่ม คือไม่มีเสยีงสัน่สะเทือนจากชุดล าโพง และ
เกียร์อตัโนมตัิท างานปกติ จากมุมมองของทัง้ 3 ความ
ตอ้งการของลกูคา้ทีน่่าจะเร่งปรบัปรุงคุณภาพมากทีสุ่ด 3 
อนัดบัแรก คอืไม่มเีสยีงสัน่สะเทอืนจากชุดล าโพง เกยีร์
อตัโนมตัทิ างานปกต ิและคุณภาพของเครื่องเสยีงทีด่ ี

ขอ้ก าหนดเชงิเทคนิคหรอืคุณลกัษณะทางเทคนิคทีม่ี
ระดบัความส าคญัมากกว่าหรอืเท่ากบั 80 เปอรเ์ซน็ต ์ คอื
การขนัแน่นครบทุกจุด เปอรเ์ซน็ตข์องความถูกตอ้งของ
ชิน้สว่นทีต่รวจรบั และความหนาของสทีีพ่่น ซึง่จะถูก
พจิารณาในขัน้ตอนการออกแบบของผลติภณัฑ ์
 
 
 

ตารางที ่1 การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพที ่1 
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ประกอบตวัถงัแนบสนทิ 3 1 7 1.11 1.00 7.78

แผงควบคมุการท างานระบบปรบัอากาศภายในรถท างานปกติ 1 8 1.03 1.00 8.25

สายรดัเขม็ชดันริภยัท างานปกติ 1 7 1.00 1.00 7.00

ไมม่เีสยีงสัน่สะเทอืนจากกลอ่งเกบ็ของใตค้อนโซล 1 1 6 1.06 1.01 6.42

ไมม่เีสยีงดงัขณะเบรค 1 5 1.00 1.00 5.00

ตวัตรวจจบัความเรว็ลอ้ท างานปกติ 1 5 1.00 1.00 5.00

คอพวงมาลยัไมส่ ัน่ 1 5 1.00 1.00 5.00

ระบบไฟฟ้ารถยนตท์ างานปกติ 1 7 1.00 1.00 7.00

ระบบเครือ่งเสยีงท างานปกติ 1 5 1.00 1.00 5.00

คณุภาพของเครือ่งเสยีงดี 1 7 1.32 1.12 10.28

ไมม่เีสยีงสัน่สะเทอืนจากชดุล าโพง 1 1 9 8 1.49 1.12 13.33

สญัญาณวทิยชุดั 1 5 1.25 1.07 6.67

ไมม่รีอยขว่นบนผวิรถ 1 1 9 7 1.08 1.00 7.53

เกยีรอ์ตัโนมตัทิ างานปกติ 1 7 1.49 1.13 11.85

น ้ามนัเกยีรไ์มห่ยด 1 7 1.09 1.00 7.61

เครือ่งยนตท์ างานปกติ 1 7 1.00 1.00 7.00

เป้าหมายของขอ้ก าหนดเชงิเทคนคิ
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คะแนนความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั 81 56 35 120 68

% ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั 22%15%10%33%19%   
3.2  การออกแบบของผลิตภณัฑ ์
 จากขอ้ก าหนดทางเทคนิคทีค่ดัเลอืกมาจากขอ้ 3.1 จะ
ถูกน ามาก าหนดคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเมทริกซ์ความสัมพันธ์ของแถว (ข้อก าหนดเชิง
เทคนิค) และคอลัมน์(คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์) ซึ่ง
เรยีกว่าตารางเทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิคุณภาพที่ 2 
หลังจากนั ้นงานวิจัยนี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ขอ้ก าหนดเชงิเทคนิคและคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ ดงั
แสดงในตารางที ่2  

จากตารางที ่2 คุณลกัษณะของผลติภณัฑท์ีต่อบสนอง
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด คือการปรบัปรุงและ
พัฒนากระบวนการขันแน่นที่สุด ซึ่งจะถูกพิจารณาใน
ขัน้ตอนการวางแผนกระบวนการผลติ 
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ตารางที ่2 การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพที ่2 
O O

การปรบัปรงุ
และพฒันา
ระบบการ
ตรวจรบั
ชิน้สว่น

การปรบัปรงุ
และพฒันา
กระบวนการ
ขนัแน่นทีจุ่ด
ประกอบ

การปรบัปรงุ
และพฒันา
กระบวนการ
พน่สี

คะแนน
ระดบั

ความส าคญั
(Importance

 Relative 

ความถกูตอ้งของชิน้สว่นทีต่รวจรบั 3 6

การขนัแน่นครบทกุจุด 9 9

ความหนาของสทีีพ่น่ 9 5

เป้าหมายของขอ้ก าหนดเชงิเทคนคิ

อตัราการเกดิ
ของเสยีจาก
ชิน้สว่นไมไ่ด้
คณุภาพ
ลดลง50%

อตัราการ
เกดิปัญหา
ล าโพงขนัไม่
แน่นเป็น 0

อตัราการเกดิ
ของเสยี

เพราะสทีีพ่น่
ไมส่ม ่าเสมอ
ลดลงเป็น 0

คะแนนความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั 18.0 81.0 45.0 144.0

% ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั 13% 56% 31%   
3.3 การวางแผนกระบวนการผลิต 
 จากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุดที่คดัเลอืกมาจากข้อ 3.2 จะ
ถูกน ามาก าหนดคุณลกัษณะของกระบวนการที่เกีย่วขอ้ง
ด้วยเมทริกซ์ความสัมพันธ์ของแถว (คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์) และคอลมัน์(คุณลกัษณะของกระบวนการ) 
ซึง่เรยีกว่าตารางเทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพที ่
3 หลังจากนัน้งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณ ลักษณ ะของผลิตภัณ ฑ์ และคุณ ลักษณ ะของ
กระบวนการ ดงัแสดงในตารางที ่3  
 จากตารางที่  3 คุณลักษณะของกระบวนการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด คือการ
ปรับตัง้ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการขันแน่น ซึ่งจะถูก
พจิารณาในขัน้ตอนการควบคุมกระบวนการผลติ 
 
ตารางที ่3 ตารางการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพที ่3 

O O O

ทบทวนความถกู
ตอ้งของ

มาตรฐานการ
ท างาน

การปรบัตัง้
คา่พารามเิตอรท์ี่
ใชใ้นการขนัแน่น

การตรวจ
ประเมนิการสอบ
เทยีบเครือ่งมอืที่
ใชใ้นการขนัแน่น
เป็นไปตาม

ก าหนดการสอบ
เทยีบ

สกรทูีถ่กูตอ้ง
ส าหรบัจุดขนั
แน่นส าหรบั
ล าโพงถกู

น ามาใชใ้นการ
ประกอบ

พนกังานประจ า
จุดงานไดร้บัการ
รบัรองวา่มี

ทกัษะในการใช้
เครือ่งมอืขนัแน่น

คะแนนระดบั
ความส าคญั

(Importance 

Relative 

Weight)

การปรบัปรงุและพฒันากระบวนการขนั
แน่นทีจุ่ดประกอบประตู

1 9 1 1 1 9

เป้าหมายของขอ้ก าหนดเชงิเทคนคิ

วธิกีารทบทวน
ความถกูตอ้ง
ของมาตรฐาน
การท างาน

การปรบัตัง้
คา่พารามเิตอร์
ส าหรบัอุปกรณ์
ขนัแน่น

วธิกีารทบทวน
ความพรอ้มของ
กระบวนการ
กอ่นเริม่งาน

การจดัเตรยีม
ชิน้สว่นในการ

ผลติ

การฝึกอบรม
พนกังาน

คะแนนความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั 9.0 81.0 9.0 9.0 9.0 117.0

% ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั 8% 69% 8% 8% 8%  
 
 

3.4 การควบคมุกระบวนการ 
3.4.1 การทวนสอบหาข้อบกพรอ่งของกระบวนการ 
 3.4.1.1 การปรบัตัง้ค่าพารามิเตอรส์ าหรบัอปุกรณ์
ขนัแน่น 
 ล าโพงสัน่สะเทือนกบัประตู ที่จุดขนัแน่นที่ 1 หรอื 2 
ดงัรปูที ่2 เน่ืองจากใชส้กรหูมายเลขเดยีวกนัทีจุ่ดดงักล่าว   
ค่าพารามิเตอร์ของการขันแน่น 14+/-2 Nm และรอบ
ความเร็วในการหมุน  เท่ากัน ดังนั ้นงานวิจัยนี้ จึงตัง้
ข้อสงัเกตว่าค่าพารามิเตอร์ของการขนัแน่นที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมหรือไม่ งานวิจยันี้ทดลองเปลี่ยนค่าเผื่อ
พารามเิตอรจ์าก 14+/-2 Nm เป็น 14+/-1 Nm ซึง่ผลการ
ทดลองพบว่าค่าขนัแน่นที่ 1.2 Nm ส่งผลให้ล าโพงไม่
แน่นท าให้ถูกตรวจจบัได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
ในขณะที่เปิดเพลงเพื่อตรวจสอบเสียงดังจากล าโพง 
เนื่องจากมีเสยีงสะเทือนจากชุดล าโพงกบัประตู  ดงันัน้
งานวิจัยนี้ แก้ไขค่าเผื่อพารามิเตอร์การขันแน่น โดย
เปลีย่นจาก 14+/-2 Nm เป็น 14+/-1 Nm  

 
 

รปูที ่2 ต าแหน่งการขนัสกรทูีจุ่ดประกอบล าโพง 
 
  3 .4.1.2  การทวนสอบความถูกต้องของ
มาตรฐานการท างาน 
 งานวิจยันี้ทวนสอบกระบวนการขนัแน่นล าโพงที่จุด
ประกอบพรอ้มเพรยีงกนั พบว่าพนกังานปฏบิตัติามล าดบั
การขนัแน่นและการเลอืกใช้เครื่องมอืขนัแน่นถูกต้องตรง
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากขันแน่นที่สก รู
ต าแหน่งที่1 2 และ 3 ตามล าดับ ดังนั ้นงานวิจัยไม่
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม เพียงแต่ให้หัวหน้า
สายการผลิตด าเนินการทวนสอบกระบวนการตาม
เอกสารทวนสอบจุดปฏบิตังิานประจ าวนัของหวัหน้างาน
อย่างเป็นปกต ิ
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3.5 การปรบัปรงุคณุภาพให้เป็นมาตรฐาน 
 งานวจิยันี้ปรบัปรุงคุณภาพในการประกอบชุดล าโพง
ที่จุดประกอบประตู และแก้ไขเอกสารมาตรฐานการ
ท างานใหส้อดคลอ้งกบัระบบมาตรฐานคุณภาพของบรษิทั 
ผลจากการปรบัปรุงครัง้นี้ ท าใหล้กูคา้ภายในของบริษทัมี
ความพงึพอใจดา้นคุณภาพสูงสุด เนื่องจากไม่พบปัญหา
การสัน่สะเทือนของชุดล าโพงเครื่องเสยีงรถยนต์ตั ้งแต่
เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 ดงัรปูที ่3 
 

  
รปูที ่3 จ านวนปัญหาล าโพงสัน่สะเทอืนกบัประตู 

 
5. สรปุ 
  การประยุกต์ใชเ้ทคนิค QFD ในการปรบัปรุงคุณภาพ
ของรถยนต์   ท า ให้ เกิดการป รับป รุงและพัฒ นา
กระบวนการผลติโดยการปรบัตัง้ค่าเผื่อพารามิเตอร์การ
ขนัแน่นใหม่เป็น 14+/-1Nm ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
ข้อมูลปัญหา สกรูขนัไม่แน่นภายในกระบวนการลดลง
เป็นศูนย ์จากผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธผิล
และประสทิธภิาพของการปรบัปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จรงิ  ซึง่ยงัส่งผลให้เกดิความ
พงึพอใจของลกูคา้ต่อผลติภณัฑร์ถยนตส์งูขึน้ดว้ยเช่นกนั 
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บทคดัยอ่ 
        งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดของเสยีในกระบวนการผลติกระดาษลูกฟูก โดยใชเ้ครื่องมอืคุณภาพในการ
คน้หาสาเหตุและปรบัปรุงคุณภาพในกระบวนการผลติ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของเสยีดว้ยแผ่นตรวจสอบ แจก
แจงปัญหาดว้ยแผนภูมพิาเรโต พบว่ารอ้ยละ 60 เกดิจากปัญหากระดาษเหลื่อม  วเิคราะหปั์ญหาด้วยแผนภาพ
กา้งปลา พรอ้มน าปัญหาทีไ่ดไ้ปวเิคราะหห์าตน้เหตุของปัญหาโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห ์Why-Why 

  ผลจากการวจิยัพบว่าปัญหาที่เกดิขึน้มปัีจจยัมาจาก วธิกีารท างาน และเครื่องจกัรที่เป็นสาเหตุท าให้เกดิ
ของเสยีภายในกระบวนการผลติ   หลงัจากการปรบัปรุงวธิีการท างานใหม่ และปรบัปรุงเครื่องจกัร พบว่าสดัส่วน
ของเสยีลดลง รอ้ยละ 80  คดิเป็นตน้ทุนทีส่ามารถประหยดัได ้ 502,652  บาทต่อปี 
ค าหลกั  การลดของเสยี เครื่องมอืคุณภาพ 7 อย่าง   
 
Abstract 

The objective of this research aims to defective reduction in the production of corrugated sheet 
board process by using the quality control tools to analyze the cause of problem for quality improvement 
in production process.  Numbers of defective were collected from production process by check sheet. 
Classification problems by Pareto chart which found that 60% of defective from the overlap paper 
problem. The overlap paper problem was analyzed by Cause and Effect diagram and was analyzed the 
root cause by Why - Why analysis technique.   

  The results from the research found that the defective problem was occurred by factor of method 
and machine in the manufacturing process.   From improved the new working method and developed 
machine found that fraction defective decreased 80%. The cost can be saved 502,652 Baht/Year. 
Keywords:  defective reduction, 7 QC tools 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย เนื่องจากทุก

ผลิตภัณฑ์ที่ก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภคย่อมต้องใช้บรรจุ
ภัณฑ์ทัง้สิ้น ปัจจุบันภาวการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กค่อนข้างแข่งขันสูง 
เนื่องจากมีการเกิดของธุรกิจรายใหม่อยู่เรื่อยๆ ท าให้มี
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การแข่งขนัดา้นราคาสงู การลดของเสยีทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
กระบวนการจงึเป็นกจิกรรมที่สถานประกอบการควรหา
วธิกีารในการลดต้นทุนที่เกดิจากของเสยีในกระบวนการ
ผลิตนั ้น เนื่ องจากท าให้สถานประกอบการมีต้นทุน
เกี่ยวกบักระดาษเพิ่มมากขึน้ และท าให้บรษิัทต้องผลิต
ชิ้นงานออกมามากกว่าจ านวนที่ต้องการเพื่อทดแทน
ชิ้นงานที่ เสียไป  โดยงานวิจัยนี้ท าการลดของเสียที่
เกดิขึน้ ณ ต้นสายการผลติเป็นเครื่องผลติกระดาษลูกฟูก
ส่งต่อไปยงัขัน้ตอนอื่นๆ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของ
เสยีทีเ่กดิขึน้ เดอืนมกราคม – เดอืนธนัวาคมปี พ.ศ.2558 
แสดงปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้จากเครื่องจกัรต่างๆ ดงัรูป
ที ่1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่1 ปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้จากเครือ่งจกัรต่างๆ 
  
 เครื่องจักรผลิตกระดาษลูกฟูก  C01 มีของเสียที่
เกิดขึ้นมากที่สุดถึง 47.3% ดังนัน้จึงเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอยีดปัญหาทีเ่กดิของเสยีหลายลกัษณะอาการอาท ิ
เช่น กระดาษเหลื่อม กระดาษล่อน กาวไม่ติด กระดาษ
โคง้งอ เป็นตน้ ดงัรปูที ่2  

 
 

รปูที ่2 ปัญหาของเสยีทีเ่กดิขึน้จากเครือ่งจกัร C01 

 
 ข้อมูลการวิเคราะห์จากแผนภูมิพาเรโต พบว่า
ปัญหาของเสยีทีเ่กดิขึน้จากเครื่องจกัร C01 ทีเ่ป็นสาเหตุ
ที่ต้องท าการแก้ไขคือ ปัญหากระดาษเหลื่อมหน้า และ
เหลื่อมหลงั ซึง่สง่ผลต่อของเสยีในกระบวนการ 60% 
 

วตัถปุระสงค ์
  เพื่อลดของเสยีกระดาษเหลื่อมหน้า และกระดาษ
เหลื่อมหลงั ทีเ่กดิจากเครื่องผลติกระดาษลกูฟูก C01 
                
ขอบเขตการท าวิจยั 
         ศกึษาการลดของเสยีทีเ่กดิจากเครื่องผลติกระดาษ
ลกูฟูก C01 ส าหรบัปัญหากระดาษเหลื่อม 
                                                                                                                                   
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

         สามารถลดของเสยีกระดาษเหลื่อมหน้า และหลงั  
 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
       พนิตนันท์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อลดต้นทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยลดปริมาณของเสีย  ใช้
เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  พบว่าลกัษณะของ
ปัญหาหลกัทีส่ าคญั คอื ปัม๊หลุดฉาก-ตก-เคลื่อน จากนัน้
มาท าการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางในการลดปรมิาณ
ของเสียที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยการสร้าง
แผนภูมิก้างปลา ก่อนการปรับปรุง เดือนมกราคม  – 
เดือนมิถุนายน 2554 มีสัดส่วนของเสีย  14.1%  และ
หลงัจากการปรบัปรุงสดัส่วนของเสยีลดลงเหลอื 5.39%  
ลดลงจากเดมิ 38.23% 

ณั ฐ ย ศ  (2 5 5 5 ) ได้ ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ ก าร ล ด
กระบวนการรอคอยงานในกระบวนการผลิตกล่อง
กระดาษ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อลด
กระบวนการรอคอยงานของเครื่องตดักล่องกระดาษ ของ
โรงงานผลติกล่องกระดาษโดยการลดงานที่ไม่ก่อให้เกดิ
มลูค่าเพิม่ของเครื่องตดัอาท ิเช่น ความสญูเปล่าเน่ืองจาก
การรอคอยงาน ความเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น 
ออกแบบระบบป้อนกระดาษเพื่อลดความสูญเปล่า เพิ่ม

จ ำนวนของเสยี 111824 35885 27717 25448 20657 4781 9940

Percent 47.3 15.2 11.7 10.8 8.7 2.0 4.2

Cum % 47.3 62.5 74.3 85.0 93.8 95.8 100.0

เครือ่งจกัร OtherP01P74ไดคทัD27S01P03C01

240000

160000

80000

0

100

80

60

40

20

0

จำ
  นว
นข
อง
เสำ

 ย

P
e
rc
e
n
t

Pareto Chart of ของเส ย



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

1565 
 

ประสทิธภิาพและลดการรอคอยงานของเครื่องตดัลงและ
ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องตัดกล่อง
กระดาษลูกฟูกเพิ่มขึ้นจาก 70.23 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้
สามารถผลิตสนิค้าได้เพิ่มมากขึ้น 4,725 กล่อง/วนั คิด
เป็นมลูค่าเพิม่ได ้21,2625 บาท/ปี  

วศิรุต (2554) ศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก วิเคราะห์หาแนว
ทางการแก้ไขเพิ่มประสทิธิภาพให้กบักระบวนการผลิต
เพื่อสร้างผลก าไรให้กบับรษิัทที่มากขึ้น จากการศึกษา
พบว่าสาเหตุของปัญหาโดยส่วนใหญ่จากแผนก Die-Cut 
น าเสนอแนวทางการแกไ้ข หลงัการปรบัปรุงพบว่า แผนก 
Die-cut มจี านวนของเสยีทีล่ดลง 33.33%  

 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 จากการศึกษ ากระบวนการการท างานของ
เครื่องจกัร  
ผลติกระดาษลูกฟูก และรูปแบบโครงสร้างของกระดาษ
ลูกฟูก โดยส่วนประกอบกระดาษลูกฟูกมจี านวน 3 ส่วน    
ดงัรปูที ่3  และสว่นประกอบกระดาษลกูฟูก 3 สว่น ดงันี้ 
1. แผ่นกระดาษปะหน้า 2. ลอนกระดาษลูกฟูกและ          
3. แผ่นกระดาษปะหลงัหรอืปะหน้าชัน้ใน  ดงัรปูที ่4 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ส่วนประกอบของกระดาษลกูฟูก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 กระบวนการผลติกระดาษลกูฟูก 
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รปูที ่5 แผนภาพกา้งปลาวเิคราะหปั์ญหากระดาษเหลือ่ม หน้า/หลงั 
 

       ท าการระดมสมองวิเคราะห์หาสาเหตุกระดาษ
เหลื่อมหน้า เหลื่อมหลงั ดว้ยแผนภาพกา้งปลาดงัรูปที ่5 
พบว่าปัญหากระดาษเหลื่อม มาจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั 
คอื คน และเครื่องจกัร   
แกปั้ญหาปัจจยัจากบุคลากร  
 ปัญหาจากบุคลากรจากการวเิคราะห์หาสาเหตุ
หลกัที่ท าให้เกิดของเสยีดงัภาพที่ 3 พบว่าผู้ปฏิบตัิงาน
ปรบัระยะม้วนกระดาษแต่ละจุดไม่ตรงกนั  ซึง่สอดคลอ้ง
กับการศึกษากระบวนการท างานของเครื่องจักรผลิต
กระดาษลูกฟูกทีแ่ยกการผลติออกเป็น 3 ส่วนคอื ส่วนปะ
หลัง ตัวลอน และปะหน้า ซึ่งบ่งบอกว่าการปรับระยะ
ขนาดของกระดาษมว้นไม่ชดัเจน 
จากบริเวณเสี่ยงที่อาจจะเกิดของเสียกระดาษเหลื่อม
พบว่า พื้นทีน่ี้ มตี าแหน่งทีใ่ช้บ่งบอกขนาดหน้ากระดาษ
เพียงจุดเดียว ซึ่งต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและ
ประสบการณ์ ในการท างานกับเครื่องจักรนั ้น จึงจะ
สามารถบอกต าแหน่งได้ ซึ่งก็มีความไม่แน่นอนในการ
ปรบัระยะ อาจจะเนื่องมาจากการเร่งรบีในการปรบัระยะ
เพื่ อให้งานออกมาทันตามก าหนด ผู้ปฏิบัติ เน้นใช้
ประสบการณ์ในการปรบัระยะกระดาษ และต าแหน่งทีบ่่ง
บอกไม่ชดัเจนและไม่ตรงตามขนาดจรงิของวตัถุดบิดงัรูป
ที ่6  

 ดังนัน้การปรับปรุงกระบวนการท างานนี้คือ
ความรอบคอบเวลาในการเปลี่ยนลูกม้วน โดยการเพิ่ม
ความชดัเจนในต าแหน่งปรบัระยะที่ขาจบักระดาษม้วน 
(ก)  แผ่นกระดาษทีข่ ึน้ไปทีเ่ครื่องตดัต่อกระดาษอตัโนมตั ิ
(ค) และบริเวณพื้นเดิมที่เคยมีการบ่งบอกต าแหน่ง (ข) 
ดงัรปูที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

รปูที ่6 ตวัชีบ้่งต าแหน่งขนาดกระดาษมว้นปัจจุบนั 
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รปูที ่7 บรเิวณทีเ่พิม่เตมิต าแหน่งบ่งบอกระยะขนาดกระดาษที่

ชดัเจน แกปั้ญหาปัจจยัจากเครือ่งจกัร 
 
 จากผลการวเิคราะหปั์จจยัทีจ่ะท าใหเ้กดิของเสยี
ในปัญหาของเครื่องจกัรสบืเนื่องมาจากผู้วจิยัเลง็เหน็ว่า
ระหว่างการปรบัระยะลูกมว้นหรอืระยะของกระดาษทัง้ 3 
สว่นแลว้ ยงัมอียู่ 1 สว่นทีย่งัมคีวามล าบากในการปรบัตัง้
นัน้กค็อืบรเิวณของส่วนปะหน้าหรอืตวัจบัของ ดงัรูปที่ 8 
ซึ่งมีหน้าที่เป็นฉากปรบัระยะของกระดาษหน้าเดยีว(ปะ
หลงัและลอน) ใหต้รงกบัมว้นกระดาษของสว่นปะหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่8 ตวัจบัขอบกระดาษบรเิวณปะหน้า 
 

ในส่วนนี้เองผูป้ฏบิตังิานตอ้งเสยีเวลามองระยะของตวัจบั
ขอบที่อยู่ดา้นบนของเครื่องจกัรซึง่สวทิซ์เลื่อนไปมาของ
ตัวจับขอบอยู่ด้านล่าง และเนื่องจากเครื่องจักรมีการ
ท างานอยู่ตลอดท าให้ผู้ปฏบิตัิงานใชเ้วลาปรบัระยะนาน
และส่งผลใหก้ระดาษขยบัไปมา กระดาษเกดิการขยบัไม่
คงทีท่ าใหเ้กดิเป็นของเสยีกระดาษเหลื่อมออกมา  
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงได้ทดลองหาอุปกรณ์ที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกในการท างานของพนักงานได้มาก
ทีส่ดุจงึไดท้ดลองใชก้ลอ้งขนาดเลก็พรอ้มจอภาพ กลอ้งที่
สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวแสดงผลออกมาผ่านหน้าจอ

ที่จะติดไว้ด้านล่างบริเวณปุ่ มกดเลื่อนตัวจับขอบ โดย
กลอ้งเลก็จะเชื่อมตดิไวท้ีเ่ครื่องจกัรดา้นบนกบัตวัจบัขอบ
ดงัรูปที่ 9 และรูปที่ 10 จอภาพที่แสดงภาพตัวจบัขอบ
แทนการเดนิไปมาเพื่อดรูะยะตวัจบัขอบ 
 

 
 

 
 

 
 
 

รปูที ่9 แขนยดึกลอ้งเชือ่มตดิเครือ่งจกัร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่10 จอภาพแสดงตวัจบัขอบ 

 
4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 การปรบัปรุงปัญหาของเสยีกระดาษเหลื่อมหน้า
และเหลื่อมหลัง ด้วยการปรบัปรุงเครื่องจักร และปรับ
วิธีการท างานของพนักงาน ก่อนการปรบัปรุงกระดาษ
เหลื่อมหน้า และเหลื่อมหลงัเป็น 60%  หลงัการปรบัปรุง
สดัส่วนของเสยีกระดาษเหลื่อมหน้าและเหลื่อมหลงัลดลง
เป็น 12 % ลดลงจากเดมิ 80% ดงัรปูที ่11   
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รปูที ่11 สาเหตุของเสยีจากเครือ่ง C01 หลงัการปรบัปรุง 
 
5. สรปุผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 
 หลงัจากท าการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อลดปัญหาของ
เสียกระดาษเหลื่อมโดยการติดเสกลตัวเลขบ่งบอก
ต าแหน่งทัง้ 3 จุดเสีย่ง  สามารถลดปัญหาของเสยีเรื่อง
กระดาษเหลื่อมหน้าและเหลื่อมหลังลงได้ 80%  หาก
มูลค่าจากราคาขาย 24.655 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั ้น
สามารถลดของเสียที่เกิดขึ้นได้คิดเป็นมูลค่า 502,652 
บาท/ปี  
 
ข้อเสนอแนะ 
          หลังจากการแก้ไข ปัญหาของเสียประเภท
กระดาษเหลื่อมใหล้ดลง พบว่าปัญหากาวไม่ตดิขึน้มาเป็น
ของเสยีปัญหาหลกั 30% ดงันัน้จงึควรหามาตรการหรอื
แนวทางในการลดปัญหาที่เกดิจากกาวไม่ติดนัน้ โดยใช้
เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง ตามแนวทางที่ได้วิเคราะห์
ปัญหา และก าหนดมาตรการในการแก้ไขดงัเช่นการลด
ปัญหากระดาษเหลื่อมทีผ่่านมา 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตเค้กโรลชาเขียวถัว่แดง 
Defective reduction in green tea red bean bakery manufacturing process 

 
ไพฑรูย ์ ศริโิอฬาร1* ณฐัวุฒ ิ วอ่งทรพัยท์ว1ี และ สกุญัญา สงิหาชยั1 
1สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 
E-mail: paitoonsir@pim.ac.th* 

 
Paitoon Siri-O-ran* Nuttawut Wongsuptawee1 and Sukanya Singhachai1 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and technology,  
Punyapiwat Institute of Management 

E-mail: paitoonsir@pim.ac.th* 
 
บทคดัยอ่ 
        งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดของเสยีในกระบวนการผลติเคก้โรลชาเขยีวถัว่แดงโดยใชเ้ครื่องมอืคุณภาพ 
ในการค้นหาสาเหตุและการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ท าการเก็บรวบรวมจ านวนของเสียจาก
กระบวนการผลิตด้วยแผ่นตรวจสอบ แจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต น ามาวเิคราะห์ปัญหาด้วยแผนภาพ
กา้งปลา พรอ้มน าปัญหาทีไ่ดไ้ปวเิคราะหห์าตน้เหตุของปัญหาโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห ์Why-Why  
ผลจากการวจิยัพบว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้มปัีจจยัมาจาก คนและวธิกีารท างาน ทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิของเสยีภายใน
กระบวนการผลติ   หลงัจากการปรบัปรุงวธิกีารท างานใหม่พบว่าสดัส่วนของเสยีลดลง  27.59%  คดิเป็นตน้ทุนที่
สามารถประหยดัได ้ 398,080 บาทต่อปี 
 
ค าส าคญั : การลดของเสยี   เครื่องมอืคุณภาพ 7 อย่าง   
 
Abstract 

The objective of this research was to reduce defects in green tea red bean bakery 
manufacturing process by using the quality control tools to analyze the cause of problem for quality 
improvement in production process. Number of defective were collected from production process by 
check sheet. classification problem by pareto chart and analysis the problem by cause and effect 
diagram.         The problem was analyzed the root cause by Why Why analysis technique.   

The results from the research show that the defective problem was occurred by factor of man 
and method in the manufacturing process.  After the improvement of working method, fraction defective 
decreased 27.59%. The cost can be saved 398,080 Baht/Year. 
 
Keywords : defective reduction, 7 QC tools 
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1. บทน า 
 ใน สภ าวะ ปั จ จุ บั น ก าร เจ ริญ เติ บ โต ข อ ง
อุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นตามระดับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร ท าให้สิ่งที่จ าเป็นจึงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารที่
รบัประทานในแต่ละวนั     อกีทัง้ยงัมกีารแข่งขนักนัมาก
ขึน้ ทัง้ทางดา้นราคาและดา้นคุณภาพของสนิคา้ตลอดจน
ความต้องการของลูกคา้ทีม่เีพิม่มากขึน้จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน เพื่อลดต้นทุนการผลติ
ใหน้้อยลง และเพิม่โอกาสดา้นการแขง่ขนัใหม้มีากขึน้  
     กลุ่มสนิค้าประเภทเค้กแช่เยน็  chilled cake เป็นอกี
หนึ่งในสินค้ากลยุทธ์ที่มีความส าคัญต่อยอดขายของ
บรษิัทกรณีศกึษา โดยเฉพาะเค้กโรลชาเขยีวถัว่แดง ซึ่ง
เป็นสนิคา้ใหม่ทีอ่อกวางจ าหน่ายและไดร้บัความนิยมจาก
ลูกค้าเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องเพิ่มยอดการผลติในแต่
ละวนัสงูใหท้นัต่อการความต้องการ แต่ดว้ยสภาวะในการ
ท างานปัจจุบนัสายการผลตินี้ยงัใชพ้นกังานในการท างาน
เป็นหลกัโดยทีพ่นักงานแต่ละคนจะมทีกัษะในการท างาน
ที่แตกต่างกัน  ผลงานที่ได้ออกมาจึงมีประสิทธิภาพ
แตกต่างกนั อกีทัง้ยงัไม่มวีธิกีารท างานที่เป็นมาตรฐาน 
จงึส่งผลให้เกิดปัญหาในสายการผลิตมากมาย และพบ
ของเสยีเป็นจ านวนมากจากกระบวนการผลติ  
       ท าการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบการ
เกดิของเสยีพบว่าครมีเปรอะเป้ือนเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ
ของเสยี 84.4%  ดงัรปูที ่1 

วตัถปุระสงค ์
  ลดของเสยีสาเหตุครมีเปรอะเป้ือนในกระบวนการ
ผลติเคก้โรลชาเขยีวถัว่แดง 
ขอบเขตการท าวิจยั 
         ศกึษากระบวนการขึน้รปูเคก้โรลชาเขยีวถัว่แดงของ
โรงงานผลติเบเกอรีต่วัอย่าง                                                                                                                                                                                                                                                  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
         สามารถลดของเสียสาเหตุครีม เปรอะเป้ือนใน
กระบวนการผลติเคก้โรลชาเขยีวถัว่แดง  

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ไพฑู รย์  และภควัฒ น์  (2558) เพิ่ ม ผลิตภ าพ
กระบวนการผลิตแซนด์วิชทูน่าของโรงงานตัวอย่าง 
กระบวนการผลติแซนด์วชิทูน่ามกีระบวนการท างานอยู่ 

12 ขัน้ตอน และผลผลิตที่ได้ 4,512 ชิ้น/ชัว่โมง โดยใช้
พนักงาน 12 คน คิดเป็นผลิตภาพแรงงานได้ 376 ชิ้น/
คน/ชัว่โมง การประกอบแซนด์วิชทูน่ามีการท างาน
ขัน้ตอนหลกัอยู่ 3 ขัน้ตอนที่ส าคญัคอื การทามายองเนส 
การทาไส้ทูน่า และการประกบแซนด์วิชทูน่า จากการ
วเิคราะหก์ารท างานดว้ยแผนภูมกิารไหลของกระบวนการ 
และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของพนักงานพบว่า
สามารถปรบัปรุงลกัษณะการท างานในขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน
ดงักล่าว ใหม้ผีลติภาพมากขึน้ได ้ 
หลงัการปรบัปรุงด้วยการออกแบบลกัษณะท่าทางการ
ท า งาน ให ม่ พ บ ว่ า  สาม ารถ ลดพ นั ก งานที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลติแซนด์วชิทูน่าลงได้ 3 คน และสามารถ
เพิ่มผลผลิตเป็น  4,764 ชิ้น/ชัว่โมง คิดเป็นผลิตภาพ
แรงงานได้ 529 ชิ้น/คน/ชัว่โมง ซึ่งส่งผลให้ผลิตภาพ
แรงงานเพิม่ขึน้ 40.69% และลดตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง
ได ้343,742 บาท/ปี  

มลธิชา และไพฑูรย์ (2558) จากการศึกษาการ
ท างานพบว่าขัน้ตอนการขนย้ายมาการนีมีข ัน้ตอนการ
ท างานที่เกิดความสูญเปล่าจึงท าให้ใช้เวลาการขนย้าย 
110.32 นาที โดยใช้จ านวนพนักงานมากถึง 8 คน  
แผนภูมกิารไหลของกระบวนการถูกน ามาใชใ้นการศกึษา
ขัน้ตอนการท างานเพื่อหาขัน้ตอนที่เกิดความสูญเปล่า  
ใชค้ าถาม WHY-WHY เพื่อหาสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้
รวมถงึการใช้เทคนิค ECRS มาช่วยในการปรบัปรุงเพื่อ
แกไ้ขปัญหา  
 จากผลการวเิคราะหพ์บว่าสาเหตุความสญูเปล่า
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันไม่ เหมาะสม
ส าหรบัการท างานท าให้ต้องมีการท างานหลายขัน้ตอน 
การออกแบบหรือจัดหาอุปกรณ์ที่ เหมาะสมจึงเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดความสูญเปล่าที่เกิด
จากการท างานได้ ซึ่งผลจากการปรบัปรุงพบว่าการน า
อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมมาใชใ้นขัน้ตอนการขนยา้ย สามารถ
ลดขัน้ตอนการท างาน ระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน 
จ านวนพนักงานและระยะทางในการเคลื่อนยา้ย จากเดมิ
มกีารท างาน 10 ขัน้ตอน ลดลงเหลอื 9 ขัน้ตอน เวลาทีใ่ช้
เตรยีมมาการนีจากเดมิ 110.32 นาท ีลดลงเหลอื 62.18 
นาที จ านวนพนักงานที่ใช้จากเดิม 8 คน ลดลงเหลอื 5 
คน และระยะทางในการเคลื่อนย้ายจากเดิม 237 เมตร 
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ลดลงเหลือ 132 เมตร  การลดความสูญเปล่าในการ
เคลื่อนย้ายมาการนี สามารถลดต้นทุนการด าเนินการได ้
139,104 บาท/ปี 

ฐาปนันดร ์(2555) ไดท้ าการทดลองการลดของเสยี
ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ โดยใช้
เครื่องมอืควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools ในดา้นการคน้หา
สาเหตุและปรบัปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตตัง้แต่
เดอืนพฤศจกิายน 2553 ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2554 ซึง่ได้
ท าการเกบ็ขอ้มูลโดยใชใ้บตรวจสอบ และแจกแจงปัญหา
โดยใช้แผนภูมิพาเรโต และความถี่ของการเกิดปัญหา 
เพื่อแยกความส าคัญตามล าดับด้วยกฎ 80:20 ในการ
เลือกการแก้ไขส่วนที่มีของเสียมากที่สุด แล้วน ามา
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา เพื่อวาง
มาตรการแก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด จากการ

แก้ไขและปรับปรุงสามารถลดของเสียจากเดิม 1.53 
เปอร์เซ็นต์ ลดลงเป็น 0.53 เปอร์เซ็นต์ และคิดเป็นมูล
ค่าทีส่ามารถลดไดถ้งึ 74,862 ต่อปี 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 น าข้อมูลการบนัทึกปริมาณของเสยีรูปแบบต่างๆ 
ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 มาสร้าง
แผนภูมิพาเรโตเพื่อหารูปแบบชนิดของเสียที่เกิดขึ้นที่
เป็นปัญหาหลกั โดยจากรูปที่ 1 พบว่ารูปแบบของเสยีที่
เกิดขึ้นมากที่สุด คือสินค้าเปรอะเป้ือน 84.4% โดยมี
ลกัษณะดงัรปูที ่2  และวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาดว้ย
แผนภาพกา้งปลา ดงัรปูที ่3 

 

 
 

รปูที ่1 แผนภมูพิาเรโตลกัษณะของเสยีในการผลติเคก้โรลชาเขยีวถัว่แดง 
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รปูที ่2 ลกัษณะของเสยีประเภทครมีเปรอะเป้ือน 
 

 
รปูที ่3 แผนภาพกา้งปลาปัญหาครมีเปรอะเป้ือน 

 
การวเิคราะหแ์ผนภาพกา้งปลาท าใหท้ราบว่าสาเหตุ

ทีท่ าให้เกดิของเสยีในประเภทครมีเปรอะเป้ือนส่วนใหญ่ 
คอื พนกังานและวธิกีารท างานของพนกังาน จงึไดท้ าการ
ตัง้กลอ้งวดิโีอบนัทกึลกัษณะการท างานของพนักงานเพื่อ
น ามาวเิคราะห์โดยละเอยีด จากนัน้จงึน าปัญหาดงักล่าว
ไปวเิคราะหห์าตน้เหตุของปัญหาโดยใชเ้ทคนิคของ Why-
Why Analysis พบว่าสาเหตุครีมเปรอะเป้ือนมาจาก
พนักงานไม่มีวธิีการที่เป็นมาตรฐาน พนักงานปาดครีม

ปฏบิตัิงานโดยอาศยัความคดิความถนัดของตนเอง ขาด
การฝึกอบรมวิธีการที่เหมาะสม ดังนัน้ท าการวิเคราะห์
ภาพเคลื่อนไหวในลกัษณะ 

 
ท่าทางการท างานของพนักงานจ านวน 4 คน ซึ่งใช้
วิธีการปาดครีมที่แตกต่างกันส่งผลต่อจ านวนของเสีย
ลกัษณะครมีเปรอะเป้ือนที่เกดิขึน้แตกต่างกนัด้วย จงึได้
ท าการทดลองเก็บข้อมูลจ านวนของเสียลักษณะครีม
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เปรอะเป้ือนทีเ่กดิจากการใชว้ธิกีารปาดครมีทีแ่ตกต่างกนั 
4 วิธี น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 พบว่าวธิกีารปาดครมีทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อจ านวน

ของเสียลกัษณะครีมเปรอะเป้ือนที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน 
โดยวิธีการปาดครีมแบบที่ 1 จะมีของเสียเกิดขึ้นน้อย
ทีส่ดุ โดยวธิกีารปาดครมีทัง้ 4 วธิ ีแสดงดงัรปูที ่4   

 
รปูที ่4 วธิกีารปาดครมีทัง้ 4 แบบ 

 
4. ผลและการวิเคราะหผ์ล   

         ผลการด าเนินการการวเิคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปรบัปรุงดงัตารางที ่1  และรูปที ่5  โดยท าการ

จดัฝึกอบรมให้กับพนักงานรวมถึงหัวหน้างานเพื่อการ
ถ่ายทอดวิธีการปาดครีมแบบที่  1 อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อใหส้นิคา้มลีกัษณะการเป้ือนครมีลดน้อยลง 

 
ตารางที ่1 สาเหตุของปัญหาแลว้แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
พนกังานยงัไม่มคีวามช านาญและทกัษะในการท างาน ควรจะมีการอบรมให้กับพนักงานใหม่ก่อนเข้าท างาน

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ใกล้เคียงกันกับ
พนักงานเก่าและจดัอบรมเพิ่มเติมทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้
พนกังานไดป้ระสบการณ์และความรูใ้หม่ในการน ามาใชใ้น
การปฏบิตังิานนอกจากนี้ควรจะมกีารทดสอบการท างาน
ของพนกังานทุกๆ 3 เดอืน เพื่อประเมนิผลการท างานโดย
หวัหน้าของสายการผลติอันเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมี
ความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานทุกครัง้ 

ยงัไมม่วีธิกีารท างานทีเ่ป็นมาตรฐาน ศึกษาหาวิธีการท างานที่ เหมาะสมแล้วน ามาใช้เป็น
มาตรฐานในการท างานให้กบัพนักงานพรอ้มทัง้จดัอบรม 
พนกังานเก่าและใหม่ในรปูแบบการท างานทีเ่หมาะสม 
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รปูที ่5 สดัส่วนของเสยีกอ่น และหลงัการปรบัปรุง 
 
5. สรปุผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 สรปุผลการวิจยั 
 จากข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ส าหรบัชิ้นงานที่ไม่ผ่าน

มาตรฐานในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 พบว่ามีสดัส่วนของเสยีประเภทครีมเปรอะ
เป้ื อน โดย เฉลี่ ย  0.790%  เมื่ อน าข้อมู ลม าท าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลชิ้นงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานใน
ระหว่างการผลติในช่วงเดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนตุลาคม มี
สัดส่วนของเสียประเภทครีมเปรอะเป้ือนโดยเฉลี่ย  
0.572% โดยสามารถลดสัดส่วนของเสียประเภทครีม
เปรอะเป้ือนลง 27.59% คดิเป็นมูลค่าของเสยีที่ประหยดั
ไดโ้ดยเฉลีย่ 398,080 บาท/ปี 
       ข้อเสนอแนะ 
        1. ผลจากการศึกษาแนวทางในการลดของเสีย
ประเภทครมีเปรอะเป้ือน ในกระบวนการผลติเคก้โรลชา
เขยีวถัว่แดง โดยการใช้เครื่องมอืคุณภาพ 7 QC Tools 
มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทัง้นี้ยังมีของเสยีอื่นๆที่
เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตอีกมากมายที่ยังไม่ ได้
ท าการศึกษา  ดงันัน้ในการลดของเสยีอื่นๆสามารถน า
เครื่องมอืคุณภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ลดของเสยีในกระบวนการผลติและสว่นงานอื่นๆ ไดต่้อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. ส่วนใหญ่สภาพปัญหามีสาเหตุมาจากพนักงาน     
ซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส าคญัที่สุดขององค์กร ดงันัน้การจดั
กิจกรรมอบรม  ห รือต้ องอาศัยความร่วมมือของ
ผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นส่วนจ าเป็นอย่างยิ่งในการบรรลุ
ความส าเรจ็ในการลดสาเหตุของเสยี จงึควรท าการศกึษา
ถงึทศันคต ิและความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
เพื่อวางแผนการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรพนกังาน 
อนัจะส่งผลให้เกดิประสทิธิภาพและมปีระสทิธิผลตามที่
คาดหวงัไว ้
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อาหาร: กรณีศึกษาของข้าวเกรียบ 

Quality Function Deployment Implementation for the Development of Food 
Products: a Case Study of Crisp Rice 
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บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้เป็นการน าหลกัการของการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพมาประยุกตใ์ชส้ าหรบัการพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 
กรณีศกึษาขา้วเกรยีบของบรษิทัแห่งหนึ่ง จากการศกึษาพบว่ายอดขายผลติภณัฑข์า้วเกรยีบของบรษิทัแห่งนี้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัตอ้งการ โดยสาเหตุหลกัคอื การไม่ทราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้ ดงันัน้ 
การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพจงึถูกน ามาใชเ้พื่อท าความเขา้ใจกบัความต้องการของลูกคา้ผ่านบา้นคุณภาพ โดย
แปลความต้องการของลูกค้าให้เป็นคุณลักษณะทางคุณภาพหรือคุณลักษณะทางวิศวกรรมซึ่งมีความหมาย
เดยีวกบัการระบุขอ้ก าหนดของแบบผลติภณัฑ์ ผลจากการด าเนินงานพบว่าคุณลกัษณะของผลติภณัฑข์า้วเกรยีบ
ในปัจจุบนัของบรษิทัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้มากนกั โดยทีคุ่ณลกัษณะทีล่กูคา้ใหค้วามสนใจมดีงันี้ 
ปรมิาณสารปรุงแต่ง ปรมิาณพรกิไทย ความหนาของแผ่น มสี่วนผสมของวตัถุดบิใหร้สเผด็ และมสี่วนผสมของ
ผลไม้หรอือย่างอื่น เป็นต้น จากผลการศกึษาดงักล่าวสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลป้อนเขา้ในการด าเนินการดว้ย
เทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพในขัน้ตอนถดัไป เพื่อใหไ้ดม้าซึง่คุณลกัษณะของผลติภณัฑท์ีต่รงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและกระบวนการผลติทีเ่หมาะสมต่อไป 
ค าหลกั: การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ / ขา้วเกรยีบ / บา้นคุณภาพ / ความตอ้งการของลกูคา้ 
 
Abstract 
This research focuses on the implementation of Quality Function Deployment (QFD) for the development 
of food products in a case study of crisp rice. The study found that the demand sales of the interested 
company has not achieved the target. The main cause is due to the lack of understanding in the real 
customer requirements. Therefore, QFD is applied to understand the customer requirements as called 
voice of customer and then translate the requirements into the appropriate technical requirements by using 
the House of Quality. The results show that the inherent characteristics of the existing product cannot fulfill 
the customer requirements. The most customers intend to focus on the amount of additive, the amount of 
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pepper, the thickness of crisp rice sheet, the spicy ingredient added, and the fruits or other gradient added 
etc. With this information, it will be used as the input data in the next step of QFD for fulfilling the customer 
requirements and also for designing the appropriate manufacturing process of crisp rice. 
Keyword: Quality Function Deployment / Crisp Rice / House of Quality / Customer requirement 
 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบของบรษิัทแห่งหนึ่ง 
ประกอบด้วย 3 รสชาติ ได้แก่ ขา้วเกรยีบกุง้รสเหด็หอม 
ข้าวเกรียบกุ้งรสฟักทอง และ ข้าวเกรียบกุ้งรสแครอท 
โดยยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบของบริษัทแห่งนี้ ไม่
สามารถบรรลุเป้าตามที่บริษัทต้องการ ดงันัน้ เพื่อเพิม่
ส่วนแบ่งทางตลาดให้สูงขึ้น ทางบริษัทจึงมีแผนที่จะ
พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ใหม้คีุณลกัษณะเด่นและตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด แต่ทัง้นี้ทาง
บริษัทยังไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  
ดังนัน้ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality 
Function Deployment: QFD) จงึถูกน ามาประยุกตใ์ชเ้พือ่
ท าความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าผ่านบ้าน
คุณภาพ โดยแปลความต้องการของลูกค้าให้เ ป็น
คุณลกัษณะทางคุณภาพหรอืคุณลกัษณะทางวศิวกรรม
ต่อไป 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑเ์ป็นกระบวนการ
ที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงมากและยังต้องอาศัยข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด วศิวกรรมฝ่ายผลติ 
เป็นต้น โดยกระบวนการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์
จะเริม่จากการท าความเขา้ใจกบัวงจรชวีติของผลติภณัฑ ์ 
กรณีที่วงจรชวีติของผลติภณัฑ์อยู่ในช่วงยอดขายลดลง 
ทางหนึ่งทีช่่วยใหอ้งคก์รตอบสนองการแขง่ขนัไดค้อื การ
ออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง [1] โดย
กระบวนการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนหลักๆ ได้แก่ การรับทราบความต้องการของ
ลูกค้า การระบุขอ้ก าหนดของแบบผลิตภณัฑ์ การสร้าง
แนวคดิของผลติภณัฑ ์การเลอืกแนวคดิทีด่ทีีส่ดุ การสรา้ง
ข้อก าหนดของระบบย่อย การสร้างแบบในรายละเอยีด 
และการทดสอบและสร้างต้นแบบ ในการระบุความ

ต้องการของลูกคา้เป็นขัน้ตอนแรกทีส่ าคญัมาก เนื่องจาก
การที่ผลิตภัณฑ์จะท าก าไรนั ้น นอกจากจะมีราคา
เหมาะสมแล้วยังต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อหรือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยถ้อยค าหรือ
ค าพูดที่ออกมาจากลูกค้าจะเรียกว่า เสยีงเรียกร้องของ
ลูกค้า (voice of customer: VOC) การจัดการกับเสียง
เรียกร้องของลูกค้า มีข ัน้ตอนส าคัญคือ (1) ท าการ
รวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกค้า ซึ่งเป็นการสอบถาม
ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ก าลังจะ
พฒันา ในการรวบรวมเสยีงเรยีกร้องของลูกคา้ สามารถ
กระท าได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การระดมสมองภายในองค์กร การสังเกต
โดยตรง เป็นต้น ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดควรใช้
ค าถามปลายเปิด (open-ended questions) เพื่อใหลู้กคา้
สามารถระบุความตอ้งการของตนเองมามากทีส่ดุเท่าทีจ่ะ
ท าได้ (2) ตีความและแยกแยะความต้องการที่แท้จริง
ออกมา เนื่องจากค าพดูของลูกคา้มคีวามหลากหลายและ
มคีวามหมายต่างๆกนัมาก ในการวเิคราะหเ์สยีงเรยีกรอ้ง
ของลูกค้า จงึต้องรู้จกัตีความให้กระชบัขึน้และแยกแยะ
ความต้องการทีแ่ทจ้รงิออกจากส่วนอื่น ก่อนทีจ่ะน ามาใช้
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3) น าความ
ต้องการของลูกค้ามาจดัระเบยีบเพื่อใหใ้ชง้านได้สะดวก
โดยวธิทีี่นิยมใช้มสีองอย่าง คอื แผนภาพกลุ่มเชื่อมโยง 
และแผนภาพต้นไมแ้ละ (4) การก าหนดความส าคญัของ
ความต้องการต่างๆ เพราะทีมออกแบบไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ทัง้หมด จากนัน้จงึ
น าเขา้สูข่ ัน้ตอนของการกระจายหน้าทีคุ่ณภาพต่อไป 
 จากการศึกษาทฤษฎีต่างๆ พบว่ามีหลากหลาย
ทฤษฎีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑใ์หต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
อย่างไรกต็ามเทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพแบบ
สี่ระดับถูกน ามาประยุกต์ ใช้  โดยมีเ ป้าหมายที่จ ะ
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ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชง้านโดยแปลงความ
ต้องการของลูกค้าให้เป็นเป้าหมายในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพนี้นอกจากจะช่วยประกนัความพงึพอใจของลกูคา้
และเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑไ์ดแ้ลว้ ยงัเน้นการพฒันา
และการกระจายหน้าที่อย่างมรีะบบ และไม่ใช่เทคนิคที่
เน้นดา้นการออกแบบเฉพาะเรื่อง จงึมคีวามเหมาะสมกบั
การพฒันาคุณลกัษณะของผลติภณัฑอ์าหารประเภทขา้ว
เกรยีบของบรษิทักรณีศกึษา ทัง้นี้การกระจายหน้าทีเ่ชงิ
คุณภาพแบบสี่ระดับประกอบไปด้วยตารางทัง้หมดสี่
ตาราง ดงัรปูที ่1 
 

 
  (ก) ระดบัทีห่นึ่ง    (ข) ระดบัทีส่อง      (ค) ระดบัทีส่าม  ง) ระดบั
ทีส่ ี ่

รปูที ่1 การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพแบบสีร่ะดบั [1] 
 

จากตารางระดบัที่หนึ่งเป็นการแปลความต้องการ
ของลกูคา้ใหเ้ป็นคุณลกัษณะทางคุณภาพหรอืคุณลกัษณะ
ทางวศิวกรรมซึง่มคีวามหมายเดยีวกบัการระบุขอ้ก าหนด
ของแบบผลติภณัฑ ์โดยตารางแรกของการกระจายหน้าที่
เชงิคุณภาพเรยีกว่า บา้นคุณภาพ (House of Quality) ซึง่
ประกอบดว้ย 6 สว่นใหญ่ๆ ดงัแสดงรายละเอยีดในรปูที ่2 

 
รปูที ่2 รายละเอยีดของบา้นคุณภาพ [1] 

  

 เทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพไดถู้กน าไปใช้
ในการปรบัปรุงคุณลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละระบบการ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ดงัแสดงในตวัอย่างงานวจิยั
ของอมรรัตน์  ปินตา และอรรถกร เก่ งพล [ 2] ซึ่ง
ท าการศกึษาการปรบัปรุงสนิคา้ของโรงงานผลติของเล่น
ไมเ้พื่อการศกึษาส าหรบัเดก็อายุ 3-6 ปี สมเจตต์ เกยีรติ
กมลเวคนิ [3] น ามาประยุกต์ใชใ้นการปรบัปรุงระบบการ
ออกแบบผลติภณัฑเ์ครื่องแกว้ สมศกัดิ ์สุวรรณมติร และ
ด ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย [4] น าไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพของผลติภณัฑร์ถบรรทุกขนาด 2 ตนั นภสิพร มี
มงคล, พรียุ จนัทรส์่อง และวรรณรชั สนัตอิมรทตั [5] ใช้
ในการออกแบบอุปกรณ์ส าหรบัการเฝ้าระวงัผู้ป่วย และ
ฐิตพันธุ์ ว่องวิวรรธน์ [6] ใช้ในการผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ส าเรจ็รปูสตร ีนอกจากนี้ สทิธชิยั ยกถาวร [7] ยงัน าไปใช้
ในการออกแบบรูปแบบการบรกิารส าหรบัผูป่้วยนอกของ
แผนกหูคอจมูก ในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ซึ่งจาก
การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิคุณภาพใน
งานวิจยัข้างต้นพบว่าสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า อกีทัง้ยงัสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าเพิ่ม
มากขึน้อกีดว้ย 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
 เนื่องจากการด าเนินงานด้วยเทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ ต้องอาศยัการท างานเป็นทมี ดงันัน้
การคดัเลือกทีมงานจึงอยู่บนแนวคิดที่ว่าผู้ที่จะเข้าร่วม
จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการการออกแบบ
ผลติภณัฑ์หรอืเป็นผูท้ี่มคีวามเขา้ใจและความใกล้ชดิกบั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีจ่ะท าการศกึษา ซึง่ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ
ฝ่ ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์  ทีมนั กออกแบบ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมการผลิตข้าว
เกรยีบดบิและผูจ้ดัการทัว่ไปของบรษิทักรณีศกึษา 
3.1 การรวบรวมเสียงเรียกรอ้งของลูกค้า 
โดยมขีัน้ตอนส าหรบัการรวบรวมเสยีงเรยีกรอ้งของลูกคา้ 
ดงันี้ 
3.1.1 การเตรียมการเพื่อรวบรวมเสียงเรียกร้องของ
ลูกค้า 
ในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถสรุปกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายไดต้ามลกัษณะดงันี้ คอื อายุ 20-60 ปีและ
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มพีฤตกิรรมการซือ้หรอืบรโิภคผลติภณัฑข์า้วเกรยีบ โดย
การก าหนดขนาดกลุ่มลูกค้าตวัอย่างนัน้  จากการศกึษา
ของ Griffin & Hauser [8] พบว่าการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการระบุความต้องการของลูกค้านัน้ การ
สัมภาษณ์ลูกค้าจ านวน 30 ราย จะสามารถให้ความ
ต้องการได้ประมาณ 90% ของความต้องการทัง้หมด 
ดังนัน้การสัมภาษณ์ลูกค้าจ านวน 30 รายจึงมีความ
เหมาะสมเพยีงพอ อย่างไรกต็ามการรวบรวมขอ้มูลผ่าน
การสัมภาษณ์ลูกค้าสามารถท าได้โดยสะดวก จึงได้
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 40 ตัวอย่าง โดยในการ
รวบรวมเสยีงเรยีกรอ้งของลกูคา้นี้ ทางงานวจิยัไดเ้ลอืกใช้
วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวกและใชก้ารสมัภาษณ์
แบบตวัต่อตวัในการรวมรวมเสยีงเรยีกรอ้งของลกูคา้ 
3.1.2 การสร้างแบบสอบถามและการช้ีแจงวิธีการใช้
แบบสอบถาม 
 ส าหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์อาศัย
แนวค าถามจาก Juran [9] ทีร่ะบุใหส้อบถามใน 4 ประเดน็
หลกั คือ (1) พฤติกรรมในการซื้อ/บริโภคข้าวเกรียบมี
ความถี่เท่าใด (2) ปัจจยัใดของผลติภณัฑข์า้วเกรยีบทีใ่ช้
เป็นปัจจยัตดัสนิใจซือ้/บรโิภคและท าไมจงึเลอืกปัจจยันัน้
ในการตัดสินใจ (3) คุณลักษณะใดของผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบที่ท า ให้ เกิดความรู้ สึกพึงพอใจและท า ไม
คุณลักษณะดังกล่าวจึงท าให้รู้สึกพึงพอใจ (4) ปัญหา/
อุปสรรคที่พบจากการซื้อ/บริโภค เมื่อครัง้ก่อน หรือมี
ขอ้เสนอแนะอะไรเพิม่เตมิ  
3.1.3 การรวบรวมและการท าความเข้าใจกบัเสียง
เรียกรอ้งของลูกค้า 
ส าหรับขัน้ตอนนี้ผลลัพธ์ส าคัญที่ต้องการ คือ ความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่มกีารแปลความหมายเป็น
ล าดบัชัน้ และความต้องการที่แทจ้รงิในล าดบัชัน้สุดทา้ย
ต้องมคีวามหมายที่สามารถสื่อความได้อย่างชดัเจนเพื่อ
น าไปแปรเ ป็นเสียง เ รียกร้องของลูกค้า ในภาษา
กระบวนการของผู้ผลิต โดยใช้แนวทางแผนภาพ KJ ที่
อาศยัหลกัคดิว่า “ท าการกระจายความหมายของขอ้ความ
ที่มีความหมายคลุมเครือออก จากนัน้จึงน าข้อความที่
กระจายออกมารวมใหม่ โดยพิจารณาจากความหมาย
ของขอ้ความทีม่คีวามสมัพนัธก์นั” ซึ่งผลที่ได้น าไปใส่ใน
ส่วน (A) ความต้องการของลูกค้าของบา้นคุณภาพ โดย

อา้งองิรปูที ่2 
3.2 การแปรเสียงเรียกรอ้งของลูกค้า 
 ขัน้ตอนการแปรเสยีงเรยีกรอ้งของลกูคา้ใหเ้ป็นเสยีง
เรียกร้องของลูกค้าในภาษากระบวนการของผู้ผลิต 
(Voice of Process – VOP) หรอืคุณลกัษณะทางคุณภาพ 
(Quality Characteristics) มขีัน้ตอนดงันี้ 
3.2.1 เสียงเรียกร้องของลูกค้าในภาษากระบวนการ
ผลิต 
 โดยผลลพัธท์ีต่อ้งการคอื เสยีงเรยีกรอ้งของลกูคา้ใน
ภาษากระบวนการของผู้ผลิตหรือคุณลักษณะทาง
คุณภาพ โดยใชแ้นวทางแผนภาพ KJ ซึง่ผลทีไ่ดน้ าไปใส่
ในส่วน (C) คุณลักษณะทางคุณภาพของบ้านคุณภาพ
โดยอา้งองิรปูที ่2 
3.2.2 การก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง VOC และ 
VOP 
 ในขัน้ตอนนี้ผลลพัธ์ที่ต้องการ คอื การบ่งชี้ผลของ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง VOC และ VOP ว่ามคีวามสมัพนัธ์
กันมากหรือน้อยเพียงใดผ่านสญัลกัษณ์ที่ก าหนด โดย
สญัลกัษณ์ดงักล่าวจะถูกระบุลงในส่วน (D) ความสมัพนัธ์
ระหว่าง VOC กบั VOP ของบา้นคุณภาพ อา้งองิรปูที ่2 
3.2.3 การก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่าง VOP 
 การบ่งชี้ผลของความสมัพันธ์ระหว่าง VOP ว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่าง VOP แต่ละรายการมากน้อย
เพียงใดผ่านสัญลักษณ์ที่ก าหนด โดยระบุสัญลักษณ์
ดงักล่าวลงในส่วน (E) ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะ
ทางวศิวกรรมของบา้นคุณภาพ อา้งองิรปูที ่2 
3.3 การเปรียบเทียบเชิงแข่งขนั และการเปรียบเทียบ
เชิงเทคนิค 
 ขั ้นตอนนี้ จ ัดท าขึ้น เพื่ อท าการ เปรียบ เทียบ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทัง้ ในมุมมองของ VOC และ VOP  ของทางบริษัท
กรณีศึกษาเทียบกบัคู่แข่งขนั เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลจัด
ความส าคัญให้กับ VOC และ VOP ในแต่ละรายการ 
ก่อนที่จะท าการคดัเลอืกไปใชใ้นการก าหนดคุณลกัษณะ
เด่นของผลติภณัฑต่์อไปโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
3.3.1 การก าหนดคู่แข่งขนั (Competitor) 
 ในขัน้ตอนน้ีผลลพัธท์ีต่อ้งการ คอื รายชื่อคู่แขง่ขนัที่
จะใช้ในการเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน (Competitive 
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Benchmarking) และก า ร เป รีย บ เทียบ เ ชิ ง เ ทคนิ ค 
(Technical Benchmarking) โดยทีมงานร่วมกันก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคู่แขง่ขนัภายในตลาด กล่าวคอื 
ขอบเขตของธุรกจิและทศิทางการพฒันาผลติภณัฑข์องคู่
แขง่ขนัตอ้งไปในทศิทางเดยีวกนักบับรษิทักรณีศกึษา อกี
ทัง้ผลติภณัฑส์ามารถในการทดแทนกนัไดห้รอืเป็นคู่แขง่
ทางอ้อมและมีก ลุ่มเป้าหมายในการท าการตลาด
เหมือนกนั จากนัน้จะท าการเสนอรายชื่อของคู่แข่งที่มี
แนวโน้มอยู่ในหลักเกณฑ์ข้างต้นที่ก าหนด พร้อมการ
พจิารณาเลอืกคู่แขง่ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  
3.3.2 การก าหนดหน่วยการวัดและการก าหนด
วิธีการวดั 
 ส าหรบัขัน้ตอนน้ีจะท าการนิยาม หน่วยการวดั (Unit 
of Measurement) เพื่อใช้ในการประเมนิความต้องการที่
แท้จริงในล าดบัชัน้สุดท้ายและคุณลกัษณะทางคุณภาพ 
และการก าหนดวธิกีารวดั (Sensor) ทีจ่ะท าใหไ้ดม้าซึง่ค่า
ในเทอมหน่วยการวัดที่ต้องการ เพื่อน าไปใช้ในการ
เปรยีบเทยีบเชงิเทคนิคและการเปรยีบเทยีบเชงิแขง่ขนั  
3.3.3 การเปรียบเทียบเชิงแข่งขนั 
 ในขัน้ตอนนี้มกีารก าหนดค่าเปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึง
ความส าคญัของ VOC ในแต่ละรายการต่อความส าเร็จ
ของผลติภณัฑภ์ายในอนาคต โดยค่าเปอรเ์ซน็ต์ดงักล่าว
จะถูกน าไปค านวณค่าความสมัพันธ์ที่มีระหว่าง VOC 
และVOP ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการเปรยีบเทยีบเชงิเทคนคิ
ต่อไป อย่างไรกต็าม ทางงานวจิยัไม่สามารถหาลูกคา้ที่
รู้จกัผลติภณัฑ์ของขา้วเกรยีบของคู่แข่งอย่างลกึซึ้งมาก
เพยีงพอที่จะสามารถท าการเปรยีบเทยีบกนัได้ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อความน่าเชื่อถอืของขอ้มูล ดงันัน้จงึเลอืกการ
ทดสอบแบบตาบอด (Blind Test) โดยให้ลูกค้าท าการ

เปรยีบเทยีบตวัผลติภณัฑ์แล้วตอบแบบสอบถามในการ
ท าการเปรยีบเทยีบเชงิแขง่ขนัแทน โดยผลทีไ่ดจ้ะถูกระบุ
ลงในส่วน (B) ผลการเปรียบเทียบเชิงแข่งขนัของบ้าน
คุณภาพ อา้งองิรปูที ่2 
3.3.4 การเปรียบเทียบเชิงเทคนิค 
 ส าห รับขั ้นตอนนี้ ผลลัพธ์ที่ ต้ อ งการ  คือ  ค่ า
เปอร์ เซ็นต์ที่ แสดงถึงความส าคัญ เพื่ อจัดล าดับ
ความส าคญัของ VOP ของแต่ละรายการ ท าได้โดยค่า
เปอร์เซ็นต์ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการประกอบการ
คดัเลอืกคุณลกัษณะเด่นของผลติภัณฑ์ขา้วเกรยีบ แล้ว
บนัทกึลงในส่วน (F) ผลการเปรยีบเทยีบเชงิเทคนิคของ
บา้นคุณภาพ อา้งองิจากรปูที ่2 
 รายละเอียดของบ้านคุณภาพหลังที่ 1 ที่เสร็จ
สมบรูณ์ ดงัแสดงในรปูที ่3 
3.4 การคดัเลือกคณุลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑ ์
 หลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการจดัท าบา้นคุณภาพหลงัที ่1 
ได้อย่างครบถ้วน ในขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการคดัเลือก
คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ เพื่อเป็น
แนวคิดหลักที่ ใช้ส าหรับการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทางผู้จ ัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้น าไปใช้เป็นจุดเริม่ต้นและแนวทางในการ
ออกแบบพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่ซึง่จะท าใหส้ามารถพฒันา
คุณลกัษณะของผลติภณัฑใ์หม้คีวามตรงต่อความตอ้งการ
ของลูกค้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส าหรับการคัดเลือก
คุณลกัษณะเด่นของผลติภณัฑน์ัน้จะท าการคดัเลอืก VOP 
ที่มีค่ า  %Summary Score มากกว่า  4 .00 โดยเรียง
ตามล าดบัไดด้งัตารางที ่1 ซึง่ผลรวม % summary score 
ทัง้หมดเท่ากบั 64.8 % จากคะแนนทัง้หมด 
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ตารางที ่1 รายการ VOP ทีม่ ี% Summary Score มากกว่า 4.00 
VOP Summary score 

ปรมิาณสารปรุงแต่ง 6.80 

ปรมิาณพรกิไทย  6.75 

ความหนาของแผ่น 5.85 

มสีวนผสมของวตัถุดบิใหร้สเผด็ 5.54 

มสี่วนผสมของผลไมห้รอือย่าง
อื่น 

5.51 

สขีองแผ่น 5.47 

ปรมิาณสารเจอืปน 5.39 

ปรมิาณโซเดยีม 5.23 

ปรมิาณกุง้ 5.02 

มกีลิน่หอม  4.58 

ความยาวของแผ่น 4.48 

สจีากธรรมชาต ิ 4.18 

 
โดยจากขอ้สรุปการคดัเลอืก VOP ทีไ่ดส้ามารถน าไปต่อ
ยอดในการพฒันาคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ขา้วเกรยีบโดย
การใช้เทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพโดยการท า
บา้นคุณภาพหลงัที ่2 ต่อไป 
 
4. สรปุผลการด าเนินงาน 
การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑจ์งึเป็นสิง่ส าคญัอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบ ที่ถือเป็นคุณค่า
หลกัที่จะส่งมอบต่อลูกค้า ดงันัน้กระบวนการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ จงึเป็นขัน้ตอนส าคญัในการตอบสนองลูกค้า 
เนื่องจากเป็นขัน้ตอนแรกในการรับความต้องการของ
ลูกค้ามากระจายเป็นรูปแบบของผลติภณัฑ ์ในที่นี้ไดท้ า
การพิจารณาสภาวะปัจจุบนัขององค์กรที่ท าการศึกษา 
พบว่าบรษิทัมนีโยบายทีต่้องการเขา้ไปแบ่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดของขนมขบเคี้ยวที่เน้นกลุ่มลูกค้าวยัรุ่นถึงวยั
กลางคน ดังนัน้จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะท าการปรับปรุง
พัฒนาคุณลักษณะของข้าวเกรียบใหม่เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
อย่างตรงความต้องการ จึงได้ท าการรวบรวมเสียง
เรียกร้องในเบื้องต้น รวมถึงการสงัเกตุพฤติกรรมของ
ลูกค้าขณะเลอืกซื้อและบรโิภค แล้วประยุกต์ทฤษฎีการ
กระจายหน้าที่เชงิคุณภาพของลูกค้ามาใช้ในการพฒันา

คุณภาพของผลติภณัฑ ์เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เสยีงเรยีกรอ้งของ
ลูกค้าในภาษาของกระบวนการของผู้ผลิต (VOP) ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการต่อเพื่อสร้างบ้าน
คุณภาพหลงัที ่2 โดยในการด าเนินการต่อนัน้จ าเป็นตอ้ง
อาศยัขอ้มูลและเทคนิคเฉพาะด้านด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอาหารในการก าหนดคุณลักษณะและการ
จดัท าแบบร่างต่อไป 
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บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดปรมิาณของเสยีและปรมิาณงานซ่อมแซมโฟมจากกระบวนการผลติโฟมส าหรบั
เบาะรถยนต์โดยการประยุกตเ์ทคนิคของซกิส ์ซกิม่า ตามหลกัการ DMAIC ท าการปรบัปรุงสายการผลติโฟมของ
บรษิัทกรณีศกึษา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการเกดิของเสยีและงานซ่อมแซม ผลที่ได้จากการวจิยัพบว่า
ชิ้นงานที่มีต้นทุนของเสยีและการซ่อมแซมมากที่สุดคอืชิ้นงาน L01 โดยปัญหาที่หลกัที่พบคอืชิ้นงานเป็นหลุม
ขนาดใหญ่กว่า 10 มลิลเิมตรมากทีส่ดุเป็นอนัดบัหนึ่ง โดย 2 สาเหตุหลกัทีท่ าใหช้ิน้งานเป็นหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 
มลิลเิมตร ได้แก่อุณหภูมิแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม และการมีระบบระบายอากาศของแม่พิมพ์ไม่เพียงพอ จากการ
ทดลองพบว่า การปรบัอุณหภูมิแม่พิมพ์เป็น 58 -60 องศาเซลเซียส  และการติดตัง้ระบบระบายอากาศแบบ
อตัโนมตัเิพิม่เตมิจากเดมิ 4 จุด เป็น 7 จุด สามารถลดปรมิาณของเสยีและงานซ่อมแซมจากเกดิชิน้งานเป็นหลุม
ขนาดใหญ่กว่า 10 มลิลเิมตร ไดถ้ึง 58.12%  สามารถลดต้นทุนที่เกดิจากของเสยีและงานซ่อมแซมชิน้งาน L01 
เฉลีย่ไดถ้งึ 12,862 บาทต่อเดอืน หรอืคดิเป็น 64.14 %  
ค าหลกั  ซกิส ์ซกิม่า, การปรบัปรุงการผลติ, การลดของเสยี, การผลติโฟม, เบาะรถยนต ์
 
Abstract 
This research aims to reduce numbers and cost associated to defect and rework occurred during car 
seat foam manufacturing. The concept of Six Sigma and DMAIC technique are implemented. The results 
show that the highest cost associated to defect and rework come from the production of part L01 and the 
most occurred defect type is a larger than 10 mm void. Two main causes of a larger than 10 mm void 
are improper mold temperature and inadequate air ventilation in the mold. Based on the experiments, 
adjusting mold temperature to 58-60 C and installing more automatic air ventilation form 4 to 7 points 
can significantly reduce defect and rework caused from a larger than 10 mm void up to 52.12%  and 
reduce average cost associated to defect and rework of part L01 up to 12,862 Baht per month or 64.14%     
Keywords:  Six sigma, Production improvement, Waste reduction, Foam manufacturing, Car seat.  
 
1. บทน า 

ในกระบวนการผลิตโฟมส าหรบัเบาะรถยนต์ของ
บรษิัทกรณีศึกษา พบว่ามปีรมิาณชิ้นงานที่เป็นของเสยี 
(Scrap) อยู่ที่ 1.7 % และมปีรมิาณโฟมที่ต้องได้รบัการ

ซ่อมแซม (Rework) อยู่ที่ 38 % ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและ
อตัราการผลิต ดงันัน้จึงมีความต้องการที่จะลดจ านวน
ของเสยีและงานซ่อมแซมลง  

ปัญหาเชงิคุณภาพลกัษณะนี้สามารถแกไ้ขปรบัปรุง
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ได้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มคุณภาพ (QC circle), เครื่องมอืคุณภาพทัง้ 7 (7QC 
tools), ห รือ ก ารออกแบบการท ดลอง  (Design of 
Experiment) [1] อย่ างไรก็ตาม เมื่ อก ล่าวถึงวิธีการ
ปรบัปรุงคุณภาพทีใ่หผ้ลลพัธท์ีย่ ัง่ยนืแลว้ล่ะก ็ซกิส ์ซกิม่า 
(Six Sigma) มกัจะถูกกล่าวถงึเป็นอนัดบัต้น ๆ [2] อกีทัง้
งานวิจยัด้านคุณภาพมากมาย [3-7] ได้น าแนวคิดและ
เครื่องมอืของ ซกิส ์ซกิม่า ไปใชใ้นการแกปั้ญหาคุณภาพ
ในกระบวนการผลติต่าง ๆ อย่างไดผ้ล หรอืแมแ้ต่องคก์ร
ระดบัโลกต่างกใ็หค้วามเชื่อใจในแนวคดิของ ซกิส ์ซกิม่า 

จากสาเหตุขา้งต้นจึงมแีนวคิดที่น าเอาเทคนิคของ
ซิก ส์  ซิ กม่ า โดย ใช้ห ลัก ก ารของ DMAIC (Define, 
Measurement, Analysis, Improvement, Control) มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลติ อนัจะ
น ามาซึง่การพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์ การเพิม่อตัรา
การผลติและการลดตน้ทุนการผลติ 

 
2. กระบวนการผลิตโฟมส าหรบัเบาะรถยนต ์

โฟมส าหรบัเบาะรถยนต์ที่ท าการศกึษานี้เป็นโฟม
แบบยดืหยุ่น ท ามาจากพอลยิูรเีทน มรีูปร่างซบัซอ้นและ
แตกต่างกันตามรุ่นของรถยนต์ที่จะน าโฟมนี้ ไปใช ้
ตวัอย่างชิน้งานแสดงดงัรปูที ่1  

 
รปูที ่1 โฟมส าหรบัเบาะรถยนต์ 

 
กระบวนการผลติโฟมส าหรบัเบาะรถยนต์นัน้จะใช้

กระบวนการหล่อในแม่พมิพ ์(Molding) ซึง่เหมาะส าหรบั
การผลิตพอลิยูรีเทนโฟมที่มีรูปร่างซับซ้อน [8] โดย
เครื่องจักรที่ทางบริษัทใช้นั ้นเป็นแบบ Turn table มี
จ านวนช่องบรรจุแม่พิมพ์ ส าหรับใส่แม่พิมพ์ทัง้หมด
จ านวน 12 ช่อง ซึ่ง 1 ช่องสามารถใส่แม่พิมพ์ได้ 2 ตัว 
ดงันัน้จะสามารถใสแ่ม่พมิพไ์ดท้ัง้หมด 22 ตวั แสดงดงัรูป
ที ่2  
 

 
 

รปูที ่2 ระบบการผลติโฟมแบบ Molded flexible foam 

 
ขัน้ตอนการผลิตจะเริ่มตัง้แต่การท าความสะอาด

แม่พิมพ์และพ่นน ้ายากนัชิ้นติดแม่พิมพ์ (Mold-release 
agent) จากนัน้ท าการใส่ชิ้นส่วนย่อยที่เป็นโครงสร้าง
ภายในโฟม เช่น ลวดหรือผ้า ลงในแม่พิมพ์ ท าการ
เทโฟมเหลวลงในแม่พมิพโ์ดยอตัโนมตัดิว้ยหุ่นยนต์ หลงั
จากโฟมแขง็ตวักท็ าการแกะออกจากแม่พมิพ์แลว้น าเขา้
เครื่องบดโฟม หลังจากนัน้ท าการตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องต้นเพื่อแยกแยะว่าเป็นชิ้นงานดี ชิ้นงานเสยี หรือ
เป็นชิ้นงานที่ต้องซ่อมแซม ท าการประทบัวนัที่ผลติ ส่ง
ต่อไปท าการตดัขอบและครบี ซ่อมแซมชิน้งานทีม่ปัีญหา
โดยการตดัแปะจุดที่เป็นหลุมหรอืฉีกขาด จากนัน้จึงท า
การตรวจสอบคุณภาพชิน้งานอกีครัง้หนึ่งเป็นอนัเสรจ็สิน้
กระบวนการ ตารางที ่1 แสดงสถานีงานและขัน้ตอนต่าง 
ๆ ในกระบวนการผลติ 

 
ตารางที ่1 ข ัน้ตอนและสถานีงานในการผลติโฟมส าหรบัเบาะ
รถยนต ์

สถานีงาน กิจกรรม 
1 Mold cleaning 
2 Mold-release agent spraying 
3 Insert parts 
4 Auto pouring 
5 De-mold 
6 Crush & Vacuum 
7 Inspection 
8 Date stamping 
9 Trimming & Cutting 
10 Repair 
11 Final inspection  
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3. วิธีการด าเนินการ 

การด าเนินการวิจัยของงานวิจัยนี้  จะท าการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนของหลักการ ซิกส์ ซิกม่า ที่
เรยีกว่า DMAIC ดงัต่อไปนี้ 

3.1 การก าหนดปัญหาและการวดั (Define and 
Measurement) 
 จากขอ้มูลการเกดิของเสยีและงานซ่อมแซมโฟมใน
การผลิต ตัง้แต่เดือน มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558 
พบว่ามชีิน้งานทีเ่ป็นของเสยี 1,324 ชิน้ และชิน้งานทีท่ า
การซ่อมแซม 43,834 ชิ้น จากจ านวนชิ้นงานที่ผลิต
ทัง้หมดจ านวน 122,296 ชิ้น โดยชิ้นงานที่เป็นของเสยี
และชิ้นงานที่ท าการซ่อมแซมมากเป็นอันดับหนึ่งคือ
ชิน้งาน L01 โดยคดิจากต้นทุนของเสยีและการซ่อมแซม 
ชิ้นงาน L01 มีต้นทุนของเสยีและงานซ่อมแซมคิดเป็น
ร้อยละ 28.80 % ของชิ้นงานเสียและงานซ่อมแซม
ทัง้หมดดงัแสดงในรปูที ่1 

จากข้อมูลสถิติการเกิดของเสยีและการซ่อมแซม
โฟม สามารถจ าแนกประเภทของการเกิดของเสยีและ
ชิน้งานซ่อมแซมตามประเภทของปัญหาที่พบได้ดงัรูปที ่
2 ซึ่งพบว่าปัญหาชิ้นงานเป็นหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 
มลิลเิมตร คดิเป็นตน้ทุนทีม่ากเป็นอนัดบัหนึ่ง คดิเป็นเงนิ 
107,489 บาท จ านวนชิ้นงานที่ต้องท าการซ่อมแซม
ทัง้หมด 41,227 ชิ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 36.45 % ของ
ตน้ทุนทีเ่กดิจากชิน้งานเสยีและงานซ่อมแซมทัง้หมด 

 
 
รปูที ่1 ตน้ทุนจากการเกดิของเสยีและการซ่อมแซมโฟมแต่ละ

ประเภท 

 

 
 

รูปที่ 2 ต้นทุนจากการเกิดของเสียและการซ่อมแซมโฟมตาม
ประเภทของปัญหา 
 

หากแยกวดัตามจ านวนของชิ้นงานที่ต้องท าการ
ซ่อมแซมเน่ืองจากผวิเป็นหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มม. จะ
พบว่ามสีดัส่วนชิน้งานทีเ่ป็นหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มม. 
อยู่ถงึ 80.32 % ของชิน้งานทัง้หมดทีผ่ลติในแต่ละกะการ
ท างาน ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 สดัส่วนชิน้งานทีเ่ป็นหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มม. 

กะท่ี 
จ านวน
การ
ผลิต 

ช้ินงานเป็นหลมุ 
> 10 มม. 

          (%) 

1  72 54 75.00 
2 77 62 80.52 
3 69 54 78.26 
4 73 65 89.04 
5 76 61 80.26 
6 75 59 78.67 
รวม 442 355 80.32 

จากขอ้มูลจ านวนของเสยีและประเภทของปัญหาจะ
เหน็ไดว้่า เพื่อใหเ้กดิผลต่อการลดจ านวนของเสยีและงาน
ซ่อมแซมมากที่สุด จ าเป็นจะต้องมุ่งเป้าไปที่การลด
ปรมิาณการเกดิหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มิลลิเมตร ของ
ชิน้งาน L01  

3.2 การวิเคราะห ์(Analysis) 
หลงัจากก าหนดเป้าหมายแลว้ว่าจะท าการลดปัญหา

งานเสยีและงานซ่อมแซมอนัมสีาเหตุมาจาก ปัญหาการ
เกดิหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มลิลเิมตรบนชิน้งาน ดงัแสดง
ใน รูป ที่  3 ดั งนั ้น ใน ขั ้น ต อนนี้ จ ะ เป็ น ก ารศึ กษ า
กระบวนการเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจยัใดบ้างที่เป็นปัจจัย
น า เข้ า  (Key Process Input Variables: KPIVs) ที่ ส่ ง
กระทบต่อการเกิดของเสียของชิ้นงานในปัจจุบัน (Key 
Process Output Variables: KPOVs)  
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รปูที ่3 ลกัษณะการเกดิหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มลิลเิมตรบน
ชิน้งาน 

 
หลังจากการระดมสมอง (Brain Storming) ของ

ทมีงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบกบัการท าแผนภาพ
การวเิคราะหส์าเหตุและเหตุผล หรอืแผนภูมกิา้งปลา ท า
ให้ทราบถึง 3 ปัจจยัส าคญัที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเกิด
ปัญหาชิน้งานเกดิหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มลิลเิมตรมาก
ทีส่ดุ นัน่คอื 

1) การควบคมุอุณหภมูแิม่พมิพไ์ม่เหมาะสม ซึง่อาจ
สง่ผลต่อการไหลและกระจายตวัของโฟมขณะเท 

2) พนักงานฉีดน ้ ายา Mold-release ปริมาณไม่
เท่ากนั ท าให้มีการเกาะตัวของโฟมในบางจุดส่งผลต่อ
การไหลและการระบายอากาศ  

3) แ ม่ พิ ม พ์ มี ระบ บ ระบ ายอาก าศ อัต โนมัต ิ
(Automatic air venting) ไม่เพียงพอ ท าให้อากาศไม่มี
ช่องทางใหร้ะบายออก 

3.3 การปรบัปรงุ (Improvement) 
ในขัน้ตอนนี้จะท าการทดลองหาค่าที่เหมาะสมของ

แต่ละปัจจยัที่คิดว่าส่งผลต่อการเกิดหลุมบนผิวชิ้นงาน 
โดยได้มีสมมติฐานว่าแต่ละปัจจัยนั ้นไม่มีผลกระทบ
ร่วมกนั จงึท าการทดลองแต่ละปัจจยัโดยอสิระต่อกนั  

1) ท าการทดลองปรบัอุณหภูมขิองแมพ่มิพ ์จากเดมิ
ที่ระดับอุณหภูมิ 55-57 °C ขึ้นไปอีก 3 ระดับ ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่  3 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิ
แม่พมิพน์ัน้หากรอ้นเกนิ 60 องศาเซลเซยีส จะมผีลท าให้
ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้  ดังนั ้นจึงท าการเลือก
อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ 58-60 องศาเซลเซียสเพื่อท าการ
ทดสอบสมตฐิานเปรยีบเทยีบกบัอุณหภูมเิดมิ 

 
ตารางที ่3 ผลการทดลองปรบัอุณหภมูขิองแมพ่มิพ์ 

ระดบั อณุหภมิู จ านวน ช้ินงานเป็น งานเสีย 

ท่ี ºC การ
ผลิต 

หลมุ 
 > 10 มม. 

1 58-60 455 309 6 
2 61-63 59 45 23 
3 64-67 12 0 12 

 
2) ท าการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงานของ

พนักงานในการฉีดพ่นน ้ายา Mold-release จากเดมิทีไ่ม่
มขี ัน้ตอนมาตรฐานใด ๆ มาก าหนด โดยระบุใหพ้นักงาน
ตอ้งฉีดพ่นน ้ายาตามทศิทางทีก่ าหนดในรปูที ่4  
 

 
 

รปูที ่4 การก าหนดทศิทางการฉดีพ่นน ้ายา Mold-release 
 
3) ส าหรับแม่พิมพ์ของชิ้น L01 นั ้นเดิมมีระบบ

ระบายอากาศอัตโนมัติจ านวน 4 จุด จึงได้หาพื้นที่
สามารถติดตัง้ระบบระบายอากาศเพิม่เติม และสามารถ
ตดิตัง้ไดเ้พิม่อกี 3 จุด ดงัแสดงในรปูที ่5 
 

  
 
รูปที่ 5 การตดิตัง้ระบบระบายอากาศอตัโนมตัเิพิม่เตมิในแม่พมิพ ์
(จุดสแีดงคอืของเดมิ จุดสเีหลอืงและเขยีวคอืทีต่ดิตัง้เพิม่เตมิ) 
 

การปรบัปรุงทัง้ 3 รูปแบบไดถู้กท าการทดลองแบบ
อสิระต่อกนัทีส่ภาวะปัจจุบนั เกบ็ขอ้มูลจ านวน 6 กะการ
ท างาน และทดสอบสมติฐานเปรยีบเทยีบกบัสภาพก่อน
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ท าการปรบัปรุง ผลลพัธแ์สดงดงัตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองและการทดสอบสมมติฐานเปรยีบเทยีบ
สภาพปัจจุบนัและผลจากการปรบัปรุง 
 

 สดัส่วน
ช้ินงานเป็น

หลมุ  
> 10 มม. 

ค่าความ
แตกต่าง 

p-value 

สภาพปัจจุบนั 0.80317 - - 
เพิม่อุณหภมูิ
แมพ่มิพเ์ป็น 58-60 
C 

0.67912 0.11344 0 

ก าหนดขัน้ตอนการ
ฉดีพ่นน ้ายา Mold-
release 

0.77902 0.02415 0.211 

ตดิตัง้ระบบระบาย
อากาศเพิม่เตมิ 

0.54125 0.26192 0 

 
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ที่ ระดับ

นัยส าคญั 0.05 การเพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์และการติดตัง้
ระบบระบายอากาศเพิม่เตมิมผีลต่อการลดลงของสดัส่วน
ชิน้งานเป็นหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มม. อย่างมนีัยส าคญั 
ส่วนการปรบัปรุงการฉีดพ่นน ้ายา Mold-release นัน้ไม่
สง่ผลต่อการลดลงของสดัส่วนชิน้งานเป็นหลุมขนาดใหญ่
กว่า 10 มม. อย่างมนียัส าคญั  

ดงันัน้จงึท าการปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม่โดย 
ตัง้อุณหภูมแิม่พมิพท์ี ่58-60 องศาเซลเซยีส ตดิตัง้ระบบ
ระบายอากาศอตัโนมตัจิ านวน 7 จุด บนแม่พมิพ์ และใช้
ข ัน้ตอนมาตรฐานในการฉีดพ่นน ้ายา Mold-release ท า
การเกบ็ขอ้มลูเพื่อยนืยนัผลการพฒันาไดด้งัตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบสดัส่วนของเสยีและชิ้นงานเป็นหลุม > 
10 มม. ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

 
ช้ินงานเป็นหลมุ 

> 10 มม. (%) 
ของเสีย  (%) 

ก่อนปรบัปรงุ 80.32 1.58 
หลงัปรบัปรงุ 31.08 0.63 

 
3.4 การควบคมุ (Control) 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการปรบัปรุงต่าง ๆ ทีท่ าไปนัน้จะ

ถูกควบคุมให้อยู่ในสภาพเดมิ มาตรฐานการท างานใหม่
ได้ถูกน ามาบังคับใช้ อาทิเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ
แม่พมิพท์ุก 4 ชัว่โมง การตรวจสอบการท างานของระบบ
ระบายอากาศอตัโนมตั ิเป็นตน้ 

 
4. สรปุผลการด าเนินการ 

 
การใชเ้ทคนิค DMAIC ในการปรบัปรุงกระบวนการ

ผลติโฟมส าหรบัเบาะรถยนตใ์นครัง้นี้ ประสบความส าเรจ็
เป็นอย่างดี สามารถตรวจพบปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยพบว่า 2 สาเหตุหลกัที่
ท าให้ชิ้นงานโฟมเป็นหลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มลิลเิมตร 
ได้แก่อุณหภูมิแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม และการมีระบบ
ระบายอากาศของแม่พมิพไ์ม่เพยีงพอ ซึง่จากการทดลอง
พบว่า การปรับอุณหภูมิแม่พิมพ์ เป็น 58 -60 องศา
เซลเซียส  และการติดตั ้งระบบระบายอากาศแบบ
อตัโนมัติเพิ่มเติมจากเดิม 4 จุด เป็น 7 จุด สามารถลด
ปรมิาณของเสยีและงานซ่อมแซมจากการเกดิชิน้งานเป็น
หลุมขนาดใหญ่กว่า 10 มิลลิเมตร ได้ถึง 58.12%  
สามารถลดต้นทุนที่เกิดจากของเสยีและงานซ่อมแซม
ชิ้นงาน L01 เฉลี่ยได้ถึง 12,862 บาทต่อเดือน หรือคิด
เป็น 64.14 %  
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การเพ่ิมความแม่นย าในการวิเคราะหค่์าแคลเซียมด้วยวิธี EDTA Titrimetric โดย
ใช้แอพพลิเคชัน่การวินิจฉัยสีบนมือถือ 

Increasing the Accuracy in Analysis of Calcium by EDTA Titrimetric Method 
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บทคดัยอ่ 
ค่าแคลเซยีมเป็นตวัการหลกัทีท่ าใหเ้กดิตะกรนัในหมอ้ตม้ไอน ้าและระบบหล่อเยน็ ตะกรนัจะท าให้ประสทิธภิาพใน      
การแลกเปลีย่นความร้อนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพและต้นทุนในการผลติ ปัจจุบนัการวเิคราะห์ค่า
แคลเซียมในน ้าตัวอย่างใช้วธิี EDTA Titrimetric โดยการไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐานอดีีทีเอ (EDTA) ที่มี
ความเขม้ขน้ 0.01M จนกระทัง่น ้าตวัอย่างเปลีย่นสจีากสชีมพเูป็นสมี่วง ซึง่วธินีี้ใชต้าของมนุษยใ์นการสงัเกตสทีีจุ่ด
ยุติของการไตเตรต ท าให้วธินีี้มคีวามแม่นย าต ่า เนื่องจากสองสนีี้มเีฉดสทีี่ใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้เพื่อแก้ปัญหาการ
มองสทีีจุ่ดยุตขิองมนุษย ์งานวจิยันี้จะใชแ้อพพลเิคชัน่การวนิิจฉยัสบีนมอืถอืในการระบุจุดยุตขิองการไตเตรตแทน 
ด าเนินการโดย 1) บันทึกภาพและวดัค่าดัชนีของสใีนน ้าตัวอย่าง ขณะเปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นสมี่วง โดยใช้
แอพพลเิคชัน่การวนิิจฉัยสทีี่ได้ดาวน์โหลดลงในมอืถือ 2) น าค่า %ไบอสั และค่า %CV ที่ได้มาเปรยีบเทียบกบั
วธิกีารสงัเกตสโีดยพนักงาน และวธิกีารวดัศกัย์ไฟฟ้าโดยเครื่องไตเตรตอตัโนมตั ิผลการทดลองพบว่า วธิกีารวดั
ค่าดชันีของส ีจะใหค้่าความแม่นย ามากทีสุ่ด คอื ค่ารอ้ยละของความแตกต่างจากเป้าหมาย (%ไบอสั) มคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั -0.90.4% และค่าสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของการวดั (%CV) เท่ากบั 0.2% ขณะทีว่ธิกีารวดัศกัยไ์ฟฟ้า
โดยเครื่องไตเตรตอตัโนมตัิ ซึง่มรีาคาสงูกว่า เมื่อเทยีบกบั 2 วธิทีีเ่หลอื จะใหค้่าเฉลีย่ของ       %ไบอสั เท่ากบั -
1.61.0% และ %CV เท่ากบั 0.2% และวธิกีารสงัเกตสโีดยพนักงานมคี่า %ไบอสั และค่า %CV  สงูสุด เท่ากบั -
3.00.7% และ 2.0% ตามล าดบั  
ค าหลกั ความแม่นย า การวเิคราะหแ์คลเซยีมในน ้า EDTA-Titrimetric แอพพลเิคชัน่การวนิิจฉยัส ี

 
Abstract 
Calcium is the main cause of the scale formation in boiler and cooling system. The scale can reduce the 
efficiency of heat exchange that affects the efficiency and cost of production. Nowadays the analysis of 
calcium in water sample is EDTA Titrimetric method. The sample is titrated by the standard EDTA which 
has concentration of 0.01M until the color of water sample changes from pink to violet. This method 
requires human observation of the color at the end point of titration, it can be the least accurate method 
because both colors are quite resemble. Therefore, to solve the problem of the color observation at the 
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end point, this study will use color diagnosis application on mobile phone for collective justification of the 
end point of titration instead. There are two steps. 1) Record and read the color index while the color of 
water sample changes from pink to violet using an application of color diagnosis which was downloaded 
into mobile phone. 2) Compare %bias and %CV obtained with the color observation of human method 
and Potentiometric Titration method. The results of the study showed that the color diagnosis method 
could be the most accuracy providing the average of %bias (the different value from target) at -0.90.4% 
and the average of Coefficient of Variation (%CV) for calcium measuring at 0.2%, whereas the 
Potentiometric Titration being the high relative cost comparing to the two remaining methods provided the 
average of %bias at -1.61.0% and the average of %CV at 0.2%, and finally the color observation of 
human could provide the highest average of %bias at -3.00.7% and the average of %CV at 2.0%.  
Keywords: accuracy, calcium analysis in water, EDTA-Titrimetric, color diagnosis application 
 
1. บทน า 
 ค่าแคลเซียมเป็นพารามิเตอร์หลักที่ ใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพของน ้าในหม้อต้มไอน ้าและระบบหล่อ
เยน็ เพราะว่าเมื่อแคลเซยีมสมัผสักบัความรอ้นในระบบ 
จะท าให้เกดิ    การสะสมของตะกรนั (scale) ขึน้บรเิวณ
ผิวผนังของอุปกรณ์    ท าให้ป ระสิทธิภาพ ในการ
แลกเปลี่ยนความร้อนลดลง  ซึ่ งส่ งผลกระทบ ต่อ
ประสทิธภิาพและตน้ทุนในการผลติ[1] 
 ปัจจุบนัการวเิคราะห์ค่าแคลเซยีมในน ้าม ี2 วธิกีาร
หลักดังนี้  1) วิธี EDTA Titrimetric วิธีนี้ ใช้กันมากใน
ปัจจุบนัเนื่องจาก สะดวก รวดเรว็ และมคี่าใชจ้่ายต ่า วธินีี้
ใช้ตาของมนุษย์ในการสงัเกตสทีี่จุดยุติของการไตเตรต 
โดยจะหยุด  การไตเตรต เมื่อน ้าเปลีย่นสจีากสชีมพเูป็นสี
ม่วง[2, 3] ซึ่งสังเกตสีได้ยาก เพราะสองสีนี้มีเฉดสีที่
ใกลเ้คยีงกนัมาก     ท าใหผ้ลการวเิคราะหค์่าแคลเซยีมที่
ได้จากวิธีนี้มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่า เนื่ องจาก
ปัญหาในการมองสทีี่จุดยุตขิองมนุษย์ 2) วธิกีารไตเตรต
โดยการวดัศกัยไ์ฟฟ้า วธินีี้ใชค้่าศกัยไ์ฟฟ้าในการบ่งบอก
จุดยุตขิองการไตเตรต โดยจุดยุติ คอื จุดทีค่่าศกัย์ไฟฟ้า
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน[4, 5] ซึ่งปัจจุบันวิธีนี้จะใช้
เครื่องไตเตรตอตัโนมตั ิถงึแมว้่าเครื่อง     ไตเตรตฯนี้ จะ
ใหค้่าแคลเซยีมแม่นย ากว่าวธิแีรก แต่เน่ืองจากมขีอ้จ ากดั
ในการใช้งาน เมื่อน ้าตัวอย่างมีความเข้มข้นสูง และใช้
เวลาในการวเิคราะหน์านกว่า รวมทัง้มตีน้ทุนทีส่งูกว่า ท า
ใหว้ธินีี้ไม่ค่อยไดร้บัความนิยมเท่าวธิแีรก 
 ดว้ยสาเหตุนี้จงึเป็นทีม่าของการศกึษานี้ โดยการน า

แอพพลเิคชัน่การวนิิจฉยัสบีนมอืถอืมาประยุกตใ์ชร้่วมกบั
วธิ ีEDTA Titrimetric เพื่อแก้ปัญหาในการมองสทีี่จุดยุติ
ของมนุษย์ แอพพลิเคชัน่ฯนี้จะวดัค่าดชันีของสี คือ ค่า 
HSV ซึ่งในการระบุจุดยุติของการไตเตรตจะพิจารณา
เฉพาะค่า H (Hue) เนื่องจากเป็นค่าที่แสดงถึง ค่าของสี
ในน ้ าตัวอย่าง เช่น สีแดง (Red) สีเหลือง (Yellow) สี
เขยีว (Green) สฟ้ีาอมเขยีว (Cyan) สนี ้าเงนิ (Blue) และ
สแีดงอมม่วง (Magenta) มคี่าตัง้แต่ 0-360 องศา ส่วนค่า 
S (Saturation) คือ ค่าความเข้มของสี มีค่าตัง้แต่ 0 -
100% และค่า V (Value) คอื ความสว่างของส ีมคี่าตัง้แต่ 
0-100% [6] ทัง้นี้ ทัง้ค่า S และ V ของน ้าตวัอย่าง ขณะ
ท าการไตเตรตจะมคี่าค่อนขา้งคงที่ โดยค่า S ที่วดัได้จะ
ขึ้นกับปริมาตรอินดิเคเตอร์ที่เติม และค่า V จะขึ้นกับ
ความสว่างของห้องทดลอง โดยที่แอพพลิเคชัน่ฯนี้
สามารถดาวน์โหลดไดฟ้รทีี ่Play Store  
 
2. วสัดแุละวิธีการทดลอง 
2.1 วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 

2.1.1 น ้าตวัอย่างมาตรฐาน 
 การทดลองนี้จะใช้น ้าตวัอย่างมาตรฐานที่มปีรมิาณ
ธาตุแคลเซียมเท่ากับ 300, 500 และ 600 ppm โดย
น ้ าหนัก   ซึ่งมีวิธีในการเตรียมดังนี้  ชัง่ Anhydrous 
CaCO3 0.0750, 0.1250 และ 0.1500 g ตามล าดับ ซึ่ง
ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 105 °C จากนัน้ค่อยๆเติม HCl 
(1:1) จนกระทัง่ CaCO3 ละลายหมด แล้วปรบัปรมิาตร
ดว้ยน ้ากลัน่ใหค้รบ 250 ml 
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 เนื่องจากน ้ าตัวอย่างมาตรฐานมีความเข้มข้นสูง 
(ตัง้แต่ 300 ppm ขึน้ไป) ต้องท าการเจือจางน ้าตวัอย่าง
เพื่อลด   การใชส้ารละลายมาตรฐานอดีีทเีอและเวลาทีใ่ช้
ในการ ไตเตรตลง[1] การทดลองนี้ เลือกเจือจางน ้ า
ตวัอย่างมาตรฐานที่ 5 เท่า โดยมวีธิกีารท าดงันี้ ปิเปตต์
น ้าตัวอย่างมาตรฐานที่เตรยีมไว้ข้างต้น 200 ml ใส่ขวด
วดัปรมิาตรขนาด 1,000 ml จากนัน้ปรบัปรมิาตรดว้ยน ้า
กลัน่จนครบ 1,000 ml  

2.1.2 สารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ 0.01M 
 ชัง่ EDTA disodium salt 3.7224 g จากนัน้ละลาย
ดว้ยน ้ากลัน่เลก็น้อย แลว้ปรบัปรมิาตรดว้ยน ้ากลัน่ใหค้รบ 
1,000 ml แล้วน ามาหาค่าความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานอีดีทีเอที่เตรยีมได้ โดยการน าไปไตเตรตกับ
สารละลายมาตรฐานแคลเซยีม 0.01M แลว้ค านวณหาค่า
ความเขม้ขน้ดว้ยสตูรดงันี้  
                                  CEDTA(M) =

0.01×V1

V2
                     (1) 

โดยที ่CEDTA คอืความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานอดีี
ทีเอที่เตรียมได้  V1 คือปริมาตรสารละลายมาตรฐาน
แคลเซยีมทีใ่ช ้และ V2 คอืปรมิาตรสารละลายมาตรฐานอี
ดทีเีอทีใ่ชใ้นการไตเตรต 

2.1.3 สารละลายบฟัเฟอร ์1.0M (pH≈12) 
 ละลาย NaOH 40 g ในน ้ากลัน่ แล้วปรบัปริมาตร
ดว้ยน ้ากลัน่ใหค้รบ 1,000 ml 

2.1.4 สารละลายแอมโมเนียม เพอรพ์เูลต  
 ชัง่แอมโมเนียม เพอร์พูเลต (อนิดเิคเตอร์) 0.0460 
g แลว้ละลายดว้ยน ้ากลัน่ 30 ml โดยสารละลายนี้สามารถ
เก็บได้นานสุดเพียง 1 วัน เนื่องจากเป็นสารไม่เสถียร 
เมื่ออยู่ในรปูของสารละลาย[2, 3] 

2.1.5 สารละลายมาตรฐานแคลเซียม 0.01M 
 ชัง่ Anhydrous CaCO3 1.000 g ซึ่งอบที่อุณหภูม ิ
103-105 °C ในขวดรูปชมพู่ขนาด 500 ml จากนัน้ค่อยๆ
เติม HCl (1:1) จน CaCO3 ละลายหมด แลว้เติมน ้ากลัน่ 
200 ml ต้มให้เดือด 2-3 นาที เพื่อไล่ CO2 ออก จากนัน้
ทิ้งให้เยน็ แล้วเติม Methyl red indicator 2-3 หยด แล้ว
ปรบัใหเ้ป็นสสีม้กลางๆดว้ย HCl (1:1) แลว้ถ่ายลงในขวด         
วดัปรมิาตรขนาด 1,000 ml แลว้ปรบัปรมิาตรดว้ยน ้ากลัน่
จนครบ 1,000 ml 
2.2 วิธีการทดลอง 

 ท าการทดลองหาค่าแคลเซียมในน ้ าตัวอย่ าง
มาตรฐานทัง้ 3 ความเข้มข้น คือ 300, 500 และ 600 
ppm โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์จุดยุติของการไตเตรตทัง้ 3 
วธิกีารดงันี้ 

2.2.1 วิธีสงัเกตสีโดยพนักงาน 
 คดัเลอืกนักปฏบิตัิการเคมจี านวนทัง้หมด 7 คนมา
ท าการทดสอบที่ห้องทดสอบเดยีวกนั โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
ปิเปตต์น ้าตวัอย่างมาตรฐาน 50 ml ใส่ขวดรปูชมพู่ขนาด 
125 ml จากนัน้เติมสารละลายบฟัเฟอร์ 2 หยด และเติม
สารละลายแอมโมเนียม เพอร์พูเลต (ปริมาณการเติม
ขึ้นกับความชอบของแต่ละบุคคล) ลงในน ้ าตัวอย่างฯ 
จากนัน้ไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐานอีดทีีเอ โดยใช้
บวิเรตต์ จนกระทัง่      น ้าตวัอย่างฯเปลีย่นสจีากสชีมพู
เป็นสมี่วง ค านวณหาปรมิาณแคลเซยีมที่ไดด้งันี้ 
                   Calcium (ppm) =

A×B×105

V
                 (2) 

โดยที ่Calcium คอืปรมิาณแคลเซยีมทีไ่ด้ A คอืปรมิาตร
สารละลายมาตรฐานอีดีทีเอที่ใช้ในการไตเตรต B คือ
ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานอดีทีเีอ และ V คอื
ปรมิาตรน ้าตวัอย่างทีใ่ช ้ 
 จากนัน้น ามาเปรยีบเทยีบกบัค่าแคลเซยีมตัง้ต้นใน
น ้าตวัอย่างฯ และเปรยีบเทยีบความแม่นย าทีไ่ด้ในแต่ละ
วธิกีารดว้ยค่ารอ้ยละของความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย 
(%ไบอสั) และค่าสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของแคลเซยีม
ทีว่ดัได ้(%CV) ดงันี้ 
                         Bias =  x̅ − τ                                 (3) 
                               %Bias =  

x̅−τ

τ
×

100                          (4) 
                                   %CV =

S.D.×100 

x̅
                       (5) 

โดยที่  x̅ คือค่าเฉลี่ยของแคลเซียมที่ ว ัดได้  τ คือค่า
เป้าหมายของแคลเซียมตัง้ต้นในน ้าตัวอย่าง และ S.D. 
คอืค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของแคลเซยีมทีว่ดัได ้
 ท าการทดลองซ ้าคนละ 5 ครัง้ต่อความเขม้ขน้ของ
น ้าตวัอย่างฯ 

2.2.2 วิ ธีว ัดศักย์ไฟฟ้าโดยใช้ เครื่องไตเตรต
อตัโนมติั 
 ปิเปตต์น ้ าตัวอย่างมาตรฐาน 50 ml ใส่บีกเกอร์
พลาสติกของเครื่องไต เตรตอัตโนมัติ  จากนั ้น เติม
สารละลายบฟัเฟอร ์6 ml ลงในน ้าตวัอย่างฯ แลว้น าไปไต
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เตรตด้วยสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ โดยใช้เครื่องไต
เตรตอตัโนมัติ จดค่าแคลเซียมที่ได้จากเครื่องไตเตรต
อตัโนมตั ิจากนัน้น ามาเปรยีบเทยีบกบัค่าแคลเซยีมตัง้ตน้
ในน ้าตวัอย่างฯ และเปรยีบเทยีบความแม่นย าทีไ่ดใ้นแต่
ละวิธีการด้วยค่า %ไบอัส และค่า %CV โดยท าการ
ทดลองซ ้าจ านวน 3 ครัง้ต่อความเขม้ขน้ของน ้าตวัอย่างฯ
  

2.2.3 วิธีวดัค่าดชันีของสีโดยใช้แอพพลิเคชัน่ฯ 
 ปิเปตต์น ้าตวัอย่างมาตรฐาน 50 ml ใส่ขวดรูปชมพู่
ขนาด 125 ml จากนัน้เติมสารละลายบฟัเฟอร์ 6 ml และ
เติมสารละลายแอมโมเนียม เพอรพ์ูเลต 0.1 ml ลงในน ้า
ตวัอย่างฯ จากนัน้ไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐานอดีทีี
เอ โดยใชบ้วิเรตต ์เมื่อน ้าตวัอย่างฯเริม่มสีชีมพูอมม่วงให้
ใช้แอพพลิเคชัน่ฯ วัดค่าดัชนีของสีในน ้ าตัวอย่างฯ 
จนกระทัง่ค่า H มคี่าคงทีใ่ห้หยุดการไตเตรต ค านวณหา
ปรมิาณแคลเซียมที่ได้ จากนัน้น ามาเปรยีบเทยีบกบัค่า
แคลเซยีมตัง้ต้นในน ้าตัวอย่างฯ และเปรยีบเทียบความ
แม่นย าทีไ่ดใ้นแต่ละวธิกีารดว้ยค่า %ไบอสั และค่า %CV 
โดยท าการทดลองซ ้าจ านวน 3 ครัง้ต่อความเขม้ขน้ของ
น ้าตวัอย่างฯ 
 ก่อนที่จะท าการทดลองข้างต้นต้องท าการทดลอง
เบื้ อ งต้ น  เพื่ อห าจุ ด ยุ ติ ข อ งก ารไต เต รต  เมื่ อ ใช้
แอพพลเิคชัน่ฯนี้ โดยใช้น ้าตวัอย่างมาตรฐานที่มปีรมิาณ
ธาตุ แคลเซียม  100 ppm โดยน ้ าหนั ก  (วิธี เต รียม
เหมือนเดิม แต่ชัง่ Anhydrous CaCO3 0.1000 g และ
ปรบัปรมิาตรใหค้รบ 1,000 ml แทนและไม่ท าการเจอืจาง
น ้ าตัวอย่างฯ) ซึ่งมีข ัน้ตอนดังนี้  ปิเปตต์น ้ าตัวอย่าง
มาตรฐาน 50 ml ใส่บกีเกอร์พลาสติกของเครื่องไตเตรต
อตัโนมตัิ จากนัน้เติมสารละลายบฟัเฟอร์ 6 ml และเติม
สารละลายแอมโมเนียม เพอร์พูเลต 0.1, 0.3, 0.5 และ 
1.5 ml ลงในน ้าตวัอย่างฯ จากนัน้ไตเตรตดว้ยสารละลาย
มาตรฐานอดีทีเีอ โดยใชเ้ครื่องไตเตรตอตัโนมตัิ และถ่าย
วีดีโอ ขณะที่เครื่องไตเตรตฯท างาน จากนัน้น าวีดีโอที่
ได้ม าแปลงเป็นรูปภาพในแต่ละปริมาตรการเติม
สารละลายฯ แล้วใช้แอพพลเิคชัน่ฯวดัค่า HSV ในแต่ละ
ภาพ จากนัน้น ามาพลอ็ตกราฟระหว่างค่า H กบัปรมิาตร
สารละลายมาตรฐาน อดีทีเีอทีใ่ชใ้นแต่ละค่า เพื่อหาจุดยุติ
ของการไตเตรต แลว้น าจุดยุตทิีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบกบัจุด

ยุตทิีไ่ดท้างทฤษฎ ี
3. ผลการทดลองและการวิเคราะห ์
 รูปที่ 1 แสดงผลการหาจุดยุติของการไตเตรต เมื่อ
ใชแ้อพพลเิคชัน่ฯ จากรูปพบว่า จุดยุตคิอื จุดแรกทีค่่า H 
(Hue) เริม่มีค่าคงที่ ซึ่งจุดยุติที่ได้จากแอพพลเิคชัน่ฯ มี
ค่าใกลเ้คยีงกบัจุดยุติในทางทฤษฎ ีดงันัน้จุดยุตทิีไ่ดจ้าก
แอพพลิเคชัน่ ฯนี้ จะให้ค่ าแคลเซียมที่ แม่ นย าและ
น่าเชื่อถอื  
 รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดยุติ
ของแอพพลิเคชัน่ฯกับจุดยุติในทางทฤษฎี ส าหรบัน ้ า
ตวัอย่างมาตรฐานทีม่คี่าแคลเซยีมเท่ากบั 100 ppm จาก
รปูพบว่าปรมิาณการเตมิสารละลายแอมโมเนียม เพอรพ์ู
เลต มีผลต่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ โดยปรมิาณ
การเตมิทีใ่หค้วามแม่นย าและประหยดัทีส่ดุคอื 0.1 ml ซึง่
ให้ค่าจุดยุติ เท่ากับ 4.960 ml มีค่าใกล้เคียงกับจุดยุติ
ในทางทฤษฎทีีม่คี่า เท่ากบั 5.000 ml 
 

 
รปูที ่1 ค่า H ในแต่ละปรมิาตรสารละลายมาตรฐานอดีทีเีอทีใ่ช ้เมือ่

ใชน้ ้าตวัอย่างมาตรฐานทีม่คีวามเขม้ขน้ 100 ppm 
 

 
รปูที ่2 เปรยีบเทยีบจุดยุตขิองแอพพลเิคชัน่ฯกบัในทางทฤษฎ ี

 
 รปูที ่3, 4 และรูปที ่5 แสดงผลการทดลองในการหา
ค่าแคลเซยีมในน ้าตัวอย่างมาตรฐานทัง้ 3 ความเขม้ข้น 
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โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหจ์ุดยุตขิองการไตเตรตทัง้ 3 วธิกีาร 
จากรูปพบว่า วิธีวดัค่าดชันีของสโีดยใช้แอพพลเิคชัน่ฯ 
ให้ค่าเฉลี่ยของแคลเซียมที่ตรวจวัดได้ใกล้เคียงกับค่า
แคลเซียมตัง้ต้นมากที่สุด เมื่อเทียบกับอีก 2 วิธีการที่
เห ลือ  โดยมีค่ า เท่ ากับ 295.71.7, 495.90.0 และ 
596.50.0 ppm ตามล าดบัรองลงมาคอื วธิวีดัศกัยไ์ฟฟ้า
โดยใช้เครื่องไตเตรตอัตโนมัติ  ซึ่ งให้ค่ าเฉลี่ยของ
แ ค ล เซี ย ม เท่ า กั บ  291.60.6, 494.90.7 แ ล ะ 
594.10.8 ppm ตามล าดับ  ส่วนวิธีสังเกตสีโดยใช้
พนักงาน ให้ค่าเฉลี่ยของแคลเซียมเท่ากบั 293.67.4, 
483.15.3 และ 579.613.0 ppm ตามล าดบั 
 

 
รปูที ่3 ค่าแคลเซยีมโดยเฉลีย่ของแต่ละวธิกีาร เมือ่ใชน้ ้าตวัอย่าง

มาตรฐานทีม่คีวามเขม้ขน้ 300 ppm 
 

 
รปูที ่4 ค่าแคลเซยีมโดยเฉลีย่ของแต่ละวธิกีาร เมือ่ใชน้ ้าตวัอย่าง

มาตรฐานทีม่คีวามเขม้ขน้ 500 ppm 
 

 
รปูที ่5 ค่าแคลเซยีมโดยเฉลีย่ของแต่ละวธิกีาร เมือ่ใชน้ ้าตวัอย่าง

มาตรฐานทีม่คีวามเขม้ขน้ 600 ppm 
 

 รูปที่  6 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า
สมัประสิทธิค์วามผันแปร (%CV) ที่ปริมาณแคลเซียม
ต่างๆ กนัของแต่ละวธิกีาร ส าหรบัน ้าตวัอย่างมาตรฐานที่
มีค่าแคลเซียมเท่ากับ 300, 500 และ 600 ppm พบว่า
วิธีการวัดค่าดัชนีของสีโดยใช้แอพพลิเคชัน่ฯ  มีค่า
สมัประสทิธิค์วาม ผนัแปร (%CV) โดยภาพรวมน้อยทีสุ่ด
เท่ากบั 0.6%, 0.0% และ 0.0% ตามล าดบั รองลงมาคอื 
วิธีวัดศักย์ไฟฟ้าโดยใช้เครื่องไตเตรตอัตโนมัติ  ซึ่งให้
ค่า %CV เท่ากบั 0.21%, 0.14% และ 0.13% ตามล าดบั 
ขณะที่วิธีสงัเกตสีโดยใช้พนักงานมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 
2.5%, 1.1% และ 2.2% ตามล าดบั  
 รปูที ่7 แสดงผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่ารอ้ยละ
ของความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย (%ไบอสั) ของแต่ละ
วิธีการ ส าหรับน ้ าตัวอย่างมาตรฐานที่มีค่าแคลเซียม
เท่ากับ 300, 500 และ 600 ppm ตามล าดับ พบว่า วิธี
สงัเกตสโีดยใช้พนักงาน ให้ค่า %ไบอสั มคี่าเพิ่มขึน้และ
คงที่ เมื่อค่าเป้าหมายมีค่าเพิ่มจาก 300 เป็น 500 ppm 
และมคี่าคงทีท่ี ่600 ppm ดงันี้ -2.1%, -3.4% และ -3.4% 
ของเป้าหมาย ตามล าดบั ขณะที่วธิวีดัศกัย์ไฟฟ้าโดยใช้
เครื่องไตเตรตอัตโนมัติ ให้ค่า %ไบอัส ลดลงและคงที ่
เท่ ากับ -2.8% ,        -1.0% และ -1.0% ตามล าดับ 
ส าหรับวิธีการวัดค่าดัชนีของสีโดยใช้แอพพลิเคชัน่ฯ 
พบว่า ค่า %ไบอัส มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนคือ -
1.4%, -0.8% และ -0.6% ตามล าดบั เมื่อค่าเป้าหมายมี
ค่าสูงขึ้น ทัง้นี้  เพราะว่าที่ปริมาณการเติมสารละลาย
แอมโมเนียม เพอร์พูเลตเท่ากนั น ้าตัวอย่างฯที่มีความ
เขม้ขน้สูงกว่า จะให้สทีี่มคีวามชดัเจนมากกว่า จงึท าให้
ค่า %ไบอสั ของน ้าตัวอย่างมาตรฐานที่มีค่าแคลเซียม 

293.6 ±7.4 291.6 ±0.6
295.7 ±1.7
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วิธีการท่ีใช้พิจารณาจดุยติุ
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วิธีการท่ีใช้พิจารณาจดุยติุ
พนกังาน เครื่องไตเตรตฯ แอพพลเิคชัน่ฯ 
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วิธีการท่ีใช้พิจารณาจดุยติุ
พนกังาน เครื่องไตเตรตฯ แอพพลเิคชัน่ฯ 

ค่าแคลเซียมตัง้ต้น 300 ppm 

ค่าแคลเซียมตัง้ต้น 500 
ppm 

ค่าแคลเซียมตัง้ต้น 600 
ppm 
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600 ppm มคี่าน้อยกว่าที ่500 และ 300 ppm    
 

 
รปูที ่6 เปรยีบเทยีบค่า %CV ทีป่รมิาณ Ca ต่างๆ ของแต่ละ

วธิกีาร 
 

 
รปูที ่7 เปรยีบเทยีบค่า %ไบอสั ทีป่รมิาณ Ca ต่างๆ ของแต่ละ

วธิกีาร 
 
 รูป ที่  8 แ ละ  รูป ที่  9 แสด งผลการวิ เค ราะห์
เปรียบเทียบความแม่นย าที่ได้ของแต่ละวิธีการ โดย
พิจารณาจากค่า    ร้อยละของความคลาดเคลื่อนจาก
เป้าหมาย (%ไบอสั) และค่าสมัประสทิธิค์วามผนัแปร (%
CV) ของการวดัโดยรวมเฉลีย่ ตามล าดบั พบว่า วธิวีดัค่า
ดชันีของสโีดยใชแ้อพพลเิคชัน่ฯ ใหค้่าความแม่นย ามาก
ทีสุ่ด โดยใหค้่าเฉลีย่โดยรวมของ      %ไบอสั และ %CV 
ของการตรวจวัดค่าแคลเซียม เท่ากับ               -
0.90.4% และ 0.2% ตามล าดับ รองลงมาคือ วิธีวัด
ศกัยไ์ฟฟ้าโดยเครื่องไตเตรตอตัโนมตัิ ซึ่งมรีาคาสูง เมื่อ
เทียบกับ 2 วิธีการที่เหลือ ให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมของ %
ไบ อัส  แ ล ะ  % CV เท่ ากับ  -1.61.0%  และ  0.2% 
ตามล าดบั ขณะทีว่ธิสีงัเกตสโีดยพนกังานใหค้วามแมน่ย า
ต ่ าที่ สุ ดคือ       -3.00.7%  และ 2.0%  ตามล าดับ 

เนื่องจากวิธีนี้ใช้พนักงานในการระบุสทีี่จุดยุติ ซึ่งสเีป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได ้
เหมอืนกบัวธิวีดัค่าดชันีของสโีดยใชแ้อพพลเิคชัน่ฯ และ
วธิีวดัศกัย์ไฟฟ้าโดยเครื่องไตเตรตอตัโนมตัิ ที่วดัค่า H 
และค่าศกัย์ไฟฟ้า ตามล าดบั ในการระบุจุดยุติแทนการ
สงัเกตสดีว้ยตา ซึง่ทัง้สองค่าเป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ ท าให้
ค่าทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์คีวามแม่นย ามากกว่าวธิสีงัเกต
สโีดยพนกังาน 

 

  
รปูที ่8 เปรยีบเทยีบค่า %ไบอสัของเป้าหมายโดยเฉลีย่ ในแต่ละ

วธิกีาร 

 
 รปูที ่9 เปรยีบเทยีบค่า %CV ของการวดัโดยเฉลีย่ ในแต่ละ

วธิกีาร 
 
4. สรปุผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 1) จุดยุตขิองการไตเตรตทีไ่ดจ้ากแอพพลเิคชัน่ฯ มี
ค่าใกลเ้คยีงกบัจุดยุตใินทางทฤษฎ ีซึง่สามารถหาไดจ้าก
จุดแรกที่ค่า H (Hue) เริม่มีค่าคงที่ โดยปรมิาณการเติม
สารละลายแอมโมเนียม เพอร์พูเลตที่ 0.1 ml จะให้ค่า
แม่นย าและประหยดัทีส่ดุ 
 2) วิธีวัดค่าดัชนีของสีโดยใช้แอพพลิเคชัน่ฯ ให้
ค่าเฉลีย่ของแคลเซยีมมแีนวโน้มเขา้ใกลค้่าเป้าหมายของ
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วิธีการท่ีใช้พิจารณาจดุยุติ

พนกังาน เครื่องไตเตรตฯ แอพพลเิคชัน่ฯ 
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ค่าแคลเซยีมตัง้ต้นมากขึน้และมากที่สุด คอื 295.71.7, 
495.90.0 และ 596.50.0 ppm หรอืมีค่าคลาดเคลื่อน
จากเป้าหมาย (%ไบอัส) คิดเป็นร้อยละ -1.4%, -0.8% 
และ -0.6% ส าหรับน ้ าตัวอย่างมาตรฐานที่มีปริมาณ
แคลเซียม เท่ากับ 300, 500 และ 600 ppm ตามล าดับ 
รองลงมาคอื วธิวีดัศกัยไ์ฟฟ้าโดยเครื่องไตเตรตอตัโนมตัิ 
และวธิสีงัเกตสโีดยพนกังาน 
 3) วธิวีดัค่าดชันีของสฯี ใหค้่าความแม่นย ามากทีสุ่ด 
โดยใหค้่าเฉลีย่โดยรวมของ %ไบอสั และ %CV ของการ
วดั เท่ากบั -0.90.4% และ 0.2% ตามล าดบั รองลงมา
คอื วธิวีดัศกัย์ไฟฟ้าโดยเครื่องไตเตรตอตัโนมตัิ และวิธี
สงัเกตสโีดยพนกังาน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (QFD) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปัง
กระเทียมของโรงงานตัวอย่างที่เป็นผู้ผลิตขนมปังกระเทียมขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่เหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขั้นตอนการศึกษาโดยน าความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้า จ านวน 
384 คน มาเป็นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาท าการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพส าหรับการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
จากการแปลงค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความส าคัญของความต้องการ (IMP) เป็นความต้องการทางเทคนิค จากนั้น 
ค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญของข้อก าหนดทางเทคนิคสมบูรณ์ (ATRI) ค่าน้ าหนักความส าคัญโดยเปรียบเทียบ 
(RTRI) และท าการคัดกรองเพื่อให้ได้ข้อก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียม เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้น ามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับโรงงาน เพื่อรองรับและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญของปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียม ได้แก่ เอกลักษณ์
ของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สะอาดสดใหม่ และความปลอดภัยถูกหลักอนามัย จากนั้นน าไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และน าไปทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยพบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ผลที่
ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้จะน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียม ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันได้ 
ค าหลัก  เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียม 
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Abstract 
This research represents the application of quality function deployment (QFD) technique for 

product development: a case study of small garlic bread manufacturer. The objective of this research 
was to determine the specifications of garlic bread product. The users’ opinions were carried out by 
the 384 consumers and transforming these requirements into technical specifications, calculating the 
average conversion rate of the important rating (IMP), the absolute technical requirement Importance 
(ATRI), the relative technical requirement importance (RTRI) and then screening for the specification of 
garlic bread product. The research studies indicated that there were four characteristics of specifications 
as follows: packaging identity, packaging pattern, fresh and clean product, and safety and hygienic 
product. After development the product as of consumer requirement and satisfaction assessment, 
the consumers’ overall satisfaction was high level. The results obtained from this research will be 
used to develop garlic bread product for manufacturer as well as the development of product in 
other industries. 
Keywords:  Quality function deployment, Product development, Garlic bread product 
 

เทคนิคการแปลงหน้าที่ เชิ งคุณภาพ (Quality 
Function Deployment; QFD) เป็ น เทคนิ คที่ ช่ วยสร้าง
ความเชื่อมโยงทางคุณภาพระหว่างลูกค้าและผู้ผลิตได้อย่างมี
ระบบ โดยสร้างความเชื่อมั่นว่าการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
ตรงประเด็น จึงช่วยลดเวลาในการด าเนินการและต้นทุน
ด าเนินการโดยรวม การน าเทคนิคการแปลงหน้าที่ เชิง
คุณภาพมาใช้นั้น เป็นการให้ความส าคัญกับลูกค้าเพื่อให้
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด เพราะ
ในปัจจุบันมีสินค้าต่างๆ มากมายหลายประเภท ย่อมท าให้
ต้องหากลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อที่จะอยู่รอดทางธุรกิจ ดังนั้น 
ลูกค้าจึงเป็นผู้ที่ส าคัญส าหรับองค์กรเป็นอย่างมาก   

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีการน า
เทคนิค QFD มาช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อออกแบบหรือ
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ต่ างๆ  เช่น  อาหาร เครื่ อ งแต่ งกาย 
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจัยที่ผ่านมาที่น าเทคนิคนี้
ไปประยุกต์ใช้ เช่น การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมปั ง เพื่ อ สุ ขภ าพ  [1] ก ารป ระยุ กต์ ใช้ เพื่ อ ค้ นห า
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ส าหรับการออกแบบอุปกรณ์เฝ้าระวัง
ผู้ป่วย [2] การประยุกต์ใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ตกแต่งห้องในเรือตรวจการณ์ [3] เป็นต้น อีกทั้งยัง
น ามาใช้กับธุรกิจการให้บริการ เช่น การประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาระบบการฝึกอบรม [4] การประยุกต์ใช้เพื่อค้นหา
คุณลักษณะระบบต้นแบบเพื่อการท านายผลผลิตพืชไร่ [5]  
การประยุกต์ใช้ในงานการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อการจัดการ
สารเคมีของโรงงานผลิตเครื่องส าอาง [6] เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่า การน าเทคนิค QFD มาใช้ในการวิเคราะห์
ความต้องการจากผู้ใช้จะส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงมากขึ้น 
  ในส่วนของโรงงานผลิตขนมปังกระเทียมขนาดย่อม
แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีที่น ามาใช้เป็นกรณีศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความน่าสนใจหรือมีลักษณะไม่โดดเด่น ซึ่งอาจจะท าให้สินค้า
ไม่ได้รับความนิยมมากพอควร ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ใน
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงน าเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียมของโรงงานตัวอย่าง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่เหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาในครั้งนี้สอดคล้องกับ
ความต้องการและเป็นที่ประทับใจของลูกค้ามากที่สุด 
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2. วิธีด าเนินงานวิจัย 
  ขั้นตอนการศึกษาโดยน าความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้า จ านวน 384 คน มา
เป็นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาท าการแปลงหน้าที่
เชิงคุณภาพส าหรับการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
  จากการแปลงค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความส าคัญของ
ความต้องการ (IMP) เป็นความต้องการทางเทคนิค จากนั้น 
ค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญของข้อก าหนดทางเทคนิค
สมบูรณ์  (ATRI) ค่าน้ าหนักความส าคัญโดยเปรียบเทียบ 
(RTRI) และท าการคัดกรองเพื่อให้ได้ข้อก าหนดคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ ์ซึ่งแสดงวิธีการด าเนินงานวิจัยได้ ดังนี้ 

1.  ศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงงานผลิตขนมปัง
กระเทียมในจังหวัดสระบุรีที่ใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อส ารวจ
รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่าย ณ ปัจจุบัน  

2.  ออกแบบแบบสอบถามส าหรับใช้ในการศึกษา
เสียงความต้องการของผู้บริโภค  (Voice of Customer; 
VoC) โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  คุณลักษณะด้าน
ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์ คุณลักษณะด้าน
ความสะดวก และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและการ
เก็บรักษา ซึ่งแบ่งกลุ่มย่อยได้ 10 ปัจจัย รวมข้อค าถามทั้งสิ้น 
30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการประยุกต์ใช้แบบสอบถามจาก [1] 
โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
 2.1 คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 
ปัจจัยย่อย ได้แก่ คุณค่าทางอาหาร รสชาติของสินค้า และ
ความสะอาดสดใหม่ 
 2.2 คุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 
ปัจจัยย่อย ได้แก่ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เอกลักษณ์ของ
บรรจุภัณฑ์ และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ 
 2.3 คุณลักษณะด้านความสะดวกต่อการใช้งาน 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ พกพาสะดวก และเปิด
รับประทานได้ง่าย 
 2.4 คุณลักษณะด้านความปลอดภัยและการเก็บ
รักษา ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความปลอดภัย 
ถูกหลักอนามัย และระยะเวลาการเก็บรักษา 

3.  น าแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
หาความต้องการจากผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่
เข้ามาซื้อสินค้า จ านวน 384 คน 

4.  หาค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่มี
ต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยให้คะแนนความส าคัญ
แบบสเกล 5 ระดับ จากนั้นหาค่าเฉลี่ยค่าน้ าหนักความส าคัญ
ขอ งค วาม ต้ อ งก าร  (Important Rating; IMP) ใน บ้ าน
คุณภาพ แต่เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นการ
เลือกให้ระดับคะแนน ผลคะแนนที่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 
(Geometric Mean) [1] ดังสมการที่ 1 

 

Geometric Mean = √𝑁1𝑥𝑁2𝑥𝑁3𝑥 … 𝑥𝑁𝑛
𝑛         (1) 

 

เมื่อ N = ค่าของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
   n = จ านวนข้อมูล 

5.  ประยุกต์ใช้เทคนิค QFD จากการแปลงระดับความ
ความต้องการให้อยู่ในรูปแบบการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ 
ด้วยการจัดล าดับความส าคัญโดยเปรียบเทียบความเกี่ยวเนื่อง
หรือความต้องการเชิงเทคนิคมาแปลงเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ของส่วนประกอบ โดยการหาค่าน้ าหนักความส าคัญของ
ข้ อก าหนดทางเทคนิ คสั มบู รณ์  (Absolute Technical 
Requirement Importance; ATRI) ดังสมการที่ 2 

 

  ATRI = ∑(Relation Scale x IMP)           (2) 
 

เมื่อ Relation Scale = ค่าความสัมพันธ์ของความ
ต้องการเชิงเทคนิคต่อความต้องการของผู้บริโภค 
และน ามาหาค่าน้ าหนักความส าคัญ โดยเปรียบเทียบ 
(Relative Technical Requirement Importance; RTRI) 
แล้วน ามาแปลงค่าให้อยู่ในรูประดับคะแนนระหว่าง 1-5 ของ
แต่ละปัจจัย เพื่อจัดล าดับและคัดกรองความต้องการเชิง
เทคนิค [5] จนได้คุณลักษณะความต้องการของผู้บริโภคที่มี
ต่อหน้าที่หลักของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียม  
เมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้บริโภคกับ
คุณลักษณะทางกายภาพแสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้บริโภค 
กับคุณลักษณะทางกายภาพ 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงถึงการให้ระดับความส าคัญของ
แต่ละปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียม ซึ่ง
พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ใน
ล าดับที่มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์  (คะแนน 4.55) มีรูปแบบที่สวยงาม  (คะแนน 
4.53) และมีความสะอาด สดใหม่ (คะแนน 4.42) ดังนั้น ใน
การให้คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า
กับข้อก าหนดทางเทคนิคจึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างล าดับ
ความต้องการของลูกค้าในเชิงเทคนิค 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยค่าน้ าหนักความส าคัญของความต้องการโดยเรียง
ตามล าดับความส าคัญ 

ล าดับ IMP 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียม 
1 4.55 มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
2 4.53 มีรูปแบบที่สวยงาม 
3 4.42 มีความสะอาด สดใหม ่
4 4.38 มีรสชาตทิี่ดี รสชาติถูกปาก  
5 4.32 มีความปลอดภัยเมื่อรับประทาน 
6 4.26 มีประโยชน์และสารอาหาร 
7 4.20 มีความน่าสนใจและง่ายต่อการจดจ า 
8 4.18 บรรจุภัณฑ์มีความคงทนแข็งแรง 
9 4.05 เปิดรับประทานได้ง่าย 
10 4.02 บอกรายละเอียดสินค้าถูกต้องเข้าใจง่าย 
11 3.95 อายุของผลิตภัณฑ์เก็บได้นาน 
12 3.92 สามารถพกพาได้สะดวก 

  

 เมื่อท าการค านวณค่าต่างๆ ข้างต้นทั้งหมดมาใส่ลงใน
บ้านคุณภาพ และเมื่อพิจารณาคะแนนรวมของค่าน้ าหนัก
ความส าคัญโดยการเปรียบเทียบจากตารางที่  2 พบว่า 
ข้อก าหนดทางเทคนิคที่มีความส าคัญเรียงตามล าดับ คือ 
ด้านเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ มีคะแนนมากที่สุด หรือ
หมายถึง การมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่น ไม่ซ้ ากับ
ตราสินค้าอื่น รองลงมา คือ ด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง
หมายถึง การออกแบบที่สวยงาม รูปทรงแปลกใหม่ มีความ
ทันสมัย ด้านผลิตภัณฑ์สะอาดสดใหม่ ซึ่งหมายถึง การผลิต
และการบรรจุมีความสะอาด ผลิตใหม่ สินค้าไม่ตกค้าง ด้าน
ความปลอดภัยถูกหลักอนามัย ซึ่งหมายถึง การผลิตมีความ
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานอาหารที่ก าหนด ด้านรสชาติ
ของสินค้า ซึ่งหมายถึง มีรสชาติที่อร่อย ถูกปากผู้บริ โภค
โดยทั่วไป ด้านคุณค่าทางอาหาร ซึ่งหมายถึง การคงไว้ซึ่ง
สารอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย และด้านอื่นๆ 
ที่รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้านความแข็งแรงของบรรจุ
ภัณฑ์ ด้านการเปิดรับประทานได้ง่าย ด้านระยะเวลาการเก็บ
รักษา และด้านการพกพาสะดวก ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 การจัดล าดับค่าน้ าหนักความส าคัญโดยการเปรียบเทียบของ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ ใช้งานและค่าระดับน้ าหนัก
ความส าคัญของความต้องการเชิงเทคนิค 

คุณลักษณะของ
ส่วนประกอบ 

ค่าน  าหนัก ค าอธิบาย 

คุณค่าทางอาหาร  7.53 การคงไว้ซึ่งสารอาหารที่มี
คุณค่าและประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

รสชาติของสินค้า  
 

7.67 มีรสชาติที่อร่อย ถูกปาก
ผู้บริโภคโดยทั่วไป 

ความสะอาดสดใหม ่ 8.85 การผลิตและการบรรจุมี
ความสะอาด ผลิตใหม่ 
สินค้าไม่ตกค้าง 

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์  8.97 การออกแบบที่สวยงาม 
รูปทรงแปลกใหม่ มีความ
ทันสมัย 

เอกลักษณ์ของ 
บรรจุภัณฑ์  

10.19 การมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
มีความโดดเด่น ไม่ซ้ ากับ
ตราสินค้าอื่น  

ความแข็งแรงของ 
บรรจุภัณฑ์ 

7.12 บรรจุภัณฑ์มีการใช้วัสดุที่
มีความคงทนแข็งแรง 
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คุณลักษณะของ
ส่วนประกอบ 

ค่าน  าหนัก ค าอธิบาย 

พกพาสะดวก  
 

6.25 ข น าด สิ น ค้ า ส าม ารถ
พกพาได้ง่าย 

เปิดรับประทานได้ง่าย 6.88 การออกแบบให้สามารถ
เปิดรับประทานได้ง่าย 

ความปลอดภัย 
ถูกหลักอนามัย  

8.01 การผลิตมีความปลอดภัย
เป็ น ไป ตามมาตรฐาน
อาหารที่ก าหนด 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 6.64 สินค้ามีอายุการเก็บรักษา
ได้ระยะเวลานาน 

 
  ภายหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามผลการค้นหา
คุณลักษณะที่ เหมาะสมจากการประยุกต์ใช้ เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมปังกระเทียมของโรงงานตัวอย่างแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า จ านวน 384 คน โดยอาศัย
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมปังกระเทียม ซึ่งผลคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.31) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ขนมปังกระเทียม 

ด้านที่ท าการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์  4.41 ระดับมาก 
ด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์  4.32 ระดับมาก 
ด้านผลิตภัณฑ์สะอาดสดใหม่ 4.15 ระดับมาก 
ด้านความปลอดภัยถูกหลัก
อนามัย 

4.33 ระดับมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.31 ระดับมาก 

 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียม เพื่อให้การพัฒนา
ในครั้งนี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ซ่ึง
พบว่า ความต้องการทางเทคนิคที่มีความส าคัญ 4 ล าดับแรก 
คือ ด้านเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ด้านรูปแบบของบรรจุ

ภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์สะอาดสดใหม่ และด้านความปลอดภัย
ถูกหลักอนามัย ดังนั้น นักวิจัย หรือสถานประกอบการ ที่
ต้องการน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ขนมปังกระเทียมหรือผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคนั้น ผลิตภัณฑ์ขนมปัง
กระทียมควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่น ไม่ซ้ ากับ
ตราสินค้าอื่น บรรจุภัณฑ์ควรมีการออกแบบที่สวยงาม 
รูปทรงแปลกใหม่ มีความทันสมัย การผลิตและการบรรจุต้อง
มีความสะอาด มีการผลิตใหม่ สินค้าไม่ตกค้าง อีกทั้ง การ
ผลิตสินค้าต้องที่มีความปลอดภัยและถูกหลักอนามัยตาม
มาตรฐานอาหารที่ก าหนด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ความร่วมมือจากสถานประกอบการ คุณศุภาวรรณ ทวิมังสะ 
ที่ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เป็นกรณีศึกษา ขอขอบคุณ
นางสาวสุกัญญา จรุญแสง นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์โสภา และ
นางสาวสุนิดา จันทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในการท า
แบบสอบถามจนการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีศ้ึกษาคุณภาพการผลิตน้ าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิทประเภทน้ าดื่มถัง (ชนิดเติม) ท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง 

3 จุด คือ น้ าดิบ (น้ าประปา) หัวจ่ายน้ าดื่มบรรจุถัง และน้ าดื่มบรรจุถัง มาวิเคราะห์หาค่า PH (Unite) ปริมาณคลอไรด์ 
(mg/l) ความกระด้างทั้งหมด (mg/l) และระดับจุลินทรีย์ (Colonise/ml) จากการเก็บข้อมูลผลตรวจสอบคุณภาพน้ า
ประจ าเดือนก่อนปรับปรุง พบว่า PH (Unite) น้ าประปา ไม่ได้มาตรฐานน้ าบริโภค ไม่อยู่ระหว่าง 6.5-8  กับ ความ
กระด้างทั้งหมด (mg/l) ในถังน้ าเรซิ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานมีค่ามากกว่า 100 mg/l จากการคัดเลือกปัญหากระบวนการ
ผลิตน้ าดื่มบรรจุถัง โดยใช้แผนผังเช่ือมโยงกลุ่ม (Affinity Diagrams) และแผนผังพาเรโต (Parato Diagram) ปรับปรุง
คุณภาพให้น้ าดื่มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าบริโภคบรรจุภาชนะปิดสนิท โดยการปรับปรุงกระบวนการผลติ และขั้นตอนการ
ท างาน 
ค้าหลัก : เทคนิคการควบคุมกระบวนการสถิติ เครื่องมือคุณภาพ ไคเซ็น 
 

Abstract 
This research studies the production quality drinking water containers sealed type water tank 

(filled type) the randon sampling point is 3 raw water. (water supply) head pay drinking water 
containing tank and water tank container to the PH (Unite) the quantity of chloride (mg / L) total 
hardness. (mg / L) and levels of microorganisms (Colonise / ml) from the data the water quality check 
period before improvement, it was found that the PH (Unite) water. Standard of drinking water. Is not 
between 6.5-8 with total hardness (mg / L) in water resin than the standard criteria than the 100 mg / 
L. The selection process from problem drinking water containing tank. Using the schematic link group 
(Affinity Diagrams) and Pareto Diagram (Parato Diagram) improve the quality of water in the drinking 
water standard containers are closed. By improving the production process and procedure. 
Keywords:  statistical process control (SPC),   Quality Control, Kaizen 
 1. บทน้า 

 อุตสาหกรรมน้ าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิทในประเทศ
ไทย มีมูลค่าตลาดกว่า 32,000 ล้านบาท/ปี คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด ที่ซื้อน้ าดื่ม

บริโภค ส่วนร้อยละ 70 ของประชาชนยังบริโภคน้ าดื่มจาก 
แหล่งน้ าธรรมชาติ และน้ าประปาต้มสุข ปัจจุบันพบปัญหา
ภัยแล้งเพิ่มสูงขึ้นแต่ละปี และสภาพแวดล้อมจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ประสบปัญหามลพิษทางน้ า อุตสาหกรรมน้ าดื่ม
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บรรจุภาชนะปิดสนิทมีแนวโน้ม เจริญเติบโตมากขึ้น 
นอกจากนี้ประชาชนส่วนมากยังนิยมใช้น้ าดื่มบรรจุภาชนะ
ปิดสนิทในเทศกาลงานต้อนรับแขกตามประเพณีต่าง ๆ เช่น
งานบุญ งานแต่ง งานเลี้ ยง เป็นต้น ธุรกิจน้ าดื่ ม เป็น
อุตสาหกรรมสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ การลงทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์เริ่มต้นไม่สูงมาก ราคาประมาณ 
300,000-400,000 บาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย
หลายรายในท้องถิ่นให้ความสนใจลงทุนประกอบกิจการ การ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิทใน
ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และหน่วยงาน
ราชการ การแข่งขันทางการค้าที่สูงท าให้ผู้ประกอบการต้อง
ผลิตสินค้า ให้ตรงตามความต้องการลูกค้า และควบคุม
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมน้ าดื่ม ผู้วิจัยศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม การวิ เคร าะห์หาค่า PH 
วิ เคราะห์ค่าสารละลายในน้ า  วิ เคราะห์ค่าโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย การลดปริมาณของเสียกระบวนการผลิตน้ าดื่ม
บรรจุภาชนะปิดสนิท โดยใช้เทคนิคการควบคุมกระบวนการ
สถิติ  เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด  และไคเซ็น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุ
ภาชนะปิดสนิท กรณีศึกษา น้ าดื่มบรรจุถัง (ชนิดภาชนะ
หมุนเวียน) 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษากระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท  
โดยน าน้ าประปาจากสถานี ส่ งน้ าบา ง เ ขน  มาผ่ าน
กระบวนการกรองระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส ระบบยูวี และ
ระบบโอโซน ในข้ันตอนกระบวนการบรรจุน้ าดื่ม แบ่งภาชนะ
บรรจุได้เป็น 2 แบบ คือภาชนะใหม่ และภาชนะหมุนเวียน 
การตรวจสอบคุณภาพน้ ามีการเก็บตัวอย่างแบบรายเดือน 
สุ่มเก็บตัวอย่าง 5 จุด แต่จะศึกษาเฉพาะ 3 จุดที่เกี่ยวข้องกับ
น้ าถัง คือ น้ าดิบ (น้ าประปา) หัวจ่ายน้ าดื่มบรรจุถัง และน้ า
ดื่มบรรจุถั ง   ในงานวิจัยนี้ผู้ วิจัยศึกษาเฉพาะภาชนะ
หมุนเวียน ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร และขนาด 20 ลิตร โดยใช้
เทคนิคการควบคุมกระบวนการสถิติ เครื่องมือคุณภาพ 7 
ชนิด และไคเซ็น 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุภาชนะปิด
สนิท กรณีศึกษา น้ าดื่มบรรจุถัง (ชนิดภาชนะหมุนเวียน) โดย
ใช้เทคนิคการควบคุมกระบวนการสถิติ (SPC) เก็บรวมรวบ
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด การ
แก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการท างาน ช่วยศึกษา
สภาพทั่วไปของปัญหา การเลือกปัญหา การส ารวจสภาพ
ปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา 
ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดท า
มาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ใช้ 
แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram) แผนภูมิการไหล
ของ (Flow Chart) แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) แผนผัง
พาเรโต (Pareto Diagram) แผนผังก้างปลา (Fish bone 
Diagram) และกราฟ (Graph)  
 ไ ค เ ซ็ น  (Kaizen) คื อ  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ก า ร
เปลี่ยนแปลงในที่นี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ดีขึ้น จะ
เรียกว่าเป็น การปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  

5. ขั นตอนการด้าเนินการ 
 การศึกษาระบบการผลิตน้ าดื่ มตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีรูปแบบการกรองน้ าหลายแบบ 
ผู้วิจัยศึกษาในกรณีที่ใช้ระบบเครื่องกรองน้ าแบบระบบรี
เวอร์ส ออสโมซิส ระบบยูวี และระบบโอโซน ในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตจะมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา 
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6. ศึกษาข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
 ผลติภัณฑ์ที่ผลิตของสถานท่ีประกอบการที่สนใจศึกษา 
การปรับปรุงคุณภาพมี 2 ขนาด คือ 18.9 ลิตร และ 20 ลิตร  
การศึกษาวิจัยนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต 
ภาพรวมของสถานที่ผลิตน้ าดื่ม เพื่อจัดจ าหน่ายให้บุคคลกร
ในสถานประกอบการ และใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดลองผลิต
น้ าดื่มสาธิตให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนรู้กระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม โดยกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 6.1 กระบวนการ เครื่ องกรองน้ าดื่ มด้ วยระบบ 
RO+UV+OZENE มีขั้นตอนดังนี้ 

 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการปรับคุณภาพน้ าก่อนปรับปรุง 

 จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน ้าไม่มีการตรวจสอบภายในกระบวนการกรอง  
 6.2 กระบวนการบรรจุน ้าด่ืมชนิดถัง 
 ในกระบวนการผลิตน ้าด่ืมชนิดถังเติมหมุนเวียน จะมี
ขั นตอนการบรรจุที่แตกต่างจากน ้าด่ืมประเภทภาชนะใหม่
เนื่องจากจะต้องมีการคัดแยกถังก่อนท้าความสะอาด โดยมี
ขั นตอนในกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง ดังนี  

 
 

รูปที่ 3 ขั นตอนการบรรจุน ้าดืม่ถัง 

 

7. สภาพปัญหาปัจจุบัน 
 การเก็บข้อมูลอัตราก าลังการผลิต น้ าดื่มบรรจุถังของ
สถานประกอบการกรณีศึกษา ระบบเครื่องกรองน้ าดื่มมี
อัตราก าลังการผลิตน้ า 10,000 ลิตร/วัน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บข้อมูลค่าประสิทธิภาพการผลิตน้ าดื่มบรรจุถังก่อน
ปรับปรุงได้ผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ าดื่มถังก่อนปรับปรุง 
 

เดือน ยอดการสัง่ผลิต ผลิตจรงิ % ค่าประสิทธิภาพ 
ม.ค.-59 5000 4922 98.44 
ก.พ.-59 2200 1593 72.41 
มี.ค.-59 2200 1997 90.77 
เม.ย.-59 1800 1445 80.28 
พ.ค.-59 2200 1873 85.14 
มิ.ย.-59 4000 1873 46.83 

รวม 17400 13703 78.75 

 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
มีค่าต่ าที่สุดในช่วงเดือนเมษามิถุนายน 2559 สภาพปัญหาที่
ส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80  
 

8. การจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา  
 คุณภาพน้ าดื่ มที่ ส่ งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต จากสถานประกอบกิจการกรณีศึกษาผู้
ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูล และระดมความคิดร่วมกับ
ผู้ปฏิบัติงานหน้างานจริง อีก 11 ท่าน โดยใช้เครื่องมือ
แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram) และจัดล าดับ
ความส าคัญด้วยแผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) 
 8.1 แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram) 
 การระดมความคิดร่วมกับผู้ปฏิบัติงานหน้างานจริงอีก 
11 ท่าน เกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตต่ า ได้
ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 ผลสรุปกิจกรรมระดมความคิดด้วยแผนผังกลุ่มเครือญาติ 
 

ล าดับ หัวเรื่อง จ านวนบัตรค าทีเ่กี่ยวข้อง 
1 การจัดส่งไม่ตรงตามความต้องการ 2 
2 ข้ันตอนงานไม่ชัดเจน 63 
3 คุณภาพน้ า 70 
4 ไม่มีแผนการผลิต 5 
5 ภาชนะบรรจ ุ 10 
6 ไม่มีแผนการควบคุมก าลงัคน 9 
7 เครื่องจักรเก่ามาก 4 
8 อื่นๆ 3 

 

 จากตารางที่ 2 เป็นการจัดอันดับความส าคัญข้อมูลเชิง
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คุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือคุณภาพแบบ
ใหม่ จากการท าการรวบรวมบัตรค าจากพนักงาน 11 ท่าน 
และใบตรวจสอบการรับสินค้าจากลูกค้า 5 ท่าน (ในช่วง 6 
เดือน) น ามาเขียนลงความเห็นบัตรค าทั้งหมด 166 ใบ จาก
บัตรค าทั้งหมดร่วมกันจัดกลุ่มได้ 8 กลุ่ม ดังตารางที่ 3 และ
น าข้อมูลมาจัดอันดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้แผนผัง
พาเรโต (Pareto Diagram) 
 8.2 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) 
 ผู้ศึกษาจัดอันดับความส าคัญของข้อมูลที่ได้จากตาราง
ที่ 2 โดยสร้างตารางใหม่เรียงล าดับข้อมูลจากมากไปหาน้อย 
และแก้ไขปัญหาตามหลักการพาเรโต กฎ 80/25 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ตามหลักการพาเรโต 
 

ล าดับ หัวเรื่อง 
จ านวนบัตรค าที่

เกี่ยวข้อง 
ความถ่ีสะสม %ความถ่ีสะสม 

1 คุณภาพน้ า 70 70 42.17 
2 ข้ันตอนงานไม่ชัดเจน 63 133 80.12 
3 ภาชนะบรรจ ุ 10 143 86.14 
4 ไม่มีแผนการควบคุมก าลงัคน 9 152 91.57 
5 ไม่มีแผนการผลิต 5 157 94.58 
6 เครื่องจักรเก่ามาก 4 161 96.99 
7 การจัดส่งไม่ตรงตามความต้องการ 2 163 98.19 
8 อื่นๆ 3 166 100.00 

 

 
 

รูปที่ 4 กราฟพาเรโตการจัดอันดับความส าคัญของข้อมูล  
 

 จากตารางที่ 3 การแก้ไขปัญหาตามหลักการพาเรโต 
กฎ 80/25 ค านวณหาค่าได้ดังนี้ 
 ความถี่สะสมที่ร้อยละ 80 ที่ส่งผลต่อสาเหตุของแท่ง
กราฟ 2 แท่ง จากกราฟท้ังหมด 8 แท่ง 

จะได้ สัดส่วนแท่งกราฟร้อยละ (2/8) X 100 = 25 
 จากการคัดเลือกปัญหาที่เกี่ยวข้อง จะพบว่าร้อยละ
ความถี่สะสมที่มีผลกระทบมากที่สุดร้อยละ 80  มาจาก
สาเหตุทั้งหมดร้อยละ 25 คือ 2 สาเหตุหลักได้แก่ คุณภาพ
น้ าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท และขั้นตอนงานไม่ชัดเจน 
 

 

9. การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 ผู้วิจัยศึกษาสถานประกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประจ าเดือนย้อนหลัง เก็บตัวอย่างวิธี Grab Sampling 
ตรวจสอบ 3 จุด คือ น้ าประปาที่ เข้าระบบ (วัดค่า PH 
(Unite) และปริมาณคลอไรด์ (mg/l))  น้ าท่ีผ่านถังเรซิ่น (ค่า
ความกระด้างทั้งหมด (mg/l))  และหัวจ่ายน้ าบรรจุถัง (วัด
ค่าระดับจุลินทรีย์ (Colonise/ml)) ได้ผลก่อนปรับปรุงดังน้ี 
ตารางที่ 4 ผลตรวจสอบคุณภาพน้ าประจ าเดือนก่อนปรับปรุง 
 

วันที่ตรวจสอบ 

น้ าประปา 
ความกระด้าง
ทั้งหมด (mg/l) 

ระดับจุลินทรีย์ 
(Colonise/ml) ค่า PH (Unite) 

ปริมาณคลอไรด์ 
(mg/l) 

8 ม.ค. 59 6.79 16.02 105.51 13 
28 ม.ค. 59 6.44 19.15 110.12 7 
12 ก.พ. 59 6.31 16.36 112.64 3 
19 ก.พ. 59 6.45 7.03 109.19 7 
11 มี.ค. 59 6.85 20.54 102.64 12 
25 มี.ค. 59 7.04 12.36 10.55 1 
7 เม.ย. 59 7.34 31.16 95.48 2 
21 เม.ย. 59 6.66 16.80 102.12 6 
4 พ.ค. 59 6.45 31.62 127.6 4 
12 พ.ค. 59 6.52 21.54 107.08 25 
1 ก.ค. 59 6.55 16.02 105.02 2 
22 ก.ค. 59 6.92 16.02 136.06 0 

ค่ามาตรฐานน้ า
บริโภค 

6.5-8.5 น้อยกว่า 250 น้อยกว่า 100 น้อยกว่า 500 

วิธีการวิเคราะห ์
Electrometric 

Method 
Argentometic 

Method 
EDTA Method Pour Plate Count 

 

 จากตารางที่ 3 และ 4 กระบวนการผลิตน้ าดื่มจาก
กรณีที่ศึกษาในสถานประกอบการก่อนปรับปรุง จะพบว่า
คุณภาพน้ าคุณภาพน้ าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท และขั้นตอน
งานไม่ชัดเจน เมื่อศึกษาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 
ค่า PH (Unite) ไม่ได้ค่ามาตรฐานน้ าบริโภค และน้ าที่ผ่าน
ถังเรซิ่น (ค่าความกระด้างทั้งหมด (mg/l)) ท าการค้นหา
สาเหตุปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา 
 

 
 

รูปที่ 5 แผนผังก้างปลาปัญหาคุณภาพน้ าก่อนปรับปรุง 
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รูปที่ 6 แผนผังก้างปลาปัญหาขั้นตอนงานไม่ชัดเจนก่อนปรับปรุง 

 จากรูปที่ 5-6 ผู้วิจัยท าการปรับปรุงสถานประกอบการ
โดยการใช้ใบตรวจสอบ ตส.3(50) มาประกอบรายการ
ปรับปรุง จากการวิเคราะห์สาเหตุทั้งสองในงานวิจัยนี้ได้ท า
การปรับปรุงสาเหตุปัญหาคุณภาพน้ าดื่มก่อน โดยการท า
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen) 
10. ผลการด าเนินการปรับปรุง 
 การปรับปรุงนี้สามารถเก็บรวบรวมค่าประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตได้ ดังนี ้
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ าดื่มถังหลังปรับปรุง 
 

เดอืน ยอดการสัง่ผลติ ผลติจรงิ % คา่ประสทิธภิาพ 

ก.ค.-59 2000 1812 90.60 

ส.ค.-59 2000 1812 90.60 

ก.ย.-59 2000 1812 90.60 

ต.ค.-59 2500 2198 87.92 

พ.ย.-59 1300 1269 97.62 

ธ.ค.-59 1800 1588 88.22 

รวม 11600 10491 90.44 

 จากตารางที่ 5 พบว่าค่าประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตน้ าดื่มถังหลังปรับปรุง 90.44 จากตารางที่ 1 ค่าเฉลียมี
ค่าก่อนปรับปรุงเป็นร้อยละ 78.75 ค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 23.50 
 การปรับปรุงได้ด าเนินการท ากิจกรรมข้อเสนอแนะ 
(Kaizen) แก้ไขคุณภาพน้ าดื่ม การแทรกขั้นตอนตรวจสอบ
ภายในกระบวนการระหว่างผลิต และวางแผนการตรวจสอบ
ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่ม และบรรจุน้ าดื่มใหม่ 
การปรับเปลี่ยนสารท าความสะอาดล้างถัง และขั้นตอนการ
ล้างถังใหม่ การใช้สร้างกรองปรับปรุงระบบการปรบัสภาพน้ า
ใหม่ ได้ผลการปรับปรุง จากรูปที่ 9 มีความแตกต่างจากรูปที่ 
4 ที่แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า
ภายหลังมีการตรวจสอบภายในกระบวนการกรอง การ
วิเคราะห์ผล การด าเนินการแก้ไขปัญหาผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ให้น้ าดื่มได้มาตรฐานอุตสาหกรรม จากการควบคุม

คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับค่า PH และค่าสารละลาย CaCO3 
ของน้ าก่อนส่งต่อไปห้องบรรจุ 
 จากการปรับปรุงขั้นตอนการปรับคุณภาพน้ าดื่มสถาน
ประกอบการท าการตรวจสอบคุณภาพน้ าประจ าเดือน เก็บ
ตัวอย่างวิธี Grab Sampling ตรวจสอบ 3 จุด คือ น้ าประปา
ที่เข้าระบบ (วัดค่า PH (Unite) และปริมาณคลอไรด์ (mg/l))  
น้ าท่ีผ่านถังเรซิ่น (ค่าความกระด้างทั้งหมด (mg/l))  และหัว
จ่ายน้ าบรรจุถัง (วัดค่าระดับจุลินทรีย์ (Colonise/ml)) 
ได้ผลหลังปรับปรุงดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

รูปที่ 9 ขั้นตอนการปรับคุณภาพน้ าหลังปรับปรุง 
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รูปที่ 7 ขั้นตอนการปรับคุณภาพน้ าหลังปรับปรุง 
ตารางที่ 6 ผลตรวจสอบคุณภาพน้ าประจ าเดือนหลังปรับปรุง 
 

วันที่ตรวจสอบ 

น้ าประปา 
ความกระด้าง
ทั้งหมด (mg/l) 

ระดับจุลินทรีย์ 
(Colonise/ml) ค่า PH (Unite) 

ปริมาณคลอไรด์ 
(mg/l) 

8ส.ค.59 6.85 34.56 69.36 25 
30 ส.ค.59 6.78 41.11 56.98 13 
8 ก.ย.59 6.94 24.37 11.54 2 
29ก.ย.59 6.54 13.62 72.04 4 
7 ต.ค.59 6.92 34.74 18.56 14 
25 ต.ค.59 6.98 24.84 14.41 6 
11 พ.ย.59 6.98 42.18 27.98 0 
30 พ.ย. 59 6.92 51.64 62.71 15 
6 ธ.ค. 59 6.95 44.66 27.16 30 
27ธ.ค. 59 6.92 42.18 92.61 25 
5 ม.ค. 60 7.12 37.22 93.13 2 
26 ม.ค. 60 6.94 24.82 95.51 13 

ค่ามาตรฐานน้ า
บริโภค 

6.5-8.5 น้อยกว่า 250 น้อยกว่า 100 น้อยกว่า 500 

วิธีการวิเคราะห ์
Electrometric 

Method 
Argentometic 

Method 
EDTA Method 

Pour Plate 
Count 
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 จากตารางที่ 6 ผลการปรับปรุงกระบวนการพบว่าคุณ
ภาน้ าดื่มรายเดือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าดื่มอุตสาหกรรม 
 ในกระบวนการผลิตน้ าดื่มชนิดถังเติมหมุนเวียน จะมี
ขั้นตอนการบรรจุน้ าดื่ม จะต้องมีการคัดแยกถังก่อนท าความ
สะอาดถังภายนอก และภายใน การท าความสะอาดถัง
ภายในส ารวจสภาพถังน้ าดื่มตรวจสอบดูภายใน แยกเป็น 3 
ประเภท คือ ท าความสะอาดภายในธรรมดาด้วยน้ าประปา
และน้ า RO ท าความสะอาดก าจัดตะไคร่น้ าด้วยเกลือเม็ด
ใหญ่กับน้ าส้มสายชู และถังที่ไม่สามารถน ากลับมาเติมน้ าดื่ม
ได้คัดแยกท้ิงนอกจากน้ีมีการท าไคเซ็นขั้นตอนการขนย้ายถัง 
โดยมีขั้นตอนในกระบวนการผลิตหลังปรับปรุง เปรียบเทียบ
การท าไคเซ็นกระบวนการผลิตท าความสะอาดถังภายใน 
และกระบวนการบรรจุน้ าดื่มถังดังนี้ 
ตารางที่ 7 ไคเซ็นปรับปรุงขั นตอนการท้าความสะอาดถัง 

 
ก่อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง 

 

 
 

ล้างภายนอกด้วยสก๊อตไบท์ 

 
ล้างภายใน 1 ขั นตอน 

 
 

ล้างภายนอกด้วยเครื่องจักร 

 

 
ล้างภายใน 3 ขั นตอน 

รูปที่ 10 การลา้งทา้ความสะอาดถังก่อน-หลังปรบัปรุง 

 ระยะเวลาการท าความสะอาดถังที่มีตะไคร่น้ าใช้เวลา 
3-7 วัน และมีการใช้ผงคลอรีน 90 % ท าความสะอาด ท าให้
ต้องมีถังหมุนเวียนและพื้นที่ท าความสะอาดมาก เมื่อหลัง
ปรับปรุงใช้ระยะเวลาท าความสะอาดถังไม่เกิน 1 วัน 
 จากตารางที่ 5 และรูปที่ 10 พบว่าการใช้ผงคลอรีน 
90 % มีสารตกค้างที่ถัง แต่หากใช้ปริมาณคลอรีนน้อยไม่
สามารถก าจัดตะไคร่น้ าให้หมดไปได้  มีการแจ้งคืนสินค้า
เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน เมื่อวัดปริมาณคลอไรด์ เฉพาะถังที่ลูกค้า
คืนมีค่าน้อยกว่า 250 mg/l  อยู่ในระดับที่ลูกค้ายอมรับไม่ได้
เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ าส้มสายชูกับเกลือสมุทรเม็ดใหญ่แกว่งท า
ความสะอาดถัง สามารถลดปริมาณสารตกค้างในถังได้ และ
ไม่มีกลิ่นเหม็นคลอรีน มีการแจ้งคืนสินค้าเฉลี่ย ช่วง 6 เดือน 
2 ครั้ง เพิ่มความเช่ือมันในการบริโภคน้ าดื่มจากลูกค้า 
ค่าใช้จ่ายการก าจัดตะไคร่น้ าภายใน ถังสูงเฉลี่ยต่อถังละ 
8.60 บาท ภายหลังการปรับปรุงสารที่ใช้เหลือ เฉลี่ยต่อถังละ 
5.5 บาท  
 

11. สรุป 
 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุ
ภาชนะปิดสนิท กรณีศึกษา น้ าดื่มบรรจุถัง (ชนิดภาชนะ
หมุนเวียน) โดยน าน้ าประปาจากสถานีส่งน้ าบางเขน มาผ่าน
กระบวนการกรองระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส ระบบยูวี และ
ระบบโอโซน ศึกษาเฉพาะภาชนะหมุนเวียน ขนาดบรรจุ 
18.9 ลิตร และขนาด 20 ลิตร โดยใช้เทคนิคการควบคุม
กระบวนการสถิติ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และไคเซ็น การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในสถานประกอบการก่อนปรับปรุง จะ
พบว่าคุณภาพน้ าคุณภาพน้ าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท และ
ขั้นตอนงานไม่ชัดเจน ค่าประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ า
ดื่มถังก่อนปรับปรุงเป็นร้อยละ 78.75 และหลังปรับปรุง 
90.44 ค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.50 การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับค่า PH 
และค่าสารละลาย CaCO3 ของน้ าก่อนส่งต่อไปห้องบรรจุ 
และการท าความสะอาดถังภายใน เปลี่ยนสารก าจัดตะไคร่น้ า
จากคลอรีน 90% ผง มาเป็น ใช้น้ าส้มสายชูกับเกลือสมุทร
เม็ดใหญ่ 
 
 

ท าความสะอาด
ถังด้วยมือใช้แผ่น
ขัดล้างภายนอก
บริเวณนี ้
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การก าหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง 
เพ่ือลดของเสียในกระบวนการมวนบุหรี่ โรงงานผลิต 3 

Determining optimal conditions with design of experiment 
to waste reduction in cigarettes rolling process of factory 3 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการมวนบุหรี่ ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง 
เพื่อลดของเสียในกระบวนการมวนบุหรี่ของโรงงานผลิต 3 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาได้เลือกกระบวนการมวนบุหรี่ 1  
มาท าศึกษา จึงได้เข้าไปประเมนิความเสถียรของกระบวนการ พบว่ามีข้อมูลทุกจุดที่พล็อตบนแผนภูมิควบคุมกระบวนการ
อยู่ในเส้นควบคุมและข้อมูลมีลักษณะเป็นไปแบบสุ่ม โดยมีสัดส่วนของเสียเฉลี่ยเท่ากับ 0.0529 เป้าหมายของการวิจัยนี้
คือลดสัดส่วนของเสียที่เกิดจากล าบุหรี่ตะเข็บแตกลง 70 เปอร์เซ็นต์ จากการที่ได้น าวิธีการออกแบบการทด ลอง 
มาประยุกต์ใช้ เพื่อก าหนดตั้งค่าระดับแต่ละปัจจัยที่ท าให้ของเสยีน้อยท่ีสุดนั้น ผู้วิจัยและกลุ่มกิจกรรมปรับปรุงได้ประเมิน
หลายๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามี 2 ปัจจัยที่อาจจะท าให้ของเสียลดลง คือความช้ืนของยาเส้นและชนิดกาว 
ติดตะเข็บมวนบุหรี่ การทดลองนี้จึงได้ก าหนดความช้ืนยาเส้นไว้ 2 ระดับ และชนิดกาวก าหนดไว้ 2 ระดับ และใช้วิธีการ
ออกแบบการทดลองแบบ full factorial Design โดยผลการทดลองสรุปได้ว่าความช้ืนยาเส้น 11% และวัสดุกาวชนิด B 
เหมาะสมที่สุด หลังจากการประยุกต์ใช้ผลการทดลองดังกล่าว พบว่าโดยเฉลี่ยสัดสว่นของเสียที่เกิดจากล าบุหรีต่ะเข็บแตก
ลดลง 35.20 เปอร์เซ็นต์ และส่งผลให้สัดส่วนของเสียโดยรวมลดลง จากเดิม 0.0529 เป็น 0.0224 หรือลดลง 0.0305 
จากสัดส่วนของเสียเดิม โดยที่คุณภาพของบุหรี่ยังคงเดิม 
ค าหลัก ของเสีย ยาเส้น การออกแบบการทดลอง 
 
Abstract 

The purpose of this research was determined to optimal conditions of rolls of cigarette 
process by experimental design in order to reduce waste in factory 3. Based on the problem analysis, 
the rolls cigarette process number 1 was chosen. The study was conducted to assess the stability of 
the process was found that all the data plotted on the process control chart and all the data were 
random. Which an average waste proportion of 0.0529. The purpose of this research, this is a 
reduction the proportion of waste, cigarette seam cracked by 70 %. By the way the experiment design 
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has been applied in order to set the level of each factor that minimizes waste. Researchers and 
groups of improvement activities evaluated many factors and found two factors that might be causing 
the waste to decrease. That is moisture of tobacco and the type of glue stick cigarette.  
This experiment has set the moisture content to two levels and the type of glue stick cigarette to two 
levels and uses the experimental design method with full factorial Design. By experiment it can be 
concluded that the moisture of tobacco 11% and the most suitable B-type adhesive material  
after applied. As the result found that the average of cigarette seam cracked was decreased 35.20% 
and the overall waste proportion decreased from 0.0529 to 0.0224, or decrease 0.0305 from the 
previous proportion. 
Keywords: waste, tobacco, experimental design 
1. บทน า 

จากการเปิดเสรีทางการค้ามีการแข่งขันด้านการ
จ าหน่ายอย่างรุนแรงท าให้โรงงานตัวอย่างต้องท าการ
ปรับปรุงเพื่อให้อยู่ได้ในอนาคตเพราะยอดจ าหน่ายบุหรี่ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเห็นได้จากสัดส่วนการจ าหน่าย
บุหรี่ที่ผลิตในประเทศต่อบุหรี่น าเข้ามาจากต่างประเทศใน 
ปี 2555 มีสัดส่วน 85.36: 14.64 ลดลงเหลือ 80.76: 19.24 
ในปีงบประมาณ 2559 ดังนั้น โรงงานตัวอย่างจึงต้องมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจากแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 
พ.ศ. 2560-2564 เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและ 
เพิ่มประสิทธิผล โดยการพัฒนาบุคลากรและจัดการองค์กร 
ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อนึ่งแผนงาน
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็แผนงานหนึ่งที่ถูกก าหนดไว้
ในแผนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
โรงงานตัวอย่างและเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ  จึงเป็น
เหตุจูงใจให้ผู้วิจัยท าการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพมวนบุหรี่ 
โดยการก าหนดเง่ือนไขที่เหมาะสมด้วยวิธีการออกแบบการ
ทดลอง จากการศึกษาและเก็บข้อมูลกระบวนการมวนบุหรี่ 
โรงงานตัวอย่าง ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 
2560 พบว่ามีข้อมูลทุกจุดที่พล็อตบนแผนภูมิควบคุม
กระบวนการอยู่ในเส้นควบคุมและมีลักษณะเป็นไปแบบสุ่ม 
โดยมีสัดส่วนของเสียเฉลี่ยเท่ากับ 0.0529 ของจ านวนผลิต
ทั้งหมด โดยแยกตามประเภทที่ท าให้เกิดของเสีย ได้แก่  
1) ล าบุหรี่ตะเข็บแตก 2) บุหรี่หัวหลวมและก้นกรองหลุด  
มีสัดส่วน 0.838 และ 0.13 จากของเสียทั้งหมด ตามล าดับ 
จากข้อมูลตามที่กล่าวมา พบว่ามีสัดส่วนของเสียประเภท 

ล าบุหรี่ตะเข็บแตก มีค่าเท่ากับ 0.838 จากของเสียทั้งหมด 
การวิจัยนี้ได้น าวิธกีารออกแบบการทดลองมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ลดสัดส่วนของเสียที่ เกิดจากล าบุหรี่ตะเข็บแตกลง 70 
เปอร์เซ็นต์ 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 (Montgomery, 2005) ได้กล่าวไว้ว่าวัตถุประสงค์ของ
การทดลองเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของกระบวนการและระบบ (ปารเมศ, 2545) ได้กล่าว
ไว้ว่าการทดลองส่วนมากในทางปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาถึงผลของปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป กรณีเช่นนี้
การออกแบบเชิงแฟคทอเรียลจะเป็นวิธีการทดลองที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเชิงแฟคทอเรียลเป็นการ
ทดลองที่พิจารณาถึงผลที่เกิดจากการรวมกันของระดับของ
ปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการทดลองนั้นตัวอย่างเช่นกรณี 
2 ปัจจัย ถ้าปัจจัย A ประกอบด้วย a ระดับ และ ปัจจัย B 
ประกอบด้วย b ระดับ การทดลอง 1 เรพลิเขต จะประกอบ
ไปด้วยการทดลองทั้งหมด ab การทดลองและเมื่อปัจจัยที่
เกี่ยวข้องถูกน ามาจัดให้อยู่ในรูปแบบเชิงแฟคทอเรียลทั่วไป 
มีรูปแบบทั่วไปคือ A*B*C*…แฟคทอเรียล และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า (นวลศรี และสุทธิศักดิ์, 2545) ได้ท าการ 
ศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียในการบรรจุภัณฑ์  โดยใช้
แผนภาพสาเหตุและผลเพื่อหาปัจจัยที่ท าให้เกิดของเสียและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา (เจษฎา, 2546) ปรับปรุงคุณภาพ
กระบวนการบรรจุจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการและท าการทดลองเพื่อหาค่าของปัจจัยที่
เหมาะสมที่สุด 
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3. วิธีด าเนินงานวิจัย  
 การด าเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน เริ่มต้นศึกษา
และรวบรวมข้อมูลกระบวนการมวนบุหรี่ของโรงงานตัวอย่าง 
เพื่อก าหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัย การวิเคราะห์หาสาเหตุ
และก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ของเสีย ด าเนินการตามหลักการออกแบบการทดลอง 
ด าเนินการทดลองและควบคุมตัวแปรระหว่างท าการทดลอง 
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล ก าหนดค่าระดับของแต่ละปัจจัย
ที่ท าให้ของเสียต่ าที่สุด น าผลทดลองไปทดลองผลิตโดย
ปรับตั้งค่าของปัจจัยตามขั้นตอนก่อนหน้านั้น พร้อมติดตาม
ผลและวัดผลที่ ได้  สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
รายละเอียดการด าเนินการอธิบายไว้ในหัวท่ี 4  
 

4. ผลการด าเนินการ 
 4.1 การศึกษาและก าหนดหัวข้อปัญหา 
 โรงงานตัวอย่างตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 641 ไร่มูลค่า
ทรัพย์สิน 17,724 ล้านบาท มีพนักงานจ านวน 4,925 คน
โรงงานตัวอย่างมีโรงงานผลิตบุหรี่ตราต่าง ๆ แบ่งเป็นบุหรี่
ชนิดมีก้นกรอง 17 ตรา เช่น ตรา ก.90  ก.รสอเมริกัน และ 
ก.ไลทส์ เป็นต้น บุหรี่ชนิดไม่มีก้นกรอง 5 ตรา เช่น ก.33 
ส.33 ร.33 เป็นต้น ปัจจุบันบุหรี่ที่โรงงานตัวอย่างด าเนินการ
ผลิตมีทั้งสิ้น 3 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตปกติรวมประมาณ  
5,614.18 ล้านมวน/ปี โรงงานผลิต 3 ได้รับจัดวางต าแหน่ง
ส าหรับการผลิตบุหรี่ ตรา ก.90 และ ตรา ก.รสอเมริกัน 
เป็นบุหรี่ก้นกรอง โรงงานผลิต 4 และ 5 ผลิตบุหรี่ตราต่าง ๆ 
คละกันไป (บุหรี่ก้นกรองและไม่มีก้นกรอง) การศึกษาและ
วิจัยนี้จะใช้โรงงานผลิต 3 เป็นโรงงานในการศึกษาและวิจัย 
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตบุหรี่ด้วยเครื่องจักรทันสมัยด าเนินการ
ม าก ว่ า  20 ปี  ผ ล ผลิ ต ส่ ว น ให ญ่ น า อ อก ขา ยต ล า ด
ภายในประเทศ ส่งขายตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 
1.5 ของผลผลิตรวม กระบวนการผลิตบุหรี่ของโรงงานผลิต 
3 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ กระบวนการผลิตยาเสน้ 
และกระบวนการมวนและบรรจุ กระบวนการผลิตยาเส้นเป็น
ความรับผิดชอบของกองการใบยา โดยเริ่มต้นด้วยการเตรียม
วัตถุดิบ ส่วนกระบวนการมวนและบรรจุบุหรี่เป็นหน้าที่ของ
กองการมวนและบรรจุท าหน้าที่รับยาเส้นจากกองการใบยา

ทางท่อลมดูดมาเข้าเครื่องมวนพร้อมทั้งแปรรูปยาเส้นเป็น
บุหรี่ส าเร็จรูปโดยสามารถอธิบายขั้นตอนพอสังเขปได้ดังนี้  
 1) การมวนบุหรี่ เป็นการมวนยาเส้นด้วยกระดาษมวน
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 24.7±0.2 จากนั้นจะตัดมวนบุหรี่ออกมี
ความยาว 64 มิลลิเมตร แล้วล าเลียงไปยังเครื่องต่อก้นกรอง 
 2) การต่อก้นกรอง เครื่องต่อก้นกรองท าให้ก้นกรองอยู่
ระหว่างมวนบุหรี่ 2 ตัว และมีกระดาษพันก้นกรองพันรอบ
รอยต่อก้นกรองกับมวนบุหรี่จากนั้นจะตัดแบ่งครึ่งมวนบุหรี่ 
ที่ต่อก้นกรองออกจากกันและล าเลียงไปยังเครื่องบรรจุซอง 
 3) การบรรจุซอง ท าโดยเครื่องบรรจุซอง 20 มวน/ซอง 
และติดแสตมป์โดยอัตโนมัติ จากนั้นซองบุหรี่จะถูกล าเลียง
เข้าเครื่องห่อกระดาษแก้ว 
 4) การห่อสิบซอง ซองบุหรี่ห่อกระดาษแก้วเรียบร้อย
แล้วจะถูกล าเลียงมายังเครื่องห่อสิบซอง (10 ซอง/ห่อ)  
ซึ่ งจะห่อด้วยกระดาษสีน้ าตาลมีฉลากติดทั้งสองด้าน  
บนฉลากจะระบุหมายเลขหรือสายการผลิต วันที่ เดือน ปี 
ที่ผลิตและล าเลียงเข้าเครื่องบรรจุหีบ 
 5) เครื่องบรรจุหีบ จะท าการบรรจุห่อสิบซองลงในหีบ  
(50 ห่อ/หีบ) และหีบบุหรี่จะถูกล าเลียงไปเก็บไว้ที่โกดัง 
ฝ่ายขาย โดยการเก็บจะเก็บเป็นแป้น (31 หีบ/แป้น) 
4.2 ปัญหาของกระบวนการ 
 โรงงานผลิต 3 มีกระบวนการมวนบุหรี่ 3 กระบวนการ 
แต่ละกระบวนการใช้ชนิดเครื่องมวนต่างกันและรับยาเส้น
จากไซโลของกองการใบยาเพื่อมาแปรรูปเป็นมวนบุหรี่  
จากการเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 
พบว่ากระบวนการมวนบุหรี่ 1 มีสัดส่วนของเสียมากที่สุด
เท่ากับ 0.0529 การวิจัยนี้จึงใช้กระบวนการมวนบุหรี่ 1  
เป็นกระบวนการตัวอย่างในการปรับปรุง เพื่อลดของเสีย
ประเภทล าบุหรี่ตะเข็บแตกลง 70 เปอร์เซ็นต์ 
4.3 การวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
 4.3.1 การประเมินความเสถียรของกระบวนการ 
 จากการที่ใช้กระบวนการมวนบุหรี่ 1 เป็นกระบวนการ
ตัวอย่างในการศึกษาเพื่อลดสัดส่วนของเสีย ขั้นตอนต่อไป
ผู้วิจัยก็จะเข้าการประเมนิความเสถียรของกระบวนการแห่งนี้
ว่าอยู่ในการควบคุมหรือไม่ (Montgomery, 2011) กล่าวไว้
ว่าการทดสอบความผิดปกติของข้อมูลบนแผนภูมคิวบคุมจาก
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วิธีการทดสอบหาความผิดปกติข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์สหรัฐอเมริกาข้อมูลทุกจุดที่พล็อตบนแผนภูมิ
ควบคุมของกระบวนการอยู่ในเส้นควบคุมและข้อมูลมี
ลักษณะเป็น ไปแบบสุ่ ม  จากการศึกษาพบว่ า ข้ อมู ล
กระบวนการผลิตไมแ่สดงลักษณะใดๆ ทีข่ัดแย้งกบัสมมติฐาน
ข้างต้น จึงสรุปได้ว่าค่าสัดส่วนของเสียและความผันแปรของ
กระบวนการมีความเสถียรและข้อมูลเป็นไปแบบสุ่ม 
 4.3.2 ลักษณะและสาเหตุของของเสีย 
 จากการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง 
มกราคม 2560 พบว่ามีจ านวนผลผลิต 16,477,176 มวน 
และจ านวนของเสีย 870,984 มวน คิดเป็นสัดส่วนของเสีย
เท่ากับ 0.0529 หรือ 5.29% โดยสามารถจ าแนกตาม
ประเภทของเสีย ดังนี้ 1) ล าบุหรี่ตะเข็บแตกจ านวน 
729,690 มวน คิดเป็นสัดส่วน 0.838 2) บุหรี่หัวหลวม
จ านวน 66,000 มวน คิดเป็นสัดส่วน 0.076 3) ก้นกรองหลุด
จ านวน 46,964 มวน คิดเป็นสัดส่วน 0.054 จากของเสีย
ทั้งหมด ตามล าดับ จากของเสียที่เกิดจากล าบุหรี่ตะเข็บแตก
ซึ่งเป็นประเภทของเสียมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งหาสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดลักษณะล าบุหรี่ตะเข็บแตก จากการระดมสมอง
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการมวนบุหรี่  โดยใช้
แผนภาพสาเหตุและผลท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา 
ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนภาพแสดงเหตุและผลของเสีย (ล าบหุรี่ตะเข็บแตก) 
 

จากรูปที่ 1 แผนภาพแสดงเหตุและผล พบว่าสาเหตุท าให้
เกิดของเสีย ได้แก่ 1) ความช้ืนของยาเส้นน้อยกว่า 11% 
หรือมากกว่า 13% 2) ชนิดของกาวปัจจุบันใช้งาน คือชนิด A 
มีปริมาณเนื้อกาว 30 - 40% ความหนืด 1800 - 3500 Cps 
ที่อุณหภูมิ 27±2 ºC 3) ความเร็วของเครื่องมวนบุหรี่ 
ปัจจุบันใช้งานอยู่ที่ 7,000 มวนต่อนาที และ 4) อุณหภูมิเตา

รีดตะเข็บมวนบุหรี่ ปัจจุบันตั้งค่าไว้ที่ 200 ºC ผู้วิจัยและ
ทีมงานปรับปรุงได้ระดมสมองและพิจารณาร่วมกัน สรุปว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อของเสียได้แก่ความช้ืนของยาเส้นน้อยกว่า 
11% แห้ ง เกินไปหรือมากกว่ า  13% ช้ืน เกิน ไป และ 
ชนิดของกาว ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อุณหภูมิเตารีดตะเข็บ
มวนบุหรี่ คงเดิมการใช้งานไว้ที่ค่า 200 ºC และความเร็ว
เครื่องมวนบุหรี่ คงเดิมการใช้งานไว้ที่ค่า 7,000 มวนต่อนาที 
 4.3.3 ก าหนดเงื่อนไขเหมาะสมด้วยวิธีออกแบบทดลอง 
 ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะท าการออกแบบทดลอง เพื่อค้นหา
เง่ือนไขของกระบวนการที่ส าคัญที่มีผลต่อของเสียและ
ก าหนดตั้งค่าระดับของแต่ละปัจจัยที่ท าให้ของเสียน้อยที่สุด 
จากการที่ได้ประเมินหลาย ๆ ปัจจัยแล้ว มี 2 ปัจจัยที่อาจจะ
ท าให้ของเสียประเภทตะเข็บมวนบุหรี่ แตกลดลง คือ 
ความช้ืนของยาเส้นที่ส่งมาจากไซโลของกองการใบยา และ
กาวติดตะเข็บมวนบุหรี่  โดยยาเส้นก าหนดความช้ืนไว้ 2 
ระดับ คือระดับ Low (11%) ระดับ High (13%) และกาว
ก าหนดไว้ 2 ระดับ คือระดับ Low (ชนิด A) ปริมาณเนื้อกาว 
30-40% ระดับ High (ชนิด B) ปริมาณเนื้อกาว 41-50%  
ดังตารางที่ 1 โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบ  
full factorial Design ก าหนดจ านวนตัวอย่างในการทดลอง
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ปัจจยัและคุณลักษณะของปจัจัยปอ้นเข้า 

ปัจจัย 
ระดับของปัจจยั 

หน่วย 
Low High  

ความชื้นของยาเส้น 11 13 % 
กาวติดตะเข็บมวนบุหรี ่ A B ชนิด 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์การค านวณจ านวนตัวอย่าง 
Power and Sample Size 2-Level Factorial Design 
Alpha = 0.05 Assumed standard deviation = 0.0051 
Factors: 2   Base Designs: 2, 4 
Center                     Total   Target 
Points  Effect    Reps   Runs   Power  Actual Power 
  0         10         9       36   0.8       0.828667 
  0         10       12       48   0.9       0.923295 
 

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ใช้จ านวนตัวอย่างทดลองเท่ากับ 9  
ในแต่ละเรพลิเขตโดยมีค่าก าลังการทดสอบเท่ากับ 0.8287
ได้จัดเตรียมปัจจัยส าหรับใช้ทดลองและควบคุมตัวแปรใน
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การทดลองดังกล่าว ซึ่งได้สรุปผลการทดลอง ดังตารางที่ 3 
และแสดงผลการวิเคราะห์การทดลอง ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการทดลอง 

 
 

 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การทดลองบน session 
 

 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การทดลองบน Session  
เป็นการค้นหาว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลในกระบวนการ จะใช้ค่า 
p-value ที่ได้จาก Estimated Effects ในการเลือกว่าปัจจัย
ใดมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ และการวิจัยนี้ได้ก าหนดระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.05 พบว่าปัจจัยหลักทั้งสองคือความช้ืน
ยาเส้นและชนิดกาว ตลอดจนอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัย 
ทั้งสองมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่ามีค่า  
p-value น้อยกว่า 0.05 และท าการตรวจสอบสมมติฐานทาง
สถิติ ข้อมูลกระบวนการผลิตไม่แสดงลักษณะใด ๆ ที่ขัดแย้ง
กับสมมติฐานทางสถิติ 
 4.3.4 การก าหนดค่าปัจจัยที่เหมาะสมจากการทดลอง 
 การทดลองหาค่าตอบสนองสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้น
จากการทดลองโดยก าหนดสัดส่วนของเสียที่ เกิดขึ้น  
ในกระบวนการไม่ควรสูงเกินกว่า 0.0188 มวน ดังรูปที ่2 

 
 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าดับที่เหมาะสม 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าดับที่เหมาะสม พบว่าเพื่อให้ได้
สัดส่วนของเสียน้อยที่สุดเท่ากับ 0.0188 จากการทดลอง 
ต้องก าหนดควบคุมปัจจัยในการมวนบุหรี่  คือความช้ืน 
ยาเส้นระดับ 11% และ กาวชนิด B 
 4.3.5 สรุปผลการทดลอง 
 สรุปผลการทดลองนี้จะใช้ผลการวิเคราะห์การทดลอง
บน Session ช่วยในการแปลผลของอิทธิพลจากปัจจัยหลัก
และอิทธิพลจากปัจจัยร่วม ดังตารางที่ 4 และหาค่าปัจจัยที่
เหมาะสม ดังรูปที่ 2 ถ้ากระบวนการมวนบุหรี่ 1 ใช้ความช้ืน
ยาเส้น 11% และกาวชนิด B จะผลิตของเสียต่ าที่สุด
ประมาณ 0.0188 หรือ 1.88% 
 

5. ผลการศึกษา 
หลังจากน าผลการทดลองมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการมวน
บุหรี่ 1 ระหว่าง 3 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2560 พบว่า
สัดส่วนของเสียประเภทล าบุหรี่ตะเข็บแตกลดลง จากเดิม 
0.838 เป็น 0.543 หรือคิดเป็น 35.20% ดังรูปที่ 3 และ
ส่งผลให้สัดส่วนของเสียโดยรวมลดลงจากเดิม 0.0529 เป็น 
0.0224 ลดลง 0.0305 จากสัดส่วนของเสียเดิมดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 3 กราฟพาเรโตเปรียบเทียบจ านวนและประเภทของเสีย  
(ก่อน–หลังการปรับปรุง) 
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รูปที่ 4 กราฟแผนภูมิควบคุมเปรียบเทียบสัดส่วนของเสีย  
(ก่อน–หลังการปรับปรุง) 

 

ขั้นตอนต่อไปจะท าการตรวจสอบสัดส่วนของเสีย ก่อนและ
หลังการปรับปรุงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
โดยใช้ Z–Test ได้ผลการวิเคราะห์การทดสอบทางสถิติ  
ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ผลต่างสัดส่วนของเสีย 2 ประชากร 

 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ผลต่างค่าสัดส่วนของเสีย 
ก่อนและหลังการปรับปรุงที่ได้ค่า P-value เท่ากับ 0.000 
สรุปได้ว่าค่าสัดส่วนของเสียหลังการปรับปรุงมีค่าน้อยกว่า  
ก่อนการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.05 
 

6. สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาหาเง่ือนไขที่เหมาะสมในการมวน
บุหรี่ด้ วยวิธีการออกแบบการทดลอง เพื่อลดของเสี ย
กระบวนการมวนบุหรี่ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า
กระบวนกา รมวนบุ หรี่  1 มี สั ดส่ วนของ เสี ย สู ง กว่ า
กระบวนการมวนบุหรี่ 2 และ 3 จึงได้เลือกกระบวนการมวน

บุหรี่  1 มาท าศึกษา จากนั้นจึงได้เข้าไปท าการประเมิน 
ความเสถียรของกระบวนการพบว่ามีข้อมูลทุกจุดที่พล็อตบน
แผนภูมิควบคุมกระบวนการอยู่ในเส้นควบคุมและข้อมูล 
มีลักษณะเป็นไปแบบสุ่ม และได้ท าการออกแบบทดลอง 
เพื่อก าหนดตั้งค่าระดับแต่ละปัจจัยที่ท าให้ของเสียน้อยที่สุด 
จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามี 2 ปัจจัยที่อาจจะ
ท าให้ของเสียลดลง คือความช้ืนของยาเส้น กาวติดตะเข็บ
มวนบุหรี่ การทดลองนี้ได้ก าหนดความช้ืนยาเส้น 2 ระดับ 
และกาวก าหนด 2 ระดับ และใช้วิธีการออกแบบการทดลอง
แบบ full factorial Design ผลการทดลองสรุปได้ว่า
ความช้ืนยาเส้น 11% และวัสดุกาวชนิด B เหมาะสมที่สุด 
หลังจากประยุกต์ใช้ผลการทดลองดังกล่าว พบว่าของเสีย
ประเภทล าบุหรี่ตะเข็บแตก ลดลง 35.20% สัดส่วนของเสีย
กระบวนการมวนบุหรี่ 1 โดยรวมลดลง จากเดิม 0.0529 เป็น 
0.0224 หรือลดลง 0.0305 จากสัดส่วนของเสียเดิม จากการ
ประยุกต์ใช้ผลการทดลองค่าสัดส่วนของเสียประเภทล าบุหรี่
ตะเข็บแตก ลดลงเพียง 35.20% นั้น เหตุเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าอาจมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อของเสีย  
จึงควรที่ระดมสมองในส่วนของผู้เกี่ยวข้องและหาทางลด 
ของเสียต่อไป ผู้วิจัยคิดว่าควรศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับอุณหภูมิ
ของเตารีดตะเข็บมวนบุหรี่  ในการศึกษาเพื่อลดของเสีย 
ครั้งต่อไป เนื่องจากสังเกตพบว่าล าบุหรี่ตะเข็บแตกมีสัดส่วน
มากกว่าบุหรี่หัวหลวมและไม่มีก้นกรอง อันเนื่องจากตะเข็บ
ของล าบุหรี่ยังเปียกช้ืนเมื่อผ่านเตารีดของเครื่องมวนแล้ว 
ปัจจัยดังกล่าวอาจจะมีอิทธิพลต่อของเสียก็ได้ การที่จะน าผล
การทดลองนี้ไปใช้เป็นมาตรฐานกับกระบวนการมวนบุหรี่ 1 
ควรมีการประเมินความเสถียรและความสามารถของ
กระบวนการก่อน 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อลดจ านวนแร่ที่สูญเสียไปในกระบวนการล้างแร่ในเหมืองแร่แบไรท์แห่งหนึ่ง 
ผู้บริหารต้องการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในบางกระบวนการ การวิเคราะห์
ความสูญเสีย 7 ประการและเครื่องมือคุณภาพจึงถูกน ามาใช้เพื่อหาแนวทางการลดการสูญเสียแร่ลง จากผลการศึกษา 
พบว่าการปรับปรุงวิธีการท างานและปรับปรุงเครื่องจักร สามารถลดการสูญเสียแร่ได้โดยเฉลี่ย 59 ตัน ต่อวัน  
ค าหลัก  การลดผลิตภัณฑ์บกพร่อง, ความสูญเสีย 7 ประการ, เครื่องมือคุณภาพ, แร่แบไรท์, เหมืองแร่ 
 
Abstract 

The purpose of this study was to reduce wastes occur in a wash process in a barite mining. 
Management wanted to reduce the losses in the mineral processing. According to management and 
workers’ need, some mineral processes are selected and studied. Seven wastes technique and the 
seven quality tools were used to find ways to reduce the amount of waste ore. As the results, 
improvement of the working method and equipment of washing process can be reduced waste ore in 
average 59 tons per day.  
Keywords:  defect reduction, seven wastes, quality tools, barites ore, mine 
 
1. บทน า 
 ปัญหาผลิตภัณฑ์บกพร่องนับเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้น
ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป จึงมีนักวิชาการและ
นักอุตสาหกรรมจ านวนมากให้ความสนใจศึกษาและหาทาง
ลดจ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคนิคแตกต่าง
กัน เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน [1], เทคนิคซิกซ์ ซิก
มา [2], เครื่องมือคุณภาพ [3], หรือ การออกแบบการ
ทดลอง [4] เป็นต้น  

 เทคนิคเครื่องมือคุณภาพเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยม
ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความง่าย 
และใช้ความรู้ทางสถิติไม่ซับซ้อน พนักงานในโรงงานระดับ
ปฏิบัติงานสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ แตกต่างจาก เทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน หรือการออกแบบการทดลองซึ่ง
ต้องการความรู้ทางสถิติในระดับที่สูงกว่า 
 แร่แบไรท์ (Barite ore) มาจากภาษากรีกแปลว่า หนัก 
เนื่องจากมีค่าความถ่วงจ าเพาะสูง (ค่า 4.5 กรัมต่อ ลบ.ซ.ม.) 
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มีรูปผลึกแบบออร์โทรอมบิค (Orthorhombic crystalline) 
มีความแวววาวคล้ายแก้วหรือไข่มุก ผลึกอาจรวมกันเป็นกลุ่ม
คล้ายดอกกุหลาบ (Barite roses)      
 แร่ แบไรท์  ถู กจั ด เป็นแร่ เ ศรษฐกิ จ  (Economic 
Minerals) ชนิดหนึ่งในประเทศไทย พบได้ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ แพร่ เลย อุดรธานี ชลบุรี 
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เป็นต้น เป็นแร่อโลหะ (Non-
metallic ore) มักถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ท า
โคลนผง (Drilling mud) ซึ่งใช้ในการเจาะส ารวจน้ ามัน, ใช้
ในอุตสาหกรรมท าแม่สีและเนื้อสี, อุตสาหกรรมท าแก้ว, ใช้
บดผสมยาส าหรับรับประทาน ก่อนที่จะท าการฉายเอกซเรย์
เกี่ยวกับการตรวจกระเพาะ ล าไส้ เป็นต้น [5]  
 บริษัทตัวอย่างเป็นบริษัทที่ท าเหมืองแร่แบไรท์ ตั้งอยู่
ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยท าเหมืองแบบเหมืองเปิด 
มีพนักงานท างานกว่า 300 คน แบ่งการท างานเป็น 3 กะๆ
ละ 8 ช่ัวโมง บริษัทแห่งนี้ได้ท าเหมืองมากว่า 20 ปี แต่ท าใน
ขนาดเล็ก เริ่มจากมีคนงานประมาณ 30 คน และไม่มีวิศวกร
เหมืองแร่เลย ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาผู้บริหารได้พยายามขยาย
กิจการเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีวิศวกรเหมืองแร่จ านวน 8 คน 
ผู้บริหารจึงต้องการปรับปรุงการท างานให้มปีระสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้น
ในการท างาน 
 เครื่องมือคุณภาพ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ถูกน ามาใช้ใน
การศึกษานี้ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มกีารด าเนินงาน 
กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (Quality Control Circle, QCC) 
ประกอบด้วยเครื่องมือ 7 ชนิด ดังนี้ 1) แผ่นตรวจสอบ 2) 
แผนภูมิพาเรโต 3) กราฟ 4) แผนผังสาเหตุและผล 5) ฮิสโต
แกรม 6) แผนผังการกระจาย และ 7) แผนภูมิควบคุม [4] 
 
2. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 โดยทั่วไป กระบวนการท างานหลักๆในเหมืองแบบเปิด
หรือเหมืองผิวดิน มีดังนี้  1)การเจาะรูระเบิด (Blasting 
drilling), 2) การระเบิด (Blasting), 3) การตัก (Loading), 
4 )  การขุดตั ก  (Excavating) ,   5 )  การขนส่ งล า เ ลี ย ง 
(Hauling), 6) การแต่งแร่ (Mineral Processing), และ 7) 
การจัดเก็บ (Storage)  

 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้บริหารและพนักงาน
พบว่า โรงล้างแร่ (Washing plant) ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของ
กระบวนการแต่งแร่ เป็นจุดที่ควรศึกษาเพื่อลดความสูญเสีย
ของแร่ เพราะสามารถมองเห็นความสูญเสียได้อย่างชัดเจน
ด้วยตาเปล่า 
 
3. ผลการศึกษา 

การแต่งแร่ (Ore separation/ Mineral 
processing)  เป็นกระบวนการทางกายภาพหรือเคมี ท่ีท าให้ 
แร่มีความบริสุทธ์ิขึ้น ประกอบด้วยการย่อย บดละเอียด คัด
ขนาด และแยกเอาแร่มลทินและสิง่เจือปนออกไปให้มาก
ที่สุด จนเป็นหัวแร่ (Concentrate)  
 เมื่อแร่ได้ผ่านกระบวนการบดละเอียดมาแล้ว จะถูกขน
มาที่โรงล้างแร่ (Washing plant) ซึ่งจะใช้น้ าฉีดล้างแร่ที่ถูก
ล าเลียงมาในสายพาน เพื่อแยกเอาดินโคลนหรือทรายที่ติด
มาออกไป ท าให้แร่มีคุณภาพดีขึ้นในระดับหนึ่ง ไม่มีการแต่ง
แร่ทางกายภาพหรือเคมี ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 โรงล้างแร่ 

 

  
 จากรูปภาพท่ี 1 ตรงต าแหน่งผนังคอนกรีต พบว่ามีกอง
แร่แบไรท์หล่นออกจากสายพานล าเลียงแร่ และยังพบกองแร่
แบไรท์อีกหลายจุดรอบๆบริเวณงาน และบริเวณใต้สายพาน
ล าเลียง ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 5 
วัน พบว่ามีความสูญเสียโดยเฉลี่ย 65.2 ตันต่อวัน ดังแสดงไว้
ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ปริมาณการสูญเสียแร่แบไรท์ของโรงล้างต่อวัน (ก่อน
ปรับปรุง) 

วันที่ ปริมาณแร่ที่สูญเสีย (ตัน/วัน) 
1 66.7 
2 66.1 
3 65.4 
4 64.6 
5 63.3 

เฉลี่ย 65.22 
 

 จากนั้นผู้วิจัยและพนักงานในแผนกจึงได้ร่วมกันศึกษา
หาสาเหตุของปัญหาการสูญเสียแร่แบไรท์ของโรงล้างแร่โดย
ใช้แผนภูมิสาเหตุและผล หรือผังก้างปลา ดังได้แสดงไว้ในรูป
ที่ 2 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 รูปที่ 2 ผังแสดงเหตุและผลการสูญเสียแร่ของโรงล้าง 
 

 จากแผนภูมิสาเหตุและผล ผู้วิจัยและพนักงานมี
ความเห็นว่า เครื่องจักรที่ใช้ในการท างานและวิธีการท างาน
บางอย่างไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดปัญหาขึ้น 
จึงได้ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงเครื่องจักรเสียใหม่ พบว่ามี
จุดที่ต้องปรับปรุงมากถึง 6 จุด ดังนี้ 

1. ท ารางใต้สายพานรับแร่ที่ล้นออกมาจากสายพาน
เพื่อเข้ากระบวนการแต่งแร่ 

2. ท าก าบังป้องกันแร่ล้นออกจากสายพานและเพิ่มใบ
ปาดแร่ 

3. เปลี่ยนเฟืองขับจากของเดิม 16 ฟันเป็น 24 ฟัน 
เพื่อเพ่ิมความเร็วรอบของสายพาน 

4. เปลี่ยนสายพานให้ใหญ่ขึ้นและเพิ่มใบปาดหน้า
สายพาน 

5. เพิ่มชุดสเปรย์น้ าใต้สายพานสามารถปรับแรงดันน้ า
ได้ เพื่อลดแรงงานมาฉีดน้ า 

6. เสริมแผ่นเหล็กสูง 80 ซ.ม. เพื่อป้องกันแร่ล้นคอก
ขณะใช้รถตัก 

 
 การปรับปรุงทั้ง 6 จุดข้างต้น ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3- 8 
ตามล าดับ ดังน้ี 
 

 
 

                    รูปที่ 3 การท ารางใต้สายพาน 

  

  
 

รูปที่ 4 ก าบังป้องแร่ล้นและใบปาดแร่ 
 

  
 

รูปที่ 5 เปลี่ยนเฟืองขับใหม่เป็น 24 ฟัน 

 

ก ำบงัป้องกนัแร่ล้น 

เพ่ิมใบปำดแร่ 

เฟืองขบั 24 ฟัน 
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รูปที่ 6 เปลี่ยนสายพานให้ใหญ่ขึ้นและเพิ่มใบปาดหน้าสายพาน 

 

 
 

 
รูปที่ 7 เพิ่มชุดสเปรย์น้ าใต้สายพานสามารถปรับแรงดันน้ าได้ 

 

 
 

 
รูปที่ 8 เสริมแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันแร่ล้นคอก 

 
 
จากการด าเนินงานปรับปรุงทั้ง 6 จุด ต้องใช้เงินลงทุน

ทั้งสิ้น จ านวน 35, 298 บาท พบว่า สามารถลดปริมาณแร่
แบไรท์ท่ีสูญเสียในโรงล้างแร่ได้อย่างมาก ดังได้แสดงข้อมูลไว้
ในตารางที่ 2 
 

ตารางที่  2 ปริมาณการสูญเสียแร่แบไรท์ในโรงล้างต่อวัน (หลัง
ปรับปรุง) 

วนัที ่ ปริมำณแร่ที่สญูเสีย (ตนั/วนั) 
1 6.3 
2 6.7 
3 6.1 
4 5.8 
5 6.1 

เฉลี่ย 6.2 

 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากตารางที่ 1 และ 2 แล้ว 

พบว่า สามารถลดปริมาณแร่แบไรท์ที่สูญเสียของโรงล้างได้
โดยเฉลี่ย 59 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น 90.40 % คิดเป็นจ านวน
เงินประมาณ 82,639 บาท ต่อวัน (30.16 ล้านบาทต่อปี) 
 
5. สรุป 

การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
เป็นวิธีการที่ท าได้และให้ผลการปรับปรุงที่ชัดเจน แต่ต้อง
อาศัยการสังเกต เก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และแสวงหา
แนวทางปรับปรุงร่วมกันของพนักงานในจุดปฏิบัติงานนั้นๆ 
จึงจะบังเกิดผลลัพธ์ที่ดี 
 เครื่องมือคุณภาพ เป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้เพื่อลด
ความสูญเสียดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและแพร่หลาย
[6] นอกจากนั้นยังอาจน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
ท างานได้ด้วย [7] อย่างไรก็ตาม การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจาก
พนักงานเป็นหัวใจของความส าเร็จของการปรับปรุ ง
กระบวนการท างานเพื่อลดความสูญเสียในครั้งนี้ อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพนักงาน 
เพิ่มศักยภาพของพนักงาน ช่วยให้องค์กรมีบุคลากรที่เข้มแข็ง
ยิ่งข้ึน 
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การลดจ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โดย               
ใช้เครื่องมือคุณภาพ 

Defect Reduction of Manufacturing Process of Ceramics Production      
Using QC Tools  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือลดจ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ใน
โรงงานแห่งหนึ่ง ผู้บริหารต้องการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในบางกระบวนการ 
การวิเคราะห์ความสูญเสีย 7 ประการและเครื่องมือคุณภาพจึงถูกน ามาใช้เพื่อหาแนวทางการลดจ านวนผลิตภัณฑ์
บกพร่องดังกล่าว จากการปรับปรุงวิธีการท างานโดยการออกแบบและใช้อุปกรณก์ารท างานแบบใหมข่องกระบวนการเช็ด
สีเคลือบ ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลิตภัณฑ์บกพร่องเดิมโดยเฉลี่ยลดลงจาก 11.61% ต่อวัน เป็น 0% ต่อวัน  
ค าหลัก  การลดผลิตภัณฑ์บกพร่อง, ความสูญเสีย 7 ประการ, เครื่องมือคุณภาพ, ผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์
 
Abstract 

The purpose of this study was to reduce the number of defective products occur in the 
manufacturing process in a ceramics factory. Management wanted to reduce the wastes in the 
manufacturing process. According to management and workers’ need, some production processes are 
selected and studied. Seven wastes technique and the seven quality tools were used to find ways to 
reduce the number of defective products. Improvement of the working method and equipment of 
cleaning process that can be reduced defective products. As the results, average percentage of 
defective rate is decreased from 11.61 % per day to 0% per day. 
Keywords:  defect reduction, seven wastes, quality tools, ceramics products 
 
1. บทน า 
 ปัญหาผลิตภัณฑ์บกพร่องนับเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้น
ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป จึงมีนักวิชาการและ
นักอุตสาหกรรมจ านวนมากให้ความสนใจศึกษาและหาทาง

ลดจ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคนิคแตกต่าง
กัน เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน [1], เครื่องมือคุณภาพ
[2], หรือ การออกแบบการทดลอง [3] เป็นต้น  
 เทคนิคเครื่องมือคุณภาพเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยม
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ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความง่าย 
และใช้ความรู้ทางสถิติไม่ซับซ้อน พนักงานในโรงงานระดับ
ปฏิบัติงานสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ แตกต่างจาก เทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน หรือการออกแบบการทดลองซึ่ง
ต้องการความรู้ทางสถิติในระดับที่สูงกว่า 
    บริษัทตัวอย่างเป็นบริษัทสาขาที่มีเจ้าของและผู้บริหาร
เป็นชาวต่างชาติ โดยมีบริษัทแม่อยู่ในทวีปยุโรป บริษัทแห่งนี้
ท าหน้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามกิส์ตามค าสัง่ซื้อท่ีมาจากบริษัท
แม่ในต่างประเทศทั้งหมด ท าให้บริษัทตัวอย่างแห่งนี้ ไม่มี
ปัญหาด้านการตลาด แต่มีปัญหาด้านการผลิต เนื่องจาก
รูปร่างของผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ จึงมี
ลวดลาย และรูปทรงท่ีซับซ้อน แต่ในขณะเดียวกันก็มีจ านวน
ไม่มากนัก ท าให้ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายผลิตต้องเผชิญกับ
ปัญหาในการผลิตอยู่บ่อยครั้ง และต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหาให้
ได้ภายในเวลาอันสั้น  
 เครื่องมือคุณภาพ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ถูกน ามาใช้ใน
การศึกษานี้ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มกีารด าเนินงาน 
กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (Quality Control Circle, QCC) 
ประกอบด้วยเครื่องมือ 7 ชนิด ดังนี้ 1) แผ่นตรวจสอบ 2) 
แผนภูมิพาเรโต 3) กราฟ 4) แผนผังสาเหตุและผล 5) ฮิสโต
แกรม 6) แผนผังการกระจาย และ 7) แผนภูมิควบคุม [4] 
 
2. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 โดยทั่วไปกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ จะมี
ขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้  เริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบ (ดิน) 
การเตรียมน้ าเคลือบ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การเผาบิสกิต 
(เผาดิบ) การเคลือบ การเผาเคลือบ และการบรรจุ 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือกศึกษา คือ  งานคอลเลคชัน 
สโตน (Collection Stone) เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก าลัง
ผลิตและเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข คณะผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์บกพร่องของผลิตภัณฑ์นี้จากแผนกควบคุม
คุณภาพ ดังได้แสดงข้อมูลในรูปที่ 1 
 

 
   รูปที ่1 แผนภาพพาเรโตข้อมูลผลิตภณัฑ์บกพร่องของผลิตภัณฑ์คอล
เลคชัน สโตน 

 คณะผู้วิจัยและพนักงาน ได้เลือกปัญหาที่ 2 เช็ดโดน
สีมาแก้ไข เนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นปัญหาใน
แผนกของพนักงานท่ีสนใจแก้ปัญหา 
3. ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการท างานของพนักงานในการเช็ดขา
ช้ินงาน พบว่ามีขั้นตอนดังน้ี 

1. หยิบช้ินงานท่ีวางบนถาดขึ้นมา 
2. จับช้ินงานไปวางบนเครื่องขัดช้ินงานที่หมุนอยู่ 
3. เอียงช้ินไปมาให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้เครื่องขัดขัด 

(เช็ด) สีเคลือบเฉพาะบริเวณขาช้ินงานออกไป 
4. ตรวจสอบผลการขัด 
5. วางช้ินงานลงในถาด 

 ผู้วิจัยและพนักงานในแผนกจึงได้ร่วมกันศึกษาหา
สาเหตุของปัญหาเช็ดโดนสีโดยใช้แผนภูมิสาเหตุและผล หรือ
ผังก้างปลา ดังได้แสดงไว้ในรูปท่ี 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 รูปที่ 2 ผังแสดงเหตุและผลปัญหาเช็ดโดนสีชิ้นงาน 
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จากแผนภูมิสาเหตุและผล ผู้วิจัยและพนักงานมีความเห็นว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการท างานที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุหลักที่
ท าให้เกิดปัญหาเช็ดโดนสี จึงวิเคราะห์วิธีปฏิบัติงานของ
พนักงานขัดและการท างานของเครื่องขัดช้ินงาน 
 

 
              
  รูปภาพที่ 3 เครื่องเช็ดขาชิ้นงานแบบเก่า 

 
 จากรูปภาพท่ี 3 พบว่า ฟองน้ าท่ีใช้ขัดช้ินงานของ
เครื่องขัด มีสภาพค่อนข้างเก่าและฟองน้ ามีการสั่นไหว
ในขณะใช้งาน ท าให้พนักงานกะระยะไม่ถูก เพื่อให้ฟองน้ า
สัมผสักับของช้ินงาน ประกอบกับช้ินงานมีขนาดเล็ก จึงได้
พัฒนาอุปกรณ์ขัดช้ินงานขึ้นใหม่ โดยวางแผ่นฟองน้ าลงใน
ถาดเพื่อให้ฟองน้ าอยู่กับท่ี ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่พนักงาน
ต้องออกแรงขัดชิ้นงานไปมากับฟองน้ าเอง ดังแสดงใน
รูปภาพท่ี 4  
 

 
 

รูปภาพที ่4 อุปกรณ์เช็ดขาชิ้นงานแบบที่ 1 
 

จากผลการท างานกับถาดฟองน้ า พบว่า ยังมีผลิตภัณฑ์
บกพร่องเกิดขึ้น เมื่อสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติงานพบว่า 
ออกแรงกดชิ้นงานกับฟองน้ าไม่สม่ าเสมอ ฟองน้ ามีความนุ่ม
เกินไป และมีขนาดใหญ่เกินไป  

ผู้วิจัยและพนักงานจึงได้ออกแบบอุปกรณ์เช็ดขาช้ินงาน
แบบท่ี 2 โดยท าอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลง สามารถใช้มือหยิบ
จับได้สะดวก ส่วนบริเวณที่ใช้ขัดช้ินงาน ใช้พรมเช็ดเท้ามาตัด

ให้ได้ขนาดแล้วน ามาติดกับตัวอุปกรณ์ ดังแสดงในรูปภาพที่ 
5 

 

 
รูปภาพที ่5 อุปกรณ์เช็ดขาชิ้นงานแบบที่ 2 

 
จากการใช้อุปกรณ์เ ช็ดขาช้ินงานแบบที่  2 พบว่า 

พนักงานสามารถจับได้ถนัดมือ และสามารถกะบริเวณที่จะ
ขัดได้ง่าย ท าให้จ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องลดจ านวนลงเป็นที่
น่าพอใจ ดังได้แสดงข้อมูลเป็นกราฟเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการปรับปรุงไว้ในรูปภาพท่ี 6 ดังนี ้
 

 
 
รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบจ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 
 

จากรูปที่ 6 พบว่าสัดส่วนผลติภณัฑ์บกพร่องก่อน
การปรับปรุงโดยเฉลี่ย ใน 3 วันแรก คิดเป็น 11.61%ต่อวัน 
แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานและอุปกรณ์เป็นแบบท่ี 
1 ซึ่งมีการทดลองใช้เพียง 1 วัน (วันท่ี 4) มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เสีย (ชิน้) 55 0 21 22 0 0 0 0 0 0

ผลิต (ชิน้) 187 229 386 594 264 196 607 333 558 373
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บกพร่อง เป็น 3.70 %ต่อวัน และเมื่อปรับเป็นแบบท่ี 2 
พบว่า สัดส่วนผลติภณัฑ์บกพร่องโดยเฉลี่ยเป็น 0 %ต่อวัน 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผลการปรับปรงุการท างานเพื่อ
แก้ปัญหาการลดจ านวนผลิตภณัฑบ์กพร่องเช็ดโดนสีชิ้นงาน 
เมื่อนับเฉพาะการปรับปรุงครั้งท่ี 2 สามารถท าได้ส าเรจ็ถึง 
100% 
 
4. การอภิปรายผล 
 เนื่องจากการท างานเพื่อศึกษาปัญหานี้ไดเ้ลือก
ศึกษาผลติภณัฑ์เพียง 1 ชนิด จึงท าให้มีเวลาจ ากัดในการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมลู เพราะมีช่วงเวลาท าการผลติสั้น 
ประมาณ 2 สัปดาห์ และไมไ่ด้ท าการผลิตสินค้าชนิดนี้ตลอด
ทั้งวัน จึงท าให้ไม่มีข้อมูลมากพอท่ีจะวิเคราะห์เชิงสถติิเพื่อ
ทดสอบความมีนัยส าคัญ 
 อุปกรณ์ใหม่ท่ีเป็นผลการแกไ้ขปัญหานี้ยังถูก
น าไปใช้แก้ปัญหากับผลิตภณัฑ์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่ เช่น หม้อ 
หรือ จาน เป็นต้น ซึ่งปรากฏว่าไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน  
 
5. สรุป 

ปัญหาจ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดจากการเช็ดโดนสี
บริเวณขาช้ินงานของผลิตภัณฑ์คอลเคช่ัน สโตน ที่มีอัตรา
ผลิตภัณฑ์บกพร่องโดยเฉลี่ย 11.61%ต่อวัน ได้ถูกปรับปรุง
โดยการออกแบบอุปกรณ์ส าหรับเช็ดขาช้ินงานใหม่ ให้มี
ขนาดเล็กลง หยิบจับสะดวก พนักงานกะระยะได้แม่นย าขึ้น 
ท าให้สามารถลดอัตราผลิตภัณฑ์บกพร่องโดยเฉลี่ยเป็น 0%
ต่อวัน  

การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
เป็นวิธีการที่ท าได้โดยใช้ เครื่องมือคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ถูกน ามาใช้ เพื่ อลดความสูญเสียดั งกล่ าวได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและแพร่หลาย มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
แต่ต้องอาศัยการสังเกต เก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และ
แสวงหาแนวทางปรับปรุ งร่วมกันของพนักงานในจุด
ปฏิบัติงานนั้นๆ จึงจะบังเกิดผลลัพธ์ที่ดี 
 พนักงานที่มีคุณภาพจึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
ปรับปรุงการท างาน ทั้งในด้านการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากการท างาน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

และสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการปรับปรุงการท างาน คือ การ
สนับสนุนอย่างจริงจังของฝ่ายบริหาร ทั้งในเรื่องการริเริ่ม
โครงการ การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนา
ยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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การออกแบบการทดลองเพ่ือหาช่วงควบคุมขนาดชิ้นส่วนรถยนต์ทีม่ีผลต่อแรงปิดฝา
กระเป๋าผู้โดยสารหน้า 

The Design of Experiments to Determine the Tolerances of Vehicle Parts 
that Affect Passenger Box Closing Force 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบหาช่วงควบคุมช้ินส่วนรถยนต์ที่มีผลต่อแรงปิดฝากระเป๋าฝั่งคนนั่ง
หน้ารถยนต์ที่ท าให้แรงปิดฝากระเป๋าไม่สูงกว่า 40 นิวตัน โดยมีปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ช้ินส่วนหลักคือ โครง
รถยนต์ คานหน้าปัด หน้าปัดพลาสติก และฝากระเป๋า โดยที่แต่ละช้ินส่วนมีการเคลื่อนที่ได้ใน 3 แนวแกน ท าให้จ าแนก
ปัจจัยย่อยได้ทั้งหมด 12 ปัจจัย จึงท าการคัดกรองด้วยการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยโดยอาศัยตัวเลขประเมินความ
เสี่ยงล าดับก่อนหลัง จนเหลือปัจจัยที่น่าจะส่งผลมากที่สุด 4 ปัจจัย คือ โครงรถยนต์จุดยึดหน้าปัดฝั่งนอก 3 ปัจจัย ได้แก่ 
Outer L Outer W และ Outer H และโครงรถยนต์จุดยึดหน้าปัดฝั่งใน 1 ปัจจัย ได้แก่ Inner L โดยที่ในแต่ละปัจจัย มี
ระดับของการทดลองตามช่วงควบคุมมาตรฐานในปัจจุบัน 2 ระดับคือ  +/-1.5 มิลลิเมตร การศึกษานีแ้บ่งการทดลองเป็น 
2 การทดลองคือ การทดลองเพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีนัยส าคัญต่อแรงปิดด้วยวิธีการทดลองแฟกทอเรียลเต็มรูป และการ
ทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของปัจจัยที่ผ่านการคัดกรองด้วยวิธีการทดลองส่วนผสมกลาง พบว่ามี 2 ปัจจัย
ร่วมคือ Outer L และ Inner L และมี 1 ปัจจัยหลัก คือ Outer W ที่ส่งผลต่อแรงปิดฝากระเป๋า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
โดยความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถปรับปรุงการผลิตโครงรถยนต์ได้คือ Outer L และ Inner L  ในช่วง +/- 1.0 
มิลลิเมตร และ Outer W ในช่วง +/-1.5 มิลลิเมตร แรงปิดฝากระเป๋าเฉลี่ยจากการทดลอง คือ 39.07 นิวตัน ซึ่งยังคงช่วง
ควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ได้ตามช่วงควบคุมสภาพปัจจุบัน 
ค าหลัก  แรงปิด การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูป การทดลองส่วนผสมกลาง 
 
Abstract 

This article aims to determine the control range of the vehicle’s parts affecting the closing 
force of the vehicle’s glove box which constrain the closing force to be at most 40 Newtons. The 
relevant factors are the four main parts including vehicle’s body, instrument panel reinforcement, 
instrument panel plastic and the glove box. Each part can move in three axes, in which the 12 sub-
factors have been identified. The screening procedure based on the risk priority number has been 
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applied, resulting in four most influential factors. These factors consist of three factors from body on 
the outside which are Outer L, Outer W and Outer H and one factor from body on the inside which is 
Inner L. Each factor has two levels of the current standard control range, +/-1.5 millimeters. The study 
was divided into two experimental trials. The first experiment trial is to screen the factors that 
significantly affect the closing force by the full factorial experiments. The other experiment trial is to 
determine the appropriate relationships of the screened factors by the central composite design 
experiments. The findings indicate that there are two interaction factors, the Outer L and Inner L and 
one main factor, the Outer W that affect the closing of vehicle’s glove box at the significance level of 
0.05. It has been found that the appropriate relationships are the Outer L and Inner L at the range of 
+/- 1.0 millimeter and Outer W at the range of +/-1.5 millimeters. The average closing force from the 
experiments is 39.07 Newtons while other factors are controlled according to the current range. 
Keywords:  Closing force, Full factorial design experiments, Central composite design experiments 
 
1. บทน า 

ในสภาวะปัจจุบันตลาดรถยนต์ในประเทศไทยได้เติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการขายกับคู่แข่งมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากรูปลักษณ์ความ
สวยงามภายนอกและภายในของรถยนต์แล้วนั้น ในปัจจุบัน
ความคาดหวังของผู้บริโภคว่าจะต้องได้รถยนต์ที่มีคุณภาพที่ดี 
มีความสบายในการขับขี่และระยะเวลาในการใช้งานรถยนต์ที่
ยาวนานนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตรถยนต์ไม่
สามารถสนใจเรื่องการออกแบบรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่
ต้องหันมาให้ความสนใจด้านคุณภาพของรถยนต์มากขึ้น 
เพื่อท่ีจะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซือ้รถยนต์ของผู้ผลิต 

บริษัทกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
โดยช้ินส่วนที่โรงงานที่ไม่สามารถผลิตได้จะมีการจ้างผลิต
ภายใต้การควบคุมคุณภาพของโรงงาน แล้วน าช้ินส่วนรถยนต์
ทุกช้ินมาประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์ มี
ลักษณะการตรวจสอบคุณภาพรถยนตท์ุกคัน เพื่อให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานการออกแบบก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป  

ในทุก ๆ เดือนจะมีการส ารวจความพึงพอใจรถยนต์แต่
ละรุ่นกับลูกค้า จากผลการส ารวจพบว่ามีข้อร้องเรียนที่มี
จ านวนสูงที่สุดเป็นเรื่องการท างานท่ีผิดปกติของฝากระเป๋าเก็บ
ของด้านฝั่งคนนั่งหน้าที่ปิดยากและรู้สึกว่าต้องใช้แรงปิดที่
มากกว่ารถยนต์รุ่นอ่ืน ๆ 

มาตรฐานการควบคุมช้ินส่วนและการท างานของส่วน
ต่างๆของรถยนต์นั้น จะต้องถูกก าหนดโดยผู้ออกแบบ [1], [2] 
แต่ในบางช้ินส่วน ได้มีการก าหนดค่าควบคุมแรงการใช้งานไม่
สอดคล้องกับช่วงการควบคุมช้ินส่วนเดี่ยว (Part tolerance 
standard) ท าให้ยากแก่การตัดสินใจว่าช้ินส่วนนั้นๆ หรือการ
ท างานของแต่ละช้ินส่วนนั้นๆ มีคุณภาพที่ถูกต้องสมบูรณ์ตาม
มารตรฐานการออกแบบหรือไม่ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบและวิเคราะห์การ
ทดลองเพื่อหาขนาดของช้ินส่วนรถยนต์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อแรง
ปิดฝากระเป๋า เพื่อก าหนดช่วงมาตรฐานใหม่ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานแรงปิดสูงสุด 40 นิวตัน ตามที่ผู้ออกแบบก าหนด 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การวิเคราะห์กระบวนการอาศัยตัวเลขประเมิน
ล าดับก่อนหลังของความเสี่ยง (Risk Priority Number: 
RPN) 

การก าหนดลักษณะของจุดที่บกพร่องของผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนั้น จะท า
โดยการพิจารณาและวิเคราะห์การประเมินค่าความเสี่ยง
ด้วยวิธีการที่อาศัยรูปแบบตัวเลขที่จะประเมินล าดับ
ก่อนหลังของความเสี่ยง (Risk Priority Number: RPN) 
[3] 
               𝑅𝑃𝑁 = 𝑆 × 𝑂 × 𝐷               (1) 
โดย  
S คือ ลักษณะของความรุนแรง (Severity) เป็นการ
พิจารณาจากผลกระทบของจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น 
O คือ โอกาสที่เกิดขึ้น (Occurrence) เป็นการพิจารณา
จากสาเหตุการเกิดของข้อบกพร่อง 
D คือ ความสามารถในการตรวจจับ (Detection) เป็นการ
พิจารณาความสามารถในการตรวจจับของกระบวนการ 

ในกา รพิ จ าณาค่ าค ว าม รุ นแ ร งของลั กษณะ
ข้อบกพร่องนี้ ซึ่งหลังจากที่วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยวิธี 
RPN แล้ว ลักษณะข้อบกพร่องแต่ละตัวจะถูกน ามา
พิจารณาว่าลักษณะข้อบกพร่องใดท่ีมีตัวเลขของความเสี่ยง
มาก ๆ จะถูกน ามาท าการก าหนดโครงการแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงลดค่าความเสี่ยงต่อไป 
2.2 การทดลองแฟกทอเรียลเต็มรูป (Full Factorial 
Design) 

การทดลองแฟกทอเรียลเต็มรูปเป็นการทดลองเพื่อ
ศึกษาผลกระทบระหว่างแต่ละปัจจัยต่อระบบโดยมี
จุดประสงค์หลักเพื่อศึกษาผลกระทบร่วม โดยการใช้
จ านวนระดับปัจจัยกี่ระดับนั้น ขึ้นกับความส าคัญของ
ปัจจัยที่ต้องการศึกษา ซึ่งในการทดลองเดียวกัน ระดับของ
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แต่ละปัจจัยไม่จ าเป็นต้องเท่ากันก็ได้ โดยส่วนใหญ่การคัดกรอง
ปัจจัย (Screening factor) นิยมใช้การทดลองแฟกทอเรียล
เต็มรูปแบบ 2k (2k Full Factorial Design) [4] 
2.3 การทดลองแบบส่วนผสมกลาง Central Composite 
Design; CCD) 

การทดลองแบบส่วนผสมกลางใช้ในการศึกษาหรือสร้าง
ตัวแบบลักษณะของโพลิโนเมียลดีกรี 2 (Second-Order or 
Quadratic Model) มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการทดลองอื่น 
โดยท าการทดลองส่วนของแฟกทอเรียลและจุดศูนย์กลาง 
(Center point) ก่อน จากนั้นท าการสร้างสมการตัวแบบเชิง
เส้นตรงส าหรับกรณีศึกษาปัจจัย 2 ระดับ และพยากรณ์ส่วน
ของจุดศูนย์กลาง ถ้าสมการรูปเส้นตรงไม่เหมาะสมจะท าการ
ทดลองเพิ่มในส่วนของจุดแกน (Axial portion) จะได้สมการ
โพลิโนเมียลดีกรี 2 [4] 

 
3. การด าเนินการวิจัย 
3.1 การศึกษาสภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

การด าเนินงานวิจัยนี้เริ่มจากการศึกษาโครงสร้างและ
กลไกการท างานของช้ินส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่าการที่ต้องใช้แรง
ปิดฝากระเป๋ามากเนื่องจากกลไกสลักล็อกทั้งฝั่งนอกและฝั่งใน
ของฝากระเป๋าเข้าไม่พร้อมกัน อันเนื่องมาจากการไม่ร่วมศูนย์
กันระหว่างสลักล็อกฝากระเป๋าและรูของหน้าปัดพลาสติกทั้งฝั่ง
นอกและฝั่งใน ซึ่งมีผลให้ต้องใช้แรงกดมากขึ้นเพื่อให้สลักล็อก
เข้าในรูทั้ง 2 ฝั่ง โดยที่แรงกดที่มากขึ้นเนื่องจากแรงต้านที่ถูก
กดเข้าไปในลูกยางที่มากข้ึน ดูได้จากการเปรียบเทียบของรูปที่ 
1 และรูปที่ 2 โดยรูปที่ 1 แสดงการล็อกของสลักที่ปกติ การ
เข้าปกติของสลักล็อก แนวของสลักและรูทั้งฝั่งนอกและฝั่งใน
อยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งใช้แรงในการปิดประมาณ 30 นิวตันและ 
รูปที่ 2 แสดงลักษณะการเข้าที่ผิดปกติของสลักล็อก แนวของ
สลักและรูทั้งฝั่งนอกและฝั่งในอยู่ในแนวเยื้องศูนย์กัน ซึ่งต้อง
กดมากขึ้น และเกิดแรงต้านที่ลูกยางฝั่งขวามากขึ้น ซึ่งใช้แรงใน
การปิดมากกว่า 40 นิวตัน 
 

 
 

รูปที่ 1  ลักษณะการเข้าของสลักล็อกทีป่กต ิ
 

 
 

รูปที่ 2  ลักษณะการเข้าของสลักล็อกทีผ่ิดปกต ิ
 
 

 
3.2. ก าหนดปัจจัยเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการทดลอง 

การด าเนินการจ าแนกปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่มี
ผลการเยื้องศูนย์ของสลักล็อกและส่งผลต่อแรงปิดฝา
กระเป๋า โดยการจัดประชุมระดมสมองกับทีมงานในแผนก
ที่รับผิดชอบปัญหา จากนั้นสรุปแยกเป็นกลุ่มปัจจัยต่างๆ
ด้วยแผนภูมิก้างปลาเพื่อก าหนดปัจจัย ดังรูปที่ 3 

  

 
 
รูปที่ 3 แผนผังก้างปลาแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเยื้องศูนย์ของสลัก 

ล็อกและส่งผลต่อแรงปิดฝากระเป๋า 
 
เมื่อท าการประชุมตัดสินคัดกรองปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ปัญหา ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการท างาน อุปกรณ์ในการ
ท างาน และช้ินส่วนท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
คือคุณภาพของช้ินส่วนที่เกี่ยวข้อง 4 ช้ินส่วน คือ โครง
รถยนต์ คานหน้าปัด หน้าปดัพลาสติก และฝากระเป๋า โดย
ที่ช้ินส่วนสามารถเคลื่อนที่ได้ใน 3 แนวแกน ประกอบด้วย  

แกน L หมายถึง ระยะตามแนวยาวของรถยนต์ 
แกน W หมายถึง ระยะตามแนวขวางของรถยนต์ 
แกน H หมายถึง ระยะตามแนวสูงของรถยนต์ 

3.3 การคัดกรองปัจจัยย่อยโดยอาศัยตัวเลขประเมิน
ล าดับก่อนหลังของความเสี่ยง 

ผู้วิจัยท าการคัดกรองปัจจัยย่อยด้วยการประเมิน
ความเสี่ยงของปัจจัยโดยอาศัยตัวเลขประเมินล าดับ
ก่อนหลังของความเสี่ยง ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนมาจากการ
ประชุมร่วมกัน คือ คะแนน 1 4 และ 7 โดยที่  

1 หมายถึง ไม่ส่งผลใดๆ กับปัญหาเมื่อเกินช่วง
ควบคุม 

4 หมายถึง ส่งผลกับปัญหาบางส่วนแต่ต้องร่วมกับ
ปัจจัยอืน่ 

7 หมายถึง ส่งผลโดยตรงกับปัญหาเมื่อเกินช่วง
ควบคุม 

ผลการคัดกรองปัจจัยล าดับที่ 1 แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การคัดกรองปัจจัยย่อยด้วยการประเมินความเสี่ยงของปัจจัย
โดยอาศัยการประเมิน RPN 

ปัจจัย 
ชิ้นส่วน ปัจจัยย่อย S O D RPN 

(SxOxD) 

ฝาประเป๋า สลักล็อกด้านนอก L 7 1 1 7 

ฝาประเป๋า สลักล็อกด้านใน L 7 1 1 7 

คานหน้าปัด จุดยึดด้านนอก L 7 4 1 28 

คานหน้าปัด จุดยึดด้านใน L 7 4 1 28 

โครงรถ 

จุดยึดด้านนอก L 7 7 7 343 

จุดยึดด้านนอก W 7 7 7 343 

จุดยึดด้านนอก H 7 7 7 343 

โครงรถ 

จุดยึดด้านใน L 7 7 7 343 

จุดยึดด้านใน W 1 7 7 49 

จุดยึดด้านใน H 1 7 7 49 

รูหน้าปัด
พลาสติก รูด้านนอก L 7 4 4 112 

รูหน้าปัด
พลาสติก รูด้านใน L 7 4 4 112 

 
หลังจากท าการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยย่อยด้วย

วิธีการ RPN พบว่าปัจจัยที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหามากท่ีสุดมี 4 ปัจจัย ซึ่งมีค่า RPN สูงที่สุดที่ 343 ได้แก่ 

1) โครงรถจุดยึดด้านนอก L แทนด้วย Outer L  
2) โครงรถจุดยึดด้านนอก W แทนด้วย Outer W  
3) โครงรถจุดยึดด้านนอก H แทนด้วย Outer H  
4) โครงรถจุดยึดด้านใน L แทนด้วย Inner L 

 แต่ละปัจจัยมีช่วงมาตรฐานควบคุม 2 ระดับ คือ +/-1.5 
มิลลิเมตร 
 
4. ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 การทดลองคัดกรองปัจจัย 

การคัดกรองปัจจัยโดยการออกแบบการทดลองแฟกทอ
เรียลเต็มรูปจะท าการศึกษา 4 ปัจจัย ปัจจัยละ 2 ระดับ โดยมี
การเพิ่มจุดศูนย์กลางอีก 1 โดยค่าตอบสนองคือ แรงปิดฝา
กระเป๋า 

เมื่อวิเคราะห์กราฟ Residual plot ในรูปที่ 4 พบว่า P-
Value ของการทดสอบ Anderson-Daring (AD) มีค่า 0.849 
ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าส่วนเหลือ (Residuals) มีการ
แจกแจงแบบปกติ นอกจากนี้การกระจายตัวของส่วนเหลือไม่

เป็นปากล าโพงและไม่เป็นลักษณะแนวโน้ม และเป็นอิสระ
ต่อกัน ดังนั้นส่วนเหลือที่ได้จากการทดลองจึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
variance) 
 

  
รูปที่ 4 Residual plots ของการทดลองคัดกรองปัจจัย 
 

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยโปรแกรมมินิแทบ 17 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่ามี 2 ปัจจัยร่วมคือ Outer L 
และ Inner L ร่วมกับ 1 ปัจจัยหลักคือ Outer W ที่มีผลต่อ
แรงปิดฝากระเป๋าอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนปัจจัย Outer H ไม่
มีผลต่อแรงปิดฝากระเป๋าอย่างมีนัยส าคัญ แสดงดังรูปที่ 5 

 

รูปที ่5 การวิเคราะห์ความแปรปรวมของข้อมูลแรงปิดฝากระเป๋าของ
การทดลองคัดกรองปัจจัย 

 
จากการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยร่วมในรูปที่ 6 

พบว่าปัจจัย Outer L ที่ค่า +1.5 มิลลิเมตร และปัจจัย 
Inner L ที่ค่า -1.5 มิลลิเมตร มีผลท าให้ต้องใช้แรงปิด
กระเป๋ามากที่สุด 

Analysis of Variance 

 

Source                DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                 11  607.181   55.198    13.20    0.000 

  Linear               4  354.141   88.535    21.18    0.000 

    Outer L            1  279.070  279.070    66.76    0.000 

    Outer W            1   60.775   60.775    14.54    0.001 

    Outer H            1   13.133   13.133     3.14    0.091 

    Inner L            1    1.163    1.163     0.28    0.603 

  2-Way Interactions   6   97.789   16.298     3.90    0.009 

    Outer L*Outer W    1    2.820    2.820     0.67    0.421 

    Outer L*Outer H    1    1.015    1.015     0.24    0.627 

    Outer L*Inner L    1   88.113   88.113    21.08    0.000 

    Outer W*Outer H    1    0.300    0.300     0.07    0.791 

    Outer W*Inner L    1    0.813    0.813     0.19    0.664 

    Outer H*Inner L    1    4.728    4.728     1.13    0.300 

  Curvature            1  155.250  155.250    37.14    0.000 

Error                 21   87.789    4.180 

  Lack-of-Fit          5   80.964   16.193    37.96    0.000 

    Pure Error        16    6.825    0.427 

Total                 32  694.970 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

2.04461  87.37%     80.75%           * 
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รูปที่ 6 ผลกระทบร่วมของปัจจยั Outer L และ Inner L 
 

ส่วนการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยหลัก Outer W พบว่า
ที่ค่า -1.5 มิลลิเมตร มีผลให้แรงปิดกระเป๋ามากที่สุด แต่ไม่เกิน 
40 นิวตัน ดังรูปที ่7 
 

 
รูปที่ 7 ผลกระทบหลักของปัจจัย Outer W 

 
4.2 การทดลองส่วนผสมกลาง 

ในการเพิ่มระดับการทดลองเพื่อทดสอบหาช่วงระดับ
ปัจจัยที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการทดลองส่วนผสมกลาง 
(CCD) เนื่องจากในรูปที่ 4 ค่า P-Value ของ Curvature มีค่า
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีลักษณะของส่วนโค้ง ท าให้การ
ทดลองส่วนผสมกลางมีความเหมาะสม ซึ่งระดับปัจจัยสามารถ
แสดงดังตารางที ่2  
 
ตารางที่ 2 ระดับของปัจจัยในการทดลองส่วนผสมกลาง 

ปัจจัย สัญลักษณ ์
ระดับของปัจจยั (มิลลิเมตร) 

- -1 0 1 

จุดยึดนอก L Outer L -0.5 0 0.7 1.5 2.0 

จุดยึดนอก W Outer W -1.6 -1.5 -1.2 -1.0 -0.8 

จุดยึดใน L Inner L -2.0 -1.5 -0.7 0 0.5 

 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยโปรแกรมมินิ
แทบ 17 โดยพิจารณาที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าปัจจัย
ร่วมของ Outer L และ Outer W และปัจจัยร่วมของ 
Outer L และ Inner L มีผลต่อแรงปิดฝากระเป๋าอย่างมี
นัยส าคัญ แสดงดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวมของข้อมูลแรงปิดฝากระเป๋าของ
การทดลองส่วนผสมกลาง 

 
4.3 การหาระดับปัจจัยท่ีเหมาะสม 

การหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมของโครงรถยนต์ที่มีผล
ต่อแรงปิดฝากระเป๋าที่เป้าหมาย 40 นิวตัน โดยการ
วิเคราะห์ด้วย Response Optimizer ดังแสดงในรูปที่ 9 
ได้ผลดังนี ้

1. Outer L เท่ากับ +1.653 มิลลิเมตร (ถอยหลัง) 
2. Inner L เท่ากับ -0.578 มิลลิเมตร (เดินหน้า) 
3. Outer W เท่ากับ +1.67 มิลลิเมตร (ทางขวา) 

 

 
รูปที่ 9 ผลการวิเคราะห์ Response Optimizer ที่เป้าหมาย 

แรงปิดฝากระเป๋า 40 นิวตัน 
 

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการควบคุมช้ินส่วน
ปัจจุบัน พบว่าค่าของ Outer L และ Outer W เกินค่าช่วง
มาตรฐานควบคุมในปัจจุบัน และเมื่อท าการวิเคราะห์และ
ประเมินความสามารถในการปรับปรุงการผลิตอาศัยตัวเลข
ประเมินล าดับก่อนหลังของความ เสี่ยง [7] ร่วมกับ
มาตรฐานการผลิตช้ินส่วนเหล็ก JIS B 0408 (1991) [8] 

Analysis of Variance 

 

Source               DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                 9  869.288   96.588    61.15    0.000 

  Linear              3  721.574  240.525   152.27    0.000 

    Outer L           1  462.501  462.501   292.80    0.000 

    Outer W           1   13.773   13.773     8.72    0.006 

    Inner L           1  245.301  245.301   155.29    0.000 

  Square              3  117.517   39.172    24.80    0.000 

    Outer L*Outer L   1   15.287   15.287     9.68    0.004 

    Outer W*Outer W   1   89.715   89.715    56.80    0.000 

    Inner L*Inner L   1    2.219    2.219     1.41    0.245 

  2-Way Interaction   3   30.197   10.066     6.37    0.002 

    Outer L*Outer W   1    9.151    9.151     5.79    0.022 

    Outer L*Inner L   1   15.406   15.406     9.75    0.004 

    Outer W*Inner L   1    5.641    5.641     3.57    0.068 

Error                30   47.387    1.580 

  Lack-of-Fit         5   24.263    4.853     5.25    0.002 

  Pure Error         25   23.124    0.925 

Total                39  916.675 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

1.25681  94.83%     93.28%      90.53% 
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และการงานเช่ือมช้ินส่วนแผ่นเหล็กตามมาตรฐาน ISO 
13920:1996 [9] พบว่าค่าปัจจัยที่เหมาะสมของโครงรถยนต์ที่
มีผลต่อแรงในการปิดฝากระเป๋าเพื่อไม่ให้เกินมาตรฐานที่ 40 
นิวตัน โดยการปรับค่า Response Optimizer ของค่า Outer 
L เป็น +1.0 มิลลิเมตรและ Inner L เป็น -1.0 มิลลิเมตร ซึ่งให้
ค่า Outer W คือ +1.5 มิลลิเมตร โดยทีท่ าให้ค่าตอบสนองแรง
ปิดฝากระเป๋าที่ 39.6 นิวตัน ดังภาพท่ี 10 
 

รูปที่ 10 ผลการวิเคราะห ์Response Optimizer โดยการปรับค่า  
Outer L เท่ากับ +1.0 และ Inner L เท่ากับ -1.0 

 
4.4 การทดสอบยืนยันผล 

ในการทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดลอง ได้ทดสอบ
จ านวน 6 ครั้ง แสดงดังตารางที่ 3 ผลที่ได้พบว่าแรงปิดฝา
กระเป๋า เฉลี่ยคือ 39.07 นิวตัน ซึ่ งใกล้ เคียงกับผลของ 
Response Optimizer ในรูปที่ 10 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบยืนยันผล 

การ
ทดลอง
ครั้งที่ 

ค่าระดับปัจจยั (มิลลิเมตร) แรงปิดฝา
กระเป๋า 
(นิวตัน) Outer L Outer W Inner L 

1 +1.0 -1.5 -1.0 39.40 
2 +1.0 -1.5 -1.0 39.10 
3 +1.0 -1.5 -1.0 38.70 
4 +1.0 -1.5 -1.0 38.90 
5 +1.0 -1.5 -1.0 39.70 
6 +1.0 -1.5 -1.0 38.60 

เฉลี่ย 39.07 
 
 5. สรุป 

จากผลการวิเคราะห์ด้วยการออกแบบการทดลองด้วย
วิธีการแฟกตอเรียลเต็มรูปเพื่อคัดกรองปัจจัย และเพิ่มระดับ
ปัจจัยด้วยวิธีการทดลองส่วนผสมกลาง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ให้รูสลักล็อกเยื้องตัวและส่งผลให้แรงปิดฝากระเป๋าสูงกว่า 40 
นิวตัน คือ Outer L Inner L และ Outer W โดยความสัมพันธ์
ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถปรับปรุงการผลิตโครงรถยนต์ได้คือ 
Outer L และ Inner L  ในช่วง +/- 1.0 มิลลิเมตร และ 
Outer W ในช่วง +/-1.5 มิลลิเมตร โดยที่มีแรงปิดฝากระเป๋า
เฉลี่ยจากยืนยันผลการทดลอง คือ 39.07 นิวตัน ซึ่งไม่เกิน
มาตรฐานที่ 40 นิวตัน  

6. อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ผลของการวิเคราะห์นี้  มีความสอดคล้องกันทุก

รูปแบบของการออกแบบการทดลอง ซึ่งสามารถน าไปใช้
งานได้จริงในทางอุตสาหกรรม แต่ผลลัพธ์ความสัมพันธ์
ปัจจัยนี้ เป็นเพียงช่วงควบคุมของปัจจัยของโครงรถยนต์
เท่านั้น ซึ่งช่วงควบคุมช้ินส่วนอาจเปลี่ยนแปลงไปหากน า
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงรองลงมาจากการคัดกรอง RPN 
มาร่วมพิจารณา และควรมีการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
เพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
ยกระดับการควบคุมคุณภาพช้ินส่วนให้สูงขึ้นกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างช้ินส่วน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงในรถยนต์รุ่นถัดไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบ P-M (Physical phenomena - Mechanism Analysis: P-M 
Analysis) ในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของการเกิดของเสียจากการตัดไม่ตรงตามข้อก าหนดของกระบวนการตัดด้วย
เลเซอร์ ผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุของการตัดไม่ตรงข้อก าหนดคือ มีการก าหนดหลายค่าความหนาในไฟล์แบบงาน 
ระบบตรวจสอบด้วยสายตาที่ใช้อยู่ไม่สามารถตรวจจับความผิดพลาดได้ และระบบการจัดเก็บไฟล์ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่
สามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องได้ ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงวิธีการท างานโดยจ าแนกรุ่นช้ินงานตามความหนา เพิ่มหัวข้อช้ีน า
ที่ใช้ในการตรวจสอบแบบพร้อมท าสัญลักษณ์ทุกค่าขนาดขณะตรวจสอบ และจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บไฟล์ ผลจากการ
น าไปใช้จริงพบว่าสัดส่วนของงานเคลมอาการตัดไม่ตรงข้อก าหนดต่อจ านวนการสั่งซื้อลดลงจาก 0.06% เหลือ 0% ท าให้
จ านวนงานเคลมทั้งหมดลดลงจาก 0.22% เป็น 0.01% 
ค าหลัก  กระบวนการตัดเลเซอร์ / คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ / เคลม / ช้ินงานไม่ตรงข้อก าหนด / การวิเคราะห์
แบบ P-M / เทคนิค 5W1H  
       
Abstract 

This research aims to apply P-M analysis to analyze the root causes of cutting out of 
specification in laser cutting process. The results reveal that the root causes are the drawing contains 
many parts thickness in one file, visual inspection cannot detect the errors, and the requirements in 
the drawing are not updated. To eliminate these root causes, a checklist for evaluating drawing is 
suggested to be used, parts are grouped by thickness and the standard of drawing file storage is 
implemented. After implementing into the process the percentage of non-conforming product in laser 
cutting decreases from 0.06% of total order to 0% and the consequence is the total claim reduces 
from 0.22% to 0.01%.  
Keywords:  Laser Cutting Process / Computer Aided Design (CAD) / Claims / Non-Conforming Product / 

http://global.kmutt.ac.th/
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P-M Analysis  
1. บทน า 
     อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งอุตสาหกรรม
หลักที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  
ผู้ผลิตมากกว่า 1,657 ราย รวมโรงงาน 2,237 แห่ง ส่วนมาก
เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (Small and 
Medium Enterprises: SMEs) โดย SMEs จะท าหน้าที่ผลิต
ช้ินส่วนเพื่อการประกอบต่อ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการผลิต
ช้ินส่วนให้กับอุตสาหกรรมกลางน้ าหรือปลายน้ า เ ช่น 
อุตสาหกรรมประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป   
     บริษัท กรณีศึกษา เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ท าการ
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์จากโลหะแผ่นทุกชนิดตามแบบที่ได้รับ
จากลูกค้า จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่าบริษัท
กรณีศึกษามีปัญหาความไม่พึงพอใจจากลูกค้าโดยวัดจาก
สัดส่วนงานเคลมต่อใบสั่งซื้อสูงกว่าเป้าหมายที่ทางองค์กร
ก าหนดว่าไวใ้นแต่ละเดือนต้องมีงานเคลมไม่เกิน 0.18% แต่
ในปี 2557 บริษัทฯมีช้ินงานเคลมเฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม 
- ธันวาคม เท่ากับ 0.22% ของจ านวนช้ินงานที่ส่งมอบซึ่ง
มากกว่าเป้าหมายของบริษัทฯที่ตั้งไว้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้
ท าการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบ P-M เพื่อลดงานเคลม
ให้น้อยลง   
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
2.1 แนวทางการวิเคราะหแ์บบ P-M   
     การวิเคราะห์แบบ P-M  เป็นวิธีการที่ได้ถูกรวบรวมขึ้น
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหานั้น    
โดย Shirose ได้ให้ค านิยามไว้ดังน้ี 
     การวิเคราะห์แบบ P-M หมายถึง“แนวความคิดที่จะท า
ให้ทราบถึงกลไกของการเกิดปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจน 
โดยการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของการเกิดความบกพร่องที่
เรื้อรังนั้นในเชิงกายภาพตามหลักการ (Genri) และกฎเกณฑ์ 
(Gensoku)” ท าให้ทราบถึงกลไกของการเกิดปรากฏการณ์
ได้อย่างชัดเจน สามารถรวบรวมปัจจัยทั้งหมดที่คิดว่าจะมี
ผลกระทบต่อการเกิดความบกพร่องนั้นได้โดยใช้หลักเหตุ
และผลจากการพิจารณากลไกการท างานของเครื่องจักร คน 
วัสดุ และวิธีการ 

 
2.1.1 แนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะห์แบบ P-M [1] 
 การด า เนิ นกา ร  “วิ เ ค ร า ะห์ เ ชิ ง กายภาพ” เป็ น
ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์แบบ P-M ซึ่งหมายถึงการ
ค้นหาว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรโดยพิจารณา
เหตุและผล โดยค าว่า “กายภาพ”หมายถึง “เหตุผลของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ” ส่วนการวิเคราะห์นั้น “เป็นการค้นหา
รายละเอียดของปรากฏการณ์ต่างๆ และศึกษาวิจัยตามหลัก
ทางทฤษฎี” การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในเชิงกายภาพเป็น
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักการและกฎเกณฑ์
ทางกายภาพ (กฎทางธรรมชาติ)  ท าให้กลไกของการเกิด
ปรากฏการณ์นั้นมีความชัดเจนขึ้นด้วยการเข้าใจถึงหลักการ
ของกระบวนการ ปรากฏการณ์ของการเกิดความบกพร่อง 
ซึ่งเป็นการเกิด “ความคลาดเคลื่อน” จากสภาพปกติ  
2.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ P-M  
การวิเคราะห์แบบ P-M ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังแสดงใน
รูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1  ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ PM  
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2.2 เทคนิคกิจกรรมคุณภาพ POKAYOKE [2] 
     “POKA YOKE” มาจากค าว่า “POKA” หมายถึง ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากความพลั้งเผลอ ส่วนค าว่า “YOKERU” 
หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นๆ ในอเมริกา 
เรียกว่า “Fool Proof”  หรือ “Fail Safe” ซึ่งหมายถึงการ
ขจัดหรือป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการโง่เขลาในงาน 
เช่น ลืมเปลี่ยนคมตัดเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน โดยความบกพร่องมี
หลายแบบ เมื่อจัดอันดับความเลวร้ายแล้วจะได้ดังนี้  

อันดับที ่1 แปรรูปไม่ครบ      อันดับที ่2 แปรรูปผิด 
อันดับที ่3 เซตการท างานผดิ  อันดับที ่4 ขาดช้ินส่วน 
อันดับที ่5 มีของอื่นปะปน     อันดับที ่6 ช้ินงานผิด  
อันดับที ่7 เครื่องท างานผดิ    อันดับที ่8 ปรับแต่งผิด  
อันดับที ่9 เครื่องจักรบกพร่อง     
อันดับที ่10 เครื่องมือ ที่จับยึดหรอืจิ๊ก (Jig) ไม่พร้อม 

 
2.3 การบอกขนาดมิต ิ[3] 
     ในงานเขียนแบบรายละเอียดของช้ินงานแต่ละช้ินนั้น 
ผู้เขียนแบบจะต้องอธิบายถึงขนาดและรูปร่างของช้ินงานที่
ต้องการผลิตให้ผู้อ่านแบบเข้าใจได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ 
โดยการบอกขนาดของมิติและโน้ตหรือหมายเหตุก ากับ ที่
ระบุถึงกระบวนการท าและวัสดุของช้ินงานในแบบนั้นๆ ด้วย 
ดังนั้นในการบอกขนาดของมิติ ผู้เขียนแบบจะต้องค านึงถึง
การบอกขนาดของรูปร่าง (Size Dimension) และการบอก
ขนาดของต าแหน่ง (Position Dimension) เพื่อให้สามารถ
ผลิตชิ้นงานได้ถูกต้องสมบูรณ์และใช้งานได้ดีตามจุดประสงค์
ที่ต้องการ 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     มีงานวิจยัในส่วนของการแก้ไขกระบวนการออกแบบของ
กระบวนการตัดเลเซอร์ อาทิเช่น ฐากูร พิชิตสุรกิจ [4] ได้
ศึกษาการลดการเคลมช้ินงานไม่ได้ขนาดจากกระบวนการ
ออกแบบของหน่วยงาน โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
Why-Why ในการหาสาเหตุของการเคลมช้ินงาน และหา
แนวทางในการแก้ไขในกระบวนการออกแบบ ผลที่ได้
สามารถลดงานเคลมลงได้ และสุริยะศักดิ์ ถาวรวัฒนเจริญ 
[5] ได้ศึกษาการลดต้นทุนคุณภาพของกระบวนการเขียน

แบบและตัดเลเซอร์โดย ปรับปรุงมาตรฐานการท างาน 
     การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบ P-M พบได้ในหลาย
งานวิจัย อาทิเช่น พงศกร ตันตสุทธิกุล [6] น าไปประยุกต์ใช้
ในการหาสาเหตุหลักของอาการติดขัดในเครื่องแพ็คกล่องที่
ท าให้ต้องหยุดเพือ่แก้ไขอยู่เสมอ การวิเคราะห์แบบ P-M ท า
ท าให้ทราบว่า สาเหตุหลักมาจากเครื่องจักรอัดเนื่องจาก กาว
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการยิงกาวไม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิใช้งาน 
ภายหลังการแก้ไขท าให้เครื่องจักรอัดลงดลงจาก 318 ครั้ง/
เดือน เหลือเพียง 62 ครั้ง/เดือน และสุรเชษฐ์ ชนะสกุล [7] 
น าไปประยุกต์แก้ไขในเรื่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรง
ตามเวลาซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเครื่องตัดแผ่นโลหะซีเอ็นซี
เลเซอร์ที่มีปัญหาการหยุดกะทันหัน จากการวิเคราะห์แบบ 
P-M พบว่าสาเหตุของการหยุดกะทันหันมากจาการตัดแผ่น
โลหะไม่ขาด, สายเซ็นเซอร์ขาด, เรซิ่นเสื่อมสภาพ, ไม่ปรากฏ
ล าแสงเลเซอร์ที่ชุดหัวตัด จากนั้นได้ท าการปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้เครื่องตัดแผ่นโลหะซีเอ็นซีเลเซอร์มีอัตราความ
พร้อมในการใช้งานมากขึ้นจากเดิม 91.50 % เพิ่มขึ้นเป็น 
100% ของเวลาการท างานเครื่องจักร ส่งผลให้การส่งมอบ
ทันก าหนดสูงถึง 96.65% ของรายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด 
 จะเห็นว่าจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยที่
ผ่านมาได้น าการวิเคราะห์แบบ P-M มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตโดยท าการวิเคราะห์สาเหตุที่มาจากเครื่องจักรเป็นหลัก 
ยังไม่พบงานวิจัยท่ีน าเอาการวิเคราะห์แบบ P-M ไปใช้ในงาน
ออกแบบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท าการประยุกต์ใช้การ
วิเคราะห์แบบ P-M ในงานการออกแบบเพื่อหาสาเหตุที่ท า
ให้เกิดงานเคลมและหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดงานเคลมให้
เหลือน้อยท่ีสุด  
 
3. ลักษณะการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา 
     บริษัทกรณีศึกษาเป็น SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตโลหะแผ่นครบวงจร 
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ผ ลิ ต เ ป็ น แ บ บ รั บ จ้ า ง ผ ลิ ต  (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) โดยบริษัทจะดูแล
คุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดจ าหน่ายสินค้ า เอง กระบวนการผลิตหลัก
ประกอบด้วยขั้นตอนการแปรรูปโลหะ และอโลหะ การตัด 
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การพับ การดัด การกัดเซาะร่องโลหะ และการขึ้นรูปหรือ
ประกอบ การผลิตท าตามค าสั่งซื้อของลูกค้า และเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด บริษัทฯมีการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต ช้ินส่วน
ที่ท าการผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ช้ินส่วนแผ่นเรียบ และ
แผ่นดัดโค้ง ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ตามล าดับ วัสดุที่ใช้ท า
เป็นโลหะหรืออโลหะ 

 
รูปที่ 2  ภาพตวัอยา่งผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ 

 

 
รูปที่ 3  ภาพตวัอยา่งผลิตภัณฑ์แผ่นดัดโค้ง 

 
4. การด าเนินงานวิจัย 

การด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ระบุปัญหา จากนั้นด าเนินการตามหลักการวิเคราะห์แบบ 
PM เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
ขั้นตอนการด าเนนิงานโดยสรุปมีดังต่อไปนี้  
4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันขององค์กร และระบุปัญหา 
4.2 การวิเคราะห์ปัญหา 
4.3 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา 
4.4 การก าหนดมาตรการตอบโต้ 
4.5 การยืนยันผลของมาตรการตอบโต้ 

4.6 การท าให้เป็นมาตรฐานและการวางแผนควบคุม 
5. ผลการวิจัย 
5.1 สภาพปัจจุบันและการระบุปญัหา 
    ปัจจุบันบริษัทฯ มีปัญหาด้านคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อ
ความไม่พึงพอใจลูกค้าคืองานเคลม (Claim) และค าร้องเรยีน 
(Complaint) ซึ่งงานเคลม จะหมายถึง “ช้ินงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดเง่ือนไขจากความต้องการ
ของลูกค้าหรือไม่สามารถใช้งานได้ครบตามเงื่อนไขการใช้งาน
ที่ตกลงกัน”  โดยทางบริษัทต้องผลิตช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์
ขึ้นใหม่เพื่อแทนท่ีช้ินงานเดิมที่ถูกเคลมจากลูกค้า ส าหรับค า
ร้องเรียน หมายถึง “ข้อความที่ระบุถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่
ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจหรือไม่ตรงตามความคาดหวังของ
ลูกค้า โดยลูกค้าท าการแก้ไขหน้างานด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ 
ไม่ต้องผลิตช้ินงานใหม่ทดแทนให้ลูกค้า โดยงานวิจัยนี้จะ
เรียกค าร้องเรียนประเภทน้ีรวมไปกับเคลม เพราะลูกค้าได้รับ
ช้ินงานที่ไม่ตรงข้อก าหนดไปเช่นกัน  และทั้งงานเคลมและ
ข้อร้องเรียนเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อลูกค้าใน
ความรุนแรง (Severity) ที่เท่ากัน ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มี
ช้ินงานเคลมเฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม เท่ากับ 
0.22% ของจ านวนช้ินงานท่ีส่งมอบซึ่งมากกว่าเป้าหมายของ
บริษัทฯท่ีตั้งไว้คือ 0.18% ดังแสดงในรูปที่ 4 ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงจะท าการลดงานเคลม เพื่อลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า   
 

 
รูปที่ 4  สัดส่วนจ านวนชิ้นงานเคลมต่อการส่ังซ้ือจากลูกค้าในป ี2557 

 

     จากการศึกษาประเภทงานเคลมของลูกค้า โดยใช้
แผนภาพพาเรโต ดังรูปที่ 5 พบว่าอาการเคลมช้ินงานพับไม่
ตรงข้อก าหนดและอาการเคลมช้ินงานตัดไม่ตรงข้อก าหนดมี
สัดส่วน 70.02% ของอาการเคลมทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการพาเรโต แต่ด้วยแนวโน้มการสั่งซื้อของช้ินงานที่
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กระบวนการตัดเลเซอร์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่งสวนทางกับ
ช้ินงานพับที่มีแนวโน้มลดลงในปีต่อๆไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
เลือกปัญหาช้ินงานตัดไม่ตรงข้อก าหนดมาท าการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหา อาการเคลมของช้ินงานไม่ตรงข้อก าหนด เช่น 
ความกว้างช้ินงานมากเกินไป ไม่ได้ท าฟิลเล็ต ขนาดรูใหญ่
เกินไป เป็นต้น 

 
รูปที่ 5 แผนภาพพาเรโตจ าแนกอาการเคลม 

5.2 การวิเคราะห์ปัญหา 
     ในการวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดปัญหา ผู้วิจัยได้ท า

การสืบหาจุดเกิดเหตุแบบย้อนกลับ (backward) โดยเริ่ม
จากกระบวนการส่งมอบสินค้ากับลูกค้าย้อนกลับขึ้นมาแต่ละ
กระบวนการจนถึงการรับความต้องการจากลูกค้า ดังรูปที่ 6 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อบกพร่องจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ที่
ขั้นตอนการส่งมอบ การตรวจสอบ และการผลิต แต่พบว่าจุด
เกิดเหตุของสาเหตุที่ท าให้ช้ินงานตัดเลเซอร์ไม่ตรงตาม
ข้อก าหนดคือ ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมตัดเลเซอร์ของ
หน่วยงานวิศวกรรมที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือข้อก าหนด
จากลูกค้า ผู้วิจัยจึงศึกษาขั้นตอนการสร้างโปรแกรมตัด
เลเซอร์  ฐานข้อมูลแบบ และระบบตรวจสอบโปรแกรมตัด
เลเซอร์ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจะเป็นข้อมูลน าเข้าใน
ส่ ว น ข อ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ  P-M ต่ อ ไ ป

 

 
รูปที่ 6 การไหลของกระบวนการรับค าสัง่ซ้ือจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า

รับค ำสัง่ซ้ือ

Sales

เปิดใบสัง่ผลิต

Sales

ท ำแผนกำรผลิต

Production

Planning

สร้ำงแบบ

โปรแกรมตดั
จัดหำวัตถุดบิ

ตรวจสอบ

วัตถุดบิ

เบิกจ่ำย

วัตถุดบิ

Engineering
Production

Planning
QC Store

ผลิต

Production

ตรวจสอบ

QC

ส่งผลิตภัณฑ์

Store

ลูกค้ำ

ลูกค้ำ
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมตัดเลเซอร์ 

ขั้นตอน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

ท าความเข้าใจข้อก าหนดลูกค้า  พนักงาน 

 เขียน หรือแปลงแบบเป็น 2D CAD (.DWG)  พนักงาน 

 
พิมพ์แบบที่เขยีนหรือแปลงไว้ ไว้ให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลในกระดาษ  

พนักงาน 

 ทวนสอบแบบเทียบกบัข้อก าหนดของลูกค้า  พนักงาน 

 สร้างโปรแกรมตัดเลเซอร์ในโปรแกรม 
BYBASE (.NCP) พิมพ์ใบรายละเอยีดงานตัด
เลเซอร์  

พนักงาน 

 
ตรวจสอบแบบและโปรแกรมตัดโดยเทียบกับ
ข้อก าหนดของลูกค้า  

หัวหน้างาน 

 ถ่ายโอนโปรแกรมตัดเลเซอร์ใส่ Flash drive  หัวหน้างาน 

 ปั๊มตรา CHI และเซ็นต์อนุมัติแบบ  หัวหน้างาน 

 ส่งมอบ Flash drive แบบและใบ
รายละเอียดงานใหแ้ผนกวางแผนการผลิต  

พนักงาน 

 
5.3 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของการเกิดปัญหา 
     งานวิจัยนี้ได้ใช้การวิเคราะห์แบบ P-M ในการวิเคราะห์
สาเหตุรากเหง้าของการตัดไม่ตรงข้อก าหนด ได้ผลลัพธ์ของ
การวิเคราะห์ดังนี้  
5.3.1 การท าให้ปรากฎการณ์ชัดเจนโดยอาศัยเทคนิค 5W1H 
ประกอบด้วย What, Where, When, Which, Who, How 
แล้วถามต่อด้วย Why ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ 
และสามารถแยกแยะแจกแจงความสัมพันธ์ที่สังเกตได้ของ
ปัญหาอาการตัดไม่ตรงข้อก าหนด โดยการตั้งค าถามถึงปัจจัย
ที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหา จากนั้นท าการ
ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มูลที่ได้ในแต่ละหัวข้อค าถาม ตัวอย่าง
ของวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H ดังแสดงในตารางที่ 2 
5.3.2 วิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ ที่กระบวนการ
เขียนแบบ หรือแปลงแบบเป็น CAD เมื่อท าการเปรียบเทียบ
แบบท่ีใช้ท าโปรแกรมตัดกับข้อก าหนดที่ได้รับจากลูกค้า จาก
ตารางที่3 ท าให้พบสาเหตุ คือใส่ค่าขนาดในโปรแกรมตัดไม่
ถูกต้อง และมีการน าค่าขนาดของไฟล์เก่ามาใช้โดยไม่ทราบ
ว่ามีไฟล์ใหม่ 
 
 

ตารางที่ 2 การท าให้ปรากฏการณ์มีความชัดเจนโดยการ แยกแยะแจก
แจงผลลัพธ์ที่ สังเกตได้โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H 

หลักการ 5W1H สรุปการจ าแนกปรากฏการณ ์
What (อะไร) 
มีความแตกต่างของ
ข้อก าหนดที่ได้รับจากลูกค้า
หรือไม่? 

เกิดขึ้นกับทั้งข้อก าหนดแบบ 2D 
CAD ไฟล์ และแบบงาน (Paper 
Drawing) 

Where (ที่ไหน)  
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่
ขั้นตอนไหนในการเตรียม
โปรแกรมตัดเลเซอร์? 

ความผิดพลาดเกิดที่ขั้นตอนการ
เขียนแบบ หรือแปลงแบบเป็น 2D 
CAD (.DWG) 

When (เมื่อไร) 
มีความแตกต่างของช่วงเวลา
ที่เกิดงานเคลมหรือไม่? 

เกิดจากการผลิตชิ้นงานรุ่นใหม่ที่
ทางบริษัทได้ท าการผลิตเป็นคร้ัง
แรก หรือมกีารขอเปลีย่นแปลง
ข้อก าหนดเป็นคร้ังแรก 

Which (แนวโน้ม)  
มีคุณลักษณะที่มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงตามเวลา
หรือไม่? 

ไม่มีแนวโน้มที่จะพบปัญหาตาม
เวลา 

Who (ใคร) 
มีความแตกต่างของการเกิด
ระหว่างพนกังานเขียนแบบ
หรือไม่? 

ไม่พบความแตกตา่งของพนักงาน
เขียนแบบ 

How (อย่างไร) 
มีความผันแปรในสภาวะของ
การเกิดปรากฏการณ์? 

มีโอกาสเกิดได้ทุกๆคร้ัง ในการท า
โปรแกรมส่ังตัดเลเซอร์ 

 

5.3.3 สภาวะเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ มุ่งเน้นการหา
สภาวะที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้น โดย
พิจารณาว่า ถ้ากระบวนการนั้นไม่สามารถท าตามหน้าที่ได้
แล้ว จะเช่ือมโยงสู่ปรากฏการณ์ของการเกิดอาการที่ท าให้
โปรแกรมตัดผิดพลาดหรือไม่ และเมื่อเข้าใจว่ากระบวนการ
นั้นส่ งผลต่อปรากฏการณ์ของการเกิดงานตัดไม่ตรง
ข้อก าหนดแล้ว ให้พิจารณาต่อว่ากระบวนการนั้นมีการ
ท างานอย่างไรจึงท าให้เกิดปรากฏการณ์ของการเกิดอาการที่
ท าให้ช้ินงานตัดไม่ตรงข้อก าหนด จากการศึกษางานเคลม
เปรียบเทียบแบบที่ใช้ท าโปรแกรมตัดกับข้อก าหนดจาก
หัวข้อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพสามารถ
เชื่อมโยงปรากฏการณ์ของการเกิดความไม่ตรงข้อก าหนดกับ
สภาวะเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ดังแสดงในตารางที่ 3 

1 

2 

3 

5 

8 

7 

4 

6 

9 
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ตารางที่ 3 สภาวะเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ของการเกิด 
ปรากฏ 
การณ ์

สภาพ
เงื่อนไข 

สภาพการเปลี่ยนแปลง 
ของปริมาณทางกายภาพ 

วิธีการ
ตรวจเช็ค 

ชิ้นงาน 
ตัดเลเซอร์ 
ไม่ตรงข้อ 
ก าหนด
ลูกค้า 

- มีหลาย
ผลิตภัณฑ์
รวมอยู่ในไฟล์
แบบ 
- แปลง
ข้อก าหนด
จากลูกค้าเป็น 
2D CAD CHI 
ไม่ถูกต้อง 
- มีไฟล์
ข้อก าหนด
จากลูกค้า
มากกว่า 1 
version 

- จ านวนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
ไฟล์แบบเดียวกัน 
- ชนิดและความหนาของวัสด ุ
  อัตราส่วนขนาด 
- จ านวนด้าน 
- ความยาวแต่ละด้าน 
- จ านวนมุมและขนาด Fillet 
หรือ Chamfer 
- องศาของมุม 
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( Ø ) 
- ต าแหน่งจุดศูนย์กลางรัศมี 
- ขนาดช่องผ่าแบบรูปไข ่
- ต าแหน่งช่องผ่ารูปไข่ 
- จ านวนรูเจาะหรือช่องผ่า 
- จ านวนสัญลักษณ์แทนคา่
ขนาดจริง 
- จ านวนครั้งของการแก้ไฟล ์
  ข้อก าหนดจากลกูค้า 

พนักงาน
และ 

หัวหน้า
งาน 

ตรวจสอบ
ด้วย

สายตา 

 
 จากตารางที่ 3 ท าให้ทราบถึงสภาพเง่ือนไขที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์คือมีหลายผลิตภัณฑ์รวมอยู่ในไฟล์แบบ 
แปลงข้อก าหนดจากลูกค้าเป็น 2D CAD CHI ไม่ถูกต้อง และ
มีไฟล์ข้อก าหนดจากลูกค้ามากกว่า 1 version 
5.3.4. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ 4M เป็นวิธีการ
ค้นคว้ าหาว่ าสภาวะเ ง่ือนไขที่ เกิ ดขึ้ นและก่อให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไร และท าการรวบรวม
ปัจจัยที่คิดว่าเป็นไปได้ทั้งหมดเหล่านั้นอย่างมีเหตุและผล 
โดยการรวบรวมปัจจัยต้องไม่ค านึงถึงอัตราการส่งผลกระทบ 
และต้องแยกย่อยลงไปสู่ระดับของสาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดสภาวะเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดจากขั้นตอนการพิจารณา
สภาวะเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ สามารถระบุสภาวะ
เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพันธ์กับ 4M ได้
ดังตารางที่ 4 
 จากตารางที่ 4 ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์กับ 4M คือ 
มีผลิตภัณฑ์หลายค่าความหนาในไฟล์ข้อก าหนดเดียวกัน 
ระบบการตรวจสอบด้วยสายตาไม่สามารถตรวจจับความ

ผิดพลาดได้ และระบบการจัดเก็บไฟล์ไม่สามารถแสดงข้อมูล
ที่ถูกต้องได้ เพื่อน าไปวิเคราะห์หามาตรการตอบโต้ 
 
ตารางที่ 4 สรุปการวิเคราะห์แบบ P-M โปรแกรมตัดเลเซอร์ที่ใช้ในการ
ตัดชิ้นงานไม่ตรงข้อก าหนดลูกค้า 
ปรากฏการณ์ การวิเคราะห์

เชิงกายภาพ 
สภาวะ
เง่ือนไขที่ 
ก่อให้เกิด 

ความสัมพันธก์ับ 4M 

ชิ้นงานตัดเล- 
เซอร์ไม่ตรง
ข้อก าหนด
ลูกค้า 

เมื่อถึง
ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ
แบบ ผู้
ตรวจสอบไม่
สามารถพบ
จุดที่แตกต่าง
ระหว่าง
ข้อก าหนด
ลูกค้ากับ
แบบที่จะ
น าไปท า
โปรแกรมตัด
ได้ 

มีหลาย
ผลิตภัณฑ์
รวมอยู่ใน
ไฟล์แบบ 

มีผลิตภัณฑ์หลายค่า
ความหนาในไฟล์
ข้อก าหนดเดียวกัน 

แปลง
ข้อก าหนด
จากลูกค้า
เป็น 2D 
CAD CHI 
ไม่ถูกต้อง 

ระบบการตรวจสอบ
ด้วยสายตาไม่
สามารถตรวจจบั
ความผิดพลาดได้ 

มีไฟล์
ข้อก าหนด
จากลูกค้า
มากกว่า 
1 version 

ระบบการจัดเกบ็
ไฟล์ไม่สามารถแสดง
ข้อมูลที่ถูกต้องได้ 

 
4.4 การก าหนดมาตรการตอบโต้ 
     ส าหรับการก าหนดมาตรการตอบโต้ อาการปัญหา
โปรแกรมตัดเลเซอร์ที่ใช้ในการตัดช้ินงานไม่ตรงข้อก าหนด
ลูกค้านั้น ก าหนดแนวความคิดในการตอบโต้สาเหตุรากเหง้า 
โดยการ  
1.ร้องขอให้ลูกค้าจัดกลุ่มความหนาในข้อก าหนดหรือใช้การ
เปลี่ยนสีเพื่อจ าแนกความหนาด้วยตนเอง ดังรูปที่ 7 
2. ตรวจสอบแบบด้วยหัวข้อช้ีน า (Checklist) และท าการ
เขียนสัญลักษณ์ (Mark) ค่าขนาดทุกๆค่าที่ได้ท าการ
ตรวจสอบ ดังรูปที่ 8 
3. เพิ่มการคัดแยกข้อก าหนดที่ได้รับจากลูกค้ากับไฟล์แบบ
ของ CHI และ version การแก้ไข พร้อมทั้งจัดท าใบบันทึก
ประวัติผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังรูปที่ 9
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รูปที่ 7 ขั้นตอนการรับข้อก าหนดจากลกูค้าหลังการปรับปรุง 

 

 
รูปที่ 8 รายการหวัข้อชี้น าในการตรวจสอบแบบ 

หวัหน้ำ ผู้เขียนแบบ

Scale

Material

องศาของมุมตรงตามข้อก าหนด

Revision

          = ไม่ใช่

Thickness

          = ไม่มี

F-EN-07 , R 00 , (16/11/2558)

          = ใช่
หวัข้อตรวจสอบ

ข้อก าหนดไม่มีการใช้ตัวอกัษร หรือสัญลักษณ์แทนแบบจริง

ระยะของรูเจาะหรือช่องผ่าท่ีเปน็กลุ่มเรียงแถว

แต่ละรูมีระยะหา่งเท่ากนัท้ังแถว เช่น 7 SPAC@300 = 2100

รูเจาะหรือช่องผ่า

ในตัวชิน้งาน

ขนาดของช่องผ่าแบบ Slot มีการใหข้นาดตามข้อก าหนด (Slot X x Y)

ต าแหน่งของช่องผ่าแบบ Slot ก าหนดโดยจุกลางของร่อง

ต าแหน่งของรูเจาะหรือช่องผ่าเปน็ต าแหน่งเดียวกบัข้อก าหนด

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( Ø ) เท่ากบัข้อก าหนด

จุดศูนย์กลางรัศมีอยูใ่นต าแหน่งเดียวกบัข้อก าหนด

จ านวนของรูเจาะหรือช่องผ่าเทา่กบัข้อก าหนด

ชนิดของวัสดุต้องคีย์ใส่ด้วยตนเอง

ข้อก าหนดระบ ุdimension ท้ังหมด

มุมมีการท า Chamfer ขนาด …….. เปน็จ านวน ……. มุม

ชนิดของวัสดุมีใหเ้ลือกในโปรแกรม Bystronic

ความหนาของวัสดุตรงกบัข้อก าหนด

มุมมีการท า Fillet       ขนาด …….. เปน็จ านวน ……. มุม

จ านวนด้านเท่ากบัข้อก าหนด

มีค่าความหนาเพียงค่าเดียวในไฟล์แบบ

ใช้ข้อก าหนดฉบบัแกไ้ขใหม่ล่าสุด

กรุณำเตมิเครือ่งหมำยเหล่ำน้ีในหวัข้อตรวจสอบฝ่ำยวิศวกรรม

ขอบรอบตัวชิน้งาน

ขนาด กว้าง x ยาว ท้ังหมดของตัวชิน้งานตรงตามข้อก าหนด

ข้อก าหนดมีการใช้ Scale ก าหนดขนาดเล็กหรือใหญก่ว่ารูปในข้อก าหนด

+X
Y

300
2100

+
X

Y

X

Y

สีแดง 

สีเหลือง 

สีน้ าเงิน 
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รูปที่ 9 โครงสร้างการเก็บไฟล์แบบหลังการปรับปรุง 

 
4.5 การยืนยันผลของมาตรการตอบโต้ 
     หลังจากน าแนวทางการแก้ไขไปทดลองใช้และท าการ
เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากเดือนพฤศจิกายน 
2558 ไปจนถึงเดือนเมษายน 2559 พบว่าไม่มีข้อผิดพลาดใน
กระบวนการสร้างโปรแกรมตัดเลเซอร์ ซึ่งส่งผลให้งานเคลม
อาการตัดไม่ตรงข้อก าหนดไม่เกิดขึ้นเลย หรือสามารถถลดลง

จาก 0.06% ได้เป็น 0% ส่งผลให้จ านวนงานเคลมทั้งหมดต่อ
จ านวนการสั่งซื้อลดลงจาก 0.22% เหลือเท่ากับ 0.01%   
 
4.6 การท าให้เป็นมาตรฐานและการวางแผนควบคุม 
     การน ามาตรการตอบโต้ไปใช้ในงานจริง ไม่สามารถ
ยืนยันถึงความมั่นใจในระยะยาวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น
เพื่อเป็นการควบคุม และรักษาเสถียรภาพของกระบวนการ 
จึงมีความจ า เป็นต้องด า เนินการก าหนดแผนควบคุม
กระบวนการ (control plan) ใหม่เพื่อให้เกิดมาตรฐานใน
การควบคุมการท างาน และเป็นการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัญหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของกระบวนการตามที่ต้องการ ซึ่ง
จะเป็นแนวทางในการควบคุมก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น โดย
แสดงในตารางที่ 5 

  
ตารางที่ 5 แผนควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ 

กระบวนการ หัวข้อควบคุม หน่วยวัด 
ตรวจ 

สอบโดย 
เป้าหมาย 
ควบคุม 

ความถี่ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ตรวจสอบแบบ 

ชนิดของวัสดุที่ไม่มีในโปรแกรม ชนิด 

สายตา ทุกค่าขนาด 
ทุกครั้งที่ตรวจ 

สอบแบบ 

พนักงาน
และ

หัวหน้า
งาน 

ความหนาของวัสด ุ มิลลิเมตร 
อัตราส่วนขนาด เท่า 

จ านวนด้าน ด้าน 
ความยาวแต่ละดา้น มิลลิเมตร 

จ านวนมุม มุม 
ขนาดของ Fillet มิลลิเมตร 
จ านวนมุม Fillet มุม 

ขนาดของ Chamfer มิลลิเมตร 
จ านวนมุม Chamfer มุม 

องศาของมุม องศา 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( Ø ) มิลลิเมตร 
ต าแหน่งจุดศูนย์กลางรัศมี มิลลิเมตร 
ขนาดของช่องผ่าแบบรูปไข ่ มิลลิเมตร 
ต าแหน่งของช่องผ่ารูปไข ่ มิลลิเมตร 

จ านวนของรูเจาะหรือช่องผ่า รูเจาะ 
จ านวนสัญลักษณ์แทนค่าขนาดจริง ต าแหน่ง 

ประเมินข้อก าหนด
ลูกค้า 

จ านวนรุ่นผลิตภัณฑ์ในไฟล์แบบ 
รุ่น

ผลิตภัณฑ์ 
สายตา ทุกค่าขนาด 

ทุกครั้งที่ได้รับ
ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ 

พนักงาน 

จัดเก็บข้อมูล 
ในฐานข้อมูล 

เวลาที่ใช้ในการบันทึกขอ้มูลตาม
ข้อก าหนดหลังจากแบบถกูอนุมัต ิ

นาที นาฬิกา ทุกไฟล์แบบ ทุกครั้งที่อนุมัติแบบ พนักงาน 
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แบบฟอร์มแผนควบคมุมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ใน
ตารางที่ 5 จะช่วยให้ปัญหาเดิมไมเ่กิดซ้ าขึ้นอีกในภายหลัง 
 
5. สรุป 

บริษัทกรณีศึกษาประสบปัญหาเรื่องของงานเคลม ท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้า โดยข้อมูลย้อนหลังพบว่า
สัดส่วนงานเคลมต่องานท่ีได้รับจากลูกค้า ปี พ.ศ. 2557 มีค่า 
0.22% ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทตั้งไว้ที่ 0.18% 
โดยอาการงานเคลมที่ถูกน ามาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
คือการตัดไม่ตรงข้อก าหนด การวิเคราะห์แบบย้อนกลับจาก
กระบวนการส่งมอบย้อนมาถึงกระบวนการออกแบบ หรือ
เขียนโปรแกรมตัดที่ฝ่ายวิศวกรรม พบว่าเกิดความผิดพลาด
ในขั้นตอนการเปลี่ยนข้อก าหนดจากลูกค้าให้กลายเป็น
โปรแกรมตัด ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาสาเหตุความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น ผ่านการวิเคราะห์แบบ P-M พบว่าสาเหตุของความ
ผิดพลาด เกิดจาก มีผลิตภัณฑ์หลายค่าความหนาในไฟล์
ข้อก าหนดเดียวกัน ระบบตรวจสอบด้วยสายตาไม่สามารถ
ตรวจจับความผิดพลาดได้ ระบบการจัดเก็บไฟล์ไม่สามารถ
แสดงข้อมูลที่ถูกต้องได้ จากนั้นได้ท าการปรับปรุงวิธีการ
ท างานโดยจ าแนกรุ่นช้ินงานตามความหนา เพิ่มหัวข้อช้ีน าที่
ใช้ในการตรวจสอบแบบพร้อมทั้งท าสัญลักษณ์ทุกค่าขนาด
ขณะตรวจสอบ และจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บไฟล์ ผลจาก
การน าไปใช้งานจริงพบว่าสัดส่วนงานเคลมอาการช้ินงานตัด
ไม่ตรงข้อก าหนดลดลงจาก 0.06% จ านวนการสั่งซื้อลดลง
เป็น 0% ส่งผลให้งานเคลมทั้งหมดลดลงจาก 0.22% เหลือ 
0.01% จากนั้นท าการก าหนดแผนควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือไม่ให้ความผิดพลาดแบบเดิม
เกิดขึ้นซ้ าอีก 
  
กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้  โดยการสนับสนุน
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตรายเล็ก 
ด้วยเทคนิคการบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นความเชื่อถือได้เป็นส าคัญ (RCM) 

Improvement of Maintenance Efficiency in A Small Power Producer (SPP) 
Plant using RCM 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาของระบบหอหล่อส าหรับโรงงานกรณีศึกษาใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตรายเล็ก แนวคิดของเทคนิคการบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นความเช่ือถือได้เป็นส าคัญ 
(Reliability Centered Maintenance : RCM) ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดโปรแกรมการบ ารุงรักษาระบบ 
กระบวนการศึกษาเริ่มจากการพิจารณาหน้าที่หลักของหอผึ่งในการผลิตน้ าหล่อเย็นที่จ่ายให้โรงผลิตพลังงานไฟฟ้า การ
วิเคราะห์ความส าคัญของหน้าท่ีพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดจากความขัดข้องล้มเหลวของอุปกรณ์แต่ละส่วน ภารกิจซ่อม
บ ารุงจะถูกก าหนดเลือกจากการวิเคราะห์ด้วยแผนผังต้นไม้ตรรก (Logic Tree Diagram) แทนทีกระบวนการก าหนด
โปรแกรมซ่อมบ ารุงที่มีเดิม ซึ่งท าตามข้อแนะน าผู้ผลิตเครื่องจักรโดยไม่ค านึงถึงบริบทการปฏิบัติของระบบที่เป็นอยู่จริง 
ประเด็นท่ีน่าสนใจคือโปรแกรมการซ่อมบ ารุงที่ได้สามารถลดเวลาซ่อมแซมเกียร์ขับของหอผึ่งในกรณีขัดข้องล้มเหลวลงได้
ประมาณ 77.18% เวลาหยุดชะงักเฉลี่ยของหอหล่อเย็นลดลงจาก 2.8 ช่ัวโมง/เดือน เหลือ 2.5 ช่ัวโมง/เดือน สมรรถนะ
ความพร้อมใช้งานระบบหอหล่อเย็นเพิ่มจาก 99.60% เป็น 99.65% ความสูญเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าลดลงจาก 
2,920,680 บาท/ปี เหลือ 666,483 บาท/ปี นอกจากนี้ยังสามารถน าแนวคิดของการบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นความเช่ือถือได้
เป็นส าคัญที่ดัดแปลงนี้ขยายผลไปใช้ในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบอ่ืนๆ ของโรงไฟฟ้ากรณีศึกษาได้อีกด้วย 
ค าหลัก  การบ ารุงรักษาท่ีมุ่งเน้นความเช่ือถือได้เป็นส าคัญ สมรรถนะความพร้อมใช้งาน หอหล่อเย็น 

Abstract 
The objective of this research was to improve the maintenance efficiency for cooling tower of a 

power plant: the case study of a small power producer (SPP) plant. The Reliability Centered 
Maintenance (RCM) was applied. The process started from studying the data and details of function of 
cooling tower in producing cooling water for power plant. The importance of functions and other 
equipment was analyzed along with analyzing the forms of damage and the impact of equipment on 
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the system. The mission and maintenance details were selected via the process of analysis using the 
Logic Tree Diagram for knowing the necessary mission of maintenance of each component influencing 
the importance functions of the system instead of designing the existing maintenance system using 
only the maintenance guideline of equipment maker without consideration along with the operation 
context in estimating the maintenance plan. The interesting thing was that even the maintenance 
following the new plan was more than the maintenance following the previous plan, the demand for 
the time in correcting the emergency breakdown of main gear of cooling tower was less than 
previously for 77.18% and system average down time was reduced from 2.80 hours per month to 2.50 
hours per month. In this regards, the improvement on maintenance system could improve the 
availability of the system from 99.60% to 99.65% and opportunity loss was reduced from 2,920,680 to 
666,483 baht per year. Moreover, the RCM approach would be applied for the other systems for the 
whole of plant.  
Keywords: Reliability Centered Maintenance (RCM), Availability, Cooling Tower 
  
1. บทน า 
 สถานประกอบการกรณีตัวอย่าง เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมเอกชนขนาดเล็ก มีก าลังการผลิตไฟฟ้าต่อ
หนึ่งโรงไฟฟ้าประมาณ 171 เมกกะวัตต์และจ่ายไอน้ าให้
บริษัทลูกค้าประมาณ 30 ตันต่อช่ัวโมง ซึ่งประกอบด้วย 
เครื่องกังหันแก๊ส 2 เครื่องและกังหันไอน้ า 1 เครื่อง การผลิต
ที่ผ่านมาทางแผนกซ่อมบ ารุงได้พบข้อบกพร่องของระบบหอ
หล่อเย็นได้เกิดความเสียหายกับชุดเกียร์ขับของระบบหอ
หล่อเย็น ท าให้เครื่องจักรนั้นเกิดการช ารุดเสียหายและส่งผล
ให้ก าลังการผลิตไฟฟ้าของกังหันไอน้ าลดลง 25% ใช้เวลาใน
การเปลี่ยนชุดเกียร์ขับใหม่อย่างน้อย 3 วัน ในกรณีที่มี
ช้ินส่วนอะไหล่ส ารองส าหรับซ่อมแซมเกียร์ขับไว้ในคลังพัสดุ 
โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าแรง ค่ารถยก ค่าชุดเกียร์ขับ รวมทั้งค่าเสีย
โอกาสในการขายไฟฟ้าและท าให้ความน่าเ ช่ือถือของ
โรงไฟฟ้าลดลง ซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเป็นจ านวน 
3,897,892.00 บาท การศึกษานี้แสดงให้เห็นแนวทางการลด
การสูญเสียก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเสียหายของ
ระบบหอหล่อเย็นและสร้างความเชื่อมั่นในการท างานของหอ
หล่อเย็นด้วยภารกิจบ ารุงรักษาสมัยใหม่ที่เรียกว่า การ
บ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นความเช่ือถือได้เป็นส าคัญ(Reliability-
Centered Maintenance) หรือ RCM 
   

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 การบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นความเชื่อถือได้เป็น
ส าคัญ (RCM) เริ่มมีพัฒนาการในช่วงทศวรรษ 1950 โดย
อุตสาหกรรมอากาศยานที่เป็นผลมาจากการศึกษาความ
น่าเชื่อถือซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษ 1960 ได้มีโครงการศึกษาความน่าเช่ือถือใน
อุตสาหกรรม อากาศยานเพื่อการตอบสนองต่อปัญหา
ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการจัดท า
ก าหนดการบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีบทบาทใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยที่ RCM เป็นกระบวนการทาง
ตรรกะที่มีโครงสร้างในการก าหนดแนวทางบ ารุงรักษาอย่างมี
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นความบรรลุผลในระดับของความ
เช่ือถือได้ที่ยอมรับอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ RCM ยังมุ่ง
การพจิารณาเพื่อลดหรือขจัดงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่เกิน
ความจ าเป็น โดยกรอบการด าเนินงานส าหรับ RCM มีดังนี ้
 1) การเลือกระบบและรวบรวมข้อมูลของระบบท่ีเลือก 
 2) การก าหนดขอบเขตของระบบท่ีเลือก 
 3) การก าหนดรายละเอียดของระบบท่ีเลือกไว้ 
 4) การก าหนดหน้าที่และข้อขัดข้อง 
 5) การวิเคราะห์รูปแบบหรือลักษณะความขัดข้อง
ล้มเหลวและผลกระทบของแต่ละรูปแบบความขัดข้อง
ล้มเหลว (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) 
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 6) การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้ตรรก (Logic tree 
analysis: LTA) 
 7) ก าหนดภารกิจบ ารุงรักษา 
 2.2 กระบวนการวิเคราะห์ FMEA RCM มี
วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกรูปแบบการขัดข้องล้มเหลวที่เกิด
ขึ้นกับช้ินส่วนอุปกรณ์หรือระบบที่ส่งผลให้ระบบการผลิตมี
ความสามารถของกระบวนการลดต่ าลงอย่างมีนัยส าคัญเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ในแผนผังต้นไม้ตรรก (Logic tree Analysis)  
 2.3 การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้ตรรก การพิจารณา
กิจกรรมการบ ารุงรักษาทางเลือกจะได้มาจากการวิเคราะห์
ต้นไม้ตรรก (Logic tree analysis: LTA) ตามรูปที่ 1 โดยมี
จุดมุ่งหมาย คือ การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของแต่ละทางเลือกภารกิจ
ซ่อมบ ารุงส าหรับแต่ละลักษณะความขัดข้องล้มเหลว 
 
3. สภาพปัญหา 
 กระบวนการผลิตพลังงานความร้อนร่วมของโรงงาน
กรณีตัวอย่างเป็นการท างานของระบบซึ่งประกอบด้วย
เครื่องจักร คือ กังหันก๊าซ กังหันไอน้ า หม้อไอน้ า หอหล่อ
เย็น และเครื่องควบแน่น ความขัดข้องล้มเหลวที่เกิดขึ้น
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่ามีความขัดข้องล้มเหลว 31 ครั้งซึ่ง
เกิดเวลาหยุดขะงักของกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 2.8 
ช่ัวโมง/เดือน ซึ่งเวลาหยุดชะงักส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาความ
ขัดข้องล้มเหลวของระบบหอหล่อเย็น เนื่องจากหอหล่อเย็น 
เป็นเครื่องจักรหนึ่งท่ีมีความส าคัญ และส่งผลกระทบโดยตรง
ให้กับกังหันไอน้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
พบว่าเมื่อหอหล่อเย็นขัดข้องล้มเหลวโดยเฉพาะกับชุดเกียร์
ขับใบพัดลมระบายความร้อนเสียหาย ส่งผลให้ก าลังการผลิต
ไฟฟ้าของกังหันไอน้ า ลดลง 25% โดยที่ระยะเวลาการแก้ไข
ความขัดข้องสูงสุดถึง 3 วัน  จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาสาเหตุ
ความเสียหายของเครื่องจักรและแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันท่ีประสิทธิผลมากขึ้น 
 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างการวิเคราะห์ต้นไม้ตรรก LTA  

   
4. การด าเนินงาน 

งานวิจัยนี้แบ่งการปรับปรุงโปรแกรมบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันของโรงงานกรณีตัวอย่างเป็น 7 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้

1) การเลือกระบบและรวบรวมข้อมูลของระบบที่
เลือก 

2) การก าหนดขอบเขตของระบบท่ีเลือก 
3) การก าหนดรายละเอียดของระบบท่ีเลือกไว้ 
4) การก าหนดหน้าที่และข้อขัดข้อง 
5) การวิเคราะห์รูปแบบหรือลักษณะความขัดข้อง

ล้มเหลวและผลกระทบของแต่ละรูปแบบความขัดข้อง
ล้มเหลว (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) 

6) การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้ตรรก (Logic tree 
analysis: LTA) 

7) ก าหนดภารกิจบ ารุงรักษา 
 งานวิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการบ ารุงรักษาเชิงรุกตาม
กรอบงานของการด าเนินงานของกระบวนการ RCM เป็น
หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
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 4.1 เลือกระบบที่จะพิจารณาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมเป็นการท างานการผลิต
ร่วมกันของระบบการผลิตแบบกังหันแก๊สธรรมชาติ ไอเสีย
จากการเผาไหม้ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนสูงถูกน าไปใช้ผลิตไอ
น้ าเพื่อส่งไปขับกังหันไอน้ าในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ไอน้ าที่
ใช้งานแล้วจะถูกส่งไปควบแน่นซึ่งถ่ายเทความร้อนผ่านท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนของหอหล่อเย็น ไอน้ าจะถูกควบแน่น
เป็นน้ าบริสุทธิ์และถูกน ากลับไปใช้ผลิตไอน้ าอีกครั้งหนึ่ง หอ
หล่อเย็นถูกคัดเลือกให้ได้รับการทบทวนภารกิจซ่อมบ ารุง
ตามเทคนิคของ RCM เนื่องจากประวัติการซ่อมบ ารุงพบว่า
ความเสียหายมีจ านวนความขัดข้องล้มเหลวถึง 4 ใน 31 ครั้ง 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องหยุดเครื่องจักรอื่นๆ ไปด้วย ท าให้ต้อง
หยุดกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแต่ละครั้ งที่ช ารุด
เสียหายนานถึง 3 วัน เพื่อซ่อมแซมเกียร์ขับใบพัดลมระบาย
ความร้อน ประกอบกับระบบกังหันแก๊ส กังหันไอน้ า และ
หม้อไอน้ า ซึ่งเป็นระบบที่เครื่องจักรยังอยู่ในระหว่างประกัน
ซึ่งยังไม่สามารถปรับปรุงโปแกรมซ่อมบ ารุงใดๆ ได้เอง จึงได้
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของระบบหอหล่อเย็นซึ่งประกอบด้วย 
รายละเอียดช้ินส่วนอุปกรณ์ย่อย รายการค านวณการ
ออกแบบ ประวัติซ่อมบ ารุง โปรแกรมซ่อมบ ารุงตามที่ผู้ผลิต
แนะน า 
  4.2 ก าหนดเส้นแบ่งระบบ รูปที่ 2 แสดงเส้นแบ่ง
ขอบเขตระบบหอหล่อเย็นท าให้สามารถทราบขอบเขตของ
การวิเคราะห์ RCM ได้ว่าภายในขอบเขตมีระบบย่อยๆ 
ใดบ้างที่ต้องทบทวนโปรแกรมซ่อมบ ารุง รวมทั้งพบว่าระบบ
หอหล่อเย็นจะมีรอยต่อเช่ือมโยงการท างานร่วมกับระบบ
อื่นๆ โดยพิจารณาจากสิ่งที่เข้าระบบซึ่งมี 4 สิ่งน าเข้า คือ 
สัญญาณควบคุมการท างานหอหล่อหล่อเย็น สัญญาณไอน้ า 
น้ ากลับจากคอนเดนเซอร์ และน้ าเติมถัง ในขณะที่สิ่งที่หอ
หล่อเย็นส่งออกจากระบบมี 4 สิ่งส่งออก คือ ลมร้อน ละออง
น้ า น้ าล้นระบาย และน้ าหล่อเย็นป้อนคอนเดนเซอร์ 

 
รูปที่ 2 เส้นแบ่งขอบเขตระบบหอหล่อเย็น 

 4.3 จัดท ารายละเอียดของระบบและแผนผังหน้าที่
ของระบบ การก าหนดรายละเอียดของระบบและแผนผัง
หน้าท่ีของระบบตามที่แสดงในรูปที่ 3 เป็นขั้นตอนการค้นหา
และอธิบายรายละเอียดที่ส าคัญของระบบโดยครอบคลุมถึง
ด้านเทคนิคต่างๆ จะท าให้เห็นความเช่ือมโยงของหน้าที่ของ
ระบบย่อยภายในระบบหอหล่อเย็น  

 
รูปที่ 3 แผนผังหน้าที่ของระบบหอหลอ่เย็น 

 4.4 อธิบายหน้าที่ของระบบและหน้าที่ขัดข้อง RCM 
ให้ความส าคัญกับการรักษาหน้าที่หลักของระบบ ดังนั้นการ
ทบทวนหน้าท่ีของระบบหอหล่อเย็น จึงถูกรวบรวมจากความ
ต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงซึ่งสรุปได้ดังรูปที่ 4 และลักษณะ
ความขัดข้องล้มเหลวของหน้าที่ของระบบ 3 หน้าที่หลัก F1-
F3 ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบจะไม่
สามารถท างานตามหน้าที่ได้เลยในกรณีที่เกิดลักษณะความ
ขัดข้องล้มเหลวของการท าหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง 
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รูปที่ 4 นิยามหน้าที่หลกัของระบบหอหล่อเย็น 

 

 
รูปที่ 5 นิยามลักษณะขัดขอ้งล้มเหลวหน้าที่หลักของระบบหอหลอ่เย็น 

 
 ลักษณะขัดข้องล้มเหลวหน้าที่หลักของระบบหอหล่อ
เย็นทั้ง 3 กลุ่มนี้เกิดจากความขัดข้องล้มเหลวของช้ินส่วน
อุปกรณ์ย่อยทุกช้ินในระบบหอหล่อเย็นโดยที่ช้ินส่วนอุปกรณ์
ย่อยเหล่านี้จ านวน 66 ช้ินส่วนย่อย ซึ่งแต่ละช้ินส่วนเหล่านี้มี
ลักษณะความขัดข้องล้มเหลวFailure Mode: FM) เฉพาะตัว
ที่แตกต่างกันรวมทั้งสิ้น  87 ลักษณะความขัดข้องล้มเหลว 
ซึ่งก าหนดรหัสความล้มเหลวเป็น E1-E87 เบื้องต้น
จ าเป็นต้องพิจารณาค้นหาลักษณะขัดข้องล้มเหลวร่วม 
(Common Failure Mode) เพื่อใช้ประโยชน์ในการลดทอน
จ านวนลักษณะความขัดข้องล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุดและมี
ค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงต่ าที่สุดโดยมีขั้นตอนการลดทอนดังนี้ 

1) พิจารณาความสัมพันธ์ของลักษณะความขัดข้อง
พื้นฐานของแต่ละอุปกรณ์ย่อยที่มีผลต่อลักษณะขัดข้อง
ล้มเหลวของหน้าที่หลัก F1-F3 ของระบบหอหล่อเย็น ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ความขัดข้องแผนผังต้นไม้ขัดข้อง (Fault 
Tree Analysis: FTA) ดังรูปที่ 6 a)-e) 

2) พิจารณาตรรกะของบูลีนเพื่อค้นหาชุดตัดน้อย
ที่สุด (Minimum Cut Set: MCS) ซึ่งพบว่ามีชุดตัดน้อยสุด
ของลักษณะความขัดข้องล้มเหลวเดี่ยว (1st order MCS: 
MCS1) จ านวน 53 ชุดดตัด และชุดตัดน้อยสุดระดับ 2 (2nd 
order MCS: MCS2) ซึ่งเกิดจากคววามสัมพันธ์ AND ของ
ลักษณะความขัดข้องย่อยจ านวน 61 ชุดตัดน้อยท่ีสุด 

3) จัดกลุ่มทางเลือกของลักษณะความขัดข้องจาก
ชุดตัดน้อยที่สุดทั้ง 114 MCS ข้างต้น ซึ่งพบว่ามีทางเลือที่
เป็นไปได้ทั้งสิ้น 32 กลุ่มเหตุการณ์ทางเลือก คือ EG01-
EG32 

4) ประเมินค่าใช้จ่ายต่ าสุดเบื้องต้น (Preliminary 
Assessment) จากค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของ
อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดลักษณะความขัดข้องล้มเหลวตามสมการ 
(1) ซึ่งพบว่าทางเลือกกลุ่มลักษณะความขัดข้องล้มเหลว 
EG19 ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์กันของลักษณะความขัดข้อง
ล้มเหลวพื้นฐานจ านวน 27 FM รวมเป็น 80 FM เป็น
ทางเลือกที่ท าให้ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงเบื้องต้นต่ าที่สุด 

32

0121 .min
EG

EGMCSMCS CTCT                     (1) 
4.5 วิเคราะห์ลักษณะความขัดข้องและผลกระทบที่

เกิดจากข้อขัดข้อง (FMEA) กลุ่ม FM ทางเลือกทั้ง 80 FM 
ซึ่งผ่านการประเมินค่าใช้จ่ายภารกิจซ่อมบ ารุงต่ าที่สุดเท่านั้น
ที่จะถูกพิจารณา 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 

 
d) 
 
 
 

 
e) 

รูปที่ 6 การวิเคราะห์ FTA ลักษณะขัดข้องของหน้าที่หอหล่อเย็น 
 

วิเคราะห์ลักษณะความขัดข้องและผลกระทบ FMEA โดย
การพิจารณาระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบออกเป็นวง
กว้างในระดับที่แตกต่างกันของแต่ละ FM ซึ่งถูกจัดแบ่ง
ผลกระทบ ออกเป็น 3 ระดับ คือ มีผลกระทบระดับต่ าที่สุด
คือระดับอุปกรณ์ (Local Effect: LE)  ระดับกระบวนการ
หรือระบบย่อย (Next Higher Level Effect: NHE) และ
ผลกระทบในระดับสูงสุดซึ่งในที่นี้หมายถึงมีผลกระทบหน้าที่
การท าหน้าที่ของหอหล่อเย็นซึ่งส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ
การผลิตกระแสไฟฟ้า (End Effect: EE) ซึ่งพบว่าสามารถ
ลดทอน 80 FM ให้เหลือเพียง 56 FM จากอุปกรณ์ย่อย

จ านวน 12 ช้ินส่วนที่จ าเป็นต้องพิจารณาภารกิจซ่อมบ ารุงที่
เหมาะสมต่อไป 
 4.6 การวิเคราะห์ทางเลือกแผนผังต้นไม้ตรรก (LTA: 
Logic Tree Analysis) การศึกษารูปแบบอัตราความ
ขัดข้องล้มเหลวของอุปกรณ์เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของ
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมบ ารุงรักษาด้วย RCM ซึ่ง
งานวิจัยนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้ 

1) วิเคราะห์พารามิเตอร์ไวบูลล์  เนื่องจากจ านวน

ข้อมูล TTF ของช้ินส่วนอุปกรณ์เหล่านี้มีจ านวนน้อย ดังนั้น

จึงจ าเป็นต้องศึกษาลักษณะความขัดข้องล้มเหลวของแต่ละ

อุปกรณ์และใช้ค่าประมาณดัชนีไวบูลล์ และประมาณค่า

คุณลักษณะอายุการใช้งานก่อนช ารุดของแต่ละอุปกรณ์

ตามสมการ (2) ต่อไปนี้ 

                                     (2) 
เมื่อ 

^  , 


^  คือ ค่าประมาณของพารามิเตอรส์เกล 

และพารามิเตอร์รูปร่างของไวบูลลต์ามล าดับ 
       x คือ อายุการใช้งานก่อนขัดข้องล้มเหลว TTF 

2) การวิเคราะห์อัตราความขัดข้องล้มเหลว โดย

การพล๊อตกราฟอัตราความเสี่ยงขัดข้องล้มเหลว )(t  กรณี

ที่  TTF มีการกระจายแบบไวบูลล์  ด้วยพารามิเตอร์  ,  

สามารถแทนด้วยสมการ (3) ดังนี ้

1

)(




















t
t                                 (3) 

พบว่ามีอุปกรณ์จ านวน 6 ช้ินส่วนที่มีอัตราความ
ขัดข้องล้มเหลวเพิ่มขึ้นตามเวลาและ มี 6 ช้ินส่วนที่มีอัตรา
ความขัดข้องเหลวคงที่ กรณีแบริ่งเพลากลาง สามารถศึกษา
รูปแบบความขัดข้องล้มเหลวจากฟังก์ชันอัตราความเสี่ยง
ขั ด ข้ อ ง ล้ ม เ ห ล ว  )(t  เ มื่ อ  ,0.3 แ ล ะ 

58.705,13 ช่ัวโมง การพล้อตกราฟเพื่อศึกษารูปแบบ
ความขัดข้องล้มเหลวจากรูปที่ 7 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นตาม
เวลาอายุการท างานของระบบ   
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รูปที ่7 รูปแบบอัตราความขัดข้องล้มเหลวเพิ่มขึ้นของแบริ่ง 

เพลาขับกลาง 
 

3) พิจารณาทางเลือกภารกิจซ่อมบ ารุง เนื่องจาก
การบ ารุงรักษาแบบคาดการด้วยเครื่องมือวัดที่มีเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ช่วยให้ติดตามระดับความผิดปกติของช้ินส่วน
อุปกรณ์ได้อย่างแม่นย า ดังนั้นกรณีที่สามาถตรวจวัดระดับ
ความผิดปกติได้ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นทางเลือก
ภารกิจบ ารุงรักษาเป็นล าดับแรก กรณีที่ช้ินส่วนอุปกรณ์มี
รูปแบบอัตราความขัดข้องล้มเหลวแบบเพิ่มขึ้นตามเวลา
เท่านั้นจึงจะสามารถพิจารณาทางเลือกการาฟื้นฟูสภาพหรือ
การเปลี่ยนช้ินส่วนอุปกรณ์แทนที่ตามก าหนดเวลา และหาก
ไม่สามารถท าได้ดังกล่าวข้างต้น จะพิจารณาให้ซ่อมแซมเมื่อ
ขัดข้องล้มเหลวแต่ความขัดข้องล้มเหลวนั้นจะต้องไม่มีผล
ก่อให้เกิดอันตราย ไม่ก่อมลภาวะสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่าย
ซ่อมบ ารุงต้องไม่สูงมากนัก มิฉะนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาการ
ดัดแปลงหรือการปรับปรุงการออกแบบช้ินส่วนอุปกรณ์ใหม่ 
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พิจารณาปรับปรุงการออกแบบประกอบด้วย 
การปรับปรุงการติดตั้งโฟลว์สวิตช์ในปั๊มน้ ามันหล่อลื่นเกียร์
บล็อก ปรับปรุงระบบท่อเติมกรดซัลฟุริค ปรับปรุงระบบท่อ
เติมด่าง 
 4.7 การก าหนดภารกิจบ ารุงรักษา ข้อมูลอายุการใช้
งานก่อนช ารุดเสียหายจากประวัติซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ย่อยใน
ระบบหอหล่อเย็นจ านวน 11 ช้ินส่วนอุปกรณ์ ถูกใชส าหรับ
การวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ไวบูลล์ท าให้ทราบว่ามี
อุปกรณ์ 6 ชนิดที่มีอัตราการขัดข้องล้มเหลวเพิ่มขึ้นตามอายุ
การใช้งาน และ 5 ใน 6 ของอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาค่อนข้าง
แพง คือ แบริ่งเพลากลาง แบริ่งเฟืองเกียร์ความเร็วรอบหมุน
ต่ า แบริ่งมอเตอร์ขับเกียร์ เฟืองทดรอบความเร็วรอบหมุนเรว็ 

แบริ่งปั๊มน้ ามันหล่อลื่นเฟืองทดรอบ ถูกพิจารณากลยุทธ์การ
ซ่อมบ ารุงแบบก าหนดแผนการเปลี่ยนแทนท่ีช้ินส่วนตามอายุ
การใช้งาน  ส่วนช้ินส่วนช้ินที่ 6 คือ วาล์วน้ าระบายความ
ร้อนซึ่งมีราคาช้ินส่วนอุปกรณ์ไม่สูงมากนัก และการถอด
เปลี่ยนก็ท าได้ง่าย ดังนั้นจึงพิจารณาก าหนดกลยุทธ์การซ่อม
บ ารุ งแบบก าหนดแผนการเปลี่ยนแทนที่ ช้ินส่วนตาม
ก าหนดการคงท่ี  
 การค้นหาวงรอบการเปลี่ยนแทนที่ช้ินส่วนที่เหมาะสม
ที่ท าให้ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยเวลา (Unit time Expected 
Cost: UEC) UEC (tp*) ทั้ง 2 กรณี สามารถค านวณได้ ดังนี้ 

1) กรณีกลยุทธ์การซ่อมบ ารุงโดยก าหนดแผนการ

เปลี่ยนแทนท่ีช้ินส่วนตามอายุการใช้งานกลยุทธ์ที่ 1  






pt

fpp

p

dttR

tRCtRC
tUEC

0

)(

)](1[)(
)(

             (4) 

เมื่อ 
 Cp คือ ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเชิงป้องกันต่อครั้ง 

Cf  คือ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมต่อครั้ง 
R(t) คือ ความเชื่อถือได้ที่เวลา t 

2) กรณีกลยุทธ์ซ่อมบ ารุงก าหนดแผนการเปลี่ยน
แทนท่ีช้ินส่วนตามก าหนดการคงท่ี 

  

p

pfp

p
t

tWCC
tUEC

)(
)(


                       (5) 

เมื่อ W(tp) คือ จ านวนความขัดข้องล้มเหลวประมาณ
การในช่วงเวลา tp 
 นอกจากนี้ยังพบว่าคัปปลิ้ง สายเดรนน้ ามัน หัวสเปรย์
ฉีดน้ า เครื่องวัดความสั่นสะเทือน และสวิตช์ควบคุมระดับ
สารเคมี LS1 มีอัตราความขัดข้องล้มเหลวคงที่ ที่จ าเป็นต้อง
ก าหนดกลยุทธ์การซ่อมบ ารุงให้มีการตรวจทดสอบสภาพ
ตามก าหนดการ  
5. สรุปผลการปรับปรุง 

การทบทวนภารกิจบ ารุงรักษาเชิงป้องกันด้วยเทคนิค
ของ RCM ท าให้ได้โปรแกรมการบ ารุงรักษาที่มีการพิจารณา
ครอบคลุมความขัดข้องล้มเหลวของ ช้ินส่วนอุปกรณ์
ผสมผสานกับการก าหนดช่วงเวลาบ ารุงรักษาที่เหมาะสม ซึ่ง
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แตกต่างไปจากโปรแกรมบ ารุงรักษาที่เป็นอยู่ค่อนข้างมาก
ตามที่แสดงในตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโปรแกรมซ่อมบ ารุงของ RCM กับ โปรแกรม
ซ่อมบ ารุงเดิม 

 
 
การปรับปรุงเป็นภารกิจซ่อมบ ารุงที่ส าคัญอย่างหนึ่ง

ของ RCM ที่จ าเป็นต้องค านึงถึงในกรณีที่ระบบได้รับการ
ออกแบบที่ไม่เหมาะสมต่อบริบทการปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการ หลังจากที่สถานประกอบผลิตไฟฟ้ากรณี
ตัวอย่างนี้ ได้ปรับปรุงส่วนต่างๆ ของระบบหอหล่อเย็น
โดยเฉพาะการปรับปรุงติดตั้งเครื่องตรวจวัดอัตราไหล
น้ ามันหล่อลื่นท าให้ทราบแนวโน้มของความผิดปกติที่ก าลัง
เกิดขึ้นและวางแผนแก้ไขก่อนขัดข้องล้มเหลวและปรับปรุง
ระบบท่อสารเคมี ซึ่งเป็นการก าจัดสาเหตุของการเสื่อมสภาพ
แบบเร่งของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงการก าหนด
โปรแกรมการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันตามกระบวนการ
ทางตรรกของ RCM ท าให้ระบบหอหล่อเย็นมีระดับความ
เช่ือถือได้สูงขึ้นมาก การด าเนินการพัฒนาภารกิจซ่อมบ ารุง
ด้วย RCM   ท าให้สามารถก าหนดโปรแกรมซ่อมบ ารุงขึ้นได้
ตามความต้องการพื้นฐานท่ีแท้จริงของแต่ละเครื่องจักร ซึ่งมี
ความแตกต่างไปจากโปรแกรมซ่อมบ ารุง เดิมของสถาน
ประกอบรายนี้อย่างมีนัยส าคัญ นั่นคือ พบว่ามีภารกิจซ่อม
บ ารุงที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดของระบบที่ถูกละเลยก าหนดให้มี
ขึ้นจ านวน  49 รายการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการก าหนด
มาตรการซ่อมบ ารุงที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จ านวน  2  
รายการ ส าหรับภารกิจซ่อมบ ารุงที่มีตรงกัน พบว่ามีความถี่
ของการปฏิบัติการซ่อมบ ารุงที่มากไปหรือน้อยไปจ านวน 51 

รายการ การทบทวนรายการบ ารุงรักษาดังกล่าวนี้ท าให้
สามารถเปรียบเทียบภารกิจและโปรแกรมซ่อมบ ารุงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ของ RCM กับโปรแกรมซ่อมบ ารุงเดิมของสถาน
ประกอบการซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมากตามที่แสดงใน
ตารางที ่1   

 
ตารางที่ 2 บันทึกเวลาหยุดชะงักและสมรรถนะความพร้อมใช้งาน
ปฏิบัติการของระบบหอหล่อเย็น 

 
 

 
รูปที ่8 เปรียบเทียบเวลาหยุดชะงักเฉลีย่ก่อนและหลังปรับปรุง 

ตารางที่ 2 และรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าเวลาหยุดชะงักของ
ระบบหอหล่อเย็นหลังการปรับปรุงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2558 มีค่าเฉลี่ยเวลาหยุดชะงักลดลงเหลือเพียง 2.5 ช่ัวโมง
ต่อเดือน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเวลาหยุดชะงักของระบบหอ
หล่อเย็นก่อนปรับปรุงซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.8 ช่ัวโมงต่อเดือน  
หรือพิจารณาสมรรถนะความพร้อมใช้งานจะพบว่าหลังการ
ปรับปรุงโปรแกรมการบ ารุงรักษาด้วย RCM ระบบหอหล่อ
เย็นซึ่งมีเวลาหยุดชะงักน้อยลง ท าให้ระบบมีสมรรถนะความ
พร้อมใช้งานเป็น 99.65% เพิ่มขึ้นมาจากค่าสมรรถนะความ
พร้อมใช้งานเฉลี่ยก่อนปรับปรุงเป็น 99.60% ดังแสดงในรูป
ที่ 9  ซึ่งเป็นผลให้ความสูญเสียโอกาสในการขายพลังงาน
ไฟฟ้าลดลงจาก 2,920,680 บาท/ปี เหลือ 666,483 บาท/ปี 
อีกด้วย  
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รูปที่ 9 เปรียบเทียบสมรรถนะความพรอ้มใช้งานระบบหอหลอ่เย็นกอ่น

และหลังปรับปรุง 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟูสมรรถนะเครื่องกลึงยันศูนย์ให้มีความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน DIN 8605 และ
จัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับเครื่องกลึงยันศูนย์  การด าเนินงานเริ่มจากการตรวจสภาพความเที่ยงตรง 
ของเครื่องกลึงยันศูนย์ก่อนการฟื้นฟู  พร้อมหาแนวทางแก้ไขเพื่อด าเนินการฟื้นฟูสมรรถนะเครื่องกลึงยันศูนย์  
จากนั้นประเมินผลหลังการฟื้นฟูด้วยการตรวจสอบสภาพความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน DIN 8605 และการทดสอบ
สมรรถนะการท างานของเครื่องด้วยการกลึงช้ินงานทดสอบงานกลึงปอก กลึงปาดหน้า และกลึงเกลียว พร้อมจัดท าคู่มือการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ผลการด าเนินงานพบว่า เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440 สามารถใช้งานได้ตาม
หน้าที่การท างาน โดยมีค่าความเที่ยงตรงของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักร (มาตรฐาน DIN 8605)   
ค าหลัก  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การฟื้นฟูสมรรถนะ ความเที่ยงตรง 
 
Abstract 
 This thesis aims to restore  competency of a late machine (GOODWAY GW-1440) according to  
DIN 8605 standard and constructs a preventive maintenance manual for lathe machine. Firstly, the 
accuracy of the late machine before the restoration was examined and determine the restoration 
method for the machine. Secondly, the restoration was measured by assessing the accuracy of the 
accuracy of the machine according to DIN 8605 standard. Furthermore, the machine performance was 
also tested, including turning, facing and threading. Since, the preventive maintenance manual was 
applied, the machine operation result is satisfactory and reaches DIN 8605 standard.  
Keywords: Preventive maintenance, Restoration, Accuracy 
 
1. บทน า  
 เนื่ อ งจากทางมหาวิ ทยาลั ยมี การรั บนั กศึ กษา 
เ พิ่ ม ม ากขึ้ น  พบว่ า  เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใน โ ร งฝึ ก ง าน ของ 
แผนกวิชาช่างกลโรงงานมีจ านวนเครื่องจักรไม่ เพียงพอ 

ต่อจ านวนนักศึกษา อีกทั้งเครื่องจักรได้ผ่านการใช้งาน 
มานานกว่า  50 ปี เครื่องจักรจึงมีการสึกหรอช้ินส่วน  
ช ารุดเสียหาย จากการใช้งานและมีสมรรถนะการท างานต่ า
กว่ามาตรฐาน จากที่ได้ส ารวจพบว่า เครื่องกลึงยันศูนย์ 
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ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440 ในโรงฝึกงาน  การท างาน
ของเครื่องจักรไม่เป็น ไปตามมาตรฐาน เนื่องจากเครื่องกลึง
ไม่มีความเที่ยงตรง อุปกรณ์บางช้ิน สูญหายและเกิดการ
ช ารุด ซึ่งถ้าซื้อเครื่องกลึงยันศูนย์ขนาดเท่ากัน ราคาเครื่อง
ใหม่ประมาณ 150,000 บาท  ถึง 200,000 บาท แต่ท าถ้าท า
การซ่อมบ ารุงจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท ถึง 
15,000 บาท  
 ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมกันวางแผน
ฟื้นฟูสมรรถนะเครื่ อ งกลึ งยั นศูนย์  ยี่ ห้อ  GOODWAY  
รุ่น GW-1440 ให้มีสมรรถนะการท างานการใช้งานได้ตาม
มาตรฐานโดยน าความรู้จากการศึกษาในภาคทฤษฎีต่างๆ มา
ใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และจะได้รับประโยชน์อีกทางหนึ่ง 
คือแผนกวิชาช่างกลโรงงานมีเครื่องกลึงยันศูนย์ที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน DIN 8605  ใช้ในการปฏบัิตงิานอย่างเพียงพอ 
โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องใหม่อีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะเครื่องกลึงยันศูนย์ให้มีความ
เที่ยงตรงตามมาตรฐาน DIN 8605 
 2.2 เพื่ อตรวจสอบสมรรถนะการท า งานของ
เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440 ให้มี
ความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน DIN 8605 
 2.3 เพื่อจัดท าคู่มือการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและ
ประเมินคุณภาพคู่มือการบ ารุ งรักษาเ ชิงป้องกันของ
เครื่องกลึงยันศูนย ์
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 เครื่องกลึงยันศูนย์มีสมรรถนะการท างานตาม
มาตรฐาน DIN 8605 
 3.2 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนและ
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องกลึงยันศูนย์ 
 3.3 ได้คู่มือการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันประจ าเครื่องกลึง
ยันศูนย ์
 
4. วิธกีารด าเนินงาน 

 กา รด า เ นิ น โ ค ร งก า รซึ่ ง มี ขั้ น ตอนด า เ นิ นก า ร 
ศึกษาดังนี ้
4.1 ระบุปัญหาเบื้องต้นของเคร่ืองกลึงยันศูนย์ก่อนการ
ฟ้ืนฟูสมรรถนะ 
 เนื่องจากแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (โรงฝึกงาน2) เป็นโรง
ฝึกงานท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องกลึงยันศูนย์ 
เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ งานของนักศึกษา และจากการ
ตรวจสอบพบว่าเครื่องกลึงยันศูนย์มีทั้งหมดจ านวน 42 เครื่อง  
เสีย 6 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 36 เครื่อง และจากการตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่า เครื่องที่ใช้งานไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหามา
จากชุดเฟืองทด ระบบสวิตช์ ชุดหัวเครื่อง ชุดแท่นเลื่อน 
ระบบป้อน ซึ่งทีมผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความเสียหายแล้วว่าอยู่ใน
ระดับที่สามารถซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ ด้วยเหตุ
นี้ ทางที มผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อกที่ จะท าการฟื้ นฟู สมรรถนะ 
เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440 
4.2 ศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคเคร่ืองกลึงยันศูนย์ 
 จากการศึกษาข้อมู ลเกี่ ยวกับเครื่ องกลึ งยั นศูนย์  
ท าให้ทราบถึ งส่วนประกอบที่ ส าคัญของเครื่ อง ได้แก่  
ชุดหัวเครื่อง ชุดรางเลื่อน ชุดท้ายแท่น ชุดแท่นเลื่อน  
ระบบป้อน ระบบไฟฟ้า  และมีข้อมูลอื่นๆ  ที่ เกี่ยวกับ
เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440  
4.3 ศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาเคร่ืองกลึง
ยันศูนย์ก่อนการฟ้ืนฟู 
 จากการศึกษาสาเหตุ เบื้องต้น ทีมผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังต่อไปนี้ 
 4.3.1 ชุดหัวเครื่อง พบว่าชุดเฟืองส่งก าลังแตกหัก 
เพลาส่งก าลังขาด เพลาสไปร์ร่องลิ่มบิดตัว คันโยกปรับ
ความเร็วรอบปรับไม่ได้ เพลางานไม่ได้ศูนย์ และคันโยกเพลา
สวิตช์หลวมคลอน 

 4.3.2 ชุดรางเลื่อน พบว่าสะพานแท่นเครื่องไม่ได้ระดับ
000 4.3.3 ชุดแท่นเลื่อน พบว่าแท่นเลื่อนแนวขวางสะดุด 
000 4.3.4 ระบบหล่อเย็น พบว่ามอเตอร์น้ าหล่อเย็นขดลวด
ไหม้ สายยางขาด  
 4.3.5 ระบบไฟฟ้า พบว่าสวิตช์น้ าหล่อเย็นไม่มีการส่ง
กระแสไฟฟ้า 
 4.3.6 ชุดภายนอก พบว่าสีของเครื่องเก่า 
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รูปที่ 1 เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่หอ้ GOODWAY รุ่น GW-1440 

              ก่อนการฟื้นฟูสมรรถนะ 
 

4.4 ตรวจสอบเคร่ืองกลึงยันศูนย์ก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถนะ 
 4.4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงในสภาพนิ่งตาม
มาตรฐาน DIN 8605   
 4.4.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงในสภาพปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน DIN 8605   
 
4.5 หาแนวทางแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถนะเคร่ืองกลึงยันศูนย์ 
 ทีมผู้วิจัยได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดัง
ตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 แนวทางแก้ไขปัญหา 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. การแตกหักของชุดเฟือง ออกแบบและจัดท าเฟืองใหม่ 
2. เพลาส่งก าลังขาด ออกแบบและจัดท าเพลาส่งก าลังใหม่ 
3. การบิดตัวของเพลาสไปร์ ขูดปรับร่องเพลาให้ชุดเฟืองสามารถ

สวมผ่านได้พอดี 

4. เพลางานไม่ร่วมศูนย์ เปลี่ยนชุดแบริ่งของเพลางานใหม่
และปรับหาความร่วมศูนย์หัวเครื่อง  

5. คันโยกเพลาสวิตช์หลวมคลอน ท าคั น โ ยก ใหม่  เ ปลี่ ย นสปริ ง ที่ 
จุดรองรับ คันโยก 

6. สะพานแท่นเครื่องไม่ได้ระดับ ปรับแก้ระดับที่ขาตั้งของเครื่อง 
7. แท่นเลื่อนขวางสะดุดและคลอน ท าการขูดปรับและขันสกรูปรับเกลยีว 

8. ชุดน้ าหล่อเย็นช ารุด ท าก าร ซ่อมมอ เตอร์ ต่ อ ส าย ไฟ 
เข้ามอเตอร์ เปลี่ยนสายยางและ 
ก๊อกปิด-เปิดน้ าหล่อเย็นใหม่ 

9 .  ส วิ ต ช์ ไ ฟ น้ า ห ล่ อ เ ย็ น 
ไม่ท างานและไฟแสดงสถานะ การ
ท างานไม่สว่าง 

เปลี่ยนสวิตช์ไฟน้ าหล่อเย็นใหม่และ 
เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ 

10. สีของเครื่องเก่า ท าสีเครื่องใหม่ 

 

4.6 ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถนะเคร่ืองกลึงยันศูนย์ 
 หลังจากท่ีได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทีม
ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อมูลที่ได้ ดังนี้ 
 4.6.1 ซ่อมบ ารุงชุดหัวเครื่อง   
  4.6.1.1 ออกแบบและจัดท าเฟืองใหม่   
  4.6.1.2 ออกแบบและจัดท าเพลาส่งก าลังใหม่  
  4.6.1.3 ขูดปรับร่องเพลาสไปร์  
  4.6.1.4 ปรับหาความร่วมศูนย์หัวเครื่อง 
  4.6.1.5 ซ่อมแซมชุดคันโยกเพลาสวิตช์ 

  

                
 

  
      

รูปที่ 2 การซ่อมบ ารุงชุดหัวเครื่อง 

 
 4.6.2 ซ่อมบ ารุงชุดรางเลื่อน  
  4.6.2.1 การปรับระดับฐานเครื่อง 
 

  
รูปที่ 3 ซ่อมบ ารุงชุดรางเล่ือน 

 
 4.6.3 ซ่อมบ ารุงชุดแท่นเลื่อน 
  4.6.3.1 ขูดปรับและปรับระยะคลอน 
 

  
รูปที่ 4 ซ่อมบ ารุงชุดแท่นเลื่อน 
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 4.6.4 ซ่อมบ ารุงระบบหล่อเย็น 
  4.6.4.1 จัดท าชุดน้ าหล่อเย็น 
 

  
รูปที่ 5 ซ่อมบ ารุงระบบหล่อเย็น 

 
 4.6.5 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
  4.6.5.1 เปลี่ยนสวิตช์ไฟน้ าหล่อเยน็ใหม่และ 
เปลี่ยนหลอดไฟใหม ่
 

  
รูปที่ 6 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้ 

 

 4.6.6 ซ่อมบ ารุงชุดภายนอก 

  4.6.6.1 ท าการพน่สีเคร่ืองใหม่ 
 

  
รูปที่ 7 ซ่อมบ ารุงชุดภายนอก 

 
4.7 ตรวจสอบความเที่ยงตรงหลังการฟ้ืนฟูตามมาตรฐาน 
DIN 8605 
 4.7.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องกลึงในสภาพ
นิ่งตามมาตรฐาน DIN 8605   
 4.7.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องกลึงในสภาพ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน DIN 8605 ซึ่งเป็นการทดสอบ
สมรรถนะการท างานของเครื่องกลึงยันศูนย์หลังการฟื้นฟู 
  4.7.2.1 การทดสอบการกลึงปอก 

ในการทดสอบสมรรถนะการท างานโดย
การการกลึงปอกนั้นเพื่อเป็นการวัดค่าความกลมของช้ินงาน
ซึ่ งจะท าการกลึง ช้ินงานดังรูปที่  8 และเครื่องมือที่ ใ ช้

ตรวจสอบ ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ หรือ นาฬิกาวัด โดยจะท า
การวัดขนาดตามต าแหน่งการวัด ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 8 แบบงานที่ใช้ทดสอบงานกลึงปอก 

 

 
รูปที่ 9 ต าแหน่งจุดวัดของงานกลึงปอก ท ามุม 45 ºC 

 

 
รูปที่ 10 วัดขนาดชิ้นงานดว้ยไมโครมิเตอร์ 

 

  4.7.2.2 การทดสอบการกลึงปาดหน้า 
   ในการทดสอบสมรรถนะการท างานโดย
การการกลึงปาดหน้านั้นเพื่อวัดความราบผิวของช้ินงานซึ่งจะ
ท าการกลึงช้ินงานดังรูปที่ 11 และเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ 
ได้แก่ เครื่อง Coordinate Measuring Machine (CMM) 
โดยจะท าการวัดขนาดตามต าแหน่งการวัด ดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 11 แบบงานที่ใช้ทดสอบงานกลึงปาดหน้า 
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รูปที่ 12 ต าแหน่งจุดตรวจสอบความราบผิวงานกลึงปาดหนา้ 

 

 
รูปที่ 13 วัดความราบผิวชิ้นงานดว้ยเครื่อง Coordinate 

                   Measuring Machine (CMM) 
 

  4.7.2.2 การทดสอบการกลึงเกลียว 
     ในการทดสอบสมรรถนะการท างานโดย
การการกลึงเกลียวนั้นเพื่อวัดระยะพิตช์เกลียวของช้ินงานซึ่ง
จ ะ ท า ก า ร ก ลึ ง ช้ิ น ง า น ดั ง รู ป ที่  14 แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ 
ที่ใช้ตรวจสอบ ได้แก่ เครื่อง Profile Projector โดยจะท า
การวัดขนาดตามต าแหน่งการวัด ดังรูปที่ 15 
 

 
รูปที่ 14 แบบงานที่ใช้ทดสอบกลึงเกลียว 

 

 
รูปที่ 15 ต าแหน่งการวัดระยะพิตช์ของเกลียว 

 

 
รูปที่ 16 วัดระยะพิตช์เกลียวด้วยเครื่อง Profile Projector 

 

4.8 จัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  
 การออกแบบระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) ทางทีมผู้วิจัยได้จัดท าเป็น
ขั้นตอนการวางแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance: PM) โดยมีรวบรวมข้อมูลของเครื่องกลึงยันศูนย์ 
ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440 ดังนี ้
 4.8.1 ข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์ (Plant Data)  
  โดยเก็บรวมรวมข้อมูลของเครื่องกลึงยันศูนย์ 
ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440 และได้มีการบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น รหัสเครื่องจักร ช่ือเครื่องจักร ช่ือยี่ห้อ / ช่ือรุ่น 
ข้อมูลทางเทคนิค ต าแหน่งท่ีติดตั้ง   
 4.8.2 คู่มือการบ ารุงรักษา (PM Instruction) 
  โดยน าข้อมูลเครื่องจักรและจากการตรวจสอบ
เครื่องจักร เพื่อที่จะได้ท าการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติการบ ารุงรักษาจริงระยะเวลาที่ใช้ในการบ ารุงรักษา   
 4.8.3 การวางแผนการซ่อมบ ารุง (Maintenance 
Planning)  
  โดยน าข้อมูลจากคู่มือการบ ารุงรักษา PM (PM 
Instruction) มาท าการวางแผนท าการก าหนดระยะเวลาใน
การบ ารุงรักษา เพื่อที่จะได้ท าการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติการบ ารุงรักษาจริง 
 4.8.4 การน าไปปฏิบัติ (Execution) การท างานใน
ระหว่างการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน งานที่ท านั้นสามารถ
ด าเนินการเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงได้ดีอีกทั้งยังท าให้สามารถ
เห็นสิ่งบอกเหตุได้อีกในระหว่างการซ่อมบ ารุง ดังนั้นงานที่
ต้องท าควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
  4.8.4.1 การท าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ 
  4.8.4.2 การหล่อลื่นต้องหล่อลื่นให้ครบทุกจุด
ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ และยังต้องหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นที่
ถูกต้องด้วยตามจุดการหล่อลื่นนั้นๆ 
  4.8.4.3.  งานตรวจสอบเพื่อการปรับแต่ ง  
ต้องตรวจด้วยความรอบคอบ ปรับแต่งด้วยค่าพิกัดที่ก าหนด
ในคู่มือด้วยความถูกต้อง อย่าใช้ความรู้สึกจากประสบการณ์
ที่มีอยู่ ซึ่งในบางจุดที่มีการท างานคล้ายๆ กัน และอาจมี
เง่ือนไขที่แตกต่างกันไปก็เป็นได้ ดังนั้นจึงต้องระวังความ



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1655 

 

ผิดพลาดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้โดยความทระนง
ของตนเอง 
  4.8.4.4  งานเปลี่ยนช้ินส่วนหรือเปลี่ยนอะไหล่ 
ต้องเปลี่ยนอะไหล่เมื่อถึงก าหนดตามการวางแผนก าหนด
ทันที อย่าไปเสียดายเพราะสภาพภายนอกของช้ินส่วนยังคงดู
ดีอยู่ แต่ภายในอาจจะสึกหรอไม่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิมก็ได้ 
4.9 ประเมินคู่มือการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
 หลังจากจัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน จะท า
การประเมินโดยท าการออกแบบแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันแล้วน าแผนที่ได้จากการออกแบบน าไปประเมินผล
โดยใช้แบบประเมินจากผู้ เ ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยจะ
ประเมินผล ในด้านการจัดท าข้อมูลเครื่องจักร (Plant Data) 
ด้านการจัดท าคู่มือการบ ารุง (PM Instruction) และด้าน
การวางแผนการบ ารุงรักษา (Maintenance Planning) 
5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงในสภาพนิ่งตาม
มาตรฐาน DIN 8605  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงในสภาพนิ่ง
ตามมาตรฐาน DIN 8605 ก่อนและหลังการฟื้นฟู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ผลการตรวจสอบสมรรถนะการท างานตามมาตรฐาน 
DIN 8605 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบสมรรถนะการท างานตาม
มาตรฐาน DIN 8605 ก่อนและหลังการฟื้นฟู 

 
5.3 ผลการประเมินคู่มือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินคู่มือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  

 
 

 
รูปที่ 17 เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่หอ้ GOODWAY รุ่น GW-1440 

        หลังการฟื้นฟูสมรรถนะ 

6. สรุปผล 
 จากผลการด าเนินงานสามารถสรปุผลได้ดังนี ้
6.1  การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงในสภาพนิ่งตาม
มาตรฐาน DIN 8605 สรุปได้ว่า มีค่าความเที่ยงตรงที่ยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 8605 คือ  
 6.1.1  การวัดความเที่ยงตรงของช่องว่างของเพลางาน
และบ่าเพลางาน หลังการฟื้นฟูวัดค่าได้ 0.05 mm ซึ่งค่าที่
ยอมรับได้ที่ 0.01 mm และ 0.02 mm ตามล าดับ ค่าความ
เที่ยงตรงจงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 8605 
 6.1.2  การวัดความร่วมศูนย์ของเรียวจมูกเพลางาน 
หลังการฟื้นฟูวัดค่าได้ 0.05 mm ซึ่งค่าท่ียอมรับได้ที่ 0.01 mm   
ค่าความเที่ยงตรงจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 8605 
 ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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6.2 การตรวจสอบสมรรถนะการท างานตามมาตรฐาน 
DIN 8605 สรุปได้ว่า ผลการทดสอบสมรรถนะการท างานของ
เครื่อง อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
6.3 การประเมินคู่มือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน   
 จากการจัดท าคู่มือการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440  
สรุปได้ว่า เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440 
มีคู่มือการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกันประจ าเครือ่งได้ผ่านการ
ประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ในด้านต่างๆ คือ 
 6.3.1 ด้านการจัดท าข้อมูลเครื่องจักร ประเมินโดยรวม
ได้ 4.23 คะแนน  
 6.3.2 ด้านการจัดท าคู่มือเครื่องจักร ประเมินโดยรวม
ได้ 4.09 คะแนน  
 6.3.3 ด้านการวางแผนการบ ารุ งรักษา ประเมิน
โดยรวมได้ 3.98 คะแนน  
  สรุปผลการประเมินคู่มือการซ่อมบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันเครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440  
ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยทั้งหมดของแบบประเมิน 4.26 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 5) คิดเป็น 85.20 % ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
7. อภิปรายผล 
 จากผลลการด าเนินโครงการ การฟื้นฟูสมรรถนะ
เครื่องกลึงยันศูนย์ ยี่ห้อ GOODWAY รุ่น GW-1440 
สามารถอภิปรายผลการด าเนินโครงการได้ดังนี้ 
 7.1 การวัดความเที่ยงตรงของช่องว่างของเพลางาน
และบ่าเพลางาน หลังการฟื้นฟูวัดค่าได้ 0.05 mm ซึ่งค่าที่
ยอมรับได้ที่ 0.01 mm และ 0.02 mm ตามล าดับ จะเห็นได้
ว่ายังไม่สามารถแก้ไขให้อยู่ในค่าความเที่ยงตรงที่ยอมรับได้
ตามมาตรฐาน DIN 8605 ถึงแม้ว่าในการแก้ไขนั้น จะเปลี่ยน
แบริ่งใหม่แล้วก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องไสช่วงยาวเครื่องนี้
ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานจึงท าให้มีบางส่วนที่ ไม่
สามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในพิกัดเช่นเดิมได้  
 7.2 การวัดความร่วมศูนย์ของเรียวจมูกเพลางาน หลัง
การฟื้นฟูวัดค่าได้ 0.05 mm ซึ่งค่าที่ยอมรับได้ที่ 0.01 mm 
จะเห็นได้ว่าค่าความเที่ยงตรงยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 

8605 เนื่องจากผิวของเรียวจมูกเพลางงาน ขรุขระ ไม่เรียบ 
อีกทั้งยังผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานจึงไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในพิกัดเช่นเดิมได้ 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันโรงงานผลิตน  าแข็ง กรณีศึกษา บริษัท ACB จ ากัด ผลิตน  าแข็งโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลัก ซึ่ง
เครื่องจักรส่วนใหญ่ขาดการบ ารุงรักษาและพนักงานภายในสถานประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการท างาน
และการใช้เครื่องจักรและจากปัญหาเหล่านี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานเครื่องจักรและพนักงานต่ า ดังนั น
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี ได้ท าการก าหนดแนวทางในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร โดยระบบการบ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยรวม (Total Productive 
Maintenance: TPM) และการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) 
พร้อมทั งก าหนดมาตรฐานขั นตอนการท างาน (Standard Operating Procedure: SOP) ซึ่งจากการก าหนดมาตรฐาน
เครื่องจักรดังที่กล่าวมาท าให้ทราบถึงอัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate: AR), ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 
(Performance Efficiency Rate: PR) และอัตราคุณภาพ (Quality Rate: QR) ของการท างาน 
ค าหลัก  การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร การบ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยรวม  
 
Abstract 

The ice production system in ABC Company mostly uses machinery in production. However, 
there was no maintenance plan and also working manual. The operators worked without operation 
standard. This problem let to inefficient of machines and operators. Thus, the objective of this study 
is to specify working standard of machines by Total Productive Maintenance (TPM) and Overall 
Equipment Effectiveness (OEE). In addition, the working standard of operators is specified by Standard 
Operating Procedure (SOP). The measured index: Availability Rate (AR), Performance Efficiency Rate 
(PR) and Quality Rate (QR) of production system are realized. 
Keywords:  Overall Equipment Effectiveness, Total Productive Maintenance 

mailto:annsurawat@gmail.com


การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1659 

 

1. บทน า 
 บริษัท ABC จ ากัด ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
น  าแข็งเพื่อจ าหน่ายทั งภายในอ าเภอและต่างอ าเภอด้วยทุน
และการบริหารงานโดยทีมผู้บริหารเป็นคนไทยทั งหมด 
เพี ยบพร้ อม ไปด้ วยที มบริห าร  บุ คลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานผลิตน  าแข็ง
เป็นอย่างดี นอกจากนี ยังได้เพิ่มทุนและพันธมิตรในธุรกิจให้มี
การขยายตัวของธุรกิจในต่างอ าเภอ อีกทั งทางบริษัทยังได้
ปรับปรุงการบริหารให้ได้ตามหลักมาตรฐานสากลปัจจุบัน
บริษัทมีพนักงานจ านวนทั งสิ น 15 คน โดยกลุ่มลูกค้าของ
บริษัท ABC จ ากัด ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าภายในอ าเภอ 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื องต้นพบว่า การผลิตน  าแข็งมี
ความต้องการในตลาดที่สูง ท าให้กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
น  าแข็งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแข็งขัน
เป็นอย่างมาก จากการที่อัตราความต้องการในตลาดเพิ่มมาก
ขึ น ท าให้องค์ประกอบการในการด าเนินกิจการสูงขึ น ส่งผล
ให้มีการแข่งขันด้านขายมากขึ นในแต่ละองค์กร โดยการ
น าเอาเครื่องจักรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต
น  าแข็ง แต่ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่คือเครื่องจักรไม่ได้รับ
การบ ารุงรักษาอย่างเพียงพอ เป็นผลให้ประสิทธิภาพการใช้
งานต่ า ซึ่งส่งผลใหก้ารผลิตไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่วาง
ไว้  ดังนั นจึงเลือกปัญหาการบ ารุงรักษาเครื่องจักร เพื่อศึกษา
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเลือกใช้ ระบบการ
บ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยรวม (Total Productive 
Maintenance: TPM) เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหา
ที่เกิดขึ น เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สามารถ
แข่งขันกับองค์กรอื่นได ้
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 หลักการบ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยรวม 
 การบ ารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม หมายถึง ระบบการ
บ ารุงรักษาที่ครอบคลุมตลอดช่วงอายุอุปกรณ์ นับตั งแต่การ
วางแผน การผลิต การบ ารุงรักษา และอื่นๆ โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากพนักงานทุกคน ตั งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงจนถึง
พนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อการส่งเสริมการบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผล โดยผ่านการจัดการแบบสร้างขวัญและก าลังใจ 

ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยที่ท าให้ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์มีค่าสูงสุด กิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นหัวใจของการ
ส่งเสริมให้เกิด TPM ซึ่งมีเป้าหมายดังนี  
1. ลดการหยุดของอุปกรณ์ ทั งกรณีหยุดสายการผลิตโดยไม่
คาดคิดและการหยุดเพื่อซ่อมแซมงาน 
2. เพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ ทั งในแง่ปริมาณ คือ ผลิต
ให้มากขึ นและแง่คุณภาพ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าพึง
พอใจ 
3. การปรับปรุงองค์ประกอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อท าให้ได้คุณภาพที่ดีขึ นและมีผลก าไร
สูงขึ น [1] 
โดยที่วิธีการด าเนินงานจะอาศัยกิจกรรมหลักทั ง 8 เสาหลัก
ของ TPM มาช่วยในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถแสดงได้ดัง
ภาพที่ 1 จากนั นได้ใช้ขั นตอนการด าเนินการ TPM ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 เฟส 12 ขั นตอน มาท าการก าหนดแนว
ทางการด าเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

 
ภาพที ่1 กิจกรรม 8 เสาหลักของ TPM 

 

ตารางที่ 1 ขั นตอนการด าเนินงานของ 3 เฟส 12 ขั นตอน  
ขั้นตอน กิจกรรม รายละเอียด 

เฟ
ส 

1 
ขั้น

ตอ
นเ

ตร
ียม

กา
ร 

 

1. ผู้บริหารระตับสูง
ประกาศเจตนารมณ์ใน
การท างาน TPM 

 ผู้บริหารประกาศให้
พนักงานทุกคนทราบว่า
น า TPM มาใช้ในองค์กร 

2. อบรมและรณรงค์
กิจกรรม TPM 

 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 
TPM ทุกระดับ 

3. จัดโครงสร้างการ

ท ากิจกรรม 
 จัดตั งโครงสร้างของกลุ่ม

ย่อยและจัดตั งหน่วยงาน
ส่งเสริม TPM 

4. ก าหนดนโยบายและ วิเคราะห์ภาพปัจจุบัน 
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ขั้นตอน กิจกรรม รายละเอียด 

เป้าหมาย  ก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย 

5. จัดท าแผนงานหลักของ

TPM 
 ก าหนดแผนงานหลกัของ

แต่ละกิจกรรม 

6. พิธีเปิดกิจกรรม TPM  เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
การจากนั นผู้บริหารสูงสุด
กล่าวเปิดการท า TPM 

เฟ
ส 

2 
ขั้น

ตอ
นก

าร
ด า

เน
ินก

าร
 

7.จัดท าระบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร 
- การปรับปรุง

เฉพาะเร่ือง 
- การบ ารุงรักษา

ด้วยตนเอง 
- การบ ารุงรักษา

ตามแผน 
- การพัฒนาความรู้

และทักษะ 

- ปรับปรุงเพื่อลด
ความสูญเสียทุก
ประเภท 

- การบ ารุงรักษาดว้ย
ตนเอง 7 ขั นตอน 
การบ ารุงรักษาตาม
แผน 6 ขั นตอน 

- เพิ่มความรู้และ
ทักษาในการ
ปฏิบัติงาน 

8. การจัดการช่วงเริ่มต้น  การจัดการวางแผนชว่ง
เร่ิมต้นของเครื่องจักร
และผลิตภัณฑ์ 

9. การบ ารุงรักษาเชิง

คุณภาพ 
 การบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ 

10 ขั นตอน 

10. กิจกรรม TPM 

ส าหรับฝ่ายบริหารและ

สนับสนุน 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานสนับสนุน 

11.การบริหารความ

ปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อม 

 ส่งเสริมกิจกรรมความ
ปลอดภัยส าหรับพนกังาน 

เฟ
ส 

3 
รัก

ษา
เส

ถีย
รภ

าพ
 

12. การรักษา
เสถียรภาพกิจกรรมและ
การยกระดับ 

- ประเมินผลกิจกรรม 
เพื่อขอรับรอง PM 
Prize 

- ปรับเป้าหมายของ
กิจกรรมให้สูงขึ น 

 

2.2 ทฤษฏกีารวดัประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร 
 ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเป็นค่าที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลอัตราเวลาที่เครื่องจักรท างาน อัตราสมรรถนะใน

การผลิตและอัตราผลิตภัณฑ์ที่ดี จากข้อมูลเหล่านี สามารถ
ระบุประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร ประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพสินค้าในการผลิต นอกจากนี ยังเป็นตัวชี วัด
การมีส่วนร่วมในเวลาที่ท าให้เกิดมูลค่า ดังนั นนับได้ว่าการวัด
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เป็นตัวเลขที่ใช้บ่งบอก
สมรรถนะของโรงงานท่ีใช้เครื่องจักรเป็นหลักในกระบวนการ
ผลิต [2] จากการศึกษางานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการน าเอา
หลักการบ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยรวมมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา โดย นุกูล  อุบลบาน (2554) [3] ท าการศึกษา การ
ประยุกต์ระบบ TPM เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบลีน มี
วัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ระบบการบ ารุงรักษาแบบ 
TPM และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตแบบลีน  
แสดงให้เห็นว่า ระบบ TPM เป็นเครื่องมือสนับสนุนการผลิต
ส าหรับกระบวนที่ต้องอาศัยเครื่ องจักร ขั นตอนการ
ด าเนินการวิจัย 5 ขั นตอนของหลักการผลิตแบบแนวคิดลีน 
(Lean Thinking) และใช้หลักการของระบบการบ ารุงรักษา 
TPM มาเป็นเครื่องมือในเพิ่มศักยภาพและสนับสนุน
กระบวนการผลิต ซึ่งจากผลของการวิจัยประยุกต์ในครั งนี  
พบว่า สามารถลดเวลาการผลติ (MCT) ของกระบวนการจาก 
5.022 วัน เป็น 3.52 วัน คิดเป็น 64.71% เพิ่มค่า OEE ของ
กระบวนการจาก 55.37% เป็น 63.75% คิดเป็น 15.13% 
ลดเวลาของการปรับตั งเครื่องจักร จาก 65 นาที  เป็น 31 
นาที คิดเป็น 52.30% ส่งผลให้สามารถผลิตงานและส่งมอบ
เร็วขึ นประมาณ 20% ผลที่องค์กรได้รับ  คือ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและหลากหลาย
มากขึ นน าไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตแบบลีนสมบูรณ์แบบ
ได้ พงษ์สธร พันธุ์วรรณะ และ สกนธ์ คล่องบุญจิต (2556) 
[4] ได้ท าการศึกษา การเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรภายในโรงงานผลิตชิ นส่วนรถยนต์ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค TPM ในสายการผลิต เพื่อค้นหาข้อมูล 
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ นในสายการผลิตทั งหมด และหาแนว
ทางการแก้ ไข เพื่อ เพิ่มค่ าประสิทธิภาพโดยรวมของ
เครื่องจักร ซึ่งเป็นอีกวิธีในการเพิ่มก าลังการผลิต หลังท าการ
ปรับปรุงพบว่าในด้านอัตราของค่าOEE เพิ่มขึ น 5.97% 
อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate) เพิ่มขึ น 4.5% 
อัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Rate) 
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เพิ่มขึ น 1.28% อัตราคุณภาพ (Quality Rate) เพิ่มขึ น 
2.13% พรทิพย์ อินสองใจ และ บดินทร์ รุมารถ (2557) [5] 
ท าการศึกษา การบ ารุ งรั กษาเครื่ องจักร เ ชิงป้องกัน 
กรณีศึกษา เครื่องจักรในระบบล าเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม 
โรงไฟฟ้าแม่ เมาะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจั ดท าแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันและหาประสิทธิภาพโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) ในระบบล าเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัมไลน์ 
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ โดยท าการวิเคราะห์และแบ่ง
ประเภทการบ ารุงรักษาของเครื่องจักรในระบบการล าเลียง
เถ้าถา่นหิน ยิปซัมและส่วนประกอบของเครื่องจักรในไลน์ 1 
จากนั นวิเคราะห์ความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักรด้วย Six 
big losses เพื่อหาประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร 
(OEE) และจัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในระบบ 
สายพานล าเลียงเถ้าถ่ายหินไลน์ 1 มีค่าเท่ากับ 15 % 
 ผลจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า หลักการ
บ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยรวม (TPM) และการวัดค่า
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) สามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงการท างานให้เป็นระบบ พร้อมทั งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรและสามารถยกระดับ
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้พิ่มสูงขึ น 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การบ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยรวม 
 ในงานวิจัยครั งนี เป็นการประยุกต์ใช้ขั นตอนด าเนินงาน
ตามหลัก TPM ซึ่งได้ใช้แนวทาง 3 เฟส 12 ขั นตอน มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี  
เฟสที่ 1 ขั นตอนการเตรียมการ 
- คณะที่ปรึกษาท าการเสนอแนวทางในการปรับรูปแบบ

การท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ TPM  
- คณะที่ปรึกษาท าการจัดฝึกอบรม “การบ ารุงรักษาแบบ

ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม” ให้แก่พนักงานภายในองค์กร
ทุกระดับ ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 การฝึกอบรม “การบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนรว่ม” 

- คณะที่ปรึกษาร่วมกับผู้บริหารท าการจัดตั งโครงสร้าง
ระบบการท างานแบบ TPM โดยการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ 

- คณะที่ปรึกษาร่วมกับผู้บริหารท าการก าหนดแผน
ด าเนินงานตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

เฟสที่ 2 ขั นตอนการด าเนินงาน 
คณะที่ปรึกษาจัดท าระบบเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร โดย
การก าหนดแผนงานดังนี  
- จัดท าและก าหนดแผนการบ ารุงรักษาด้วยผู้ปฏิบัติงาน 

 จัดท า ใบตรวจสอบสภาพเครื่ องจักร  และ
ตรวจสอบพื นที่ปฏิบัติงานก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน ดังภาพท่ี 3 

 จัดท ามาตรฐานขั นตอนการท างาน (SOP) เพื่อให้
การท างานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังภาพท่ี 4 

- จัดแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยแผนก
ซ่อมบ ารุง 
 ก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรระยะสั น

และระยะยาว ดังภาพท่ี 5 
- การบริหารความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 

 ท า ก า ร จั ด ฝึ ก อบร ม ค วา ม ปล อด ภั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ ดังภาพท่ี 6 

เฟสที่ 3 การรักษาเสถียรภาพ 
- ก าหนดเป้าหมายในการประเมินผลการท ากิจกรรม TPM 
- ท าการตรวจสอบมาตรฐานระบบการท างาน 
- การปรับปรุงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ น 
3.1 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE: 
Overall Equipment Effectiveness) 
 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการท างานก่อนและหลังการน าหลักการ TPM 
เข้ามาปรับปุรงระบบการท างาน โดยมีรายละเอียดดังนี  
3.2.1 อัตราการเดินเคร่ือง (Availability Rate) 
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 การวัดอัตราการเดินเครื่อง ก่อนการน าหลักการ TPM 
มาปรับปรุง อัตราการเดินเครื่องโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75.26 
หลังการปรับปรุงสามารถเพิ่มอัตราการเดินเครื่องเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 80.53 ซึ่งเพิ่มขึ นร้อยละ 6.5 ดังแสดงในภาพที่ 7 
3.2.1 อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate) 
 การวัดอัตราการเดินเครื่อง ก่อนการน าหลักการ TPM 
มาปรับปรุง อัตราการเดินเครื่องโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75.26 
หลังการปรับปรุงสามารถเพิ่มอัตราการเดินเครื่องเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 80.53 ซึ่งเพิ่มขึ นร้อยละ 6.5 ดังแสดงในภาพที่ 7 
3.2.2 ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance 
Efficiency Rate) 
 การวัดประสิทธิภาพการเดินเครื่อง ก่อนการน า
หลักการ TPM มาปรับปรุง ประสิทธิภาพการเดินเครื่องโดย

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.06 หลังการปรับปรุงสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 82.46 ซึ่ง
เพิ่มขึ นคิดเป็นร้อยละ 11.3 ดังภาพท่ี 8 
3.2.3 ระดับคุณภาพ (Quality Rate) 
 การวัดระดับคุณภาพสินค้า ในขั นตอนการท างานก่อน
การน าหลักการ TPM มาปรับปรุงและหลังการปรับปรุงเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 100 เนื่องจากในการผลิตน  าแข็งไม่เกิดของเสีย 
จึงท าให้ระดับคุณภาพของการวัดมีค่าไม่ต่างกัน ดังภาพท่ี 9 
3.2.4 ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) 
 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งขั นตอน
การท างานก่อนการน าหลักการ TPM มาปรับปรุงโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 57.94 แต่หลังการปรับปรุงสามารถเพิ่มโดย
เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 66.40 คิดเป็นร้อยละ 12.7 ดังภาพท่ี 10 

 

  
   ภาพที ่3 ใบตรวจสอบสภาพเครื่องจักร   ภาพที ่4 มาตรฐานขั นตอนการท างาน (SOP) 

 
ภาพที ่5 ตารางแผนการบ ารุงรักษาทั งระยะสั น และระยะยาว 
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ภาพที ่6 ฝึกอบรม “ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการปฏบิัติ” 

 
ภาพที ่7 เปรียบเทียบอัตราการเดินเครื่องก่อน-หลัง 

 
ภาพที ่8 เปรียบเทียบประสิทธภิาพการเดินเครื่องก่อน-หลัง 

 
ภาพที ่9 เปรียบเทียบระดับคุณภาพก่อน-หลัง 

 
ภาพที ่10 เปรียบเทียบประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรก่อน-หลัง 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

 งานวิจัยนี น าเอาหลักการบ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยรวม 
(TPM) เข้ามาปรับใช้ในระบบการท างาน ซึ่งผลที่ได้จากการ
น าเอาไปใช้ นับว่าเป็นสร้างระบบการท างานที่ ให้คุณภาพ
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ น พร้อม
ทั งเป็นการยกระดับมาตรฐานการท างานและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ที่สามารถเพิ่มขึ น
ร้อยละ 12.7  

5. ข้อเสนอแนะ 
 ในกระบวนการผลิต มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ไม่มี
ความชัดเจน เกิดการท างานที่ทับซ้อนกัน ส่งผลให้พนักงาน
ในองค์กรมีจ านวนมากเกินความจ าเป็น ดังนั น ควรแบ่งสาย
งานให้เป็นระบบ พร้อมทั งจัดท าเอกสารค าบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) เพื่อให้ระบบการท างานสมบูรณ์
มากยิ่งขึ น 
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การประยุกต์เทคนิคการบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิต กระบวนการมวนบุหรี่ โรงงานผลิต 3 

Applying maintenance techniques TPM to improve efficiency and 
increase the productivity in cigarettes rolling process of factory 3 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตกระบวนการมวนบุหรี่ของโรงงานผลิต 3  
โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้ค่า
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและผลผลิตตกต่ า ได้แก่ ด้านการจัดองค์กรและแรงงาน ด้านเครื่องจักร  
ด้านวัตถุดิบ จากสาเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้เสนอแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 1) ด้านการจัดองค์กรและแรงงาน ได้แก่
การจัดสร้างผังองค์กรอย่างเป็นทางการหรือลายลักษณ์อักษรของกองการมวนและบรรจุ  การก าหนดหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความช านาญ 2) ด้านเครื่องจักร ได้แก่ การน าเทคนิค
การบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมมาใช้ และ 3) ด้านวัตถุดิบ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบยาเส้นและวัสดุ
ห่อมวน ภายหลังจากการประยุกต์ใช้วิธีการดังที่กล่าวมา พบว่าดัชนีอัตราการเดินเครื่อง (Loading Efficiency Index)  
มีค่าสูงขึ้นเป็น 84.49% ดัชนีประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Machine Efficiency Index) มีค่าสูงขึ้นเป็น 82.90%  
และดัชนีอัตราคุณภาพ (Quality Rate Index) มีค่าสูงขึ้นเป็น 95.25% ส่งผลให้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(Overall Equipment Effectiveness: OEE) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 53.87% เป็น 66.71% และอัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 
186,052 มวนต่อช่ัวโมง เป็น 256,030 มวนต่อช่ัวโมง หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็น 27.33% ของอัตราผลผลิตเดิม 
ค าหลัก ประสิทธิภาพและผลผลิต ยาเส้น เทคนิค TPM 
 
Abstract 

This study aims to improve efficiency and increase the productivity of rolls and produce 
cigarettes of factory 3. By applying maintenance techniques TPM that everyone involved. The study 
found that the main reasons for the overall effectiveness of machinery was declined in productivity 
are an organizational management and mechanical worker and raw materials. From these causes 
were suggested the following guidelines to improvement. 1. Organizational management and worker 
by create official Organizational Charting of rolls and packing section defines duty and clearly 
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responsibility training staff to increase expertise. 2. For Machinery section was applying maintenance 
techniques TPM that everyone involved. 3. Control quality of raw materials of tobacco products and 
wrapping material after applying the above methods show that Loading Efficiency Index was increased 
to 84.94% and Machine Efficiency Index was increased to 82.90% and Quality Rate Index increase to 
95.25 %. As the result, Overall Equipment Effectiveness (OEE) was increase from 53.87% to 66.71% 
and increases the productivity form 186,052 cigarettes per hour to 256,030 cigarettes per hour, or 
increase 27.33% of the original productivity 
Keywords:  efficiency and productivity, tobacco, techniques TPM 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันภาวการณ์ผูกขาดของโรงงานตัวอย่างในด้าน
การจ าหน่ายบุหรี่ได้ค่อย ๆ หมดลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางการตลาดของอุตสาหกรรมผลิตยาสูบ 
สร้างภาวการณ์แข่งขันขึ้นในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ในปัจจุบันบุหรี่ต่างประเทศน าเข้าได้รับการลดอัตราอากร
น าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนในการน าเข้ามาจ าหน่าย
ในประเทศไทยบริษัทผลิตบุหรี่ข้ามชาติได้มีการย้ายฐานการ
ผลิตบุหรี่มายังภูมิภาคเอเชีย ได้แก่  ประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น ท าให้สัดส่วนการ
จ าหน่ายบุหรี่ที่ผลิตในประเทศต่อบุหรี่น า เข้ามาจาก
ต่างประเทศใน ปี 2555 มีสัดส่วน 85.36:14.64 ลดลงเหลือ
เพียง 80.76:19.24 ในปีงบประมาณ 2559 ดังนั้น โรงงาน
ตัวอย่างต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจากแผน 
กลยุทธ์พัฒนาองค์กร พ.ศ. 2560-2564 เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยการจัดการบุคลากร
และองค์กร ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
อนึ่ง แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่ 
ก็เป็นแผนงานหนึ่งที่ถูกก าหนดไว้ในแผน ฯ ดังกล่าว เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โรงงานตัวอย่ างและ 
เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ จากการศึกษาข้อมูลก าลัง
การผลิตที่ท าได้ในเวลาการท างานปกติ หรือในเวลาการ
ท างาน 8 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบกับก าลังการผลิตที่คิดจาก
กองแผนงาน พบว่าปริมาณผลผลิตที่ท าได้ในเวลาการท างาน
ปกติมีค่าค่อนข้างต่ ามาก โดยเฉลี่ย 61.24% ของก าลังการ
ผลิ ตที่ คิ ด จากกองแผนงาน  ดั งแสดง ในตารา งที่  1 
โดยเป้าหมายของกองแผนก าหนดผลผลิตไม่น้อยกว่า 90% 

นอกจากน้ีผลผลิตที่ท าได้ในเวลาการท างานปกติในแต่ละวัน
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องมีการท างานล่วงเวลา
เพื่อให้ได้ก าลังการผลิตเท่ากับความต้องการของตลาด  
จากปัญหาผลผลิตตกต่ านี้มาจากประสิทธิภาพของการมวน
บุหรี่  ซึ่งมีสภาพการผลิตเป็นคอขวดและมีหลายสาเหตุ
ด้วยกันทีท่ าให้เกิดปัญหาดังกล่าว ดังนั้น การวิจัยนี้เพื่อศึกษา
หาแนวทางในปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของ
กระบวนการผลิตมวนบุหรี่ โรงงานผลิต 3 ให้สูงข้ึน 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของโรงงานตัวอย่าง 
 โรงงานตัวอย่างตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 641 ไร่ มีมูลค่า
ทรัพย์สิน 17,724 ล้านบาท มีพนักงานจ านวน 4,925 คน 
ปัจจุบันมี 3 โรงงาน ท าการผลิตบุหรี่ตราต่าง ๆ แบ่งเป็น
บุหรี่ชนิดมีก้นกรอง 17 ตรา เช่น ตรา ก.90 ก.รสอเมริกัน 
และ ก.ไลทส์ เป็นต้น และบุหรี่ชนิดไม่มีก้นกรอง 5 ตรา เช่น 
ก.33 ส.33 ร.33 เป็นต้น มีก าลังการผลิตปกติรวมประมาณ 
5,614.18 ล้านมวน/ปี โดยมีรายละเอียดการผลิต ดังนี ้
โรงงานผลิต 3 ผลิตบุหรี่ได้ประมาณ 3,099.59 ล้านมวน/ปี
คิดเป็นสัดส่วนการผลิตร้อยละ 55.21 ของผลิตรวม 
โรงงานผลิต 4 ผลิตบุหรี่ได้ประมาณ 1,492.81 ล้านมวน/ปี
คิดเป็นสัดส่วนการผลิตร้อยละ 26.59 ของผลิตรวม 
โรงงานผลิต 5 ผลิตบุหรี่ได้ประมาณ 1,021.78 ล้านมวน/ปี
คิดเป็นสัดส่วนการผลิตร้อยละ 18.20 ของผลิตรวม 
 โรงงานผลิต 3 ได้รับจัดวางต าแหน่งส าหรับผลิตบุหรี่ 
ตรา ก.90 และ ก.รสอเมริกัน ซึ่งเป็นบุหรี่ก้นกรอง ในขณะที่
โรงงานผลิต 4 และ 5 ผลิตบุหรี่ตราต่าง ๆ คละ 
กันไป (บุหรี่ก้นกรองและไม่มีก้นกรอง) 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบก าลังการผลิตตามแผนกับปริมาณการผลิต
จริงของโรงงานผลิต 3 

ปีงบประมาณ 
Ideal 

Capacity 
(ล้านมวน) 

Normal 
capacity 
(ล้านมวน) 

ความแตกต่าง 
Normal กับ 

Ideal Capacity 
(%) 

2557 
2558 
2559 

5,114.34 
5,114.34 
5,093.55 

3,136.12 
3,078.32 
3,168.70 

61.32 
60.19 
62.21 

เฉลี่ย 5,107.41 3,127.71 61.24 

ที่มา  : กองแผนงานและควบคุมการผลิต ฝ่ายผลิตของโรงงานผลิต 3 
ปีงบประมาณ 2557-2559 
หมายเหตุ- Normal capacity คือก าลังการผลิต หรือปริมาณที่ผลิตได้
ในเวลาท างานปกติ (คิดเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง) Ideal capacity คือ 
ก าลังการผลิตที่คิดได้จากก าลังการผลิตที่ได้ออกแบบไว้ตามก าลังการ
ผลิตของเครื่องจักรและคิดจากเวลาการท างานปกติ (คิดเวลาการ
ท างาน 7 ชั่วโมง) 

การศึกษาและวิจัยนี้จะใช้โรงงานผลิต 3 เป็นโรงงานใน
การศึกษาและวิจัย ซึ่งเป็นโรงงานผลิตบุหรี่ด้วยเครื่องจักร 
ที่ทันสมัย ด าเนินการมากว่า 20 ปี ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ 
น าออกขายตลาดภายในประเทศ ส่งขายตลาดต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 1.5 ของผลผลิตรวม กระบวนการผลิตบุหรี่
ของโรงงานผลิต 3 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 
กระบวนการผลิตยาเส้น และกระบวนการมวนและบรรจุ
กระบวนการผลิตยาเส้นเป็นความรับผิดชอบกองการใบยา 
โดยเริ่มต้นด้วยการเตรียมวัตถุดิบ ส่วนกระบวนการมวนและ
บรรจุบุหรี่เป็นหน้าที่ของกองการมวนและบรรจุ ท าหน้าที่รับ
ยาเส้นจากกองการใบยาทางท่อลมดูดมาเข้าเครื่องมวน 
พร้อมท้ังแปรรูปยาเส้นเป็นบุหรี่ส าเร็จรูปโดยสามารถอธิบาย
ขั้นตอนพอสังเขปได้ดังนี ้  
1) การมวนบุหรี่ เป็นการมวนยาเส้นด้วยกระดาษบางสีขาว
แบบต่อเนื่อง จากมวนบุหรี่เสร็จแล้วจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 24.7±0.2 มิลลิเมตร และมีความยาวแบบต่อเนื่อง
ต่อจากนั้นจะตัดมวนบุหรี่ออกให้ได้ความยาวเท่ากับ 64 
มิลลิเมตร แล้วล าเลียงไปยังเครื่องต่อก้นกรอง  
2) การต่อก้นกรอง ใช้เครื่องต่อก้นกรอง โดยท าให้ก้นกรอง
อยู่ระหว่างมวนบุหรี่ 2 ตัว ขณะเดียวกันจะมีกระดาษพัน 
ก้นกรองพันรอบรอยต่อก้นกรองกับมวนบุหรี่ จากนั้นจะตัด

แบ่งครึ่งมวนบุหรี่ที่ต่อก้นกรองเรียบร้อยแล้วออกจากกัน 
และล าเลียงไปยังเครื่องบรรจุซอง 
3) การเก็บมวนบุหรี่ลงราง จะมีเครื่องเก็บมวนบุหรี่ลงราง 
(4,200 มวน/ราง) ในกรณีเครื่องบรรจุซองเกิดขัดข้องหรือ
หยุดจะมีรถเข็นเก็บรางบุหรี่ (39 ราง/รถ) เพื่อเตรียมที่จะ
น าไปป้อนให้เครื่องบรรจุซองส ารอง 
4) การบรรจุซอง ท าโดยเครื่องบรรจุซอง 20 มวน/ซอง และ
ติดแสตมป์โดยอัตโนมัติ ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความเร็วของเครื่องบรรจุซองแต่ละประเภท จากนั้นซองบุหรี่
จะถูกล าเลียงเข้าเครื่องห่อกระดาษแก้ว 
5) การห่อสิบซอง ซองบุหรี่ที่ห่อกระดาษแก้วเรียบร้อยแล้ว 
ถูกล าเลียงมายังเครื่องห่อสิบซอง (10 ซอง/ห่อ) ซึ่งจะห่อ
ด้วยกระดาษสีน้ าตาลมีฉลากติดทั้งสองด้าน บนฉลากจะระบุ
หมายเลขหรือสายการผลิต วันที่  เดือน ปี ที่ผลิต และ
ล าเลียงเข้าเครื่องบรรจุหีบ 
6) เครื่องบรรจุหีบ จะท าการบรรจุห่อสิบซองลงในหีบ  
(50 ห่อ/หีบ) และหีบบุหรี่จะถูกล าเลียงไปเก็บไว้ที่โกดัง 
ฝ่ายขาย โดยการเก็บจะเก็บเป็นแป้น (31 หีบ/แป้น) 
จากการศึกษาสภาพการผลิตของกองการมวนและบรรจุ
พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ  กองการมวนและบรรจุ  
มปีริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงค่อนข้างต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับก าลังการผลิตที่คิดจากกองแผนงาน คิดเป็น 61.24%  
จึงท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากต้องท างานล่วงเวลา
ให้ได้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นตามแผน บางครั้งบุหรี่ขาดสต๊อก 
ท าให้ขาดความเช่ือถือจากลูกค้า ที่ผ่านมาทางกองการมวน
และบรรจุ โรงงานผลิต 3 ไม่มีการเก็บข้อมูลสาเหตุต่าง ๆ 
เช่น การสูญเสียเวลาของเครื่องจักร บุหรี่ เสีย  เป็นต้น     
เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่  
จึงได้ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันสายการผลิตเครื่องมวน
ตัวอย่างของกองการมวนและบรรจุบุหรี่ โดยให้ความสนใจ
สายการผลิตเครื่องมวน Garant–4 ซึ่งเป็นสายการผลิตหลัก
และมีความเป็นไปได้ในการปรับปรุง  เพื่อน ามาทดลอง
ปรับปรุงเป็นตัวอย่าง โดยได้เข้าไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
สายการผลิตตัวอย่างมา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2559 
3. การวิเคราะห์สาเหตุของผลผลิตตกต่ า  
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 จากการศึกษาสภาวะปัญหาของกองการมวนและบรรจุ
พบว่าสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้กองการมวนและบรรจุมีปัญหา
ผลผลิตตกต่ า ได้แก่ สาเหตุด้านจัดองค์กรและแรงงาน 
สาเหตุด้านเครื่องจักร สาเหตุด้านวัตถุดิบ 
 3.1 การวิเคราะห์สาเหตุด้านจัดองค์กรและแรงงาน 
 จากการศึกษาโครงสร้างขององค์กรกองการมวนและ
บรรจุ พบว่าไม่มีการน าผังองค์กรมาใช้อย่างเป็นทางการท า
ให้ขาดการไหลของการสั่งงานที่ชัดเจน ขาดการควบคุม
ติดตามงาน และการประเมินผลงาน ซึ่งเป็นหลักการของการ
จัดการองค์กรกล่าวคือแผนกงานต่าง ๆ ขาดการประสานงาน 
อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ระดับหัวหน้ากองฯ เพียงคนเดียว
ขาดการกระจายอ านาจให้ ระดับจัดการที่ รองลงมา  
การจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ชัดเจนและท างานหลาย
หน้าที่ไม่ค านึงถึงแผนกต่าง ๆ ที่มีสายการบังคับบัญชาอยู่
แล้วจึงขาดการประสานงานและบางครั้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นเกิดความสับสนในเรื่องของผู้บังคับบัญชา คนงานขาด
การควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อเกิดปัญหาทางการผลิต
ขึ้นมาก็ไม่สามารถน าข้อมูลที่ถูกต้องมาแก้ไขปัญหาได้ 
เนื่องจากไม่มีการประสานงานด้านข้อมูลและไม่มีการ
แสดงผลข้อมูลอย่างชัดเจน ขาดการบันทึกแสดงรายละเอียด
ต่าง ๆ ในการผลิต จากการศึกษายังพบอีกว่าพนักงานใน
ระดับจัดการไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตไม่มี
การน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาใน
ส่วนต่าง ๆ  จึงไม่มีการถ่ายทอดข้อมูลนี้ลงไปสู่พนักงาน
ระดับปฏิบัติการท าให้พนักงานขาดความสนใจในงานที่ตน
ปฏิบัติอยู่ ขาดความกระตือรือร้นในการท างานเกิดความเบื่อ
หน่ายท้อแท้และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานและผู้บังคับบัญชา 
อีกทั้งผู้บังคับบัญชาก็ปล่อยให้พนักงานระดับปฏิบัติการ
ท างานอย่างอิสระ ขาดระบบการควบคุม  ซึ่ งส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตตกต่ าและต้องท างานล่วงเวลา  
ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุเกี่ยวกับการจัดองค์กรในปัจจุบัน 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงได้ดังนี้ 1) ขาดการสื่อสาร
และการประสานระหว่างหน่วยงาน 2) ขาดการน าผังองค์กร
มาใช้อย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์ เพื่อก าหนดสาย
งานบังคับบัญชาและค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละ

ต าแหน่ง 3) บุคลากรขาดการสนับสนุนในเรื่องของการ
ฝึกอบรมเพื่อท่ีจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 3.2 การวิเคราะห์สาเหตุด้านเคร่ืองจักร 
 การผลิตบุหรี่กองการมวนและบรรจุ เครื่องจักรหลัก 
ที่ใช้ก็คือ กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่กลุ่มเครื่องบรรจุซอง และ 
กลุ่ ม เครื่ องบรรจุหีบ เนื่ องจากในกองมวนและบรรจุ  
มีสายการผลิตบุหรี่อยู่ถึง 10 สายการผลิต ในการศึกษานี้ 
เลือกเข้าไปศึกษาในสายการผลิตเครื่องมวน Garant–4  
เพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับปรุง โดยท าการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสูญเสียของเครื่องจักร เรื่องของเวลาสมรรถนะและ
คุณภาพ ซึ่งจะใช้เป็นดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของการสูญเสีย 
ได้แก่  อัตราการเดินเครื่อง  (Loading Efficiency) 
ประสิทธิภาพเชิงสมรรถนะ (Machine Efficiency)  
อัตราคุณภาพ (Quality Rate) และประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (Overall Efficiency Effectiveness: OEE) 
 3.3 การวิเคราะห์สาเหตุด้านวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของกองการมวนและบรรจุ 
เพื่อให้ได้เป็นบุหรี่นั้น แบ่งออกเป็น 2 จ าพวกใหญ่ ๆ ได้แก่ 
ยาเส้นและวัสดุห่อมวน ยาเส้น หมายถึงใบยาซึ่งได้หั่นเป็น
เส้นและผ่านกระบวนการปรุงตามขั้นตอนของกองการใบยา 
คุณภาพเรื่องความช้ืนของยาเส้นมีผลอย่างมากต่อการปั้นยา
เส้นเป็นล าบุหรี่ ยาเส้นแห้งเกินไปน้อยกว่า 11% หรือ 
ช้ืนเกินไปมากกว่า 13% จะท าให้การปั้นยาเส้นเป็นล าบุหรี่
เครื่องมวนติดขัดในชุด Suction Rod ส่งผลให้ล าบุหรี่แตก
ในขณะเดินเครื่องมวนปั้นเป็นล าบุหรี่และต้องหยุดเครื่อง 
เพื่อที่พนักงานควบคุมเครื่องจะได้เริ่มต้นปั้นล าบุหรี่ใหม่ 
ส่งผลท าให้มีการสูญเสียในเรื่องคุณภาพ ส่วนวัสดุห่อมวนที่
ใช้ในการผลิตบุหรี่ ประกอบด้วยกระดาษมวนบุหรี่ กระดาษ
พันก้นกรอง กาวติดตะเข็บมวน กาวติดกระดาษพันก้นกรอง
กาวติดซอง แสตมป์ ก้นกรองซองบุหรี่  กระดาษตะกั่ว
กระดาษแก้วกระดาษห่อสิบซอง Labe lปิดหัวห่อ และ 
หีบลูกฟูกจากวัสดุห่อมวนที่กล่าวมากองการมวนและบรรจุ
จะท าการเบิกจากฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ แต่บางครั้งเมื่อ
น ากาวหรือวัสดุบางชนิดมาใช้ เช่น กาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ 
กาวติดกระดาษพันก้นกรองใช้งานได้ไม่ดี ท าให้ก้นกรองหลุด
ออกจากมวนบุหรี่ ตะเข็บมวนบุหรี่แตกออกจากกัน เป็นต้น 
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จากสาเหตุดังกล่าวท าให้ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียในเรื่อง
ของเวลาและเรื่องของคุณภาพ ในกระบวนการผลิตมวนบุหรี่
อันเนื่องจากสาเหตุมาจากวัสดุห่อมวนไม่ได้ตามข้อก าหนด
หรือลักษณะคุณสมบัติ ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุป
สาเหตุได้ดังนี้ 
 1) การขาดระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
ยาเส้น ให้มีความชื้นอยู่ในช่วง 11-13% 
 2) การขาดระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
วัสดุห่อมวน   
 3) การขาดการเก็บข้อมลูของเสียและสาเหตุของเสีย
เพื่อจะได้น าไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไข 
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
 4.1 การปรับปรุงด้านจัดองค์กรและแรงงาน 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุทางด้านจัดองค์กรและแรงงาน 
พบว่าควรจะน าเอาโครงสร้างองค์กรของกองการมวนและ
บรรจุ มาใช้อย่างเป็นทางการหรือลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะ
ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดอย่างทั่วถึง ในการด าเนินการ
ปรับปรุงได้มีการน าโครงสร้างองค์กรของกองการมวนและ
บรรจุ มาใช้อย่างเป็นทางการหรือลายลักษณ์อักษร จากนั้น
ได้จัดท าค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งงาน 
เพื่อให้แต่ละคนได้ทราบบทบาทหน้าท่ีในการท างาน โดยการ
ระบุช่ือต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง  
 4.2 การปรับปรุงด้านเคร่ืองจักร 
 กองการมวนและบรรจุมีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรเป็น
หลักและมีเครื่องจักรเป็นจ านวนมาก เครื่องจักรส่วนใหญ่ 
มีราคาสูงและน าเข้าจากต่างประเทศอายุการใช้งานมากกว่า 
20 ปี ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ความส าคัญในบ ารุงรักษา
เครื่องจักรเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการมวน
บุหรี่ที่ เป็นคอขวดของสายการผลิต โดยน าเทคนิคการ
บ ารุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive 
Maintenance: TPM) ในการน าเทคนิคนี้มาใช้นั้น จะเริ่ม
จากที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนและยอมรับเทคนิคการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพที่น าเสนอ จากนั้นจะมีการจัดตั้ง
กิจกรรมกลุ่มย่อยในสายการผลิต แล้วเริ่มด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี ้
 1) ก าหนดพื้นที่และการจดัตั้งทีมงานในการปรับปรุง 

 2) อบรมความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 3) รวบรวมข้อมูลและปัญหาก่อนท าการปรับปรุงแล้ว
น าเสนอให้แก่สมาชิกในทีมงานทั้งทีมปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
(Individual Improvement Team) และทีมบ ารุงรักษาด้วย
ตนเอง (Self-Maintenance Team) ได้ทราบ เพื่อท าความ
เข้าใจและแก้ปัญหาของสายการผลิตตัวอย่าง 
 4) ด าเนินการประยุกต์เทคนิค TPM ในการแก้ปัญหา
ของสายการผลิตตัวอย่าง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การด าเนินงานการประยุกต์ในเบื้องต้นให้แก่กลุ่มผู้บริหาร 
 5) จัดการประชุมทีมงานทุก 2 สัปดาห์ในช่วงการ
ประยุกต์ 2 เดือนแรก โดยใช้เวลาประชุมกลุ่มรวมทั้งน าเสนอ
ต่อผู้บริหารรวมครั้งละ 4 ช่ัวโมง เพื่อติดตามการด าเนินการ
ปรับปรุงอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นจะท าการประชุมกลุ่ม 
เดือนละ 1 ครั้งทุกเดือน เพื่อติดตามการด าเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 4.3 การปรับปรุงด้านวัตถุดิบ 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุทางด้านวัตถุดิบ พบว่าวัตถุดิบ
ที่ใช้ในกองการมวนและบรรจุมีปัญหาเรื่องมาตรฐานคุณภาพ
ความช้ืนของยาเส้น เนื่องความช้ืนยาเส้นมีผลอย่างมากต่อ
การปั้นยาเส้นเป็นล าบุหรี ่สาเหตุรองลงมาเป็นเรือ่งมาตรฐาน
คุณภาพของกาวที่ใช้ติดกระดาษมวน และติดกระดาษพัน 
ก้นกรองมีคุณภาพไม่ตรงตามข้อก าหนดหรือลักษณะ
คุณสมบัติในการใช้งาน จากปัญหาเรื่องมาตรฐานคุณภาพ
ของยาเส้นและกาวจะส่งผลก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในเรื่อง
ของเวลาและผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวท าโดยกอง
การมวนและบรรจุร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา จัดท าระบบ
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบซึ่งประกอบด้วยการก าหนด
มาตรฐาน การตรวจสอบ และการควบคุมเชิงสถิติ 
5. ผลการประยุกต์ใช้วิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การมวนและบรรจุบุหร่ี 
 1) ด้านการจัดองค์กรและแรงงานได้มีการศึกษาและ
ปรับปรุงด้านผังโครงสร้างองค์กรและแรงงาน โดยการน าเอา
ผังโครงสร้างองค์กรมาใช้อย่างเป็นทางการหรือลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้มีการไหลของการสั่งงานที่ชัดเจนและก าหนด
ขอบเขตหน้าที่หรือลักษณะงานที่ต้องท าของแต่ละต าแหน่ง
อย่างชัดเจน เพื่อควบคุมติดตามงานและการประเมินผลงาน 
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รวมถึ งการ ให้ความรู้ แก่พนั กงาน โดยการฝึกอบร ม 
โดยสามารถลดเวลาเครื่องมวนบุหรี่ ไม่ได้รับภาระงาน 
มีค่าเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจาก 603 นาที เป็น 150 นาที หรือ
ลดลง 75.12% 
 2) ด้านเครื่องจักรน าเทคนิค TPM มาใช้ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต  สามารถสรุปผลหลั งจากการปรับปรุ งดั งนี้  
เวลาสูญเสียของเครื่องมวน มีค่าเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจาก
1,630 นาที เป็น 619 นาที หรือลดลง 62.02% และการ
สูญเสียสมรรถนะของเครื่องมวนด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยต่อเดือน
ลดลงจาก 3,112 นาที เป็น 1,767 นาที หรือลดลง 43.22%  
 3) ด้านวัตถุดิบ สามารถสรุปผลหลังการปรับปรุงดังนี้
เวลาสูญเสียที่เครื่องมวนไม่ได้รับภาระงาน เนื่องจากวัตถุดิบ
บกพร่องและยาเส้นช้ืน มีค่าเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจาก 301.5
นาที เป็น 131 นาที หรือลดลง 56.55% และอัตราการ
สูญเสียเนื่องจากบุหรี่เสีย เช่น บุหรี่หัวหลวมไม่มีก้นกรอง
ตะเข็บล าบุหรี่แตก มีค่าเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจาก 5.91%  
เป็น 5.23% ลดลง 0.68% ของอัตราของเสียเดิม 
6. สรุปผลการศึกษา 
 ดัชนีช้ีวัดในการศึกษานี้ ได้แก่ อัตราการเดินเครื่องจักร
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ ได้มีค่าเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรได้เพิ่มขึ้นด้วย  
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าดัชนีก่อนการ
ปรับปรุง พบว่าอัตราการเดินเครื่อง มีค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 
7.99% โดยมีค่าเป็น 84.49% ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 
มีค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 8.26% โดยมีค่าเป็น 82.90%  
อัตราคุณภาพ มีค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.91% โดยมีค่าเป็น 
95.25% และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร มีค่าสูงขึ้น
โดยเฉลี่ย 12.84% โดยมีค่าเป็น 66.71% และจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดังกล่าว ส่งผลให้อัตราผลผลิตสูงขึ้น ดังตาราง
ที่ 3 ซึ่งพบว่าหลังการปรับปรุงอัตราผลผลิต มีค่าเพิ่มขึ้นจาก
186,052 มวนต่อช่ัวโมง เป็น 256,030 มวนต่อช่ัวโมง หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 27.33% ของอัตราผลผลิตเดิม แสดงว่า
วิธีการต่าง ๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การมวนและบรรจุบุหรี่นั้น สามารถลดความสูญเสียต่าง ๆ
และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลของดัชนวีัดประสิทธภิาพ 

ดัชนีการวัด
ประสิทธิภาพ 

(%) 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน (%) 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 
เปรียบเทียบ
ก่อนและหลัง
การปรับปรุง 

มิ.ย.–
ก.ค. 59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค.
60 

ค่าเฉลี่ย 
2  เดือน 

เพิ่มข้ึน 

อัตราการ
เดินเครื่อง  

76.50 83.65 85.32 84.49 7.99 

ประสิทธิภาพ
การเดินเครื่อง  

74.64 82.84 82.96 82.90 8.26 

อัตราคุณภาพ  94.34 95.30 95.20 95.25 0.91 

ประสิทธิผล
โดยรวมของ
เครื่องจักร 

53.87 66.04 67.38 66.71 12.84 

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบผลอัตราผลผลิต 

ดัชนีการ
วัดผลผลิต 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 

เปรียบ 
เทียบก่อน
และหลัง
ปรับปรุง  

มิ.ย.–ก.ค.
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

เฉลี่ย 
2  เดือน 

เพิ่มข้ึน 
(%) 

เวลา
ท างาน
(ชม.) 

228 210 280 - - 

จ านวน
ผลผลิต 
(ล้านมวน) 

42.42 53.03 72.67 - - 

อัตรา
ผลผลิต 
(มวน/ชม.) 

186,052 252,524 259,536 256,030 27.33 
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บทคัดย่อ 

ในสภาพที่เฟืองตรงมีการสึกหรอที่เกิดจากการขดูขีดที่รุนแรงนั้น ความเสยีหายที่เกดิขึ้นท่ีฟันเฟือง เช่น การเกิด
ตามด ไมไ่ดเ้ป็นความเสียหายหลกัของการเกิดผิวหลบท่ีฟันเฟืองอีกต่อไป ในบางงานวิจัยเกี่ยวกับการหาค่าขีดจ ากัดของ
การสึกหรอของปีกฟันเฟืองนั้น ได้ใช้พารามเิตอร์ทางสถติิเพื่อหาผลการทดลองในงานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองเพื่อหาการ
สึกหรอของเฟืองตรงที่หล่อลื่นด้วยสารปนเปื้อนโดยสร้างจ าลองการท างานของเฟืองตรงที่ปนเปื้อนด้วย Sic โดยใช้
แบบจ าลองทางสถิติและพารามิเตอร์ทางสถิติซึ่งเหมาะส าหรับการพฒันารูปแบบการสึกหรอแบบขูดขดีของเฟืองคู่ที่ได้ท า
การทดสอบ งานวิจัยนี้ใช้การออกแบบการทดลอง (DOE) เพื่อหาพ้ืนผิวการสึกหรอจากการขูดขดีของเฟืองตรง และ
แบบจ าลองสหสัมพันธ์พหุคณูในสภาพการทดสอบที่จ ากัดการศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ผลกระทบความเข้มข้นของ Sic 
ภาระงานท่ีใช้ และระยะการไถล ทั้งทางสถิติและทางกายภาพอยา่งละเอียด 
ค ำหลัก  เฟืองตรง, โมเดลวเิคราะห์การสึกหรอ, การออกแบบการทดลอง, การสึกหรอแบบขูดขดี 

 
Abstract 

In extreme spur gear abrasive wear conditions some of the tooth damages such as pitting are 
not the main type of teeth flank failure any more. For certain abrasive wear limits of teeth flanks, 
experimental results were presented by statistical parameters. In this particular work the abrasive 
wear of spur gear lubricated with simulated contaminant was performed. An experiment was carried 
out which simulates the operation of spur gears in contaminated SiC media. A statistical model and 
statistical parameters are suitable for the development of abrasive wear model of tested gear pairs. 
Design of Experiment (DOE) was utilized against the background of spur gear abrasive wear, a multiple 
correlation model with a limited test conditions was anticipated in this particular paper. The effect of 
SiC concentration, applied load and sliding distance was statistically and physically analyzed in detail. 
Keywords:  Spur gear, Wear Modeling Analysis, Design of Experiment, Three-body Abrasive Wear 
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1. บทน ำ 
 โดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับกันดีว่าการปะปนของสาร
ปนเปื้อนที่เป็นของแข็งทั้งสร้างอนุภาคการสึกหรอหรือแม้แต่
อนุภาคที่ตกค้างอยู่ภายในระบบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้อนุภาค
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการท าให้เกิดอันตรายต่อพื้นผิว และ
น าไปสู่ความเสียหายของระบบงานวิจัยหลายช้ินในช่วงสอง
สามปีที่ผ่านมา ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของอนุภาค
ของแข็งในกระบวนการหล่อลื่น 
Dwyer Joyce[1]  ได้ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญ
ในวงจรการสึกหรอของอนุภาคสารปนเปื้อนSari[2] และ
คณะ ได้วิจัยผลของการเกิดของอนุภาคของแข็งในสารหล่อ
ลื่นจากการสัมผัสระหว่างผิวเฟือง งานวิจัยเรื่องดังกล่าว
ช้ีให้เห็นว่าการใช้สารหล่อลื่นที่มีสารปนเปื้อนโดยใช้เม็ด
ทรายละเอียดซึ่งน าไปสู่การสึกหรอในช่วงแรกของการ
ทดสอบ ซึ่งการสึกหรอนี้เกิดขึ้นมากในบริเวณที่มีการไถลตัว
ของผิวฟันเฟืองWedevan และ Cusano[3] ได้ศึกษาโดยใช้
การจ าลองพื้นผิวสัมผัสจากลูกบอลกลมเรียบ ซึ่งถูกหมุนบน
อินเฟอร์โรมิเตอร์ ผู้วิจัยได้กดพื้นผิวของลูกบอลเป็นรอยยุบ 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของรอยยุบ และผลที่เกิดขึ้นกับ
ความหนาฟิล์มน้ ามัน ผู้วิจัยได้พัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์
ส าหรับการพยากรณ์พฤติกรรมการสึกหรอแบบขูดขีดของ
เส้นใยชานอ้อยซึ่งประกอบขึ้นเป็นโพลิเมอร์ อลูมิเนียมเกรด 
6061 และเฟืองตรงที่ไม่ใช่เหล็กงานวิจัยช้ินนี้มีความแตกต่าง
จากงานวิจัยเกี่ยวกับโมเดลการสึกหรอแบบขูดขีดอื่นๆ โดย
งานวิจัยนี้ได้ให้ความส าคัญต่อผลกระทบของสารปนเปื้อนที่มี
ความแข็งบนฟันเฟืองตรงจริง ผลกระทบจากน้ าหนักเฟืองที่
หายไป และค่าความหยาบผิวบนฟันเฟืองตรง คู่เฟืองที่สึก
หรอ ตามความเข้มข้นสารปนเปื้อน โหลดต้านการหมุน และ
ระยะทางที่เฟืองเคลื่อนที่ 
 
2. กำรทดลอง 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบของการหมุนและ
ไถลตัวบริเวณหน้าสัมผัสเฟืองตรงซึ่งอุปกรณ์นี้ถูกออกแบบ
เพื่อการศึกษาการขบกันของคู่เฟืองตรงในการทดสอบเฟือง
จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก าหนดความเร็วรอบ 480 รอบต่อนาที
เฟืองตัวขับรับการหมุนจากมอเตอร์และส่งต่อการหมุนไปยัง

เฟืองตัวตามซึ่งถูกต่อเข้ากับระบบจานเบรกเพื่อสร้างแรงต้าน
การหมุนกลไกของระบบเบรก ประกอบด้วยจานเบรกและ
ระบบควบคุมน้ ามันเบรกซึ่งถูกใช้ในการสร้างแรงต้านการ
หมุนคู่เฟืองได้รับการหล่อลื่นอย่างต่อเนื่องโดยน้ ามันเบอร์ 
SAE 30 ที่ผสมซิลิกอนคาร์ไบด์  อัตราการไหล 1.6 ลิตรต่อ
นาทีการเตรียมน้ ามันที่มีสารปนเปื้อนจะได้จากการผสมที่
ความเข้มข้น 16 และ 32 กรัมต่อลิตรมีการกวนน้ ามัน
ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความแม่นย าในการทดสอบสารหล่อลื่น
ที่ใช้คือน้ ามันเบอร์ SAE 30 API CD / SF มีความหนืด 
(kinematic viscosity) 100 cSt ที่ 40 ° c เป็นตัวแทนของ
น้ ามันเครื่องและมักใช้เป็นน้ ามันเกียร์อุตสาหกรรม สาร
ปนเปื้อนที่ใช้คือ SiC ถูกท าความสะอาดและกรองเพื่อให้ได้

ขนาด 400 ถึง 500 μm ลักษณะทางเคมีและกายภาพแสดง
ในตารางที่ 3 นอกจากน้ีรูปที่ 4 แสดงภาพของอนุภาค SiC ที่
ใช้ในการทดสอบทั้งหมด ปัจจัยทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบมี
สามปัจจัย แต่ละปัจจัยจะแบ่งเป็นสองระดับ เพื่อใช้อธิบาย
ปริมาณการสึกหรอของมวลเฟืองตรงที่หายไป ความหยาบ
ผิว และเพื่อน ามาสร้างโมเดลพยากรณก์ารสึกหรอแบบขูดขีด
ของเฟืองตรง  โดย23เท่ากับการทดลอง 8 ครั้งดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
 
3. สรุปผลและอภิปราย 
SiC มีความเปราะและความแข็งสูงมากเมื่อเทียบกับช้ินงาน
ทดสอบอนุภาคของมันม้วนหรือลื่นไถลในการสัมผัสกับหน้า
ฟันเฟืองน าไปสู่การสึกหรอและเกิดรอยขนาดเล็กหรือร่อง
เล็ก ๆ บนพ้ืนผิวเฟืองทดสอบ การสึกหรอท่ีผิวโดยการขูดขีด
ของอนุภาคที่มีความแข็งซึ่งแสดงให้เห็นอัตราการไถลตัวที่สูง 
และโดยการล้าตัวหรือการยึดติดบริเวณพื้นผิวใกล้กับแนว
วงกลมพิทของฟันเฟืองในบริเวณปลายของฟันเฟือง อนุภาค 
SiC จะกลิ้งและหลุดออกจากผิวของฟันเฟืองเพื่อท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์การสึกหรอแบบขูดขีด ในสภาวะ
ที่มีการปนเปื้อนสูง (เช่น SiC) กล้องจุลทรรศน์แบบ
ออปติคอลถูกน ามาใช้ดูผิวฟันเฟือง รูปที่ 5 และ 6 ให้ภาพ
โดยละเอียดของพื้นผิวหลังการทดสอบในสภาวะการสึกหรอ
ที่ไม่รุนแรงและรุนแรงไมโครกราฟแสดงให้เห็นถึงค่าการขูด
ขีด (ร่อง ลายเส้น และการไหลตัวแบบพลาสติก) ในทิศ
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ทางการเคลื่อนที่ซึ่งมีความรุนแรงมาก การสึกหรอนี้เกิดจาก
การมีอนุภาค SiC ในน้ ามันหล่อลื่นโดยใช้การออกแบบตัว
แปรเต็มรูปแบบ  
 

 
รูปที่ 1 แสดงระบบการหล่อลื่นเฟืองทดสอบ 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงระบบการท างานของเครื่องทดสอบ 

รูปที ่3 แสดงเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบขูดขีดเฟืองตรง 

 

 
 
รูปที่ 4 แสดงเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบขูดขีดเฟืองตรง 

 
    ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทางกลของเฟืองทดสอบ 

 
 
 ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติทางกลของ SiC 

Density (g/cc)  3.1 
Hardness (Kg/mm2) 2,800 
Compressive Strength (MPa) 3,900 
Mean Patical Size (µm) 400-500 

 

Characteristics Pinion Gear 
Number of teeth 35 19 
Transmission ratio 1.84 
Height (mm) 54 
Width (mm) 20 
Module (2) 2 
Pitch diameter (mm) 70 38 

 Pressure angle )α (  20 

Hardness )HRB( 87 

Surface roughness 

parameter:  Ra )μm  (  

0.773 

Sliding velocity )m/s( 1.76 

Materials S45C 
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รูปที่ 5 แสดงลักษณะ SiC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ผิวเฟืองทดลองครั้งที่ 1 

 

รูปที่ 7 ผิวเฟืองทดลองครั้งที่ 8 

 
 การทดลองทั้งหมด 8 ครั้งมีการทดลองและค านวณค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอย การวิเคราะห์ทางสถิติท าโดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับการใช้งานของ DOE ที่เรียกว่า 

MINITAB 16. แบบจ าลองที่สมบูรณ์ส าหรับการสูญเสีย
น้ าหนักเฟืองและความหยาบของผิว สามารถอธิบายใน
เทอมของสมการที่ เขียนขึ้นของตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
แรงบิดที่ใช้ ความเข้มข้นของ SiC และระยะทางเลื่อนใน
สมการ (1) และ (2) 

 
ตารางที่ 3 ปัจจัยและระดับทดสอบการสึกหรอแบบยึดติด 
 

 
Weight Loss (mg) = - 2416 + 67.5 SiC Concentration 

(g./L) + 132 Applied Torque (Nm) + 0.186 Sliding 
Distance (m)    (1) 

ΔRa (µm) = 1.45 + 0.0225 SiC Concentration (g./L) 
+ 0.114 Applied Torque (Nm) + 0.000069 Sliding 
Distance (m)    (2) 

 
 

ตามล าดับในรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าแรงบิดที่ใช้เป็น
ปัจจัยส าคัญที่สุดส าหรับการลดน้ าหนักเฟืองและผลต่าง
ความหยาบผิวแผนภาพในรูปที่ 8 แสดงถึงความแตกต่าง
ระหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดที่ใช้กับความเข้มข้น 
SiC และระยะเวลาการทดสอบโดยทั่วไปปริมาณของ
ปฏิสัมพันธ์ไม่มีนัยเพียงพอที่จะเปลี่ยนความส าคัญของ
ปัจจัยที่เป็นอิสระ ซึ่งได้แสดงให้เห็นใน Pareto plots 
ในรูปที่ 9 รูปแบบที่เหมือนกันของผลการทดสอบจะถูก
น ามาใช้ซ้ าส าหรับพารามิเตอร์ความหยาบผิว Ra (เป็น
ตัวแปรตอบสนองอื่น ๆ ในการทดสอบการสึกหรอของ
การกัดกร่อน) ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปที่ 10 ถึง 12 

 
 

 

 

 

 

 

Factor Level 1 Level 2 
SiC concentration (g./l) 16 32 
Applied torque (Nm) 2.98 5.37 
Sliding distance (m.) 5000 10000 
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รูปที่ 8 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลักต่อการสึกหรอแบบขูดขีด 
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รูปที่ 9 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสึกหรอและมวลทีสู่ญ

หาย 
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(response is Ra (micron), Alpha = 0.05)

Lenth's PSE = 0.0000776689  
รูปที ่10 แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Pareto chat และมวลที่

สูญหาย 
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รูปที่ 11 ผลกระทบจากการสึกหรอแบบขูดขีดและค่าความ

หยาบผิว 
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รูปที่ 12 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสกึหรอแบบขูดขีดกับค่า

ความหยาบผิว 
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Lenth's PSE = 0.0315816  
รูปที่ 13 ปฏิสมัพันธ์ระหว่าง pareto chat กับค่าความ

หยาบผิว 
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4. สรุป 
 ในการศึกษานี้ ได้มีการน าปัจจัยที่ส าคัญมาใช้การ

ออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาสมการถดถอย ซึ่ ง
เบื้องต้นจะน าสมการที่ได้อธิบายพฤติกรรมการสึกหรอ
แบบขูดขีดของเฟืองตรงภายใต้น้ ามันหล่อลื่นที่ปนเปื้อน
ของ SiC ความสัมพันธ์ของการสูญเสียมวลจากการสึก
หรอแบบขูดขีดและการเปลี่ยนแปลงความหยาบผิวของ
พื้นผิวกับภาระที่ใช้ความเข้มข้น SiC และระยะเวลาการ
ทดสอบได้รับความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 95 
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกท าเลที่ตั้งของจุดรับซื้อของเก่า 
ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น(AHP)   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกท าเลที่ตั้งของจุดรับซื้อของเก่า ในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โดยกระบวนการตัดสนิใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น (AHP)  มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดปัจจัยที่ผลต่อการเลือก
ท าเลที่ตั้งของจุดรับซื้อของเก่า วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้งของจุดรับซื้อของเก่า และสร้างแบบจ าลองใน
การเลือกท าเลที่ตั้งของจุดรับซื้อของเก่า กลุ่มผู้ตัดสินใจเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้ง
ของจุดรับซื้อของเก่าในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ใช้
วิธี AHP ในวิเคราะห์เพื่อจัดล าดับความส าคัญ โดยการน าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อมาท าการสร้าง
แบบจ าลองเพื่อท าการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง  ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยหลัก 
พบว่า ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลัก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  (0.749)  ด้าน
แรงงานและความสัมพันธ์ (0.300)  ด้านความปลอดภัย (0.146)  และด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน (0.135) 
ค าหลัก  การเลือกท าเลที่ตั้ง  จุดรับซื้อของเก่า กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับ 
 
Abstract 

This research The Analysis of factors influencing the decision to choose the location of 
Consolidation case study of Muang Songkhla by AHP. The objectives of this research are to select the 
location of Consolidation, to analyst of factors affecting the choice of location of Consolidation and 
to create the models of choosing its location of Consolidation. The purposive sampling. The results 
show that the weight of the main factor: The facilities (0.749), the  Labor and relationships (0.300), the 
Security (0.146)   and the cost of investment (0.135). 
Keywords:  Choose the location,  Consolidation, Applying the Analytic Hierarchy Process 
1. บทน า 
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง

น้ า อากาศ เสียง ขยะมูลฝอยและสารอันตราย เกิดจากการ
เพิ่มของจ านวนประชากร การขยายตัวของเมืองและ
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อุตสาหกรรมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไม่เหมาะสม 
ล้วนสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ได้แก่ การระบาดของเช้ือโรคต่างๆ สูญเสีย
ทัศนียภาพ และการเปลี่ยนของชุมชน เป็นต้น ดังนั้นเรา
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันลดปัญหามลพิษในประเทศ ปัญหา
ขยะมูลฝอยของประเทศเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ซึ่ง
นับวันได้ทวีความรุนแรงข้ึนจากแหล่งก าเนิดต่างๆที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีประชากรเพิ่มมากขึ้น 
ปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นท าให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นด้วย โดย
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2557 มี
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศประมาณ 16 ล้านตัน หรือวัน
ละ 43,800 ตัน เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านตัน หรือร้อยละ 5.5 ตาม
การขยายตัวของชุมชนและประชากรที่เพิ่มตัว (วันวิสา ทอง
ลง ,2554)   โดยสงขลามีพื้นที่ประมาณ 4.6 ล้านไร่ 
ประชากร 1.34 ล้านคนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 
141 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ 1,600 ตัน
ต่อวัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการจัดการเก็บ
รวบรวม ขนส่ง และน าไปจ ากัด จ านวน 70 แห่ง สามารถ
จัดการอย่างถูกหลักวิชาการ จ านวน 528 ต้นต่อวัน และ
จัดการไม่ถูกหลักวิชาการไม่ถูกหลักวิชาการ จ านวน 145 ตัน
ต่อวัน ส่งผลให้มีปริมาณ ขยะสะสมตกค้างสูงถึง 2.472 ล้าน
ตัน  โดยขยะมูลฝอยทั่วประเทศประกอบด้วย กระดาษ 
พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ผ้า ยางและหนัง เศษอาหารและ
อินทรีย์สารอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบของกลิ่นเหม็นตามมาจึงท า
ให้เกิดความต้องการเกี่ยวข้องกับการสร้างจุดรับซื้อของเก่า
หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการน าขยะไปแปรรูปให้มีค่าสูงขึ้น 
เนื่องจากอาชีพรับซื้อของเก่านั้นใช้เงินทุนน้อยมีความเป็น
อิสระ อาศัยเพียงความขยันและแรงงานที่สามารถเก็บ  คือ 
กลุ่มธุรกิจซาเล้ง และรถรับซื้อของเก่าท าหน้าที่เก็บและรับ
ซื้อของเก่าตามบ้านเรือน ชุมชน ร้านค้า หรือสถานที่
ประกอบการ เพื่อรวบรมส่งต่อไปยังร้านรับซื้อของเก่า ที่เป็น
ธุรกิจที่มีการด าเนินมาช้านาน โดยมีการไปแปรรูปเป็นโดย
การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกันวิธีตามหลัก 3 Rs ตั้งแต่ การ
ควบคุมอัตราการเกิดขยะให้น้อยลง (Reduce) การน าขยะ
ไปแปรรูป (Recycle) )และการน าขยะกลับใช้ซ้ า (Reuse) 

และขยะอินทรี ย์ ส่ วนใหญ่ เกิ ดจากครั ว เ รื อน ตลาด 
ห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร โรงแรม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก ก๊าซชีวภาพและด้าน
พลังงาน (ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวประจ าปี 2554, 2560) 

 ดังนั้นการตัดสินใจเลือกที่ท าเลตั้งเป็นประเด็น
ส าคัญที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนเลือกท าเลที่ตั้ง ซึ่ง
ปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตั้งและกระบวนการเลือกท าเลที่ตั้ง 
ประกอบด้วย หน่วยที่อยู่อาศัย หน่วยธุรกิจ และสถาบัน
สาธารณะ ซึ่งทั้งสามประเภทนี้มีการตัดสินใจเลือกที่ตั้งใน
แนวทางเดียวกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ในการ
ตัดสินใจที่เลือกที่ตั้งของหน่วยท่ีตั้งไม่จ าเป็นต้องมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์เสมอไป ทั้งนี้อาจจะเป็นด้วยเหตุผลทาง
การเงิน หรือทางสังคมก็ได้ (Edgar M.Hoover, 1975)  
ปัจจัยส าคัญๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกท าเลที่ตั้ง แต่ระดับ
ความรุนแรงจะแตกต่างกันไป ตามความต้องการที่แตกต่าง
กันของหน่วยท่ีตั้งแต่ละประเภท ปกติเมื่อต้องตัดสินใจหน่วย
ที่ตั้ งจะต้องค านึงถึงความปลอดภัย และต้องยอมแลก
ระหว่างปัจจัยการเลือกที่ตั้งและความปลอดภัยของที่ตั้ง ดังที่
กันต์ธมน  สุขกระจ่างและธนะรัตน์ รัตนกูล. (2557) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ งของ
ศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ และศิวัตม์ กมลคุณานนท์ 
(2554) ได้ท าการศึกษาถึงความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
อาคาร ซึ่งให้ความส าคัญของกิจกรรมความปลอดภัย และ
กันต์ธมน  สุขกระจ่าง(2558)  กล่าวถึง การคัดเลือกผู้ให้
บริการขนส่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และวัลลภ ทองอ่อน 
(2535) กล่าวถึง การเลือกท าเลที่ตั้งอุตสาหกรรมเชิง
พฤติกรรม เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ปรับปรุง ส่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการต่อไป  ซึ่ง
กระบวนการที่มีความส าคัญในการตัดสินใจวิธีการหนึ่งคือ 
กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับช้ันโดยแบ่ง
ออกเป็นช้ันๆ ช้ันแรกคือ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) แล้ว
จึงก าหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย (Subcriteria) และ
ทางเลือก (Alternatives) ตามล าดับ (Saaty, 1980)  แล้ว
จึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งในปัจจุบันวิธี AHP เป็น

วิธีหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ 
(Multicriteria Decision Making) ซึ่งมีผู้นิยมใช้กัน
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มาก (Lequna et. al., 1999)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้
ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการเลือกท าเลที่ตั้งจุดรับซื้อ
ของเก่าในพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะน าข้อมูล
และผลที่ได้ไปเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจรับ
ซื้อของเก่าและทราบถึงแนวทางการปรับตัวรองรับปัญหาใน
เรื่องการเลือกท าเลที่ตั้งจุดรับซื้อของเก่า   ตลอดจนทราบถึง
หลักการและแนวคิดในการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป 
เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลอืกท าเลที่ตั้งจุด
รับซื้อของเก่าในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้จะ
ใช้วิธีการเชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP)  
เข้ามาช่วยในการหาปัจจัย  และน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้ในการ
เลือกท าเลที่ตั้ง  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยการศึกษาจากเอกสาร
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี ้
 3.1  ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้งของ
ร้านแก็ส ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ท้ังสิ้น 7 ราย 
 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  
ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา  มีจ านวนทั้งสิ้น 7 ราย โดยการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง  (Purposive  sampling)  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2542) 
 3.2  วิธีการสร้างแบบสอบถาม 
  3.2.1. ท า ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก เ อ ก ส า ร  
บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกท าเลที่ตั้ง  
และท าการเก็บรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นน ามา
แบ่งกลุ่ม  ซึ่งจากบทความวิจัย  บทความวิชาการ  และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น 

  3.2.2. น า ป ร ะ เ ด็ น ที่ ไ ด้ ม า ก า ห น ด
โครงสร้างของปัจจัย  โดยน ามาแบ่งเป็นปัจจัยหลักและปัจจัย
รองตามรูปแบบของวิธีการเชิงล าดับชั้น 

3.2.3. น าโครงร่างแบบสอบถามที่ ได้
สอบถามกับผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาค่าน้ าหนักของปัจจัย
และเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลักและ
ปัจจัยรองแต่ละคู่  เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบโดยวิธี  
AHP  ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน  คือ 

   ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบน้ าหนัก
ความส าคัญของปัจจัยหลักแต่ละคู่ 
   ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบน้ าหนัก
ความส าคัญของปัจจัยรองแต่ละคู่ 

3.3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ล าดับขั้นในการวเิคราะห์เชิงล าดับช้ัน (AHP) มี

ขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี ้
3.3.1. ก า ห น ด ปั ญ ห า แ ล ะ แ ย ก

องค์ประกอบของปัญหา  ท าการแบ่งองค์ประกอบของปัญหา
ทั้งส่วนท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม 

3.3.2. สร้างแผนภูมิล าดับช้ัน หลังจาก
แยกย่อยองค์ประกอบของปัญหาทั้งหมดแล้วจึงจัดระบบใหม่
ให้องค์ประกอบเหล่านั้นอยู่ในรูปของแผนภูมิล าดับช้ัน  ซึ่ง
ลักษณะของแผนภูมิจะแสดงถึงความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงกันของปัจจัยต่างๆ กับตัวอย่าง 

3.3.3. การวินิจฉัยหาล าดับความส าคัญ  
ขั้นตอนในการหาล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ คือ 
วินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ เป็นคู่ๆ ภายใต้เกณฑ์การ
ตั ดสิ น ใจแต่ ละ เกณฑ์  เ ครื่ อ งมื อที่ เ หมาะสม ในการ
เปรียบเทียบในลักษณะเป็นคู่ๆ  

 โดยในการวินิจฉัยเปรียบเทียบทีละคู่นั้น 
ผู้วิจัยท าการวินิจฉัยจะต้องทราบว่าปัจจัยที่ท าการพิจารณา
นั้นมีความส าคัญต่อการส่งผลมีอิทธิพลหรือมีประโยชน์
มากกว่าปัจจัยอื่นที่ถูกน ามาเปรียบเทียบในระดับใด  ซึ่งใน
การเปรียบเทียบผู้ท าการตัดสินใจจะต้องแสดงการวินิจฉัย
หรือต้องแสดงความคิดเห็นให้ออกมาในรูปของค าพูดง่ายๆ 
เช่น มากกว่า น้อยกว่า มากที่สุด ก่อนแล้ว จึงใช้ค่าตัวเลข
แทนการวิ นิ จฉั ย   โ ดยมี มาตราส่ วน ในการวิ นิ จฉั ย
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เปรียบเทียบเป็นคู่ๆ ช่วยเสนอแนะแนวทางการวินิจฉัยดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที ่1  มาตราส่วนมูลฐาน AHP 1-9 

ดุลยพินิจ (Verbal Judgments) มาตราส่วนที ่
ใช้เปรียบเทียบ 

มีความส าคัญเท่ากัน  1 
มีความส าคัญกว่า 3 
มีความส าคัญมากกว่า  5 
มีความส าคัญมากกว่ามาก  7 
มีความส าคัญมากกว่าอย่างยิ่ง  9 
ค่ากลางระหว่างระดับความเข้มข้น 
ของอิทธิพลตามที่กล่าวมาข้างต้น 

2, 4, 6, 8 

ที่มา: Saaty, 1996 
 
 จากนั้นจึงด าเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์
ล าดับความส าคัญ  ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 เปรียบเทียบล าดับความส าคัญทีละคู่ แล้ว
น าค่าท่ีได้ใส่ในตารางเมตริกซ์ A  
 ขั้นที่ 2 ค านวณหาค่า Normalized Matrix ของ
เมตริกซ์ A ในแต่ละแถวโดยที่ค่า ปกติที่ได้นี้จะแทนค่าล าดับ
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยในแต่ละล าดับขั้นนั้นๆ การหาค่า 
ปกติหาได้จากค่าเฉลี่ยของความส าคัญในแต่ละแถว 

ขั้นที่ 3  การหาล าดับความส าคัญในล าดับช้ันถัด
มา  ท าได้โดยการท าย้อนกลับไปในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 
จากนั้นน าค่าเกณฑ์การตัดสินใจที่ค านวณได้จากล าดับช้ันที่
อยู่สูงกว่า 1 ช้ันมาเป็นตัวคูณค่า  Normalized  ของล าดับ
ช้ันที่ 2 ที่ได้จากการค านวณก็จะได้ค่าล าดับความส าคัญใน
ล าดับชั้นรองลงมาตามเกณฑ์ของปัจจัยนั้นๆ ท าเช่นน้ีจนครบ 

3.3.4. ค านวณหาอัตราส่วนความ
สอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio) เพื่อเป็นการ
ทดสอบว่าผลของการเปรียบเทียบคู่ท่ีว่ามีความสอดคล้องกัน
ของเหตุผลหรือไม่ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี ้

 ขั้นที่ 1 การค านวณหา max  ซึ่งก็
คือ การน าเอาผลรวมของค่าวินิจฉัยของปัจจัยในแต่ละแถว
ตั้ง  แต่ละแถวมาคูณด้วยผลรวมของค่าเฉลี่ย ในแถวนอนแต่
ละแถว  แล้วน าผลคูณที่ได้มารวมกัน  ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ
จ านวนปัจจัยทั้งหมดที่ถูกน ามาเปรียบเทียบ  ซึ่งในกรณีที่ท า

การวินิจฉัยในปัจจัยนั้นมีความสอดคลอ้งกันอย่างสมบูรณ์ จะ
ท าให้ค่า  Max  

  ขั้นที่ 2 ค านวณหาค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้อง (Consistency Index : C.I.)  หาได้จากสูตร   

  C.I.   =   
)1(

)(



Max
 

 
 ขั้นที่  3 ค านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index : R.I.) 
โดยที่ค่า R.I. ได้จากการรวบรวมของ Oak Ridge National 
Laboratory และคณะท างาน เป็นค่าที่ขึ้นกับขนาดของ
เมตริกซ์ ตั้งแต่ 1x1 จนถึง 15x15 ผลของ R.I.  ดังตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2  ค่าของดัชนีความสอดคล้อง (R.I.) ตามตาราง
ของเมตริกซ ์

N 1 2 3 4 5 
R.I. 0.0 0.0 0.58 0.90 1.12 
N 6 7 8 9 10 
R.I. 1.24 1.32 1.14 1.45 1.51 

 
  ขั้นที่ 4 ค านวณหาค่าความสอดคล้อง
ของเหตุผล (Consistency Ratio  : C.R.) คือ การหาสัดส่วน
เปรียบเทียบระหว่าค่า C.I. ที่ค านวณจากตารางเมตริกซ์ กับ
ค่า R.I. ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากตารางค่า C.R. หาได้จาก
สูตรดังนี ้

  
..

..
..

IR

IC
RC   

 
  ถ้าผลจากการค านวณได้ค่า C.R.   
0.10 (หรือ 10%) ถือว่ายอมรับได้ ค่า C.R. > 0.10 (หรือ 
10%)  ถือว่ายอมรับไม่ได้  ผู้ตัดสินใจจะต้องทบทวนการให้
สเกลการเปรียบเทียบใหม่อีกครั้ง 

  
การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการหาค่าน้ าหนัก

ของแต่ละปัจจัยและน าค่าน้ าหนักที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและน า
ใส่ลงในเมตริกซ์แล้วท าการเปรียบเทียบที่ละคู่ๆ จะได้ล าดับ
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ความส าคัญของปัจจัยโดยผู้ เ ช่ียวชาญ ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

1. น าแบบสอบถามทีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
(ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย
หลักแต่ละคู่) โดยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการคัดเลือกผู้ให้บริหารขนส่ง ท าการให้ข้อมูลเพื่อจะน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการเปรียบเทียบท่ีละคู่ในแต่ละปัจจัย 

2. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
(ตอนที ่2 การเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรอง
แต่ละคู่) โดยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจการ
เลือกท าเลที่ตั้ง ท าการให้ข้อมูลเพื่อจะน าข้อมูลที่ได้มาท า
การเปรียบเทียบท่ีละคู่ในแต่ละปัจจัย 

3. น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าน้ าหนักซึ่งได้
จากแบบสอบถาม ตอนท่ี1 และตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ย และ
น าค่าน้ าหนักที่ ได้มาใส่ในตารางเมตริกซ์  และน าการ
เปรียบเทียบที่ละคู่ตามเกณฑ์ของแต่ละปัจจัย ซึ่ งได้
โครงสร้างการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน AHP ส าหรับการ
วิเคราะห์ในการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้ง 

ในการพิจารณากระบวนการตัดสินใจ
เลือกท าเลที่ตั้ งและผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
เลือกท าเลที่ตั้งและท าการเก็บรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นน ามาแบ่งกลุ่ม และจากบทความวิจัย บทความ
วิชาการและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  ได้มีผู้วิจัยหลายท่าน
ท าการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ
เลือกท าเลที่ตั้ง และผู้วิจัยได้ท าการก าหนดเกณฑ์ปัจจัยหลัก
และปัจจัยรองดังนี ้

 
 
ภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างการวิเคราะห์การคัดเลือก 

ท าเลที่ตั้งของปัจจัยหลักและปัจจยัรอง 
4. ผลและสรุปการวิจัย 
 หลังจากท าการศึกษาและรวบรวมความส าคัญของ
ปัจจัยหลักและปัจจัยรองจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในการเลือกท าเลที่ตั้ง และน าประเด็นหลักๆ เพื่อ
พิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยและประเด็นหลักๆ เพื่อน ามา
ค านวณค่าน้ าหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรองหลังจากนั้น
น าประเด็นที่ได้มาก าหนดโครงสร้างของปัจจัย โดยน ามา
แบ่งเป็นปัจจัยหลักและรองตามรูปแบบของวิธีการเชิงล าดับ
ช้ันโดยแบ่งโครงสร้างปัจจัยหลักทั้งหมด 4 กลุ่มประกอบไป
ด้วยปัจจัยรอง 13 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  1.1 ความสะดวกในการขนส่ง  
  1.2 ระบบสาธารณูปโภค  
  1.3 การเดินทาง (ใกล้เส้นทางหลัก)  
  1.4 อุปกรณ์/เครื่องมือ  
 2.   ด้านแรงงานและความสัมพันธ์ 
  2.1 การตลาด  
  2.2 ทักษะ/ประสบการณ์  
  2.3 การบริการที่ดี  
 3.  ด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
   3.1 ราคาที่ดิน 
  3.2 ค่าใช้จ่ายในการ   
  3.3 ค่าแรง  
 4.  ด้านความปลอดภัย 
  4.1 การขนย้าย 
  4.2 การป้องกันอุบัติเหตุ 
  4.3 สิ่งแวดล้อม  
 
ผลค่าน าหนักความส าคัญของปัจจัยหลัก (ตารางที่ 3) 
 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยหลัก ในการ
เลือกท าเลที่ตั้งจุดรับซื้อของเก่าในพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัด
สงขลา ได้ให้น้ าหนักที่มีค่ามากที่สุด  คือ  ปัจจัยด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 0.794 รองลงมา  คือ  
ปัจจัยด้านแรงงานและความสัมพันธ์  มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 
0.300  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย มีค่าน้ าหนัก
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เฉลี่ย  0.146  และปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน มีค่า
น้ าหนักเฉลี่ย  0.135  ตามล าดับ 
ผลค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรอง ในการเลือกท าเล
ที่ตั้งจุดรับซื้อของเก่าในพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้ให้
น้ าหนักเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี (ตารางที่ 4) 
 1. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านด้านสิง่
อ านวยความสะดวกในการเลือกท าเลที่ตั้งจุดรับซื้อของเก่าใน
พื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา ได้น้ าหนักที่มีค่ามากที่สุด  
คือปัจจัยด้านความสะดวกในการขนส่ง มีค่าน้ าหนัก 0.801 
ปัจจัยด้านระบบสาธารณูปโภค มีค่าน้ าหนัก 0.252 ปัจจัย
ด้านการเดินทาง(ใกล้เส้นทางหลัก) มีค่าน้ าหนัก 0.175 และ
ปัจจัยด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ มีค่าน้ าหนัก 0.115 
 2. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้าน
แรงงานและความสัมพันธ์ในการเลือกท าเลที่ตั้งจุดรับซื้อของ
เก่าในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา น้ าหนักที่มีค่ามากที่สุด  
คือ  ปัจจัยด้านการตลาด  มีค่าน้ าหนัก 0.483  ปัจจัยด้าน
ทักษะ/ประสบการณ์ มีค่าน้ าหนัก  0.338  และปัจจัยด้าน
การบริการที่ดี มีค่าน้ าหนัก 0.227 
 3. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านความ
ปลอดภัยในการเลือกท าเลที่ตั้งจุดรับซื้อของเก่าในพื้นที่
อ าเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้น้ าหนักที่มีค่ามากที่สุด  คือ  
ปัจจัยด้านการขนย้าย  มีค่าน้ าหนัก  0.655 ปัจจัยด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุ มีค่าน้ าหนัก 0.440 และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม มีค่าน้ าหนัก  0.149 
 4. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้าน
ค่าใช้จ่ายในการลงทนุในการเลือกท าเลที่ตั้งจุดรับซื้อของเก่า
ในพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้น้ าหนักที่มีค่ามากที่สุด  
คือ  ปัจจัยด้านราคาที่ดิน  มีค่าน้ าหนัก  0.524  ปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มีค่าน้ าหนัก  0.230  และปัจจัยด้าน
ค่าแรง มีค่าน้ าหนัก  0.245  
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยหลัก 

ปัจจัยหลัก  น้ าหนัก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งวัตถุดิบ 
ด้านแรงงานและความสัมพันธ์ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
ด้านความปลอดภัย 

 0.794 
0.300 
0.135 
0.146 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์น้ าหนกัของปัจจัยรอง 

ปัจจัยรอง 
ค่าเฉลี่ย 

ปัจจัยหลัก 
ค่าเฉลี่ย 

ปัจจัยรอง 
 

ด้านรายละเอียดทั่วไปของบริษัท                  0.6941 
     - ราคาที่ดิน  0.8750  
     - ความมีชื่อเสียง
ของพื้นที่ 

 0.1250  

ด้านความสามารถ 0.2310   
     - การให้บริการ  0.6757  
     - การขนส่ง   0.1787  

     - สาธารณูปโภค   0.0667  

     - อุปกรณ์/เครื่องมือ 0.2310 0.0789  
ด้านแรงงานสัมพันธ ์                                0.0749 
     - แรงงาน  0.6941  
     - การตลาด  0.2310  

     - ทักษะ/
ประสบการณ ์

 0.0749  

 

5. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการพิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกท าเล
ที่ตั้งด้วยเทคนิคล าดับชั้น  จะต้องก าหนดปัจจัยให้ครอบคลุม
ในการตัดสินใจ ดังนั้นการสร้างแผนภูมิล าดับช้ัน โดยการ
ก าหนดเป้าหมายและแบ่งปัจจัยออกเป็นกลุ่มๆ โดยมีการ
ก าหนดปัจจัยหลักและปัจจัยรอง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความ
ซ้ า ซ้ อน ในการตอบแบบสอบถาม  ร วม ไปถึ ง ความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกินความเป็นจริง ดังรูป 
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ภาพที่ 2  แสดงโครงสร้างในการก าหนดปัจจัยหลักและ
ปัจจัยรอง 
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บทคัดย่อ 

ข้าวฮางงอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านมาแต่เดิม เป็นข้าวสารแปรรูปที่มีส่วนผสมของสาร GABA ซึ่งมีคุณค่า
ทางอาหารที่ส าคัญต่อร่างกายสูง ทั้งนี้การผลิตข้าวฮางงอกมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าผลติภณัฑ์ข้าวทั่วไป 
หากมีการศึกษาห่วงโซ่อุปทานข้าวฮางงอกเพื่อให้รู้และตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดด้วยต้นทุนท่ีต่ า สามารถส่งเสรมิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่ายข้าวฮางงอกได ้ งานวิจัยนี้จึงได้
ท าการศึกษากรณีศึกษา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพือ่ศึกษาโครงสร้างปัจจุบันโซ่อุปทานข้าวฮางงอกจังหวัด
กาฬสินธุ์ และเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพในห่วงโซ่อุปทาน ตอบรบัพันธกิจของจังหวัด
ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยท าการศึกษาภาคสนาม เขา้สัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับโลจสิติกส์ขาเข้า การผลิต โลจิสติกส์ขาออก การตลาดและการขาย และการบริการหลังการ
ขาย และท าการวิเคราะหโ์ดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis และแผนผังก้างปลา จ านวน 6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน 3 
อ าเภอ พบการจดัจ าหน่ายใน 3 ช่องทางคือ จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง จ าหน่ายให้ผู้ค้าปลีกส่งตรงถึงผู้บริโภค และ
จ าหน่ายให้ผูค้้าส่งสูผู่้ค้าปลีกไปยังผู้บริโภค ปัญหาและอุปสรรคส าคญัที่พบคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มยังขาดอุปกรณ์
และเครื่องมือ การเจาะตลาดคอ่นข้างยากเพราะยังไม่เป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพร่หลายในกลุ่มของผู้บรโิภค และมีบคุลากรไม่
เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มวสิาหกจิชุมชนข้าวฮางงอกบางกลุ่มไมส่ามารถด ารงอยู่ได้ ดังนั้นห่วงโซ่อปุทานข้าวฮางงอกจึง
ควรมีการบริหารจัดการที่ดีและมกีารเช่ือมโยง ตั้งแต่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งถึงมือผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัที่ได้นีส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลส าหรับหาแนวทางในการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน
ข้าวฮางงอก มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
ค าหลัก  ข้าวฮางงอก โซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
Abstract 

Germinated parboiled rice (Hang rice), a local wisdom from northeast Thailand, is a processed 
rice containing natural substance called GABA that is highly nutritious for human body. However, the 
production of Hang rice requires complex steps and takes longer time than other rice products. A 
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study of Hang rice supply chain can support the efficiency enhancement in production and 
distribution by recognizing and building awareness of problems and obstacles aroused when 
responding to market demand with low cost. This research aimed to build a current structure of Hang 
rice supply chain with a case study of community enterprises in Kalasin province and to identify 
problems, strengths, weaknesses, opportunities and threats of the chain. This research study 
corresponded to one mission of the province in supporting and developing the potential of products 
using local wisdom. Field work was carried out along with in-depth interviews with 6 community 
enterprises in the province. Topics included in interviews were inbound logistics, operation, outbound 
logistics, marketing and sales, and after-sale service. Afterwards, an analysis was done using tools such 
as SWOT analysis and Fishbone diagram. It was found that there are 3 channels of products 
distribution which includes a direct sale to customers, a sale through retailers and a sale through 
wholesaler. Important problems and obstacles were found to be a lack of equipment and tools, a 
difficult market penetration as the product is not yet known well among customers and a lack of 
manpower. This affected the survival of some community enterprises. Hence, there should be a good 
management of Hang rice supply chain and an efficient connection from planting, production and 
until delivery to customers. The results from this research study can be further developed into 
guidelines for the management of logistics and supply chain of Hang rice supply chain towards 
improved competitive capability. 
Keywords:  Germinated Parboiled Rice, Supply Chain, Community Enterprise, Kalasin Province 
 
1. บทน า 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ หนึ่งในผู้ผลิตข้าว
ฮางงอกเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มคน
รักสุขภาพ โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมน ามาแปรรูปเป็นข้าวฮางงอก
และธัญพืชผง คือ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิด า ข้าวมะลิ
แดง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งข้าวส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเกษตร
อินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค ทว่าปัจจุบันนี้ข้าวฮางงอกไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
ส่วนมากจะมีจ าหน่ายที่หน้าร้าน โรงพยาบาล ศูนย์ OTOP 
ในจังหวัด งานเกษตรแฟร์ และปั๊มน้ ามันปตท. เป็นต้น 
 โซ่อุปทานสินค้าเกษตรมีความยุ่งยากกว่าสินค้าอื่น
เนื่องจากผลผลิตเน่าเสียง่ายและผลผลิตออกพร้อมกันเมื่อถึง
ฤดูท าให้อุปทานล้นตลาด จึงต้องการจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานที่ดีเพื่อกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคและรักษา
มาตรฐานและความสะอาดของผลผลิต 
 จากการศึกษาและลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนข้าวฮางงอกในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปริมาณการผลิต
ลดลง ในบางกลุ่มสมาชิกบางคนได้แยกตัวออกไปเพื่อที่จะ
สร้างกลุ่มของตัวเอง บางกลุ่มได้เลิกท าการผลิต ในขณะที่
บางกลุ่มสามารถด าเนินกิจการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาห่วงโซ่อุปทานข้าวฮาง 
งอก กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่ง
ครอบคลุมในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
ตลอดจนการตลาดและการจัดจ าหน่าย 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้าวฮางงอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน ผลิตจาก
ข้าวน้ านมท่ีมีระยะแก่เกินกว่าจะท าข้าวเม่าแต่ยังไม่สุกพอใน
ระยะเก็บเกี่ยว เป็นข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือกโดยที่จมูก
ข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดไม่แตกหัก ท าให้มีปริมาณสารกาบา 
(GABA) ในเมล็ดมากขึ้นเป็น 10 เท่าของข้าวสาร มีไฟเบอร์ 
วิ ต ามิน  และแร่ ธาตุ ต่ า ง  ๆ  และจากการศึกษาการ
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เปลี่ยนแปลงปริมาณสารส าคัญเหล่านี้ในข้าวกล้องงอก 3 
ชนิดที่ผ่านกระบวนการงอกที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลางอก 4 ช่ัวโมง โดยอรัญญา พรหมกุล และคณะ 
[1] ช่วยยืนยันว่า ข้าวหอมนิล ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ
ข้าวเหนียวด าที่ผ่านกระบวนการงอก มีปริมาณโปรตีน สาร
กาบา วิตามินบี 1 และสารฟีนอลิกเพิ่มขึ้นจากข้าวที่ไม่ผ่าน
กระบวนการงอก  
 นอกจากนี้ สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตข้าวฮางงอก 
[2] คือ การแช่น้ าที่อุณหภูมิ  32.72 องศาเซลเซียสท าการ
งอกนาน 28.01 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และ
นึ่งด้วยระยะเวลา 58.80 นาที เมื่อน าข้าวฮางงอกไปท าให้
แห้ง กะเทาะเปลือก และหุงโดยก าหนดอัตราส่วนข้าวต่อน้ า
เป็น 1 ต่อ 2.5 จะได้ข้าวฮางงอกหุงสุกที่มีค่าความแข็ง 
(Hardness) เป็น 80.02 นิวตัน และมีค่าความเหนียว 
(Stickiness) เป็น -5.12 นิวตัน 
2.1 ห่วงโซ่อุปทาน 
 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมการไหล
ทางกายภาพ ข้อมูลสารสนเทศ การเงิน และความรู้ตั้งแต่ต้น
น้ าจนถึงปลายน้ าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ในรูปของสินค้าส าเร็จรูปหรือบริการ โดยที่กิจกรรมในแต่ละ
หน่วยธุรกิจจะมีส่วนช่วยก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นช่วง ๆ 
ก่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งกิจกรรมหลักนั้นจะประกอบไป
ด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ขาเข้า การผลิต โลจิสติกส์
ขาออก การตลาดและการขาย และการบริการหลังการขาย 
ดังนั้น การวิเคราะห์กิจกรรมเหล่านี้จะท าให้ทราบจุดแข็ง
และจุดอ่อนของห่วงโซ่อุปทาน 
 
 พบการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรในประเทศ
ไทย เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มังคุด มะพร้าวน้ าหอม 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น [3, 4, 5, 6, 7, 8] เพื่อศึกษา
องค์ประกอบในห่วงโซ่อุปทาน การด าเนินงาน การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม ต้นทุนโลจิสติกส์ ส่วนเหลื่อมการตลาด 
พร้อมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อลด
ต้นทุนรวมของสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่

อุปทาน และได้ข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนและก าหนด
นโยบายเกษตรต่อไป 
2.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
 การวิเคราะห์ SWOT หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพ คือ กลยุทธ์หรือเทคนิคด้านการตลาดรูปแบบ
หนึ่ง โดยมี Albert Humphrey (1960-1970) เป็นผู้ริเริ่ม 
[9] สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ เพื่อ
หาจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน การ
พยากรณ์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก
องค์กร เพื่อการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต SWOT นั้นมาจากอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษ 4 ตัว คือ 
       S หรือ Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้าน
การเงิน ด้านการผลิต ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านคุณภาพของ
สินค้า เป็นต้น 
       W หรือ Weaknesses หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่
ท าให้ เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน น าไปสู่การ
เสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  
       O หรือ Opportunities หมายถึง ปัจจัยภายนอก
องค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตัว  
       T หรือ Threats หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็น
อุปสรรคต่อการด า เนินงาน เป็นข้อจ ากัดที่ เ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  
2.3 แผนผังสาเหตุและผล 

ในเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) แผนผังที่
แสดงถึงความสัมพันธ์อย่างมีระบบระหว่างผลที่แน่นอน
ประการหนึ่ง (ปัญหา) และสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่เกี่ยวข้อง 
คือ แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
หรือแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) โดยมีผู้ริเริ่มคือ 
ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า ซึ่งสามารถน าแผนผังนี้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาและหาสาเหตุที่อาจจะท าให้เกิดปัญหา โดยมี
การก าหนดหัวข้อของปัญหา และท าการหาสาเหตุย่อย ๆ 
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ของปัญหาหรือรากของสาเหตุ เพื่อท่ีจะศึกษา ท าความเข้าใจ 
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยโดยรวมนี้ ได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและท าการระดมสมองระหว่างคณะผู้วิจัยและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีขั้นตอนใน
การศึกษา ดังนี ้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถจ าแนกได้ 2 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย การวางแผนการเก็บข้อมูล และวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  
       1.1 การวางแผนการเก็บข้อมูล 

-  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก
ในจังหวัดกาฬสินธุ์และเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะท า
การส ารวจ 

-  จัดท าแบบสอบถามข้อมูลเชิงลึกส าหรับการสัมภาษณ์ 
-  ก าหนดการลงพื้นทีส่ ารวจกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน

ข้าวฮางงอก 
-  เลือกวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  ส ารวจและสอบถามข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ 
-  ท าการระดมสมองระหว่างคณะผู้วิจัยและกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่จริงและจาก
แบบสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและ
ด าเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานข้าวฮางงอก กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ท าการศึกษาโครงสร้าง
ปัจจุบัน มุ่งเน้นปัญหาและอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพในห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT และ
แผนผังสาเหตุและผล เพื่อศึกษาปัญหาในระบบห่วงโซ่
อุปทานข้าวฮางงอก อันจะน ามาซึ่งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ฮาง ท าให้ทราบถึงโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานข้าวฮางงอก 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังรูปที่ 1  

เกษตรกร

วิสาหกิจชุมชน

ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าปลีก

ผู้บริโภค
ในประเทศ

ท่าเรือ
ผู้บริโภค

ต่างประเทศ

สหกรณ์
การเกษตร

กลุ่มเกษตร
อินทรีย์

โรงงานผลิต
และแปรรูป

ร้านค้าชุมชน

OTOP

หน้าร้าน

ขายออนไลน์

โรงพยาบาล

 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานข้าวฮางงอก จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 เมื่อทราบถึงโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานข้าวฮางงอก จังหวัดกาฬสินธุ์  ท าให้แนวทางในการวิเคราะห์แผนผัง
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ก้างปลา กิจกรรมของโลจิสติกส์ และการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ชัดเจนมากขึ้น 

 ขั้นตอนต่อไปท าการวิเคราะห์แผนผังก้างปลา (Fish 
Bone Diagram) ดังรูปที่ 2 

ปัญหาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ข้าวฮางงอก จ.กาฬสินธ์ุ

       /  

ไม่มีความกระตือรือร้น

                     
         

                           

ผลิตภัณฑ์ขาดความน่าสนใจ

ขาดความสวยงาม

ไม่ได้จัดท ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

มีการว่ิงรถเท่ียวเปล่า

ขาดการโปรโมทสินค้า

โ ษณา/ประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีนโยบายสนับสนุนด้านโลจิสติกส์

ขาดการบริหารพื้นท่ีอย่าง
เป็นสัดส่วน

           

โรงเรือนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน

ขาดการบ ารุงรักษา
อะไหล่ช ารุด

                     

           

ภัยธรรมชาติ

ศัตรูพืช

การคมนาคมไม่สะดวก

ระยะทางไกลจาก
ผู้บริโภค

 
รูปที่ 2 แผนผังก้างปลา

 ส่วนการวิเคราะห์ SWOT ดังตารางที่ 1 ในปัจจุบัน 
การแปรรูปข้าวฮางงอกนั้น มีกระบวนการแปรรูปที่ค่อนข้าง
ใช้เวลานาน วิสาหกิจชุมชนหลาย ๆ แห่ง จึงผลิตตามความ
ต้องการของลูกค้าท่ีสั่ง 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง Strengths จุดอ่อน Weaknesses 
1. ผลิตข้าวฮางงอกที่มีคุณภาพ 
สมาชิกมีความใส่ใจในทุกขั้นตอน
การผลิต 
2. มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เอง 
3. มีความปลอดภัยในการผลิต
ข้ า ว ฮ า ง แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานและท างานวิจัย 
5. สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

1. ยังขาดอุปกรณ์บางชนิดเพื่อใช้
ในขั้นตอนการผลิต 
2. กลุ่มวิสาหกิจอยู่ห่างไกลจาก
ตัว เมือง  ยากต่อการเดินทาง
เข้าถึงและการขนส่งสินค้า 
3. พื้นที่ในการผลิตคับแคบยาก
ต่ อ ก า ร ว า ง สิ่ ง ข อ ง ข อ งห รื อ
อุปกรณ์ในการผล 
4. ยังขาดการวางแผนทางด้าน
การตลาดที่ดี 

โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 

1. ได้ รั บการสนับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ , พั น ธุ์  แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร จ า ก รั ฐ บ า ลแ ละ
หน่วยงานราชการ 
2. ทางหน่วยงานราชการได้เข้า
ม า ช่ ว ย ใ ห้ ค ว าม รู้ ใ นก า รท า 
ข้าวฮางงอก 
3. ได้รับมาตรฐาน GMP และ
ได้รับการรับรองจากส านักงาน

1. ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศได้ 
2. มีการแข่งขันสูงในด้าน
การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวฮางงอก 
3. สภาพเศรษฐกิจซบเซาส่งผล
ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์ 

 

จุดแข็ง Strengths จุดอ่อน Weaknesses 
คณะกรรมการอาหารและยา 
(อย) สามารถเชื่อถือได้ 

 โดยกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่พบในการผลิตข้าวฮางงอก
ประกอบไปด้วยโลจิสติกส์ขาเข้า การผลิต โลจิสติกส์ขาออก 
การตลาดและการขาย และการบริการหลังการขาย แสดง 
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 กิจกรรมทางโลจิสติกส์ ข้าวฮางงอก 

กิจกรรม รายละเอียด 
โลจิสติกส์ขาเข้า มีการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมกับพื้นที่

เพาะปลูก 
การผลิต ใช้วิธีการผลิตภายในทอ้งถิ่นตั้งแต่การ

เตรียมดิน ก่ารปลูก การเกบ็เกี่ยว รวมไป
ถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

โลจิสติกส์ขาออก มีทั้งที่ขนส่งเองไปยังโรงพยาบาล 
ศูนย์การค้า และลูกค้าเข้ามาซ้ือเอง กลุม่
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ 

การตลาดและการขาย การตลาด มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ 
และข่าวสารต่าง ๆ การขายจะอยู่ในช่วง
ราคาที่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต 

การบริการหลังการขาย มีการให้ความรูว้ิธีการหุงข้าว 

 

5. สรุป 
 การวิเคราะห์แผนผังก้างปลา SWOT และกิจกรรม
ทางโลจิสติกส์ ข้าวฮางงอก ท าให้ทราบว่ากลุ่มวิสาหกิจ
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ชุมชนบางกลุ่มยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือ การเจาะตลาด
ค่อนข้างยากเพราะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่ม
ของผู้บริโภค และมีบุคลากรไม่ เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบางกลุ่มไม่สามารถด ารงอยู่ได้ 
ดังนั้นห่วงโซ่อุปทานข้าวฮางงอกจึงควรมีการบริหารจัดการที่
ดีและมีการเช่ือมโยง ตั้งแต่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต 
ตลอดจนการขนส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว การจัดการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร การเงิน การ
เคลื่อนย้ายขนถ่ายผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้จัดส่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภค มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การลดต้นทุนการผลิตและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา
โครงสร้างปัจจุบันห่วงโซ่อุปทานข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท าการศึกษาภาคสนาม เข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ราย ท าการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพของห่วงโซ่อุปทาน ใน 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) การจัดซื้อจัดหาสีเขียว 2) การผลิตสีเขียว 3) การกระจายสินค้าสี
เขียวและ 4) โลจิสติกส์สีเขียว โดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis และแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน เป็นต้น 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น แบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ข้าวของโรงสี ดังนั้น จึงมีส่วนประกอบของโซ่อุปทานข้าว ใน 4 กลุ่มที่แตกต่างกันออกไป คือ กลุ่มผู้ผลิต
ข้าวเปลือก กลุ่มผู้จัดหาข้าวเปลือก กลุ่มผู้ผลิตข้าวสาร และกลุ่มผู้จ าหน่ายข้าวสาร ผลการวิจัยที่ได้นี้สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลส าหรับหาแนวทางในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
ค าหลัก  ข้าว โลจสิติกส์สีเขยีว โซอุ่ปทานสีเขียว จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
Abstract 

Green logistics and supply chain management target to link information, fund, and products and 
services from suppliers to customers with a focus on increasing efficiency, adding product value, 
decreasing production cost and reducing environmental impact along the chain. This research aimed 
to build a current structure of rice supply chain in Kalasin province. Field work was carried out along 
with in-depth interviews with 20 randomly selected rice products’ entrepreneurs in the province. The 
purpose was to identify problems, strengths, weaknesses, opportunities and threats of the chain in 4 
main activities including green procurement, green manufacturing, green distribution and green 
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logistics. Afterwards, an analysis was done using tools such as SWOT analysis and Supply Chain 
Operation Reference Model (SCOR model). It was found that rice products from Kalasin province can 
be divided into a group of processed rice products from community enterprises and a group of rice 
products from medium/large-size rice mills. Therefore, this lead to a difference in 4 components of 
rice supply chain involving paddy rice producer group, paddy rice procurer group, rice producer group 
and rice distributor group. The results from this research study can be further developed into 
guidelines for the management of logistics and supply chain of rice supply chain towards improved 
competitive capability and lessen environmental impact. 
Keywords:  Rice, Green logistics, Green Supply Chain, Kalasin Province 
 
1. บทน า 
 ข้าว เป็นอาหารหลักของคนไทยและ เป็นพืช
เศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเริ่มจากการเพาะปลูกเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนและเมื่อมีการเพาะปลูกในปริมาณที่
มากขึ้นก็เกิดเป็นการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านในบริเวณ
ใกล้เคียงจนกลายมาเป็นการค้าขายภายในประเทศและ
การส่งออกไปยังต่างประเทศ อุตสาหกรรมโรงสีข้าวเป็น
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่า
ที่สูงขึ้นโดยการแปรสภาพจากข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ  
 ห่วงโซ่อุปทานข้าวประกอบไปด้วยผู้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องหลายส่วน โดยเริ่มจากเกษตรกรไปจนถึง
ผู้บริโภค โดยแต่ละกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานนั้น มี
การใช้ทรัพยากรหรือพลังงานที่แตกต่างกัน ประกอบกับ
ผลพลอยได้และของเสียจากกระบวนการที่แตกต่างกัน จึง
ท าให้มีการน าแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สีเขียว (Green Logistics and Green Supply Chain) 
มาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุปทานข้าว ตั้งแต่กระบวนการ
จัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบตลอดจนการขนส่งสินค้า
จนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ได้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ข้าว
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของการไหลของ
ผลิตภัณฑ์ ข้าว ข้อมูลสารสนเทศ และการเงิน ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ และการน าแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานสีเขียวมาใช้ในการวิเคราะห์การด าเนินงานและ
การจัดการโซ่อุปทานโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ตัวแบบอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน 
 ตัวแบบอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR 
Model) นั้นรวมขั้นตอนและกระบวนการท างานของโซ่
อุปทานที่ส าคัญ 5 กระบวนการ คือ การวางแผน (Plan) 
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การ
จัดส่ง (Deliver) และการส่งคืน (Return) เพื่อแสดง
กิจกรรมในโซ่อุปทานทั้งหมด จึงเป็นตัวแบบที่นิยมใช้ใน
การจั ดการ โซ่ อุปทาน สามารถประ ยุ กต์ ใ ช้ ได้ กับ
อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยที่ SCOR ระดับที่ 1 จะแสดง
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจที่ก าลังด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส าคัญภายในและ
ภายนอกองค์กร และ SCOR ระดับที่ 2 จะแสดงขั้นตอน
การแปรเป็นกระบวนการที่เหมาะสม และครอบคลุมการ
ก าหนดโครงร่างของกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 5 
กระบวนการท างานของโซ่อุปทานที่มีขอบข่ายการ
ปฏิบัติงานภายในและระหว่างองค์กร [1,2] 
 
2.2 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว 
 โลจิสติกส์สีเขียวหรือโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) เป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 
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เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง การ
ปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิต การตีรถเที่ยวเปล่าท า
ให้สิ้นเปลืองพลังงาน ขาดการจัดการคลังสินค้าท าให้มี
สินค้าหมดอายุหรือเน่าเสียก่อนการใช้งาน เป็นต้น
ประกอบกับการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการขนส่งทางถนนโดย Piecyk and 
McKinnon (2010) [3] ได้ พบว่าปัจจัยเหล่านี้ได้รับ
อิทธิพลมาจากการตัดสินใจโลจิสติกส์ ลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยภายนอกต่างๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนยังไม่ให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการจัดการ Green Logistics มากเท่าที่ควร [4] 

2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
 ในการประเมินและวิเคราะห์สถานภาพของ

องค์ ก ร  เพื่ อก า หนดยุ ทธศ าสตร์ ก ารบริ ห า รกา ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการตลาด ได้มี
การน า SWOT Analysis เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยที่ 
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือ
หน่วยงานในปัจจุบัน โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 
ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก 
เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้ 

-Strengths  คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
-Weaknesses  คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
-Opportunities คือ โอกาสที่จะด าเนินการได้ 

-Threats คือ อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการ
ด าเนินงานขององค์กร 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยโดยรวมนี้ ได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและท าการระดมสมองระหว่าง
คณะผู้วิจัยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวในจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยมีขั้นตอนในการศึกษา ดังนี ้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถจ าแนกได้ 2 
ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผนการเก็บข้อมูล และ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

       1.1 การวางแผนการเก็บข้อมูล 
-  เลือกกลุ่มตัวอย่างโรงสี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ

สหกรณ์ที่จะท าการส ารวจ ในเขตพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 20 ราย โดยการสุ่มแบบ
บังเอิญ 

-  เตรียมแบบสอบถามในการสัมภาษณ์ 
-  ก าหนดการลงพื้นที่กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ข้าว 
-  เลือกวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  การส ารวจและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ

ด าเนินงาน ตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า จาก
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าว 

-  ท าการระดมสมองระหว่ า ง คณะผู้ วิ จั ย และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าว  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่จริงและ
จากแบบสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่ไดม้าท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและ
ด าเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ข้าว จังหวัด
กาฬสินธุ์ ท าการศึกษาโครงสร้างปัจจุบัน มุ่งเน้นปัญหา
และอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพในห่วงโซ่
อุปทาน โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT และแบบจ าลอง
อ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน เพื่อศึกษาปัญหาใน
ระบบห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ข้าว อันจะน ามาซึ่งแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมต่อไป 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นความสมัพันธ์เชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแตผู่ผ้ลิต ไปจนถึงผู้บริโภค สามารถ
จ าแนกโซ่อุปทานออกเป็น 2 โซ่ ดังรูปที่ 1-2 จากรูปที่ 1 
จะเห็นได้ว่าการกระจายผลิตภัณฑ์ข้าวไปสูผู่้บรโิภคทัง้
ภายในและภายนอกประเทศจะผ่านการแปรรปูโดยโรงสี 
ในขณะที่ห่วงโซ่วิสาหกิจชุมชนจะกระจายผลติภณัฑไ์ปยัง
ผู้บริโภคภายในประเทศเท่านั้น
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เกษตรกร

โรงสีข้าว

ผ่านหยง

ไม่ผ่านหยง
ผู้บริโภค

ในประเทศ

ท่าเรือ
ผู้บริโภค

ต่างประเทศ

พ่อค้าคนกลาง

ตลาดกลาง

 
 

รูปที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานโรงสี 
 

ปลูกเอง
วิสาหกิจชุมชน 

แปรรูป
ผลิตภัณฑ์

ผู้ค้าปลีก

หน้าร้าน

ผู้บริโภค

รับซ้ือจาก
สมาชิกเกษตร  

รูปที่ 2 ห่วงโซ่อุปทานวิสาหกจิชุมชน 

 

 จากข้อมูลข้างต้น ขั้นตอนและกระบวนการท างาน 
ลักษณะการด าเนินงาน การจัดการองค์ประกอบและปัจจัย
ต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทาน สามารถสรุปในรูปของตัวแบบ
อ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน ระดับที่ 1 และ 2 ระหว่าง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับโรงสี และระหว่างโรงสีกับหยง ดังรูป
ที่ 3 – 6 ซึ่งกล่าวถึงการวางแผน (Plan) วัตถุดิบ (Source) 
การผลิต (Make) การขนส่ง (Deliver) และ การขนส่ง
กลับคืน (Return) ส าหรับ SCOR ในระดับที่ 1 นั้นจะเป็น
การวิเคราะห์ถึงสภาพการแข่งขันธุรกิจที่ก าลังด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน SCOR ระดับที่ 2 ครอบคลุมการก าหนดโครงร่าง
ของกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่มีขอบข่ายการ
ปฏิบัติงานภายในและระหว่างหน่วยในโซ่อุปทาน 
 
 

SCOR Level 1

เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว

Plan

Source

             
      
      
                 
               

     
               

Make

               
      
           
            
               
                

Deliver

  รถกระบะ
  รถบรรทุก
  คนงาน

Return

                
      

Plan

             
             
               
    

                
              
            
            

                 
                   

โรงสี

 
รูปที่ 3 SCOR Level 1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโรงส ี

SCOR Level 1

โรงสี

Plan

Source

            
            

Make

                

Deliver

  รถกระบะ
  รถบรรทุก
  คนงา
                

               

Return

                
      

Plan

             
                
             

                
               
               

                 
        

หยง

 
รูปที่ 4 SCOR Level 1 โรงสีและหยง 
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SCOR Level 2

เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว

โรงสี

                                                      Plan
P1: โรงสีมีการวางแผนซ้ือขาย รอบการรับซ้ือ และปริมาณในการส่ังซ้ือ เป็นรายปี
P2: เกษตรกรมีการวางแผนปริมาณการผลิต และการจัดหาแรงงาน รายวัน

                      Source
S1:                                        
S2:                         
                                          

                      Make
M1:                          (              
Make-To-Stock                       
Make-To-Order)
M2:                (                   

Make-To-Order)

                    Deliver
 D1:                             
                        
D2:                                    
                       
D3:                                 
D4:                               

                   

                                                     Return
 R1:                                                     

 
รูปที่ 5 SCOR Level 2 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโรงส ี

SCOR Level 2

โรงสี หยง

                                                      Plan
P1:                                                                             

                      Source
S1:                                   
S2:                             

                      Make
M1:                                 
Make-To-Order

                    Deliver
D1:                              
D2:                           
       outsource

                                                     Return
 R1:                      

 
รูปที่ 6 SCOR Level 2 โรงสีและหยง 

 
 จากการสัมภาษณ์และเยี่ยมชมหน่วยธุรกิจที่มีกิจกรรม
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เช่น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พ่อค้าคนกลาง และโรงสีข้าว ท าให้
ได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและ
จุดอ่อน ดังตารางที ่1-4 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 

1. การจัดซ้ือจัดหาสีเขียว 
ตารางที่ 1 SWOT การจัดซ้ือจัดหาสีเขียว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- ขาดความช านาญการจัดซ้ือ
จัดหา 

โอกาส อุปสรรค 
- วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิง
แวดล้อมมีน้อย ท าให้เป็นที่ 
ต้องการของตลาด 

- ราคาวัตถุดิบค่อนข้างสูง 
แหล่งจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบมีไม่มาก
หนัก 
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2. การผลิตสีเขียว 
ตารางที่ 2 SWOT การผลิตสีเขียว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- ใช้เกษตรอินทรีย์ท าให้เป็นที่
น่าสนใจของคนที่รักสุขภาพใน
ปัจจุบันที่หันมาบริโภคขา้วเกษตร
อินทรีย ์
 

- ก าลังการผลิตค่อนข้างต่ า  
- ขาดโรงเรือนในการผลิตที่ได้
มาตรฐาน 

โอกาส อุปสรรค 
- ปัจจุบันคนไทยหันมาดูแล
สุ ขภ าพจึ งท า ให้ ข้ า ว เ กษต ร
อินทรีย์เป็นที่นิยมมากขึ้น  

- ขาดความรู้ทางเทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่ ๆ 
- ขาดต้นทุนในการผลิต 

 
3. การกระจายสีเขียว 
ตารางที่ 3 SWOT การกระจายสีเขียว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- สินค้าถึงมือผู้บริโภคตามเวลาที่
ก าหนด 
- สินค้าเกิดความเสียหายน้อย 
- บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่ง
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

- ยังขาดพาหนะในการขนส่ง
ระยะไกล 
- ความซับซ้อนของการวางแผน
การกระจายสินค้า 
 

โอกาส อุปสรรค 
- มีองค์กร Outsource ในส่วน
ของโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น 

- ความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจ  
- มีคู่แข่งขันจ านวนมาก 

4. โลจิสติกส์สีเขียว 
ตารางที่ 4 SWOT โลจิสติกส์สีเขียว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- สามารถวางแผนทกุกิจกรรมได้
ตั้งแต่การจัดซ้ือจัดหา ไปจนถึง
สินค้าถึงลูกค้า 

- ต้นทุนในด้านต่าง ๆ ในการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขยีวค่อนขา้ง
สูง 
- ขาดการวางแผนการขนส่ง การ
จัดเส้นทางการขนส่งอาศัย
ประสบการณ์ของพนักงานขับรถ 

โอกาส อุปสรรค 
- ในอนาคตโลจิสติกส์จะเป็นที่
รู้จักมากขึ้นและสามารถพัฒนา
ปรับปรุ ง ใช้กั บธุ ร กิ จทุ กแบบ
ได้มากขึ้น 

- เป็นที่รู้จักไม่มากนักในหมูธุ่รกิจ 
– ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

5. สรุป 
 จากการท าการศึกษาโครงสร้างปัจจุบันห่วงโซ่อุปทาน

ข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์
นั้น แบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารแปรรูปของวิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่ มผลิตภัณฑ์ข้ า วของโรงสี  ดั งนั้ น  จึ งมี
ส่วนประกอบของโซ่อุปาทานข้าว ใน 4 กลุ่มที่แตกต่างกัน
ออกไป คือ กลุ่มผู้ผลิตข้าวเปลือก กลุ่มผู้จัดหาข้าวเปลือก 
กลุ่มผู้ผลิตข้าวสาร และกลุ่มผู้จ าหน่ายข้าวสาร และจาก
การศึกษา SCOR model และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพของห่วงโซ่อุปทาน ใน 4 กิจกรรมหลัก พบว่า มี
การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลค าสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท า
ให้ลดขั้นตอนด้านเอกสารลง นอกจากนี้ สามารถน าแนวคิด
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี เขียว เช่น การ
ปรับเปลี่ยนโหมดการขนสง่จากทางถนนมาเป็นการขนส่งทาง
ราง การใช้พลังงานสีเขียวมาทดแทนการใช้น้ ามันดีเซล การ
ลดการขนส่งเที่ยวเปล่าและบรรทุกสินค้าให้เต็มคันรถ เป็น
ต้น มาประยุกต์ใช้ได้ 
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บทคัดย่อ 

ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบหลายคลังสินค้า เป็นปัญหาที่ส าคัญในการจัดการขนส่งและกระจาย
สินค้าอย่างหนึ่งที่มีความยากและซับซ้อนในการแก้ปัญหา องค์กรต่างๆต้องการหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอย่าง
รวดเร็วในการขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของบริษัท งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบหลายคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้ระยะทางรวมที่ใช้
ในการขนส่งสินค้าน้อยที่สุด ในการหาผลเฉลยจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกลูกค้าจะถูกจัดกลุ่มให้กับ
คลังสินค้าโดยขึ้นอยู่กับระยะทางให้ไปยังคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Algorithm) จากนั้นจะสร้าง
เส้นทางของยานพาหนะในแต่ละคลังสินค้าโดยใช้วิธีอัลกอริทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm) และขั้นตอนสุดท้าย
เส้นทางนั้นๆจะถูกพัฒนาต่อโดยวิธี 2-opt ผลของการค านวณแสดงให้เห็นระยะทางรวมของระบบท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 
16.66 
ค าส าคัญ : ปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งแบบหลายคลังสินค้า,  ฮิวริสติกส,์  โลจสิติกส ์
 
Abstract 

Multi depot vehicle routing problem (MDVRP) is one of the most difficult and complicated 
problems in transportation and distribution. Companies need to search for efficient solutions quickly 
to transport and distribute goods in order to reduce operation costs. This study’s objective is to 
develop a method to determine solutions to efficiently manage multi-depot transport vehicle routes, 
and minimize the total transport distance. The method used for solving MDVRP consists of three 
major steps.  First, the customers are grouped based on their distances to the nearest depot. After 
that, the route of each vehicle for each depot is created by using the saving algorithm and then 
improved by 2-opt. The study shows a substantial improvement in the reduction of total travel 
distance by 16.66 % . 
Keywords : Multi Depot Vehicle Routing Problem,  Heuristic, Logistic
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1. บทน า 
 ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งส าหรับยานพาหนะ
แบบหลายคลังสินค้า (Multi-Depot Vehicle Routing 
Problem : MDVRP) เป็นปัญหาที่ส าคัญในการจัดการขนส่ง
และกระจายสินค้าอย่างหนึ่ง จากสภาวะการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง ท าให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆต้อง
วางแผนการจัดการด้านการขนส่งสินค้าและการกระจาย
สินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินการของบริษัท  
 บทความนี้ได้น าเสนอ ขั้นตอนวิธีการฮิวริสติกส์ส าหรับ
การแก้ปัญหาจัดเส้นทางขนส่งแบบหลายคลังสินค้า (Multi-
Depot Vehicle Routiing Problem : MDVRP) [1] ด้วย
วิธีการจัดกลุ่มการขนส่งสินค้าแบบใกล้ที่ ไหนไปที่นั่น 
(Nearest Neighbor Algorithm) จากนั้นท าการจัดเส้นทาง
ขนส่งสินค้ าด้ วยวิธีอัลกอริทึมแบบประหยัด  (Saving 
Algorithm) และพัฒนาเส้นทางนั้นๆต่อด้วยวิธี 2-opt โดยมี
เป้าหมายให้มีระยะทางรวมของเส้นทางขนส่งในระบบลด
น้อยลงในแต่ละขั้นตอน  
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งส าหรับยานพาหนะ
แบบหลายคลังสินค้า (Multi-Depot Vehicle Routing 
Problem) เป็นปัญหาการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนในระดับ
เอ็นพีฮาร์ด (NP-Hard Problem) ซึ่งเป็นปัญหามีขนาดใหญ่
และมีเง่ือนไขมาก Dantzig and Ramber [2] เป็นนักวิจัย
กลุ่มแรกที่ริเริ่มวิธีการในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการ
ขนส่ง จนเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาอัลกอริทึมต่างๆใน
การแก้ปัญหาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งวิธีการแก้ปัญหาเป็น 3 
กลุ่ม คือ วิธีการแม่นตรง วิธีฮิวริสติกส์ และวิธีเมต้าฮิวริ
สติกส์ นักวิจัยจ านวนมากได้ใช้วิธีการจากทั้ง 3 กลุ่มนี้ ใน
การปรับปรุงพัฒนาแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง
ส าหรับยานพาหนะในรูปแบบต่างๆกัน โดยงานวิจัยปัญหา 
MDVRP นิยมที่จะใช้วิธี exact algorithm [3] และวิธี two-
phase solution techniques [4] 

2.1 วิธีการฮิวริสติกส์  
 วิธีการฮิวริสติกส์ [5] เป็นวิธีการหาค าตอบที่ดีและ
เหมาะสมในระดับหนึ่งถึงแม้ไม่ใช่ค าตอบที่ดี ที่สุด โดย
สามารถแบ่งวิธีการวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบได้ 3 วิธี 
 2.1.1 วิธีการสร้างเส้นทาง (Tour Construction 
Procedure) เป็นวิธีการในการค้นหาเส้นทางในการเดินรถ
ที่เป็นไปได้ โดยแต่ละเทคนิคจะก าหนดวิธีการและกฎเกณฑ์
การส ารวจเพื่อหาเส้นทางที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกัน  เช่น 
วิธีการสร้างเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีการเลือกเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุด 
(Nearest Neighbor)  วิธีการแทรก (Insertion Procedure) วิธี
อัลกอริทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm) และวิธีการกวาด
(Sweep Approach)  

 2.1.2 วิ ธี ก ารป รับป รุง เส้ นทาง  (Tour 
Improvement Procedure) นิยมใช้ในการแก้ปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขาย (Travelling Salesman 
Problem : TSP) ที่มีความซับซ้อนเพื่อลดระยะเวลาการ
วิเคราะห์ปัญหา โดยแลกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหาเส้นทางที่ดี
ที่สุดจากเส้นทางเดินรถที่มีอยู่แล้ว ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้ในการ
ปรับปรุงเส้นทาง คือ การเปลี่ยนเส้นทางขนส่งครั้งละ 2 
เส้นทาง (2-opt) หรือการแลกเปลี่ยนเส้นทางขนส่งครั้งละ 3 
เส้นทาง (3-opt) หรือ k เส้นทาง (k-opt)  
 2.1.3 วิธีผสมผสาน (Composite Procedure) 
เป็นวิธีการจัดเส้นทางที่น าเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาของ
ทั้งการสร้างเส้นทางและปรับปรุงเส้นทางมาผสมผสานกัน 
เพื่อลดระยะเวลาในการแก้ปัญหา 
  
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
       งานวิจัยนี้เป็นการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง
ส าหรับยานพาหนะแบบหลายคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยใช้โปรแกรม MATLAB 2016 ท าการทดสอบ
ข้อมูลจ าลองปัญหาเทียบเคียงที่สร้างขึ้นโดย Cordeau [6] 
ซึ่งมขีั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี ้
3.1 การสร้างชุดข้อมูลน าเข้า  
 3.1.1 ป้อนข้อมูลจ านวนคลังสินค้า, จ านวนลูกค้า, 
พิกัด (x, y) ของคลังสินค้าและลูกค้า และความต้องการ
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สินค้าของลูกค้า ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ข้อมูลต าแหน่งคลังสินค้าและต าแหน่งลูกค้า  
ล าดับ พิกัด X พิกัด Y ความต้องการสินค้า 

1 37 52 7 
2 49 49 30 
3 52 64 16 
4  20 26 9 
5 40 30 21 
6  21 47 15 
7 17 63 19 
8 31 62 23 
9 52 33 11 
10  51 21 5 
11  42 41 19 
12 31 32 29 
13 5 25 23 
 14 12 42 21 
15 36 16 10 
16 52 41 15 
17 27 23 3 
18 17 33 41 
19 13 13 9 
20 57 58 28 
21 62 42 8 
22 42 57 8 
23 16 57 16 
24 8 52 10 
25 7 38 28 
26 27 68 7 
27 30 48 15 
28 43 67 14 
29 58 48 6 
30 58 27 19 
31 37 69 11 
32 38 46 12 
33 46 10 23 
34 61 33 26 
35 62 63 17 
36 63 69 6 
37 32 22 9 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ล าดับ พิกัด X พิกัด Y ความต้องการสินค้า 
38 45 35 15 
39 59 15 14 
40 5 6 7 
41 10 17 27 
42 21 10 13 
43 5 64 11 
44 30 15 16 
45 39 10 10 
46 32 39 5 
47 25 32 25 
48 25 55 17 
49 48 28 18 
50 56 37 10 
51 20 20 0 
52 30 40 0 
53 50 30 0 
54 60 50 0 

 
 3.1.2  หาระยะทางในแต่ละจุดก าหนดโดยใช้วิธีแบบ
ยุคลิด (Euclidean Distance) ดังแสดงในสมการที่ (1) 
 

    2 2( , ) ( ) ( )A B A Bdist A B x x y y           (1) 
 
 3.1.3 สร้างเมตริกซ์ระยะทางระหว่างคลังสินค้าไปยัง
คลังสินค้า, คลังสินค้าไปยังลูกค้า, ลูกค้าไปลูกค้า ดังแสดงใน
รูปที ่1 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างเมตริกซ์ระยะทางของคลังสินค้าและลูกค้า  

 
3.2 การหาผลเฉลย  
การหาผลเฉลย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดกลุ่ม (Grouping) ลูกค้าให้กับ



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1699 

 

คลังสินค้าแต่ละแห่ง ซึ่งพิจารณาจากระยะทางการกระจัด
ของลูกค้าว่าใกล้กับคลังสินค้าแห่งไหนมากที่สุดก็จะจัดลูกค้า
ให้อยู่ในกลุ่มของคลังสินค้านั้นๆ (Nearest Neighbor 
Algorithm)  ดังแสดงในตารางที่ 2 
  ตารางที่ 2  การจัดกลุ่มลูกค้าให้กับคลังสินค้าแต่ละแห่ง 

 Depot1 Depot2 Depot3 Depot4 
ลูกค้า 1 36.2353 13.8924 25.5539 23.0868 
ลูกค้า 2 41.0122 21.0238 19.0263 11.0454 
ลูกค้า 3 54.4059 32.5576 34.0588 16.1245 
ลูกค้า 4  6.0000 17.2047 30.2655 46.6476 
ลูกค้า 5 22.3607 14.1421 10.0000 28.2843 
ลูกค้า 6  27.0185 11.4018 33.6155 39.1152 
ลูกค้า 7 43.1045 26.4197 46.6690 44.9222 
ลูกค้า 8 43.4166 22.0227 37.2156 31.3847 
ลูกค้า 9 34.5398 23.0868 3.6056 18.7883 
ลูกค้า 10  31.0161 28.3196 9.0554 30.3645 
ลูกค้า 11  30.4138 12.0416 13.6015 20.1246 
ลูกค้า 12 16.2788 8.0623 19.1050 34.1321 
ลูกค้า 13 15.8114 29.1548 45.2769 60.4152 
ลูกค้า 14 23.4094 18.1108 39.8497 48.6621 
ลูกค้า 15 16.4924 24.7386 19.7990 41.6173 
ลูกค้า 16 38.2753 22.0227 11.1803 12.0416 
ลูกค้า 17 7.6158 17.2627 24.0416 42.6380 
ลูกค้า 18 13.3417 14.7648 33.1361 46.2385 
ลูกค้า 19 9.8995 31.9061 40.7185 59.8164 
ลูกค้า 20 53.0377 32.4500 28.8617 8.5440 
ลูกค้า 21 47.4131 32.0624 16.9706 8.2462 
ลูกค้า 22 43.0465 20.8087 28.1603 19.3132 
ลูกค้า 23 37.2156 22.0227 43.4166 44.5533 
ลูกค้า 24  34.1760 25.0599 47.4131 52.0384 
ลูกค้า 25 22.2036 23.0868 43.7379 54.3415 
ลูกค้า 26  48.5077 28.1603 44.4185 37.5899 
ลูกค้า 27 29.7321 8.0000 26.9072 30.0666 
ลูกค้า 28 52.3259 29.9666 37.6563 24.0416 
ลูกค้า 29 47.2017 29.1204 19.6977 2.8284 
ลูกค้า 30  38.6394 30.8707 8.5440 23.0868 
ลูกค้า 31  51.8652 29.8329 41.1096 29.8329 
ลูกค้า 32 31.6228 10.0000 20.0000 22.3607 
ลูกค้า 33 27.8568 34.0000 20.3961 42.3792 
ลูกค้า 34 43.0116 31.7805 11.4018 17.0294 

  

 ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 Depot1 Depot2 Depot3 Depot4 

ลูกค้า 35 60.1082 39.4081 35.1141 13.1529 
ลูกค้า 36 65.1920 43.9318 41.1096 19.2354 
ลูกค้า 37 12.1655 18.1108 19.6977 39.5980 
ลูกค้า 38 29.1548 15.8114 7.0711 21.2132 
ลูกค้า 39 39.3192 38.2884 17.4929 35.0143 
ลูกค้า 40 20.5183 42.2019 51.0000 70.4344 
ลูกค้า 41 10.4403 30.4795 42.0595 59.9083 
ลูกค้า 42 10.0499 31.3209 35.2278 55.8659 
ลูกค้า 43 46.4866 34.6554 56.4004 56.7539 
ลูกค้า 44 11.1803 25.0000 25.0000 46.0977 
ลูกค้า 45 21.4709 31.3209 22.8254 45.1774 
ลูกค้า 46 22.4722 2.2361 20.1246 30.0832 
ลูกค้า 47 13.0000 9.4340 25.0799 39.3573 
ลูกค้า 48 35.3553 15.8114 35.3553 35.3553 
ลูกค้า 49 29.1204 21.6333 2.8284 25.0599 
ลูกค้า 50 39.8121 26.1725 9.2195 13.6015 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดเส้นทาง (Routing) เบื้องต้นให้กับ
ยานพาหนะในแต่ละคลังสินค้า โดยใช้วิธีอัลกอริทึมแบบ
ประหยัด (Saving Algorithm) ตามขั้นตอนดังรูปท่ี 2 

 

  
รูปที่ 2 ขั้นตอนวธิีอัลกอริทึมแบบประหยัดเพือ่จัดเส้นทางการขนส่ง  

 
 ล าดับที่ 1 ค านวณค่าประหยัดส าหรับทุกคู่ของลูกค้า i 
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และ j โดยใช้สมการในการค านวณคา่ประหยัด ดังสมการที่ 2  

                 ij oj oi ijS D D D                       (2) 
 
โดยที ่ 
 0    คือ จุดเริ่มต้นในการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้า i และ j 

ijS   คือ ค่าประหยัดระหว่างจุดส่งสินค้า i และ j 

ojD  คือ ระยะทางระหว่างจุดส่งสินค้า 0 และ j 

oiD  คือ ระยะทางระหว่างจุดส่งสินค้า 0 และ i 

ijD  คือ ระยะทางระหว่างจุดส่งสินค้า i และ j 
 

ล าดับที ่2 เรียงล าดับค่า ijS  จากค่ามากไปหาน้อย 
      ล าดับที่ 3 ท าการเช่ือมโยงลูกค้าหรือแทรกลูกค้าเข้าไป
ในเส้นทางเดิมแบบขนาน โดยการเช่ือมโยงลูกค้าต้องอยู่
ภายใต้เง่ือนไข จากผลของการเช่ือมโยง (i , j) ท าให้เกิด
เส้นทาง (0, i, j, 0) แทนการเสียระยะทางในการเดินทางสอง 
เส้นทาง คือ (0, i, 0) และ (0, j, 0) ดังรูปที่ 3   

 

 
รูปที่ 3 การเชื่อมต่อแบบประหยัด 

 
 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาเส้นทางที่ได้ด้วยวิธีการ 2-opt คือ

น าเส้นทางที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 สลับลูกค้าทุกๆต าแหน่งที่
เป็นไปได้เฉพาะภายในเส้นทางเดิมเท่านั้น จนไม่สามารถ
สลับย้ายลูกค้าได้ ดังรูปที่ 4 บันทึกค่าระยะทางรวมที่เกิดขึ้น
ไว้ จากนั้นท าการเลือกเส้นทางที่สลับต าแหน่งลูกค้าแล้วได้
ค่าระยะทางรวมที่น้อยทีส่ดุ  

 

 
รูปที่ 4 การสลับต าแหน่งด้วยวธิี 2-opt 

 
4. ผลการทดลอง 
        ผู้วิจัยใช้โจทย์ข้อมูลจ าลองปัญหาเทียบเคียง p01 ของ 
Cordeau [10] โดยก าหนดข้อมูลดังนี้ คลังสินค้าจ านวน 4 แห่ง
รถบรรทุกส าหรับสง่สนิค้าคลังละ 4 คัน ความจุของรถบรรทุกคัน
ละ 80 หน่วย และลูกค้าจ านวน 50 ลูกค้า มีขั้นตอนการท าวิจัย 
3 ขั้นตอน 1) จัดกลุ่มการขนส่งสินค้าด้วยวิธีจัดกลุ่มแบบใกล้ที่
ไหนไปที่นั่นจากนั้น 2) จัดเส้นทางขนส่งด้วยวิธีอัลกอริทึมแบบ
ประหยัด(Saving Algorithm) 3) พัฒนาเส้นทางนั้นๆต่อด้วยวิธี 
2-opt  ซึ่งผลการทดสอบข้อมูล สามารถลดระยะทางการขนส่ง
รวมจากวิธีอัลกอริทึมแบบประหยัด 818.9827 หน่วย ลดลง
เหลือ 682.5509 หน่วยหรือลดลง 16.66% แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการค านวณระยะทางในแต่ละเส้นทางของแต่ละคลังสินค้าด้วยวิธกีารแบบประหยัด และวิธ ี2-opt

 
 

คลังสินค้า 
วิธีการแบบประหยัด วิธี 2-opt 

ความต้องการ
สินค้า (หน่วย) 

จ านวนรถ 
(คัน) 

เส้นทาง ระยะทาง  
(หน่วย) 

เส้นทาง ระยะทาง 
(หน่วย) 

 
1 

0-15-45-13-25-0 95.7190 0-45-15-25-13-0 93.5440 71  
3 0-18-44-37-0 54.9909 0-18-37-44-0 50.4032 66 

0-19-40-41-17-42-4-0 86.9895 0-4-17-42-19-40-41-0 69.6311 68 
 

2 

0-7-43-26-31-24-23-0 135.9440 0-31-26-7-43-24-23-0 106.9307 74  

4 
0-8-14-48-1-0 94.2555 0-1-8-48-14-0 71.2694 68 
0-6-32-27-11-0 62.6114 0-11-32-27-6-0 47.1481 61 
0-12-47-46-0 26.1978 0-47-12-46-0 24.7411 59 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

คลังสินค้า 
วิธีการแบบประหยัด วิธี 2-opt 

ความต้องการ
สินค้า (หน่วย) 

จ านวนรถ 
(คัน) 

เส้นทาง ระยะทาง  
(หน่วย) 

เส้นทาง ระยะทาง 
(หน่วย) 

 
3 

0-33-39-10-16-50-0 79.2258 0-10-33-39-50-16-0 47.9309 67  
3 0-34-30-0 26.6540 0-30-34-0 26.6540 45 

0-5-38-9-49-0 33.5827 0-49-5-38-9-0 29.0314 65 

4 
0-22-28-3-35-36-0 74.2179 0-35-36-3-28-22-0 70.1687 61 

2 0-2-20-29-21-0 48.5941 0-20-2-29-21-0 45.0983 72 
  ระยะทางรวม 818.9827 ระยะทางรวม 682.5509 

 
5. สรุป 
       งานวิจัยนี้ผู้วิจัยน าเสนอวิธีการฮิวริสติกส์ ขั้นตอนการ 
หาค าตอบและพัฒนาคุณภาพค าตอบส าหรับการแก้ปัญหา
การจัดเส้นทางขนส่งส าหรับยานพาหนะแบบหลายคลังสินค้า  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เส้นทางการขนส่งที่มีระยะ
ทางการขนส่งรวมต่ าที่สุด โดยมีขั้นตอนการท าวิจัย 3 
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเริ่มจากจัดกลุ่มการขนส่งสินค้าด้วยวิธี
จัดกลุ่มแบบใกล้ที่ ไหนไปที่นั่น (Nearest Neighbor 
Algorithm) จากนั้นท าการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าด้วยวิธี
อัลกอริทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm) และขั้นตอน
สุดท้ายพัฒนาเส้นทางนั้นๆต่อด้วยวิธี 2-opt ซึ่งผลการ
ทดสอบข้อมูล พบว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถจัดเส้นทางการ
ขนส่งและลดระยะทางการขนส่งได้ทุกเส้นทาง และสามารถ
ลดระยะทางการขนส่งรวมจากเดิม 818.9827 หน่วย ลดลง
เหลือ682.5509 หน่วย หรือลดลงร้อยละ  16.66  
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 การแก้ไขปัญหา MDVRP นอกจากวิธีการฮิวริสติกส์
แล้วยังมวีิธีการอื่นๆในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง
ส าหรับยานพาหนะแบบหลายคลังสนิค้า ซึ่งในอนาคตผู้วิจัยมี
แนวคิดในการพัฒนางานวิจัย โดยจะใช้ขั้นตอนวิธีการเมต้า
ฮิวริสติกส์ เช่น วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)  
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพค าตอบให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อหาผลเฉลยที่ดีที่สุดในการจัดเส้นทางการขนส่ง
ส าหรับยานพาหนะแบบหลายคลังสินค้า 
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บทคัดย่อ 

สถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน ต้องท าการแข่งขันกันเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีรวดเร็ว ให้ทันตาม 
ความเปลี่ยนแปลง และอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนต่ าแต่ก าไรสูง ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเป็นอันดับ
แรก คือ การเลือกเก็บสินค้าในปริมาณที่เพียงพอเพื่อรองรับกับความต้องการที่มีความไม่แน่นอนสูง  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อหานโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง โดยน าเสนอการใช้วิธีพยากรณ์ความต้องการสินค้าร่วมกับการหาวิธีการ
สั่งซื้อ ภายใต้ความต้องการของลูกค้าและระยะเวลาน าแบบไม่คงท่ี  จากการศึกษาในธุรกิจซื้อมาขายไปเคมีภัณฑ์ พบว่า เมื่อใช้
วิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหมาะสม ร่วมกับวิธีวิเคราะห์ลูกค้าแบบพาเรโต ผล
การทดสอบกับข้อมูลจริง พบว่า ท าให้ค่าการพยากรณ์มีความแม่นย าเฉลี่ย 90% เพิ่มขึ้นจากเดิม 27% ซึ่งเมื่อน าผลลัพธ์ที่ได้
จากการพยากรณ์ไปใช้ร่วมกับการหานโยบายการสั่งซื้อและจัดเก็บ พบว่า ท าให้ต้นทุนการสั่งซื้อและจัดเก็บเฉลี่ย ลดลง 45% 
และยังคงสามารถตอบสนองต่อลูกค้าท่ีระดับการให้บริการ 99% 
ค าหลัก  การพยากรณ์สินค้า, การจัดการสินค้าคงคลัง, ธุรกิจซื้อมาขายไป 
 
Abstract 

In today’s world business, flexibility and agility are important to the rapid changes of consumers’ 
needs. The entrepreneurs have to improve themselves to catch up those needs on the basis of low costs 
but high profits. Consequently, adequate inventory to meet uncertain demand would be prior especially 
in trading business.  The objective of this study is to determine inventory management policy by using 
demand forecasting method along with determining an appropriate ordering policy under uncertain 
demand and lead time. The study in chemical products trading business is illustrated empirically using a 
real case. The result shows that the proposed forecasting method along with Pareto analysis gives an 
average of 87% accuracy which is about 28% improvement. Besides the development ordering policy can 
reduce average inventory cost by 30% and still keep service level 99%. 
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1. บทน า 
     การพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการควบคุมสต็อก
คือสองสิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องท าควบคู่กันเพื่อให้มีสินค้า
เพียงพอ สามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันตาม
การเปลี่ยนแปลง และอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนของแต่ละ
บริษัท ส าหรับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปเคมีภัณฑ์ใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่จะน าเข้าสินค้าจากประเทศกลุ่มยุโรป 
และอเมริกา ดังนั้น การขนส่งจึงเป็นการขนส่งทางเรือเป็น
หลัก ส่งผลให้ต้องใช้เวลานานตั้งแต่การส่งซื้อจนถึงส่งมอบ 
นอกจากนั้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่ท าให้เกิดความยุ่งยากในการสั่งซื้อ  วิธีพยากรณ์เพื่อให้
ทราบปริมาณความต้องการล่วงหน้าและการเตรียมสต็อก
บางส่วนไว้เพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น จึง
ถูกน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับก าหนดนโยบายการบริหารสินค้า
คงคลังของธุรกิจประเภทน้ี  
     รายละเอียดของบทความวิชาการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 2 

กล่าวถึงงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับงานวิจัยช้ินนี้  ส่วนที่  3 

กล่าวถึง การศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน 
ส่วนที่ 4 กล่าวถึงวิธีก าหนดโนบาย ส่วนที่ 5 กล่าวถึงผลลัพธ์
ที่ได้ และส่วนท่ี 6 กล่าวถึง การสรุปผลการวิจัย 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     ปัจจุบัน การศึกษาด้านการบริหารสินค้าคงคลังได้รับ
ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากสินค้าคงคลังเป็นตัวขับเคลื่อน
ส าคัญในโซ่อุปทาน จัดเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่ม
ทรัพย์สินหมุนเวียน การมีปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมจะ
ช่วยทั้งด้านการเพิ่มผลก าไรและลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ 
แนวคิดของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสินค้าคงคลัง
จะเริ่มจาก การพยากรณ์ความต้องการสินค้า วิธีการ
พยากรณ์เชิงคุณภาพทั่วไปที่นิยมใช้ เช่น การสอบถามจาก
ผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในองค์กร จากการศึกษา [1] พบว่า 
ยิ่งใช้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงขึ้น ส่งผลท าให้ค่าพยากรณ์มีความ
แม่นย ามากขึ้น และการพยากรณ์จากผู้มีประสบการณ์จะท า

ให้การพยากรณ์ระยะยาวให้ผลลัพธ์ที่แม่นย ามากกว่าการ
พยากรณ์ระยะสั้น นอกจากนี้  วิธีการพยากรณ์โดยการ
สอบถามจากพนักงานขาย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ทราบ
ความต้องการของลูกค้าได้ทันตามการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
พนักงานขายเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด จึงท าให้การ
พยากรณ์น่าเช่ือถือมากขึ้น [2]  ปัจจัยหลักที่องค์กรเลือกการ
ยอมรับระดับความแม่นย าจากค่าพยากรณ์ คือต้นทุนการถือ
ครองสิ นค้ าคงคลั ง  [3] ซึ่ ง เมื่ อการพยากรณ์มี ค วาม
คลาดเคลื่อนสูง จึงจ าเป็นต้องเก็บสินค้ามากขึ้นเพื่อรองรับ
กับความไม่แน่นอน ส่งผลให้มีต้นทุนการถือครองสินค้าเพิ่ม
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโอกาสที่จะเกิดการขาดแคลน
สินค้าลดน้อยลง และระดับการให้บริการลูกค้าก็จะมีค่า
สูงขึ้น เพราะมีสินค้ามากพอกับความต้องการ [4] จาก
การศึกษาในธุรกิจส่งออกช้ินส่วนประกอบรถยนต์ ได้มีการ
วัดความคลาดเคลื่อนด้วยวิธี MAD ค่าที่ได้น าไปเป็นตัวแปร
หนึ่งเพื่อก าหนดค่าสต็อกเพื่อความปลอดภัย (Safety stock) 

เท่ากับ 1.25MAD [5] 

     ผลจากการพยากรณ์จะท าให้ทราบพฤติกรรมของสินค้า
แต่ละชนิด และท าให้ทราบความต้องการล่วงหน้าเพื่อใช้หา
นโยบายสั่งซื้อและจัดเก็บ [6] ทดสอบการสั่งซื้อวัสดุน าเข้า
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณการสั่งแบบประหยัด ปริมาณ
การสั่งแบบเต็มตู้  และปริมาณการสั่งแบบ ส าหรับการ
ทดสอบนโยบาย ประกอบด้วยระบบปริมาณการสั่งคงที่และ
ระบบรอบการสั่งคงที่ โดยพิจารณาจาก ข้อดีและข้อเสียของ
แต่ละวิธีก่อนการทดสอบ เช่น ระบบปริมาณการสั่งคงที่ จะ
เหมาะกับสินค้าท่ีมีราคาสูง ไม่ต้องการมีสินค้าคงคลังปริมาณ
มาก ในขณะที่ระบบรอบการสั่งคงที่จะเหมาะกับการจัดการ
สินค้าท่ีมีราคาไม่สูงสามารถเก็บสต็อกสินค้าได้มากกว่า และ
เหมาะกับการสั่งซื้อสินค้าแบบร่วม      
     ดังนั้น ในงานวิจัยช้ินนี้จึง น าเสนอการใช้วิธีพยากรณ์
ความต้องการสินค้าร่วมกับการหาวิธีการสั่งซื้อ ภายใต้ความ
ต้องการของลูกค้าและระยะเวลาน าแบบไม่คงที่ เพื่อน ามาใช้
ในการก าหนดนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังส าหรับธุรกิจนี้ 
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3. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
     โครงสร้างของธุรกิจซื้อมาขายไปในห่วงโซ่อุปทาน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้ผลิต (Vendor) ท าหน้าที่ผลิต
สินค้าหรืออีกนัยหนึ่งคือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจ าหน่ายจะ
ผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้กระจายสินค้า (Distributor) เป็น
ผู้จ าหน่ายเท่านั้น โดยจะจ าหน่ายไปยังลูกค้าปลายทางซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต (Manufacturer) เป็น
หลัก ดังแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
    

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการไหลของสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน 
 

3.1 ระบบการพยากรณ์สินค้าล่วงหน้า 
      ธรรมชาติของสินค้าเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดมีความต้องการ
แตกต่างกัน บางกลุ่มมีลักษณะแบบคงที่ สม่ าเสมอตลอดทั้ง
ปีและมีบางกลุ่มที่ความต้องการแบบที่ไม่สามารถทราบได้
ล่วงหน้า ด้วยลักษณะพฤติกรรมของออเดอร์ที่แตกต่างกันจึง
ไม่ได้ก าหนดวิธีพยากรณ์ที่ชัดเจน กระบวนการพยากรณ์เริ่ม
จาก ฝ่ายขายคาดการณ์ปริมาณความต้องการรวมทั้งปีของ
ลูกค้าทุกราย และประเมินโอกาสที่ลูกค้ารายใดจะเลิกสั่งซื้อ 
หรือวางแผนหาลูกค้ารายใหม่ หลังจากนั้นน าข้อมูลแบบราย
ปีมาหาค่าเฉลี่ยแบบรายเดือน ซึ่งพบว่า ตัวเลขที่ได้มักจะมี
ความคลาดเคลื่อนสูงมาก 
3.2 ระบบการสั่งซื้อและวางแผนการสั่งซื้อ 
     ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ถูกน ามาใช้วางแผนการ
สั่งซื้อ โดยการสั่งซื้อจะต้องค านึงถึงระยะเวลาน า (Lead 
time) ของสินค้าเนื่องจากสินค้าทุกชนิดน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศทางเรือ และต้องค านึงถึงระดับสต็อกเพื่อความ
ปลอดภัย (Safety stock) เนื่องจากอาจเกิดความไม่แน่นอน
ในการเดินเรือและความต้องการมีความผันผวนในบางช่วง 
แผนการสั่งจะถูกค านวณแบบรายเดือน ผู้วางแผนการสั่งซื้อ

จะทบทวนการสั่งทุกต้นสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อให้สินค้า
ถูกส่งในต้นสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป  
3.3 ประสิทธิภาพในปัจจุบัน 
     ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ดังรูป
ที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 
(วัน) ระหว่างปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ซึ่งการที่รอบ
ระยะเวลาการหมุนเวียนสินค้ามาก แสดงให้เห็นว่าธุรกิจไม่
ต้องน าเงินลงทุนไปจมกับสินค้าคงคลังมากจนเกินไป แต่จาก
ข้อมูลบ่งช้ีว่า อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2558 
และพบว่า สินค้าบางรายการ มีอัตราการหมุนเวียนสูง
มากกว่า 60 วัน ซึ่งคาดหวังไว้เพียง 30 วันเท่านั้น สาเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันต้องเก็บสินค้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการและสามารถตอบสนองลูกค้าให้ได้เร็วที่สุด 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มเก็บ
สินค้าไว้มากเกินความจ าเป็น และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น 

 
รูปที่ 2 อัตราการหมุนเวยีนสินค้าคงคลัง (วัน) 

ตารางที่ 1 สรุปนโยบายปัจจุบัน 
ระบบ นโยบายปัจจุบัน 

การพยากรณ ์ หาค่าเฉลี่ยแบบรายเดือนจากยอดขายทั้งป ี

การสั่งซื้อและ
วางแผนการ
สั่งซื้อ 

ใช้ระบบรอบการสั่งคงที่ ความถี่ทุกเดือน 
การสั่งซื้อแบบไม่เต็มตู ้
การสั่งซื้อไม่ค านึงถึงต้นทุน 
ใช้การประมาณสินค้าส ารอง 

4. วิธีก าหนดนโยบาย 
4.1 การพยากรณ์ความต้องการสินค้า 
     เทคนิคการพยากรณ์ที่เลือกใช้ในงานวิจัย คือ การใช้วิธี
แบ่งปริมาณยอดขายรายปีที่ได้รับจากฝ่ายขายหารด้วย 2 
เพื่อดูความเท่ากันระหว่างยอดขายครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง 

 -
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โดยความเท่ากันนี้ จะยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน ≤ 15% 
การพยากรณ์จะใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558 ซึ่ง
ผลลัพธ์สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปริมาณยอดขาย
ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังเท่ากัน กลุ่มนี้จะถูกทดสอบต่อด้วย
การใช้วิธีแบ่งปริมาณยอดขายในหน่วยเวลาที่เลก็ลง กล่าวคือ 
ทดสอบความเท่ากันแบบไตรมาส จากการน าปริมาณ
ยอดขายรวมทั้งปีหารด้วย 4, ทดสอบความเท่ากันแบบราย
สองเดือน จากการน าปริมาณยอดขายรวมทั้งปีหารด้วย 6 
และทดสอบความเท่ากันแบบรายเดือน จากการน าปริมาณ
ยอดขายรวมทั้งปีหารด้วย 12 และใช้เกณฑ์ยอมรับค่าความ
คลาดเคลื่อน ≤ 15% เช่นกัน  
     อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มปริมาณยอดขายครึ่งปีแรกและครึ่งปี
หลังไม่เท่ากัน การพยากรณ์จะใช้หลักพาเรโต 80/20 โดย
ลูกค้ากลุ่ม  A จะใช้วิธีให้ฝ่ายขายขอตัวเลขความต้องการ
สินค้าล่วงหน้าจากลูกค้า และลูกค้ากลุ่ม B จะใช้วิธีหาค่า 
เฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558 เมื่อ
ได้รูปแบบการพยากรณ์ของสินค้าแต่ละรายการแล้วจึงน าไป
ทดสอบกับข้อมูลจริงของปี พ.ศ.2559 วัดความคลาดเคลื่อน
ด้วยวิธี MAPE (ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน ≤ 15%) และ
วัดด้วยวิธี MAD 
4.2 การก าหนดนโยบาย 
     การก าหนดนโยบายสั่งซื้อ จะใช้ระบบรอบการสั่งคงที่ 
รอบการสั่งหาได้จาก การเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ที่ให้ผล 
MAPE น้อยที่สุด เช่น ค่าพยากรณ์ที่ดีท่ีสุดเป็นแบบรายเดือน 
รายสองเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี แล้วจึงก าหนด
รอบการสั่งให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้ ดังนั้นช่วงเวลาออก
ค าสั่งซื้อจะเท่ากัน แต่ปริมาณการสั่งแต่ละรอบจะต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในแต่ละรอบซึ่งได้จากข้อมูล
การพยากรณ์ ดังสมการ (1) 
ปริมาณการสั่งในแต่ละรอบสามารถค านวณได้จากสมการ 
  Q = OUL − IOH                      (1) 
โดยที่ระดับคงคลังเป้าหมายสามารถค านวณได้จากสมการ 
  OUL =  

L+T
+ SS          (2) 

     จากสมการ (2) ระดับคงคลังเป้าหมายค านวณจากความ
ต้องการสินค้าระหว่างรอบ รวมกับ ปริมาณสินค้าคงคลัง
ส ารอง ซึ่งความต้องการสินค้าระหว่างรอบได้มาจากวิธี

พยากรณ์ที่พัฒนาขึ้น  ภายใต้ความผันผวนของความต้องการ
สินค้าและความไม่แน่นอนของระยะเวลาน า ซึ่งความผันผวน
ของความต้องการหาได้จาก การประมาณค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ เท่ากับ 
1.25MAD และก าหนดระดับการให้บริการที่ 99% ดังนั้น
สามารถค านวณหาปริมาณสินค้าส ารองได้จากสมการ (3)
 

            SS =  Z√(L̅ + T)(1.25MAD)2 + d̅2σL
2            (3)

     
ก าหนดให ้ Q=ปริมาณการสั่ง, OUL=ระดับคงคลังเป้าหมาย, 
IOH=สินค้าคงคลังคงเหลือ ณ เวลา t, SS=ปริมาณสินค้า
ส ารอง, Z=ค่าระดับความเช่ือมั่นที่ 99%,  µL+T=ความ
ต้องการสินค้าระหว่างรอบม,  �̅�=ความต้องการสินค้าเฉลี่ย 

𝜎𝐿=ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาน า,  L̅=ระยะเวลาน า
เฉลี่ย, T=รอบการสั่ง 

     นโยบายการสั่งจะใช้วิธีสั่งเป็นแบบเต็มตู้ และแบบร่วม 
แบ่งการทดสอบเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 : สินค้าที่สั่ง
จะถูกส่งพร้อมกันทั้งหมด และรูปแบบที่ 2 : สินค้าที่สั่งจะ
แบ่งส่ง 2 ครั้ง คือ เดือนแรก1 ครั้งและเดือนถัดมาอีก 1 ครั้ง 

     นโยบายทั้งหมดจะถูกทดสอบกับข้อมูลจริงของปี พ.ศ.
2559 บนโปรแกรม Microsoft Excel 2013® 
5. ผลการทดสอบ     
     จากการทดสอบการพยากรณ์ความต้องการสินค้า ด้วย
วิธีหาค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหมาะสมร่วมกับการวิเคราะห์
ลูกค้าแบบพาเรโต ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 พบว่า
การพยากรณ์รูปแบบใหม่ ท าให้ค่าการพยากรณ์มีความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียง 10% หรือมีความแม่นย าเฉลี่ย 90% 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 27% 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลความคลาดเคลื่อนด้วยวธิี MAPE 

รหัส แบบเดิม แบบใหม ่ การปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 37% 10% 27% 
     ผลจากการพยากรณ์ท าให้ทราบรอบการสั่งของสินค้าแต่
ละรายการตามระยะเวลาที่เหมาะสมจากการเปรียบเทียบค่า 
MAPE แล้วจึงแบ่งกลุ่มการสั่งออกเป็นแบบเต็มตู้และแบบ
ร่วม โดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการทั้งปีร่วมกับรอบ
การสั่งที่ต้องตรงกัน ผลการจัดกลุ่มแสดงดังตารางที่ 3    
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     จากผลการจัดกลุ่ม พบว่า สินค้า CR18 มีปริมาณความ
ต้องการสินค้าทั้งปีน้อยมาก จึงน าไปสั่งซื้อร่วมกับ CR19 
เนื่ อ งจากมี รอบการสั่ ง แบบรายไตรมาส เหมื อนกั น 
นอกจากนั้น สินค้า CR21 และ CR23 สามารถใช้การสั่งซื้อ
แบบร่วมได้เช่นกัน เพราะ CR21 มีปริมาณการใช้ทั้งปีน้อย
และเนื่องจาก CR23 มีรอบการสั่งทุกเดือน ดังนั้นจะต้องมี
รอบการสั่งที่ตรงกับ CR21 
     เนื่องจากมีสินค้า 3 รายการ คือ CR16, CR18 และ CR19 
ที่ผู้ขายก าหนดปริมาณขั้นต่ าส าหรับการสั่งเต็มตู้ 20 และ 40 
ฟุต ทั้งนี้เพราะบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเป็นแบบถังเรียงกันบน
พาเลท จึงสามารถวางซ้อน 2 ช้ันในตู้เดียวกันได้ ดังนั้น
ปริมาณขั้นต่ าที่ผู้ขายก าหนด จึงเป็นปริมาณที่ยังไม่ได้วาง
ซ้อนกัน ส่วนสินค้าชนิดอื่น บรรจุภัณฑ์เป็นแบบถุงวางซ้อน
กันบนพาเลท ไม่สามารถวางซ้อนกันได้ ผู้ขายจึงก าหนด
ปริมาณการสั่งต้องเต็มตู้เท่านั้น 
     จากผลการทดสอบส าหรับการสั่งซื้อแบบเต็มตู้  ทั้ง
รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 พบว่า นโยบายรูปแบบที่ 2 
สินค้าทุกรายการมีต้นทุนรวมลดลงมากกว่ารูปแบบที่ 1 เมื่อ
เทียบกับวิธีปัจจุบัน แต่มีสินค้า CR16 ที่ไม่สามารถทดสอบ
รูปแบบที่ 2 ได้ เนื่องจากสั่งซื้อเพียง 1 ตู้จึงไม่สามารถแบ่งส่ง
ได้  นอกจากนั้นสินค้า CR20 เมื่อใช้รูปแบบที่ 1 พบว่ามี
ต้นทุนรวมสูงกว่ารูปแบบเดิม เนื่องจากต้นทุนการจัดเก็บเพิ่ม
สูงขึ้น ดังนั้น จะใช้นโยบายรูปแบบท่ี 1 กับสินค้า CR16 และ 
นโยบายรูปแบบท่ี 2 ใช้กับสินค้า CR17, CR20 และ CR22       
     ส าหรับการสั่งซื้อแบบร่วม จะไม่สามารถใช้การแบ่งส่ง
ตามรูปแบบที่ 2 ได้ จากผลการทดสอบ พบว่า การใช้
รูปแบบที่ 1 สามารถลดต้นทุนรวมได้ 42% เมื่อเทียบกับวิธี
ปัจจุบัน ดังนั้น จะใช้นโยบายรูปแบบที่ 1 ส าหรับการสั่งซื้อ
แบบร่วมกับสินค้า CR18, CR19, CR21 และ CR2 นโยบาย
ที่เหมาะกับสินค้าแต่ละชนิดแสดงดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 3 รูปแบบการส่ังซ้ือ  

รหัส รอบการสั่ง 
(เดือน)  

ระยะ 
เวลาน า  
(เดือน) 

ความ
ต้องการ

ทั้งปี 

การสั่งซื้อ 

CR16 3 1.3 64,200 
แบบเต็มตู้ CR17 3 1.3 205,000 

CR20 6 2.5 18,220 

CR22 6 2.5 16,790 
CR18 3 2.5 3,420 

แบบร่วม 
CR19 3 2.5 44,700 
CR21 2 2.5 5,990 

แบบร่วม 
CR23 1 2.5 39,150 

 

     เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนรวมของทุกสินค้า โดยต้นทุนรวม
คิดจากต้นทุนการสั่งรวมกับต้นทุนการเก็บ ดังสมการ (4), (5) 
ต้นทุนการเก็บ = %ค่าจัดเก็บต่อปี x สินค้าคงเหลือเฉลี่ยต่อ   
           ปี x ราคาสินค้าต่อหน่วย           (4) 
ต้นทุนการสั่ง  = (จ านวนตู้ 20 ฟุต x ค่าใช้จ่ายต่อตู้) + 
           (จ านวนตู้ 40 ฟุต x ค่าใช้จ่ายต่อตู้)     (5) 
ตารางที่ 4 สรุปนโยบายที่พัฒนาขึ้นใหม่เปรียบเทียบกับปัจจุบัน 

รหัส นโยบายปัจจุบนั นโยบายทีพั่ฒนาขึ้นใหม่ 
CR16 สั่งซื้อแบบเต็มตู ้ สั่งซื้อแบบเต็มตู ้
CR17 สั่งซื้อแบบเต็มตู ้ สั่งซื้อแบบเต็มตู้และแบ่งส่ง 
CR18 สั่งซื้อแบบไมเ่ต็มตู ้ สั่งซื้อร่วม 
CR19 สั่งซื้อแบบไมเ่ต็มตู ้ สั่งซื้อร่วม 
CR20 สั่งซื้อแบบไมเ่ต็มตู ้ สั่งซื้อแบบเต็มตู้และแบ่งส่ง  
CR21 สั่งซื้อแบบไมเ่ต็มตู ้ สั่งซื้อร่วม 
CR22 สั่งซื้อแบบไมเ่ต็มตู ้ สั่งซื้อแบบเต็มตู้และแบ่งส่ง  
CR23 สั่งซื้อแบบไมเ่ต็มตู ้ สั่งซื้อร่วม 

     
โดยใช้นโยบายที่ได้พัฒนาขึ้น จากตารางที่ 5 พบว่า สามารถ
ลดต้นทุนรวมได้ 45% โดยที่สามารถลดต้นทุนการสั่งได้ 
21% เนื่องจากนโยบายปัจจุบันมีการสั่งแบบ LCL ส่งผลให้
ต้นทุนการสั่งสูงดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นการสั่งแบบเต็มตู้และ
แบบร่วมจึงสามารถช่วยลดต้นทุนลงได้ นอกจากนั้นยัง
สามารถลดต้นทุนการเก็บได้ 52% เป็นผลจากการพยากรณ์
ที่แม่นย ามากขึ้นจึงช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังลงได้ และมี
อัตราการเติมเต็มสินค้า 100% ทุกรายการ  
ตารางที่ 5 ต้นทุนรวมระหว่างนโยบายปัจจุบันกับนโยบายที่พัฒนาขึ้น 

ต้นทุน นโยบายปัจจุบนั นโยบายที่พัฒนา 
ต้นทุนการสั่ง 1,008,990 795,824 
ต้นทุนการเก็บ 3,115,461 1,489,355 
ต้นทุนรวม 4,124,451 2,285,179 

การปรับปรุง 45% 
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 เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าสินค้าคงคลังเทียบกับ
ยอดขาย ดังรูปที่ 3 พบว่า นโยบายที่พัฒนาขึ้นสามารถลด
อัตราส่วนมูลค่าสินค้าคงคลังต่อยอดขายได้ทุกรายการ  และ
จากรูปที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบปริมาณสินค้าคงคลังสิ้นงวด
ในแต่ละเดือน ระหว่างการใช้นโยบายปัจจุบัน (เส้นประ)กับ
การใช้นโยบายที่พัฒนาขึ้น (เส้นทึบ) พบว่าสินค้าเกือบทุก
รายการ มีปริมาณสินค้าคงคลังสิ้นงวดลดลงจากเดิมชัดเจน  

 
รูปที่ 3 อัตราส่วนมูลค่าสินค้าคงคลังต่อยอดขาย 

 

 
 รูปที่ 4 ปริมาณสินค้าคงเหลือสิ้นงวดในแต่ละเดือน 

6. สรุป 
     การใช้วิธีการพยากรณ์ที่พัฒนาขึ้นท าให้ค่าการพยากรณ์
มีความแม่นย าเฉลี่ย 90% เพิ่มขึ้นจากเดิม 27% และผลลัพธ์
ที่ได้จากการพยากรณ์ไปใช้ร่วมกับการหานโยบายการสั่งซื้อ
และจัดเก็บแบบระบบรอบการสั่งคงที่  พบว่านโยบายที่
พัฒนาขึ้นสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อและจัดเก็บเฉลี่ยลงได้ 
45% และยังคงสามารถตอบสนองต่อลูกค้าที่ระดับการ
ให้บริการ 99% 
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Abstract 

Currently, developing Thai industry to be strong and sustainable among economic development 
with severe and high competition in today world and near future is considered as the important mission 
because industry has been playing the important role in driving Thai economy from the past to present. 
Drinking water industry is important and plays the important role in Thailand because drinking water is the 
important and necessary factor of human consumption. Especially, urban lifestyle of big city causes 
changing of consumption behavior turning people to pay much attention on health. Consequently, 
bottled water business grows quickly. In addition, the opportunities of drinking water business operation 
are still in high level because expansion of drinking water industry is quite high due to various factors upon 
economic and industrial development.   
 Activities in the form of games have been performed extensively for applying to various 
dimensions of knowledge modernly as well as emphasizing on developing some elements for measuring 
utilization, evaluating efficiency, improving and enhancing efficiency of organizational operation. Moreover, 
some parts are also related to actual technical training. Although they are different, the major objectives 
of this game are to adjustment and practical usage. The format of this game is possible risk insurance that 
will be beneficial on expenses reduction, damage insurance, cost reduction, and efficient management of 
money spending. Subsequently, the outcomes of occurred damage are evaluated by using damage 
evaluation when there is any occurred risk. In addition, it is also able to be prevented through risk 
insurance which is ranged in various levels. There may be many players joining this game giving different 
outcomes. The results of this research showed that integrating model games (that are practically tested 
with certain format) with risk management is able to be used as the guidelines of risk management, 
situation analysis process, risk prevention, and decision making on each situation.    
Keywords: Risk management; Game-based learning; risk identification; risk analysis; 

 

1. Introduction 
       "Risks" are in everyday life of every human 
being. Understanding the meaning of risk is to be 
able to manage those risks and to build a 

knowledge base. Generally, the pattern of risk 
management usually varies with the supply chain. 
Risk management can be categorized as Step 1: 

Identifying and classification risks in the organization.  
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To identify the cause of the risk and its potential 

impact, reduce the chance of mitigation, and take 

advantage of the risks. Step 2 Risk Assessments. 

Discuss the causes of current control effects and 

the effectiveness of that control. Step 3 Risk 

management. Risk acceptance, Risk control 

Opportunity from risky situations. Step 4 Risk 

management plan. Risk sequence for action, Action 

plan for risk control. Step 5 Reporting and 

Reviewing. To keep track of whether the risk 

pattern changes. And to ensure that risk 

management still work. The purpose of risk 

management. To achieve the results of the 

organization to meet the objectives and goals. 

Awareness, understanding and understanding of 

risks in various fields. When an organization 

understands the supply chain and analyzes 

potential risks. It can carry out an effective risk 

management program with supplier partners. And 

the logistics service provider. Presenting a game of 

risky situations. It helps the learner perform better. 

And help to motivate thinking, analyze the 

situation better, and show that the game has the 

potential to increase student interest. And can 

support learning activities. The purpose of this 

research is to provide knowledge, risk 

management, risk modeling, and supply chain risk 

management in game play because there are a 

variety of different types of risk management. 

Widely Thus, the role of risk-based game play in 

the supply chain is another option that can be 

adapted to the situation. The results of this 

research can be used as a guideline for risk 

management, understanding and analytical 

processes. The hedging situation as well as the 

help in making decisions in different situations. 

Literature is reviewed in section 2. Game-Based 
Activities and described in section 3. Observations 
and limitations discuss in section 4. Lastly, the fifth 
section concludes this paper. 
 
2. Literature Review 

   Risks analysis is the process which strives to 
converse identified risks into decision-making 
information [1]. Therefore, the stakeholders can 
prioritize and management them adequately. 
Common techniques which are usually 
implemented in this process are the calculation of 
risk exposure and risk matrix. 

 

Fig. 1. Risk management life cycle [1]. 

         
       Organizations may want to assess risk through 
a risk chart. The plot will be of the event as shown 
in Figure 2. The entrepreneur may find the risk to 
be low or such a limited opportunity as they do 
not guarantee additional treatment or 
consideration. [2] Those of greater probability or 
turnover may want to reduce the number of 
buffers. (Such as the use of multiple suppliers) or 
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other mechanisms of risk avoidance or elimination. 
Such mechanisms may wish to reduce the 
probability of the period. Or the results of risky 
 activities.  
 

 
Fig. 2. Risk management life cycle [2] 

 
     Game-based software engineering workshops 
can be classified into two types [3].  Firstly, 
traditional games involve games which use 
traditional tools such as papers, pencils, scissors 
and cards. The second type includes computerized 
games which are played through computer 
devices.  Undoubtedly, the two different types of 
workshops have their own advantages and are 
suitable in certain settings. 
        Beer Game The risk management activity of 

simulation games is about managing internal 

organization. Beer games are trying to emulate real 

business. What the player has to do is to 

adequately respond to the customer's needs and 

order from the sender. By making inventory low. 

And no outstanding item currently, beer game is 

used as a training tool to gain a better 

understanding of the meaning. And understand the 

supply chain. It is understandable that supply 

chains are not new. But it has been in the industry 

since the past. Only now is more important. 

Because supply chains are an important 

mechanism for managing the industry today. [4]  

 

3. Game-Based Activities 

       The main purpose of the game is to simulate 

the risk situation in the organization. Analyze 

potential risks Practice cost management from risk 

insurance. Players can gain knowledge and 

guidance on risk management.[5] The format of the 

game can be described as follows. Game features 

include:  

1. Examples of risks that occur within an 

organization. 2. The potential of risk 3. Form and 

cost of insurance for risk insurance 4. The amount 

of credit available to manage the risk. 

Examples of gaming are as follows. 

    One company is inevitably exposed to risks. The 

deal with the risk can be managed by hedging. 

There are three forms of risk insurance: 

1. Prevent 20% 2. Prevent 50% 3. Prevent 100% 

Each level of hedging will cost differently. Just as 

the chances of risking are the same. The company 

must take into account both the cost of risk and 

the cost. Include the cost of coverage to cover. 

The risk is divided into times. Each may last up to 

6 months or a year, depending on the situation. 

The game can have multiple testers. To distinguish 

the difference in thinking. Include individual 
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decisions in each organization and demonstrate 

effective management options. The Researcher 

tried to bring the game to Dew Drop Company trial 

with bottled water Chiang Mai Province. Dew Drop 

is a company that produces bottled water for 

more than 40 years. 

 

Table 1 Examples of simulation games for risk management in supply chains. 

 
Group………………………………………………………. 
 

 
Mitigation Costs 

Risks Expected 
Impact 

Likelihood Method A 
(100% Prevention) 

Method B 
(50% Prevention) 

Method C 
(20% Prevention) 

Production Risk 
Risk from 
fluctuations in 
prices of 
commodities and 
raw materials. 

1,000,000 A 300,000 200,000 100,000 

Risks from 
increasing 
capacity 

1,000,000 B 200,000 100,000 50,000 

The risk that the 
product is not 
standard. 

 
20,000,000 

 
D 

 
3,000,000 

 
2,000,000 

 
1,000,000 

Risk of reliance 
on raw material 
procurement. 

2,000,000 B 500,000 250,000 100,000 

The risk of 
dependence on 
distributors both 
in and out of the 
country. 

1,000,000 B 200,000 100,000 50,000 

Service Risk 
Employees lack 
of work skills 

1,500.000 B 200,000 100,000 50,000 

The risk of 
eliance on 
external 
transportation 
companies. 

500,000 A 100,000 70,000 30,000 
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Table 1 describes the potential risks (Risks). 

Expecting impacts The likelihood of this is A, B, C, 

D, respectively. Mitigation costs. For example, the 

cost of each group is 5,000,000 Baht. Each group 

must manage the expenses well. There are many 

risks. And yet, the round may be at risk of 

duplication. 

 

4. Observations and limitations 

       The game identifies risks in products and 

services to increase difficulty. And the challenge of 

playing more and more of the players. Because 

these two risks are different. And the chance of 

birth is also different. The game has been 

collected from bottled water plants because it is a 

high growth industry. To major each entrepreneur 

has different strengths, such as: Natural mineral 

water or certified by an international organization 

or packaging differences. The problem or risk 

involved in getting into the game is. Is to make 

known prevention problems. Or better risk for the 

organization. The game time is not very long. The 

game is flexible. If we find out the current 

problems of the organization can be identified in 

the game. From the flexibility that it allows us to 

play the game is unlimited. And can risk the 

amount of risk as needed. Depending on the 

amount of the insurance. The game gives us a 

clearer picture of the problem. Makes the operator 

or gamer spot flaws and can fix them. But the 

game has limited data on the supply chain. To 

integrate with other supply chains, new risk 

information is required. 

 

5. Conclusion 

      This paper presents a risk management, risk 

identification, risk analysis mix to Game-based 

learning. From the theory of supply chain 

management. Risk Management and Risk 

identification techniques are aimed at identifying 

the risks that occur within the supply chain of the 

bottled water company. Analysis of hypotheses, 

analysis of potential consequences. And the effect 

is both monetary and non-monetary. 
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Abstract 

A national beverage manufacturing company was chosen as a case study. Due to there are 
several distribution centres across nation, each distribution centre was managed in its own way, lead 
to various standards and effect to logistic cost.  The objective of this study is to identify resources and 
outsourcing services that considered to be the most effective cost and quality for the selected 
distribution center which is located in Burirum. The results derived from the study will be used as a 
prototype to implement in other distribution centers across country. The collected data in 3 months 
period showed that the customer consumption has high volatility (mean 210, SD.122.51). The 
alternatives of distribution centre’s improvement is classified into 2 main parts which are (1) the 
improvement of internal factors which implied of the utilisation of resources in distribution process, 
mainly focus on forklift, trucks and outsourcing services (2) the improvement of external factor which 
is subjected to minimize the high volatility of customer consumption. The results of this study can 
deduct 50% of forklift, and 82.7% of outsource usage. The overall operation cost can be reduced 
around 623,000 baht within 3 months of studying period.  The result also can be use a guideline for 
further implementing to other distribution centre. 

Keywords:  Distribution Centre, Resource utilization, distribution, beverage industry 

1. Introduction  
1.1 Background of the research 

Study of Atchavarattavorn (2015) [2] 
showed that logistic cost is a significant portion of 
sale value, which is 8.06% in year 2013.  Logistic 
cost can be categorized into three main 
components which are inventory holding cost, 

transportation cost and administrative cost. In 
beverage business, there are many main factors 

which need to be concerned. To be more specific, 
this study would like to define beverage products 
as liquid consumable products with limited 
product life; for example green tea, club soda, 
carbonated drink, beer, and alcoholic drink. 
Beverages are canned and bottled consumable 
products, which can be consumed and purchased 
in everyday life. Report of the National food 
institute (2015) [6], Figure 1, showed the demand 
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during 1994 to 2009 had increased continuously in 
Thailand, which provide possibility to beverage 
companies in expanding their sale volume and 
competitiveness by mass production. 

 
Figure 1 Food and Beverage industry of Thailand 

 
1.2 Case company 

This case study starts from one of 
beverage logistic company, which is a subsidiary 
company of one of a major beverage company in 
Thailand. Role of this logistic company is providing 
supply chain services to main company and 
related subsidiaries, such as transportation, 
replenishing, warehousing and inventory 
management. Inventory in Distribution Centre will 
be used as replenishing stock for smaller 
warehouse within region, which is called “Sale 
Office Warehouse (SOW)”. The amount will be vary 
based on sale volume of each SOW. By this 
system, DC can control stock level in each area, 
arrange product within region with equal quality 
and expiration date, and also reduce dead stock in 
location during low sale volume period. Each DC 
will deliver products by their own fleets, prioritized 
by stock level and customer requirements. 

 

 
Figure 2 Distribution channel of SOW 

3. OBJECTIVES OF RESEARCH 
The first objective of this study is to find 

solution that can match required performance 
level with minimum requirement of equipment. 

Following by the second objective, which 
intends to apply the model to simulate effect of 
change in sale volume to predict impact to overall 
performance of distribution system. 

 
4. SCOPE OF STUDY 

The purpose of this study is mainly to find 
optimal solution of investment in Sale Office 
Warehouse (SOW), which is company’s frontier 
warehouse before customer. The scope of this 
study will include only investment on warehouse’s 
equipment, which are forklift and outbound truck, 
compare to customer responsiveness. SOW’s 
responsibility does not include inbound 
management and customer demand, which are 
out of the scope. The scope of study will use data 
from one of SOW, which is located in Burirum.  

The condition of workplace will be 
simulated based on current working situation. The 
demand of customer will generate from actual 
sale volume in previous year. The simulation will 
also study effect of priority of inbound and 
outbound fleet. 

The input factors of this study are amount 
of Forklift, 10 wheeler outbound truck, 6 wheeler 
outbound truck and volume of daily sale 
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Expected output factors from this study 
are on-time delivery performance and total fixed 
cost of warehouse equipment. 

 
 
 

5. LITERATURE REVIEW  
Due to globalization era, information can 

be communicated and transferred between 
continents within single second. It gives 
opportunity for marketing and advertising 
consumer product to expand their customer base 
with rapid speed. However, possibility and time 
duration of delivery product to the customer are 
also other lethal criteria to support sale. 
Distribution will reflect directly to important 
characteristic of product, which can be detected 
by consumer; for example, life cycle of product, 
damaged package, and retail price of product. The 
delivery cost will be calculated and added back to 
retail price, which is the price paid by customer. 
Main income of the company will be highly 
impacted from Price-sensitive customer, whose 
purchase product on condition of price rather than 
brand of the same product category. It becomes 
Trend for food and beverage distribution business, 
(Lewis 2016) [6], to apply new approach to reduce 
warehousing cost. 

Those are some new approach to reduce 
logistic cost, especially labor cost which is quite 
high in US. , compared to other countries. 

To reduce cost of logistic, there are many 
approaches depend on specific scope of study. 
The supply line is an integration of many 
components. Khataie, Defersha et al. (2010) [7] 
studied order management incorporating activity-

based costing. The study results that if company 
can negotiate or make some agreement with 
customer to rearrange customer demand, it can 
increase some profit margin about 15% in situation 
in this study.  

Physical condition of Distribution Centre is 
one of mast important factor needed to be 
considered, which related directly to transportation 
cost. The factors needed to be considered are 
transport management, fleet size, vehicle capacity, 
manufacturer, and age of vehicle (Andrejic, Bojovic 
et al. 2016) [1]. Geographic location of Distribution 
Centre is another factor needed to be considered. 
Hua, Hu et al. (2016) [4] studied via adaptive 
particle swarm method to determine optimal 
Distribution Centre and optimal structure of 
logistics network. While Hua, Hu et al. (2016) [4] 
studied mainly on location of distribution centre 
for optimal cost, Huq, Cutright et al. (2006) [5] 
suggested study based on both criteria of cost and 
customer responsiveness. This study simulated 
two-level warehouse inventory replenishment as a 
purpose of improving lead time of delivery product 
to customer. There is also another aspect to 
determine Activity-Based Cost in dimension of key 
account customer. This study classifies aggregated 
operation cost into activity based on each 
customer account. It suggests finding break-down 
marginal cost distributed to each customer of 
refrigerated warehouse business and compares it 
to unit revenue (Athikiat 2011) [3]. It can generate 
marginal profit of each customer and can be used 
to price negotiation for each contract. 

Most of studies, except Huq, Cutright et al. 
(2006) [5], concentrated on cost of supply chain 
but did not concern on delivery time to the 
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customer. Popular method used for studies are 
mathematics method which cannot reflect full 
effect of continuous variability of demand in real 
operational routine. The other disadvantages of 
ABC approach are expensive and time consuming 
which might not suit for small operation unit and 
medium-size business (Khataie, Defersha et al. 
2010) [7]. Because of these limitations, it might be 
too risky to implement actual methods for day-to-
day operation. Mathematics method is also lacked 
of flexibility to handle instability of demand, 
especially effect of back ordering and underutilized 
resource and handling equipment within 
warehouse.  
 
6. METHODOLOGY 

This study is focusing on finding optimal 
solution for various scenarios. The purpose of this 
study is to understand impact of cost on 
performance by simulation. If company can 
implement and control each factor, it will be able 
to get benefit from actual performance. However, 
there are some limitations to study when using 
other method such as risk and opportunity lost for 
actual implementation, limitation of analytical 
method because the method lacks of capacity to 
determine operation time and cycle time of 
operation within warehouse. Moreover, simulation 
method also provides visual object and provides 
more clear perception, especially bottleneck and 
queue. 

The study will put vary numbers of 
equipment of forklift and truck to simulation 
model by expected 2 main results which are 
acceptable customer satisfaction level (expected 

100% on time) and total fix cost related to forklift 
and truck.  

This study scopes down to related fix cost 
of forklift and truck. The number of variable cost 
will have no impact to total cost, which can be 
neglected; for example, fuel cost of forklift to 
move pallet will be varied by amount of pallet 
and have no impact on number of forklift in 
operation. 
 
7. RESOURCE MANAGEMENT WITHIN 
WAREHOUSE OPERATION 

Collected data from October to December 
2016 provided some information about pattern 
related to the actual daily activity of Burirum 
Distribution centre. All activity will operate based 
on the amount of daily demand. However, the 
collected data of daily demand in the last quarter 
of 2016 showed high fluctuate level of daily 
demand during that period. From Figure 3, the 
average demand from Oct-1 to Dec-30 is 210 
pallets per day, while standard deviation is 122.51. 

 

 
Figure 3 Daily demand of Burirum area 
 

After running simulation model, it shows 
information about actual operation in some 
important aspects. The model was controlled to 
generate result by varying truck and forklift’s 
amount and provide percentage of completed 
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delivery order.  The actual operation has basic 
target of 100% delivery level, thus any number of 
unfinished delivery order will be distributed by 
outsources, which have high marginal operation 
cost. Using high volume of outsource service can 
reduce fix cost and increase utilization of own 
truck by avoiding uncertainty of daily demand; 
without suitable controlling. On the other hand, it 
might results in low cost efficiency of operation, 
because outsource marginal delivery cost is the 
most expensive one among other options. 

The calculation table below shows figures 
of truck capacity, fix cost and variable cost of using 
10-wheel trucks, 6-wheel truck and those of 
outsourcing. The 10-wheel truck has the highest fix 
cost as well as highest delivering capacity but 
lowest variable cost. While hiring outsource can 
reduce burden of fix expense but have to spend 
higher on variable unit cost.   

The model was run based on condition of 
various factors which are amount of forklift (range 
1-5 units), amount of 10-wheel truck (range 1-20 
units) and amount of 6-wheel truck (range 0-1). 
The result from the model was generated into 200 
patterns to find the expected percentage of own 
fleet completed delivery to identify the most 
effective amount of forklift utilization.    

Figure 4 explains relationship of delivery 
level by own fleet vehicles and forklift utilization. 
By increasing amount of forklift will maximize own 
fleet delivery performance which will reduce cost 
spending on hiring outsource. Using more than one 
forklift will reduce number of outsourcing while 
using only one forklift leads to high volume of 
outsourcing. On the other hand, , the case of using 
one forklift can enable forklift utilization and 

reduce fix cost in term of forklift rental fee, but the 
lost occurs in term of delivery performance which 
will generate higher additional cost by using 
outsource to compensate non-delivery volume.  
 

 
Figure 1 Forklift Utilization 

 
Total operation cost of each combination 

will be calculated based on equation of total 
cost ,(equation 1). The related constant was listed 
by Table 1 to generate total cost in each scenario 
to identify optimum solution for actual demand 
from customer. 
 

 
 
 
 
Table 1 List of constant and variable 

 

Constant

F1a = Fix cost Forklift 

F1b = Fix cost forklift driver

F2a = Fix cost 6w truck 

F2b = Fix cost 6w driver

F3a = Fix cost 10w truck 

F3b = Fix cost 10w driver

V23 = Variable cost own fleet (6w and 10w)

V4 = Variable cost Outsource fleet

Variable

n = number of month

X1 = number of forklift

X2 = number of 6-wheeled truck

X3 = number of 10-wheeled truck

y23 = number of pallet delivered by own fleet

y4 = number of pallet delivered by outsource fleet

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡     =      𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡
+ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 =   n ∗ [(𝐹1𝑎+𝐹1𝑏)𝑋1+(𝐹2𝑎 + 𝐹2𝑏)𝑋2 
                               +(𝐹3𝑎+𝐹3𝑏)𝑋3] + (𝑉23𝑌23+𝑉4𝑌4) 

 

 (1) 
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After running simulation model of 200 

combination of variable, the optimum combination 
is (2,12,0); which are the conditions of 2 forklifts, 12 
10-wheel trucks, and 0 6-wheel truck. The amount 
of outsource volume is 1,021 pallet. Total cost is 
4,090,869.92 Baht; which reveal possible saving of 
624,532.60 Baht, compared to actual expense of 
4,715,402.52 Baht of 3 month period, shown on 
Table 2. Total cost of every solution is displayed in 
pattern of contour graph in Figure . 

 
Table 2 Comparison between actual and optimized 
condition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 Contour graph of total operation cost 

 
8. SENSITIVITY ANALYSIS FOR DEMAND 
CHANGING  

The warehouse of this case study is part of 
supply chain and functioned as a support unit for 
sale department. Amount of workload in 
warehouse should be varied to the same direction 
with growth of sale and marketing policy. The sale 

volume can be increased and decreased within 
short period of time, even daily. But resource 
investments in warehouse can not keep up with 
sale changing, because they are mostly long-term 
investment. Without investment planning in 
advance, it is impossible to response and support 
incremental sale. 

However, in general, most of national 
manufacturing companies always have target goal 
in sale volume in next 3 to 5 years as a purpose 
for financial analysis. The operation unit can use 
target goal of sale department as a clue to 
generate resource investment planning for 
warehouse operation. This study provides a 
sensitivity table varied by sale volume within range 
of +50% to -50%. This sensitivity analysis provides 
top-5 best solutions in each case scenario within 
range of demand. If management can match best 
solution to demand, it will generate most saving 
for the company. However, in some situation, the 
best solution might not be available, or some 
external factors might also influence to generate 
profit. 
 
 
9. SUMMARY AND SUGGESTION  

The thesis approaches case study by 
simulation model to simulate expected delivery 
performance in variable factors of 3 main 
warehouse equipments, which are forklift, 10-
wheel truck and 6-wheel truck. The model can be 
classified into 3 main parts, which are inbound, 
output and inventory. These main parts are 
combination of 8 minor process of Unloading, put 
away, pick up, loading, delivery time, returnable of 
inbound, returnable of outbound, and stamping. 

Actual 

condition

Optimized 

condition

Forklift 4 2

10w Truck 10 12

6w Truck 6 0

12,964.00        15,153.00        

3,210.00           1,021.00           

16,174.00        16,174.00        

4,715,402.52  4,090,869.92  

624,532.60      

13.24%

v

% saving

Outsource delivered

Total demand

Total opt cost

Saving

Equipment

own-fleet delivered

FL

1
0

w

54321

54321

20

15

10

5

20

15

10

5

>  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

<  

5400000 5550000

5550000 5700000

5700000

4200000

4200000 4350000

4350000 4500000

4500000 4650000

4650000 4800000

4800000 4950000

4950000 5100000

5100000 5250000

5250000 5400000

total cost

total operation cost
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The result from model can be calculated and it 
provides optimal solution in term of cost and 
performance. 

This thesis has achieved both objectives 
set to study about resource planning and cost 
optimization, while maintaining high quality of 
service level for distribution centre in beverage 
business. This study provides more understanding 
of warehouse management in term of equipment 
utilization and cost management refer to actual 
operation.  

The simulation model applying in this 
study can be implemented to other warehouses of 
the company due to there are similar conditions 
and operational procedures in each warehouse. If 
the simulation model generates optimal and cost 
effective result in the Burirum warehouse, there is 
high possibility to implement in other warehouses. 
Furthermore, the simulation model scopes only on 
local distribution centre, the regional and national 
distribution level might apply this simulation as a 
tool to study overall impact on the supply chain 
line. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคลังวัตถุดิบและลดระยะเวลาในการค้นหาวัตถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาภายในคลังวัตถุดิบพบว่า ภายในคลังวัตถุดิบมีวัตถุดิบหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมี
หลายขนาด มีการจัดวางวัตถุดิบปะปนกัน ซึ่งยังไม่มีระบบการจัดเก็บ ท าให้พนักงานใช้เวลานานในการค้นหาวัตถุดิบ 
ดังนั้น  จึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บโดยการท าการเก็บข้อมูลที่ต้องการภายในคลังวัตถุดิบและ
วิเคราะห์    หาสาเหตุ ท าการแยกประเภทของวัตถุดิบโดยใช้วิธี (Commodity System) ท าการตรวจสอบความถี่ที่มี
การหยิบใช้วัตถุดิบมากที่สุด และท าการจับเวลาจดบันทึกเวลาที่ได้จากการจับเวลา จากนั้นท าการจัดเก็บตามความถี่การ
หยิบใช้งาน และท าการก าหนดรหัสของวัตถุดิบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น  ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหา
วัตถุดิบได้ เมื่อท าการเปรียบเทียบเวลาก่อนและหลังการปรับปรุง พบว่าเวลาในการค้นหาวัตถุดิบลดลง จากเดิมที่ใช้เวลา 
103.74 วินาที/ครั้ง เหลือ 87.43 วินาที/ครั้ง 
ค าหลัก  คลังสินคา้,ลดเวลา,ค้นหาสินค้า,ควบคุมโดยสายตา 
 
Abstract 

The research aims to improve a raw material  inventory and shorten time for searching  
material.  Material are not well categorized, so that workers spend more time for searching specified 
materials. Therefore , this project propose to improve inventory system by collecting important data 
and analyze cause of the problem. A material categorization is done by Commodity system. Materials 
are inspected frequency of material usage and done time keeping. Then, Materials are stored by using   
determine ID of each material ,  in order to reduce searching time.  After the improvement was done , 
material searching time was reduced from 103.74 seconds per time to 87.43 seconds per time.  
Keywords:  Warehouse, Reducing Time, Products Search, Visual Control 
1. บทน า 
 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบมี
บทบาทที่ส าคัญมากในการช่วยพัฒนาและปรับปรุง ในเรื่อง
การจัดหาวัตถุดิบให้ เพียงพอต่อการผลิต  การจัดการ

คลังสินค้าหรือวัตถุดิบ เพื่อจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายต่อสินค้าและวัตถุดิบ 
ที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้า บริษัท เครื่องเย็นสแตนเลส    
แปดริ้ว จ ากัด เป็นบริษัทท่ีผลิตและท าห้องเย็นติดตั้งรถ จาก
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การวิจัยพบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและติดตั้งห้องเย็นนัน้มี 
จ านวนมาก ภายในคลังวัตถุดิบยังขาดการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ท าให้วัตถุดิบภายในคลังถูกจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ  ไม่
มีป้ายรหัสวัตถุดิบและการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บไม่ชัดเจน 
ปัญหาส่วนใหญ่จะท าให้เกิดความลา่ช้าในการค้นหาวัตถุดิบที่
ถูกวางอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ท าการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและลดระยะเวลาในการ
ค้นหาวัตถุดิบภายในคลังของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งานของคลังวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ทฤษฎีที่ใช้ในการด าเนินงาน 
2.1 แผนภาพแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) [1] 
      แผนผังแสดงเหตุและผล(Cause and Effect 
Diagram) คือ แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
(Effect) กับสาเหตุ (Causes) ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์นั้นๆ จึง
ต้องมีการแจกแจงสาเหตุต่างๆ ออกมาให้ ชัดเจนเพื่อ
การศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจและการหาแนวทาง
แก้ปัญหา 
2.2 ทฤษฎกีารจัดเก็บ [2] 
 โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้ น
ออกเป็น 6 แนวคิดคือ  
 2.2.1 ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal 
System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึก
ต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบและสินค้าทุกชนิดสามารถ
จัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้าจัดเก็บนี้เหมาะส าหรับ
คลังสินค้าท่ีมีขนาดเล็กมีจ านวนสินค้าหรือ SKU น้อย 
 2.2.2 ระบบการจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว
(Fixed Location System) ทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่ง
จัดเก็บที่ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้วซึ่งการจัดเก็บรูปแบบนี้
เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็กมีจ านวนพนักงานที่
ปฏิบัติงานไม่มากและมีจ านวนสินค้าหรือจ านวน SKU ที่
จัดเก็บน้อย 
 2.2.3 ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า      
(Part Number System) รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้
รหัสสินค้า (Part Number) การเก็บแบบใช้รหัสสินค้านั้นจะ
มีล าดับการจัดเก็บเรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 

นั้นจะถูกจัดเก็บก่อนรหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น 
 2.2.4 ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า
(Commodity System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตาม
ประเภทของสินค้า (Product Type) มีการจัดวางสินค้าใน
กลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ต าแหน่งที่ใกล้กัน
 2.2.5 ระบบการจัดเก็บที่ไม่ก าหนดต าแหน่งตายตัว
(Random Location System) เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้
ก าหนดต าแหน่งตายตัวท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูก
จัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้าแต่รูปแบบการ
จัดเก็บแบบนี้จ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
และติดตามข้อมูลของสินค้า 
 2.2.6 ระบบการจัดเก็บแบบผสม(Combination 
System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของ
รูปแบบการจัดเก็บในข้างต้นโดยต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะ
มีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสินค้าชนิดนั้น ๆ 
 
2.3 การศึกษาเวลา [1] 
 การศึกษางานเป็นวิธีที่การที่ใช้กันอย่างกว้างขวางใน
อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ การศึกษา
เวลาเคลื่อนที่(Time And Motion Study)การศึกษางาน 
(Work Study)เป็นค าที่ใช้แทนวิธีการต่างๆ จากการศึกษา
วิธีการท างาน และการวัดผลงาน 

2.3.1 การศึกษาเวลาโดยตรง การศึกษาโดยตรงเป็น
เทคนิคการวัดผลงานอย่างหนึ่งโดยผู้ที่ท าการวัดผลงานไปดู
การปฏิบัติงานของคนงานและจับเวลาในการท างานนั้นด้วย
นาฬิกาจับเวลา 

2.3.2 การศึกษาจับเวลาโดยตรง นอกจากท าให้ทราบ
เวลาที่ใช่ในการท างานนั้นๆ แล้วยังสามารถน าไปหาเวลา
มาตรฐานของงานนั้น และยังสามารถท างานแล้วเสร็จด้วย
อัตราการท างานปกติตามวิธีการที่ก าหนดให้ เรียกว่า เวลา
มาตรฐาน การศึกษา 

2.3.3 การศึกษาเวลา คือ การหาเวลาการท างานโดย
คนงานท่ีเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมวิธีการท างานนั้นมา
อย่างดี สามารถท างานแล้วเสร็จด้วยอัตราการท างานปกติ
ตามวิธีการที่ก าหนดให้ เวลานี้เรียกว่า เวลามาตรฐาน 
2.4 องค์ประกอบของเวลามาตรฐาน 
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      2.4.1 การเลือกพนักงานที่จะศึกษา การศึกษาเวลาโดย
อาศัยการจับเวลา มักมีผลโดยตรงต่อคนท างานทางด้าน
จิตใจ ดูว่างานที่ท านั้นถูกต้องตามวิธีที่ก าหนดไว้ด้วยอัตรา
ความเร็วใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ต้องการ 
      2.4.2 การแบ่งขั้นตอนงานออกเป็นงานย่อย งานย่อย 
หมายถึง หน่วยย่อยของงาน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนสามารถอธิบาย  
และจับเวลาได้  
      2.4.3 การสังเกตและจับเวลาท างานในแต่ละขั้นตอนใน
การบันทึกข้อมูล นาฬิกาที่ใช้จับเวลาใช้เป็นแบบวินาที  การ
จับเวลาของแต่ละงานย่อย   
      2.4.4 การก าหนดจ านวนครั้งที่ต้องจับเวลา การศึกษา
เวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลานั้นข้อมูลจะมีความคลาดเคลื่อน
อันเนื่องจากความแปรปรวนของงาน   
2.5 การก าหนดรหัสต าแหน่งที่จัดเก็บ 
      ท าได้โดยการสร้างระบบขึ้นมาใหม่โดยอาศัยโครงสร้าง
ของการวางอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาซึ่งได้แก่ตู้ช่องและ
ช้ันวางซึ่งจัดให้มีขึ้นส าหรับพื้นที่ เก็บรักษาสินค้าระบบ
ต าแหน่ง 
      2.5.1 การก าหนดโครงสร้างรหัสต าแหน่งที่จัดเก็บรหัส
ต าแหน่งที่จัดเก็บประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษร 9 หลัก 
ดังรูปที ่1 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงความหมายของรหสัต าแหน่งเก็บรักษาเป็น

ส่วนย่อย 

      2.5.2 การเรียงต าแหน่งเก็บในการเลือกสินค้าออกจ่าย
การให้หมายเลขเรียงตามล าดับของช่องที่หันหน้าออกสู่
ทางเดินทั้งช่องที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของทางเดิน
เป็นเลขคี่และเลขคู่นั้น 
      2.5.3 การแสดงหมายเลขประจ าต าแหน่ง รหัสต าแหน่ง
เก็บสินค้าเป็นส่วนย่อยตามที่กล่าวมานี้จ าเป็นต้องท า
หมายเลขตามทางเดินไว้ที่พื้นทางเข้าของทางเดินไว้ที่
ทางเดินเข้าของทางเดินนั้นหมายเลขประจ าช่วง 

      2.5.4 การก าหนดต าแหน่งเก็บตามขนาด ต าแหน่งที่
เก็บรักษาเป็นส่วนย่อยซึ่งเป็นตู้ที่มีช่องตู้เก็บที่เป็นช้ันและช้ัน
วางวัตถุดิบต้องมีเครื่องหมายบอกให้ทราบว่าเป็นขนาดใด
ปริมาตรของเนื้อท่ีเก็บรักษา 
      2.5.5 ป้ายประจ าต าแหน่งพื้นที่เก็บรักษาจ านวนย่อย
จะต้องมีป้ายสินค้าย่อยประจ าต าแหน่งเก็บป้ายนี้จะต้องมี
รายการหมายเลขประจ าสินค้าช่ือสินค้าหน่วยนับในการจ่าย
รายการอื่น ๆ 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     [3]  พรนิภา แก้วเคน และคณะ 2558 การบริหารพื้นที่
ภายในคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีและการจัดเก็บ มีวิธีการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
1) การแบ่งสินค้าตามความถี่ของการเบิกสินค้ามากที่สุด 2) 
การน าทฤษฎี ABC Analysis มาใช้ในการแบ่งพื้นที่และแบ่ง
โซนสินค้า 3) นโยบายในการควบคุมดูแลสินค้าหลังจาก
จัดเก็บสินค้า จากการด าเนินโครงการการบริหารพื้นที่ภายใน
คลังสินค้า เมื่อแบ่งกลุ่มสินค้าแล้ว ท าให้สามารถน าสินค้า
ดังกล่าวมาจัดเรียง ระบุต าแหน่งของสินค้า ระบุต าแหน่งของ
แถวที่วางสินค้า ระบุต าแหน่งของช่องที่วางสินค้า ระบุ
ต าแหน่งของช้ันท่ีวางสินค้า  
      [ชาคริต รอดทองค า และคณะ 2558] [4] การปรับปรุง
ระบบจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า ได้ศึกษาการจัดเก็บ
สินค้าแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-
based storage) ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้าที่มีความ
ต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออก โดยสุ่มลูกค้า 4 ราย 
มาเปรียบเทียบอัตราหมุนเวียนและน าลูกค้าที่มีอัตรา
หมุนเวียนสูงเตรียมท าการก าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
ใหม่  โดยเริ่มจัดเก็บสินค้าที่น าเข้ามาจัดเก็บใหม่ และ
เปรียบเทียบกับระบบจัดเก็บแบบเดิมการศึกษาพบว่าการ
จัดเก็บสินค้าแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า
สามารถช่วยลดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่
มีความเคลื่อนไหวสูง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านพนักงาน
และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
3. วิธีการศึกษาและการออกแบบแนวทาง 
3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ 
 บริษัท เครื่องเย็นสแตนเลส แปดริ้ว จ ากัด เป็นบริษัทที่
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ผลิตและท าห้องเย็นติดตั้งรถ เช่น รถปิคอัพ และ รถ 6 ล้อ 
ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและติดตั้งห้องเย็นนั้นมีเป็นจ านวน
มาก และภายในคลังวัตถุดิบยังขาดการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ปัญหาส่วนใหญ่จะท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา
วัตถุดิบ แผนผังคลังวัตถุดิบช้ันวางของที่ 1และช้ันที่ 2 แสดง
ดังรูปที่ 2 ,3  

 
รูปที่ 2 แผนผังคลังวัตถุดิบชั้นวางของที ่1 และ ชั้นจัดเก็บแบบไม้ 

 

 
รูปที่ 3 แผนผังคลังวัตถุดิบชั้นวางของที ่2 และ ราวแขวน 

 
3.2 ศึกษาปัญหาปัจจุบันในคลังวัตถุดิบ 
      ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัท เครื่องเย็นสแตน
เลส แปดริ้ว จ ากัด มีลักษณะรูปแบบการจัดเก็บที่ไม่แน่นอน 
และวัตถุดิบในคลังก็มีเป็นจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาในการ
ค้นหาวัตถุดิบ ใช้เวลาในการค้นหานาน ดังรูปที ่4 

 
รูปที่ 4 สถานที่เก็บวัตถุดิบในคลัง (ก่อนปรับปรุง) 

3.3 ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิ
ก้างปลา 

 
รูปที่ 5 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

จากแผนภาพแสดงเหตุและผลข้างต้นสามารถ
อธิบายปัญหาการใช้เวลาในการค้นหาวัตถุดิบนาน สาเหตุ
หลักเกิดจาก ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบและพื้นที่ในการจดัเกบ็  
 3.3.1 ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ 
 1. คลังวัตถุดิบยังไมม่ีระบบการจดัเก็บ ท าให้ยาก
ต่อการค้นหาวตัถุดิบ 
 2. ไม่มีการก าหนดที่อยู่ของวัตถุดบิ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการค้นหาวตัถุดิบ 
 3.3.2 พ้ืนท่ีในการจัดเก็บวัตถุดิบ 
 1. พ้ืนท่ีวัตถุดิบไม่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ ท าให้
ยากต่อการค้นหา 
 2. ไม่มีการระบรุหัสบนพ้ืนท่ีการจดัเก็บ ท าให้
วัตถุดิบถูกวางไม่เป็นท่ี ไม่มีการก าหนดต าแหน่งตายตัว 
3.4 การจัดกลุม่วัตถุดิบ 

      เก็บข้อมูลในคลังวัตถุดิบ ภายในคลังวัตถุดิบนี้ 
มีจ านวนวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบห้องเย็นติดตั้งรถ โดยท า
การประกอบห้องเย็นติดตั้ งรถ 2 ขนาด คือ รถปิคอัพ        
(ตู้ขนาดเล็ก) และ รถ 6 ล้อ (ตู้ขนาดใหญ่)  มีวัตถุดิบทั้งหมด 
101 SKU จากข้อมูลวัตถุดิบทั้งหมด ผู้วิจัยจึงน าวัตถุดิบ
เหล่านี้มาจัดกลุ่มโดยใช้หลักการ การจัดการคลังสินค้า ซึ่งใน
ที่นี้จะเลือกระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า 
(Commodity System) มาใช้ในการจัดกลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อ
การค้นหา โดยน าวัตถุดิบทั้งหมดมาท าการจัดกลุ่มตาม
ประเภทของวัตถุดิบในการใช้งานแบบเดียวกันให้อยู่กลุ่ม

รถปิคอัพ (ตู้ขนาด
เล็ก) 
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เดียวกัน  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเหล็ก กลุ่ม
ไม้ กลุ่มวัสดุเสริมแรงบรรทุก กลุ่มวัสดุที่ใช้ยึดติด กลุ่มวัสดุที่
ใช้เจาะ กลุ่มวัสดุที่ใช้ประกอบรถ และกลุ่มวัสดุอื่น ๆ จาก
รายการวัตถุดิบสามารถทราบจ านวนวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ประกอบตู้ห้องเย็นติดตั้งรถ ได้จาก BOM (Bill of Material) 
ซึ่งเป็นจ านวนการหยิบใช้วัตถุดิบตามการเบิกใช้งานจริงของ
รถทั้ง 2 ขนาดดังรูปที่ 6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 BOM  (Bill of Material) รถปิคอัพ (ตู้ขนาดเล็ก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 7 BOM  (Bill of Material) รถ 6 ล้อ (ตู้ขนาดใหญ่) 

3.5 รวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุง 

     3.5.1 จากวัตถุดิบท้ังหมด 7 กลุ่มได้พิจารณาการหยิบใช้
วัตถุดิบ ที่ใช้ในการประกอบห้องเย็นติดตั้งรถ น าไปค านวณ
เป็นปริมาณการใช้วัตถุดิบ ต่อ 1 เดือน ในกลุ่มวัตถุดิบต่างๆ 
จาก (BOM  Bill of Material) โดยค านวณปริมาณการหยิบ
วัตถุดิบทั้ง 7 กลุ่ม ของรถปิคอัพ (ตู้ขนาดเล็ก) ค านวณ
ปริมาณการใช้วัตถุดิบ ทั้ง 7 กลุ่ม ของรถ 6 ล้อ (ตู้ขนาด
ใหญ่) เมื่อทราบถึงปริมาณในการหยิบใช้งานของวัตถุดิบกลุ่ม
ต่าง ๆ แล้ว ท าการจับเวลาในการค้นหาวัตถุดิบก่อนปรับปรุง
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการค้นหาวัตถุดิบ (ก่อนท าการปรับปรุง
ยกตัวอย่าง สกรูหัว 6 เหลี่ยม#10 สั้น) 

 
    
จากตารางที่ 1 การจับเวลาในแต่ละงานย่อยใช้พนักงานเพียง
คนเดียวจะเห็นว่าเวลาในการค้นหาวัตถุดิบและตรวจสอบใช้
เวลามาก และค านวณหาจ านวนรอบที่เหมาะสมโดยใช้
ตาราง Maytag ในการจับเวลาในแต่ละกระบวนการ 
 
3.6 แนวทางการปรับปรุง 
      3.6.1 จัดกลุ่มประเภทของวัตถุดิบและท าการจัดเก็บ
ตามความถี่ในการหยิบใช้ 
      3.6.2 ปรับปรุงคลังวัตถุดิบ เนื่องจากในคลังมีวัตถุดิบ
หลายประเภทและวางวัตถุดิบอย่างไม่เป็นระเบียบ 
      3.6.3 ค านวณหาพื้นท่ีจัดเก็บของแต่ละกลุ่ม 
      3.6.4 ก าหนดรหัสที่ช้ันจัดเก็บ ท าการก าหนดเป็น
ตัวเลขโดยจะติดตัวเลขท่ีช้ันจัดเก็บวัตถุดิบ 
      3.6.5 ก าหนดรหัสวัตถุดิบ เพื่อให้วางตรงตามช้ันวาง 
 
4. ด าเนินการและปรับปรุง 
4.1 การค านวณพ้ืนที่การจัดเก็บและการระบุต าแหน่งของ
กลุ่มวัตถุดิบ  



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1726 

 

      ยกตัวอย่างการค านวณพื้นที่ วัตถุดิบกลุ่มที่ (1.วัสดุที่ใช้
ยึดติด) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ (1.วัสดุที่ใช้ยึดติด) 
ก าหนดให้วางบนช้ันจัดเก็บแบบไม้ ในช้ันจัดเก็บนี้จะใช้
ส าหรับจัดเก็บกลุ่มวัตถุดิบที่มีความถี่ในการหยิบเยอะที่สุด
เพราะอยู่ใกล้ประตูเข้าออก เพื่อจะท าให้สะดวกในการหยิบ
ใช้ โดยในกลุ่มนี้มีวัตถุดิบ 19 ชนิดดังรูปที่ 8 

 
 

รูปที่ 8 การจัดวางวัตถุดบิกลุ่มที่ใช้ยึดตดิบนชั้นวางไม้ 
 

ช้ันจัดเก็บมีขนาด = กว้าง × ยาว  
                        = 1.20 เมตร × 2.60 เมตร  
                        = 3.12  ตารางเมตร 
วัตถุดิบ 19 ชนิด จะจัดเก็บใส่ในกล่องที่มีขนาดเท่ากัน 
ขนาดกล่อง  = กว้าง × ยาว  

 = 0.31 เมตร × 0.31 เมตร  
                         = 0.10 ตารางเมตร 
รวมพื้นท่ี 1. (วัสดุที่ใช้ยึดติด)        =1.90 ตารางเมตร 
ดังนั้นในกลุ่มที ่1.(วัสดุที่ใช้ยึดติด)  =1.90 ตารางเมตร 
เนื่องจากวัตถุดิบมี 19 ชนิด บรรจุชนิดละกล่อง 19 กล่อง ใช้
พื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุทีใ่ช้ยึดติดเท่ากับ 1.90 ตารางเมตร 
4.2 การก าหนดรหัสกลุ่มวัตถุดิบ 
      การก าหนดรหัสบนวัตถุดิบจะก าหนดให้เป็น ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษและตัวเลขเพียงสั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา 
ดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการก าหนดรหัสกลุ่มวัตถุดิบ 

 
4.3 ผลการด าเนินการหลังปรับปรุง 

      จากการปรับปรุงคลังวัตถุดิบของบริษัท เครื่องเย็นส
แตนเลส แปดริ้ว จ ากัด ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มและประเภทของ
วัตถุดิบ มีการแบ่งพื้นที่ ที่ใช้ส าหรับจัดวางและมีการบอก
รหัสของวัตถุดิบนั้นๆแล้ว ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการค้นหา
วัตถุดิบและเวลาในการเดินไปหยิบลดลงได้มากขึ้นดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 ป้ายสัญลักษณ์บอกต าแหน่งการจัดวาง 

      หลังจากการปรับปรุงคลังวัตถุดิบจึงท าการจับเวลากระบวนการ
ค้นหาสินค้าหลังการปรับปรุง เพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนในการค้นหา
วัตถุดิบดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เวลาที่ใช้ในการค้นหาวัตถุดิบ (หลังท าการปรับปรุง 
ยกตัวอย่าง สกรูหัว 6 เหลี่ยม#10 สั้น)  

 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการด าเนินการวิจัย 

           
    รูปที ่10 กราฟเปรียบเทียบเวลา กอ่น-หลัง ปรบัปรุง การค้นหา 

สกรูหัว 6 เหลี่ยม#10สั้น วัตถุดิบในกลุ่มยึดติด 
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      จากรูปที่ 10 กราฟเปรียบเทียบเวลาก่อนและหลัง
ปรับปรุง จะเห็นได้ว่ามีเวลาที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 2 พนักงานค้นหาวัตถุดิบ จากเดิม
ก่อนปรับปรุงใช้เวลา 42.21 วินาที หลังการปรับปรุงเวลา
ลดลงเหลือ 32.11 วินาที ลดลงจากเดิม 23.93% 

5.2 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานวิจัย 
      จากการเข้าไปปรับปรุงระบบจัดเก็บ คลังวัตถุดิบมีพื้นที่
อยู่ในส่วนของการผลิตไม่มีพื้นที่แยกชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่าควร
ให้ทางโรงงานจัดเก็บวัตถุดิบต่าง ๆ ไว้ในช้ันจัดเก็บและเพิ่ม
ช้ันจัดเก็บให้เพียงพอกับวัตถุดิบ ซึ่งยังมีวัตถุดิบบางส่วนต้อง
วางวัตถุดิบกับพื้น ซึ่งท าให้ดูไม่เป็นระเบียบและอาจจะขวาง
ทางเดิน และส่งผลให้ค้นหาวัตถุดิบได้ล่าช้า 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ บริษัท เครื่องเย็นสแตนเลส แปดริ้ว จ ากัด 
ส าหรับข้อมูลและนักศึกษา นางสาวพิชชาอร แพทยานนท์
และนายด ารง  อุ่นเรือน ช่วยเก็บข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

ปัญหาการเดินรถจัดเก็บขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกชุมชน มีงานวิจัยมากมายพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับการ
จัดเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะ งานวิจัยโดยส่วนใหญ่มักจะก าหนดข้อมูลน าเข้าที่จ าเป็นและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีเหมาะสม ไม่ค่อยมีงานวิจัยใดให้ความส าคัญกับการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นเหล่านั้น ซึ่งหลายข้อมูลจ าเป็นต้อง
มีกลไกการจัดเก็บที่เหมาะสมกับการท างานจริงของเจ้าหน้าที่ เช่น การเก็บบันทึกจ านวนจุดเก็บขยะที่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้บ่อย หรือปริมาณขยะของแต่ละชุมชน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
สนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถขยะ ซึ่งเป็นระบบที่จ าเป็นก่อนที่จะสามารถจัดเส้นทางเดินรถได้ ขั้นตอนการด าเนินงาน
เริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการใช้ข้อมูลส าหรับจัดเส้นทางเดินรถจากเขตเทศบาลจ านวน  1 แห่ง และศึกษาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางเดินรถขยะ จากการศึกษาท าให้สรุปได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้เป็น 5 
กลุ่มข้อมูล ดังนี้ 1.ข้อมูลด้านทรัพยากรในการเดินรถเก็บขยะ 2.ข้อมูลด้านเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบในการเก็บขยะ 3.
ข้อมูลด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  4.ข้อมูลด้านเส้นทางและการจราจร และ 5 ข้อมูลด้านสถานที่ส าคัญในเขตพื้นที่ 
หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด  ถัดมาเป็นการออกแบบ
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและส่วนเช่ือมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ ระบบที่พัฒนาถูกน าไปประเมินผลโดยการสัมภาษณ์
ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องใน 2 ประเด็นคือ ความครบถ้วนของข้อมูล และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานจริง ผลการประเมิน
แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางเดินรถขยะมีข้อมูลพร้อมส าหรับการสร้างเส้นทางเดิน
รถขยะ และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานจริง 
ค าหลัก การจัดเส้นทาง ระบบสารสนเทศ รถเก็บขยะ 
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Abstract 
A waste collection vehicle routing problem can happen in every community. There are a lot 

of researches developing algorithm for waste collection vehicle routing. Most of them usually identify 
required data and then analyze data for developing suitable solutions. However, they do not consider 
the method to get the data, which may require suitable mechanisms for actual work of operators, 
such as the location of waste, which can be usually changed or the amount of waste of each 
community. An objective of this research is to develop information system for supporting waste 
collection vehicle routing, which is required before routing the vehicle. The methodology of the 
research starts from collecting required data from one municipality and reviewing researches related 
to waste collection vehicle routing problem. The result of the study and review can be summarized 
that the relevant information can be categorized into 5 groups as follows 1. An information of 
resources for waste collection 2. An information of route and responsibility for waste collection in 
each zone 3. An information of waste collection 4. An information of route and traffic and 5. An 
information of specific locations in the area. Then, database, processes for collecting data and user 
interfaces are designed. The developed system is evaluated through interviewing related users in two 
aspects: completeness of the data and possibility of implementation. The result shows that the 
developed system can facilitate operators, relating to waste collection vehicle routing, to have 
sufficient data for developing routes and is possible for implementation. 
Keywords: Routing, Information system, Waste Collection Vehicle 
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การประยุกต์การค้นหาแบบนกกาเหว่าเพ่ือแก้ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาดกลาง 
Application of Cuckoo Search for Solving Medium Scaled  

Traveling Transportation Problems 
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บทคัดย่อ 
การค้นหาแบบนกกาเหว่า (cuckoo search: CS) เป็นอภิศึกษาส านึกแบบอิงประชากรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนวิธีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ 
CS เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาดกลาง (medium scaled traveling transportation problems: MsTTP) ซึ่ง
มีจ านวนจุดหมายตั้งแต่ 100 ถึง 500 จุดหมาย ในบทความนี ้CS จะได้รับการทดสอบเพื่อแก้ปัญหา MsTTP ที่เป็นปัญหา
มาตรฐานจ านวน 8 ปัญหา โดยเปรียบเทียบผลการค้นหาผลเฉลยกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (genetic algorithm: GA) 
และการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค  (particle swarm optimization: PSO) จากผลการทดสอบพบว่า  CS  
สามารถค้นหาผลเฉลยส าหรับปัญหา MsTTP ทุกปัญหาได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่า GA และ PSO อย่างมีนัยส าคัญ  
ค าหลัก  การค้นหาแบบนกกาเหวา่, ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาดกลาง, อภิศึกษาส านึก 

 
Abstract 
The cuckoo search (CS) is one of the population-based metaheuristic optimization search techniques 
developed to efficiently solve optimization problems. Moreover, the CS’s algorithm is not more 
complex. This paper proposes the application of the CS for solving medium scaled traveling 
transportation problems (MsTTP) consisting of 100 – 500 destinations. In this paper, the CS is tested 
against eight standard MsTTP problems. Results obtained by the CS will be compared with those 
obtained by the genetic algorithm (GA) and the particle swarm optimization (PSO). As results, the CS 
can provide better solutions for all selected MsTTP problems than GA and PSO significantly within 
faster computational time consumed.   
Keywords:  Cuckoo search, Medium scaled traveling transportation problems, Metaheuristics 
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1. บทน า 
 ปัญหาการเดินทางขนส่ง (travelling transportation 
problems: TTP) เป็นปัญหามาตรฐานที่ส าคัญปัญหาหนึ่ง 
ในงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปัญหา TTP ถูกพิจารณาให้เป็น
ปัญ หาการหาค่ าเหมาะที่ สุ ด แบบ  NP-complete ที่ มี
ลักษณะเช่นเดียวกับปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย
(traveling salesman problems: TSP) [1] เป้าหมายของ
ปัญหา TTP คือการท าให้ระยะทางในการเดินทางขนส่ง
ระหว่างจุดหมายต่าง ๆ สั้นที่สุด โดยที่การเดินทางดังกล่าว
จะต้องเป็นการเดินทางเข้าและออกแต่ละจุดหมายเพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น [2–3] จากการส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า    
มีงานวิจัยจากกลุ่มนักวิจัยต่าง ๆ ได้พัฒนาและน าเสนอ
ขั้นตอนวิธีส าหรับการแก้ปัญหา TTP (TSP) ได้แก่วิธีการ
แบบแม่นตรง อาทิเช่น วิธี branch–and–bound [4] และ
ก าหนดการเชิงเส้น (linear programming) [5] และขั้นตอน
วิธีแบบอภิศึกษาส านึก เช่น การอบอ่อนจ าลอง (simulated 
annealing: SA) [6] การค้นหาแบบตาบู (tabu search: TS) 
[7] และขั้นตอนวิธี เชิงพันธุกรรม (genetic algorithm: GA) 
[8] เป็นต้น ในปี ค.ศ.2009 Yang และ Deb ได้น าเสนอการ
ค้นหาแบบนกกาเหว่า (cuckoo search: CS) [9] ในฐานะ
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแบบอภิศึกษาส านึกแบบ       
อิงประชากร ขั้นตอนวิธีของ CS เลียนแบบพฤติกรรมการ
วางไข่ของนกกาเหว่า ผสมผสานกับพฤติกรรมการบินแบบ
Lévy flight ของนกและแมลงบางชนิด สมรรถนะของ CS
ได้รับตรวจสอบกับปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดมาตรฐานทั้ง
แบบมีเงื่อนไขและไม่มีเง่ือนไข และทั้งแบบวัตถุประสงค์เดี่ยว
และหลายวัตถุประสงค์ [9–11] ซึ่งพบว่า CS มีสมรรถนะที่
เหนือกว่าอภิศึกษาส านึกอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้
ขั้นตอนวิธีของ CS ยังได้รับการพิสูจน์สมบัติการลู่เข้าผล
เฉลยวงกว้าง (global convergent property) [12] และ
ได้รับการน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น
การออกแบบสปริง [10], การออกแบบก้านเช่ือม [11] การ
ออกแบบดิสค์เบรก [10–11] และการออกแบบระบบควบคุม
[13–14] เป็นต้น 
 บทความนี้น าเสนอการประยุกต์  CS เพื่อแก้ปัญหา  
การเดินทางขนส่งขนาดกลาง (medium scaled traveling 

transportation problems: MsTTP) ซึ่งมีจ านวนจุดหมาย
ตั้งแต ่100 ถึง 500 จุดหมายที่เป็นปัญหามาตรฐานจ านวน 8
ปัญหา โดยเปรียบเทียบผลกับ GA และ PSO บทความนี้
ประกอบด้วย บทน า, ขั้นตอนวิธีของ CS, ปัญหา MsTTP ที่
ใช้ในการทดสอบ, ผลการทดสอบและอภิปรายผล และสรุป 
ดังปรากฏในหัวข้อที ่1–5 ตามล าดับ 
 
2. ขั้นตอนวิธีของ CS 
 ขั้นตอนวิธีของ CS [9] เลียนแบบพฤติกรรมการวางไข่  
ของนกกาเหว่า ผนวกกับพฤติกรรมการบินแบบ Lévy flight
ของนกและแมลงบางชนิดที่มีการบินในวิถีตรงและหักเลี้ยว
ด้วยมุม 90oอย่างทันทีทันใด ขั้นตอนวิธีของ CS อาศัยกฎ
พื้นฐาน 3 ข้อดังนี้  

• กฎข้อที่ 1 นกกาเหว่าจะวางไข่ครั้งละ 1 ฟองลงใน

รังของนกอ่ืนท่ีถูกเลือกแบบสุ่ม 

• กฎข้อที ่2 รังที่ดีจะให้คุณภาพของไข่ (หรือผลเฉลย)

ที่ด ีและจะได้รับการรักษาเอาไว้ 

• กฎข้อที่ 3 จ านวนรังนกจะถูกก าหนดให้คงที่ และ
แม่นกเจ้าของรังสามารถค้นพบไข่แปลกปลอม  (ไข่นก
กาเหว่า) ได้ด้วยความน่าจะเป็น pa ∈ [0, 1]  
 ในกรณีที่ไข่ของนกกาเหว่าถูกพบ แม่นกเจ้าของรัง 
อาจก าจัดไข่แปลกปลอมท้ิงไป หรืออาจทิ้งรังเดิมเพื่อไปสร้าง
รังใหม่ในต าแหน่งอื่น 
 จากกฎดังกล่าว ไข่แต่ละฟองในรังคือผลเฉลยหรือผล
เฉลยของปัญหาที่สนใจ ในขณะที่ไข่ของนกกาเหว่าคือผล
เฉลยใหม่ ซึ่งผลเฉลยที่มีคุณภาพต่ าที่สุดจะถูกแทนด้วยผล
เฉลยใหม่ ขั้นตอนวิธีของ CS สามารถแสดงด้วยแผนภูมิดัง

รูปที่ 1 ผลเฉลยใหม่ )1( t
x  ส าหรับนกกาเหว่าตัวที่ i  จะ

ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มโดยอาศัย Lévy flight ดังสมการที่ (1) 
นั่นคือต าแหน่งใหม่จะขึ้นอยู่กับต าแหน่งเดิมซึ่งปรากฏใน
เทอมแรกของสมการและความน่าจะเป็นในการเปลี่ยน
ต าแหน่งซึ่งปรากฏในเทอมที่สองของสมการ สัญลักษณ์ 
หมายถึงการคูณแบบ entry-wise และ Lévy() หมายถึง
Lévy flight ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนมีค่าเป็น
อนันต์ ดังแสดงในสมการที ่(2) 
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- n cuckoo find the new nests by Lévy flight 

  and lay their eggs in the random nests
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cuckoo’s egg ?

- m (m <= n) cuckoo’s egg is found by the host 

- m cuckoo find the new nests by Lévy flight again 

  and lay their eggs in the random nests 

- Formulate objective function f(x), x = (x1, x2,…,xd)
T

- Initialize search spaces

- Randomly generate initial solution x*

- Initialize MaxGen, Gen = 1

- Evaluate all cuckoo’s eggs via objective function f(x)
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- Update solution x* = x

- Update Gen = Gen + 1

Optimal solution 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนวธิีของ CS 
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 ขนาดขั้ นการค้นห า  s  สามารถค านวณ ได้ จาก
ความสัมพันธ์ในสมการที่ (3) เมื่อ u  และ v  คือการแจก
แจงแบบปกติดั งแสดงในสมการที่  (4) ซึ่ งค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ u  และ v  แสดงดังสมการที่ (5) จากข้ันตอน
วิธีที่กล่าวมาท าให้ CS สามารถหลุดจากการติดกับเฉพาะที่
(local entrapment) และค้นหาผลเฉลยวงกว้าง (global 
solution) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 ค่าพารามิเตอร์ของ CS ที่เหมาะสมได้รับการศึกษาและ
น าเสนอโดย Yangและ Deb [9–12] โดยก าหนดให้จ านวน
รัง n = ∈ [25, 40] ค่าความน่าจะเป็นที่แม่นกเจ้าของรังจะ
ค้นพบไข่แปลกปลอม pa ∈ [0.15, 0.25] และ 20    
 
3. ปัญหา MsTTP 
 ปัญหาการเดินทางขนส่ง หรือปัญหา TTP สามารถก่อ
รูปขึ้นตามทฤษฎีกราฟ [1–3] ก าหนดให้ G = (V, E) เป็น
กราฟสมบูรณ์ที่มีจุดยอด (vertices) V = |V| = N ที่ซึ่ง N คือ
จ านวนจุดหมายทั้งหมด และขอบ E ซึ่งมีระยะทางเป็น cij

ส าหรับจุดหมายที่ (i, j) โดยในงานวิจัยนี้จะให้ความสนใจ
เฉพาะปัญหา TTP แบบสมมาตร cij = cji รูปแบบปัญหา 
TTP แสดงดังสมการที่  (6) – (10) โดยสมการที่  (6) คือ
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ต้องการท าให้ระยะทางการขนส่งมีค่า
น้อยที่สุด สมการที่ (7) เป็นเง่ือนไขรับประกันว่าแต่ละ
จุดหมายจะมีการเดินทางเข้ามาจากจุดหมายอื่น  ๆ เพียง
จุดหมายเดียว สมการที่ (8) เป็นเง่ือนไขรับประกันว่าแต่ละ
จุดหมายจะมีการเดินทางออกไปสู่จุดหมายอื่น  ๆ เพียง
จุดหมายเดียว สมการที่ (9) เป็นเง่ือนไขเพื่อการก าจัด
เส้นทางวนย่อย สมการที่ (10) เป็นเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่า
ขอบ E อยู่ในกลุ่มของค าตอบหรือไม่ ในกรณีที่ 1ijx  นั่น

หมายความว่าขอบ E อยู่ในกลุ่มของค าตอบ ถ้าไม่เช่นนั้น
แล้ว 0ijx  
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 ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาดกลาง (MsTTP) ซึ่งมี
จ านวนจุดหมายตั้ งแต่  100  ถึ ง 500  จุดหมาย  [1–3]
จ านวน 8 ปัญหา ที่ใช้ในงานวิจัยเป็นปัญหามาตรฐาน [15] 
ดังแสดงในตารางที่ 1 ตัวอย่างปัญหา eil101 ซึ่งมีจ านวน
101 จุดหมาย แสดงพิกัดต าแหน่งดังรูปที่ 2 
 

ตารางที ่1 ปัญหา MsTTP ที่ใช้ในงานวจิัย 

ปัญหา 
ที่ 

ชื่อ 
ปัญหา 

จ านวน 
จุดหมาย 

ผลเฉลย 
เหมาะที่สดุ (km) 

1 eil101 101 629 
2 ch150 150 6,528 
3 brg180 180 1,950 
4 gil262 262 2,378 
5 lin318 318 42,029 
6 fl417 417 11,861 
7 pr439 439 107,217 
8 d493 493 35,002 

 

รูปที่ 2 พิกัดต าแหน่งของปัญหา eil101 จ านวน 101 จุดหมาย 
 

4. ผลการทดสอบและการอภิปรายผล 
 ขั้นตอนวิธีของ CS ในหัวข้อที่ 2 ได้รับการพัฒนาเป็น
โปรแกรมการค้นหาด้วยโปรแกรม MATLAB ที่ประมวลผล
บนเครื่องคอมพิวเตอร์Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU@ 

3.60GHz, 4.0GB-RAM ส าหรับการแก้ปัญหา  MsTTP ใน
หัวข้อที่ 3 ก าหนดค่าพารามิเตอร์ของ CS ตามค าแนะน า
ของ Yang  และ Deb [9–12] โดยก าหนดให้ n = 25, pa = 
0.20 และ   = 1.5 จากนั้นก าหนดจ านวนรอบการค้นหา
สูงสุด MaxGen = 10,000 เป็นเกณฑ์ยุติการค้นหา (termi-
nation criteria: TC) ส าหรับทุกปัญหา 
 ผลการแก้ปัญหา MsTTP จ านวน 8 ปัญหาด้วย CS   
จะได้รับการเปรียบเทียบกับผลการแก้ปัญหาด้วย GA และ
PSO ที่มีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ให้สมมูลกับ  CS เพื่อ
ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเดียวกัน  และใช้ TC
เหมือนกับ  CS เพื่ อการเปรียบเทียบผลอย่างยุติธรรม 
ด าเนินการทดสอบจ านวน 20 ครั้งในแต่ละปัญหา ผลการ
ทดสอบและเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ปัญหา MsTTP ด้วย 
GA, PSO และ CS แสดงดังตารางที ่2 – 3 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาจากตารางที่  2  พบว่าโดยเฉลี่ย  CS
สามารถให้ผลเฉลยซึ่งเป็นระยะทางรวมที่สั้นกว่าวิธี PSO 
และ GA ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาระยะเวลาในการค้นหา
จากตารางที่ 3 พบว่า CS ใช้เวลาในการค้นหาผลเฉลยที่น้อย
ที่สุด รองลงมาคือ PSO และ GA ตามล าดับ รูปที่ 3 แสดง
อัตราการลู่เข้าหาผลเฉลยของ CS ส าหรับปัญหา eil101 
จากการทดสอบจ านวน 20 ครั้ง เพื่อเป็นตัวอย่าง จากรูปที ่3
จะพบว่า CS สามารถค้นหาผลเฉลยของปัญหา  MsTTP    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปที่ 4 – 6 แสดงตัวอย่างผลเฉลย  
เหมาะที่สุดของปัญหา eil101 ที่ได้จาก GA, PSO และ CS
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 ผลเฉลยเหมาะที่สุดของปัญหา MsTTP จากการค้นหา 

ด้วย GA, PSO และ CS  

ปัญหา 
MsTTP 

ผลเฉลย 
เหมาะ
ที่สุด 
(km) 

ผลเฉลย 
GA 

(km) 

ผลเฉลย 
PSO 
(km) 

ผลเฉลย 
CS 

(km) 

eil101 629 668.48 642.37 629.01 
ch150 6,528 6,818.47 6,615.85 6,529.52 
brg180 1,950 2,186.27 1,982.42 1,951.14 
gil262 2,378 2,695.41 2,495.26 2,379.30 
lin318 42,029 42,752.36 42,148.29 42,030.18 
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ตารางที ่2 ผลเฉลยเหมาะที่สุดของปัญหา MsTTP จากการค้นหา 
ด้วย GA, PSO และ CS (ต่อ) 

ปัญหา 
MsTTP 

ผลเฉลย 
เหมาะ
ที่สุด 
(km) 

ผลเฉลย 
GA 

(km) 

ผลเฉลย 
PSO 
(km) 

ผลเฉลย 
CS 

(km) 

fl417 11,861 12,502.14 11,985.14 11,864.15 
pr439 107,217 108,389.54 107,620.88 107,219.02 
d493 35,002 36,197.25 35,054.57 35,005.31 

 
 

ตารางที ่3 เวลาเฉลีย่ที่ใช้แก้ปัญหา MsTTP  

ด้วย GA, PSO และ CS  

ปัญหา 
MsTTP 

เวลา 
GA 

(sec.) 

เวลา 
PSO 
(sec.) 

เวลา 
CS 

(sec.) 

eil101 21.84 7.41 5.98 
ch150 32.16 12.36 8.42 
brg180 45.52 16.15 9.14 
gil262 56.68 19.20 12.37 
lin318 68.04 28.03 15.44 
fl417 85.53 38.77 21.16 
pr439 96.64 43.11 22.43 
d493 112.49 51.06 25.28 

 

 
  

รูปที่ 3 อัตราการลู่เข้าหาผลเฉลยของ CS ส าหรับปัญหา eil101 
 

 
 

5. สรุป 
 บทความนี้น าเสนอการประยุกต์การค้นหาแบบ       
นกกาเหว่า หรือ CS เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาด
กลาง (MsTTP) ซึ่งเป็นปัญหามาตรฐานที่มีจ านวนจุดหมาย
ตั้ งแต่  100  ถึ ง 500  จุดหมาย  จ านวน  8  ปัญ หา  โดย
เปรียบเทียบคุณภาพของผลเฉลยที่พบกับขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม (GA) และการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค 
(PSO) จากผลการทดสอบพบว่า CS สามารถค้นหาผลเฉลย
ส าหรับปัญหา MsTTP ทุกปัญหาที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า 
และใช้เวลาในการค้นหาผลเฉลยที่น้อยกว่า PSO และ GA
ตามล าดับ  แนวทางการวิจัยในอนาคตแบ่งออกเป็น  2
แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก จะเป็นการประยุกต์ CS เพื่อ
แก้ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาดใหญ่ที่มีจ านวนจุดหมาย
มากกว่า 500 จุดหมายขึ้นไป และแนวทางที่สอง จะเป็นการ
ประยุกต์ CS เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางขนส่งแบบขนานและ
แบบผสม ที่มีเง่ือนไขข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงเวลาและจ านวน
ยานพาหนะในการขนส่ง 
 

 
 

รูปที่ 4 ผลการแก้ปัญหา eil101 ด้วย GA 
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รูปที่ 5 ผลการแก้ปัญหา eil101 ด้วย PSO 
 

 
 

รูปที่ 6 ผลการแก้ปัญหา eil101 ด้วย CS 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการปรับปรุงระบบการจัดเก็บของคลังสินค้าและคลังวัตถุดิบ ซึ่งพบว่าในคลังบริษัท
กรณีศึกษามีวัตถุดิบเป็นเหล็กแผ่น จ านวน 27 SKUs มีช้ินส่วนประกอบจ านวน 373 SKUs และมีสินค้าส าเร็จรูปจ านวน 
194 SKUs จากการวิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษานี้พบว่า ระบบการจัดเก็บภายในคลังเป็นการจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ ท า
ให้มีสินค้าวางปะปนทับซ้อนกัน ส่งผลให้ต้องใช้เวลานานในการเบิกจ่าย ดังนั้นจึงได้ท าการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
สินค้าและวัตถุดิบ โดยแบ่งประเภทตามหลักการจัดการคลังสินค้า (Commodity System) ร่วมกับการก าหนดต าแหน่ง
จัดเก็บตามความถี่ในการเบิกจ่ายต่อพ้ืนที่จัดเก็บท่ีใช้ (T/S) ผลการปรับปรุงพบว่า ส าหรับวัตถุดิบสามารถลดเวลาในการ
เบิกจ่ายจาก 15.03 นาที/พาเลท เหลือ 3.36 นาที/พาเลท หรือลดลง 77.64% ส าหรับช้ินส่วนประกอบสามารถลดเวลา
ในการเบิกจ่ายจาก 14.22 นาที/พาเลท เหลือ 5.19 นาที/พาเลท หรือลดลง 63.50% และส าหรับสินค้าส าเร็จรูปสามารถ
ลดเวลาในการเบิกจ่ายจาก 7.17 นาที/พาเลท เหลือ 6.06 นาที/พาเลท หรือลดลง 15.48% 
  

ค าหลัก  ระบบการจัดเก็บ คลังสินค้า ปัญหาการก าหนดต าแหน่งจัดเก็บ 
 

Abstract 
This research aims to improve finished goods and raw material storage system. Preliminary data from 
the study found that the case study has 27 SKUs of raw materials, 373 SKUs of component parts and 
194 SKUs of finished goods. From the analysis, it was found that the storage system of warehouse and 
raw material warehouse were informal which led to mixing and overlay of material storage. This 
caused to difficulty of searching and spending longer picking time. Therefore, the storage system was 
improved based on commodity system combined with throughput per storage for assigning storage 
location. The result shows that, for raw material, picking time has been reduced from 1 5 . 0 3 
min/pallet to 3 .3 6  min/pallet or reduced 7 7 .64%. For component parts, picking time has been 
reduced from 14.22 min/pallet to 5.19 min/pallet or reduced 63.50%. For finished goods, picking time 
has been reduced from 7.17 min/pallet to 6.06 min/pallet or reduced 15.48%. 
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Keywords:  Storage System, Warehouse, storage assignment problem 
  
1. บทน า 

 ก า ร จั ด ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  ( Warehouse 
Management) ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่ ช่วยสนับสนุน
กิจกรรมโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งคลังสินค้า/คลัง
วัตถุดิบจะมีประสิทธิภาพที่ดีได้ บริษัทต่างๆ จ าเป็นที่จะต้อง
มีออกแบบวิธีการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ให้มีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะรูปแบบการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ
สินค้าและวัตถุดิบจะต้องพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัย
หลายประการ เช่น วิธีการจัดเก็บ ประเภทสินค้า ความ
หลากหลายของสินค้า ความถี่ในการเบิกจ่ายสินค้า เป็นต้น 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภายใน
คลังสินค้าส าเร็จรูปและคลังวัตถุดิบของ บริษัท กรณีศึกษา 
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น คือ รูปแบบการจัดเก็บของคลังสินค้า
ในปัจจุบันไม่มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดเก็บสินค้าปะปนกัน ไม่มีการก าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บ
สินค้าที่แน่นอน พนักงานจัดวางสินค้าตามความสะดวก หาก
พบว่ามีพื้นที่ว่างจะน าสินค้าเข้าจัดเก็บทันที อีกทั้งพื้นที่ของ
คลังสินค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีของจ านวนมาก
วางกองกับพื้นขวางทางเข้าออกของรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ ส่งผลให้ใช้เวลาใน
การเบิกจ่ายนาน ดังนั้นเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบให้ดีขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีขั้นตอนใน
การศึกษาดังนี้  (1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถาน
ประกอบการ และระบบการจัดเก็บและหลักการท างานของ
คลังสินค้าในปัจจุบัน (2) วิเคราะห์สาเหตุของ (3) ก าหนด
แนวทางในการจัดเก็บ และ (4) วัดผลหลังการปรับปรุงและ
สรุปผล 
 

2. ทฤษฎีพ้ืนฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประสิทธิภาพในการให้บริการของคลังส่วนหน่ึงขึ้นอยู่

กับกระบวนการน าสินค้าออกจากสถานท่ีจัดเก็บ และหนึ่งใน
ปัจจัยที่มีผลต่อการน าสินค้าออก คือ ระบบในการก าหนด
ต าแหน่งในการจัดเก็บ ประกอบด้วย (1) การจัดเก็บแบบสุ่ม 
(Random Storage System) ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ใน

การจัดเก็บสินค้า แต่จะต้องแลกมาด้วยประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายสินค้า เพราะสินค้าจะถูกจัดเก็บปะปนกัน ในขณะที่ 
(2) การจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Storage 
System) จะให้ประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะจัดเก็บสินค้า
แยกตามรายการ (Stock Keeping Unit: SKU) (3) การ
จัดเก็บโดยการแบ่งกลุ่ม (Commodity Storage System) 
ท าการแบ่งสินค้าเป็นกลุ่มและท าการจัดเก็บสินค้าแยกตาม
กลุ่ม เพื่อให้ประหยัดพื้นที่และยังคงประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายไว้ในระดับนึง [1]  เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย
ในอดีต พบว่า [2] ได้ท าการออกแบบระบบการจัดเก็บที่มี
จ านวนรายการสินค้าจ านวนมาก โดยใช้ระบบการจัดเก็บ
แบบแบ่งกลุ่มเพื่อลดการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บและยังคง
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย ท าให้เวลาในการเบิกจ่ายลดลง  

นอกจากนี้ล าดับการจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ใกล้ประตู
ทางเข้าออกที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ส าคัญและมีคุณค่า ดังนั้น
การน าสินค้าที่มีการเบิกจ่ายสูงมาไว้ใกล้ประตูทางเข้าออกจะ
ช่วยให้เวลา ระยะทาง และต้นทุนในการเบิกจ่ายสินค้ามี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุว่าสินค้า
รายการใดควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้าออกมีด้วยกันหลากหลาย
เกณฑ์ เช่น ใช้ความถี่ในการเบิกจ่าย ใช้รอบหมุนเวียนของ
สินค้าแต่ละรายการ แต่ดัชนีที่ช่วยให้การจัดเรียงต าแหน่ง
สินค้าที่มีประสิทธิภาพ ตัวหนึ่งคืออัตราการเบิดจ่ายต่อช่อง
จัดเก็บที่ต้องการ (Throughput-to-storage ratio) [3] ซึ่ง
ช่วยให้การเบิกจ่ายสินค้าใช้ระยะทางรวมและเวลาในการ
เบิกจ่ายที่สั้นลง [4] 

โดย [5] ได้ท าการศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ค่า 
Cube per Order Index (COI) โดยค่าดังกล่าวเป็นส่วนกลบั
ของค่าอัตราความถี่ในการเบิกจ่ายต่อช่องจัดเก็บ (T/S) ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันว่าการน าค่า COI มาใช้ในการจัดเรียงสินค้า
ภายในคลัง จะช่วยให้การเบิกจ่ายมีระยะทางสั้นท่ีสุด แต่จาก
การศึกษาของ [5] พบว่า ค่า COI จะให้ประสิทธิภาพที่ดีใน
กรณีที่คลังสินค้ามีระบบการเบิกจ่ายเป็นแบบหนึ่งรายการ
ต่อหนี่งรอบในการสั่งหยิบสินค้า หรือเป็นการหยิบสินค้าออก
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จากสถานที่จัดเก็บทีละต าแหน่งต่อรอบการหยิบ (Single 
Command) ดังนั้นการน าค่า T/S มาใช้ในงานวิจัยนี้จึงมี
แนวโน้มที่จะให้ประสิทธิภาพที่ดีเพราะช่วยลดระยะทางใน
การเบิกจ่ายโดยรวม ดังนั้นในโครงงานวิศวกรรมนี้จึงจะน า
งานวิจัยที่กล่าวมานี้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบ
การจัดเก็บให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการท างานและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ 
 
3. การด าเนินงานวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่าขอบเขตของ
งานวิจัยจะประกอบไปด้วยระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ ช้ินส่วน
ประกอบ และสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระบบการ
จัดเก็บได้ ดังนี้ 

3.1 คลังวัตถุดิบ 
จากการศึกษาพบว่าวัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิต 

คือ แผ่นเหล็ก ซึ่งบางส่วนได้ถูกจัดเก็บโดยวางกองกับพื้น
บริเวณพื้นที่การผลิต บางส่วนถูกจัดเก็บไว้ในคลังวัตถุดิบ 

โดยมีช้ันวางขนาด 80 × 252 × 225 ซ.ม. มีจ านวน 5 ชุด 
วางเรียงติดกัน ท าให้มีช่องจัดเก็บจ านวน 24 ช่อง จากการ
พิจารณาผังโรงงานแบบเดิมพบว่า คลังวัตถุดิบถูกจัดตั้งอยู่
ภายนอกพื้นที่การท างาน ท าให้รถโฟล์คลิฟท์เข้าออกล าบาก
ไม่สะดวกในการเบิกวัตถุดิบมาใช้ ท าให้พนักงานเลือกที่จะ
น าวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่รับเข้ามาใหม่ไปวางกองไว้บริเวณหน้า
เครื่องจักร  

ดังนั้นในการปรับปรุงเบื้องต้นจะมีการเคลื่อนย้ายคลัง
วัตถุดิบเข้ามาไว้บริเวณพื้นที่การผลิต  โดยมีลักษณะการ
จัดตั้ ง ช้ันวางใหม่ เป็ นรูปตั ว L เนื่ องจากบริ เวณ หน้ า
เครื่องจักรมีพื้นที่จ ากัดไม่สามารถจัดตั้ งช้ันวางในแนว
เดียวกันได้ทั้งหมด จากนั้นจะน าวัตถุดิบที่ วางกองหน้า
เครื่องจักรจัดเก็บเข้าไปในช้ันวาง  

3.2 คลังชิ้นส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรูป 
คลังส่วนนี้ จะจัดเก็บ ช้ินส่วนประกอบและสินค้า

ส าเร็จรูปที่จะถูกเบิกจ่ายไปที่แผนกประกอบและแผนกจัดส่ง 
ในส่วนนี้จะมีช้ันวาง โดยส่วนใหญ่พื้นที่ในคลังจะใช้ในการ

จัดเก็บช้ินส่วนประกอบ โดยมีช้ันวางขนาด 80 × 229.5 × 
392 ซ.ม. จ านวนท้ังหมด 18 ชุด ช่องจัดเก็บท้ังหมด 72 ช่อง 

ซึ่ง 1 ช่องสามารถจัดเก็บได้ 2 พาเลท ดังนั้นคลังสินค้านี้จะ
สามารถจัดเก็บสินค้าและช้ินส่วนประกอบได้ 144 พาเลท 
ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้มีการย้ายคลังไปไว้ในพื้นที่โรงงานอีกส่วน
หนึ่งเพื่อให้ใกล้กับแผนกประกอบและแผนกจัดส่ง จากน้ันจะ
ได้ท าการออกแบบระบบการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ
สินค้าต่อไป 

3.3 ออกแบบระบบก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บ 
ในการออกแบบระบบการจัดเก็บจะพิจารณาจาก

ปัจจัยที่ส าคัญสามปัจจัย คือ ประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย 
พื้นที่ที่ต้องการใช้ในการจัดเก็บ และรูปแบบการเบิกจ่าย ซึ่ง
พบว่าการจัดเก็บวัตถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และสินค้าไม่
สามารถใช้ระบบการจัด เก็บแบบ Fixed Location ได้ 
เพราะพื้นที่การจัดเก็บไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถึงแม้ว่าว
ระบบดังกล่าวจะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก็ตาม ดังนั้นน า
ระบบการจัดเก็บแบบแบ่งกลุ่มโดยพิจารณาจากวิธีการ
เบิกจ่าย ซึ่งพบว่า 

- วัตถุดิบ ควรจัดเก็บโดยแบ่งกลุ่มวัตถุดิบที่มีจ านวน 
27 SKUs อ อ ก เป็ น  4 ก ลุ่ ม  ต า ม ช นิ ด ข อ งวั ต ถุ ดิ บ 
ประกอบด้วย อะลูมิเนียม เหล็กซิงค์ สังกะสี และเหล็กขาว 

- ชิ้นส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรูป ในกลุ่มนี้จะมี
รายการชิ้นส่วนประกอบและสินค้าประมาณ 300 SKUs โดย
การเบิกจ่ายช้ินส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรูปจะถูก
เบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อ ซึ่งแยกตามกลุ่มลูกค้า ดังนั้นในการ
จัดเก็บจึงได้จัดแบ่งกลุ่มตามรายช่ือลูกค้าเช่นเดียวกัน ซึ่งมี
ลูกค้าหลักทั้งหมด 5 ราย  

ในการออกแบบแนวทางการปรับปรุงสามารถสรุป
ระบบในการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บได้ตามตารางที่ 1 

ในการค านวณหาจ านวนช่องการจัดเก็บที่ใช้ส าหรับ
การจัดเก็บวัตถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และสินค้าส าเร็จรูป จะ
ค านวณจากสมการที่ 1 [6] โดยใช้ข้อมูลปริมาณการจัดเก็บ
ย้อนหลัง 6 เดือน 

Qi = Mi+ZαSDi                     (1) 
 

โดย Q = จ านวนช่องจัดเก็บท่ีก าหนดให้กับสินค้า  
    M = ค่าเฉลี่ยจ านวนช่องจัดเก็บท่ีต้องการใช้ในแต่ 
                    ละช่วงเวลา 
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 Z = ความน่าจะเป็นที่ ก าหนดให้ ช่องจัดเก็บ
เพียงพอ 

   SD = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินค้า 

   i   = รายการสินค้าท่ี i 
 

 
ตารางที่ 1 ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และสินค้าส าเร็จรูป 

ระบบ 

การจัดเก็บ 

สถานที่จัดเก็บ 

ก่อนการปรับปรุง 

สถานที่จัดเก็บ 

หลังการปรับปรุง 
ระบบบการจัดเก็บ 

วัตถุดิบ ถูกจั ด เก็ บ ไว้  2  ต าแหน่ ง คื อ 
จัด เก็ บ ไว้ ในคลั งวัตถุ ดิบที่ อ ยู่
ภายนอกโรงงานที่ 1 และวางกอง
ไว้บริเวณหน้าเครื่องจักรภายใน
โรงงานที่ 1 

คลังวัตถุดิบที่อยู่ภายในโรงงานที่  1 
บริเวณหน้าเครื่องจักรเพียงต าแหน่ง
เดียว 

เลือกใช้รูปแบบการจัดเก็บแบบ 
ก ลุ่ ม  (Commodity)  โ ด ย จ ะ
แบ่งกลุ่มตามประเภทของวัตถุดิบ 
4 ประเภท ได้แก่ เหล็กซิงค์ เหล็ก
ขาว สังกะสี และอลูมิเนียม 

 

ชิ้นส่วนประกอบ 

ถู ก จั ด เก็ บ บ น ชั้ น ว า ง ข อ ง
คลังสินค้าภายในโรงงานที่ 1 

มีการก าหนดพื้ นที่ วางกองชิ้นส่วน
ประกอบโดยเฉพาะ ซ่ึงจะอยู่ใกล้กับ
แผนกพ่นสีและแผนกประกอบ ภายใน
โรงงานที่ 2 

เลือกใช้รูปแบบการจัดเก็บแบบ 
Commodity โดยแบ่งกลุ่มตาม
บริษัทของลูกค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ 
บริษัท A, บริษัท B, และบริษัท D 

สินค้าส าเร็จรูป ถูกวางกองกับพื้นของคลังสินค้า
ภายในโรงงานที่ 1 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
- สินค้าส าเร็จรูปที่ยังไม่ถึงก าหนดจัดส่ง
จะถู กจัด เก็ บ ไว้บนบนชั้ นวางของ
คลังสินค้าภายในโรงงานที่ 2 

- สินค้าส าเร็จรูปที่ต้องจัดส่งในแต่ละ
วัน จะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ วางกอง
สินค้ารอส่งต่อวันภายในโรงงานที่ 2 

เลือกใช้รูปแบบการจัดเก็บแบบ 
Commodity โดยแบ่งกลุ่มตาม
บริษั ทของลูก ค้ า  กลุ่ ม  ได้ แก่ 
บริษัท A, บริษัท B, บริษัท C และ
บริษัท D 

 
และในการก าหนดต าแหน่งการจัดวางใกล้หรือไกลพื้นที่ใช้
งานสิ่งของที่ได้เบิกจ่ายจากคลังจะก าหนดโดยใช้ตัวช้ีวัดอัตรา
การเบิดจ่ายต่อช่องจัดเก็บที่ต้องการ ซึ่งค านวณได้จาก
สมการที่ 2  
 

 F =  
T

S
                      (2)    

  

 โดย F= อัตราการเบิดจ่ายต่อช่องจัดเก็บท่ีต้องการ 
 T = ความถี่ในการเบิกจ่ายสินค้า 

   S = จ านวนช่องทีต่้องการ 
 
4. ผลการปรับปรุง  

หลังจากออกแบบแนวทางการปรับปรุงได้ เป็นที่
เรียบร้อย ได้มีการท า 5ส ในพื้นที่ที่จะต้องมีการจัดคลังใหม่ 
และได้มีการออกแบบหลักการควบคุมด้วยการมองเห็นโดย
การติดป้ายช่ือสถานที่จัดเก็บและป้ายบ่งช้ีสินค้าต่างๆ และ
จัดท าบอร์ดบ่งช้ีสิ่งของและปริมาณที่ท าการจัดเก็บไว้บนช้ัน
วาง จากนั้นได้น าฉลากสีมาติดวัตถุดิบ เพื่อควบคุมการ
เบิกจ่ายแบบมาก่อนออกก่อน (First In First Out: FIFO) 
ของวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบ โดยแยกตามเดือนทีวัตถุดิบ
เข้ามายังคลัง 

นอกจากนี้ในพื้นที่รอส่งสินค้าส าเร็จรูปได้ท าการตี
เส้นเพื่อก าหนดพื้นที่รอส่ง โดยขนาดของพื้นท่ีจะสามารถจัด
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วางสินค้าได้สูงสุด 12 พาเลท เนื่องจากเป็นจ านวนพาเลทที่
รถขนส่งสามารถบรรทุกได้สูงที่สุดใน 1 รอบการขนส่ง ซึ่งผัง
ของคลังหลังการปรับปรุงแสดงดังรูปที่ 1  

เมื่อท าการปรับปรุงระบบการจัดเก็บตามแนวทางทีไ่ด้
ออกแบบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ท าการจับเวลา

มาตรฐานของการเบิกจ่ายหลังการปรับปรุงเปรียบเทียบกับ
ก่อนการปรับปรุง ซึ่งพบว่าเวลาที่ใช้ลดลงอย่างนัยส าคัญ 
แสดงดังรูปที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  

  คลังวัตถุดิบ                คลังชิ้นส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรูป 
 

รูปที่ 1 ผังพื้นที่จัดเก็บ 

 

 
 

รูปที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบเวลาในการเบิกจ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

5. สรุป 
จากการวิ เคราะห์ ปัญหาที่ เกิดขึ้น  ทางผู้ วิจัย ได้

ท าการศึกษาลักษณะของระบบการจัดเก็บของกรณีศึกษา 
เพื่อน ามาหาแนวทางการจัดเก็บที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายและพื้นที่ท่ีต้องการใช้ในการ

จัดเก็บ จากนั้นได้ท าการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บจาก
อัตราความถี่ในการเบิกจ่ายต่อช่องจัดเก็บของวัตถุดิบ 
ช้ินส่วนประกอบ และสินค้าส าเร็จรูป นอกจากนี้ยังน า 
กิจกรรม 5ส และการออกแบบหลักการควบคุมด้วยการ
มองเห็นเข้ามาใช้เพื่อลดเวลาในการเบิกจ่ายและท าให้ระบบ
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การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลการปรับปรุงพบว่า 
ก่อนการปรับปรุงใช้เวลาในการเบิกจ่าย 15.03 นาที/พาเลท 
หลังการปรับปรุงใช้เวลาในการเบิกจ่าย 3.36 นาที/พาเลท 
คิดเป็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 77.64% และได้น าระบบการ
จัดเก็บสินค้าตามประเภทของกลุ่มลูกค้ามาใช้กับการจัดเก็บ
ช้ินส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรูป โดยระบบการจัดเก็บ
ช้ินส่วนประกอบนั้น ก่อนการปรับปรุงใช้เวลาในการเบิกจ่าย 
14.22 นาที/พาเลท หลังการปรับปรุงใช้เวลาในการเบิกจ่าย 
5.19 นาที/พาเลท คิดเป็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 63.50% 
และระบบการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูป ก่อนการปรับปรุงใช้
เวลาในการเบิกจ่าย 7.17 นาที/พาเลท หลังการปรับปรุงใช้
เวลาในการเบิกจ่าย 6.06 นาที/พาเลท หรือลดลง 15.48% 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บวัตถุดิบภายในคลังวัตถุดิบของ บริษัท เอ็นเนอร์คอฟ ประเทศไทย  
จ ากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกในการหยิบวัตถุดิบ และเพื่อเพิ่มความแม่นย าของข้อมูลสินค้าคงคลัง จาก
การศึกษาข้อมูลพบว่าภายในคลังวัตถุดิบของ บริษัท เอ็นเนอร์คอฟ ประเทศไทย จ ากัด ยังไม่มีระบบการจัดเก็บที่ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้พนักงานไม่ทราบต าแหน่งที่ใช้ในการจัดเก็บส่งผลให้ใช้เวลาในการหยิบวัตถุดิบนาน   และความ
แม่นย าของระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบเกิดความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดเก็บโดยได้
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดเก็บแบบผสม ระหว่างการจัดเก็บแบ่งตามประเภท (Commodity System) และการจัดเก็บแบบ
การก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) ร่วมกับใช้หลักการตรวจนับตามรอบเวลา (Cycle Count) ใน
การเพิ่มรอบการตรวจนับวัตถุดิบ ทฤษฎี ABC และ Visual Control เพื่อลดระยะเวลาในการหยิบวัตถุดิบ ซึ่งผลจากการ
ปรับปรุงสามารถลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายได้เฉลี่ย 18 วินาทีต่อช้ิน ซึ่งเพิ่มความแม่นย าของระบบข้อมูลได้เฉลี่ย  9.39 
เปอร์เซ็นต์  
ค าหลัก  การตรวจนับตามรอบเวลา, ระบบการจดัเก็บสินค้าคงคลัง 

 
Abstract 
The purpose of this research was established to improve the storage system of raw materials in the 
inventory of ENERCOV (THAILAND) CO., LTD. To be effective, convenient to pick up the material and 
improve inventory accuracy information. The previous study revealed that the raw material 
warehouse is no system storage efficiency. That made employee did not know the position to 
stockpile and affected to waste their time to choose tons of materials. Sometimes the accuracy of 
information system about the raw material was incorrect. 
 Offering some recommendation to improve the storage system was applied by classified and specific 
storage. We also made a sign to show the position of each type of raw material, ABC Analysis and  
Visual Control for reducing time to find. The result of this study could reduce time to disburse for 18 
seconds per piece and accurately increased of information system in the average of 9.39 %. 
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1. บทน า 
 บริษัท เอ็นเนอร์คอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นอีกหนึ่ง
อุตสาหกรรม ท่ีผลิตออกแบบ เครื่องปรับอากาศและควบคุม
ความช้ืน ให้แก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
มีจ านวนวัตถุดิบ 123 รายการ มีพื้นที่ภายในคลังที่ใช้จัดเก็บ
วัตถุดิบ 23 ตารางเมตร มีการเบิกจ่ายส่วนใหญ่ในช่วงเช้า 
โดยแต่ละครั้งในการเบิกจ่าย จะท าการเบิกในจ านวนที่มาก
ตามจ านวนของเครื่องที่ผลิต ซึ่งในกระบวนการเบิกจ่ายขาด
ความสะดวกในการค้นหาวัตถุดิบและฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลในระบบ เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็น
วัตถุดิบช้ินเล็กในแต่ละประเภทมีหลายรุ่นและไม่มีพื้นที่ที่
จัดเก็บที่แน่นอน อีกทั้งประเภทของวัตถุดิบสูญหายหรือ
จ านวนที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับจ านวนที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ 
และใช้เวลาในการท างานนานเมื่อมีการเบิกจ่ายล่าช้าท าให้
การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายหากเสร็จไม่ทันตามก าหนด
ส่งผลให้บริษัทเสียประโยชน์ทางการค้าหรือเสียค่าจ้าง
พนักงานเพิ่ม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทไม่มีพนักงาน
ดูแลคลังวัตถุดิบโดยตรงและยังไม่มีระบบการจัดเก็บที่
เหมาะสมเพียงพอ 
 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
โดยได้ประยุกต์ใช้ระบบการจัดเก็บแบบผสม ระหว่างการ
จัดเก็บแบ่งตามประเภท (Commodity System) และการ
จัดเก็บแบบการก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location 
System) ร่ วมกับ ใช้หลั กการตรวจนั บตามรอบ เวลา  
(Cycle Count) ในการเพิ่ ม รอบการตรวจนั บ วัตถุ ดิ บ  
เพื่อลดระยะเวลาในการหยิบวัตถุดิบ 
 

2. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของคลังวัตถุดิบ 
 จากการศึกษาและเก็บข้อมูลเบื้องของต้นคลังวัตถุดิบ 
บริษัท เอ็นเนอร์คอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคลังวัตถุดิบมาดังนี้ 
2.1 แผนผังคลังวัตถุ ดิบ  ภายในคลังวัตถุดิบก่อนการ
ปรับปรุงจะมีการจัดเก็บวัตถุดิบ บนช้ันวางและวางกอง 
กับพ้ืน โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 แผนผังแสดงคลังวัตถุดิบก่อนการปรับปรุง 

  
พื้นที่จัดเก็บแบบวางกอง ก่อนการปรับปรุงจะใช้พื้นที่

ว่างที่เหลือภายในคลัง เป็นต าแหน่งในการวางกองวัตถุดิบ
ต่างๆ โดยไม่มีการจัดสรร ต าแหน่งการจัดเก็บ ท าให้เกิดการ
กีดขวาง และมีการน าวัตถุดิบที่มีขนาดสามารถจัดเก็บบนช้ัน
วางได้มาวางกองไว้ ท าให้การค้นหาวัตถุดิบในแต่ละครั้งใช้
เวลานาน 

 

 
รูปที่ 2 ผังแสดงขนาดพื้นที่จัดเก็บวัตถุดบิบนชั้นวาง 

 
2.2 การศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
 1 .  ขั้นตอนการรับวัตถุดิบเข้าจัดเก็บภายในคลัง
วัตถุดิบก่อนปรับปรุง แสดงดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ 

 

2. ขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ สามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ 

 
3. การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่พบ 

1. ผังแสดงเหตุและผล 
    สามารถแบ่งแยกปัญหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ปัญหาการเบิกจ่ายวัตถุดิบล่าช้าและปัญหาข้อมูลระดับสินค้า
คงคลังไม่แม่นย า 

1.1 ปัญหาการเบิกจ่ายวตัถุดิบลา่ช้า 

 
รูปที่ 5 ผังแสดงปัญหาและสาเหตุของการเบิกจ่ายวัตถุดิบลา่ช้า 

 

จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่ท าให้การเบิกจ่าย
วัตถุดิบล่าช้า ซึ่งเกิดจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ พ้ืนท่ีคลังสินค้า 
ระบบการจัดเก็บ พนักงาน และวัตถุดิบ โดยสามารถอธิบาย
ถึงสาเหตุของปัจจัยต่างๆอยางละเอียดดังนี้ 

1.1.1 สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากพื้นที่คลังสินค้า 
1) ช้ันวางสินค้ามีขนาดสูงจึงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใน
การเบิกจ่าย 
2) พื้นที่ของคลังวัตถุดิบมีขนาดเล็กเมื่อมีสินค้าวางกอง
จึงท าให้ยากต่อการค้นหาสินค้า 
1.1.2 สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากระบบการจัดเก็บ  
1) ใช้เวลานานในการค้นหาสินค้าเพราะไม่ทราบ
ต าแหน่งที่สินค้าถูกจัดเก็บอยู่ เนื่องจากไม่มีป้ายแสดง
ข้อมูลสินค้าบนช้ันวางที่ใช้ในการจัดเก็บ 
2) เนื่องจากระบบจัดเก็บในปัจจุบันไม่มีรูปแบบการ
จัดเก็บ จึงท าให้สินค้าวางปะปนกัน เกิดความไม่เป็น
ระเบียบ 
1.1.3 สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากพนักงาน 
1) พนักงานทับซ้อนกันเนื่องจากพนักงานจัดเก็บสินค้า
ตามความสะดวก พื้นที่ตรงไหนว่างจะจัดเก็บสินค้าไว้
ตรงนั้น 
2) พนักงานคนเดียวรับผิดชอบหลายหน้าที่เพราะไม่มี
พนักงานประจ าคลังสินค้า พนักงานท่ีรับผิดชอบในการ
เบิกวัตถุดิบของโรงงานจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิต  
1.1.4 สาเหตุของปัญหาที่ เกิดจากวัตถุดิบ  ได้แก่ 
วัตถุดิบมีจ านวนมากส่งผลให้กระบวนการเบิกจ่าย
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ล่าช้า 
 
1.2 ปัญหาข้อมูลระดับสินค้าคงคลังไมแ่ม่นย า 

 
รูปที่ 6 ผังแสดงปัญหาและสาเหตุข้อมูลระดับสินค้าคงคลัง 

ไม่แม่นย า 
 

จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุต่างๆ ที่ท าให้ข้อมูลระดับ
สินค้าคงคลังไม่แม่นย า ซึ่งเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ระบบการเบิกจ่าย และพนักงาน โดยสามารถอธิบายถึง
สาเหตุของปัจจัยต่างๆอย่างละเอียดดังนี้ 
 1.2.1 สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากระบบการเบิกจ่าย 

1) ไม่มี การก าหนดรอบในการตรวจนับสินค้ าที่
เหมาะสม (Cycle Count) ท าให้ข้อมูลระดับสินค้าคง
คลังไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง 
2) ไม่สามารถตรวจนับรายการสินค้าได้ครบทุกรายการ 
เนื่องจากรายการสินค้ามีจ านวนมาก และไม่ได้มีการ
แบ่งกลุ่มความส าคัญของสินค้าคงคลังเพื่อให้ง่ายต่อ
การตรวจนับ 

 1.2.2. สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากพนักงาน 
1) พนักงานคนเดียวรับผิดชอบหลายหน้าที่เพราะไม่มี
พนักงานที่รับผิดชอบเอกสารที่ใช้ในการเบิกสินค้า
โดยตรง พนักงานที่เป็นผู้เขียนใบเบิกสินค้าจะเป็น
พนักงานฝ่ายผลิต 

 2) พนักงานลืมเขียนใบเบิกสินค้า 
3) พนักงานเบิกสินค้าเกินจ านวนท่ีต้องการใช้แล้วไมน่ า
กลับมาเก็บเข้าที ่
 

 

3. แนวทางการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ  

 พื้นที่การจัดเก็บและระบบการจัดเก็บวัตถุดิบของ
บริษัท เอ็นเนอร์คอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ต้องค านึงและ
พิจารณาถึงปัจจัยหลักๆ ดังน้ี 
 1) การจัดเก็บวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2) เพื่อช่วยให้การค้นหาและหยิบวัตถุดิบได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
 3) การเพิ่มความแม่นย าของข้อมูลสินค้าคงคลัง 
 
 การวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บสินค้า  ผู้วิจัย
เลือกใช้กลยุทธ์การจัดเก็บแบบผสม ซึ่งเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการจัด เก็บตามประเภทสินค้ า (Commodity 
System) และการจัดเก็บสินค้าแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว  
(Fixed Location System) โดยจะท าการแบ่งสินค้าทั้งหมด
ออกเป็นกลุ่มตามประเภทของสินค้า จากนั้นในแต่ละกลุ่มจะ
ก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บตามระบบการจัดเก็บแบบ
ตายตัว เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 
• เนื่องด้วยรายการสินค้ามีทั้งหมด 123 รายการ ซึ่งมี
จ านวนรายการที่มากและมีความหลากหลายของสินค้า 
ดังนั้นจึงท าการแยกประเภทของวัตถุดิบดังแสดงในตารางที่ 
1 โดยพิจารณาแบ่งกลุ่มจากความเหมาะสมของลักษณะทาง
กายภาพของวัตถุดิบเพื่อการจัดเก็บวัตถุดิบสามารถน า
วัตถุดิบที่อยู่ในประเภทเดียวกันสามารถจัดเก็บร่วมกันได้ 
• ระบบการจัด เก็บแบบก าหนดต าแหน่ งตายตั ว  
(Fixed Location System) ถู ก น าม า ใ ช้  เนื่ อ งด้ ว ย ไม่
ต้องการให้การจัดวางสินค้าภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่ปะปน
กันแบบสุ่ม ซึ่งช่วยให้การจัดเก็บเป็นระบบและหาสินค้าได้
ง่ายขึ้น 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงประเภทของวัตถุดิบภายในคลัง 

 
 
3.1 วิธีการค านวณหาพ้ืนที่และความต้องการของพ้ืนที่ 

ตัวอย่างการค านวณ สินค้าประเภทกล่อง จะค านวณ
ขนาดกว้าง ยาว และสูงของกล่อง ต่อ ขนาด กว้าง ยาว และ
สูง ของช่องจัดเก็บ เช่น ช่องจัดเก็บขนาด 60x120x21 
เซนติเมตร และกล่องขนาด 14x24x8 เซนติเมตร จะจัดเก็บ
กล่องได้ดังนี้ กว้าง 60/24 = 2 กล่อง , ยาว 120/14 = 8 
กล่อง, สูง 21/8 = 2 กล่อง ใน 1 แถวตามความกว้างจะเก็บ
ได้ 2x2 = 4 กล่อง ถ้าหากวัตถุดิบมีความต้องการจัดเก็บ 20 
กล่อง จะต้องจัดเก็บตามแนวความกว้าง 20/4 = 5 แถวดัง
แสดงดัง รูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างการจัดเก็บของช่องวัตถดุิบแบบกล่อง 

 

ตัวอย่างการค านวณ  สินค้ าประเภทถาด จะ
ค านวณความกว้างของถาดต่อช่องจัดเก็บ เช่น ช่องจัดเก็บ
กว้าง 120 cm ถาดกว้าง 30 cm จะวางถาดได้ 120/30 = 
4 ถาด แสดงดังรูปที่ 8 

         
รูปที่ 8 ตัวอย่างการจัดเก็บในช่องวัตถุดบิแบบถาด 

 
3.2 การออกแบบต าแหน่งการจัดเก็บวัตถุดิบ 
 ด าเนินการออกแบบช่องวางวัตถุดิบแต่ละรายการ 
โดยก าหนดแบ่งตามประเภทของวัตถุดิบมีจ านวน 28 
ประเภท ซึ่งบริเวณช้ันวางทางด้านขวาเป็นกลุ่มวัตถุดิบที่มี
การเบิกมากที่สุดและเรียงล าดับตามความถี่การเบิกมายัง
กลุ่มวัตถุดิบที่มีจ านวนการเบิกที่น้อยลงไปโดยมีข้อมูลสรุป
ความถี่การเบิกต่อครั้ง ของวัตถุดิบแต่ละกลุ่มดังตารางที่ 2
จากนั้นท าการค านวณหาพื้นที่และการระบุต าแหน่งที่ใช้วาง
วัตถุดิบโดยยกตัววอย่าง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงตัวอย่าง การค านวณพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บและแสดง
ต าแหน่งช่องที่ใช้จัดเก็บ 

 
 
 ในการค านวณหาพื้นที่และการระบุต าแหน่งที่ใช้
วางวัตถุดิบในกลุ่ม Filterdrier ให้ดูรายการที่มีการเบิกมาก
ที่สุดในกลุ่มดังกล่าวน ามาวางไว้ในต าแหน่งแรก เช่น กระบะ
แรกจะจัดเก็บวัตถุดิบ น๊อต M4 ไว้ที่ต าแหน่งแรกเพื่ อ
สามารถมองเห็นได้ง่ายและสะดวกในการหยิบที่สุด หลังจาก
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นั้นค านวณขนาดของกระบะ โดยที่ ความกว้าง 0.3 เมตร ช้ัน
วางที่จะจัดเก็บมีความกว้าง 1.20 เมตร ค านวณ โดย  
ความกวา้งของชั้นวาง – ความกวา้งของกระบะที่จัดเก็บ  = พ.ท.ว่าง  

                                 1.20 – 0.3             = 0.9 
 ผลการค านวณที่ได้เท่ากับ 0.9 คือ ขนาดพื้นที่ที่
เหลือในช้ันวางนั้น จึงระบุต าแหน่งของกระบะแรกที่ใช้
จัดเก็บในต าแหน่งที่ 1 และท าการค านวณ พื้นที่ที่เหลือจน
เต็มพื้นที่ ช้ันวาง ดั งตารางที่  3 โดยสามารถแสดงการ
ออกแบบช่องวางวัตถุดิบแต่ละรายการแบ่งตามประเภท ซึ่ง
รายการวัตถุดิบแต่ละรายการจะมีการก าหนดสีเพื่อบ่งบอก
ถึงวัตถุดิบที่อยู่ในประเภทเดียวกันแสดงดังรูปที่ 9  
 

 
รูปที่ 9 แสดงต าแหน่งการวางสินค้าแตล่ะกลุ่ม 

 
ตารางที่  3 แสดงตัวอย่าง การค านวณพื้นที่ที่ ใช้จัดเก็บและแสดง
ต าแหน่งช่องที่ใช้จัดเก็บ 

 
 
 
4. ด าเนินการปรับปรุงการจัดวางวัตถุดิบ 
 ท าการออกแบบระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ ในรูปแบบ
การจัดเก็บแบบผสม ระหว่างการจัดเก็บตามประเภทสินค้า 
และการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว พบว่าวัตถุดิบ
สามารถจัดเก็บไว้บนช้ันวางตามที่ได้ออกแบบไว้ขั้นต้นท าให้

บริเวณพื้นที่ของคลังวัตถุดิบมีความเป็นระเบียบและไม่มี
สิ่งของวางกีดขวางบริเวณทางเดินหรือบริเวณหน้าช้ันวาง  
จึงท าให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานมีความสะดวกในการค้นหาและ
หยิบวัตถุดิบ 
 

    
รูปที่ 10 เปรียบเทียบคลังวัตถุดิบกอ่นและหลังท าการปรับปรุง 

 

4.1 การจัดแบ่งกลุ่มล าดับความส าคัญตามมูลค่าของ
วัตถุดิบ 
 การจัดแบ่งกลุ่มล าดับความส าคัญตามมูลค่าของ
วัตถุดิบ ABC Analysis โดยสามารถยกตัวอย่างแสดงวิธีการ
ค านวณการแบ่งกลุ่ม ABC Analysis ในรายการล าดับที่ 1 
ของกลุ่ม A ได้ดัง ตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างวธิีการค านวณรายการวัตถุดิบในการจัดกลุ่ม 
ABC Analysis 

 
 
ล าดับที่ 1  รหัส NARA-RH01-50  Capillary Hose ID 
2.5mm x 50m  

• ราคาต่อช้ิน 7,000 บาทต่อช้ิน  

• ค ว า ม ถี่ ใน ก า ร เบิ ก   = 28.57 ช้ิ น เฉ ลี่ ย ใน 
รอบ 7 เดือน   

• ผลรวมของมูลค่ ารายการวัตถุดิบทั้ งหมด = 
1,114,970.9 บาท 

ดังนั้น 
การหามูลค่าของสินค้า   
= ราคาต่อช้ิน x ปริมาณการเบิกเฉลี่ย 
= 7000 x 28.57 = 199,990.0 บาท 
การหาค่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า =  
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=   

= 17.94 % 
ซึ่งสรุปรายละเอียดของการค านวณการแบ่งกลุ่ม 

ABC Analysis ได้ดังนี้ 
 คลังวัตถุดิบของ บริษัท เอ็นเนอร์คอฟ ประเทศไทย 
จ ากัด มีรายการวัตถุดิบอยู่ทั้ งหมด 123 SKUs โดยการ
จัดล าดับความส าคัญของวัตถุดิบจะค านวณตามมูลค่าของ
วัตถุดิบ ที่มีมูลค่ามากไปจนถึงมีมูลค่าน้อย จากนั้นแบ่งเป็น 
3 กลุ่มคือ กลุ่ม  A กลุ่ม B  และกลุ่ม C โดย กลุ่ม A มี
เปอร์เซ็นต์มูลค่าเท่ากับ 73.78 เปอร์เซ็นต์ มีรายการวัตถุดิบ
ทั้งหมด 12 รายการ กลุ่ม B มีเปอร์เซ็นต์มูลค่าเท่ากับ 17.85 
เป อร์ เซ็ นต์  กลุ่ ม  C มี เปอร์ เซ็ นต์ มู ลค่ า เท่ ากั บ  8.37 
เปอร์เซ็นต์ โดยข้อมูลการตัด ABC ของแต่ละกลุ่มจะมีราคา
มูลค่าของวัตถุดิบแต่ละรายการซึ่งเมื่อน ามารวมกันจะมี
มูลค่าทั้งหมด 1,114,970.895 บาท 
4.2 หลักการการตรวจนับตามรอบเวลา Cycle Count 
เพ่ิมรอบในการตรวจนับวัตถุดิบ 

การเพิ่มรอบการตรวจนับวัตถุดิบเพื่อให้ฐานข้อมูล
ในระบบและวัตถุดิบในคลังมีความตรงกัน โดยจะเพิ่มรอบ
การนับตามล าดับความส าคัญของการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบ  
โดยก าหนดให้วัตถุดิบที่อยู่ ในกลุ่ม A ท าการนับเดือนละ  
1 ครั้ง วัตถุดิบในกลุ่ม B ท าการนับ 3 เดือน 1 ครั้ง วัตถุดิบ
ในกลุ่ม C ท าการนับปีละ 1 ครั้ง 

1. วิธีการค านวณหาค่าความคาดเคลื่อนและความ
แม่นย าของข้อมูลวัตถุดิบ 
การหาค่าความคลาดเคลื่อน =   
(จ านวนข้อมูลวัตถุดิบในระบบ – จ านวนวัตถุดิบคงคลัง) 
การหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน    =  

 

การหาค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย า =  
(100 – เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่นของวัตถุดิบ) 

2. ข้อมูลสรุปความแม่นย าในแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละเดือน 

 ท าการจัดเก็บข้อมูลความแม่นย าและความ
คลาดเคลื่อนก่อนท าการปรับปรุง ซึ่งเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
โดยอยู่ ใน ช่ วงเดื อน  เม ษ ายน  พ .ศ . 2559 ถึ ง  เดื อน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งในแต่ละเดือนสามารถจ าแนกและ
สรุปเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าและความคลาดเคลื่อนของ 
แต่ ล ะกลุ่ ม  โด ยแสด งดั ง  ต ารางที่  5 , ตารางที่  6 ,  
และตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 5 ข้อมูลความแม่นย าของวัตถดุิบก่อนการปรับปรุงในกลุ่ม A  

 
 
ตารางที่ 6 ข้อมูลความแม่นย าของวัตถดุิบก่อนการปรับปรุงในกลุ่ม B 

 
 
ตารางที่ 7 ข้อมูลความแม่นย าของวัตถดุิบก่อนการปรับปรุงในกลุ่ม C 

 
 
 จากตารางข้อมลูความแม่นย าก่อนการปรับปรุงข้างต้น 
สามารถสรปุเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าไดด้ังนี้ 
 กลุ่ม A ผลรวมเปอรเ์ซ็นต์ความแม่นย าก่อนการ
ปรับปรุงได้ เท่ากับ 90.88 % 
 กลุ่ม B ผลรวมเปอร์เซ็นต์ความแมน่ย าก่อนการ
ปรับปรุงได้ เท่ากับ 91.38 % 
 กลุ่ม C ผลรวมเปอรเ์ซ็นตค์วามแม่นย าก่อนการ
ปรับปรุงได้ เท่ากับ 93.68 % 
 3. วิธีการค านวณหารอบในการนบัของแต่ละกลุม่ 
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 เนื่องจากภายในคลังวัตถุดิบมีพนักงานที่ดูแลคลัง
วัตถุดิบจ านวน 1 คน จึงท าให้การนับรอบ Cycle Count 
ต้องใช้ระยะเวลาและก าหนดรอบการตรวจนับที่เหมาะสมกับ
จ านวนของพนักงาน โดยมีวิธีการค านวณหารอบในการนับ
รายการวัตถุดิบของแต่ละกลุ่ม ซึ่งก าหนดหน่วยในการ
นับเป็นรายการต่อสัปดาห์ โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 

การค านวณรอบการตรวจนับวัตถุดิบกลุ่ม A ใน
ระยะเวลาภายใน 1 เดือน  

จ านวนรายการวัตถุดิบในกลุ่ม A = 12 รายการ 

จ านวนสัปดาห์การท างาน     = 4 สัปดาห์ 

ดังนั้น รอบการตรวจนับวัตถุดิบ =       

   =  

           = 3 รายการต่อสัปดาห ์
จะต้องนับให้เสร็จภายใน 1 เดือนโดยจะ

ท าการนับทุกๆ เดือนเพราะหากระยะเวลาเกินกว่า
นี้ จ ะ ท า ให้ ข้ อ มู ล จ า น วน วั ต ถุ ดิ บ เกิ ด ก า ร
คลาดเคลื่อน 
การค านวณรอบการตรวจนับวัตถุดิบกลุ่ม B ใน

ระยะเวลาภายใน 1 เดือน  
จ านวนรายการวัตถุดิบในกลุม่ B = 25 รายการ 

จ านวนสัปดาห์การท างาน    = 4 สัปดาห์ 

ดังนั้น รายการตรวจนับวัตถดุิบ  =          

         =  

         = 7 รายการต่อสัปดาห์ 
จะต้องนับให้เสร็จภายใน 1 เดือนโดยจะท าการนับ

ทุกๆ 3 เดือน เพราะหากระยะเวลาการนับมากกว่านี้จะท าให้
พนักงานเสียเวลาในการปฏิบัติงานประจ า และข้อมูลจ านวน
วัตถุดิบเกิดการคลาดเคลื่อน  

การค านวณรอบการตรวจนับวัตถุดิบกลุ่ม C  
จ านวนรายการวัตถุดิบในกลุม่ C = 86  รายการ 
ดังนั้น วัตถุดิบในกลุ่ม C จะท าการนับปีละ 1 ครั้ง

โดยจะนับในวันที่ บริษัทหยุดท าการเบิกจ่ายวัตถุดิบ เพื่อท า
การนับ วัตถุดิบภายในคลังทุกรายการประจ าปี 

 

4.3 ออกแบบการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual-
Control) 
 หลั งจากด าเนิ นการจัด เก็บวัตถุดิ บตามที่ ได้
ออกแบบระบบการจัดเก็บและจัดท ากิจกรรม 5ส. เรียบร้อย
แล้วจึงได้น าเทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น Visual 
Control ดังนี ้

ป้ายสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงต าแหน่งของช่องการ
จัดเก็บ วัตถุดิบแต่ละรายการ โดยจะมีขนาดใหญ่ท าให้มีการ
มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มสะดวกและง่ายต่อการค้นหาใน
การเบิกจ่ายและจัดเก็บวัตถุดิบ 
ป้ายที่จัดท ามีขนาด กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร 
ในที่น้ีจะยกตัวอย่าง ป้าย A 5 2  ที่แสดงต าแหน่งช่องการ
จัดเกบ็ของวัตถุดิบกลุม่ Filterdrier รายการ Part01.3 SUS 
304 thk 1.5 mm ดังแสดงตามรูปท่ี 11 และ รูปที่ 12 
รายละเอียดของป้ายบอกต าแหน่งในการจัดเก็บมีดังนี ้

A  หมายถึง ช่ือช้ันวาง A ติดกับประตูทาง เข้า-   
                    ออก     
5  หมายถึง ระดับช้ัน ของช้ันวาง 
2  หมายถึง ต าแหน่งภายในล็อกของช้ันวาง 
 

 
รูปที่ 11 ป้ายแสดงต าแหน่งการจัดเก็บวัตถุดิบ 

 

 
รูปที่ 12 ป้ายแสดงต าแหน่งการจัดเก็บวัตถุดิบ 

 

5. เปรียบเทียบและสรุปผล 
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5.1 ข้อมูลการนับรอบวัตถุดิบ 
 การค านวณหารอบในการนับของวัตถุดิบและบันทึก
ข้อมูลในการนับเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลมาค านวณหาค่า
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนและเปอร์เซ็นต์ความแม่นย า
ของกลุ่ม A เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลก่อนท าการปรับปรุง
และหลังท าการปรับปรุงคลังวัตถุดิบ โดยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนและเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าของวัตถุดิบข้อมูล
หลังการปรับปรุงจะแสดงดังตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 สรุปการเพิ่มรอบการตรวจนบัวัตถุดิบ กลุ่ม A 

 
 

5.2 การเปรียบเทียบผลของการใช้ระยะเวลาในการ
เบิกจ่าย 
 หลังจากท าการปรับปรุงจะได้ข้อมลูเวลาที่ใช้ในการ
เบิกจ่ายวัตถุดบิท้ังก่อนและหลังการปรับปรุงคลังวัตถุดิบจึง
ได้น าข้อมลูมาเปรียบเทียบผลของระยะเวลาในการเบิกจ่าย
วัตถุดิบซึ่งจะไดผ้ลดัง ตารางที ่9 
 
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทยีบความแมน่ย าของฐานขอ้มูล 

 
 
5.3 เปรียบเทียบผลความแม่นย าของฐานข้อมลูในระบบ
คลังวัตถุดิบ 
 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบของระยะเวลาในการเบิกวัตถุดิบ 

 
 

หลังจากที่ได้ท าการปรับปรุงระบบจัดเก็บภายใน
คลังวัตถุดิบ สามารถสรุปผลข้อมูลหลังการปรับปรุงของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกรวมลดลงจาก 1 นาที 53 วินาที 
เป็น 1 นาที 35 วินาทีซึ่งลดลง 18 วินาที และมีเปอร์เซ็นต์
ลดลงเท่ากับ 15.93 เปอร์เซ็นต์ และได้สรุปผลข้อมูลหลังการ
ปรับปรุงความแม่นย าฐานของข้อมูลในระบบซึ่งเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนลดลงเท่ากับ 35.24 เปอร์เซ็นต์ และ
เปอร์เซ็นต์ความแม่นย าเพิ่มขึ้น จากเดิม 90.88 เปอร์เซ็นต์
เป็น 99.62 เปอร์เซ็นต์ 
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Abstract 
Nowadays, information technology plays increasingly important roles in business, as it improves efficiency 
and effect trade advantages. This study implemented an e-commerce system that allowed Thai farmers to 
directly sell rice via social media and a web site. Using the existing information network to form a market 
could save time and add values in logistics and supply chain, as well as improving service quality. A group 
of volunteered farmers in Chiang Mai and Chiang Rai provinces participated in the study by using the 
implemented system, thus allowing it to be evaluated. The study tracked the sale statistics and surveyed 
users after 3 months of implementation. It was determined that the system added value to rice product by 
approximately 25 percent and increased sales by 20 percent. The system also provided useful information 
to sellers, allowing them to adapt to market changes, for example, it allowed farmers to forecast daily 
demands based on sale statistics.  
 
Keywords: Information Technology, Rice Supply Chain, E-commerce, Social Media, Website 
 
1. Introduction 

Thailand is one of the leading countries in 
rice production and rice exportation. Thailand's yearly 
income from rice exports is more than 65 billion baht. 
Also, rice is a staple food for most Thai people.  In 
2015, there were about 65 million Rai (1 Rai = 1,600 
square)  of rice farmland in Thailand.  On average, 
each Rai of farmland produced 532 kilograms of rice. 
Recently, the domestic and international market of 
rice has changed.  In the domestic market, rice 
production increased due to the increasing demand.  

Marketing direction and distribution channels 
are important in the rice market.  Normally, there are 
few channels for selling rice to consumers in 
Thailand’ s domestic market, and rice supply chain 
upstream to downstream can be long, due to the 

number of middlemen in between the farmers, millers, 
and customers.  Price of rice is increased by the 
middleman operations.   Most Thai farmers have low 
income and need financial assistance from the 
government.  The current process requires several 
middlemen to collect and transport rice, leaving 
farmers with little profit and information to plan for 
appropriate rice production volume.  Moreover, the 
middlemen influence the price and domestic market 
direction and distribution channels.  The power of 
market manipulation allows them to reap the largest 
proportion of the profits. 
    The advancement of information and 
commutations technology affects Thai’ s rice market 
structure.  The advent of Web 2. 0 and social media 
has created new ways to communicate, collaborate 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

1753 

 

and share contents [1]. Social media now represents 
a widespread source of information.  It has changed 
the tools and strategies that companies used to 
communicate.  The fact that control over information 
now lies with the customers should be highlighted [2]. 
The rice market structure in Thailand, however, 
seems to be outdated, uninteresting, and flawed.  

 The Internet plays an important role by providing 
convenience and fast means to communicate. 
Internet commerce brings new technology and new 
capabilities to business by sharing business 
information, maintaining business relationships, and 
conducting business transactions. So, the farmer can 
use this the way of communicating to make 
advantages for their market. 
2. Supply Chain Management 
 There are many definitions of supply chain 
management, such as a SCM, which requires 
traditionally separate materials functions to report to 
an executive responsible for coordinating the entire 
materials process, and requires joint relationships with 
suppliers across multiple tiers [ 4] .  Some of people 
defined SCM as:  ''The systematic effort to provide 
integrated management to the Supply Value Chain to 
meet customer needs and expectations, from 
suppliers of raw materials through manufacturing and 
on to end-customers. ”  [5]  In 1994, the International 
Center for Competitive Excellence had developed the 
definitions, later used “Supply chain management is 
the integration of business processes from end user 
through original suppliers that provides products, 
services and information that add value for 
customers. ”  [ 6]  The differentiated between the 
" demand chain,"  which creates demand, and the 
"supply chain," which fulfills it. He defined SCM as a 
" dynamic process of managing the flow of material 
and information across distributed business 
processes for profitably responding to and satisfying 

market demand.” [7] The important of the supply chain 
is that the organization has management capabilities, 
business growth and business sustainability. 
2.1 Rice supply chain in Thailand then and now. 
 Nowadays, glutinous rice (Short and fat shape) 
is grown mainly in the northern and the northeastern 
parts of Thailand; long grain rice is grown in the 
central and southern parts.  The northeast part has 
45% of all the country's rice growing area, followed 
by the central and northern regions which have 
approximately 25% of the country’s rice growing area. 
Mostly grown rice is jasmine rice 105. The rice grown 
in these areas is often planted for sale. [8] 

 
Fig 1 Components of the rice supply chain and the proportion 

of the flow of rice in each section 
 
 Fig 1 illustrates the long process. The quality of 
products delivered to consumers is often reduced. 
Although Thailand is a major exporter, farmer cannot 
set the price of rice by themselves.   Prices change 
according to the market mechanisms.  Example the 
paddy rice process from upstream to downstream 
Frist farmers grow paddy and bringing the paddy to 
the mill or the middleman come to collect the paddy 
from the farmers by force the price down.  Then the 
mill milled the paddy to white rice. After that, rice was 
sent to major and minor traders and was shipped to 
the consumer 
 Rice is a major economic crop of Thailand; she 
has been exporting rice worth about 156 million baht 
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annually (Agricultural Research Development (Public 
Organization)). This is illustrated in Fig 2. (Information 
and Communication Technology Center Office of the 
Permanent Secretary for Commerce By the 
cooperation of the Customs Department).  Thailand is 
also the center of rice research. Rice is the main food 
of Thais; Thais consume 6 . 9  million tons of rice 
annually. The consumption of rice in the household is 
on average 101  kg per person per year.  For urban 
households, the average consumption of rice is 21 kg 
less than that of rural households [9]. 
 

 
Fig 2 Export value of rice during 2012-2015 in Thailand 

 
 Population growth affects the growth of rice 
consumption.  Rice growers suffer from lower rice 
prices, while the cost of production is likely to rise 
because chemical fertilizers, agricultural machinery 
equipment, fuel, etc. . , making the net income of the 
farmers inadequate for their livelihood, and lead to 
relocation of part of the workforce into cities after 
harvests. Social problems follow.  
 As population grows, demand for rice increases. 
Past volume of rice production becomes insufficient 
for domestic consumption and exports.  
 Thailand's rice must go through many steps 
before it reaches consumers. The distribution process 
of rice is divided into four phases, with the first three 
being about 30 percent each and the final one being 
10 percent if the rice is having proper of humidity, it 
will be sold, but if not, it will be stored in the.  Rice 
traders or agents will buy rice and deliver them to the 

mills. When the mills convert paddy rice to white rice, 
one part of the rice will be sold to local consumers. 
The mills play a role in pricing the paddy.  Yong 
(middlemen in the supply of rice from the rice mills 
overseas) plays a role in pricing rice, because it sets 
the wholesale price of rice wholesale and export. 
Yong handles approximately 66%  of the total rice 
trades, including those sold domestically and those 
exported.  
 Habits of consumers have changed in the age of 
globalization.  By purchasing 50 to 100 kg sacks of 
rice, the present consumptions of rice bags containing 
between 0.5-20 kg which is popular for consumers in 
household.  Since the way of life has changed: Small 
families have become big families, some having 2-3 
households living together.  Patterns of traditional 
retailing at general store sales are also changing:  At 
present, there is a continuous expansion of large 
department stores, convenience stores and 
integration between information technology and 
business [10]. 
2. 2 Information Technology the new ways of 
communication 
 “Information is power” is what we often hear from 
various media especially in the third wave or the 
Information Technology era and communication 
( Information and Communication Technology:  ICT) . 
ICT play a role in driving social development and 
economic globalization [11] .  defined IT as “any form 
of computer- based information system, including 
mainframe as well as microcomputer applications.” In 
business applications, the range and strategic 
impacts of such systems are vast.  
 The Internet has become a mass media vehicle 
for consumer- sponsored communications.  It now 
represents the number one choice of media at work 
and the number two choice of media at home. Several 
companies are already using social networking sites 
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to support the creation of brand communities [12]  or 
for marketing research in the context of ethnography 
[ 13] .  Many people agree that the internet is 
indispensable. This can be seen from the continuingly 
increasing number of Internet users.  As of 2016, of 
the total Thai population of 68 million, 38 million, or 
56 percent, are internet users, according to the 
Thailand Internet User Profile 2015, Electronic 
transactions or ETDA online survey from March to 
May 2015.  The population can be divided into 4 
groups:  Gen x (35-50 years) , Gen y (15-34 years) , 
Gen z ( less than 15 years) , and the Baby Boomers 
(51 years old and above). It was found that Gen Y is 
the group with the highest internet usage –  of 54.2 
hours per week or about 8 hours per day. The devices 
used to access the Internet are diverse.  Smartphone 
is the most connected device to the Internet, followed 
by PCs and portable computers ( Laptops, 
Notebooks) .   The ownership devices in Thailand 96 
percent own mobile handsets, 64 percent own 
smartphones, 27 percent own laptops or desktop 
computers, 11 percent own tablets, and 1 percent 
own e-book readers or wearable devices.  Thais use 
mobile phones to access the internet, on average, for 
5.7 hours per day. And most popular activities on the 
Internet, accessed through mobile devices, are social 
network, followed by searching for specific information 
and electronic book reading, respectively [14]. 
        There is an upward trend in search 
activities. According to a survey conducted, 64.9% of 
Thais who have purchased. The buyers read product 
reviews on the Internet. Online shopping, however, is 
expected to gain popularity.  New entrepreneurs 
should recognize the importance of this trend and the 
notion that the Internet has come into great influence. 
Social media is a popular marketing tool for Internet 
users around the world who reveal their identities and 
are ready to communicate easily with others.   

3. Implementation of IT  
In this project using the web platform of PHP 

to make the website because the process of platform 
is fast and easy support this platform is more popular. 
A case study that shows the implementation of 
information technology.  It presented the Rice 
Innovation Roadmap, which could drastically change 
the facts of rice farming and consumption in Thailand. 
These are termed “e-commerce.” E-Commerce is the 
trading of goods and services using electronic media 
and channels.  System implementation generally 
benefits from high levels of user involvement and 
management support. User participation in the design 
and operation of information systems has several 
positive results.  First, if users are heavily involved in 
systems design, they move opportunities to mold the 
system according to their priorities and business 
requirements, and more opportunities to control the 
outcome.  Second, they are more likely to react 
positively to the change process.  Incorporating user 
knowledge and expertise leads to better solutions. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4 Disintermediation in the B2C Supply Chain 
 

As shown in Fig 4, the web or social media 
can serve as a disintermediator by replacing the 
intermediary links in the traditional supply chain with 
a direct channel between producers and consumers 
[15]. If done correctly, this can lead to lower costs for 
the consumers, and improved service quality.  
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Fig 5 E-commerce systems 

 
 As fig 5 its shows the E-commerce system it can 
be used as a guide to buy - sell rice and to encourage 
farmers to distribute their produces.  But it’ s not 
popular for Thai people. From the past to present the 
way of farmers can buy -  sell rice directly to 
consumers by themselves.  It will reduce the cost of 
products in the direct delivery channel. Direct delivery 
by online sales and Ship directly to retailers or retail 
such as department stores or local stores.  This 
creates a good relationship between manufacturers 
and consumers, build consumer confidence in the 
product, and help farmers know the needs of 
consumers.  Reducing the supply chain by bypassing 
the intermediaries also allowed farmers to be able to 
get a better control over the prices of sales 
themselves, and allowed consumers to have access 
to fresh and clean products. 
 The project used a Domain name 
http://www.mostdirectrice.com for promoting and as a 
channel to connect to the entrepreneurs that 
participated in the Rice Delivery Program to online 
stores of participating operators directly the home 
page of the site is illustrated in Fig 6.  The cost of 
building the website was relatively low for the level of 
accessibility and user friendliness if offered. The web 
site also provided a variety of information, enhanced 
the ease of communication, and reduced time and 
travel costs, time to find information or make 

purchases. 

 
Fig 6 Home page of the website used by the project. 

Url:http://www.mostdirectrice.com. 
 

Web design could be more attractive than offline 
stores, and online media also had the advantage of 
technology and features. However online businesses 
have different advantages and disadvantages, the 
advantages of a business outweighed the 
disadvantages.  
 

 
Fig 7 Example of other sales channels through social media 

               
  The project also provided other sales channel 
through social media, Facebook (Fig 7). It provided a 
shop for the products of the project under the project 
branded rice and other participating branded 
products.  The purpose was to have another channel 
to distribute to participating rice products so 
customers could connect to the online media of 
participating farmer groups and shop. This increased 
the sales of farmer groups, reduced the required 
processes, resulting in a more convenient ordering 
procedure for customers. 
 
 

http://www.mostdirectrice.com/
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4. Conclusion 
 The importance of IT to the world economy is 
self- evident.  Few of the structural changes in our 
economy would have come about without advances 
in IT.  But not all the business can be implement the 
IT.  From the data collected over the period of 3 
months and analysis of consumers’ habits, the project 
found that online trading trend is likely to increase by 
the total of the users are 346 users in the 3 months 
of implemented. First month sales were slow, but the 
sales volume grew during the third month, possibly 
because consumers have increased awareness.  
 The project suggestions sustainability.  It was 
suggested that the project could be improved in the 
following areas:  updating movement, effective online 
storefront management, service responsiveness, 
packaging, products quality and continuous 
advertising.  These are likely to stimulate sales and 
maintain the highest customer base.  The 
implementation of information added value to rice 
product in supply chain by approximately 50 percent 
from 1 5  baht to 39 bath and increased sales by 
approximately 20 percent about 3,500 kg. 
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บทคดัยอ่ 
ตลาดกลางยางพาราเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมและกระจายผลผลติยางพาราของผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ เมื่อพจิารณา
ระบบตลาดกลางยางพาราจงัหวดัสงขลาถอืว่ายงัเป็นตลาดที่ไม่มปีระสทิธภิาพ เนื่องจากผู้ขายต้องน ายางพารา
ทัง้หมดเขา้ตลาดกลาง ท าใหเ้สยีค่าใชจ้่ายในดา้นการขนสง่จ านวนมาก โดยเฉพาะผูข้ายทีอ่ยู่หา่งไกลและมปีรมิาณ
ผลผลติน้อย ดงันัน้งานวจิยันี้จงึไดป้ระยุกตใ์ชว้ธิกีารคน้หาแบบทาบ ูในการแกปั้ญหาการเลอืกสถานทีต่ัง้ของจุดรบั
ซือ้ยางพาราและการจดัสรรผูข้าย และการจดัเสน้ทางการขนสง่ของตลาดกลางยางพารา ผลการวจิยัพบว่าจ านวน
จุดรบัซือ้มทีัง้หมด 16 จุดรบัซือ้ โดยตลาดกลางเปิดเป็นจุดรบัซือ้แบบไม่จ ากดัขนาดความจุ และจุดรบัซือ้อื่นๆ มี
ขนาดความจุ 10 ตนั จ านวนยานพาหนะ 5 คนั (5 เสน้ทาง) โดยเลอืกใชร้ถจ านวน 2 ขนาดคอื รถบรรทุกขนาด 10 ลอ้ 
จ านวน 4 คนั รถบรรทุกขนาด 10 ลอ้และรถลากพ่วง จ านวน 1 คนั ซึง่มตี้นทุนรวมเท่ากบั 53,313.89 บาท/วนั เมื่อท า
การวดัประสทิธภิาพของค าตอบดว้ยโปรแกรม Lingo 13 กบัปัญหาขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และปัญหา
จรงิ พบว่าค าตอบทีไ่ดม้คีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
ค าหลกั การเลอืกสถานทีต่ัง้และการจดัเสน้ทาง, การคน้หาแบบทาบ,ู ตลาดกลางยางพารา 
 
Abstract 
The central rubber market of Songkhla province is the center of the collection and distribution of rubber 
production from sellers to purchasers. It is considered ineffective because sellers need to deliver whole 
raw rubber to the market, resulting in high transport costs, especially for those who came a great 
distance and had little quantity. This research applied the Tabu search method to solve the location 
selection problem of the rubber purchasing depot and manage transport routes to the market. Results 
found that there were 16 purchasing depots. The central rubber market had unlimited purchasing 
capacity while the other purchasing depots limited the quantity of rubber to 10 tons. There were five 
transport routes and five trucks (four ten-wheeled trucks and one ten-wheeled truck with a trailer). The 
total delivery costs were 53,313.89 baht per day. The answers about efficiency from the Lingo 13 
program with small, medium, and large problems and real problems were not significantly statistically 
different at a significance level of 0.05. 
Keywords:   Location Routing Problem, Tabu Search, Central Rubber Market 
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1. บทน า 
 ยางพาราเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของภาคใต้ การ
ผลิตยางร้อยละ 87.5 เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ตลาด
ส่งออกหลกัยางพาราที่ส าคญัของไทยในปัจจุบนั คอื จนี 
มาเลเซีย ญี่ปุ่ นและสหรฐัอเมริกา [1] กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
ระบบตลาดยางของประเทศ  อันเป็นพื้นฐานของการ
พฒันาอุตสาหกรรมยางทีเ่กีย่วขอ้ง และสรา้งความมัน่คง
ในอาชพีการท าสวนยาง จงึไดจ้ดัตัง้ตลาดกลางยางพารา
แห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดั
สงขลา  โดยมีแนวคิดให้ตลาดกลางยางพาราเป็น
ศูนย์กลางรวบรวมและกระจายผลผลติยางของผู้ขายไป
ยงัผู้ซื้ออย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม ตลอดจนเป็น
แหล่งประกาศราคายางของประเทศ [2] 

เมื่อพจิารณาระบบตลาดยางของประเทศแลว้ถอืว่า
ยงัเป็นตลาดทีข่าดประสทิธภิาพและไม่มรีะบบ ทุกฝ่ายยงั
ไม่ยอมรบั เนื่องจากลักษณะตลาดเป็นของผู้ซื้อ ท าให้
ชาวสวนยางที่เป็นก าลงัผลติหลกัของประเทศเดอืดรอ้น 
เพราะราคายางไม่เป็นธรรม คุณภาพยางไม่เป็นไปตามที่
ผลติ และน ้าหนกัยางทีไ่ดไ้ม่ตรงตามน ้าหนกัจรงิ [3]  

จากประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ ไดม้กีารปรบัปรุงระบบ
การใหบ้รกิารซือ้ขายของตลาดกลาง ซึง่พบว่าระบบตลาด
กลางยางพาราที่เหมาะสมคอื ผู้ขายต้องน ายางทัง้หมด
เขา้ตลาดกลาง โดยตลาดกลางเป็นผูใ้หบ้รกิารทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่การคดัคุณภาพยาง การชัง่น ้าหนักยาง การประมูล
ยาง การจ่ายและรบัเงนิค่ายาง ตลอดจนการส่งมอบยาง
ใหผู้ซ้ือ้ [3] แต่จะประสบปัญหาคอืผูข้ายแต่ละรายจะต้อง
น ายางมาสง่ยงัตลาดกลางยางพาราเอง ถา้หากผูข้ายบาง
รายมรีะยะทางอยู่ห่างไกลจากตลาดกลางยางพารา หรอื
บางครัง้ผู้ขายบางรายมีปริมาณยางพาราจ านวนมาก 
จ าเป็นต้องมีการน ายางมาส่งยังตลาดกลางยางพารา
มากกว่าจ านวนหลายเที่ยวต่อวนั ท าให้มีต้นทุนในการ
ขนส่งจ านวนมาก ดังนัน้ถ้าหากตลาดกลางยางพารามี
การบรหิารจดัการที่ดีโดยมีการสร้างจุดรบัซื้อยางพารา
เพื่อให้ผู้ขายน ายางไปส่งที่จุดรบัซื้อยางพารา แทนที่ไป
ส่งยังตลาดกลางยางพารา จะท าให้ระยะทางในการน า
ยางไปขายยังตลาดกลางสัน้ลง ซึ่งเป็นการช่วยให้

ชาวสวนยางหรอืเกษตรกรทีอ่ยู่หา่งไกลจากตลาดกลางไม่
เสียโอกาสในการขายยางพาราที่มีราคาเป็นธรรม 
นอกจากน้ียงัเสยีค่าใชจ้่ายในการขนสง่น้อยลงอกีดว้ย [4-
6] ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ งตาม
นโยบายของตลาดกลางและนโยบายของรฐับาลอกีด้วย 
[2] 
 ดว้ยความส าคญัของเกษตรกรชาวสวนยางทีร่ฐับาล
และตลาดกลางตอ้งใหก้ารช่วยเหลอืและแกปั้ญหาเพื่อให้
เกดิความเป็นธรรม งานวจิยันี้จงึไดท้ าการแก้ปัญหาโดย
การเลือกสถานที่ตัง้ของจุดรับซื้อยางพารา เพื่ อให้
เกษตรกรน ายางพาราไปส่งยงัจุดรบัซือ้แทนทีจ่ะไปส่งยงั
ตลาดกลางยางพารา  และตลาดกลางยางพาราน า
รถบรรทุกไปรบัยางพาราตามจุดรบัซือ้ต่าง ๆ โดยวธิกีาร
จดัเสน้ทางการขนส่ง [7-10] การขนส่งประเภทนี้จะช่วย
ลดการขนส่งที่ซ ้าซ้อนลงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการ
วางแผนการรบัซื้อและการจดัเสน้ทางการขนส่ง ถือเป็น
ปัญหาที่มีความซบัซ้อนมากกว่าปัญหาการจดัเส้นทาง
การขนส่งโดยทัว่ไป นอกจากนี้ยงัสามารถไปปรบัใช้กบั
การแก้ปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งแบบอื่นๆ ได้อีก
หลายรูปแบบ และที่ผ่านมายงัมผีู้ศกึษาปัญหานี้ไม่มาก
นัก จึงนับเป็นปัญหาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยการ
แก้ปัญหาเริม่จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบและ
พัฒนาอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้
วิธีการค้นหาแบบทาบู (Tabu Search) และน าไปวัด
ประสทิธภิาพของค าตอบกบัโปรแกรม Lingo 
 
2. การประยกุตใ์ช้วิธีการค้นหาแบบทาบ ู

2.1 การค้นหาแบบทาบู (Tabu Search)  
 การประยุกตใ์ชก้ารคน้หาแบบตาบู ในการแกปั้ญหา
การเลือกสถานที่ตัง้และการจัดเส้นทางการขนส่งของ
ตลาดกลางยางพารานัน้ จะเริ่มจากการสร้างสถานที่ตัง้
ของจุดรับซื้อมาชุดหนึ่ ง แล้วน ามาประเมินค่าความ
เหมาะสมจากฟังก์ชนัวตัถุประสงค์ที่สามารถตรวจสอบ
การละเมดิขอ้บงัคบัต่าง ๆได ้เมื่อไดค้่าความเหมาะสมที่
สามารถก าหนดไดว้่าสถานที่ตัง้ของจุดรบัซื้อนัน้มคีวาม
เหมาะสมมากน้อยเพียงไรแล้ว จะน าจุดรบัซื้อนัน้เข้าสู่
กระบวนการการค้นหาแบบทาบู  [11-12] โดยการ
เคลื่อนย้ายจะหมายถงึการปรบัเปลีย่นเหตุการณ์ภายใน
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จุดรบัซื้อบางส่วน ท าให้ได้จุดรบัซื้อใหม่ขึ้นมา ซึ่งการ
ปรบัเปลีย่นเหตุการณ์ภายในจุดรบัซือ้ทีผ่่านมาจะถูกเกบ็
ลงรายการตอ้งหา้มในระยะเวลาหนึ่ง หลงัจากนัน้จะน าจุด
รับซื้อที่ได้มาท าการประเมินค่าความเหมาะสมเพื่ อ
ตรวจสอบดูว่าจุดรบัซื้อนัน้เป็นจุดรบัซื้อที่เหมาะสมแล้ว
หรอืไม่ ถ้าเป็นจุดรบัซื้อที่เหมาะสมแล้ว การท างานกจ็ะ
จบลง แต่หากไม่ใช่การท างานกจ็ะด าเนินต่อไป โดยน า
จุดรบัซือ้ใหม่ทีไ่ดม้าท าการปรบัเปลีย่นเหตุการณ์ภายใน
จุดรบัซื้อบางส่วน กระบวนการก็จะด าเนินซ ้าไปเรื่อยๆ 
จนกระทัง่ได้จุดรบัซื้อที่เหมาะสมหรือจนกว่าจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขในการหยุดท างาน โดยในส่วนของการจัด
เสน้ทางการขนสง่กด็ าเนินการไปลกัษณะเดยีวกนักบัการ
เลือกสถานที่ตัง้ของจุดรับซื้อแต่จะด าเนินการเมื่อได้
สถานทีต่ัง้ของจุดรบัซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ 
2.2 ตวัแบบทางคณิตศาสตร ์
      1) ดชันี (Index) 
 i, j  คือดชันีของโหนดต่าง ๆ ของจุดรบัซื้อยางพารา
และตลาดกลาง โดยที ่i และ j มคี่าอยู่ในเซต N = {1, 2, …, n} 
โดยที ่1 หมายถงึตลาดกลาง 
 k  คอืดชันีของยานพาหนะทีใ่ช้ขนส่งยางพาราโดย
ที ่k มคี่าอยู่ในเซต  K = {1, 2, …, k} 
 l  คอืดชันีของโหนดต่าง ๆ  ของจุดรบัซือ้ยางพาราและ
ผูข้ายยางพาราโดยที ่l มคี่าอยู่ในเซต  M = {1, 2, …, m} 
และ N ⊂ M 

 2) ตวัแปรท่ีทราบค่า (Parameter) 
 C คอืค่าต้นทุนของการขนส่งต่อระยะทาง (บาท/
กม.) ระหว่างจุดรบัซื้อยางพาราด้วยกนัเองและระหว่าง
จุดรบัซือ้ยางพารากบัตลาดกลาง 
 E   คอืค่าต้นทุนของการขนส่งต่อระยะทาง (บาท/
กม.) ระหว่างจุดรบัซือ้ยางพารากบัผูข้าย 

 FC  คอืค่าเสื่อมราคาของจุดรบัซือ้ยางพาราที่ตลาด
กลาง (บาท/จุดรบัซือ้/วนั) 
 FS คอืค่าเสื่อมราคาของจุดรบัซือ้ยางพาราต่าง ๆที่
ไม่ใช่ตลาดกลาง (บาท/จุดรบัซือ้/วนั) 
 Hk คอืค่าเสือ่มราคายานพาหนะขนสง่คนัที ่k (บาท/
คนั/วนั) 
TC คือปริมาณความจุสูงสุดของจุดรบัซื้อยางพาราที่
ตลาดกลาง (กก./วนั) 

TS   คือปริมาณความจุสูงสุดของจุดรับซื้อ
ยางพาราต่างๆ ทีไ่ม่ใช่ตลาดกลาง (กก./วนั) 

Vk  คอืปรมิาณความสามารถสงูสดุในการบรรทุก
ของยานพาหนะขนสง่คนัที ่k (กก.) 

ql  คอืปรมิาณยางพาราทีต่อ้งการขายของผูข้าย
รายที ่l (กก./วนั) 

dij  คือระยะทางระหว่างจุดรบัซื้อโหนดที่ i และ j 
(กม.) 
 3) ตวัแปรในการตดัสินใจ (Decision Variable) 
 wik คอืปรมิาณยางพาราทีย่านพาหนะขนสง่คนัที ่k 
รบัทีจุ่ดรบัซือ้ยางพาราที ่i (กก.) 
  1 เดนิทางจาก i ไป j ดว้ยยานพาหนะ k 

 xijk 
  0 กรณีอื่น ๆ 

  1 ถา้มเีปิดจุดรบัซือ้ยางพาราที ่i 
 yi 
  0 กรณีอื่น ๆ 

  1 ผูข้ายยางที ่l ขายยางใหจุ้ดรบัซือ้ที ่i 
 zli 
  0 กรณีอื่น ๆ 

  1 ถา้มกีารใชย้านพาหนะขนสง่คนัที ่k 
 vk 

  0 กรณีอื่น ๆ 

 4) ตวัแปรสนับสนุนการตดัสินใจและอ่ืน ๆ 
 P   คอืจ านวนจุดรบัซือ้ยางพาราทีเ่ปิด 

 uik  คอืตวัแปรช่วยส าหรบัหา้มการเกดิเสน้ทางย่อย 
(Subtour) ส าหรบัโหนด i และยานพาหนะคนัที ่k 
  1 ถา้พาหนะคนัที ่k เดนิทางมาทีโ่หนด i 
 sik 
  0 กรณีอื่น ๆ 
 5) สมการวตัถปุระสงค ์(Objective Function) 
 Min Z  =  E ( liil

Ni Ml
li dd(z  

 

) + C   
  Ni Nj

ij
Kk

ijkdx                    

                      + (Fcyi + FS 
 }1{\Ni

iy ) + 
Kk

kkHv             (1) 
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6) สมการขอบข่าย (Constraint)  

P  =

 
















s

M

1l
l

T

q
            (2) 


Ni

liz   = 1, l M       (3) 


Ml

lliqz   yi TS, i N, i 1  (4)
 


Kk

ikw  =
 


Ml

lliqz ,  i N, i  1 (5) 


 }1{\Ni

ikiksw   vk Vk, k K (6a) 

wik   0, (6b) 

Nj

ijkx  = sik , i = 1                     (7) 


Nj

ijkx - 
Nj

jikx  = 0, i N, k K       

 (8) 
uik – ujk + Pxijk    P – 1,  i, j N, k K  (9)           

sik   yi ,   i N\{1}, k K  (10a)    

sik   vk , i N, k K       (10b) 

sikyi    wik   sikyi

Ml

lli )qz( , i N\{1}, k K  (10c) 

sik  {0, 1} ,   i N, k K      (11a) 

vk  {0, 1} ,   k K                (11b) 

xijk  {0, 1} ,   i, j N, k K    (11c) 
zli  {0, 1} ,   i N, l M      (11d) 
yi  {0, 1} ,   i N                 (11e) 

wik  0 and Integer,  i, k                    (12) 


Ni

iy =  P                                           (13)   

yi = 1                                         (14) 
 สมการที่  (1) เป็ นสมการวัต ถุประสงค์ โดยมี
เป้าหมายเพื่ อหาผลรวมต้นทุนต ่ าสุดประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากผู้ขายไปยงัจุดรบัซื้อยางพารา 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากจุดรบัซื้อยางพาราไปยงัตลาด
กลาง ค่าเสื่อมราคาของจุดรบัซื้อยางพารา และค่าเสื่อม
ราคาของยานพาหนะ สมการที่ (2) จ านวนจุดรับซื้อ
ยางพาราทีเ่ปิดอย่างน้อยเท่ากบัจ านวนทีก่ าหนด สมการ
ที ่(3) เป็นเงื่อนไขทีว่่าผูข้ายยางพาราแต่ละรายจะตอ้งไป
ส่งยางพาราให้กบัจุดรบัซื้อเพยีงจุดเดยีว อสมการที่ (4) 
เป็นเงื่อนไขทีว่่าปรมิาณยางพาราทีผู่ข้ายขายใหจุ้ดรบัซือ้
จะต้องมีปริมาณไม่ เกินความจุสูงสุดของจุดรับซื้อ

ยางพารา สมการที ่(5) เป็นเงื่อนไขทีว่่าปรมิาณยางพารา
ที่พาหนะขนส่งมารบัที่จุดรบัซื้อยางพาราจะมคี่าเท่ากบั
ปรมิาณยางพาราทีถู่กรวบรวมของจุดรบัซือ้ยางพารานัน้ 
สมการที่ (6a) เป็นเงื่อนไขทีว่่ายานพาหนะขนส่ง k ทีถู่ก
เลอืกใช ้(vk) ไปรบัยางพาราจากผูข้ายยางพาราต่าง ๆ จะ
มปีรมิาณยางพารารวมไมเ่กนิปรมิาณความสามารถสงูสดุ 
(Vk) ทัง้นี้มกีารสรา้งค่าตวัแปรสนับสนุนการตดัสนิใจของ
การเลอืกผูข้ายยางพาราที ่i ของยานพาหนะขนสง่คนัที ่k 
(sik) และอสมการที ่(6b) ก าหนดจุดรบัซือ้ตลาดกลางไม่มี
การขนส่งของยานพาหนะขนส่งใด ๆ สมการที่ (7) เป็น
เงื่อนไขที่ว่าถ้า sik เท่ากบั 0 ไม่มยีานพาหนะขนส่งคนัที ่
k มารับยางพาราที่ผู้ขายยางพารา i และไม่มีการขน
สง่ออกจากโหนด i ไปยงัโหนด j ใด ๆ ในทางตรงกนัขา้ม
ถ้า sik เท่ากบั 1 จะต้องมกีารขนส่งออกไปหนึ่งเส้นทาง 
สมการที่ (8) เป็นเงื่อนไขที่ว่ายานพาหนะขนส่งคนัที่ k 
เดนิทางเขา้ไปโหนดใด ๆ จะต้องเดนิทางออกจากโหนด
นัน้ อสมการที่ (9) เป็นเงื่อนไขที่ว่าการป้องกนัการเกิด
เส้นทางย่อย (Subtour) อสมการที่ (10a) เป็นเงื่อนไข
ทีว่่าจะไม่มยีานพาหนะเดนิทางไปทีโ่หนดทีไ่ม่ไดเ้ปิดเป็น
จุดรับซื้อยางพารา อสมการที่  (10b) เป็นเงื่อนไขที่
ก าหนดไวว้่ายานพาหนะทีไ่ม่ถูกใชจ้ะไม่สามารถเดินทาง
ไปโหนดใดได ้อสมการที ่(10c) เป็นเงื่อนไขที ่ก าหนดว่า
ยานพาหนะที่เดินทางไปที่จุดรบซื้อยางพาราที่เปิด
ด าเนินการจะต้องมีการรบัยางพาราที่จุดรบัซื้อนัน้ และ
ยานพาหนะที่ไม่ได้เดินทางไปที่จุดรับซื้อนั ้น จะไม่
สามารถรบัยางพาราที่จุดรบัซื้อนัน้ได้ อสมการที่ (11a-
11e) เป็นการก าหนดค่าของตวัแปรแบบไบนารี่ อสมการ
ที่ (12) เป็นเงื่อนไขที่ว่าปรมิาณยางพาราที่ยานพาหนะ
ขนส่งไปรบัยงัจุดรบัซือ้มคี่าเป็นจ านวนเตม็ และสมการที ่
(13-14) เป็นเงื่อนไขทีใ่หต้ลาดกลางเปิดเป็นจุดรบัซือ้ 
 
3. วิธีการวิจยัและผลการทดลอง 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูว้จิยัก าหนดการหาต าแหน่งพกิดัทางภูมศิาสตรข์อง
ผู้ขายยางพาราด้วยเครื่อง GPS รุ่น Garmin eTrex 20 
และปรมิาณยางพาราทีส่ง่ขายใหก้บัตลาดกลาง มจี านวน
ผูข้ายทัง้หมด 249 ราย แลว้หาระยะทางระหว่างผูข้ายแต่
ละราย โดยใช้วิธีวัดระยะทางจากโปรแกรม Google 
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Maps 
3.2 สมมติฐานและลกัษณะของปัญหา 
      1) ทราบต าแหน่งที่ตัง้ของตลาดกลางยางพารา 
ผู้ขายยางพารา (สหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) 
เกษตรกร และผู้ รวบรวมยาง) ซึ่ งจะท าการขนส่ง
ยางพาราของผู้ขายไปยงัจุดรบัซื้อ โดยการจดัสรรผู้ขาย
ให้กบัจุดรบัซื้อ และตลาดกลางยางพาราไปรบัยางพารา
ยงัจุดรบัซือ้ โดยการจดัเสน้ทาง 2) ป ริ ม า ณ
ยางพาราของผู้ขายแต่ละรายที่มีอยู่จะถูกแบ่งออกเป็น
โหนดยางพารา (Rubber Node) หลาย ๆ โหนด ซึ่งมี
จ านวนทัง้หมด 249 โหนด โดยผูข้ายยางพาราแต่ละราย
สามารถส่งยางพาราไปยงัจุดรบัซือ้ไดเ้พยีงจุดรบัซือ้ใดจุด
รบัซือ้หนึ่งเท่านัน้ 
 3) การเปิดจุดรับซื้อยางพารา สามารถเปิดได้ ณ 
ต าแหน่งที่เป็นสหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) จ านวน 
66 แห่ง และที่ตลาดกลางยางพาราเท่านัน้ โดยขนาด
ความจุของจุดรบัซื้อยางพารา มจี านวน 3 ขนาด คอื (1) 
จุดรับซื้อขนาดเล็ก 10 ตันต่อวัน ต้นทุนในการเปิด 
250,000 บาท (2) จุดรับซื้อขนาดกลาง 25 ตันต่อวัน 
ตน้ทุนในการเปิด 500,000 บาท และ (3) จุดรบัซือ้ขนาด
ใหญ่ 50 ตันต่อวัน ต้นทุนในการเปิด 1,000,000 บาท 
นอกจากนี้กรณีตลาดกลางยางพาราเปิดเป็นจุดรบัซือ้จะมี
ขนาดความจุของจุดรับซื้อที่มากกว่าจุดรับซื้ออื่น ๆ 
ตน้ทุนในการเปิด 2,000,000 บาท อายุการใชง้านของจุด
รบัซือ้ก าหนดไวท้ี ่20 ปี 
 4) ส าหรบัการจดัเสน้ทางการขนส่ง รถขนส่งจะต้อง
เดินทางจากตลาดกลางไปรบัยางพาราที่จุดรบัซื้อด้วย
ยานพาหนะ ประกอบด้วย 3 ขนาดคือ (1) รถบรรทุก 6 
ลอ้ (น ้าหนกับรรทุกไม่เกนิ 10 ตนั) (2) รถบรรทุก 10 ลอ้ 
(น ้าหนักบรรทุกไม่เกนิ 20 ตนั) และ 3 รถบรรทุก 10 ล้อ
และรถลากพ่วง (น ้าหนกับรรทุกไม่เกนิ 25 ตนั) การเลอืก
ขนาดของยานพาหนะ เป็นการเลือกขนาดตามความ
เหมาะสม โดยพิ จารณ าจากค่ าใช้จ่ ายของการใช้
ยานพาหนะ ซึ่งการจัดเส้นทางการขนส่ง ตลาดกลาง
ยางพาราสามารถน ายานพาหนะมารบัยางพาราที่จุดรบั
ซือ้มากกว่าหนึ่งเทีย่ว 
 5) ปรมิาณยางพาราทัง้หมดทีต่้องน าไปส่งยงัตลาด
กลาง จะต้องเท่ากบัปรมิาณยางพาราที่ผู้ขายทุกรายส่ง

ใหก้บัจุดรบัซือ้ต่าง ๆ 
6) ไม่มขีอ้ก าหนดเรื่องเวลาที่ต้องรบั-ส่ง (No Time 

Window) หรอืล าดบัก่อนหลงัในการรบั-สง่สนิคา้ 
7) มจี านวนรถขนสง่เพยีงพอต่อการขนสง่เสมอและ

รถขนส่งมีความสามารถในการบรรทุกยางพาราใน
ปรมิาณความจุทีก่ าหนด 

8) จ านวนยางพาราทีผู่ข้ายยางพาราตอ้งสง่ไปยงัจดุ
รบัซือ้และจ านวนยางพาราทีต่ลาดกลางไปรบัยงัจุดรบัซือ้
นัน้เป็นจ านวนทีท่ราบค่าแน่นอน 

9) ไม่มขีอ้จ ากดัเรื่องระยะทางสูงสุดทีว่ิง่ไดใ้นแต่ละ
เสน้ทาง 

10) ไม่มีข้อก าหนดเรื่องสนิค้าคงคลงั (Inventory) 
ไม่มีการเก็บยางพาราไว้ที่จุดรับซื้อและที่ตลาดกลาง
ยางพาราไวเ้กนิวนัทีไ่ดร้บัยางพารา 
ซือ้และจ านวนยางพาราทีต่ลาดกลางไปรบัยงัจุดรบัซือ้นัน้
เป็นจ านวนทีท่ราบค่าแน่นอน 
3.3 การเลือกสถาน ท่ีตั ้งและการจัด เส้นทางท่ี
เหมาะสม 
การเลือกสถานที่ตัง้และการจัดเส้นทางที่เหมาะสมคือ
ความจุของจุดรบัซื้อขนาด 10 ตัน และตลาดกลางเปิด
เป็นจุดรบัซื้อยางพารา โดยผู้วจิยัได้ท าการประมวลผล
การทดลองจ านวน  50 ครัง้ ซึ่งเลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
พบว่ าต้ นทุ น รวมต ่ าที่ สุ ด เท่ ากับ  53,313.89 บ าท 
ประกอบดว้ยตน้ทุนการขนสง่จากผูข้ายยางพาราไปยงัจุด
รับซื้อยางพาราเท่ากับ 44,843.2 บาท ต้นทุนการจัด
เสน้ทางการขนสง่จากจุดรบัซือ้ยางพาราไปยงัตลาดกลาง
ยางพาราเท่ากบั 4,897.6 บาท ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของ
จุดรบัซื้อเท่ากับ 787.72 บาท และต้นทุนค่าเสื่อมราคา
ของยานพาหนะเท่ากบั 2,785.37 บาท 
3.4 การวดัประสิทธิภาพของค าตอบ 
 เมื่อน าค าตอบของการแกปั้ญหาการเลอืกสถานทีต่ัง้
จุดรบัซือ้ยางพาราและการจดัเสน้ทางการขนสง่ของตลาด
กลางยางพาราแต่ละขนาดของจ านวนผู้ขายและปัญหา
จรงิ มาเปรยีบเทยีบความแตกต่าง โดยการทดสอบความ
มนีัยส าคญัของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t พบว่าค าตอบ
ของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ระหว่างโปรแกรม LINGO 
กบัโปรแกรม Visual Studio 2013 ของวธิกีารคน้หาแบบ
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ทาบู มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 
4. สรปุผล 
 การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั ้งและการจัด
เสน้ทางการขนส่งที่เหมาะสมคอืขนาดความจุของจุดรบั
ซื้อ 10 ตัน และตลาดกลางเปิดเป็นจุดรับซื้อ มีต้นทุน
เท่ากับ 53,313.89 บาท ประกอบด้วยต้นทุนการขนส่ง
จากผูข้ายมายงัจุดรบัซือ้ 44,843.2 บาท ตน้ทุนการขนส่ง
จากจุดรบัซื้อมายงัตลาดกลาง 4,897.6 บาท ต้นทุนค่า
เสือ่มราคาของจุดรบัซือ้ 787.72 บาท และตน้ทุนค่าเสื่อม
ราคาของยานพาหนะ 2,785.37 บาท ซึ่งมจี านวนจุดรบั
ซือ้ทัง้หมดเท่ากบั 16 จุดรบัซือ้ จ านวนยานพาหนะ 5 คนั 
หรอืจ านวนเสน้ทางการขนส่งเท่ากบั 5 เสน้ทาง เมื่อท า
การเปรยีบเทยีบกบัการขนส่งแบบเดมิที่ผู้ขายแต่ละราย
น ายางพารามาส่งที่ตลาดกลางดว้ยรถบรรทุกของตนเอง 
ต้นทุนลดลงเท่ากบั 115,113.11 บาทต่อวนั หรอืรอ้ยละ 
68 นอกจากนี้ เมื่อท าการวัดประสิทธิภาพค าตอบกับ
โปรแกรม Lingo 13 กบัผู้ขาย 10 ราย 12 ราย 14 ราย 
16 ราย 18 ราย 20 ราย 30 ราย 40 ราย 50 ราย และ
ปัญหาจรงิ (ผูข้าย 249 ราย) พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั 
ซึ่งสามารถน าอัลกอริทึมของการค้นหาแบบทาบูไป
ประยุกตใ์ชไ้ด ้
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันโครงข่ายการขนส่งน  าตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ใช้การขนส่งทางถนนคิดเป็นร้อยละ 
87.50 ของการขนส่งทุกรูปแบบ งานวิจัยนี วิเคราะห์หาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่ส าหรับการขนส่งน  าตาล โดยท าการ
วิเคราะห์หา ระยะทาง เวลา และต้นทุน ที่เกิดจากการขนส่งน  าตาลผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั งทางบกและ
ทางราง และใช้วิธีการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย Simple Additive Weighting (SAW) และ Weighted 
Geometric Mean (WGM) ในการวิเคราะห์ผลแล้วผลจากทั งสองวิธีการตัดสินใจมาเปรียบเทียบและคัดเลือกโครงข่ายใน
การขนส่งน  าตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีต้นทุนการขนส่งต่ าที่สุด 
ค้าหลัก  น  าตาลส่งออก, การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ, การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์, โครงข่ายโลจิสติกส์ 
 
Abstract 
At present, a transportation network of sugar from the Northeast of Thailand depends almost on 
trucks transport, which accounts for 87.50% of all transportation mode. This research aims to find a 
new logistic network for sugar transported to ports of export by analyzing various factors including 
distance, time and cost that resulted in such transporting via a continuous multi-modes by both road 
and rail. Simple Additive Weighting (SAW) and Weighted Geometric Mean (WGM) are applied and result 
 are compared in order to select the transport mode with the lowest transportations cost. 
 

Keywords:  Sugar export, Multimodal transportation, Multiple criteria decision analysis, Logistics 
network 
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1. บทน้า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจจากเดิมที่ เน้นด้านภาคการเกษตรเปลี่ยนเป็น
ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ น แต่สินค้าในส่วนภาคการเกษตร
ยังคงเป็นวัตถุดิบส าคัญที่ท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวน
มาก โดยสินค้าทางการเกษตรที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสูง ได้แก่ น  าตาล 
ประเทศไทยมีการส่งออกน  าตาลเป็นอันดับสองของโลกรอง
จากประเทศบราซิล โดยอุตสาหกรรมน  าตาลสร้างรายได้
เฉลี่ยเข้าประเทศปีละ 96,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 
พบว่ามีปริมาณผลิตภัณฑ์จากน  าตาลที่ส่งออก 6.71 ล้านตัน 
คิดเป็นร้อยละ 17.36 ของปริมาณการส่งออกของสินค้า
เกษตรทั งหมด [1] 
 ปัจจุบันการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยยังคงพึ่งพา
รูปแบบการขนส่งทางถนนเป็นหลักโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 
87.50 รองลงมาได้แก่รูปแบบการขนส่งทางน  า ทางราง และ
ทางอากาศ  มี สั ดส่ วน ร้อยละ 11.08, 1.40 และ  0.02 
ตามล าดับ กระทรวงคมนาคมมียุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยมี
เป้าหมายให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ด้วยการลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศในภาพรวมและให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่การขนส่งทางรางที่มี
ต้นทุนการขนส่งต่ ากว่า โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทาง
รถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของ
ประเทศ การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ไปยังพื นที่อุตสาหกรรม
หรือพื นที่ที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ 
[2] 
 งานวิจัยนี ได้ท าการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์การขนส่ง
น  าตาลส าหรับการส่งออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ซึ่งมีโรงงานน  าตาลทั งสิ น 31 แห่ง[3] โดยท า
การส่งผลิตภัณฑ์ไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ ผู้วิจัยได้น าการ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์มาช่วยหาโครงข่ายที่เหมาะสม
ส าห รับ การขนส่ งน  าต าล เพื่ อการส่ งออก  โดย ใช้ วิ ธี 
Weighted Geometric Mean (WGM)  แ ล ะ  Weighted 
Geometric Mean (WGM) เพื่อหาค าตอบ 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั นเชิง (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) สามารถใช้ได้ทั งกับหลักเกณฑ์
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจะท าการแปลงข้อมูลที่วัดค่าได้
โดยก าหนดจากสเกลที่พิจารณา เพื่อให้ค าตอบเป็นไปแบบมี
เหตุผลโดยก าหนดเป้าหมายและโครงสร้างของแผนภูมิ
ออกมาเป็นล าดับชั นจากเกณฑ์หลักสู่ เกณฑ์รองจนถึง
ทางเลือกที่ต้องการ แล้วจึงน าหลักเกณฑ์ในแต่ละระดับมา
เปรียบเทียบทีละหลักเกณฑ์ตามล าดับ [4] 
2.2 วิธีการรวมแบบถ่วงน ้ าหนั ก  (Simple Additive 
Weighting: SAW) 
 ผู้ตัดสินใจก าหนดค่าน  าหนักความส าคัญของแต่ละ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ค่าความส าคัญโดยรวมของแต่
ละทางเลือกค านวณได้จากผลคูณระหว่างค่ าน  าหนัก
ความส าคัญของหลักเกณฑ์และค่าความส าคัญของแต่ละ
ทางเลือกในแต่ละหลักเกณฑ์  แล้วจึงรวมผลคูณของทุก
หลักเกณฑ์เข้าด้วยกัน โดยทางเลือกที่มีค่ามากที่สุดจะถูก
เลือกเป็นอันดับแรก ซึ่งค่าความส าคัญค านวณได้จากสูตร 
ดังนี  

1) ค านวณหาค่า CIj จากสูตร 
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 CIj คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 Wi คือ ค่าน  าหนักความส าคัญของปัจจัย 
 Zij คือ ค่าข้อมูลที่ท าการปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว 
2.3 มัชฌิ ม เรขาคณิ ตแบบถ่วงน ้ าหนั ก  (Weighted 
Geometric Mean: WGM)  

ก าหนดค่าน  าหนักความส าคัญของแต่ละหลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการตัดสินใจ ค่าความส าคัญโดยรวมของแต่ละทางเลือก
ค านวณได้จาก ค่าข้อมูลที่ท าการปรับให้เป็นมาตรฐานยก
ก าลังค่าน  าหนักความส าคัญของปัจจัย แล้วจึงรวมผลคูณของ
ทุกหลักเกณฑ์เข้าด้วยกัน โดยทางเลือกที่มีค่ามากที่สุดจะถูก
เลือกเป็นอันดับแรก ซึ่งค่าความส าคัญค านวณได้จากสูตร 
ดังนี  

1) ค านวณหาค่า CIj จากสูตร 
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 CIj คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 Wi คือ ค่าน  าหนักความส าคัญของปัจจัย 
 Zij คือ ค่าข้อมูลที่ท าการปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว 
 
3. วิธีการด้าเนินงาน 
3.1 ก้าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางใน
การขนส่งน ้าตาล ผู้วิจัยท าการศึกษาและก าหนดปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงข่ายการขนส่งน  าตาล โดย
รวบรวมจากการทบทวนวรรณ กรรม ซึ่ งปัจจัยที่น ามา
พิจารณาในงานวิจัยนี  ได้แก่ ระยะทาง เวลา และต้นทุน 
 
3.2 การให้ค่าน ้าหนักความส้าคัญของปัจจัย (Weighting 
Criteria) ค่าน  าหนักของแต่ละปัจจัยได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง โดยให้เปรียบเทียบความส าคัญ
ระหว่างปัจจัยเป็นคู่ๆ โดยใช้ตัวเลขแทนค่าค่าคะแนน
ความส าคัญ 1-9 ตามสเกลในการเปรียบเทียบความส าคัญ
สองหลัก เกณ ฑ์  (Pairwise Comparison Scale) โดยใช้
ตารางเมตริกส์เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบรายคู่แล้วจึง
ท าการหาค่าน  าหนักจากวิธีการ AHP รูปที่  1 แสดงการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งของแต่ละโรงงานน  าตาล 
 

 
รูปที่ 1 การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งของแต่ละโรงงานน  าตาล 
AHP 

 
3.3 ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละปัจจัย 
1) ระยะทาง 
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกมีต้นทางจากโรงงานน  าตาล 31 แห่ง 
ไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ 

- การขนส่งหลายรูปแบบมีการขนส่งทั งรูปแบบทางถนน 
และรูปแบบราง โดยมีต้นทางจากโรงงานน  าตาล 31 แห่ง 
ขนส่งทางถนนไปยังย่านเก็บกองตู้คอนเทนเนอร์ แล้วใช้
รูปแบบการขนส่งทางรางไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ 
2) เวลา  
เวลาในการขนส่ง = ระยะทางในการขนส่ง / ความเร็วในการ
ขนส่ง ความเร็วเฉลี่ยของรูปแบบการขนส่งทางถนนและทาง
รางเท่ากับ 60 กม./ช.ม. 
3) ปัจจัยด้านต้นทุนได้จากกการทบทวนวรรณกรรม ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 อัตราการขนส่งน  าตาลในประเทศไทย [5]  

รูปแบบการ
ขนส่ง 

ต้นทุนการขนส่ง 
(บาท/ตัน-กิโลเมตร) 

ต้นทุนการขนถ่าย  
(Baht/TEU) 

ถนน 2.090 - 
รถไฟ 1.065 500 

 
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาโครงข่ายที่เหมาะสม 
 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธี SAW และ WGM มาวิเคราะห์เพื่อหา
โครงข่ายที่ เหมาะสมส าหรับการขนส่งน  าตาลของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส าหรับการส่งออก 
       
4. ผลที่ได้จากการวิจัย  
 เนื่องจากผลการวิเคราะห์น  าหนักความส าคัญของ
ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกโครงข่ายแสดงในตารางที่ 2 
โดยมีค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (C.R.) อยู่ที่ 0.08 
แสดงว่าค่าปัจจัยมีความสอดคล้องกัน ซึ่งค่าน  าหนักของแต่
ละปัจจัยได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยได้จาก 
1. ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่าง
ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ผู้เชี่ยวชาญจากรมการขนส่ง
ทางบก 3.ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทโลจิสติกส์ 2 แห่ง และ  
4. ผู้เชี่ยวชาญจากโลจิสติกส์เซอร์วิสโปรไวเดอร์(Logistics 
Service Provider LSP มิตรผล 
 
ตารางที่ 2 ค่าน  าหนักของปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกโครงข่าย
ขนส่ง 

 

ต้นทนุ เวลา ระยะทาง

0.71 0.23 0.06
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 ตารางที่ 3 แสดงผลการค านวณเพื่อหาโครงข่ายการ
ขนส่งน  าตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เหมาะสม จาก
วิธีการ SAW และ WGM จะเห็นได้ว่าในทุกโรงงานเลือก
โครงข่ายการขนส่งแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ยกเว้นโรงงานน  าตาลล าดับที่ 25 ซึ่งทั งวิธี SAW และ WGM 
เลือกใช้โครงข่ายการขนส่งทางถนนเนื่องมาจากปัจจัยต้นทุน
ของโรงงานที่ 25 รูปแบบการขนส่งทางถนนมีความใกล้เคียง
กับรูปแบบที่มีการขนส่งทั งทางถนนและทางราง ซึ่งเหตุผลที่ 
วิธี SAW และ WGM เลือกคือค่าคะแนนของปัจจัยระยะทาง
และเวลา ของโรงงานน  าตาลที่ 25 มีค่าคะแนนที่สูงกว่า 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากกการวิจัยแสดงให้เห็นผลจากการคัดเลือก
โครงข่ายการขนส่งน  าตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง
ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยวิธี SAW และ WGM แสดงให้เห็นว่า
เกือบทุกโรงงานน  าตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควร
เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งน  าตาลมาใช้โครงข่ายที่มีรูปแบบ
การขนส่งทั งทางถนนและทางรางเนื่องจากปัจจัยค่าน  าหนักที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าน  าหนักเรื่องต้นทุนการ
ขนส่งสูงถึงร้อยละ 71 จากการค านวณต้นทุนการขนส่งที่
ลดลงปัจจุบันต้นทุนการขนส่งน  าตาลของโรงงานน  าตาลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรูปแบบการขนทางถนน คือ   
637,326.69 บาท ในอนาคตเปลี่ยนมาใช้การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบต้นทุนการขนส่งอยู่ที่   447,901.91 บาท คิด
เป็นต้นทุนการขนส่งที่ลดลงเมื่อเลี่ยนรูปแบบการขนส่งร้อย
ละ 29.72 
 อนาคตผู้วิจัยได้พิจารณาโดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การตัดสินใจในการเลือกโครงข่ายที่เหมาะสมส าหรับขนส่ง
น  าตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความปลอดภัยส าหรับการขนส่ง 
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ส าห รั บ ก ารข น ส่ งน  าต าลข อ งแต่ ล ะ โร งงาน น  าต าล ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ ระว่างวิธี SAW และ WGM 

 
*A1: ขนส่งทางถนน , A2: การขนส่งทางถนนและทางราง  
 

[2] กระทรวงคมนาคม, แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง), ข้อมูลจาก www.mot.
go.th/file_upload/2558/Draf_mot_plan2554-2558.p
df (วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2559) 

i

A1 A2 A1 A2 A1 A2

1 0.75 0.96* 0.74 0.95* 17,054.40  11,180.02 

2 0.68 0.98* 0.66 0.98* 27,379.00  15,265.48 

3 0.75 0.98* 0.74 0.98* 21,986.80  14,293.70 

4 0.72 1.00* 0.70 1.00* 24,369.40  14,816.20 

5 0.78 0.98* 0.76 0.98* 24,871.00  17,035.78 

6 0.82 0.94* 0.81 0.94* 23,867.80  17,872.76 

7 0.70 0.98* 0.67 0.98* 24,202.20  13,931.02 

8 0.73 0.97* 0.72 0.97* 20,440.20  12,768.00 

9 0.79 0.94* 0.78 0.94* 18,224.80  12,901.76 

10 0.87 0.92* 0.87 0.92* 17,974.00  14,699.16 

11 0.80 0.95* 0.79 0.95* 12,999.80  9,354.25   

12 0.74 0.97* 0.72 0.97* 15,257.00  9,586.24   

13 0.89 0.92* 0.88 0.91* 11,829.40  9,949.58   

14 0.74 0.96* 0.72 0.96* 19,520.60  12,300.13 

15 0.82 0.93* 0.81 0.92* 16,845.40  12,601.57 

16 0.81 0.96* 0.80 0.96* 22,822.80  16,826.78 

17 0.79 0.98* 0.78 0.98* 25,665.20  17,997.18 

18 0.89 0.94* 0.88 0.93* 22,154.00  18,624.18 

19 0.87 0.94* 0.87 0.94* 21,986.80  18,080.78 

20 0.89 0.92* 0.89 0.91* 11,829.40  9,985.43   

21 0.79 0.94* 0.78 0.93* 19,437.00  13,830.09 

22 0.79 0.94* 0.78 0.94* 25,916.00  18,199.84 

23 0.73 0.97* 0.71 0.97* 23,826.00  14,813.00 

24 0.89 0.91* 0.88 0.90* 14,337.40  12,057.82 

25 0.96* 0.89 0.96* 0.88 9,655.80    9,169.99   

26 0.71 0.97* 0.68 0.97* 17,890.40  10,514.23 

27 0.76 0.96* 0.74 0.96* 26,166.80  17,241.07 

28 0.73 0.97* 0.71 0.97* 26,668.40  16,551.37 

29 0.83 0.98* 0.83 0.98* 27,799.09  21,257.58 

30 0.80 0.97* 0.79 0.97* 26,752.00  19,251.18 

31 0.89 0.92* 0.89 0.91* 17,597.80  14,945.78 

SAW WGM ต้นทุนการขนส่ง
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บทคดัยอ่ 
ปัจจุบนัการขนส่งสนิค้าจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงัในประเทศไทยยงัคงใชรู้ปแบบการ
ขนส่งทางถนนเป็นหลกั ท าใหม้ตี้นทุนการขนส่งทีส่งูส่งผลใหม้ตีน้ทุนโลจสิตกิสโ์ดยรวมสงูตามไปดว้ย ในอนาคต
ปริมาณสินค้าที่ส่งออกจากภาคตะวันออก เฉียงเหนือจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น  เนื่ องจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในภูมภิาค รฐับาลไดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมของประเทศโดยการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟทางคู่ระหว่างเมืองเพื่อเชื่อมโยงภูมภิาค เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการขนส่งสนิค้าและผลกัดนัการ
ปรบัเปลีย่นรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) จากทางถนนเป็นทางราง จากทีก่ล่าวมาผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษาการ
ปรบัเปลีย่นรูปแบบการขนส่งสนิคา้จากทางถนนเป็นทางรางจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั 
โดยไดท้ าการก าหนดรูปแบบการขนส่ง วเิคราะหร์ะยะทาง ระยะเวลา และต้นทุนการขนส่ง โดยใชว้ธิกีารตดัสนิใจ
แบบหลายหลกัเกณฑ์เพื่อช่วยในการตัดสนิใจเลือกและก าหนดรูปแบบการขนส่งสนิค้าจาก 20 จงัหวดัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงัทีเ่หมาะสมซึง่ท าใหต้น้ทุนการขนสง่ลดลง 
ค าหลกั:  การขนสง่สนิคา้, การปรบัเปลีย่นรปูแบบการขนสง่, ตน้ทุนการขนสง่, การตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์
 
Abstract 
Currently, road transportation is the main part of freight transport from the Northeast to Laem Chabang 
Port in Thailand. High road transportation cost leads to high logistics cost. In the meantime, the industrial 
sector has expanded which Leading to continuous growing of product volume in Northeastern region. 
Double-track railway projects have been developed under the Infrastructure Development Program for state 
railway of Thailand to connect all regions in the country, improve performance of rail transport and promote 
modal shift from road to rail. This paper study on a modal shift of freight transport from road to rail from 
the Northeast to Laem Chabang Port by determining transport model and analyzing distance, time and 
transportation cost. The multiple-criteria decision making method for decision making and determining 
suitable freight transport model for 20 provinces in the Northeast to Laem Chabang Port is applied which 
leads to the reduction of transportation cost. 
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1. บทน า 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทที่
ส าคัญและศักยภาพสูง ในการผลิตและส่งออก  มี
ผลิตภัณฑ์ภาคมวลรวม  (Gross Regional Product: 
GRP) ปี พ.ศ.2557 ณ ราคาปัจจุบนั มมีูลค่า 1,338,671 
ล้านบาท [1] หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากข้อมูลจะพบว่า
เศรษฐกจิโดยรวมของภาคมอีตัราการเจรญิเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมสีนิค้าส่งออกที่ส าคญัหลายประเภท เช่น 
ขา้วสาร แป้งมนัส าปะหลงั น ้าตาล ยางพารา ไม ้และอื่นๆ 
เป็นต้น สนิคา้ส่งออกทีก่ล่าวมามกีารขนส่งโดยการบรรจุ
ตู้คอนเทนเนอร์ โดยมเีสน้ทางการส่งออกไปยังประเทศ
ต่างๆ ในรูปแบบการขนส่งทางถนนออกไปยังด่าน
ศุลกากรต่างๆ ในประเทศ และเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ที่
ส าคัญอีกแห่งคือ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญที่เ ป็นศูนย์
รวบรวมและกระจายสนิค้าทัง้น าเขา้และส่งออก ถือเป็น
ประตูการคา้ทีส่ าคญัทีส่ดุของประเทศไทย ในปัจจุบนัการ
ขนส่งสนิค้าส่งออกจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงั
ท่าเรือแหลมฉบงัส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนนโดย
รถบรรทุก จากสถติกิารขนสง่สนิคา้ภายในประเทศไทย ปี 
พ.ศ.2558 ดงัแสดงในตารางที่ 1 พบว่าการขนส่งสนิค้า
ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน เนื่องจากประสทิธภิาพ
ของการขนส่งทางระบบรางและทางน ้าของประเทศยงัมี
ประสทิธภิาพไม่ดพีอ แต่การขนส่งทางถนนมตี้นทุนทีสู่ง 
ภาครฐัจงึไดม้กีารสง่เสรมิใหม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการ
ขนส่งจากการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งทางรางและ
ทางน ้ าที่มีต้นทุนการขนส่งต ่ ากว่า (Modal Shift and 
Multimodal Transport) โดยการพฒันาระบบรถไฟทางคู่
เพื่อเชื่อมโยงภูมภิาค ท าใหอ้งคก์รและบรษิทัต่างๆไดท้ า
การตระหนกัถงึการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใน
ดา้นการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ 
 

 
 
 
 

 
 

ตารางที ่1 ปรมิาณการขนส่งและตน้ทุนการขนส่งสนิคา้
ภายในประเทศ 

รปูแบบ
การขนส่ง 

ปรมิาณการ
ขนส่ง 

(พนัตนั/ปี) 

สดัส่วน ตน้ทุนการขนส่ง
(บาท/ตนั-กม.) 

ทางถนน 709.690 87.06 2.12 
ทางราง 11.562 1.42 0.95 
ทางน ้า 93.805 11.5 0.65 
ทาง
อากาศ 

0.132 0.02 10.00 

รวม 815.189 100 - 
ทีม่า: กระทรวงคมนาคม (2558) [2] 
 
 บทความนี้จึงได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งสนิค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์จากทางถนนเป็นทาง
รางจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั 
โดยท าการศึกษารูปแบบการขนส่งในปัจจุบันของการ
ขนส่งสินค้าและรูปแบบการขนส่งของการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นทางราง (รถไฟทางคู่
ขอนแก่น-แหลมฉบงั) เพื่อคดัเลอืกรูปแบบการขนส่งจาก 
20 จงัหวดัในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก เฉียงเหนือไปยงัท่าเรอื
แหลมฉบงั เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบ
การขนสง่สนิคา้ภายในประเทศในอนาคต 
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การศึกษานี้ได้ท าการศกึษารูปแบบการขนส่งของ
การปรบัเปลีย่นรูปแบบการขนส่งสนิคา้จากทางถนนเป็น
ทางราง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า  ซึ่งทฤษฎีที่
น ามาใชม้ดีงัต่อไปนี้ 
2.1 การปรบัเปล่ียนรปูแบบการขนส่ง (Modal Shift) 
 เป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการขนส่งสนิคา้จากผูส้่งไปถงึ
ผูร้บัทีใ่ชก้ารขนสง่ตัง้แต่ 2 รปูแบบขึน้ไป 
2.2 ต้นทุนการขนส่งสินค้า (Transportation Cost)  
1) การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งทางถนน ประกอบไป
ดว้ย  
    - ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) เกดิจากผู้ประกอบการมี
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รถบรรทุกเป็นของตนเองได้แก่ ต้นทุนค่าเสื่อมราคา 
ต้นทุนค่าต่อทะเบียน ต้นทุนค่าประกันภัยรถ ต้นทุน
เงินเดือนพนักงานขับรถและพนักงานขนถ่าย ต้นทุน
บรหิารจดัการ 
   - ต้นทุนแปรผนั (Variable Costs) เกดิขึน้เมื่อมกีารใช้
งานรถบรรทุกและจะแปรผันตามระยะทางที่ใช้ในการ
ขนส่งแต่ละเทีย่ว เช่น ต้นทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิ ต้นทุนการ
เปลี่ยนยางรถ ต้นทุนการประกนัสนิค้าเสยีหาย ต้นทุน
การซ่อมบ ารุงรกัษารถ ตน้ทุนขนถ่ายสนิคา้ [3] 
2) การวเิคราะหต์้นทุนการขนส่งทางราง ประกอบไปดว้ย 
ค่าระวางสนิคา้ ค่าบรกิารยกตู ้และค่าบรกิารรบัฝากตู ้
2.3 การตัด สินใจแบบหลายหลักเกณฑ์  (Multi-
Criteria Decision Making: MCDM)  
 เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่นิยมน าไปใช้
เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม โดยเป็นการน า
ทางเลอืกที่ตรงตามหลกัเกณฑ์ (Criteria) มาเรยีงล าดบั 
เพื่อให้ผู้ใช้ตดัสนิใจเลอืกสิง่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรบัการ
แก้ไขปัญหา เป้าหมายของการตัดสินใจแบบหลาย
คุณลกัษณะคอื การเรยีงล าดบัทางเลอืกที่เหมาะสมและ
เลอืกทางเลอืกที่ดทีี่สุดซึ่งมกีฎเกณฑ์การตดัสนิใจหลาย
กฎเกณฑ ์ 
 วธิกีารวเิคราะหแ์บบการรวมแบบถ่วงน ้าหนักอย่าง
ง่าย (Simple Additive Weighting: SAW) เป็นวิธีที่นิยม
ใช้กนัมากที่สุดในการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลาย
คุณลกัษณะการรวมแบบถ่วงน ้าหนักอย่างง่ายใชแ้นวคดิ
ในการรวมค่าน ้ าหนักเชิงเส้นตรง หรือแนวคิดการให้
คะแนน ซึ่งใช้หลกัการบนพื้นฐานของการให้ค่าน ้าหนัก
เฉลี่ย  โดยจะให้ค่ า ถ่ วงน ้ าหนักที่แตกต่างกันตาม
ความส าคญั [4] 
 จากการศกึษางานวจิยัพบว่ามงีานวจิยัทีศ่กึษาการ
เลือกเส้นทางและรูปแบบการขนส่งที่ต้องใช้การ
ผสมผสานของรูปแบบการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
งานวจิยัส่วนใหญ่เน้นทีก่ารเลอืกเสน้ทางและรูปแบบการ
ขนส่งเพื่อให้มตี้นทุนในการขนส่งต ่าที่สุด หรอืมเีวลาใน
การขนส่งต ่าที่สุดด้วย โดยใช้เกณฑ์ในการตดัสนิใจเชงิ
ปริมาณเป็นส่วนใหญ่ไม่มีการน าเกณฑ์ตัดสินใจเชิง
คุณภาพมาเกีย่วขอ้ง 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ก าหนดโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนน 
(ปัจจบุนั) 
 ท าการก าหนดเสน้ทางการขนส่งจาก 20 จงัหวดัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั จากการ
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการการขนสง่และใชท้ฤษฎปัีญหาวถิี
ที่ส ัน้ที่สุด ประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนดโครงข่าย 
และท าการค านวณ 3 ปัจจยั ดงัต่อไปนี้ 
1) ด้านระยะทาง ใช้โปรแกรม Google Earth ในการ
ค านวณหาระยะทางทางถนนจากจุดต้นทางไปยัง
ปลายทาง 
2) ดา้นระยะเวลา โดยสามารถค านวณไดจ้าก 
ระยะเวลา (t) = ระยะทาง (s) / ความเรว็ยานพาหนะ (v) 
ความเรว็ของรถบรรทุกวิง่ไดไ้ม่เกนิ 60 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
[5]  
3) ต้นทุนการขนส่งทางถนน โดยแต่ละโครงข่ายค านวณ
ไดจ้าก = ระยะทาง x ต้นทุนขนส่ง (บาท/กม.) ขอ้มูลจาก
การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขนสง่ จะแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 ตน้ทุนการขนส่งทางถนนดว้ยรถบรรทุกกึง่พ่วง 
ตน้ทุนการขนส่งทางถนน บาท/กม. หมายเหตุ 

ค่าเสือ่มราคารถ 3.32  
ค่าพนกังานประจ ารถ 3.25 1 คน/เทีย่ว 
ค่าประกนัภยัรถและค่าธรรมเนียม 0.90  
ค่าบรหิารจดัการส่วนกลาง 2.00  

รวมตน้ทนุคงที ่ 9.47  
ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ* 7.84 *ขึน้อยู่กบั

ราคา 
น ้ามนั 

ค่าการเปลีย่นยางรถ 1.56 

ค่าประกนัสนิคา้เสยีหาย 0.45 เทีย่วขาส่ง
สนิคา้ 

ค่าการซ่อมบ ารุงรกัษารถ 1.25  
รวมตน้ทนุแปรผนั 11.10  

รวมทัง้หมด 20.57  
 
3.2 ก าหนดโครงข่ายของการปรบัเปล่ียนรปูแบบการ
ขนส่งจากทางถนนเป็นทางราง 
 โดยการพิจารณาเส้นทางการขนส่งที่ส ัน้ที่สุดจาก 
20 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัย่านเกบ็กอง
และขนถ่ายสนิคา้ (Container Yard: CY) 3 แห่ง ทีอ่ยู่ใน



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

1774 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 1) สถานีท่าพระ จ.
ขอนแก่น        2) สถานีบวัใหญ่ จ.นครราชสมีา และ 3) 
สถานีบา้นกระโดน อ.เมอืง จ.นครราชสมีา เพื่อวเิคราะห์
จุดปรบัเปลีย่นรปูแบบการขนสง่จากทางถนนเป็นทางราง
โดยการวิเคราะห์หาระยะทางเส้นทางที่ส ัน้และมีความ
เหมาะสมที่สุด จากนัน้ก าหนดรูปแบบการขนส่งสินค้า
เป็นการขนส่งทางรางโดยรถไฟทางคู่จากย่านเก็บกอง
และขนถ่ายสนิคา้ทีเ่ป็นจุดเปลีย่นรูปแบบการขนส่งไปยงั
สถานีแหลมฉบงั ค านวณระยะทาง ระยะเวลา; ความเรว็
ในการขนส่งสนิคา้ที ่60 กโิลเมตร/ชัว่โมง (การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย) และต้นทุนการขนส่ง โดยประกอบไปดว้ย
ตน้ทุนการขนสง่ทางถนนและทางราง ดงัแสดงในตารางที ่
3  
 
ตารางที ่3 ตน้ทุนการขนส่งทางรางจาก CY ใดๆ ไปยงัสถานีแหลม

ฉบงั 
ตน้ทุนการขนส่งทาง

ราง 
ทา่พระ บวัใหญ่ บา้น

กระโดน 

ค่าระวางสนิคา้ 5,915 5,170 4,685 
ค่าธรรมเนียมน ้ามนั 1,058 872 752 
ค่าบรกิารยกตู ้ 3,000 3,000 3,000 
รวมทัง้หมด 9,973 9,042 8,437 

* ในกรณ ี1-3 วนั จะไมค่ดิค่าบรกิารรบัฝากตู ้       (หน่วย: บาท/
TEU) 
 
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดโครงข่ายการขนส่ง
สินค้าท่ีเหมาะสม 
   ส าหรับการคัดเลือกโครงข่ายการขนส่งสินค้าที่
เหมาะสม จะใชว้ธิกีารการรวมแบบถ่วงน ้าหนักอย่างง่าย 
(SAW) ในการคดัเลอืก ในการก าหนดค่าน ้าหนักของแต่
ละปัจจัย ผู้วิจ ัยใช้วิธีการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการ
ล าดับชัน้เชิงวิเคราะห์ ใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่ าน 
ได้ผลการให้ค่าน ้าหนัก (Wi) ดังแสดงในตารางที่ 4 จะ
พบว่าค่าน ้ าหนักเฉลี่ย (Relative Weight) ของแต่ละ
ปัจจยัมคีวามส าคญัต่างกนั 

น าขอ้มูลเบือ้งต้นส าหรบัประกอบการตดัสนิใจมาท า
การปรบัใหเ้ป็นมาตรฐาน (Normalization) จากนัน้ท าการ
คัดเลือกโครงข่ายการขนส่งที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการ 
SAW ซึ่งผลรวมค่าคะแนนในแต่ละทางเลือกมาจากค่า

น ้าหนกัของขอ้มลูคุณลกัษณะแต่ละเรื่อง ดงัสมการที ่1 

𝐶𝑗 =  ∑ 𝑊𝑖𝑍𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 (1) 

Cj  คอื ทางเลอืกแต่ละทางเลอืก 
Wi คอื ค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยั 
Zij คอื ค่าขอ้มลูทีท่ าการปรบัใหเ้ป็นมาตรฐานแลว้ 

ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ทางเลือกที่มีผลรวมคะแนนมาก
ทีส่ดุ 
 

ตารางที ่4 สรุปค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยั 
ปัจจยั   

น ้าหนกั ระยะทาง ระยะเวลา  ตน้ทุนการขนส่ง 

W1 0.07 0.18 0.75 
W2 0.11 0.26 0.63 
W3 0.07 0.15 0.78 
W4 0.06 0.29 0.65 
W5 0.06 0.22 0.72 

RW (Wi) 0.07 0.22 0.71 

 
4. ผลการศึกษา 
 จากการก าหนดโครงข่ายการขนส่งสินค้าส่งออก
จาก 20 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัท่าเรอื
แหลมฉบงั จะได้รูปแบบของการขนส่งที่แสดงระยะทาง 
ระยะเวลา และต้นทุนการขนส่ง ของแต่ละโครงข่ายการ
ขนส่งทางถนนและโครงข่ายการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งจากทางถนนเป็นทางราง ดังแสดงในตารางที่ 5 
และ 6 ตามล าดบั  
 

ตารางที ่5 แสดงรปูแบบของโครงขา่ยการขนส่งทางถนน 
จงัหวดัตน้ทาง รปูแบบการขนส่งทางถนน (A1) 
ไปยงัแหลมฉบงั ระยะทาง เวลา* ตน้ทุน 

i จงัหวดั (กม.) (ชม.) (บาท/TEU) 
1 เลย 637 10.62    26,206.18  
2 หนองบวัล าภ ู 612 10.20    25,177.68  
3 หนองคาย 697 11.62    28,674.58  
4 อุดรธานี 608 10.13    25,013.12  
5 บงึกาฬ 799 13.32    32,870.86  
6 สกลนคร 687 11.45    28,263.18  
7 นครพนม 774 12.90    31,842.36  
8 มกุดาหาร 698 11.63    28,715.72  
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ตารางที ่5 แสดงรปูแบบของโครงขา่ยการขนส่งทางถนน (ต่อ) 

จงัหวดัตน้ทาง รปูแบบการขนส่งทางถนน (A1) 
ไปยงัแหลมฉบงั ระยะทาง เวลา* ตน้ทุน 

9 กาฬสนิธุ ์ 559 9.32    22,997.26  
10 รอ้ยเอด็ 552 9.20    22,709.28  
11 มหาสารคาม 499 8.32    20,528.86  
12 ขอนแก่น 491 8.18    20,199.74  
13 ชยัภมู ิ 418 6.97    17,196.52  
14 นครราชสมีา 299 4.98    12,300.86  
15 บุรรีมัย ์ 406 6.77    16,702.84  
16 สุรนิทร ์ 449 7.48    18,471.86  
17 ยโสธร 581 9.68    23,902.34  
18 อ านาจเจรญิ 637 10.62    26,206.18  
19 ศรสีะเกษ 537 8.95    22,092.18  
20 อุบลราชธาน ี 653 10.88    26,864.42  

* ระยะเวลาไมค่ดิความล่าชา้ 
 

จากการตัดสินใจโดยใช้วิธีการการรวมแบบถ่วง
น ้าหนักอย่างง่าย (SAW) ดงัแสดงในตารางที ่7 จะพบว่า
ค่าคะแนนของโครงข่ายทางเลือก A2 มีค่าคะแนนที่สูง
กว่าค่าคะแนนของโครงข่ายทางเลือก A1 ในทุกจงัหวดั 
ท าให้ทางเลอืกที่เหมาะสมคอื โครงข่ายการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นทางราง (A2) จากทัง้ 
20 จงัหวดัไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั เนื่องจากน ้าหนักของ
ปัจจยัด้านต้นทุนการขนส่งมสีดัส่วนสูงถึงร้อยละ 71 จงึ
ท าให้โครงข่ายที่มตี้นทุนการขนส่งที่ค่าคะแนนน้อยกว่า
โครงขา่ยทีม่ตีน้ทุนการขนสง่ทีต่ ่ากว่า 
 
ตารางที ่6 แสดงรปูแบบของโครงขา่ยการปรบัเปลีย่นรปูแบบการ

ขนส่งจากทางถนนเป็นทางราง 
 
จงัหวั
ด ( i ) 

การปรบัเปลีย่นรปูแบบการขนส่ง (A2) 
ระยะทาง (กม.) เวลา ตน้ทุน 

ถนน ราง* รวม (ชม.) (บาท/TEU) 
1 215 506 721 13.52   18,818.10  
2 127 506 633 12.05   15,197.78  
3 185 506 691 13.02   17,583.90  
4 131 506 637 12.12   15,362.34  
5 309 506 815 15.08   22,685.26  
6 223 506 729 13.65   19,147.22  
7 303 506 809 14.98   22,438.42  
8 234 506 740 13.83   19,599.76  

 
ตารางที ่6 แสดงรปูแบบของโครงขา่ยการปรบัเปลีย่นรปูแบบการ

ขนส่งจากทางถนนเป็นทางราง (ต่อ) 
 
จงัหวั
ด ( i ) 

การปรบัเปลีย่นรปูแบบการขนส่ง (A2) 
ระยะทาง (กม.) เวลา ตน้ทุน 

ถนน ราง* รวม (ชม.) (บาท/TEU) 
9 88 506 594 11.40   13,593.32  
10 104 506 610 11.67   14,251.56  
11 74 506 580 11.17   13,017.36  
12 14 506 520 10.17   10,548.96  
13 55 412 467 9.28   11,304.70  
14 21 351 372 7.70    9,300.94  
15 127 351 478 9.47   13,661.78  
16 172 351 523 10.22   15,513.08  
17 174 412 586 11.27   16,200.36  
18 230 412 642 12.20   18,504.20  
19 229 351 580 11.17   17,858.06  
20 299 351 650 12.33   20,737.86  

*หมายเหตุ: จุดปรบัเปลีย่นรูปแบบการขนส่ง ระยะทาง CY ไปยงั
แหลมฉบงั 1.ท่าพระ 506 กม. 2.บวัใหญ่ 412 กม. 3.บา้นกระโดน 
351 กม. 
 
5. สรปุ 
 ปัจจุบนัการขนส่งสนิค้าส่งออกจากภาคตะวนัออก
เฉียง เหนือไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงัมรีปูแบบการขนสง่ทาง
ถนนเป็นหลกัซึง่ท าใหม้ตีน้ทุนการขนสง่ทีส่งู ในบทความ
นี้ไดท้ าการวเิคราะหร์ปูแบบของการปรบัเปลีย่นการขนสง่
จากทางถนนเป็นทางรางเพื่อท าให้ต้นทุนการขนส่งลด
ต ่าลง โดยจากผลการวจิยัพบว่าโครงขา่ยการขนส่งสนิคา้
จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัท่าเรือแหลมฉบงัที่
เหมาะสม คือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจาก
ปัจจุบนัเป็นรปูแบบของการปรบัเปลีย่นการขนสง่จากทาง
ถนนเป็นทางราง (Modal Shift) ทัง้ 20 จังหวัด โดยที่
ต้ น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง ท า ง ถ น น จ า ก ทั ้ ง ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือคดิเป็น 476,936.02 บาท แต่หากมี
การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นทาง
รางจะมตี้นทุนการขนส่งคดิเป็น 325,324.96 บาท ซึง่ท า
ให้ต้นทุนการขนส่งลดลงถึง 151,611.06 บาท คิดเป็น
ลดลงรอ้ยละ 31.8 ของการขนสง่สนิคา้ทัง้ 20 จงัหวดั 
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ตารางที ่7 ผลการตดัสนิใจเลอืกโครงขา่ยโดยใชว้ธิกีาร SAW 
จงัหวดั ( i ) Cj : A1 Cj : A2 

1 0.7998 0.9446 
2 0.7186 0.9639 
3 0.7248 0.9763 
4 0.7261 0.9608 
5 0.7800 0.9729 
6 0.7710 0.9605 
7 0.7903 0.9664 
8 0.7746 0.9610 
9 0.7097 0.9557 
10 0.7356 0.9468 
11 0.7402 0.9341 
12 0.6608 0.9532 
13 0.7567 0.9378 
14 0.8268 0.9086 
15 0.8707 0.9267 
16 0.8863 0.9312 
17 0.7712 0.9685 
18 0.7913 0.9709 
19 0.8639 0.9511 
20 0.8378 0.9741 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวางผังและจัดสรรพื้นที่จัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าประเภท
เครื่องดื่ม ใหม้ีความสอดคล้องกับปริมาณสินค้าเข้า - ออก ในแต่ละช่วงเวลาของการจัดส่ง จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของบริษัทกรณีศึกษาพบว่า คลังสินค้ามีต าแหน่งการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าไม่เหมาะสม เป็นผลท าให้มีระยะ
ทางการขนถ่ายเพื่อจัดเก็บและหยิบออกมากและท าให้กิจกรรมการจัดเก็บและจดัสง่ในคลังสินค้าเกิดความล่าช้า  ซึ่งท าให้
ไม่สามารถบริหารจัดการปริมาณสินค้าทั้งการรับเข้าและการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ
แผนผังและก าหนดรูปแบบต าแหน่งการจัดวางสินค้าใหม่โดยใช้ทฤษฎีตัวแบบการวางผังคลังสินค้า (Warehouse Layout 
Models) พบว่า ระยะทางรวมเฉลี่ยในการด าเนินกิจกรรมจัดเก็บและหยิบออกลดลงและมีประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้า
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 
ค าหลัก: คลังสินค้า ทฤษฎีตัวแบบการวางผังคลังสินค้า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 
Abstract 
The objective of this study is to assign suitable location and design new layout to store the beverage 
products in warehouse of case study. Currently, due to the fact that many beverage products have 
been inappropriately stored. Accordingly, loading and unloading distance has increased and inbound 
– outbound activities have delayed. The warehouse layout models was used to design appropriate 
location to store products. The result of this study found that the average distance for loading and 
unloading activities decreased and storage efficiency increased more than 10 percent. 
Keyword: efficiency, warehouse layout model, Beverage 
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1. บทน า 
 คลังสินค้า(Warehouse) ถือเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่ง
ของกิจกรรม Logistics ความส าคัญของคลังสินค้านอกจาก
จะเป็นสถานที่ใช้ส าหรับจัดเก็บสินค้าแล้ว ถ้ามีระบบการ
จัดการคลังสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพแล้วย่อมท าให้เกิดความพึง
พอใจ ในด้านบริการแก่ลูกค้า สามารถจัดส่งสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ถูกท่ี ถูกเวลา 
 ปัญหาในการจัดการคลังสินค้าเป็นปัญหาที่หลาย
องค์กรประสบ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพื้นที่ในการจัดเก็บที่
การจัดวางไม่เป็นระบบ ส่งผลกระทบท าให้การจัดการด้าน 
โลจิสติกส์เกิดความล่าช้า ในการตัดสินใจเลือกระบบการ
จัดเก็บหรือระบบการจัดการที่เหมาะสมนั้นมีเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจหลายอย่าง ทั้งเกณฑ์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของกรณีศึกษานั้น มี
ก า รจั ด วา งผั ง และจั ด เ ก็ บที่ ยั ง ไ ม่ เ หมาะสม  ท า ให้
ประสิทธิภาพการจัดเก็บต่ าและไม่สามารถตอบสนองต่อ
ปริมาณสินค้าท้ังการรับเข้าและการจัดส่ง ส่งผลให้ต้นทุนการ
จัดเก็บสูงจึงต้องมีการศึกษาและออกแบบแผนผังและระบบ
การจัดเก็บเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Analysis) 
 การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เป็นแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกับสินค้าตามกลุ่มสินค้าโดยการจัดล าดับสินค้า
ตามยอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรของสินค้านั้นโดยจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ สินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม A เป็นสินค้าที่
มียอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรมากที่สุด ส่วนสินค้าที่มียอดขาย
หรือส่วนแบ่งก าไรรองลงไปจะได้รับความส าคัญน้อยลงเป็น 
B และ C ตามล าดับ [1] 
 
ตารางที่ 1 แสดงการจัดกลุ่มของสินค้าตามการเคลื่อนไหว 
Classification Percent of SKUs Percent of 

Movement 
A 20 % 80% 
B 25-30% 15% 
C 50-55% 5% 

 
 การแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC เป็นวิธีการแบ่งกลุ่ม
สินค้าเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากข้อมูลความถี่ในการ
หมุนเวียนสินค้าเข้าและออก กลุ่มสินค้าท่ีมีการหมุนเวียนสูง, 
ปานกลาง และต่ า ก าหนดให้แทนด้วยกลุ่ม A, B และ C 
ตามล าดับ จากนั้นท าการแบ่งพื้นที่ส าหรับการจัดเก็บสินค้า
เป็น 3 โซนเพื่อรองรับปริมาณสินค้าในแต่ละกลุ่มที่ได้แบ่งไว้

และต้องมีการส ารองพื้นที่ไว้สูงสุดส าหรับจัดเก็บสินค้าแต่ละ
กลุ่มด้วย 
 โดยสินค้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม A นั้นควรเป็นสินค้าที่องค์กร
ควรให้ความส าคัญควรมีการควบคุมหรือการจัดการดูแล
อย่างใกล้ชิดเพราะเป็นสินค้าที่ขายดีและควรจัดต าแหน่งใน
การจัดเก็บให้อยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและ
สะดวกต่อการหยิบสินค้ามากที่สุด มากกว่าสินค้าประเภท B 
และ C 
2.2 ทฤษฎี Warehouse layout Model 
 Warehouse layout Model คือ ตัวแบบส าหรับการ
จัดการสินค้าคงคลังในเชิงของปริมาณโดยจะใช้กับการ
จัดการสินค้าคงคลังแบบก าหนดต าแหน่งจัดเก็บตายตัว 
(Dedicated storage หรือ Fixed slot storage) ซึ่งจะใช้
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์นี้ส าหรับการจัดสินค้าแต่ละชนิดลง
ในช่องจัดเก็บสินค้าส าหรับสินค้าชนิดนั้นๆ ด้วยเหตุนี้พื้นที่
การจัดเก็บสินค้าทั้งหมดที่จะต้องจัดเตรียมไว้นั้นจะมีขนาด
พื้นที่ที่สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าที่ระดับสินค้าคงคลัง
สูงสุด (Maximum Inventory Level) โดยมีล าดับการ
ค านวณและจัดสรรพื้นที่ส าหรับจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิด
ดังต่อไปนี้ [2] 
ก าหนดให ้
 q = จ านวนสถานท่ีเก็บหรือช่องว่าง 
 n = จ านวนผลิตภัณฑ์  
 m = จ านวนจุดเข้า – ออก  
 Sj = จ านวนสถานท่ีเก็บที่ต้องการส าหรับผลิตภัณฑ์ j 
 Tj = จ านวนเที่ยวที่เข้า-ออกจากสถานที่เก็บส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ j 
 pi = สัดส่วนร้อยละของการขนถ่ายเข้า-ออกสถานที่
เก็บจาก/ไปจุดเข้า-ออก i 
 dIk = ระยะทางที่ต้องการในการขนถ่ายจากจุดเข้า-
ออก i ไปยังสถานท่ีเก็บ k 
 xjk = 1 ถ้าผลิตภัณฑ์ j ถูกก าหนดให้กับสถานที่เก็บ k ; 
otherwise, 0 
 f(x) = ระยะทางหรือเวลาเฉลี่ยในการขนถ่าย  
 
 Warehouse layout Model สามารถแก้ปัญหาการ
จัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าได้โดยการค านวณสมการ
ต่อไปนี้ 
 
           Minimize  ∑ ∑

  

  

 
   

 
   ∑         

 
             (1) 
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           Subject to   
                    ∑     

 
   = 1  k=1,…, q                        (2) 

 

                   ∑     
 
   =   j=1,…, n                          (3) 

 

                          for  all j and k                (4) 
 

       โดยสมการดังกล่าวจะด าเนินการภายใต้เงื่อนไขท่ีสินค้า
แต่ละชนิดจะมีการเดินทางระหว่างทางเข้าออก (I/O point 
or dock i) และพื้นที่จัดเก็บส าหรับสินค้า j ดังนั้น  ค่า (1/Sj) 
คือ ความน่าจะเป็นที่พื้นที่การจัดเก็บนั้นๆ จะถูกใช้ส าหรับ
การจัดเก็บสินค้า j เพื่อความสะดวกในการค านวณสามารถ
ใช้สมการ 
                                = ∑      

 
                                    (5) 

 

โดยที่ fk  คือ ค่าคาดการณร์ะยะทางการเดินทางระหว่าง 
              พื้นที่จัดเก็บสินค้า k และประตูเข้า/ออก dock 

       เพื่อเป้าหมายในการให้ระยะทางการเดินทางระหว่าง
พื้นที่จัดเก็บสินค้า k และประตูเข้า/ออกมีค่าน้อยที่สุด การ
ค านวณและกระบวนการพิจารณาต่อไปนี้จะถูกน ามาใช้ใน
การจัดสรรสินค้าเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ 
       จัดเรียงล าดับของการจัดสรรสินค้าเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ
ตามค่า Tj/Sj  ดังนั้น 
 

  
  

 
  

  

   
  

  

 

 
 จากนั้นท าการค านวณค่า fk ของทุกๆ ช่องจัดเก็บ
สินค้าและจัดสรรสินค้า 1 ส าหรับพื้นที่จัดเก็บ S1 ซึ่งมีค่า fk 
ต่ าที่สุด จัดสรรสินค้า 2 ส าหรับพื้นที่จัดเก็บ S2 ซึ่งมีค่า fk 
ต่ ารองลงมาและด าเนินการเช่นนี้จนจัดสินค้าได้ครบทุกกลุ่ม 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 จัดกลุม่สนิค้าโดยการวิเคราะห์แบบ ABC Analysis 
       ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่ม
สินค้า โดยการสอบถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคลังสินค้า 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณสินค้าเข้า-ออก
ประเภทและจ านวนของสินค้าในคลังสินค้า รวมถึงรูปแบบใน
การจัดเก็บ ดังแสดงในรูปที่ 1, ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 

 
รูปที่ 1 แสดงปริมาณสินค้าเข้า – ออก แต่ละประเภทในปี 2558 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนสินค้าต่อพาเลท 

  
No. 

 
ประ 
เภท 

ชนิด 
สินค้า 

พื้นท่ี
จัด
วาง 

ประเภท
การ

จัดเก็บ 
ช่องท่ี

ต้องการ 
ปริมาณ
เข้า-ออก 

สัดส่วน
ปริมาณ
ต่อช่อง ตาราง

เมตร 
ตาราง
เมตร (ช่อง) ลิตร/ปี 

1 A 
Beer -
L 307 X 16 27,569,803 1,723,113 

2 B 
Whisky 
-M 192 X 10 17,197,933 1,719,793 

3 C 
Whisky 
-L 134 X 7 11,465,288 1,637,898 

4 D 
Water 
1500 
ml 29 Y 3 2,929,351 976,450 

5 E 
Spirit -
M 84 Y,Z 10 9,306,859 930,686 

6 F 
Tea 
500ml 65 Z 9 5,970,793 663,421 

7 G 
Beer -
M 48 Y 5 3,220,587 644,117 

8 H 
Spirit -
L 84 Y,Z 10 6,204,573 620,457 

9 I 
Beer - 
Can 43 Z 6 1,449,264 241,544 

10 J 
Soda 
240 
ml 19 Y 2 336,253 168,126 

 
ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบในการจัดเก็บสนิค้าในปัจจุบัน 

 
 
 

ความกว้าง ความยาว

(P=Pallet) กว้าง/เมตร ยาว/เมตร

1 Z 15P (2+2+1*3) 2 3.6 7.2

2 Y 20P (2+2+1*4) 2 4.8 9.6

3 X 40P (2+2+1*8) 2 9.6 19.2

รูปแบบNo.

ประเภทการจัด (Storage Bay)

ตารางเมตรประเภท

จ านวนการจัดเกบ็
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3.2 ใช้ Warehouse Layout Models ในการค านวณหา
ระยะทางในการจัดเก็บสินค้า  
 3.2.1 ศึกษาแนวคิดและรวบรวมข้อมูลในการออกแบบ
คลังสินค้า โดยท าการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวกับการ
ออกแบบคลังสินค้าและรวบรวมข้อมูลของคลังสินค้า
กรณีศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือน
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 เพื่อหาข้อจ ากัดและปัญหาภายใน
คลังสินค้า รวมถึงความต้องการต่างๆ เช่น ขนาดพื้นที่จัดเก็บ 
ขนาดพื้นที่ทั้งหมดของคลังสินค้ารวมไปถึงจ านวนของ
อุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายภายในคลังสินค้าและจ านวนพนักงาน
ภายในคลังสินค้า [3] 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2.2 การออกแบบคลังสินค้า 
 น าผลสรุปการจัดกลุ่มสินค้าท่ีได้จากข้อ 3.1 และข้อมูล 
ที่ได้จากการข้อ 3.2.1 มาด าเนินการออกแบบแผนผังการจัด 
วางสินค้าใหม่ โดยพิจารณาจากพื้นที่การจัดวางสินค้าใน 
ปัจจุบัน ดังรูปที่ 2 และระยะทางจากประตูถึงจุดโหลดสินค้า 
ดังตารางที่ 4 รวมถึงความเป็นไปได้ในการเช่ือมคลังทั้งสอง
เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มเส้นทางการเข้า-ออกของสินค้าทั้งหมด 
เมื่อพิจารณาว่าการปรับเปลี่ยนตรงส่วนใดเหมาะสมและเพิ่ม
พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า โดยค านึงถึงการใช้พื้นที่ให้ได้เต็ม
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลต่อการ
ท างานในส่วนอื่นๆ จึงด าเนินการปรับแผนผังใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงแผนผังภายในคลังสินค้าแบบเดิม 

 

1 1

. .

. .

22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

. .

. .

. .
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. .

. .

. .

. .
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ตารางที่ 4 แสดงระยะทางจากประตูถึงจุดโหลดสินค้าก่อนการปรับปรุง
แผนผัง 

No. 
ประ 
เภท ชนิดสินค้า 

ระยะทางกอ่นปรับปรุง 
ประตูที่ 1 
ถึงจุดโหลด 

ประตูที่ 2 
ถึงจุดโหลด 

1 A Beer -L 392.00 1,462.00 
2 B Whisky -M 927.00 222.50 
3 C Whisky -L 456.00 595.00 
4 D Water 1500 ml 123.00 184.50 
5 E Spirit -M 765.00 454.00 
6 F Tea 500ml 400.00 661.50 
7 G Beer -M 223.50 302.00 
8 H Spirit -L 456.00 595.00 
9 I Beer - Can 285.00 351.00 
10 J Soda 240 ml 100.50 110.50 

       รวม 4,128.00 4,938.00 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการจัดกลุม่สนิค้าโดยการวิเคราะห์แบบ ABC 
        เมื่อน าสัดส่วนปริมาณการเข้า-ออกของสินค้า โดยใช้
การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis ซึ่งให้ความส าคัญกับ
ปริมาณการเข้า-ออกของสินค้าท่ีมีปริมาณสูงสุดในคลังสินค้า
จากการแบ่งกลุ่มสินค้า 10 ชนิด โดยระบุให้เป็นสินค้า
ประเภท A - J ตามล าดับ จากนั้นน าผลการจัดกลุ่มสินค้าที่
ได้ไปพิจารณาเพื่อออกแบบการจัดวางต าแหน่งของสินค้าแต่
ละชนิดขึ้นมาใหม่ เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า
สัดส่วนปริมาณสินค้าที่มีการเข้า -ออกสูงที่สุดภายใน
คลังสินค้า ได้แก่ สินค้าประเภท A (Beer –L) ที่มีปริมาณ
การเข้าออกสูงถึง 27.5 ล้านลิตรต่อปี และสินค้าที่มีปริมาณ
การเข้า-ออกรองลงมา ได้แก่ สินค้าประเภท B (Whisky -M) 
ปริมาณ 17.1 ล้านลิตรต่อปี และสินค้าประภท C (Whisky -
L) ปริมาณ 11.4 ล้านลิตรต่อปี ตามล าดับ  
4.2 ผลการออกแบบคลังสินค้า 
        เมื่อพิจารณาจากปริมาณสินค้า ประเภทสินค้าและ
ความถี่ของการเข้า-ออกของสินค้าแต่ละประเภท รวมถึง
พิจารณาการเช่ือมคลังสินค้าว่าเหมาะสมแล้ว จึงได้ท าการ
ปรับเปลี่ยนแผนผังการจัดวางต าแหน่งสินค้าขึ้นใหม่ โดยท า
การเช่ือมคลังทั้งสองคลังเข้าด้วยกัน และเปลี่ยนรูปแบบ

แผนผังการจัดวางต าแหน่งของสินค้า ของคลังทั้งสองเพื่อลด
ระยะทางและเวลาในการขนถ่ายสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พื้นที่ส าหรับการจัดเก็บสินค้า ดังรูปที่ 3 โดยใช้
วิธีการค านวณระยะทางจากทฤษฎี Warehouse Layout 
Models เพื่อหาระยะทางเฉลี่ยในการเคลื่อนย้ายที่ต่ าที่สุด
ภายในคลังสินค้า ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 
ตัวอย่างวิธีการค านวณหาระยะทางเฉลี่ยจากจุดโหลดสินค้า 
      คือ Storage Bay ที่ 1,       คือ Storage Bay ที่ 20,       
คือ Storage Bay ที่ 64 
ก าหนดให ้
      ปริมาณการเข้า-ออกของคลังสินค้า ดังนี ้
      ประตูที่ 1 มีปริมาณการเข้า-ออก 50 % 
      ประตูที่ 2 มีปริมาณการเข้า-ออก 50 % 

จากสูตร     = ∑      
 
    

จะได้ 
      = (11*0.25)+(11*0.25)+(104*0.25)+(104*0.25) 
         = 57.50 
      = (32.5*0.25)+(32.5*0.25)+(64.5*0.25)+(64.5*0.25) 
        = 48.50 
      = (51.5*0.25)+(51.5*0.25)+(54*0.25)+(54*0.25) 
        = 52.75 
สรุป  
Storage Bay ที่ 01 มีระยะทางเฉลี่ยจากจดุโหลดสินค้า 
57.50 เมตร 
Storage Bay ที่ 20 มีระยะทางเฉลี่ยจากจดุโหลดสินค้า 
48.50 เมตร 
Storage Bay ที่ 64 มีระยะทางเฉลี่ยจากจดุโหลดสินค้า 
52.75 เมตร 
 
       เมื่อได้ระยะทางการจากค านวณข้างต้นจะน ามาเพื่อจัด
ต าแหน่งการจัดวางสินค้า โดยน าผลจากข้อ 4.1 มาใช้ในการ
จัดต าแหน่งภายในคลังสินค้า ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีปริมาณ
สินค้าเข้า-ออกสูงท่ีสุดจะถูกน ามาพิจารณาก่อน ตามตารางที่
5 โดยจัดวางในต าแหน่งระยะทางเฉลี่ยที่สั้นที่สุด ตามตาราง
ที่ 6 จากนั้นจึงน าสินค้าที่มีปริมาณสูงรองลงมาจัดวางใน
ต าแหน่งถัดไปตามล าดับ  
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนช่องการจัดเกบ็ของคลังสินค้า 

No. ประเภท ชนิดสนิค้า 

จ านวน
จัดเก็บ 

(ช่อง) 
1 A Beer -L 16 
2 B Whisky -M 10 
3 C Whisky -L 7 
4 D Water 1500 ml 3 
5 E Spirit -M 10 

6 F Tea 500ml 9 
7 G Beer -M 5 
8 H Spirit -L 10 
9 I Beer - Can 6 
10 J Soda 240 ml 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 6 แสดงระยะทางจากประตูถึงจุดโหลดสินค้าหลังการปรับปรุง 
             แผนผัง 

 
 
 
 
 

 
 
 

No. 
ประ 
เภท ชนิดสินค้า 

ระยะทางหลังปรับปรุง 

ประตูท่ี 1 
ถึงจุดโหลด 

ประตูท่ี 
2 ถึงจุด
โหลด 

ระยะทาง
เฉลี่ยเข้า
ออกท้ัง2
ประตู 

1 A Beer -L 919.50 919.00 919.25 

2 B Whisky -M 587.50 587.50 587.50 

3 C Whisky -L 445.50 367.00 406.25 

4 D Water 1500 ml 155.50 174.00 114.50 

5 E Spirit -M 551.50 553.50 552.50 

6 F Tea 500ml 551.00 578.50 564.75 

7 G Beer -M 227.00 288.50 257.75 

8 H Spirit -L 487.50 571.50 529.50 

9 I Beer - Can 252.50 382.50 317.50 

10 J Soda 240 ml 114.00 115.00 114.50 

  รวม 4,291.50 4,537.00 4,364.00 

รูปที่ 3 แสดงแผนผังภายในคลังสินค้าแบบใหม่ 
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5. สรุปผล  
       จากผลการศึกษาพบว่าการเช่ือมคลังสินค้าทั้งสองเข้า
ด้วยกันท าให้ระยะทางรวมเฉลี่ยของการขนถ่ายลดลง และ
สามารถขนถ่ายสินค้าเข้าออกได้ทั้ง 2 ประตู อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นได้ถึง 
11.18% ดังตารางที่ 9 เมื่อเทียบการแผนผังแบบเดิม ใน
ตารางที ่7 
 
ตารางที่ 7 แสดงประสิทธิภาพของแผนผังก่อนการปรับปรุง 

 
ตารางที่ 8 แสดงประสิทธิภาพของแผนผังหลังการปรับปรุง 

  
ตารางที่ 9 แสดงสัดส่วนประสิทธิภาพการจัดเก็บหลังการปรับปรุง 
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ประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน 

จ านวน
พาเลท
ปัจจุบัน 

จ านวน
สินค้า 

จ านวน
พ้ืนที่การ
จัดเก็บ 

ขนาด
การ
ใช้

พ้ืนที ่

หน่วย ลิตร พาเลท กล่อง 

เบย์
(Storage 

Bay) 
ตาราง
เมตร 

ปริมาณ 1,304,664 2,095 165,590 78 1,006 

 
  

ประสิทธิภาพ
หลังปรับปรุง 

จ านวน 
พาเลท
ปัจจุบัน 

จ านวน
สินค้า/
กล่อง 

จ านวน
พ้ืนที่การ
จัดเก็บ 

ขนาด
การใช้
พ้ืนที ่

หน่วย ลิตร พาเลท กล่อง 
เบย์ 

(Storage 
Bay) 

ตาราง
เมตร 

ปริมาณ 1,450,554 2,340 185,315 83 1,169 

  

ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ 

จ านวน
พาเลท 

จ านวน
สินค้า/
กล่อง 

จ านวน
พ้ืนที่การ
จัดเก็บ 

ขนาด
การใช้
พ้ืนที ่

หน่วย ลิตร พาเลท กล่อง 

เบย์
(Storage 

Bay) 
ตาราง
เมตร 

ปริมาณ 145,890 245 19,725 5 163 
% 11.18% 11.69% 11.91% 6.41% 16.20% 
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The Comparisons of TOPSIS and AHP Method to Location Selection of Grass 
Flower Warehouse in Chiang Rai Province 
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Abstract 
The purpose of this paper is to select warehouse location of grass flowers in Chiang Rai province 
comparing of two techniques Multiple Criteria Decision Making (MCDM) between the two techniques for 
Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and The Analytic Hierarchy Process (AHP). 
For selected of grass flowers location warehouse in Chiang Rai Province. The entrepreneurs of grass 
flowers trading need to increase warehouse building to meet customer satisfaction. Thus, this paper is to 
surveyed 7 criteria of the entrepreneurs consist of size of property, property cost, labor cost, public utility, 
mode of transportation, ability to access of location and distance from supplier and investigated locating 
in 4 districts using conjunctive constrain method to screen the alternative consist of Mae Jan district, Mae 
Sai district, Chiang Saen district and Chiang Khong district were used to selection. The decisions making 
of location selection used by TOPSIS and AHP, the result of this comparison found that Tambon Pa 
Sang, Mae Chan district is appropriate located for building grass flowers warehouse in Chiang Rai 
province. 
Keywords:  Comparison Location selection, Decision making 
 
1. Introduction 
 Regarding the necessity of the inventory, 
entrepreneurs may not want the much inventory in 
the stock because of the economic liquidity and the 
cost of the organization. But, in terms of inefficient 
logistic management and range and duration of 
transportation management, there will have the 
space of time condition. If the distance is longer, 
there will take longer time for transportation, as well 
as higher cost of transportation. That are causes to 
have the inventories to reduce the cost, and the 
warehouse is also important to store the inventories. 
Therefore, the location is very important to pay 
attention to the distance to the sources of 
production, the size of the area, land’s price, the 

cost of wage, along with the pattern of 
transportation. All of these are factors of the new 
chosen location to set the warehouse to save the 
logistic cost. That means if the location is not 
appropriate, there will be following problems such as 
the logistic cost may be higher because of farther 
distance from sources of production and market. 
Moreover, there will be insufficient quality labors, 
elements or materials, along with other necessary 
factors. Generally, the location has no dominant 
advantage than other areas. Only the best properties 
of the land towards the business will be paid 
attention for the least effect in the future. Generally, 
the efficient location for the business should be 
spent the cost of production and service as least as 
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possible. Thus, many factors will be involved to 
choose the location of the business because the 
location is very important to the business of the 
organization such as transportation planning, 
investment, and income, etc. (Sudathip 
Tuntinikulchai and Sakda Hongthong, 2004) [5]. 
Brooms are important to clean the house and the life 
of broom may not long, so the demand is also high 
continually. Form the demand, the production and 
income of brooms are also high. This is the new 
business to earn more money for the villages in 
Northern and Northeastern Thailand. The supporting 
evidences show that there are more brooms 
producers. Also, the producing of the broom will use 
many elements, especially grass which is the main 
elements of the brooms. The grass will be collected 
only in one season from November to March. During 
this period, the grass will be cheaper. The 
entrepreneur has to store the grass for further 
demand all year. There is more demand in the 
market each year and the entrepreneur has to buy 
the grass at a higher cost because of higher 
demand. From the mentioned problem, the 
entrepreneur needs to find the new appropriate 
location to store the grass in Chiang Rai Province to 
increase the capacity of the storage and reduce 
logistic cost.   
 

2. LITERATURE, THEORY & METHODOLOGY 
 TOPSIS method are summarized in this 
section. The criteria to choose the location for the 
warehouse to gain the information for the study. The 
involving researches are started form Multi Criteria 
Decision Making. It is one of the popular criteria to 
choose to evaluate and analyze in various patterns 
such as (Kengpol, 2004) [2] who adapted the AHP 
technique to create the model of transportation 
problems and analyze the investment to choose the 

warehouse. He compared 2 locations in Bangkok 
under the transportation legal regulation. 
(Thiengburanathum, et al.,2006)’s research who 
adapted AHP technique to evaluate the 
transportation route from Khunming, China to 
Bangkok [6]. This criteria could indicate the 
significances of the importance of route in term of 
being the new route linked between Khunming, 
Yunnan Precinct and Bangkok, Thailand. Rather 
than AHP technique, there are many criteria from 
other researches which is the major decision. For 
example (Milan and Aura, 2002)’s research who 
adapted the 3 multi criteria decision making about 
the new center of air traffic of European Union, 
assigned to administrate the air traffic transportation 
business [3]. All of 3 criteria decision making are 
SAW (Simple Additive Weighting Method), TOPSIS 
(Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution), and AHP (Analytic Hierarchy 
Process) 
 There may be more than one appropriate 
location so the multi criteria decision making will be 
the assistance to choose the best location of the 
warehouse as indicated below. TOPSIS (Technique 
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
TOPSIS, developed by Hwang and Yoon in 1981, is 
a simple ranking method in conception and 
application. The standard TOPSIS method attempts 
to choose alternatives that simultaneously have the 
shortest distance from the positive ideal solution and 
the farthest distance from the negative-ideal solution. 
The positive ideal solution maximizes the benefit 
criteria and minimizes the cost criteria, whereas the 
negative ideal solution maximizes the cost criteria 
and minimizes the benefit criteria. TOPSIS makes 
full use of attribute information, provides a cardinal 
ranking of alternatives, and does not require attribute 
preferences to be independent (Chen and Hwang, 
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1992; Yoon & Hwang, 1995) [1]. To apply this 
technique, attribute values must be numeric, 
monotonically increasing or decreasing, and have 
commensurable units. 
 TOPSIS method to the location selection 
warehouse of grass in Chiang Rai province. TOPSIS 
is a multiple criteria decision making methodology 
(MCDM) which determines solution alternatives from 
a finite set in the basis of maximizing the distance 
from the negative ideal point and minimizing the 
distance from the positive ideal point. (Olson, 2004) 
TOPSIS is interesting with its need for decision 
maker’s limited number of subjective input. Only 
subjective input is in the criteria weighting phase [7]. 
The model algorithms steps of TOPSIS (Olson, 
2004) and its practice in the case study is as follows 
Step 1: Construct normalized decision matrix  
 

2

1

1

2














M

i

ij

ij

ij

X

X
R

  , i = 1, 2, 3,…, m , j = 1, 2, 3,…, 

n  
Where ijX  and ijR  are original and normalized sore 
of decision matrix, respectively. 
 
Step 2: Construct the weights normalized decision 
matrix  

 ijiij rwVV *  , i = 1, 2, 3,…, m , j = 1, 2, 3,…, 

n   

Where  Wj is the weight for j  and  
n

j

jW  

Step 3: Determine the positive ideal and negative 
ideal solutions  
 

      IivIivvvV ijijn   |min,|max,.....,1

 
      IivIivvvV ijijn   |min,|max,.....,1

 
 

Step 4: Calculate the separation measures for each 
alternative. The separation form positive ideal 
alternative is: 

  
m

j

jAji vvS
2**  , j = 1, 2, 3,…, n,  

    
Similarly, the separation form negative ideal 
alternative is: 

  
 

m

j

jAji vvS
2 , j = 1, 2, 3,…, n,  

    
Step 5: Calculate the relative closeness to the ideal 
solution Vi V  
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*

 
, i = 1, 2, 3,…, m  

    
Where *C = 10 *  iC  Where 0* iC When 

VVi   And 1* iC  When *VVi    
Select the Alternative with *

iC  closest to 1 
 
Analytic Hierarchy Process (AHP)  
 The elements of AHP are as follows. 
 - Criteria 
 - Comparison of criteria 
 - Table of priority or preference level 
 Elements in decision process can be divided 
into 4 parts. 
 1. The problem or goal is the beginning of the 
decision that affects the determination and 
evaluation of the alternatives. 
 2. Major Criteria. 
 3. Sub Criteria is secondary criteria used to 
enhance effective decision making process. 
 4. Alternative. The consideration of alternatives 
is the most important step in the decision process. It 
also affects the ability to diagnose alternatives. 
 The priority setting of criteria, priorities among 
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the elements of the hierarchy are established by 
making a series of judgments based on pairwise 
comparisons of the element as shown in table 2.1 
 

 
Figure 2.1: A Simple AHP hierarchy 

 
Table 2.1: Preference level and numerical value of 
AHP hierarchy 
 

Numerical Value Preference Level 

9 Very Strong 

8 Strong to very strong 

7 Strong 

6 Marginally strong to strong 

5 Marginally strong 

4 Moderate to marginally strong 

3 Moderate 

2 Equal to moderate 

1 Equal 

 
AHP has the following steps: 
Step 1 Divide problem into a hierarchy of goal, 
criteria, sub-criteria and alternatives. 
Step 2 Enter input data into Pairwise Comparison 
Matrix to determine the weights for comparison of 
various criteria. Given that 
A1, A2, A3, …An  are decision criteria. 
Analysis is conducted in the form of matrix n x n 
 

A1 A2 A3  

1 A2/A1 A3/A1 A1 

A1/A2 1 A3/A2 A2 

A1/A3 A2/A3 1 A3 

 
Step 3 Estimate the weights through Geometric 
Mean 
Step 4 Set the weights with respect to the criteria or 
sub-criteria and ratings with respect to the 
alternatives. 
Step 5 Estimate consistency. If consistency 
ratio(CR) is greater than 0.1, it means incorrect data. 
If consistency ratio (CR) is less than 0.1, it means 
correct data. Consistency ratio (CR) can be 
calculated by: 

RI

CI
CR                                      (1) 

Where CR = consistency ratio 
CI  = consistency index 
RI = random index 
So, consistency index (CI) can be obtained through 

 
1




n

n
CI

     (2) 

Where n = number of criteria 
And Random Index (RI) shown in table 2.2 
 
Table 2.2: Values of Random Index (RI) 

N 1 2 3 4 5 6 7 

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 

 
8 9 10 11 12 13 14 15 

1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 
 
3. Results 

 The results stated that the criteria are 
depended on the appropriate to the research’s 
objectives. So, TOPSIS method the appropriate 
criteria were synthesized from the involving 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

1788 

 

researches’ reviews. Moreover, the proper criteria 
were set by considering from the possible choices to 
choose the warehouse of grass in Chiang Rai 
Province. From the reviews of involving literatures 
and the evaluation of the location’s surroundings, 
there are 7 criteria were set to choose the location 
covered all concerns as below. Size of property (X1), 
Property cost (X2), Labor cost (X3), Public utility 
(X4), Mode of transportation (X5), Ability to access 
of Location (X6) and, Distance from supplier (X7) 

The basic of criteria for the location of 
warehouse of grass in Chiang Rai Province is 
Conjunctive constrain method. The filtering factors 
are as below.   

1. It must less than 50 kilometers far from 
material source.  

2. It must be located on main transport routes. 
3. It has main road linking the area. 
From the initial screening by the above 

constrained conditions, the choices were cut into 5 
districts, including. 

1. Tambon Krung  Mae Chan Chiang Khong 
District (A1) 

2. Tambon Sri Don Chai  Chiang Khong District 
(A2) 

3. Tambon Ban Saew  Chiang Saen District 
(A3) 
4. Tambon Mae Chan  Mae Chan District (A4) 
5. Tambon Pa Sang  Mae Chan District (A5) 

 
 When the TOPSIS adjust the weight to a 
standard, it will calculate the weight factor by 
multiplying the available information to make a 
smooth adjustment to the weighting normalize and 
identifying positive ways. And negative by calculating 
𝑣𝑗
∗ and 𝑣𝑗

− of the numerical consideration the 
weight for this study using the Ratio Weighting, 
which is the weight of the value Geometric Mean of 

each factor. In order to apply for the 𝑆∗ 𝑆− and 
𝐶∗ 
 
Table 3.1 Result of weighting normalize and 
identifying positive ways. And negative 

Cr
ite

ria
 

A1 A2 A3 A4 A5 𝒗𝒋
∗ 𝒗𝒋

− 

X1 0.0787 0.0525 0.0899 0.0630 0.1049 0.1049 0.0525 

X2 0.0804 0.0764 0.0402 0.0402 0.0563 0.0804 0.0402 

X3 0.0316 0.0316 0.0190 0.0253 0.0316 0.0316 0.0190 

X4 0.0365 0.0365 0.0122 0.0243 0.0243 0.0365 0.0122 

X5 0.0145 0.0435 0.0145 0.0290 0.0290 0.0435 0.0145 

X6 0.0199 0.0199 0.0133 0.0199 0.0199 0.0199 0.0133 

X7 0.0169 0.0169 0.0169 0.0084 0.0084 0.0169 0.0084 

 
Table 3.2 Results of TOPSIS show that S∗ S− and 
C∗ and rank of results 
 

Al
te

rn
at

ive
 

𝑺∗ Rank 𝑺− Rank 𝑪∗ Rank 

A1  0.0580 2 0.0657 3 0.5312 2 

A2 0.0649 3 0.0695 2 0.5174 3 

A3 0.0939 5 0.0390 5 0.2936 5 

A4 0.0715 4 0.0590 4 0.4519 4 

A5 0.0356 1 0.0886 1 0.7134 1 

 
 After study the related researches to select the 
multi-criteria to choose the best place for the 
warehouse, the results stated that the criteria are 
depended on the appropriate to the research’s 
objectives. So, Analytic Hierarchy Process (AHP) 
method the appropriate criteria were synthesized 
from the involving researches’ reviews. Moreover, 
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the proper criteria were set by considering from the 
possible choices to choose the warehouse of grass 
in Chiang Rai Province. From the reviews of 
involving literatures and the evaluation of the 
location’s surroundings, there are 7 criteria were set 
to choose the location covered all concerns as 
below. 
 1. Size of property (X1),  
 2. Property cost (X2),  
 3. Labor cost (X3),  
 4. Public utility (X4), 
 5. Mode of transportation(X5),  
 6. Ability to access of Location (X6) and 
 7. Distance from supplier (X7) 
 The basic of criteria for the location of 
warehouse of grass in Chiang Rai Province is 
Conjunctive constrain method. The filtering factors 
are as below. 
 1. It must less than 50 kilometers far from 
material source.  
 2. It must be located on main transport routes. 
 3.  It has main road linking the area. 
 From the initial screening by the above 
constrained conditions, the choices were cut into 4 
districts, including. 

1. Tambon Krung  Mae Chan Chiang Khong 
District (A1) 

2. Tambon Sri Don Chai  Chiang Khong District 
(A2) 

3. Tambon Ban Saew  Chiang Saen District 
(A3) 
4. Tambon Mae Chan  Mae Chan District (A4) 

 5. Tambon Pa Sang  Mae Chan District (A5) 
 
The AHP hierarchy can be shown in the figure 3.1 
 

 Figure 3.1 A simple AHP hierarchy, with goal to 
select the Location Selection of Warehouse of Grass 
in Chiang Rai Province 
 From the mention above, AHP criteria is to 
estimate the importance of each attribute. And the 
criteria to create matrixes pairwise comparisons to 
set the weight, as shown in table 3.3 with 
consistency at 0.08, 0.1lower than the criterion is the 
highest possible index, showing the stability of the 
committee. And, each of matrixes pairwise 
comparisons of the attribute X1 to X7 was shown in 
table 3.4.  
 
 
 
Table 3.3 Pairwise comparisons matrix of analysis 
criteria 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Weight 

X1 1 1/3 4 6 4 4 1/5 0.16 

X2 3 1 6 5 6 5 1/3 0.27 

X3 1/4 1/6 1 1/2 2 3 1/5 0.06 

X4 1/6 1/5 2 1 2 3 1/7 0.07 

X5 1/4 1/6 1/2 1/2 1 ½ 1/4 0.04 

X6 1/4 1/5 1/3 1/3 2 1 1/4 0.04 

X7 5 3 5 7 4 4 1 0.37 

      Inconsistency = 0.08 
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Table 3.4 Pairwise comparisons Matrix of attributes 
X1 to X7  
 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Weight 

X1 1 1/3 4 6 4 4 1/5 0.16 

X2 3 1 6 5 6 5 1/3 0.27 

X3 1/4 1/6 1 1/2 2 3 1/5 0.06 

X4 1/6 1/5 2 1 2 3 1/7 0.07 

X5 1/4 1/6 1/2 1/2 1 ½ 1/4 0.04 

X6 1/4 1/5 1/3 1/3 2 1 1/4 0.04 

X7 5 3 5 7 4 4 1 0.37 

      Inconsistency = 0.08 

 
 After making pairwise comparisons, the weight 
of the alternatives will be obtained and then make 
adjustments to the sum 1 as shown in Table 5. 
Finally summing the scores by multiplying the weight 
of each criterion by the weight of each criterion as 
shown in Table 3.5 
 
Table 3.5 Total sum of alternatives scores 

Alternative Score 

A1 0.2960 

A2 0.1403 

A3 0.2608 

A4 0.3028 

A5 0.2624 

  
 From AHP criteria to choose the location of the 
warehouse of grass in Chiang Rai Province through 
the 7 criteria, the results stated that Chiang Khong 
district is the interesting place to be the location of 
the warehouse. The runner-up district is Mae Chan, 
Chiang Saen, and Mae Sai, respectively. 
 When analyzing data for selection in various 
ways. With different ideas To find the most 
appropriate alternative from the various methods. 
There are 2 methods of decision making: TOPSIS 

And how to AHP The results of the order of choice 
in various ways. It can be concluded that Option A7 
(Tambon Pa Sang, Mae Chan District) is the most 
appropriate choice. To build a warehouse of grass 
since it is the first place selected from the two 
methods ranked second to the A1 (Tambon Pa 
Sang,  Mae Chan District) A2 (Tambon Sri Srichon, 
Chiang Khong District) A6. (Tambon Mae Chan, 
Mae Chan District) and A3 (Tambon Ban Saew, 
Chiang Saen District), respectively. 
 
4. Conclusion 
 This paper provides a structured overview of 
the location selection of warehouse of grass in 
Chiang Rai province using multiple criteria decision 
making (MCDM) which is two techniques for order 
preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) 
procedure and AHP procedure, consisting of 7 
criteria; the size of area, the land’s price, the cost of 
wage, public utility, transportation, the ability to 
reach the area, and the distance from the raw 
materials. From TOPSIS method analysis, the 
results stated that the appropriate location to be the 
warehouse of grass in Chiang Rai Province is tam 
bon Pa Sang  Mae Chan district which the location 
is appropriate to the needs of entrepreneurs. It is 
also land prices are not too high, transport facilities 
adjacent to major transportation routes R3A, easily 
accessible entrance is quite wide and it is not far 
from the source material. From AHP method 
analysis, the results stated that the appropriate 
location to be the warehouse of grass in Chiang Rai 
Province is Chiang Khong District. 
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ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบผสมเปิด-ปดิส าหรับยานพาหนะหลายประเภท 
และยานพาหนะแต่ละประเภทมีความสามารถในการบรรทุกจ ากัด 

The mix open-closed loop vehicle routing problem with  
multi vehicle types and vehicle capacity limitation 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบผสมเปิด -ปิดส าหรับยานพาหนะหลายประเภทและ
ยานพาหนะแต่ละประเภทมีความสามารถในการบรรทุกจ ากัด เส้นทางของยานพาหนะถูกก าหนดให้มีการรับและส่ง
สินค้าตามความต้องการของลูกค้าในสองช่วงเวลา ช่วงแรกเป็นเส้นทางแบบเปิดซึ่งยานพาหนะที่ได้รับมอบหมายจะ
ออกจากคลังสินค้ากลาง ในที่นี้ก าหนดให้มีคลังสินค้ากลาง (Center depot) ซึ่งคลังสินค้ากลางนี้มีปริมาณสินค้า
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าขาไป (Customer) ในแต่ละ
ราย จากนั้นเมื่อยานพาหนะส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายจนถึงลูกค้ารายสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว ยานพาหนะคันนั้นจะ
หยุดพัก ณ ลูกค้ารายสุดท้ายรายนั้น (เสมือนว่าลูกค้ารายสุดท้ายของช่วงแรกนั้นเป็นคลังสินค้าขนาดย่อม (Sub 
depot)) ซึ่งพื้นที่ในการจอดยานพาหนะในแต่ละคลังสินค้าขนาดย่อมมีไม่จ ากัด ในส่วนของช่วงที่สองเป็นการรับ
สินค้าจากลูกค้าซึ่งมีลักษณะของเส้นทางยานพาหนะเป็นแบบปิด คือ ยานพาหนะจะออกจากลูกค้ารายสุดท้ายของ
ช่วงแรกหรือคลังสินค้าขนาดย่อม เพื่อมารับสินค้าจากลูกค้าขากลับ (Supplier) ซึ่งเป็นคนละชุดกันกับลูกค้าขาไป 
(Customer) ของช่วงแรก หลังจากรับสินค้าจากลูกค้าขากลับ (Supplier) รายสุดท้ายเสร็จสิ้น ยานพาหนะจะ
กลับไปยังคลังสินค้ากลางที่เป็นจุดเริ่มต้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อลดระยะทางรวมของปัญหาการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะแบบผสมเปิด-ปิดส าหรับยานพาหนะหลายประเภทและยานพาหนะแต่ละประเภทมีความสามารถในการ
บรรทุกจ ากัด โดยใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรมเชิงเส้น (Linear programing model) และวิธีการซิม
เพล็กซ์ (Simplex method) มาใช้ในการแก้ปัญหา ผลจากค านวณพบว่ามีระยะทางรวมเท่ากับ 332.27 กิโลเมตร 
ซึ่งค าตอบที่ได้เป็นค าตอบที่ดีท่ีสุด (Optimal solution) 
ค าหลัก ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบผสมเปดิ-ปิด การรบัและส่งสินค้า คลังสินค้าหลายแห่ง ยานพาหนะมี
หลายประเภท โปรแกรมเชิงเส้นตรง 
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Abstract 
This study is to investigate the mix open-closed loop vehicle routing problem with multi-types of 
vehicle and considering limitation of vehicle capacity. The vehicle route is defined as pickup and 
delivery items to customer according to their requirements. The first period is an open route 
which the vehicle is assigned to transport from a center depot to customers. In this paper, all 
center depots have efficiency to keep enough inventories to meet customer demand for every 
delivery. Once the vehicle delivered items to the final customer, the vehicle will stop at the final 
customer (It is assumed that the final customer of the first period is sub depot). Parking area in 
each depot is unlimited access. The second period is a close route which the vehicle leaves the 
final customer at sub depot and then picks up item from other customers (suppliers). Once 
vehicle served the final supplier, it will return to the beginning point at center depot. The 
objective of this study is to minimize total distance for operating the mix open-closed loop 
vehicle routing problem with multi vehicle types and vehicle capacity limitation using Linear 
programming (LP) and Simplex method. The result of the calculation is the total distance of 
332.27 kilometers, which is optimal. 
Keywords: Mix open-closed loop vehicle routing problem, Pickup and delivery, Multi-depot, 
Heterogeneous fleet, Liner programing 
 
1. บทน า 
 ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ (Vehicle Routing 
Problem; VRP) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ในการจัดเส้นทางยานพาหนะจากคลังสินค้า
ไปยังลูกค้าที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ โดยปัญหาการจัด
เส้นทางมีหลากหลายรูปแบบตามข้อจ ากัดต่างๆ เช่น จ านวน
ของยานพาหนะ ประเภทของยานพาหนะ จ านวนคลังสินค้า 
เป็นต้น หากแบ่งประเภทของการจัดเส้นทางตามลักษณะ
การเดินทางสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท [1] คือ เส้นทาง
ยานพาหนะแบบปิด (Closed Trips หรือ Vehicle Routing 
Problem) คือ รถแต่ละคันต้องออกและกลับมาสู่จุดปล่อย
รถเดิม ในขณะที่ เส้นทางยานพาหนะแบบเปิด (Open 
Vehicle Routing Problem; OVRP) คือ ยานพาหนะที่ใช้
ในการขนส่งไม่ต้องย้อนกลับมายังจุดปล่อยรถหลังจากส่ง
สินค้าให้กับลูกค้ารายสุดท้าย [2] ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง เนื่องจากไม่ต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น  

 การขนส่งสินค้าในความจริงนั้นคลังสินค้าหรือจุดปล่อย
รถจะมีหลายแห่งเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการกระจาย
สินค้า และมีลักษณะการเดินทางยานพาหนะเป็นแบบเปิด
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากพิจารณาปัญหา
ดังกล่าวสามารถมองเป็นปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ
แบบผสมเปิด-ปิดส าหรับยานพาหนะ (Mix open-closed 
loop vehicle routing problem) 
 งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นแนวทางแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะแบบผสมเปิด-ปิดส าหรับยานพาหนะหลาย
ประเภทและยานพาหนะแต่ละประเภทมีความสามารถใน
การบรรทุกจ ากัด เพื่อให้ระยะทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ต่ าสุด โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี ้

1) ลูกค้าขาไปและลูกค้าขากลบัเป็นลูกค้าคนละชุดกัน 
2) คลังสินค้ากลางมี 2 คลัง 
3) ยานพาหนะในแต่ละคลังสินค้ามี 2 ประเภท โดย

ยานพาหนะประเภทที่ 1 มีจ านวน 2 คัน ซึ่งมีความสามารถ
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ในการบรรทุก 100 ลบ.ม. และประเภทที่ 2 มีจ านวน 1 คัน
ซึ่งมคีวามสามารถในการบรรทุก 50 ลบ.ม. 

4) เส้นทางการขนส่งสินค้าเป็นเส้นทางแบบเปิด ซึ่ง
ยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ไปรับ-ส่งสินค้าจะสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเริ่มต้น ณ จุดใดก็ได้ 
โดยยานพาหนะไม่จ าเป็นต้องกลับมายังจุดเริ่มต้น 

5) แต่ละเส้นทางการขนส่งสินค้าต้องมีระยะทางไม่
เกิน 120 กิโลเมตร 

6) พื้นที่ในการจอดรถในแต่ละคลังสินค้ามีไม่จ ากัด 
7) จ านวนสินค้าในแต่ละคลังสินค้ามีเพียงพอกับความ

ต้องการของลูกค้าในแต่ละคลังสินค้านั้นๆ 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ 
 ในการแก้ปัญหาลักษณะนี้จะใช้การสร้างโจทย์ตัวอย่าง
มาอธิบายเพื่ อให้ เข้าใจรูปแบบปัญหาการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะแบบผสมเปิด-ปิดส าหรับยานพาหนะหลาย
ประเภทและยานพาหนะแต่ละประเภทมีความสามารถใน
การบรรทุกจ ากัด โดยมีสมการวัตถุประสงค์เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งต่ าสุด และมีสัญลักษณ์ของตัวแปรต่างๆดังนี้ 
 v

ij
X = ระยะทางจากลูกค้า i ไปยังลูกค้า j โดยของ

ยานพาหนะ v 
v

dj
X = ระยะทางจากลูกค้า d ไปยังลูกค้า j โดยของ

ยานพาหนะ v 
v

ji
X = ระยะทางจากลูกค้า j ไปยังลูกค้า i โดยของ

ยานพาหนะ v 
v

je
X = ระยะทางจากลูกค้า j ไปยังลูกค้า e โดยของ

ยานพาหนะ v 
v

es
X = ระยะทางจากลูกค้า e ไปยังลูกค้า s โดยของ

ยานพาหนะ v 
v

st
X = ระยะทางจากลูกค้า s ไปยังลูกค้า t โดยของ

ยานพาหนะ v 
 v

ij
Y = ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v

จากลูกค้า i ไปลูกค้า j  
 v

ji
Y = ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v

จากลูกค้า j ไปลูกค้า i  

 v

je
Y = ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v

จากลูกค้า j ไปลูกค้า e  
 v

es
Y = ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v

จากลูกค้า e ไปลูกค้า s 
 v

st
Y = ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v

จากลูกค้า s ไปลูกค้า t 
 v

tu
Y = ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v

จากลูกค้า t ไปลูกค้า u 
 v

ud
Y = ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v

จากลูกค้า u ไปลูกค้า d 
 

v
K = ขนาดความสามารถในการบรรทุกสินค้าของ

ยานพาหนะ v 
 

j
W = ปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า j 

 
s

W = ปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า j 
 

t
W = ปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า j 

 

1) สมการวัตถุประสงค์ (Objective function) 
สมการวัตถุประสงค์ ของปัญหาการจัด เส้นทาง

ยานพาหนะแบบผสมเปิด-ปิดส าหรับยานพาหนะหลาย
ประเภทและยานพาหนะแต่ละประเภทมีความสามารถใน
การบรรทุกจ ากัด เพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมในการขนส่งต่ าสุด ดัง
สมการที่ (1) 

1

n
v v

ij ij

i

Min X Y


     (1) 

 

2) สมการเงื่อนไข (C0nstaints function) 
ยานพาหนะออกเดินทางจากคลังสินค้ากลาง (Center 

depot) ใดๆ ไปส่งสินค้ายังลูกค้าขาไป; ยานพาหนะจะออก
จากคลังสินค้าเพียง 1 คันเท่านั้น 

       
1

1
m

v

di

i

X


     (2) 

for 1,2,..., ; 1,2,... ; 1,2,..., ; 1,2,...,i m j n d D v V     
ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v จาก

ลูกค้า i ไปลูกค้า j ต้องไม่เกินขนาดความสามารถในการ
บรรทุกสินค้าของยานพาหนะ v 
       2v v

ij v ij
Y K X    (3) 

for 1,2,..., ; 1,2,... ; 1,2,...,i m j n v V    
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ยานพาหนะออกเดินทางจากลูกค้าขาไปส่งสินค้าลูกค้า
ขาไปรายต่อไป; ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ 
v จากลูกค้า i ไปลูกค้า j ต้องไม่เกินขนาดความสามารถใน
การบรรทุกสินค้าของยานพาหนะ v 

  
1 1 1

m n m
v v v

ij ji j ij

i j i

Y Y W X
  

      (4) 

for 1,2,..., ; 1,2,... ; 1,2,...,i m j n v V    
ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ vจาก

ลูกค้า i ไปลูกค้า j ต้องไม่เกินขนาดความสามารถในการ
บรรทุกสินค้าของยานพาหนะ v 
       2v v

ji v ji
Y K X    (5) 

for 1,2,..., ; 1,2,... ; 1,2,...,i m j n v V    
 ยานพาหนะมาส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายสุดท้ายของขา
ไปแล้วจะพักยานพาหนะเพื่อเตรียมรับสินค้าของลูกค้าขา
กลับ เปรียบเสมือนลูกค้ารายสุดท้ายของขาไปเป็นจุดพัก
ยานพาหนะย่อย (Sub depot); ความสามารถในการบรรทุก
จะเท่ากับลูกค้ารายสุดท้ายของขาไป 

       
1 1

n E
v v

je es

j e

Y Y
 

     (6) 

for 1,2,... ; 1,2,..., ; 1,2,..., ; 1,2,...,j n e E s S v V     
 ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ vจาก
ลูกค้า j ไปลูกค้า e ต้องไม่เกินขนาดความสามารถในการ
บรรทุกสินค้าของยานพาหนะ v 
       v v

je v je
Y K X    (7) 

for 1,2,... ; 1,2,..., ; 1,2,...,j n e E v V    
  
 
 
 ยานพาหนะออกเดินทางจากจุดพักย่อย (Sub depot) 
ไปรับสินค้าจากลูกค้าขากลับ; ความสามารถในการบรรทุก
จะเท่ากับลูกค้ารายแรกของขากลับ 

       
1 1 1

E S E
v v v

es st s es

e s e

Y Y W X
  

      (8) 

for 1,2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,e E s S t T v V     
 ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v จาก
ลูกค้า e ไปลูกค้า s ต้องไม่เกินขนาดความสามารถในการ
บรรทุกสินค้าของยานพาหนะ v 

       2v v

es v es
Y K X    (9) 

for 1,2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,e E s S v V    
 ยานพาหนะออกเดินทางจากลูกค้าขากลับไปรับสินค้า
ยังลูกค้าขากลับรายต่อไป; ความสามารถในการบรรทุกของ
ยานพาหนะ vจากลูกค้า s ไปลูกค้า t ต้องไม่เกินขนาด
ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของยานพาหนะ v  

       
1 1 1

S T S
v v v

st tu t st

s t s

Y Y W X
  

      (10) 

for 1,2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,s S t T u U v V     
 ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ v จาก
ลูกค้า s ไปลูกค้า t ต้องไม่เกินขนาดความสามารถในการ
บรรทุกสินค้าของยานพาหนะ v 
       2v v

st v st
Y K X    (11) 

for 1,2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,s S t T v V    
 ยานพาหนะรับสินค้าจากลูกค้าขากลับรายสุดท้ายเสร็จ
สิ้นแล้วจะกลับไปยังคลังสินค้ากลาง (Center depot) ใดๆ ; 
ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ vจากลูกค้า u 
ไปลูกค้า d ต้องไม่เกินขนาดความสามารถในการบรรทุก
สินค้าของยานพาหนะ v 
       2v v

ud v ud
Y K X    (12) 

for 1,2,..., ; 1,2,..., ; 1,2,..., ; 1,2,...,i m j n t T u U     

    ; 1, 2,...,v V  
ตัวอย่างปัญหา การจัดเส้นทางยานพาหนะแบบผสมเปิด-ปดิ
ส าหรับยานพาหนะหลายประเภทและยานพาหนะแต่ละ
ประเภทมีความสามารถในการบรรทุกจ ากัด 
 
ตารางที่ 1 พิกัดของลูกค้าและความต้องการของลูกค้าช่วงที่หนึ่ง (ขา
ไป; ส่งสินค้า) 
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ตารางที่ 2 พิกัดของลูกค้าและความต้องการของลูกค้าช่วงที่สอง  
(ขากลับ; รับสินค้า)  

 
 
ตารางที่ 3 พิกัดคลังสินค้ากลาง 

 
 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า 

 
 

ตารางที่ 5 ระยะทางระหวา่งคลังสินค้าและลูกค้าช่วงที่หนึ่ง (ขาไป; ส่ง
สินค้า) 

 
 

 
 
 
 

ตารางที่ 6 ระยะทางระหว่างคลังสินค้าและลูกค้าช่วงที่สอง (ขากลับ; 
รับสินค้า) 

 
 

2.2 จ าลองรูปแบบของการแก้ปัญหา 
1) สร้างรูปแบบปัญหาเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์

ของโปรแกรมเชิงเส้น (Linear programing model) 
2) หาระยะทางระหว่างคลังสินค้าและลูกค้าจาก 

2 2( , ) ( ) ( )
k i k ik i D C D C

dist D C X X Y Y     

โดยที่ 
k

D = คลังสินค้า k 
    

i
C  = ลูกค้า i 

        
kD

X = พิกัด X ของคลังสินค้า k 
    

iC
X = พิกัด X ของคลังสินค้า i 

    
kD

Y = พิกัด Y ของคลังสินค้า k 

        
iC

Y = พิกัด Y ของคลังสินค้า i 

3) สร้างชุดเมตริกซ์ระยะทางระหว่างคลังสินค้าและ
ลูกค้า และชุดเมตริกซ์ระยะทางระหว่างลูกค้าแต่ละราย 

4) ใช้โปรแกรม Excel Premium Solver มาช่วยใน
การแก้ ปั ญ ห าต ามหลั ก วิ ธี ก ารซิ ม เพ ล็ กซ์  (Simplex 
method)  ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การใช้โปรแกรม Premium Excel Solver มาช่วย 

ในการแก้ปัญหาตามหลักวธิีการซิมเพล็กซ์ 
 

3. ผลลัพธ์จากการค านวณ 
 ผลลัพธ์จากการค านวณโจทย์ปัญหาตัวอย่าง ได้
เส้นทางทั้งหมด 3 เส้นทาง ประกอบไปด้วย 
 เส้นทางที่ 1 ยานพาหนะประเภทท่ี 1 ความสามารถใน
การบรรทุก 100 ลบ.ม. ออกจาก คลังสินค้ากลางที่  1 – 
ลูกค้ารายที่ 1 ของขาไป – ลูกค้ารายที่ 8 ของขาไป – ลูกค้า
รายที่  7 ของขาไป – ลูกค้ารายที่  6 ของขาไป  (จุดพัก
ยานพาหนะย่อย; Sub depot) – ลูกค้ารายที่ 4 ของขากลับ 
– ลูกค้ารายที่ 8 ของขากลับ – ลูกค้ารายที่ 2 ของขากลับ – 
คลังสินค้ากลางที่  1 ซึ่งมีระยะทางรวม 98.78 กิโลเมตร 
ปริมาณความต้องการสินค้าขาไป 79 ลบ.ม. และปริมาณ
ความต้องการสินค้าขาไป 83 ลบ.ม. 
 เส้นทางที่ 2 ยานพาหนะประเภทท่ี 2 ความสามารถใน
การบรรทุก 50 ลบ.ม. ออกจาก คลังสินค้ากลางที่ 1 – ลูกค้า
รายที่ 10 ของขาไป – ลูกค้ารายที่ 2 ของขาไป– ลูกค้ารายที่ 
3 ของขาไป (จุดพักยานพาหนะ; Sub depot) – ลูกค้ารายที่ 
10 ของขากลับ – ลูกค้ารายที่ 6 ของขากลับ – ลูกค้ารายที่ 
1 ของขากลับ – คลังสินค้ากลางที่  1 ซึ่งมีระยะทางรวม 
119.26 กิโลเมตร ปริมาณความต้องการสินค้าขาไป 41 ลบ.
ม. และปริมาณความต้องการสินค้าขาไป 33 ลบ.ม. 

 แ ล ะ เส้ น ท า งที่  3 ย า น พ า ห น ะ ป ร ะ เภ ท ที่  1 
ความสามารถในการบรรทุก 100 ลบ.ม. คลังสินค้ากลางที่ 2 
– ลูกค้ารายที่  9 ของขาไป – ลูกค้ารายที่ 5 ของขาไป – 
ลูกค้ารายที่ 4 ของขาไป – ลูกค้ารายที่ 4 ของขาไป (จุดพัก
ยานพาหนะ; Sub depot) – ลูกค้ารายที่ 3 ของขากลับ – 
ลูกค้ารายที่ 9 ของขากลับ – ลูกค้ารายที่ 7 ของขากลับ – 
ลูกค้ารายที่  5 ของขากลับ – คลังสินค้ากลางที่  1 ซึ่ งมี
ระยะทางรวม 98.78 กิโลเมตร ปริมาณความต้องการสินค้า
ขาไป 79 ลบ.ม. และปริมาณความต้องการสินค้าขาไป 83 
ลบ.ม. จากเส้นทางทั้ง 3 เส้นทางสามารถสรุปได้ว่าระยะทาง
รวมเท่ากับ 332.27 กิโลเมตร ซึ่งค าตอบที่ได้เป็นค าตอบที่ดี
ที่สุด (Optimal solution) 
  

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผล 
 รูปแบบปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบผสม
เปิด-ปิดส าหรับยานพาหนะหลายประเภทและยานพาหนะ
แต่ละประเภทมีความสามารถในการบรรทุกจ ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ าสุด ตาม
เง่ือนไขดังที่กล่าวข้างต้น  สามารถจัดรูปแบบให้อยู่ ใน
ก าหนดการเชิงเส้น และใช้โปรแกรม Excel Premium 
Solver มาช่วยในการแก้ปัญหาตามหลักวิธีการซิมเพล็กซ์ 
(Simplex method) จ ากการศึ กษาครั้ งนี้ ค าด ว่ าจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการการขนส่งที่มีรูปแบบการขนส่งใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน  
4.2 วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

จากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่น ามาศึกษาเป็นเพียงปัญหา
การจั ด เส้นทางขนส่ งสินค้ า เพี ยงตั วอย่ างเดี ยว เพื่ อ
ยกตั วอย่างให้ เห็นรูปแบบของปัญหาการจัด เส้นทาง
ยานพาหนะแบบผสมเปิด-ปิดส าหรับยานพาหนะหลาย
ประเภทและยานพาหนะแต่ละประเภทมีความสามารถใน
การบรรทุกจ ากัด ซึ่งขณะนี้คณะผู้วิจัยอยู่ในช่วงศึกษาปัญหา
ตัวอย่างเพิ่มเติม 

การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรม Excel Premium Solver 
มาช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
แก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรม Excel Premium 
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Solver มีขีดจ ากัดของจ านวนตัวแปรที่สามารถค านวณได้
มากที่สุด 1,000 ตัวแปร พร้อมกัน ดังนั้นหากต้องการศึกษา
ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจต้องใช้โปรแกรม Solver ใน 
Version อื่น หรืออาจศึกษาอัลกอริทึมอื่นๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนการวิจัยระดับ
ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1]  F. Li, F. Gloden, and E. Wasil. 2007. The open 

vehicle routing problem: Algorithms, large-scale 
test problems, and computational results. 
Computer & Operation Research, 34: 2918-2930. 

[2]   D. Sariklis and S. Powell. 2000. A heuristic 
method for the open vehicle routing problem. 
Journal of the Operation Research Society, 51. 

 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

1799 

 

ระบบการขนส่งแบบผสมในอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม: กรณีศึกษา 

Mix-mode Delivery System in Food and Beverage Industry: A Case Study 
 

จกัรกฤษณ์ ภมูพิรม1 อภชิาต ิบญุมา1* 
1ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

E-mail: apicbo@kku.ac.th* 
 

Jakkrit Phumprom1 and Apichart Boonma1* 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
E-mail: apicbo@kku.ac.th* 

 
บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษารูปแบบการขนส่งสนิค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มบรษิัทกรณีศกึษา และ
ออกแบบเสน้ทางการจดัสง่โดยใชว้ธิกีารขนสง่แบบผสม (Mix- mode shipment) ซึง่ประกอบดว้ยการขนสง่โดยตรง 
(Direct shipment) และการจดัสง่แบบหลายจุด (Multiple-drop shipment) การเลอืกรปูแบบการจดัสง่กระท าโดยใช้
วธิีการแก้ปัญหาแบบศึกษาส านึก (Heuristic approach) เส้นทางการขนส่งที่ค านวณได้จากกรณีศูนย์กระจาย
สนิค้า 1 แห่งและลูกค้าจ านวนประมาณ 20 แห่ง ถูกน าไปเปรียบเทียบกบัเสน้ทางการขนส่งในปัจจุบนั ซึ่งผล
การศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารขนสง่โดยตรงแบบผสมมรีะยะทางและตน้ทุนการขนสง่ทีต่ ่ากว่า  
  
ค าหลกั  การออกแบบเสน้ทาง การสง่สนิคา้แบบตรง การสง่สนิคา้แบบหลายจุด การสง่สนิคา้แบบผสม ระบบสง่
สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก 

 
Abstract 
This research was aimed to study transportation activity in food and beverage industry by a case study 
company. Then, a mix-mode transportation method that allowed shipping by direct and multiple-drop 
shipment was developed. Selection of these modes was determined by a heuristic approach. The 
delivery routes computed from a single distribution center and about 20 customers were compared with 
the existing truck routes. The results showed that the developed mix-mode delivery system gives shorter 
traveling distance and lesser transportation cost.  
 
Keywords:  Vehicle Route Planning, Direct Shipment, Multiple-drop Shipment, Mix-mode Shipment, 
Truck Delivery System 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

1800 

 

1. บทน า 
 ในปี 2557 ที่ผ่านมา ตลาดเครื่องดื่มมีมูลค่า
ประมาณ 4.3-4.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับปี 2556 ทัง้นี้ แม้ว่าตลาดเครื่องดื่มในปี 2557 
จะได้รบัผลกระทบทัง้จากปัจจัยทางด้านการเมืองและ
ก าลงัซือ้  เน่ืองจากการปรบัขึน้ภาษสีรรพสามติเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเ์ฉลีย่รอ้ยละ 7-8 ในช่วงเดอืนกนัยายน 2556 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการปรบัราคาจ าหน่ายเพิม่ขึน้ แต่ดว้ย
ผลจากการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
หลายๆ ประเภท อาท ิชาพรอ้มดื่ม น ้าดื่ม และเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ทีผู่ป้ระกอบการรายใหม่ๆ เพิม่งบการตลาด
ส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง ท าให้ตลาดเครื่องดื่มในปี 
2557 จึงยังคงให้ภาพที่เติบโตทางด้านมูลค่าเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย[1] ซึง่ปัจจยัหลกัๆทีส่ง่ผลต่อการแขง่ขนัในธุรกจิ
การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทนี้ได้แก่ การบรกิาร ต้นทุนใน
ดา้นต่างๆ และการรกัษามาตรฐานเพื่อความเชื่อมัน่ของ
ลูกค้าที่มต่ีอบรษิัท ซึ่งปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการแข่งขนั
ทางด้านธุรกิจคือ ต้นทุน และรสชาติหรือคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ ต้นทุนของธุรกจิประเภทนี้สามารถจ าแนกได้
หลายชนิด แต่ต้นทุนหลกัคือ ต้นทุนการผลติ ต้นทุนใน
การขนส่ง และต้นทุนทางการตลาด ซึ่งการลดต้นทุน
ดงักล่าวโดยที่ยังคงรกัษามาตรฐานของสินค้าไว้ได้นัน้
ย่อมจะท าให้มีก าไรสูงขึ้น เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนั และสรา้งความมัน่คงใหก้บัธุรกจิ การจดัเสน้ทาง
การเดนิทางของพาหนะขนส่ง จงึมคีวามส าคญัเป็นอย่าง
มาก เน่ืองจากทุกธุรกจิไม่สามารถหลกีเลีย่งการขนส่งได ้
เมื่อธุรกจิเตบิโตขึน้ ปัญหาการขนสง่จงึยิง่มคีวามซบัซอ้น
มากขึน้ดว้ยเช่นกนั[2]  

บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ท า
ธุรกิจจัดส่งสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มไปทัว่
ประเทศ แน่นอนว่าบรษิัทฯประสบปัญหาต้นทุนในการ
ด าเนินธุรกิจ ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจศึกษาและสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดเส้นทางพาหนะ
ขนส่ง เพื่อให้บริษัทกรณีศึกษามีการใช้พาหนะขนส่ง
อย่างเหมาะสมและใชร้ะยะทางขนสง่โดยรวมสัน้ทีส่ดุ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 ปัญหาการจดัเสน้ทางขนส่งมวีธิกีารแกปั้ญหาหลาย

วิธีด้วยกัน และแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
ออกไปตามลกัษะของตัวแปรที่ใช้ในการแก้ปัญหาเช่น 
ลกัษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะของสนิคา้ เป็นตน้ โดย การ
ขนส่งแบบผ่านจุดกระจายสนิค้าจะตอบสนองในความ
ยดืหยุ่นของการส่งสนิค้าเพราะมีการเก็บสนิค้าไว้ในจุด
พักสินค้า แต่สิ่งที่ตามมาคือภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษา จึงมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการขนส่ง
ระหว่างการขนสง่แบบผ่านจุดพกัสนิคา้ การขนสง่แบบส่ง
ตรง และการขนส่งแบบผสมระหว่างทัง้สองรูปแบบที่
กล่าวมาข้างต้น โดยมีปัจจัยในการเปรียบเทียบซึ่ง
ประกอบไปด้วย ต้นทุนการขนส่งสนิค้า ระยะเวลาการ
สัง่ซื้อ ความสะดวกในการให้บรกิาร ความน่าเชื่อถือใน
การขนส่ง ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบประสทิธิภาพ  การขนส่ง
แบบสง่ตรงมคี่าใชจ้า่ยการขนสง่ต ่าทีส่ดุ แต่ความถีใ่นการ
ให้บริการ การใช้รูปแบบการขนส่งแบบผสมจึงมีความ
เหมาะสมมากกว่าการเลอืกใช้รูปแบบการขนส่งแบบใด
แบบหนึ่ง[3] 
 ในปัจจุบนัไดม้กีารน ารูปแบบขนสง่ระบบ Milk Run 
หรือการจัดส่งแบบหลายจุด (Multiple-drop shipment) 
มาใช้จดัรูปแบบการขนส่ง ซึ่งระบบดงักล่าวสามารถลด
ต้นทุนที่เกดิจากคลงัสนิค้าได้ และยงัสามารถตอบสนอง
ถงึสภาพการจราจรในปัจจุบนัทีม่คีวามแออดั นอกจากนี้ 
การใช้การจัดส่งแบบหลายจุด  จะสามารถประหยัด
เชื้ อ เพ ลิงรวม ถึ งลดป ริม าณ การป ลดป ล่อยขอ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อีกด้วย[4] ในปัจจุบันจึงได้มี
ผู้น าเทคนิคการใช้การจดัส่งแบบหลายจุด มาใช้ในการ
จดัรูปแบบการขนส่งในธุรกจิอุตสาหกรรมหลายประเภท 
เช่นอุตสาหกรรมรถยนตซ์ึง่ไดน้ าเทคนิคนี้เขา้มาใชใ้นการ
จดัรูปแบบการขนส่งและสามารถลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง
ได้สูงถึง 523,146 บาทต่อเดือน คิดเป็น 67.58% ของ
ค่าใช้จ่ายการขนส่ง [5] ซึ่งเทคนิคนี้ ยังเป็นเทคนิคที่
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่ การจดัส่งแบบหลาย
จุด ป้องกนัการวิง่ทบัเสน้ทางในการท าให้การขนส่งนัน้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้[6] ส่วนปัญหาการบรหิารการจดัการ
คลงัสนิคา้ยงัดขีึน้อกีดว้ยเน่ืองจากการจดัสง่แบบหลายจุด
สามารถควบคุมความถี่ในการจดัส่งโดยรวมและเทคนิคนี้
จงึเป็นวธิทีีส่ามารถจดัการกบัปัญหาสนิคา้คงคลงัไดด้[ี7] 
 ส าหรับการขนส่งแบบส่งตรงนั ้นมีข้อดีเรื่อง
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ตน้ทุนการขนส่งทีค่่อนขา้งต ่าในกรณีการขนสง่สนิคา้เตม็
คนั แต่ขอ้เสยีของการขนสง่แบบโดยตรงคอืความถีใ่นการ
จดัส่งสินค้า เพราะถ้าขนส่งสินค้าจ านวนน้อยจะท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของสนิค้าสงูขึน้ เมื่อพจิารณาถงึรูปแบบ
การสง่สนิคา้ต่างๆ ผูศ้กึษาเหน็ว่าการขนสง่แบบผสมซึง่มี
ทัง้การขนสง่แบบหลายจุดและการขนสง่แบบสง่ตรงน่าจะ
เป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุในการจดัรปูแบบการขนสง่ 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจยั 
 3.1 ศึกษาปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไข 
พจิารณาลกัษณะของรปูแบบการกระจายสนิคา้ในปัจจุบนั
ของบรษิัทกรณีศึกษา และก าหนดลกัษณะของรูปแบบ
การกระจายสนิคา้รปูแบบใหม่ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 3.1.1 รูปแบบที ่1 เป็นรปูแบบการกระจายสนิคา้ใน
ปัจจุบนัของบรษิัทกรณีศกึษา โดยมกีารขนส่งสนิค้าจาก
ศูนยก์ระจายสนิค้า 1 แห่ง ไปยงัจุดพกัสนิคา้ด้วย รถ 18 
ล้อและรถ 10 ล้อ และขนส่งสนิค้าจากจุดพกัสนิค้าย่อย
ไปสู่ลูกค้าด้วยรถ 10 ล้อและรถ 6 ล้อ รูปแบบการขน
สนิคา้ในปัจจุบนัของบรษิทักรณีศกึษา แสดงดงัรปูที ่1  
 

 
 

รปูที ่1 รปูแบบการกระจายสนิคา้ของบรษิทักรณศีกึษา 
 

 3.1.2 รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบการกระจายสินค้า
แบบผสมโดยใช้การขนส่งแบบผ่านจุดกระจายสนิค้ากบั
การขนส่งแบบส่งโดยตรง โดยใช้ปริมาณสินค้าในการ
เลอืกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งแบบผ่านจุดพกัสนิค้า
แสดงในรูปที่ 1 และการขนส่งแบบส่งโดยตรงเป็นการ
ขนส่งสนิค้าจากศูนยก์ระจายสนิค้าไปสู่ลูกค้าด้วยรถ 10 
ลอ้เท่านัน้ ดงัแสดงในรปูที ่2 

 
 

รปูที ่2 รปูแบบการกระจายสนิคา้แบบผสม 
 

 3.1.3 รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบการกระจายสินค้า
รปูแบบใหม่ที่ผูว้จิยัน าเสนอ(ดงัรูปที ่3) โดยเป็นการผสม
ระหว่างการขนส่งแบบหลายจุดและการขนส่งโดยตรง ซึง่
การออกแบบเริม่ต้นจากการวเิคราะห์ยอดการสัง่ซื้อของ
ลูกค้าแต่ละรายเพื่อท าการแยกกลุ่มลูกค้าที่สามารถส่ง
สนิค้าแบบตรงไดอ้อกจากกลุ่มลูกค้าทีต่้องจดัเสน้ทางส่ง
สนิค้าแบบหลายจุด ตวัอย่างเช่น ถ้าจ านวนความจุของ
รถบรรทุกเท่ากบั 12 พาเลท และยอดการสัง่ซือ้ลูกรายที่ 
1 เท่ากบั 15 พาเลท จากการวเิคราะหย์อดการสัง่ซือ้ของ
ลูกค้าแสดงว่า ลูกค้ารายที่ 1 จะอยู่ในกลุ่มลูกค้าทัง้ 2 
ประเภท โดยลูกคา้รายที่ 1 จะสามารถส่งสนิคา้แบบตรง
ได ้1 เทีย่ว และ น ายอดการสัง่ซือ้สนิคา้อกี 3 พาเลท มา
สง่สนิคา้ดว้ยวธิกีารสง่สนิคา้แบบหลายจุด ซึง่รปูแบบการ
กระจายสนิคา้รูปแบบใหม่นัน้เป็นการขนส่งสนิค้าโดยไม่
ผ่านจุดพกัสนิคา้และใชพ้าหนะในการขนสง่โดยรถ 10 ลอ้
เท่ านั ้น  โดยผู้วิจ ัย ใช้โปรแกรม  Lingo 13.0 ในการ
วเิคราะห์เสน้ทางส าหรบัรูปแบบการส่งสนิค้าแบบหลาย
จุด 

 

 
 

รปูที ่3 รปูแบบการกระจายสนิคา้รปูแบบใหมท่ีผู่ว้จิยัน าเสนอ 
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 ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการกระจายสินค้าดังกล่าว
เป็นวิธีการ เพื่อลดต้นทุนและหารูปแบบการขนส่งที่
เหมาะสมส าหรบัการขนสง่ในธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม 
 3.2 ก าหนดสมการวตัถุประสงค ์เพื่อหารูปแบบการ
ขนส่งที่เหมาะสมส าหรบัการขนส่งในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ผูว้จิยัไดส้รา้งตวัแบบเพื่อหาตน้ทุนในการขนสง่ 
แล้วท าการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพกบัเครือข่ายการ
กระจายสนิค้าในปัจจุบนัของบรษิทักรณีศกึษาว่ารูปแบบ
ใดมคีวามเหมาะสม  
 โดยมีต้นทุนแปรผันในการขนส่ง ได้แก่ ค่าจ้าง
พนักงานขนส่ง ค่ า เชื้อ เพลิงในการขนส่ ง และค่ า
บ ารุงรกัษา ดงัทีแ่สดงในตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 ตน้ทุนแปรผนัในการขนส่ง 
รถขนส่ง ตน้ทุนแปรผนั(บาท/

กม.) 
ความจุของรถขนส่ง(พา

เลท) 
6 ลอ้ 5.667 8 
10 ลอ้ 7.505 12 
18  ลอ้ 13.393 24 

 
และจากรูปแบบการกระจายสินค้าในปัจจุบัน บริษัท
กรณีศกึษาได้มกีารขนส่งผ่านจุดพกัสนิค้า ส่งผลให้เกิด
ต้นทุนจากจุดพกัสนิค้าเท่ากบั 0.263 บาทต่อลติรสนิค้า 
โดยผูว้จิยัได้ท าการวเิคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 4 
ช่วงเวลา ซึ่งมศีูนยก์ระจายสนิค้า 1 แห่ง จุดพกัสนิค้า 1 
แห่ง จุดพกัสนิค้าแห่ง ส่งสนิค้าให้ลูกคา้ทัง้หมด 20 ราย 
ความต้องการของลูกคา้แต่ละรายไม่เท่ากนัดงัที่แสดงใน
ตารางที ่2  
 
ตารางที ่2 เมทรกิซ์ความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละวนั(พาเลท) 
จุดพกัสนิคา้ ลกูคา้ ช่วงเวลาการขนส่งแต่ละเดอืน 

1 2 3 4 
 
 

W1 

1 1 2 12 4 
2 8 3 12 5 
3 12 12 11 5 
4 1 2 1 2 

…. …. …. …. …. 
20 12 12 12 12 

รวม 135 130 153 142 
 

และก าหนดให้รถขนส่งมีอตัราเรว็เฉลี่ยเท่ากบั 60 กม./
ชม. โดยการก าหนดการหาจุดกระจายสนิคา้และจุดทีต่อ้ง
ไปส่งสินค้าด้วย GPS และค านวณหาระยะทางจริง
ระหว่างลูกค้าแต่ละจุดโดยใช้วธิกีารวดัจากGoogle Map 
แลว้ท าการบนัทกึระยะทางลงในตารางเมทรกิซร์ะยะทาง
โดยก าหนดให้ต าแหน่งที่ 1 เป็นจุดกระจายสนิค้า ดงัที่
แสดงในตารางที ่3 และมเีบีย้เลีย้งค่าขนส่งสนิคา้ขาออก
จากคลังกระจายสินค้าโดยก าหนดเป็นอัตราส่วนที่
กิโลเมตรละ 1.275 บาทต่อกิโลเมตรและเบี้ยเลี้ยงค่า
ขนส่งสนิค้าขาออกจากจุดพกัสนิคา้ดงัทีแ่สดงในตารางที ่
4  
 
 ตารางที ่3 เมทรกิซ์ระยะทางระหว่างจุดต่างๆ (กม.) 
Dist(km) 1 2 3 4 5 …. 21 

1 0 468 478 475 475 …. 523 
2 468 0 10.2 60.1 59.4 …. 54.6 
3 478 10.2 0 51.2 50.5 …. 45.7 
4 475 60.1 51.2 0 0.7 …. 48.2 
5 475 59.4 50.5 0.7 0 …. 47.5 

…. …. …. …. …. …. 0 …. 
21 523 54.6 45.7 48.2 47.5 …. 0 

 
 
ตารางที ่4 เบีย้เลีย้งค่าขนส่งสนิคา้ขาออกจากจุดพกัสนิคา้ 
ระยะทางขนส่งสนิคา้ (กม.) เบีย้เลีย้ง(บาท) 

1-30 60 
31-60 75 
61-90 90 
91-120 105 

…. ….. 
271-300 190 

 
 ส าหรบัการหารูปแบบของเส้นทางการขนส่งของ
รูปแบบการกระจายสนิค้ารูปแบบใหม่ดงัรูปที่ 3 ผู้ศกึษา
ได้ท าการหาเส้นทางโดยการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของปัญหาและใช้โปรแกรม LINGO 13.0 
เพื่อหาค าตอบโดยใช้วธิแีม่นตรง ดงัที่แสดงในรูปที่ 4 มี
รายละเอยีดดงันี้ 
เมื่อก าหนดให ้

i , j , k คอื คลงักระจายสนิคา้หรอืตวัแทนจ าหน่ายจุดที ่
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i,j,k   ; i = 1…..I , j = 1…..J , k = 1…..K 
Dij  คอื ระยะทางระหว่างจุดที ่i ไปจุดที ่j 
QN  คอื จ านวนความตอ้งการสนิคา้ลกูคา้รายที ่N  
; Q = Q1 … QN 
UN  คือ จ านวนของสนิค้าที่เหลือบนพาหนะก่อนไปถึง
ลกูคา้รายที ่N ; U = U1 … UN 
VCAP คอื ความจุของพาหนะขนสง่เท่ากบั 12 พาเลท 
VEHCLF คอื จ านวนพาหนะขนสง่ทีน้่อยทีส่ดุทีเ่ป็นไปได ้
VEHCLR คอื จ านวนพาหนะขนสง่ทีใ่ชใ้นการขนสง่จรงิ 
Xij  คอื เท่ากบั 1 เมื่อมกีารเดนิทางจาก i ไป j  
          เท่ากบั 0 เมื่อไม่มกีารเดนิทางจาก i ไป j  
โดยมสีมการเป้าหมายทางคณิตศาสตรด์งันี้ 
 

Minimizecost =  ∑ ∑ DijXij ∗ 8.78
J
j=1

I
i=1                         (1) 

 
สมการขอ้จ ากดั 
 สมการที ่2 คอื สมการขอ้จ ากดัเพื่อรบัประกนัว่าทุก
ยานพาหนะขนส่งทีอ่ยู่เมอืง k จะไม่เขา้เมอืง k จุดเดมิที่
ยานพาหนะขนสง่คนันัน้อยู่ 
 

Xkk = 0 ; k=2….K (2) 

 สมการที ่3 คอื สมการขอ้จ ากดัเพื่อรบัประกนัว่าทุก
ยานพาหนะขนส่งจะต้องเขา้เมือง k โดยที่ผลรวมความ
ต้ อ งการของลู กค้ าจ ะไม่ เกิน จ าน วนความจุ ข อง
ยานพาหนะขนสง่ 
 

∑ Xik
I
i=1 = 1  ; k=2….K เมือ่ i ≠  k  

, Qi + Qk ≤ VCAP  (3) 

 สมการที ่4 คอื สมการขอ้จ ากดัเพื่อรบัประกนัว่าทุก
ยานพาหนะขนส่งจะต้องออกจากเมือง k หลังจากส่ง
สนิค้าเพื่อไปเมอืงต่อไปโดยที่ผลรวมความต้องการของ
ลกูคา้จะไม่เกนิจ านวนความจุของยานพาหนะขนสง่ 
 

∑ Xkj
J
j=1 = 1  ; k=2….K เมือ่ j ≠  k 

 , Qj + Qk ≤ VCAP  (4) 

 สมการที่ 5 คือ สมการข้อจ ากัดเพื่อรบัประกันว่า

ความต้องการของเมือง k มีไม่เกิน จ านวนของสนิค้าที่
เหลอืบนพาหนะก่อนไปถงึเมอืง k โดยทีจ่ะไม่เกนิจ านวน
ความจุของยานพาหนะขนส่งจะท าการไปสง่สนิคา้ทีเ่มอืง 
k 

Qk ≤ Uk ≤ VCAP ; k=2….K (5) 

 สมการที่ 6 คือ สมการข้อจ ากัดเพื่อรบัประกันว่า
จ านวนของสนิค้าที่เหลอืบนพาหนะก่อนไปถงึเมอืง i จะ
สามารถเดินทางไปเมอืง k ได้ โดยที่ผลรวมของจ านวน
ของสินค้าที่เหลือบนพาหนะก่อนไปถึงเมือง i รวมกับ
ความต้องการสนิค้าของเมอืง k จะไม่เกนิจ านวนความจุ
ของยานพาหนะขนสง่ 
 
Uk ≥ Ui + Qk − VCAP + [VCAP ∗ (Xki + Xik)] −

[Qk + Qi ] ∗ Xki                                ; k=2….K เมือ่ i ≠  k , i ≠  

1 (6) 

 สมการที่ 7 คือ สมการข้อจ ากัดเพื่อรบัประกันว่า
จ านวนของสนิค้าที่เหลอืบนพาหนะก่อนไปถึงเมอืง k มี
ค่าเท่ากบัความต้องการสนิค้าของเมอืง k จะหยุดที่เมอืง 
k กต่็อเมื่อเมอืง k เป็นเมอืงที ่1  
 

Uk ≤ VCAP − (VCAP − Qk ) ∗ X1k ; k=2….K (7) 

 สมการที ่8 คอื สมการขอ้จ ากดัเพื่อรบัประกนัว่า ถ้า
ความต้องการสนิค้าของเมือง k รวมกับความต้องการ
สนิคา้ของเมอืงก่อนหน้ามจี านวนสนิคา้ไม่เกนิจ านวนของ
สนิค้าที่เหลือบนพาหนะก่อนไปถึงเมือง k โดยที่เมอืง k 
ไม่ใช่เมอืงที ่1 จะไม่หยุดวิง่สง่สนิคา้ 
 

Uk ≥ Qk + ∑ QiXik
I
i=2   ; k=2….K(8) 

 สมการที่ 9,10 คือ สมการข้อจ ากดัเพื่อหาจ านวน
พาหนะทีใ่ชข้นส่งสนิคา้โดยใชป้รมิาณความต้องการของ
ลูกคา้ใหม้จี านวนน้อยที่สุดคอื VEHCLF ดงัสมการที่ 9 ใน
ส่วนของสมการที่ 10 เป็นการน าผลจากสมการที่ 9 มา 
ค านวณหารถขนสง่ใหม้จี านวนน้อยทีส่ดุทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่ตวั
แปร VEHCLR มคี่าเป็นจ านวนเตม็บวก 
 
VEHCLF = ∑ Qi/VCAPI

i=2                                                         (9) 
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VEHCLR = ⌈ (VEHCLF ) ⌉                  ; VEHCLR ∈ I+  

(10)  

 สมการที่ 11 คือ สมการข้อจ ากดัเพื่อรบัประกนัว่า
จะมียานพาหนะเพียงพอส าหรบัออกจากคลังกระจาย
สนิคา้ไปสง่สนิคา้ 
 

∑ X1j ≥ VEHCLR
J
j=2                           (11) 

  เมื่อได้ผลที่จากได้จากการประมวลผลโดยโดย
ใชโ้ปรแกรม LINGO 13.0 ดงัทีแ่สดงดงัรปูที ่4 จากนัน้จงึ
ท าการสรุปผลการค านวณเพื่อหาต้นทุนเฉลี่ยต่อเดือน
ของการขนส่งสนิคา้แต่ละรูปแบบการกระจายสนิค้า เพื่อ
ท าการเปรยีบเทยีบซึง่ไดแ้สดงในตารางที ่6 

 

 
 
รูปที่ 4 ตัวอย่างการประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป LINGO 
13.0 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 โดยผลทีไ่ดจ้ากการประมวลผลโดยโดยใชโ้ปรแกรม 
LINGO 13.0 เพื่ อหาเส้นทางการขนส่งและจ านวน
พาหนะที่ใช้ในการขนส่งรวมถึงระยะทางการขนส่งของ
พาหนะขนสง่แต่ละคนัและตน้ทุนการขนสง่ ดงัตารางที ่5 
 
ตารางที ่5 ผลค าตอบทีไ่ดจ้ากการประมวลผลโดยโดยใชโ้ปรแกรม 
LINGO 13.0 
รถ เสน้ทางการเดนิ

รถ 
ระยะทา
ง (กม.) 

ปรมิาณ
(พาเลท) 

ตน้ทุนการ
ขนส่ง (บาท) 

1 0-1-2-0 956.2 9 8,395.44 
2 0-3-0 950 12 8,341.00 
3 0-4-19-17-6-0 1,173.6 12 10,304.21 
4 0-5-0 950 12 8,341.00 

ตารางที ่5 ผลค าตอบทีไ่ดจ้ากการประมวลผลโดยโดยใชโ้ปรแกรม 
LINGO 13.0 (ต่อ) 
 
รถ เสน้ทางการเดนิ

รถ 
ระยะทา
ง (กม.) 

ปรมิาณ
(พาเลท) 

ตน้ทุนการ
ขนส่ง (บาท) 

5 0-7-13-12-8-9-0 1,083.2 11 9,510.50 
6 0-10-0 1,030 7 9,043.40 
7 0-11-0 1,062 12 9,324.36 
8 0-14-0 1,180 12 10,360.40 
9 0-15-0 1,080 12 9,482.40 
10 0-16-0 1,172 12 10,290.16 
11 0-18-0 1,168 12 10,255.04 
12 0-20-0 1,046 12 9,183.88 

รวม 12,851 135 112,831.78 

 
 เนื่ องจากรูปแบบการขนส่งใหม่ใช้วิธีการขนส่ง
โดยต รงแบบผสม  (Mix-direct mode shipment) ซึ่ ง
ประกอบด้วยการขนส่งโดยตรง (Direct shipment) และ
การจดัสง่แบบหลายจุด (Multiple-drop shipment) ดงันัน้
จึงจ า เป็ นต้ อง ใช้ โป รแกรม  LINGO 13 .0  ม าช่ วย
ประมวลผลเพื่อหาเส้นทางการขนส่งและระยะทางการ
ขนส่งที่เหมาะสมมากที่สุดและหลงัจากที่ได้ใช้โปรแกรม 
LINGO 13.0 มาช่วยประมวลผลจะได้ผลค าตอบคือ 
ระยะทางและเสน้ทางการขนส่งทีเ่หมาะสมในรปูแบบการ
ขนส่งนี้ หลงัจากได้ผลของค าตอบแล้วจึงน าผลมาเพื่อ
วเิคราะห์ต้นทุนจากสมการที่ 12 เพื่อค านวณหาต้นทุน
ของรปูแบบการกระจายสนิคา้รปูแบบใหม่ในแต่ละวนัของ
การขนส่ง เมื่อได้ผลจากการค านวณต้นทุนของรูปแบบ
การกระจายสนิคา้รปูแบบใหม่แลว้ในแต่ละวนัจงึไดน้ าผล
ไปค านวณหาตน้ทุนเฉลีย่ต่อเดอืน เพื่อน าไปเปรยีบเทยีบ
กบัต้นทุนของรูปแบบการขนส่งแบบที่ 1 และ 2 ซึ่งได้
แสดงผลดงัตารางที ่6 
 
ตารางที ่6 ตน้ทุนรวมเฉลีย่ต่อเดอืนการขนส่งแต่ละวธิ ี

รปูแบบการขนส่ง ตน้ทุนรวมเฉลีย่(บาท) 
1 3,938,084.85 
2 3,568,705.78 
3 3,428,529.02 
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5. สรปุ 
 ตน้ทุนรวมจากการขนสง่สนิคา้ในระยะเวลา 4 เดอืน 
ส าหรบัรูปแบบที่ 1 คือการกระจายสินค้าแบบมีจุดพัก
สนิค้าซึ่งมีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อเดือนจาการขนส่งสนิค้า
เท่ากบั 3,938,084.85 บาท เมื่อไดม้กีารพฒันาน าวธิกีาร
ขนสง่โดยตรงเขา้มาใชร้่วมกบัการขนสง่สนิคา้รปูแบบที ่1 
คอืการกระจายสนิคา้แบบมจีุดพกัสนิคา้ร่วมกบัการขนส่ง
สนิคา้โดยตรงซึง่เป็นวธิกีารขนส่งในรูปแบบที่ 2 พบว่ามี
ต้นทุนรวมเฉลี่ย ต่อเดือนจาการขนส่งสินค้าเท่ ากับ 
3,568,705.78 บาท ลดลง 369,379.08 บาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 9.38 และส าหรบัรปูแบบการสง่สนิคา้รูปแบบใหม่เป็น
วิธีการขนส่งโดยตรงแบบผสมซึ่งใช้รูปแบบการขนส่ง
สนิคา้โดยตรงร่วมกบัการการจดัสง่แบบหลายจดุ มตีน้ทุน
รวม เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อน จ าก ก ารขน ส่ งสิน ค้ า เท่ ากับ 
3,428,529.02 บาท ลดลง 509,555.83 บาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 12.94  และเมื่อน าการขนส่งรูปแบบที่ 2 และการ
ขนส่งรูปแบบที่ 3 น ามาเปรียบเทียบกนั จงึทราบได้ว่า
รูปแบบที่  3 สามารถลดต้นทุนรวมเฉลี่ย ต่อเดือนได้
เท่ากบั 140,176.75 บาทต่อเดอืนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 3.93 
แสดงว่ารูปแบบการขนส่งรูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสม
มากที่สุดเนื่องจากมีต้นทุนในการขนส่งถูกกว่ารูปแบบ
การขนส่งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 โดยต้นทุนที่
สามารถลดลง  ได้มาจากการลดต้นทุ นที่ เกิดจาก
คลงัสนิค้า เนื่องจากรูปแบบการขนส่งแบบที่ 3เป็นการ
ขนส่งรูปแบบเดยีวที่ไม่ได้ใช้จุดพกัสนิค้าจงึท าให้ต้นทุน
การขนสง่ถูกกว่าการขนสง่รปูแบบอื่น 
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บทคัดย่อ 
แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR model) ถูกพัฒนาในปี ค.ศ. 1996 โดยสภาโซ่อุปทาน (Supply chain 
Council: SCC) และถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายเพื่อการพัฒนาโซ่อุปทาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ภ า ย ใน โ ซ่ อุ ป ท า น ทั้ ง   5 กิ จ ก ร ร ม  ดั ง นี้  1)  ก า ร ว า ง แ ผ น  2)  ก า ร จั ด ห า แ ห ล่ ง วั ต ถุ ดิ บ  
3) กระบวนการผลิต 4) การให้บริการหลังการขาย และ 5) การส่งคืนสินค้า อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินโซ่อุปทาน
ต่อความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่น (Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  
ด้านความยืดหยุ่น (Agility) ด้านต้นทุน (Cost) และ ด้านมูลค่าสินทรัพย์ (Assets) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการทราบว่ากิจกรรม
ใดเป็นกิจกรรมที่ท าแล้วเกิดมูลค่าหรือไม่เกิดมูลค่าตั้งแต่ขั้นตอนการรับค าสั่งซื้อจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคถือเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่ผู้ประกอบกิจการควรทราบ เพื่อลดต้นทุน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้เกิดการได้เปรียบทางด้านการแข่งขันใน
สภาวการณ์ของตลาดปัจจุบัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงน าหลักการแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทานร่วมกับระบบการผลิต
แบบลีนมาวิเคราะห์สมรรถนะโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เพื่อสรุปปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของผู้ประกอบกิจการ ทราบถึง
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ และน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโซ่อุปทานของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้แปรรูปได้ต่อไปในอนาคต โดยอุตสาหกรรม
กรณีศึกษาประกอบไปด้วย โรงงานประกอบกิจการแปรรูปไม้ 3 โรงงานท่ีมี ขนาดกิจการ คือ กิจการขนาดเล็ก (จ านวนพนักงาน  
<50 คน) กิจการขนาดกลาง (จ านวนพนักงาน  50 - 200 คน) กิจการและกิจการขนาดใหญ่ (จ านวนพนักงาน < 200 คน)  
ที่ประกอบกิจการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป งานวิจัยนี้ท าการเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆที่พบในแต่ละกิจกรรมภายในโซ่อุปทานตาม
หลักการของการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทานของโรงงานกรณีศึกษาทั้ง  3 ด้านคือ ด้านความเช่ือมั่น ด้านความยืดหยุ่น และ 
ด้านการตอบสนอง โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทีท่ างานเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมภายในโซ่อุปทาน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่
 

1807 

 

ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 สถานประกอบกิจการไม่มีความแตกต่างกัน โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก กระบวนการผลิตที่ไม่มี
คุณภาพ สินค้าเกิดการช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่งเคลื่อนย้าย และเกิดการรอคอยวัตถุดิบจากผู้จัดส่ง 
 
ค าหลัก  แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) ระบบการผลิตลีน อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
 
Abstract 

The supply chain operation reference model (SCOR model) was developed in 1969 by the Supply chain 
Council (SCC)  and has broad applicability for supply chain development. The SCOR model contains an 
analysis of all the activities involved in the five supply chain activities consisted of 1) Plan; 2) Source; 3) 
Make 4) Deliver; and 5) Return. Moreover, the SCOR model is also a tool to help assess the supply chain in 
terms of customer satisfaction in various areas, including 1) Reliability 2) Responsiveness 3) Agility 4) Cost 
and, 5) Assets. However, at the present, knowing which activities are value-added and which are non-value 
added from the beginning, when a customer order is received, to the end, when the customer has 
received the goods, is an important for businesses in order to reduce costs and increase customer 
satisfaction, resulting in a competitive advantage in the current market situation.  Thus, researchers are 
applying the principle of the SCOR model along with lean manufacturing to help analyze the supply chain 
of the wood processing industry.  Each non-value added activity was also investigated and serves as a 
guideline for increasing the productivity and effectiveness of wood industry factories in the future. Three 
case studies of factories that have operated for at least 5 years were investigated, including a small sized 
factory (number of employees < 50), a medium sized factory (number of employees between 50-200), and 
a large sized factory (number of employees >=  200) . The results of this study can summarize the main 
problem of the business operator based on the supply chain reliability, responsiveness, and flexibility. The 
problems that have been occurring in each activity within the supply chain were collected and analyzed 
by interviewing experts in each area.  The results of the study showed that most of the problems that 
impact on the performance of the supply chain operations of the three companies are not different 
including inefficient production process and product damaged during transportation and waiting for raw 
materials from suppliers.  

 
Keywords: Supply Chain Operation Reference Model (SCOR Model), Lean, Wood Furniture Industry 
1. บทน า 
 การบริหารจัดการโซ่อุปทานถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญใน
การช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการและสถาน
ประกอบให้มีศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูก
น ามาประยุกต์ ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจั ดการ
ด าเนินงานภายในระบบโซ่อุปทาน หนึ่ งในเครื่องมือที่

สามารถอธิบายกิจกรรมในโซ่อุปทานได้อย่างเด่นชัดและเป็น
มาตรฐานคือ แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Operation Reference Model ; SCOR 
Model) เนื่องจากมีนิยามมาตรฐานส าหรับกระบวนการ 
คุณลักษณะและตัวช้ีวัดสมรรถนะในโซ่อุปทาน SCOR 
Model จึงถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ
ทั่วโลก เมื่อน าผลที่ได้จาก SCOR Model โดยการประเมิน
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สมรรถนะของโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้มาใช้
ร่วมกับหลักการลีน (Lean Concept) ดังนั้นการประยุกต์ลีน
ในโซ่อุปทาน หรือเรียกว่าโซ่อุปทานแบบลีน (Lean Supply 
Chain)  ถือเป็นเทคนิคที่สามรถน ามาใช้ประยุกต์ส าหรับ
ปรับปรุงโซ่อุปทาน เนื่องจากมีหลายกิจกรรมหรือขั้นตอนใน
โซ่อุปทานที่อาจเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า โดยลีน
มุ่งเน้นในการระบุและก าจัดความสูญเปล่า ย่อมจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการเข้าใจถึงต้นตอหรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
และช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นใน
การลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นภายในโซ่อุปทาน และเพิ่ม
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่มีการปรับปรุงภายในกระบวนการผลิต แต่ ไม่ได้มี
การศึกษาและประเมินสมรรถนะกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานโซ่อุปทานของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการด าเนินงานและต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาโซ่อุปทานของบริษัทถือเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
ผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน [1] ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงได้
ท าการศึกษาความสูญเปล่าและสมรรถนะโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้บริษัทกรณีศึกษา ด้วยเทคนิค Lean-
SCOR Model โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงความสูญเปล่าในโซ่
อุปทานที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโซ่
อุปทาน 3 หมวดหลักๆ คือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
การตอบสนอง (Responsiveness) ความยืดหยุ่น (Agility) 
และน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบ จากบริษัทที่มี
ขนาดกิจการต่าง ๆ ดังนี้ กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง
และกิจการขนาดใหญ่ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR 
Model) ถูกพัฒนาจากองค์กร Supply Chain Council 
(SCC) [2][3] เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินสมรรถนะ
หรือผลการปฏิบัติงานโซ่อุปทานขององค์กรต่าง ๆ และ
อธิ บ ายลั กษ ณ ะของกิ จก รรม ทั้ งห ม ด ใน โซ่ อุ ป ท าน 
ส่วนประกอบส าคัญของ SCOR Model คือมีการก าหนด
กระบวนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมี

โครงสร้างเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการ 
รวมทั้ งยั งมี การก าหนดตั ว ช้ี วัดสมรรถนะของแต่ ละ
กระบวนการในโซ่อุปทาน เพื่ อวัดประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างาน ก าหนดการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 
(Best Practice) [4]  SCOR Model ประกอบไปด้วย 5 
กระบวนการหลักคือ 1.การวางแผน (Plan) 2.การจัดซื้อ
จัดหา (Source) 3.การผลิต (Make) 4.การจัดส่ง (Deliver) 
5. สินค้าคืน (Return) 
 ระ บ บ ก ารผ ลิ ต แ บ บ ลี น  (Lean Manufacturing 
System) เป็นระบบการผลิตที่มุ่งเน้นในการระบุและลด
ความสูญเปล่าของกิจกรรม ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในสายตา
ของลูกค้าและเน้นการไหลของงาน โดยการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ความสูญเปล่าในระบบการผลิตลีนประกอบไปด้วย 
1.ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) 2.ความสูญเปล่า
จากการเคลื่อนย้ายงาน (Transportation) 3. ความสูญเปล่า
จากงาน ที่ ผิ ดพลาด  (Defect) 4 .ความสูญ เปล่ าจ าก
กระบวนการท างานที่ไม่จ าเป็น (Over Processing) 5.ความ
สูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory) 6. ความสูญ
เปล่ าจากการเคลื่ อนไหวที่ ไม่ จ าเป็นของผู้ปฏิบั ติ งาน 
(Motion) 7. ความสูญเปล่าจากการผลติงานเกินความจ าเปน็ 
(Over Production) และ 8. ความสูญ เปล่ าจากการใช้
บุคลากรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (Talent) 
 
3. วิธกีารวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานการวิจัยสามารถสรุปดังต่อไปนี้ 
 1.ศึกษาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้รวมทั้ง
ข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.ท าการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญที่ท างานเกี่ยวข้องในแต่
ละกิจกรรมภายในโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นศึกษาปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโซ่อุปทาน 3 
ห ม วดห ลั ก ๆ  คื อ  ค วาม เช่ื อถื อ ได้  (Reliability) ก าร
ตอบสนอง (Responsiveness) และความยืดหยุ่น (Agility) 
ภายใต้กระบวนการด าเนินงานหลัก 6 กระบวนการ จ านวน 
3 ขนาดกิจการ คือ กิจการขนาดเล็ก (จ านวนพนักงาน  < 
50 คน) กิจการขนาดกลาง (จ านวนพนักงาน 50 - 200 คน) 
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กิจการและกิจการขนาดใหญ่ (จ านวนพนักงาน < 200 คน) 
และมีผลประกอบกิจการอย่างน้อย 5 ปีข้ึนไป  
 แบบสอบถามของงานวิจัยประกอบด้วยค าถาม 11 
ค าถาม โดยพิจารณาถึงกระบวนการด าเนินงานหลัก 6 ด้าน 
คือ 1.การวางแผน (Plan) 2.การจัดซื้อจัดหา (Source) 3.
การผลิต (Make) 4.การจัดส่ง (Deliver) 5.การส่งวัตถุดิบ 6. 
สินค้าคืน (Return) โดยประยุกต์ ใช้แบบสอบถามจาก
แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชน (SCPI) 
[5] มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แบบสอบถามการวิเคราะห์ปัญหาสมรรถนะหรือ
ผลการปฏิบัติงานโซ่อุปทาน 

Performance Process 

สมรรถนะที่ 1 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) Plan Source Make Deliver Return 

1.1 จ านวนการส่งมอบสินค้าครบตามจ านวนให้แก่
ลูกค้า      

1.2 จ านวนการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาให้แกลู่กค้า      

1.3 จ านวนการส่งมอบสินค้าเอกสารการส่งสินค้า
ถูกต้องให้แกลู่กค้า      

1.4 จ านวนการส่งมอบสินค้าในสภาพดีให้แกลู่กค้า      

สมรรถนะที่ 2 ด้านการตอบสนอง 
(Responsiveness)   

2.1 รอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดหา นับแต่สรรหา
ผู้ผลิตหรือผู้สง่วัตถุดิบ จนกระทั่งวัตถุดิบส่งมาถึง
โรงงาน         

2.2 รอบระยะเวลาต้ังแต่การวางแผนการผลิต การจัด
วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระทั่งสินค้าส าเรจ็
พร้อมส่งให้ลกูค้า         

2.3 รอบระยะเวลาการเตรียมการขนสง่สินค้าต้ังแต่
วางแผนการขนส่ง การเตรียมเอกสาร จนกระทั่ง
สินค้าส่งถึงหรือติดตั้งแล้ว เสรจ็ ณ สถานที่ของลูกค้า
ปลายทาง         

สมรรถนะที่ 3 ด้านความยืดหยุ่น (Agility)   

3.1 ระยะเวลาเฉลี่ยทีจ่ะสามารถปรบัทุกกระบวนการ
หากได้รับค าสั่งซื้อเพิม่ 20%         

3.2 อัตราร้อยละของความสามารถในการปรับเพิ่ม
ปริมาณการจัดซื้อ, การผลิต และการสง่สินค้าภายใน 
30 วัน         

3.3 อัตราร้อยละของความสามารถในการปรับลด
ปริมาณการจัดซื้อ, การผลิต และการสง่สินค้าภายใน 
30 วัน โดยไม่ให้มี สินค้าคงคลังเหลือ หรือไมม่ี
ค่าปรับ         

  
3.น าปัญ หาที่ พบซึ่ งเป็ นสาเหตุ ให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการด าเนินการต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
โดยประยุกต์  Lean-SCOR Model วิเคราะห์ปัญหาและ
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น 
 4.น าเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

4. ผลการวิจัย 
 จ าก ก ารสั ม ภ าษ ณ์ แ ล ะ เก็ บ ข้ อ มู ล จ าก ส ถ าน
ประกอบการกรณีศึกษาทั้ง 3 สถานประกอบการ พบว่า
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานโซ่อุปทาน
ทั้งหมด 47 ปัญหา แบ่งเป็น สถานประกอบการขนาดใหญ่ 
16 ปัญหา สถานประกอบการขนาดกลาง 17 ปัญหา และ
สถานประกอบการขนาดเล็ก 14 ปัญหา โดยแบ่งเป็นปัญหา
ในด้านการวางแผน (Plan) จ านวน 8 ปัญหา ปัญหาในด้าน
การจัดซื้อจัดหา (Source) จ านวน 9 ปัญหา ปัญหาในด้าน
การผลิต (Make) จ านวน 15 ปัญหา ปัญหาในด้านการจัดส่ง 
(Deliver) จ านวน 13 ปัญหาและปัญหาด้านการส่งคืนสินค้า 
(Return) จ านวน 2 ปัญหา ตารางที่ 2 แสดงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโซ่อุปทานกรณีศึกษา แบ่งตามแบบจ าลองของ SCOR 
Model 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงปริมาณปัญหาที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทาน
กรณีศึกษาแบ่งตามสมรรถนะของ SCOR Model 
 Plan Source Make Deliver Return 

Reliability 

1.การส่งมอบสินค้าครบตาม
จ านวนให้แก่ลูกค้า 

2 1 5 2 0 

2.การส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา
ให้แก่ลูกค้า 

2 1 3 3 0 

3.การส่งมอบเอกสารการส่งสนิค้า
ถูกต้องให้แก่ลูกค้า 

0 0 1 2 0 

4.การส่งมอบสินค้าในสภาพดี
ให้แก่ลูกค้า 

0 1 2 4 2 

Responsiveness 

5.รอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดหา 3 0 0 0 0 

6.รอบระยะเวลาการผลิต 1 1 2 0 0 

7.รอบระยะเวลาการขนส่งสนิค้า 0 0 0 2 0 

Agility 

8.รอบระยะเวลาการปรับเปลี่ยน
กระบวนการ 

0 0 1 1 0 

9.ความสามารถในการปรับเพิ่ม 
ปริมาน 

1 1 1 0 0 

10.ความสามารถในการปรับลด 
ปริมาน 

1 1 0 0 0 

 
 ข้อมูลปัญหาที่พบสามารถน ามาระบุหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าตามหลักการระบบ
การผลิตแบบลีน  เพื่ อน าเสนอแนวทางการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพ ในตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดลักษณะความ
สูญเปล่าที่พบและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3 สรุปลักษณะความสูญเปล่าที่พบและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ปัญหา/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานโซ่อุปทาน 

จ านวนของปัญหา
ที่พบ (จ านวน
โรงงานที่พบ) 

ลักษณะความสูญเปล่าและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

Reliability 

1.การส่งมอบสินค้าไมค่รบตามจ านวนให้แก่ลูกค้า 

Make สินค้าท่ีผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพ 
เกิดงานเสียเนื่องมาจาก
กระบวนการผลิต 

5  
(3) 

Defect: ปรับปรุงกระบวนการท างาน มีการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 7 QC Tools เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดข้ึน 
เช่น ออกแบบใบตรวจสอบงานเสียเพื่อเก็บความถ่ีของงานเสียที่เกิดข้ึน วิเคราะห์ของเสียส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาหลักด้วยวิธี 
Pareto และวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของการเกิดของเสีย ด้วยวิธี Cause and Effect Analysis เป็นต้น 
Talent: ท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทราบถึงระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการท างานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการผลิตช้ินงานเสียที่อาจเกิดข้ึน 

2.การส่งมอบสินค้าไมต่รงตามเวลาให้แก่ลูกค้า 

Make ผลิตไม่ทันตามท่ีลูกค้าต้องการ 
เนื่องจากขาดวัตถุดิบและก าลังการ
ผลิตไม่เพียงพอ 

3  
(2) 

Over Processing: วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram ร่วมกับหลกัการ ECRS 
เพื่อลดกระบวนการที่ไม่เกิดประโยชน์ ส่งผลให้เวลาในการผลิตลดลง 
Waiting: วางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิตให้ยืดหยุ่น เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงค าสั่งซือ้จากลูกค้า และเสนอ
ข้อตกลงความร่วมมือกบัผูจ้ัดหาสินค้า (Supplier) ให้สามารถตอบสนองความต้องการวัตถุดิบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก าลังการผลิต 
Talent: ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้อง ลดของเสียทีเ่กิดข้ึน 
Motion: ปรับสถานที่ท างานให้มีความคล่องตัวและเป็นไปตามหลกัการการยศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ลดการเอื้อม กม้ 
เงยทีเ่กินความจ าเป็น  

Deliver รถขนส่งมีสภาพไม่ดี และมีจ านวน
น้อย 

3  
(2) 

Transportation: จัดเส้นทางการเดินรถและตารางการเดินรถให้เพียงพอ และมีการตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ าเสมอ 

3.การส่งมอบเอกสาร/การส่งสินค้าไมถู่กต้องให้แก่ลูกค้า 

Deliver กรอกเอกสารการขนส่งผิด 2  
(2) 

Talent: ฝึกอบรมพนักงาน ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ออกแบบเอกสารการบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน 
เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล 
Motion: ลดหรือก าจัดปริมาณของข้อมูลในการบันทึกที่ไม่จ าเป็น โดยให้บันทึกเฉพาะข้อมูลที่ใช้เท่านั้น ลดข้ันตอนการ
กรอก ปรับเอกสารการบันทึกข้อมูลให้เห็นชัด ง่ายต่อการกรอกข้อมูล 
Over Processing: ลดหรือก าจัดข้ันตอนในการบนัทึกที่ไม่จ าเป็น โดยให้กรอกเท่าที่จ าเป็น พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการ
บันทึกและเช่ือมข้อมูลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ เพื่อลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการบันทึก
ข้อมูล 

4.การส่งมอบสินค้าในสภาพไมดี่ให้แก่ลูกค้า 

Deliver มีสินค้าเสียหายระหว่างการ
เคลื่อนย้ายและการขนส่ง 

4  
(3) 

Transportation: ติดตั้ง GPS  ควบคุมความเร็วในการขนส่งของรถขนส่ง การท าการศึกษาหาเส้นทางการขนส่งที่
เหมาะสม  
Motion, Talent: จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) การปฏิบัติงานยกของข้ึน - ลงจากรถ เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 

Responsiveness 

5.รอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดหาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

Source ขาดวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 3  
(3) 

Waiting : เสนอข้อตกลงความร่วมมือกับผู้จัดหาสินค้า ให้สามารถตอบสนองความต้องการวัตถุดิบในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงก าลังการผลิต วางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสม  
Transportation: วางแผนการสั่งซื้อที่เหมาะสมกับระยะเวลาการสง่ ท าการหา ผู้จัดหาสินค้า รายอื่นที่มีระยะเวลาการส่ง
เร็วกว่า  

6.รอบระยะเวลาการผลิตไม่เปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ 

Make กระบวนการผลิตใช้เวลานาน และ
เกิดการรอคอยในกระบวนการผลิต 

2  
(2) 

Waiting : ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากที่มีการผลิตในปริมาณมาก เป็นผลิตให้ตรงกับปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (Pull 
Production) ท าสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) ลดสภาวะคอขวด (Bottleneck) 
Over Processing : วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram ร่วมกับหลักการ 
ECRS ปรับปรุงข้ันตอนที่เป็นคอขวด  

7.รอบระยะเวลาการขนส่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

Deliver ผู้ปฏิบัติงานออกเอกสารผิด  2  
(2) 

Talent : ฝึกอบรมพนักงาน ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ออกแบบเอกสารการบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน 
เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล 
Over Processing : ลดหรือก าจัดข้ันตอนในการบันทึกที่ไม่จ าเป็น โดยให้กรอกเท่าที่จ าเป็น พัฒนาระบบเทคโนโลยีใน
การบันทึกและเช่ือมข้อมูลให้ทกุฝา่ยที่เกีย่วข้องสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ เพื่อลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการบันทึก
ข้อมูล 

 

Agility 

8.รอบระยะเวลาการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพิ่มข้ึนใช้เวลามาก 

Make ต้องเพิ่มสายการผลิต เพิ่มคนงาน
เมื่อมีงานเร่งด่วน 

1  
(1) 

Over Processing : วางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิตให้ยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง 

Deliver คนงานไม่เพียงพอกับการปรับเพิ่ม
ปริมาณ 

1  
(1) 

Talent : ฝึกอบรมพนักงานใหส้ามารถท างานได้หลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking Skill) วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดย
ใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram ร่วมกับหลักการ ECRS ปรับปรุงข้ันตอนที่เป็นคอขวด 
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ตารางที่ 3 สรุปลักษณะความสูญเปล่าที่พบและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ปัญหา/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานโซ่อุปทาน 

จ านวนของปัญหา
ที่พบ (จ านวน
โรงงานที่พบ) 

ลักษณะความสูญเปล่าและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 

Reliability 

Deliver คนงานไม่เพียงพอกับการปรับเพิ่ม
ปริมาณ 

1  
(1) 

Talent : ฝึกอบรมพนักงานใหส้ามารถท างานได้หลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking Skill) วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดย
ใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram ร่วมกับหลักการ ECRS ปรับปรุงข้ันตอนที่เป็นคอขวด 

9.ไม่มีประสิทธิภาพในการปรับเพิ่มปริมาน 

Plan มีสินค้าคงคลังน้อยเพราะสั่งมา
พอดี 

1  
(1) 

Waiting : วางแผนการผลิตร่วมกับการวางแผนการสั่งซื้อ มีการก าหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม 

Source ต้องเพิ่มสายการผลิต เพิ่มคนงาน
เมื่อมีงานเร่งด่วน 

1  
(1) 

Over Processing : วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram ร่วมกับหลักการ 
ECRS ปรับปรุงข้ันตอนที่เป็นคอขวด 

Make คนงานไม่เพียงพอกับการปรับเพิ่ม
ปริมาณงาน 

1  
(1) 

Talent : ฝึกอบรมพนักงานใหส้ามารถท างานได้หลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking Skill) วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดย
ใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram ร่วมกับหลักการ ECRS ปรับปรุงข้ันตอนที่เป็นคอขวด 

10.ไม่มีประสิทธิภาพในการปรับลดปริมาณ 

Source มีการกักตุนสินค้าคงคลังไว้มาก 1 
 (1) 

Inventory : ปรับ/ลดปริมาณสินค้าคงคลังตามยอดขาย เสนอข้อตกลงความร่วมมือกบั ผูจ้ัดหาสินค้า ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงก าลังการผลิต 
Over Production : พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้ตรงกับปริมาณความต้องการ
ของลูกค้า  

Plan มีการเพิ่มก าลังการผลิตท่ีไม่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้
พนักงานสามารถท างานนอกเวลา
ได้ (Overtime) 

1  
(1) 

Talent : ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถท างานได้หลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking Skill) วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดย
ใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram ร่วมกับหลักการ ECRS ปรับปรุงข้ันตอนที่เป็นคอขวด เพื่อให้คนงาน
สามารถทดแทนต าแหน่งต่างๆในไลน์การผลิตเดิมได้ 

    

5. สรุป 
 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโซ่อุปทานโรงงานกรณีศึกษา คือ
ด้านความเชื่อมั่นและด้านการตอบสนอง เท่านั้น โดยไม่พบ
ปัญหาในด้านความยืดหยุ่น (Agility) ทั้ง 3 สถานประกอบ
กิจการ  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  
ด้านความเชื่อมั่น (Reliability) พบปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก: 
 1) ปัญหาการส่งมอบสินค้าไม่ครบตามจ านวน เนื่องจาก
สินค้าที่ผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพ เกิดงานเสียเนื่องมาจาก
กระบวนการผลิต มีสาเหตุมาจากการผลิตสินค้าไม่เป็นไป
ตามที่ลูกค้าก าหนด (Defects) และการใช้บุคลากรได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ (Talent)  
 2) ปัญหาการส่งมอบสินค้าในสภาพช ารุดหรือไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่าง
การเคลื่อนย้ายและการขนส่ง มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้าย
งาน (Transportation) ที่ไม่มีมูลค่า เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่
จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน (Motion) และ การใช้บุคลากรได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ (Talent)  
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) พบปัญหาส่วนใหญ่

เกิดจาก: 
1) ปัญหารอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดหาไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด เนื่องจากขาดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีสาเหตุมาจาก
การเคลื่อนย้ายงาน (Transportation) ที่ไม่จ าเป็นและการ
รอคอย (Waiting) โดยความสูญเปล่าด้านการรอคอยวัตถุดิบ
ถือเป็นความสูญเปล่าที่พบมากที่สุดของงานวิจัยนี้  ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรสร้างความร่วมมือกับ ผู้จัดหาสินค้า และ
เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเพ่ิมปริมาณการขนส่งแบบส่งตรง โดยการจดักลุ่ม 
ลกูค้าในฤดกูาลท่ีต่างกนั  

กรณีศึกษา : บริษทักระจายเคร่ืองด่ืม 
Enrichment of Direct Shipment with Customer Segmentation in Differentiate 
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บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้ได้มกีารเพิม่ปรมิาณการขนส่งแบบส่งตรง (Direct Shipment) เพิม่ขึน้จากการขนส่งแบบเดมิ

ของบรษิัทกระจายสนิค้าเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ้่ายการขนส่งเครื่องดื่มโดยรถบรรทุก 
ดว้ยการเพิม่ปรมิาณการขนสง่แบบสง่ตรง โดยการจดักลุ่มลกูคา้ในฤดูกาลทีแ่ตกต่างกนั จากการศกึษาพบ ปัญหา
หลกัทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ เวลาจดัสง่ คดิเป็น 32%, ไม่มแีผนขน คดิเป็น 22%, วนัหยุดโรงงาน คดิเป็น 18%และค าสัง่
ซื้อ (Invoice) คิดเป็น 16% ซึ่งทัง้ 4 ปัญหาคิดเป็น 88% ของปัญหาทัง้หมด ทางผู้วิจยัจึงน าหลกัการการจัด
แบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmenting Customers) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหานี้ หลงัจากการด าเนินการแก้ไขพบว่า 
สามารถเพิม่ปรมิาณการขนสง่ตรงไดถ้งึ 28%  
ค าส าคญั: การขนสง่แบบสง่ตรง, การจดัแบ่งกลุ่มลกูคา้, การลดตน้ทุนการขนสง่ 
Abstract 

This research operation was to increase transportation volume of direct shipment from traditional 
transportation case study of Beverage Distribution Firm. The purpose is reduction of Transportation costs 
by truck with the enrichment of direct shipment with Segmenting Customers. The study, it has been 
found that the main problems encountered are: Delivery time for 32%, No transport plan for 22%, Holiday 
of the factory for 18% and Invoice for 16%. These four problems accounted for 88% of all problems. So 
this research takes Segmenting Customers application to solve this problem. The results showed that the 
enrichment of direct shipment is 28%  
Keywords:  Direct Transport, Segmenting Customers, Transportation Cost reduction 

1. บทน า 

  ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มของประเทศไทยมี
ผูป้ระกอบการจ านวนมาก และตลาดเครื่องดื่มในประเทศ

ไทยมีมูลค่าค่อนขา้งสูง จากหลายปัจจยัที่สนับสนุนทัง้
ปัจจยัดา้น ซึง่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีท่ าธุรกจิครบวงจร 
การขนส่งสนิค้าให้ถึงมือลูกค้าตามความต้องการที่มอียู่
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หลากหลายเป็นสิ่งส าคัญ และยังมีต้นทุนด าเนินงาน
สูงขึ้น ในการแข่งขันทางด้านธุรกิจบริษัทจึงให้ความ
ส น ใ จ ใ น ก า ร ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ด า เนิ น ก า ร ด้ า น 
โล จิสติ ก ส์  เพื่ อ ก ารส ร้ า งก า ไ รแ ล ะยั งช่ ว ย เพิ่ ม
ประสทิธิภาพในการให้บรกิารแก่ลูกค้า ทางผู้วิจยัจึงมี
ความสนใจท าการศึกษาในกรณีศึกษาบริษัทขนส่ง
เครื่องดื่มแห่งหนึ่ง โดยการจัดรูปแบบการขนส่งตรง 
(Direct Shipment) เพิม่จากเดมิ จากการศกึษาปัญหาที่
ท าให้ไม่สามารถท าการขนส่งตรงได้ ทางผู้วิจ ัยได้น า
หลักการ ABC Analysis และ CRM ในการจัดล าดับ
ความส าคัญ ของ ปัญ ห าและจัดก ลุ่ม ลู ก ค้ า  ทั ้งนี้
วตัถุประสงคเ์พื่อการลดต้นทุนด้านการขนส่งของบรษิัท
ขนส่งเครื่องดื่ม และเป็นแนวทางในการจดัการการขนส่ง
สนิคา้ประเภทอื่นๆ 
 

2. ทฤษฎีเก่ียวข้อง 
  2 .1  ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ข น ส่ ง  ( transportation 

management) 
บุญทรพัย์ พาณิชการ.(2549) ได้กล่าวว่า สิง่ส าคญั

ของการจดัการโลจสิตกิสใ์นส่วนทีเ่ป็นคลงัสนิคา้เพื่อเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยการรกัษาฐานลูกค้า
เดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ก็คือ การลดต้นทุนให้ต ่ า 
สนิค้ามีคุณภาพดีไม่ช ารุดเสยีหายขณะการเคลื่อนย้าย
หรอืการส่งมอบ และมคีวามรวดเรว็ตรงต่อเวลา โดยการ
น าการจดัการโลจสิตกิสม์าใช ้
  2.2 ตน้ทุนการขนสง่ (transportation cost) 
ศศธิร อ่อนสนิท. (2554) ไดศ้กึษาการวเิคราะหก์ารลด

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เสนอ
แนวทางในการลดต้นทุน 3 แนวทาง คือ การลดต้นทุน
ด้ านท รัพ ยากร การลดต้ นทุ นกิ จกรรมกา รบ รรจุ
ถุงพลาสติกหบีห่อ และการลดต้นทุนโดยการท ากจิกรรม
ร่วมกนั 

ประจวบ กล่อมจติร. (2552) ไดศ้กึษาการลดค่าใชจ้่าย
ในการขนส่งของโรงงานเคมภีณัฑแ์ห่งหนึ่ง จากการศกึษา
พบว่า ปัญหาส าคญัที่ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสนิค้าของ
บริษัทสูงขึ้น คือ ปัญหาค่าน ้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัย
ภายนอกคอื อตัราคาน ้ามนัเชงิเพลงิทีม่คีวามผนัผวน 
  2.3 การขนสง่แบบขนสง่ตรง (Direct shipment)  

พรทิพย์ ตัง้จิตเจริญพาหณิ . (2548)ได้การศึกษา

รปูแบบการขนสง่แบบผ่านจุดกระจายสนิคา้และการขนส่ง
แบบส่งตรงซึ่งมขีอ้ดขีอ้เสยีที่แตกต่างกนัออกไปโดยการ
ขนส่งแบบผ่านจุดกระจายจะตอบสนองในความยดืหยุ่น
ของการสง่สนิคา้ซึง่ต่างจากการขนส่งแบบส่งตรงจะมขีอ้ดี
เรื่องตน้ทุนการขนสง่ทีถู่กกว่า  
  2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์
(Customer Relationship Management: CRM) 

การจดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ คอื การแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่ม
ลูกค้าที่มีคุณลักษณะคล้าย ๆ กัน เพื่อท าให้กิจการ/
องคก์รคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ลงไปในรายละเอยีด
ได้มากขึ้นตระหนักความต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกนัของลกูคา้ และมกีารจดัล าดบัความส าคญัของ
ลกูคา้ 
  2.5 วเิคราะหแ์บบ ABC (ABC Analysis) 
พภิพ ลลติาภรณ์. (2540) อธบิายว่า แนวคดิเกีย่วกบั 

การจัดระบบสินค้าค้าคงคลังตาม เป็นการควบคุม
ของคงคลังควรพิ จารณ าถึ งความ เหมาะสมของ
ของคงคลงัแต่ละประเภทโดยแบ่งออกเป็นประเภทที่มี
ความส าคญัมากและน้อยรองลงไปตามลาดบั 

Mohamed ( 2016 )วิเคราะห์  ABC ในบทความนี้
ปัญหาสนิค้าคงคลงัการจดัหมวดหมู่ ABC จะได้รบัการ
จัดการปัญหาการก าหนดกล่าวคือรายการสินค้าจะจัด
หมวดหมู่ดว้ยซึง่จะมลีกัษณะคลา้ยกนัมาก 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
  3.1 ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิทั 

ศึกษารูปแบบการขนส่งในปัจจุบัน และปัญหาของ
ของรปูแบบการกระจายสนิคา้ในปัจจุบนัของศนูยก์ระจาย
สนิคา้ สอบถาม และเกบ็ขอ้มูลวธิกีารขนส่งเดมิเพิม่เติม
จากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการ
กระจายสนิคา้ 

 

 
รปูที ่1 แสดงรปูแบบการขนส่งเดมิของบรษิทั 
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รปูที ่2  แสดงรปูแบบการขนส่งสนิคา้ตรงจากโรงงานไปยงัลกูคา้ 

(Direct Shipment) 

  3.2 การจดักลุ่มลกูคา้ 
      3.2.1 สอบถาม และเก็บข้อมูลปัญหาที่ท าให้ไม่
สามารถส่งแบบ Direct shipment ได้จากผู้ปฏิบัติงาน 
จากการสอบถามบริษัทมีสนิค้าทัง้ประเภทแอลกอฮอล ์
และนอนแอลกอฮอล์ ซึ่งสินค้าประเภทแอลกอฮอล์จะ
แบ่งเป็น 2 ช่วง คอื 
1) ช่วงที่ยอดขายดี (High Season) ในเดือนมีนาคม -
พฤษภาคม 
2) ช่วงทีย่อดขายปกต ิ(Low Season) 

ในการพิจารณาปัญหา  เนื่องจากปัญญาที่พบ
ใน 2 ช่วงแตกต่างกนั  

 
ตารางท่ี 1 ปัญหาทีท่ าใหไ้มส่ามารถส่งแบบ Direct shipment  

Problem 
(High Season) 

PO. Amount 
Problem 

(Low Season) 
PO. Amount 

เวลาจดัส่ง  
00:01 ถงึ 15:00  

166 
เวลาจดัส่ง  
00:01 ถงึ 15:00 

85 

ไม่มแีผนขน 115 ไม่มแีผนขน 59 

ตดิปัญหาเรื่อง Invoice 82 วนัหยดุโรงงาน 48 

รถขนสง่ไม่เพยีงพอ 47 PO.ต่างจงัหวดั 49 

โรงงานตดิปัญหาเรื่องยอดสนิคา้ 34 Planner ใหจ้่ายสนิคา้จากคลงั  9 

ปรมิาณ Cap. ของรถ Linfox 33 โรงงานตดิปัญหาเรื่องยอดสนิคา้ 8 

สนิคา้ในคลงัมจี านวนมาก 23 
ไม่มแีผนขน/เปลีย่น ฉลากใหม่ 
Euro 

7 

PO.มาล่าชา้ 14 ขอ้จ ากดัรถ BH 3 

Appointment ล่าชา้ 4 วนัโหลดสนิคา้เป็นวนัหยดุโรงงาน 2 

โรงงานหยดุ 6 ขอ้จ ากดัของโรงงาน 2 

ยกเลกิส่งจาก MTM/สนิคา้จดัสรร 2 
Appoint timeไม่สอดคลอ้ง 
Process Direct 

1 

  PO.มาล่าชา้ 1 

Total 526 Total 274 

 

      3.2.2 ก า ร จั ด แ บ่ ง ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า  (Segmenting 
Customers) ตามลักษณะปัญหา และหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา เพื่อเพิ่มสัดส่วนการส่งแบบ Direct shipment 
ทัง้นี้ตอ้งค านึงถงึความพึง่พอใจของลกูคา้ ความตอ้งการ 
สินค้าและบริการที่แตกต่างกันของลูกค้า และมีการ
จดัล าดบัความส าคญัของลกูคา้ 

      3.2.3 ท าการแก้ไขปัญหาวางแผนการขน และ
ตดิตามผล มกีารปรบัเปลีย่นวธิกีาร เขา้ทีป่ระชุมเพื่อหา
วธิแีกไ้ขทีเ่หมาะสม เพื่อเพิม่สดัสว่นการสง่แบบสง่ตรงให้
มากทีส่ดุ 

ตารางท่ี 2 วธิกีารแกไ้ขปัญหา 
ปัญหา การแก้ไข 

1. เรื่องขอ้จ ากดัโรงงาน        - โรงงานไม่ยนืยนั Process Ex fact ปรมิาณงาน Direct 
ต่อวนั                                                                                             

2. เรื่องขอ้จ ากดัของรถ Back Haul            - ปรมิาณรถ/เงื่อนไขการรบัสนิคา้พรอ้มเอกสาร 

3. เรื่องความเขา้ใจของผูป้ฏบิตั ิ  
  

- ความเขา้ใจเดมิ 1PO 1รายการสนิคา้เท่านัน้สามารถท า 
Direct ได ้

4. เรื่องสนิคา้เตม็ จ านวนพาเลท
แลว้ full Truck   

- PO ลกูคา้เปิดมาไม ่full 

5. เรื่องขอ้จ ากดั Pattern Order                                                                                                                                                  - แมคโครนดัหมายวนัต่อวนั 

6. เรื่องPlanner ส่วนกลาง แจง้ให้
หยบิจ่ายสนิคา้จากคลงั 61                                                                       

- โรงงานไม่มสีนิคา้ และหรอืปรมิาณสนิคา้ในคลงั 61 /มี
การเปลีย่นแปลงรปูแบบสนิคา้ (ฉลากใหม่) 

7. เรื่องPlanner ส่วนกลาง แจง้ให้
หยบิจ่ายสนิคา้ ปรมิาณสนิคา้ไม่
พอจ่าย                           

 - ปรมิาณสนิคา้ไม่พอจ่าย ( ตดัสนิคา้ : FAC-I02 ) 
 

8. เรื่องเวลานดัหมายไมส่อดคลอ้ง
กบั Process Ex/Dr                                                                                 

- เวลาจดัส่ง 00:01-16:00 น. ของวนัถดัไป  **ลกูคา้โลตสั 

9. เรื่องขอ้จ ากดัของส่วนงานขนสง่                                                                                                         - หากลกูคา้ตอบยนืยนัเวลานดัหมายหลงัจากเวลา 14:30 
น.  SOP61 แจง้เมล ์Planner ส่วนกลางขอรบัสนิคา้จาก
โรงงาน (รอยนืยนั/ด าเนินการ)    

10. เรื่องวนัหยดุคลงั MT61                                                                                                                                                            - PO เขา้ระบบวนัอาทติย/์วนัหยดุนกัขตัฤกษ์  **ลกูคา้ 7-
11 RDC ขอนแก่น/ล าพนู/ชลบุร/ีสุวรรณภมู/ิมหาชยั /โลตสั
ขอนแก่น/โลตสัสุราษฎร ์ **สง่วนัองัคาร 01:00 น. 

11. สนิคา้ไม่พอจ่าย  การตดั Order สนิคา้ในรถ  BH ไม่เตม็คนั/และหรอืตดัทัง้
คนั 

12.  เรื่องวนัหยดุโรงงาน                                                                                                                          - กรณทีีว่นัโหลดสนิคา้ตรงกบัวนัหยดุโรงงาน/วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์                                                                                                                                                              

  3.3 ก าหนดปัจจยัในการวดัผล  
 โดยปัจจยัในการวดัผลของงานวิจยันี้ คอื การ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งเครื่องดื่ม โดยการเพิ่ม
สั ด ส่ ว น ส่ ง แ บ บ  Direct shipment  
สมการตน้ทุนค่าขนสง่โดยเฉลีย่ไดว้่า 
Total Cost Normal  

= 0.4817+0.0008(ระยะทาง) บาท/ลติร 
 
 

Total Cost Direct shipment 
= 0.2097+0.0007(ระยะทาง) บาท/ลติร 
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ตารางท่ี 3 ตน้ทุนการกระจายสนิคา้ 

 

 
รปูท่ี 3 กราฟเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายของการขนส่งแบบเดมิ และส่ง
ตรง  

จากกราฟแสดงใหเ้หน็ว่าตน้ทนุค่าขนสง่แบบสง่
ตรงน้อยกว่าการส่งแบบเดิม และเมื่อระยะทางในการ
ขนสง่เพิม่ขึน้ตน้ทุนการขนสง่กจ็ะต ่าลง 
 

4.ผลการด าเนินงาน 
  ได้ ผลลัพ ธ์ข องการป รับป รุ ง เป็ น ไปต าม
เป้าหมายคือการเพิ่มการส่งแบบตรงจากการขนส่ง
แบบเดมิในปี 2559 ไดถ้งึ 28% สดัสว่นการท า Direct ใน
แต่ละเดอืน ดงัตารางที ่4 
 
 

 
 
 
ตารางท่ี 4 สดัส่วนเทีย่วการขนส่งแบบส่งตรง 
เดือน Normal (เท่ียว) Direct (เท่ียว) สดัส่วน Direct  

JAN 1682 156 9% 

FEB 2069 264 13% 

MAR 3172 786 25% 

APR 2941 582 20% 

MAY 2442 666 27% 

JUN 2016 744 37% 

JUL 1653 936 57% 

AUG 1756 630 36% 

SEP 1402 534 38% 

OCT 1746 390 22% 

NOV 1794 624 35% 

DEC 2080 624 30% 

รวม 24753 6936 28% 

จากการด าเนินการขนส่งแบบตรงในปี 2559 
สัดส่วนการท า Direct จะพบว่าในเดือนกรกฎาคมมี
สัดส่วนสูงสุด เท่ากับ 57% และพบว่าในช่วงต้นปีมี
สดัส่วนการขนส่งตรงได้น้อย เนื่องจากเพิ่งเริ่มท าการ
ทดลอง จงึท าให้การแกไ้ขปัญหาเพื่อปรบัเปลีย่นรูปแบบ
การขนสง่ท าไดไ้ม่ดนีกั 
 

5.สรปุผล 
จากความตอ้งการเพิม่ปรมิาณการขนสง่แบบส่ง

จากการขนสง่แบบเดมิของบรษิทักระจายสนิคา้เครื่องดื่ม
แห่งหนึ่ ง เพื่ อลดค่าใช้จ่ายการขนส่งเครื่องดื่มโดย
รถบรรทุก โดยการจดักลุ่มลูกคา้ในฤดูกาลทีแ่ตกต่างกนั 
จากการศึกษาพบ ปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ เวลา
จดัส่ง คดิเป็น 32%, ไม่มแีผนขน คดิเป็น 22%, วนัหยุด
โรงงาน คิดเป็น 18%และค าสัง่ซื้อ ( Invoice) คิดเป็น 
16% ซึ่งทัง้ 4 ปัญหาคิดเป็น 88% ของปัญหาทัง้หมด 
หลงัจากการด าเนินการแกไ้ขพบว่า สามารถเพิม่ปรมิาณ
การขนสง่ตรง เป็น 28%  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจาก
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิ จ ากดั 
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บทคดัยอ่ 
รถบรรทุกเป็นองค์ประกอบที่มคีวามส าคญัต่อการขนส่งวสัดุก่อสร้าง  ต้นทุนและความพรอ้มในการท างานของ
รถบรรทุกส่งผลต่อสภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการโดยตรง  บรษิัทกรณีศกึษามรีถบรรทุกทีม่อีายุการใชง้าน
นานเป็นจ านวนมาก บางส่วนไม่สามารถใช้งานได ้บางส่วนหยุดซ่อมบ ารุงบ่อย ท าให้มตี้นทุนการบ ารุงรกัษาสูง 
ขณะเดียวกันความพร้อมในการท างานต ่ากว่าเป้าหมาย 45 เที่ยวต่อคันต่อเดือน  การวิเคราะห์การทดแทน
รถบรรทุกดว้ยการวเิคราะห์มูลค่ารายปีและผลก าไรระหว่างรถบรรทุกเดมิกบัการทดแทนรถบรรทุกใหม่ เป็นการ
วเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรท์ีช่่วยใหผู้้ประกอบการมขีอ้มูลสนับสนุนการตดัสนิใจได้  ผลการวเิคราะห์พบว่า การ
ทดแทนกลุ่มรถบรรทุกเก่าที่ยงัวิ่งรบังานอยู่ 11 คนัด้วยรถบรรทุกใหม่ 11 คนั สามารถเพิ่มความพร้อมในการ
ท างาน และสรา้งก าไรในการทดแทนปีแรกไดถ้งึ 6,924,500 บาท  
ค าหลกั  การวเิคราะหก์ารทดแทน การวเิคราะหม์ลูค่ารายปี ก าไร การขนสง่ รถบรรทุก 
 
Abstract 
Trucks are the key element in construction materials transportation.  Cost and the availability of trucks 
affect directly to the competitiveness of enterprises.  The case study company has a lot of old trucks.  
Some trucks cannot be used, and others are often repaired.  As a result, the maintenance cost 
increases.  Besides, the truck availability is lower than the target, 45 trips per month per truck.  Truck 
replacement analysis derived from annual worth analysis and profit analysis between existing trucks and 
new trucks is an economic analysis that presents entrepreneurs information for making decisions.  The 
findings show that replacing 11 old trucks with new 11 trucks can increase the truck availability, and this 
can make a profit up to 6,924,500 baht in the first year. 
Keywords:  Replacement analysis, Annual worth analysis, Profit, Transportation, Truck 
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1. บทน า 

ธุรกิจขนส่งวสัดุก่อสร้างที่ให้บรกิารขนส่ง ดิน หิน 
ทราย จากแหล่งวสัดุ เช่น ท่าทราย บ่อทราย บ่อดนิ โรง
โม่หนิ หรอืพืน้ทีจ่ดัเกบ็ของผูใ้หบ้รกิารเอง ซึง่อาจเรยีกได้
ว่าเป็น  ธุรกิจผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics 
service providers: LSPs) ประเภทหนึ่ งที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกและขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมทีข่อรบับรกิารได้
อย่างมีประสทิธิภาพ การเลือกใช้ LSPs ซึ่งเป็นองค์กร
ภายนอก เป็นการลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีด
ความสามารถในการกระจายสนิคา้ ถอืเป็นสว่นส าคญัของ
กลไกในการขบัเคลื่อนโซ่อุปทาน [1] ดงันัน้ LSPs แต่ละ
แห่งจงึมุ่งแข่งขนักนัในการสนับสนุนและขบัเคลื่อนธุรกจิ
ทีเ่กี่ยวเนื่อง โดยมเีป้าหมายส าคญั คอื ต้นทุน เวลาและ
ความน่าเชื่อถือ เพื่อตอบสนองลูกค้าหรอืผู้ขอรบับรกิาร  
ผู้ให้บรกิารที่มขีดีความสามารถต ่าเช่น ความพร้อมของ
รถขนส่งต ่า ต้นทุนในการด าเนินงานสูง และไม่สามารถ
ขนส่งได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด จะไม่สามารถอยู่รอดได้
ในสภาวะทีม่กีารแขง่ขนัสงู บรษิทักรณีศกึษาเป็นบรษิทัผู้
ใหบ้รกิารขนส่งวสัดุก่อสรา้งแห่งหนึ่งซึ่งประสบปัญหาไม่
สามารถให้บริการขนส่งได้ตามเป้าหมาย โดยขนส่งได้
เพยีง 3,704 เทีย่วต่อเดอืนจากเป้าหมาย 4,185 เทีย่วต่อ
เดือน  หรือคิด เป็น 88.50% และหากพิจารณาจาก
ความสามารถสงูสุดในการใหบ้รกิารขนส่งที ่5,580 เทีย่ว
ต่อเดอืนแลว้ ประสทิธภิาพในการวิง่รถจะมเีพยีง 66.38% 
เท่านัน้  สาเหตุส่วนหนึ่งที่พบคอื รถบรรทุกมอีายุการใช้
งานนาน  และใช้การบ ารุ งรักษ าหลัง เห ตุ ขัดข้อง 
(Breakdown maintenance: BM)  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนรวมค่าขนส่ง [2]  และท าให้ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัโดยรวมขององคก์รลดลง 

ดังนั ้น ง าน วิจัย นี้ จึ งมุ่ ง เ น้ น ในก าร ยก ระดับ
ความสามารถการให้บรกิารในการรองรบัเทีย่ววิง่เพิม่ขึน้ 
และลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงลงด้วยการบ ารุงรกัษาเชิง
ป้องกนั (Preventive maintenance: PM) โดยประยุกตใ์ช้
การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรเ์พื่อทดแทนรถบรรทกุตาม
รูปแบบค่าเทียบเท่ารายปี (Annual worth: AW) ซึ่งมี
รายละเอยีดการวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนั การวเิคราะหเ์ชงิ
เศรษฐศาสตร์ และผลการวิจัยดังอธิบายในส่วนที่ 2-4 

ต่อไปนี้ 
2. การวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนั 

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เป็นการประยุกต์ใช้
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) [3], [4]  ซึ่ง
เลอืกใช้ 2 ชนิดคอื ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ในการ
เกบ็ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการให้บรกิารขนส่งวสัดุก่อสรา้ง
ด้วยรถบรรทุก  โดยศกึษาข้อมูลรถบรรทุกจ านวน 127 
คนั และเป็นรถสบิล้อพ่วงแม่ลูกทัง้หมด  จ าแนกเป็น 2 
ลกัษณะคอื สภาพการใชง้าน และอายุรถ ดงัรูปที ่1 และ
รปูที ่2  ซึง่พบว่า ปัจจุบนัมรีถบรรทุกทีส่ามารถใชง้านได้
อยู่ 93 คนัหรอืคดิเป็น 73%  และมรีถบรรทุกทีม่อีายุการ
ใชง้านเกนิ 30 ปี อยู่ 14 คนั หรอืคดิเป็น 11%   
 

 
รปูที ่1 สดัส่วนประเภทรถบรรทุก – สภาพการใชง้าน 

 

 
รปูที ่2 สดัส่วนประเภทรถบรรทุก – อายุรถ 

 จากขอ้มลูขา้งต้นจงึท าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การวเิคราะหก์ารทดแทนรถบรรทุก ดงันี้  

1) กลุ่มรถเก่ามาก และเป็นกลุ่มรถไม่วิ่งงาน  ซึ่ง
ก าหนดใหท้ดแทนทนัทโีดยไม่ตอ้งเปรยีบเทยีบ จ านวน 3 
คนั 

รถวิง่งาน, 
81, 64%

รถไม่ไดว้ิง่
งาน, 34, 
27%

รถใหม่, 12, 
9%

< 5 ปี; 
20 คนั; 16%

6 - 10 ปี; 
28 คนั; 22%

11 - 20 ปี; 
42 คนั; 33%

21 - 30 ปี; 
23 คนั; 18%

> 30 ปี; 
14 คนั; 11%
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2) กลุ่มรถเก่ามาก และยงัวิง่งาน ซึง่ก าหนดใหม้ี
การวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ จ านวน 
11 คนั 

หากวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนเที่ยววิ่งของเดือน
พฤษภาคม 2559 พบว่า รถบรรทุกทีว่ิง่รบังาน 93 คนั มี
เพยีง 38 คนัหรอืคดิเป็น 41% เท่านัน้ทีส่ามารถวิง่รบังาน
ได้อย่างน้อยตามค่าเป้าหมาย 45 เที่ยวต่อเดือน และมี
เพียง 17 คนั หรอืคิดเป็น 18% ที่สามารถวิ่งได้เกิน 60 
เทีย่วต่อเดอืน ดงัแสดงในรปูที ่3   

 

 
รปูที ่3 ขอ้มลูจ านวนเทีย่ววิง่ของรถบรรทุก 

 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาควบคู่กบัประวตัิการซ่อม

บ ารุงระหว่างสิงหาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 ใน
รถบรรทุกกลุ่มเป้าหมาย 11 คนั แลว้ พบว่า รถกลุ่มเก่า
มากซึ่ งมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปีขึ้น ไป   ใช้
ระยะเวลาซ่อมในอู่หลายวัน บางครัง้ซ่อมนานเกิน 1 
เดือน  เมื่อพิจาณาโดยรวมแล้ว รถบรรทุกแต่ละคันใน
กลุ่มนี้  สูญเสียเวลาจอดซ่อมในอู่ถึง 96 วนัต่อคันต่อปี 
และมีต้นทุนซ่อมบ ารุงสูงถึง 294 ,207 บาทต่อคันต่อปี  
ดงัตารางที่ 1 ซึ่งการหยุดซ่อมรถบรรทุกเป็นเวลานาน
ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการใช้งานรถบรรทุกดงัที่กล่าว
มาแลว้ 

ขอ้มูลจ านวนเที่ยววิง่ของรถบรรทุก และระยะเวลา
การซ่อมรถบรรทุกสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต้นทุนการ
ซ่อมบ ารุงสูง และประสทิธิภาพการใช้งานรถบรรทุกต ่า  
[5], [6], [7] สอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการ
ป ระยุ ก ต์ ใช้ แ ผน ผ ัง เ ห ต ุแ ล ะ ผ ล  (Cause-Effect 
diagram) ดงัแสดงในรูปที ่5 และรูปที ่6  ซึง่สาเหตุร่วม
ของ 2 ปัญหาดังกล่าวคือ อายุรถบรรทุก และการซ่อม
บ ารุง  ซึ่งการทดแทนรถบรรทุกเป็นแนวทางหนึ่งที่
ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ปั ญ ห า ทั ้ ง  2 ปั ญ ห า ไ ด้

ตารางที ่1 ระยะเวลาการซ่อมรถบรรทุกกลุ่มเป้าหมาย 

#วนัซ่อม 2558 2559 รวม 
(วนั) รหสัรถ สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

J-29 4 0 3 0 0 1 0 2 0 13 23 

V-22 0 0 0 3 0 1 2 0 0 2 8 

J-30 11 3 0 0 19 21 29 31 30 31 175 

V-28 7 5 3 5 5 10 11 4 5 2 57 

V-24 7 17 0 6 6 3 15 15 3 6 78 

J-28 - - - - 0 5 4 4 0 1 14 

J-33 - 21 0 0 0 5 0 11 2 9 48 

J-23 22 21 4 5 0 9 4 8 30 11 114 

V-26 - - - - 7 0 1 5 0 0 13 

J-25 7 27 29 0 0 20 13 14 28 0 138 

J-31 0 2 31 30 8 24 29 31 30 30 215 

รวม 58 96 70 49 45 99 108 125 128 105 883 
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รปูที ่4 แผนผงัเหตุและผล – ประสทิธภิาพการใชง้านรถบรรทุกต ่า 

 

 
รปูที ่5 แผนผงัเหตุและผล – ตน้ทนุซ่อมบ ารุงสงู 

 
ตารางที่ 2 แสดงรายรับและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

เฉลี่ยต่อคนั [5] เช่น ค่าซ่อมบ ารุง ค่ายาง ค่าเชือ้เพลงิ 
ค่าตอบแทนพนักงานขบัรถ ค่าบรหิารจดัการ เป็นต้น  
โดยเป็นตัวเลขทางบัญชีของบริษัทกรณีศึกษาในปี 
2558 ซึ่ งเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์
ทดแทนรถบรรทุกในหวัขอ้ถดัไป 

3. การวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐศาสตร ์
ในการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์ด าเนินการโดย

เก็บข้อมูลตามรายการในตารางที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูล
ลกัษณะเดียวกบัตารางที่ 2  โดยเลือกรถบรรทุกที่มี
ก าลงัเหมาะสมกับการขนส่งสนิค้า ซึ่งมีแรงม้าไม่ต ่า
กว่า 300 แรงมา้ และเลอืกการเหมาจ่ายการซ่อมบ ารุง

เข้าซ่อมบ ารงุ
บ่อย/นาน 

ประสิทธิภา
พการใช้งาน
รถบรรทุก

ต า่ 

ระบบจดัการ สภาพถนน 

พนักงานขบัรถ สภาพรถ 

รถเก่า  
(61 คนั>15 ปี) 

การจดัสรร 
เท่ียวว่ิง 

ว่ิงรถ 
เท่ียวเปล่า 

รถ
ติด 

ข้อก าหนดการ
รายงานผล

การปฏิบติังาน 

ขาด
แรงจูงใจ 

ว่ิงนอก
เส้นทาง 

ต้นทุน
ซ่อม

บ ารงุสูง 

ระบบ
จดัการ 

สภาพถนน 

พนักงานขบัรถ สภาพรถ 

ขบัรถเรว็ 
เกินก าหนด 

ใช้รอบสูง (ลากเกียร)์ 

รถเก่า  
(61 คนั>15 ปี) 

การจดัสรร 
เท่ียวว่ิง 

ไม่ก าหนดแผน 
เข้าตรวจเชค็ 

ซ่อมเม่ือ
เสีย / ไม่มี 

PM 

ถนนขรขุระ 

รถติด 
ไม่มีปัม้
ทางผ่าน ไม่ดแูลรกัษา 

ตามระยะเวลา 

ทางขึ้นเขา 

อะไหล่
ไม่ได้

มาตรฐาน 

ของเทียม 

ดดัแปลง ของมือสอง 

อาการเสีย
ต่อเน่ือง 

ซ่อมไม่ตรงจดุ 
/ ซ่อมไม่ครบ 

บรรทุก
น ้าหนักเกิน 

ไม่ตรวจ
สภาพรถ
ประจ าวนั 

วิธีการ
ขบัข่ี 

เบรก 
กะทนัหนั 

อบุติัเหตุ 

พกัผ่อนไม่เพียงพอ 

ยาเสพติด 
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ตามระยะทางจากผู้ให้บรกิาร ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 1.50 บาท
ต่อกโิลเมตร [8] รวมทัง้ก าหนดให้รถมีความพร้อมใน
การวิ่งรับงานอย่างน้อย 45 เที่ยวต่อเดือน หรือ
ระยะทางวิง่เฉลี่ย 9,000 กิโลเมตรต่อเดือน (108,000 
กโิลเมตรต่อปี) ซึง่คดิจากระยะทางเฉลีย่ 200 กโิลเมตร
ต่อเที่ยว, ราคาน ้ามันดีเซล (ขณะวิจยั) 23.5 บาทต่อ
ลิตร, อัตราสิ้นเปลือง 4 กิโลเมตรต่อลิตร, ค่ายาง
เรเดียล 18 เส้น เส้นละ 8,500 บาท และใช้อัตรา
ดอกเบีย้เงนิกูล้กูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี(MLR) 6.775% ต่อปี 
(ขณะวจิยั) [9] ในระยะเวลา 5 ปี 

 
ตารางที ่2 รายรบัและตน้ทุนเฉลีย่รายคนั (เดมิ) 

หน่วย: บาท/ปี 
ล าดบั
ที ่

รายการ มลูค่า 
(ต่อคนั) 

1 ค่าซ่อมบ ารุง 294,207 
 2 ค่ายาง 

3 ค่าเชือ้เพลงิ 614,657 
4 ค่าตอบแทนพนกังานขบัรถ 130,778 
5 ค่าบรหิารจดัการ 81,736 
6 รายรบั 3,105,982 

 
ตารางที ่3 รายรบัและตน้ทุนเฉลีย่รายคนั (ขอ้เสนอ) 

หน่วย: บาท/ปี 
ล าดบั
ที ่

รายการ มลูค่า 
(ต่อคนั) 

1 ค่าซ่อมบ ารุง 162,000 
2 ค่ายาง 153,000 
3 ค่าเชือ้เพลงิ 634,500 
4 ค่าตอบแทนพนกังานขบัรถ 216,000 
5 ค่าบรหิารจดัการ 135,000 
6* ค่ารถบรรทุกใหม+่อุปกรณ์ (ปีที ่0) 3,200,000 
7 รายรบั 5,130,000 

*รุ่น Hino รุ่น FM1ANLD [10] และมหีน่วยเป็นบาท 
 
น าข้อมูลทั ้งหมดจากตารางที่  2 และ 3 มา

ค านวณตามสมการที่ (1) ซึ่งเป็นการเปรยีบเทยีบการ
ทดแทนด้วยค่าเทียบเท่ารายปี (Annual worth: AW) 
[11]  

 
 𝐴 = 𝑃(𝐴_𝑃, 𝑖, 𝑛)                  (1) 

โดยที ่𝐴 คอืค่าเทยีบเท่ารายปี, 𝑃 คอืค่าปัจจุบนั, 
𝑖 คอือตัราดอกเบีย้ และ 𝑛 คอืจ านวนปี  ซึง่การค านวณ
จะคิดรายรบัและรายจ่ายทุกรายการเป็นค่าเทียบเท่า
รายปี 
 
AWOld  = 3,105,982 – (294,207 + 614,657 +       

   130,778 + 81,736) = 1,984,604 
AWNew  = 5,130,000 – 3,200,000(A/P, 6.675%, 5)  

   – (162,000 + 153,000 + 634,500 + 
   216,000 + 135,000)   
= 5,130,000 – (3,200,000*0.2424)  
   – 1,300,500 = 3,053,820 

AWOld < AWNew 
 
4. ผลการวิจยั 

ผลการค านวณแสดงให้เหน็ว่า เมื่อเปรยีบเทยีบ
ดว้ยค่าเทยีบเท่ารายปีแลว้การทดแทนด้วยรถบรรทุก
ใหม่ และใชร้ะบบการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัแบบเหมา
จ่ายในระยะเวลา 5 ปี มมีูลค่าเทยีบเท่ารายปีมากกว่า
รถบรรทุกเดมิ 1,069,216 บาทต่อคนัต่อปี  

หากค านวณจุดคุ้มทุนของการทดแทนรถแต่ละ
คันตามสมการที่ 2 และผลตอบแทนในปีแรกตาม
สมการที่ 3 จะพบว่า การวิง่รถเพียง 451 เที่ยว หรือ
ระยะเวลา 10 เดอืน สามารถคนืทุนที่ใช้ซื้อรถบรรทุก
ใหม่ได้  และท าก าไรในปีแรก 629,500 บาทต่อคัน 
หรือ 6,924,500 บาทหากทดแทนด้วยรถบรรทุกใหม่
ทัง้หมด 11 คนัตามกลุ่มเป้าหมาย 
 
 𝑁 =

𝐹

𝑝−𝑣

 (2) 
 
โดยที ่𝑁 คอื จุดคุม้ทุน, 𝑝 คอื ค่าบรกิารต่อเทีย่ว, 

𝐹  คอื ตน้ทุนคงที ่และ 𝑣 คอื ตน้ทุนแปรผนัต่อเทีย่ว 
 

𝑁 =
3,200,000

9,500 − (300 + 283 + 1,175 + 400 + 250)
 

 
     = 451 

 

 𝑃 = 𝑅 − 𝑇𝐶 = 𝑛𝑝 − (𝐹 + 𝑛𝑣)          (3) 
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โดยที่ 𝑃 คือ ก าไรหรอืขาดทุน, 𝑅  คือ รายรบั, 
𝑇𝐶  คือ  ต้นทุ นรวม , 𝑛 คือ  จ านวน เที่ ย ว , 𝑝 คือ 
ค่าบริการต่อเที่ยว, 𝐹  คือ ต้นทุนคงที่  และ 𝑣 คือ 
ตน้ทุนแปรผนัต่อเทีย่ว 
 
 𝑃 = (540 ∗ 9,500) − 

               [3,200,000 + (540 ∗ 2,408)] 
         = 629,500 

5. สรปุ 
บรษิัทขนส่งซึ่งประสบปัญหาความพร้อมในการ

รบังานขนส่งวัสดุก่อสร้างของรถบรรทุกของบริษัท
กรณีศกึษาทีต่ ่ากว่าเป้าหมาย 45 เทีย่วต่อคนัต่อเดอืน 
และมตี้นทุนค่าซ่อมบ ารุงสงู เนื่องจากใชร้ถบรรทุกเก่า 
อายุมากกว่า 30 ปี ร่วมกบัระบบบ ารุงรกัษาแบบหลงั
เหตุขัดข้อง  การพิจารณาทางเลือกในการทดแทน
รถบรรทุกเดมิพรอ้มระบบบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยยกระดบัความสามารถในการ
ให้บริการ และเพิ่มผลก าไรได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายส าคัญด้านโลจิสติกส์ที่จะท าให้องค์กรมี
ความสามารถในการแข่งขนัได้ คอื ต้นทุน เวลา และ
ความน่าเชื่อถอื โดยการทดแทนรถบรรทุกเดมิสามารถ
คนืทุนภายในระยะเวลา 10 เดอืนเท่านัน้ 
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บทคดัยอ่ 
สแตนเลสเป็นวสัดุตา้นทานการกดักร่อนทีส่ าคญั โดยประเทศไทยมอีุปสงคส์แตนเลสมากเป็นอนัดบั 9 ของโลกแต่
ยงัไม่มโีรงงานรไีซเคลิสแตนเลสในประเทศ เพื่อลดการน าเขา้สแตนเลสและต้นทุนสแตนเลสในประเทศจงึควรมี
การจดัตัง้โรงงานรไีซเคลิสแตนเลสจากเศษสแตนเลส งานวจิยันี้เพื่อระบุสถานทีต่ัง้โรงงานรไีซเคลิทีเ่หมาะสมโดย
พิจารณาทัง้มิติเชิงเศรษฐศาสตร์และสงัคมจากเกณฑ์ ปัญหานี้จ ัดเป็นปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ 
(Multiple Attribute Decision Making, MCDM) ซึง่พจิารณาเกณฑท์ัง้สิน้ 11 เกณฑ ์งานวจิยัเริม่จากการระบุสถาน
ที่ตัง้เบื้องต้นของโรงงานใหม่โดยพิจารณาที่ตัง้ของผู้ส่งมอบและโรงงานแปรรูปสแตนเลสด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วง 
(Center of Gravity) โดยพบว่าทีต่ัง้เริม่ตน้คอื ต.ส าโรงเหนือ จ.สมุทรสาคร ไดร้ะบุทางเลอืกทีต่ัง้ใหม่ทีใ่กลเ้คยีงใน 
ต.ส าโรงเหนือ 3 ที่และวิเคราะห์ด้วยวิธี Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS) ที่ผสมผสานกับ Information Entropy Weights (IEW) และเปรียบเทียบกับผลจากวิธี Preference 
Selection Index (PSI) ผลปรากฏว่ากระบวนการตดัสนิใจทัง้ 2 วธิใีหผ้ลลพัธท์ีเ่ลอืกทางเลอืกเดยีวกนั นัน่คอื ควร
ตัง้โรงงานรไีซเคลิสแตนเลสใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซ์ติี้  
ค าหลกั  สแตนเลส, ปัญหาสถานทีต่ัง้, โลจสิตกิสย์อ้นกลบั, TOPSIS, Preference Selection Index, Entropy 

 
Abstract 
Stainless steel is an important corrosion resistance material. The total annual demand of stainless steel in 
Thailand is ranked 9th in the world. However, there is no recycle facility of stainless steel in Thailand. To 
reduce the import of stainless steel and to reduce the cost of domestic stainless steel a recycle facility of 
stainless steel from stainless steel scrap should be established, This research identifies the most suitable 
location of the new recycle facility by considering both economic and social dimensions. The problem is 
classified as a multiple-attribute decision making (MCDM) problem. There are totally 11 attributes 
considered. The research first determines the vicinity of the new facility location by considering the locations 
of the suppliers and processing plants, using the gravity method. The vicinity is found to be at Tumbon 
Samrong Nuea in Samut Sakhon Province. Then three location alternatives around Tumbon Samrong Nuea 
vicinity are identified. The alternatives are then analyzed by the Technique for Order Preference by 

http://global.kmutt.ac.th/
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Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Information Entropy Weights (IEW) and compared with the results 
from the Preference Selection Index (PSI) method. The results show that both methods yield the same 
best alternative, which is to establish the new stainless steel recycle facility at Gateway City Industrial 
Estate. 
Keywords:  Stainless Steel, Location Problem, Reverse Logistics, TOPSIS, Preference Selection Index, 
Entropy 
 
1. บทน า 
 สแตนเลสเป็นโลหะผสมทีม่คีวามต้านการกดักร่อน
สงู ส่งผลใหส้แตนเลสเป็นทีน่ิยมและมปีรมิาณการใชง้าน
เพิ่มมากขึน้ทุกปี โดยดูได้จากอตัราการใช้สแตนเลสใน
ประเทศไทย เช่นในปีพ.ศ. 2543 มคีวามต้องการสแตน
เลส 100,000 ตัน แต่ความต้องการสแตนเลสในปีพ.ศ. 
2553 มสีงูถงึ 222,000 ตนั คดิเป็นอตัราการเจรญิเตบิโต 
11,000 ตนัหรอืร้อยละ 11 ต่อปี ไทยจดัเป็นประเทศที่มี
ความต้องการสเตนเลสมากเป็นอนัดบั 9 ของโลก [1] ใน
ประเทศไทยอุตสาหกรรม  สแตนเลสเป็นเพยีงการแปร
รูปโลหะ โดยน าเข้าวตัถุดิบแผ่นสแตนเลสชนิดม้วนรีด
ร้อนและรีดเย็นจากต่างประเทศมาผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีโรงงานรีไซเคิลส
แตนเลส เศษสแตนเลสที่ เหลือจากการผลิตหรือที่
ยอ้นกลบัจากผูบ้รโิภคจะถูกสง่ไปยงัต่าง ประเทศทัง้หมด 
 ดงันัน้เพื่อเป็นการลดการน าเขา้และลดต้นทุนของ
อุตสาหกรรมสแตนเลส งานวจิยันี้จงึได้ท าการศึกษาหา
สถานที่ตัง้โรงงานรีไซเคิลสแตนเลสจากเศษสแตนเล
สภายในประเทศ โดยศึกษาระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ
ของสแตนเลส จากนัน้ท าการเลือกสถานที่ตัง้เบื้องต้น
โดยสงัเขปโดยใชว้ธิจีดุศนูยถ่์วง (Center of Gravity) แลว้
น าขอ้มูลมาพจิารณาตดัสนิใจเลอืกสถานทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม
อีกครัง้โดยใช้การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multiple 
Attribute Decision Making, MCDM) ดว้ยวธิ ีTechnique 
for Order Prefe-rence by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS) โดยปกติค่าถ่วงน ้าหนัก (Weight) ของเกณฑ์
ต่างๆ ใน TOPSIS จะถูกก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญโดย
อาศยัประสบการณ์ วธิทีีน่ิยมใชค้อืการใหค้่าน ้าหนักดว้ย
วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชัน้หรือ Analytic Hierarchy 
Process (AHP) แต่วธิ ีAHP เป็นการใชว้จิารณญาณของ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งท าให้ค่าถ่วงน ้าหนักที่ได้ขึ้นอยู่กับการ

ตีความของบุคคล จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี
การแนะน าใหห้ลกีเลีย่งการใหค้่าน ้าหนกัโดยใชค้วามรู้สกึ 
[2,3] และเพื่อใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 
งานวิจัยนี้จึงใช้การค านวณค่าถ่วงน ้าหนักโดยวิธีการ 
Information Entropy Weight (IEW) ซึ่ ง เ ป็นการหาค่ า
ถ่วงน ้ าหนักโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จากนั ้นน ามา
เปรียบเทียบกับกระบวนการตัดสินใจด้วยวิธีการ 
Preference Selection Index (PSI) ซึ่ ง เ ป็ น วิ ธี ก า ร
ตัดสินใจทางเลือกจากค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลในการ
ประเมนิของแต่ละตวัเลอืก โดยวธิ ีPSI ไม่จ าเป็นต้องใช้
ค่าถ่วงน ้าหนัก แต่ใชค้่าการประเมนิทางเลอืกตามเกณฑ์
ต่างๆ เท่านัน้ จากการศกึษางานวจิยัที่ผ่านมา พบว่ามี
งานวิจัยที่สอดคล้องส าหรับการเลือกสถานที่ตัง้และ
ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลบั เช่น การตัดสนิใจเลือกท าเล
ที่ตัง้ส าหรบัโลจสิติกส์ย้อนกลบัของตะกัว่จากแบตเตอรี่
ยานยนต ์[4] การออกแบบโลจสิตกิสย์อ้นกลบัส าหรบัการ
รไีซเคลิพลาสตกิในประเทศไทย [5] เป็นตน้ 
 งานวิจยัที่กล่าวถึงหลกัเกณฑ์การตัดสนิใจวธิกีาร 
TOPSIS เช่น การประเมินทางเลือกความชอบของผู้ใช้
โทรศพัท์มอืถือโดยใช้การตดัสนิใจหลายหลกัเกณฑ์ [6] 
การเลือกผู้ ร ับ เหมา (Third Part Logistics, 3PL) ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการโดยใช้ TOPSIS ส าหรับการ
ตัดสินใจ [7] และการตัดสินใจวิธีการ TOPSIS ร่วมกบั
การหาค่าถ่วงน ้ าหนักโดยวิธี IEW เช่น การประเมิน
สภาวะภายนอกของโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้ทฤษฎี 
TOPSIS กบั IEW [2] และการประเมนิความสามารถใน
การแข่งขนัเกีย่วกบัการท่องเทีย่วโดยใชว้ธิ ีTOPSIS กบั 
IEW ในกรณีเขตลุ่มแม่น ้าแยงซเีกยีงของประเทศจนี [3] 
ส าหรบังานวจิยัที่ใช้หลกัเกณฑ์การตดัสนิใจวธิกีาร PSI 
เช่น กรอบการตดัสนิใจโดยใชก้ระบวนการตดัสนิใจ PSI 
ในการเลือกรถ AGV (Automated Guided Vehicle) [8] 
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และการเลอืกวสัดุส าหรบัออกแบบทางดา้นวศิวกรรมโดย
ใชท้ฤษฎกีารตดัสนิใจ PSI [9] 
 บทความนี้ประกอบไปด้วย หัวข้อที่ 2 กล่าวถึง
ข้อมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกบังานวิจยั คือ โลจิสติกส์
ยอ้นกลบั การเลอืกท าเลโดยใชจุ้ดศูนยถ่์วง การตดัสนิใจ 
TOPSIS กบั PSI และการหาค่าถ่วงน ้าหนัก IEW หวัขอ้
ที่ 3 กล่าวถึงการหาสถานที่ตัง้เบื้องต้นโดยใช้วธิกีารหา
จุดศูนย์ถ่วง ส่วนหวัข้อที่ 4 กล่าวถึงผลการด าเนินการ
วจิยัโดยหาสถานทีต่ัง้อกีครัง้จากวธิกีารตดัสนิใจ TOPSIS 
ร่วมกับ IEW เปรียบ เทียบกับวิธีการตัดสินใจ PSI 
สดุทา้ยหวัขอ้ที ่5 เป็นบทสรุป 
 
2. ข้อมูลและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 โลจิสติกสย์้อนกลบัของสแตนเลส 
 การผลิตสแตนเลสมีความคล้ายกบัการผลิตเหลก็ 
แตกต่างกนัตรงทีส่แตนเลสคอืโลหะผสมระหว่างเหลก็ทีม่ี
โครเมยีมเป็นส่วนผสมหลกั มคีารบ์อนผสมอยู่ในสดัส่วน
ทีต่ ่า และมกีารเตมิแร่นิกเกลิ แมงกานีส โมลบิดบินมั เป็น
ต้น เพื่อท าการปรบัปรุงใหคุ้ณสมบตัิสงูขึน้ [10-12] ส่วน
เหลก็คอืโลหะผสมระหว่างเหลก็และคารบ์อน ปัจจุบนัใน
ประเทศไทยยงัไม่มโีรงงานถลุงแร่เหลก็และโรงงานผลติส
แตนเลสรีดร้อน มีเพียงโรงงานสแตนเลสรีดเย็นและ
โรงงานแปรรปูสนิคา้    สแตนเลส   
 โลจสิตกิสย์อ้นกลบัของสแตนเลส โดยทัว่ไปใชเ้ศษ 
สแตนเลสมาเป็นวตัถุดบิหลกัในกระบวนการรไีซเคลิ การ
ซื้อขายเศษขึน้อยู่กบัเกรดของ สแตนเลสและราคานิเกล
เป็นเกณฑ์ โดยราคาเศษสแตนเลสจะอ้างองิตามราคาส
แตนเลส     ในประเทศไทยและตลาดลอนดอน (London 
Metal Exchange: LME) [13] วตัถุดบิทีเ่ขา้สูก่ระบวนการ
รไีซเคลิอกีสว่นหนึ่งคอืเศษสแตนเลสจากขัน้ตอนการผลติ
ในโรงงาน ผลิตและแปรรูปสนิค้าสแตนเลส จากนัน้น า
เศษสแตนเลสมาอดัเป็นกอ้นเพื่อใชใ้นการรไีซเคลิ ดงัรูป
ที ่1 
 อุตสาหกรรมสแตนเลสสามารถแบ่งตามขัน้ตอนการ
ผลติได ้4 ขัน้ตอนคอื อุตสาหกรรมต้นน ้า กลางน ้า ปลาย
น ้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง [14] 
 อุตสาหกรรมต้นน ้าเป็นการน าสนิแร่มาถลุง จากนัน้
น าแร่ที่ได้ไปผ่านการหลอมในเตาหลอมโดยเผาแร่

จนกระทัง่เป็นของเหลวพร้อมการปรบัปรุงส่วนผสมทาง
เคม ีถดัไปคอืกระบวนการหล่อ เป็นการน าน ้าโลหะจาก
กระบวนการหลอมไปท าให้เย็นตัวลงจนกลายเป็น
ของแข็ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้คือ สแลบ 
(Slab) เป็นสแตนเลสแท่งหรอืสแตนเลสทรงแบน 
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รปูที ่1 โครงสรา้งโซ่อุปทานของสแตนเลสในไทย  
 
 จากนัน้น าแท่งสแลบเข้าสู่ขบวกการรีดร้อน (Hot 
Rolling) เพื่อลดขนาดและควบคุมความกว้างเป็นม้วนส
แตนเลสรีดร้อน (Black Coil) ซึ่งสภาพของแผ่นม้วนส
แตนเลสมลีกัษณะเป็นผวิสดี า ถดัไปน าม้วนสแตนเลสรี
ด ร้ อนมา เข้า สู่ ก ร ะบวนการอบอ่ อนและกัด ก รด 
(Annealing and Pickling) กระบวนการนี้ จะน าสแตน
เลสรดีร้อนไปอบให้ความร้อนจากนัน้จะท าการล้างด้วย
วธิกีารกดักรด เพื่อขจดัคราบสเกลด าๆ บนผวิสแตนเลส 
ออกจะได้สแตนเลสมลีกัษณะเป็นผวิสขีาว (White Coil) 
โรงงานรดีรอ้นสแตนเลสนัน้ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมกลาง
น ้า 
 ส่วนอุตสาหกรรมปลายน ้าคอื โรงงานรดีเยน็ สแตน
เลส เป็นการน ามว้นสเตนเลสผวิสขีาวเขา้สูข่ ัน้ตอนการรดี
เย็น (Cold Rolling) แล้วไปผ่านกระบวนการอบอ่อน 
(Annealing Process) และปรบัผวิ (Skin Pass) เพื่อปรบั
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คุณสมบัติเชิงกลจะได้ผลิตภัณฑ์ม้วนสแตนเลสรีดเย็น 
สดุทา้ยคอือุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นการน ามว้นสแตนเลส
ผวิสขีาว (White Coil) ซึ่งมคีุณสมบตัคิงทนต่อแรงดนัสงู 
และทนทานต่อการกดักร่อน มาผลติเป็นท่ออุตสาหกรรม
ต่างๆ หรอืน ามาตดัเป็นแผ่นเพื่อน าไปขดัหรอืประกอบใน
อุตสาหกรรมท าถงั และน าม้วนสแตนเลสรดีเยน็ (Cold-
Rolling Coil) มาผลติเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ม่ต้องใชแ้รงดนัสงู
เช่น ท่อเฟอรน์ิเจอร ์แผ่นสแตนเลสต่างๆ 
 ส าหรบัโรงงานรไีซเคลิถอืว่าเป็นอุตสาหกรรมกลาง
น ้า มกีระบวนการผลติคล้ายกบัโรงงานหลอมสแตนเลส 
แตกต่างกนัทีว่ตัถุดบิ โรงงานหลอมใชแ้ร่ธาตุต่างๆ ทีไ่ด้
จากการถลุงทัง้หมด สว่นโรงงานรไีซเคลิใชเ้ศษสแตนเลส
เป็นวัตถุดิบหลักและแร่ธาตุที่ได้จากการถลุงมาผสม
ประมาณ 10 ชนิด โดยมผีลติภณัฑท์ีเ่หมอืนกนัคอื สแลบ 
2.2 การเลือกท าเลท่ีตัง้โดยวิธีหาจดุศนูยถ่์วง 

การพิจารณาสถานที่ตัง้โดยสังเขปของโรงงานรี
ไซเคลิแห่งใหม่ [15,16] เพื่อหาสถานทีท่ีม่รีะยะทางที่ส ัน้
ที่สุดระหว่างแหล่งจดัส่งวตัถุดบิกบัโรงงานแปรรูปสแตน
เลส โดยใช้วิธีหาจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity ) ดัง
สมการที ่(1) 
 𝑑0 = √(𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 (1) 
โดยที ่ 
𝑑0 ระยะทางทีต่ัง้โรงงานแห่งใหม่ ระหว่างต าแหน่ง 

𝑥, 𝑦 กบัแหล่งจดัสง่วตัถุดบิหรอืโรงงานแปรรปู 
สแตนเลสทีต่ าแหน่ง 0 

𝑥 ต าแหน่งทีเ่ลอืกสถานทีต่ัง้โรงงานรไีซเคลิพกิดัเสน้
แวง (Longitude) 

𝑦 ต าแหน่งทีเ่ลอืกสถานทีต่ัง้โรงงาน รไีซเคลิพกิดัเสน้
รุง้ (Latitude) 

𝑥0 ต าแหน่งของแหล่งจดัสง่วตัถุดบิ หรอืโรงงานแปร
รปูสแตนเลสทีต่ าแหน่ง 0 ในพกิดัเสน้แวง  

𝑦0 ต าแหน่งของแหล่งจดัสง่วตัถุดบิ หรอืโรงงานแปร
รปูสแตนเลสทีต่ าแหน่ง 0 ในพกิดัเสน้รุง้ 

2.3 การตดัสินใจโดยการพิจารณาหลายเกณฑ ์
การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multiple Attri-

bute Decision Making, MADM) เป็นระเบียบวิธีการที่
ช่ วยการตัดสินใจในการประเมินจากหลายเกณฑ์ 
(Attributes) โดยพิจารณาทางเลือก (Alternatives) ที่

ต้องการตามวัตถุประสงค์จากทางเลือกที่มีอยู่ ท าการ
วิเคราะห์คุณสมบตัิของแต่ละทางเลือก จากนัน้ท าการ
เรียงล าดบัทางเลือกเพื่อใช้ส าหรบัการตัดสนิใจ [17,18] 
ซึ่งมกีระบวนการเรยีงล าดบัหรอืตดัทางเลอืกอยู่ด้วยกนั
หลายวธิ ีเช่น การรวมแบบถ่วงน ้าหนกั (Simple Additive 
Weighting, SAW) และการวิ เค รา ะห์ตามล าดับชั ้น 
(Analytic Hierarchy Process, AHP) เป็นตน้ 
2.3.1 การตดัสินใจล าดบัความส าคญั TOPSIS 
ทฤษฏกีารตดัสนิใจ TOPSIS เป็นวธิทีีอ่าศยัการตดัสนิใจ
และเรยีงล าดบัความส าคญัของเกณฑห์ลายๆ เกณฑ ์เพื่อ
หาทางเลอืกทีเ่หมาะสม โดยใชห้ลกัการเลอืกทางเลอืก
จากระยะใกลท้ีส่ดุของแนวคดิในเชงิบวก (Positive Ideal, 
𝐴+) และระยะไกลทีส่ดุของแนวคดิทีเ่ป็นเชงิลบ (Negative 
Ideal, 𝐴−) ซึง่มวีธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1. สรา้ง Normalized Decision Matrix จากรปูที ่2 
น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการแปลงค่าขอ้มูลเบื้องต้นให้เป็นปกติ 
(Normalization) โดยการแปลงขอ้มลูในสมการที ่(2) 
                               Attributes (𝐵𝑗)  
Alternative (𝐴𝑖)      𝐵1          𝐵2       ⋯      𝐵𝑛           
 

𝐺 =

𝐴1

𝐴2

⋮
𝐴𝑚

       [

𝑏11

𝑏21

⋮
𝑏𝑚1

𝑏12

𝑏22

⋮
𝑏𝑚2

⋯
⋯
⋱
⋯

𝑏1𝑛

𝑏2𝑛

⋮
𝑏𝑚𝑛

] 

           
รปูที ่2 เมตรกิซ์การตดัสนิใจ (Decision Matrix)  

โดยท่ี 
𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝐴𝑖  ทางเลอืก (Alternative) 𝑖 

𝐵𝑗  เกณฑ ์(Attribute) 𝑗  

𝑚 จ านวนนิคมอตุสาหกรรม 
𝑛 จ านวนเกณฑส์ าหรบัการเลอืก  
𝑏𝑖𝑗  ขอ้มลูเบือ้งตน้ของทางเลอืก 𝑖 ภายใตเ้กณฑ ์𝑗 

การแปลงข้อมูลให้เป็นปกติคือการน าข้อมูล
เบื้องต้นมาค านวณหาคะแนนเชิงตัวเลขเพื่อให้ข้อมูล
เบือ้งตน้มคีวามเป็นมาตรฐานและเป็นรปูแบบเดยีวกนั ซึง่
แสดงในสมการที ่(2) 
 𝑔𝑖𝑗 =

𝑏𝑖𝑗

√∑ 𝑏𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

, ∀𝑖, 𝑗 (2) 

โดยที ่ 
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𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝑔𝑖𝑗  ค่าของขอ้มลูทีเ่ป็นปกต ิ
 2. ค านวณผลจากค่าถ่วงน ้าหนกั (Weight, 𝑤𝑗) น าค่าถ่วง
น ้าหนกัมาคณูกบัค่าของขอ้มลูทีเ่ป็นปกตซิึง่อยู่ใน
เมตรกิซก์ารตดัสนิใจดว้ยการแทนค่าในสมการที ่(3) 
 𝑧𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗 , ∀𝑖, 𝑗 (3) 
โดยที ่ 
𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝑧𝑖𝑗  ค่าของขอ้มลูทีเ่ป็นปกต ิค่าทีถ่่วงน ้าหนกัแลว้ของ
ทางเลอืก 𝑖 ภายใตเ้กณฑ ์𝑗 
   3. หาค่าเชงิอุดมคตใินเชงิบวก (Positive Ideal, 𝐴+) 
และเชงิลบ (Negative Ideal, 𝐴−) โดยใชส้มการที ่(4) 
และ (5)  
ค่าเชงิอุดมคตใินเชงิบวก (Positive Ideal, 𝐴+) 
 𝐴+ = {(max 𝑧𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽), (min 𝑧𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽′)}, ∀𝑖 (4) 
ค่าเชงิอุดมคตใินเชงิลบ (Negative Ideal, 𝐴−) 
 𝐴− = {(min 𝑧𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽), (max 𝑧𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽′)}, ∀𝑖  (5) 
โดยที ่ 
𝑖 = 1,2, … , 𝑚 
𝐴+ ค่าคะแนนทีผ่่านการพจิารณาค่าน ้าหนกัแลว้มคี่า

มากทีส่ดุของแต่ละเกณฑ ์
𝐴− ค่าคะแนนทีผ่่านการพจิารณาค่าน ้าหนกัแลว้มคี่า

น้อยทีส่ดุของแต่ละเกณฑ ์
𝐽 กลุ่มของเกณฑท์ีม่คี่ายิง่มากยิง่ด ี
𝐽′ กลุ่มของเกณฑท์ีค่่ายิง่น้อยยิง่ด ี
   4. หาระยะห่างของคา่คะแนนเชงิตวัเลขของแต่ละ
เกณฑ ์โดยแยกค านวณออกเป็นแนวคดิเชงิบวก และ
แนวคดิเชงิลบโดยใชส้มการที ่(6) และ (7)  
แนวคดิเชงิบวก 

 𝑆𝑖
+ = √∑ (𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑗

+)
2𝑛

𝑗=1   , ∀𝑖 (6) 
แนวคดิเชงิลบ 

 𝑆𝑖
− = √∑ (𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑗

−)
2𝑛

𝑗=1   , ∀𝑖  (7) 
โดยที ่ 
𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝑆𝑖

+ ระยะห่างของแต่ละเกณฑเ์มื่อเทยีบกบัค่าเชงิอุดม
คตใินเชงิบวก 

𝑆𝑖
− ระยะห่างของแต่ละเกณฑเ์มื่อเทยีบกบัค่าเชงิอุดม

คตใินเชงิลบ 

𝑧𝑗
+ ค่าน ้าหนกัทีเ่ป็นค่าปกตทิีม่คี่ามากทีส่ดุของ

ทางเลอืก 𝑖 ภายใตเ้กณฑ ์𝑗 
𝑧𝑗

− ค่าน ้าหนกัทีเ่ป็นค่าปกตทิีม่คี่าน้อยทีส่ดุของ
ทางเลอืก 𝑖 ภายใตเ้กณฑ ์𝑗 

   5. หาความสมัพนัธใ์นเชงิเขา้ใกลแ้นวคดิเชงิบวก โดย
ใชส้มการที ่(8) 
 𝐶𝑖

+ =
𝑆𝑖

−

(𝑆𝑖
− + 𝑆𝑖

+)⁄ , ∀𝑖  (8) 

โดยที ่ 
𝑖 = 1,2, … , 𝑚 
𝐶𝑖

+ ค่าทีป่รบัใหเ้ป็นค่าเชงิบวก 
𝑆𝑖

− ≥ 0, 𝑆𝑖
+ ≥ 0, 𝐶𝑖

+ ∈ [0,1] 
 จากนัน้จดัล าดบัค่าคะแนนเพื่อหาทางเลอืกทีด่ี
ทีสุ่ด โดยเลอืกระยะทีใ่กลท้ี่สุดของทางเลอืกในแนวคดิที่
เป็นเชงิบวกและเลอืกระยะไกลที่สุดของทางเลอืกที่เป็น
เชิงลบนัน่คือ ทางเลือกที่มีคะแนน  𝐶𝑖

+ มากที่สุด เป็น
ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ 
2.3.2 การตัด สินใจ วิ ธีการ  Preference Selection 
Index 
 ทฤษฏีการตัดสินใจ Preference Selection Index 
(PSI) เป็นการตัดสินใจทางเลือกจากค่าเบี่ยงเบนของ
ข้อมูลในการประเมินของแต่ละทางเลือก โดยปกติการ
ตัดสินใจจ าเป็นที่จะต้องก าหนดความส าคัญระหว่าง
หลกัเกณฑ์ หรอืค่าถ่วงน ้าหนักของหลกัเกณฑ ์ซึ่งมกีาร
ค านวณที่ซบัซ้อน แต่ส าหรบัการตัดสนิใจแบบ PSI ไม่
จ าเป็นทีจ่ะก าหนดความส าคญัระหว่างหลกัเกณฑ ์โดยใช้
กระบวนการ Overall Preference Value ของหลกัเกณฑ์
แล้วค านวณโดยใชแ้นวคดิของหลกัสถติ ิเป็นการรวมค่า 
Overall Preference Value ส าหรบัแต่ละหลกัเกณฑ ์เพื่อ
ใช้ ในการค านวณค่ า  Preference Selection Index, 𝐼𝑖   
ของแต่ละทางเลือก 𝑖   ทางเลือกที่มีค่า Preference 
Selection Index, 𝐼𝑖  สูงสุดจะเป็นทางเลอืกที่ดทีี่สุด โดย
มวีธิกีารดงัต่อไปนี้ 
   1. ระบุเป้าหมาย หาทางเลอืก (Alternatives) ทีเ่ป็นไป
ไดท้ัง้หมด จากนัน้เลอืกเกณฑ ์(Attributes) 
   2. สรา้งเมตรกิซก์ารตดัสนิใจ (Decision Matrix) โดย
ก าหนดให ้𝑨 = {𝐴𝑖}  โดยที ่𝑖 = 1,2, … , 𝑚  เป็นเซต็ของ
ทางเลอืก (Alternatives) และเซต็การตดัสนิใจของหลกั 
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เกณฑ ์(Attributes or Criteria) คอื 𝑩 = {𝐵𝑗} โดยที ่𝑗 =

1,2, … , 𝑛  แทนค่าในเมตรกิซก์ารตดัสนิใจในรปูที ่2 
   3. ค านวณขอ้มลูใหเ้ป็นปกต ิ โดยหาคะแนนเชงิตวัเลข
ของขอ้มลูเบือ้งตน้ เป็นกระบวนการแปลงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานและเป็นรปูแบบเดยีวกนั โดยมคี่าอยู่ระหว่าง 0-
1 จากนัน้สรา้งเมตรกิซก์ารตดัสนิใจ (Decision Matrix) ถา้
ขอ้มลูเบือ้งตน้เป็นแบบค่าทีไ่ดย้ิง่มากยิง่ด ี (Benefit 
Attributes) แทนค่าตวัแปรในสมการที ่ (9) แต่ถา้ขอ้มลู
เป็นแบบค่าทีไ่ดย้ิง่น้อยยิง่ด ี(Cost Attributes) ใหแ้ทนใน
สมการที ่(10)  
ค่าทีไ่ดย้ิง่มากยิง่ด ี  
 𝑅𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗 𝑏𝑗

max⁄  (9) 
ค่าทีไ่ดย้ิง่น้อยยิง่ด ี  
 𝑅𝑖𝑗 = 𝑏𝑗

min 𝑏𝑖𝑗⁄  (10) 
โดยที ่ 
𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝑅𝑖𝑗   ค่าขอ้มลูทีเ่ป็นปกต ิ
𝑏𝑗

max  ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีม่คี่ามากทีส่ดุของทางเลอืก 𝑖 
ภายใตเ้กณฑ ์𝑗 

𝑏𝑗
min ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีม่คี่าน้อยทีส่ดุของทางเลอืก 𝑖 

ภายใตเ้กณฑ ์𝑗 
   4 .  ค า น วณค่ า  Preference variation (𝑃𝑉𝑗 ) ข อ ง
ทางเลอืก โดยใชส้มการที ่(11) 
 𝑃𝑉𝑗 = ∑ [𝑅𝑖𝑗 − �̅�𝑗]

2𝑚
𝑖=1   (11) 

โดยที ่ 
𝑃𝑉𝑗   Preference Variation ของ เกณฑ ์𝑗 

𝑅�̅� =
1

𝑚
 ∑ 𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1
 

   5.  ค านวณค่า Overall Preference Value (Ψ𝑗) ของ
ทางเลือกแต่ละทางเลือก โดยเริ่มจากการค านวณค่า
เบีย่งเบน (𝜙) ในสมการที ่(12) 
 𝜙𝑗 = 1 − 𝑃𝑉𝑗  (12) 
โดยที ่ 
𝜙𝑗   ค่าเบีย่งเบนของ เกณฑ ์𝑗 
จากนัน้ค านวณค่า Overall Preference Value (Ψ𝑗) ใน
สมการที ่(13) 
 Ψ𝑗 =

𝜙𝑗

∑ 𝜙𝑗
𝑛
𝑗=1

 (13) 

โดยที ่ 
Ψ𝑗   Overall Preference Value ของ เกณฑ ์𝑗 

   6. ค านวณค่า Preference Selection Index (𝐼𝑖) ของแต่
ละทางเลอืก โดยใชส้มการที ่(14) 
 𝐼𝑖 = ∑ (𝑅𝑖𝑗×Ψ𝑗)𝑛

𝑗=1  (14) 
โดยที ่ 
𝐼𝑖   Preference Selection Index ของทางเลอืก 𝑖 
   7. หลังจากค านวณค่า Preference Selection Index 
(𝐼𝑖)   สามารถจดัล าดบัทางเลือกโดยการจดั ล าดบัจาก
มากไปหาน้อย หรอืจากน้อยไปหามากซึ่งขึน้อยู่กบัการ
ตีความของผลลพัธ์ ในกรณีส าหรบัการเลือกสถานที่ตัง้
โรงงานรไีซเคลิ   สแตนเลสต้องเรยีงล าดบัจากมากไปหา
น้อย คือเลือกทางเลือกที่มีค่า Preference Selection 
Index (𝐼𝑖)   มากทีส่ดุ 
2.3.3 การหาค่าถ่วงน ้าหนักโดยวิธีการ IEW 
 การค านวณหาค่าถ่วงน ้าหนกัโดยใชว้ธิ ีInformation 
Entropy Weight (IEW) เริ่มจากหาสดัส่วน (Proportion 
Treatment) โดยใชส้มการที ่(15) 
  𝑝𝑖𝑗 =

𝑏𝑖𝑗

∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 (15) 

โดยที ่ 
𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝑝𝑖𝑗   ค่าสดัสว่นของขอ้มลูทีเ่ป็นปกต ิ
หา Information Entropy โดยใชส้มการที ่(16) 
  𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑝

𝑖𝑗
ln 𝑝

𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1  (16) 

โดยที ่ 
𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝐸𝑗   Information Entropy ของ เกณฑ ์𝑗, 0 ≤ 𝐸𝑗 ≤ 1, 

𝑘 = 1/ log 𝑚 
ค านวณค่าเบีย่งเบนของค่าถ่วงน ้าหนกัโดยใชส้มการที ่
(17) 
 𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗 (17) 
 
โดยที ่ 
𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝑑𝑗   ค่าเบีย่งเบนของค่าถ่วงน ้าหนกั 
ถดัไปหาค่าถ่วงน ้าหนกั โดยใชส้มการที ่(18) 
 𝑤𝑗 =

𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

 (18) 

โดยที ่ 
𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
𝑤𝑗   ค่าถ่วงน ้าหนกั และ ∑ 𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1 = 1 
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3. การหาสถานท่ีตัง้ของโรงงานรีไซเคิลสแตนเลส 
 เนื่ องจากโรงงานรีไซเคิลสแตนเลสต้องมีการ
พจิาณาเรื่องสิง่แวดล้อม ดงันัน้จงึควรตัง้โรงงานรไีซเคลิ
แห่งใหม่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดการกับ
สิง่แวดล้อมที่ดีรวมทัง้มีความพร้อมของสาธารณูปโภค
และสิง่อ านวยความสะดวกอย่างครบครนั โดยในประเทศ
ไทยมนีิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 59 นิคม กระจายตวัอยู่
ใน 18 จงัหวดั [19] เพื่อเป็นการเลอืกนิคมอุตสาหกรรม
ให้อยู่ ในบริ เ วณใกล้ เคียงกับแหล่งจัดส่ งวัต ถุดิบ 
(Suppliers) และลูกคา้ของโรงงานรไีซเคลิซึง่กค็อืโรงงาน
แปรรูปสแตนเลส  (Stainless Steel Plants) เพื่ อหา
สถานที่ที่ท าให้ระยะทางสัน้ที่สุดระหว่างแหล่งจัดส่ง
วตัถุดิบและโรงงานแปรรูปซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการ
ขนส่ง ดงันัน้จงึท าการเลอืกสถานทีต่ัง้เบือ้งต้นโดยใชว้ธิี
จุดศูนย์ถ่วง จากนัน้น าขอ้มูลของนิคมอุตสาหกรรมทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงมาพจิารณาหาสถานทีต่ัง้ที่เหมาะสมอกี
ครัง้โดยประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบหลาย
เกณฑ ์
3.1 การหาสถานท่ีตัง้เบื้องต้นของโรงงานรีไซเคิลส
แตนเลสโดยใช้วิธีหาจดุศนูยถ่์วง 
 โรงงานรีไซเคิลสแตนเลสจะน าวัตถุดิบหลักคือ
เศษสแตนเลสจากบรษิทัทีข่ายเศษสแตนเลสอดัเป็นกอ้น
และน าเขา้แร่ธาตุจากต่างประเทศเช่น นิกเกลิ แมงกานีส 
โมลิบดิบนัน โดยผ่านท่าเรือ ซึ่งบริษัทที่ขายเศษสแตน
เลสและท่ า เ รือถือ ได้ว่ า เ ป็ นแห ล่ งจัดส่ ง วัต ถุดิบ 
(Suppliers) เมื่ อท าการรีไซเคิลแล้วจะได้สินค้ากึ่ง
ส าเร็จรูปจะถูกส่งให้โรงงานรีดเย็นและบริษัทแปรรูปส
แตนเลสเพื่อท าการผลิตในกระบวน การถัดไป การหา
ท าเลทีต่ัง้โรงงานรไีซเคลิแสดงในรปูที ่3 

Suppliers

Recycling Plant
(x,y)

Stainless Steel Plants
),( oo yx

),( oo yx  
รปูที ่3 โครงขา่ยแบบจ าลองโรงงานรไีซเคลิ  สแตนเลส 

 
 ในการพิจารณาหาสถานที่ตัง้เบื้องต้นโดยใช้วิธี

จุดศูนย์ถ่วง ดังสมการที่ (1) โดยแหล่งจดัส่งวตัถุดิบที่
พจิารณาคอื 1.บรษิทัโลหะไทยสแตนเลส 2.บรษิทัลูกอดั
และเศษเหลก็ไทย 3.บรษิัทกนกรุ่งเรื่องโลหะ เนื่องจาก
เป็นแหล่งจดัส่งวตัถุดบิรายใหญ่ที่สามารถอดัเศษสแตน
เลสเป็นกอ้น และท่าเรอืบเีอม็ทแีปซฟิิค (BMTP) ทีน่ าเขา้
แร่ธาตุต่างๆ จากต่างประเทศ ส่วนโรงงานแปรรูปส
แตนเลสมทีัง้หมด 24 บรษิทัคอื 1.บรษิทัเอน็ พ ีเอส คอม
เมอร์เชยีล จ ากดั 2.บรษิัทเสถียร สแตนเลส สตีล จ ากัด 
มหาชน 3.บรษิทัเอเชยี เมทลั จ ากดั มหาชน 4.บรษิทัเอส 
ท ีเค สตีล จ ากดั 5.บรษิัทแม่น ้าสแตนเลสไวร์ จ ากดั 6.
บรษิัทโตโย มลิเลนเนียม จ ากดั 7.บรษิัทโลหะกจิ จ ากดั 
มหาชน 8.บริษัทโอ.เอช.เค. มาร์เก็ตติ้ง 9.บริษัทไทย-
เยอรมนั โปรดกัส ์จ ากดั มหาชน 10.บรษิทัไทยสแตนเลส 
สตีล จ ากดั 11.บรษิัทจุฑาวรรณ จ ากดั 12.บรษิัทชลบุรี
ศรเีจรญิโลหะ จ ากดั 13.บรษิัทฐติินันท์ สถาปัตย์ จ ากดั 
14.บรษิทัตราเพช็ร จ ากดั 15.ธนาแสงชยัสแตนเลส สตลี 
จ ากดั 16.บริษัทนาสโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั 17.บริษัท
โพสโค-ไทยน๊อคช ์จ ากดั มหาชน 18.บรษิัทวจิติราภรณ์ 
รงัส ีจ ากดั 19.บรษิทัศรรีาชพฤกษ์ จ ากดั 20.บรษิทัสหยู
เน่ียม จ ากดั มหาชน 21.บรษิทัสนิสยามเมท็ทอลเซน็ทรลั 
(1984) จ ากดั 22.อศัว เมท็ทอล (ไทยแลนด์) จ ากดั 23.
บรษิทั ฮวา หยงั สแตนเลสสตลี (ไทยแลนด)์ 24.บรษิทัเก
รทเซน็ทรลั โดยใชข้อ้มลูเสน้แวง (Longitude) และเสน้รุง้ 
(Latitude) ของต าแหน่งทีต่ัง้บรษิทัทัง้หมด โดยใช ้Excel 
Solver ท าการค านวณไดส้ถานทีเ่สน้แวงเท่ากบั 13.6519 
เสน้รุง้เท่ากบั 100.5991 น าค่าเสน้แวงและเสน้รุง้ที่ได้ไป
ห า ใ น  Google Map (http://maps.google.co.th) ไ ด้
ผลลพัธค์อื ต.ส าโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ 
 เน่ืองจากไม่สามารถตัง้โรงงานรไีซเคลิแห่งใหม่ที ่ต.
ส าโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ จึงท าการหาสถานที่
ใกล้ เคียงกับจุดศูนย์ ถ่วง  โดยก าหนดให้ห่ างจาก
จุดศูนย์ถ่วงเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร เนื่องจากไม่
ต้องการให้ที่ตัง้โรงงานแห่งใหม่ห่างจากจุดที่ค านวน
ไดม้ากนกั แต่ใหม้ทีางเลอืกอื่นพอสมควร 
 
4. การด าเนินงานวิจยั 

เ มื่ อ ได้สถานที่ที่ อ ยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คีย งกับ
จุดศูนย์ถ่วง จึงพิจารณาเลือกสถานที่ตัง้โดยอยู่ในนิคม
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อุตสาหกรรมเนื่องจากมกีารจดัการกบัสิง่แวดล้อมทีด่ ีมี
ความพรอ้มของสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก
อย่างครบครันโดยเลือกนิคมอุตสาหกรรมที่มีเ ป็น
ระยะทางห่างจากจุดศนูยถ่์วง 150 กโิลเมตร พบว่ามนีิคม
อุตสาหกรรมทัง้หมด 21 แห่ง กระจายตวัอยู่ใน 9 จงัหวดั
คอื 
- สมุทรสาคร: นิคมฯ สมุทรสาคร นิคมฯ สนิสาคร  

นิคมฯ มหาราชนคร 
- สมุทรปราการ: นิคมฯ บางป ูนคิมฯ บางพล ีนิ

คมฯ เอเชยี (สวุรรณภูม)ิ   
- ราชบุร:ี นิคมฯ ราชบุร ีนิคมฯ วอีาร ์เอม็  
- ฉะเชงิเทรา: นิคมฯ เวลโกรว ์นคิมฯ เกตเวยซ์ติี ้  

นิคมฯ ทเีอฟ ด ีนิคมฯ 304 อนิดสัเตรยีล ปารค์ 
2 (ฉะเชงิเทรา) 

- สระบุร:ี นิคมฯ แกง่คอย นิคมฯ หนองแค 
- ชลบุร:ี นิคมฯ บา้นบงึ นิคมฯ เหมราชชลบุร ีนิ

คมฯ ป่ินทอง นิคมฯ อมตะนคร นิคมฯ อมตะ
นคร (โครงการ 2) นิคมฯ ยามโตะ อนิดสัตรสี ์ 

- กรุงเทพมหานคร: นิคมฯ บางชนั นิคมฯ อญั
ธานี นิคมฯ ลาดกระบงั  

- เพชรบุร:ี นิคมฯ บรกิาร 
- ระยอง : นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ หลกัชยัเมอืง

ยาง นิคมฯ ระยอง (บา้นค่าย) นคิมฯ เหมราช
อสีเทริน์ซบีอรด์ นิคมฯ ผาแดง นิคมฯ อาร ์ไอ 
แอล  นิคมฯ เอเชยี นิคมฯ อมตะซติี ้นิคมฯ 
เหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) นิคมฯ อสีเทริน์
ซบีอรด์ (ระยอง)  

โดยพจิารณาว่านิคมอตุสาหกรรมทีเ่ฉพาะมพีืน้ทีเ่หลอื
เพยีงพอส าหรบัสรา้งโรงงานรไีซเคลิ    ซึง่โรงงานรี
ไซเคลิสแตนเลสมคีวามตอ้งการทีด่นิประมาณ 100 ไร ่
(เทยีบเคยีงกบัโรงงานรไีซเคลิโลหะประเภทอื่น เช่น [20]) 
ปรมิาณไฟฟ้า 30 MVA/วนั ปรมิาณน ้า 800 ลกูบาศก์
เมตร/วนั และมปีรมิาณน ้าเสยี 680 ลกูบาศกเ์มตร/วนั น ้า
เสยีเกดิจากกระบวนการผลติ ซึง่ประกอบดว้ยฝุ่ น 
เศษสแตนเลส แร่ธาตุ และสารเคมหีรอืน ้ามนัปนเป้ือนอยู่
คดิเป็นรอ้ยละ 85 ของปรมิาณน ้าทีใ่ชใ้นการผลติ จงึตอ้ง
ท าการบ าบดัน ้าเสยี  
 จ ากนั ้นพิจ า รณาความ เ ป็น ไปได้ ในการขอ

ใบอนุญาตใหต้ัง้โรงงานเพื่อประกอบการรไีซเคลิ รวมถงึ
ระบบบ าบัดน ้ า เสียและรบบเตาเผาขยะ ในนิคม
อุ ต ส าหก ร รมจ า กข้ อมู ล ข อ ง ส า นั ก ง า น ในนิ คม
อุตสาหกรรมแต่ละแห่ง พบว่านิคมอุตสาหกรรมที่ผ่าน
เกณฑม์ทีัง้หมด 3 แห่ง 
1. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุร ี
2. นิคมอุตสาหกรรมราชบุร ีจ.ราชบุร ี
3. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซ์ติี ้จ.ฉะเชงิเทรา 
 
ตารางที ่1 ตารางเปรยีบเทยีบขอ้มลูนิคมอุตสาหกรรม 

จากนัน้พจิารณาขอ้มลูในนิคมอุตสาหกรรมโดยแบ่งขอ้มูล
เป็น 2 ลกัษณะ เชงิเศรษฐศาสตร์และเชงิสงัคมดงัแสดง
ในตารางที ่1 
 
 

เกณฑก์าร
ตดัสินใจ 

นิคมฯ 
หนองแค  

นิคมฯ   
ราชบรีุ  

นิคมฯ      
เกตเวยซิ์ต้ี  

ราคาทีด่นิ (บาท/ไร่) 2,500,000 2,200,000 2,400,000 
ระบบน ้าประปา 
(m3/วนั)  

14,400 24,000 17,000 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
(m3/วนั) 

12,000 19,500 40,000 

ระบบเตาเผาขยะ 
(ตนั/วนั)  

12 18 40 

ระบบไฟฟ้า 
(MVA/วนั)  

80 80 150 

ค่าบ ารุงรกัษา  
(บาท/ปี)    

840,000 1,200,000 840,000 

ค่าน ้าประปา  
(บาท/ปี)       

2,918,400 2,952,448  3,161,600 

ค่าบ าบดัน ้าเสยี  
(บาท/ปี)  

1,653,760 2,067,200 1,653,760 

ระยะทางระหว่าง
นิคมฯ กบัแหล่ง
จดัส่งวตัถุดบิและ
โรงงานแปรรปูฯ
(km)   

770.8 641.3 819.8 

ความหนาแน่นของ
ประชากรในอ าเภอ 
(คน/km2)  

338.14 325.91 164.17 

จ านวนประชากร    
ต่อเตยีง (คน/เตยีง) 

66.70 33.32 37.68 
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4.1 พิจารณาเลอืกสถานท่ีตัง้โดยใช้การตดัสินใจวิธี 
TOPSIS รวมกบั IEW และการตดัสินใจวิธี PSI 
 น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาเข้าสู่กระบวนการ
ตัดสินใจ TOPSIS โดยสร้างเมตริกซ์การตัดสินใจและ
แปลงขอ้มูลเบือ้งต้นของนิคมอุตสาหกรรมใหเ้ป็นปกตใิน
สมการที่ (2) จากนัน้หาค่าถ่วงน ้าหนักหาโดยใช้ทฤษฎี 
IEW แทนค่าตัวแปรลงในสมการที่ (15) - (18) จะได้ค่า
ถ่วงน ้าหนกั IEW, 𝑤𝑗  
คอื 𝑤𝑗 = [0.0025 0.546 0.2705 0.2878 0.1092  

0.0347 0.0025 0.0124 0.0124 0.1017 0.1117] 
เมื่อพจิารณาค่าถ่วงน ้าหนกัของ IEW พบว่า 𝑤1 , 𝑤7 มคี่า
คะแนนต ่าสุดและ 𝑤4 มคี่าคะแนนสูงสุด จากการสงัเกต
ขอ้มูลในตารางที่ 1 พบว่า 𝑤1  คอื ขอ้มูลของราคาทีด่นิ 
(บาท/ไร่) และ 𝑤7  คอื ขอ้มูลค่าน ้าประปา (บาท/ปี) ของ
นิคมอุตสาหกรรมทัง้ 3 แห่ง เมื่อพจิารณาขอ้มูลเบือ้งต้น
สงัเกตเหน็ว่าค่าของขอ้มูลมคีวามแตกต่างกนัไม่มากนัก
แต่ข้อมูลของ 𝑤4 คือข้อมูลระบบเตาเผาขยะ (ตัน/วัน) 
ของนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 3 แห่งมคี่าของขอ้มูลค่อนขา้ง
แตกต่างกนั 
 เมื่อได้ค่าถ่วงน ้าหนัก IEW น าค่ามาแทนในสมการ
ที ่(3) - (8) ไดผ้ลลพัธใ์นตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 ตารางค านวณค่าทีป่รบัใหเ้ป็นเชงิบวก (𝐶𝑖

+ ) 
ทางเลือก 𝑆𝑖

+ 𝑆𝑖
− 𝐶𝑖

+ ล ำดบั 
นิคมฯ หนองแค 0.251 0.008 0.030 3 
นิคมฯ รำชบุร ี 0.192 0.071 0.270 2 
นิคมฯ เกตเวยซ์ติี้ 0.039 0.247 0.865 1 

 
จากนัน้จงึพจิารณาผ่านกระบวนการตดัสนิใจ PSI โดยน า
ขอ้มลูจากตารางที ่2 มาแทนค่าลงใน สมการที ่(9) - (14) 
ไดผ้ลลพัธใ์นตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ตารางค านวณค่า Preference Selection Index (𝐼𝑖 ) 
ทางเลือก 𝐼𝑖  ล ำดบั 

นิคมฯ หนองแค  0.701 3 
นิคมฯ รำชบุร ี 0.788 2 
นิคมฯ เกตเวยซ์ติี้ 0.925 1 

 

จากนัน้น าผลลพัธข์องวธิกีารตดัสนิใจทัง้ 2 วธิมีา
เปรยีบเทยีบกนัซึง่แสดงในตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 ตารางค่า 𝐶𝑖

+  ของ TOPSIS และค่า 𝐼𝑖 ของ PSI  

ทางเลือก 
TOPSIS 
(𝐶𝑖

+) 
PSI 
(𝐼𝑖 ) 

อนัดบั 

นิคมฯ หนองแค 0.029 0.673 3 
นิคมฯ รำชบุร ี 0.297 0.786 2 
นิคมฯ เกตเวยซ์ติี้ 0.884 0.903 1 

 
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาค่า 𝐶𝑖

+ ของกระบวนการ
ตัด สิน ใ จ  TOPSIS เ ป รีย บ เทียบกับค่ า  𝐼𝑖   ข อ ง
กระบวนการตัดสนิใจ PSI ผลลพัธ์ที่ได้ของทัง้สองวิธมีี
ผลลพัธ์เหมอืนกนัพบว่านิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติี้ได้
คะแนนรวมสูงสุด จึงสรุปได้ว่าต าแหน่งที่ตัง้โรงงานรี
ไซเคลิสแตนเลส ควรจดัตัง้ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
ซติี้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่ามคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด
ตามหลกัเกณฑท์ีพ่จิารณา 
 
5. สรปุ 
 ปัจจุบนัในประเทศไทยไม่มีโรงงานรีไซเคิลสแตน
เลส จึงได้ท าการศึกษาหาเลือกสถานที่ตัง้โรงงานรี
ไซเคลิสแตนเลสจากเศษสแตนเลสภายในประเทศ โดย
ศึกษาระบบโลจิกติกส์ย้อนกลบัของสแตนเลสแล้วเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นขบวนการผลติส
แตนเลส ท าให้ทราบถึงความต้องการทรัพยากรของ
เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นขบวนการผลติในโรงงานรไีซเคลิสแตน
เลส จากนัน้ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบันิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้
ในการพจิารณาส าหรบัการตดัสนิใจ เหตุผลที่เลอืกนิคม
อุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมมคีวามพรอ้มใน
เรื่ องแรงงาน สาธารณูปโภคและมีการจัดการกับ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ีแลว้เลอืกสถานทีต่ัง้เบือ้งตน้โดยใชท้ฤษฏี
จุดศนูยถ่์วง เพื่อใหร้ะยะทางระหว่างแหล่งทีจ่ดัสง่วตัถุดบิ
และโรงงานแปรรูปสแตนเลสใหม้รีะยะทางที่ส ัน้ทีสุ่ด ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ท าให้ค่าขนส่งมีต้นทุนต ่ า พบว่ามีนิคม
อุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้ เคียงคือ สมุทรสาคร 
เพชรบุร ีราชบุร ีสมุทรปราการ ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีระยอง 
สระบุรแีละกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อได้นิคมอุตสาหกรรมที่มีบริเวณใกล้เคียงกับ
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แหล่งที่จ ัดส่งวัตถุดิบและโรงงานแปรรูปสแตนเลส จึง
เลอืกพจิารณาว่านิคมอุตสาหกรรมเฉพาะที่มพีื้นที่เหลอื
เพียงพอส าหรับสร้างโรงงานรีไซเคิลสแตนเลสและ
พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการขอใบอนุญาตใหต้ัง้โรงงาน
เพื่อประกอบการ  รไีซเคลิสแตนเสล รวมทัง้หลกัเกณฑ์ 
(Attributes) ของนิ คมอุ ต ส าหกร รมพบว่ า  มีนิ ค ม
อุตสาหกรรมที่สามารถตัง้โรงงานรีไซเคิลสแตนเลสได้
เพียง 3 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัด
สระบุร ีนิคมอุตสาหกรรมราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ีและนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยซ์ติี ้จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
จากนัน้ใช้กระบวนการตัดสินใจ TOPSIS ร่วมกบั IEW 
ก าหนดหลักเกณฑ์ (Attributes) คือ ราคาที่ดิน ระบบ
น ้าประปา ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบเตาเผาขยะ ระบบ
ไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษา ค่าน ้ าประปา ค่าบ าบัดน ้ าเสีย 
ระยะทางรวมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับแหล่งจัดส่ง
วตัถุดบิ และโรงงานแปรรปูสแตนเลส ความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นที่ จ านวนประชากรต่อเตียง พบว่านิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้จ ังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนน
สูงสุดนิคมรองลงมาคือ อุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัด
ราชบุร ีและอนัดบัสุดทา้ยคอื นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
จงัหวดัสระบุร ีเมื่อเปรยีบเทยีบกระบวนการตดัสนิใจ PSI 
ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับวิธีการกระบวนการตัดสินใจ 
TOPSIS 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยันี้ได้รบัการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากกองทุนวิจยั 
มจธ  ในโอกาสครบรอบ 55 ปี  แห่ งการสถาปนา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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บทคดัยอ่ 
บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความสญูเปล่าในการทดสอบชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์การศกึษาเริม่
จากการเกบ็ขอ้มลูกระบวนการทดสอบและวเิคราะหปั์ญหา โดยพบว่าขัน้ตอนที่ 2 การตดิตัง้ชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ทีย่ดึกบัฟิกซเ์จอรใ์หเ้ขา้กบัแผ่นเพลทใชเ้วลา 28.94 นาท ีจากเวลาการตดิตัง้ทัง้หมด 59.27 นาท ี 
คดิเป็นรอ้ยละ 51.17 ซึง่แสดงถงึความสญูเปล่าดา้นเวลาการผลติ ปัญหานี้มสีาเหตุจากการปรบัมุมองศาใหไ้ดต้าม
แบบท าไดย้ากและใชจ้ านวนสกรยูดึจ านวนมาก จงึเสนอแนวทางการแกไ้ข โดยการออกแบบฟิกซ์เจอรใ์หม่และลด
จ านวนสกรูทีใ่ชย้ดึลง ผลการด าเนินงานพบว่าสามารถลดจ านวนสกรูจาก 12 ตวั เหลอื 6 ตวั ท าใหก้ารท างานใน
ขัน้ตอนที ่2 ใชเ้วลาเพยีง 10.20 นาท ีซึง่เวลาลดลงกว่ารอ้ยละ 64.70 ในสว่นตน้ทุนของฟิกซเ์จอรก์่อนปรบัปรุงต่อ 
1 ชุดการทดสอบมมีูลค่า 20,000 บาท และต้นทุนของฟิกซเ์จอรห์ลงัปรบัปรุงต่อ 1 ชุดการทดสอบมมีูลค่า 2,500 
บาท ท าให้ประหยดัไปได้ร้อยละ 87.50 ดงันัน้งานวิจยันี้สามารถลดความสูญเปล่าของการทดสอบได้ดีและมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
ค าหลกั  การลดความสญูเปล่า,  ฟิกซเ์จอร,์  ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์ 
 
Abstract 
The objective of this research was to reduce waste during the durability testing of the car window regulator. 
The study started by collecting data from the testing process and analyzing the problem. It was found that 
the processing time of step 2, installing a window regulator with figure into a plate was 28. 90 minutes. 
Comparing with the total installation time of 59.24 minutes, time used in step 2 was equivalent to 51.22% 
of total time, which was an indicator of waste in processing time. The cause of this problem was from the 
difficulty of angle adjustment and high number of screws usage. This research proposed solution to solve 
this problem by redesigning the fixture and reducing number of screws usage.  Results from the study 
showed the reduction of number of screws from 12 units to 6 units, reduction of processing time in step 2 
to 10.20 minutes, which was 64.70 percent reduction. Moreover, the cost of fixture before the improvement 
was 20,000 Baht while it was only 2,500 Baht after the improvement, or 87.50 percent cost reduction.  In 
summary, the research can effectively reduce waste in the durability testing process. 
Keywords:  Waste reduction, Fixture, Window regulator 
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1. บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นส่วนหนึ่งใน
การผลกัดนัเศรษฐกจิของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนให้
มบีทบาทในเศรษฐกจิโลกได ้ปรมิาณการผลติรถยนตร์วม
ในอาเซยีนก าลงัอยู่ช่วงขาขึน้ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ตวัเลข
เตบิโตรอ้ยละ 9.1 ต่อปี ซึง่ถอืว่าค่อนขา้งสงู เมื่อเทยีบกบั
ฐานการผลติทัว่โลก รวมถงึจนีทีเ่ตบิโตทีร่อ้ยละ 8.6 ต่อปี 
ก็ยังเติบโตต ่ากว่าอาเซียน ท าให้การผลิตเพื่อที่จะให้
เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมี
ประสทิธิภาพต้องมีการวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องในทุกชิ้นส่วนและชิ้นส่วนยานยนต์ต้องมคีอื ชุด
รางกระจกหน้าต่างรถยนต ์เป็นชิน้สว่นส าคญัทีข่บัเคลื่อน
การเปิดและปิดกระจกหน้าต่าง 

ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาของชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์จะต้องมีการทดสอบการใช้งานของ
ชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ เพื่อจ าลองการใช้งานจริง ให้เป็นการ
ยืนยนัชิ้นงานก่อนการส่งชิ้นส่วนเขา้สู่การประกอบเป็น
รถยนต์จริง ซึ่งการทดสอบตัวชุดควบคุมรางกระจกนัน้
ประกอบด้วยการทดสอบหลายอย่าง อาทิเช่น การ
ทดสอบประสทิธภิาพ การทดสอบความทนทาน เป็นต้น 
แต่การทดสอบในปัจจุบนัของการทดสอบความทนทาน 
เป็นการทดสอบทีใ่ชเ้วลาในการตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อทดสอบ
นานมากกว่า 2 ชัว่โมง เนื่องจากเครื่องจกัรที่ใช้ในการ
ทดสอบมจีุดทีต่อ้งปรบัตดิตัง้หลายจดุ เช่น จุดยดึ Testing 
plate, จุดปรบัรศัมคีวามโค้งของผลติภณัฑ์แต่ละโมเดล, 
จุดปรบัน ้าหนกัภาระโหลดทีใ่ชใ้นการทดสอบ เป็นตน้ อกี
ทัง้มีข ัน้ตอนในการทดสอบยุ่งยากซึ่งประกอบด้วย การ
ทดสอบประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนทดสอบความ
ทนทาน จากนัน้ท าการทดสอบความทนทาน หลงัจากท า
การทดสอบความทนทานเรียบร้อยแล้ว จึงท าการวัด
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อีกครัง้หนึ่ง  เพื่อท าการ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพก่อนและหลงัการทดสอบ  
 ดงันัน้จึงได้จดัท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อปรบัปรุงการ
ทดสอบชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ใช้
ช่วงเวลาการทดสอบผลิตภัณฑ์นานเกินไป ให้ลดเวลา
สว่นนี้ลงและมปีระสทิธภิาพการท างานมากขึน้ 
 

2. วิธีการด าเนินงาน 
2.1 ผลิตภณัฑก์รณีศึกษา 
 ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มทีัง้หมด 5 
รุ่น คือ J03, 2CG, J64, 2WS และ 2SV โดยรุ่นที่ศกึษา
คือ รุ่น  2SV เนื่ องจากรุ่น 2SV เป็นตัวแบบใหม่ของ
ลกูคา้ทีต่อ้งน ามาทดสอบจงึเลอืกรุ่น 2SV เป็นกรณีศกึษา 
ดงัรปูที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 แบบชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์รุน่ 2SV 
 
2.2 ขัน้ตอนการทดสอบชุดควบคมุรางกระจกรถยนต ์

ส าหรบัขัน้ตอนการทดสอบมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. ติดตัง้ ฟิกซ์เจอร์เข้ากับชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ เป็นการติดฟิกซ์เจอร์ที่ใช้ยึดชิ้นงาน
เพื่อล๊อกกบัแผ่นเพลท ตามแบบม ี4 จุด ตอ้งล๊อกกบัแผ่น 
แสดงดงัรปูที ่2 และรปูที ่3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  รปูที ่2 ต าแหน่งทีต่อ้งตดิตัง้ฟิกซ์เจอร์   รปูที ่3 การตดิตัง้ฟิกซ์
เจอร ์
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2. ประกอบชุดควบคุมรางกระจกฯ กบัเขา้แผ่นเพลท

และปรบัระยะใหต้ามแบบทีก่ าหนด ดงัรปูที ่4 และรปูที ่5 

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่4 ตดิตัง้ชุดควบคุมรางกระจกทีต่ดิกบัฟิกซ์เจอรเ์ขา้กบัแผ่น

เพลท 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่5 แบบก าหนดมมุองศาในการตดิตัง้ฟิกซ์เจอร ์
 

3. น าชุดแผ่นเพลทติดตัง้เข้ากบัโครงสร้างส าหรบั

การทดสอบความทนทาน เพื่อน าไปทดสอบดงัรปู 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่6 แผ่นเพลททีต่ดิชุดควบคุมรางกระจกตดิตัง้เขา้กบัโครงสรา้ง 

 

4. ปรับตัง้ชุดควบคุมรางกระจกเข้ากับก้านคลัตช์ 

ส าหรบัสร้างภาระงานในการทดสอบ โดยน าก้านคลตัช์

ตดิเขา้กบัแผ่นน าพากระจก (พลาสตกิสขีาว) ชุดควบคุม

รางกระจกเพื่อเป็นโหลดในการทดสอบแทนน ้าหนักของ

กระจกแสดงดงัรปูที ่7 และรปูที ่8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รปูที ่7 กา้นคลทัชต์ดิเขา้กบั     รปูที ่8 ชุดคลทัชเ์พือ่ก าหนด 
            แผ่นกระจก                     โหลดตามขอ้บงัคบั 
 

5. ปรบัตัง้รอบในการท าซ ้าและหน่วงเวลาเพื่อท าการ

ทดสอบ  

การปรบัตัง้ค่าการหน่วงเวลาของการท างานขึน้ลง
ดว้ยตวัตัง้เวลาตามรปูที ่9 โดย 

 D1 คอื เวลาหน่วงของการท างานขาขึน้ 
 D2 คอื เวลาหน่วงของชว่งการท างานขาลง  

ตัง้ค่าจ านวนรอบทีต่อ้งการท าซ า้ ดงัรปูที ่10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่9 คาบเวลาทีใ่ชใ้นการท างานขาขึน้  รปูที ่10 หน้าจอก าหนด
รอบ 
        และขาลงของชุดควบคุมฯ            ในการท าซ ้าตามก าหนด 
2.3 การตรวจวดัเวลาของการทดสอบชุดควบคมุราง
ฯ 

จากขัน้ตอนทดสอบท าการเกบ็ขอ้มูลโดยสุ่มจบัเวลา
จ านวน 30 ครัง้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประกอบชุด
ควบคุมรางกระจก แล้วท าการจดบนัทึกเวลา แสดงดงั
ตารางที ่1 
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จากตารางที ่1 ท าการค านวณหาค่าจ านวนครัง้ในการ
จบัเวลา ดงัสมการที ่1 

 

𝑁 ′=[
40√𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

∑ 𝑥
]

2

      (1) 
 

จากสมการที ่1 ไดจ้ านวนครัง้การจบัเวลาในขัน้ตอนที ่
1, 2, 3, 4 และ  5 จ ะ ได้ จ า น วน  2, 6, 7, 28, 10 ครั ้ง 
ตามล าดบั ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และค่าผดิพลาด 
±5% 

ค่า 𝑁 ′ น้อยกว่า 𝑁 ดงันัน้ขอ้มลูมคีวามเชื่อมัน่ 
จากตารางที่ 1 พบว่าขัน้ตอนที่ 2 การติดตัง้ชุด

ควบคุมรางกระจกทีต่ิดฟิกซเ์จอรเ์ขา้กบัแผ่นเพลทมกีาร
ใช้เวลานาน 28.94 นาท ีควรปรบัปรุงขัน้ตอนที่ 2 ให้ลด
ความสญูเปล่าลง 

ขัน้ตอนที ่2 มขี ัน้ตอนย่อยในการท างานดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 เวลาย่อยในขัน้ตอนที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 2 จะเหน็ว่าเสยีเวลามากในการขนัสกรู
ยดึตดิกบัแผ่นเพลทและการปรบัตัง้องศาใหต้รงตามแบบ
ทีก่ าหนด สาเหตุทีเ่กดิขึน้เนื่องจากปรบัตัง้องศายาก โดย
ตอ้งใชแ้หวนรองมาตรฐานมารองเพื่อใหไ้ดร้ะดบัความสงู 

ที่แตกต่างกนั เพื่อให้ไดอ้งศาและฟิกซ์เจอร์มจี านวน
สกรูที่ต้องยึดเป็นจ านวนมากท าให้เสียเวลาในการ
ประกอบ  

วิธีปรบัปรุงโดยการออกแบบฟิกซ์เจอร์ที่มีความสูง
และองศาตามแบบของแต่ละรุ่นและลดจ านวนสกรูลง
เพื่อใหง้่ายต่อการตดิตัง้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 
3.1 การออกแบบอปุกรณ์ยึดจบัแบบใหม่ (ฟิกซเ์จอร)์ 

การออกแบบฟิกซเ์จอรแ์บบใหม่ไดด้งัรปูที ่11 และรูป
ที ่12 และท าการสรา้งอุปกรณ์ดงักล่าวดงัรปูที ่13 และรูป
ที ่14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่11 การออกแบบฟิกซ์เจอรต์วับน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่12 การออกแบบฟิกซ์เจอรต์วัล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่13 ฟิกซ์เจอรต์วับนทีส่รา้ง 
 
 
 
 

ขัน้ตอนยอ่ย เวลาเฉลีย่ (นาท)ี รวม (นาท)ี 

1. ยดึสกรตูัวที ่1 1.20 

28.94 

2. ยดึสกรตูัวที ่2 1.20 

3. ยดึสกรตูัวที ่3 1.20 

4. ยดึสกรตูัวที ่4 1.20 

5. ยดึสกรตูัวที ่5 1.20 

6. ยดึสกรตูัวที ่6 1.20 

7. ยดึสกรตูัวที ่7 1.20 

8. ยดึสกรตูัวที ่8 1.20 

9. ยดึสกรตูัวที ่9 1.20 

10.ยดึสกรตูัวที ่10 1.20 

11.ยดึสกรตูัวที ่11 1.20 

12.ยดึสกรตูัวที ่12 1.20 

13.ปรับองศาตามแบบ 14.54 
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รปูที ่14 ฟิกซ์เจอรต์วัล่างทีส่รา้ง 
 

3.2 การเปรียบเทียบผลการออกแบบฟิกซเ์จอร ์
การตดิตัง้ฟิกซเ์จอร์แบบเก่ากบัชุดควบคุมรางกระจก

ก่อนการปรบัปรุงแสดงดงัรปูที ่15 และรปูที ่16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่15 การตดิตัง้ชุดควบคุมรางกระจกตวัล่างก่อนปรบัปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่16 การตดิตัง้ชุดควบคุมรางกระจกตวับนก่อนปรบัปรุง 
 

เมื่อออกแบบและสร้างฟิกซ์เจอร์แบบใหม่เสร็จแล้ว 
จากนัน้ท าการติดตัง้อุปกรณ์นี้กบัชุดควบคุมรางกระจก
หลงัการปรบัปรุงไดด้งัรปูที ่17 และรปูที ่18 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
รปูที ่17 การตดิตัง้ชุดควบคุมรางกระจกตวับนหลงัปรบัปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
รปูที ่18 การตดิตัง้ชุดควบคุมรางกระจกตวัล่างหลงัปรบัปรุง 
 

3.3 การตรวจสอบเวลาของการทดสอบชุดควบคมุ
รางกระจกรถยนตห์ลงัการปรบัปรงุ 

การจบัเวลาขัน้ตอนการติดตัง้ชุดควบคุมรางกระจก 
จ านวน 30 ครัง้ ดงัตารางที่ 3 และค านวณหาค่าจ านวน
ครัง้จากสมการที ่1 และไดค้่าในขัน้ตอนที ่1, 2, 3, 4 และ 
5 จะไดจ้ านวน 1, 1, 2, 3, 2 ครัง้ ตามล าดบั ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ที ่95% และค่าผดิพลาด ±5% 

ค่าจ านวนครัง้ทีค่ านวณไดม้คี่าน้อยกว่าค่าจ านวนการ
สุม่ตรวจ ดงันัน้ขอ้มลูนี้มคีวามเชื่อมัน่ จงึวเิคราะหค์่าเวลา
ในตารางที ่3 พบว่าในเวลาขัน้ตอนที ่2 ของการตดิตัง้ชุด
ควบคุมรางกระจกลดลง ใชเ้วลาเพยีง 10.20 นาท ีท าให้
เวลาโดยรวมในการทดสอบลดลงเหลอื 40.23 นาท ี 
 

การทดสอบความทนทานของชดุควบคุมรางกระจก 
สามารถดไูดจ้ากตารางที ่3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3 ข ัน้ตอนและเวลาการทดสอบความทนทานของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนตห์ลงัการปรบัปรุง 
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หน้าต่างรถยนต์ รุ่น 2SV เกิดปัญหาในขัน้ตอนการ

ตดิตัง้ชุดควบคุมรางกระจกยดึกบัฟิกซเ์จอรใ์หเ้ขา้กบัแผน่
เพลทใชเ้วลาปรบัตัง้นานเกนิไป ท าใหเ้กดิความสญูเปล่า
ของเวลาไป จงึไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขโดยการออกแบบ
ฟิกซ์เจอร์ใหม่ทดแทนฟิกซ์เจอร์แบบเดิม ฟิกซ์เจอร์ที่
ออกแบบใหม่ลดสกรูช่วยจับยึดจากเดิม 12 ตัว เหลือ
เพยีง 6 ตวั และได้น าอุปกรณ์นี้ไปทดสอบการใช้งานใน
กระบวนการ พบว่าในขัน้ตอนที่ 2 ของการติดตัง้ชุด
ควบคุมรางกระจกฯ มเีวลาลดลงมากที่สุดจากทัง้หมด 5 
ขัน้ตอน สามารถดไูดจ้ากการเปรยีบเทยีบเวลาในตารางที ่
4 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเวลาก่อนและหลงัปรบัปรุงข ัน้ตอนการ
ทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4 จะเหน็ได้ว่าเวลาในขัน้ตอนที่ 2 เดมิ

จาก 28.94 นาท ีลดลงเหลอืเพยีง 10.20 นาท ีและในสว่น
ขัน้ตอนอื่นๆ จะมคี่าเวลาใกลเ้คยีงกนั 

การปรับปรุงใหม่โดยออกแบบฟิกซ์เจอร์ใหม่นี้  
สามารถลดเวลาของขัน้ตอนการติดตัง้ชุดควบคุมราง
กระจกได้เวลาเฉลี่ยรวม 40.23 นาที เมื่อเทียบกบัก่อน
การปรบัปรุงคอื 59.27 นาท ีเวลาลดลง 19.04 นาท ีหรอื
ลดลงร้อยละ 32.12 และราคาต้นทุนของฟิกซ์เจอร์ก่อน
ปรบัปรุงต่อ 1 ชุดการทดสอบมมีูลค่า 20,000 บาท ส่วน
ราคาต้นทุนของฟิกซ์เจอร์หลังปรับปรุงต่อ 1 ชุดการ
ทดสอบ มมีลูค่า 2,500 บาท ท าใหป้ระหยดัไปได ้17,500 
บาท หรอืรอ้ยละ 87.50 พอสรุปไดว้่าอุปกรณ์ทีอ่อกแบบ
ขึน้มาใหม่นัน้สามารถช่วยในการลดเวลาในการตดิตัง้ชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนตไ์ดด้ ี

 
 
 

 
5. สรปุผลการด าเนินงาน 

โครงการลดความสูญเปล่าในขัน้ตอนการทดสอบ
ความทนทานของชุดควบคุมรางกระจกฯ รุ่น 2SV พบว่า
ขัน้ตอนที ่2 การตดิตัง้ชุดควบคุมรางกระจกทีย่ดึกบัฟิกซ์
เจอร์ให้เขา้กบัแผ่นเพลทใช้เวลาปรบัตัง้นานเกินไป อนั
เนื่องมาจากตวัอุปกรณ์มจี านวนสกรูที่ใช้จบัยดึมากและ
เสยีเวลาการปรบัองศาตามแบบทดสอบนาน จึงได้การ
แกไ้ขปรบัปรุงออกแบบฟิกซเ์จอรใ์หม ่สง่ผลท าใหเ้วลาใน
ขัน้ตอนของการทดสอบลดเวลาลงได้รอ้ยละ 32.12 และ
สามารถประหยดัตน้ทุนอุปกรณ์ไปไดร้อ้ยละ 87.50 
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ขัน้ตอน 
กอ่น

(นาท)ี 

หลัง 

(นาท)ี 

1.  ตดิตัง้ฟิกซเ์จอรเ์ขา้กับชดุควบคมุฯ 8.68 8.65 

2. ตดิตัง้ชดุควบคมุรางฯ เขา้กับแผน่เพลท 28.94 10.20 

3. น าชดุแผน่เพลทเขา้กับโครงทดสอบ 4.70 4.67 

4. ปรับตัง้ชดุควบคมุรางฯ เขา้กับกา้นคลัทช ์ 11.64 11.36 

5. ปรับตัง้รอบการท าซ ้าและหน่วงเวลา 5.31 5.35 

รวม 59.27 40.23 
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บทคดัยอ่ 
บทความนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดจ านวนของเสยีทีห่ลุดรอดไปยงักระบวนการถดัไปและลดจ านวนของเสยีทีห่ลุด
รอดไปยงัลูกค้า โดยใช้เทคนิคการป้องกนัความผิดพลาด Poka-Yoke ส าหรบัตรวจจบัชิ้นงานที่เสยี โดยเลือก
ศกึษาการผลติชิน้งานของไลน์การผลติ TIR-A ชื่อ Part 087FX32B00 ซึง่เป็นพลูเล่ยร์ถยนต ์(Pulley)  มขีนาดเสน้
ผ่านศูนยก์ลาง 87±0.5 มม. สงู 36+2.0 มม. พบว่ามจี านวนของเสยีทีห่ลุดไปยงักระบวนการชุบสเีป็นจ านวนมาก 
โดยใช้ครื่องมือคุณภาพที่มีชื่อว่า    7 QC Tools และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา 
(Fishbone Diagram) และเทคนิคการวิเคราะห์ Why Why Analysis เพื่อเลือกสาเหตุหลัก จากการเก็บข้อมูล
จ านวนของเสยีทัง้หมดพบว่า ในกระบวนการผลติของไลน์ TIR-A มจี านวนของเสยีมากทีส่ดุ และจากการวเิคราะห์
ทัง้หมดจะพบว่าปัญหาทีข่องเสยีหลุดทีม่ขีนาดและความสงูเกนิหลุดไปยงักระบวนการชุบสมีากทีสุ่ด เมื่อปรบัปรุง
กระบวนการตรวจสอบพูลเล่ยร์ถยนต์ ดว้ยการเพิม่อุปกรณ์ป้องกนั   พลูเล่ย ์ทีม่ขีนาดและความสงูเกนิทีก่ำ าหนด
โดยใชเ้ทคนิคการป้องกนัความผดิพลาด Poka-Yoke เป็นหลกัและไดท้ดลองผลติชิน้งาน ชื่อ Part 087FX32B00 
ที่มขีนาดดงักล่าวเป็นจ านวน 3,000 ตวั ผลที่ออกมาคอื ของเสยีที่หลุดไปยงักระบวนการชุบสใีนเดอืนสงิหาคม 
ลดลงจาก 0.99% เหลอื 0% คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตแ์ลว้สามารถลดไดถ้งึ 100% จากอตัราของเสยีเดมิ 

ค าหลกั  พลูเล่ยร์ถยนต ์เทคนิคการป้องกนัความผดิพลาด Poka-Yoke เครื่องมอืคุณภาพ 7 QC Tools 
 
Abstract 
This article is intended to reduce the amount of waste that goes into the next process and to reduce the 
amount of waste that goes into the customer. By using Poka-Yoke Error Proofing technique for detecting 
defective workpieces. By selecting the product of TIR-A production line, Part names 087FX32B00, a 
pulley with a diameter of 87 ± 0.5 mm, height of 36 + 2.0 mm, was found that there are a large number 
of waste goes into color plating process. Using a quality tool called 7 QC Tools and analyzing the cause 
of the problem using Fishbone Diagram and Why Why Analysis technique for selecting main cause. From 
collecting the total amount of waste, it was found that In the production process of the TIR-A line, there is 
the greatest amount of waste. And from all the analysis, it is found that the problem of defect goes out to 
the color plating process as much as possible. Improving the checking process of pulley by adding a 
pulley protection device. The size and height are determined by the Poka-Yoke Error Proofing technique 
mainly. And we experimentally produce the part which dimension is above, has 3,000 of them. The 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiP-JeMgcvSAhUFObwKHbfyCvYQFgg0MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bigqtraining.com%2Flearn_tpm_detail.php%3Fid%3D25&usg=AFQjCNGAZydigdvgo_SCLMz0dl5nHr8V6Q&bvm=bv.149093890,d.dGc
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiP-JeMgcvSAhUFObwKHbfyCvYQFgg0MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bigqtraining.com%2Flearn_tpm_detail.php%3Fid%3D25&usg=AFQjCNGAZydigdvgo_SCLMz0dl5nHr8V6Q&bvm=bv.149093890,d.dGc
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amount of waste that went into the color plating process in August decreased from 0.99% to 0%, which 
means it can be reduced up to 100%. 
Keywords:  Pulley, Poka-Yoke, 7QC Tools 
1. บทน า 
 ในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดและการผลิต
รวมทัง้ความต้องการของผูบ้รโิภค ในการผลติพูลเล่ย ์ซึง่
เป็น ชิน้สว่นในการท างานของเครื่องจกัร ทีจ่ าเป็นส าหรบั
การส่ งก าลังขอ งเค รื่ อ งจัก รและเครื่ อ งยนต์ ให้ มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ  
บรษิทัทีค่ณะผูจ้ดัท าใชเ้ป็นโรงงานตวัอย่าง เป็นผูผ้ลติ
อุปกรณ์ภายในเครื่องจกัร โดยผลติภณัฑท์ีผ่ลติในโรงงาน
จะแบง่เป็นสว่นงานเป็น 2 สว่นคอื พลูเล่ย ์และ Plug ใน
สว่นงานของพลูเล่ย ์จากการปฏบิตังิานทีผ่่านมาทาง
ผูบ้รหิารไดพ้บความเสยีหายของพลูเล่ย ์ซึง่มขีนาดเสน้
ผ่านศนูยก์ลางและความสงูเกนิก าหนดในกระบวนการ
ผลติ และการดแูลและจดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ ซึง่เป็นปัญหา
ท าใหก้ารสง่งานใหก้บัลกูคา้ล่าชา้เกนิก าหนด โครงการน้ี
จงึจดัท าเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและแกไ้ข
กระบวนการตรวจสอบพลูเล่ย ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ และได้
สนิคา้ทีม่คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่ อ ป้ องกันพู ล เล่ย์ที่มีขนาดของเส้นผ่ าน
ศูนย์กลางและความสูง เกินที่ ก า ห นดห ลุดไปยัง
กระบวนการชุบส ี 
       2. เพื่อลดเวลาและขัน้ตอนในการตรวจสอบขนาด
ของพลูเล่ยท์ุกชิน้ 
3 ขอบเขตของการท าโครงงาน 
 คดิคน้อุปกรณ์เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ลูเล่ยท์ีม่ขีนาดของ
เสน้ผ่านศูนยก์ลางและความสงูของงานเกนิทีก่ าหนดหลุด
ไปยังกระบวนการชุบสี เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบ
ขนาดของงานที่มีจ านวนมาก และงานเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลติ 
4. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั 
        1. สามารถป้องกนัพลูเล่ยเ์สยีจากสายการผลติ หลุด
ไปยงักระบวนการชุบส ี 
       2. สามารถลดเวลาและขัน้ตอนในการตรวจขนาด
ของ พลูเล่ยท์ุกชิน้  
       3. ลดตน้ทุนใหก้บับรษิทั อนัเนื่องมาจากการหยุด
สายการผลติ  

       4. ลดความสูญเปล่าจากการตรวจสอบพูลเล่ย ์
ยอ้นหลงั  
5. สภาพการด าเนินงานของสถานประกอบการ 
5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 

เป็นบรษิทัผูน้ าเขา้เหลก็ ผูส้ง่ออกลกูรอกเหลก็ 
ผูผ้ลติลกูรอกเหลก็ส าหรบัรถยนต ์ดงัรปูที ่1 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
                         รปูที ่1 ผลติภณัฑข์องบรษิทั 
5.2 กระบวนการผลิตพลูเล่ย ์ 
             แสดงดงัรปูที ่2 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 แผนผงัการไหลของกระบวนการผลติพลูเล่ย ์
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5.4 วิเคราะหข์้อมูล 
เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างงานเสยีจากขนาดของเสน้

ผ่านศูนย์กลางและงานเสยีจากงานเป็นรอย ของทุกไลน์
การผลติ พบว่างานเสยีจากขนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลาง
มจี านวนมากกว่างานที่เสยีจากงานเป็นรอยในของทุกๆ
เดอืนและทุกๆไลน์การผลติพลูเล่ย ์ 
5.5 ก าหนดประเดน็และปัญหาท่ีจะแก้ไข  

งานเสยีจากขนาดของเสน้ผ่านศนูยก์ลางและความ
สงู มมีากกว่างานเสยีจากงานเป็นรอย ผูจ้ดัท าจงึไดเ้ลอืก
หวัขอ้งานเสยีทีเ่กดิจากขนาดของเสน้ผ่านศนูยก์ลางและ
ความสงูของพลูเล่ย ์และเขา้ไปตรวจสอบเบือ้งตน้ พบว่า
จากกระบวนการตรวจสอบขนาดของเสน้ผ่านศนูยก์ลาง
และความสงูของพลูเล่ย ์ในขัน้ตอนที ่8 พบว่ามกีารเชค็
ขนาดของพลูเล่ย ์ในชิน้ที ่1 และทุกการผลติทุกๆ 1,001 
ชิน้ ถา้พบงานเสยีในชิน้ที ่1 และ 1,001 จะตอ้งหยุดการ
ผลติทนัทแีละตอ้งเสยีเวลาในการตรวจสอบยอ้นหลงั 

ทัง้หมดทนัท ีพลูเล่ย ์1 ตวั ใชเ้วลา 10 วนิาท ีถา้ 
1,000 ตวั ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง  
  
5.6 วิเคราะหปั์ญหา 

เมื่อได้ทราบถึงปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในขัน้ตอนใน
การผลติพลูเล่ย ์คอืปัญหาในการตรวจสอบขนาดของเสน้
ผ่ านศู น ย์ก ลางและความ สู งของพู ล เล่ ย์นั ้น ไม่ มี
ประสิทธิภาพ  ผู้จ ัดท าโครงงานจึงได้น าทฤษฎีและ
หลกัการ มาใชใ้นการหาสาเหตุของการเกดิปัญหาโดยใช้ 
แผนผังก้างปลาและ Why Why Analysis เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการตรวจสอบพูล
เล่ยใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงัรปูที ่3 ,4 ,5 

   รปูที ่3 ผงักา้งปลาแสดงการวเิคราะหปั์ญหาจากการท างาน 

 
ผลจากการระดมสมองจากหลกัการของแผนภมูกิา้งปลา
และหลกัการของ Why Why Analysis พบว่าสาเหตุหลกั
ทีท่ าใหก้ระบวนการตรวจสอบพลูเล่ยไ์ม่มปีระสทิธภิาพ
นัน้ เกดิจากการขาดอุปกรณ์ทีช่ว่ยในการตรวจสอบพลู
เล่ย ์เน่ืองจากพนกังานแต่ละคนไม่สามารถตรวจสอบพลู
เล่ยไ์ดทุ้กตวั เพราะพนกังานมงีานประจ าของตนเองอยู่
แลว้ทีจ่ะตอ้งดแูลจงึไม่สามารถจดัท าขึน้มาเองไดจ้งึเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
        
 
 
 
 
 
 
 
  รปูที ่4 การวเิคราะหปั์ญหาโดยใชห้ลกัการของ Why Why 
Analysis 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 รปูที ่5 การวเิคราะหปั์ญหาโดยใชห้ลกัการของ Why Why 
Analysis  
 

เมื่อได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาจาก
กระบวนการตรวจสอบพูลเล่ยไ์ม่มคีุณภาพ ได้ขอ้สรุปใน
ดงั ตารางที ่1 ดงันี้ 
 
ตารางที ่1 สรุปปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 
 
 
 

 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่

1844 

 

 
6. ผลการด าเนินการ  
6.1 การด าเนินงาน  

หวัขอ้น้ีอธบิายถงึวธิกีารสรา้งและตดิตัง้อุปกรณ์ทีจ่ะ
ช่วยในการตรวจสอบชิน้งานเพื่อป้องกนังานเสยีทีม่ขีนาด
ของเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงเกินก าหนดโดยใช ้
เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด Poka-Yoke ให้เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้งานไดจ้รงิในกระบวนการผลติโดยมขีัน้ตอน
ดงันี้             
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 อุปกรณ์ป้องกนังานเสยีทีอ่อกแบบ 
 
ชิน้สว่นทีส่ าคญัในการออกแบบ ดงัรปูที ่6 
     1. เป็นระยะทีใ่ชด้กัจบัเสน้ผา่นศนูยก์ลางของงานที่
เกนิ ขนาด สามารถปรบัไดต้ามขนาดของงาน  
     2. เป็นตวัดกัจบัชิน้งานทีม่คีวามสงูเกนิขนาด  
     3. เป็นสกรทูีใ่ชย้ดึหลงัปรบัระยะตามขนาดเสน้ผ่าน 
        ศนูยก์ลาง  
     4. เป็นแกนทีใ่ชเ้ชื่อมต่อระหว่างฐานทัง้สองขา้ง  
     5. เป็นฐานทีใ่ชย้ดึกบัสายการผลติ 
 
6.2 ติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนังานเสียท่ีมีขนาดของเส้น
ผา่นศนูยก์ลางและความสูงเกินก าหนด 

ขัน้ตอนน้ีเป็นการตดิตัง้อุปกรณ์เขา้กบัสายพาน
ล าเลยีงชิน้งานดงันี้ 
       1. น าอุปกรณ์ทีป่ระกอบเขา้ดว้ยกนัมาวางไวบ้น
พืน้ทีท่ีม่ผีวิเรยีวและน าเวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์(Vernier 
Calipers) มาวดัใหไ้ดค้า่มากทีส่ดุของทีข่นาดก าหนด คอื 
86.6 
       2. น าไปตดิตัง้กบัสายพานการผลติ ดงัรปูที ่7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       รปูที ่7 การตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนังานกบัสายพานการผลติ 

 
       3. น าตวัวดัความสงู (Depth Gauge) วดัใหไ้ดค้่า
มากทีส่ดุของทีข่นาดก าหนด คอื 41.63 มม. 
หลงัจากการผลติคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการเชค็อุปกรณ์ทุกๆ 
10,000ชิน้ ท าการเชค็ 1 ครัง้ 
6.3 รวบรวมข้อมูลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน  

คณะผู้จดัท าได้เลอืกไลน์การผลติ TIR-A ในการใน
การติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนังานเสยีที่มขีนาดของเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางและความสงูเกนิก าหนด (Poka-Yoke) และเกบ็
ขอ้มูล เพราะเป็นไลน์การผลติที่มงีานเสยีจากขนาดและ
ความสงูมากกว่าไลน์การผลติอื่นๆ ตารางขอ้มูลการผลติ
ของไลน์ TIR-A ชื่อ Part 087FX32B00 ดงัตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 ตารางขอ้มลูการผลติของไลน์ TIR-A ชือ่Part 
087FX32B00 ทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 86.1 0.5 มม. 
สงู 39.63+2.0 มม. ของเดอืน January 2016 

 
เมื่อติดตัง้อุปกรณ์กบัสายการผลิตและได้ท าการ

ผลติพบว่าอุปกรณ์สามารถตรวจจบังานเสยีทมีขีนาดเกนิ
ก าหนดจ านวน 2 ชิน้ จากขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง ของ
งาน  87 0.5 มม . งานเสียตัวที่  1 วัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางได้ 86.67 มม. ความสูงได้ 39.83 มม. ตวัที่ 2 
วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ได้ 86.76 มม. ความสูงได ้
39.76 มม.  
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6.4 ผลการด าเนินงาน 

เมื่อออกแบบและตดิตัง้อุปกรณ์ POKA-YOKE เพื่อ
ป้องกนัขนาดของเสน้ผ่านศูนย์กลางและความสูงเกินที่
ขนาดก าหนด ได้น ามาปรบัปรุงกบัสายการผลติของไลน์ 
TIR-A ชื่ อ Part 087FX32B00 ที่ มี ข น า ด เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 86.1 0.5 มม. สูง 39.63+2.0 มม. ได้ผลการ
ทดลอง ดงัตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ตารางเปรยีบเทยีบของเสยีก่อน-หลงัการปรบัปรุง 

สายการผลติของไลน์ TIR-A ระหว่างเดอืน August 2015 กบัเดอืน 
January 2016 
                  
สถติทิดสอบ จากการเกบ็ขอ้มลูของเสยีทัง้ก่อนและหลงั
ปรบัปรุงจ านวน 63451 ชิน้ และ 3000 ชิน้ ตามล าดบั 
พบของเสยี จ านวน 203 ชิน้ และ 2 ชิน้ตามล าดบั 
 

 
 
 
 

 
 
 

รปูที ่8 พืน้ทีว่กิฤตดิา้นเดยีว(ดา้นขวา)  
 
จากรปูที ่8 

 
จากตารางและการทดสอบสถิติ แสดงผลก่อนและ

หลังการปรบัปรุงสายการผลิตของไลน์ TIR-A ชื่อ Part 
087FX32B00 ทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 86.1 0.5 มม. 
สงู 39.63+2.0 มม. จะเหน็ไดว้่าหลงัจากการท าการตดิตัง้
อุปกรณ์  POKA-YOKE เพื่ อ ป้ องกันขนาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลางและความสูงเกินที่ขนาดก าหนด สามารถลด
ของเสยีทีพ่บหลงัจากกระบวนการชุบส ีลดลงจาก 0.99% 
เหลอื 0% คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตแ์ลว้สามารถลดไดถ้งึ 100% 
จากอัตราของเสียเดิม  และจากการทดสอบทางสถิติ
สามารถสรุปไดว้่าของเสยีหลงัการปรบัปรุงต้องน้อยกว่า
การปรบัปรุง 

 
7. สรปุผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานวิจัยโครงงานอุตสาหกรรมครัง้นี้
ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากโรงงานผูผ้ลติพลูเล่ย ์ซึง่หวัขอ้
ที่ด าเนินงานคือ เพื่อปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบพูล
เล่ย์รถยนต์เพื่อป้องกนัไม่ให้พูลเล่ย ์ที่มขีนาดและความ
สงูเกนิก าหนดหลุดไปยงักระบวนการถดัไปโดยใชเ้ทคนิค
ป้องกันความผิดพลาด Poka-Yoke ส าหรับตรวจจับ
ชิ้นงานเสยีโดยใช้แนวทางของเครื่องมือคุณภาพทัง้  7 
ชนิดและหลักการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและ
ผลกระทบเข้ามาช่วย ในการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาซึง่เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการด าเนินการ
ในการปรบัปรุงกระบวนตรวจสอบพูลเล่ย์รถยนต์ ด้วย
ตนเองเป็นการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม
คุณภาพในการผลติใหก้บัสถานประกอบการ โดยเน้นถึง
การด าเนินงานด้านคุณภาพให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
เพื่อเป็นการลดตน้ทุน ลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการผลติ
และเพื่อคุณภาพของตวัผลติภณัฑ์ ส าหรบัรายละเอยีดใน
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การด าเนินงานนัน้เริม่จากการระบุปัญหาโดยพจิารณาถงึ
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการ และเมื่อน า
จ านวนของเสยีทัง้หมดในช่วงการเกบ็ขอ้มูลมาแยกออก
ตามประเภทของงานจะพบว่าในกระบวนการผลิตของ
ไลน์  TIR-A มีจ านวนของเสียมากที่สุดและจากการ
วเิคราะหท์ัง้หมดจะพบว่าปัญหาที่ของเสยีหลุดที่มขีนาด
และความสงูเกนิหลุดไปยงักระบวนการชุบสมีากทีส่ดุ  
ท าการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบพูลเล่ย์
รถยนต์ด้วยการเพิม่อุปกรณ์ป้องกนัพูลเล่ยท์ีม่ขีนาดและ
ความสูงเกินที่ก าหนดโดยใช้เทคนิคการป้องกันความ
ผดิพลาด Poka-Yoke เป็นหลกัและไดท้ดลองผลติชิน้งาน
ของไลน์  TIR-A ชื่อ Part 087FX32B00 ที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 86.1±0.5 มม. สูง 39.63+2.0 มม. เป็น
จ านวน 3,000 ตัว ผลที่ออกมาคือ ของเสยีที่หลุดไปยัง
กระบวนการชุบสีในเดือน  August ลดลงจาก 0.99% 
เหลอื 0% คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตแ์ลว้สามารถลดไดถ้งึ 100% 
จากอตัราของเสยีเดมิ ถา้ผลติงานเดอืนละ   3,000 ชิน้ มี
ต้นทุนผลิตอยู่ที่ 70 บาทต่อชิ้น คิดเป็น 210,000 บาท
ก่อนปรบัปรุงทีข่องเสยีทีห่ลุดไปยงักระบวนการชุบส ี629 
ตวั จะมมีูลค่าความสญูเสยีเท่ากบั 44,030 บาท และหลงั
ติดตั ้งอุปกรณ์ เพิ่ม เติมมีไม่มีของเสียที่ห ลุดไปยัง
กระบวนการชุบสีอีกเลยคิดเป็นมูลค่าของเสียลดลง 
44,030 บาท ต่อเดอืน คดิเป็นรายปี 528,360 บาทต่อปี 
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ความสมัพนัธข์องความล้าและความเครียดทางจิตใจกบัการทดสอบสตรปู 2 วิธี 

Relationships of Fatigue and Mental Stress with Stroop test 2 Methods 
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บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาความสมัพนัธข์องความลา้และความเครยีดทางจติใจ ดว้ยวธิกีารทดสอบสตรูป
ทัง้รูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษในโทรศพัทเ์คลื่อนที ่กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ยนิสติ
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสตรูปในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงันัน้ การเลอืกใชว้ธิกีาร
ใดวธิกีารหนึ่งสามารถน าไปใชใ้นการประเมนิระดบัความลา้และความเครยีดทางจติใจได ้  
ค าหลกั  การทดสอบสตรปู, ความลา้ และ ความเครยีดทางจติใจ 

 
Abstract 
The purpose of this research was to find the relationships between fatigue and mental stress with Stroop 
color test in both Thai and English formats. The participants were 60 students at University of Phayao. 
Research result indicated that negative correlation between Stroop color test in Thai format and English 
format could be established with the statistical significance at the .01 level. Also, these two methods gave 
the corresponding results. Therefore, both English and Thai version of Stroop color test can be applied to 
evaluate fatigue and mental stress level. 
 
Keywords:  Stroop test, Fatigue and Mental Stress  
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1. บทน า 
 การทดสอบสตรปู (Stroop Color-Word test) เป็นที่
รูจ้กักนัดทีางดา้นวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ
ทางความคิด (Cognitive Science) และขยายวงกว้าง
มากขึน้ในดา้นจติวทิยา [1] การทดสอบสตรูปไดร้บัความ
สนใจจากหลากหลายสาเหตุ เช่น (1) มีความน่าเชื่อถือ 
(2) มคีวามสามารถวดัความแตกต่างของแต่ละบุคคล จาก
ผลการปฏิบตัิงานหรอืค่าของสตรูป (3) มีความสมัพนัธ์
กบัเครื่องมอืวดัอื่นๆ ทางด้านจติวทิยาที่มคีวามซบัซ้อน 
[2]  
 จุดก า เนิ ดของการทดสอบ สต รูป  เริ่ม ต้ น ใน
หอ้งทดลองทางจติวทิยาแห่งแรกในเมอืงไลป์ซกิ ประเทศ
เยอรมนี เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดย Wilhelm Wundt ได้ให้
ค าแนะน ากับนักศึกษาของเขาคนหนึ่ ง  คือ James 
McKeen Cattell ที่ ก าลังท าการศึกษ าวิจัย ในระดับ
ปรญิญาเอก โดยศกึษาความเรว็สมัพทัธ์ของการอ่านชื่อ
ของสี (Color-naming) และการอ่านค าของสี (Word-
naming) ซึ่ งสรุป ได้ว่า การอ่านชื่ อของสีจะใช้เวลา
มากกว่าการอ่านค าของส ี[3] จากแนวคดินี้ John Ridley 
Stroop นักจติวทิยาชาวอเมรกินั ได้ท าการทดสอบหลาย 
ๆ รปูแบบ ซึง่ไดม้กีารสรา้งสิง่กระตุน้ขึน้มา 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
1) ชื่อของสีที่ปรากฏในหมึกด า, 2) ชื่อของสีในหมึกที่
แตกต่างจากตัวของสี และ 3) สีที่ก าหนดอยู่ ในรูป
สีเ่หลีย่มจตุัรสั [4] ซึง่ไดส้รุปออกมา ดงัรปู 

 
รปูที ่1 ผลการทดสอบของ Stroop 

อา้งองิจาก :  http://www.whatispsychology.biz/the-stroop-
effect-experiment-00048 

 

 โดยผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะท าการอ่านชื่อของสโีดย
ที่ใช้หมึกสีอื่นเขียน (เช่น ถ้าค าว่า "ม่วง" เขียนด้วย
ตัวอักษรสแีดง จะต้องพูดว่า "สแีดง" แทนที่จะเป็น "สี
ม่วง") กลายเป็นการทดสอบที่ใช้เวลานานที่สุด หาก
อธบิายด้วยระบบทางเดนิประสาท (Pathway) ที่มคีวาม

แตกต่างกนั โดยการทดสอบสตรปูท าใหท้างเดนิประสาท 
2 เส้น มีการท างานขึ้นพร้อมกัน (เส้นทางการอ่านค า 
และเส้นทางการอ่านสี) ซึ่งทางเดินประสาทที่มีความ
แขง็แกร่งกว่าไปตอบสนองแทนทางเดนิทีอ่่อนแอกว่า [5] 
การทดสอบสตรปูจงึกลายเป็นทีย่อมรบั และเป็นทีรู่จ้กักนั
อย่างดใีนการศกึษาทางดา้นการแสดงออกทางพฤตกิรรม
ของมนุษย์ (Automatic Behavior) เมื่อเกิดสภาวะทาง
อ า รม ณ์  (Emotion) ต่ า งๆ  เช่ น  ก า ร เกิ ด ส ภ าว ะ
ความเครียด หรือ ความล้า [6] จนกลายเป็น “ตัววัด
มาตรฐาน (Gold standard)” [7] ที่ได้รบัความนิยมอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งบทความต้นฉบับ (Original Paper) ถูก
น าไปอ้างอิงทัง้ด้านการทดลองทางจิตวิทยา, ด้านการ
ทดลองทางคลินิกและด้านผลกระทบจากการใช้ยา 
รวมกนักว่า 700 ครัง้ [8] ซึ่งได้ถูกน ามาแปลเป็นภาษา
ต่างๆ มากมาย รวมถงึการปรบัรูปแบบด้านการประเมนิ
ด้ วย  ปั จจุบัน  การทดสอบสต รูป ได้ พัฒ นาลงใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (SmartPhone) [9] 
โดย Encephal App. - Stroop Test เป็นหนึ่งในผูพ้ฒันา
การทดสอบสตรูปในรปูแบบของสมารต์โฟน ซึง่ไดร้บัการ
แปลเป็นภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ, อารบิก, เยอรมัน, 
อนิโดนีเซยี, โปรตุเกส, จนี, สเปน, ไทย ฯลฯ [10]  
 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึสนใจน าวธิกีารทดสอบสตรูป 2 วธิ ี
ใน 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่ ง มี
ผลกระทบทางด้านปัจจัยของการแปลข้ามวัฒนธรรม 
รวมถึงผลทดสอบที่มีต่อระดบัความเครยีดและความล้า 
เน่ืองจาก การทดสอบสตรูปเป็นการประเมนิสมรรถภาพ
ทางระบบประสาท (neurophysiologic) [11] อีกประการ
หนึ่งดว้ย  
  
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่ อห าความสัมพันธ์ค วามแตก ต่างของ
สมรรถภาพทางระบบประสาท (ความเครยีด และความ
ล้า) ตามการครอบง าทางภาษา (ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย)  
 2.2 เพื่ อห าความสัมพันธ์ค วามแตก ต่าง ของ
สมรรถภาพทางระบบประสาทตามรูปแบบการประเมิน
ของสตรปูใน 2 วธิกีาร 
 
3. อปุกรณ์และวิธีการด าเนินการ 
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 แบบสอบถามระดบัความเครียดและความล้าเป็น
การประเมินเชิงจิตวิสยั (Subjective assessment) และ
เครื่องวดัการตอบสนองทางระบบประสาทสัง่การต่อสิง่
กระตุ้นด้วยวธิกีารทดสอบสตรูป (Stroop color task) ใน
โท รศัพท์ เคลื่ อนที่ เป็ นการป ระเมิน เชิ งวัต ถุ วิสัย 
(Objective assessment) โดยมรีปูแบบการทดลอง ดงัรปู 
1st test 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rest    

 
 
 
 

 
 
2nd test 
 
 
 
 

 
 
 

รปูที ่2 แสดงกระบวนการรปูแบบการทดลอง 
 

 3.1 แบบสอบถาม The Single – Item Measure of 
Stress Symptoms เป็นแบบสอบถามความเครยีดทีม่กีาร
พัฒนาในปี ค.ศ. 1970 บนพื้นฐานในการคัดกรองและ
ตรวจสอบสุขภาพจติเชงิคลนิิกซึ่งสามารถทดสอบได้ทัง้
ในผู้ป่วยและผู้มีสุขภาพปกติ โดยมีข้อค าถามเพียงข้อ
เดยีว ซึง่มคี่าสหสมัพนัธ ์(Correlation) กบัแบบประเมนิที่
ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลถงึ 4 แบบสอบถาม (MBI, 
GHQ, SF-36 และ GHQ) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 

[12] โดยจะมคี าถามว่า “คุณรูส้กึเครยีดในระดบัใด?” ซึ่ง
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นค าถามที่ใช้มาตราส่วน
แบบลเิคริท์ (Likert Scale) 5 ระดบั ที่ก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ตัง้แต่ “ไม่มคีวามเครยีดเลย” จนถึง “มรีะดบั
ความเครยีดมากทีสุ่ด” เพื่อใชใ้นการคดักรองบุคคล หรอื
การประเมนิในการศกึษาประชากรโดยทัว่ไป [13]  
 3.2 แบบสอบถาม A One – Item Fatigue Scale 
(OIFS) ซึ่งเป็นแบบสอบถามความลา้ที่มคี่าความเชื่อมัน่
สู ง  (Reliability, r = 0 .8 8 ) แ ล ะค่ า สห สัม พั น ธ์ กั บ
แบบทดสอบ Fatigue Symptom Inventory (FSI) และ 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–
Fatigue Scale (FACIT-F) ในระดับสูง (Correlation = 
0.87 และ 0.75 ตามล าดบั) [14] โดยจะใชค้ าถามว่า “คุณ
รู้สกึมีความล้าในระดบัใด?” มีระดบัคะแนนตัง้แต่ 0 ถึง 
10 คอื ระดบัไม่มคีวามลา้ให ้0 คะแนน, ความลา้ในระดบั
อ่อน คะแนนอยู่ระหว่าง 1–3, ความลา้ในระดบัปานกลาง 
คะแนนอยู่ระหว่าง 4–6 และความล้าในระดับรุนแรง 
คะแนนอยู่ระหว่าง 7–10 
 3.3 เครื่องวดัการตอบสนองทางระบบประสาทสัง่
การต่อสิง่กระตุ้นดว้ยวธิกีารทดสอบสตรูป (Stroop color 
task) รูปแบบที ่1 (ภาษาไทย) ในโทรศพัท์เคลื่อนที ่โดย
มคี่าการประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ 1) “Off” จะเป็น
การกระตุน้ดว้ยสญัลกัษณ์ ‘###’ แสดงใหเ้หน็เป็นสแีดง สี
เขยีว หรอืน ้าเงนิ ทลีะหนึ่งครัง้ และ 2) “On” จะเป็นการ
กระตุ้นด้วยค า โดยค าที่ปรากฏ คือ “แดง” “เขยีว” หรือ 
“น ้ าเงิน” แต่สีของหมึกที่ใช้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับ
ความหมายของค าซึ่งต้องตอบให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
หากตอบผดิ จะต้องเริม่ท าชุดแบบทดสอบนัน้ใหม่ โดยมี
รปูแบบ [15] ดงัรปู 
 

     
รปูที ่3 ชุดการทดสอบสตรปูของ Encephal App. 

  

 โดยวิธีการทดสอบสตรูปในรูปแบบนี้  มีค่าความ

การประเมินทางจิต
วิสยั 

- แบบสอบถาม
ความเครยีด 
- แบบสอบถามความลา้ 

การประเมินทางวตัถวิุสยั 
- การทดสอบสตรปู รปูแบบ
ที1่ 
- การทดสอบสตรปู รปูแบบ
ที2่ 

การประเมินทางจิตวิสยั 
- แบบสอบถามความเครยีด 
- แบบสอบถามความลา้ 

การประเมินทางจิต
วิสยั 

- แบบสอบถาม
ความเครยีด 
- แบบสอบถามความลา้ 

การประเมินทางวตัถวิุสยั 
- การทดสอบสตรปู รปูแบบ
ที2่ 
- การทดสอบสตรปู รปูแบบ
ที1่ 

พกั 1 นาที 
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เชื่อมัน่อยู่ในระดบัสงู (Intraclass Coefficient, 0.83) และ
มีค่าAUC (Area Under ROC Curve) อยู่ที่ 0.88 ในคน
ปกต ิ[16] นอกจากนี้ นพ.ธรีนันท ์สรรพจติ และคณะ ได้
ท าการพฒันาโปรแกรมในรูปแบบภาษาไทยโดยท าการ
ทดสอบกับคนไทย  มีค่ า  AUC อยู่ ที่  0.90 (83 .7% 
sensitivity และ 79.1% specificity) [17]   
 3.4 เครื่องวดัการตอบสนองทางระบบประสาทสัง่
การต่อสิง่กระตุ้นดว้ยวธิกีารทดสอบสตรูป (Stroop color 
task) รูปแบบที่ 2 (ภาษาองักฤษ) ในโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
โดยน าการทดสอบสตรูปทีเ่รยีกว่า “ค ากระตุ้น (Stimulus 
Word)” ซึ่งค ากระตุ้นจะปรากฏในสีที่เหมือนกัน หรือ
แตกต่างกนั ตัวอย่าง เช่น เมื่อค าว่า “Red” ในสีน ้าเงิน
ปรากฏขึ้น ผู้ตอบจะต้องเลือกค าว่า ‘BLUE’ ในรายการ
ค าตอบ การทดสอบสตรปูนี้จะมทีัง้หมด 6 ส ีไดแ้ก่ สแีดง
, สีน ้ าเงิน, สีเหลือง, สีส้ม, สีเขียว และสีด า โดยการ
ทดสอบจะท าทัง้หมด 4 รอบ รอบละ 30 ครัง้ ทัง้หมด 
120 ครัง้ [18] ดงัรปู 

   
รปูที ่4 ชุดการทดสอบสตรปูของ Stroop Effect App. 

 

 ซึ่งค่าที่ใช้ในการประเมินผล คอื ค่าความสามารถ 
(Performance) ซึ่งจะค านวณโดยใช้เวลาการตอบสนอง
โดยเฉลีย่ (Average response time) รวมกบัอตัรารอ้ยละ
ของการตอบผิด  (Percentage of Incorrect) ซึ่ งการ
ค านวณหาค่าความสามารถ โดยใชส้มการ (1)  
 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = (2 − 𝛽 −

𝑡

𝑇
) (1) 

โดยให ้ค่า ß คอื อตัรารอ้ยละของการตอบผดิ 
 ค่า t คอื เวลาการตอบสนองโดยเฉลีย่ 
 ค่า T คอื เวลาของการตอบสนองมากทีส่ดุ  
 
4. ผลการทดลอง  
  
 ผูว้จิยัไดท้ าการสุม่ตวัอย่างการทดลองจากนิสติคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 60 คน 

เป็นผู้ท าการทดสอบ โดยแบ่งเป็นเพศชาย 30 คน และ
เพศหญิง 30 คน โดยมลีกัษณะทางกายภาพ ดงัที่แสดง
ในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ลกัษณะทางกายภาพของผูเ้ขา้ร่วมท าการทดลอง 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

X̄ ± SD 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

อายุ (ปี) 20.0±1.41 20.8±1.19 20.4±1.35 
น ้าหนกั (กโิลกรมั) 64.3±11.30 51.3± 8.48 57.8±11.90 
ส่วนสงู 
(เซนตเิมตร) 

167.0±18.80 160.0±6.35 163.0±14.40 

*หมายเหตุ X̄ คอืค่าเฉลีย่ และ SD คอืสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

 ในส่ วนของข้อมู ลค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ค่ าความ
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที่สมัพนัธ์ (Paired Sample 
t-test) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าจากการทดสอบสตรปูแบบที ่1 
และแบบที ่2 ระหว่างการทดสอบครัง้ที ่1 กบัการทดสอบ
ครัง้ที่ 2 รวมทัง้ค่าระดบัความเครยีดและระดบัความล้า 
ระหว่างการทดสอบครัง้ที ่1 กบัการทดสอบครัง้ที ่2, การ
ทดสอบครัง้ที ่1 กบัระยะพกั และการทดสอบครัง้ที ่2 กบั
ระยะพกั ดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D.) และค่า 
Paired t-test ของระดับความเครียด , ความล้า และค่าจากการ
ทดสอบสตรปูทัง้ 2 วธิ ีระหว่างการทดสอบครัง้ที ่1, 2 และระยะพกั  

 ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 Pair t-test 

ระดบัความเครยีด 
ระดบัความลา้ 
ค่าสตรปู แบบที ่1 
ค่าสตรปู แบบที ่2 

2.05±1.17 
3.37±2.34 

135.10±18.63 
0.66±0.07 

2.60±1.26 
4.25±2.23 

141.33±17.74 
0.72±0.09 

3.26** 
2.67** 
2.51** 
4.01** 

 ครัง้ท่ี 1 ระยะพกั Pair t-test 

ระดบัความเครยีด 
ระดบัความลา้ 

2.05±1.17 
3.37±2.34 

2.21±1.18 
3.88±2.78 

0.96 
1.30 

 ครัง้ท่ี 2 ระยะพกั Pair t-test 

ระดบัความเครยีด 
ระดบัความลา้ 

2.60±1.26 
4.25±2.23 

2.21±1.18 
3.88±2.78 

2.05* 
0.99 

*p <.05, **p <.01 
 

 จากตารางที่ 2 ระดบัความเครียด, ระดบัความล้า 
และค่าจากการทดสอบสตรูปทัง้ 2 รูปแบบ ระหว่างการ
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ทดสอบครัง้ที ่1 กบัการทดสอบครัง้ที ่2 มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 และระดบัความเครยีด
ระหว่างการทดสอบครัง้ที ่2 กบัระยะพกั มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 โดยค่าเฉลี่ยของทัง้
ระดบัความเครยีด, ระดบัความลา้ และค่าจากการทดสอบ
สตรปูทัง้ 2 รปูแบบ มอีตัราเพิม่ขึน้ การทดสอบครัง้ที ่1 > 
ระยะพกั และ ระยะพกั > การทดสอบครัง้ที ่2 
 

ตารางที ่3 สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Person’s Product Moment 
Coefficient) ของค่าจากการทดสอบสตรูปแบบที่ 1 และ แบบที่ 2 
ระหว่าง การทดสอบครัง้ที ่1 กบั การทดสอบครัง้ที ่2  

Person’s 
Coefficient 

สตรปูแบบที1่ 
ทดสอบครัง้

ที1่ 

สตรปูแบบที2่ 
ทดสอบครัง้ที1่ 

สตรปูแบบที1่ 
ทดสอบครัง้ที2่ 

สตรปูแบบที2่ 
ทดสอบครัง้ที2่ 

สตรปูแบบที1่ 
ทดสอบครัง้ที1่ – -.529(**) .444(**) -.311(*) 

สตรปูแบบที2่ 
ทดสอบครัง้ที1่ -.529(**) – -171 .143 

สตรปูแบบที1่ 
ทดสอบครัง้ที2่ .444(**) -171 – -.467(**) 

สตรปูแบบที2่ 
ทดสอบครัง้ที2่ -.311(*) .143 -.467(**) – 

*p <.05, **p <.01 
 

 จากตารางที่ 3 ค่าจากการทดสอบสตรูปแบบที่ 1 
และแบบที่  2 มีสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์  (Person’s 
Product Moment Coefficient) ระหว่างการทดสอบครัง้ที ่
1 และครัง้ที่  2 เชิงลบอยู่ ในระดับปานกลาง (r=0.53, 
r=0.48 ตามล าดบั) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบสตรูปแบบที่ 1 
ระหว่างการทดสอบครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 และการทดสอบ
สตรูปแบบที่ 2 ระหว่างการทดสอบครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 
มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Person’s Product Moment 
Coefficient) เชิงบวกอยู่ที่  0.44 และ 0.14 ตามล าดับ 
โดยการทดสอบ 
สตรูปแบบที่ 1 ระหว่างการทดสอบครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 
มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดวัย 
 
5. สรปุผล 
 ระดบัความเครยีด, ระดบัความล้า และค่าจากการ

ทดสอบสตรูปทัง้ 2 รูปแบบ ระหว่างการทดสอบครัง้ที่ 1 
กับการทดสอบครัง้ที่  2 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ .01 และระดบัความเครยีดระหว่าง
การทดสอบครัง้ที ่2 กบัระยะพกั มคีวามแตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 เป็นการบ่งบอกว่า การทดสอบ
ของสตรูปสามารถก่อ ให้ เกิดความ เครียดอย่ างมี
ประสทิธภิาพ [19] แม้จะมรีะยะพกัระกว่างการทดลองที ่
1 และการทดลองที ่2 กต็าม 
 ค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์  (Person’s Product 
Moment Coefficient) ของการทดสอบสตรูปแบบที่ 1 
และ 2 เพื่อหาว่า เครื่องมือมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน 
จะต้องมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป [20] 
แม้ผลการทดลองจะมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ไม่ถึง 
0.70 แต่กม็คีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นผลมาจากความเครยีดที่เพิม่มากขึ้น 
ท าให้ผลการปฏิบตัิงานลดลง และมีประสทิธิภาพต ่าลง 
[21] 
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บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิ เปรยีบเทยีบ และหาความสมัพนัธข์องความลา้และความเครยีดทางจติใจ
ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีการทดสอบ สตรูปรูปแบบภาษาไทยใน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มจี านวน 60 คน ซึง่ท าการประเมนิก่อนและหลงัการสอบ
กลางภาค ในรายวชิาวสัดุวศิวกรรม ผลการวจิยัพบว่า หลงัการสอบกลางภาคนิสติคณะวศิวกรรมศาสตรม์รีะดบั
ความลา้และความเครยีดทางจติใจลดลง และผลการทดสอบสตรปูกล็ดลงดว้ยเช่นกนั นอกจากนี้ ระดบัความลา้และ
ความเครยีดทางจติใจมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
ค าหลกั  นิสติคณะวศิวกรรมศาสตร,์ ความลา้ และ ความเครยีดทางจติใจ 

 
Abstract 
The purpose of this research was to evaluate, compare and find the relationship between fatigue and 
mental stress of engineering students at University of Phayao by using Thai-Encephal application in 
smartphone. The 60 student participants were evaluated before and after midterm testing for Engineering 
Material course. Research result indicated that fatigue and mental stress after midterm were decrease, 
the result of Thai-Encephal application in smartphone was also decrease after midterm testing. Then, the 
positive correlation between fatigue and mental stress could be established with the statistical 
significance at the .01 level.  
Keywords:  Engineering Students, Fatigue and Mental Stress 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันความเครียดของคนเราเพิ่มสูงขึ้นมาก จะ
เหน็ไดว้่ามขี่าวเหตุการณ์ที่สะเทอืนใจจากการหนีปัญหา
หรอืหนีจากความเครยีดต่าง ๆ อย่างผดิวธิมีากขึน้อย่าง
เห็นได้ชัดตามหน้าหนังสือพิมพ์ ตัวอย่างที่มาของ
ความเครียด อาทิเช่น เกิดความผิดหวงัจากการเรียน 
สอบไม่ผ่าน สอบเขา้มหาวทิยาลยัไม่ได ้ความคาดหวงัที่
สู ง เกิ น ค วาม ส าม ารถ  [1] แ ต่ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษ า ใน
ระดับอุดมศึกษายงัไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ จงึก่อให้เกิด
ความรู้สกึขดัแย้งในใจ ซึ่งส่งผลต่อการศึกษาเรียนรู้จน
กลายเป็นสาเหตุส าคญัของความเครยีด ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปรบัตวั และปัญหาทางดา้นการเรยีน [2] การเรยีน
ในระดับอุดมศึกษากลายเป็นช่ วงวัยที่ สร้างระบบ
กระบวนการคดิทีจ่ะต้องมกีารพฒันาความสามารถให้ได้
ในเชงินามธรรม ท าใหผู้ท้ีก่ าลงัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา
ตอ้งมกีารปรบัตวัใหเ้หมาะสมต่อช่วงวยัทีเ่ปลีย่นผ่าน ซึง่
มีผลต่อภาวะความเครียด อีกประการหนึ่ งด้วย [3] 
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่แวดล้อมตวัผู้ที่ศึกษา
เอง ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางสงัคม เศรษฐกิจ ครอบครวั 
และกลุ่มเพื่อน รวมทัง้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคล
ระดบัต่างๆ ความคาดหวงัในตนเองและครอบครวั ฯลฯ ก็
สามารถเป็นตวัเสรมิใหเ้กดิภาวะเครยีดไดเ้ช่นกนั [4]  
 นักจติวทิยา Dr.Hans Selye ผู้คดิค้นทฤษฏ ีSelye 
Stress Theory กล่าวว่า ความเครียดมีล าดับการเกิดที่
แน่นอน เพื่อกระตุ้นใหร้่างกายปรบัตวัต่อเหตุทีก่่อให้เกดิ
ความเครียด ซึ่ ง เรียกล าดับอาการนี้ ว่ า GAS หรือ 
General Adaptation Syndrome มีทัง้หมด 3 ระยะ [5] 
ไดแ้ก่  
 1) ระดบัตื่นตวั (Alarm stage) เป็นอาการทีร่่างกาย
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ท าใหเ้กดิความเครยีด โดยสมองส่วน
ข อ ง  Hypothalamus ก็ จ ะ ห ลั ่ง ส า ร  Corticotropin–
Releasing Factor (CRF) ซึ่งไปกระตุ้น Norepinephrine 
ที่ Locus coeruleus ในก้านสมองของระบบประสาทซิม
พาเทตกิ (Sympathetic nervous system) ท าให้ร่างกาย
อยู่ในสภาพเตรยีมพรอ้ม  
 2) ร ะดับ ต่ อ ต้ าน  (Resistant stage) เป็ น ก า ร
ตอบสนองของร่างกายที่เพิม่ระดบัขึน้ เพื่อพยายามต่อสู้
กบัเหตุปัจจยัที่เข้ามาคุกคาม ท าให้อาการตื่นตัวค่อยๆ 

หายไป ร่างกายจะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัความเครยีดที่
เกดิขึน้ 
 3.) ระดบัอ่อนเพลยี (Exhaustion stage) เป็นระยะ
ที่ร่างกายยอมแพ้ต่อความเครยีดที่เกดิขึ้น เนื่องมาจาก 
Corticosteroids ซึ่งจะส่งผลไปกดภูมิคุ้มกันต่อระบบ 
Lymphoreticular ร่วมกับมีการหลัง่ฮอร์โมนกระตุ้น
ภูมคิุม้กนั และเมื่อความเครยีดยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 
ร่างกายกจ็ะเกดิการตอบสนองดว้ยการกดการท างานของ
ภูมคิุม้กนั (Immunosuppression) เกดิความเสีย่งต่อการ
ติดเชื้อและการเกิดโรค หรืออาจมีการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมอันเนื่ องมาจากความเครียดที่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่และบุคลิกภาพที่
เปลี่ยนไป [6] ซึ่งหากร่างกายยังคงอยู่ในสภาพเช่นนี้
ต่อไป ร่างกายก็อาจเกิดภาวะอาการที่เรียกว่า อาการ
หมดแรงจูงใจ (Burn-out) ซึ่งเป็นสภาวะของการหมด
แรงจงูใจในการท างาน เกดิความเบื่อหน่าย รูส้กึอ่อนลา้ มี
ความรู้สึก ไม่ อยากกระท ากิจกรรม ใดๆ เลย  โดย 
Grandjean E., 1988 ได้เสนอแบบจ าลอง เพื่ออธิบาย
ปัจจยัความเครยีดทีก่ระท าต่อคน จากรูปถงัความเครยีด
สะสม ดังรูปที่  1 ซึ่งอธิบายได้ว่า ภาระงานต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในแต่ละวนั มนัจะสะสมอยู่ในรูปแบบความเครยีด
เหมอืนน ้าที่อยู่ในถงั โดยเรยีกระดบัน ้านี้ว่า ระดบัความ
ลา้ (Fatigue level) [7]  

 
รปูที ่1 ปัจจยัหลากหลายทีท่ าใหเ้กดิความเครยีดและสะสมลงถงั 

(ดดัแปลงจาก Grandjean E., 1988 ) 
 

 นอกจากนี้  Pulat B.M., 1992 ยังให้ความเห็น
ระหว่างผลกระทบจากความเครยีด (Stress) กบัผลการ
ปฏบิตัิงานหรอืความสามารถ (Performance) ซึง่อธบิาย
ได้ว่า ผลการปฏบิตัิงานจะต ่าเมื่อมคีวามเครยีดน้อย ท า
ใหเ้กดิความเบื่อหน่ายและอาจมอีาการง่วงเกดิขึน้ แต่เมื่อ
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ความเครยีดเพิม่ขึน้ความสามารถหรอืผลการปฏบิตังิานก็
จะเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อมีภาระงานที่ เพิ่มขึ้น จนเกิน
ความสามารถกจ็ะมปีระสทิธภิาพต ่าลงจากความเครยีด
เพิม่มากขึน้ [8] จากขอ้ความดงักล่าวนี้ มคีวามสอดคลอ้ง
กบัหลกัการทีว่่า เมื่อมคีวามลา้เกดิขึน้ปฏกิริยิาตอบสนอง
จะลดลง [9] และเครื่องวัดปฏิกิริยาการตอบสนอง 
(Reaction time test) โดยใช้เครื่องมือวดัสตรูป (Stroop 
color task) ก็เป็นเครื่องมือการทดสอบทางทักษะพิสยั 
(Psychomotor) ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า รค ว บ คุ ม ก า ร
ประมวลผลทางความคดิ (Cognitive control) ซึง่จะมกีาร
เปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดสภาวะของความล้า ความเครียด 
หรือสภาวะอื่นๆ ทางอารมณ์ (Emotion) ได้ [10] [11] 
โดยในปัจจุบนั ยงัไม่มีการรายงานระหว่างผลปฏิกิรยิา
ตอบสนองทางระบบประสาทสัง่การที่มีต่อสิ่งกระตุ้น 
(Psychomotor response, Reaction time) กั บ ร ะ ดั บ
ความเครยีด และความลา้ของคนไทย  
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อประเมนิและเปรยีบเทยีบระดบัความเครยีด
ก่อนและหลงัการสอบ 
 2.2 เพื่อประเมนิและเปรยีบเทยีบระดบัความลา้ก่อน
และหลงัการสอบ 
 2.3 เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างปฏกิริยิาตอบสนอง
ทางระบบประสาทสัง่การที่มีต่อสิ่งกระตุ้นกับระดับ
ความเครยีดและความลา้ 
3. อปุกณ์และวิธีการด าเนินการ 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง 
(Quasi Experimental Research) โดยใช้แบบสอบถาม
ระดบัความเครยีดและความลา้ซึง่เป็นการประเมนิเชงิจติ
วิสัย (Subjective assessment) และเครื่องวัดปฏิกิริยา
การตอบสนองด้วยวิธีการทดสอบสตรูป (Stroop color 
task) รูปแบบภาษาไทยในโทรศพัท์เคลื่อนที ่ซึง่เป็นการ
ประเมนิเชงิวตัถุวสิยั (Objective assessment) ไดด้งันี้  
 3.1 แบบสอบถาม The Single – Item Measure of 
Stress Symptoms เป็นแบบสอบถามความเครยีดทีม่กีาร
พัฒนาในปี ค.ศ. 1970 บนพื้นฐานในการคัดกรองและ
ตรวจสอบสุขภาพจติเชงิคลนิิกซึ่งสามารถทดสอบได้ทัง้
ในผู้ป่วยและผู้มีสุขภาพปกติ โดยมีข้อค าถามเพียงข้อ
เดยีว ซึง่มคี่าสหสมัพนัธ ์(Correlation) กบัแบบประเมนิที่
ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลถงึ 4 แบบสอบถาม (MBI, 

GHQ, SF-36 และ GHQ) อย่างนัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
[12] โดยจะมคี าถามว่า “คุณรูส้กึเครยีดในระดบัใด?” ซึ่ง
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นค าถามที่ใช้มาตราส่วน
แบบลเิคริท์ (Likert Scale) 5 ระดบั ที่ก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ตัง้แต่ “ไม่มคีวามเครยีดเลย” จนถึง “มรีะดบั
ความเครยีดมากทีสุ่ด” เพื่อใชใ้นการคดักรองบุคคล หรอื
การประเมนิในการศกึษาประชากรโดยทัว่ไป [13]  
 3.2 แบบสอบถาม A One – Item Fatigue Scale 
(OIFS) ซึ่งเป็นแบบสอบถามความลา้ที่มคี่าความเชื่อมัน่
สู ง  (Reliability, r = 0 .8 8 ) แ ล ะค่ า สห สัม พั น ธ์ กั บ
แบบทดสอบ Fatigue Symptom Inventory (FSI) และ 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–
Fatigue Scale (FACIT-F) ในระดับสูง (Correlation = 
0.87 และ 0.75 ตามล าดบั) [14] โดยจะใชค้ าถามว่า “คุณ
รู้สกึมีความล้าในระดบัใด?” มีระดบัคะแนนตัง้แต่ 0 ถึง 
10 คอื ระดบัไม่มคีวามลา้ให ้0 คะแนน, ความลา้ในระดบั
อ่อน คะแนนอยู่ระหว่าง 1–3, ความลา้ในระดบัปานกลาง 
คะแนนอยู่ระหว่าง 4–6 และความล้าในระดับรุนแรง 
คะแนนอยู่ระหว่าง 7–10 
 3.3 เครื่องวดัการตอบสนองด้วยวธิีการทดสอบสต
รปู (Stroop color task) ซึง่เป็นการทดสอบความเรว็ของ
ระบบความคดิ (Cognitive) กบัชุดการน าเสนอ ด้วยการ
จบัเวลาในการตอบต่อความหมายของส ีเช่น แดง เขยีว 
น ้าเงนิ และในบางครัง้สขีองหมกึจะไม่ตรงกบัความหมาย 
ท าใหผู้ท้ดสอบจะตอ้งใชเ้วลานานขึน้ในการตอบ เพราะสี
ของหมกึจะรบกวนความเขา้ใจ ท าใหต้้องใชเ้วลามากขึน้ 
[15][16] ดงัรปู 

   
รปูที ่2 ชุดการน าเสนอของการทดสอบสตรปู (Stroop color task) 

 
   โดยวธิกีารทดสอบสตรปูในรปูแบบนี้ มคี่าความ
เชื่อมัน่อยู่ในระดบัสงู (Intraclass Coefficient, 0.83) และ
มคี่า AUC (Area Under ROC Curve) อยู่ที่ 0.88 ในคน
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ปกต ิ[17] นอกจากนี้ นพ.ธรีนันท ์สรรพจติ และคณะ ได้
ท าการพฒันาโปรแกรมในรูปแบบภาษาไทยโดยท าการ
ท ด ส อ บ กั บ ค น ไ ท ย  มี ค่ า  AUC อ ยู่ ที่  0.90 
(83.7%sensitivity และ 79.1% specificity) [18]  
 
4. ผลการทดลอง  
 ผูว้จิยัไดท้ าการสุม่ตวัอย่างการทดลองจากนิสติคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา ชัน้ปีที่ 2 ที่ก าลงั
ศกึษาในปีการศกึษา 2559 จ านวน 60 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 30 คน และเพศหญิง 30 คน โดยใช้วิธีการจ าลอง
ภาระงาน (Simulation Work-load) ที่สามารถก่อให้เกิด
ความเครยีดและความล้า จากการสอบกลางภาค (Mid-
term) ในรายวชิา วสัดุวศิวกรรม (Material Engineering) 
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะท าการทดสอบความเครยีดและ
ความลา้ด้วยแบบสอบถามแล้วจงึท าการทดสอบด้วยวธิี
สตรปู ก่อนและหลงัการสอบกลางภาค ดงัตาราง 
ตารางที ่1 ลกัษณะทางกายภาพของผูเ้ขา้ร่วมท าการทดลอง 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

X̄ ± SD 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

อายุ (ปี) 19.8±0.57 19.8±0.55 19.7±0.55 
น ้าหนกั (กโิลกรมั) 65.6±17.57 54.5± 7.81 60.0±14.59 
ส่วนสงู 
(เซนตเิมตร) 

173.1±5.84 163.9±7.20 168.5±7.99 

*หมายเหตุ X̄ คอืค่าเฉลีย่ และ SD คอืสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที ่2 ระดับความเครียด , ระดับความล้า และค่าจากการ
ทดสอบสตรูป ทัง้ก่อนและหลังการสอบกลางภาค รวมทัง้ ค่า 
Paired t-test 

 ก่อนสอบ หลงัสอบ Paired t-test 

เพศชาย 
ระดบัความเครยีด 
ระดบัความลา้ 
ค่าสตรปู (sec.) 

 
2.83±0.99 
4.97±2.23 

95.71±25.46 

 
2.63±1.03 
4.53±2.37 

93.82±20.36 

 
1.18 
1.04 
0.75 

เพศหญิง 
ระดบัความเครยีด 
ระดบัความลา้ 
ค่าสตรปู (sec.) 

 
3.40±0.89 
5.43±1.83 

100.56±27.83 

 
2.90±1.32 
4.83±2.02 

96.93±28.65 

 
2.10* 
1.14 
1.31 

 ก่อนสอบ หลงัสอบ Paired t-test 

รวม 
ระดบัความเครยีด 
ระดบัความลา้ 

 
3.12±0.98 
5.20±2.04 

 
2.77±1.18 
4.68±2.19 

 
2.39* 
1.55 

ค่าสตรปู (sec.) 98.13±26.56 95.37±24.69 1.50 

*p <.05 
 

  จากตารางที่ 2 ระดบัความเครียด, ระดบัความล้า 
และค่าจากการทดสอบสตรูปก่อนสอบกลางภาค มีค่า
ม ากกว่ าห ลังสอบกลางภ าค  แ ต่ มี เพี ย งค่ าระดับ
ความเครยีดเท่านัน้ ทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ .05 หากน าค่าเฉลี่ยของระดับความเครียด 
ระดบัความล้า และค่าจากการทดสอบสตรูประหว่างเพศ
ชายและหญิง มาท าการทดสอบค่า Independent t-test 
จะไดค้่าดงัตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ค่า Independent t-test ระดบัความเครยีด ระดบัความ
ลา้ และค่าจากการทดสอบสตรปู ระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิ ทัง้
ก่อนและหลงัการสอบกลางภาค 
ค่า t-test ก่อนสอบ หลงัสอบ 

ระดบัความเครยีด 
ระดบัความลา้ 
ค่าสตรปู (sec.) 

2.33* 
0.88 
0.70 

0.87 
0.53 
0.48 

*p <.05 
 

 จากตารางที ่3 พบว่า มเีพยีงระดบัความเครยีดก่อน
สอบกลางภาคเท่านัน้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05  
 

ตารางที ่4 สมัประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment 
Coefficient) ของระดบัความเครยีด, ระดบัความลา้ และค่าจากการ
ทดสอบสตรปู  
Pearson’s 
Coefficient 

ระดบั
ความเครียด 

ระดบั 
ความล้า 

ค่าสตรปู 

ระดบั
ความเครียด 

– 0.700(**) -.168 

ระดบั 
ความล้า 

0.700(**) – -.038 

ค่าสตรปู -.168 -.038 – 

**p <.01 
 จากตารางที่ 4 ค่าระดบัความเครยีดและความลา้มี
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment 
Coefficient) เชิงบวกอยู่ ในระดับสูง  (r=0.7) อย่ างมี
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นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 ส่วนค่าระดบัความเครยีด
และความลา้กบัค่าจากการทดสอบสตรูปมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์ชงิลบที ่0.168 และ 0.038 ตามล าดบั 
 
5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ระดบัความเครียดของนิสติก่อน
และห ลังการสอบกลางภ าคอยู่ ที่  3.12 และ 2.77 
ตามล าดบั โดยระดบัความเครยีดก่อนการสอบจะมคี่าสูง
กว่าหลงัการสอบ และมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติิทีร่ะดบั .05 รวมถึงระดบัความลา้และค่าของสต
รปูอกีดว้ย โดยมสีาเหตุเน่ืองจาก ความกงัวลของนิสติทีม่ี
ต่อการสอบและเมื่อผ่านพ้นการสอบไปแล้ว ความวติก
กงัวล (Anxiety) ดงักล่าวนี้ก็จะลดระดบัลง แม้ว่าความ
วติกกงัวลจะไม่มคีวามสามารถลดทอนระบบกระบวนการ
ทางความคดิเหมอืนกบัภาระงาน (Workload) แต่กแ็สดง
ถงึผลกระทบทีม่ต่ีอความเครยีด [19] โดยการทดลองของ 
Skosnik P. D. et. al., 2000 ได้ท าการวดัระดบัฮอรโ์มน
ความเครยีด ซึง่ไดอ้ธบิายว่า ลกัษณะของผูป่้วยทีม่คีวาม
วติกกงัวลและผูป่้วยทีม่คีวามเครยีดจะมกีระบวนการทาง
สรีรวิทยา และการแสดงพฤติกรรมที่คล้ายคลงึกนั [20] 
เน่ืองจาก ความวติกกงัวลจะไปกระตุ้นความเครยีด [19] 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Ashcraft M. H., 
2002 ทีพ่บว่า เมื่อมคีวามกงัวลทีเ่พิม่สงูขึน้ประสทิธภิาพ
ของหน่วยความจ า (Working memory Capacity) จะ
ลดลงซึง่ส่งผลให้เวลาในการตอบสนอง (Reaction time) 
และเกิดความผิดพลาด (Error) เพิ่มมากขึ้นด้วย [21] 
หากพิจารณาระดบัน ้าหนักความสมัพนัธ์ (Determining 
the strength of the relationship) ตามค าแนะน าของ 
Cohen (1988) โดย ค่า r = 0.10 – 0.29 จะอยู่ในระดบั
น้อย, ค่า r = 0.30 – 0.49 อยู่ในระดบัปานกลาง และ ค่า 
r = 0.50 – 1.00 อยู่ในระดับมาก [22] ซึ่งสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ของระดบัความเครยีดและความลา้กบัค่าการ
ทดสอบสตรูปจะอยู่ที่ -0.168 และ -0.38 ตามล าดบั แม้
ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิแต่จะเหน็ว่า
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบในระดบัน้อย 
 นอกจากนี้ ผลการทดลองนี้ยงัพบความแตกต่างทาง
เพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สลกัษณ์ กลัน่สุวรรณ (2542) อีกประการ
หนึ่งดว้ย  
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การจ าลองพลศาสตรอ์คัคีภยัและการอพยพหนีไฟ : กรณีศึกษาอาคาร
เรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

The Simulation of Fire Dynamics and Evacuations: A Case Study of a 
Secondary School Building 
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บทคดัยอ่ 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเป็นการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟด้ว ยโปรแกรม FDS (Fire 
Dynamics Simulator) ในอาคารเรยีนแบบ324ล./55-ข ซึง่เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ สงู 4 ชัน้ ทีม่ขีนาดกวา้ง 
13.5 เมตร ยาว 80.0 เมตร สูง 18.35 เมตร มีบันได 2บันไดซึ่งอยู่คนละฝัง่ของอาคาร ไม่มีการติดตัง้ระบบ
ดบัเพลงิอตัโนมตั ิซึง่เป็นอาคารเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีก่่อสรา้งในหลายโรงเรยีนของประเทศไทย การจ าลองแบ่ง
ออกเป็น 2 เหตุการณ์ ซึ่งไดก้ าหนดพืน้ทีข่องการเกดิเพลงิไหมโ้ดยอ้างองิจาก NFPA 101 ซึง่เหตุการณ์แรกเกดิ
เพลงิไหม้บรเิวณห้องเรยีนขนาดใหญ่บรเิวณชัน้ 4 ซึ่งติดอยู่กบับนัไดทางฝัง่ซ้ายของอาคาร และเหตุการณ์ที่ 2 
เกดิเพลงิไหม้บรเิวณคอมพวิเตอรใ์นห้องเรยีนขนาดใหญ่บรเิวณชัน้ 3 ซึ่งติดอยู่กบับนัไดทางฝัง่ขวาของอาคาร 
โดยการวจิยัครัง้นี้มนี าค่าความเรว็ลมมาเป็นปัจจยัเสรมิในศกึษาซึง่ผลการทดลองพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบอุณหภูมิ
ที่เครื่องมือ (Thermocouple) ตรวจจับได้ในโปรแกรม FDS กับระยะเวลาในการอพยพหนีไฟจากโปรแกรม 
Pathfinder นัน้ไม่มผีูใ้ชง้านอาคารเสยีชวีติ  
ค าหลกัพลศาสตรอ์คัคภียั อพยพหนีไฟอาคารเรยีนมธัยมศกึษา 
 
Abstract 
This study was a simulation of fire dynamics and evacuation with the FDS program (Fire Dynamics 
Simulator) in the 324-L / 55-B building, a 4-storey reinforced concrete building with a width of 13.5 
meters, 80.0 meters in length and 18.35 meters in height. There are two stairs on each side of the 
building. No automatic fire suppression systems are installed. This is a secondary school building which 
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constructed in many schools in Thailand. The simulation has 2 cases. The area of fire has been 
designated by NFPA 101, the first event: a large classroom fire on the 4th floor, which was attached to 
the stairs on the left side of the building. And Event 2: a fire in a large computer classroom on the third 
floor, next to the stairs on the right side of the building, The wind velocity is added as a factor in the 
study. The results showed that. When comparing the Thermocouple detected in the FDS program with 
the evacuation from the Pathfinder program, no occupants of the building died. 
Keywords: Fire Dynamic Simulation, Fire Evacuation, Secondary School Building 
 
1. บทน า 
 เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนที่พบเห็นกันบ่อยใน
ปัจจุบัน สาเหตุนัน้เกิดจากการกระท าของมนุษย์โดยที่
ตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจโดยสิง่ต่างๆ เหล่านี้ล้วนท าให้เกดิการ
บาดเจบ็และสูญเสยีชีวติอนัเนื่องมาจากความร้อน เกิด
ความเสยีหายแก่ทรพัย์สิน ซึ่งผลกระทบที่เกดิขึน้นัน้จะ
สะท้อนไปยังโรงเรียนว่ามีความปลอดภัยมากน้อย
เพยีงใดเมื่อต้องส่งบุตรหลานไปศกึษาทีโ่รงเรยีนแห่งนัน้ 
ทัง้นี้กข็ ึน้อยู่กบัออกแบบโครงสรา้งอาคารเรยีนต่างๆว่ามี
การค านึงถึงความปลอดภัย มาตรฐานการป้องกนัด้าน
อัคคีภัยที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไว้อย่างไรบ้าง เมื่อมี
เหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นนัน้ทางโรงเรียนจะสามารถ
อพยพนักเรยีนและบุคคลากรทีอ่ยู่ในอาคารเรยีนออกมา
ยงัสถานทีป่ลอดภยัไดท้นัเวลาหรอืไม่  
 นอกจากกฎหมายควบคุมอาคารฉบับต่างๆที่ใช้
บงัคับส าหรบัอาคารแต่ละประเภทแล้วหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคภียัอื่นๆ ที่ใช้ใน
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมนัน้เป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ก าหนดระยะในการสญัจรต่างๆ ของอาคารแต่ละประเภท
นั ้นต้องมีจ านวนหรือระยะเท่าใดจึงจะเพียงพอและ
เหมาะสมปลอดภัยต่อจ านวนผู้ที่ใช้สถานที่นัน้ๆ ซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆที่ความส าคญัต่อการออกแบบอาคาร 
ส าหรบัโรงเรยีนกเ็ช่นเดยีวกนั ที่ผูท้ี่ออกแบบจ าเป็นต้อง
น ากฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาใช้ในการ
ออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเวลาที่เกดิเหตุ
เพลงิไหมจ้ าเป็นต้องมกีารอพยพของนกัเรยีนจ านวนมาก
จะสามารถอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยและ
ทนัเวลา 
 ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการด้านการป้องกัน ระงับ
อคัคีภัยและการอพยพหนีไฟได้มีการพัฒนาโปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พื่อใชจ้ าลองสถานการณ์กรณีเกดิเหตุเพลงิ

ไหม้และการอพยพหนีไฟ โดยน าข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มา
ศกึษาและวเิคราะห ์ซึง่มคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบั  
 ดังนั ้น ในการวิจัยครัง้ นี้ มีค วามสนใจที่ จ ะน า
โปรแกรมสร้างภาพจ าลองเสมือนจริงด้านพลศาสตร์
อัคคีภัย (fire dynamic simulator; FDS) และโปรแกรม 
Pathfinder มาประยุกตใ์นการสรา้งแบบจ าลองการอพยพ
ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาออกจากอาคารเรยีน 4 ชัน้ 
อาคารเรยีนที่สนใจเป็นแบบอาคารเรยีน 324ล./55-ข ซึ่ง
เป็นอาคารเรยีนที่อาจได้รบัผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 จ านวน 22 
จงัหวัดทัว่ประเทศไทย เพื่อศึกษาลักษณะของอาคาร
เรียนดังกล่าวว่ามีผลต่อการอพยพหนีไฟของนักเรียน
กรณีเกิดเหตุมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะท าให้สามารถ
คาดการณ์ระยะเวลาที่ ใช้ในการอพยพหนีไฟอย่าง
ปลอดภยั รวมถงึทราบจุดทีเ่ป็นปัญหาในการอพยพทีต่อ้ง
ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิด
ความปลอดภยัต่อนกัเรยีนมากทีส่ดุ 
 
2. โปรแกรมท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยั 
 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ได้น าโปรแกรมสร้างภาพ
จ าลองเสมือนจรงิด้านพลศาสตร์อคัคีภัย (fire dynamic 
simulator; FDS) แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม  Pathfinderม า
ท าการศึกษาโดยโปรแกรม FDS เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน
การจ าลองสถานการณ์เพลงิไหม ้จะใชใ้นการค านวณและ
แก้สมการการเคลื่ อนที่ของของไหล  (CFD) และมี
โปรแกรม Smoke view เป็นโปรแกรมที่คลา้ยคลงึกนัซึ่ง
เขียนมาจากภาษา C/open GL โดยจะแสดงผลการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรม FDS, CFD และ 
CFAST ในขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งในการแสดงผลของ FDS 
นัน้จะออกมาในลกัษณะเป็นภาพการเคลื่อนไหวแบบ 3 
มติ ิ[1] 
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 สว่นโปรแกรม Pathfinder เป็นโปรแกรมทีใ่ชใ้นการ
จ าลองการอพยพ แบบ ใหม่  ที่ ได้มีก ารพัฒ นาให้
แบบจ าลองสามารถเคลื่อนทีใ่นการอพยพไดอ้ย่างอสิระ มี
การแสดงผลข้อมูลต่างๆเป็นกราฟ ซึ่งระยะเวลาในการ
อพยพจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้งานอาคารคนสุดท้ายอพยพ
ออกจากอาคารเสร็จสิ้น นอกจากนี้การแสดงผลมีทัง้
รูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการ
เคลื่อนทีข่องคนอพยพจรงิ[2] 
 
3. วิธีการวิจยั 
3.1แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยั 
 แบบอาคารที่น ามาใช้ในการจ าลองสถานการณ์
เพลงิไหม้และการอพยพหนีไฟนัน้ เป็นแบบของอาคาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรม
กรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในบริเวณ
อาจได้รบัผลกระทบจากแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2550 จ านวน  22 จงัหวดั โดยลกัษณะอาคารเรยีน 
324ล./55-ข เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชัน้
อาคารมีขนาดกว้าง 13.5 เมตร ยาว 80.0 เมตร สูง 
18.35 เมตร โดยชัน้พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นโถงโล่งสงู และชัน้ 
2-4 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นห้องเรียน มีระเบียงทางเดินเข้า
พื้นที่ห้องเรียน มีอาคารนี้มีทางเข้าออกทางด้านหน้า
อาคารสู่ทางสาธารณะ 2 ทางที่ชัน้ล่างสุด มบีนัไดขึน้ลง 
ซึง่ใชง้านปกต ิ2 บนัได ไม่มบีนัไดทีใ่ช้เฉพาะการอพยพ
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน ซึง่ในการศกึษางานวจิยัครัง้นี้ไดท้ า
การสร้างแบบจ าลองอาคารดงักล่าวด้วยโปรแกรมFDS 
และโปรแกรม Pathfinder ดงัรปูที ่1-6ตามล าดบั 
 

รปูที ่1 แสดงแบบจ าลองอาคาร 3 มติ ิดว้ยโปรแกรม FDS 
 
 

 
รปูที ่2 แสดงต าแหน่งการตดิตัง้อุปกรณ์วดัความสงูของชัน้ควนั

(Smoke Layer Height) และวดัอุณหภมูขิองชัน้ควนั 
(Thermocouple) 

 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่3 แสดงแบบจ าลองอาคาร ดว้ยโปรแกรม Pathfinder (ชัน้ 1) 
 

 
รปูที ่4 แสดงแบบจ าลองอาคาร ดว้ยโปรแกรม Pathfinder (ชัน้ 2) 
 

 
รปูที ่5 แสดงแบบจ าลองอาคาร ดว้ยโปรแกรม Pathfinder(ชัน้ 3) 

 

 
รปูที ่6 แสดงแบบจ าลองอาคาร ดว้ยโปรแกรม Pathfinder (ชัน้ 4) 

พื้นท่ีโถงโล่ง 

ห้องเรียนขนาดปกติ 8 ห้อง 

ห้องเรียนขนาดปกติ 6ห้อง 

ห้องเรียนขนาดปกติ 6ห้อง 
ห้องเรียน 
ขนาดพิเศษ 

ห้องเรียน 
ขนาดพิเศษ 

ห้องเรียน 
ขนาดพิเศษ 

ห้องเรียน 
ขนาดพิเศษ 
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3.2การค านวณผูใ้ช้งานอาคาร 
 การค านวณจ านวนผูใ้ชง้านอาคารในการศกึษาครัง้
มกีารค านวณจ านวนผูใ้ชง้านอาคารตามมาตรฐาน NFPA 
101, Life Safety Code [3] ดงัแสดงในสมการที ่(1) 
 
 Gross Area Occupancy Load =  Gross Area(1) 

                  Occupancy Load Factor 
  

 ค่ าความจุผู้ ใช้อาคารเป็นค่ าที่ น ามาค านวณ 
วเิคราะห์ในการก าหนดจ านวนผูใ้ช้งานอาคาร ซึ่งอา้งองิ
จากมาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code การศกึษา
งานวิจัยในครัง้นี้  พื้นที่ใช้งานชัน้ 1 เป็นโถงโล่ง มีค่า
ความจุผู้ใช้อาคาร เท่ากับ 9.3 ตารางเมตรต่อคน และ
พืน้ทีใ่ชง้านชัน้ 2-4 มลีกัษณะเป็นหอ้งเรยีน (Classroom) 
โดยค่าความจุผู้ใช้อาคารเท่ากบั 1.9 ตารางเมตรต่อคน 
ซึ่งสามารถค านวณหาจ านวนผู้ใช้งานอาคารสูงสุด
ค านวณตามมาตรฐาน NFPA 101 เท่ากบั 1,105 คน 
 
3.3หลกัเกณฑม์าตรฐานด้านความปลอดภยัในการ
จ าลองพลศาสตรอ์คัคีภยั 
 ในการจ าลองพลศาสตรอ์คัคภียัดว้ยโปรแกรม FDS 
นัน้จะมเีกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัทีก่ าหนดไวเ้พื่อให้
เกดิความปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร โดยจะใชห้ลกัเกณฑ ์[4] 
ดงันี้ 
 - ความสูงของชัน้ควันจะต้องไม่ต ่ากว่า 2.5 เมตร 
ซึง่ในการสรา้งแบบจ าลองนัน้จะมกีารติดตัง้อุปกรณ์เพื่อ
วดัความสูงของชัน้ควัน เรียกว่า Smoke Layer Height 
โดยจะตดิตัง้ทีเ่สน้ทางหนีไฟและสว่นประกอบของอาคาร 
ซึง่ก าหนดระยะห่างทีเ่หมาะสม 

- อุณหภูมขิองชัน้ควนัที่เกิดขึ้นสูงสุดจะต้องไม่เกิน 
200 องศาเซลเซียส โดยในการตรวจจบัอุณหภูมิจะท า
การติดตัง้อุปกรณ์ เรียกว่า Thermocouple ซึ่งมีการ
ก าหนดระยะที่ เหมาะสมเช่นเดียวกับ Smoke Layer 
Height 

 
3.4 การออกแบบการจ าลองสถานการณ์ท่ีศึกษา 
 ใน ก ารอ อก แบ บก ารจ า ลอ งสถ าน ก ารณ์ ที่
ท าการศึกษานัน้ จะอ้างอิงจากมาตรฐาน NFPA 101, 
Life Safety Code ซึ่งในการศึกษาครัง้นี้มีการจ าลอง

สถานการณ์ 2 เหตุการณ์ รายละเอยีดดงัตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 แสดงรายละเอยีดการจ าลองสถานการณ์ 

เหตุการณ์ เชือ้เพลงิ ขนาด
ของไฟ 

ความเรว็
ลม 

เหตุการณ์ที ่1 เกดิเพลงิ
ไหมบ้รเิวณหอ้งเรยีน
ขนาดใหญ่บรเิวณชัน้ 4 
ซึง่ตดิอยู่กบับนัไดทาง
ฝัง่ซา้ยของอาคารประตู
ทุกหอ้ง เปิด-ปิดตาม
การใชง้าน เสน้ทางหนี

ไฟใชง้านไดป้กต ิ

โต๊ะ
นกัเรยีน
(ไม)้ 

27.72 
kW 

13.83 m/s 
[5] 

เหตุการณ์ที ่2 เกดิเพลงิ
ไหมค้อมพวิเตอรใ์น
หอ้งเรยีนขนาดใหญ่
บรเิวณชัน้ 3 ซึง่ตดิอยู่
กบับนัไดทางฝัง่ขวาของ

อาคาร ประตูหอ้ง
ภายในอาคารปิด

ทัง้หมด 

จอคอม 
พวิเตอร์
ท าจาก 
โพลสีไต
รนี 

210 
kW [4] 

13.83 m/s 

 
4. ผล 
 จากการรนัโปรแกรมการจ าลองการอพยพหนีไฟ
Pathfinder ในทัง้ 2 กรณีนัน้ พบว่า เหตุการณ์ที่ 1 และ 
เหตุการณ์ที่ 2 ใช้ระยะเวลาในการอพยพผู้ใช้งานอาคาร
ออกจากอาคารทัง้สิน้ 6.30 นาทตีามรปูที ่7 
  

 
รปูที ่7แสดงการระยะเวลาสิน้สุดในการอพยพ เหตุการณ์ที ่1 และ

เหตุการณ์ที ่2 
 เมื่อน าระยะเวลาการอพยพหนีไฟของผูใ้ชง้าน
อาคารมาเทยีบกบัผลของการจ าลองพลศาสตรอ์คัคภียั
ดว้ยโปรแกรม FDS ซึง่ค่าทีน่ ามาเทยีบนัน้คอื ค่า
อุณหภูมทิีอุ่ปกรณ์ตรวจจบัอุณหภูม ิ (Thermocouple) 
สามารถตรวจจบัได ้พบว่า 
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 เหตุการณ์ที ่ 1 บรเิวณหอ้งตน้เพลงิ (ชัน้ 4) ความ
สงูของชัน้ควนัทีอุ่ปกรณ์ตรวจจบัไดน้ัน้ไม่ต ่ากว่า
หลกัเกณฑม์าตรฐานดา้นความปลอดภยัในการจ าลอง
พลศาสตรอ์คัคภียัก าหนด คอื 2.5 เมตร และในสว่น
อุณหภูมขิองชัน้ควนัทีเ่กดิขึน้นัน้อุณหภูมไิม่มกีาร
เปลีย่นแปลง 
 เหตุการณ์ที ่2 บรเิวณหอ้งตน้เพลงิ (ชัน้ 3) มคีวาม
สงูของชัน้ควนัต ่ากว่าหลกัเกณฑม์าตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัในการจ าลองพลศาสตรอ์คัคภียัก าหนด คอื 2.5 
เมตร ในช่วง วนิาททีี ่100 เป็นตน้ไป ตามรปูที ่8-11 
 

 
รปูที ่8 แสดงความสงูของชัน้ควนัทีS่moke Layer Height วดัไดใ้น

ต าแหน่งที ่1 ของหอ้งตน้เพลงิ 
 

 
รปูที ่9 แสดงความสงูของชัน้ควนัทีS่moke Layer Height วดัไดใ้น

ต าแหน่งที ่2ของหอ้งตน้เพลงิ (ใกลต้น้เพลงิทีสุ่ด) 
 

 
รปูที ่10 แสดงความสงูของชัน้ควนัทีS่moke Layer Height วดัได้

ในต าแหน่งที ่4 ของหอ้งตน้เพลงิ (ใกลต้น้เพลงิทีสุ่ด) 

 
รปูที ่11แสดงความสงูของชัน้ควนัทีS่moke Layer Height วดัไดใ้น

ต าแหน่งที ่1ของหอ้งดา้นบนของหอ้งตน้เพลงิ (ชัน้4) 
  
 จากรปูที ่9-11 นัน้ จะเหน็ไดว้่าความสงูของชัน้ควนั
ทีS่moke Layer Height วดัไดต้ัง้แต่วนิาททีี ่100 เป็นต้น
ไป บรเิวณหอ้งต้นเพลงิ (ชัน้ 3) และหอ้งดา้นบนของหอ้ง
ตน้เพลงิ (ชัน้ 4) มตี าแหน่งทีต่ ่ากว่า 2.5 เมตร ซึง่เป็นค่า
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการจ าลองพลศาสตร์
อคัคภียั โดยบางช่วงเวลาความสงูทีว่ดัไดเ้พยีง 0.5 เมตร 
 ในส่วนของอุณหภูมขิองชัน้ควนัทีเ่กดิขึน้นัน้จะต้อง
มีสูงสุดไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการจ าลองพลศาสตร์
อัคคีภัยจากการรันโปรแกรมพบว่าอุณหภูมิที่สูงสุดที่
อุปกรณ์สามารถตรวจจบัไดค้อื 58 องศาเซลเซยีส และใน
ทุกบรเิวณภายในอาคารไม่มตี าแหน่งที่อุณหภูมขิองชัน้
ควนัสงูกว่า 200 องศาเซลเซยีสตามรปูที ่12 
 

 
รปูที ่12แสดงอุณหภมูขิองชัน้ควนัทีT่hermocouple วดัไดใ้น

ต าแหน่งที ่2 ของหอ้งตน้เพลงิ (ใกลต้น้เพลงิทีสุ่ด) 
 
 เมื่อน าผลการรันโปรแกรม FDS และ โปรแกรม 
Pathfinder มาเปรียบเทียบกันในวินาทีที่ 100 ผู้ใช้งาน
อาคารสามารถอพยพออกจากบรเิวณทีม่คีวามสงูของชัน้
ควนัต ่ากว่ามาตรฐานไดท้นัเวลา ตามรปูที ่13 



การประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชยีงใหม ่

1864 

 

 
รปูที ่13 แสดงการอพยพหนีไฟของผูใ้ชง้านอาคารใชช้ว่งวนิาททีี ่

100 
 
5. สรปุและข้อเสนอแนะ 
 จากวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้คือการ
เปรยีบเทยีบระยะเวลาในการอพยพของผู้ใช้งานอาคาร 
จ าก โป รแ ก รม Pathfinderกั บ อุ ณ ห ภู มิ ที่ อุ ป ก ร ณ์ 
(Thermocouple) ตรวจจบัได ้จากการจ าลองสถานการณ์
เพลิงไหม้ด้วยโปรแกรม  FDSภายในอาคารโรงเรียน
มธัยมศกึษานัน้ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอพยพของผู้ใช้งาน
อาคารคอื 6.30 นาท ีในขณะทีอุ่ณหภูมสิงูสุดของชัน้ควนั
ทีต่รวจจบัได ้คอื 58 องศาเซลเชยีส และความสงูของชัน้
ควนั (Smoke layer height) ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานดา้น
ความปลอดภัยในการจ าลองพลศาสตร์อคัคีภัยก าหนด
ในช่วงวนิาททีี ่100 เป็นต้นไป เพราะฉะนัน้ จงึสรุปไดว้่า 
ผูใ้ชง้านอาคารสามารถอพยพออกจากอาคารได้ทนัเวลา
อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งานอาคารมากขึน้ควรปรบัปรุงอาคารเรยีนดงักล่าว
ตามมาตรฐาน NFPA เช่น การติดตัง้ระบบแจ้งเหตุเพลงิ
ไหม,้ การตดิตัง้ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิรวมถงึการตดิตัง้
การตดิตัง้ป้ายสญัลกัษณ์ทางหนีไฟ 
 นอกจากนี้งานวจิยัในครัง้นี้เป็นการด าเนินการวจิยั
เบื้องต้นโดยยังไม่มีการทดสอบสมมติฐาน เพื่ อให้
ผ ลก ารวิจัย มีค วาม น่ า เชื่ อ ถื อม ากกว่ า เดิม  ค ว ร
ท าการศกึษา ทดสอบสมมตฐิานทางสถิติโดยใชส้ถติิเชงิ
อนุมานในการยนืยนัผลการทดลอง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลติภาพการผลิตในสายการประกอบ ผลิตภัณฑ์พัดลม รุ่น IF610-A โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันทางโรงงานมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 150 หน่วย/วัน 
แต่ทางลูกค้ามีความต้องการอยู่ที่ 200 หน่วย/วัน ทางผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาข้ันตอนการท างาน และรอบเวลาการผลิต
ต่อหน่วย เก็บข้อมูลสภาพการท างานปัจจุบันของสายการประกอบ โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหลควบคู่กับแผนภาพการ
ไหล ในการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ พบว่าในสายประกอบมีผลิตภาพแรงงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด มีความสูญเปล่า
ระหว่างกระบวนการ จากนั้นท าการปรับปรุงสายการประกอบใหม่ โดยใช้หลักการของการลดความสูญเปล่า 7 ประการ 
และการจัดสมดุลสายการผลิต จากการปรับปรุงท าให้ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 44 % ส่งผลให้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 150 หน่วย/วัน เป็น 180 หน่วย/วัน (เพิ่ม 20 %) แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ จึงจ าเป็นต้องมี
การท างานล่วงเวลา 1ช่ัวโมง/วัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 200 หน่วย/วัน  
ค าหลัก  ความสูญเปล่า 7 ประการ, การจัดสมดุลสายการผลิต, การปรับปรุงผลิตภาพ 
 
Abstract 
The objective of this research was productivity improvement in the assembly line IF610-A fan 
products. The target is to increase production capacity to meet customer needs. Currently, the plant 
has a capacity of 150 units / day, but the customer needs to be 200 units / day. The researcher is 
conducted a study of the work process and production cycle time to collect the current working 
conditions of the assembly line. We used Flow Process Charts with Flow Diagrams to diagnose cause. 
It was found that in the assembly line, labor productivity was lower than the target. There is a wasted 
in the process. Then improve the assembly line, by applying the 7-Wastes Reduction and line 
balancing. As a result from improvement, productivity increased by 44%, resulting in a capacity 
increase from 150 units / day to 180 units / day (an increase of 20%). But still cannot meet customer 
needs. The overtime is required for one hour / day to meet customer needs 200 units / day. 
Keywords: 7-wastes, line balancing, productivity improvement. 
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1. บทน า 
จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อุตสาหกรรมต่างๆ 

มากมายที่ประสบปัญหาจนกระทั่งปิดตัวลงเอง จึงท าให้มี
การแข่งขันรุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนดที่จะท าให้องค์กรอยู่รอด มีส่วน 
แบ่งการตลาดและการสร้างก าไรให้แก่องค์กร ได้แก่ ต้นทุน
การผลิต คุณภาพ และเวลา ทางผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้อง
มีการจัดการการผลิต เพื่อที่จะน าไปสู่เป้าหมายอันได้แก่ 
ต้นทุนที่ต่ า คุณภาพสูง และระยะเวลาน าสั้น ซึ่งปัจจุบัน
เทคนิคการลดความสูญเปล่า 7 ประการ เป็นวิธีการหนึ่งซึ่ง
ใช้กันแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถลดต้นทุนจากความสูญ
เปล่า ปรับปรุงการไหลของงานให้เกิดความต่อเนื่อง ลดการ
เคลื่อนย้ายหรือการขนส่งให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสดุ ลดกระบวนการ
ที่ซ้ าซ้อน และเพิ่มความหลากหลายในความสามารถของการ
ผลิต ให้ผลิตผลิตภัณฑ์ความต้องการของลูกค้า 

ในกรณีศึกษาของโรงงานตัวอย่างที่ เป็นโรงงานผลิตพัด
ลมอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นพัดลมโครงโลหะ 
เช่น พัดลม FF, พัดลม BF, พัดลม AF, พัดลม DCF พัดลม RF, 
พัดลม FMA และพัดลม SF ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์พัดลมรุ่น 
IF610-A  มียอดการผลิตสูง แต่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้ เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีความสูญเปล่า
ในการขนย้ายช้ินส่วนระหว่างกระบวนการ การไหลของงานไม่
ต่อเนื่อง มีการท างานซ้ าซ้อน ภาระการท างานไม่สม่ าเสมอ ซึ่ง
ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าเป้าหมาย จึงต้องปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหม่ โดยใช้เทคนิคการลดความสูญเปล่า 7 
ประการ มาใช้เพื่อเพิ่มก าลังการผลิต เพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด  
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ความสูญเปล่า 7 ประการ (7-wastes) ได้แก่ [1] [2] 

1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป  
2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง  
3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนสง่  
4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลือ่นไหว  

5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต  
6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย  
7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย  

2.2 การสร้างสมดุลสายการผลิต (Line Balancing)  
 เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของระบบการผลิตแบบดึง การ
สร้างสมดุลสายการผลิต คือ กระบวนการกระจายงานให้กับ
พนักงานอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามค่า Takt Time 
ความต้องการของตลาดจะเป็นตัวก าหนดจ านวนและชนิด
ของผลิ ตภัณฑ์ที่ จ ะผลิ ต  เ มื่ อความต้ อ งการ เปลี่ ยน 
สายการผลิตก็ต้องสามารถท าให้สมดุลเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการนั้นได้ เมื่อมีความต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ก็
จะต้องสามารถโยกย้ายคนไปเพิ่มในเซลล์ที่จะมีการผลิต
ผลิตภัณฑ์นั้นได้ เมื่อความต้องการลดลงก็จะใช้คนน้อยลงใน
การควบคุมเซลล์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในปัจจุบัน 
โดยให้ใช้แผนภูมิเปอร์เซนต์ปริมาณงาน (Percent Loading 
Chart) เพื่อท าให้การปฏิบัติการต่างๆ เกิดความสมดุลกัน [3] 
2.3 การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement) 

ผลิตภาพ หรือ อัตราผลผลิต (Productivity) นี้มักจะได้
ยินกันในช่ือเรียกว่า ”การเพิ่มผลผลิต” ซึ่งการเพิ่มผลผลิต 
หมายถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยจิตส านึกเป็นแรงผลักดัน และใช้เทคนิคและเครื่องมือใน
การเพิ่มผลผลิต/ผลิตภาพ (Productivity Techniques and 
Tools) เป็นตัวช่วยให้ประสบความส าเร็จ 

เนื่องจากผลิตภาพคือดัชนีวัดประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร ดังนั้นจึงอาจแสดงในรูปของสมการดังนี้  

 

ผลิตภาพ  
ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่ได้

ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
                (1) 

 
การท าให้อัตราส่วนระหว่างผลผลิตที่ได้จากการผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตให้สูงขึ้นคือ การเพิ่มผลิตภาพ หรือ 
Productivity Improvement นั่น เอง ซึ่ ง เป็นเป้าหมาย
ส าคัญอันหนึ่งในการพัมนาระบบเศรษฐกิจ จึงมีการใช้ค าว่า 
“การเพิ่มผลผลิต” แทนค าว่าผลิตภาพ [4] 
2.4 แผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) 

แผนภูมิกระบวนการผลิต เป็นเครื่องมือช้ินส าคัญที่ใช้ใน



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1867 

 

การบันทึกข้อมูลกระบวนการผลิต หรือวิธีการท างานให้อยู่ใน
ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ละเอียด กระชับ 
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ค าบรรยายและลายเส้นเพื่อบอก
รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต  เพื่อช่วยให้
นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้
อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีสัญลักษณ์มาตรฐานที่มี
การใช้ในแต่ละกิจกรรมมีดังนี้คือ  [5] 
      แทน การปฏิบัติงาน (Operation)   
      แทน การตรวจสอบ (Inspection)  
      แทน การเคลื่อนที ่(Transportation)   
      แทน การรอคอย (Delay)  
      แทน การเก็บ (Storage)   
2.5 แผนภาพการไหล (Flow Diagram) 

การเขียนแผนภาพการไหล คือการจ าลองสถานที่หรือผัง
ของบริเวณที่ท างานพร้อมต าแหน่งของแผนกงานหรือเครื่องจักร
ส าคัญ ๆ ลงในภาพ และแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ย้ายพร้อม
สัญลักษณ์ลงบนผัง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์การ
เคลื่ อนย้ ายของงาน ควบคู่ ไปกับการวิ เคราะห์แผนภูมิ
กระบวนการไหลของงาน (Flow Process Chart) ท าให้การ
วิเคราะห์สามารถเข้าใจและของเห็นภาพสมบูรณ์มากขึ้น [4] 
2.6 หลักการ ECRS 

ECRS หมายถึง เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด 
(Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ 
(Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ECRS เป็น
หลักการง่ายๆ ที่ใช้เป็นเทคนิคการปรับปรุงงานโดยทั่วไป 
โดยใช้ควบคู่กับการลดความเปล่า 7 ประการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นงานใด ซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายๆ 
ดังนี้ [6] [7] 

E = Eliminate คือ การตัดขั้นตอนการท างานท่ีไม่
จ าเป็นในกระบวนการออกไป 

C = Combine คือ การรวมขั้นตอนการท างานเข้า
ด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการท างาน 

R = Rearrange คือ การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม 
S = Simplify คือ ปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้าง

อุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น 
 

3. การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการด าเนินงาน 
3.1 การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 
 โรงงานที่เป็นกรณีศึกษาเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ประเภทพัดลมที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์หลายแบบ
ทางผู้จัยจึงพิจารณาเลือกเป้าหมายมาท าการวิเคราะห์ โดย
พิจารณาจากผลิตภณัฑ์ที่มผีลิตภาพแรงงานต่ า ปริมาณความ
ต้องการสูง และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ จากการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ
ของทางบริษัท พบว่าผลิตภัณฑ์พัดลมรุ่น IF610-A มียอดการ
ผลิตสินค้าต่อเดือนในปี พ.ศ. 2559 ต่ ากว่าปริมาณความ
ต้องการในทุกทุกเดือน ซึ่งเปอร์เซนต์เฉลี่ยยอดการผลิตเทียบ
กับปริมาณความต้องการ มีค่าอยู่ที่ 72.5% - 80.5% ดัง
แสดงกราฟเทียบปริมาณความต้องการและยอดสินค้าที่ผลิต  
ในรูปที่ 1 และจากการศึกษายังพบว่าผลิตภัณฑ์พัดลมรุ่น 
IF610-A มีผลิตภาพแรงงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่ง
จากข้อมูลเป้าหมาย KPI ของสายการประกอบพัดลมรุ่น 
IF610-A ก าหนดไว้ที่ 4.00 หน่วย/ช่ัวโมงแรงงาน แต่จาก
ข้อมูลจะเห็นว่าผลิตภาพแรงงานประจ าเดือนของปี พ.ศ. 
2559 ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยมีความค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.24 – 
3.88 หน่วย/ช่ัวโมงแรงงาน ดังแสดงกราฟแสดงผลิตภาพ
แรงงานประจ าเดือน ในรูปที่ 2  
 ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นว่าบริษัทได้เสียโอกาสในการ
เพิ่มก าไรจากการที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามความ
ต้องการของลูกค้า ทางผู้วิจัยจึงเลือกผลิตภัณฑ์พัดลม รุ่น 
IF610-A โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์ดังแสดงในรูปที่ 3 มาท า
การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และเพิ่ม
ก าลังการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ 
 

 
 

รูปที่ 1 ปริมาณความต้องการและยอดสนิค้าที่ผลิต (ปี พ.ศ. 2559) 
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รูปที่ 2 กราฟแสดงผลิตภาพแรงงานประจ าเดือน (ปี พ.ศ. 2559) 
 

 
 

รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์พัดลม รุ่น IF610-A  
 

3.2 การวิเคราะห์ปัญหา 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์พัดลม รุ่น IF610-A มีขั้นตอนการ

ผลิต และเส้นทางการไหลของงาน ดังแสดงในแผนภูมิ
กระบวนการผลิต (Process Flow Chart) ในรูปที่ 4 โดยมี
ขั้นตอนการประกอบ เริ่มจากการหยิบโครงพัดลมและ
มอเตอร์มาประกอบกัน ในสถานีที่ 1 ประกอบใบพัดและขัน
ล็อคแน่นมอเตอร์ในสถานีที่ 2 ตั้งปรับถ่วงใบพัดให้ได้สมดุล
พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในสถานีที่ 3 ใส่ตะแกรงหน้าพัด
ลม ตกแต่งเก็บรายละเอียดงานพร้อมน าพัดลมใส่กล่องใน
สถานีท่ี 4 และ สถานีที่ 5 น ากล่องรัดสายพร้อมน ากล่องพัด
ลมส าเร็จรูปวางบนพาเลทสินค้าส าเร็จรูป ในสถานีที่ 6 ดัง
แสดงใน Flow Diagram ผลิตภัณฑ์พัดลมรุ่น รุ่น IF610-A ใน
รูปที่ 5 ซึ่งจากการวิเคราะห์ Process Flow Chart และ 
Flow  Diagram พบว่ากระบวนผลิตของผลิตภัณฑ์พัดลมรุ่น 
IF610-A มีการท างานซ้ าซ้อน มีรอบเวลาการท างานรวม 649 
วินาท ีมีการเคลื่อนย้ายช้ินส่วนระหว่างกระบวนการ จ านวน 15 
ขั้นตอน มีเวลาสูญเสียจากการเคลื่อนย้าย 94 วินาที และมี
ระยะทางเคลื่อนย้าย 23.90 เมตร   
 

 
 

รูปที่ 4 Flow Process Chart ผลิตภัณฑ์พัดลมรุ่น รุ่น IF610-A 
 

 
 

รูปที่ 5 Flow Diagram ผลิตภัณฑ์พัดลมรุน่ รุ่น IF610-A 

 
จากนั้นน าข้อมูลการศึกษาเวลาการท างานมาสร้างสมดุล

สายการผลิต โดยใช้แผนภูมิเปอร์เซนต์ปริมาณงาน (percent 
Loading Chart) ดังแสดงการวิเคราะห์ percent Loading 
Chart ในรูปที่ 6  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่สม่ าเสมอ มีการรอคอยงานระหว่างกระบวนการ มีรอบเวลาที่
เป็นคอขวด 168 วินาที มีรอบเวลาของผู้ปฏิบัติงานซึ่งสูงกว่า 
Takt Time 126 วินาที/หน่วย จ านวน 2 สถานี และจากข้อมูล
น ามาค านวณจ านวนพนักงานที่เหมาะสม พบว่าควรใช้จ านวน
พนักงานในการปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน เมื่อเทียบกับจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันมีจ านวน 6 คน ซึ่งมากกว่าจ านวนพนักงาน
ที่เหมาะสม จ านวน 1 คน จึงส่งผลให้สายการประกอบมี
ประสิทธิภาพในการท างานต่ า ท าใหร้อบเวลาการผลิตสูง ซึ่งมีผล
ต่อก าลังการผลิต ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้  
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รูปที่ 6 percent Loading Chart ผลิตภัณฑ์พัดลมรุ่น IF610-A 
 

4. การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง  
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พัดลม 
รุ่น IF610-A ทางผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาโดยการน าเทคนิคการลด
ความสูญเปล่า 7 ประการ มาใช้ในการก าจัดและลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการผลิต ซึ่งมีการจัดตารางวิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุและแนวทางการแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 1 พร้อมกับ
น าหลักการ ECRS มาช่วยเป็นแนวทางในการก าหนดแนว
ทางการแก้ไข  
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

 
  

 จากหัวข้อแนวทางแก้ไขในตารางที่ 1 ทางผู้วิจัยได้ท า
การปรับปรุงสายการผลิตตัวอย่างใหม่ โดยยึดหลักการลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถก าจัดขั้นตอน แกะลัง
กระดาษบรรจุมอเตอร์และการพับลังกระดาษส่งคืนผู้ขายมอ
เมอร์ในสถานีที่ 1 โดยการเปลี่ยนภาชนะบรรจุเป็นกล่อง
พลาสติกมาจากผู้ขาย ก าจัดขั้นตอนการคว้านรูใบพัดเพื่อเอา

สีออกจากรูในสถานีท่ี 2 โดยการจัดท าจิ๊กแก้ไขไม่ให้สีเข้าในรู
ในกระบวนการพ่นสีใบพัด ก าจัดขั้นตอนปอกปลายสายไฟใน
สถานีที่ 3 โดยการให้ผู้ขายปลอกสายไฟมาส าเร็จพร้อมใช้
งาน สามารถลดเวลาในการหยิบช้ินส่วนใบพัด ในสถานีที่ 2 
การหยิบตะแกรง ในสถานีที่ 4 โดยการปรับเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุจากการวางเรียงซ้อนกันในแนวตั้งเป็นวางเรียงใน
แนวนอนง่ายต่อการหยิบใช้ จากนั้นจัดวางผังการท างานใหม่ 
ปรับสถานีงานให้เรียงเป็นเส้นตรงพร้อมกับลดระยะห่าง
ระหว่างสถานีงานลง ให้เหลือระยะเท่ากับพื้นที่วางช้ินงาน 1 
ช้ิน ซึ่งสามารถลดระยะทางระหว่างสถานีงานลงได้จาก 
23.90 เมตร เหลือ 14.60 เมตร ดังแสดงใน Flow Diagram 
แสดงผังการปฏิบัตงานใหม่ ในรูปที่ 7 และจัดสมดุลการผลิต 
เรียบเรียง ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานใหม่ ลดรอบเวลา
การผลิตที่เป็นคอขวดของสถานีที่ 4 เหลือ136 วินาที จาก
เดิม 168 วินาที โดยการแบ่งภาระงานให้กับคนที่มีภาระงาน
น้อยกว่า พร้อมกับก าหนดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน ตาม
ค่าที่ค านวณได้ ดังแสดงในรูปที่ 8 percent Loading Chart 
หลังปรับปรุง สามารถลดขั้นตอนการขนย้ายระหว่างสถานีที่ 
4 และสถานีที่ 5 สามารถยกเลิกขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนระหว่าง
พนักงานคนที่ 4 และพนักงานคนที่5 ที่ท าเหมือนกัน เหลือ
ท าคนเดียว แต่หลังจากการจัดสมดลการผลิตแล้ว สามารถ
ลดรอบเวลาคอขวดลงได้ แต่ยังไม่สามารถท าให้ลดน้อยกว่า 
Takt Time 126 วินาทีได้ เนื่องจากงานที่มีลักษณะต่อเนื่อง 
ยังไม่สามารถแบ่งแยกงานได้ ส่งผลให้เพิ่มยอดการผลิตได้ 
จาก 150 หน่วยต่อวัน เป็น 180 หน่วยต่อวัน ซึ่งยังไม่
ตอบสนองต่อปริมาณที่ต้องการ 200 หน่วยต่อวัน จึง
จ าเป็นต้องมีการท างานล่วงเวลา 1ช่ัวโมงต่อวัน เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 200 หน่วยต่อวัน 
 
 

 
 

รูปที่ 7 Flow Diagram แสดงผังการปฏบิตังานใหม ่
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รูปที่ 8 percent Loading Chart หลังปรับปรุง 
 

5. สรุป 
จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตพัดลม รุ่น IF610-A 

โดยใช้หลักการของการลดความสูญเปล่า 7 ประการ การ
สมดุลสายการผลิต และน าหลักการ ECRS มาช่วยเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้สามารถลดจ านวนพนักงานใน
สายการผลิต จากเดิม 6 คน ลดเหลือ 5 คน ลดรอบเวลาการ
ผลิตคอขวดจากเดิม 168 วินาที  เหลือ136 วินาที ลด
ระยะทางระหว่างสถานีงานจาก 23.90 เมตร เหลือ 14.60 
เมตร สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต จาก 3.41 หน่วยต่อ
ช่ัวโมงแรงงาน เพิ่มขึ้นเป็น 4.91 หน่วยต่อช่ัวโมงแรงงาน ซึ่ง
มากกว่าเป้าหมาย 4.00 หน่วยต่อช่ัวโมงแรงงานที่ตั้งไว้ และ
เพิ่มขึ้น 44 % จากผลิตภาพการผลิตเดิม ส่งผลให้ก าลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 150 หน่วยต่อวัน เป็น 180 หน่วยต่อวัน 
(เพิ่ม 20 %) แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า
ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการท างานล่วงเวลา 1 ช่ัวโมงต่อวัน 
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 200 หน่วยต่อวัน 

จากงานวิจัยนี้พบว่า เมื่อปรับปรุบกระบวนการผลิตด้วยการ
น าหลักการของการลดความสูญเปล่า 7 ประการ และน า
หลักการ ECRS มาช่วยเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วนั้น 
สามารถช่วยลดปัญหาหรือความสูญเสียที่เรามองข้าม ซึ่งท าให้
เห็นได้ว่าการก าจัดหรือลดความสูญเปล่า เพียงเล็กน้อยก็ท าให้ 
สามารถปรับปรุงงานให้ดูดีขึ้นได้อย่างไม่หน้าเช่ือ แต่การ
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการท างานนั้นก็มีผลกระทบต่อยอดการ
ผลิต เพราะผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานในข้ันตอนใหม่และอาจจะมีการต่อต้านในช่วงแรก 
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเกี่ยวกับการน าเทคนิคการปรับปรุง

งานอย่างมีระบบ ให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้
พนักงานได้มีความคิดปรับปรุงพัฒนางาน พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทและ
ตัวพนักงานเองในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดต้นทุนแรงงานในการเปลี่ยนรูปแบบงาน และก าหนดมาตรฐานในการ
เปลี่ยนรูปแบบงานของแผนกเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยได้ศึกษาข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของการเปลี่ยนรูปแบบ
งานในสภาพปัจจุบัน ระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนเครื่องจักร โดยใช้เวลาเป็นจ านวนนาที (Single 
Minute Exchange of Dies; SMED) ผนวกกับเทคนิคการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
ด าเนินงาน ซึ่งก่อนปรับปรุงมีขั้นตอนการท างานการปรับตั้งเตรียมการภายนอก 13 ขั้นตอน และมีขั้นตอนการปรับตั้ง
เตรียมการภายใน 5 ขั้นตอน ส่งผลให้มีขั้นตอนการท างานการปรับตั้งเตรียมการภายนอก 21 ขั้นตอน และมีขั้นตอนการ
ปรับตั้งเตรียมการภายใน 1 ขั้นตอน สามารถลดเวลาได้เฉลี่ย 51.65 นาที คิดเป็นร้อยละ 62.46 ของเวลาที่ลดลง และลด
ต้นทุนแรงงานได้เฉลี่ยทั้งสิ้น 49,371.66 บาทต่อปี  

ค าหลัก  ต้นทุนแรงงาน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  การเปลี่ยนแม่พมิพ์โดยใช้เวลาเป็นจ านวนนาที 

 
Abstract 
This paper aims to study the cost of labor from changing the style. And, determine the standard of the 
working style changing of sewing line in the garment industry. The study was done by searching for data and 
problems related to the working strategy change in a contemporary situation, a brainstorming to solve the 
problems by applying technique of Single Minute Exchange of Dies (SMED) combines improve and solve 
problems solving. Before the improvement, the steps of external adjustment working process were only 13 
steps, and those of the internal one possessed just 5 steps. As a result, the process of preparing the external 
adjustment was, so there has been 21 steps of external adjustment working process and the process of 
setting the first step in the preparation. 1 step for the internal one which. The researchers accomplished to 
reduce the average time used in the working process at 51.65 minutes, which was 62.46 percent of the time 
diminished and this could mitigate the overall average labor cost in the working process to 49,371.66 Baht per 
year. 
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Keywords:  Labor Costs, Garment Industry, Single-Minute Exchange of Die (SMED)  
1. บทน า 

 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ซึ่ ง โครงสร้ างของอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ า ที่มีกระบวนการผลิตเส้นใย 
ปั่นด้าย อุตสาหกรรมกลางน้ าที่มีกระบวนการทอผ้า ถักผ้า 
การฟอก ย้อม ตกแต่งส าเร็จ และอุตสาหกรรมปลายน้ า คือ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งต้องน าวัตถุดิบต่างๆ มาแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้าบุรุษ สตรี ชุดท างาน เสื้อ
ล าลอง หรือผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าการส่งออกที่สูง เป็นแหล่งการจ้างงาน สร้างรายได้ใน
ล าดับต้นๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทย 
 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยโดยสว่นใหญ่ มักเป็นใน
รูปแบบของการรับจ้างผลิต (Original Equipment 
Manufacturer; OEM)หรือการผลิตตามค าสั่งซื้อ ซึ่งมีการ
ผลิตแบบต่อเนื่อง (Flow Shop) [1] แต่ละราย เครื่องจักร
และอุปกรณ์จะถูกวางตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต หรือ
เป็นการวางผังโรงงานตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 
เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ จะมีการจัดวางผัง
เครื่องจักรใหม่ทุกครั้ง อันเนื่องมาจากเครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม เครื่ อ งนุ่ งห่ ม ส่ วนใหญ่คื อ  จั กร เย็บผ้ า
อุตสาหกรรม ซึ่ งมีขนาดไม่ ใหญ่ โตมากนัก สามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก และเมื่อได้ท าการศึกษาในระบบ
การท างานในแผนกต่างๆ พบว่าแผนกเย็บเป็นแผนกที่มี
ปัญหามากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาการท างานของแผนกเย็บ
พบว่าการขึ้นงานใหม่ หรือการเปลี่ยนรูปแบบงานแต่ละครั้ง
ใช้เวลานาน กว่าผลผลิตตัวแรกจะออกมาใช้เวลานานหลาย
ช่ัวโมง เนื่องจากในกระบวนการท างานของพนักงานเป็นการ
ท างานที่ ไม่มีการ เตรียมงานล่วงหน้า  และเมื่ อ เข้ าสู่
กระบวนการท างานจริงส่งผลให้การท างานนั้นเป็นไปอย่าง
เช่ืองช้า ไม่มีงานออกในแต่ละขั้นตอน ท าให้เกิดการรองาน
ของพนักงานซึ่งมีผลต่อเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต และ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพราะสถานประกอบการต้องจ่ายค่าแรง
ตามปกติ แต่พนักงานไม่สามารถผลิตงานออกมาได้ ต้นทุน
ต่อตัวจึงเพ่ิมขึ้น 
 จากปัญหาดังกล่าวหากคณะผู้วิจัยสามารถแก้ไขได้
จะส่งผลให้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตลดลง ท าให้

สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นการ
เพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
โดยได้ศึกษาข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของการเปลี่ยนรูปแบบ
งานในสภาพปัจจุบัน ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้
เทคนิคการเปลี่ยนเครื่องจักรโดยใช้เวลาเป็นจ านวนนาที (Single 
Minute Exchange of Dies; SMED) [2] ผนวกกับเทคนิคการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา และด าเนินการปรับปรุง  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
    การวิจัยในครั้งน้ีศึกษาการลดต้นทุนแรงงานในการเปลี่ยน
รูปแบบงาน และก าหนดมาตรฐานในการเปลี่ยนรูปแบบงาน
ของแผนกเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยได้ศึกษา
ข้อมูลและปัญหาต่ างๆ  ของการเปลี่ ยนรูปแบบงาน 
ดังต่อไปนี้ 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1) ศึกษาวิธีการและกระบวนการท างานในสายการผลิตที่
มีการเปลี่ยนรูปแบบงานในสถานการณ์ การท างานปัจจุบัน 
คือกิจกรรมภายนอกการเปลี่ยนรูปแบบงานและกิจกรรม
ภายในการเปลี่ยนรูปแบบงาน 
    2) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้ใช้เวลาในการ
เปลี่ยนรูปแบบงานเป็นเวลานาน โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยน
แม่พิมพ์โดยใช้เวลาเป็นจ านวนนาที (Single Minute 
Exchange of Dies; SMED) ผนวกกับเทคนิคการปรับปรุง
แก้ไขปัญหา 
 3) น าวิธีการปรับปรุงมาใช้กับงานรูปแบบใหม่/ติดตามผล 
   4) เปรียบเทียบต้นทุนจากการเปลี่ยนรูปแบบงานก่อนและ
หลังการปรับปรุง 
   5) สรุปผล  
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัประกอบด้วย 
 1) วิเคราะห์การท างานด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแม่พิมพ์
โดยใช้เวลาเป็นจ านวนนาที (Single Minute Exchange of 
Dies; SMED)  
 2) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพือ่ใช้เป็นแนวทางใน
การลดเวลา ในการเปลีย่นรูปแบบงานด้วย PDCA A3 
(PDCA A3 Problem Solving Report) [3]  
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3. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสายการผลิตตัวอย่างที่ผลิตเสื้อเช้ิตบุรุษ
และสตรีพบว่า มีการสูญเสียเวลาในการผลิต 2,826.20 นาที
ต่อปีต่อสายการผลิต ต้นทุนที่สูญเสียรวม 252,417.60 บาท
ต่อปีต่อสายการผลิต อันเกิดจากปัญหาในการปรับตั้ ง
เครื่องจักร การซ่อมเครื่องจักรในสายการผลิต และการผลิต
ช้ินงาน ที่มีลักษณะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งผล
ให้ต้องแก้ไขช้ินงาน และเกิดการท างานซ้ าซ้อน 
3.1  ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการท างานของการเปลี่ยน
รูปแบบงาน 
     การเปลี่ยนรูปแบบงานเริ่มจาก หัวหน้าหมวดเย็บรับ
แผนการผลิต และตัวอย่างงานที่ผ่านการรับรองจากลูกค้า 
เพื่อน ามาวิเคราะห์จุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง และวิเคราะห์ใบ
ขั้นตอนการผลิตงาน และการจัดต าแหน่งการเย็บงานให้แก่
พนักงานเย็บ การออกแบบผังจักร(Lay out) ในสายการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ ก่อนลงผลิตจริงหัวหน้าหมวดเย็บจะมีการ
ประชุมพนักงาน เพื่อแจ้งรายละเอียด เช็คพิกัดช้ินงานด้วย
แบบตัดก่อนเย็บงานจริง ด้านช่างจักรก็จะมีหน้าที่รับใบขอ
จักรแล้วท าการ เตรียมจักรไว้ ล่ วงหน้า  เพื่ อส่ ง เข้ าสู่
สายการผลิต เมื่อเปลี่ยนรูปแบบงานใหม่ก็จะมีการเปลี่ยน
ด้ายให้จักรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในสายการผลิต หัวหน้าหมวด
เย็บจะสอนพนักงาน เย็บงานรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน
สายการผลิตทีละขั้นตอน พร้อมทั้งท าอุปกรณ์ช่วยเย็บไป
ด้วยระหว่างการสอนงาน และในส่วนของช่างจักรก็จะมา
ซ่อมจักรที่เกิดปัญหาเมื่อลงเย็บงานจริง ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 วิเคราะห์การปรับตั้งเตรียมการภายในและภายนอกในการ
เปลี่ยนรูปแบบงานก่อนปรับปรุง 

ขั้นตอน เวลา (นาที) 

 การปรับตั้งเตรียมการภายใน  
1. ส่งจักรเข้าสายการผลิต 42 

 2. ปรับจักรเดิมที่อยู่ในสายการผลิต 185 
 3. สอนพนักงานเย็บ 189 
 4. ท าอุปกรณ์ช่วยเย็บ 125 
 5. ปรับจักรซ้ าในสายการผลิต 59 

รวม 600 

ขั้นตอน เวลา (นาที) 

 การปรับตั้งเตรียมการภายนอก  
1. รับแผนการผลิต 50 
2. ขอตัวอย่างงานที่ผ่านการรับรองจากลูกค้า (QRS) 3,095 
3. วิเคราะห์จุดเสี่ยง/วิกฤต ิ 40 
4. ประชุมฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ  (QC) 42 
5. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต 35 
6. ก าหนดพนกังานเย็บ 40 
7.  ออกแบบผังจักร 30 
8.  เขียนใบขอจกัร 8 
9. ประชุมพนักงานกอ่นขึ้นงานใหม ่ 15 
10. เช็คพิกัดชิ้นงานด้วย แบบตัดก่อนเย็บงานจริง 29 
11. รับใบขอจักร 5 
12. ตรวจสอบจักร/อปุกรณ์ 21 
13. ปรับตั้งจักร 168 

รวม 3,586 

 
พบว่า จากท่ีได้ท าการแยกการปรับตั้งเตรียมการภายใน และ
การปรับตั้งเตรียมการภายนอกของกระบวนการท างานใน
การเปลี่ยนรูปแบบงาน ขั้นตอนการเตรียมการภายนอกมี
มากกว่าขั้นตอนการเตรียมการภายใน ซึ่ งการปรับตั้ ง
เตรียมการภายนอกจะมีทั้งสิ้น 13 ขั้นตอน ใช้เวลาทั้งหมด 
3,586 นาที และขั้นตอนการปรับตั้งเตรียมการภายในจะมี 5 
ขั้นตอน ใช้เวลาทั้งหมด 600 นาที ซึ่งใช้เวลา 
เป็นจ านวนมาก จึงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา A3 พบว่า สาเหตุที่เกิดจาก 

 คน (Man)  1) ไม่มีการสอนพนักงานก่อนล่วงหน้า 
2) พนักงานไม่มีความช านาญพอ 3) การสื่อสาร
ผิดพลาด  

 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์  (Machine)  1) 
เครื่องจักรมีปัญหาขณะใช้งาน 2) ไม่มีการปรับตั้ง
จักรไว้ก่อนล่วงหน้า      

 วิธีการ (Method) เกิดจาก  1) ปรับตั้งจักรไม่ได้
ตามที่ต้องการ 2) ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ช่วยเย็บก่อน
ล่วงหน้า 3) ไม่ได้ใช้ผ้าจริงและด้ายจริงในการ
ปรับตั้งจักร 4) ไม่มีการเย็บงานตัวอย่างก่อน
ล่วงหน้า 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์การปรับตั้งเตรียมการภายในและภายนอกในการ
เปลี่ยนรูปแบบงานหลังปรับปรุง 

ขั้นตอน 
เวลา 
(นาที) 

 การปรับตั้งเตรียมการภายใน  
1. ส่งจักรเข้าสายการผลิต 42 

รวม 42 
 การปรับตั้งเตรียมการภายนอก  
1. รับแผนการผลิต 49 
2. ขอตัวอย่างงานที่ผ่านการรับรองจากลูกค้า (QRS) 2,980 
3. วิเคราะห์จุดเสี่ยง/วิกฤต ิ 40 
4. ประชุมฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC) 42 
5. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต 35 
6. ก าหนดพนกังานเย็บ 20 
7.  ออกแบบผังจักร 20 
8.  เขียนใบขอจกัร 10 
9. เตรยีมผ้าที่ใช้จริงทดลองจักร* 13 
10. ปรับจักรโดยใช้ผ้าและด้ายที่ใช้จรงิ* 48 
11.เช็คพิกัดชิ้นงานด้วยแบบตดัก่อนเย็บงานตัวอย่าง* 40 
12. เย็บงานตวัอย่าง (Pre-Production)* 50 
13. รับใบขอจักร 3 
14. ตรวจสอบจักร/อปุกรณ์ 20 
15. ปรับตั้งจักร 152 
16. ส่งจักรเข้าสายการผลิต     29 
17. จัดท าอุปกรณ์ช่วยเย็บ 110 
18. สอนพนักงานในงานวิกฤติ 105 
19. ประชุมพนักงานก่อนขึ้นงานใหม ่ 13 
20. เช็คพิกัดชิ้นงานด้วยแบบตัดก่อนขึน้งานจริง 20 
21. ตรวจสอบอปุกรณ์เย็บ* 15 

รวม 3,814 
หมายเหต;ุ *ขั้นตอนที่ปรับเพิ่ม  

 
จากตารางที่ 2  มีการปรับเพิ่มเติมขั้นตอนการท างานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและง่ายต่อการด าเนินงาน ซึ่งข้ันตอนท่ีเพิ่ม
เข้าไปในกระบวนการด าเนินงานใช้เวลาไปท้ังสิ้นจ านวน 126 
นาที ประกอบด้วย 

 เตรียมผ้าจริงทดลองจักร 13 นาที 

 ปรับจักรโดยใช้ผ้าจริงด้ายจริง 48 นาที 

 การเย็บงานตัวอย่าง (Pre- Production) 50 นาที 

 การตรวจสอบอุปกรณ์เย็บ 15 นาที 
         นอกจากจะมีการเพิ่มขั้นตอนกระบวนการท างานแล้ว
ยังมีการย้ายขั้นตอนการปรับตั้งเตรียมการภายใน ออกมา
เป็นขั้นตอนปรับตั้งเตรียมการภายนอก เพื่อที่จะลดเวลาใน
กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบงาน โดยใช้เวลาไปทั้งหมด 215 
นาที ดังนี้ 

 เตรียม  PATTERN  + บล็อก ใช้เวลา 110 นาที 
 สอนพนักงานในต าแหน่งวิกฤติ ใช้เวลา 105 นาที      

จะเห็นว่าการปรับตั้งเตรียมการภายนอกมีขั้นตอนท างาน
ทั้งหมด 21 ขั้นตอน และในส่วนของการปรับตั้งเตรียมการ
ภายในจะเหลือแค่เพียง 1 ขั้นตอน คือ การปรับจักรเดิมที่มี
อยู่ในสายการผลิต ซึ่งข้ันตอนน้ีไม่สามารถจะย้ายออกมาเป็น
การปรับตั้งเตรียมการภายนอกได้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่
จะต้องรอให้งานรูปแบบเก่าเสร็จก่อนจึงสามารถท าได้  

3.2 ทดลองการเปลี่ยนรูปแบบงานใหม่และน าผลไปใช้จริง 
      น าขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีได้จัดท าข้ึน น ามาใช้กับ
การเปลี่ยนรูปแบบงานครั้งใหม่ โดยจะเปลี่ยนจากเสื้อ Style 
52921 ใช้ผ้าฝ้าย ลักษณะของเสื้อจะเป็นเสื้อเช้ิตแขนยาวสาม
ส่วน S-Patagonia สีด า เป็นเสื้อรูปแบบ Burberry  Style RHYS 
SS (AAPZK) ซึ่งเป็นเสื้อเช้ิตแขนยาวสามส่วนสีฟ้าขาว ดังรูปที่ 1 
 

 
Style 52921 

 
 RHYS SS (AAPZK) 

รูปที่ 1  รูปเส้ือในการเปลี่ยนรูปแบบ 
 

ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยวิธีการใหม่ 
ตามล าดับขั้นตอนการท างานที่ได้จัดท า พร้อมตรวจสอบ
ตัวช้ีวัด ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  วิธีการด าเนินการปรับตั้งภายนอกของสายการผลิต  

ขั้นตอนการปรับตั้งเตรียมการภายนอก 

 

1.  รับแผนการผลิต 
 หัวหน้างานจะรับแผนการผลติ
มาจาก PU เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การขึ้นงานใหม่ 

 

2. ขอตัวอย่า งงานที่ผ่ านการ
รับรอง 

 หัวหน้างานขอตัวอย่างงาน 
ที่ผ่านการรับรองจากลูกค้า เพื่อ
เป็ นตั วอย่ า ง ในการ วิ เคราะห์
ขั้นตอนการผลิต 

 

3 – 4 วิเคราะห์จุดเสี่ยง และ
ประชุมฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 

 ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) จะท า
การวิเคราะห์จุดเสี่ยง และสอน
พนักงาน QC วัดพิกัดงานและ
ตรวจงานรูปแบบใหม่ เพื่ อ ให้
พนักงาน  QC ตรวจสอบงานได้
อย่างถูกต้อง 

 

5. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต  
 หัวหน้างานท าการวิเคราะห์
ขั้นตอนการผลิต โดยจะใช้ข้อมูล 
QRS วิเคราะห์ขั้นตอนการเย็บจาก
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 

 

6-7-8 จัดวางคน ออกแบบผังจกัร 
และเขียนใบขอจักร 

 หัวหน้างานจัดวางต าแหน่งคน
ตามขั้นตอนจากการวิเคราะห์ เพื่อ
ท าการจัดวางต าแหน่งงานตาม
ความสามารถขอพนักงาน และ
เขียนใบขอจักรตามที่วางแผนไว้ 

 

9-10. เตรียมผ้าจริงทดลองจักร
และปรับจักรโดยใช้ผ้า-ด้ายจริง 
 หัวหน้างานและช่างจักร ปรับ
จักรโดยใช้ผ้าจริงและด้ายจริงที่
ได้จาก ทั่วไปใช้ในการลองปรับตั้ง
เครื่องจักร 

ขั้นตอนการปรับตั้งเตรียมการภายนอก 

 

11.  ตรวจสอบพิกัดชิ้นงานด้วย
แบบตัดก่อนเย็บงานตัวอย่าง 
       หัวหน้างานเช็คพิกัดชิ้นงาน
ด้วยแบบตัดก่อนเย็บตัวอย่างงาน 
(Pre-Production)เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

12.  หัวหน้างานเย็บงานตัวอย่าง  
(Pre-Production)  
     หัวหน้างานเย็บตัวอย่างงาน  
1 ตั ว ก่ อ น ล ง ง า น จ ริ ง  เ พื่ อ
วิเคราะห์ปัญหาและจุดวิกฤติกอ่น
ลงงานจริง 

 

13-14 ท าอุปกรณ์ช่วยเย็บ และ
สอนพนักงานในต าแหน่งวิกฤต 
 หัวหน้างานเตรียมบล็อกวัด
งานและติดจักรเพื่อช่วยในการ
เย็บงาน และน าพนักงานที่เย็บใน
ขั้นตอนที่ เป็นจุดวิกฤติมาสอน
งานก่อน 

 

15.ประชุมพนักงานก่อนขึ้นงาน
ใหม่ 
 หัวหน้าสายการผลิตมีการ
ประชุมพนักงานก่อนขึ้นงานใหม่ 
เพื่ อ ชี้ แ จ งข้ อ คว รร ะ วั ง แ ล ะ
คุณภาพกับพนักงาน 

 

16.-17 ตรวจสอบพิกัดชิ้นงาน
ด้วยแบบตัดก่อนเย็บงานจริง 
และตรวจสอบอุปกรณ์เย็บ 
 หัวหน้างานเย็บตรวจสอบ
พิกัดความถูกต้องของแบบตัดกับ
ชิ้นงานก่อนเย็บงานจริง และฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพตรวจความ
พร้อมของอุปกรณ์ 
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ตารางที่ 4 วิธีการด าเนินการปรับตั้งภายนอกของฝ่ายช่าง  

ขั้นตอนปรับตั้งเตรียมการภายนอกของฝ่ายช่าง 

 

1. รับใบขอจักร 
 ช่างเตรียมรับใบขอจักรจาก

หัวหน้าสายการผลิต เพื่อทราบ
ถึงความต้องการของหัวหน้า
สายการผลิตในการใช้จักรใน
การเปลี่ยนงานรูปแบบใหม่ 

 

2. เช็คจักร อุปกรณ์ 
 ช่างเตรียมตรวจเช็คจักร 
อุปกรณ์ที่มีและที่ยังขาดต่อ
ความต้องการ 

 

3. ปรับจักร 
    ช่างเตรียมปรับจักรท าการ
ปรับให้มีประสิทธิภาพอย่าง
น้ อ ย  70% จึ ง ส่ ง เ ข้ า
สายการผลิต 

 

4. ส่งจักรเข้าสายการผลิต 
    ช่ า ง เ ต รี ย มส่ ง จั ก ร เ ข้ า
สายการผลิต  เพื่ อท าการ
ทดสอบจักรด้วยงานจริงและ
สอนงานพนักงานล่วงหน้าได้ 

  
จากตารางที่ 4 วิธีด าเนินการปรับตั้งภายนอกของช่าง 

จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) รับใบขอจักร 2) เช็คจักร
และอุปกรณ์ 3) ปรับตั้งจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
และ4)ส่งจักรเข้าสายการผลิต ดังตารางที่ 4  และเมื่อถึงวัน
เปลี่ยนรูปแบบงานใหม่ นอกจากน้ีช่างจักรจะท าการปรับจักร
บางคันที่ยังใช้ในการผลิตงานรูปแบบเดิม พนักงานจะ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรใหม่เข้าในสายการผลิต พนักงานเย็บจะ
เร่งเย็บงานรูปแบบใหม่ เพื่อให้งานออกมาเป็นตัว และฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพ (QC) เช็คงานให้ได้ตามพิกัดที่ผ่านการ
ตรวจจากฝ่ายคุณภาพ  
 
3.3 เปรียบเทียบเวลาและต้นทุนในการเปลี่ยนรูปแบบงาน 
      จากการปฏิบัตงิานในการเปลี่ยนรปูแบบงานทั้ง 2 แบบ  โดย
ก่อนปรับปรุง แบบที่ 1 เปลี่ยนจากแบบ S-Patagonia Style 
52921 เปลี่ยนเป็น Burberry  Style RHYS SS (AAPZK)  ใช้

เวลา 78.5 นาที หลังปรับปรุงใช้เวลา 34 นาที ลดลง 45 นาที 
และแบบที่ 2 เปลี่ยนจากรูปแบบ Chico Style 3748 เป็น 
Talbots Style 5064  ใช้เวลา 86 นาที หลังปรับปรุงใช้เวลา 28 
นาที ลดลง 57 นาที คิดเป็นร้อยละ 62.46 ของเวลาที่ลดลง  
ดังตารางที่ 5 
 การด าเนินงานตามกระบวนการด าเนินงานก่อนปรับปรุง
หรือการด าเนินงานแบบเดิม มีต้นทุนในการผลิตทั้ง 2 
รูปแบบ เฉลี่ย 1,839 บาทต่อครั้ง หลังปรับปรุงมีต้นทุนใน
การผลิตทั้ง 2 รูปแบบ เฉลี่ย 686 บาทต่อครั้ง ซึ่งสามารถลด
ต้นทุนลงโดยเฉลี่ย 1,153 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.46 
ดังนั้นสามารถลดต้นทุนโดยเฉลี่ย 49,371.66 บาทต่อปี ดัง
ตารางที่ 6 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเวลาในการเปลี่ยนรูปแบบงานก่อนและหลัง
ปรับปรุง 

รูปแบบงาน 
เวลาในการ

เปลี่ยน
รูปแบบงาน 

เวลาที่ลดลง 

แบบเดิม แบบใหม ่

ก่อ
น 

หล
ัง 

นา
ที 

ร้อ
ยล

ะ 

 
      52921 

 
 RHYS SS  

79 34 45 56.9 

 
3748 

 
5064 

86 28 59 68 

เฉลี่ย 82.5 31 52 62.46 

  
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบต้นทุนก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

รูปแบบงาน 
ต้นทุนการเปลีย่น
รูปแบบงาน (ต่อ 
1 สายการผลิต) 

ต้นทุนที่ลดลง 
(ต่อ 1 

สายการผลิต) 

เดิม ใหม ่
ก่อน 

(บาท) 
หลัง 

(บาท) 
บาท/
ครั้ง 

ร้อยละ 

 52921 
RHYS SS 
(AAPZK) 

1,753 755 998 56.94 

 3748  5064 1,925 616 1,309 67.98 
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เฉลี่ย 1,839 686 1,154 62.46 

4. การอภิปรายผล 
จากการศึกษาการลดต้นทุนแรงงานด้วยเทคนิค SMED

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยด้วยวิธีการเปลี่ยน
รูปแบบงานอย่างรวดเร็ว จากผลการวิจัยที่สามารถลดเวลา
ในการเปลี่ยนรูปแบบงาน ลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 62.46 
สอดคล้องกับ ธนะรัตน์ รัตนกูล และคณะ [4] ในการลดเวลา
การท าความสะอาดและปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนแบบ
การผลิต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การท างานย่อยของพนักงาน
ประจ าเครื่อง การเปลี่ยนแบบการผลิตอย่างรวดเร็ว (Single 
Minute Exchange of Die; SMED) ร่วมกับเทคนิค ECRS 
มาประยุกต์ใช้ในการลดเวลาปรับตั้งเครื่อง Off-set printing 
พบว่าจากเดิมเฉลี่ยใช้เวลา 102 นาทีต่อครั้ง ลดลงเหลือ 68 
นาทีต่อครั้ง คิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ลดลง 
เช่นเดียวกับ เพลินพิศ น าพาผล [5] ที่ศึกษาการลดเวลาการ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลอด
พลาสติกเก็บตัวอย่างเลือด โดยประยุกต์ใช้เทคนิค Single-
Minute Exchange of Die (SMED) ที่สามารถลดเวลาการ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลอด
พลาสติกเก็บตัวอย่างเลือดได้ถึง 18,087.22 นาทีต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 56.12 

 
5.สรุป 
 จากการศึกษาของสายการผลิตตัวอย่างที่ผลิตเสื้อเช้ิต
บุรุษและสตรีพบว่า มีการสูญเสียเวลาที่ใ ช้ในการผลิต 
2,826.00 นาทีต่อปีต่อสายการผลิต ต้นทุนที่สูญเสียรวม 
252,417.60 บาทต่อปีต่อสายการผลิต  ดังนั้นจึงสูญเสียเวลา
ในการผลิตรวมโดยเฉลี่ย 3,105 นาทีต่อปีต่อสายการผลิต 
ต้นทุนที่สูญเสียรวมโดยเฉลี่ย 201,604.32 บาทต่อปีต่อ
สายการผลิต ซึ่งเกิดจากปัญหาในการปรับตั้งเครื่องจักร การ
ซ่อมเครื่องจักรในสายการผลิต และการผลิตช้ินงานที่มี
ลักษณะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ต้อง
แก้ไขช้ินงาน การท างานซ้ าซ้อน ท าให้การเปลี่ยนรูปแบบ
งานใหม่แต่ละครั้งต้องสูญเสียเวลาเป็นจ านวนมาก และยัง
ส่งผลให้ไม่สามารถส่งงานตามก าหนดการของลูกค้าได้   

และจากการวิเคราะห์งานเพื่อแยกงานการปรับตั้ง
เตรียมการภายนอกและการปรับตั้งเตรียมการภายใน โดย 

โรงงานตัวอย่างมีการปรับตั้งเตรียมการภายนอกมีขั้นตอน
ท างานท้ังหมด 21 ขั้นตอน และการปรับตั้งเตรยีมการภายใน
จะเหลือแค่ 1 ขั้นตอน ส่งผลให้เวลาที่ลดลงโดยเฉลี่ย 59 
นาที คิดเป็นร้อยละ 62.46 ของเวลาที่ลดลง และลดต้นทุน
โดยเฉลี่ย 49,371.66 บาทต่อป ี 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงท่ีติดตั้งภายในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ของสถาน
ประกอบการแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรีซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ตารางเมตร สูง 10 เมตร แต่เนื่องจากการทดสอบระบบ
หัวกระจายน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งจริงนั้นกระท าได้ยาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ใน
การสร้างแบบจ าลองเสมือนจริงทางพลศาสตร์อัคคีภัย มาทดสอบสมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงโดยก าหนด
สถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ไว้ 3 สถานการณ์ดังนี้ สถานการณ์ที ่1 ประกายไฟจากเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ข้างผนังอาคารคลัง
จัดเก็บยางรถยนต์กระเด็นไปติดยางรถยนต์ที่จัดเก็บบนช้ันวาง สถานการณ์ที่ 2 ไฟจากก้นบุหรี่ที่ลุกไหม้ภายในถังขยะใน
อาคารคลังสินค้าลุกลามออกมาสู่ภายนอก สถานการณ์ที่ 3 ประกายไฟจากเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ข้างผนังภายในห้องเก็บ
วัตถุดิบในการผลิตกระเดน็ไปตดิแผน่ยางภายในห้อง จากผลการวิจัยสถานการณก์ารเกิดเพลิงไหมท้ั้งหมดพบว่าสมรรถนะ
ของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์แห่งนี้มีแนวโน้มที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้ที่
เกิดขึ้นได้ และยังควบคุมอุณหภูมิของเพลิงไหม้ไม่ให้เกินอุณหภูมิทนไฟของเหล็กที่ใช้เป็นคานรับน้ าหนักส่วนบนของ
อาคารตามมาตรฐาน ASTM E119  
ค้าหลัก แบบจ าลองเสมือนด้านพลศาสตร์อัคคีภัย, การทดสอบสมรรถนะ, อาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์   
 
Abstract  
This research is to study the Performance-based Analysis of sprinkler system installed in warehouse of 
a tire plant in Chonburi which has an area of 3,000 squares meters with the height of 10 meter. Due 
to the difficulty of the sprinkler system testing, the research has developed computer program which 
is used for fire dynamic simulation to test the efficiency of the sprinkler system under three scenario 
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of fire accident as follows; 1st situation: Some sparks from socket mounted on the wall of tire 
warehouse bounced against tires stored on the shelf, 2nd situation: Cigarette butts in the bin in 
warehouse caught fire and spreaded to outside, 3rd situation: Some sparks from socket mounted on 
the wall of raw material room bounced against the tire stored in the room. According to the research 
of all three situation above, it was found that the automatic sprinkler system installed in the tire 
warehouse was able to suppress the fire and also control the fire resistance rating of steel beam in 
accordance with ASTM E119 standard. 
Keywords:  Fire Dynamic Simulation, Performance-based Analysis, Tire Warehouse 
 
1. บทน้า 
 อัคคีภัย หรือการเกิดเหตุเพลิงไหม้จัดเป็นอุบัติเหตุที่
ร้ายแรง สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด และเมื่อเกิดขึ้น
แล้วอาจท าให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิต และทรัพย์สินเป็น
อย่างมาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุเพลิง
ไหม้จึงเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างมากในการลดความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นได้  
 ด้วยเหตุนี้สถานประกอบการที่ติดตั้งระบบดับเพลิงจึง
จ าเป็นจะต้องมีการประเมิน และทบทวนระบบระงับเหตุ
เพลิงไหม้ของตนเองอยู่เสมอเพื่อให้รับทราบถึงประสิทธิภาพ 
และขีดความสามารถในการระงับเหตุเพลิงไหม้หากเกิด
สถานการณ์ฉุก เฉินขึ้น  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในสถาน
ประกอบการอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้า 
และจัดเก็บภายในคลังสินค้าก็เสมือนกับมีการเก็บสะสม
แหล่งเชื้อเพลิงไว้ หากมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น และระบบที่ใช้
ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ไม่ครอบคลุม หรือมีไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ในพ้ืนท่ี ก็อาจท าใหก้ารระงับเหตุไม่ทัน
การ ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามมาได้ 
 ในอาคารคลังจัดเก็บสินค้าของอุตสาหกรรมผลิตยาง
รถยนต์ซึ่งเป็นสถานท่ีด าเนินการวิจัยนี้ก็เช่นกัน มีการจัดเก็บ
ยางรถยนต์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าไว้
เป็นจ านวนมาก รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของ
พื้นทีบ่างส่วนในอาคาร และทางผู้ประกอบการเองยังไม่เคยมี
การทดสอบสมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงเลย
นับตั้งแต่ช่วงการออกแบบก่อสร้างอาคารคลังสินค้าจนถึง
ปัจจุบัน อาจท าให้เกิดความเสี่ยงที่ระบบหัวกระจายน้ า
ดับเพลิงไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร

คลังสินค้าได้  
      ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือ ต้องการทดสอบ
สมรรถนะของหัวกระจายน้ าดับเพลิงในการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ในกรณีที่มีการจัดเก็บสินค้าเต็มพื้นที่ ช้ันวางในอาคาร
คลังสินค้า และการสร้างแบบจ าลองทางพลศาสตร์อัคคีภัย
เพื่อทดสอบการท างานของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่
ติดตั้งในอาคารคลังสินค้าแห่งนี้ [1] รวมถึงการทดสอบ
อุณหภูมิในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ว่ามีผลท าให้คานเหล็กซึ่ง
เป็นโครงสร้างของหลังคาอาคารสูญเสียสภาพความแข็งแรง
จนพังทะลายลงมาหรือไม่ ตามมาตรฐาน ASTM E119 [2] 
เรื่องการทดสอบขีดความสามารถในการทนไฟของโครงสร้าง
อาคารเพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติ งานอยู่ใน
พื้นที่อาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ และพนักงานที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในขณะเกิดเหตุ    
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
      เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงสมรรถนะการ
ท างานของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง และการเกิดเหตุ
เพลิงไหม้  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ าลอง
สถานการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงมทีฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
และมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในงานวิจัยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
2.1 การจ้าลองพลศาสตร์การไหล (Computation Fluid 
Dynamics Model; CFD) 
      เป็นรูปแบบการจ าลองภาพสถานการณ์ที่ใช้ศึกษา
ลักษณะการเคลื่อนที่ของไฟตั้งแต่การเริ่มจุดติดไฟ และการ
คายไอของมวลสาร จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
เผาไหม้ให้อยู่ในรูปแบบของภาพเสมือนจริง อาศัยเทคนิค
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เรื่องของไดนามิคของไหลเพื่อค านวณตามสภาวะต่างๆ พื้นที่
ของแบบจ าลองที่สร้างจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นหน่วยย่อย
ซึ่งเรียกว่า Grid แบบจ าลองจะค านวณการไหลของพลังงาน
ความร้อนในแต่ละ Grid และระหว่าง Grid โดยใช้สมการ
พื้นฐานตามหลักการของฟิสิกส์ 
2.2 โปรแกรมแบบจ้าลองทางพลศาสตร์อัคคีภัย (Fire 
Dynamics Simulator, FDS) 
      โปรแกรมแบบจ าลองทางพลศาสตร์อัคคีภัย  เป็น
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากสถาบัน National Institute of 
Standards and Technology (NIST) แห่งสหรัฐอเมริกา 
เพื่อใช้ในการจ าลองการเคลื่อนที่ของเพลิงไหม้โดยใช้วิธี
ปริมาตรจ ากัด ( Finite Volume Method) ในการแก้
สมการการเคลื่อนที่ของของไหลซึ่งไหลที่ความเร็วต่ า (Low 
Speed) การท างานของตัวโปรแกรม FDS จะใช้หลักการ
แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนเล็กๆในลักษณะที่เรียกว่า Grid เพื่อ
ค านวณความหนาแน่น, ความเร็ว, อุณหภูมิ, ความเข้มข้น
ของแก็สในแต่ละส่วนเล็กๆ, ความดัน โดยใช้กฎของการ
อนุรักษ์มวลสาร และพลังงานในการค านวณ และในงานวิจัย
นี้ได้น าโปรแกรม Pyrosim ซึ่งเป็นโปรแกรม FDS ที่ถูก
พัฒนาโดย NIST มาใช้ในการสร้างแบบจ าลองทางพลศาสตร์
อัคคีภัย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

  
3. วิธีด้าเนินงานวิจัย 
 จากปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินการวิจัยสามารถก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 
3.1 การสร้างแบบจ้าลองพลศาสตร์อัคคีภัย 
 อาคารคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่
เป็นยางรถยนต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 10 เมตร 
หลังคาเป็นเมทัลชีท ส่วนช้ันวาง (Rack) ภายในอาคาร
คลังสินค้าเป็นเหล็กทั้งหมด ภายในอาคารคลังสินค้าจะ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางรถยนต์ และแผ่นยางผสมเสร็จที่
ใช้ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งจัดเก็บแยกไว้ในห้องที่ถูก
แบ่งย่อยในอาคารคลังสินค้าโดยผนังห้องท าจากแผ่นยิปซัม
ขนาดกว้าง 17.4 เมตร ยาว 24.7 เมตร และสูง 10 เมตร 

ผู้วิจัยได้ท าการเขียนแบบแปลน 3 มิติในโปรแกรม Autocad 
จากนั้นจึงท าการป้อนข้อมูลแบบแปลน 3 มิติที่สร้างเข้าไปใน
โปรแกรม Pyrosim เพื่อใช้เป็นแบบจ าลอง และก าหนด
คุณสมบัติของวัสดุเพื่อเป็นข้อมูลในการจ าลองสถานการณ์
การเกิดเหตุเพลิงไหม้ และทดสอบสมรรถนะของระบบหัว
กระจายน้ าดับเพลิงต่อไป 
3.2 การก้าหนดขนาด Grid 
 ขนาดของ Grid นั้นมีผลต่อความความละเอียดในการ
ประมวลผลในการจ าลองทางด้านพลศาสตร์อัคคีภัยเป็น
อย่างมาก หากท าการก าหนดขนาดของ Grid  ที่ใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองละเอียดมากเท่าไหร่ ผลที่ได้จากการทดสอบ
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นก็จะมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากขึ้น แต่เวลาที่ใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมนั้นก็จะ
เพิ่มมากข้ึนเช่นกัน [3]  
 ในงานวิจัยนี้ ได้ก าหนดกริดบริเวณที่จุดที่สนใจใน
แบบจ าลองเท่ากับ 0.3 ส่วนบริเวณนอกเหนือจากจุดที่สนใจ
ก าหนดให้ เท่ากับ 0.6 ใช้เวลาในการประมวลผลของ
โปรแกรมของแบบจ าลองในแต่ละสถานการณ์เฉลี่ยประมาณ 
96 ช่ัวโมง 
3.3 การก้าหนดลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุ 
       การก าหนดลักษณะของพื้นผิววัตถุในแบบจ าลองเป็น
สิ่งที่ช่วยให้การประมวลผลมีความละเอียด และสมจริงมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งภายในโปรแกรม Pyrosim จะมีชนิดของวัสดุให้
เลือกใช้งานอยู่แล้ว [4] และในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดพื้นผิวของ
วัตถุในแบบจ าลองไว้ตามในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเลือกชนิดวัสดุในการปอ้นข้อมูลในแบบจ าลอง 

ส่วนประกอบของอาคาร ประเภทวัสด ุ

พื้นอาคาร CONCRETE 

ผนังอาคาร BRICK 

เสาอาคาร CONCRETE 

หลังคา / คาน METAL 

ผนังห้องเก็บวัตถุดิบ / ฝา้ GYPSUM 

ชั้นวางสินค้า STEEL 

จากนั้นท าการก าหนดต าแหน่ง และส่วนประต่างๆของ
อาคารคลังสินค้าที่ได้มีการก าหนดลักษณะของพื้นผิววัตถุ
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เรียบร้อยแล้วตามรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การก าหนดต าแหน่งของวัตถุในแบบจ าลองเสมือน 3 มิต ิ

 
3.4 การก้าหนดต้าแหน่งของหัวกระจายน้้าดับเพลิง และ
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
       ภายในโปรแกรม Pyrosim จะมีค าสั่งสร้างอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในการทดสอบสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
เช่น หัวกระจายน้ าดับเพลิง, อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
Thermocouple ซึ่งสามารถที่จะป้อนค่าต่างๆตามอุปกรณ์ที่
ใช้งานจริงในอาคารคลังสินค้า และสร้างแบบจ าลองขึ้นมาได้ 
ในการวิจัยนี้ได้ก าหนดให้หัวกระจายน้ าดับเพลิงมีอัตราการ
ไหลเท่ากับ 114.2 ลิตรต่อนาที และอุปกรณ์ตรวจวัด
อุณหภูมิ Thermocouple ติดไว้บริเวณใต้คานเหล็กใช้ใน
การตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิทนไฟของ
เหล็กท่ีใช้เป็นโครงสร้างหลังคาของอาคารคลังสินค้าที่ศึกษา 
3.5 การก้าหนดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
       ในการทดสอบสมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ า
ดับเพลิงทางผู้วิจัยได้ก าหนดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ในกรณีต่างๆกันซึ่งมีหลักการพิจารณาตามมาตรฐาน 
NFPA 101 [5] เพื่อใช้ทดสอบสมรรถนะการท างานของ
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงในสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ในอาคารจัดเก็บสินค้า  และการก าหนดอัตราการ
ปลดปล่อยความร้อนที่ แหล่งก า เนิดเพลิง ไหม้  (Heat 
Release Rate) รวมถึงอัตราการขยายตัวของไฟ (Fire 
Growth Rate) [6] เอาไว้ดังต่อไปนี้ 
       1. สถานการณ์เพลิงไหม้เนื่องจากประกายไฟจาก
เต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ข้างผนังอาคารคลังจัดเก็บสินค้ากระเด็นไป

ติดสินค้าประเภทยางรถยนต์ที่จัดเก็บบนช้ันวาง และไฟได้ลุก
ไหม้ขึ้น  โดยก าหนดอัตราการปลดปล่อยความร้อนที่
แหล่งก าเนิดเพลิงไหม้ 1,736 kW/m2 และมีอัตราการ
ขยายตัวของไฟ 385 วินาที ดังท่ีแสดงไว้ในรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 การสร้างแบบจ าลองทางพลศาสตร์อัคคีภัยตามสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้กรณีที่ 1 ในโปรแกรม PyroSim 
  
       2. สถานการณ์เพลิงไหม้เนื่องจากไฟจากก้นบุหรี่ที่ลุก
ไหม้ภายในถังขยะในอาคารคลังสินค้าใกล้ช้ันวางสินค้า
ประเภทยางรถยนต์จนกระทั่งลุกลามออกมาสู่ภายนอก โดย
ก าหนดอัตราการปลดปล่อยความร้อนที่แหล่งก าเนิดเพลิง
ไหม้ 300 kW/m2 และอัตราการขยายตัวของไฟ 320 วินาที 
ดังท่ีแสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 การสร้างแบบจ าลองทางพลศาสตร์อัคคีภัยตามสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้กรณีที่ 2 ในโปรแกรม PyroSim 
 
       3. สถานการณ์เพลิงไหม้เนื่องจากประกายไฟจาก
เต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ข้างผนังภายในห้องเก็บวัตถุดิบในการผลิต
ซึ่งอยู่ภายในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ กระเด็นไปติด
แผ่นยางที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภายในห้อง 
โดยก าหนดอัตราการปลดปล่อยความร้อนที่แหล่งก าเนิด

จุดเกิดเพลงิไหม้
ในสถานการณ์ที่ 1 

อุปกรณ์วัด
อุณหภูม ิ

หัวกระจายน้ า
ดับเพลิง 

จุดเกิดเพลงิไหม้
ในสถานการณ์ที่ 2 

หัวกระจายน้ า
ดับเพลิง 

อุปกรณ์วัด
อุณหภูม ิ



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1882 

 

เพลิงไหม้ 1,736  kW/m2 และมีอัตราการขยายตัวของไฟ 
385 วินาที ดังท่ีแสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 การสร้างแบบจ าลองทางพลศาสตร์อัคคีภัยตามสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้กรณีที่ 3 ในโปรแกรม Pyrosim 

 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ได้หลังจากด าเนินการสร้างแบบจ าลอง
ทางพลศาสตร์อัคคีภัย และท าการทดสอบแบบจ าลอง
ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีเง่ือนไขการเกิด
เหตุเพลิงไหม้ ทั้ง 3 สถานการณ์ผลที่ได้มีดังต่อไปนี้  
       สถานการณ์ที่ 1 หลังจากท่ีเพลิงได้ลุกไหม้ยางที่เก็บอยู่
บนช้ันวางสินค้าระยะเวลาผ่านไป 385 วินาที หัวกระจายน้ า
ดับเพลิงที่ติดตั้งภายในช้ันวางสินค้าบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
เริ่มท างาน แต่ก็ยังไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ จนเวลา
ผ่านไปจนถึงวินาทีที่ 703 อุณหภูมิบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่ง
สามารถอ่านค่าได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ติดตั้งไว้
บริเวณคานเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคา
ของอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ซึ่งใกล้กับแหล่งก าเนิดเพลิง

ไหม้ที่สุด อยู่ที่ 64 ◦C ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่ติด
บริเวณใต้ฝ้าเพดานอาคารจึงเริ่มท างาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 5 การทดสอบแบบจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยตามสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้แบบที่ 1 ในโปรแกรม Pyrosim 
 
       จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไป 1,800 วินาทีนับตั้งแต่เริ่ม
เกิดเหตุเพลิงไหม้ อุณหภูมิภายในอาคารคลังจัดเก็บยาง
รถยนต์ได้ลดต่ าลงแสดงให้เห็นถึงระบบหัวกระจายน้ า
ดับเพลิงมีแนวโน้มที่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ ได้โดย
พิจารณาได้จากกราฟอุณหภูมิ และระยะเวลาในการเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ดังท่ีแสดงในรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิบริเวณคานเหล็กกับระยะเวลาในการเกิด
เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ในสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้แบบที่ 1 เมื่อเวลาผ่านไป 1,800 วินาที  
 
       สถานการณ์ที่ 2 หลังจากท่ีก้นบุหรี่ภายในถังขยะซึ่งวาง
ไว้อยู่ใกล้กับช้ันวางสินค้าเริ่มลุกไหม้อย่างช้าๆภายในถัง
จนกระทั่งลุกลามออกมาภายนอกถัง และไฟได้ลามไปติดกับ
ยางรถยนต์บนช้ันวางสินค้า เมื่อระยะเวลาผ่านไป 756 
วินาที หัวกระจายน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งภายในช้ันวางสินค้า
บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้เริ่มท างาน แต่ก็ยังไม่สามารถ
ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ จนเวลาผ่านไปจนถึงวินาทีที่ 1,299 

อุณหภูมิบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้บริเวณคานเหล็ก อยู่ท่ี 64 ◦C 
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่ติดบริเวณใต้ฝ้าเพดานอาคาร
จึงเริ่มท างาน 
 
 
 
 

จุดเกิดเพลงิไหม้
ในสถานการณ์ที่ 3 

หัวกระจายน้ า
ดับเพลิง 

อุปกรณ์วัด
อุณหภูม ิ

100 วินาที 385 วินาที 

703 วินาที 1,800 วินาที 

100 วินาที 756 วินาที 

1,800 วินาที 1,299 วินาที 
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รูปที่ 7 การทดสอบแบบจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยตามสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้แบบที่ 2 ในโปรแกรม Pyrosim 
       เมื่อเวลาผ่านไป 1,800 วินาทีหลังจากที่เริ่มเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ อุณหภูมิภายในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ได้ลด
ต่ าลงแสดงให้เห็นถึงระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงมีแนวโน้มที่
สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้โดยพิจารณาได้จากกราฟ
อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในรูปที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 กราฟแสดงอุณหภูมิบริเวณคานเหล็กกับระยะเวลาในการเกิด
เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ในสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้แบบที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป 1,800 วินาที 

 
       สถานการณ์ที่ 3 เพลิงได้ลุกไหม้แผ่นยางวัตถุดิบในการ
ผลิตซึ่งถูกเก็บอยู่ในห้องจัดเก็บภายในอาคารคลังจัดเก็บยาง
รถยนต์ที่ท าการศึกษาซึ่งลักษณะการจัดเก็บเป็นการวางบน
พาเลทโลหะ และวางบนพื้นห้อง พบว่าระยะเวลาผ่านไป 
385 วินาที กระจายน้ าดับเพลิงที่ติดบริเวณใต้ฝ้าเพดานใน
ห้องจัดเก็บวัตถุดิบจึงเริ่มท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 9 การทดสอบแบบจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยตามสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้แบบที่ 3 ในโปรแกรม Pyrosim 

     เมื่อเวลาผ่านไป 1,800 วินาทีหลังจากท่ีเริ่มเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ อุณหภูมิภายในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ได้ลดต่ าลง
แสดงให้เห็นถึงระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงมีแนวโน้มที่
สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้โดยพิจารณาได้จากกราฟ
อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอ่านค่าได้
จากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ติดตั้งไว้บริเวณคานเหล็ก
เหนือห้องจัดเก็บวัตถุดิบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 กราฟแสดงอุณหภูมิบริเวณคานเหล็กกับระยะเวลาในการเกิด
เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ในสถานการณ์การ
เกิดเพลิงไหม้แบบที่ 3 เมื่อเวลาผ่านไป 1,800 วินาที 

 
4. สรุปผลงานวิจัย 
 จากการสร้าง และทดสอบแบบจ าลองเสมือนจริงทาง
พลสาสตร์อัคคีภัย ในการทดสอบสมรรถนะของระบบหัว
กระจายน้ าดับเพลิง และอุณหภูมิของคานเหล็กโครงหลังคา 
ในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์ที่ท าการวิจัย  ทั้ ง  3 
สถานการณ์จ าลอง โดยใช้เวลาทั้งหมด 1,800 วินาที 
เหมือนกันทั้ง 3 สถานการณ์ ผลปรากฎว่าสมรรถนะของ
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงท่ีติดตั้งในอาคารคลังจัดเก็บยาง
รถยนต์แห่งนี้มีแนวโน้มที่จะสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ที่
เกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ที่จ าลอง  
       และเมื่อท าการตรวจสอบลักษณะของควันไฟ และ
ข้อมูลอุณหภูมิบริเวณคานเหล็กที่ใช้เป็นโครงสร้างหลังคา

100 วินาที 385 วินาที 

1,800 วินาที 
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ของอาคารคลังเก็บยางรถยนต์แห่งนี้ โดยการใส่อุปกรณ์
ตรวจวั ดอุณหภูมิ ล ง ในแบบจ าลอง เสมื อนจริ ง ต าม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย พบว่าอุณหภูมิบริเวณคานเหล็กมี
อุณหภูมิไม่เกินอุณหภูมิสูงสุดที่สามารถทนไฟได้ส าหรับเหล็ก
ที่ใช้ก่อสร้างเป็นคานรับน้ าหนักในส่วนของหลังคาอาคารตาม

มาตรฐาน ASTM E119 ซึ่งก าหนดไว้ที่ 538 ◦C ทั้ง 3 
สถานการณ์ ส่วนลักษณะของควันไฟในขณะเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ช่วงเวลา 300 วินาทีหลังเริ่มเกิดเหตุนั้นยังไม่บด
บังทรรศนวิสัยในการหนีไฟของพนักงาน รวมถึงพนักงานผู้ที่
ท าหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้สามารถเข้าพื้นที่โดย
ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการพังถล่มของหลังคาอาคาร
ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
 จากข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าสมรรถนะของ
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารคลัง
จัดเก็บยางรถยนต์ที่ศึกษาแห่งนี้เพียงพอต่อการระงับเหตุ
เพลิงไหม้ และสามารถควบคุมอุณหภูมิในขณะเกิดเหตุไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารได้ทุกสถานการณ์ที่ก าหนด 
ส่งผลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือพนักงานที่ท า
หน้าที่ในการระงับเหตุเพลิงไหม้เกิดความปลอดภัยในการ
ท างานมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอการจ าลองการอพยพหนีไฟในอาคารปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจกับผู้ใช้อาคาร ซึ่งเป็นอาคาร
เรียนใหม่ จ านวน 10 ช้ัน ขนาดพื้นท่ีรวม 12,020 ตารางเมตร เข้าข่ายเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ด้วยการ
จ าลองสถานการณ์เสมือนจรงิลักษณะการเกิดเพลิงไหมใ้นอาคารด้วยโปรแกรม PyroSim เพื่อหาเวลาทีเ่หมาะสมที่ต้องใช้
ในการอพยพออกจากอาคารอย่างปลอดภัย โดยพิจารณาตามแนวทางของ NFPA 101, Life Safety Code ด้วยการ
จ าลองสถานการณ์เพลิงไหม้ที่มีสถานการณ์แตกต่างกัน ผลการจ าลองพบว่าปริมาณก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้มี
ปริมาณสูงขึ้น ผู้ใช้อาคารจะต้องท าการอพยพออกจากอาคารภายในเวลา 52.8 วินาที น าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเรื่องระบบการระบายอากาศภายในอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร และเป็นแนวทางส าหรับการ
ออกแบบระบบการระบายกาศของอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พเิศษต่อไป 
ค าหลัก  พลศาสตร์อัคคภีัย, แบบจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัย, การอพยพหนีไฟ 

 
Abstract 
This paper describes the simulation of fire evacuation in the Engineering Researching Building, Faculty 
of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus for life protection and make the 
confidence of occupants by simulation programs. A building is the new building with 10 stories and 
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total areas are 12,020 square meter be connected to the high-rise building and extra-large building. 
PysoSim used to find the RSET (Required Safety Evacuation Times) and limited due to weak point of 
mean of egress for improvement and guideline to emergency preparedness procedure. The criteria for 
adjustment of fire scenario and compared between REST and ASET (Acquired Safety Evacuation 
Times) following NFPA 101, Life Safety Code standard. Result of simulated found the occupants 
escaped to safe area out of building within ASET all scenarios. Paper defines the needs for the other 
of extra-large building and possible information sources to improve the model. 
Keywords:  Fire Dynamics, PyroSim Program, Fire Evacuation 
 
1. บทน า 
 จากสถิติการเกิดอัคคีภัยของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2532 – 2556  [1] พบว่าสถิติการเกิดเพลิงไหม้เฉลี่ยจ านวน 
2,063 ครั้งต่อปี ก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่ามหาศาล และมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้อาคารปฏิบัติการวิจัยทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ศ รี ร า ช า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง 9 ช้ัน ความสูงของอาคารนับ
จากพื้นถึงส่วนบนสุดของผนังช้ันบน 40.60 เมตร มีพื้นที่
อาคารทั้งหมด 12,020 ตารางเมตร ติดตั้งระบบกระจายน้ า
ดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร และมีบันไดหนีไฟ 3 เส้นทาง 
ซึ่งอาคารเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและก าลังจะเปิดใช้งาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนแห่งใหม่ ส าหรับฝึก
ปฏิบัติการ และท าการวิจัย อันเป็นศูนย์รวมบุคลากร ด้วย
เหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์
ลักษณะการเกิดเพลิงไหม้ ในการศึกษาครั้งนี้ โดยสร้าง
แบบจ าลองเสมือนจริงในกรณีต่างๆ ด้วยโปรแกรมจ าลอง
เหตุการณ์เพลิงไหม้ PyroSim 2016 และเปรียบเวลาที่ใช้ใน
การอพยพออกจากอาคารอย่างปลอดภัย แทนการทดลอง
ฝึกซ้อมจริงซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ก าหนดเวลามาตรฐานในการการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร
อย่างปลอดภัยต่อไป 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1  โปรแกรม PyroSim 
 เป็นลิขสิทธิ์ของ Thunderhead Engineering ที่แสดง
ภาพกราฟฟิกได้มาจากค านวณการอพยพและแบบจ าลอง

ทางพลศาสตร์ของไหล (Computer Fluid Dynamics; 
CFD) ซึ่งสามารถท านายลักษณะการเกิดเพลิงไหม้ การ
เคลื่อนที่ของควันไฟหรือการไหลของอากาศร้อน อุณหภูมิ
ความร้อนของเปลวไฟ การเกิดก๊าซพิษจากการเผาไหม้ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการอพยพที่ส าคัญ โดย
โปรแกรมมีการค านวณเฉพาะความเข้มข้นของก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO), ก๊าซ
ออกซิเจน (Oxygen; O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon dioxide; CO2) เท่านัน้ [2]  ดังในสมการ (1)  
                 

        FEDtot   = FEDco x HVco2 x FEDo2          (1) 
 
โดยที่ FEDtot คือ ผลกระทบของก๊าซพิษทั้งหมดที่เกิดขึ้น
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ FEDCO คือ ผลกระทบของก๊าซ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเพลิงไหม้ FEDo2 

คือ ผลกระทบของก๊าซออกซิเจนที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเพลิง
ไหม้ และ HVco2  คือ ภาวะหายใจเร็วจากปริมาณของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  [3] โดยระดั บปริ มาณก๊ าซพิษ 
(Fractional Effective Dose) ทีส่่งผลต่อผู้อพยพดังแสดงใน
ตารางที่ 1 [4] 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณก๊าซพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อพยพหนีไฟ 

FED threshold limit ผลต่อสุขภาพของผู้อพยพ 
0.3 ท าให้ความสามารถลดลง 
0.8 ท าให้เสียชีวิต 

  
นอกจากนี้อุณหภูมิของอากาศยังส่งผลต่อความสามารถใน
การอพยพหนีไฟดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 อุณหภูมิของอากาศที่ผู้อพยพสามารถทนได้ 

อุณหภูมิ (◦C) ระยะเวลาที่ทนได ้

60 2-3 วินาท ี
49 น้อยกว่า 6 นาท ี

 
 ทั้งนี้การสร้างสถานการณ์จ าลองเพลิงไหม้นั้นจะต้อง
ระบุคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ของอาคาร เช่น พรมปูพื้นห้อง 
พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้การจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง
มากที่สุด โดยใช้ค่าคุณสมบัติมาตรฐานที่โปรแกรมก าหนดไว้
ร่วมกับการศึกษาเพิ่ม เติม  พร้อมทั้งก าหนดอัตราการ
ปลดปล่อยความร้อน (Heat Release Rate) ของกองเพลิง
และอัตราการลุกลามไฟให้ใกล้เคียงกับสภาพความจริง [5] 
[6] ตามรายละเอียดในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 อัตราการปลดปล่อยความร้อน 

วัตถ ุ HRR (kW) t2 
สถานีปฏิบัติงาน 7,960 200 

กระดาษ 200 400 
ขนมขบเค้ียว 6,000 150 

โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 640 400 
ชั้นวางหนังสือ 7,800 450 

 
 การก าหนดโครงข่ายของแบบจ าลองที่เหมาะสมจะ
มีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ โดยจะเริ่มก าหนดจากโครงข่ายแบบ
ละเอียดก่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นย ากว่าแต่จะ
ส่งผลต่อเวลาที่ใช้ในการประมวลที่นานขึ้น แล้วปรับเพิ่มขึ้น
จนกระทั่งผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการทดลองพบว่า
ขนาดโครงข่ายที่เหมาะสม ในการวัดการเคลื่อนที่ของของ
ไหลจะมีการวัดการกระจายตัวของล าควันโดยแสดงใน
รูปแบบสมการของตัวแปรไร้หน่วย  
 

       
  
 

 (2) 
 
โดยที่ R*  คือ อัตราส่วนของจ านวนขนาดโครงข่ายต่อเส้น
ผ่านศูนย์กลางสัมพัทธ์    คือ ขนาดของจ านวนโครงข่าย 
และ D* คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสัมพัทธ์ 
2.2  เวลาที่ใช้ในการอพยพหนีไฟ 

 NFPA (2003) [7] ก าหนดเวลาที่ใช้ในการอพยพหนีไฟ
ออกจากอาคารอย่างปลอดภัยนั้น จะต้องมีเวลาที่จ าเป็นใน
การออกจากพื้นที่ (Required safe egress time, RSET) 
น้อยกว่าเวลาที่ใช้ในการอพยพเสมอ (Available safe 
egress time, ASET) สามารถเขียนเป็นสมการเวลาที่ใช้ใน
การอพยพหนีไฟ ได้ดังสมการ (3) 
 
              Tescape       =      Tp + Ta + Trs          (3) 
 
โดยที่ Tescape  คือ เวลาที่ใช้ในการอพยพ Tp คือ เวลาที่ใช้ใน
การรับรู้เหตุเพลิงไหม้ Ta  คือ เวลาที่ใช้ในการตอบเสนองต่อ
เหตุเพลิงไหม้  และ Trs คือ เวลาที่ใช้ในการอพยพหรือ
เคลื่อนที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย  

2.3  การก าหนดจ านวนผู้ใช้อาคาร 
 การก าหนดจ านวนผู้ใช้อาคารจะพิจารณาจากปัจจัย
ด้านความจุของผู้ใช้อาคาร (Occupant Load) หรือจ านวน
ผู้ใช้อาคารจริง ที่เคยมีการใช้งานหรือจากจ านวนเก้าอี้ที่ยึด
ติดกับที่ซึ่งจ ากัดจ านวนผู้ใช้อาคารที่มากที่สุดเท่ากับจ านวน
เก้าอี้นั่ง แล้วเลือกใช้จ านวนที่มีค่ามากกว่าเสมอเปรียบเทียบ
กับขนาดพื้นท่ี ตามสมการที่ (4)  
 

จ านวนผู้ใช้อาคาร  
ขนาดพื้นท่ี

ปัจจัยด้านความจุของผู้ใช้อาคาร
 

 
3. วิธีการด าเนินการ 
3.1  การสร้างแบบจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัย 
 

 
รูปที่ 1 แบบจ าลองของอาคารกรณีศึกษา 

 
 

* 
* 

(4) 
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 ในการก าหนดสสถานการณ์จ าลองตามแนวทางของ 
NFPA 101, Life Safety Code แบ่งออกเป็น 8 กรณีตาม
รายละเอียดในตารางที่ 4 โดยสร้างแบบอาคารตามขนาด
สัดส่วนจริงลงในโปรแกรม PyroSim  ซึ่งมีบันไดหนีไฟ 3 
เส้นทาง พร้อมทั้งก าหนดจ านวนผู้ใช้อาคารจากการค านวณ 
2,337 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 1,640 คน และเพศหญิง 
697 คน อ้างอิงตามสัดส่วนจ านวนจริงในปีการศึกษา 2559 
กระจายอยู่ตามห้อง ซึ่งประยุกต์รวมสถานการณ์จ าลอง
มาตรฐานบางกรณีเข้าด้วยกัน ยกเว้นกรณีที่ 4 เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับลักษณะอาคาร ได้เป็น 5 สถานการณ์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 การก าหนดสถานการณ์จ าลองแต่ละกรณีตาม NFPA 101 

ที ่ สถานการณ์จ าลอง 
1 เพลิงไหม้ที่มีสาเหตุหลักตามประเภทการใช้งานอาคาร 
2 ไฟไหม้อย่างรวดเร็วในอาคารบริเวณเสน้ทางหนีไฟหลัก 
3 ต้นเพลิงอยู่ในบริเวณที่ปกติไม่มีคนอยู่ ใกล้กับห้องที่มีคน

จ านวนมาก เช่น ห้องเก็บของ 
4 แหล่งก าเนิดไฟอยู่พื้นทีป่ิดของห้องที่มีคนจ านวนมากและ

ลุกลามไปยังส่วนอื่น เช่น ผนัง เพดาน 
5 ไฟไหม้อย่างช้าๆ ในจุดที่อุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้ไม่

สามารถตรวจจบัได้ เช่น ถังขยะ 
6 ไฟไหม้อย่างรุนแรงจากแหล่งเชื้อเพลิงในอาคาร 
7 เพลิงไหม้ภายนอกอาคารส่งผลให้เส้นทางหนีไฟถูกปิดกั้น 
8 เพลิงไหม้ทั่วไปแต่ระบบดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้ 

 
 สถานการณ์จ าลองที่ 1 อ้างอิงตามมาตรฐานกรณีที่ 1 
เกิดประกายไฟจากเต้ารับ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรมากที่สุดอันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้ใน
อาคารประเภทส านักงาน [8] กระเด็นมาที่กองกระดาษบน
สถานีปฏิบัติงานในห้องพักอาจารย์ ช้ัน 6 โดยที่ประตูห้อง
ท างานเปิดทิ้งไว้จึงท าให้ควันไฟกระจายตัวไปทั่วบริเวณ
ทางเดินเชื่อมต่อกับห้องพักอาจารย์อีก 12 ห้อง 
 สถานการณ์จ าลองที่ 2 สอดคล้องกับมาตรฐานกรณีที ่
2 และ 3 ก าหนดใหไ้ฟไหมกระดาษถ่ายเอกสารที่บรรจุกล่อง
ในห้องเก็บของซึ่งอยู่ใกล้กับห้องเรียนใหญ่ โดยประตหู้องถูก
เปิดทิ้งไว ้และลุกลามอย่างรวดเรว็  
 สถานการณ์จ าลองที่ 3 อ้างอิงตามมาตรฐานกรณีที่ 5 
ไฟไหม้โต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ัน 4 

ติดกับบันไดหนีไฟ 1  
 สถานการณ์จ าลองที่ 4 สอดคล้องตามมาตรฐานกรณีที่ 
6 และ 7 ไฟไหม้ในร้านสะดวกซื้อบริเวณช้ัน 1 ซึ่งเป็นห้อง
ปรับอากาศและอยู่ติดกับทางออกหนีไฟเส้นทางที่ 2  
 สถานการณ์จ าลองกรณีที่ 5 อ้างอิงมาตรฐานกรณีที่ 8 
ระบบดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้ แต่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรท า
ให้ประกายไฟกระเด็นตกลงบนช้ันวางหนังสือที่มีขนาด 
0.6x2.0x2.2 เมตรจึงเกิดเพลิงไหม้ขึ้น  
3.2  การทดสอบขนาดโครงข่าย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทดสอบขนาดโครงข่าย 3 ขนาด 
ได้แก่ ขนาด 0.4 เมตร, 0.1 เมตร และ 0.08 เมตร 
ตามล าดับ และติดตั้งอุปกรณ์ไว้ท่ีบริเวณเหนือแหล่งต้นเพลิง 
ภายหลังท าการวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยให้กราฟเส้น A, 
B และ C แทนขนาดโครงข่ายแบบหยาบ, ปานกลางและ
โครงข่ายละเอียด ดังรูปที่ 2 พบว่ากราฟเส้น C มีการ
เปลี่ยนแปลงของเส้นกราฟมากกว่าเส้นกราฟอื่น ซึ่งแสดงถึง
ค่าผลลัพทธ์ที่ได้จากโครงข่ายขนาดละเอียดจะมีค่าแตกต่าง
จากโครงข่ายขนาดปานปลางและขนาดหยาบอย่างมี
นัยส าคัญด้วย ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกขนาด 0.08 แม้ว่าจะ
ส่งผลให้การประมวลผลใช้เวลานานขึ้นแต่ให้ผลลัพทธ์
ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด  
 

 
รูปที่ 2 การทดสอบขนาดโครงข่าย (Grid Sensitivity) 

 

3.3  ติดต้ังอุปกรณ์และเคร่ืองมือตรวจวัด 
 ท าการติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิง (Sprinkler) ที่
ก าหนดอุณหภูมิในการท างาน 57 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น
อุณหภูมิท างานที่เหมาะสมของอาคารทั่วไปในประเทศไทย
ตามคุณสมบัติของอุปกรณ์และต าแหน่งที่ติดตั้งจริงในอาคาร
โดยมีอัตราการไหลของน้ าดับเพลิง 70 ลิตรต่อนาที ตามการ
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ค านวณด้วยวิธี Hydraulic Flow Calculation จากบริษัท
ผู้ออกแบบ และติดตั้ ง เครื่ องมือวัดต่ างๆ ได้แก่  FED 
narcotic, Smoke layer high และ Thermocouple 
เหนือแหล่งต้นเพลิงที่ความสูง 2 และ 2.5 เมตร ตลอดแนว
เส้นทางหนีไฟเพื่อประเมินความเป็นอันตรายต่อผู้อพยพและ
เวลาทีผู่้อพยพต้องออกจากอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
ดังภาพท่ี 3  
 

 
รูปที่ 3 การติดตั้งเครื่องมือวัดต่างๆ ในโปรแกรมของสถานการณ์ที่ 3 

 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงอุณหภูมิของอากาศในสถานการณ์จ าลองกรณีที่ 1 

 
4. ผลการด าเนินการ 
 การจ าลองสถานการณ์ในการศึกษาครั้งนี้ท าให้พบ
ข้อจ ากัดในการอพยพหนีไฟออกจากอาคารและการกระจาย
ตัวของควันไฟ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 สถานการณ์ 

สถานการณ์ที่  1 ควันไฟจากเพลิงลุกไหม้สถานี
ปฏิบัติงานบริเวณห้องพักอาจารย์กระจายตัวไปทั่วบริเวณ
ทางเดินเช่ือมต่อระหว่างห้อง และห้องอื่นที่อยู่ใกล้เคียงท าให้
หัวกระจายน้ าดับเพลิงเริ่มท างานที่เวลา 9.6 วินาที จากนั้น
อุณหภูมิอากาศจึงลดต่ าลงแสดงให้เห็นว่าเพลิงดับลง แต่ควัน
ยังคงการกระจายตัวไปทั่วบริเวณโดยรอบซึ่งปริมาณก๊าซพิษ
อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายตั้งแต่วินาทีที่ 52.8 เป็นต้นไป และ

อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ คือ 416.01องศาเซลเซียส ที่เวลา
เดียวกับปริมาณก๊าซพิษขึ้นสูงสุด แล้วจากนั้นจึงค่อยๆ ลด
ต่ าลง ดังแสดงในภาพที่ 4  
 สถานการณ์ที่ 2 เมื่อไฟลุกติดกล่องกระดาษแล้วจึง
เกิดควันไฟสะสมอยู่ภายในห้องโดยระบบกระจายน้ าดับเพลิง
จะเริ่มท างานเมื่อเวลาผ่านไป 216.61 วินาที จนกระทั่งถึง
วินาทีที่  385.81 ระดับก๊าซพิษอยู่ ในระดับที่ก่อให้เกิด
อันตรายกับผู้อพยพ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดภายในห้อง 293.51
องศาเซลเซียส ตามภาพท่ี 5 
 

 
รูปที ่5  อุญหภูมิภายในห้องของสถานการณ์ที่ 2 ที่เวลา 495 วินาที 
 

 
รูปที่ 6 การท างานของหัวกระจายน้ าดับเพลิงในกรณีที่ 3 

 
สถานการณ์ที่ 3 เมื่อเพลิงลุกไหม้เครื่องส ารองไฟ

อย่างช้าๆ บริเวณใต้โต๊ะ จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไป 401.4 
วินาที ปริมาณก๊าซพิษอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย โดยระบบ
หัวกระจายน้ าดับเพลิงเริ่มท างานที่เวลา 168.6 วินาที แต่
เนื่องจากแหล่งต้นเพลิงอยู่ในจุดอับท าให้ไฟยังไม่ดับเมื่อเวลา
ผ่านไป 600 วินาที ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 723.70 องศา
เซลเซียส ดังภาพที่ 6  

สถานการณ์ที่ 4 เมื่อเพลิงลุกไหม้ขนมขบเคี้ยวบน
ช้ันวางสิ้นค้าแล้วลุกลามไปยังช้ันวางสินค้าอื่นๆ โดยมีกลุ่ม
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ควันจ านวนมากพวยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วและกระจายตัว
ไปทั่วทั้งอาคาร ท าให้ระดับก๊าซพิษอยู่ ในระดับที่ เป็น
อันตรายที่เวลา 82.86 วินาที และมีอุณหภูมิภายในห้อง
สูงสุด 916.74 องศาเซลเซียสที่เวลา 85.22 วินาที จากน้ันจึง 
ลดลงเนื่องจากหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติหัวแรกเริ่ม
ท างานตั้งแต่วินาทีที่ 35.54 แต่ไฟยังไม่ดับเมื่อเวลาผ่านไป 
600 วินาที 

 

 
รูปที่ 7 ลักษณะเปลวไฟและการกระจายตัวของควันในสถานการณ์ที่ 4 

สถานการณ์ที่ 5 เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเพราะ
ระบบดับเพลิงใช้งานไม่ได้ ท าให้อุณหภมูิภายในห้องสูงขึ้น
สูงสุด 789.91 องศาเซลเซียส และมีก๊าซพิษเกิดขึ้นจนถึง
ระดับที่ท าใหผู้้อพยพเกิดอันตรายที่เวลา 136.82 วินาที 
 
5. สรุป 
 การศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้แบบจ าลองเสมือนจริงของ
อาคารกรณีศึกษา พบว่าระบบกระจายน้ าดับเพลิงของ
อาคารสามารถช่วยระงับเหตุได้ โดยสรุปว่าผู้ใช้อาคารควรจะ
อพยพออกจากอาคารภายใน 52.8 วินาที เนื่องจากปริมาณ
ก๊าซพิษจะอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อผู้อพยพที่เวลาต่ าสุด 
52.8 วินาที ซึ่งน้อยกว่าเวลาที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ที่
ก าหนดเวลาไว้ 60 นาที ทั้งนี้เพราะห้องที่เป็นแหล่งต้นเพลิง
มีขนาดเล็กในขณะที่เช้ือเพลิงมีอัตราการปลดปล่อยความ
ร้อนสูง ซึ่งหากจะให้ผู้อพยพออกจากอาคารภายในเวลา
ดังกล่าวคงไม่สามารถด าเนินการได้ จึงควรมีการติดตั้งระบบ
ระบายอากาศหรืออุปกรณ์ป้องกันควันไฟที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
เวลาที่ปลอดภัยในการอพยพให้มากขึ้น และผู้วิจัยเสนอแนะ
ให้เปรียบเทียบผลการจ าลองดังกล่าวกับการจ าลองการ
อพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความละเอียดยิ่งขึ้นและก าหนดเส้นทางที่เหมาะสมในการ
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการจ าลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้และการแพร่กระจายของควันไฟด้วยโปรแกรม FDS (Fire 
Dynamics Simulator) ของอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบ
ระบบระบายควันไฟภายในอาคาร ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ พื้นที่รวม 16,704 ตารางเมตร มีความสูง 17 เมตร 
โครงสร้างอาคาร 1 ช้ัน 1 หลัง และมี 1 ช้ันลอย ลักษณะการใช้สอยอาคารแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คืออาคารส านักงาน 
และพื้นที่ส าหรับกระบวนการผลิต มีพนักงานจ านวน 350 คน ภายในโรงงานมีการแบ่งกระบวนการผลิตตามลักษณะ
ช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์ ได้ก าหนดพื้นที่การเกิดเพลิงไหม้โดยอ้างอิงจาก NFPA 101 ออกเป็น 4 เหตุการณ์ เหตุการณ์แรก
เกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่จัดเก็บพาเลทไม้ กล่องบรรจุช้ินงานในพื้นที่กระบวนการผลิตหม้อน้ า เหตุการณ์ที่ 2 เกิดเพลิง
ไหม้บริเวณห้องเก็บสารเคมี สีส าหรับทา ฉีด พ่น และชุบช้ินงาน เหตุการณ์ที่ 3 เกิดเพลิงไหม้บริเวณเตาอบถังน้ ามัน
รถบรรทุก ซึ่งเช้ือเพลิงเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จ่ายเข้าภายในเตา และเหตุการณ์ที่  4 เกิดเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายนอกอาคาร จากการเปรียบเทียบหลังการออกแบบระบบระบายควันไฟภายในอาคาร พบว่าหลังจากจ าลองการ
ออกแบบติดตั้งระบบระบายควันไฟภายในอาคาร ส่งผลให้อุณหภูมิช้ันของควันลดลง การแพร่กระจายของควันไฟน้อยลง 
ระดับความเข้มข้นของก๊าซพิษน้อยลง ระยะการมองเห็นภายในอาคารเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่ อผู้ใช้
อาคาร และเพิ่มระยะเวลาในการจัดการทรัพย์สินภายในอาคารมากขึ้น 
ค าหลัก  พลศาสตร์อัคคีภัย ระบบระบายควันไฟ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
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Abstract 
This research studies fire simulation and spread of smoke by FDS program (Fire Dynamic Simulator) in 
automotive manufacturing building to evaluate the performance of smoke ventilation design. A Case 
study is the large building having total area of 16,704 m2 and 17 m height. The building has 1 story 
and 1 mezzanine. There are 2 types of usable areas including office area and process area. There are 
350 employees. In the building is divided process according to a type of products. Fire scenario is 
determined to 4 cases per NFPA 101. The first scenario, fire origin at a pallet and a packing box in 
radiator section. The second scenario, fire origin in a chemical storage room which using for spraying 
and painting product. The third scenario, fire origin in the oil tank furnace that using liquefied 
petroleum gas as fuel. The last scenario, fire origin in a transformer at outside building. After 
simulation of fire and compare before and after design smoke ventilation. The result after the 
simulation is lower temperature, decrease smoke spread, reduce a concentration of toxic gas and 
increase visibility in the building. It is safety for employee and has more time to manage properties. 
Keywords:  Fire Dynamic Simulation, Smoke Ventilation, Automotive Manufacturing Building 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม
และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมยาน
ยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจซึ่ง
ภาครัฐบาลให้ความส าคัญสนับสนุนและยังผลักดันให้เป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกจากนี้แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทั้งโรงงานประกอบ 
ผลิตช้ินส่วน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความ
หลากหลายของกระบวนการผลิต วัตถุดิบ และการดูแลหรือ
บริหารจัดการต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ แต่
ปัญหาที่ส าคัญและถือเป็นภัยร้ายแรงที่มักเกิดขึ้นกับโรงงาน
อุตสาหกรรม นั้นคืออัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ จากการรวบรวม
ข้อมู ลสถิติ กา ร เกิ ดอุบั ติ เ หตุ และอุบั ติ ภั ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรมประจ าปี 2558 ของส านักเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม[1] พบว่าอัคคีภัยเป็น
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รองจากการระเบิด สารเคมี
รั่วไหล และอื่นๆ ตามล าดับ เป็นข้อมูลสนับสนุนท าให้ทราบ
ว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรม ต้อง
มีการจัดการแก้ไขป้องกัน 
 

 เพื่อเป็นการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นการหา
มาตรการในการป้องกันและแก้ไข ผู้วิจัยได้เลือกอาคาร
โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
มีพื้นที่ ใ ช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร พนักงาน
มากกว่า 350 คน ไม่มีการติดตั้งระบบระบายควัน อุปกรณ์
ระงับอัคคีภัยที่ติดตั้งไม่ครอบคลุมพื้นท่ีเสี่ยง โดยใช้โปรแกรม
พลศาสตร์อัคคีภัย  ศึกษาผลกระทบจากควันไฟ การ
แพร่กระจายของควันไฟ อุณหภูมิช้ันของควัน หาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขทางด้านวิศวกรรม การออกแบบติดตั้งระบบ
ระบายควันไฟ และเป็นข้อมูลให้สถานประกอบการ 
 
2. ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบควบคุมควันไฟและการระบายอากาศในอาคาร
 ศูนย์ควบคุมอาคารของประเทศญี่ปุ่นและบริษัท
นิปปอนโคเอะ จ ากัด[2] พิจารณารูปแบบของการน าอากาศ
เข้ามาในพื้นที่และการระบายควัน โดยจ าแนกระบบควบคุม
ควันไฟ ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 ระบบควบคุมควันไฟด้วยวิธีแรงลอยตัว (Gravity 
Smoke Exhaust System) อาศัยหลักการของอุณหภูมิควัน
ไฟที่สูงกว่าจะลอยตัวขึ้นด้านบน (Buoyancy force) และ
อุณหภูมิของอากาศที่เย็นกว่าจะเข้ามาแทนท่ี 
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 ก า ร ร ะ บ บ ร ะ บ า ย ค วั น ไ ฟ ด้ ว ย วิ ธี เ ชิ ง ก ล 
(Mechanical Smoke Exhaust System) อาศัยหลักการ
ระบายควันทางกล เช่น พัดลมในการกระจายควันไฟ 
สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของควันไฟ 
 ระบบควบคุมควันไฟด้วยวิ ธีการอัดอากาศ 
(Pressurized Smoke Control System) ในบริเวณ
เส้นทางหนีไฟ หรือบริเวณที่ต้องการควบคุมปริมาณควันไฟ 
จะถูกเติมอากาศเพื่อไม่ให้ควันไฟเข้าไปในพื้นที่ได้ในระยะ
เวลานาน โดยอาศัยความแตกต่างของความดัน  
2.2 โปรแกรม FDS (Fire Dynamics Simulator)  
 การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้าน
ความลอดภัยและจ าลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ ซึ่งเรียกว่า การ
ทดลอง เพื่ อป้ อ งกั น เพลิ ง ไหม้ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ 
(Performance-Based Fire Protection Design: PB-FPD) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ [3] ให้
ข้อมูลภายในประเทศไทยมีการจ าลองสถานการณ์เพลิงไหม้ 
ศึกษาการแพร่กระจายของไฟ และศึกษาเวลาในการอพยพ 
เพื่อปรับปรุงให้มีการใช้เวลาในการอพยพสู่พื้นที่ปลอดภัย
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Fire Dynamics Simulator with 
Evacuation หรือ FDS+Evac 
2.3 การวิเคราะห์ขนาดของกริด( Grid Size) 
 อ้างอิงตามค่า D* คือ characteristic fire 
diameter ซึ่งหาได้จากสมการ [4] 

     [ 
 

     √ 
]

 

                (1) 
ก าหนดให ้  คือ อัตราการปลดปล่อยความร้อนของเพลิง 
(heat release rate,HRR, kW) 
   คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3) 
    คือ ความร้อนจ าเพาะของอากาศ ( kJ/kg.K) 
     คือ อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ (K)  
    คือ ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโนม้ถ่วง (m/s2) 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 ก าหนดสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคาร 
 ก าหนดพื้นที่ เกิดเพลิงไหม้  อ้างอิงจาก NFPA 
101[5] แบ่งออกเป็น 4 เหตุการณ์ ดังนี้ 
 เหตุการณ์ที่ 1 เพลิงไหม้บริเวณพื้นที่จัดเก็บพาเลท

ไม้ กล่องบรรจุ ช้ินงานในพื้นที่กระบวนการผลิตหม้อน้ า 
เชื้อเพลิงหลัก คือ พาเลทไม้ ขนาดกองเพลิง 554 kW[6] 
 เหตุการณ์ที่ 2 เพลิงไหม้บริเวณห้องเก็บสารเคมี 
ภายในเป็นห้องปรับอากาศ ไม่มีพนักงานอยู่ เช้ือเพลิง คือ
สารละลายเฮกเซน มีขนาดกองเพลิงมากที่สุด 200 kW 
 เหตุการณ์ที่ 3 เพลิงไหม้บริเวณเตาอบถังน้ ามัน 
เชื้อเพลิงคือก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดกองเพลิง 250 kW[7] 
 เหตุการณ์ที่ 4 เพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิด Oil Type ขนาดหม้อแปลง 1,500 kVA เช้ือเพลิงคือ
น้ ามันหม้อแปลง ขนาดกองเพลิง 570 kW[8] 
3.2 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมของอาคาร  
 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร วันที่ 25 
มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. โดยมีการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนีต้างรางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมของอาคาร 

พื้นที่ อุณหภูมิ 
(0C) 

%RH หมายเหต ุ

พื้นที่เก็บพาเลท 35 50 ภายในอาคาร 

ห้องเก็บสารเคมี  25 50 ภายในอาคาร 

เตาอบชิ้นงาน 35 50 ภายนอกอาคาร 

หม้อแปลงไฟ 35 53 ภายนอกอาคาร 

 
3.3 การสร้างแบบจ าลองอาคารและวิเคราะห์ขนาดของ 
กริด (Sensitivity Analysis)  
 การสร้ างแบบจ าลองโครงสร้ างอาคารด้ วย
โปรแกรม Pyrosim ให้มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้าง แบบ
แปลนอาคาร  ชนิดของวัสดุที่ ใ ช้สร้ างอาคาร รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ดังรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 แบบจ าลองโครงสร้างอาคารด้วยโปรแกรม PyroSim 

 การวิเคราะห์ขนาดของกริด สามารถค านวณหา
ขนาดของกริด หรือ Mesh Size จาก FDS Mesh Size 
Calcuator[9] โดยใช้ข้อมูลในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลในการวิเคราะห์ขนาดของกริด 

พื้นที่ อุณหภูม ิ
 (๐C) 

ความ
หนาแน่น
(kg/m3) 

ขนาด
ของไฟ 
(kW) 

ความร้อน
จ าเพาะ 

(cp) 
พื้นที่เก็บ
พาเลท 

35 1.146 554 1.005 

ห้องเก็บ
สารเคมี     

25 1.184 200 1.005 

เตาอบ
ชิ้นงาน 

35 1.146 250 1.005 

หม้อ
แปลงไฟ 

35 1.146 570 1.005 

 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ขนาดของกริด 3 รูปแบบ 
คือ แบบหยาบ (Coarse) แบบละเอียดปานกลาง 
(Moderate) และแบบละเอียดสูง (Fine) เพื่อเลือกความ
เหมาะสมของกริดที่ใช้ในการจ าลองโมเดล โดยก าหนดขนาด
ของกริด 0.2 , 0.3 และ 0.4  

รูปที่ 2 เปรียบเทียบอุณหภูมกิองเพลิงของกริดแต่ละขนาด 

 
 จากรูปที่ 2 ขนาดของกริด 0.2 และ 0.4 มีค่า
อุณหภูมิในทิศทางเดียวกัน แต่ในทางกลับกัน ขนาดของกริด 
0.3 มีค่าของอุณหภูมิในช่วงแรกในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อ
เข้าใกล้วินาทีที่ 60 ค่าความร้อนของอุณหภูมิลดลง 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบความสูงจากท้องควนัของกริดแต่ละขนาด 

 จากรูปที่ 3 พบว่า ขนาดของกริด 0.2 และ 0.4 มี
ระดับความสูงจากท้องควันในทิศทางเดียวกัน แต่ในทาง
กลับกัน ขนาดของกริด 0.3 มีค่าความสูงจากท้องควันใน
ช่วงแรกในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อเข้าใกล้วินาทีที่ 60 จะมีค่า
ความสูงจากท้องควันลดลงมากกว่ากริดทุกขนาด 
 การทดลองในครั้งนี้จึงเลือกขนาดของกริดที่ 0.4 
เนื่องจากข้อมูลของกริดแต่ละขนาดมีความใกล้เคียงกันและ
ข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการศึกษาความสูงจากท้องควันถึง
พื้น ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและใช้เวลาในการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมที่น้อยกว่า 
3.4 การติดต้ังอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
 การติดตั้งอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ 2 ชนิดคือ อุปกรณ์
วัดความสูงจากท้องควันถึงพื้น (Smoke Layer Height) 
ติดตั้งห่างโดยรอบกองเพลิงระยะ 5 เมตร จ านวน 16 ตัว 
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ วั ด อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง ช้ั น ค วั น 
(Thermocouple ) ติดตั้งในทุกๆระยะ 10 เมตร จ านวน 
182 ตัว การทดลองเลือกอุปกรณ์ในต าแหน่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูลมากท่ีสุดในการศึกษา  
 

4. ผลการทดลอง 
 การจ าลองสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคาร 
ก าหนดระยะเวลา 300 วินาที ตามกฎกระทรวงแรงงาน
[10]เพื่ออพยพออกไปสู่พื้นที่ปลอดภัย  ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีรายละเอียด ดังน้ี 
 เหตุการณ์ที่ 1 เพลิงไหม้บรเิวณพืน้ท่ีจัดเก็บพาเลท 
พบว่า ระดับความสูงจากท้องควันลดลงอย่างต่อเนื่อง ใน
วินาทีที่ 290 ลดลงต่ าสุดที่ 8 เมตร และอณุหภมูิชั้นของควัน
มากกว่า 100 ๐C ภายใน 10 วินาที โดยวินาทีที่ 20 อุณหภูมิ
สูงถึง 140 ๐C และเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ดังรูปที่ 4และรูปที่ 
5 หลังจากติดระบบระบายควัน พบว่า ความสูงจากท้องควัน
อยู่ในระดับ 10 เมตร และอณุหภมูิชั้นของควันลดลงอยู่
ระหว่าง 60-80 ๐C 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1895 

 

 

 
รูปที่ 4 ความสูงของท้องควันบริเวณพาเลทไม้ 

 

 
รูปที่ 5 อุณหภูมิชั้นของควันบริเวณพาเลทไม้ 

 

 เหตุการณ์ที่ 2 เพลิงไหม้บรเิวณหอ้งเก็บสารเคมี 
ภายในมีการปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภมูิอยู่ที่ 25 ๐C จึง
ส่งผลให้อุณหภมูิชั้นของควันไม่มีการเปลีย่นแปลง โดย
อุณหภูมสิูงสดุอยู่ที่ 35 ๐C แต่ระดบัความสูงจากท้องควัน
ลดลงต่ าสดุที่ 4.84 เมตร ในวินาทีที่ 35 ดังรูปที่ 6 และรูปที่ 
7 หลังจากติดตั้งระบบระบายควัน พบว่า ความสูงจากท้อง
ควันและอุณหภูมิช้ันของควันไมม่กีารเปลีย่นแปลง 

  

 
รูปที่ 6 ความสูงจากท้องควันบริเวณห้องสารเคมี 

 

 
รูปที่ 7 อุณหภูมิชั้นของควันบริเวณห้องสารเคมี 

 

 เหตุการณ์ที่ 3 เกิดเพลิงไหม้บริเวณเตาอบถังน้ ามัน 
พบว่า ความสูงจากท้องควันลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยต่ าสุดอยู่
ที่ 8.44 เมตร ในวินาทีที่ 270 ส่วนอุณหภูมิของช้ันควัน
เพิ่มขึ้นอย่าง โดยเข้าใกล้ 100 ๐C วินาทีที่ 235 ดังรูปที่ 8 
และรูปที่ 9 หลังจากติดตั้งระบบระบายควัน พบว่า ความสูง
จากท้องควันไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนอุณหภูมิช้ันของควันลดลง
ระหว่าง 60-80 ๐C 

  

 
รูปที่ 8 ความสูงจากท้องควันบริเวณเตาอบถังน้ ามัน 

 

 
รูปที่ 9 อุณหภูมิชั้นของควันบริเวณเตาอบถังน้ ามัน 

  

 เหตุการณ์ที่ 4 เกิดเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร จึงส่งผลกระทบภายในอาคารน้อยกว่า 3 
เหตุการณ์แรก ความสูงท้องควันเข้าใกล้ที่ระยะ 3 เมตร 
ภายใน 10 วินาทีและต่ าสุดที่ 3.24 เมตร ในวินาทีที่ 145 
วินาที อุณหภูมิช้ันของควันภายในอาคารอยู่ที่ 35-37 ๐C ดัง
รูปที่  10 และรูปที่  11 หลังจากติดตั้งระบบระบายควัน 
พบว่า ความสูงจากท้องควันและอุณหภูมิช้ันของควันไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
  

 
รูปที่ 10 ความสูงจากท้องควันบริเวณหม้อแปลงไฟ 
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รูปที่ 11 อุณหภูมิชั้นของควันบริเวณหมอ้แปลงไฟ 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 การจ าลองเหตุการณ์ พบว่า ระดับความสูงจาก
ท้องควันถึงพื้นก่อนและหลังการติดตั้งระบบระบายควันไฟมี
ความแตกต่างเล็กน้อย เมื่อควันไฟระบายออกอากาศ
ภายนอกจะเข้ามาแทนที่  ขึ้นท าให้ปริมาณควันไฟเพิ่มขึ้น 
และการระบายควันไฟในอัตราที่น้อยกว่าปริมาณควันที่
เพิ่มขึ้นความสูงของท้องควันจึงเท่าเดิม แต่อุณหภูมิที่ลดลง
เนื่องจากอากาศที่ เข้ามาในช้ันของควันมากขึ้น รวมกับ
เพดานที่สูงจึงไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารมากนัก หาก
วิ เคราะห์ข้อมูลความสูงจากท้องควันอย่ าง เดียว ให้
ความส าคัญเฉพาะความปลอดภัยต่อชีวิต อาจไม่จ าเป็นต้อง
ติดตั้งระบบระบายควันไฟเนื่องจากในระยะเวลา 300 วินาที 
ไม่มีความสูงต่ ากว่า 8 เมตรบริเวณที่มีพนักงานอาศัย หาก
มองด้านการเพิ่มระยะเวลาการจัดการทรัพย์สิน การระงับ
อัคคีภัย และลดอุณหภูมิของช้ันควัน ควรติดตั้งระบบระบาย
ควันไฟ เพราะการติดตั้งระบบระบายควันไฟส่งผลให้
อุณหภูมิช้ันของควันลดลง การแพร่กระจายของควันน้อยลง 
ระดับความเข้มข้นของก๊าซพิษน้อยลง ระยะการมองเห็น
ภายในอาคารเพิ่มมากขึ้น เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร 
และเพิ่มเวลาในการจัดการทรัพย์สินภายในอาคารมากขึ้น
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยในอาคารคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Fire Dynamic Simulator อาคารกรณีศึกษาเป็น

อาคารชั้นเดียวขนาดความกว้าง 54 เมตร ความยาว 138 เมตร ความสูง 18 เมตร ลักษณะการใช้งานส าหรับเก็บสินค้า

การเกษตรเป็นหลัก เช่น น้ าตาล กากถั่ว เป็นต้น โดยอาคารดังกล่าวไม่มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยมีเพียงเครื่อง

ดับเพลิงแบบมือถือ แหล่งก าเนิดเพลิงไหม้คือตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคารซึ่งเมื่อลุกไหม้จะปลดปล่อยความร้อน 160 kW 

ผลของการจ าลองพบว่า อุณหภูมิชั้นควันไม่สูงเพียงพอที่จะท าให้โครงสร้างหลังคาพังทลายลง จึงสรุปได้ว่าหากเกิดเพลิง

ไหม้ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าไม่มีผลต่อโครงสร้างเหล็กบนหลังคาของอาคาร 

ค าหลัก พลศาสตร์อัคคีภัย, คลังเก็บสินค้าการเกษตร, โครงสร้างเหล็ก 

Abstract 
This research was simulated fire dynamic simulation in warehouse by using Fire Dynamic 

Simulator program. The building where used for studied case is single storied building is 54 meters 
wide, 138 meters long and 18 meters high. Mainly, it is for keeping agricultural products as warehouse 
such as sugar and groundnut meal etc. Aforementioned building has no safety and fire system except, 
but it has only portable fire extinguishers. The source of conflagration is electrical control cabinet in 
this building. When it is on fire, it will release the heat 160 kW. The result of simulation was found 
that the temperature of smoke layer was not high enough to destroy structure of the roof. This can 
be predicable that if it is on fire at the electrical control cabinet in this building, it will not affect to 
iron structure on the roof of the building. 
Keywords:  Fire Dynamic, Agricultural products warehouse, Iron structure 
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1. บทน า 
 อุบัติเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุการณ์การที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ล้วนแต่ท าให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย 
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุของการเกิดเหตุล้วนมาจาก
หลายๆสาเหตุปะปนกันกันไป แต่หากอาคารมีระบบป้องกัน
การเกิดเพลิงไหม้ที่ถูกต้องและเหมาะสมก็อาจจะท าให้ลด
การสูญเสียได้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาคารคลังสินค้าต่างๆที่
เก็บสินค้าที่มีมูลค่าหากเกิดเพลิงไหม้ มักเกิดการสูญเสียที่มี
มูลค่าสูง 
 ส าหรับอาคารคลังสินค้ากรณีศึกษาเป็นอาคารช้ันเดียว
พื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตรต่ออาคารเลียงต่อกัน 10 
อาคาร ลักษณะการใช้งานส าหรับเก็บสินค้าการเกษตรเป็น
หลัก เช่น น้ าตาล กากถั่ว เป็นต้น โดยอาคารดังกล่าวไม่มี
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ใดๆนอกจากถังดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่
ได้ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าลองการเกิดเพลิงไหม้ใน
คลังสินค้า ด้วยวิธีการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อศึกษา
อุณหภูมิของกลุ่มควันภายในอาคารขณะเกิดเหตุ  โดยน าผล
จากการจ าลองมาวิเคราะห์ปัญหาเสนอแนวทางในการ
ป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้ภายในอาคาร 
 

2. ข้อมลูและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1ทฤษฎีพลศาสตร์อัคคีภัย 
 หลักการด้านพลศาสตร์อัคคีภัยเป็นการน าทฤษฎีการ
ถ่ายเทความร้อนและพลศาสตร์ของไหล (Fluid Dynamic ) 
จากการเผาไหม้ คุณลักษณะการแผ่รังสีจากเปลวเพลิง 
รวมถึงความสามารถในการติดไฟ เพื่ออธิบายช่วงของการติด
ไฟขนาดเล็ก และศึกษาไฟขนาดใหญ่ ในการเกิดเพลิงไหม้ใน
ห้องหรือภายในอาคารการเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้ เมื่อมีความ
แตกต่างของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การหาค่าการลุกโหมของไฟ
จะใช้ผลที่ได้จากการทดลองน ามาเปรียบเทียบกับการ
ค านวณที่ได้จากเพลิงท่ีลุกโหมที่ได้จากการทดลองหาค่าพิกัด
การคายความร้อน (Heat Release Rate) ค่าที่ต่ าที่สุดที่จะ 
ท าให้เกิดเพลิงลุกโหมขึ้น 
การสร้างแบบจ าลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยสามารถแบ่งเป็น  

2 แบบ ดังนี ้
 2.1 .1 การจ าลองแสดงผลแบบแบ่ งเขต (Zone 
Model) เป็นรูปแบบการจ าลองภาพเสมือนที่ใช้การศึกษา
การเคลื่อนที่ของควัน หรือความร้อนที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งตามหลักการสามารถที่จะน าภาพการ
จ าลองการเคลื่อนที่ของกลุ่มควันมาหาระยะเวลาการ
เคลื่อนที่ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
การค านวณหาระยะเวลาในการหนีไฟ 
 2.1.2 การจ าลองพลศาสตร์การไหล(Computational 
Fluid Dynamics Model; CFD) เป็นแบบจ าลองที่ใช้เทคนิค
เรื่องของไดนามิคของไหล เพื่อค านวณตามสภาวะต่างๆ ใน
อาคารมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นหน่วยย่อยเรียกว่า เซลล์และ
ระหว่างเซลล์โดยใช้สมการพื้นฐานตามหลักการด้านฟิสิกส์ 
รูปแบบการจ าลองภาพเสมือนที่ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของไฟ
ตั้งแต่เริ่มจุดติดไฟและการคายไอของมวลสารจนสิ้นสุด
ขบวนการเผาไหม้ในรูปของภาพเสมือนจริงโดยตัวอย่างการ
จ าลองแบบ CFD ที่ใช้งานอยู่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ  
 (1) แบบจ าลองการลุกลามของไฟ(Turbulence Sub 
Model) แบบจ าลองนี้ที่เกี่ยวกับผลลัพธ์โดยตรงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของการลุกลามและการขยายตัวของไฟจาก
พื้นที่หน่ึงไปยังอีกทีหนึ่ง 
 (2) แบบจ าลองค่าความร้อนและเขม่า (Radiation 
and Soot Sub Model) แบบจ าลองนี้เกี่ยวกับการจุดติดไฟ
ในลักษณะของเปลวเพลิง โดยพิจารณาการผสมระหว่าง
อากาศกับมวลสารที่ได้รับการเผาไหม้ ว่ามีจุดติดไฟอย่าง
สมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงค่าพลังงานท่ีปลดปล่อยความร้อนที่ได้
จากมวลสารนั้น 
 (3) แบบจ าลองการจุดติดของเปลวไฟ (Combustion 
Sub - Model) แบบจ าลองนี้เกี่ยวกับการจุดติดไฟใน
ลักษณะของเปลวเพลิง โดยพิจารณาคุณสมบัติของมวลสารที่
เกิดจากการเผาไหม้ เพื่อพิจารณาการผสมระหว่างอากาศกับ
มวลสารที่ได้รับการเผาไหม้ ว่ามีจุดติดไฟอย่างสมบูรณ์
หรือไม่ รวมถึงค่าพลังงานท่ีปลดปล่อยความร้อน 
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3. วิธีการด าเนินการ 
3.1 ข้อมูลอาคาร 
 อาคารเก็บสินค้าช้ันเดียว ขนาดกว้าง 54 เมตร ยาว 
138 เมตร สูง 18 เมตร พื้นที่ 7,452 ตารางเมตร วัสดุผนัง
อาคารเป็นคอนกรีต หลังมุงกระเบื้องโครงสร้างเหล็ก ใช้
ส าหรับเก็บสินค้าการเกษตรเป็นหลัก เช่น น้ าตาล กากถั่ว 
เป็นต้นมีถังดับเพลิงเคลื่อนที่ 1 ถัง ไม่มีระบบสัญญาณแจ้ง
เหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนหรืออุปกรณ์
ตรวจจับควัน 
 อาคารมีแหล่งก าเนิดเพลิงไม้ที่พิจารณาตามNFPA 
101[1]คือตู้ควบคุมไฟฟ้าบริเวณภายในอาคารด้านหน้า 
 

 
รูปที่ 1 ภาพแหล่งต้นเพลิงและภายในอาคาร 

 

3.2 สร้างแบบจ าลองอาคาร 
 สร้างแบบจ าลองอาคารโดยใช้โปรแกรมFDS เริ่มจาก
จากโครงสร้างอาคารภายนอก ขนาดของอาคารตามรูปที่2 
และเพิ่มเติมรายละเอียดโครงสร้างเหล็กบนหลังคาตามรูปที่ 
3 โดยมีต าแหน่งติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดของ
เพลิงไหม้คือตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคารซึ่งเมื่อลุกไหม้จะ
ปลดปล่อยความร้อน 160 kW[2] ตามรูปที่4 
 

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างอาคารภายนอก 
 

 
รูปที่ 3 โครงสร้างเหล็กด้านบนหลังคา 

 

 
รูปที่ 4 แบบภายในอาคารแสดงจุดติดตัง้ตู้ควบคุมไฟฟ้าซ่ึงเป็นก าเนิด
ของเพลิงไหม้ 
 

3.3 การเลือกใช้กริด(Grid Sensitivity)ที่เหมาะสมกับ
แบบจ าลอง 
 การวิจัยนี้เลือกทดสอบขนาดกริด 3 ขนาด คือ ขนาด 
0.2, 0.3 และ 0.4 โดยติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิไว้เหนือ
ตู้ควบคุมไฟฟ้า จากการทดสอบพบว่าขนาดกริด 0.2 มีการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าขนาดกริด 0.3 และ ขนาดกริด 0.4 ซึ่ง
แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไว้ในรูปที่ 5 ดังนั้นการ
วิจัยครั้งนี้จึงเลือกขนาดกริด 0.2 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง
สถานการณ์จริงที่สุด 
 

 
รูปที่ 5 กราฟเปรยีบเทียบการเลือกกริด(Grid Sensitivity) 
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3.4 การติดต้ังอุปกรณ์ 
 ติดตั้งอุปกรณ์วัดความสูงจากท้องควันถึงพื้น ติดตั้งตาม
แนวด้านหน้ากองเพลิงระยะห่างกัน 8 เมตร จ านวน 8 ตัว 
ดังท่ีแสดงมาในรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 แนวจุดติดตั้งอุปกรณ์วัดความสงูจากท้องควันถึงพื้น 

 

 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิของควันติดตั้งทุกระยะ 
8 เมตรในด้านกว้างของอาคาร และทุกระยะ 10 เมตรใน
ด้านยาวของอาคาร โดยติดตั้งจุดบนสุดของหลังคา และใน
ระนาบความสูง 13 เมตร รวมทั้งหมด210 ตัว 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยในอาคารคลังสินค้า 
โดยให้เกิดเพลิงไหม้ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร ผล
ปรากฏว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้จะเกิดกลุ่มควันลอยขึ้นด้านบน
หลังคาของอาคารและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
รูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 การเกิดควันจากเพลิงไหม้ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

 

 ผลการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยในอาคารคลังสินค้า
อุณหภูมิของควันที่เกิดขึ้นบริเวณโครงสร้างเหล็กด้านบน
หลังคาของอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็น
เวลา 30 นาที เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเร็วเป็น 
38 องศาเซลเซียสเมื่อเวลาผ่านไป 1 นาทีและค่อนข้างคงที่
โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 39.33 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 8 โดย
ความสูงของท้องควันเริ่มเข้าใกล้ 8 เมตร ในนาทีที่ 5 และ
ความสูงท้องควันต่ าสุดอยู่ที่ 7.08 เมตร ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงอุณหภูมิของควันจากการจ าลองเพลิงไหม้ตู้ควบคุม
ไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงความสูงของท้องควัน 

 
5. สรุป 
 ผลการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยในอาคารคลังสินค้า 
โดยการสร้างแบบจ าลองอาคารคลังสินและให้เกิดเหตุเพลิง
ไม้ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเพลิงไม้
แหล่งเดียวเท่านั้น พบว่าอุณหภูมิของควันค่อนข้างคงที่เกิด
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็นเวลา 1 นาที โดยมี
อุณหภูมิสูงสุด 39.33 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวไม่
สูงเพียงพอที่จะท าให้โครงสร้างด้านบนของหลังคาเหล็กที่มี
จุดหลอมเหลว 1536 องศาเซลเซียส[3]พังลงมาได้ ดังนั้นจึง

นาททีี1่

นาททีี6่

นาททีี1่2

นาททีี1่8

นาททีี2่4

นาททีี3่0
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สรุปได้ว่าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารคลังสินค้ากรณี
ตัวอย่างและมีการเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้มีโอกาสน้อยมาก
ที่โครงสร้างอาคารจะพังทลายลงมาและระดับของท้องควัน
ต่ าสุดคือ 7.08 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่ยังไม่อันตรายส าหรับผู้
เข้าระงับเหตุ ดังนั้นส าหรับอาคารคลังสินค้าดังกล่าวจึงไม่
จ าเป็นต้องเพิ่มระบบระงับอัคคีภัย แต่ด้วยเนื่องจากการ
จ าลองดังกล่าวมีแหล่งต้นเพลิงเพียงแหล่งเดียวคือตู้ควบคุม
ไฟฟ้า หากแต่การเกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปติดสินค้าที่เก็บ
ภายในอาคารก็อาจจะท าให้ผลของการจ าลองเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้เพิ่มอุปกรณ์
ตรวจจับควันเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินส าหรับอาคาร 
 
เอกสารอ้างอิง 
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โปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัยกรณีศึกษา: คลังเก็บสินค้า
ขนาด 360 ตารางเมตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
2554 

[3] ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฐานความรู้ความ
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยศึกษาการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยโปรแกรม Fire Dynamics Simulation (FDS) ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ช้ินส่วนประกอบงานส่วนใหญ่เป็นพลาสติก โรงงานขนาดพื้นที่กว้าง 25 เมตร ยาว 80 
เมตร อาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนส านักงานมี 2 ช้ัน มีพื้นที่ 250 ตารางเมตร มีพนักงานทั้งหมด 11 คน และ
ส่วนโรงงานผลิตและประกอบช้ินงานมีพื้นที่ 940 ตารางเมตร ความสูงเพดาน 3 เมตร และห้องเก็บช้ินส่วนประกอบงานมี
พื้นที่ 230 ตารางเมตร ความสูงถึงเพดาน 6 เมตร มีพนักงานท้ังหมด 40 คน ภายในห้องผลิตและประกอบช้ินงานควบคุม
อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส การจ าลองแบ่งกรณีศึกษาเป็น 2 กรณี (NFPA 101) [1] กรณีแรกจ าลองให้ไฟเกิดขึ้น
จุดที่เก็บของเหลวไวไฟ Isopropyl alcohol (IPA) เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่สามารถติดไฟและลุกลามได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่
สองจ าลองให้ไฟเกิดที่กล่องเก็บช้ินส่วนประกอบช้ินงานภายในห้องประกอบช้ินงาน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในการ
เปรียบเทียบค่าความปลอดภัย ได้แก่ ความสูงของช้ันควันภายในอาคารจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และอุณหภูมิภายใน
อาคารในขณะเกิดไฟไหม้จะต้องไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส พบว่าการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยทั้ง 2 กรณีมีความสูงของ
ช้ันควันน้อยกว่า 2.5 เมตรทั้งหมด และภายหลังการติดตั้งพัดลมดูดควัน (Exhaust Fan) ขณะเกิดไฟไหม้ความสูงของช้ัน
ควันภายในอาคารสูงขึน้ และอุณหภูมิของควันไฟลดลง ท าให้ระยะเวลาในการอพยพหนีไฟออกจากพื้นที่ของผู้ใช้อาคาร
เพิ่มขึ้น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานในอาคาร 
ค าหลัก  พลศาสตร์อัคคีภัย ระบบควบคุมควันไฟ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 
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Abstract 
In this study, fire dynamics simulation (FDS) in automative electronic parts factory was studied. Most 
materials were plastic. The factory size was 25 x 80 metres. The factory was divided into 2 parts; the 
250-square-metre two-storey office building with 11 total workers, the 940-square-metre production 
and assembly room with the 3-metre-high ceiling and the 230-square-metre parts storage room with 
6-metre-high ceiling with 40 total workers. The temperature in the production and assembly room 
was controlled below 25 ๐C. The simulations were divided into 2 cases (NFPA101) [1]. The first case 
was to simulate fire occurring at isopropyl alcohol (IPA) site. Isopropyl alcohol is an inflammable 
liquid fuel leading to an instant fire. The second case was to simulate fire occurring on parts storage 
boxes at the assembly room. To compare safety value, simple criteria was applied including the in-
building smoke layer height was to be above 2.5 metres and the in-building temperature during fire 
must not exceed 200 ๐C. It was found that, according to all the two simulations, in the case of the 
smoke layer height below 2.5 metres and after exhaust-fan installation, the in-building smoke layer 
height was higher and the smoke temperature was lower during the fire. As a result, it took more 
evacuation time of the occupants and it boosted up life safety in the building. 
Keywords:  Fire Dynamics Simulation, Exhaust Fan, Automotive Electronic Parts Factory 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เติบโตและพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วในประเทศไทย เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ที่ผู้ผลิตได้ส่งช้ินส่วนต่าง ๆ ไปยังบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์รายใหญ่ อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์มีตั้งแต่ ยาง 
พอลิเมอร์ พลาสติก เหล็กและโลหะ และวัสดุอื่น ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่เมื่อเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นกับโรงงานผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
นั้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ อีก
ทั้งยังสูญเสียทรัพย์สิน และชีวิตของพนักงานจากเหตุการณ์ที่
ได้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์
จากวัดสุที่สามารถติดไฟและลุกลาม ได้อย่างรวดเร็ว 
(Combustible Materials) เช่น ยาง โพลิเมอร์และพลาสติก 
เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น การลุกลามของไฟจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง การศึกษาจ าลองพลศาสตร์อัคคภีัยด้วยโปรแกรม 
Fire Dynamics Simulator (FDS) ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีท่ีจะสามารถทราบอันตราย
ที่เกิดขึ้นจากจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้จากกรณีศึกษาต่าง ๆ 
โดยศึกษาด้วยวิธีการควบคุมควันไฟจากการติดตั้งพัดลมดูด

ควัน (Smoke Exhaust Fan) กรณีเกิดไฟไหม้ที่แตกต่างกัน
ออกไป 
  
2. Fire Dynamic Simulation (FDS) and Smokeview 
 FDS คือ เป็นโปรแกรมด้าน Computational Fluid 
Dynamics (CFD) เฉพาะด้านอัคคีภัย รูปแบบการแสดงผล
ทางคณิตศาสตร์ตามสมการ Navier-Stokes equations ใน
ความเร็วการไหลต่ า การไหลของอุณหภูมิพร้อมการเคลื่อนที่
ของควันและความร้อนจากไฟอนุภาคย่อยของกฎการอนุรักษ์
พลังงานของมวลโมเมนตัมและพลังงาน [2]  
 Pyrosim เป็นส่วนกราฟฟิกที่ เ ช่ือมต่อระหว่าง
โปรแกรม FDS สามารถค านวณผลของควันไฟ อุณหภูมิ และ
ก๊าซต่าง ๆ ขณะเกิดไฟไหม้ ถูกพัฒนาโดย National Institute 
of Standards and Technology; NIST (McGrattan, et al., 
2013) ในกรณีจ าลองการเกิดไฟไหม้ พัฒนามาจากโปรแกรม 
Computational Fluid Dynamics (CFD) ซึ่งออกแบบมา
ส าหรับการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยกรณีต่าง ๆ อีกทั้งยัง
สามารถจ าลองระบบระบายอากาศในอาคารได้ด้วย [3] 
 Smokeview เป็นโปรแกรมแสดงผลการค านวณเชิง
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ตัวเลขจากโปรแกรม Fire Dynamics Simulation (FDS) ทั้งใน
ลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ แสดงผลในลักษณะค่าพารามิเตอร์
ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ทิศทางการไหลของควัน 
เปลวไฟในแบบจ าลองที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง [4] 

 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 พิจารณาขนาดเซลล์กริดที่เหมาะสมในการทดลอง 
 เกษมศานต์, 2553 ศึกษาการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัย
เปรียบเทียบอุณหภูมิควันและความสูงของท้องควันไฟในการ
จ าลองเพลิงไหม้ของอาคารประเภทอันตรายพิเศษด้วย
โปรแกรม Pyrosim FDS อาคารกว้าง 42 เมตร ยาว 35  
เมตร ความสูงเพดานห้อง 6 เมตร ความสูงจากพ้ืนดินถึงยอด
หลังคา 9.5 เมตร ได้ศึกษาเปรียบเทียบความละเอียดขนาด
เซลล์กริด (Grid Sensitivity) 3 ขนาด ได้แก่ 1.00 เมตร 
0.50 เมตร และ 0.25 เมตร พบว่าขนาดที่เหมาะสมมากท่ีสุด
คือ 0.50 เมตร โดยจ านวนเซลล์กริดที่ใช้จ าลองพลศาสตร์
อัคคีภัยทั้งหมด 240,000 เซลล์กริด [5] ซึ่งจะพบว่าขนาด
โดเมนของโมเดลใกล้เคียงกันกับผู้ศึกษา ที่มีจ านวนเซลล์ 
กริดทั้งหมด 214,368 เซลล์กริด ขณะที่ใช้ขนาดของเซลล์ 
กริดเท่ากันท่ี 0.50 เมตรในทุกกรณีศึกษา 
 
3.2 เขียนโมเดลด้วยโปรแกรม Pyrosim 
 ส าหรับขั้นตอนการศึกษาจะต้องสร้างโมเดลด้วย
โปรแกรม Pyrosim ตามรูปแบบอาคารโรงงานผลิตและ
ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ พื้นที่โดเมนกว้าง 
29 เมตร ยาว 84 เมตร และสูง 11 เมตร โดยใช้ขนาดเซลล์ 
กริด (Grid Size) เท่ากับ 0.50 เมตร ทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมด 
ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 เขียนโมเดลโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์ในโปรแกรม Pyrosim 

  

3.3 พิจารณากรณีการเกิดไฟไหม้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 ตามมาตรฐาน NFPA 101 กรณีการเกิดเพลิงไหม้ถูก
แบ่งออกเป็น 8 กรณี ซึ่งผู้ศึกษาได้วิเคราะห์กรณีการเกิด
เพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องในโรงงานผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ได้ 2 กรณี ดังตารางที่ 1 นี ้
ตารางที่ 1 Fire Scenarios ตาม NFPA 101 

No. Fuel 
Fire Size 

(m2) 
 HRR 

(kW/m2) 
Total 
Mesh 

1 IPA Storage Area 0.75 477.4 214,368 
2 Parts Area 0.25 8,510 214,368 

 
3.4 เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับการจ าลอง
พลศาสตร์อัคคีภัย  
 การจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการปรับปรุงด้วยระบบดูดควันนั้นพิจารณาได้จากเกณฑ์
ความปลอดภัยกับผู้ใช้อาคารดงันี ้
  - ความสูงของช้ันควันต่ าสุดจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 
เมตร โดยติดอุปกรณ์ตรวจวัดความสูงของช้ันควันในโมเดล 
Pyrosim ที่เรียกว่า Smoke layer height (Layer) ตาม
เส้นทางอพยพหนีไฟ ที่ระดับความสูง 2.9 เมตร 
 - อุณหภูมิช้ันควันที่สูงที่สุดจะต้องไม่เกิน 200 ๐C โดย
ติดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิของช้ันควันในโมเดล Pyrosim 
ที่เรียกว่า Thermocouple (THCP) ตามเส้นทางอพยพหนี
ไฟ [6] 
   
4. ติดต้ังพัดลมดูดควันระบายอากาศ 
 พัดลมดูดควันชนิดติดเพดาน (Axial roof fan) ท า
หน้าที่ระบายควันออกจากพื้นที่เกิดไฟไหม้โดยระบายควัน
ออกทางเพดานของห้อง อัตราการไหลของอากาศสูงสุด 
51,336 m3/h เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 56 cm. [7] 

 
รูปที่ 2 พัดลมชนิดติดเพดาน (Axial roof fan) 
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 ท าการติดตั้งพัดลมดูดควันในโมเดลจ าลองพลศาสตร์
อัคคีภัย (FDS) เพื่อเปรียบเทียบการกระจายตัวของควันไฟ 
กรณีก่อน (ปัจจุบันไม่ได้ติดตั้งพัดลมดูดควัน) และหลังติดตั้ง
พัดลมดูดควันจ านวนทั้งหมด 15 ตัว ได้แก่ ที่ห้องประกอบ
ช้ินงาน (Assembly) 12 ตัว และอีก 3 ตัว ติดตั้งในห้องเก็บ
ช้ินส่วนประกอบงาน (Store) ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 ต าแหน่งการติดตั้งพัดลมชนิดติดเพดาน (Axial roof fan) 

 
5. ผลการทดลอง 
 ก่อนติดตั้งพัดลมดูดควันพบว่าทั้ง 2 กรณีไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานความสูงของชั้นควันจะต้องไม่น้อยกว่า 
2.5 เมตร และหลังติดตั้งพัดลมดูดควันจ านวน 15 ตัว 
(รูปที่ 4) พบว่าความสูงของชั้นควันเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิ

ของควันไฟลดลง โดยกรณีศึกษาแรกแหล่งต้นเพลิงจาก 
Isopropyl alcohol (IPA) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสูง
ของชั้นควัน ส่วนกรณีศึกษาที ่สองแหล่งต้นเพลิงจาก 
Parts area มี 1 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสูงของ
ช้ันควัน ดังแสดงในตารางที่ 2 และ3 
 

 
รูปที่ 4 ควันไฟถูกระบายออกด้านบนเพดานหลังติดตั้งพัดลมดูดควัน 

 
 
 
 
 
 

 จุดติดตั้ง Smoke layer height (Layer) และ Thermocouple (THCP) เพื่อท าการวัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการตดิตั้งพัดลมดดูควัน ดงัรูปที่ 5  
 

             
รูปที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและชั้นความสูงของควันไฟ และเส้นทางหนีไฟในอาคาร 
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ตารางที่ 2 ผลการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัย แหล่งต้นก าเนิดเพลิงจาก Isopropyl alcohol (IPA) 
ก่อนติดต้ังพัดลมดูดควัน หลังติดตั้งพัดลมดูดควัน ผลการจ าลองอัคคีภยั 

  

(วินาที่ที่ 300) ก่อนติดต้ังพัดลมดูด กลุ่มควัน
หนาแน่นขยายตัวเกือบเต็มห้องประกอบชิ้นงาน 
และขยายตัวเต็มห้องเก็บพาร์ทชิ้นส่วนประกอบ
งาน และหลังติดต้ังพัดลมดูดควัน ควันไฟถูก
ระบายออกนอกอาคาร กระจายตัวรอบพื้นที่
น้อยลง 

  

(วินาที่ที่ 300) Slice ของ Temperature ที่
ระดับความสูง 2.5 เมตร ก่อนการติดต้ังพัดลม
ดูดควัน โดยอุณหภูมิอยู่ในช่วงไม่เกิน 50 ๐C 
และหลังติดต้ังพัดลมดูดควัน โดยอุณหภูมิลดลง
อยู่ในช่วง 25-27 ๐C 

  

“Smoke layer height 7”เป็นจุดที่ใกล้กับต้น
เพลิงมากที่สุด ก่อนติดต้ังพัดลมดูดควัน ความ
สูงของชั้นควันต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (2.5 
เมตร) ที่ระดับ 2.33 เมตร ในวินาทีที่ 8 และ
หลังติดต้ังพัดลมดูดควัน พบว่าในวินาทีที่ 65-
68  ความสูงของชั้นควันต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ระดับ 0.72-1.28 เมตร แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

  

“Smoke layer height 10”เป็นจุดที่มีการ
อพยพออกจากพื้นที่ท างานไกลสุด ก่อนติดต้ัง
พัดลมดูดควัน ความสูงของชั้นควัน ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (2.5 เมตร) ที่ระดับ 2.10 
เมตร ในวินาทีที่ 59 และหลังติดต้ังพัดลมดูด
ควัน พบว่าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

  

“Thermocouple 7”เป็นจุดที่ใกล้กับต้นเพลิง
มากที่สุด ก่อนติดต้ังพัดลมดูดควันมีอุณหภูมิ
สูงสุด 69.97 ๐C วินาทีที่ 293 หลังติดต้ังพัดลม
ดูดควัน อุณหภูมิของควันลดลง อุณหภูมิสูงสุด 
27.33 ๐C วินาทีที่ 68 ทั้งก่อนและหลังไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน (200 ๐C) 

  

“Thermocouple 10” เป็นจุดที่มีการอพยพ
ออกจากพื้นที่ท างานไกลสุด ก่อนติดต้ังพัดลม
ดูดควันมีอุณหภูมิสูงสุด 39.99 ๐C วินาทีที่ 300 
หลังติดต้ังพัดลมดูดควัน อุณหภูมิของควันลดลง 
อุณหภูมิสูงสุด 26.17 ๐C วินาทีที่ 255 ทั้งก่อน
และหลังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (200 ๐C) 
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ตารางที่ 3 ผลการจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัย แหล่งต้นก าเนิดเพลิงจาก Parts area 
ก่อนติดต้ังพัดลมดูดควัน หลังติดตั้งพัดลมดูดควัน ผลการจ าลองอัคคีภยั 

  

(วินาที่ที่ 300) ก่อนติดต้ังพัดลมดูด กลุ่มควัน
หนาแน่นขยายตัวเต็มห้องประกอบชิ้นงาน และ
หลังติดต้ังพัดลมดูดควัน ควันไฟถูกระบายออก
นอกอาคาร ท าให้กระจายตัวไปยังพื้นที่ในห้อง
น้อยลง  
 

  

(วินาที่ที่ 300) Slice ของ Temperature ที่
ระดับความสูง 2.5 เมตร ก่อนติดต้ังพัดลมดูด
ควัน โดยอุณหภูมิอยู่ ในช่วงไม่ เกิน 58-80  
๐C และหลังติดต้ังพัดลมดูดควัน โดยอุณหภูมิ
ลดลงอยู่ในช่วง 31-45 ๐C 

  

“Smoke layer height 5”เป็นจุดใกล้ต้นเพลิง
มากสุด ก่อนติดต้ังพัดลมดูดควัน ความสูงของ
ชั้นควันต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (2.5 เมตร) ที่
ระดับ 2.25 เมตร ในวินาทีที่ 69 และหลังติดต้ัง
พัดลมดูดควัน พบว่าในวินาทีที่  105 ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ระดับ 2.12 เมตร 
 

  

“Smoke layer height 7”เป็นเส้นทางอพยพ
ออกจากพื้นที่ท างานอีกฝั่งหนึ่งของต้นเพลิง 
ก่อนติดต้ังพัดลมดูดควัน ความสูงของชั้นควัน
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (2.5 เมตร) ที่ระดับ 
2.07 เมตร ในวินาทีที่ 107 และหลังติดต้ังพัด
ลมดูดควัน พบว่าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

  

“Thermocouple 5”เป็นจุดใกล้ต้นเพลิงมาก
สุด ก่อนติดต้ังพัดลมดูดควันมีอุณหภูมิสูงสุด 
124.41 ๐C วินาทีที่ 300 หลังติดต้ังพัดลมดูด
ควัน อุณหภูมิของควันลดลง อุณหภูมิสูงสุด 
85.20 ๐C วินาทีที่ 300 ทั้งก่อนและหลังไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน (200 ๐C) 
 

  

“Thermocouple 7” เป็นเส้นทางอพยพออก
จากพื้นที่ท างานอีกฝั่งหนึ่งของต้นเพลิง ก่อน
ติดต้ังพัดลมดูดควันมีอุณหภูมิสูงสุด 89.60 ๐C 
วินาทีที่ 300 หลังติดต้ังพัดลมดูดควัน อุณหภูมิ
ของควันลดลง อุณหภูมิสูงสุด 26.04 ๐C วินาทีที่ 
183 ทั้งก่อนและหลังไม่ เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
(200 ๐C) 

 
6. สรุป 
  การจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยในอาคารโรงงานผลิต
และประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ พบว่าก่อน
ติดตั้ งพัดลมดูดควันความสูงของช้ันควันต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานทั้ง 2 กรณีศึกษา ส่วนอุณหภูมิควันไฟภายใน

อาคารไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 กรณีศึกษา และหลัง
ติดตั้งพัดลมดูดควัน พบว่าความสูงของช้ันควันเพิ่มขึ้นและ
อุณหภูมิของควันไฟลดลง ดังนั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตของผู้ใช้อาคารในกรณีเกิดไฟไหม้ ควรติดตั้งพัดลมดูด
ควันในอาคารโรงงานให้ครอบคลุม 
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 “งานวิจัยนี้ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการเบื้องต้นยังไม่มี
การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อให้ผลการทดลองมีความ
น่าเชือ่ถือควรมีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้สถิติเชิง
อนุมานในการยืนยันผลการทดลองอีกครั้ง”  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาทุก ๆ ท่านที่ช่วยให้ 
ค าแนะน าแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการศึกษา
ค้นคว้า การท างานวิจัยช้ินนี้ให้เกิดเป็นผลส าเร็จด้วยด ี
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การออกแบบและวางผังพื้นที่การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิพันธ์ค้าไม้ 

The Design and Layout of The Storage Space Within The Warehouse. 
Case Study:  Sittipan Wood Shop Part.,Ltd. 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาพัฒนาบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิพัทธ์ค้าไม้ พบว่า
คลังสินค้าท่ีสองของทางห้างหุ้นส่วนไม่มีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บที่ชัดเจน ท าให้ประสบกับปัญหาการสูญเสียเวลา
และความผิดพลาด การจัดวางสินค้าไม่เหมาะกับพื้นที่ภายในคลังสินค้าเกิดความแออัดของสินค้า ส่งผลท าให้ใช้พื้นที่
คลังสินค้าไม่เต็มประสิทธิภาพ  ขั้นตอนเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
วิเคราะห์หาวิธีที่เหมาะสมให้กับระบบการจัดการสินค้าคงคลัง จากการจัดล าดับความส าคัญของสินค้าด้วยวิธีABC และ
อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) มาร่วมในการออกแบบพื้นที่การจัดเก็บภายในคลังสินค้า 
ก าหนดการใช้การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) ให้สามารถด าเนินกิจกรรมในส่วนงานคลังสินค้าได้อย่างสะดวก 
ถูกต้อง รวดเร็ว และปฏิบัติกิจกรรม5ส ในการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาสามารถจัดการหา
ต าแหน่งพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม สามารถลดการสูญเสียเวลาและเพิ่มความแม่นย าในกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ค าหลัก : สินค้าคงคลัง, การออกแบบพื้นที,่ ต าแหน่งการจัดเก็บ 
 
Abstract 
In the study and development of inventory management. The study was conducted, Sittipan wood 
shop partnership limited. It was found that the second warehouse of the partnership did not have a 
clear storage location which causes trouble from waste time and error. Product placement is not 
suitable for warehouse space. This result is inefficient using of warehouse space. The procedure 
begins by analyzing the causes of the problem, finding solutions and analyzing the right approach for 
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the inventory management system. From prioritizing of the goods by using ABC Method and the 
Inventory turnover are involved in the design of storage areas within the warehouse. Visual Control 
allows to carry out activities in the warehouse segment easily, quickly, accurately and 5 S practice 
also. In systematic inventory control based on the study, it is possible to manage the location of the 
storage areas appropriately .It can reduce waste time and increase operational accuracy within the 
warehouse. Including, it can improve the performance of employees more effectively. 
Keywords:  Inventory, Space design, Storage location 
 
1.บทน า 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ี
ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเนื่องจากมีความเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการ
คาดการเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2560 
คาดว่าจะได้รับอานิสงค์จากลงทุนภาครัฐฯ โดยเฉพาะการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมตามแผนปฏิบัติ
การด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action 
Plan) จ านวน 20 โครงการ วงเงิน 1,410,763.35 ล้าน
บาท [1] 

โอกาสส าหรับการส่งออกวัสดุก่อสร้างไปยัง
ประเทศ CLMV ที่มีชายแดนติดกับไทย จากการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของ
รัฐบาลประเทศนั้นๆ ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
และวัสดุก่อสร้างของไทยที่จะมีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆ 
กับการขยายตัวของเมืองในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนบ 

ปัญหาในด้านการจัดการสินค้าคงคลังจึงมี
ความส าคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งผู้ศึกษามีแนวทางการจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้าในภาคธุรกิจทั้งกระบวนการท างาน
ภายในคลังสินค้า ตั้งแต่ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า 
การย้ายสินค้าออก การเลือกหยิบสินค้า ไปจนถึงการจัดส่ง
สินค้าให้กับลุกค้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญกับการบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นอย่างมาก 
ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการท างาน 
เช่นการจัดท า 5ส. หรือกิจกรรม การปรับปรุง การสะสาง

สต็อก หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ก่อประโยชน์แล้ว 
 

ออกจากคลังสินค้าการท าความสะอาดภายในคลังสินค้าให้
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยง
ต่างๆ การเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า
ออกภายในคลังสินค้า และหาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการจัดวางสินค้าใหม่   
1.1 วัตถุประสงค์ 

เพื่อออกแบบและวางผังพื้นที่การจัดเก็บสินค้า 
ของธุรกิจกรณีศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางการจัดผังการ
วางของสินค้าในคลังสินค้าใหม่ให้เป็นหมวดหมู่ 
1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถวางผังพื้นที่และออกแบบพื้นที่การ
จัดเก็บสินค้าให้มีการจัดเก็บที่ชัดเจน และเป็นแนวทางจัด
ผังการวางของสินค้าในคลังสินค้าใหม่ให้เป็นหมวดหมู่ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ขั้นตอนการจัดการคลังสินค้า 
เป็นกระบวนการประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินการกิจการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ คลังสินค้าแต่ละ
ประเภทท่ีก าหนดไว้ 
2.2 กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า 
1. ระบบการจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ(Informal System) 
2. ระบบจัดเก็บโดยก าหนดตายตัว (Fixed Location 
System)  
3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part 
Number System) 
4. ระบบการจัด เก็บสินค้ าตามประเภทของสินค้ า 
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(Commodity System) 
5. ระบบการจัดเกี่ยวที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว 
(Random Location System) 
6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม(Combination System) 
[2] 
 2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินค้า  (Inventory 
Turnover)                                                  
เป็นตัวช้ีวัดว่า การผลิตขององค์กรสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้หรือไม่ และการบริหารสินค้าคง
คลังได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับการขาย ในทางธุรกิจการ
เปลี่ยนวัตถุดิบและสินค้าเป็นเงินให้เร็วที่สุด มีส่วนส าคัญ
ในทางธุรกิจท าให้สามารถบริหารงบการเงินขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด [4] 
 
Inventory Turnover (รอบ)   = 

ÂÍ ´ ¢ ÒÂµ è Í » Õ(º Ò· µ è Í » Õ)

ÁÙÅ¤ è ÒÊµ ê Í ¡ (º Ò· )
 ----- (1) 

 
Inventory Day (วนั)   = 

ÁÙÅ¤ è ÒÊµ ê Í ¡ (º Ò· )
365

ÂÍ ´ ¢ ÒÂµ è Í » Õ(º Ò· µ è Í » Õ)


-----(2)



ภาพที่ 3.5 แสดงสูตรการค านวณ Inventory Turnover 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเอบีซี (ABC) 

การควบคุมของคงคลังควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของของคงคลังแต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น
ประเภทที่มีความส าคัญมากและน้อยรองลงไปตามล าดับ
ระบบการแบ่งประเภท ของคงคลังที่รู้จักกันทั่วไปคือระบบ
เอบีซี(ABC Analysis) ซึ่งเป็นระบบที่แบ่งประเภท
ความส าคัญ ของของคงคลังตามมูลค่าของของคงคลังที่
หมุนเวียนในรอบปีโดยจะแบ่งของคงคลังออกเป็น 3 
ประเภท คือ ประเภท A เป็นของคงคลังที่มีมูลค่า
หมุนเวียนในรอบปีสูงที่สุดประเภท B มีมูลค่า ปานกลาง
ส่วนประเภท C มีมูลค่าต่ าสุด [3] 
2.5 การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) 

เป็น เครื่ อ งมื อทางด้ านการ เพิ่ มผลิตภาพ 
(Productivity) ที่ถูกน ามาใช้ในหลาย ๆ องค์กร Visual 
Control นั้นเกิดขึ้นจากในการท างานที่ตามปกตินั้นพบว่า
การสื่อสารหรือการถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคลอื่นนั้นมักจะ

เป็นการสื่อผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและการได้
ยินมีช่วยในการสื่อสารผ่านการมองเห็น โดยการสื่อสารนั้น
จะถูกท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นป้าย สัญลักษณ์ แถบสี 
เครื่องหมาย รูปภาพ กราฟ ฯลฯ  

การเลือกและน าเทคนิค Visual Control มา
ประยุกต์ใช้นั้นอาจเริ่มจากการใช้เทคนิคง่าย เช่น เทคนิค 

Why(ท าไม) ท าไมจึงเกิดความผิดพลาด
หรือปัญหาต่าง ๆ ข้ึน 

What(อะไร) อะไรคือสิ่งที่จะต้องน าเอา
เทคนิค Visual control มาประยุกต์ใช้ 

When(เมื่อไหร่) คว า มจ า เ ป็ น เ ร่ ง ด่ ว น ที่
จะต้องน าเอา Visual Control นั้นเข้ามาใช้เมื่อไร 

Where(ที่ไหน) ค ว ร จ ะ น า เ อ า  Visual 
Control มาใช้ที่จุด/บริเวณ/กลุ่มเป้าหมายใดจึงจะเกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด 

How(อย่างไร) จะน าเอา Visual Control มาใช้
อย่างไรถึงจะได้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาตามที่องค์กร
ต้องการได้ 

การตั้งค าถาม 5 W 1 H เพื่อหาเหตุและผลใน
การประยุกต์ใช้เทคนิค Visual Control นั้น ๆ [5] 
2.6 แผนผังก้างปลา (Fish Bone) 

เป็นเครื่องมือทางการบริหารรูปแบบหนึ่ง ช่วย
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอันก่อให้เกิดผล โดย
ปกติจะใช้เป็นเครื่องมือในการประชุมระดมความคิดจาก
ระดับหัวหน้างานและคนงาน แผนผังที่ ใ ช้จะแสดง
ความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างปัญหากับสาเหตุ
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้นๆ 
2.7 กิจกรรม 5ส 

เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นับเป็นเครื่องมือตัวแรกที่ถูกน ามาใช้ก่อนท่ี
จะใช้เครื่องมือระดับสูงขึ้นไปโดยก าหนดให้ ส1 ,ส2 ,ส3 
เป็นการจัดการในเรื่องของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ และ
สถานท่ี ส่วน ส4 และ ส5 เป็นการจัดการเรื่องของคน โดย
มีเป้าหมายให้สถานท่ีท างานสะอาด เป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ลดความสูญเปล่าในการ
ท างาน สินค้ามีคณุภาพดี เป็นที่ประทับใจของลูกค้า 
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3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท 
บริษัทที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ วัสดุ
ก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมาย Brand SCG  บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  มีส านักงานตั้งอยู่ที่157 
หมู่ 8 ถนน สกุลดี แขวงหนองจอก กรุงเทพ  มีเงินทุนจด
ทะเบียน 3,000,000 บาท ในการด าเนินธุรกิจค้าวัสดุ
ก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนครบวงจร ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีวัสดุก่อสร้าง
คุณภาพเยี่ยมจาก SCG ผู้ศึกษาได้รวบรวมรายการของ
สินค้าภายในคลังสินค้าที่สอง ออกมาเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ ปูน เซรามิคปูพื้น เซรามิคมุงหลังคา ยิปซัม ฉนวน
กันความร้อน  

พื้นที่ความรับผิดชอบของคลังสินค้าที่สองมี
ทั้งสิ้น กว้าง 12 เมตร ยาว 42 เมตร ซึ่งประกอบไปด้วย
พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า โดยภายในพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บ
พัสดุนั้นยังแบ่งออกได้เป็น 

1. พื้นที่ด้านล่าง เป็นพื้นที่ภายในคลังสินค้าส าหรับ

สินค้าที่มีน้ าหนักมาก ไม่สามารถน าขึ้นไปวาง

บนช้ันวางได้ แบ่งออกเป็น 6 ช่อง ขนาดช่อง

กว้าง 5.3 เมตร จ านวนช่องที่สามารถจัดเก็บ

สินค้าได้รวมทั้งหมด 148 ช่องจัดเก็บ 

2. ช้ันส าหรับการเก็บสินค้า  เป็นพื้นที่ภายใน

คลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีน้ าหนักไม่มาก

จนเกินไป เหมาะสมในการวางบนช้ันวางสินค้า 

เชลล์วางสินค้ามีทั้งหมด 12 เชลล์ ในแต่ละเชลล์

จะมี 4ช้ัน ขนาดช่องของช้ันต่อ 2 พาเลท หน้า

ยาว 2.6 เมตร กว้าง 0.8 เมตร สูง 1.9 เมตร 

จ านวนช่องที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้รวม

ทั้งหมด 252 ช่องจัดเก็บ 

ตารางที่ 1 สัดส่วนสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้า 

 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยมูลค่าของสินค้า 

 
 

 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยมูลค่าของสินค้า 
 

ประเภท
สินค้า 

จ านวนพา
เลท 

ค่าเฉลี่ยของ
สินค้า 

ค่าเฉลี่ยมูลค่า
ของสินค้า 

ปูน 18 5.56 54.96 

เซรามิค 
มุง
หลังคา 

72 22.22 42.75 

เซรามิค 
ปูพื้น 

220 67.90 1.09 

ยิปซัม 35 10.80 1.03 

ฉนวน 2 0.62 0.17 

ประเภท
สินค้า 

จ านวนพา
เลท 

(Pallet) 

จ านวนทั้งหมดภายใน
คลังสินค้า 

สัดส่วน
เปอร์เซ็นต์ 
ของสินค้า
คงเหลือ 

ปูน 18 900  ถุง 75.75 % 
เซรามิค 
(ปูพื้น) 

(มุงหลังคา) 

 
202 
72 

 
14,500 
12,400 

 
กล่อง 
แผ่น 

 
79.10 % 
65.60 % 

ยิปซัม 35 4,500 กล่อง 78.26 % 
ฉนวนกัน
ความร้อน 

2 3,200 ม้วน 88.88 % 

Total 329 
 

35,500 
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ตารางที่ 3 แสดงการค านวณอัตราการหมุนเวียนของสินค้า 
(Inventory) 

 
3.2 วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
              รูปที่ 1 ผังแสดงเหตูและผล 

 
จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าพนักงานขาด

ความเข้าใจในการบริหารจัดการคลังสินค้า การรับ การ
จัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายสินค้าเนื่องจากไม่มีการระบุ
ต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าที่ชัดเจน องค์กรไม่มีระบบการ
เช็คสต๊อกสินค้าโดยใช้เอกสาร Documentary ในการ
บันทึก และการเช็คสต๊อกท าให้ข้อมูลผิดพลาด อุปกรณ์
บางประเภทมีเสื่อมสภาพ และไม่ได้มีการแยกจ าแนก
ประเภทในการจัดคลังสินค้า วิธีการรับ สินค้าโดยไม่ได้ท า
การจัดเก็บ หรือ ท าข้อมูลท าให้สินค้าไม่ถูกจัดเก็บตาม
หมวดหมู่ ดังรูปที่ 1 
 

3.3 วิเคราะห์การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC analysis ใน
ตารางที่ 4 แสดงการค านวณ ค่าเฉลี่ยของสินค้า 

การวางผังของสินค้า 
1.  การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ 

การออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินค้า เริ่มจาก
การวางแผนการใช้พื้นที่โดยการก าหนดพื้นที่การจัดเก็บ
ของสินค้าภายในคลังสินค้าและก าหนดต าแหน่งการ
จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า ในวิธีการจัดวางสินค้าแต่
ละกลุ่มจะมีการก าหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการใช้พื้นที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การใช้หลกัการ ABC Analysis ในการ จดัล าดบัส าคญั  

1. จัดท าข้อมูลสินค้าคงคลัง โดยมีรายละเอียด
เป็นจ านวนที่สั่งซื้อต่อปี และราคาต่อหน่วยของ
สินค้าคงคลังแต่ละชนิด 
2. ค านวณหามูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลัง แต่
ละชนิดที่หมุนเวียนในรอบปีนั้น 
3. จัดเรียงล าดับข้อมูล ตามล าดับ ของมูลค่าใน
การซื้อสินค้าคงคลัง จากมากไปหาน้อย 
4. การหาค่าเปอร์เซ็นต์ของจ านวนเปอร์เซ็นต์
การสั่งซื้อสินค้า ในรอบการสั่งซื้อ 
5. น าเอาค่าเปอร์เซ็นต์มาเขียนกราฟ แล้ว แบ่ง
ชนิดของสินค้าคงคลัง เป็นชนิด A และ B และ 
C ตามความเหมาะสม 

2. อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory 
Turnover) 

การค านวณหาจ านวนครั้งที่กิจการสามารถขาย
สินค้าคงเหลือออกไปได้ หากอัตราหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือสูงหมายความว่า กิจการสามารถขายสินค้าได้เร็ว

ประเภท
สินค้า 

ยอดขายต่อ
ปี (บาท) 

มูลค่าสต๊อก
ปัจจุบัน 

Inventory 
Turnover(รอบ) 

Inventory 
Day (วัน) 

ปูน 11,232,000 2,068 5431.33 0.07 
เซรามิคปู

พื้น 
312,000 18,330 17.02 21.44 

เซรามิคมุง
หลังคา 

2,520,000 18,900 133.33 2.74 

ยิปซัม 414,000 5,750 72.00 5.07 
ฉนวน 38,832 3,600 10.79 33.84 

ประเภท
สินค้า 

ราคาต่อ
หน่วย
เฉลี่ย 

ปริมาณ
การขาย

ต่อป ี

ยอดขายต่อ
ปี 

%ค่าเฉลี่ย
มูลค่าของ

สินค้า 
ปูน 104 108,000 1,123,2000 54.96 

เซรามิค
ปูพื้น 

145 2,152 312,000 1.09 

เซรามิค
มุง

หลังคา 

30 84000 252,0000 42.75 

ยิปซั่ม 204 2,029 41,4000 1.03 
ฉนวน 118 329 38,832 0.17 
รวม  196510 1,4516,832 100.00 

MAN MACHINE 

MATERIAL METHODS 

 ไม่มีต าแหน่ง
การจดัเกบ็ท่ี
ชดัเจน 

พนกังานไม่รู้ต  าแหน่ง
จดัเก็บสินคา้ 

ไม่มีระบบเอกสาร
บนัทึกสต๊อก 

บรรจุภณัฑเ์สียหาย
และเส่ือมสภาพ 

ไม่มีระบบการจดัเก็บสินคา้
ท่ีเป็นมาตรฐาน 
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แต่หากอัตรานี้สูงเนื่องจากสินค้าคงเหลือ น้อยเกินไปจน
ท าให้สินค้าไม่พอขาย และต้องสูญเสีย ลูกค้าไปในท่ีสุด ดัง 
นั้น จึงต้องมีการบริหารสินค้าคงเหลือ ไม่ให้มากหรือน้อย
เกินไป 
 
3.4 การน ากิจกรรม 5 ส มาปฏิบัติใช้ภายในคลังสินค้า 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเก็บ
รักษาและควบคุมสินค้าคงคลัง โดยเน้นในส่วนของการ
เพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงานทั้งการรับสินค้า การจัดวาง
สินค้า และการเบิกจ่ายสินค้า ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม
คลังสินค้า  ในการวิจัยครั้งนี้ได้สนใจน ากิจกรรม 5ส และ
กิจกรรมโลจิสติกส์ภายในองค์กรมาใช้ในการปรับปรุง
คลังสินค้า ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและควบคุมสินค้าคงคลัง 
 
3.5 การใช้การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) 

หลักการของ Visual Control จะสนับสนุนให้
ด าเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมุ่ง
ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและควบคุมให้การ
ท างานในคลังสินค้าเป็นอย่างถูกต้อง โดยจะแสดง
มาตรฐานเทียบกับสถานะจริงท าให้สามารถระบุความ
บกพร่องได้ทันทีด้วยการมองเห็น การน าข้อมูลที่มีอยู่มา
น าเสนอให้พนักงานคลังสินค้า เข้าใจง่ายขึ้น ด้วยการ

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ป้าย สติ๊กเกอร์ 

กระดาน สัญลักษณ์ แผนภาพ ในการระบุต าแหน่งการจัด

วางสินค้า กฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆ 
 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 การก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายใน
คลงัสินค้าใหม่ 

4.1.1. ตารางแสดงผลของการก าหนด
หมวดหมู่ของสินค้าใหม่ 

4.1.2 ตารางเปรียบเทียบการก าหนดพ้ืนที่การจัดเก็บ
ภายในคลังสนิค้าแบบเก่า – แบบใหม่ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลของการก าหนดหมวดหมู่ของสินค้าใหม่ 
 
ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบการก าหนดพื้นที่การจัดเก็บภายใน
คลังสินค้าแบบเก่า - แบบใหม่ 

 

ประเภท
สินค้า 

สัดส่วนพ้ืนที่
การจัดวาง
สินค้า (%) 

สัดส่วน
มูลค่าสินค้า

ทั้งหมด
ภายใน

คลังสินค้า 
(%) 

การ
ก าหนด
กลุ่ม
ของ
สินค้า 

อัตราการ
หมุนเวียน
สินค้าต่อ

รอบ 
ครั้ง/ป ี

ปูน 5.56 % 54.96 % A 5431.33 
เซรามิค มุง

หลังคา 
22.22 % 42.75 % B 133.33 

เซรามิค ปู
พื้น 

67.90 % 1.09 % C 17.02 

ยิปซัม 10.80 % 1.03 % C 72 
ฉนวน 0.62 % 0.17 % C 10.79 

พื้นที่ โซน สัดส่วนการจัด
สินค้าปัจจุบัน    

 (พาเลท) 

รูปแบบช่องจัดเก็บ
แบบใหม ่(พาเลท) 

 

 
 
ด้านล่าง 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

35 
31 
30 
28 
29 
30 

 
แออัด 

 
 

26 
24 
24 
24 
24 
26 

 

เต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

 
 183 148 ลดลง 

19.13% 
 
 
 
บนชั้นวาง 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

36 
27 
25 
20 
22 
34 

 
 

ว่าง 
 
 

42 
40 
44 
40 
40 
46 

 

เต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

 
 164 252 เพิ่มขึ้น 

53.66% 
รวมทั้งสิ้น 347 400 เพิ่มขึ้น

15.27% 
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สัดส่วนการจัดเก็บภายในคลังสินค้าที่สองของ

ห้างหุ้นส่วนในปัจจุบันมีการจัดเก็บสินค้าเพียง 347 พา
เลท ซึ่ งการจัดเก็บดั งกล่าวมีการจัดวางสินค้าที่ ไม่
เหมาะสมท าให้เกิดความแออัดในพื้นที่ด้านล่างและพื้นที่
ว่างบนช้ันวาง หลังจากผู้ศึกษาท าการออกแบบจะสามารถ
จัดเก็บสินค้าได้ 400 พาเลท หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 
15.27% สัดส่วนของพื้นที่ด้านล่างมีการจัดเก็บสินค้า
ลดลงจากเดิม 19.13% และในส่วนพื้นที่ด้านบนสามารถ
จัดเก็บสินค้าได้มากข้ึน 53.66% ดังรูปที่ 2 
แผนผังแสดงต าแหน่งโซนพื้นที่การจัดเก็บใหม ่

รูปที ่2 รูปแผนผังแสดงต าแหน่งโซนพื้นที่การจัดเก็บใหม ่

4.1.3 สรุปผลการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้า
ภายในคลังสินค้าใหม่ 

กลุ่มสินค้า A  สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภท
ปูน ซึ่งมีจ านวน 4 รายการ มีสินค้าภายในคลังสินค้า
ทั้งหมด 18 พาเลท จะถูกก าหนดพื้นที่จัดเก็บไว้ที่พื้นที่
ด้านล่างซึ่งสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียน
ของสินค้าค่อนข้างเร็ว จะต้องจัดเก็บในพื้นที่ใกล้ประตู
เพื่อให้การหยิบสินค้าท าได้ง่าย จะถูกก าหนดต าแหน่ง
สินค้ากลุ่มนี้ไว้ที ่โซน D และ E-R 

สินค้ากลุ่ม B สินค้ากลุ่มนี้ เป็นสินค้าประเภท 
เซรามิคมุงหลังคา ซึ่งมีสินค้าภายในคลังทั้งหมด 72 พา
เลท ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนของ
สินค้าในระดับปานกลาง จะถูกจัดเก็บไว้ที่พื้นที่ด้านล่าง
โซน A,B และC 

สินค้ากลุ่ม B สินค้ากลุ่มนี้ เป็นสินค้าประเภท 
เซรามิคมุงหลังคา ซึ่งมีสินค้าภายในคลังทั้งหมด 72 พา
เลท ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนของ
สินค้าในระดับปานกลาง จะถูกจัดเก็บไว้ที่พื้นที่ด้านล่าง
โซน A,B และC 

สินค้ากลุ่ม C สินค้ากลุ่มนี้ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 
230 รายการ มีสินค้าภายในคลังทั้งหมด 257 พาเลท ซึ่ง
สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้า
ค่อนข้างล่าช้า จะถูกจัดเก็บไว้เชลล์ด้านบน โซน Aไป
จนถึงโซน F 

4.2 การก าหนดแผนมาตรฐานการด าเนินกิจกรรม 5ส 

 ตารางที่ 7  มาตรฐานการด าเนินงานกจิกรรม 5ส พื้นที่คลังสินค้า 

 

พ้ืนที ่ รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
ภายในคลังสินค้าที่
สอง 

1. สินค้าจะต้องจดัวาง
ตามต าแหน่งของสินค้า
ที่ก าหนดไว ้
 
2. จะต้องมีการ
ตรวจสอบต าแหน่งการ
จัดเก็บของสนิค้าใน
คลังสินค้าให้มีความ
ถูกตอ้งกับต าแหน่งและ
ตรวจสภาพสินค้าให้
พร้อมเบิกจา่ยเสมอทกุ
ครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จ 
 
 
3. เครือ่งจกัรอุปกรณ์
ทุกชนิดตอ้งอยู่ทีจุ่ด
ก าหนด 
 
4. ไม่น าวัสดอุุปกรณ์
หรือสินค้าเสียหายหรือ
ช ารุดมาวางในพื้นทีก่าร
จัดเก็บของสนิค้าอืน่ 
 
5. เมื่อมีโอนย้ายสินค้า
ไปยังต าแหน่งอื่น
จะต้องท าการบันทกึ
การโอนย้ายสินค้านั้น
ทุกครั้ง 
 
6. เมื่อปฏิบัติงาน
พนักงานจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในด้าน
ความปลอดภัยและชีวอ
นามัย 

1. มีป้ายแสดง
ต าแหน่งการจัดเก็บ
ของสินค้าให้ชัดเจน 
 
2. มีป้ายผู้รับผิดชอบ
ดูแลอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อุปกรณ์ทกุชนิด
เลิกใช้งานต้องเก็บ
เข้าที่ให้เป็นระบบ
ระเบียบ 
4. ภายในต าแหน่ง
จัดเก็บสินค้าตอ้งไม่มี
อุปกรณ์หรือสินค้า
สภาพไม่พร้อม
เบิกจ่ายวางอยู่ 
5. มีเอกสารบันทกึ
การโอนย้ายสินค้า 
 
 
 
 
6. มีอุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคล เชน่ ผ้า
ปิดจมูกและปาก 
รองเท้าหุ้มหอ้ เป็น
ต้น 
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4.3 การใช้หลักการ Visual Control ในการสื่อสารและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1. ออกแบบป้ายโซนพื้นที่การจัดเก็บของสินค้า
เพื่อให้สารถทราบว่าโซนที่จัดเก็บสินค้าชนิดนี้มีช่ือว่าอะไร 
ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบการบ่งบอกโซนพื้นที่การจัดเก็บของ
สินค้าออกเป็นโซนตามช่องทางเดินรถหรือพื้นที่หยิบสินค้า 
คือ A,B,C,D,E,F ตามล าดับ และเนื่องจาก 1 โซน มีช้ันวาง
สินค้า 2 ช้ันวาง จึงได้ก าหนดป้ายระบุฝั่งโซนการจัดเก็บ
นั้นๆ ช้ันวางฝั่งซ้ายผู้ศึกษาก าหนดให้เป็น Lและช้ันวางฝั่ง
ขวาผู้ศึกษาก าหนดให้เป็นR 

2.  ออกแบบป้ายต าแหน่งของช้ันวางสินค้า โดยป้ายระบุ
ต าแหน่งจะมีอักษรและตัวเลข อักษรตัวแรกคือโซนใน
พื้นที่คลังสินค้านั้น ตัวอย่างเช่นโซน A ส่วนต่อมาคือฝั่ง
ของโซนการจัดเก็บ Lฝั่งซ้าย R ฝั่งขวา เช่นช้ันวางโซน A 
ฝั่งขวารหัสระบุต าแหน่งจะเป็น AR ส่วนที่สามคือเลข
ล าดับของช่องจัดเก็บ ซึ่งจะเริ่มจาก 01 02 03 ตามล าดับ 
ยกตัวอย่างเช่น ช้ันวางโซน A ฝั่งขวารหัสระบุต าแหน่งเปน็ 
AR มีช่องจัดเก็บอยู่ล่างขวาสุด รหัสระบุต าแหน่งจะเป็น
AR01 ส่วน *หมายเหตุ ล าดับข้างต้นระบุต าแหน่งพื้นที่
ด้านบนเท่านั้น 
 
5.  สรุป 

การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ ในการออกแบบพื้นที่การจัดเก็บของ เพื่อที่จะน า
ข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ถึงผลการท าเดินการ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะน ามาปรับปรุงและ
ก าหนดวิธีแก้ไข โดยพบว่าการออกแบบปรับปรุงพื้นที่
คลังสินค้าใหม่ สามารถออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานของพนักงานในคลังสินค้าให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาภายในคลังสินค้าให้ดี
ยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 

 สรุปผลแนวทางการแก้ปัญหาในส่วนของคลังสินค้า 
ตารางที่ 8 ตารางสรุปผลแนวทางการแก้ปัญหาในส่วนของ
คลังสินค้า 

 
 
 
 
 

แนวทางการแก้ปัญหา ข้อด ี ข้อเสีย 
 

1. ปรับปรุงวิธีการและ
การควบคุมดูแลสินค้า
คงคลังใหม่ 

- ท าให้การท างาน
มีการวางแผนและ
ขั้นตอนมากขึ้น 
- ลดเวลาในการ
ท างานในแต่ละ
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น
ออกไปได้ 
 

สูญเสียเวลาในการ
ทดลอง
กระบวนการ
ด าเนินการใหม่ 
หากยังไม่ดีต้องมี
การเปลี่ยนแปลง
และทดลอง
กระบวนการใหม่
ซ้ าอีก 
 

2. จัดกลุ่มสินค้าเป็น
หมวดหมู่ด้วยวธิี ABC 
Analysis 

- ท าให้สามารถ
ดูแลและควบคุม
สินค้าภายในคลังได้
ง่ายมากขึ้น 

 

3. แบ่งตามอัตราการ
หมุนเวียนของสินค้า
InventoryTurnover 
 

- เพื่อให้ง่ายต่อการ
วางผังการจัดเก็บ
สินค้า และการ
เบิกจ่ายสินค้า 
- ลดภาระการ
จัดเก็บสินค้าใน
พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 
 
 

 

4. ใช้หลักการ FIFO 
 (FIRST–IN-FIRST – 
OUT) 
 

การจัดเก็บหรือการ
น าสินค้าที่เก็บไว้
ก่อนออกมาใช้กอ่น 
- ลดความเสียหาย
จากสินค้า
เส่ือมสภาพและไม่
เกิดการสูญหาย 
 

ท าให้สูญเสียเวลา
ในการจัดวางสินค้า
เนื่องจากพนักงาน
ต้องจัดเรียงสินค้า
ให้มารถน าสินค้าที่
เก็บไว้ก่อนออกมา
ได้ 
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6. กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จขึ้นมาตามความหวัง
ของผู้วิจัยได้ เนื่องมาจากความเมตตากรุณาของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีพระคุณยิ่ งของผู้วิจัย กราบขอบพระคุณ 
อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์ ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษาและ
เสียสละเวลาที่มีค่าในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดใน
การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบ แก้ไขความเรียบร้อย และขอขอบคุณห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สิทธิพันธ์ค้าไม้ ที่ยินยอมให้ผู้วิจัยได้เข้าไป
ศึกษา สอบถาม พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ใน
การน ามาใช้ท างานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วง 

 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและ
ครอบครัวของผู้วิจัยที่สนับสนุนด้านการเรียนและคอยให้
ก าลังใจในทุกเวลา จนการศึกษาผ่านพ้นไปด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการ
แก้ปัญหา 

ข้อด ี
 

ข้อเสีย 

5. จัดผังคลังสินค้า
ใหม่ 

   การท างานของ
พนักงานรวดเร็วมากขึ้น
ช่วยลดเวลาในการ
จัดเก็บและการก าหนด
ต าแหน่งการจัดเกบ็ให้
สามารถจัดเก็บได้ง่าย
ขึ้น สินค้าไม่แออัด
จนเกินไป และใช้พื้นที่
ว่างให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

    ถ้า Lay out ที่
ออกแบบใหม่ผิดพลาด
จะท าให้กระบวนการ
ท างานยุ่งยากขึ้นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญและมีความ
ช านาญในการออกแบบ
คลังสินค้ามาช่วย 

6. ใช้หลักกิจกรรม 
ส่งเสรมิ
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

- สินค้าจัดวางตาม
ต าแหน่งของสินค้าที่
ก าหนดไว้ท าให้สะดวก
ในการจัดเก็บและ
เบิกจ่ายสินค้า 

 

7. ใช้หลักการการ
ควบคุมด้วยสายตา 
Visual Control 

   ชว่ยใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ง่ายต่อการมองเห็น 
และบ่งบอกต าแหน่ง
สินค้า ช่วยใหพ้นักงาน
ลดระยะเวลาในการ
จัดเก็บและเบิกจ่าย
สินค้า และลดความ
ผิดพลาดจากการหยิบ
สินค้า 

   ต้องใช้เวลาในการท า
ความเข้าใจกบัต าแหน่ง
การจัดเก็บของสินค้าให้
มากขึ้นอาจจะเสียเวลา
ในช่วงแรกๆ แต่ต่อไปก็
จะดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตด้านแรงงานของสายการประกอบโครงส่วนกลางของ
แชสซีรถกระบะ จากการศึกษาพบว่าเดิมมีจ านวนสถานีงาน 12 สถานีงาน และประสิทธิภาพสายการประกอบ 76% ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในปัจจุบันที่ลดลง ก่อให้เกิดความสูญเปล่าและมีต้นทุนสูงเกินไปจากการใช้
อรรถประโยชน์จากแรงงานต่ า จึงได้ประยุกต์ใช้การศึกษาการท างานด้วยหลักการ ECRS ด้วยการยุบรวมสถานีงานที่ 1 
และสถานีงานท่ี 2 เข้าด้วยกัน แล้วเปลี่ยนการเช่ือมจากพนักงานเป็นการใช้เครื่องโรบอทซึ่งยังไม่ได้ใช้งานเช่ือมแทน ท า
การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดใหม่ท าให้สามารถยุบสถานีงานท่ี 4 ผลจากการปรับปรุงท าให้สามารถลดสถานีงาน
เหลือ 9 สถานีงานจากเดิม 12 สถานีงาน ลดจ านวนพนักงานจากเดิม 14 คนเหลือ 7 คน ประสิทธิภาพของสายการ
ประกอบโครงส่วนกลางของแชสซีรถกระบะเพิ่มขึ้นจาก 75.6% เป็น 87.1% เพิ่มขึ้น 11.5% ผลผลิตต่อคนเพิ่มขึ้นจาก 
86 ช้ิน/ คน/ กะ เป็น 157 ช้ิน/ คน/ กะ หรือเพิ่มขึ้น 82.6% 
ค าหลัก  ECRS  ฟิกเจอร์  การเพิม่ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตด้านแรงงาน 
 
Abstract 
The objective of the research is to increase efficiency and labor productivity in assembly line of 
pickup truck in middle part of Chassis. Initially, there are 12 workstations with efficiency 76% of 
assembly line, which do not comply with decreased customer demand. That cause waste in the line 
and high costs more than usual, because of shoddy workmanship labor utilization is low. Thus, a 
work-study principle and Eliminate, Combine, Rearrange Simplify, (ECRS), are applied by combining 
workstation no.1 and no.2, replacing welding by workers with robots, and redesigning and installing 
fixture to remove workstation no.4. The improvement results show that numbers of workstations are 
reduced from 12 to 9, numbers of workers are reduced from 14 to 7 persons, assembly line efficiency 
is increased from 75.6% to 87.1% or 11.5% increasing, and labor productivity per person is increased 
from 86 to 157 pieces per shift or 82.6% increasing. 
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1. บทน า 
       ปัจจุบันอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์มีการแข่งขันกัน
มากตามกลไกของตลาดจากความต้องการของลูกค้าและ
คู่แข่งขันที่มีมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลด
ต้นทุนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต่างตระหนักยิ่ง [1] แต่เมื่อ
ความต้องการมีการเปลี่ยนแปลง สายการผลิตที่ติดตั้งไว้เพื่อ
ความต้องการหนึ่งย่อมไม่สอดคล้องกับความต้องการใหม่ 
ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ศักยภาพการผลิตได้ไม่เต็มตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้เกิดความสูญเปล่าและอาจมีต้นทุนเพิ่ม
โดยไม่ทันได้สังเกต บริษัทกรณีศึกษาผู้ผลิตช้ินส่วนประกอบ
ของแชสซีรถกระบะ 1 ตัน ประสบปัญหาสายการผลิต
ช้ินส่วนโครงส่วนกลาง ดังรูปที่ 1 เกิดการรองานซึ่งบ่งช้ีถึง
การมีก าลังการผลิตส่วนเกิน[2] บริษัทกรณีศึกษาจึงต้องการ
ปรับปรุงสายการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใน
ปัจจุบันเพื่อใหใ้ช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงส่วนกลางของแชสซีรถกระบะขนาด 1 ตัน 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อเพ่ิมผลผลติด้านแรงงาน (Labor Productivity)  
2.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิต  
 
3.การด าเนินการวิจัย 
 เริ่มจากการศึกษารายละเอียดโครงส่วนกลางของแชสซี
พบว่ามีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วนคือโครงส่วนกลางแชสซีข้าง
ขวาและข้างซ้าย โครงส่วนกลางแชสซีข้างขวามีช้ินส่วน 5 
ช้ินส่วน ส่วนข้างซ้ายมี 4 ช้ินส่วน โดยมีช้ินส่วนประกอบของ
แต่ละข้างดังในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบโครงส่วนกลางแชสซีด้านขวาและซ้าย 

ผลิตภณัฑ ์ ช้ินส่วน จ านวน รูปภาพ 
โครง
ส่วนกลาง
แชสชี
ด้านขวา 

 

1.ฝาประกบด้านใน:ข้างขวา 1 
 

2.ฝาประกบด้านนอก:ข้างขวา 1 
 

3.ตัวเสริมแรงฝาประกบด้านใน 1 
 

4.ตัวเสริมแรงฝาประกบนอก 1 
 

5.ตัวเสริมแรงจุดตอกหมายเลข 1 
 

 โครง
ส่วนกลาง
แชสชี
ด้านซ้าย 

 

1.ฝาประกบด้านใน:ข้างซ้าย 1 
 

2.ฝาประกบด้านนอก:ข้างซ้าย 1 
 

3.ตัวเสริมแรงฝาประกบด้านใน 1 
 

4.ตัวเสริมแรงฝาประกบนอก 1 
 

 
3.1 การศึกษากระบวนการผลิต 
 การประกอบโครงส่วนกลางแชสซีทั้งข้างขวาและข้าง
ซ้ายด าเนินการแยกกันคนละสายการประกอบ สายการ
ประกอบละ 6 สถานีงาน ใช้พนักงานทั้งหมด 14 คน 
ขั้นตอนการประกอบดังแผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป
(Out Line Process Chart) ดังรูปที่ 2 และ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แผนภูมกิระบวนการผลิตโดยสังเขปการประกอบโครงส่วนกลาง

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา
ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือผลิตภณัฑ์ ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวนท่ีใช้ รูปภาพ

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งขวา 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งขวา 1

5 ตวัเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี 1

1 ฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

2 ฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

3 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นใน : ขา้งซา้ย 1

4 ตวัเสริมแรงของฝาประกบดา้นนอก : ขา้งซา้ย 1

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งซา้ย

โครงส่วนกลางของแชสซี

รถกระบะขา้งขวา

ช่ือช้ินส่วนส าเร็จรูป ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวน รูปภาพ

SIDE MEMBER ASM; B, RH 1 SIDE MEMBER;B, INNER,RH 1

2 SIDE MEMBER;B, OUTER,RH 1

3 REINF;S/MBR,B, INNER,RH 1

4 REINF;S/MBR,B, OUTER,RH 1

5 REINF;YORK STOPPER 1

SIDE MEMBER ASM; B, LH 1 SIDE MEMBER;B,INNER,LH 1

2 SIDE MEMBER;B,OUTER,LH 1

3 REINF;S/MBR,B,INNER,LH 1

4 REINF;S/MBR,B,OUTER,LH 1

ช่ือช้ินส่วนส าเร็จรูป ล าดบั ช่ือช้ินส่วน จ านวน รูปภาพ

SIDE MEMBER ASM; B, RH 1 SIDE MEMBER;B, INNER,RH 1

2 SIDE MEMBER;B, OUTER,RH 1

3 REINF;S/MBR,B, INNER,RH 1

4 REINF;S/MBR,B, OUTER,RH 1

5 REINF;YORK STOPPER 1

SIDE MEMBER ASM; B, LH 1 SIDE MEMBER;B,INNER,LH 1

2 SIDE MEMBER;B,OUTER,LH 1

3 REINF;S/MBR,B,INNER,LH 1

4 REINF;S/MBR,B,OUTER,LH 1

 ตัวเสริมแรง 
ฝาประกบ 
ด้านใน 

ฝาประกบ 
ด้านใน 

ตัวสริมแรง 
ฝาประกบ 
ด้านนอก 

ฝาประกบ 
ด้านนอก 

โครง
ส่วนกลาง
ด้านซ้าย 

เช่ือมแนว 
1-2 เชื่อม

ประกอบ 

เช่ือมแนว 
3-4 

ตรวจสอบคุณภาพ 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

เช่ือม 
Track 

เชื่อม
เต็ม 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ใส่
ตระกร้า 
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ข้างซ้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แผนภูมกิระบวนการผลิตโดยสังเขปการประกอบโครงส่วนกลาง

ข้างขวา 

 
รายละเอียดในแต่ละสถานีงานของสายการประกอบมีดังนี ้
3.1.1  สายการประกอบโครงส่วนกลางของแชสซีข้างซ้าย 
1. สถานีงานท่ี 1 : เชื่อมฝาประกบด้านในเข้ากับตัวเสริมแรง
ของฝาประกบด้านใน  
2. สถานีงานที่ 2 : เช่ือมฝาประกบด้านนอกเข้ากับตัว
เสริมแรงฝาประกบด้านนอก 2 แนวเชื่อม 
3. สถานีงานที่ 3 : เช่ือมฝาประกบด้านนอกเข้ากับตัว
เสริมแรงฝาประกบด้านนอก 2 แนวเชื่อม 
4.  สถานีงานที่ 4 : เช่ือมก าหนดจุดประกอบฝาประกบด้าน
นอกกับฝาประกบด้านใน  
5. สถานีงานที่ 5 : เช่ือมเต็มฝาประกบด้านนอกกับฝา
ประกบด้านใน 
6.  สถานีงานท่ี 6 : ตรวจสอบแก้ไขและบรรจุใส่ตะกร้า  
3.1.2.  สายการประกอบโครงส่วนกลางของแชสซีข้างขวา 
1. สถานีงานท่ี 7 : เชื่อมฝาประกบด้านในเข้ากับตัวเสริมแรง
ของฝาประกบด้านใน  
2.  สถานีงานท่ี 8 : เช่ือมฝาประกบด้านนอกเข้ากับตัว
เสรมิแรงฝาประกบด้านนอก 2 แนวเชื่อม 

3.  สถานีงานท่ี 9:เชื่อมตัวเสริมแรงของฝาประกบด้านนอก 
2 แนวเชื่อมและเช่ือมตัวเสรมิแรงจุดตอกหมายเลขแชสซี  
4.  สถานีงานท่ี 10 : เช่ือมก าหนดจุดประกอบฝาประกบด้าน
นอกกับฝาประกบด้านใน  
5.  สถานีงานท่ี 11 : เช่ือมเต็มฝาประกบด้านนอกกับฝา
ประกบด้านใน  
6.  สถานีงานท่ี 12 : ตรวจสอบแก้ไขและบรรจุใส่ตะกร้า  
3.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสายการประกอบ 
       หลังการศึกษากระบวนการประกอบโครงส่วนกลางทั้ง
ข้างซ้ายและข้างขวาแล้วจึงท าการศึกษาเวลาโดยตรงภายใต้

ความคลาดเคลื่อน   5% และความเช่ือมั่น 95% [3] ได้
เวลามาตรฐานของแตล่ะสถานีงานในสายการประกอบโครง
ส่วนกลางแชสซีทั้งข้างซ้ายและข้างขวาดังรูปที่ 4 และ 5 

 

 
รูปที่ 4 เวลามาตรฐานสายการประกอบโครงส่วนกลางข้างขวา 

 

 
รูปที่ 5 เวลามาตรฐานสายการประกอบโครงส่วนกลางข้างซ้าย 

 
เนื่องจากตอนติดตั้งสายการประกอบได้ยึดความต้องการที่ 
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25,284 ช้ิน/เดือน วันท างานเฉลี่ย 21 วัน/เดือน  2 กะ/วัน 
เวลาปฏิบตัิงานต่อกะเท่ากับ 435 นาทีจะได้ Takt Time 
เท่ากับ 43.4 วินาที/ช้ิน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าCycle Time 
สูงสุดของสายการประกอบข้างขวาและซ้ายแล้วไม่ได้น้อย
กว่า จึงไม่มีปญัหาการตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า 
และมีประสิทธิภาพสายการประกอบข้างขวาเท่ากับ 77.8% 
ข้างซ้ายเท่ากับ 73.4% เฉลี่ยที ่75.6% บ่งช้ีว่าว่ายังใช้ปัจจัย
การผลิตได้ไม่เตม็ที่ ในขณะเมือ่ค านึงถึงความต้องการจริง
สูงสุดระหว่างปีพ.ศ.2558 - พ.ศ.2559 ที่ 22,250 ช้ิน/เดือน 
จะไดค้่า Takt Time เท่ากับ 49.3 วินาที/ช้ิน แล้วยิ่งสะท้อน
ถึงความสูญเปล่าที่เกดิขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่มี
การรองานในเวลาปฏิบัติงาน บรษิัทกรณีศึกษาจึงต้องการจดั
สายการประกอบใหมใ่หส้อดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อ
ใช้ปัจจัยการผลิตให้เกดิประโยชน์สูงสุด ด้วยการค านวณหา
จ านวนสถานีงานท่ีเหมาะสมของแต่ละสายการประกอบ ได้
สายการประกอบข้างขวาเท่ากับ 4.3 หรือ 5 สถานีงาน
ขณะที่สายการประกอบข้างซ้ายเท่ากับ 3.9 หรือ 4 สถานี
งาน ดังนั้นสถานีงานท่ีเหมาะสมของสายการประกอบ
ทั้งหมดคือ 9 สถานีงานจาก 12 สถานีงานในปัจจุบัน  
3.3 แนวทางการปรับปรุงสายการประกอบใหม่ 
       จากปัญหาประสิทธิภาพที่เกดิขึ้นบริษัทกรณีศึกษา ได้
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาด้วยการปรับสายการประกอบใหม่ให้
เหมาะสมกับค่า Takt time ใหมด่้วยหลักการ ECRS มาช่วย
ในการปรับปรุงกระบวนการประกอบโดยการระดมสมองจาก
ทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ฝ่ายวิศวกรรม ฝา่ยซ่อมบ ารุง และฝา่ยวางแผนและควบคมุ
การผลิตเพื่อหาวิธีในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสรุปไดด้ังนี ้
3.3.1.สายการประกอบโครงส่วนกลางข้างซ้าย 
1.ควบรวมสถานีงานท่ี 1 และ 2 เข้าด้วยกันเนื่องในสถานี
งานท่ี 1 และ 2 เป็นการเช่ือมช้ินส่วนคู่เดมิคือตัวเสรมิแรงฝา
ประกบด้านในและฝาประกบด้านใน ต่างกันที่สถานีงานท่ี 1 
เชื่อมแนวท่ี 1- 2 ส่วนสถานีงานท่ี 2 เชื่อมแนวที่ 3 - 4 
ปรับเปลีย่นมาเป็นการเช่ือมในจดุเดียวกัน 3 แนวส่วนอีก
แนวย้ายไปเชื่อมรวมในสถานีงานที่ 2 ใหม่(สถานีงานท่ี 3 
เดิม)ซึ่งย้ายมาอยู่ตดิกัน เพื่อลดระยะทางการขนย้ายและการ
ติดตั้ง แล้วใช้เครื่องเชื่อมโรบอทเช่ือมแทนพนักงานเชื่อม

เพื่อใหพ้นักงานสามารถปฏิบัติงานแบบคู่ขนานและสามารถ
ไปปฏิบตัิงานได้ทั้ง 2 สถานีงานใหม่ได้  ส าหรับเครื่องเชื่อม
โรบอทท่ีน ามาใช้เป็นเครื่องที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน ท าให้
เวลาการปฏิบัติงานของสถานีงานที่ 1 ใหม่เท่ากับ 47.8 
วินาที/ช้ิน และลดพนักงานได้ 2 คน การปรับปรุงสถานีงาน
ที่ 1 ใหม่ดังรูปที ่6 
 
  
 
  

 
 

รูปที่ 6 การย้ายจิก๊สถานีงานที่ 1และ 2 รวมเข้ากบัสถานีงานที่ 1ใหม่
ของสายการผลิตข้างซ้าย 

 
2. การลดพนักงานในสถานีงานที่ 3 เดิมด้วยการใช้พนักงาน
ร่วมกับสถานีงานท่ี 1 ใหม่ เนื่องจากใช้โรบอทเช่ือมแทนและ
อยู่ติดกับสถานีงานที่ 1 ใหม่ โดยเพิ่มแนวเช่ือมที่ย้ายมาจาก
สถานีงานที่ 1 ใหม่เพิ่มเข้ามา ผลคือเวลาการฏิบัติงานใหม่
เท่ากับ 47.7 วินาที/ช้ิน  
3. ยุบงานในสถานีงานท่ี 4 ซึ่งเป็นการเช่ือม Tack เพื่อยึดชุด
ฝาประกบด้านในติดกับชุดฝาประกบด้านนอกให้อยู่ ใน
ต าแหน่งที่ต้องการก่อนที่จะเช่ือมจริงทุกแนว เป็นการ
ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกับงานในขั้นตอนที่ 5 จึงเห็นควรก าจัดทิ้ง
ได้ถ้าการจับยึดในสถานีงานที่ 5 (3 ใหม่) สามรถท าหน้าที่
ก าหนดต าแหน่งเหมือนกับสถานีงานที่ 4 เดิมได้ จึงได้
ออกแบบและดัดแปลงสถานีงานใหม่โดยย้ายชุดอุปกรณ์การ
จับยึดที่เป็นตัวก าหนดต าแหน่งในสถานีงานที่ 4 เดิมมาเสริม
เข้ากับอุปกรณ์จับยึดในสถานีงานที่ 5 แล้วทดลองเช่ือม
(สถานีงานท่ี 3 ใหม่) ผลการเช่ือมผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
งานจากฝ่ายควบคุมคุณภาพเพิ่มขึ้นจาก 92 .07% เป็น 
94.1% หรือเพิ่มขึ้น 2.2% ดังรูปที่ 7 ผลการดัดแปลงสถานี
งานคือสามารถยุบสถานีงานท่ี 4 และลดพนักงานได้ 2 คน 
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รูปที่ 7 การดัดแปลงและติดต้ังอุปกรณ์ในสถานีงานที่ 5 เดิม 

สรุปผลการปรับปรุงท าให้มีสถานีงานทั้งหมด 4 สถานีงาน
จากเดิม 6 สถานีงาน พนักงานจาก 7 คนเหลือ 3 คนโดยมี
เวลาแต่ละสถานีงานในสายการผลิตใหม่ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 เวลามาตรฐานของแต่ละสถานีงานใหม่ของสายการประกอบ 

                              โครงส่วนกลางข้างซ้าย 
 

3.3.2.สายการประกอบโครงส่วนกลางข้างขวา 
การปรับปรุงท าได้เฉพาะการยุบสถานีงานที่ 4 สถานีงานที่ 1
และ 2 ยุบรวมไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องเชือมโรบอท แต่มีการ
ย้ายงานย่อยบางส่วนเข้ามาในสถานีงานท่ี 1 และ 2 ส่วนการ
เช่ือมตัวเสริมแรงของฝาประกบด้านนอก 2 แนวเช่ือมและ
เชื่อมตัวเสริมแรงจุดตอกหมายเลขแชสซีท าให้เร็วข้ึนจากการ
ใช้โรบอทเช่ือมแทนพนักงานจึงเหลือ 5 สถานีงานจากเดิม 6 
สถานีงานสามารถลดพนักงานได้ 3 คนจากนั้นท าการหา
เวลามาตรฐานของวิธีการปฏิบัติงานใหม่ได้ดังรูปที่ 9 

 
 

รูปที่ 9 เวลามาตรฐานของแต่ละสถานีงานใหม่ของสายการประกอบ 
                            โครงส่วนกลางข้างขวา 

3.4 ผลการด าเนินการปรับปรุง 
       ภายหลังการปรับปรุงด้วยการยุบรวมสถานีงาน 1 และ 
2 การถ่ายโอนงานเชื่อมจากคนไปสู่การเช่ือมโดยโรบอทของ
สถานีงานท่ี 3 ตลอดจนการยุบสถานีงานท่ี 4 ส่งผลดังนี ้
3.4.1.สายการประกอบโครงส่วนกลางข้างซ้าย 
1.สายการประกอบใหม่ 4 สถานีงานจากเดิม 6 สถานีงาน
ด้ ว ย ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส า ย ก า ร ผ ลิ ต ใ ห ม่ เ ท่ า กั บ 
(47.8+47.7+48.4+33.4)/(4 x 48.4) = 91.6 % จากเดิม 
73.4% เพิ่มขึ้น 18.2% ลดพนักงานได้ 4 คนจากเดิม 7 คน 
2. ผลผลิตต่อคน ก่อนการปรับปรุงรอบเวลาการผลิตเท่ากับ 
43.4 วินาที/ ช้ิน 1 กะการผลิตจะได้เท่ากับ 435x60/43.4 = 
601.4 ช้ิน คิดเป็นผลผลิต/ คนได้เท่ากับ 601.4/7 = 85.9 
ช้ิน/ คน/ กะ หลังการปรับปรุง รอบเวลาการผลิตเท่ากับ 
48.4 วินาที/ ช้ิน 1 กะการผลิตจะได้เท่ากับ 435x60/48.4 = 
539.3 ช้ิน และคิดเป็นผลผลิตต่อคนจะได้เท่ากับ 539.3/3 = 
179.8 ช้ิน/ คน/ กะ เพิ่มขึ้น 109.3% 
3.4.2. สายการประกอบโครงส่วนกลางข้างขวา 
1.สถานีงานใหม่ 5 สถานีงานจากเดิม 6 สถานีงานด้วย
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส า ย ก า ร ผ ลิ ต ใ ห ม่ เ ท่ า กั บ 
48.5+48.6+22.9+48.1+32.4)/(5 x 48.6) = 82.5% 
จากเดิม 77.8% เพิ่มขึ้น 4.7% สามารถลดพนักงานได้ 3 คน
จากเดิม 7 คน 
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2. ผลผลิตต่อคน ก่อนการปรับปรุงรอบเวลาการผลิตเท่ากับ 
43.2 วินาที/ ช้ิน หรือคิดเป็นช้ินต่อ 1 กะการผลิตจะได้
เท่ากับ 435x60/43.2 = 604.2 ช้ินคิดเป็นผลผลิต/ คน จะ
ได้เท่ากับ 604.2/7 = 86.3 ช้ิน/คน/ กะ หลังการปรับปรุง 
รอบเวลาการผลิตเท่ากับ 48.6 วินาที/ ช้ิน 1 กะการผลิตได้ 
ผลผลิตเท่ากับ 435x60/48.6 = 537 ช้ินคิดเป็นผลผลิต/คน
จะได้เท่ากับ 537/4 =134.3 ช้ิน/ คน/กะ เพิ่มขึ้น 55.6% 
3.4.3 ผลการปรับปรุงโดยรวม 
1.ประสิทธิภาพสายการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 75.6% เป็น 
87.1% เพิ่มขึ้น 11.5% 
2.ผลผลิตเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นจาก 86 ช้ิน/คน/กะ เป็น 157
ช้ิน/คน/กะ หรือเพิ่มข้ึน 82.6% และลดคนไปได้ 7 คน 
 
 
4.สรุปผลการวิจัย 
      ในการวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการ
ประยุกต์หลักการ ECRS ด้วยการควบรวมสถานีงาน(C) 
ออกแบบและดัดแปลงจิ๊กเพื่อลดการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนท าให้
สามารถยุบสถานีงาน (E)และการสับเปลี่ยนล าดับงาน
(R)เพื่อให้เกิดความสมดุลสายการประกอบ และการใช้เครื่อง
เชื่อมโรบอทเพื่อท าให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น(S) ส่วนอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น เครื่องเชื่อม และโรบอท เป็นเครื่องมือเครื่องจักร
เดิม ดังน้ันในส่วนของต้นทุนค่าเสื่อมราคานั้นทางผู้วิจัยจะไม่
น ามาคิดรวม ส าหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทั้งการ
ดัดแปลงและปรับปรุงจิ๊กเท่ากับ 235,100 บาท ค่าดัดแปลง
โครงสร้างซุ้มโรบอทเท่ากับ 76,300 บาท ระบบขนย้ายใน
กระบวนการเท่ากับ 68,600 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
380,000 บาท โดยสามารถลดพนักงานเช่ือมได้ 7 คน ที่มี
อัตราจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน ท างาน 2 กะดังนั้น
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.26 เดือน ผลการปรับปรุงแก้ไข
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลสรุปการด าเนินการปรับปรุงสายการประกอบ 
สายการ
ประกอบ 

 ก่อน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

เพิ่มขึน้/
ลดลง 

ข้างซ้าย ประสิทธภิาพการ

ผลิต : % 

73.4 91.6 +18.2 

สถานีงาน : สถานีงาน 6 4 –2 
ผลผลิต : ชิ้น/คน/กะ 85.9 179.8 +93.9 
จ านวนพนกังาน :คน 7 3 –4 

ข้างขวา ประสิทธภิาพการ

ผลิต : % 

77.8 82.5 +6 

สถานีงาน : สถานีงาน 6 5 1 
ผลผลิต: ชิ้น/คน/กะ 86.3 134.3 +48 
จ านวนพนกังาน : คน 7 4 3 

โดยรวม ประสิทธภิาพการ

ผลิต : % 

75.6 87.1 +11.5 

สถานีงาน : สถานีงาน 12 9 –3 
ผลผลิต: ชิ้น/คน/กะ 86.1 157 +70.9 

จ านวนพนกังาน : คน 14 7 7 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเท่ากับ 380,000 บาทด้วยเวลคนืทนุ 2.26 เดือน 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร
การผลิตสืบเนื่องจากความต้องการช้ินส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5 เท่าของก าลังการผลิตในปัจจุบัน จาก 9 บอร์ดต่อวันเป็น 42 
บอร์ดต่อวัน ขณะที่รอบเวลาการผลิตของทุกสถานีงานสูงกว่าค่าแทคไทม์ที่  23.9 นาทีต่อบอร์ด จากการศึกษาพบว่าไม่
สามารถเพิ่มก าลังการผลิตด้วยการเพิ่มจ านวนสถานีงานตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อจ ากัดของพื้นที่ที่มีเพียง 
1,458 ตารางฟุต จึงได้ออกแบบสายการผลิตใหม่ด้วยการจัดวางแผนผังสถานีงานใหม่ โดยการลดระยะระหว่างสถานีงาน ลด
พื้นที่การใช้อุปกรณ์ขนย้ายบอร์ดจากเดิมที่ใช้รถขนย้าย(Cart) มาเป็นการใช้สายพานล าเลียงแทน ท าให้สามารถมี 15 สถานี
งานตามความต้องการในพื้นที่ที่ก าหนด ส่งผลให้สามรถเพิ่มผลผลิตจาก  9 บอร์ดต่อวันเป็น 50 บอร์ดต่อวันหรือเพิ่มขึ้น 
556% 
ค าหลัก  การเพิ่มผลผลิต การลดความสูญเปล่า การออกแบบสายการผลิต สายพานล าเลียง  
Abstract 
The objective of this research is to improve the productivity and reduce waste in production 
processes. Currently, maximum resource utilization increases 5 times of the production capacity, from 
9 boards/day to 42 boards/day according to the increasing demand. Moreover, all of the workstations 
had cycle times higher than Takt time at 23.9 minute/board. However, based on the study, the 
workstations cannot be increased in order to support the increasing demand because of the limited 
workspace at 1,458 square feet. This research designed new production line by rearranging layout of 
the workstations. The new line reduced distance between the workstations, and reduced areas of 
board handling equipment by changing the equipment from cart to conveyor, hence 15 workstations 
can arrange in the specific areas as intend. As the result, output of the production process increases 
from 9 boards/day to 50 boards/day, or 556% increasing. 
Keywords:  Production Improvement, Waste Reduction, Line Design, Conveyor  
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1. บทน า 
       ธุรกิจประเภท EMS (Electronics manufacturing 
service) เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าต่อความสามารถของผู้ผลิตเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อการ
รักษากลุ่มลูกค้าเอาไว้ บริษัทกรณีศึษาประสบปัญหาที่ความ
ต้องการผลผลิตบอร์ด 40G เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปี 
2559 เป็น 5 เท่าภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559  การเพิ่ม
ก าลังการผลิตไม่สามารถท าได้จากการขยายพื้นที่การผลิต 
เนื่องจากพื้นที่รอบข้างต้องใช้ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น 
ท าให้ต้องหาวิธีการเพิ่มก าลังการผลิตภายใต้ข้อจ ากัดของ
พื้นที่ท่ีมีอยู่เดิมด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ[1],[2],[3]  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
       เพื่อเพิ่มผลผลิตกระบวนการประกอบส่วนหลังของ
บอร์ด 40G ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ปัจจัย
การผลิตที่มีจ ากัด 
 
3. การด าเนินการวิจัย 
     เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษามีลูกค้าหลากหลายที่จะต้อง
ให้การบริการและตอบสนองความต้องการอย่างสูงสุด ความ
ต้องการการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้ารายหนึ่งอาจกระทบ
กับผลผลิตของลูกค้าอีกรายหนึ่งเนื่องจากต้องใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่การผลิตที่ถูกก าหนดให้กับลูกค้าราย
ใดยากที่จะปรับเปลี่ยนได้ในระยะสั้นเพราะจะกระทบกับ
พื้นที่การผลิตที่ก าหนดไว้ให้กับลูกค้าอื่นๆ บอร์ดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 40G เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณความ
ต้องการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 เป็นเกือบ 5 
เท่าภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559  เนื่องจากในช่วงแรกยัง
อยู่ในข้ันพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อวางตลาดแล้วความต้องการได้
เพิ่มขึ้นอย่างมาก สร้างปัญหาให้กับบริษัทกรณีศึกษาต้องมี
การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  
3.1 ศึกษากระบวนการผลิต 
       ผลิตภัณฑ์บอร์ดรุ่น 40G จะมีกระบวนการผลิตแบ่ง 
เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 1 การประกอบส่วนหน้า (Front 

end) และ 2 การประกอบส่วนหลงั (Back end) โดยการ
ประกอบจะประกอบตามแบบท่ีลกูค้าให้มา  ซึ่งในแต่ละส่วน
นั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนการผลติส่วนย่อย ๆ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 กระบวนการผลิตบอร์ดรุ่น 40G 

 
รายละเอียดโดยรวมของแต่ละส่วนการประกอบดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 รายละเอยีดขั้นตอนตา่งๆของส่วนการประกอบทั้ง 2ส่วน 

 
การวิจัยนี้ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบเฉพาะการปรับ 
ปรุงการประกอบส่วนหลังเท่านั้น โดยมีขั้นตอนการประกอบ
เริ่มจากการรับ PCB(Print circuit board)ที่ผ่านการตรวจ 
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สอบความเสียหายของช้ินส่วนที่อยู่บน PCB แล้วเรียกว่า 
PCBA แล้วน าช้ินส่วน Mechanical part ประกอบเข้ากับ
แผ่นวงจร PCBA ซึ่งขั้นตอนนี้ เรียกว่า Mechanical 
assembly เมื่อประกอบส าเร็จตาม Drawing แล้วเรียกว่า
บอร์ด บอร์ดจะถูกน าไปเข้าเครื่องทดสอบ (Tester) เพื่อ
ตรวจสอบฟังก์ช่ันการท างานของบอร์ดว่าใช้งานได้จริง และ
มีโปรแกรมข้อมูลตามเอกสารที่ลูกค้าก าหนดไว้อย่างถูกต้อง 
เรียกว่า Functional test หากระหว่างทดสอบพบว่าบอร์ด
ไม่สามารถใช้งานได้จริง และไม่ผ่านการทดสอบจะต้องท า
การตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป หากบอร์ดผ่านการ
ทดสอบที่ Functional test เรียบร้อยแล้วจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบสินค้าหรือ FQA 
(Final quality assurance) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการประกอบด้วยสายตาว่าถูกต้องตามคุณภาพที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ จากนั้นจึงจะน าไปบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 
แผนภาพกระบวนการประกอบบอร์ดดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 กระบวนการประกอบ 40G ส่วนหลัง 

 

3.2 การวิเคราะหส์ภาพปัญหากระบวนการประกอบ 
       เนื่องจากปริมาณการประกอบจะขึ้นอยู่กับค่าพยากรณ์
ความต้องการ 14 เดือนข้างหน้า(7,747บอร์ด) เผื่อค่าอัตรา
การผ่านการตรวจสอบ Functional test  ซึ่งประกอบด้วย3 
สถานีได้แก่ สถานี Parametric test, สถานี Pre 2C test 
และสถานี 2C test จากข้อมูลฝ่ายประกันคุณภาพได้อัตรา
คุณภาพของแต่ละสถานีย่อยดังตารางที่  1 ดังนั้นอัตรา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ณ Functional test จะเป็น 81% x 

88% x78%=55% ปริมาณการประกอบของ 14เดือนจะ
เท่ากับ14,085 บอร์ด มีเวลาท างาน8 ช่ัวโมง/กะพัก1 ช่ัวโมง
ท างาน 3 กะ/วัน ดังนั้นเวลาการผลิตรวมคือ 
ตารางที่ 1 อัตราคุณภาพของขั้นตอนการทดสอบ Functional test 
การทดสอบ Input: ชิ้น Output:ชิ้น Quality 

Rate :% 
Parametric 32 26 81 
Pre 2C 26 23 88 
2C 23 18 78 

 
7 x 3 x 60 = 1,260 นาที/วัน ท างาน 24 วัน/เดือน จะได้ 
1,007บอร์ด/เดือน,42บอร์ด/วัน ได้Takt Time 23.9 นาที/
บอร์ด แต่จากการศึกษาเวลาโดยตรงของแต่ละขั้นตอนของ

สายการประกอบภายใต้ความเที่ยงตรง  5%และความ
เช่ือมั่น 95%[4] ได้ Cycle Time ดังรูปที่ 4 ก าลังการผลิต
บอร์ดรุ่น 40G คือ1,260/138.81= 9บอร์ด/วัน ทุก Cycle 
  

 
รูปที่ 4 เวลา Cycle Time ของสถานีงานในสายการประกอบ 

 
Time เกินค่า Takt Time  ดังประสิทธิภาพการผลิต = 
59.41+138.81+94.86+38.87/138.81x4 =59.78% จึงได้
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 สาเหตุและแนวทางแก้ไข 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
เวลาใน
การ

จากการเสียเวลาการ
เคลื่อนย้ายCART มาก 

เปลี่ยนแปลง LAY-OUT เพื่อ
ลดการใช้CART 

Takt Time 
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ประ 
กอบ
มาก
เกินไป 

เวลาการเคลื่อนยา้ยมาก
เพราะงานไหลไม่ต่อเนื่อง 

ปรับ LAY-OUT ท าให้การ
ไหลของงานมีความต่อเนื่อง 

อุปกรณ์ เช่นJIGยังไม่
เหมาะสมกับการท างาน 

จัดท าอุปกรณ์ ให้เหมาะสม
กับการท างานมากขึ้น  

3.3 การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
       เมื่อพิจารณารอบเวลาการประกอบ(Cycle Time)ใน
แต่ละขั้นตอนเทียบกับค่า Takt Time ดังตารางที่ 3 พบว่า  
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเวลา Cycle Time กับ Takt Time 

ขั้นตอนที่ Cycle Time (C/T) 
(Min) 

C/T :TT 
(%) 

1 59.41 149 
2 138.81 481 
3 94.86 297 
4 38.87 63 

Takt Time(TT)  (Min) 23.9  

 
การลดความสูญเปล่า(Waste) และความสูญเสีย (Loss) ใน
กระบวนการปัจจุบันอย่างเดียวจะไม่สามารถลดและท าให้
รอบเวลาการผลิตใกล้เคียง Takt time ได้เลย จึงพิจารณา
เพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มสายการผลิตดังแนวทางดังนี้ 
1. วิธีการเพิ่ม Line การผลิตแบบ Duplicate line 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะ
จุดคอขวด เพื่อให้รอบการผลิตต่ ากว่าา Takt time จะต้อง
ใช้จ านวนสายการผลิต ดังนี้ 138.81 นาที/ 23.9 นาที = 
5.81 สายการผลิต หรือประมาณ 6 สายการผลิต จาก
แนวทางการ Duplicate line (ทุก Line ใช้วิธีการท างาน
เหมือนกัน) จะต้องใช้จ านวน Station ถึง 6 x 4 = 24 
Station เมื่อน าไปออกแบบ Line layout ด้วยการคงวิธีการ
ท างานแบบเดิม จ านวนสายการผลิต 6 สายพบว่าจะใช้พื้นที่
ขนาด 2,820 ตารางฟุต (สายการผลิตละ 470 ตารางฟุต) 
2.วิธีการเพิ่ม Line การผลิตโดยพิจารณาจาก Cycle time 
ของแต่ละสถานีงานเทียบกับ Takt time จะได้จ านวน
Station ซึ่งมีค่าC/ Tไม่เกิน Takt time ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จ านวนสถานีงานที่ควรเป็นต่อการตอบสนองความต้องการ 

ขั้นตอนที่ Cycle Time 
(C/T) (Min) 

C/T /TT 
 

C/T 
ต่อสถานีงาน(Min) 

1 59.41 2.49 19.80 

2 138.81 6 23.14 
3 94.86 4 23.72 
4 38.87 2 19.44 

Takt 
Time(TT) 

(Min) 

23.9   

พบว่าจ านวน Station ที่ต้องใช้ทั้งหมด 15 Station จากนั้น 
ท าการ Layout โดยคงการท างานเหมือนเดมิได้ Lay outดัง
รูปที่ 5 วิธีการนี้ใช้พื้นที่การผลิตเป็นขนาด1,880 ตารางฟุต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 แผนผังสถานีงานตามสัดส่วน C/T /TT 
 

จะเห็นว่าการเพิ่ม Line การผลิตยวิธีที่ 2 ใช้จ านวน Station 
น้อยกว่าแบบที่ 1 ถึง 9 Station ใช้พื้นที่น้อยกว่าขณะที่
ประสิทธิภาพทั้ง Line โดยเฉลี่ยมากถึง90%  ดังนั้นการเพิ่ม 
Line การผลิตด้วยวิธีที่ 2 จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ในการที่จะเพิ่มผลผลิต โดยที่ใช้ Input น้อยกว่าวิธีการ 
Duplicate line แต่เมื่อน าพื้นที่ที่ต้องใช้ไปเสนอให้
เจ้าหน้าที่ดูแล Layout โดยรวมของโรงงาน ทางโรงงาน
สามารถจัดสรรพื้นที่ได้เพียง 1,458 ตารางฟุตเท่านั้น จึงต้อง

23.5 

20  x 4  
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ออกแบบ Line ผลิตแบบใหม่เพื่อรองรับ 15 สถานีงานที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ ด้วยแนวคิด
ในการลดระยะทางระหว่างสถานีงานและลดพื้นที่การใช้
อุปกรณ์ขนย้ายจากแบบเดิมมาเป็น Line conveyor เพื่อให้
การไหลเป็นแบบต่อเนื่องและเพื่อลดพื้นที่ในการใช้อุปกรณ์
ขนย้ายบอร์ดดังรูปแบบสายการประกอบดังรูปที่ 6  

 
 รูปที่ 6 Line Conveyor ส าหรับการประกอบรุ่น40G 

 
เนื่องจากเดิมสายการผลิตเป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องมี 
WIP รออยู่ในกระบวนการ โดยวางไว้บน CART(รถเข็น) เมื่อ
งานเต็ม CART ก็จะเคลื่อนย้ายไปสถานีงานถัดไปจนถึง
สถานงีานสุดท้ายและมีการท างานย้อนกลับไปกลับมา ความ
สูญเปล่าที่พบ คือ การรอคอยงาน การขนส่งงาน สินค้าค้าง
ใน Line หรือ WIP เสียพื้นที่ในการวางงานบน CART โดย
ก่อนปรับปรุงCART มีขนาด 75 x 60 ซม. จ านวน 8 คัน 
โต๊ะท างานขนาด 75 x 150 ซม. จ านวน 4 โต๊ะ ระยะทาง
ย้อนกลับของงานจากสถานีงานแรกถึงสถานีสุดท้ายคือ 9.6 
เมตร. เมื่อเปลี่ยนมาเป็นแบบ Line conveyor ร่วมกับ
หลักการ ECRS พิจารณาว่าระยะทางที่มีการย้อนกลับเป็น
สิ่งควรก าจัดทิ้ง  ใช้หลักการ Combine ในการออกแบบ 
Fixture ให้สามารถท างานร่วมกันหลายสถานีงาน และใช้
หลักการ Simplification ท าให้การขนย้ายบอร์ดง่ายขึ้นด้วย 
Conveyor ท าให้เป็น Line มีไหลอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ผลิตแบบ 1 : 1 ไม่มีการวางงาน WIP ค้างอยู่ในสายการ
ประกอบ พนักงานไม่ต้องเข็น CART เอางานไปส่ง และไม่
ต้องมีพื้นที่ส าหรับวาง CART อีกต่อไป โดยมีรายละเอียด
หลังปรับปรุงไม่มีการใช้ CART ไม่มีระยะทางย้อนกลับของ
งาน  ลดขนาดโต๊ะท างานเหลือขนาด 75 x 120 ซม. เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ 40G จ านวน 16 โต๊ะ เพื่อรองรับการผลิตให้

เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า ระยะทางจากจุดเริ่มต้นของงานจาก
สถานีงานแรกถึงสถานีสุดท้าย คือ 14.9 เมตร. Conveyor 
เป็นแนวยาวเพื่อให้การเคลื่อนย้ายบอร์ดมีความต่อเนื่อง
Conveyor ขนาด 60 ซม.x1490 ซม.พื้นที่ที่ใช้เท่ากับ W 
13.5 x L 54 = 729 ตารางฟุต คิดเป็น50%ของพื้นที่ที่
โรงงานจัดสรรค์ให้ ท าให้สามารถน าพื้นที่ที่จัดสรรมาไปใช้
ประโยชน์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อไปได้  
       ภายหลังการปรับปรุ งสายการผลิตมาเป็นแบบ 
Conveyor จนแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่แล้วก็ท าการออกแบบ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายบอร์ด ให้ Fixture ที่ใช้ประกอบงาน
สามารถท างานร่วมกับการเคลื่อนย้ายบอร์ดบน Conveyor 
ได้เพื่อลดการ Load/ Unload บอร์ดออกจาก Fixture โดย 
Fixtureนั้นต้องสามารถท างานเข้ากับกระบวนการผลิตต่าง
สถานีงาน และจากสายการประกอบที่ไม่มีการใช้ CART ไม่
มีระยะทางย้อนกลับของงาน โดยที่ระยะทางจากจุดเริ่มต้น
ของงานจากสถานีงานแรกถึงสถานีงานสุดท้ายคือ 14.9 
เมตรซึ่งจะท าให้รองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าได้ 
โดยระยะ 14.9 เมตรจะต้องประกอบด้วย พื้นที่ส าหรับ 
Buffer เป็นพื้นที่ว่างในที่นี้ก าหนดให้เป็นสีฟ้า พื้นที่ส าหรับ
วางบอร์ดเพื่อรอส่งงานไปยัง Station ถัดไปก าหนดให้เป็นสี
เขียว  พื้นที่ส าหรับวาง Finished goods ก าหนดให้เป็น
พื้นที่สีเหลือง  การควบคุมส่งบอร์ดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย
ก าหนดให้ปุ่มสีเขียว คือ ปุ่มส่งบอร์ดไปยัง Station ถัดไป 
ให้ปุ่มสีแดง คือ ปุ่มเรียกบอร์ดจาก Station ก่อนหน้า การ
ท างานของ Conveyor ดังรูปที ่7 และ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แผนภาพสถานีงานใหม่และระบบการท างาน 

w 27x L54 = 1,458 ต.ร.ฟุต 
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รูปที่ 8 สายการประกอบที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว 

 
4.ผลการปรับปรุง 
       เมื่อท าการปรับปรุงเสรจ็เรยีบร้อยพร้อมปฏิบัติงานจริง
จึงได้ท าการศึกษาเวลาโดยตรงของวิธีการปฏิบัติงานใหม่
ได้ผลดังตารางที่ 5 และรูปที่ 9 โดยมีผลสรุปดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 5 เวลามาตรฐานของสายการประกอบใหม่ 

สถานี
งาน 

กระบวนการท างาน 
เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
1 Kitting 19.34 
2 Optical and Mechanical Ass’y 22.39 
3 Splicing 23.66 
4 Final ass’y 18.52 

 

 
รูปที่ 9 เปรียบเทีบผลการปรับปรุงก่อน - หลัง 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 สรุปผลการปรับปรุง 
ก่อนการ
ปรับปรุง 
(ชิ้น/วัน) 

เป้าหมาย
การ

ปรับปรุง 
(ชิ้น/วัน) 

เปอร์เซ็นต์
การผลิต 

(%) 

หลังการ
ปรับปรุง 
(ชิ้น/วัน) 

เปอร์เซ็น
การผลิต 

(%) 

9 42 +467 50 +556 
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บทคัดย่อ 
อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้าท่ีหลากหลายชนิด ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในข้ันตอนการ
ผลิต และสถานีงานที่ใช้ในการผลิต ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อต้นทุนการขนย้ายวัสดุรวมและสถานการณ์จริงมักมีความ
เปลี่ยนแปลง  ข้ึนอยู่กับช่วงเวลา ความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ และการเติบโตของสินค้า ซึ่งการจัดวางเรียงสถานีงานท่ี
มีประสิทธิภาพควรมีค่าใช้จ่ายของการไหลวัสดุต่ า ดังนั้นในการวางแผนจัดเรียงสถานีงานร่วมกับวิธีการแบบฟัซซี่จึงเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยฟัซซี่นั้นเป็นเครื่องมือท่ีเหมาะส าหรับเป็นตัวแทนของข้อมูลที่มีความไม่ชัดเจน ในงานวิจัยนี้จึง
จะน าเสนอการประยุกต์ใช้ฟัซซี่ร่วมกับวิธีเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหาการจัดเรียงสถานีงานเครื่องจักรส าหรับ
กระบวนการผลิตในการค้นหาค าตอบของปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรและเข้ามาช่วยในการจัดการเกี่ยวกับความไม่
ชัดเจนของข้อมูล โดยพิจารณาทั้งความถี่ของการย้ายวัสดุและปริมาณการขนย้ายของวัสดุในสถานีงานเป็นฟัซซี่ ทดลอง
กับกรณีตัวอย่างซึ่งเปรียบเทียบผลวิธีการก่อนปรับปรุงจะมีต้นทุนรวมเท่ากับ 38,450 บาท และระยะทางรวมเท่ากับ 
38.45 เมตร ซึ่งวิธีการที่น าเสนอที่มีความแตกต่างของข้อมูลอินพุตฟัซซี่ที่ 10 % มีต้นทุนรวมเท่ากับ 32,589 บาทและ
ระยะทางรวมเท่ากับ 31.95 เมตร ต้นทุนรวมลดลง 15.24% และระยะทางลดลง 16.90% จะเห็นได้ว่ากระบวนการที่
น าเสนอสามารถหาค่าค าตอบท่ีเหมาะสมได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต 
ค าหลัก  การจัดสถานีงาน ฟัซซี ่ขัน้ตอนทางพันธุกรรม 
 
Abstract 
There are many parameters involved in manufacturing system because each product has difference in 
materials, manufacturing processes and workstations. These factors affect total material handling cost 
that the real situation has vagueness or fuzziness in manufacturing system depended on the periods 
of time, products variety, and business growth. A proper machine layout reduces material handling 
cost. Therefore, machine layout planning involved with fuzzy method is be applied to maximum 
utilization of facilities available. This paper presented the application of fuzzy set theory with genetic 
algorithm for solving machine layout problems in order to manage the vagueness in information. 
Parameters including material flow frequency and material flow volume in each different workstation 
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were considered as fuzzy sets. The experimental results with a case study in a manufacturing system. 
The total material handling cost of the case study the difference of the input fuzzy at 10% had been 
reduced from 38,450 baht to 32,589 baht and total distances had been from 38.45 m to 31.95 m. 
15.24% total material handling cost had been shorten and 16.90% distance had been shorten. 
Therefore, It can are the proposed method is able to solving machine layout problems. Thus, it can 
be an alternative method in manufacturing management.   
Keywords:  machine layout, fuzzy, genetic algorithm
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้าที่
หลากหลายชนิด ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันใน
ขั้นตอนการผลิต และสถานีงานท่ีใช้ในการผลิต ปัญหาเหล่านี้
เป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงในการวางแผนการผลิตที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิต ไม่ว่าการวางผังเครื่องจักรใหม่หรือ
ปรับปรุงการวางผังเครื่องจักร ซึ่งการออกแบบวางเครื่องจักร
ที่ดีควรวางเครื่องจักร โดยให้ผลรวมของต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การขนย้ายวัสดุระหว่างเครื่องจักรมีค่าต่ าที่สุดในการ
ออกแบบระบบการผลิตของอุตสาหกรรม    
 ปัจจุบนัระบบการผลิตแบบสมัยใหม่นั้นในสถานการณ์
จริงเป็นรูปแบบของปัญหาที่ไม่ชัดเจนของระบบการผลิต ท า
ให้มีความซับซ้อนของปัญหา หนึ่งในปัญหาการจัดเรียงผัง
เครื่องจักรที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ควรค านึงถึงคือต้นทุนการขน
ย้ายวัสดุ เนื่องจากการไหลของวัสดุระหว่างเครื่องจักรนั้นมัก
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา  ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
การผลิตสินค้า ความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ การเติบโต
ของสินค้า  และความต้องการที่ไม่คงที่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ในทางวิศวกรรมถือเป็นปัญหาขนาดใหญ่ในการแก้ปัญหาที่
จะใช้ในหาค าตอบของปัญหา ซึ่งนักวิจัยหลายท่านจึงได้
น าเสนอวิธีการต่างๆ ที่มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปใน
การจัดการกับความซับซ้อนที่เกี่ยวของกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
[1], [2], [3], [4] แต่ไม่ค านึงถึงชนิดของข้อมูลที่มีความไม่
แน่นอน โดยความไม่แน่นนอนของข้อมูลในที่น้ีก็คือความเป็น
ฟัซซี ่(Fuzzy) ของข้อมูล 
 จากการรวบรวมวรรณกรรมมาหลายบทความ Drira 
และคณะ [5] แสดงให้เห็นว่าปัญหาการจัดวางผังของระบบ
การผลิตสามารถใช้หลายเครื่องมือมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย 
ในขณะที่ปัญหาของข้อมูลชนิดที่มีความไม่แน่นอนหรือ

คลุมเครือหรือที่เรียกว่าฟัซซี่นั้น Wong และ Lai [6] ได้ท า
การรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฟัซซี่ ในปัญหาการผลิต
แล้วพบว่ามีจ านวนงานวิจัยท่ีใช้ฟัซซี่อย่างหลากหลาย ในการ
ค้นหาค าตอบของปัญหาการจัดวางผังเครื่ องจักรนั้น 
โดยทั่วไปวิธีที่ได้รับความนิยมคือการแก้ไขปัญหาแบบวิธีฮิวริ
สติก (Heuristic) หรือวิธีการประมาณค่า (Approximate 
method) โดยวิธีการนี้จะสามารถหาค าตอบได้รวดเร็วเมื่อ
เทียบกับวิธีแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Deterministic) 
โดยในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีการ
ใช้งานในการพัฒนาในการประยุกต์ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์
แบบต่าง ๆ เข้ามาร่วมกับวิธีของฟัซซี ่ในการออกแบบการจัด
วางผังสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การใช้วิธีเชิงวิวัฒนาการ 
(Evolutionary algorithm) ร่วมกับเทคนิคฟัซซี่, การใช้
ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm ) ร่วมกับฟัซซี่, 
การใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) ร่วม
กับฟัซซี่, การใช้ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert system) ร่วม
กับฟัซซี่ และเทคนิควิธีอื่นๆ เป็นต้น แต่ศรีสัจจา [7] พบว่า
ใช้วิธีฟัซซี่กับปัญหาการจัดวางผังเครื่องจักรยังมีไม่มากนัก   
 ดังนั้นจากการแก้ปัญหาในการระบบการผลิตดังกล่าว 
โดยมุ่งเน้นการจัดการสถานีงานให้มีความต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและมีค่า
เหมาะสมที่สุด ปัญหาดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาโดย
การใช้เทคนิคในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) 
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีที่นิยมที่สุดวิธีหนึ่งและมีการน าระบบ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิคขั้นตอน
เชิงพันธุกรรมมาช่วยในการค้นหาค าตอบเพราะจะช่วยให้
การแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ให้รวดเร็วขึ้น [8] 
 ในบทความนี้จึงได้น าเสนอวิธีการจัดวางผังเครื่องจักรที่
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ข้อมูลอินพุตของการไหลในการขนย้ายวัสดุ โดยพิจารณาทั้ง
ความถี่ของการย้ายวัสดุและปริมาณการขนย้ายของวัสดุแต่
ละสถานีงานแบบฟัซซี่ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ขั้นตอนทาง
พันธุกรรมทีน่ าเสนอโดย Kritwattanakorn และคณะ [9] ใน
การออกแบบการจัดวางผังเครื่องจักรตามขั้นตอนในการผลิต
และค านึงถึงความต่อเนื่องเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดย
เขียนผ่านโปรแกรม Visual Basic ในการแก้ปัญหาการจัด
วางผังเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนของการขนย้ายวัสดุและ
ความเหมาะสมในการไหลของการขนย้ายวัสดุระหว่างสถานี
งานเครื่องจักร เพื่อสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เริ่มต้นในการวางแผนด้วยการใช้แบบจ าลองการวางแผนใน
การจัดวางผังหรือปรับปรุงผังเครื่องจักรเดิมนี้ โดยวิธีการที่
เสนอในบทความนี้สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลในการใช้งานวางแผนออกแบบจัดวางผังเครื่องจักรได้ 
 
2. วิธีการด าเนินงาน 
 บทความนี้ใช้การพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมต่ าที่สุด 
[10] ซึ่งพิจารณาได้จากสมการวัตถุประสงค์ (Objective 
Function)  
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เมื่อ Minimize C คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมต่ าสดุ  
    คือผลรวมของความถี่ของการไหลและปริมาณการไหล
ของงานจากสถานีงาน   ถึง   
    คือต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยจากสถานีงาน   ถึง   
    คือระยะทางจากสถานีงาน   ถึง    
 ในงานวิจัยนี้      จะถูก เปลี่ ยน เป็นตั ว เลขฟัซซี่ 
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่คลุมเครือและค านวณผ่านกระบวนการ
ทางฟัซซี่ หลังจากนั้นจะถูกแปลงกลับมาเป็นตัวเลขปกติ
เช่นเดิม ส่วน     และ     เป็นตัวเลขปกติ (ดังนั้น ผลลัพธ์
ค่า C จึงเป็นตัวเลขปกติ) และ     ในงานวิจัยนี้เป็นการวัด
เชิงเส้นตรง (Rectilinear) ดังรูปที่ 1 หลังจากนั้นท าการ
จัดเรียงสถานีงานที่เหมาะสมที่สุดด้วยขั้นตอนเชิงพันธุกรรม
ในการจัดเรียงสถานีงาน ขั้นตอนการด าเนินการทั้งหมดได้ดัง
แสดงในรูปที ่2 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการเข้ารหัสโครโมโซม 
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนประยุกต์ใช้ฟัซซ่ีร่วมกับวธิีเชิงพันธุกรรม 

 
2.1 ตัวเลขฟัซซ่ี (Fuzzy Number)  
 ตัวเลขฟัซซี่ (Fuzzy Number) [11] เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการประยุกต์ใช้ทฤษฏีฟัซซี่เซตโดยถูกน ามาใช้กับค่าที่ไม่
แน่นอนที่จะระบุเป็นจ านวนทีชั่ดเจนได้หรือข้อมูลนั้นมีความ
คลุมคลือ ดังนั้นจึงน าเทคนิควิธีแบบฟัซซี่เข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบไป
ด้วยดังนี้ 
2.1.1 รูปแบบของฟัซซ่ี 
 บทความนี้ใช้รูปแบบของการเป็นสมาชิกฟัซซี่แบบ
สามเหลี่ยมในการวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะดังรูปที ่3  

 
รูปที่ 3 แสดงจ านวนฟัซซ่ีของค่าประมาณ 

 
 

a 

Z(x
) 1 

x 
0 

b c 
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Z(x) คือฟังก์ช่ันความเป็นฟัซซี่ 
จะได้  Z(x) > 0  เมื่อ a < x < c 
  Z(x) = 0  เมื่อ x มีค่านอกเหนือจากข้างต้น 
  Z(x) = 1 เมื่อ x = b 
เมื่อ a คือกรณีค่าอย่างน้อยที่สุด  
 b คือกรณีค่ากลาง 
 c คือกรณีค่าอย่างมากที่สุด 
2.1.2 การบวกและคูณแบบฟัซซ่ี [12] 
 บทความนี้ก าหนดให้รูปแบบของสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

F คือความถี่ของการไหล ต่อรอบ  
V คือปริมาณการไหล ต่อหน่วย 

สามารถสรา้งเป็นเซตแบบฟัซซี่ของการเป็นสมาชิกแบบ
สามเหลี่ยมได้ดังนี ้ 

                (2) 
                (3) 

โดยที ่          คือค่าอย่างต่ า ค่ากลาง และค่าอย่างสูง
ของความถี่การไหล และ          ค่าอย่างต่ า ค่ากลาง 
และค่าอย่างสูงของปริมาณการไหล เช่น ความถี่ของการไหล
รวมของสถานีงานประมาณ 20 รอบต่อสถานีงาน และแต่ละ
รอบมีปริมาณการไหลของวัสดุรวมราว ๆ 5 หน่วยต่อสถานี
งาน จะได้ F = [18, 20, 22] และ V = [3, 5, 7] เป็นต้น 
 การบวกแบบฟัซซี่แสดงดังสมการที่ 4 เป็นการค านวณ
ที่ใช้เพื่อรวมความถี่หรือปริมาณการไหลของแต่ละเครื่องจักร  
                           (4) 
และการคูณแบบฟัซซี่ท าไดด้ังสมการที่ 5 เพื่อเปลี่ยน     ให้
เป็นตัวเลขฟัซซี่ (    )  
      i                      )     

                        )         (5)  
 จากค่าที่ตัวอย่างก่อนหน้า จะได้  
   

   = min(54, 126, 66, 154), 100, max(54, 126, 66, 
154)] = [54, 100, 154] เป็นต้น 

2.1.3 การแปลงตัวเลขฟัซซ่ีเป็นตัวเลขปกติ  
 จากนั้นท าการแปลงฟัซซี่เซตของค่า F x V เป็น
ค่าเฉลี่ยของผลรวมระหว่างความถี่ของการไหลและปริมาณ
การไหลของงานจากสถานีงาน   ถึง   ด้วยวิธี Fuzzy 
Weight  [13] ดังสมการต่อไปนี้ 

        
    (6) 

    {[(         ))   ]  }    (7) 
จากตัวอย่างก่อนหน้า เมื่อท าการคูณแบบฟัซซี่แล้วแปลง
กลับมาเป็นตัวเลขปกติ จะได้     = 102  
2.2 ขั้นตอนเชิงพันธกุรรม (Genetic algorithm: GA) 
 สมการวัตถุประสงค์จากสมการที่ 1 ใช้ในการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุด ด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมประยุกต์ซึ่งมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 
2.2.1 ขั้นตอนเข้ารหัสโครโมโซม (Initialization) ในงานวิจัย
นี้ก าหนดให้จัดเรียงสถานีงานเป็นโครโมโซม ซึ่งเป็นการวาง
น าเอาค าตอบของชุดระบบมาวางเรียงต่อกันเป็นสายซึ่งแต่
ละโครโมโซมจะประกอบไปด้วยยีน ยีน เป็นตั วแทน
เครื่องจักรแสดงค าตอบของปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรเพื่อ
ใช้ในการสืบทอดสายพันธุกรรมให้ประชากรรุ่นถัดไป ซึ่ง
สมมุติให้ผังของเครื่องจักรก่อนการปรับปรุงเป็นดังรูปที ่1 (ก) 
และมีการจัดเรียงของการเข้ารหัสโครโมโซมรูปที่ 1 (ข) 
2.2.2 ขั้นตอนการประเมินค่าความเหมาะสม (Fitness 
Evaluation) คือขั้นตอนในการประเมินค่าของโครโมโซมว่า
โครโมโซมว่าดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับโครโมโซมอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน
ประชากรนั้น โดยการประเมินค่าความเหมาะสมของ
โครโมโซมจะค านวณค่าผลลัทธ์จากฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ โดย
ระยะทางรวมในการขนส่งวัสดุหาได้จากสมการที่ 8 ดังนี ้
Total distance:      ∑                   (8) 
 โดย P คือระยะทางรวมตามล าดับการท างานของ
เครื่ องจักรของแต่ละผลิตภัณฑ์  สมมุติ โ รงงานหนึ่ งมี
ผลิตภัณฑ์จ านวน 3 ชนิด ดังตารางที ่1 จะได้ k=3  
2.2.3 การคัดเลือก (Selection) ซึ่งโครโมโซมที่มีค่าความ
เหมาะสมสูงก็จะมีความน่าจะเป็นของการถูกเลือกสูง 
จากนั้นสุ่มเลือกโครโมโซมจ านวนเท่ากับกลุ่มโครโมโซม
เริ่มต้นเพื่อใช้เป็นโครโมโซมรุ่นต่อไปซึ่งบทความนี้ใช้วิธีวงล้อ
เสี่ยงทาย (Roulette-wheel Selection) ในการคัดเลือก
โครโมโซมรุ่นต่อไป 
2.2.4 การสลับสายพันธุ์ (Crossover) คือเป็นกระบวนการ
ที่สุ่มเลือกโครโมโซม 2 โครโมโซมเพื่อใช้เป็นพ่อแม่และสร้าง
โครโมโซมรุ่นลูกด้วยกระบวนการผสมพันธุ์ (Crossover 
Process) ในที่น้ีคือสุ่มเลือกต าแหน่งท่ีจะถูกสลับที่ ดังรูปที่ 4 
หลังจากนั้นมีการตรวจสอบเง่ือนไขหลังจากการสลับสาย
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พันธุ์ซึ่งพิจารณาเง่ือนไขที่ 1 ระยะทางใหม่ต้องน้อยกว่า
ระยะทางเดิม และเง่ือนไขที่ 2 พิจารณาล าดับการท างาน
ของเครื่องจักร เครื่องจักรที่ท างานต่อกันให้เครื่องจักรนั้นอยู่
ติดกัน และจัดวางให้จ านวนแถว (นับตามแกน y ดูรูปที่ 1) 
และจ านวนหลัก (นับตามแกน X) ของพื้นในการท างานที่มี
ค่าใกล้เคียงกันด้วย 

 

 
รูปที ่4 แสดงการสลับสายพันธุ ์

 

2.2.5 การกลายพันธุ์ (Mutation) คือเป็นกระบวนการสุ่ม
เลือกยีน (Gene) ของโครโมโซมและท ากระบวนการกลาย
พันธุ์ (Mutation Process) แต่ Kritwattanakorn และคณะ 
[9] เสนอให้ไม่พิจารณาขั้นตอนการกลายพันธุ์นี้เพราะท าให้
เครื่องจักรที่ท างานต่อเนื่องกันท่ีอยู่ใกล้กันอยู่แล้วห่างออกไป
มากยิ่งข้ึน  
2.2.6 การตรวจสอบเง่ือนไขการหยุด (Stop) ตามที่ก าหนด
ไว้ดังรูปที่ 2 ถ้าไม่ตรงตามเง่ือนไขให้ย้อนกลับไปท าตั้งแต่
ขั้นตอนการคัดเลือก (Selection) แต่ถ้าตรงตามเง่ือนไขให้
หยุดเมื่อค าตอบได้ซ้ ากันเกิน 1000 ครั้ง  
 
3. การท างานของโปรแกรมประยุกต์  
 งานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาโปแกรมประยุกต์ขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาการจัดเรียงสถานีงานเครื่องจักร โดยบทความนี้ได้
น าข้อมูลจากกรณีศึกษาของกระบวนการประกอบหน้าบานตู้
จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง  ซึ่งข้อมูลแต่ละ
กิจกรรมที่ด าเนินการในกระบวนการนี้ประกอบด้วย 

1) รับไม้แปดเหลี่ยมมาจากกระบวนการตัด 
2) ประกอบมุมทั้ง 3 มุม 
3) ใส่กระจกหรือบานไม้ 
4) ปิดด้านบนด้วยไม้แปดเหลี่ยม 

 โดยเป็นการแก้ไขปัญหาของการจัดเรียงเครื่องจักร
แบบหลายแถว (8 เครื่องจักร, 3 ผลิตภัณฑ์) ซึ่ง 3 ผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยล าดับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงล าดับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ ล าดับการใช้เครื่องจักร 

1 A-B-C-D 
2 A-E-F-G 
3 A-H 

 

ขนาดเครื่องจักรแต่ละเครื่องในแสดงตารางที่ 2 ในการ
ทดลองทางตัวเลขใช้โปรแกรม Visual Basic [14] ในการ
ค านวณ ประมวลผลด้วนคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core(TM) 
i7-4500U 1.8GHz CPU @3.0GHz RAM 4 GB 
ระบบปฏิบัติการ Window 8 

ตารางที่ 2 แสดงขนาดความกวา้งและความยาวของเครื่องจักร 

เครือ่งจักร ขนาดเครื่องจักร 
ยาว (เมตร) กว้าง (เมตร) 

A 2.00 2.00 
B 1.35 1.30 
C 1.35 1.25 
D 1.35 1.30 
E 1.22 1.25 
F 1.00 1.00 
G 1.22 1.25 
H 1.20 1.22 

 

จากนั้นท าการหาค าตอบของปัญหาการจัดเรียงสถานี
งานโดยใช้โปรแกรมที่ได้ประยุกต์ขึ้นในการหาค าตอบของ
การจัดเรียงสถานีงานและค านวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม ใน
การจัดเรียงสถานีงานของเครื่องจักรซึ่งแสดงดังรูปที ่5 

 

 
รูปที่ 5 ผลการหาค าตอบของปัญหาการจัดผังเครื่องจักรหลังปรับปรุง 

 

3. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล 
จากการน าเสนอวิธีการน าข้อมูลอินพุตแบบฟัซซี่

ร่วมกับการหาค าตอบด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม [9] ได้ท าการ

C F 

E 
D 

A 
G 

B 
H 
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ทดสอบและประมวลผลเพื่อแก้ปัญหาท าการเปรียบเทียบผล
ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา  ซึ่งผลการค านวณต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรวม แบ่งเป็นกรณีศึกษาของชุดข้อมูลฟัซซี่เป็นกรณี 
6 กรณีดังแสดงในรูปที ่6 
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รูปที ่6 กรณีศึกษาของชุดข้อมูลฟัซซ่ีแบบต่าง ๆ 

 
และมีค่าของความแตกต่างของกรณีที่มีค่าอย่างต่ าสุดและ
มากที่สุด 10% 30% และ 50% ของข้อมูลฟัซซี่ของความถี ่ 
ตารางที่ 3 กรณีศึกษาของชุดข้อมูลฟัซซ่ี 
ความแตกต่าง รูปแบบ Fuzzy + GA ต้นทุนรวม 
ตัวเลขปกต ิ N [0, 20, 0], [0, 5, 0] 31,950 

 
 

10% 

S [18, 20, 22], [4.5, 5, 5.5] 32,110 
RR [0, 20, 22], [0, 5, 5.5] 33,627 
RL [18, 20, 0], [4.5, 5, 0] 30,432 
SR [19, 20, 23], [0, 5, 6] 34,586 
SL [17, 20, 21], [4, 5, 0] 29,793 

 
 

30% 

S [14, 20, 26], [3.5, 5, 6.5] 33,388 
RR [0, 20, 26], [0, 5, 6.5] 37,461 
RL [14, 20, 0], [3.5, 5, 0] 27,876 
SR [19, 20, 31], [4.5, 5, 7.5] 41,375 
SL [9, 20, 21], [2.5, 5, 5.5] 26,998 

 
 

50% 

S [10, 20, 30], [2.5, 5, 7.5] 35,944 
RR [0, 20, 30], [0, 5, 7.5] 41,934 
RL [10, 20, 0], [2.5, 5, 0] 15,975 
SR [19, 20, 39], [4.5, 5, 9.5] 52,398 
SL [1, 20, 21], [0.5, 5, 5.5] 25,240 
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รูปที ่7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษากับต้นทุนรวม 

 
และปริมาณการไหลของวัสดุ มีผลการศึกษาในตารางที่ 3 

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าเมื่อชุดของข้อมูลอินพุต
มีความไม่แน่นอนหรือที่เรียกว่าฟัซซี่ ท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่าย
รวมเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเปอร์เซ็นความแตกต่างของอย่างสูง
และอย่างต่ าแตกต่างกันมากจะท าให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
อย่างมากตามไปด้วย ส่วนจะเพิ่มหรือลดลงขึ้นกับลักษณะ
ของการเบ้ของข้อมูลถ้าข้อมูลอินพุตเบ้ไปทางอย่างสูงจะท า
ให้ต้นทุนรวมมีโอกาสเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเบ้ไปทางอย่างต่ าต้นทุน
รวมก็จะมีโอกาสลดน้อยลง ดังแสดงในรูปที่ 7 และเมื่อ
เปรียบเทียบวิธีการที่น าเสนอนี้กับการวางผังเครื่องจักรด้วย
วิธีการอื่น ได้ผลดังในตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผล 

เทคนิควิธี ต้นทุนรวม ระยะทาง (ม.) 
Before Arranging 38,450.00 38.45 
Traditional GA 34,430.00 34.43 
Kritwattanakorn และคณะ  (GA) 31,950.00 31.95 
Proposed Fuzzy + GA 32,589.00 31.95 

 
จะเห็นได้ว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถแสดงต้นทุนรวม

ของค่าใช้จ่าย และระยะทางรวมในการขนย้ายวัสดุของการ
ผลิต ซึ่งจากตารางการเปรียบเทียบผลวิธีการก่อนปรับปรงุจะ
มีต้นทุนรวมเท่ากับ 38,450 บาท และระยะทางรวมเท่ากับ 
38.45 เมตร ซึ่งวิธีการที่น าเสนอที่มีความแตกต่างของข้อมูล
อินพุตฟัซซี่ที่ 10 %  มีต้นทุนรวมเท่ากับ 32,589 บาทและ
ระยะทางเท่ากับ 31.95 เมตร สามารถลดต้นทุนรวมลดลง 
15.24% และระยะทางลดลง 16.90% ส่วนวิธีการของ
ขั้นตอนเชิงพันธุกรรมแบบดั่งเดิมนั้นก็ยังมีต้นทุนรวมและ
ระยะทางมากกว่าวิธีการที่ได้น าเสนอ แต่วิธีน าเสนอโดย 
Kritwattanakorn และคณะ [9] ระยะทางจะเหมือนกัน แต่
ในส่วนการพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมนั้นจะต่างกันในส่วน
วิเคราะห์ต้นทุนรวมของข้อมูล ซึ่งต้นทุนรวมมีโอกาสจะสูง
หรือลดลงขึ้นอยู่กับความถี่และปริมาณการไหลของวัสดุใน
การผลิตนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจวางแผนการจัด
วางเครื่องจักรในการผลิต 
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4. บทสรุป 

บทความนี้น าเสนอการใช้ข้อมูลอินพุตฟัซซี่ร่วมกับการ
หาค าตอบด้วยวิธีทางพันธุกรรมจะเห็นไดว้่าสามารถพิจารณา
ต้นทุนรวมของค่าใช้จ่ายและระยะทางในการผลิต ซึ่งสร้าง
ความตระหนักถึงต้นทุนรวมว่ามีโอกาสจะสูงหรือลดลงขึ้นอยู่
กับความคงที่ของค่าความถี่และปริมาณการไหลของวัสดุใน
การผลิตซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจวางแผนการจัดวาง
เครื่องจักร ดังนั้นวิธีการฟัซซี่จะเข้ามาช่วยในส่วนการ
วางแผนนี้และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น
ในการวางแผนด้วยการใช้แบบจ าลองการวางแผนในการจัด
วางผังเครื่องจักรหรือปรับปรุงผังเครื่องจักรเดิมนี้ โดยวิธีการ
ที่เสนอในบทความนี้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใน
การใ ช้งานในการวางแผนออกแบบผังสถานีงานวาง
เครื่องจักรได้ 
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บทคัดย่อ 
จากการเข้าศึกษากระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือของบริษัทกรณีศึกษา พบว่ามีการวางต าแหน่งของเครื่องจักรที่ไม่
สอดคล้องกับกระบวนการผลิต ส่งผลให้ระยะทางในการเคลื่อนย้ายช้ินงานระหว่างกระบวนการผลิตมากเกินไป  ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะทางในกระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Biohazard Class I, 
Biohazard Class II , Hood , Vertical Circulating และ Biohazard Class II Type B II โดยประยุกต์ใช้การวางแผนผงั
โรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning; SLP) หลักการ 5ส และ การควบคุมด้วยการมองเห็น จากการ
ด าเนินงานตามหลักการดังกล่าวได้น าเสนอทางเลือกในการปรับปรุงผังโรงงานไว้ 2 แบบ คือ แบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งผัง
โรงงานท้ัง 2 แบบได้ถูกประเมินตามการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) โดยพบว่าแบบ ข. ได้คะแนน
ประเมินสูงกว่าแบบ ก. จึงด าเนินการปรับปรุงผังโรงงานตามแบบ ข. ผลการด าเนินงานพบว่าการปรับปรุงผังโรงงานใหม่
แบบ ข. สามารถลดระยะทางจาก 63.71 ลงเหลือ 49.70 เมตรต่อผลิตภัณฑ์ หรือรวมระยะทางที่ลดลงได้เท่ากับ 70.05 
เมตร ส าหรับ 5 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นลดลงร้อยละ 21.99 
ค าหลัก  การวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ การควบคุมด้วยการมองเห็น กระบวนการผลติตู้ปลอดเช้ือ 

 
Abstract 
According to the study of the Sterile Cabinet manufacturing process by case study company, the 
researchers found that the machine positioning did not conform to the manufacturing process. This 
excessively affected the dislocating distance of the work pieces during the process. Therefore, this 
research aims to reduce the distance of the manufacturing process of the Sterile Cabinet in all 5 
products. These were Biohazard Class I, Biohazard Class II, Hood, Vertical Circulating, and Biohazard 
Class II Type B II. The method was applied to this project including the Systematic Layout Planning 
(SLP), 5s Principle, and Visual Control. According to the project proceeding by the principles 
mentioned above, the researchers presented two alternatives for improving the layout plan; Type A 
and Type B. These two types were evaluated by Evaluation of Alternatives System. The results 
showed that Type B got higher evaluation scores than Type A. For this reason, Type B was used to 
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improve the layout plan. Furthermore, the results indicated that Type B layout improvement could 
reduce the distance from 63.71 to 49.70 meters per product. In other words, the overall reduction of 
the distance was 70.05 meters for 5 products or has been reduced 21.99 percent.  
Keywords:  Systematic Layout Planning, Visual Control, Sterile Cabinet production 
 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีโอกาสพัฒนาให้มีศักยภาพการแข่งกัน
ในระดับประเทศได้ เนื่องจากประเทศไทยส่งออกอุปกรณ์
ทางการแพทย์ กว่าปีละ 17,179 ล้านบาท ส่วนตลาดใน
ประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 9 ต่อปี ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น“ ศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเชีย หรือ เมดดิคัล ฮับ (Medical Hub) อีกทั้ง
ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์
ที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยในการรักษา ท าให้อุตสาหกรรม
การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์มีบทบาทมากขึ้น และมี
แนวโน้มการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ
การผลิต ราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นสถานประกอบการที่ผลิตตู้ปลอด
เชื้อที่เหมาะกับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งานอาหาร  และผสม
ยาที่ต้องการความสะอาดปราศจากเช้ือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้
ในโรงพยาบาล และสถาบันวิจัยต่างๆ ในประเทศ จาก
การศึกษาการด าเนินงานของสถานประกอบการ พบว่าพื้นที่
ภายในส่วนการผลิตมีการจัดวางผังโรงงานตามแผนกงาน 
และการจัดวางเครื่องจักรไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิต 
จึงท าให้เกิดการรอคอยของงานในกระบวนการถัดไป อีกทั้ง
พื้นทีก่ารผลิตบางส่วนยังปล่อยว่างอยู่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ใช้ในการผลิตยังเก็บไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการใช้งานในแต่
ละครั้ง ส่งผลให้ไม่สามารถท าการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และ
ใช้ระยะทางในการผลิตมากเกินความจ าเป็น จนท าให้ได้ผล
ผลิตที่ไม่ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  ด้วยเหตุ
ดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงได้น าหลักการการวางผังโรงงานอย่างมี
ระบบมาประยุกต์ใช้ในการปรับผังโรงงาน เพื่อลดระยะ
ทางการเคลื่อนย้ายช้ินงานในกระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือ 
ให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณา

ตู้ปลอดเช้ือทั้งหมดของสถานประกอบการ 5 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ Biohazard Class I ,Biohazard Class II ,Hood 
Vertical Circulating และ Biohazard Class II Type B II  
 

2. ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic 
Layout Planning Pattern: SLP) 
 หลักส าคัญขั้นพื้นฐานส าหรับการวางผังโรงงานอย่างมี
ระบบสามารถแบ่งออกได้ 3 ประการ คือ 
 1. ความสัมพันธ์  (Relationships)  เป็นการจัดหา
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มจากกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธ์มากมาหาน้อย กิจกรรมใดมีความสัมพันธ์มากก็
ให้อยู่ใกล้กัน 
 2. เนื้อที่  (Space) เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อที่
ต่างๆ ท้ังจ านวน ชนิด รูปร่าง ของเนื้อท่ีของกิจกรรมต่างๆ ที่
ได้ก าหนดในผังโรงงาน 
   3. การปรับต าแหน่งที่ตั้ง (Adjustment) เป็นการจัด
หรือปรับต าแหน่งของกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ความเหมาะสม
ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ (สมศักดิ์, 2550) 
 การจัดวางผังโรงงานตามแผนกงานเริ่มต้นจากข้อมูล
พื้นฐานขั้นต้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การพยากรณ์การขาย การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รวม รายการเครื่องจักรอุปกรณ์ จากนั้น
ท าการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (Flow of Material) ที่มี
ความสัมพันธ์กัน ลงในแบบฟอร์มแผนภูมิความสัมพันธ์ของ
กิจกรรม (Relationship Chart) จากนั้นเปลี่ยนแผนภูมินี้
เป็นรูปโดยใช้สัญลักษณ์แทน โดยเขียนในรูปของแผนภาพ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรม (Relationship Diagram ) 
2.2 หลักการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)     
 การควบคุมด้วยการมอง คือ ระบบควบคุมการท างาน
ที่ท าให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการท างาน 
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เป้าหมาย ผลลัพธ์ของการท างานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึง
เห็นความผิดปกติต่างๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ 
บอร์ด ป้าย สี และอื่นๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึง
ข้อมูลข่าวสาร ที่ส าคัญของสถานที่ท างาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
มักจะด าเนินการไปพร้อมๆ กับการท ากิจกรรม 5ส (กฤชชัย, 
2546) 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวางผังโรงงานอย่างมีระบบได้ถูกน ามาใช้ใน
งานวิจัยเ ชิงประยุกต์ อย่างแพร่หลาย ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น วิชานนท์ และคณะ 
(2554) ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานผลิตถุงนิ้วยาง 
ด้วยการศึกษาวิธีการท างาน การปรับปรุ งผังโรงงาน 
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งของเครื่องจักร อุปกรณ์ และ ลดขั้นตอน
การท างานท่ีไม่จ าเป็น ผลจากการวิจัยพบว่า ในสถานีงานขึ้น
รูป ระยะทางการขนย้าย ลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.02 ซึ่งท า
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการนี้ขึ้นเป็น
มูลค่าเพิ่มขึ้น 115,200 บาทต่อเดือน และในสถานีงานบรรจุ
ภัณฑ์ ระยะทางลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.6 และลด
กระบวนการท างานได้ 1 กระบวนการ ลดค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงาน 5,750 บาทต่อเดือน และเพิ่มรายได้ประมาณ 
120,950 บาทต่อเดือน เลิศพงศ์ และ ฤภูวัลย์ (2555) ท า
การวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนผังของบริษัทตัวอย่างซึ่งเป็นผู้
ให้บริการเช่าพื้นที่จอดฝากเก็บ รถยนต์ และประกอบ
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ให้มีการไหลของวัสดุในกระบวนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยท าการวิเคราะห์การไหล
ของวัสดุ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม การ
วิเคราะห์หาพื้นที่ที่ต้องการ การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ 
ผลจากการปรับปรุงพบว่า สามารถลดระยะทางที่ใช้ในการ
ขนย้ายวัสดุระหว่างหน่วยงาน โดยรวม จาก 5,448 เมตร 
เหลือ 4,309 เมตร คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 20.91 
จ านวนจุดตัดของเส้นทางการไหลลดลงจาก 24 จุด เหลือ 10 
จุด คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 58.33 และสามารถขจัด
การไหลย้อนกลับในกระบวนการผลิตจาก 8 จุดเหลือ 0 จุด 
Shewale  et al. (2012) ศึกษาปรับปรุงผังโรงงานการผลิต
คอมเพรสเซอร์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต โดยใช้

ทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ แผนภูมิกระบวนการ
ด า เนินงาน การวิ เคราะห์การไหลของวัสดุ  แผนภูมิ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรม และศึกษาจ านวนเครื่องจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิตคอมเพรสเซอร์   ผลการศึกษา
พบว่าผังโรงงานใหม่สามารถลดระยะทางการไหลของวัสดุ
จ า ก ที่ จั ด เ ก็ บ ไ ป ยั ง จุ ด จั ด ส่ ง ไ ด้  Ngampak and  
Phruksaphanrat (2011) ท าการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ
แผนผังการจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities 
planning and Design) ให้กับกรณีศึกษาแห่งหนึ่งซึ่ง
ประกอบธุ ร กิ จการผลิ ตและจั ดจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันกรณีศึกษาแห่งนี้มีการวางผัง
โรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout) ซึ่งไม่
เหมาะกับลักษณะของอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลาย และแต่ละผลิตภัณฑ์มีความต้องการปริมาณมาก 
นอกจากนั้นยังต้องการความยืดหยุ่น และการตอบสนองที่
รวดเร็วด้วย งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้การวางผังโรงงานอย่างมี
ระบบ และการตัดสินใจด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน 
(Analytic Hierarchy Process: AHP) เพื่อการออกแบบ 
และประเมินแผนผังที่เหมาะสมเพื่อน าไปปรับปรุ งให้กับ
บริษัทต่อไป Wiyaratn et al. (2010) ศึกษาผังโรงงานผลิต
เหล็ก เพื่อเพิ่มความสามารถการผลิต โดยใช้ทฤษฎีการวาง
ผังโรงงานอย่างมีระบบ ซึ่งผังโรงงานใหม่ได้รับการออกแบบ 
และน ามาเปรียบเทียบกับผังโรงงานปัจจุบัน ผลการศึกษา
พบว่าผังโรงงานใหม่สามารถลดระยะทางจากกระบวนการ
ตัดจนถึงการจัดเก็บในคลัง ได้อย่างมีนัยส าคัญ Dhalla 
(2010) ได้น าการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ มาประยุกต์ใช้
ในการจัดผังของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต 
เพื่อช่วยจัดวางสินค้าต่างๆ ให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมตรง
ตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยท่ีผ่าน
มายังไม่พบว่ามีการประยุกต์ใช้การวางผังโรงงานอย่างมี
ระบบในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงได้น าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย  
 งานวิ จัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ลดระยะทางการ
เคลื่อนย้ายช้ินงานในกระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือ ให้
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กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัยดังนี ้
3.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
3.1.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการมีพื้นที่ส่วนการ
ผลิต 700 ตารางเมตร ด าเนินการผลิต 5 ผลิตภัณฑ์ โดยตู้
ปลอดเช้ือแต่ละผลิตภัณฑ์จะมียอดการจ าหน่ายต่อเดือน ดัง
ตารางที่ 1 และรูปประกอบผลิตภัณฑ์ดังรูปที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์และยอดจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ ์  (ตู้/เดือน) 
1.Biohazard Class I 3 
2 Biohazard Class II 3 
3. Hood  3 
4. Vertical Circulating  1 
5. Biohazard Class II Type B II 1 

 

 
รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ 

 

3.1.2 กระบวนการผลิต ตู้ปลอดเช้ือมีกระบวนการผลิต
หลักๆ ดังแผนภูมิกระบวนการผลิต รูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 กระบวนการผลิตตู้ปลอดเชื้อ 

 

3.2 การศึกษาข้อมลูการไหลของผลิตภัณฑ ์
 กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 มีการไหลผ่าน
แผนก และบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่การผลิต โดยได้แสดง

ตัวอย่างแผนภาพการไหล (Flow Diagram) ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ Biohazard Class II ดังรูปที่ 3   

 
รูปที่ 3 แผนภาพการไหล ของ Biohazard Class II 

 

 โดยแผนก และบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่การผลิตดังรูป
ที่ 3 ประกอบด้วย  
1.แผนกวัสดุ/อุปกรณ์    2.แผนกเชื่อมประกอบ 
3.แผนกสโตร์        4.แผนกตัดเหล็ก-พับเหล็ก  
5.แผนกติดตั้งชุดควบคุม  6.แผนกตรวจสอบ 
7.แผนกท าสีรองพื้น  8.แผนกท าสีจริง 
9.ที่วางสินค้ารอส่ง 10.ที่จอดรถส่งสินค้า 11.ช่องส่งสินค้า 
 

 จากนั้นได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้แผนภูมิผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-
Product Process Chart) เพื่อให้ทราบถึงการเคลื่อนของแต่
ละผลิตภัณฑ์ที่ผ่านแผนกต่างๆ ซึ่งคล้ายคลึงกัน และต้องใช้
เครื่องจักร/อุปกรณ์ร่วมกัน  ดังรูปที่ 4  
 

 
รูปที่ 4 แผนภูมิผลิตภัณฑ์หลายชนิด  
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 จากแผนภาพการไหล ดังรูปที่ 3 และ แผนภูมิ
ผลิตภัณฑ์หลายชนิด ดังรูปที่ 4 พบว่ามีการไหลตัด ไหล
ย้อนกลับ ระหว่างแผนก ในหลายๆ กระบวนการ ซึ่งส่งผลให้
ระยะทางการเคลื่อนย้ายช้ินงานในกระบวนการผลิตตู้ปลอด
เชื้อมากเกินไป ดังนั้นในหัวข้อถัดไปจะได้ท าการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาดังกล่าวนี้ 
3.3 การวิเคราะห์ปัญหา 
 จากการศึกษากระบวนการผลิต และการไหลของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผัง
สาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ดังรูปที่ 5 ซึ่ง
พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาระยะทางการเคลื่อนย้ายช้ินงาน
ในกระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือมากเกินไป คือการวางผัง
โรงงานตามแผนกงาน การจัดวางเครื่องจักร ไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิต และ การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เป็น
ระเบียบ  
 

 
รูปที่ 5 แผนผังสาเหตุและผล 

  

 จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์หาระยะทางการเคลื่อนที่
ของการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยใช้แผนภูมิการไหลของ
กระบวนการผลิต (Flow Process Chart) ซึ่งแสดงตัวอย่าง
ส าหรับผลิตภัณฑ์ Biohazard Class II ดังรูปที่ 6 และสรุป
ระยะทางการเคลื่อนที่ของทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ดังตารางที่ 2 
 

 
รูปที่ 6 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตตู้ Biohazard Class I 
 

ตารางที่ 2 ระยะทางการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 
ผลิตภัณฑ ์ ระยะทาง (เมตร) 

1.Biohazard Class I 63.71 
2 Biohazard Class II 63.71 
3. Hood  63.71 
4. Vertical Circulating  63.71 
5. Biohazard Class II Type B II 63.71 

 
3.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการจัดวางผังโรงงาน 
 จากการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ดัง
หัวข้อ 3.3 จึงได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดวางผังโรงงาน
อย่างมีระบบ โดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม ดังรูป
ที่ 7 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละสถานีงาน เพื่อ
เป็นแนวทางการจัดสถานีงานตามระดับความสัมพันธ์ 
จากนั้นท าการสรุปคะแนนความสัมพันธ์ (Total Closeness 
Rating: TCR) ดังรูปที ่8 
  

 
ระดับความสัมพันธ์ เหตุผลสนับสนุนความสัมพันธ์ 
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A : ระดับความสมัพันธ์สมบูรณ์แบบทีสุ่ด 1.หมายถึง ข้ันตอนการท างานมีความต่อเนื่องกัน 
E : ระดับความสมัพันธ์พิเศษ 2.หมายถึง สะดวกต่อการปฎิบัติงาน 
I : ระดับความสัมพันธ์ที่ส าคัญ 3.หมายถึง มลพิษทางอากาศ 
O : ระดับความสมัพันธ์แบบธรรมดา 4.หมายถึง ฝุ่นละออง 
U : ระดับความสัมพันธ์ที่ไมม่ีความส าคัญ             5.หมายถึง เสียงดังรบกวน 
X : ห้ามอยู่ติดกัน 6.หมายถึง สะดวกต่อการโยกย้าย 

รูปที่ 7 แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
 

 
Rating/ TCR Score 

A 10000.00 I 100.00 U 0.00 
E 1000.00 O 10.00 X -10000.00 

รูปที่ 8 คะแนนความสัมพันธ ์ 

 
 จากรูปที่ 8 พบว่าแผนกที่ 9 มีค่า TCR SCORE มาก
ที่สุดแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับแผนกอ่ืนมากท่ีสุด ส่วนแผนก
ที่ 8 มีความสัมพันธ์กับแผนกอ่ืนน้อยที่สุด ท าให้ทราบว่าควร
จัดวางต าแหน่งของสถานีงานในต าแหน่งใด อย่างไรก็ตาม
ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้าย ดังตารางที่ 3 ด้วย 
ตารางที่ 3 ข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้าย 

แผนก/บริเวณ เคลื่อนย้าย 
ได้/ไม่ได้ 

ข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้าย 

1.แผนกวัสด/ุอุปกรณ ์  มีความยุ่งยากในการย้าย 
2.แผนกเชือ่มประกอบ  มีกลิน่ควันเชื่อม 
3.แผนกสโตร ์  เป็นสิ่งกอ่สรา้งตายตัวไม่

สามารถย้ายได้ 
4.แผนกตัดเหลก็-พับเหล็ก  มีเศษขี้เลือ่ยจากการตัด 
5.แผนกติดตั้งชุดควบคุม  ไม่พบข้อจ ากัด 
6.แผนกตรวจสอบ  ต้องติดกับแผนกชุดควบคุม 
7.แผนกท าสรีองพืน้  มีกลิน่เหมน็ 
8.แผนกท าสจีริง  มีกลิน่เหมน็ 
9.ที่วางสินค้ารอส่ง  ต้องติดกับแผนกตรวจสอบ 
10.ที่จอดรถส่งสนิค้า  สะดวกต่อการขนส่ง 
11.ช่องสินค้าออก  สะต่อการขนส่ง 
  
 จากการพิจารณาแผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
ร่วมกับข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้าย ได้ท าการสร้างแผนภาพ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรม ดังรูปที่ 9 ซึ่งท าให้สามารถ
ออกแบบผังโรงงานตามแผนกงานใหม่ 2 แบบ คือแบบ ก. 
และ แบบ ข. ดังรูปที่ 10 ตามล าดับ 

 

 
รูปที่ 9 แผนภาพแสดงความสัมพันธ ์

 

 
รูปที่ 10 แผนผังโรงงานทางเลือกแบบ ก. และ แบบ ข. 

 โดยการต าแหน่งของแผนกต่างๆ ระหว่างผังเดิมกับผัง
ใหม่ท้ังแบบ ก. และ แบบ ข. มีความแตกต่างกันดังนี ้
1. ผังเดิม แผนกท าสีจริงอยู่ทางซ้าย แผนกท าสีรองพื้นอยู่
ทางขวา ส่วนผังใหม่ทั้งแบบ ก. และ แบบ ข. แผนกท าสีจริง
อยู่ทางขวา แผนกท าสีรองพื้นอยู่ทางซ้าย (อยู่สลับต าแหน่ง
กัน) 
2. ผังเดิม แผนกตัดเหล็ก-พับเหล็ก รวมเป็นแผนกเดียวกัน 
ส่วนผังใหม่ทั้งแบบ ก. และ แบบ ข. แยกเป็น 2 แผนก คือ
แผนกตัดเหล็ก และแผนกพับเหล็ก 
3. ผังเดิม แผนกตรวจสอบอยู่ติดกับแผนกสโตร์ ส่วนผังใหม่
ทั้งแบบ ก. และ แบบ ข. แผนกตรวจสอบอยู่ใกล้กับที่วาง
สินค้ารอส่งมากขึ้น แต่ผังแบบ ข. แผนกตรวจสอบ จะอยู่ติด
กับแผนกติดตั้งชุดควบคุม และแผนกเช่ือมประกอบ มากกว่า



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1944 

 

แบบ ก. (จากรูป ผังแบบ ข. พบว่าแผนกตรวจสอบ แผนก
ติดตั้งชุดควบคุม และแผนกเช่ือมประกอบ จะอยู่ใกล้กันเป็น
กลุ่ม แต่ผังแบบ ก. จะไม่อยู่ใกล้กันเป็นกลุ่ม) 
4. ผังเดิม แผนกติดตั้งชุดควบคุม อยู่ระหว่างแผนกสโตร์และ
วางสินค้ารอส่ง ส่วนผังใหม่ทั้งแบบ ก. และ แบบ ข. แผนก
ติดตั้งชุดควบคุม จะอยู่ใกล้กับแผนกเช่ือมประกอบมากขึ้น 
 นอกจากการปรับต าแหน่งของแผนกต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้วนั้น ยังมีส่วนของการปรับต าแหน่งเครื่องปั๊มและ
เครื่องเจาะ และพื้นที่เศษวัสดุ ดังนี ้
1. ผังเดิม จัดวางเครื่องปั๊มและเครื่องเจาะไว้ต่อจากแผนกตัด
เหล็ก-พับเหล็ก ผังใหม่แบบ ก. จัดวางเครื่องปั๊มและเครื่อง
เจาะ ไว้ระหว่างแผนกตัดเหล็กและแผนกพับเหล็ก ส่วนผัง
ใหมแ่บบ ข. จัดวางเครื่องป๊ัมและเครื่องเจาะไว้ต่อจากแผนก
พับเหล็ก 
2. ผังเดิม และ ผังใหม่แบบ ก. จัดพื้นที่เศษวัสดุไว้ใกล้กับ
แผนกท าสีจริงและแผนกท าสีรองพื้น ส่วนผังใหม่แบบ ข. จัด
พื้นที่เศษวัสดุให้อยู่ภายนอกพ้ืนท่ีส่วนการผลิต 
3.5 การประเมินและการเลือกผังโรงงาน 
 หลังจากออกแบบผังโรงงานได้ทั้งหมด 2 แบบแล้ว ได้
ท าการประเมินเพื่อเลือกผังโรงงาน โดยการให้ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญขององค์ประกอบ และให้คะแนนแต่ละผัง
ทางเลือก ซึ่งได้ท าการพิจารณาค่าน้ าหนัก และคะแนน
ร่วมกับผู้บริหารของสถานประกอบการ โดยสรุปดังตารางที่ 
4 ซึ่งพบว่าผังแบบ ข. ได้คะแนนประเมินรวมสูงกว่า จึงท า
การเลือกผังแบบ ข. เพื่อด าเนินการปรับผังโรงงานต่อไป 
 
ตารางที่ 4 ประเมินคะแนนผังแบบ ก. และ แบบ ข. 

องค์ประกอบ น้ า 
หนัก 

คะแนน 
ผัง ก. ผัง ข. 

1.ล าดับความต่อเนื่องของสถานีใน
กระบวนการผลิต การไหลของวัสดุ
ต่อเนื่อง ลดการขนถ่ายวัสดุ 

25 3 75 4 100 

2.สถานีงานสามารถสนับสนุนต่อ
กระบวนการผลิต และสะดวกต่อการ
ส่งออก 

15 3 45 4 60 

3.สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ความพึงพอใจของคนท างาน เช่น 
กลิ่นสี กลิ่นควันเชื่อม ฝุ่นละออง 

10 3 30 3 30 

4.ผังโรงงานดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 10 3 30 4 40 
5.ลดเสียงรบกวนจากการท างานของ
เครื่องจักร 10 3 30 3 30 

6.สถานีงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย  10 3 30 3 30 

7.มีความยืดหยุ่นของพื้นที่ รอการ
ขยายสถานีงานในอนาคต 10 3 30 4 40 

8.ความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงาน 10 4 40 4 40 

9. ก า ร ใ ช้ เ นื้ อ ที่ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 10 3 30 4 40 

รวม 100 340 410 
 
3.6 ด าเนินการปรับผังโรงงาน 
 หลังจากประเมินเลือกผัง ข. แล้ว ได้ด าเนินการปรับผัง
โรงงานตามแนวทางของผังใหม่นี ้ดังข้ันตอนรูปท่ี 11 โดยเริ่ม
จากท าการย้ายแผนกต่างๆ ตามล าดับดังนี้  แผนกเช่ือม
ประกอบ แผนกท าสีรองพื้น แผนกท าสีจริง แผนกติดตั้งชุด
ควบคุมและแผนกตรวจสอบ จากนั้นท าการปรับแผนกตัด
เหล็ก-พับเหล็ก โดยการสลับต าแหน่งของเครื่องตัดเหล็ก 
และเครื่องพับเหล็ก และได้แยกออกเป็นแผนกตัดเหล็ก และ
แผนกพับเหล็กให้ชัดเจน เพื่อลดการเคลื่อนที่ย้อนกลับ
ระหว่างกระบวนการตัดเหล็กและพับเหล็ก อีกทั้งเพื่อสะดวก
ต่อการท างาน และการขนถ่ายวัสดุ จากนั้นท าการปรับปรุง
สภาพพื้นที่การท างาน ด้วยการท า 5ส. และการควบคุมด้วย
การมองเห็น โดยเน้นที่การก าหนดเส้นแบ่งระหว่างแผนก
ด้วยการใช้สี ป้ายบ่งบอกช่ือเครื่องจักร ป้ายแสดงสถานะ
คงเหลือของวัตถุดิบ ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 12   
 

 
      รูปที่ 11 ล าดับขั้นตอนการปรับผังโรงงาน 
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รูปที่ 12 การก าหนดเส้นแบ่งระหว่างแผนกด้วยการใช้ส ี

 

4. ผลการศึกษาวิจัย 
 จากการด าเนินการปรับปรุงผังโรงงานส่วนของการผลิต
ตู้ปลอดเชื้อของบริษัทกรณีศึกษาโดยใช้หลักกการการวางผัง
โรงงานอย่างมีระบบ พบว่าสามารถลดระยะทางการ
เคลื่อนย้ายช้ินงานในกระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือ ทั้ง 5 
ผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุงผังโรงงาน ได้ดัง
ตารางที่ 5 และรูปที่ 13  โดยระยะทางก่อนปรับปรุงของแต่
ละผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 63.71 เมตร ส่วนระยะทางหลัง
ปรับปรุงของแต่ละผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 49.70 เมตร หรือ 
ลดลง 14.01 เมตรในแต่ละผลติภัณฑ์ คิดเป็นระยะทางรวมที่
ลดลงของทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 70.05 เมตร หรือลดลง
ร้อยละ 21.99 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระยะทางการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 

ผลิตภัณฑ ์ ระยะทาง (เมตร) 
ก่อน หลัง ลดลง 

1.Biohazard Class I 63.71 49.70 14.01 
2 Biohazard Class II 63.71 49.70 14.01 
3. Hood  63.71 49.70 14.01 
4. Vertical Circulating  63.71 49.70 14.01 
5. Biohazard Class II Type B II 63.71 49.70 14.01 

รวม 318.55 248.5 70.05 
  

 
รูปที่ 13 เปรียบเทียบผลต่างด้านระยะทางการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 

 

 นอกจากน้ีหลังการปรับปรุงยังสามารถจัดแบ่งพื้นที่ของ
แต่ละแผนกได้อย่างชัดเจน โดยมีแผนกเพ่ิมขึ้น 1 แผนก จาก
การแบ่งแผนกตัดเหล็ก และแผนกพับเหล็ก ออกจากกัน
อย่างชัดเจน และส่งผลให้การการเคลื่อนย้ายช้ินงานระหว่าง
กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่องมากขึ้น แสดงผลสรุปดัง
ตารางที่ 6 
  
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผล 

ก่อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง 
-มี 11 แผนก 
 
-ไม่สามารถจัดแบ่งพื้นที่ของ
แต่ละแผนกได้อย่างชัดเจน 

-มี 12 แผนก จากการแยกแผนกตัด
เหล็ก และพับเหล็กออกจากกัน 
-สามารถจัดแบ่งพื้นที่ของแต่ละ
แผนกได้อย่างชัดเจน โดยมีพื้นที่รวม 
524.54 ตารางเมตร 

การเคลื่อนย้ายชิ้นงานระหว่าง
กระบวนการผลิตขาดความ
ต่อเนื่อง (การไหลไม่ต่อเนื่อง) 

การเคลื่ อนย้ ายชิ้ นงานระหว่ า ง
กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่องมาก
ขึ้น (การไหลต่อเนื่อง) 

 

5. สรุป 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือทั้ง 5 
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทกรณีศึกษา พบปัญหาเรื่องระยะ
ทางการเคลื่อนย้ายช้ินงานในกระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือ
มากเกินไป โดยสาเหตุหลักมาจากการวางผังโรงงานตาม
แผนกงาน และการจัดวางเครื่องจักรไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิต และการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เป็น
ระเบียบ กีดขวางการท างาน จึงได้น าหลักการวางผังโรงงาน
อย่างมีระบบ หลักการ 5ส และการควบคุมด้วยการมองเห็น 
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว  
 ผลจากการปรับปรุงผังโรงงานพบว่าระยะทางการ
เคลื่อนย้ายชิ้นงานในกระบวนการผลิตตู้ปลอดเช้ือ ลดลงจาก
เดิม 63.71 เมตร เหลือ 49.70 เมตร หรือลดลง 14.01 เมตร 
ในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยคิดเป็นระยะทางรวมที่ลดลงของทั้ง 5 
ผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 70.05 เมตร หรือลดลงร้อยละ 21.99 
นอกจากน้ียังสามารถระบุพื้นท่ีการท างานของแต่ละแผนกได้
ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งท าให้การเคลื่อนย้ายช้ินงานระหว่าง
กระบวนการผลิต หรือการไหลมีความต่อเนื่องมากขึ้น      
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การลดเวลาในกระบวนการท าความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นละอองขี้เลื่อย 
 Reduce the process time to clean with a vacuum cleaner 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการท าความสะอาดในกระบวนการตัดไม้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดมีความสูญเปล่าใน
การท าความสะอาดของพนักงาน ซึ่งในกระบวนการตดัไมจ้ะมเีศษฝุ่นละอองและขี้เลื่อยตกลงบนพ้ืนกับบริเวณพื้นท่ีการ
ท างานเป็นจ านวนมาก พนักงานจึงต้องเสียเวลาในการท าความสะอาดก่อนท่ีจะเริม่งานครั้งต่อไป ผูว้ิจัยจึงน าแนวคิดการ
แก้ปัญหาโดยการสร้างเครื่องดูดฝุน่ละอองและขี้เลื่อย เพื่อใหก้ารท าความสะอาดเร็วข้ึนและเพิม่ประสิทธิภาพในการ       
ดูดฝุ่นละอองและขี้เลื่อย น าไปตดิตั้งกับเครื่องตัดไม้แบบตั้งโต๊ะ เพือ่ดูดฝุ่นละอองและขีเ้ลื่อยในขณะที่ตัดไม้ หลังจากการ
ปรับปรุงโดยการน าเครื่องดดูฝุ่นละอองและขี้เลื่อยมาใช้ท างานสามารถลดเวลาการท าความสะอาดจาก 37.70 นาที เหลือ 
6.70 นาทีต่อ 1 วันการท างาน เวลาท าความสะอาดทีล่ดลงคิดเป็น 82.28 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงสามารถลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นลง 
ค าหลัก:  การลดเวลา, กระบวนการตัดไม้, เครื่องดูดฝุ่นละอองและขี้เลื่อย 

 
Abstract 
The objective of this research is to reduce cleaning time spending in wood cutting process in order to 
solve the problems of delayed cleaning time of staffs and a lot of dust in wood cutting process. It is 
known that a lot of dust and sawdust may be found on the ground. Thus, staffs need a lot of time to 
clear the area before working in the next process. As a reason, the solution is necessary by 
developing a vacuum cleaner to remove dust and sawdust. A vacuum cleaner was equipped with a 
desktop wood cutting machine to remove dust and sawdust while cutting. After the improvement of 
the system, the result showed that a developed vacuum cleaner could reduce cleaning time from 
37.70 to 6.70 minutes per working day. The cleaning time was reduced around 82.28%. Besides it 
could reduce the spread of dust. 
Keywords:  Time Reduction, Wood cutting process, Vacuum cleaner 
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1. บทน า 
 ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่  มักเกิด
มลภาวะฝุ่นละอองฟุ้งกระจายภายในโรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระบวนการเลื่อยไม้ ท้ังนี้สาเหตุเกิดจากเครื่องเลื่อย
ไม้ไม่มีระบบการกักเก็บฝุ่นละอองและขี้เลื่อยที่เป็นของเสีย
จากการท างาน ปัญหาฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายนอกจากส่งผล
เสียต่อร่างกายพนักงานแล้ว ยังเกิดการปลิวกระจัดกระจาย
ตกลงบนพื้นท า ให้ เสีย เวลาท าความสะอาดส่งผลให้
กระบวนการผลิตมีความล่าช้าเนื่องจากต้องมีการหยุดท า
ความสะอาดเศษฝุ่นละอองและขี้เลื่อยที่ตกลงบนพื้นก่อน 
เพื่อท่ีจะเริ่มงานครั้งต่อไป   

จากการศึกษาข้อมูลในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
มีอยู่หลายขั้นตอน แต่มีความสูญเปล่าในกระบวนการตัดไม้ 
ซึ่งจ าเป็นต้องหยุดการท างานเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะท าความ
สะอาด ทั้งนี้สาเหตุมาจากเครื่องเลื่อยไม้ไม่มีระบบการกัก
เก็บฝุ่นละอองและขี้เลื่อยที่เป็นของเสียจากการท างาน เมื่อ
สะสมจนมีปริมาณมากก็จะขัดขวางการท างานของเครื่อง จึง
จ าเป็นต้องหยุดการท างานเพื่อท าความสะอาดเสียก่อนที่จะ
การท างานครั้งต่อไป 

ดังนั้นหากมีระบบการดูดและกักเก็บฝุ่นละอองที่
เหมาะสม จะช่วยลดเวลาในกระบวนการตัดของเครื่องเลื่อย
ไม้แบบตั้งโต๊ะ เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องหยุดการท างาน
เพื่อท่ีจะท าความสะอาดเศษฝุ่นและขี้เลื่อย รวมถึงผลกระทบ
จากฝุ่นละอองแก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการตัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 การศึกษาเวลา (Time Study) [1]  

การหาเวลาที่เป็นมาตรฐานในการท างาน ใช้ในการ
วัดผลงานเป็นเวลาที่ท างานได้ โดยที่ผลของการศึกษาเวลา
คือ การได้เวลามาตรฐาน (Standard Time)  
การศึกษาเวลาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท   

1. การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) คือ
การศึกษาเวลาที่ใช้การจับเวลาพนักงานที่มีการเลือกไว้แล้ว 
มาท าการจับเวลาโดยนาฬิกาจับเวลา ทั้งนี้ต้องมีการค านวณ

จ านวนครั้งในการจับเวลา แล้วจึงน ามาหาเวลาท างานปกติ 
(Normal Time) และ เวลามาตรฐานต่อไป  

2. การสุ่มงาน (Sampling) เป็นการศึกษาเวลาเพื่อให้
ได้เวลามาตรฐานจากการสุ่มจับเวลาการท างานจริงของ
พนักงานในสายการผลิตนั้นๆ  
สมการหาเวลามาตรฐาน 
 

Std.T.   =    NT+( %AF

100
 x NT)                (1)    

   

Std.Time (Std.T.)   = เวลามาตรฐาน  
Normal Time (NT) = เวลาปกติ  
%AF         =  %ค่าเผื่อต่างๆ 

2.2 ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม [2] 
 ระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิธีป้องกันมิ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารมลพิษอากาศหรือสาร
ไวไฟในอากาศ ฝุ่นละออง โดยระบายอากาศที่ปนเปื้อนออก
จากพื้นที่ท างานและน าอากาศที่สะอาดเข้ามาทดแทนการ
ระบายอากาศ ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องก้นอันตรายที่จะ
กระทบต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
 ในงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ระบบระบายอากาศ

เฉพาะจุด (local exhaust ventilation system: LEV) ซึ่งมี 
หลักการท างานโดยจับหรือดึงสารปนเปื้อนที่ฟุ้งกระจายจาก
แหล่งก าเนิดให้เข้าสู่ระบบก่อนท่ีจะเล็ดลอดสูบ่ริเวณที่ท างาน 
หรือบรรยากาศ และใช้อัตราการไหลน้อยกว่าระบบเจือจาง
โดยทั่วไปมักเรียกระบบระบายอากาศเฉพาะจุดที่ใช้ควบคุม
การแพร่กระจายของสารปนเปื้อนที่มีลักษณะเป็นฝุ่นว่า 
ระบบก าจัดฝุ่น (dust disposal system) 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง [3] [4] [5] 

[3] พัฒนาระบบก าจัดฝุ่นของเครื่องเลื่อยไม ้ ใน
โรงงานผลติเฟอร์นเิจอร์แบบบิวทอ์ิน เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น
จากการเลื่อยไม้ซึ่งเดมิปริมาณฝุ่นเฉลี่ย 100 กรัม/ตาราง
เมตร/วัน และท าให้เครื่องจักรหยดุเนื่องจากเศษฝุ่นเข้าไปติด
เฉลี่ย 8 ครั้ง/เดือน โดยใช้เทคนิคของวิศวกรรมคุณค่าในการ
พัฒนาระบบก าจัดฝุ่นร่วมกับการประยุกตร์ะบบระบาย
อากาศเฉพาะจุด โดยหลังการทดลองเครื่องเลื่อยไม้ที่พัฒนา
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ระบบก าจดัฝุ่น ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่าปริมาณฝุ่นลดลง 
95% และสามารถลดปัญหาเครือ่งจักรหยุดการท างานลงได ้
100%  โดยมีดัชนีคณุค่า 1.49 

[4] ท าการปรับปรุงวิธีการท างานโดยการประยุกต์ใช้
เวลามาตรฐานเพื่อหาเวลาในการท างาน และพบว่าเกิดความ
สูญเปล่าในกระบวนการเปลี่ยนหลอดด้าย ซึ่งเดิมต้องใช้มือ
ในการกรีดหลอดดา้ยที่เหลือติดหลอดท าให้เกิดรอยกรดีซึ่ง
เป็นปัญหาคณุภาพกับหลอดด้ายและใช้เวลาท างานนานถึง 
33.49 วินาที/หลอด โดยหลังท าการปรับปรุงวิธีการท างาน
โดยการออกแบบเครื่องกรอหลอดด้ายแทนการใช้มีดกรีดท า
ให้เวลามาตรฐานลดลง11.84 วินาที/หลอด คิดเป็น 
64.64 % 

[5] ประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าในการสร้างและพัฒนา
เครื่องดูดฝุ่นละอองจากเครื่องเลื่อยไม้ โดยมีการพัฒนา
เครื่องเลื่อยไม้ใหม้ีประสิทธิภาพในการลดปริมาณฝุ่นละออง
ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วนในบริษัทท าให้ผลผลติที่
ออกมา (ชุดเฟอร์นิเจอร์) เพิ่มขึ้น 2 หน่วยต่อเวลาท างาน 15 
วัน ซึ่งท าให้ได้ก าไรต่อหน่วยเพิ่มหน่วยละ 1,000 บาท เมื่อ
เปรียบเทยีบการตดิตั้งระบบก าจดัฝุ่นและค่าไฟฟ้าที่ใช้
สามารถคืนทุนได้ใน 7 เดือน 6 วัน 

[3] [4] [5] เป็นการศึกษาเพื่อลดปัญหาความสูญเปล่า
ในกระบวนการท างาน รวมถึงออกแบบเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้นส่งผลให้การ
ท างานรวดเร็วขึ้น และ ลดการแพร่กระจายตัวของฝุ่นละออง
ลง  
 

3. การด าเนินงาน  
3.1 กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ของบริษัท A 
 1. ออกใบสั่งผลิต (ฝ่ายควบคุมการผลิต) 
 2. วางแผนการผลิต (ฝ่ายควบคุมการผลิต) 
 3. การจัดเตรียมไม้ที่ใช้ในการผลิต (แผนกสโตร์) 
 4. การผลิต เมื่อฝ่ายผลิตได้รับใบสั่งงานแล้วท าการเบิก
ไม้เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตในแต่ละออเดอร์ตามตารางการ
ผลิตนั้นๆ ในส่วนของการผลิต เฟอร์นิ เจอร์นั้ น  แบ่ ง
กระบวนการผลิตหลักๆได้ดังนี้ การเข้าฉาก  การตัด  การขัด  
การประกอบ  และการพ่นสี ตามแบบท่ีได้รับการอนุมัติ 

แผนกตัดเป็นแผนกทีป่ระสบปัญหาการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองมากที่สุด โดยลักษณะพื้นที่หลังจากท างาน (ก่อน
การปรับปรุง) แสดงได้ดัง รูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 พื้นที่การท างานในกระบวนการตัด 

 
ขั้นตอนกระบวนการตัดไม้ แสดงได้ดัง รูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการตัดไม้ 
  

หลังจากเตรียมไม้เข้าเครื่องตัด ท าการตัดไม้ และน าไป
จัดเรียงจนสิ้นสุดกระบวนการท างาน จะเกิดความสูญเปล่า
ในการท างานในการท าความสะอาด โดยพนักงานจ าต้องมี
การท าความสะอาดเศษไม้ และฝุ่นละอองที่กระจัดกระจาย 
ก่อนเริ่มต้นการท างานครั้งต่อไปส่งผลให้การท างานในรอบ
ถัดไปช้าลง 
3.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา [6] 
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 โดยใช้ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram ) หรือแผนผังก้างปลา วิเคราะห์สาเหตุความล่าช้า
ในการท าความสะอาด ดังแสดงในรูปที ่3 

 
รูปที่ 3 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุความล่าช้าในการท าความสะอาด 

 

ความสญูเปลา่ที่เกิดจากความลา่ช้าในการท างานใน
การท าความสะอาด เกิดจากสาเหตุหลักคือฝุ่นจากการตัดมี
การฟุ้งกระจายแล้วไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรวบรวม
ฝุ่นละออง ซึ่งวิธีการท าความสะอาดแบบเดมิโดยใช้ไม้กวาด 
และแปรงปดัเป็นวิธีท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ 
3.3 การค านวณเวลามาตรฐานในกระบวนการท าความ
สะอาด (ก่อนปรับปรุง) 

   
ตารางที่ 1 ตารางค านวณเวลามาตรฐานในกระบวนการตัดไม้ 
กระบวน 

การ 
เวลา
เฉลี่ย 

: วินาท ี

ประสิทธิ
ภาพการ 
ท างาน 

เวลา
ปกติ:
วินาท ี

ค่า
เผื่อ 

เวลา 
มาตรฐาน 
: วินาท ี

เ ต รี ย ม ไ ม้
เพื่อข้ึน 
เคร่ืองตัด 

 
11.52 

 
1.14 

 
13.13 

 
1.06 

 
13.92 

ยกไม้ข้ึน 
เคร่ืองตัด 

8.12 1.11 9.01 1.06 9.55 

ประคองไม ้
ในการตัด 

31.24 1.14 35.61 1.06 37.75 

วางไม้ที่ตัด 
ไว้อีกฝั่ง 

10.96 1.14 12.49 1.06 13.24 

เก็บกวาด 
ฝุ่นขี้เลื่อย 

4.19 1.08 5.27 1.06 5.59 

หมายเหตุ  
เวลาเฉลี่ยเกิดจากการจับเวลา 10 ตัวอย่าง และท าการค านวณรอบ

การจับเวลาที่เหมาะสม จากตารางค่าMaytag ก่อนน ามาหาเวลา
มาตรฐาน 
 

 ตารางที่ 1 และ รูปที่ 4 แสดงเวลามาตรฐานของการ
ท างานแต่ละขั้นตอนในกระบวนการตัดไม้ 

 
รูปที่ 4 เวลามาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการตัดไม้ 

 

ซึ่งในกระบวนการตัดไม้โดยรวมแล้วกระบวนการ
ประคองไม้ เป็นกระบวนการที่ ใช้เวลานานที่สุด แต่ใน
กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นงานฝีมือและมีความยาก
ง่ายในแต่ละผลิตภัณฑ์ต่างกันออกไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
เราไม่สามารถเร่งในกระบวนการท างานได้ งานวิจัยนี้จึงเน้น
การลดเวลาของความสูญเปล่าจากการท าความสะอาด และ
ท าการค านวณเวลามาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลของเวลา
ในการหยุดงานเพื่อท าความสะอาดขี้เลื่อยที่ฟุ้งกระจายและ
ตกหล่นบนพื้น  

เวลาในกระบวนการท าความสะอาดหรือจัดการฝุ่น
ละอองและขี้เลื่อย (ก่อนท าการปรับปรุง)  

ในกระบวนการตัดไม้ 1 ช้ิน ใช้เวลา 80.05 วินาที  
- 1 วัน (9 ชม ท างาน) ตัดไม้ได้ 32,400/80.05= 404.74 
ช้ิน 
 จากตารางที่ 1. การท าความสะอาดต่อการตัดไม้ 1 ช้ิน
ใช้เวลา 5.59 วินาที ใน 1 วันใช้เวลาท าความสะอาด     
404.74 x 5.59 = 2,262.49 วินาที หรือ 37.70 นาที 
 ดังนั้นการท างานใน 1 วันจ าเป็นต้องหยุดท าความ
สะอาด 37.70 นาที ซึ่งหมายความว่า หากมีการก าจัดเวลา
ในส่วนการท าความสะอาดนี้ออกไปได้ก็จะสามารถตัดช้ินไม้
ได้เพิ่มขึ้น 28.25 ช้ิน/วัน 
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3.4 การออกแบบด้วยโปรแกรม CATIA ซึ่งเป็นโปรแกรมใน
การออกแบบช้ินงานแบบ 3มิติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบเห็น
ภาพของช้ินงานรวมถึงการเช่ือมต่อกับช้ินส่วนอื่นๆได้ชัดเจน
กว่าการออกแบบโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2มิติ ทั่วไป 
งานวิจัยนี้จึงน าโปรแกรมCATIA มาช่วยออกแบบอุปกรณ์
ช่วยลดเวลาสูญเปล่าจากการท าความสะอาดแสดงดังรูปที่ 5. 

รูปที่ 5 รูปเครื่องดูดฝุ่นละอองและขี้เลื่อย 
 
ตารางที่ 2 ตารางรายละเอียดชิ้นส่วนที่ส าคัญของเครื่องดูดฝุ่นละออง 

ชิ้นส่วน ขนาด ปัจจัยที่ใช้ก าหนดแบบ 

มอเตอร์และโบลเวอร ์

2 HP 
2800 

RPM 

มอเตอร์และโบลเวอร์ 

ขนาดมอเตอร์ 2 HP มี
แรงดูด 2,040 ล.บ.เมตร/
ชั่วโมง ซ่ึงเพียงพอต่อการ
ดูดเศษละออง ในตู้ปิด
ด้านล่างของเครื่องตัด 

โครงประคองถุงกรอง 

 40 cm 

สูง 50 cm 
ระยะยืด
ด้านข้าง 

30 cm 

 40cm พอดีประกอบ
เข้ากับถุงกรองอากาศที่มี

ขนาด  40 cm 

ถุงกรองอากาศ 

 40 cm 

สูง100cm 

ถุงกรองอากาศขนาด  

40 cm สามารถระบาย
อากาศออก 3,000 ล.บ.
เมตร/ชั่วโมง ซ่ึงเพียงพอ
ต่อการระบายอากาศที่ดูด
เข้ามา 

ท่อดูด 

ท่อ7นิ้ว 

ยาว 4 m 

ท่ อ ดู ด  ท่ อ  7  นิ้ ว 
ประกอบเข้ากับปากรูชุด
โบลเวอร์ ขนาดยาว 4 m 
ให้ ระยะในการต่อ เข้ า
เครื่องตัดมีความยาวพอดี 

ฐานวางมอเตอร ์
และโบลเวอร์ 

 

เหล็ก
กล่อง 
1.5 นิ้ว 

สูง 40 cm 

ฐานวางตัวมอเตอร์และ
โบลเวอร์ใช้เหล็กกล่อง 

1.5 นิ้ว ขนาดสูง 40 cm 
ซ่ึ ง มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง
เพียงพอที่รับน้ าหนักของ
ตัวมอเตอร์และโบลเวอร์ 
ที่ประกอบกับตัวประคอง
ถุงกรองอากาศ 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 การประกอบอุปกรณ์ดูดและกักเก็บฝุ่น 

จากตารางที่ 2 ช้ินส่วนที่ส าคัญเมื่อน ามาประกอบ
แสดงขั้นตอนการประกอบดังแผนภูมิกระบวนการประกอบ
เครื่องดูดฝุ่นละออง และขี้เลื่อย ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 แผนภูมิกระบวนการประกอบเครื่องดูดฝุ่นละอองและขี้เลื่อย 
 

 รูปภาพเครื่องดูดฝุ่นละออง หลังจากประกอบช้ินส่วน
ต่างๆและรูปการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นละออง แสดงดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 รูปเครื่องดูดฝุ่นละอองและการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นละออง 

 
4.2 การค านวณเวลามาตรฐานในกระบวนการท าความ
สะอาด (หลังปรับปรุง) 

 ท าการจับเวลาในการท าความสะอาด โดยไม่พิจารณา
ขั้นตอนการท างานอื่นๆ เพื่อท าการเปรียบเทียบเวลาก่อน



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1952 

 

และหลังการปรับปรุง ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เวลามาตรฐานในกระบวนการตัด(หลังปรับปรุง) 
กระบวน 

การ 
เวลา
เฉลี่ย 
: นาท ี

ประสิทธิ
ภาพการ 
ท างาน 

เวลา
ปกติ:
วินาท ี

ค่า
เผื่อ 

เวลา 
มาตรฐาน 

: นาท ี

เก็บกวาด 
ฝุ่นขี้เลื่อย 

 
5.24 

 
1.08 

 
6.32 

 
1.06 

 
6.70 

 
5. สรุป 
5.1 สรุปผลของการทดลองหลังการสรา้งเครื่องช่วยลดเวลา
ในการท าความสะอาด 

เวลาที่ใช้ในการท าความสะอาดฝุ่นละอองและขี้เลื่อยที่
ร่วงหล่นบนพื้นภายใน 1 วันการท างานทั้งก่อนและหลังการ
ปรับปรุงดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบเวลามาตรฐานกระบวนการท าความ
สะอาด ก่อน-หลังการปรับปรุง 

เวลาท า
ความ
สะอาด 

เวลา
เฉลี่ย 
: นาท ี

ประสิทธิ
ภาพการ 
ท างาน 

เวลา
ปกติ:
นาท ี

ค่า
เผื่อ 

เวลา 
มาตรฐาน 

: นาท ี
ก่อนการ
ปรับปรุง 

34.49 1.08 35.57 1.06 37.70 

หลงัการ
ปรับปรุง 

5.24 1.08 6.32 1.06 6.70 

  

 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบเวลาท าความสะอาด ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 
ตารางที่ 5  ตารางเปรียบเทียบเวลาท าความสะอาดที่ลดลง 

กระบวน 
การ 

ก่อนปรับปรุง 
(นาท)ี 

หลงัปรับปรุง 
(นาท)ี 

ลดลง 
(นาท)ี 

% การ
ปรับปรุง 

เวลาในการท า
ความสะอาด 

37.70 6.70 31 82.28 

 
 จากรูปที ่8 และ ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงเวลาที่ใช้ใน

กระบวนการท าความสะอาด ก่อนการปรับปรุง ใช้เวลาใน
กระบวนการท าความสะอาด 37.70 นาที/วัน หลังจากที่ได้
น าเครื่องดูดฝุ่นละอองและขี้เลื่อยเข้ามาช่วยในการท าความ
สะอาด และมีการปรับปรุงโต๊ะเครื่องตัดใหม่ พบว่าเวลาที่ใช้
ในกระบวนการท าความสะอาดลดลงเหลือเพียง 6.70 นาที / 
1 วัน เท่านั้น คิดเป็นการลดเวลาในกระบวนการท าความ
สะอาดได้ 82.28% งบประมาณที่ใช้ในการสร้างเครื่องดูดฝุ่น
และระบบกักเก็บฝุ่น ประมาณ 20,000 บาท 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได้ รับการสนับสนุนจาก กรมส่ งเสริม
อุตสาหกรรม โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกใน
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน และผลิตภัณฑ์ไม้  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และขอขอบคุณ คุณเปรมมงคล หาบุบผา 
และ คุณอิทธิพล ศรีสวัสดิ์ ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลในการท า
วิจัย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์และปรับปรุงการท างานของพนักงานในโรงงานผลิต
เครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา โรงงานตัวอย่าง โดยประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ 3 วิธี คือ วิธี RULA  
REBA NIOSH และแบบสอบถามความรู้สึกปวดเมื่อยล้า ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ แสดงให้เห็นว่ามี
ขั้นตอนการท างานที่ต้องท าการปรับปรุงจ านวน 2 ขั้นตอน จากทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือการผึ่ง และการตกแต่ง ผู้วิจัยได้
เสนอแนะวิธีปรับปรุงงานตามหลักการยศาสตร์  โดยการออกแบบรถเข็น ส าหรับพนักงานที่มีการยก ในขั้นตอนการผึ่ง
และการตกแต่ง ซึ่งหลังจากปรับปรุงการท างาน ส่วนผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี REBA ในขั้นตอน
การผึ่ง และการตกแต่ง ท าให้คะแนนความเสี่ยงลดลงจาก 10 คะแนน เป็น 6.6 คะแนน และผลการประเมินการประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยวิธี NIOSH หลังจากปรับปรุงการท างานในขั้นตอนการผึ่งและการตกแต่ง ท าให้คะแนน
ความเสี่ยงลดลงจาก 2.29 และ 1.04 คะแนน เป็น 1.54 และ 0.63 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งส่งผลให้พนักงานลดการอาการ
บาดเจ็บปวดเมื่อยและป้องกันอาการปวดหลังจากการก้มยกของหนัก   
ค าหลัก  การยศาสตร์  การประเมนิความเสีย่ง เครื่องปั้นดินเผา การปรับปรุงการท างาน 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the ergonomic risk assessment and work improvement in 
a case study of pottery factory. The researcher applied the three risk-based ergonomics assessments; 
RULA, REBA, NIOSH technique, and a questionnaire of pains from employees. The results of risk 
assessment in ergonomics showed that the 2 steps from 6 steps should improve, which were drying 
and painting. The researcher suggested how to improve the ergonomics by designing a cart for 
employees with heavy lifting. The risk score of the drying process and painting decreased from 10 to 
6.6. And, the results of the assessment of risk assessment of ergonomics used the NIOSH method 
after drying and painting process which had effect on decreasing the risk scores from 2.29 and 1.04 
points to 1.54 and 0.63 points, respectively. These result had an effect on reducing pain and aches 
from employees, after heavy lifting. 
Keywords:  Ergonomics, Risk Assessment, Pottery, Work Improvement 
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1. บทน า 
การผลิตอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผาในประเทศไทยมี

โรงงานกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 630 โรงงาน ท าการ
ผลิตผลิตภัณฑ์หลัก 5 ประเภท คือ เครื่องสุขภัณฑ์ กระถาง 
เครื่องโต๊ะอาหาร แจกัน และของประดับของที่ระลึก มีมูลค่า
การส่งออกน ารายได้เข้าประเทศปีละมากกว่า 10,000 ล้าน
บาท ถ้าแยกตามประเภท เช่น ประเภทเครื่องโต๊ะอาหารมี
มูลค่าการส่งออก 7,223 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2545 และ
ประเภทของประดับของที่ระลึก มีมูลค่าการส่งออก 1,495 
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะการผลิต ผลิตภัณฑ์
ประเภทของประดับของที่ระลึก มีโรงงานขนาดเล็กมีคนงาน
ประมาณ 2-5 คน และโรงงานขนาดกลางมีคนงานประมาณ 
30-50 คน ซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เขตจังหวัดภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศ [1] 

ส าหรับภาคใต้จะมีโรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีวัตถุดิบทางด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา มีการจ้างงานในการท าเหมืองดิน และ
วัตถุดิบอื่นๆ เพื่อป้อนเข้าโรงงานเครื่องปั้นดินเผา เช่น ดิน
ขาว ดินแดง เป็นต้น วัตถุดิบดังกล่าวนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่เป็น
ส่วนผสมส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมี
สัดส่วนในการใช้งานงานโดยรวมของการผลิตแล้วจะอยู่ที่
ร้อยละ 90-100 ของส่วนผสมรวมวัตถุดิบทั้งหมด อาจจะมี
ความจ าเป็นต้องสั่งซื้อจากที่อื่นอยู่บ้าง เช่น สารเคมี สี เป็น
ต้น แต่ถ้าสามารถสร้างเคลือบสีจากวัตถุดิบในท้องถิ่นได้ก็ไม่
จ าเป็นต้องซื้อจากแหลงอื่น เพียงแต่เคลือบสีที่ได้จะไม่สดใส 
หลากหลายและคงท่ี โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอยู่มากกว่า 20 โรงงาน ซึ่งท า
การผลิตกระถางและของประดับของที่ระลึกมากกว่า 20 
โรงงาน อยู่ในเขต อ าเภอท่าศาลา อ าเภอปากพนัง และ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงงานผลิตถ้วยรับน้ า
ยางพารา 3 โรงงาน อยู่ในเขต อ าเภอฉวาง และอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานประกอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบันมี
การประกอบอาชีพที่ท างานเกี่ยวกับงานวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมท่ียังขาดการดูแลเอาใจใส่ในด้านการยศาสตร์ 
พบว่าจากสถานประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการ
ท างานส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาด
เล็กที่ขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ [2] ได้สรุปว่าการจ้างงานของ
ผู้ปฏิบัติอาชีพอุตสาหกรรมในท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
จากการท างานการเจ็บป่วย หรือโรคจากการท างาน การ
บาดเจ็บ คือท่าทาง อิริยาบถร้อยละ 79.5 เคยได้รับบาดเจ็บ
จากการท างาน ร้อยละ 14.9 พบว่าท่าทางการท างานไม่

เหมาะสม ปัญหาสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับการปวดศีรษะ ปวด
เมื่อย และบาดเจ็บจากการท างานความร้อนแสงจ้ามีผลต่อ
การท างานและสภาพแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ที่ท างาน
เหล่านี้ให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการท างาน นอกจากปัญหาการ
ประสบอันตรายจากการท างานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และชุมชน
ทั่วไปเป็นอย่างมาก สาเหตุที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ 
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความช านาญ
ระบบความปลอดภัยที่ดี ขาดมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคมุการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนของนายจ้างและลูกจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยศาสตร์และความปลอดภัยในการท างาน จึง
ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายความส าคัญในการจัดการให้มีการ
ด าเนินงานด้านการยศาสตร์และความปลอดภัยในการท างาน
ที่เหมาะสมขึ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น
การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานระบบการ
บริหารจัดการด้านการยศาสตร์และความปลอดภัยที่ดี ซึ่ง
เป็นมาตรการที่ยอมรับ และมีผลในการควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้
ความรู้ และการให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบอาชีพใน
ชุมชน และยังไม่มีการให้ความสนใจเรื่องการส่งเสริมด้าน
การยศาสตร์  และความปลอดภัยในการท างานในสถาน
ประกอบการเท่าท่ีควร 

ในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา มีสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่สอนงานกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นลักษณะงานที่มี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดอันตราย การ
บาดเจ็บจากการท างานรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ วิธีการ
ท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน เป็นต้น ถ้าหากพนักงาน
ท างานด้วยท่าทางการท างานไม่เหมาะสมในระยะเวลานานๆ 
จะส่งผลต่อความเมื่อยล้า การเจ็บปวดต่อส่วนต่างๆ ทาง
ร่างกายและอาจเกิดความผิดปกติต่างๆ เช่น เกิดความเค้นที่
กล้ามเนื้อคอ แรงกดที่ข้อต่อ การปวดหลัง การปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ เป็นต้น นอกจากจะส่งผลเสียในเรื่อง
สุขภาพและอาชีวอนามัยความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้ว 
ยังส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมามีประสิทธิภาพลดลงและโรงงาน
ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงอีกด้วย ลักษณะในการท างาน
ของพนักงานในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา แสดงดัง
รูปที่ 1 (ก) และ (ข) 
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(ก) การยกในขั้นตอนการผ่ึง 

 
 

(ข)  การยกในขั้นตอนการเผา 
รูปที่ 1 ลักษณะการท างานของพนักงานในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

 
จากสภาวะการท างานที่มีความเสี่ยงและอันตรายจาก

การท างานของพนักงาน จึงที่มาของวัตถุประสงค์ในการท า
วิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการ
ท างานของพนักงาน ในโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา และปรับปรุง
การท างานของพนักงานตามหลักการยศาสตร์ เพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันได้ 
 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

2.1 ขั้ นตอนการคั ด เ ลื อกกลุ่ มตั วอย่ า งส า หรั บ
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา โรงงานตัวอย่าง ใน
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้หลักการ
ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการท างานในเบื้องต้น เพื่อ
จัดล าดับความส าคัญที่จะท าการศึกษา 

2.2 ประสานงานกับโรงงานผลติเครื่องป้ันดินเผา 
กรณีศึกษา โรงงานตัวอยา่ง   

2.3 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานผลิตเครื่องปั้นดิน 
เผา กรณีศึกษา โรงงานตัวอย่าง และพิจารณางานท่ีมีความเสี่ยง  

2.4 การประเมินความเสี่ยง จะใช้หลักการประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ 3 วิธี ประกอบด้วย 1) วิธี Rapid 
Upper Limp Assessment (RULA) [3-9] 2) วิธี Rapid 
Entire Body Assessment (REBA) [10-11] 3) วิธี NIOSH 
Lifting Equation (The National Institute for 
Occupational Safety and Health) [12-14] และ
แบบสอบถามความรู้สึกปวดเมื่อยล้า และลักษณะการท างาน 

2.6 เสนอแนะแนวทางปรับปรุงวิธีการท างาน และปรับ 
ปรุงการท างานตามหลักการศาสตร์ 

3. กระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
เครื่องปั้นดินเผา เป็นหัตถกรรมที่อยู่คู่กับชุมชนใน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลากว่าร้อยปี แหล่งส าคัญที่มี
การผลิตมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันคือ แหล่งท า
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง ต าบลหัวตะพาน ต าบลโมคลาน 
อ าเภอท่าศาลา และต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ชุมชนแห่งนี้ท าเครื่องปั้นดินเผามาแต่
โบราณ และมักจะเรียกกันว่าแหล่งท าเครื่องปั้นดินเผาโม
คลาน หรือแหล่งท าเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง โดยมี
กระบวนการผลิตเครื่องป้ันดินเผา แสดงดังรูปที่ 2 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตเครื่องปัน้ดินเผา 
 

จากรูปที่ 2 เป็นกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ของโรงงานกรณีศึกษา โดยสามารถอธิบายขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตได้ดังต่อไปน้ี 

1) การเตรียมดิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ (1) 
การหมักดิน เมื่อขุดดินมาจากแหล่งดินแล้วจะน าดินมาผสม
กันในอัตราส่วน ดินเหนียวมาก 2 ส่วน ดินเหนียวน้อย 1 
ส่วน แยกเศษไม้ เศษหินออก รดน้ าให้ชุ่มแล้วน าไปหมักใน
หลุมโดยใช้เวลาหมัก 24 ช่ัวโมงอย่างน้อย และ (2) การนวด
ดิน น าดินเข้าเตรียมนวด และเครื่องนวดก็จะรีดดินออกมา
เป็นท่อนๆ หลังจากนั้นจะรีดดินเป็นท่อนๆ ซึ่งดินที่เป็นท่อน
นี้จะเป็นตัวก าหนดขนาดของภาชนะท่ีจะปั้น 

2) การขึ้นรูป เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูป มีลักษณะ
เป็นแป้นหมุนวงกลม 

3) การตกแต่ ง  ปัจจุบันมีการท าลวดลายตาม
จินตนาการของช่างปั้น ปัจจุบันการตกแต่งแยกออกเป็น 3 
แบบคือ การ การขูด การฉลุ และการปั้นแปะ โดยการใช้น้ า
โคลนของดินชนิดเดียวกัน เป็นตัวประสานลายที่ป้ันแปะ 

การเตรียมดิน 

การขึ้นรูป 

การผึ่ง 

การตกแต่ง 
 

การเผา 

การเคลือบ 
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4) การผึ่ง น าภาชนะที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วไปผึ่งที่โรงผึ่ง 
ซึ่งสร้างเป็นหลังคาคลุมป้องกันลม แดด ฝน  

5) การเผา ใช้เตาเผาซึ่งท าจากอิฐดิบ   
 
4. ผลการวิจัย 
  4.1 ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
RULA REBA และ NIOSH 

การด าเนินงานจะท าการประเมินความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ของพนักงาน จ านวน 8 คน ผลการประเมินความ
เสี่ยงทางการยศาสตร์ทั้งวิธี RULA REBA และ NIOSH แสดง
ดังตารางที ่1 โดยการประเมินท่าทางการท างาน ผู้วิจัยได้ท า
การบันทึกภาพขั้นตอนต่างๆ ของการท างานในช่วงเวลาเช้า  
เพื่อให้พนักงานปรับตัวท าความคุ้นเคยกับงานขณะที่ยังไม่มี
ความเครียด  และความเมื่อยล้าสะสมจากการท างาน การ
ประเมินจะคัดเลือกเฉพาะท่าทางการท างานท่ีมีคะแนนความ
เสี่ยงสูงสุดมาขั้นตอนละ 1 ท่าทาง โดยท าประเมินจากภาพที่
บันทึกได้ประกอบการท างานจริง ของพนักงาน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากที่สุด ภาพที่ท าการประเมินความ
เสี่ยงทางการยศาสตร์  และผลการประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ แสดงดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
RULA REBA และ NIOSH (ก่อนการปรับปรุงการท างาน) 

ขั้นตอนการท างาน 
วิธีการประเมิน 

RULA REBA NIOSH 
1. การเตรียมดิน - 7 1.63 
2. การขึ้นรูป 7 - - 
3. การผ่ึง - 10 2.29 
4. การตกแต่ง - 10 1.04 
5. การเผา - 6 1.51 
6. การเคลือบ 6 - - 

 
จากสรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ดัง

ตารางที่ 1 พบว่าท่าทางการท างานในการประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ด้วยวิธี RULA ขั้นตอนการขึ้นรูป มีระดับ
คะแนนสูงสุดคือ 7 คะแนน หมายความว่า ในขั้นตอน
ดังกล่าวมีปัญหาด้านการยศาสตร์ต้องได้รับการตรวจสอบ  
และปรับปรุงท่าทางการท างานของขั้นตอนเหล่านี้ในทันที 

ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
REBA ในขั้นตอนการผึ่ง และขั้นตอนการตกแต่ง มีระดับ
คะแนนสูงสุดคือ 10 คะแนน หมายความว่าในขั้นตอน
ดังกล่าวมีปัญหาด้านการยศาสตร์ต้องได้รับการตรวจสอบ  
และปรับปรุงท่าทางการท างานของขั้นตอนเหล่านี้ 

ส่วนผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยวิธี 
NIOSH ในขั้นตอนการผึ่ง มีระดับคะแนนสูงสุดคือ 2.29  
คะแนน รองลงมาคือขั้นตอนเตรียมดิน มีระดับคะแนน 1.63 
คะแนน  หมายความว่าในขั้นตอนการผึ่งมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูง ควรปรับปรุงท่าทางการท างานของขั้นตอนเหล่านี้
ให้เร็วที่สุด ส่วนขั้นตอนการเตรียมดิน หมายความว่าควร
ปรับปรุงแก้ไขการท างานในอนาคตอันใกล้ 
   4.2 แบบสอบถามความรูส้ึกปวดเมื่อยล้าและลักษณะ
การท างาน 

จากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สึกปวดเมื่อยล้า  
และลักษณะการท างาน สามารถสรุปเป็นกราฟและจากรูป 
จะเห็นได้ว่าพนักงานมีระดับความรุนแรงจากการบาดเจ็บ
จากการท างานในข้ันตอนต่างๆ แสดงดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการเตรียมดิน 

 
จากรูปที่ 3 จากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สกึปวด

เมื่อยล้าและลักษณะการท างาน ในขั้นตอนการเตรียมดินจะ
เห็นได้ว่า พนักงานมีระดับความรุนแรงจากการปวดเมื่อยใน
ส่วนของ หลังส่วนบน และหลังส่วนล่าง มากที่สุด โดยมี
ระดับคะแนนความปวดเมื่อย คือ 8 คะแนน รองลงมา  คือ
แขนส่วนบน แขนส่วนล่าง  และสะโพก/ต้นขา ซึ่งมีระดับ
คะแนนความปวดเมื่อย คือ 7 คะแนน 

 

 
รูปที่ 4 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการขึ้นรูป 
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จากรูปที่ 4 จากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สกึปวด
เมื่อยล้าและลักษณะการท างาน ในขั้นตอนการขึ้นรูป  จะ
เห็นได้ว่า พนักงานมีระดับความรุนแรงจากการปวดเมื่อยใน
ส่วนของ ไหล่หลังส่วนบน มือ/ข้อมือ และสะโพก/ต้นขา  
มากที่สุด โดยมีระดับคะแนนความปวดเมื่อย คือ 8 คะแนน 
รองลงมา คือแขนส่วนบน และแขนส่วนล่าง ซึ่งมีระดับ
คะแนนความปวดเมื่อย คือ 7 คะแนน 

 

 
รูปที ่5 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการผ่ึง 

 
จากรูปที่ 5 จากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สกึปวด

เมื่อยล้าและลักษณะการท างาน ในขั้นตอนการผึ่งจะเห็นได้
ว่า พนักงานมีระดับความรุนแรงจากการปวดเมื่อยในส่วน
ของหลังส่วนบน และหลังส่วนล่าง มากที่สุด โดยมีระดับ
คะแนนความปวดเมื่อยคือ 9 คะแนน รองลงมา คือแขน
ส่วนบน แขนส่วนล่าง และสะโพก/ต้นขา ซึ่งมีระดับคะแนน
ความปวดเมื่อย คือ 7 คะแนน 

 
รูปที่ 6 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการตกแต่ง 

 
จากรูปที่ 6 จากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สึก

ปวดเมื่อยล้า  และลักษณะการท างาน   ในขั้นตอนการ
ตกแต่งจะเห็นได้ว่า พนักงานมีระดับความรุนแรงจากการ
ปวดเมื่อยในส่วนของ  หลังส่วนล่าง และแขนส่วนบน มาก
ที่สุด โดยมีระดับคะแนนความปวดเมื่อย คือ 8 คะแนน 

รองลงมา  คือหลังส่วนบน ซึ่งมีระดับคะแนนความปวดเมื่อย 
คือ 6 คะแนน 

 

 
รูปที ่7 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการเผา 

 
จากรูปที่ 7 จากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สกึปวด

เมื่อยล้าและลักษณะการท างาน ในขั้นตอนการเผาจะเห็นได้
ว่า พนักงานมีระดับความรุนแรงจากการปวดเมื่อยในส่วน
ของหลังส่วนบน และหลังส่วนล่าง มากที่สุด โดยมีระดับ
คะแนนความปวดเมื่อย คือ 5 คะแนน รองลงมา คือแขน
ส่วนบน และน่อง ซึ่งมีระดับคะแนนความปวดเมื่อย คือ 4 
คะแนน 

 

 
รูปที่ 8 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการเคลือบ 

 
จากรูปที่ 8 จากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สกึปวด

เมื่อยล้าและลักษณะการท างาน ในขั้นตอนการเคลือบจะเห็น
ได้ว่า พนักงานมีระดับความรุนแรงจากการปวดเมื่อยในส่วน
ของ มือ/ข้อมือ  และน่อง มากที่สุด โดยมีระดับคะแนนความ
ปวดเมื่อย คือ 4 คะแนน รองลงมา คือหลังส่วนบน และหลัง
ส่วนล่าง ซึ่งมีระดับคะแนนความปวดเมื่อย คือ 3 คะแนน 
  4.3 แนวทางในการปรับปรุงและการแก้ปัญหาทาง 
การยศาสตร ์

จากผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี  
RULA REBA NIOSH และจากการส ารวจแบบสอบถาม
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1958 

ความรู้สึกปวดเมื่อยล้านั้น พบว่าขั้นตอนการขึ้นรูปมีความ
เสี่ยงจากท่าทางการท างานสูงท่ีสุด แต่เนื่องจากพนักงานต้อง
นั่งท างานในท่าทางเดิมเป็นระยะเวลานาน จึงยากแก่การ
ปรับปรุงการท างาน ส่วนขั้นตอนการเตรียมดิน ขั้นตอนการ
ผึ่ง ขั้นตอนการตกแต่ง และการเผา มีการยกเครื่องปั้นดินเผา 
ไม่ว่าจะเป็นการยกขึ้นหรือยกลง ล้วนเกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดการบาดเจ็บจากการท างานได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะปวด
เมื่อยท่ีเกิดขึ้นในส่วนของหลังแต่เนื่องจากขั้นตอนการเตรียม
ดิน พนักงานไม่ได้ท างานอย่างต่อเนื่องทั้งวัน และขั้นตอน
การเผา พนักงานไม่ได้ท างานทุกวัน พนักงานจึงไม่ได้รู้สึก
ปวดเมื่อยมากนัก ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะปรับปรุงการท างานใน
ขั้นตอนการผึ่ง และการตกแต่ง ซึ่งเป็นข้ันตอนที่มีการท างาน
ต่อเนื่องกัน ผลจากการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์
โดยวิธ ีRULA REBA และ NIOSH ในขั้นตอนการผึ่ง และการ
ตกแต่ง สอดคล้องกับผลการส ารวจโดยแบบสอบถาม
ความรู้สึกปวดเมื่อยล้าและลักษณะการท างานที่เกิดอาการ
บาดเจ็บบริเวณหลังส่วนบน และหลังส่วนล่าง ในระดับที่เกิด
ความรุนแรงมาก 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์โดยวิธี RULA REBA NIOSH และ
แบบสอบถามความรู้สึกปวดเมื่อยล้ามาวิเคราะห์ จึงได้
ปรึกษากับเจ้าของโรงงาน พร้อมท้ังเสนอวิธีปรับปรุงและการ
แก้ปัญหาทางการยศาสตร์โดยการออกแบบรถเข็น ซึ่ง
ออกแบบโดยใช้ขนาดจากสดัส่วนของพนักงานในข้ันตอนการ
ผึ่ ง  และการตกแต่ง อุปกรณ์นี้จะช่วยส าหรับผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานในท่าทางที่มีการยกในขั้นตอนการผึ่ง และการ
ตกแต่ง โดยรถเข็นนี้จะถูกใช้เพื่อช่วยลดการเคลื่อนไหวใน
ขั้นตอนดังกล่าว ให้พนักงานไม่มีอาการบาดเจ็บมากขึ้น  
และป้องกันอาการปวดหลัง เช่น การก้มเงยซ้ าๆ ร่วมกับการ
ยกของหนัก เพื่อให้พนักงานท างานได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย แสดงดังรูปที ่9 (ก) และ (ข)  

 

 
 (ก) รถเข็นขนาด 2 ชั้น 

 
(ข) รถเข็นขนาด 3 ชั้น 

รูปที่ 9 แบบรถเข็นขนาด 2 และ 3 ชั้น 
 

(ก) การยกผลิตภัณฑ์วางบนรถเข็น 

 

(ข)  ลักษณะการวางผลิตภัณฑ์บนรถเข็น 

รูปที่ 10 ลักษณะการใช้งานของรถเข็น 
 

หลังการปรับปรุงการท างานในการยกผลติภณัฑ์ส าหรบั
การตกแต่ง และการยกไปผึ่ง แสดงดังรูปที่ 10 พบว่ารถเข็น
ช่วยลดการเคลื่อนไหว ส่งผลให้พนักงานไม่มีอาการบาดเจ็บ
และช่วยลดอาการปวดหลังจากการก้มเงยซ้ าๆ ได้ 
 4.4  ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
RULA REBA และ NIOSH (หลังปรับปรุงการท างาน) 

โดยท าการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จาก
ภาพที่บันทึกได้ ประกอบการท างานจริงของพนักงานหลัง
การปรับปรุงการท างาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมาก
ที่สุด โดยภาพที่ท าการประเมินและผลการประเมินแสดงดัง  
ตารางที ่2 
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1959 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
RULA REBA และ NIOSH (หลังปรับปรุงการท างาน)  

ข้ันตอนการท างาน 
วิธีการประเมิน 

RULA REBA NIOSH 
1. การเตรียมดิน - 7 1.63 
2. การข้ึนรูป 7 - - 
3. การผึ่ง - 6.6  1.54 
4. การตกแต่ง - 6.6 0.63 
5. การเผา - 6 1.51 
6. การเคลือบ 5 - - 

 
จากสรุปผลการประเมินความเสีย่งทางการยศาสตร์โดย

วิธี RULA REBA และ NIOSH แล้วน าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ (ก่อน-หลัง) ปรับปรุงการท างาน ในขั้นตอนการ
ผึ่งและการตกแต่ง แสดงดังรูปที่ 11-12 

 

 
รูปที่ 11 ผลการประเมินก่อนปรับปรุงการท างาน 

 

 
รูปที่ 12 ผลการประเมินหลังปรับปรุงการท างาน 

 
ผลจากการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์  พบว่า

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยวิธี  RULA 
ขั้นตอนการขึ้นรูป มีระดับคะแนนสูงสุดคือ 7 คะแนน แต่
เนื่องจากพนักงานต้องนั่งท างานในท่าทางเดิม เป็นระยะเวลา
นาน จึงยากแก่การปรับปรุงการท างาน  

ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
REBA หลังจากปรับปรุงการท างานในขั้นตอนการผึ่งและการ
ตกแต่ง ท าให้คะแนนความเสี่ยงลดลงจาก 10 คะแนน เป็น  
6.6 คะแนน หมายความว่าท่าทางการท างานมีความเสี่ยง
ปานกลาง ควรได้รับการปรับปรุงและวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ส่วนผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยวิธี 
NIOSH หลังจากปรับปรุงการท างานในขั้นตอนการผึ่ง  และ
ขั้นตอนการตกแต่ง ท าให้คะแนนความเสี่ยงลดลงจาก 2.29 
และ 1.04 คะแนน เป็น 1.54 และ 0.63 คะแนน  ตามล าดับ 
ซึ่งหมายความว่า ในขั้นตอนการผึ่งการท างานมีความเสี่ยง
น้อยมาก คนส่วนมากสามารถท างานได้ และขั้นตอนการ
ตกแต่ง การท างานไม่มีความเสี่ยง ทุกคนสามารถท างานได้ 
  4.5 แบบสอบถามความรูส้ึกปวดเมื่อยล้าและลักษณะ
การท างาน (หลังปรับปรุงการท างาน) 

จากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สึกปวดเมื่อยล้า  
และลักษณะการท างานในขั้นตอนการผึ่งก่อนการปรับปรุง
และหลังจากปรับปรุงการท างาน สามารถสรุปเป็นกราฟ
เปรียบเทียบได้ แสดงดังรูปที่ 13 และ 14  

 

 
รูปที่ 13 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการผ่ึง 

(ก่อนปรับปรุงการท างาน) 
 

 
รูปที่ 14 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการผ่ึง 

(หลังปรับปรุงการท างาน) 
 

จากรูปที่ 13 และ 14 จากการส ารวจแบบสอบถาม
ความรู้สึกปวดเมื่อยล้า และลักษณะการท างาน ในขั้นตอน
การผึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานมีระดับความรุนแรงจากการปวด
เมื่อยในส่วนของ หลังส่วนบน และหลังส่วนล่างลดลง โดย
เดิมทีมี ระดับคะแนนความปวดเมื่อย คือ  9 คะแนน 
รองลงมา คือแขนส่วนบน แขนส่วนล่าง และสะโพก/ต้นขา 
ซึ่งมีระดับคะแนนความปวดเมื่อย คือ 7 คะแนน ซึ่งหลังจาก
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1960 

ปรับปรุงการท างาน ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในส่วนของ 
หลังส่วนบนและหลังส่วนล่าง คือ 3 คะแนน และแขน
ส่วนบน แขนส่วนล่าง สะโพก/ต้นขา มีระดับคะแนนความ
ปวดเมื่อย คือ 3, 3 และ 2 คะแนน ตามล าดับ 

และจากการส ารวจแบบสอบถามความรู้สึกปวด
เมื่อยล้าและลักษณะการท างาน ในขั้นตอนการตกแต่ง ก่อน
การปรับปรุงและหลังจากปรับปรุงการท างาน สามารถสรุป
เป็นกราฟเปรียบเทียบได้ แสดงดังรูปที่ 15 และ 16 

 

 
รูปที่ 15 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการตกแต่ง  

(ก่อนปรับปรุงการท างาน) 
 

 
รูปที่ 16 ระดับคะแนนความปวดเมื่อยในขั้นตอนการตกแต่ง 

(หลังปรับปรุงการท างาน) 
 

จากรูปที่ 15 และ 16 จากการส ารวจแบบสอบถาม
ความรู้สึกปวดเมื่อยล้าและลักษณะการท างาน ในขั้นตอน
การตกแต่งจะเห็นได้ว่าพนักงานมีระดับความรุนแรงจากการ
ปวดเมื่อยในส่วนของ หลังส่วนล่างและแขนส่วนบน ลดลง 
โดยเดิมทีมีระดับคะแนนความปวดเมื่อยคือ 8 คะแนน 
รองลงมา คือหลังส่วนบน ซึ่งมีระดับคะแนนความปวดเมื่อย 
คอื 6 คะแนน ซึ่งหลังจากปรับปรุงการท างาน ระดับคะแนน
ความปวดเมื่อยในส่วนของ หลังส่วนล่าง และแขนส่วนบน 
คือ 3 คะแนน และ หลังส่วนบน มีระดับคะแนนความปวด
เมื่อยคือ 3 คะแนน  

 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากการจัดท าโครงงานโดยใช้การประเมินความเสี่ยง

ทางการยศาสตร์ 3 วิธีคือ RULA REBA NIOSH และ
แบบสอบถามความรู้ สึกปวดเมื่ อยล้า ในโรงงานผลิต
เครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา โรงงานตัวอย่าง สามารถสรุปผลได้
ดังนี ้

จากผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
RULA REBA NIOSH และแบบสอบถามความรู้สึกปวด
เมื่อยล้านั้น พบว่าขั้นตอนการผึ่ง และการตกแต่ง ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีการท างานต่อเนื่องกัน มีการยกเครื่องปั้นดินเผา 
ไม่ว่าจะเป็นการยกขึ้นหรือยกลงล้วนเกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดการบาดเจ็บจากการท างานได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะปวด
เมื่อยท่ีเกิดขึ้นในส่วนของหลัง ผู้วิจัยได้เสนอวิธีปรับปรุงและ
การแก้ปัญหาทางการยศาสตร์ โดยการออกแบบรถเข็น
ส าหรับวางเครื่องปั้นดินเผา ซึ่ งรถเข็นจะช่วยผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานในท่าทางที่มีการยก ในขั้นตอนการยกไปผึ่ง และ
การตกแต่ง ซึ่งหลังจากปรับปรุงการท างาน ผลการประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี RULA ขั้นตอนการขึ้นรูป  
มีระดับคะแนนสูงสุดคือ 7.00 คะแนน แต่เนื่องจากพนักงาน
ต้องนั่งท างานในท่าทางเดิม เป็นระยะเวลานาน จึงยากแก่
การปรับปรุงการท างาน แต่ผู้วิจัยได้เสนอแนะพนักงาน
เกี่ยวกับการบริหารร่ายกาย การยืดเหยียดร่างกายส่วนต่างๆ 
ส่วนผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี REBA 
ในขั้นตอนการผึ่ง และการตกแต่ง ท าให้คะแนนความเสี่ยง
ลดลงจาก 10 คะแนน เป็น 6.6 คะแนน และผลการประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยวิธี NIOSH หลังจากปรับปรุง
การท างานในขั้นตอนการผึ่ง  และการตกแต่ง ท าให้คะแนน
ความเสี่ยงลดลงจาก 2.29 และ1.04 คะแนน เป็น 1.54 และ 
0.63 คะแนน ตามล าดับ โดยรถเข็นนี้จะถูกใช้เพื่อช่วยลด
การเคลื่อนไหวในขั้นตอนดังกล่าว ท าให้พนักงานมีอาการ
บาดเจ็บเมื่อยล้าลดลง และป้องกันอาการปวดหลัง เช่น การ
ก้มเงยซ้ าๆ ร่วมกับการยกของหนัก เพื่อให้พนักงานท างานได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการปรับปรุงและ
พัฒนารถเข็นขนย้ายผ้าส าหรับหน่วยจ่ายผ้ากลาง  โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ของอภิชล   ก าเนิดว้ า  และคณะ [15] พบว่าทาง
หน่วยงานประสบปัญหาจากการใช้รถเข็นในการขนย้ายผ้า
ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บจากกระบวนการท างาน และ
เมื่อวิเคราะห์ถึงท่าทาง การขนย้ายผ้าด้วยเทคนิค  RULA 
และการวิเคราะห์การยกถุงผ้าด้วยเทคนิค NIOSH พบว่าอยู่
ในระดับที่มีความเสี่ยงหากยังคงปฏิบัติงานในลักษณะเช่นนี้
ต่อไป โดยแนวทางการแก้ไขปัญหา คือการพัฒนารถเข็น
รูปแบบใหม่มาใช้งาน หลังจากการทดลองใช้งานรถเข็น
ต้นแบบพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้  เช่น สามารถลด
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ระยะเวลาในการขนย้ายผ้าต่อเที่ยวลงได้ สามารถเพิ่มความ
สะดวกสบายในการใช้งานรถเข็น สามารถลดความเสี่ยงจาก
การบาดเจ็บของพนักงานอัน เนื่องมาจากการท างานใน
ท่าทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งความเสี่ยงที่ประเมินด้วยเทคนิค 
RULA และ NIOSH ลดลงจาก 7 เป็น 4 และ 1.27 เป็น 
0.84 ตามล าดับ นั่นคือพนักงานมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
จากการท างานที่ลดลง และยังเป็นการเพิ่มอัตราการผลิต
ให้แก่หน่วยงาน 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานด้วยท่าทางการ
ท างานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บจากการท างาน ให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานตระหนัก
ถึงความอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการ
ท างานได้ในท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม 

6.2 ควรมีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการท างานที่อาจจะ
ส่งผลต่อการบาดเจ็บจากการท างานได้ 
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บทคัดย่อ 
การจัดท าขนาดมาตรฐาน (Standard Size) เสื้อผ้าที่ใช้อยู่ค่อนข้างที่จะจ ากัด โดยส่วนใหญ่เป็นขนาดมาตรฐานของบุคคล
ที่มีรูปร่างสมส่วน แต่ส าหรับผู้หญิงท่ีมีรูปร่างอ้วนมีทางเลือกไม่มากนักในการสวมใส่เสื้อผ้าให้ดูเหมาะสม ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาการสวมใส่เสื้อผ้าส าหรับผู้หญิงอ้วน จึงได้ท าการเก็บข้อมูลขนาดสัดส่วน (Body  Size) ของผู้หญิงอ้วน จากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงอ้วนอายุระหว่าง 20-40 ปี จ านวน 204 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 93 % โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ได้ 7% (0.07) เพื่อน าข้อมูลมาท าการก าหนดขนาด 5 Size โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ท าการเก็บข้อมูล
ขนาดสัดส่วนผู้หญิงอ้วน ขั้นที่ 2 น าข้อมูลสัดส่วนผู้หญิงอ้วนมาก าหนดขนาด 5 Size และขั้นตอนที่ 3 ท าการสรุปผล โดย
ท าการสุ่มเก็บข้อมูลขนาดสัดส่วนจากกลุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้หญิงอ้วนในอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา จ านวน 204 คน 
จากการเก็บข้อมูลขนาดสัดส่วนผู้หญิงอ้วนพบว่า Size 1  รอบคอ 34.50 เซนติเมตร รอบอก 86 เซนติเมตร รอบเอว 81 
เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 86 เซนติเมตร Size 2 รอบคอ 37.50 เซนติเมตร รอบอก 93 เซนติเมตร รอบเอว 90 
เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 98 เซนติเมตร Size 3 รอบคอ 40.50 เซนติเมตร รอบอก 100 เซนติเมตร รอบเอว 99.00 
เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 111 เซนติเมตร Size 4 รอบคอ 43.50 เซนติเมตร รอบอก 107 เซนติเมตร รอบเอว 108 
เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 123 เซนติเมตร Size 5 รอบคอ 46.50 เซนติเมตร รอบอก 114 เซนติเมตร รอบเอว 117 
เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 136 เซนติเมตร 
ค าส าคัญ:  ผู้หญิงอ้วน  เสื้อผ้าอุตสาหกรรม  ขนาดสัดส่วน 
 
Abstract 
The standard size for clothing is rather limited. The most of standard sizes are for people who are 
getting in shape. For women who are obese, they do not have too much choice to select a beautiful 
dress. The authors appreciate this problem. Then, we collect body size of obese women from 204 
subjects aged 20-40 years at a confidence level of 93% and tolerating of 7%. Next, the data is utilized 
to determine five sizes. The research methodology is divided into three steps. The first step is data 
collection. The second step is determination of five sizes. The last step is conclusion. For the first 
step, the data is randomly collected from 204 obese women in Muang district of Songkhla province. 
For size 1, we found that the neck, bust, waist, and hip size are 34.50, 86, 81, and 86 cm. For size 2, 
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there are 37.5, 93, 90, and 98 cm. For size 3 there are 40.5, 100, 99, and 111 cm. For size 4 there are 
43.5, 107, 108, and 123 cm. For size 5 there are 46.5, 114, 117, and 136 cm. 
Keywords:  Obese women, Industrial clothing, Body size. 
 
1. บทน า 
 เนื่ องจากการผลิตเสื้ อผ้ าส า เร็ จรูปในระบบ
อุตสาหกรรม จ าเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลขนาดสัดส่วนของผู้
สวมใส่เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดขนาดมาตรฐานของ
เสื้อผ้าให้สามารถสวมใส่ได้พอดีกับรูปร่าง ซึ่งในปัจจุบันมีการ
จัดท าขนาดมาตรฐาน (Standard  Size) เสื้อผ้าที่ใช้อยู่
ค่อนขา้งที่จะจ ากัด ส่วนใหญ่เป็นขนาดมาตรฐานของบุคคลที่
มีรูปร่างสมส่วน ดังโครงการภายใต้ช่ือ Size Thailand [1] 
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน จัดท าโครงการ
ส ารวจรูปร่างและสรรีะ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง ทั่ว
ประเทศ อายุ 16 ปี ขึ้นไป จ านวน 13,442 คนด้วยเครื่อง 
3D Body Scanner ซึ่งข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์และ
ประมวลผลด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตาราง
มาตรฐานขนาดรูปร่างของประชากรไทย โดยผู้ชายแบ่ง
ออกเป็น 9 ไซส์ และผู้หญิงแบ่งเป็น 10 ไซส์ โดยข้อมูล
เหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เสื้อผ้าและสิ่งทอ การยศาสตร์ ยาน
ยนต์ และการแพทย์ ส าหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วนมีทางเลือก
ไม่มากนักในการสวมใส่เสื้อผ้าให้ดูเหมาะสม  ซึ่งผู้หญิงทั่วไป
ที่มีรูปร่างดีมีหุ่นและสัดส่วนมาตรฐานก็สามารถเลือกสวมใส่
เสื้อผ้าได้ง่าย สวมใส่เสื้อผ้าที่มีขายทั่วไปก็สามารถดูดีได้ แต่
ในขณะเดียวกันผู้หญิงอ้วนหรือน้ าหนักเกินกว่ามาตรฐาน ซึ่ง
ผู้หญิงเหล่านี้ยังคงมีความต้องการในด้านของความสวยความ
งามและการได้รับการยอมรับทางสังคมเช่นเดียวกับผู้หญิง
รูปร่างปกติทั่วไป เพียงแต่เธอเหล่านี้มีทางเลือกไม่มากนักที่
จะใส่เสื้อผ้าให้ดูดีและสวยงามหรือแต่งตามแฟช่ันในปัจจุบัน 
อีกทั้งขาดแนวทางที่จะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมอีก
ด้วย จึงต้องหาเสื้อผ้าที่มีขนาดเหมาะสมและปิดบัง
ข้อบกพร่องของรูปร่าง เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ดูดีขึ้นให้
ความสวยงาม การสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความเหมาะสมท าให้เกิด
ความเช่ือมั่นขึ้น และสามารถท างานได้อย่างคล่องแคล่ ว

กระฉับกระเฉงอีกด้วย ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาการสวมใส่
เสื้อผ้าส าหรับผู้หญงิอ้วน จึงได้ท าการเก็บข้อมูลขนาดสดัส่วน 
(Body  Size) ของผู้หญิงอ้วน จากกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงอ้วน
อายุระหว่าง 20-40 ปี ตามสถานที่และหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมทั้งในสถานศึกษาเพื่อน าข้อมูลมาท าการก าหนดขนาด 5 
Size เพื่อให้ผู้หญิงอ้วนได้มีโอกาสในการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่
มีความเหมาะสมกับตนเอง  
 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1.  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูขนาดสดัส่วนของผู้หญิงอ้วน
อายุระหว่าง 20-40 ปี 
 2.  เพื่อก าหนดขนาดสัดส่วนผูห้ญงิอ้วน 5 Size  
 
3. วิธีวิจัย 
 3.1 ประชากรผู้หญิงและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ได้การรวบรวมข้อมูลขนาดสัดส่วนของผู้หญิงอ้วนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มาประชากรผู้หญิงทั้งหมด 
46,563คน(http://www.dopa.go.th/xstat/p5090_01.html) 
[2] กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้หญิงอ้วนที่มีอายุระหว่าง 20 – 40 
ปี จ านวน 204 คน โดยค านวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตร
ของ อภินันท์ จันตะนี [3] ที่ระดับความเช่ือมั่น 93 % 
เนื่องจากต้องการตัวอย่างไม่มากนักและใช้วิธีการเก็บ
ตัวอย่างข้อมูลเชิงลึก โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
7% (0.07) 
 3.2 การสร้างแบบสอบถาม 
         1. ผู้วิจัยได้จัดท าโครงสร้างแบบสอบถามโดยเขียน
ค า ถ ามต่ า งๆ ให้ สอดคล้ อ งกั บหั ว ข้ อ วิ จั ย  โ ด ยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช่ือ ช่วง
อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ระดับดัชนีมวลกาย ตอนที่ 2 เป็น
สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น รอบอก รอบเอว รอบ  
สะโพก ไหล่กว้าง เป็นต้น 

http://www.dopa.go.th/xstat/
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น้ าหนัก (กก) 

ได้       48.00 – 33.0   = 3.00 
                 5.00 

(2) 

(3) 

(1) 

 2. ท าการสุ่มเก็บข้อมูลแบบการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  
 3.3 วิธีการวัดผล 

1.การประเมินความอ้วน จะประเมินจากดัชนีมวล
กายซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในรา่งกาย ดัชนีมวลกาย BMI 
(Body Mass Index) โดยคนอ้วนคือ คนที่มีระดับดัชนีมวล
กายอยู่ในเกณฑ์ 25 ขึ้นไป 

                     
ดัชนีมวลกาย =   

 
ตัวอย่างการค านวณ ส่วนสูง 170 ซม.น้ าหนัก 85 กก. 

1. น้ าหนักตั้ง 85 กก. 
2. ส่วนสูง*ส่วนสูง = 1.70x1.70 = 2.89 
3. ดัชนีมวลกาย = 85/2.89 = 29.41 กก/ตารางเมตร 

ที่มา : ดัชนีมวลกาย  http://th.wikipedia.org/wiki. 
(20/11/53) [4]  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าโดยการค านวณหาค่า
ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ผลที่ได้เป็นขนาดสัดส่วนผู้หญิงอ้วน 
5 ขนาด คือ Size 1, Size 2, Size 3, Size 4 และ Size 5  
วิธีหาค่าขนาดแต่ละขนาด 
        1. สูตรการก าหนดค่าขนาดแต่ละ Size 
 
 
ในการคิดค านวณจากการวัดสัดส่วนผู้หญิงอ้วน จะมีค่าของ
จ านวนขนาดที่ก าหนด ให้มีค่าเป็น 5 เนื่องมาจากได้ก าหนด
ขนาดของการท าการวัดสัดส่วนผู้หญิงอ้วนไว้ 5 ขนาด (Size) 
กล่าวคือ Size1, Size2, Size3, Size4, Size5 
        2. ค่าระหว่าง Size 
                  ค่าที่วัดได้ + ค่าขนาดแต่ละ Size 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูล
สั ดส่ วน ผู้หญิ งอ้ วน  ช่ วงอายุ ระหว่ า ง  20  - 40  ปี 
  จากจ านวนประชากรผู้หญิงอ้วน (1) อายุ 20– 40 
ปี ที่ท าการเก็บข้อมูลจ านวนทั้งหมด 204 คน สามารถน า
ข้อมูลมาใช้ได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของจ านวน

ข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาจ าแนก
เป็นจ านวนประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละดัชนีมวลกายของกลุ่ม
ตัวอย่างท าการเก็บข้อมูลสัดส่วนผู้หญิงอ้วนอายุ 20-40 ปี
จากท้ังหมด 204 คน 
ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของจ านวนกลุ่มตัวอยา่งที่ท าการเก็บข้อมูล
สัดส่วนผู้หญิงอ้วนอายุ 20 - 40 ปี 

ช่วงอายุ
(ปี) 

จ านวน (คน) ค่าร้อยละของข้อมูลทั้งหมด 

20 - 25 60 29.41 
26 - 30 12 5.88 
31 - 35 42 20.59 
36 - 40 90 44.12 

รวม 204 100 
ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการ
เก็บข้อมูลสัดส่วนผู้หญิงอว้นอายุ 20 - 40 ปี 

ระดับดัชนีมวล
กาย 

จ านวน (คน) ค่าร้อยละของข้อมูล
ทั้งหมด 

25 – 26 97 47.55 
27 – 28 53 25.98 
29 – 30 28 13.73 
31 – 32 14 6.86 
33 – 34 3 1.47 
35 – 36 5 2.45 
39 – 44 3 1.47 
45 – 53 1 0.49 

รวม 204 100 

 
          4.2 การประเมินการวัดสัดส่วนสตรี 
 การวัดขนาดสัดส่วนท าการวัด 29 สัดส่วน [5] 
แสดงวิธีการค านวณ 1 สัดส่วน การวัดขนาดรอบคอค่าที่วัด
ได้สูงสุดเท่ากับ 48 เซนติเมตร วัดได้ต่ าสุด 33 เซนติเมตร
และต้องการก าหนดขนาดตัว 5 size  แทนค่าสูตรและได้ผล
ดังตารางที่ 3   
     
 แทนค่าสูตร (2)  
        
 แทนค่าสูตร (3)     
 

ส่วนสูง (เมตร) 2 

    ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 
     จ านวน Size ที่ต้องการ 

ได้    33.00 + 3.00   = 36.00 
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ได้       33.00 + 36.00   = 34.50 
                 2 

ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลความถี่รอบคอชว่งอาย ุ20 – 40 ปี 
ล าดับ รอบคอ (ซม.) จ านวนคน Size 

1 33.00 – 36.00 70 1 
2 36.01 – 39.00 66 2 
3 39.01 – 42.00 54 3 
4 42.01 – 45.00 12 4 
5 45.01 – 48.00 2 5 

การใช้ข้อมูลเพื่อก าหนดขนาดมาตรฐานส าหรับเป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบตัด ในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะใช้ค่า
กลาง  
ตัวอย่างค่ากลาง รอบคอ size ที่ 1    
 
 
 
 การหาค่ากลางจากค่าที่คิดได้ระหว่าง size จะได้ขนาด
สัดส่วนผู้หญิงอ้วนช่วงอายุ 20-40 ปี ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูล
รายละเอียดของแต่ละสัดส่วน ที่ใช้ส าหรับการสร้างแบบตัด
งานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงสัดส่วนผู้หญิงอ้วนช่วงอายุ 20–40 ปี (ซ.ม.) 

 
รายละเอียด Siz

e 
1 

 
Siz

e 
2 

 Siz
e 

3 
 Siz

e 
4 

Siz
e 

5 
 

รอบศีรษะ 55 56 56 56 57 
รอบคอ 34.5 37.5 40.5 43.5 46.5 
รอบอก 86 93 100 107 114 
อกสูง 17 19 21 23 25 
อกห่าง 17 20 23 26 29 
รอบเอว 81 90 99 108 117 
สะโพกบน 87 98 108.5 119 130 
สะโพกล่าง 86 98 111 123 136 
ยาวหน้า 37 40 43.5 47 50 
ไหล่กว้าง 36 40 44 48 52 
ตะเข็บไหล่ 15 18 20 22 25 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 4 แสดงสัดส่วนผู้หญิงอ้วนช่วงอาย ุ20–40 ปี (ซ.ม.) ต่อ 

 
รายละเอียด Siz

e 
1 

 
Siz

e 
2 

 Siz
e 

3 
 Siz

e 
4 

Siz
e 

5 
 

บ่าหน้า 32 36 39.5 43 47 
บ่าหลัง 35 39 44 46 50 
ยาวหลัง 37 42 46.5 51 56 
รอบวงแขน 38 41 44.5 48 51 
รอบต้นแขน 33 36 39 42 45 
รอบข้อศอก 24 27 30.5 34 37 
รอบข้อมือ 17 18 19.5 21 22 
ปุ่มไหล่–ข้อศอก 29 31 33.5 36 38 
ปุ่มไหล่–ข้อมือ 50.5 53.5 56.5 59.5 62.5 
กระโปรงยาวด้านขา้ง
เอว-เข่า 

49 53 57 61 65 

ยาวกางเกงด้าน 
ข้างเอว – เข่า 

49 53 57 61 65 

ยาวกางเกงด้าน 
ข้างเอว – ข้อเท้า 

82 86 90.5 95 99 

กระโปรงยาวด้าน 
ข้างเอว – พื้น 

90 9.03 97 101 104 

เป้ายาว 58 62 66 71 74 
รอบเข่า 31 35 39 43 47 
ความตึงกางเกง  18 20 22.5 25 27 
รอบข้อเท้า 23 25 27.5 30 32 
รอบปลายขา 28 31 33 35 38 

ผลการเปรียบเทียบขนาดสัดส่วนของผู้หญิงอ้วน
กับโครงการ Size Thailand ปี พ.ศ. 2551ดังแสดงตารางที 
5  ขนาดรอบอกของsize 1 ถึง size 5 จะมีขนาดใกล้เคียง
กับขนาดรอบอก size 34 ถึง size 42 ของโครงการ Size 
Thailand ได้ผลการเปรียบเทียบดังนี้ ขนาดรอบอก size 1 
มีขนาด 86 เซนติเมตรใกล้เคียงกับ size 34 มีขนาด 86.5 
แตกต่างกันเพียง 0.5 เซนติเมตร รอบอกของผู้หญิงอ้วนจะ
เพิ่มมากกว่า Size Thailand ทุกขนาด size 5 มีขนาด 114 
เซนติเมตร แตกต่างกับ size 42 มีขนาด 106.5 แตกต่างกัน 
7.5 เซนติเมตร ขนาดรอบเอว size 1 มีขนาด 81 เซนติเมตร
ใกล้เคียงกับ size 34 มีขนาด 74.5 แตกต่างกันเพียง 6.5 
เซนติเมตร รอบเอวของผู้หญิงอ้วนจะเพิ่มมากกว่า Size 
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Thailand ทุกขนาด size 5 มีขนาด 117 เซนติเมตร 
แตกต่างกับ size 42 มีขนาด 98.5 แตกต่างกัน 18.5 
เซนติเมตร ส่วนขนาดรอบสะโพก size 1 มีขนาด 86 
เซนติเมตรใกล้เคียงกับ size 34 มีขนาด 92.5 มีขนาดเล็ก
กว่า 6.5 เซนติเมตร รอบสะโพกของผู้หญิงอ้วนมีขนาดน้อย
กว่า Size Thailand คือ size 1 ขนาดของ size 2 ได้ผลของ
ขนาดสะโพกเท่ากันคือ 98 เซนติเมตร ส่วน size 3, 4 และ 
5 มีขนาดมากกว่า Size Thailand โดยขนาด size 5 มี
ขนาด 136 เซนติเมตร แตกต่างกับ size 42 มีขนาด 116.5 
แตกต่างกัน 19.5 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบขนาดสตรีอ้วนกบั size Thailand 

 ขนาด Size1 Size2 Size3 Size4 Size5 

   
   

รอ
บอ

ก สตรีอ้วน  86  93  100  107  114 

sizeThailand 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5 

   
   

รอ
บเ

อว
 สตรีอ้วน 81 90 99 108 117 

sizeThailand 74.5 80 86 92 98.5 

  ร
อบ

สะ
โพ

กล
า่ง

 สตรีอ้วน 86 91 111 123 136 

sizeThailand 92.5 98 104 110 116.5 

 

 
                รูปที่ 1 แสดงผลเปรียบเทียบกราฟรอบอก 

 
                 รูปที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบกราฟรอบเอว 

 

 
          รูปที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบกราฟรอบสะโพกล่าง 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ในการจัดท าวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของวิจัย
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดสัดส่วนของผู้หญิงอ้วนอายุ
ระหว่าง 20-40 ปี แล้วน ามาก าหนดขนาดสัดส่วนผู้หญิงอ้วน 
5 Size ได้ท าการรวบรวมข้อมูลขนาดสัดส่วนของผู้หญิงอ้วน
ภายในอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งมีประชากรผู้หญิงทั้งหมด 
46,563 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้คือผู้หญิงอ้วนที่มีอายุ
ระหว่าง 20 – 40 ปี จ านวน 204 คน ที่ระดับความเช่ือมั่น 
93 % และท าการสุ่มเก็บข้อมูลแบบการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดย การ
ค านวณหาค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ผลที่ได้เป็นขนาด
สัดส่วนผู้หญิงอ้วน 5 ขนาด (Size) คือ Size 1, Size 2, Size 
3, Size 4, Size 5 ค่าที่ได้นั้นจะแตกต่างกันไป  ดังนั้นจาก
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การศึกษาขนาดสัดส่วนผู้หญิงอ้วนสามารถน าไปเป็นข้อมูล
ส าหรับเสื้อผ้าอุตสาหกรรมได้ดังนี้  Size 1  รอบอก 86 
เซนติเมตร รอบเอว 81 เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 86 
เซนติเมตร Size 2 รอบอก 93 เซนติเมตร รอบเอว 90 
เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 98 เซนติเมตร Size 3 รอบอก 
100 เซนติเมตร รอบเอว 99.00 เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 
111 เซนติเมตร Size 4 รอบอก 107 เซนติเมตร รอบเอว 
108 เซนติเมตร รอบสะโพกล่าง 123 เซนติเมตร Size 5 รอ
บอก 114 เซนติเมตร รอบเอว 117 เซนติเมตร รอบสะโพก
ล่าง 136 เซนติเมตร จะเห็นได้ว่าผู้หญิงอ้วนจะมีสัดส่วนรอบ
อกที่ไม่แตกต่างจากสตรีมาตรฐานทั่วไป แต่รอบเอวและรอบ
สะโพกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนทรงปิรามิด การออกแบบ
เสื้อผ้า และการท าแบบตัดส าหรับผู้หญิงอ้วนจึงควรท าตาม
ขนาดข้อมูลที่ได้ จะท าให้ได้เสื้อผ้าส าหรบัผู้หญงิอ้วนท่ีสวมใส่
สวยงามพอดีกับรูปร่าง 
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บทคัดย่อ 
การตรวจสอบในขั้นตอนระหว่างการผลิตและการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อการประกันคุณภาพ ก่อนจะน าสินค้าส่งถึง
ผู้บริโภค การตรวจสอบที่เที่ยงตรงและแม่นย า เพื่อความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นกับ ผู้ตรวจสอบ ( Inspector) 
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบในด้านต่างๆจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มิอาจมองข้ามไป และเนื่องจากพนักงานในสาย
การบรรจุมีพนักงานหลากหลาย มาจากหลายประเทศทั้งไทย ลาว กัมพูชา และพม่าที่ประสบปัญหา ท าให้ความเข้าใจ
และทักษะของแต่ละคนไม่เท่ากัน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดสินค้าผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ไม่สามารถอ่านช่ือสินค้าได้
ก่อให้เกิดสื่อสารที่ผิดพลาดส่งผลเกิดความผิดพลาดในกระบวนการท างาน จึงมีแนวทางแก้ไขโดยการจัดให้มีการวัดระดับ
ทักษะของพนักงานและได้ท าการอบรมพนักงาน โดยในการบรรจุสินค้าลงกล่องพนักงานจะจ าแนกสินค้าแต่ละประเภท
โดยรูปลักษณ์ของสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์และชื่อสินค้าภาษาอังกฤษท่ีอยู่บนสติ๊กเกอร์ข้างกล่องสินค้า ทางผู้จัดท าจึงเห็น
ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องอบรมพนักงานโดยการบรรยายให้เข้าใจถึงรูปลักษณ์ของสินค้า การอบรมพนักงานในการท างาน
ให้มีความพร้อมกับการท างานซึ่งผลก่อนการฝึกอบรมพนักงานจ าแนกประเภทสินค้าได้ 82 % แต่เมื่อมีการอบรม
พนักงานให้มีความรู้และสามารถสังเกตลักษณะของสินค้าได้มากข้ึน ผลหลังการอบรมเท่ากับ 97 %  
ค าหลัก  การตรวจสอบ ทักษะ การฝึกอบรม การบรรจ ุ 
Abstract 

This study aims to improve the quality of intermediate and final inspection process for quality 
assurance. The high reliability and precision in production will be assured by inspector which the 
ability of inspector in determining the quality should not be overlooked. Nowadays, there are varieties 
and differences in skill for workers who work in packing process such as Thais, Laos, Cambodians and 
Burmish. Untrained workers always cause packing troubles due to misunderstanding and 
miscommunication during working. Therefore, skill measurements for employee are important then 
the improvement of productivity through training was applied. The topics which are going to train 
such as the ability in product classifications and product characteristics were trained. The results 
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showed that the abilities of product classifications and product characteristics have improved from 
82 % to 97% after they got trained. 
Keywords:  inspection, Skill, Training, Packing process 
 
1. บทน า 
 การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีมีการใช้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย 
ในการตรวจสอบด้วยสายตา มีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่สองอย่างก็
คือ การค้นหาด้วยสายตา (Visual Search) และ การ
ตัดสินใจ (Decision Making)การตรวจสอบด้วยคน 
Xiaochun Jiang ใช้คอมพิวเตอร์แสดงภาพแผ่นวงจร (PCB) 
เมื่อภาพปรากฏขึ้นกลุ่มอาสาสมัครก็จะท าการค้นหาต าแหน่ง
จุดบกพร่องด้วยสายตา เมื่อการค้นหาสิ้นสุดลง กลุ่ม
อาสาสมัครจะต้องแยกประเภทของจุดบกพร่องที่มีอยู่หลาย
แบบและระบุชนิดของจุดบกพร่องให้ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนทั้ง
การค้นหาและตัดสินใจดังกล่าวท าด้วยคน 
 ในการค้นหาด้วยสายตาเป็นงานพื้นฐานที่ส าคัญในการ
ค้นหาและคัดแยกเป้าเป้าหมายที่ต้องการออกจากภาวะ
แวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีตรวจจับเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้การ
ทดลองที่ยากล าบากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจสอบ
แบบอื่นที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณามาก การค้นหาด้วย
สายตา (Visual Search) เป็นส่วนหนึ่งของของกระบวนการ
การตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม[1,2]และงานอื่น ๆ ที่
ต้องจ ากัดเวลาตรวจสอบ[3] ได้แก่ การตรวจสอบแผ่นโลหะ 
[4] แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิคส์  และโครงสร้างของเครื่องบิน 
เป็นต้น การค้นหาด้วยสายตาประกอบด้วย 2 หลักการนี้ คือ 
ความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นย า โดยความรวดเร็วดู
จากเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ และความถูกต้องแม่นย าดู
จากความน่าจะเป็นของการค้นพบข้อบกพร่อง[5] การศึกษา
ในการค้นหาด้วยสายตาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและความ
ถูกต้องแม่นย าในการค้นหาท าได้โดยการฝึกอบรม [6,7] ซึ่ง
วิธีการฝึกอบรมจะแสดงถึงผลของการค้นหาและการตัดสิน
ช้ินงานว่าเป็นของดีหรือของเสีย , ผลของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการค้นหา [8,9]  
 การฝึกอบรมแบบป้อนกลับ (Feedback Training)ผู้
ฝึก อบรมจะได้รับผลป้อนกลับอย่างรวดเร็วและถูกต้องของ

ข้อบกพร่อง และท าการแก้ไขให้ถูกต้อง การฝึกอบรม
ประเภทนี้ประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้จากความเป็นจริง , 
แนวคิด, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, แก้ปัญหาในทักษะอื่น ๆ 
โดยทั่วไปการป้อนกลับจะเกิดขึ้นแบบทันทีและแบบค่อยเป็น
ค่อยไปจนถึงระดับการปฏิบัติงานได้ เป็นการให้ข้อมูล 
ความรู้ หรือการวัดผลจากการทดสอบในขั้นต้นให้กับผู้ฝึก 
ได้แก่ ความผิดพลาดและเวลาที่ใช้การค้นหา ซึ่งแสดงผล
สนับสนุนให้เห็นว่า การฝึกอบรมแบบป้อนข้อมูลกลับให้กับผู้
เข้ารับการฝึกช่วยให้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบดีขึ้น
[10].การให้ข้อมูลป้อนกลับยังแยกได้เป็นสองแบบคือ การให้
ข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ (Performance feedback) และ
การให้ข้อมูลเชิงขบวนการ (Process feedback) การให้
ข้อมูลเชิงประสิทธิภาพประกอบไปด้วย เวลาที่ใช้การค้นหา 
(search  times) ความผิดพลาดในการค้นหา (search 
errors) และการตัดสินใจที่ผิดพลาด (decision errors) 
ในขณะที่การให้ข้อมูลเ ชิงขบวนการประกอบไปด้วย 
ขบวนการค้นหา(search process) เช่นพื่นที่ในการค้นหา 
ลักษณะการค้นหา ในการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการฝึก
จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีการปรับปรุงประสิทธิภาพได้ดีขึ้น  
 Gramopadhye และคณะ[10] ได้แบ่งลักษณะของ
ข้อมูลที่ป้อนกลับให้กับอาสาสมัครเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรก
เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ม ร ร ถ น ะ  ( Performance 
Feedback) ซึ่งได้แก่ เวลาในการค้นหา (Search Time) 
ความผิดพลาด (Error) และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเชิง
กราฟและสถิติ (Cognitive Feedback) จากนั้น
ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลจากการให้ข้อมูลย้อนกลับทั้ง
สองแบบ ผลการทดลองอันดั บแรกจะวัดขบวนการ 
(Process Mearsures) โดยจะเก็บข้อมูลในเรื่องต าแหน่งที่
สายตาหยุดตรวจ กลุ่มต าแหน่งที่สายตาหยุด เปอร์เซ็นต์
พื้นที่การตรวจ ลักษณะการกวาดสายตา อันดับต่อมาเป็น
การวัดสมรรถนะ ได้แก่ เวลาค้นหา เวลาหยุด เวลาที่สายตา
หยุดเพื่อตรวจ (Fixation Time) จ านวนจุดบกพร่องที่ตรวจ
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พบจ าแนกตามประเภทของจุดบกพร่อง จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ ANOVA 
 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผู้
ตรวจสอบด้วยสายตาในการจ าแนกสินค้าทั้งหมดที่ใช้ในการ
บรรจุ จากการฝึกอบรมด้วยการให้ข้อมูลป้อนก่อนและการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่ม
ทักษะให้พนักงานและประสิทธิภาพในการบรรจุสินค้าลง
กล่อง (Carton Pack) ของไก่สดแช่เย็น โดยมีการฝึกอบรม
พนักงาน เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้
ตรวจสอบด้วยสายตาทั้งก่อนและหลังการอบรม เพื่อรองรับ
ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดในการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
2.1 กลุม่ตัวอย่าง 
 พนักงานของแผนกคลังสินค้าในส่วนงานบรรจุสินค้า
ทั้งหมด ของบริษัท ที่ต้องท าการทดสอบการมองภาพเพื่อวัด
ความเข้าใจและความสามารถในการจ าแนกสินค้าทั้งหมดที่
ใช้ในการบรรจุ 
2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
 สื่อประกอบการบรรยายประกอบไปด้วย รูปของสินค้า, 
ลักษณะของสินค้า และช่ือสินค้าทั้งหมด 15 ประเภท เช่น 
ประเภทของสะโพก ดังรูปที่ 3.1 

 
 

รูปที่ 1 การอธิบายลักษณะเด่นของแต่ชนิดสินค้า 

 
 

2.3 ขั้นตอนและวิธกีารอบรม 
การทดสอบทักษะพนักงานก่อนการอบรมท าการ

ทดสอบพนักงานทั้งกะ A และ กะ B โดยมีการทดสอบ
ดังต่อไปนี้ 

รูปลักษณะของสินค้ าแต่ละประเภททั้ งหมด 15 
ประเภท โดยจะท าการยกรูปสินค้าของแต่ละประเภทรูปละ 
4 วินาที ให้พนักงานบอกประเภทของสินค้าถ้าตอบถูกคือ
ผ่าน แต่ถ้าตอบผิดหรือตอบไม่ทันคือไม่ผ่าน จากนั้นท างาน
สรุปจ านวนพนักงานท่ีสามารถท าได้และไม่สามารถท าได้และ
เข้าสู่การอบรมพนักงานต่อไป 

การอบรมพนักงาน โดยมีการบรรยายลกัษณะของสินคา้ 
ช่ือของสินค้าแต่ละประเภท ท าการอบรมพนักงานทั้งกะ A 
และกะ B 

เมื่อท าการทดสอบพนักงานก่อนการอบรม ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบการอบรมพนักงาน เพื่ออบรมพนักงาน จากนั้นทาง
กลุ่มจึงท าการอบรมพนักงานในเรื่องการ อ่านช่ือสินค้า 
ลักษณะเด่นของสินค้าเพื่อให้มีความแม่นย าต่อการท างาน 
ดังรูปที่ 2  และจึงเก็บผลหลังการทดลอง 

 

 
 

รูปที่ 2 การอบรมพนักงาน 
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รูปที่ 3 รูปสินค้ามีการอธิบายลักษณะเด่นของสินค้าไว้อย่างชัดเจน 

 
โดยลักษณะอบรมพนักงานโดยการอธิบายรูปสินค้าแต่

ละรูปประกอบด้วย ช่ือสินค้า (ภาษาไทย-อังกฤษ)  ตัวย่อ
ของสินค้า การอ่านช่ือสินค้า ลักษณะเด่น เช่น  สันใน  ดังรูป
ที่ 3  

 
การทดสอบทักษะพนักงานหลังการอบรมท าการ

ทดสอบพนักงานทั้งกะ A และ กะ B โดยมีการทดสอบ
ดังต่อไปนี้ 
จากนัน้ทางกลุ่มได้ท าการทดสอบพนักงานหลังการอบรม ท า
การเปรียบเทียบเพื่อเป็นการวัดผลการท างานของพนักงาน 
โดยมีรายละเอียดในการทดสอบ มีรูปลักษณะของสินค้าแต่
ละประเภททั้งหมด 15 ประเภท โดยจะท าการยกรูปสินค้า
ของแต่ละประเภทรูปละ 4 วินาที ให้พนักงานบอกประเภท
ของสินค้าถ้าตอบถูกคือผ่าน แต่ถ้าตอบผิดหรือตอบไม่ทันคือ
ไม่ผ่าน เมื่อท าการอบรมพนักงานและมีการเก็บผลเพื่อท า
การเปรียบเทียบ จากนั้นจึงน าพนักงานมาท างานจริงตาม
แบบสายการบรรจุสินค้าใหม่พร้อมเก็บผลการทดลองโดยมี

ขั้นตอนในการด าเนินการดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการฝึกอบรมพนกังาน 

 
3. ผลการทดลอง 
 จากการด าเนินการทดลองงานวิจัยช่ือเรื่อง การจัด
โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการ
บรรจุสินค้าลงกล่อง (Carton Pack) ของไก่สดแช่เย็น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดในการอ่านและจ าแนก

หลักสตูรการพัฒนาทักษะการท างานของ
พนักงานวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดใน
การอ่านและจ าแนกประเภทของสนิค้าและให้

พนักบรรจุสินค้าลงกล่องมคีวามถกูต้อง 

วิธีการฝึกอบรมในรูปแบบให้ข้อมลูป้อนก่อน : โดย
จะอธิบายถึงลักษณะของสินค้าแตล่ะประเภท และ

ช่ือของสินค้าแต่ละประเภท 
 

ทดสอบก่อนฝึกอบรม  
 

ท าการทดสอบหลังการฝึกอบรม1 

ทดสอบหลังฝึกอบรม2 : ให้พนักงานบอกประเภท
ของสินค้าจากการดรููปและชื่อสินค้าที่เป็น

ภาษาอังกฤษ 

วิธีการฝึกอบรมในรูปแบบให้ข้อมูลป้อนกลับ:โดยใช้
สื่อการฝึก : รูปของสินค้าแต่ละประเภท และช่ือ
ของสินค้าแต่ละประเภท 
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ประเภทของสินค้าและให้พนักบรรจุสินค้าลงกล่องมีความ
ถูกต้อง จากการท าการฝึกอบรมได้ผลดังต่อไปนี้ 
 
 โรงงานต้องการเพิ่มปริมาณการบรรจสุินค้าเป็น 3 
วันวันละ 14,000 แพ็ค เพื่อให้สามารถส่งของให้ถูกค้า
ทันเวลาที่ก าหนดและสินค้าจะต้องมีการบรรจุได้อย่างความ
ถูกต้องและแม่นย าก่อนจะส่งถึงมอืลูกค้า พนักงานจะต้อง
จ าแนกสินค้าแต่ละประเภทโดยรปูลักษณ์ของสินค้าภายใน
บรรจภุัณฑ์และชื่อสินคา้ภาษาอังกฤษท่ีอยู่บนสติ๊กเกอร์ข้าง
กล่องสินค้า  แต่เนื่องจากพนักงานของแผนกบรรจ ุ
(packing)  มีหลายเช้ือชาติ คือ ไทย พม่า และกัมพูชา ท าให้
ความเข้าใจในภาษาของแตล่ะคนไม่เท่ากัน ก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในกระบวนการท างาน อีกทั้งทักษะของพนักงานท่ีมี
ไม่เท่ากันท าให้เกดิความผิดพลาด (Human error) ใน
กระบวนการท างาน ทางผู้ศึกษาจึงมีแนวทางแก้ไขโดยการ
จัดให้มีการวดัระดับทักษะของพนักงานและการอบรม
พนักงานโดยการบรรยายให้เข้าใจถึงรูปลักษณ์ของสินค้า 
และช่ือของสินค้าแตล่ะประเภทโดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 
ส่วนดังนี ้

 
รูปที่ 5 สัดส่วนของพนักงานที่ผ่านการทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

 

3.1 การรวบรวมข้อมูลและผลกอ่นการฝึกอบรม 
จากการด าเนินการทดสอบในขั้นตอนก่อนการฝึกอบรมจริง 
เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการจ าแนก
ประเภทของสินค้าก่อนท่ีมีการฝึกอบรมตามวิธีการทดสอบที่
ได้ท าการออกแบบไว้ พบผลการทดสอบก่อนการฝึกอบรม

ดังนี้ ผลการทดสอบเบื้องมีพนักงานเข้าร่มท าการทดสอบ
ทั้งหมด 17 คน โดยการให้แต่ละคนดูภาพจากการท าสื่อและ
ให้บอกช่ือสินค้าตามภาพนั้น โดยพนักงานผ่านการทดสอบ
คือจ าแนกประเภทสินค้าได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 18 ของ
จ านวนพนักงานท่ีเข้ารับการทดสอบทั้งหมดดังรูป 5 

3.2 การรวบรวมข้อมูลและผลหลังการฝึกอบรม 
จากการฝึกอบรมได้ท าการทดสอบหลังการฝึกอบรมโดย
พนักงานท้ังหมด 33 คน ผลการทดสอบพบว่ามีพนักงานที่ยัง
จ าแนกประเภทสินค้าไม่ได้ร้อยละ 3 จากจ านวนพนักงานทั้ง
งานท้ังหมดดังรูปที่ 6 

 
 

รูปที่ 6 สัดส่วนของพนักงานที่ผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม 
 

ผลการฝึกอบรมพนักงาน-องสายการบรรจุสินค้าแช่เย็น
พบว่า มีประมาณสินค้าที่ใช้ในการบรรจุเท่ากับ 600 กล่อง
ต่อวัน เมื่อมีการเพิ่มก าลังการผลิตเป็น 1,200 กล่องต่อวัน 
ทางผู้วิจัยจึงต้องศึกษากระบวนการท างานของสายการบรรจุ
สินค้าแช่เย็น และลักษณะการท างานของพนักงานถึงการ
จ าแนกสินค้าแต่ละประเภทเพื่อความผิดพลาดน้อยที่สุด โดย
มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความแม่นย ามากขึ้นและท า
การทดสอบทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม มีพนักงานทั้งหมด 
69 คน มีต้องผ่านฝึกอบรมของการบรรจุสินค้าแช่เย็นที่ส่ง
ให้กับลูกค้า พบว่าพนักงานสามารถจ าแนกสินค้าและมีความ
แม้นย าในการท างานมากขึ้นมีท าการทดสอบก่อนและหลัง
การอบรม ซึ่งผลก่อนการฝึกอบรมพนักงานจ าแนกประเภท
สินค้าได้ 82 % แต่เมื่อมีการอบรมพนักงานให้มีความรู้และ
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สามารถสังเกตลักษณะ-ะของสินค้าได้มากขึ้นเท่ากับ 97 % 
เพิ่มขึ้น 15% จากจ านวนพนักงาน 69 คน จะเห็นได้ว่า
พนักงานมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจ านวนมาก 
อีกทั้งทางกลุ่มได้ท าการปรับปรุงตามกระบวนการบรรจุ
สินค้า เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพการท างาน 
 

5. สรุป 
 จากการศึกษาวิจัยและด าเนินการส าหรับการจัด
โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการ
บรรจุสินค้าลงกล่อง (Carton Pack) ของไก่สดแช่เย็น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลดีส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวแก้ไขได้
ให้กับบริษัทผลิตอาหาร เพื่อจัดอบรมพนักงาน 
 ทางคณะผู้วิจัยจึงได้มาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเสนอทางบริษัท 
โดยท าการปรับปรุงการท างานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงาน
ในด้านการอ่านช่ือและจ าแนกสินค้าที่ใช้ส าหรับการบรรจุ
สินค้าแช่เย็นที่ส่งให้ลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของโรงงานการอบรมพนักงานของกระการบรรจุ
สินค้าแช่เย็น พบว่าพนักงานสามารถจ าแนกสินค้าและมี
ความแม้นย าในการท างานมากขึ้นมีท าการทดสอบก่อนและ
หลังการอบรม ซึ่งผลก่อนการฝึกอบรมพนักงานจ าแนก
ประเภทสินค้าได้ 82 % แต่เมื่อมีการอบรมพนักงานให้มี
ความรู้และสามารถสังเกตลักษณะ-ะของสินค้าได้มากขึ้น
เท่ากับ 97 % เพิ่มขึ้น 15% จากจ านวนพนักงาน 69 คน จะ
เห็นได้ว่าพนักงานมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น
จ านวนมาก อีกทั้ งทางกลุ่ ม ได้ท าการปรับปรุ งตาม
กระบวนการบรรจุสินค้า เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการท างาน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมูลคําของทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าที่แตกหัก กระท าขึ้นภายหลังจากที่แก๎ปัญหาการ

แตกหักแล๎วแตํยังมีการแตกหักเหลืออยูํ วิธีการด าเนินงานเริ่มต๎นจากศึกษาข๎อมูลผลผลิต วิธีการจัดการทํอที่แตกหักในปัจจุบัน 

แล๎วหาแนวทางการแก๎ไข โดยก าหนดเป้าหมายลดความสูญเสียลงอยํางน๎อย 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นดรรชนีวัด จากการะดมสมอง

พบวํา บริษัทกรณีศึกษาเลือกออกแบบและสร๎างเครื่องตัดทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า เพื่อตัดทํอที่เกิดการแตกหักเสียหายแตํมี

ความยาวเหลือที่สามารถน ามาตัดขายตามความยาวมาตรฐานได๎ ผลการด าเนินงานพบวํา สามารถที่จะลดคํ าใช๎จํายจากเดิม 

4,196,430 บาท เหลือ 3,146,824 บาท คิดเป็นคิดเป็นต๎นทุนท่ีลดได๎ร๎อยละ 25.01  

ค่าหลัก : ทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า การลดคําใช๎จําย เครื่องตัดลดขนาด 

 

Abstract 

The purpose of this research was to increase the value of breakage low pressure asbestos tile pipes. This 

was done after solving the breakage pipes problem but there is still breakage pipes. The basic problem 

case study started with studying the output data and how to manage the broken pipes. Then find a 

solution by targeting a loss of at least 20 percent as key performance index. Troubleshooting Guidelines 

was to create low pressure asbestos tile pipes cutting machine for cutting the broken part out of the 

usable pipes which is long enough to sell as their standard length. The result show that the cost can 

reduce from 4,196,430 baht to 3,146,824 baht or 25.01 percent of cost reduction. 

Keywords : Low pressure asbestos tile pipes, Reducing costs, Reduction cutters machine. 
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1. บทน่า 

 อุตสาหกรรมการผลิตทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าเป็น

อุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีอัตราการเติบโตสูง จากรายงานของกรม

โรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2558 [1] พบวําประเทศไทยมี

จ านวนผู๎ผลิตทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ ารวม 18 แหํง 

กระจายอยูํทั่วไปในทุกๆ ภาค โดยมีมูลคําของผลิตภัณฑ์เฉลีย่

ตํอปีรวมเทํากับ 2,400 ล๎านบาท และมีอัตราการเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยปีละ 10% การน าทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าไปใช๎งาน

จะมีรูปแบบที่ใช๎หลากหลาย เชํน ทํอส๎วมตามบ๎านเรือนทั่วไป 

เสากลมส าหรับงานกํอสร๎างหมูํบ๎านจัดสรร และการเดินทํอ

น้ าเสีย [2] กระบวนการผลิตทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า 

แบบสุญญากาศด๎วยเครื่องจักรขึ้นรูปได๎รับความนิยมมาก 

พราะเป็นกรรมวิธีที่ผลิตได๎อยํางรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ไมํ

ซับซ๎อน และมีต๎นทุนในการผลิตต่ า ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูล

เบื้องต๎นพบวํา ผู๎ผลิตทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าประสบ

ปัญหาการแตกหักของทํอเนื่องจากการผลิตและการขนสํง 

ผู๎วิจัยได๎ใช๎บริษัทผลิตทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าในจังหวัด

นครราชสีมาเป็นบริษัทกรณีศกึษา การด าเนินการที่ผํานมาได๎

แก๎ปัญหาการแตกหักของทํอที่เกิดขึ้นจนสามารถลดคําความ

เสียหายลงได๎เฉลีย่ปีละ 4,042,761 บาท แตํภายหลังจากการ

แก๎ปัญหายังมีทํอที่แตกหักเหลืออยูํซึ่งสํวนใหญํเป็นปัญหาที่

เกิดจากการขนสํงทํอไปยังลูกค๎าที่บางปัจจัยไมํควบคุมไมํได๎

[3] คิดเป็นมูลคําความเสียหายในปี พ.ศ.2558 เทํากับ 

4,196,430 บาท ผู๎วิจัยเห็นวําคําความเสียหายที่เกิดขึ้นมี

ปริมาณสูง หากสามารถลดคําใช๎จํายสํวนนี้ลงได๎จะท าให๎

สามารถต๎นทุนการผลิตลง เพิ่มโอกาสในการแขํงขันในตลาด 

และมีก า ไ รของกิ จการ เพิ่ มขึ้ น  จึ งตั้ ง เป้ าหมายและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อหาวิธีลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากการแตกหักของทํอลงอยํางน๎อย 20 เปอร์เซ็นต์เป็น

ดรรชนีช้ีวัด 

 

2. วิธีด่าเนินการวิจัย  

 ผู๎วิจัยก าหนดแนวทางการวิจัยประกอบด๎วยขั้นตอนการ

ท างาน ดังนี ้

2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 

 ผู๎วิจัยได๎ใข๎บริษัท กรณีศึกษา ตั้งอยูํเลขที่ 79 หมูํ 2 ถ.

ราชสีมา-โชคชัย ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราสีมา 30000 เป็นบริษัทผลิตทํอกระเบื้องใยหินแรงดัน

ต่ าที่มีก าลังการผลิตสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี

ก าลังการผลิตเฉลี่ยรวม 537,294 ทํอ/ปี ลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า แสดงดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

     

        

รูปที่ 1 ลักษณะของทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า 

 

 จากการศึกษาข๎อมูลพบวํา การผลิตทํอ ประกอบด๎วย 3 

ขั้นตอนหลักๆ คือ 1.การเตรียมวัตถุดิบ 2.การผลิตทํอ 3.การ

ขนสํงผลิตภัณฑ์ไปสูํผู๎บริโภค วัตถุดิบที่ใช๎ประกอบด๎วย ปูน 

ใยกระดาษ หินเกร็ด และน้ า บริษัทฯท าการผลิตทํอกระเบื้อง

ใยหินแรงดันต่ าจ านวน 22 ขนาด  เริ่มตั้งแตํขนาดเส๎นผําน

ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1 เมตร  ไปจนถึงขนาดเส๎นผําน

ศูนย์กลาง 15 นิ้ว ยาว 4 เมตร  การผลิตจะแยกไปตาม

เครื่องไมํปะปนกัน และแตํละเครื่องจะใช๎พนักงาน  2 คน 

พนักงานจะท างานเฉลี่ยประมาณ 6 ช่ัวโมง/วัน ผลผลิตเฉลี่ย

ประมาณ 100 – 200 ทํอ/เครื่อง/วัน ทํอที่ผลิตเสร็จจะถูก

วางไว๎ในเบ๎าแบบปูนซีเมนต์ เพื่อรอให๎ปูนแห๎งและอิ่มตัวซึ่งจะ

ใช๎เวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง หลังจากนั้นทํอกระเบื้องใยหิน

แรงดันต่ าจะถูกล าเลียงขึ้นรถบรรทุกสิบล๎อเพื่อขนสํงไปยัง

ลูกค๎าซึ่งกระจายตัวอยูํทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาคเหนือ และภาคตะวันออก รวม 52 จังหวัด จากข๎อมูลที่

ศึกษาพบวํา บริษัทฯ มีการผลิตทํอแล๎วเกิดความเสียหายเป็น

จ านวนมากและ ได๎เคยปรับปรุงเพื่อลดจ านวนทํอที่แตกหัก

มาแล๎วในปี พ.ศ. 2557 ผลที่ได๎สามารถลดอัตราการแตกหัก

จากเดิมเฉลี่ย 5.36 เปอร์เซ็นต์เหลือ 2.14 เปอร์เซ็นต์คิดเป็น

มูลคําที่ประหยัดได๎เฉลี่ยปีละ 4,042,761 บาท ภายหลังจาก

ที่แก๎ปัญหาการแตกหักของทํอแล๎ว พบวํา ในปี พ.ศ. 2558 

บริษัทยังมีทํอที่แตกหักรวมทุกขนาดเทํากับ 16,892 ทํอ 

ปัจจุบันทํอที่แตกหักเสียหาย บริษัทฯ จะทุบทิ้งท าลายโดย

มิได๎น ามาสร๎างมูลคํา ดังนั้นทํอที่แตกหักทั้งหมดในปี พ.ศ.

2558 สามารถค านวณเป็นมูลคําความเสียหายตามราคาขาย

รวม ประมาณ 4,196,430 บาท ผู๎วิจัยเห็นวํา ควรหาวิธีแก๎ไข

เพื่อลดคําความเสียหายที่เกิดขึ้นให๎น๎อยลง 

2.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 ผู๎วิจัยได๎ส ารวจข๎อมูลจากผู๎บริโภค พบวํา ทํอที่น าไปใช๎

ประโยชน์ไมํจ าเป็นต๎องมีหัวทํอ และจากข๎อมูลของฝ่ายตลาด 

รายงานวํา ทํอที่ท าการผลิตยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการ

ของตลาดในทุกๆ ขนาด เมื่อพิจารณาทํอที่แตกหักเพิ่มเติม

พบวํา ทํอสํวนใหญํไมํได๎แตกหักทั้งหมด มีเพียงบางสํวนที่

เสียหาย และบางสํวนยังมีสภาพดีสามารถน ากลับมาใช๎งาน

ใหมํได๎เพียงแตํท าการตัดเปลี่ยนขนาดเป็นขนาดมาตรฐานที่

สั้นลง ลักษณะของทํอที่แตกหักแสดงได๎ดังรูปที่ 2  

 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะของทํอที่แตกหกั 

 

2.3 แนวความคิดในการออกแบบ 

 ผู๎วิจัยได๎ระดมสมองจากผู๎บริหารบริษัท วิศวกรร 

และชํางเทคนิค สรุปเป็นกรอบแนวคิดวํา ควรน าเอาทํอที่

แตกหักจากเดิมที่ท าลายทิ้งมาตัดขาย การตัดทํอกระเบื้องใย

หินแรงดันต่ าในปัจจุบันยังไมํมีผู๎ออกแบบสร๎างโดยตรงเพราะ

สํวนใหญํใช๎งานตัดเป็นครั้งคราว เมื่อต๎องการตัดทํอจะใช๎

เครื่องเครื่องเจียระไนมือแบบใช๎ใบตัดส าหรับตัดกระเบื้อง ดัง

รูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3 การทดลองตัดทํอด๎วยเครื่องเจียระไนมือ 

 

 ผู๎วิจัยจึงมีความคิดที่จะสร๎างเครื่องตัดทํอขึ้นมาเพื่อ

แก๎ไขปัญหาและก าหนดเงื่อนไขการออกแบบเบื้องต๎น ดังน้ี 

     2.3.1 สามารถเลือกตัดทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าตาม

ขนาดที่ต๎องการได๎  

     2.3.2 ใช๎ใบตัดคอนกรีตแบบแห๎งเป็นใบตัด 

     2.3.3 ใช๎มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ท 

เป็นต๎นก าลัง 

     2.3.4 ใช๎ผู๎ควบคุม 1 คน บ ารุงรักษาได๎งําย ราคาถูก 

     2.3.5 มีอุปกรณ์รองรับเพื่อหมุนทํอขณะท าการตัด 

 ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ความคิดและออกแบบเครื่องดังรูปที่ 

4 โดยมีสํวนประกอบท่ีส าคัญ คือ 1.โครงเครื่อง 2.ฐานรองรับ

ลูกปืน 3.มอเตอร์ 4.เพลาขับ 5.ใบก าหนดระยะการตัด 6.พลู

เลํย์ 7.สายพาน 8.ตัวใสํใบก าหนดระยะการตัด  
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รูปที่ 4 ลักษณะเครื่องตัดทํอที่ออกแบบ 

 

 2.4 การค่านวณและออกแบบ 

      2.4.1 หาขนาดของมอเตอร์ขับ ทดลองใช๎เครื่อง

เจียระไนมือขนาด 2200 วัตต์ ท าการตัดทํอพบวําสามารถตัด

ทํอขาดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงเลือกใช๎มอเตอร์ 3 เฟส 

ขนาด 2200/746 = 2.94  หรือ 3 แรงม๎าเป็นต๎นก าลัง 

     2.4.2 การเลือกขนาดของพลูเลํย์ เมื่อวัดความเร็วรอบ

ของเครื่องเจียระไน พบวํา มีความเร็วประมาณ 3000 รอบ

ตํอนาที แตํความเร็วรอบของมอเตอร์ในท๎องตลาด คือ 1450 

รอบตํอนาที ดังนั้นจึงต๎องมีอัตราทด 3000/1450 ประมาณ 

2:1 เลือกใช๎การทดด๎วยสายพานและพลูเลย์ นั่นคือพลูเลํย์ขับ

จะมีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางครึ่งหนึ่งของพลูเลํย์ตาม เลือก 

พลูเลย์ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 127 มิลลิเมตร และ 63.5 

มิลลิเมตร มาใช๎งาน  

    2.4.3 การเลือกขนาดความยาวของสายพาน สามารถหา

ได๎จากสมการที่ 1 [4] 

 

                                                                 ... 1 

 

เมื่อ  

L คือ ความยาวสายพาน (มิลลิเมตร) 

D คือ เส๎นผํานศูนย์กลางของล๎อโต (127 มม.) 

d คือ เส๎นผํานศูนย์กลางของล๎อเล็ก เทํากับ ( 63.5 มม.) 

C คือ ระยะหํางระหวํางศูนย์กลางเพลา (270 มม.) 

 

       เมื่อแทนคําในสมการที่1จะได๎ความยาวสายพาน 

เทํากับ 842.81 มม. หรือเทํากับ 33.18 นิ้ว จึงเลือกใช๎

สายพานรํอง B ขนาด 34 นิ้ว 

    2.4.4 หาขนาดเพลาขับ จากการวัดคําเส๎นผํานศูนย์กลาง

ใบตัดมีขนาดเทํากับ 22 มิลลเมตร แตํขนาดของพลูเลํย์และ

เส๎นผํานศูนย์กลางตลับลูกปืนมีขนาดเทํากับ 25.4 มิลลิเมตร 

จึงเลือกใช๎เพลาขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 230 มิลลิเมตร 

    2.4.5 โครงสร๎างของเครื่องใช๎เหล็กรางน้ ารูปตัวยูขนาด 

75x40 มิลลิเมตร ในการท าโครงสร๎าง 

 หลั งจากออกแบบจึ งท าการสร๎ า ง เครื่ อ งตั ดทํอ 

งบประมาณที่ใช๎ทั้งหมดเทํากับ 19,080 บาท รายละเอียดตัง

ตารางที่ 1 และลักษณะเครื่องตัดทํอที่สร๎างแสดงดังรูปที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ลักษณะเครื่องตัดทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าที่สร๎างเสร็จ 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอยีดคําใช๎จํายในการสร๎างเครื่อง 

รายการ จ่านวน 
ราคา 

(บาท) 

เหล็กรางน้ าตัวยขูนาด75x40 ม.ม.  3 เส๎น 3,150 

ชุดตลับลูกปืนรูเพลา Ø 20 ม.ม. 20 ตัว 900 

ใบตัดคอนกรีตชนิดแห๎ง Ø 7” 1 ใบ 420 

สายพาน 34 นิ้ว V Try B 1เส๎น 120 

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V 50 Hz   3 Hp 1 ตัว 6,800 

ลูกปืนตุ๏กตา Ø 25 ม.ม. 2 ตัว 500 

พลูเลย์ขนาด Ø 63.5 มม. 1 ตัว 160 

พลูเลย์ขนาด Ø 127 มม. 1ตัว 320 

การ์ดสายพาน 1 ตัว 300 

แผํนเหล็กกั้นระยะ 1 ตัว 500 

L = 2*C+((D-d)2)/4*C+1.57*(D+d)    
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คัทเอาท์ 30 แอมป ์380 โวลต ์ 1 ตัว 120 

สายไฟ 30 แอมป์ 380 โวลต ์ 5 ม.  250 

เพลาขับใบตัด Ø 25 ม.ม. 1 ตัว 600 

ลวดเชื่อมด Ø 2.6 มม. 1  130 

สีน้ ามัน ขนาด 3500 ลบ.ซม. 2 กระป๋อง  760 

Bolt & Nut  Ø ½ นิ้ว ยาว 1 นิ้ว 20 ตัว 200 

คําแรงงาน 3 คน 6,000 

คําโสหุ๎ย - 1,000 

รวม 19,080 

3. วิธีการทดลอง 

 การวิจัยจะท าการทดสอบและเก็บข๎อมูลดังนี้ 

3.1 หาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในการตัดท่อแต่ละขนาด 

ประกอบด๎วยคําแรงงานในการตัด คําไฟฟ้าที่ใช๎ และคําใบตัด 

โดยน าทํอแตํละขนาดมาท าการตัดจ านวน 30 ครั้งและหา

คําเฉลี่ย 

3.2 ทดลองตัดจริงเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้หากมี

การใช้เคร่ือง โดยในการศึกษาได๎ก าหนดให๎สุํมตัวอยํางทํอที่

แตกหัก 5 เดือนชํวง เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 

2559 เป็นตัวอยํางทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยท าการ

สุํมทํอที่แตกหักจ านวนเดือนละ 30 ทํอ ยกเว๎นขนาดทํอ 

4"x1.0m ขนาดทํอ 6"x1.0m ขนาดทํอ 8"x1.0 ขนาดทํอ 

10"x1.m และขนาดทํอ 12"x1.m  

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการหาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้เคร่ืองตัดท่อ

กระเบื้องใยหินแรงดันต่่าเฉลี่ยต่อการตัดท่อหนึ่งคร้ัง จาก

การทดลองในหัวข๎อ 3.1 ผลที่ได๎แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คําใช๎จํายในการตัดทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าแตํละขนาด   

ขนาดท่อ ค่าแรง

(บาท) 

ค่าไฟฟ้า

(บาท) 

ค่าใบตดั

(บาท) 

รวม

(บาท) 

4" 0.350 0.063 0.451 0.864 

6" 0.390 0.070 0.677 1.137 

8" 0.500 0.090 0.903 1.493 

10" 0.750 0.136 1.122 2.006 

12" 0.950 0.168 1.350 2.468 

15" 1.250 0.215 1.650 3.115 

หมายเหตุ  

คําแรงคนงานคิด350บาท/คน และคําไฟฟ้าคิดที่ 3.50 บาท/หนวํย 

4.2 ผลการทดลองหาเปอร์เซ็นตป์ระหยัดได้ พบวํา ทํอที่ตัด

ได๎จะมีขนาด 1 เมตร 1.5 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร ดัง

แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงขนาดทํอที่ตัดได๎แยกตามความยาว 

  จากตารางที่ 4 ค านวณหาคําความสูญเสียเดิม 

จากจ านวนทํอที่แตกคูณราคาของทํอ จากนั้นค านวณหา

รายได๎ของทํอที่ตัดได๎จากเครื่องในตารางที่ 4 หลังจากนั้น

ชนิดท่อ 

จ านวน

สุํม 

(ทํอ) 

ราคา

ตํอทํอ 

(บาท) 

ขนาดที่ตัดได๎ (ทํอ) 

1ม. 1.5ม 2ม 3ม. 

4"x1.0m. 82 18 - - - - 

4"x1.5m. 150 27 125 - - - 

4"x2.0m. 150 36 55 56 - - 

4"x3.0m. 150 54 53 59 21 - 

6"x1.0m 80 28 - - - - 

6"x1.5m. 131 42 92 - - - 

6"x2.0m. 150 56 65 58 - - 

6"x2.5m. 150 70 49 33 38 - 

6"x3.0m. 150 84 45 46 32 - 

6"x4.0m. 150 112 32 33 29 26 

8"x1.0m. 35 53 - - - - 

8"x1.5m. 127 79.5 101 - - - 

8"x2.0m. 150 106 75 52 - - 

8"x3.0m. 150 159 57 34 28 - 

8"x4.0m. 150 212 46 36 24 24 

10"x1.0m. 27 100 - - - - 

10"x2.0m. 150 200 98 13 - - 

10"x3.0m. 150 300 60 - 45 - 

10"x4.0m. 150 400 64 - 31 24 

12"x1.0m. 36 280 - - - - 

12"x4.0m. 150 1,120 118 - - - 

15"x4.0m. 170 1,230 150 - - - 
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น าเอาคําใช๎จํายที่เกิดจากการตัดไปหักออกจะได๎จ านวนเงินที่

สามารถประหยัดได๎ในแตํละขนาด สุดท๎ายท าการค านวณ

เปอร์ที่สามารถประหยัดได๎ในแตํละขนาด น าเอาเปอร์เซ็นต์ที่

ประหยัดได๎ไปหา คําใช๎จํายที่ประหยัด ตัวอยํางเชํน 
ขนาดท่อฯ 4"x1.5m มาคิด  
ราคาท่อฯ เดิม 150×27 = 4,050 บาท  ราคาท่อฯ ที่น ามา
ตัดได้ 125×18 = 2,250 บาท  ค่าใช้จ่ายในการตัดท่อ 
125×0.864 = 108 บาท  คงเหลือจากการตัดท่อฯ 2,250-
108 = 2,142 บาท คิดเปอร์เซ็นต์จากการสร้างเครื่องตัดท่อ 
(2142/4050)×100 = 52.89 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายที่
ประหยัดได้แสดงดังตารางท่ี 4

 ตารางที่  แสดงรายละเอียดของเงินที่ประหยัดได๎ 

ชนิดท่อ 

ทํอแตก

เดิม(ทํอ) 
สูญเสียเดิม 

(บาท) 

ประหยัดได้ 

 

(%)  (บาท) 

4"x1.0m. 149 2,682 - 0 

4"x1.5m. 253 6,831 52.89 4,184.12 

4"x2.0m. 357 12,852 44.56 9,993.92 

4"x3.0m. 563 30,402 40.06 32,902.88 

6"x1.0m 128 3,584 - 0 

6"x1.5m. 199 8,358 44.92 3,414.82 

6"x2.0m. 442 24,752 49.11 13,970.81 

6"x2.5m. 547 38,290 46.27 21,150.02 

6"x3.0m. 339 28,476 37.72 20,943.65 

6"x4.0m. 1,587 177,744 35.51 131,921.07 

8"x1.0m. 30 1,590 - 0 

8"x1.5m. 122 9,699 55.72 5,670.07 

8"x2.0m. 302 32,012 50.04 14,215.36 

8"x3.0m. 792 125,928 36.78 50,760.81 

8"x4.0m. 1,630 345,560 36.22 170,465.80 

10"x1.0m. 103 10,300 - 0 

10"x2.0m. 661 132,200 32.01 8,898.78 

10"x3.0m. 1,150 345,000 33.00 83,160 

10"x4.0m. 1,115 446,000 32.76 162,751.68 

12"x1.0m. 93 26,040 - 0 

12"x4.0m. 1,492 1,671,040 19.49 220,034.30 

15"x4.0m. 583 717,090 11.60 95,167.56 

  4,196,430  1,049,606 

 ดังนั้นการสร๎างเครื่องหากค านวณการประหยัดจากปี 

พ.ศ.2558 สามารถประหยัดเงินได๎ 1049606 บาท หรือคิด

เป็น 25.01 เปอร์เซ็นต์ 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 เครื่องตัดทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า มีราคาการสร๎าง

เทํากับ 19,080 บาท 

5.2 คําใช๎จํายในการตัดทํอกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า ของ

เครื่องตัดจะไมํเทํากัน ขนาดที่เล็กจะมีคําใช๎จํายถูกกวําขนาด

ใหญํ โดยคําใช๎จํายจะอยูํระหวําง 0.864 บาท - 3.115 บาท

ตํอทํอน 

5.3 ประสิทธิภาพโดยรวมที่สามารถประหยัดได๎จากการใช๎

เครื่องตัดเมื่อเปรียบเทียบกับความสูญเสียเดิมเฉลี่ยเทํากับ 

25.01 เปอรฺเซนต์ 

6. ข้อเสนอแนะงานวิจัย  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีท่ีเหมาะสมในการหาเวลามาตรฐานการท างานของการประกอบเฟอร์นิเจอร์ช้ันวางทีวี 
โดยท าการเปรียบเทียบวิธีการทั้งหมด 3 วิธี อันได้แก่ วิธีท าการสุ่ม วิธีการจับเวลาโดยตรง และวิธีการใช้ระบบพรีดีเทอร์
มีน (MTM-2) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% จากการศึกษาได้พบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในทุกวิธี 
แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าวิธีการจับเวลาโดยตรงนั้นเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยวิธีนี้มีความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และสามารถท าการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดให้เหมาะสมกับกรณีศึกษาได้ อันได้แก่ งาน
ท าซ้ า กระบวนการใช้ความคิด การให้อัตราเร็วการท างาน งานล่วงเวลา การแบ่งงานย่อย และอุปกรณ์การศึกษางาน       
ค าหลัก  เวลามาตรฐาน วิธีท าการสุ่ม วิธีการจับเวลาโดยตรง วิธีการใช้ระบบพรีดีเทอรม์ีน (MTM-2) 
 
Abstract 
The purpose of this research is for finding appropriate method for determining standard time of TV 
cabinet assembling. The three methods of (1) Work sampling, (2) Direct time study, and (3) 
Predetermined time system (MTM-2), are compared at the confidential level equal to 95%. In this 
study, it is found different problems and constraint in all methods. However, it can conclude that the 
method of direct time study is appropriate for determining standard time in this case study because 
of low percentage of error and ability of solving problems and fixing constraint i.e. rework jobs, 
mental processes, work rating, overtime jobs, work elements and work study equipment.  
Keywords:  Standard time, Work sampling, Direct time study, Predetermined time system (MTM-2) 
 
1. บทน า 
 การหาเวลามาตรฐานการท างานจัดเป็นการวัดผลงาน
เพื่อหาความเหมาะสมของระดับการท างานและสภาพ

เง่ือนไขการท างานของคนงานเพื่อให้ได้ผลงานในหนึ่งหน่วย 
[1] โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อศึกษาวิธีการท างานเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการปรับปรุงงาน อันจะท าให้เกิดประโยชน์ใน
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การเพิ่มผลผลิตและการบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการก าหนดอัตราก าลัง แผนงาน
ส่งเสริมการจ่ายเงินค่าตอบแทนจูงใจและการพัฒนาบุคลากร
ได้ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม [2] และภาคบริการ [3] แต่
อย่างไรก็ตามการหาเวลามาตรฐานการท างานนั้นมีได้หลาย
วิธี โดยในแต่ละวิธีก็มีขั้นตอน เง่ือนไขข้อจ ากัดและปัญหา
อุปสรรคที่ซับซ้อนแตกต่างกัน นักวิจัยจ านวนมากได้ใช้
วิธีการเดียวในการศึกษาหาเวลามาตรฐานในการท างานเพื่อ
น ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต [4] [5] แต่มีนักวิจัยจ านวนก
น้อยที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบมากกว่าหนึ่งวิธีการขึ้นไป [6]  
ดั งนั้น ในงานวิจัยนี้ จึ งมีการด า เนินการขึ้น เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบถึงความแตกต่างของวิธีการหาเวลามาตรฐาน
ต่างๆ ในสามวิธี อันได้แก่ วิธีท าการสุ่ม วิธีการจับเวลา
โดยตรง และวิธีการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) กับ
กรณีศึกษาในการประกอบเฟอร์นิ เจอร์ ช้ันวางทีวี  ผล
การศึกษาจะท าให้ทราบว่าวิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดและมี
รายละเอียดข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันอย่างไร 
 

2. วิธีการหาเวลามาตรฐานการท างาน 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยวิธีการหาเวลา
มาตรฐานการท างาน 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี ้ 
2.1 วิธีท าการสุ่ม (Work Sampling) 
 วิธีท าการสุ่มหรือการสุ่มงานนั้นประกอบด้วยวิธีการ
เก็บข้อมูลซึ่งต้องมีจ านวนมากพอตามระดับความเช่ือมั่นที่
ต้องการ และการใช้เวลาต้องอ้างอิงเก็บจากเวลาสุ่ม ขั้นตอน
ในการศึกษาจะเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์เง่ือนไขการ
สุ่มงาน และรูปแบบของข้อมูล ต่อจากนั้นท าการศึกษา
เบื้องต้นเพื่อประมาณการค่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดเพื่อหา
ปริมาณการสุ่มในระดับความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ และน ามา
หาปริมาณการสุ่มทั้งหมดและจัดท าตารางจังหวะการสุ่ม 
และสุดท้ายน ามาเก็บข้อมูลการสุ่มงานและสรุปผล     
 

2.2 วิธีการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study) 
 วิธีการจับเวลาโดยตรงมีหลักการพื้นฐานมาจากค า
นิยาม ประโยชน์ องค์ประกอบของการศึกษาเวลางาน ซึ่ง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนงานทั้งกระบวนการเพื่อหา
เวลามาตรฐาน และน ามาใช้ในจัดการการผลิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป ขั้นตอนการจับเวลาโดยตรงเริ่มจากการ
เลือกงาน บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบ่งแยกย่อยงาน วัดและ
บันทึกเวลา ก าหนดจ านวนรอบที่จะจับเวลา ประเมินอัตรา
ความเร็วการท างาน ก าหนดเวลาเผื่อ และหาเวลามาตรฐาน    
 

2.3 วิธีการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) 
 วิธีนีเ้ป็นวิธีที่นิยมเรียกว่าระบบ MTM (Method Time 
Measurement System) การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเลือกระบบ 
MTM-2 แทนระบบอื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ศึกษาข้อมูลเวลาและ
กระบวนการอย่างมีระบบ โดยใช้การวิเคราะห์และแบ่งย่อย
การท างานของคนงานออกเป็นประเภทการเคลื่อนที่ต่างๆ 
และก าหนดค่าเวลาที่เหมาะสมส าหรับแต่ละประเภทของการ
เคลื่อนที่ ขั้นตอนการด าเนินการประกอบด้วย (1) บันทึก
ข้อมูลวีดีทัศน์ของการท างาน (2) ศึกษาลักษณะการท างาน
เพื่อพิจารณาแบ่งแยกงานย่อย (3) วิเคราะห์งานย่อยเป็นการ
เคลื่อนที่ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในระบบ (4) ใช้ข้อมูลเวลาจาก
ระบบส าหรับงานย่อยที่วิเคราะห์ได้ (5) ปรับค่าเวลาเผื่อ (6) 
ค านวณหาเวลามาตรฐาน และ (7) สรุปผล 

 

3. การประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางทีวี 
 การประกอบเฟอร์นิเจอร์ช้ันวางทีวีนั้นมีการประกอบ
ขึ้นมาจาก 3 ส่วนประกอบหลักมาประกอบกัน อันได้แก่ การ
ประกอบโครง การประกอบบานพับ และการประกอบลิ้นชัก 
ซึ่งแต่ละส่วนเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะน าเข้ามาประกอบเข้า
ด้วยกันในขั้นสุดท้าย โดยมีรายละเอียดการประกอบ 
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางทีว ี

การประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางทีว ี
โครง บานพับ ลิ้นชัก 

1.เตรียมอุปกรณ์และ
แผ่นไม้ 

1.เตรียมอุปกรณ์และ
บานพับ 

1.เตรียมอุปกรณ์ แผ่นไม้
และชิ้นส่วนท าลิ้นชัก 

2..ประกอบแผ่นไม้ 2..ประกอบกระจกกับ
บานพับ 

2..ติดต้ังเหล็กฉากยึดด้าน
ข้างบนแผ่นด้านข้าง 

3..ประกอบชั้น 3..ประกอบและติดต้ัง
มือจับเพื่อบานพับ 

3..ประกอบแผ่นไม้
ด้านหน้ากับด้านซ้ายขวา 

4..ติดต้ังรางเลื่อน 4..ประกอบและติดต้ัง
แม่เหล็กยึดบานพับ 

4..ประกอบแผ่นพื้นลิ้นชัก
และด้านหลัง 

5..มาร์กต าแหน่งและ
เจาะรูไว้ช่องลิ้นชัก 

5.ประกอบและติดต้ัง
ตัวล็อคบานพับ 

5..ติดต้ังมือจับลิ้นชัก 

6..ติดต้ังล้อ 6..ติดต้ังบานพับ 6.ติดต้ังตัวล็อคลิ้นชัก 
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4. ผลการศึกษาในแต่ละวิธ ี
 จากการศึกษาการท างานเพื่อหาเวลามาตรฐานทั้งสาม
วิธีนั้นสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้   
4.1 ผลของวิธีท าการสุ่ม 
 จากการสุ่มงานโดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์โดยแบ่งการสุ่มงานออกเป็นวันละ 200 ตัวอย่าง 
ทั้งหมด 32 วัน ตั้งแต่เวลา 8.00น.-17.00น. ในระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้ผลการศึกษาเวลามาตรฐานในการท างานต่อ
ช้ิน (Normal Time) คือ 1588.83 วินาทีต่อช้ิน หรือ 26.48 
นาทีต่อช้ิน ดังแสดงได้ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผลการสุ่มงาน 

 ท างาน ไม่ท างาน รวม 
จ านวนครั้งการสุ่ม (ครั้ง) 5249 997 6246 

% การท างาน 84.03% 15.97% 100% 

เวลาการท างาน (วินาที - s) 768291.07 145928.83 914220 

เวลาท างานต่อชิ้น (s/ชิ้น) 1588.83 - - 

 

4.2 ผลของวิธีการจับเวลาโดยตรง  
 วิธีนี้ได้แบ่งช่วงการจับเวลาออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ 
การประกอบโครง การประกอบบานพับกระจก ประกอบ
ลิ้นชัก ในแต่ละช่วงของการประกอบได้ท าการบางย่อยงาน
ของแต่ละช่วงการประกอบ และท าการเก็บข้อมูลแต่ละงาน
ย่อยเป็นจ านวน 10 ค่า แล้วน ามาค านวณหาจ านวนรอบการ
จับเวลาที่แท้จริงทั้งหมดเพื่อให้ได้ค่าที่เที่ยงตรงมากที่สุด ซึ่ง
ได้เท่ากับ 19 ค่า แสดงผลของการจับเวลาโดยตรงได้ดัง
ตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 ผลการจับเวลาโดยตรง 

งาน จ านวนรอบ เวลาท างานตอ่ชิ้น (วินาที/ชิ้น) 
1.ประกอบโครง 19 766.90 

2..ประกอบบานพับ 19 679.06 

3..ประกอบลิ้นชัก 19 158.03 

รวม  1603.99 

 

 จากนั้นน ามาให้ค่า Rating ตามระบบ Westing 
House [7] ได้ผลดังนี้ คือ Skill เท่ากับ 0 (ผู้ศึกษาไม่มี
ประสบการณ์ในการให้) Effort เท่ากับ 0.02 (ความพยาม
ของคนงานในการท างานดี) Conditions เท่ากับ 0 (สภาพ
พื้นที่ท างานปกติ) และ Consistency เท่ากับ –0.02 
(คนงานมีความสม่ าเสมอปกติ ) ซึ่งรวมแล้วได้ค่า Rating 

เท่ากับ 100% % ดังนั้นผลการศึกษาเวลามาตรฐานในการ
ท างานต่อช้ิน (Normal Time) คือ 1603.99 วินาทีต่อช้ิน 
หรือ 26.73 นาทีต่อช้ิน   
 

4.3 ผลของวิธีการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) 
 ผลที่ได้จากการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน โดยการถ่ายวีดี
ทัศน์ขั้นตอนการประกอบช้ินส่วนต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ช้ัน
วางทีวีทั้งสามส่วนประกอบ แล้วน ามาบันทึกลงในแบบฟอร์ม 
MTM-2 ได้เวลามาตรฐานในการท างานต่อช้ิน (Normal 
Time) เท่ากับ 1441.95 วินาทีต่อช้ิน หรือ 24.03 นาทีต่อ
ช้ิน รายละเอียดสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4 ดังนี ้
ตารางที่ 4 ผลการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) 

งาน TMU เวลาท างานตอ่ชิ้น (วินาที/ชิ้น) 
1.ประกอบโครง 21126 760.54 

2..ประกอบบานพับ 15710 565.56 

3..ประกอบลิ้นชัก 3218 115.85 

รวม 40054 1441.95 

 

5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบทั้งสามวิธี 
 จากผลการศึกษาการท างานเพื่อหาเวลามาตรฐานทั้ง
สามวิธีนั้น เมื่อน าผลการศึกษาในแต่ละด้านมาท าการศึกษา
เปรียบเทียบกัน สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้   
5.1 การเปรียบเทียบเวลามาตรฐานการท างานต่อชิ้น 
 จากการศึกษาเวลามาตรฐานการท างานต่อช้ินในแต่ละ
วิธีนั้น พบว่า วิธีการสุ่มงานไม่ได้มีการแบ่งงานย่อยเมื่อเทียบ
กับวิธีการอื่น โดยวิธีการจับเวลาโดยตรงนั้นมีค่าเวลา
มาตรฐานการท างานต่อช้ินมากกว่าวิธีการอื่น และวิธีการ
ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) นั้นมีค่าต่ าสุด รายละเอียด
แสดงได้ดังตารางที่ 5   
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานการท างานต่อชิ้นแต่ละวิธี 

งาน ท าการสุ่ม จับเวลาโดยตรง MTM-2 
1.ประกอบโครง - 766.90 750.56 

2..ประกอบบานพับ - 679.06 565.56 

3..ประกอบลิ้นชัก - 158.03 115.85 

รวม 1588.83 1603.99 1441.95 

 

5.2 การเปรียบเทียบจ านวนการผลิตที่ได้ 
 จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด 32 วัน วันละ 8 ช่ัวโมง ได้
จ านวนช้ินงานช้ันวางทีวีจากการผลิตจริงเท่ากับ 480 ช้ิน 
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โดยมีประสิทธิภาพการท างาน เท่ากับ 84.03% จากผล
การศึกษาเปรียบเทียบทั้งสามวิธี พบว่า วิธีการใช้ระบบพรีดี
เทอร์มีน (MTM-2) นั้นผลิตได้จ านวนมากที่สุด คือ 537 ช้ิน 
รองลงมาคือวิธีการสุ่ม ได้เท่ากับ 487 ช้ิน และน้อยที่สุดคือ
วิธีการจับเวลาโดยตรงได้เท่ากับ 482 ช้ิน  
 

5.3 การเปรียบเทียบ %ความคลาดเคลื่อนจ านวนการผลิต 
 จากจ านวนการผลิตที่ได้ใน 32 วัน ของแต่ละวิธีเมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์จริงที่ 480 ช้ิน ท าให้
สามารถค านวณค่า %ความคลาดเคลื่อนจ านวนการผลิตได้
ดังตารางที่ 6 ดังนี ้
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบ %ความคลาดเคลื่อนจ านวนการผลิต 

การท าการสุ่ม การจับเวลาโดยตรง ระบบ MTM-2 
+1.458% +0.417% +11.875% 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า เมื่อตั้งค่า %ความคลาดเคลื่อน
จ านวนการผลิตไว้ไม่ควรเกินระดับ 5% นั้น วิธีท าการสุ่ม 
(1.458%) และวิธีจับเวลาโดยตรง (0.417%) เป็นวิธีที่มี
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินค่าที่ก าหนดไว้ และการจับเวลา
โดยตรงซึ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสม 
ส่วนวิธีใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) นั้นให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนเกินจากก าหนด (11.875%) จึงเป็นวิธีที่ไม่
แนะน าให้ใช้ในการหาเวลามาตรฐาน 
 อย่างไรก็ตามในการใช้วิธีการทั้งสามวิธีในการหาเวลา
มาตรฐานในการท างานนั้นย่อมมีรายละเอียดการด าเนินการ
ที่แตกต่างกัน ท าให้ซึ่งส่งผลต่อสภาพเงื่อนไขข้อจ ากัด ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการที่แตกต่างกัน   
 

5.4 สภาพเง่ือนไขข้อจ ากัด ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละวิธ ี
 จากการหาค่าเวลามาตรฐานการท างานด้วยวิธีการทั้ง
สามวิธี อันได้แก่ วิธีท าการสุ่ม วิธีจับเวลาโดยตรง และวิธีใช้
ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) ในกรณีศึกษาการประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ ช้ันวางทีวีนั้น ในแต่ละวิธีการจะเห็นได้ว่ามี
รายละเอียดเทคนิควิธีการที่แตกต่าง รวมถึงสภาพเง่ือนไข
ข้อจ ากัด ปัญหาและอุปสรรคในแตว่ิธีมีความซบัซ้อนแตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถอธิบายและสรุปผลได้ดังนี้  

(1) การท างานซ้ าเดิมที่เกิดจากความผิดพลาดในการ
ท างาน เช่น การท าของหล่น การแก้ไขจุดผิดพลาด

ในงานประกอบ อุปกรณ์ช ารุด เป็นต้น โดยวิธีการ
จับเวลาโดยตรงและวิธีการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน 
(MTM-2) นั้นจะไม่ได้น าเอาช่วงเวลาดังกล่าวมาคิด
รวมเข้าไปกับรอบการจับเวลาทั้งหมด โดยจะคิด
วิเคราะห์เฉพาะในการท างานจริงเท่านั้ น แต่
ส าหรับการใช้วิธีท าการสุ่มนั้นจะไม่เหมาะสม 
เนื่องจากใช้วิธีสุ่มตรวจว่าท างานหรือไม่ ซึ่งในการ
ท างานซ้ าในช่วงผิดพลาดนั้น ผู้สุ่มมักก าหนดให้
รวมเป็นการท างานจริงโดยอาจไม่รู้ ท าให้สัดส่วน
การท างานและไม่ท างานผิดไปจากความเป็นจริง 
เกิดปัญหาท าให้ค านวณเวลาการผลิตต่อช้ินเกิด
ความคลาดเคลื่อน ดังแสดงได้ในรูปที่ 1 นี้ เมื่อมี
การท างานซ้ าจากท่ีผิดพลาดมากจะท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการค านวณเวลาการผลิตต่อช้ินมากขึ้น 
 

โจทย์: เมื่อท างาน 1 วันใช้เวลาทั้งหมด 480 นาที ได้ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด 15 ชิ้น โดยในการท าการสุ่มการท างานทั้งหมดเป็น
จ านวน 100 ครั้ง พบว่า เป็นการท างานจริง 85 ครั้ง ท างานซ้ า
จากที่ผิดพลาด 5 ครั้ง ไม่ท างาน 10 ครั้ง    
กรณีที่ 1: รวมการท างานจริงกับการท างานซ้ าจากที่ผิดพลาดโดย
ผู้สุ่มไม่รู้ จะได้สัดส่วนการท างานต่อไม่ท างาน คือ 90:10 ซ่ึงเมื่อ
น ามาค านวณเวลาการผลิตต่อชิ้น จะได้ 28.80 นาที/ชิ้น 
กรณีที่ 2: ถือว่าการท างานซ้ าจากที่ผิดพลาดเป็นการไม่ได้ท างาน 
จะได้สัดส่วนการท างานต่อไม่ท างาน คือ 85:15 ซ่ึงเมื่อมาค านวณ
เวลาการผลิตต่อชิ้น จะได้ 27.20 นาที/ชิ้น 

 

รูปที่ 1 การค านวณเวลาการผลิตต่อชิ้นเม่ือคิดหรือไม่คิดการท างานซ้ า
จากที่ผิดพลาดเขา้กับการท างานจริงโดยวิธีท าการสุ่ม 

 

(2) การหยุดเพื่อพิจารณาตัดสินใจ การใช้ความ
ระมัดระวัง การสังเกตหรือค้นหาในช่วงเวลาสั้นๆ 
ของการท างาน ซึ่ งถือเป็นกระบวนการด้าน
ความคิด (Mental process) ในวิธีท าการสุ่มถือว่า
เป็นช่วงเวลาที่ ไม่ ได้ท างาน เ ช่นเดียวกันกับ
วิธีการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) ที่ไม่น าเอา
เวลาหยุดมาคิดรวมเข้าไป เนื่องจากวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวที่เป็นไปตามรูปแบบในระบบที่ก าหนด  
ซึ่งต่างจากวิธีการจับเวลาโดยตรงที่มีการจับเวลา
ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย ซึ่งรวมเวลา
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หยุดนั้นเข้าไปด้วย โดยไม่สามารถแยกจากกันได้ 
บางครั้งเรียกช่วงนี้ว่า “เวลาที่ไร้ประสิทธิภาพใน
กระบวนการ” ซึ่งอาจมีความแปรปรวนเกิดขึ้นได้
ในเวลาการท างานในแต่ละคนที่ใช้ความคิดและ
ความระมัดระวังแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างการได้เวลาที่แตกต่างกันของสองวิธีที่อยู่
ในการท างานย่อยที่ต้องระมัดระวัง ในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เวลาที่ได้จากสองวธิีในการท างานย่อยที่ต้องระมัดระวัง 
งานย่อย การจับเวลาโดยตรง ระบบ MTM-2 

เจาะรูเพื่อล็อคลิ้นชัก 27.05 วินาที 21.96 วินาที 

เจาะรูไม้รองบานพับด้านข้าง 4 ด้าน 31.62 วินาที 27.72 วินาที 

ประกอบบานพับกระจก 679.06 วินาที 565.56 วินาที 
  

(3) การให้ค่าอัตราความเร็ว (Rating) ของการท างาน
ของคนงาน ซึ่งน ามาประเมินได้จากองค์ประกอบ 
4 ด้าน อันได้แก่ ทักษะ (skill) ความพยายาม 
(effort) สภาพระหว่างการท างาน (conditions) 
และความสม่ าเสมอ (consistency) ด้วยระบบ 
Westing House ในการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีนนั้น
เป็นการวิเคราะห์มาตรฐานการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องน าค่า Rating มาคิดร่วมด้วย ส่วนท า
การสุ่มนั้น เนื่องจากผู้สุ่มมิได้อยู่เฝ้าดูระหว่างการ
ท างานตลอด จึงสามารถเห็นได้เพียงสภาพระหว่าง
การท างานเท่านั้น ส่วนการจับเวลาโดยตรงปกติจะ
สามารถประเมินได้ทั้งสี่องค์ประกอบ แต่เนื่องจาก
ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ปฏิบัติท างานคนเดียวไม่
สามารถเปรียบเทียบความช านาญกับผู้อื่นว่ามาก
น้อยเพียงใด รายละเอียดแสดงได้ในตารางที่ 8    
 

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบการให้ค่า Rating ในแต่ละวิธ ี
การให้ Rating ท าการสุ่ม จับเวลาโดยตรง MTM-2 

ทักษะ  X X X 

ความพยายาม  X √ X 

สภาพระหว่างการท างาน √ √ X 

ความสม่ าเสมอ X √ X 

 

(4) ผลผลิตที่ได้นอกช่วงเวลาที่ท าการสุ่ม ซึ่งเป็นงานที่
คนงานท างานในระหว่างช่วงล่วงเวลา (overtime) 
ท าให้ค่าเวลามาตรฐานที่ค านวณจากวิธีท าการสุ่ม
นั้นคลาดเคลื่อนจากค่าปกติ แต่จะไม่มีผลต่อวิธีจับ

เวลาโดยตรงและวิธีการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน 
(MTM-2) ที่วัดและวิเคราะห์เวลาจากการท างาน
จริง ดังแสดงให้เห็นได้ในรูปที่ 2 
   

โจทย์: เมื่อเวลางานและเริ่มสุ่มตั้งแต่ 8.00น.-17.00น. ใช้เวลา
ทั้งหมด 960 นาที  ท าการสุ่ม 2 วัน วันละ 100 ครั้ง ผลผลิตที่ได้
ในช่วงในเวลางาน 30 ชิ้น และนอกเวลางานเพิ่มอีก 5 ชิ้น จาก 2 
วันที่ท าการสุ่มพบว่า สัดส่วนการท างานต่อไม่ท างานเท่ากับ 170:30   
กรณีที่ 1: คิดเฉพาะจ านวนผลผลิตที่ได้ในช่วงเวลางาน 30 ชิ้น จะ
สามารถหาเวลาการผลิตต่อชิ้น จะได้ 27.20 นาที/ชิ้น 
กรณีที่ 2: คิดจ านวนผลผลิตที่ได้รวมกันทั้งในและนอกเวลาใน 2 วัน 
คือ 35 เมื่อมาค านวณเวลาการผลิตต่อชิ้น จะได้ 23.31 นาที/ชิ้น 

 

รูปที่ 2 การค านวณเวลาการผลิตต่อชิ้นเม่ือคิดหรือไม่คิดผลผลิตจาก
นอกเวลางานโดยวธิีท าการสุ่ม 

 

(5) การแบ่งงานย่อย (element) ของการท างาน
ประกอบนั้นมีผลต่อความยากและซับซ้อนของ
การศึกษาเวลาด้วยวิธีต่างๆ หากมีการแบ่งงานย่อย
ที่มากเกินไป ย่อมมีผลต่อปริมาณการสุ่มที่เพิ่มขึ้น
และต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นในการเก็บข้อมูลการสุ่ม 
ส่วนวิธีการจับเวลาโดยตรงและวิธีการใช้ระบบพรีดี
เทอร์มีน (MTM-2) นั้นก็จะท าให้ต้องใช้ความ
ละเอียดเพิ่มมากขึ้นในการวัดและวิเคราะห์เวลา 
โดยเฉพาะในช่วงที่งานย่อยมีความเหลื่อมซ้อนทับ
กัน ท าให้ยากในการแบ่งช่วงงานได้อย่างชัดเจน 

(6) ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดอื่นๆ จากวิธีการทั้ง
สาม ได้แก่  
- ในวิธีท าการสุ่มมีการใช้ตารางจังหวะเวลาสุ่ม 

ซึ่งท าได้หลายวิธี ต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะ
มีข้อจ ากัดในแต่ละวิธี เช่น หากปริมาณการ
สุ่มมากไม่เหมาะส าหรบัการใช้ตารางส าเร็จรปู
ที่มีเลขสุ่มน้อย หรือหากใช้ตารางสุ่มโดยใช้
โปรแกรม MS Excel ช่วย อาจมีค่าเวลาที่ซ้ า
กันต้องมาท าการตรวจสอบอีกครั้ง นอกจากนี้
ในการแบ่งแยกกิจกรรมว่าเป็นการท างาน
หรือการไม่ท างานต้องชัดเจน เพราะต้อง
น ามาคิดเป็นสัดส่วนการท างานท่ีได้   

- อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น นาฬิกาจับเวลา อุปกรณ์วีดี
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ทัศน์ถ่ายภาพ ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนค่า
ในการบันทึก ความเที่ยงตรงแม่นย า ความ
ละเอียดและความชัดเจนของภาพเมื่อน ามา
ท าการวิเคราะห์ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 

- วิธีการใช้ระบบพรีดีเทอร์มีน (MTM-2) นั้นมี
การใช้เครื่องถ่ายวีดีทัศน์มาบันทึกระหว่าง
การท างานเพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ร่วมกับการศึกษาเวลา ซึ่งต้องฉายซ้ าไปมาจึง
ใช้เวลานานในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
มาตรฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญที่
ได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีทั้งในการถ่าย
บันทึกภาพ และการวิเคราะห์ผล 

 

6. สรุปผลและอภิปราย 
 จากผลการศึกษาการท างานเพื่อหาเวลามาตรฐานทั้ง
สามวิธีในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ช้ันวางทีวีนั้น จะเห็นได้ว่า
ทั้งสามวิธีท าให้ได้ผลการค านวณเวลามาตรฐานการท างานที่
แตกต่างกัน จากการศึกษาในครั้งนี้จะพบว่าโดยรวมแล้ว
วิธีการจับเวลาโดยตรงเป็นวิธีการที่ เหมาะสมที่สุดใน
การศึกษาเวลามาตรฐานการท างานนี้ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนของจ านวนการผลิตที่ต่ าและมีข้อจ ากัดที่ไม่มาก
เมื่อเทียบกับวิธีการอื่น งานวิจัยในครั้งนี้ได้น าเสนอมุมมอง
ความแตกต่างของวิธีการทั้งสามวิธี เพื่อให้ผู้วิจัยอื่นได้ศึกษา
ท าความเข้าใจสภาพเง่ือนไข ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัด
ของสามวิธีก่อนที่จะน ามาเลือกใช้ให้เหมาะสมในการศึกษา
การท างานต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ใช้กรณีศึกษา
จากโรงงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ ช้ันวางทีวี และใช้การ
ปฏิบัติงานจริงของพนักงานเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอ จึง
อาจจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาวิจัยต่อไป ซึ่งอาจได้ผลที่
สอดคล้องกันหรือแตกต่างกันจากการศึกษาในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบการระเบิดของถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีน ในช่วงการซ่อมบ ารุงใหญ่ และ ก่อสร้างโรงงาน
ส่วนขยาย ซึ่งบรรจุในถังเก็บที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงเก็บผลผลิตของโรงงานข้างเคียง  มีความน่าจะเป็นที่อาจเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงต่อเนื่อง และส่งผลกระทบสูงกว่าความเสียหายจากการระเบิดครั้งแรกจนไม่สามารถประมาณการได้  เมื่อวิเคราะห์
ผลกระทบการรั่วไหลและระเบิดของ 1, 3 บิวทาไดอีนที่มีต่อพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาท างานในพื้นที่ โดยใช้โปรแกรม
ALOHA แบ่งพื้นที่พิจารณา 3 ส่วน คือ (1) บริเวณกระบวนการผลิตของโรงงานท้ังหมดที่มีคนท างานซ่อมบ ารุง (2) บริเวณที่มี
การก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย (3) บริเวณถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีนท่ีมีการระเบิดซึ่งอยู่ใกล้กับถังเก็บสารเคมีในโรงเก็บผลผลิต
ข้างเคียง ร่วมกับการใช้การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ เพื่อหาความน่าจะเป็นจากการเกิดเหตุการณ์ อันตรายร้ายแรง
ต่อเนื่อง ท่ีอาจเกิดขึ้นหลังการระเบิดของถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีน การรั่วไหลจากรูรั่วขนาด 4 นิ้ว ส่งผลกระทบมากกว่ารูรั่ว
ขนาด 1 นิ้ว และ ¼ นิ้ว ตามล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระเบิดต่อเนื่อง ได้แก่ ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ อุณหภูมิ และ
ความเร็วลม ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงและความเร็วลมต่ า จะท าให้การกระจายตัวของกลุ่มหมอกก๊าซพิษมีค่าน้อย การ
จ าลองการระเบิดแบบ BLEVE พบว่าท าให้โครงสร้างถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีนจะได้รับความเสียหายได้ในทุกสถานการณ์เมื่อ
จ าลองการรั่วไหลแบบติดไฟโดยโปรแกรมอโลฮา จะก่อให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่ (Fire ball) ซึ่งมีค่าความร้อนเกิน 37.5 
กิโลวัตต์/ตารางเมตร รัศมีการท าลายครอบคลุมพื้นที่ของโรงเก็บผลผลิตโรงงานข้างเคียง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อเนื่องไปสู่หน่วยผลิตล าดับถัดไป 
ค าหลัก  1, 3 บิวทาไดอีน, การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ, เหตุการณ์อันตรายร้ายแรงต่อเนื่อง, อโลฮา 
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Abstract 
Risk Analysis and Explosion Effects of 1, 3 Butadiene Tank during turnaround and construction period 
of expansion plant has been studied. Since the storage tank is located near the tank farm of adjacent 
petrochemical plant, there is a higher potential of domino effect and impact than the first explosion 
without consequent estimation. Analysis of leakage impact and explosion of 1, 3 butadiene on 
workers and contractors working in the area by Ariel Location of Hazardous Atmosphere (ALOHA) 
program has been conducted. The study was divided into 3 areas: (1) the whole production area of 1, 
3 butadiene plants during maintenance working (2) the construction area of plant expansion (3) the 
exploded area in which butadiene tank was located nearby the adjacent storage tanks. The risk 
assessment was determined together with the occurrence probability of domino effect after the 
explosion of 1, 3 butadiene. It was found that the leakage size of the storage tank caused serious 
effect on the explosion. The 4 inch hole produced higher impact than 1 and 1/4 inch, respectively. 
The factors affected domino effect are relative humidity, temperature and wind speed. With relative 
high humidity and low wind speed, the vapor toxic cloud will be lower in dispersant conditions. Using 
the explosion model: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE), it showed that damages can 
occur in all scenarios, including the serious deteriorate of 1, 3 butadiene tank, simulating on 
spontaneous combustion by ALOHA program. The effect produced a large fire ball with thermal 
radiation level exceeding 37.5 kW/m2 in all situations. Radius of destruction area covered the adjacent 
tank farm area and caused serious harm to the next production unit. 
Keywords: 1, 3 Butadiene, Quantitative Risk Assessment, Domino Effect, ALOHA 
 
1. บทน า  

กลุ่มปิโตรเคมีมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณการผลิต
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทโพรพิลีน (Propylene) 
และเอทิลีน (Ethylene)  ในขณะที่ยังมีการน าเข้า 1, 3 บิว
ทาไดอีน (1, 3 Butadiene, 1, 3 BD) เพื่อเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมการผลิตยางสังเคราะห์ และ และ1-บิวทีน (1-
Butene, B-1) เป็นสารปรับคุณภาพในอุตสาหกรรมเม็ด
พลาสติก 

 ในปัจจุบัน 1, 3 บิวทาไดอีนมีปริมาณไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตยาง
สังเคราะห์ในประเทศ  ส่วน 1-บิวทีนอาจต้องน าเข้ามาบ้าง
ในช่วงที่มีการหยุดซ่อมบ ารุงครั้งใหญ่  ส าหรับประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2552 มีการน าเข้า 1, 3 บิวทาไดอีน
และ 1-บิวทีน แสดงในตารางที่ 1 แนวโน้มความต้องการใช้
ยางสังเคราะห์ในปี พ.ศ. 2553 – 2554 เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าว

กระโดด (กรมศุลกากร, 2559) แสดงในภาพที่ 1 การระเบิด
ในโรงงานที่ผลิตหรือมี 1, 3 บิวทาไดอีนเป็นส่วนประกอบ
หลักในกระบวนการผลิต  พบว่าการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
ดังกล่าวมีความถี่การเกิดมากขึ้นในช่วงที่มีการหยุดซ่อมบ ารุง
ใหญ่ ความเสี่ยงและโอกาสเกิดเหตุการณ์อันตรายร้ายแรง
ต่อเนื่อง (Domino Effect, DE) หากการระเบิดที่เกิดขึ้น
ตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เป็นโรงเก็บผลผลิต (Tank Farm, TF) 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่สามารถประมาณการได้ 
 

 

ปี พ.ศ. 1, 3 บิวทาไดอีน (ตัน/ปี) 1-บิวทีน (ตัน/ปี) 

2550 27,000 27 

2551 24,000 23 

2552 21,000 3,279 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการน าเข้า 1, 3 บิวทาไดอีน และ 1-บิวทีน 
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รูปที่ 1  แนวโน้มปริมาณการใช้ยางสังเคราะห์ที่จาก 1, 3 บิวทาไดอีน 
  

2. ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์ผลเหตุการณ์อันตรายร้ายแรง
ต่อเนื่องโดยใชโ้ครงข่ายแบบเบย ์(Bayesian Network) 
 เป็นแบบจ าลองกราฟที่ใช้การแจกแจงความน่าจะ
เป็นร่วม แสดงความสัมพันธ์ของโหนด (Node) แต่ละโหนด
ในกราฟ ซึ่งเก็บข้อมูลการแจกแจงความน่าจะเป็นอย่างมี
เง่ือนไขที่ขึ้นกับโหนดพ่อแม่ (Parents Node) ของโหนด
นั้นๆ สมการพื้นฐานของโครงข่ายแบบเบย์ มีดังนี ้

 ( ) = ∏ 𝑃 (*𝑋𝑖|𝑃𝑎(𝑋𝑖)+)     
𝑛
𝑖          (1) 

โดยที่ U คือ {X1,X2,...,Xn}  P(U) คือ Joint Probability 
Distribution of Variable Pa(Xi) คือ The Parent set of 
Variable และ P(A,B,C,D) คือ P(A )x P(B | A) x P(C | A,B) 
xP(D | A,B,C)  

𝑃(𝑈|𝐸)   
𝑃(𝑈 𝐸)

𝑃(𝐸)
 

𝑃(𝑈 𝐸)

∑ 𝑃(𝑈 𝐸)𝑈
             (2) 

โดยที ่E คือ Evidence 
ตัวอย่างการน าโครงข่ายแบบเบย์ใช้วิเคราะห์ DE ดังรูปที่ 2 
 

  
 

 
 
 
รูปที ่2  (ซ้าย) การวิเคราะห์ผลจากเหตกุารณ์อันตรายร้ายแรงต่อเนื่อง     
          (ขวา) การวิเคราะห์โดยโครงข่ายแบบเบย์ 
 

2.2 แบบจ าลองและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง  
  โปรแกรมที่ใช้ท านายและประเมินผลกระทบจาก
การรั่วไหลจากการแพร่กระจายของสารเคมี คือโปรแกรม 
ALOHA (U.S.EPA, 2015) ที่พัฒนาจากความร่วมมือระหว่าง 

National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) และ Environmental Protection Agency (EPA)  

Shao and Duan (2012) ศึกษาเทคนิคการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณและโปรแกรม ALOHA จ าลอง
การแพร่กระจายและรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ โปรแกรม ALOHA 
ใช้ท านายการกระจายของสารเคมีในอากาศและระดับที่จะ
เกิดอันตรายภายใต้ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสมการ 
Gaussian Dispersion Model                                           

(𝐶)(𝑥 𝑦 𝑧)   
𝑄𝑚

 𝜋𝜎𝑦𝜎𝑧𝑢
𝑒
[ 
 
 
 [
𝑦
𝜎𝑦
]
 
]
       

(3) 

𝑋 {𝑒
[ 
 
 
 [
𝑦
𝜎𝑦
]
 
]
 𝑒

[ 
 
 
 [
𝑦
𝜎𝑦
]
 
]
}    

 

 โดยที่ (x,y,z) คือ ต าแหน่งที่ต้องการทราบความเข้มข้น
ของสารเคมีในแนวแกน (x,y,z) หน่วยเป็นเมตร C คือ ความ
เข้มข้นของสารเคมีที่ต้องการ (กรัม/ลูกบาศก์เมตร) Qm คือ
อัตราการระบายสารเคมีจากแหล่งก าเนิด (กรัม/วินาที) Hr 
คือ ความสูงของแหล่งก าเนิดที่ปล่อยสารเคมี (เมตร) u คือ 

ความเร็วลม (เมตร/วินาที)  σy คือ ค่าสัมประสิทธิ์การ

แพร่ กระจาย ในแนวแกน y( เมตร )  และ σz คื อ  ค่ า
สัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายในแนวแกน z(เมตร) 
 Alileche at el (2015) ประยุกต์แผนภูมิต้นไม้
วิเคราะห์หาสาเหตุการระเบิดและผลกระทบเหตุการณ์
ร้ายแรงต่อเนื่องในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ ามันและก๊าซ ดัง
แสดงตามรูปที่ 3 

 
 
 

 

 

 
 

รูปที่ 3 การประเมินความเส่ียงโดยใช้แผนภูมิต้นไม้ 
 

3. วิธีการด าเนินการ 
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3.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานที่ท าการศึกษา  
         โรงงานผลิตบิวทาไดอีนตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง บนพื้นที่ประมาณ 40 
ไร่ 2 งาน 45.83 ตารางวา ผลผลิตที่ได้คือ 1, 3 บิวทาไดอีน 
และ 1-บิวทีน อยู่บริ เวณทิศตะวันตกของพื้นที่ โรงงาน
ทั้งหมด และถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีนแสดงตามรูปที่ 4 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่4  ถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีนและจดุที่จ าลองการร่ัวไหล 
 

แบ่งพื้นที่พิจารณา 3 ส่วน คือ 1. บริเวณกระบวนการผลิต
ของโรงงานท้ังหมดที่มีคนท างานซ่อมบ ารุง 2. บริเวณที่มีการ
ก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย 3. บริเวณถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีน
ทีร่ะเบิดซึ่งอยู่ติดกับโรงเก็บผลผลติข้างเคียง แสดงการแบ่ง
พื้นที่ให้เห็นชัดเจนตามรูปที่ 5  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

รูปที่ 5  แผนผังโรงงานแสดงการแบ่งพืน้ที่การวิเคราะห ์
 

3.2 ล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบการร่ัวไหลและ
ระเบิดของถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีน 
 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ใช้
โปรแกรม ALOHA กับ MARPLOT ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม 
ALOHA แสดงในตารางที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบการ
รั่วไหล และระเบิดในพื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ส่วนที่ 2 ศึกษา

ผลกระทบจากการระเบิดและรั่วไหลของ 1, 3 บิวทาไดอีน 
จากการระเบิดครั้งแรกโดยใช้ QRA ขั้นตอนการท าวิจัยการ
วิเคราะห์ผลกระทบการรั่วไหลและระเบิดของถังเก็บ 1, 3 
บิวทาไดอีน แสดงตามรูปที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

รูปที่ 6 Flow Chart ล าดับขั้นตอนการท าวิจยั 
 

 

 
4. ผลการด าเนินการ 
4.1 ผลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ALOHA กับ MARPLOT 
วิเคราะหผ์ลกระทบแสดงตามรูปท่ี 7 

ตัวแปร ทิศ 
ความเร็วลม 
(นอต) 

1. สภาพ
บรรยากาศ 

เหนือ เฉลี่ย 1.31 นอต 

North-northeast  สูงสุด 11 นอต 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงสุด 9 นอต 

East-northeast  สูงสุด 20 นอต 
ตะวันตก สูงสุด 28 นอต 

ตะวันตกเฉียงเหนือ สูงสุด 7 นอต 

2. ผิวของพื้นที ่ เป็นพื้นที่โรงงาน   (Urban or forest) 

3. เสถียรภาพของ
บรรยากาศ 

เป็นเฟส (A) ส าหรับกลางวัน เป็นเฟส (F) 
ส าหรับกลางคืน 

4. ความชื้น ความชื้นสัมพัทธ ์70.48 % 
5. สภาพภาชนะ
บรรจุสารเคมี 

แนวนอน เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตรยาว 24 
เมตร ปริมาตร  504  ลูกบาศก์เมตร 

6. สถานะสารเคมี ของเหลว และ กา๊ซ (Unknown) 

ตารางที่ 2  ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม ALOHA  
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ถัง ประเภทถัง 

ค่าความร้อน (กิโลวัตต์/ตารางเมตร)  
จากการระเบิดของถัง T2 

Probit 
Value 

Cozzani et 
al (2004) 

Primary 
Probability 
มาตรฐาน 

API 

Threshold values, 
Secondary unit 

Qth (kW/m2)  
t ≥ 10 min 

DE  

N NNE NE ENE W 

T1 Pressurized 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 8.9171 1x10-5 50   
T3 Atmospheric 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 9.299 1x10-5 15   
T4 Atmospheric 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 9.299 1x10-5 15   
T5 Pressurized 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 8.9171 1x10-5 50   

ttf = Time to Failure(s), Q = Heat Radiation Intensity (kW/m2), V = Volume of Target Unit (m3), P = Peak Static Overpressure 
(kPa), ln (ttf for atmospheric) = -1.128 ln (Q) – 2.667 x 10-5 V + 9.877, ln (ttf for pressurized) = -0.947 ln (Q) + 8.835V0.032 

 

 
 

                                               
  
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ผลวิเคราะห์ที่รูร่ัวขนาด ¼ นิ้ว 1 นิ้ว และ 4 นิ้ว ตามล าดับ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์หาผลกระทบส่วนที่ 2 ในพ้ืนที่ 3 โดย
ใช้การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ  
 ผลวิเคราะห์จากโปรแกรม ALOHA พบว่าที่รู
รั่วไหลขนาด 4 นิ้ว สร้างความเสียหายได้มากท่ีสุด   ดังนั้นจึง
เลือกมาประเมินความเสี่ยงด้วยแผนภูมิต้นไม้แสดงเหตุการณ์
การรั่วไหลของ 1, 3 บิวทาไดอีน ที่รูรั่ว ขนาด 4 นิ้ว เพียงค่า
เดียว ได้ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดระเบิดแบบ Jet Fire, 
VCE, Flash Fire และ Safe Dispersion เท่ากับ 7 x 10-6

, 

6.7 x 10-6, 3.3 x 10-6, 9 x 10-6 ตามล าดับ ในรูปที ่8 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 แผนภูมิต้นไม้วิเคราะห์เหตกุารณ์ร่ัวไหลของ 1, 3 บิวทาไดอีน 
 

เมื่อช้ีบ่งหน่วยผลิตที่อาจเกิดการระเบิดและประเมินความ
เสี่ยงด้วยแผนภูมิต้นไม้แล้วจึงน ามาสร้างแบบจ าลอง
โครงข่ายแบบเบย์ที่แสดงล าดับการเกิด DE แสดงในรูปที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 9  The complete BN for propagation pattern 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลกระทบการรั่วไหลและระเบิดของถังเก็บ 1, 3 บิวทา
ไดอีน พบว่าภายใต้อิทธิพลของลมจากทิศเหนือที่ความเร็ว
ลมต่ าที่สุด โดยมีการควบคุมปัจจัยของอุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ เสถียรภาพบรรยากาศให้คงที่ผลการวิเคราะห์แสดง

ตารางที่ 3 ผลของขนาดรูรั่ว 4 นิ้ว เมือถัง T2 ระเบิดแบบ BLEVE ร่วมกับผลจากสมการ Probit Function 

 

BLEVE 

BLEVE 

BLEVE 
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ให้ เห็นว่า เหตุการณ์การรั่ วไหลแบบไม่ติดไฟและการ
แพร่กระจายของก๊าซที่มีความเป็นพิษสูงมีความเข้มข้น
มากกว่า 22,000 พีพีเอ็ม ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ
หรือท าให้เสียชีวิตได้ พื้นที่ผลกระทบขนาด 376 หลา ส่งผล
ต่อพื้นที่  2 บริเวณที่มีผู้รับเหมาท างาน และทิศทางลมที่
สร้างผลกระทบผู้รับเหมาและพนักงานที่ท างานในพื้นที่มาก
ที่สุดคือทิศ ENE ที่ความเร็วลม 20 นอต ผลการวิเคราะห์ยัง
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของขนาดรูรั่วและความเร็วลม  
 
หากมีค่ามากความรุนแรงจากการรั่วไหลและระเบิดก็จะทวี
ความรุนแรงมากข้ึนด้วย และในส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบ 
จากการระเบิดครั้งแรกที่จะส่งผลต่อพื้นที่ 3 โดยใช้แผนภูมิ
ต้นไม้และแนววิเคราะห์ด้วยโครงข่ายแบบเบย์พบว่าความ
น่าจะเป็นของการเกิดระเบิดแบบ Jet Fire, Vapor Cloud 
Explosion ที่รูรั่วของถังขนาด 4 นิ้ว มีความรุนแรงสูงที่
ความน่าจะเป็นเท่ากับ 7 x 10-6

, 6.7 x 10-6  ตามล าดับ 
นอกจากนี้ที่ได้ก าหนดโหนดของถังเก็บสารเคมีเป็น T1 T2 
T3 T4 และ T5 เมื่อ T2 ระเบิดแบบใดแบบหนึ่งแล้วส่งผล
กระทบให้ถัง T1 ระเบิดแบบ BLEVE แล้วจากการวิเคราะห์
ด้วย ALOHA ค่าพลังงานความร้อนมากกว่า 37.5 กิโลวัตต์
ต่อตารางเมตร ทั้ง 75 สถานการณที่จ าลอง ทุกขนาดรูรั่ว
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบเหตุการณ์อันตรายร้ายแรง
ต่อเนื่องสอดคล้อง Alencara at el (2005) แม้ว่าเมื่อ
เปรียบเทียบผลที่ขนาดรูรั่ว 4 นิ้ว ถัง T2 ระเบิดแบบ BLEVE 
กับ ผลสมการ Probit Value ของ Secondary Unit ใน
ตารางที่ 3 จะมีค่าน้อยกว่าThreshold Value ก็ตาม จาก
งานวิจัยเราสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อจ ากัดน้อยกว่า ALOHA มาใช้ในการวิเคราะห์แบบเชิงลึก 
หรือก าหนดปัจจัยอื่นๆให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ได้เห็น
ผลการวิเคราะห์และอันตรายแฝงได้หลายมุมมอง  ในการใช้
โครงข่ายแบบเบย์วิเคราะห์ในส่วนการวิจัยที่ 2 นั้นค่า Q ที่ได้
จากการ Run โปรแกรม ALOHA ค่อนข้างมีข้อจ ากัด  ควร
เลือกระดับพลังงานความร้อนหลายๆค่าเพื่อให้ได้ค่ าที่
น่าเ ช่ือถือมากที่สุด ที่จะน ามาใช้ในการค านวณสมการ 
Probit Function ให้ได้ค่า Probit Value ที่น่าเชื่อถือ 

 ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในช่วงเวลา
ซ่อมบ ารุงใหญ่ หรือเวลาที่ไม่ได้เดินเครื่องโรงงานตามปกติ 
ควรยกระดับแผนฉุกเฉินขึ้นเป็นระดับ 2 และขณะมีงานที่ใช้
ประกายไฟไม่ควรกักเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีนหรือสารไวไฟ
ต่างๆไว้ในถัง   
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมศุลกากร, ราคายางสังเคราะห์ (CIF Bangkok),   

ข้อมูลจาก http://rubber.oie.go.th/Price_SR.aspx 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 9 ตุลาคม 2559) 

[2] Khan, F., Domino Effect Modelling using 
Bayesian Network,University of Tasmania, Aust
ralia, 2016   

[3] Khakzad, N., F. Khan, P. Amyotte and V. 
Cozzani, Domino Effect Analysis Using 
Bayesian Networks, Risk Analysis an 
International Journal Volume 33: 292–306, 
2013 

[4] Shao, H., and G. Duan., Risk Quantitative 
Calculation and ALOHA Simulation on The 
Leakage Accident of Natural Gas Power Plant, 
Procedia Engineering 45: 352-359, 2012    

[5] U.S. Environmental Protection Agency, ALOHA® 
Areal Locations of Hazardous Atmospheres, 
ข้ อ มู ล จ า ก http: / / www. epa. gov/ 
ceppo/cameo/aloha.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล 12 
พฤศจิกายน 2558)  

[6] Alileche, N., D. Olivier, L. Estel  and V. Cozzani,  
Analysis of Domino Effect in The Process 
Industry using The Event Tree Method, Safety 
Science, 2016   

[7] บริษัท เตตร้าเทค อิงค์ และยูเออี, รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม-รายงานฉบับย่อโครงการถม
ทะเล และก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังเก็บวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี, 2552 

http://rubber.oie.go.th/Price_SR.aspx
http://www.epa.gov/%20ceppo/cameo/aloha.htm%20(วันที่
http://www.epa.gov/%20ceppo/cameo/aloha.htm%20(วันที่


การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1992 

 

[8] Cozzani  V., and E. Salzano, The Quantitative 
Assessment of Domino Effect Caused by 
Overpressure, Part I, Probit models, J. 
Hazard  Mater A107: 67–80, 2004 

[9] Mingguang, Z., J., Juncheng, An Improved Probit 
Method for Assessment of Domino Effect to 
Chemical Process Equipment Caused by 
Overpressure, J. Hazard. Mater. 158, 208–
286, 2008 

[10] Alencara, J. R. B., R. A. P. Barbosaa,b, and M. B. 
de Souza Jr., Evaluation of accidents with 
Domino Effect in LPG Storage Areas, 
Engenharia Térmica (Thermal Engineering), 
Vol 4, No. 1: 8-12, 2005   

 
 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

1993 

 

การจัดสมดุลงานเพื่อลดรอบเวลาการประกอบจอบหมุน 
Line Balancing of Rotary Assembly Process  

for Cycle Time Reduction 
 

ทศพล เกียรติเจรญิผล* นรีทิพย์  อติคุณธ ารง และพัชราภรณ์  สิริปญัจนนท ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

E-mail: tossapol_K@yahoo.com* 
 

Tossapol Kiatcharoenpol*, Nareetip  Atikuntamrong, Patcharaporn  Siripanjanon 
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering,  

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
E-mail: tossapol_K@yahoo.com * 

 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือจัดสมดุลและลดรอบเวลาการผลิตในสายการประกอบจอบหมุน รุ่น RX 182 ของบริษัท
ตัวอย่าง จากการศึกษาสภาพงานในปัจจุบันพบว่าในกระบวนการผลิตเกิดปญัหาการผลิตไม่ทันความต้องการ เนื่องจาก
รอบเวลาการผลิต (Cycle Time) ของแต่ละสถานีงานสูงกว่ารอบเวลาการผลติ  (Takt Time) ที่ได้จากการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้พนักงานต้องท างานล่วงเวลาค่อนข้างมาก นอกจากน้ีการท างานของพนักงานในแต่ละ
สถานีงานยังไมส่มดลุกัน ท าให้เกดิการรอคอยของพนักงานในแต่ละรอบการผลติ กลุ่มผู้วิจัยจึงได้เลอืกใช้หลักการลีน การ
ปรับปรุงงาน ในการศึกษาครั้งนี ้ โดยเริม่จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล การก าหนดและนิยามปัญหาศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาวะการท างานปัจจุบัน การวิเคราะห์ปญัหาและน าเสนอวิธีการแก้ปญัหา การด าเนินการแก้ปญัหา 
การวัดผลและประเมินผล สรุปผลและวิจารณผ์ลการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การลดความสญูเปลา่ในกระบวนการ 
(Muda) และการจดัสมดุลงาน (Balance) เป็นหลักซึ่งเป้าหมายของงานวิจัยฉบับน้ีคือ การลดรอบเวลาการผลติ (Cycle 
Time) ลง 10% ภายใต้เงื่อนไขทีว่่าจ านวนพนักงานเท่าเดิม และเนือ่งจากบริษัทมีการเปลี่ยนอุปกรณก์ารท างานบางส่วน 
ภายหลังจากการด าเนินงานไประยะหนึ่ง เป็นผลใหเ้วลาการท างานของสถานีท่ีเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่มสงูขึ้นอย่างมาก และ
เวลารอคอยของพนักงานในสถานอีื่นก็เพิ่มสูงเช่นกัน จากการปรับปรุงการท างานพบว่ารอบเวลาการผลิตลดลงไปถึง 
36% อีกทั้งประสิทธิภาพของสายการประกอบจอบหมุนเพิ่มขึ้นกว่า 30% 
ค าหลัก  การจัดสมดุลงาน   
 
Abstract 

The purpose of this work is to balance and reduce cycle time of a Rotary Assembly Line 
AX182 Model in a case study company. From observation, the actual production does not meet the 
planned production since the cycle time is higher than  the takt time calculated by customer’s 
demand. Overtime working is emplyed to compensate this problem situation. The process times in 
each are not equal causing delay in assembly process. Lean Manufacturing, Quality Improvement and 
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Line Balance Concepts are used as tools to solve this problem. The objective of this project is to 
reduce the cycle time by ten percent with using the same of the number of operators. After 
Improvement by reducing waste and balancing process time, the cycle time reduced by 36 % which 
increases the line-balancing efficiency is about 30%. 
Keywords:  Line balancing  
 
1. บทน า 
 โรงงานตัวอย่าง ได้ออกแบบสายการผลิตเป็นแบบ 
ตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) และต้องการน า
กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้ 
ดังนั้น Takt Time (TT) จึงมีความส าคัญในสายการผลิต โดย
งานวิจัยฉบับน้ีจะกล่าวถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของจอบหมุน (Rotary) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งในรถ
แทรคเตอร์ ที่มีความต้องการลดรอบเวลาผลิต (Cycle 
Time) เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้นในขณะที่จ านวนพนักงาน
ในสถานียังคงเดิม จากเหตุผลดังกล่าว แนวคิดหนึ่งที่จะ
สามารถปรับปรุงกระบวนการได้คือ การท าให้รอบเวลาการ
ผลิต (Cycle Time) เข้าใกล้ Takt Time (TT) มากที่สุด 
หรือการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balance) เพื่อให้
สอดคล้องกับ Takt Time รวมถึงกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้รอบเวลาผลิต และความสูญเปล่าต่างๆลดลง 
 
2. ทฤษกีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบการผลิตแบบลีน 

คือ ระบบที่ท าให้การด าเนินการขององค์กรปราศจาก
ความสูญเสียในทุกๆกระบวนการ สามารถปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที และมี
ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน [1] 

1. เครื่องมือและเทคนิคของลีน 
 การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) : ช่วยให้ใช้

เวลาในการตรวจสอบน้อยลง ท างานผิดพลาดน้อยลง 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) : เป็นการปรับปรุงทีละ
น้อย ช่วยรักษามาตรฐานเดิมและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

2.2 ความสูญเปล่า 7 ประการ 
กระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆแฝง

อยู่  ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น ประเภทของความสูญเปล่า 
[2] ได้แก่ ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป 
(Overproduction) , ความสูญเสียเนื่องจากการจัดเก็บวัสดุ
คงคลังที่ไม่จ าเป็น (Inventory), ความสูญเสียเนื่องจากการ
ขนส่ง (Transportation), ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต
ของเสีย (Defect), ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต
ที่มากเกินไป (Processing), ความสูญเสียเนื่องจากการรอ
คอย (Delay) และความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ไม่
จ าเป็น (Motion) 
2.3 การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study – 
Intensive Sampling) 
 การศึกษาเวลาโดยตรงเป็นเทคนิคการวัดงานโดยอาศัย
การสังเกตการณ์จากเหตุการณ์จรงิอย่างต่อเนื่อง และใช้
นาฬิกาจับเวลาพร้อมแบบฟอร์มบนัทึกข้อมูล บันทึกเวลา
และรายละเอียดไว้ เทคนิคนี้เรียกว่าการศึกษาเวลาโดยตรง 
หรือการศึกษาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา ซึ่งข้ันตอนของ
การศึกษาโดยตรงแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน [3] ดังนี ้

1.  เลือกงานและบันทึกรายละเอยีดของงานท่ีจะท า 
การศึกษา 

2. แบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็นงายย่อยๆและเขียน
รายละเอียดก ากับไว ้

3. หาจ านวนเท่ียวท่ีเหมาะสมในการจับเวลา 
4. สังเกตและบันทึกเวลาการท างานของคนงาน 
5. ท าการค านวณหาเวลามาตรฐาน 
6. สรุปผล 
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2.4 การจัดสมดุลสายการผลิต 
การจัดสมดุลการผลิตคือ การจัดงานให้กับสถานีงาน

ต่างๆในโรงงานที่มีการผลิตต่อเนื่องกันตลอดสายการผลิต 
โดยการแบ่งภาระงานในแต่ละสถานีงานให้มีความสมดุล มี
อัตราการท างานและเวลาที ่ใช้ในแต่ละสถานีงานเท่ากัน  
ซึ่งประสิทธิภาพของการสายการผลิตค านวณได้ดังสตูร  
         
                

∑          

                     
                         (1) 

 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 สภาพการด าเนินการปัจจุบนั 

การด า เนิ นกา รศึ กษา เ ริ่ ม จ ากกการศึ กษา
กระบวนการผลิตของสายการประกอบดังกล่าว เพื่อค้นหา
ปัญหาของกระบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยและข้อจ ากัดต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ซึ่งจากเก็บข้อมูลพบว่า
สายการผลิตจอบหมุน (Rotary)  ในสายงานสุดท้าย 
ประกอบด้วย 7 สถานีงาน มีพนักงานประจ าสถานีละหนึ่ง
คน ยกเว้นสถานีงานที่ 6 ที่มีพนักงานประจ าสถานีสองคน 
ซึ่งมีเวลาและปริมาณงานในการท างานต่างกันพอสมควร 
ดังนั้นเวลาของคนที่ท างานมากกว่าจึงเป็นตัวก าหนดเวลา
ของสถานี เดิมรอบเวลาการผลิตของสายการประกอบ
ดังกล่าวเท่ากับ 8.6 นาที ขณะที่ Takt time อยู่ที่ 7.25 
นาที เป้าหมายการด าเนินงานคือลดรอบเวลาการผลิตลง 
10% หรือเท่ากับ 7.74 นาที แต่เมื่อด าเนินการศึกษาไป
ระยะหนึ่ง ทางผู้บริหารมีนโยบายในการลดมลพิษทางเสียง
จากการท างาน จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์การ
ท างานอย่างกระทันหัน เป็นผลให้รอบเวลาการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 4.17 นาที โดยมีคอขวด(Bottle neck) อยู่ที่สถานี
ที่  4 โดยมี เวลาการท างานเท่ากับ 12.57 นาที และมี
ประสิทธิภาพสายการผลิตเท่ากับ 55.03% กลุ่มผู้วิจัยจึง
ก าหนดเป้าหมายใหม่ที่ 8.33 นาที แสดงได้ดังกราฟยามาซูมิ
รูปที ่1 และรายละเอียดแสดงการท างานในแต่ละสถานีงาน  

 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังยามาซูมิ 

 
สถานีงานท่ี 1. เติมน  ามันในกล่องเกียร์ ใส่ฝาครอบโซ่ 
สถานีงานท่ี 2. ประกอบฝาครอบทั งหมด (รูปท่ี 2) 
สถานีงานท่ี 3. ประกอบใบพัด 
สถานีงานท่ี 4. ประกอบใบเบรดกับโครง (รูปท่ี 3) 
สถานีงานท่ี 5. เตรียมฝาครอบหลัง 
สถานีงานท่ี 6. ประกอบฝาครอบหลัง (รูปท่ี 4) 
สถานีงานท่ี 7. ตรวจสอบงานทั งหมด (รูปท่ี 4) 
 

 
รูปที่ 2 สถานีงานที่ 1 

 
รูปที่ 3 สถานีงานที่ 4 

 
รูปที่ 4 สถานีงานที่ 6,7 
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จากกราฟรูปที ่ 1 จะเห็นปญัหาได้อย่างชัดเจนว่ารอบ
เวลาการผลิตจริงมากกว่ารอบเวลาการผลิตเป้าหมาย  
 
3.2 การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 

เนื่องจากเวลาการท างานของพนักงานไม่มีความ
สม่ าเสมอกันในแต่ละสถานีงาน  เวลาในการท างานทั้งหมด
ของกระบวนการเท่ากับ 58.17 นาที เมื่อน ามาหารอบเวลา
การผลิตในอุดมคติ จะได้รอบการผลิตเท่ากับ 8.31 นาท ี
ในขณะที่รอบเวลาการผลิตเป้าหมายเท่ากับ 8.33 นาที จึง
ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นจึงต้องท าการลดความสูญ
เปล่าออกจากกระบวนการเสียก่อน ซึ่งจะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ และการจัดสมดุลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมี
ความเป็นไปได้มากข้ึน กลุ่มผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์หาความสูญ
เปล่าซึ่งแสดงดังแผนภาพในรูปที่ 5  

 

 
รูปที่ 5 ความสูญเปล่าในแต่ละสถานนีงาน 

 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอีกคือ เวลา
การท างานของพนักงานในสถานีที่ 6 ซึ่งมีพนักงานสองคน มี
ปริมาณงานแตกต่างกัน และปัญหาคอขวดในสถานีที่ 4 ซึ่ง
เกิดจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการท างานและยังไม่มี
มาตรฐานการใช้ที่ดี ท้ังนี้หากท าการก าจัดความสูญเปล่าออก
ได้แล้ว การจัดสรรงานเพื่อให้เกิดความสมดุลจะเป็นไปได้ง่าย
ขึ้น แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดต่างๆทางพื้นที่ จึงมีงานบางอย่างที่
ไม่สามารถโยกย้ายไปยังสถานีอ่ืนได้ กลุ่มผู้วิจัยจึงท าการแบ่ง
งานออกเป็นสองประเภทแสดงดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 แผนผังยามาซูมิของงานที่ไม่สามารถย้ายได้ 

 
3.3 การปรับปรุงเพ่ือลดเวลาการท างาน 

จากแผนภาพรูปที่ 2 กลุ่มผู้วิจัยจึงท าการก าจัดความ
สูญเปล่าและเปลี่ยนอุปกรณ์การท างาน [3] ที่ส่งผลให้เวลา
การท างานลดลงดังนี ้

- ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิตทีม่ากเกินไป  
สถานีงานท่ี 1 : ลดขั้นตอนการพลิกกลับช้ินงานโดยไม่

จ าเป็น ก่อนการเริ่มต้นกระบวนการต่างๆ จะต้องมีการพลิก
ช้ินงานหลักที่รับมาจากสายการผลิตก่อนหน้า จากการ
ปรึกษากับผู้ควบคุมแล้ว จึงได้มีการประสานงานกันเพื่อ
ก าจัด waste นี้ ท าให้เวลาลดลงถึง 18 วินาที 

สถานีงานท่ี 2 : เปลี่ยนขั้นตอนการเติมสีที่หัว Torque 
จากเดิมพนักงานต้องน าสีมาใส่ด้วยตัวเอง เปลี่ยนเป็นการ
อาศัยแรงโน้มถ่วงในการหยดของน้ าจากที่สูงลงที่ต่ า โดยได้
ความคิดมาจากการให้น้ าเกลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ท าให้
เวลาลดลงประมาณ 2 วินาที 

สถานีงานที่ 4 : ปรับรูปแบบ Jig ล็อกช้ินงานให้รวม
เป็นช้ินเดียวกัน จากเดิมแยกเป็น 2 ช้ิน เมื่อใช้งานจะต้อง
หยิบทีละช้ินสวมเข้ากับตัวช้ินงาน ส่งผลให้ลดเวลาได้
ประมาณ 5 วินาที  

สถานีงานที่ 4 : ลดการเล็งหัวปืนในกระบวนการขัน
แน่น เนื่องจากเดิมหัวปืนมีสีด าซึ่งเป็นสีเดียวกับหัวน็อต ท า
ให้ใช้เวลาในการเล็งต าแหน่งปืนคอนข้างนาน ผู้จัดท าจึงได้
เสนอหลักการคิดของการควบคุมด้วยการมองเห็น โดยการ
เปลี่ยนสีของหัวปืน ท าให้การท างานง่ายขึ้น ลดเวลาในการ
ขันแน่นหัวน็อต 2 วินาทีต่อตัว 
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- ความสูญเปล่าเนื่องจากการเคลือ่นไหวท่ีไม่จ าเป็น 
สถานีงานที่ 2 : ลดการใช้แรงคนในการตอก Pin 

Spring ลงใน Rod cover จากเดิมใช้แรงพนักงาน ซึ่งเป็น
การเสียเวลาและท าให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้า จึงเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องตอกและใช้หลักการ
ของระบบการท างานสองมือ(two hand) ออกแบบขั้นตอน
การท างาน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเทปพัน Air bubble ให้
เป็นเทปท่ีมีคมตัดในตัว แทนการใช้กรรไกร ท าใหส้ามารถลด
เวลาได้ถึง 29 วินาที 

 

 
รูปที่ 7 แผนผังยามาซูมิหลังจากปรับปรงุวิธีการท างานรอบแรก 

 
รูปที ่7 แสดงผลจากการลดความสูญเปล่าในสถานีงาน 

ซึ่งสามารถลดเวลารวม (Total Cycle Time) ได้ 108 วินาที 
จากเดิม 58.17 นาที เป็น 56.37 นาที ส่งผลให้เกิดช่องว่าง
ของพนักงานเพื่อการจัดสมดุลที่ง่ายขึ้น จึงได้มีการจัดสรร
งานบางประเภท ดังนี ้

1. ย้ายการประกอบ Bolt Tightener (งาน 8) จาก
สถานีท่ี 2 มายังสถานีท่ี 1  

2. ย้ายการใส่สลัก (งาน 43) จากสถานีที่ 7 มายังสถานี
ที่ 2 

3. ย้ายการทาจาระบีและสวมปลอก Cap (งาน 14) 
จากสถานีที่ 3 มายังสถานีท่ี 4 

4. ย้ายการติดใบเบลด (งาน 18) จากเดิมสถานีที่ 4 
มายังสถานีที่ 5 และสถานีที่ 3 โดยสถานีที่ 3 ใส่ใบเบลดคา
ไว้   กกแต่สถานีท่ี 5 จะท าการขันแน่น 

5. ย้ายการประกอบ Rod Cover (งาน 23,24) จาก
สถานีท่ี 5 มายังคนงานคนท่ี 2 ของสถานีท่ี 6  
 

 
รูปที่ 8 แผนผังยามาซูมิหลังจากปรับปรงุวิธีการท างาน 

 
จากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้วจิัยได้บรรลุเป้าหมาย

การปรับปรุงสายการประกอบจอบหมุน สามารถแสดงผลได้
ดังนี ้

1. สามารถลดรอบเวลาการผลติ (Cycle Time) ลง
จากเดิม 12.57 นาที ให้เหลือ 8.00 นาที หรือคิดเป็น 
36.36%   

2. ประสิทธิภาพของความสมดุลสายการผลิต (% Line 
Balance) เพิ่มขึ้นจากเดิม 55.03% เป็น 85.27% 

3. ความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการท างานของ
พนักงานในสถานีงานที่ 6 ซึ่งมีพนักงานท างานสองคนลดลง
จากเดิม 17.35% เหลือ 0.52% 
 
4. สรุปผล 

การปรับปรุ ง งานครั้ งนี้  ไ ด้ ประยุ กต์ ใ ช้ แนวคิ ด
กระบวนการผลิตแบบลีน หลักการของการจัดสมดุล
สายการผลิต และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อต้องการรลดรอบ
เวลาการของสายการประกอบจอบหมุน ในโรงงานตัวอย่าง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม takt time 8.33 นาที โดยใช้
จ านวนพนักงานเท่าเดิม  ผลของการปรับปรุง แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มผู้วิจัยได้บรรลุเป้าหมายการปรับปรุงสายการประกอบ
จอบหมุนตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถลดรอบเวลา
การผลิต (Cycle Time) ลงจากเดิม 12.57 นาที เหลือ 8.00 
นาที หรือคิดเป็น 36.36% ซึ่งได้ผลดีกว่ารอบเวลาการผลิต
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 8.33 นาที อีกทั้งเวลาการท างานของ
พนักงานในสถานีที่ 6 ซึ่งมีพนักงานท างานสองคน มีความ
แตกต่างกันน้อยลงจากเดิม 17.35 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 0.52 
เปอร์ เซ็นต์  นอกจากนี้ประสิทธิภาพของความสมดุล
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สายการผลิต (% Line Balance) ยังเพิ่มขึ้นจากเดิม 55.03 
เปอร์เซ็นต์ เป็น 85.27 เปอร์เซ็นต์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมผลผลิตของกระบวนการผลิตจานห้ามล้อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต เมื่อ
น าข้อมูลค่าพยากรณ์ความต้องการของลูกค้ามาค านวณหาความต้องการสูงสุดได้เท่ากับ 44 วินาทีต่อช้ิน แต่
ความสามารถในการผลิตสูงสุดของบริษัทตัวอย่างในปัจจุบันเท่ากับ 52 วินาทีต่อช้ิน ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.
2561 จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงได้น าปัญหานี้มาศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิตจานห้ามล้อ โดยการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่าเกิดปํญหาคอขวดในขั้นตอนการ
ตรวจสอบซึ่งใช้เวลาสูงสุด 52 วินาทีต่อช้ิน จึงได้ปรับปรุงสายการผลิตด้วยการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานจากท างานด้วย
พนักงานมาเป็นหุ่นยนต์แขนกล ท าให้ลดรอบเวลาการผลิตจากเดิม 52 เหลือ 41 วินาทีต่อช้ิน ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
21.15%  สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  การปรับปรุงนี้ยังท าให้ลดจ านวนพนักงานจาก 6 เหลือ 2 คนต่อ
วัน หรือลดลง 66.67% ลดค่าแรงงานทางตรงจาก 4.36 เหลือ 1.36 บาทต่อช้ิน หรือลดลง 68.81% มีระยะการคืนทุน 3 
ปี 3 เดือน 
ค าหลัก  เพิ่มผลผลิต จานห้ามล้อ ปํญหาคอขวด หุ่นยนต์แขนกล รอบเวลาการผลิต 
 
Abstract 
This research was aimed to improve productivity of the production of a disc brake rotor system to 
meet customer’s anticipated future demand. After looking at the forecast of customer demand, it was 
found that the maximum takt time was 44 seconds per unit. However, at current capacity, the best 
that the company could produce was 52 seconds which exceeded the maximum time required by 
customer. Therefore, from 2559 to 2561, the company will not be able to meet customer demand. 
This problem was analyzed by collecting, analyzing data and finding the root causes. It was found 
that an inspection process was a bottleneck that took the longest time of 52 seconds per unit. As a 
result, the inspection process was improved by replacing manual workers with automated robot arm. 
This change reduced a cycle time from 52 to 41 seconds per unit, the productivity was increased for 
21.15%. This process improvement allowed the company to be able to respond to anticipated future 
demand of the customers. This improvement also reduced the worker in the process from 6 to 2 
people daily or 66.67% reduction. Direct labor cost was also reduced from 4.36 to 1.36 baht per rotor 
or 68.81%. This improvement has a payback period of 3 years and 9 months.    
Keywords:  productivity improvement, disc brake rotor, bottleneck, robot arm, cycle time 
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1. บทน า 
 การด าเนินธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม 
หรือการบริการ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน
เทคนิค และด้านการบริหารในธุรกิจประเภทนั้นๆ เพื่อน ามา
พัฒนากระบวนการผลิต หรือการบริการให้ได้ผลผลิตที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีต้นทุนที่ต่ า มี
ความสามารถในการแข่งขัน  และท าก าไรได้ [1] 
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นโรงงานรับจ้างผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ เช่น จานห้ามล้อ ดุมห้ามล้อ ดุมล้อ เป็นต้น ปริมาณ
ผลผลิตต่าง ๆ ลูกค้าเป็นผู้พยากรณ์ให้ ความต้องการผลผลิต
ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2561จานห้ามล้อเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณความต้องการมากที่สุดถึง 49.5%  กลุ่ม
งานผลิตจานห้ามล้อมีจ านวน 4 สายการผลิต แต่ละ
สายการผลิตท าการผลิตจานห้ามล้อที่แตกต่างกัน และมี
ก าลังการผลิตที่แตกต่างกัน เมื่อฝ่ายวางแผนการผลิตได้น า
ข้อมูลความต้องการจานห้ามล้อของลูกค้ามาจัดท าแผนการ
ผลิต โดยแปลงเป็นช่ัวโมงการผลิตต่อปีให้กับสายการผลิตทั้ง 
4 พบว่า สายการผลิตที่ 4 (BDS-4) เป็นสายการผลิตที่ใช้
ช่ัวโมงการผลิตจานห้ามล้อตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด 
เมื่อจัดเวลาการผลิตตามความต้องการของลูกค้าให้กับ
สายการผลิต BDS-4 ทั้งเวลาปกติและล่วงเวลาเท่าที่เป็นไป
ได้ตั้งแต่ปี 2557 – 2561  โดยพบว่าสายการผลิตนี้มีช่ัวโมง
การผลิตสูงสุด 7,716 ช่ัวโมงต่อปี แต่ช่ัวโมงการผลิตที่
ต้องการตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 คือ 8,006, 8,023, 8,209 
ช่ัวโมงต่อป ีตามล าดับซึ่งสูงกว่าก าลังการผลิตสูงสุดที่จะผลิต
ได้ แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป สายการผลิตนี้มี
ก าลังการผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุ
นี้จึงได้น าปัญหานี้มาศึกษา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพื่อเพ่ิมผลผลิตให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าท่ีสูงขึ้นได้ 
 การเพิ่มผลผลิตเป็นหลักการที่สามารถเพิ่มปริมาณการ
ผลิตและลดต้ นทุนการผลิ ต ได้  จึ งมี ค วามส าคัญต่ อ

อุตสาหกรรมการผลิต เป็นอย่ า งยิ่ ง  เป็นการ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน การศึกษาวิธีการและเวลาที่ใช้
ในการท างาน ท าให้ได้ข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึง
เป็นการเพิ่มผลผลิต [2, 3] การปรับปรุงวิธีการท างาน อาจ
ต้องมีการลงทุนด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ ช่วยท างาน จึงต้องมี
การวิเคราะห์ต้นทุน และระยะเวลาคืนทุน มาประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน [4, 5] การใช้แผนภูมิการไหล หลักการ ECRS 
มาวิเคราะห์การไหลของงาน และปรับปรุงวิธีการท างาน 
สามารถลดความสูญเปล่า และเพิ่มผลผลิตได้ [6-7] อุปกรณ์
แขนกลเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ท างานแทน
คน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้ [8, 9] 
 
2. วิธีด าเนินการ 
2.1 ศึกษากระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลิตจานห้ามล้อของสายการผลิต  BDS-4  
ประกอบด้วย 8 สถานีงาน (operation station, op) ดัง
แสดงในรูปที่ 1 และ 12 ขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 1) รับ
ช้ินงานหล่อ   2) ปลอกช้ินงานหยาบด้านใน 3) กลับด้าน
ช้ินงาน 4) ปลอกผิวด้านนอก 5) กลับด้านช้ินงาน ส่งเข้า
เครื่องกลึง 6) ปลอกผิวเก็บละเอียด 7) รอส่งเข้าเครื่องเจาะรู 
8) เจาะรู ช้ินงาน 9) ล้างท าความสะอาดช้ินงาน             
10) ตรวจสอบช้ินงานด้วยเครื่อง 11) ตัดเฉือนสมดุลช้ินงาน 
12) สุ่มตรวจสอบช้ินงานครั้งสุดท้าย บรรจุใส่ตระกล้า 
2.2 เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของเวลาในการผลิตของสถานี
งานที่ 1 ถึง 8 แสดงไว้ในตารางที่ 1 รอบเวลาที่นานที่สุดอยู่
ที่สถานีงานที่ 6 นั่นคือรอบเวลาการผลิต (Cycle time) 
เท่ากับ 52 วินาทีต่อช้ิน ส่วนเวลาผลิตที่ลูกค้าต้องการ (Takt 
time) ค านวณได้เท่ากับ 44 วินาทีต่อช้ิน 
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รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการไหลของกระบวนการผลิตจานห้ามล้อ 

ตารางที ่1 เวลามาตรฐานการปฏบิัติงานสายการผลิตจาน
ห้ามล้อ (เดิม) 

กิจกรรม รายละเอียดงาน 
รอบเวลาการ

ท างาน 
(วินาท)ี 

สถานีงานที่ 1 กลึง 41 

สถานีงานที่ 2 กลึง 41 

สถานีงานที่ 3 กลึง 40 

สถานีงานที่ 4 เจาะ 31 

สถานีงานที่ 5 ล้าง 30 

สถานีงานที่ 6 เครื่องตรวจสอบ 52 

สถานีงานที่ 7 จัดสมดุล 36 

สถานีงานที่ 8 บรรจุภัณฑ์ 7 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า cycle time (52 วินาที) 
มีค่ามากกว่า takt time (44 วินาที) แสดงว่า ก าลังการผลิต
น้อยกว่าความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ต้องปรับปรุงวิธีการ
ท างานของสถานีงานที่ 6 ให้รอบเวลางานเหลือน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 44 วินาที 
 เมื่อศึกษาการท างานของสถานีงานที่ 6 ได้ข้อมูลแสดง
ดังตารางที่ 2 เวลาการท างานของเครื่องตรวจสอบนี้ถูก
ควบคุมด้วยโปรแกรมต้องท างาน 42 วินาที ส่วนงานอื่นๆอีก 
10 วินาทีเป็นเวลาการท างานของคนซึ่งอาจปรับปรุงได้ 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 กิจกรรมของกระบวนการผลิตของสถานีงานท่ี 6 
กิจกรรมการท างานของคน เวลา 

(วินาที) 
ระยะทาง 
 (เมตร) 

1. น าชิ้นงานออกจากเครื่องล้าง OP-5 1 0 
2. เดินมายังเครื่องตรวจสอบ  OP-6 1 0.5 
3. น าชิ้นงานเข้าเครื่องตรวจสอบ+กด

ปุ่ม START 
3 0 

4. รอเครื่องจักรตรวจสอบชิ้นงาน 42 0 
5.น าชิ้นงานออกจากเครื่องตรวจสอบ+

ส่งงานเข้ารางเลื่อน 
3 0.5 

6.เดินมายังเครื่องล้างชิ้นงาน 2 1.0 
รวม 52 2.0 

 
2.3 การปรับปรุงวิธีการท างาน 
 เนื่องจากเครื่องตรวจสอบใช้เวลาการตรวจสอบนาน 
ถ้าใช้เครื่องตรวจ 2 เครื่องท างานขนานกัน เท่ากับว่า ในเวลา
ตรวจ 42 วินาที จะได้งาน 2 ช้ิน ดังนั้นการตรวจสอบจึงใช้
เวลา 21 วินาที/ช้ิน ซึ่งต้องเพิ่มคนท างานด้วย แต่ถ้าใช้แขน
กลมาท างานแทนคนก็จะแทนได้หลายคนซึ่งจะประหยัดกว่า 
 ดั งนั้นจึ งปรับปรุ งวิ ธีการท างานโดยเพิ่ม เครื่ อ ง
ตรวจสอบเป็น 2 เครื่อง (op-6-1, op-6-2) ท างานคู่ขนาน
กัน และเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์แขนกลแบบเครื่องมือจับสองชุด
ในแขนเดียวเข้ามาแทนท่ีการท างานของพนักงาน สามารถใช้
หุ่นยนต์ท างานแทนคนตั้งแต่งานของสถานีงานที่ 6 ถึง 8 
โดยที่หุ่นยนต์แขนกล 1 ตัวสามารถท างานแทนพนักงานได้
ถึง 6 คนต่อวัน แต่ต้องลงทุนเพิ่ม 3 ล้านบาท 
 เมื่อสร้างแบบจ าลองเพื่อตรวจสอบตรวจสอบความ
เป็นไปได้ แสดงดังรูปที่ 2 พบว่าการท างานเป็นไปได้ 
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รูปที่ 2 แบบจ าลองการท างานของแขนกลหุ่นยนต ์

 
3. ผลการด าเนินงาน 
 
3.1 ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 เมื่อปรับปรุงวิธีการท างานโดยติดตั้งเครื่องตรวจสอบ
เพิ่มอีก 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุดในสถานีงาน op-6-1 และop-6-
2 ซึ่งใช้เวลาการตรวจสอบเท่าเดิมคือ 42 วินาที แล้วใช้แขน
กลแบบเครื่องมือจับสองชุดในแขนเดียวเข้ามาท างานแทนคน 
ท าให้การหยิบช้ินงานเข้า-ออกเร็วข้ึน จาก 10 เหลือ 7 วินาที 
รวมเวลาท างานทั้งสถานีงานเท่ากับ 49 วินาที แต่ได้งาน 2 
ช้ิน เท่ากับ 24.5 วินาทีต่อช้ิน  
 เมื่อปรับปรุงวิธีการท างานแล้ว เวลาการท างานของ
สถานีงานต่างๆ แสดงได้ดังตารางที่ 3 หลังการปรับปรุงท าให้
รอบเวลาการผลิตเท่ากับ 41 วินาที (สถานีงาน 1 และ 2) ซึ่ง
น้อยกว่าเวลาที่ต้องการผลิตของลูกค้า คือ 44 วินาที ท าให้
สามารถผลิตทันความต้องการของลูกค้า 
 การปรับปรุงนี้ท าให้ผลผลติเพิ่มขึน้  
       = (52 – 41) x 100 / 52 = 21.15 % 
 การเปรยีบเทียบผลการปรับปรุงดา้นต่างๆ แสดงผลไว้
ในตารางที่ 4  
 ค่าแรงทางตรงสามารถลดจาก 4.36 เหลือ 1.36 บาท
ต่อช้ิน ลดได้ 3 บาทต่อช้ิน หรือ 68.8%  
 
3.2 ระยะเวลาคืนทุน 
 การปรับปรุงวิธีการท างานครั้งนี้ มกีารลงทุนด้าน
เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นเงิน 3 ล้านบาท แต่ลดแรงงานได้ 6 
คน รวมถึงมีค่าบ ารุงรักษาเครื่องจกัร ได้ประเมินค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เป็นกระแสเงินสด แสดงไว้ในตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3 เวลามาตรฐานการปฏบิัติงานสายการผลิตจาน
ห้ามล้อ (ปรับปรุง) 

หมายเหต:ุ สถานีงาน 6-1 และ6-2 ท างานคู่ขนานกันได้ 2 
ช้ินต่อรอบ จึงใช้เวลาท างานเฉลี่ย 49/2 = 24.5 วินาทีต่อช้ิน 
 
ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบผลการปรับปรุงด้านต่างๆ 

รายการ วิธีการ 
เดิม 

วิธีการ
ใหม่ 

เปรียบเทียบ 
 เดิมกับใหม ่

   จ านวน % 
พนักงาน(คน) 6 2 - 4  - 66.7 
รอบเวลาการ
ผลิต (วินาที) 

52 41 - 11 - 21.15 

ก าลังการผลิต 
(ชิ้นต่อชั่วโมง) 

68 78 + 10 + 14.7 

ค่าแรงงาน 
(บาท/เดือน) 

174,589 46,460 - 128,129 - 73.4 

ยอดผลิตที่ได้ 
(ชิ้น) 

40,018 34,125  - 5,893 - 14.7 

ค่าแรงงาน 
(บาท/ชิ้น) 

4.36 1.36 - 3 - 68.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม รายละเอียดงาน 
รอบเวลาการ

ท างาน 
(วินาท)ี 

สถานีงานที่ 1 กลึง 41 

สถานีงานที่ 2 กลึง 41 

สถานีงานที่ 3 กลึง 40 

สถานีงานที่ 4 เจาะ 31 

สถานีงานที่ 5 ล้าง 30 

สถานีงานที่ 6-1 เครื่องตรวจสอบ 49 

สถานีงานที่ 6-2 เครื่องตรวจสอบ 49 

สถานีงานที่ 7 จัดสมดุล 36 

สถานีงานที่ 8 บรรจุภัณฑ์ 7 



การประชุมวชิาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม่ 
 

2003 

ตารางที่ 5 ประมาณรายรับรายจ่ายเป็นกระแสเงินสด 5 ปี  
งบกระแสเงินสด ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
เงินสดในการรับ 0.00 958,148.00 995,231.00 1,030,748.00 1,067,791.00 1,095,004.00 

ท างานล่วงเวลา 0.00 230,948.00 243,839.00 254,196.00 265,074.00 265,074.00 
ค่าใช้จ่ายทางตรง 0.00 727,200.00 751,392.00 776,552.00 802,718.00 829,930.00 

เงินสดในการจ่าย 3,000,00 195,112.00 219,155.00 241,490.00 265,970.00 276,608.00 
หุ่นยนต์แขนกล 3,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าไฟฟ้า 0.00 170,112.00 193,155.00 214,450.00 237,848.00 247,362.00 
ค่าซ่อบ ารุง 0.00 25,000.00 26,000.00 27,040.00 28,122.00 29,246.00 

กระแสเงินสดสุทธิ -3,000,00 763,036.00 776,076.00 789,258.00 801,822.00 818,396.00 
รายรับสะสม -3,000,00 763,036.00 1,539,112.00 2,328,370.00 3,130,192.00 3,948,588.00 

 
 การหาระยะเวลาคืนทุนหาไดจ้ากสมการที่ 1 ดังนี ้
 
ระยะเวลาคืนทุน = จ านวนปีก่อนท่ีจะไดผ้ลก าไร +  

จ านวนราคาก่อนท่ีได้ผลก าไรสะสม / 
จ านวนราคาหลังไดผ้ลก าไร                      (1) 

 
ระยะเวลาคืนทุน = 3 + (3,000,000 - 2,328,370) /     
  3,130,192 ปี 
            = 3.21  ปี 
               หรือ = 3 ปี 3 เดือน 
 
4. สรุป 
 การด าเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต
จานห้ามล้อน้ี ได้ด าเนินการโดยการเพิ่มเครื่อตรวจสอบอีก 1 
ชุด และใช้หุ่นยนต์แขนกลแบบเครื่องมือจับสองชุดในแขน
เดียว เข้ามาท างานแทนคนในบางส่วน โดยลงทุนเพิ่ม 3 ล้าน
บาท ท าให้สามารถลดรอบเวลาการผลิตจาก 52 เหลือ 41 
วินาทีต่อช้ิน ผลผลิตเพิ่มขึ้น 21.15%  ลดจ านวนพนักงาน
จาก 6 เหลือ 2 คนต่อวัน ลดได้ 4 คน หรือลดลง 66.67% 
ลดค่าแรงงานทางตรงจาก 4.36 เหลือ 1.36 บาทต่อช้ิน ลด
ได้ 3 บาทต่อช้ิน หรือลดลง 68.81% มีระยะการคืนทุน 3 ปี 
3 เดือน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอการเปรียบเทียบเวลาในการอพยพหนีไฟระหว่างการอพยพแบบปกติ (Normal 
Evacuation) และการอพยพแบบหน่วงเวลา (Staged Evacuation) ด้วยโปรแกรม Pathfinder ในอาคารที่พักอาศัยที่มี
ความสูง 46 ชั้น ซึ่งจัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยมีพื้นที่อาคารรวมทั้งหมด 61,202 ตารางเมตร และมี
จ านวนผู้ใช้งานอาคารทั้งสิ้น 4,138 คน ซึ่งได้มาจากการค านวณจ านวนผู้ใช้งานอาคารตามมาตรฐาน NFPA 101,Life 
Safety Code  ในการจ าลองได้ท าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1) การอพยพแบบหน่วงเวลาและบันไดหนีไฟใช้
งานได้ตามปกติ 2) การอพยพแบบหน่วงเวลาและบันไดหนีไฟใช้งานไม่ได้ 1 ช่องทาง 3) การอพยพแบบปกติและบันไดหนี
ไฟใช้งานได้ตามปกติ              4) การอพยพแบบปกติและบันไดหนีไฟใช้งานไม่ได้ 1 ช่องทาง  ซึ่งในอาคารสูงส่วนใหญ่
สามารถติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้หลายรูปแบบ เช่น การหน่วงเวลาอพยพโดยให้ระบบท าการแจ้งเตือนในชั้นที่เกิด
เหตุเพื่อท าการอพยพคนในชั้นที่เกิดเหตุก่อน จึงปล่อยสัญญาณแจ้งเหตุแก่ชั้นอื่นๆให้อพยพออกจากอาคาร และการอพยพ
แบบไม่หน่วงเวลาโดยให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แจ้งเตือนทุกชั้นและท าการอพยพออกจากอาคารพร้อมกัน โดยในทาง
ทฤษฎีการอพยพแบบการหน่วงเวลาในอาคารสูงจะท าให้เกิดการอพยพที่เร็วกว่าการอพยพแบบปกติ  แต่จากผลการศึกษา
พบว่าการอพยพแบบไม่หน่วงเวลาหรือแบบปกติจะท าให้เกิดการอพยพที่เร็วกว่าในทุกกรณี  ดังนั้นอาคารสูงจึงสามารถ
ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ตามปกติโดยไม่ต้องท าการหน่วงเวลาในการอพยพ 
ค าหลัก  การอพยพหนีไฟ, การเปรียบเทียบการอพยพหนีไฟ, โปรแกรม Pathfinder 
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Abstract 
This research presents a comparison of the evacuation time to escape from a fire between 

Normal Evacuation and Staged Evacuation with Pathfinder program in 46-storey residential building 
classified as high-rise and extra-large building. The total area of the building is 61,202 square meters, 
including the total number of 4,138 building users derived from calculating the number of building 
users according to standard:  NFPA 101, Life Safety Code. For the simulation, the study was divided into 
4 cases as follows: 1) Staged Evacuation and normally -working fire escape ; 2) Staged Evacuation and 
fire escape unable to work, 1 way ; 3) Normal Evacuation and normally-working fire escape ; 4) Normal 
Evacuation and fire escape unable to work, 1 way. In most high-rise buildings, many fire alarm systems 
can be installed e.g.  Staged Evacuation by making the system alert the floor of the incident to evacuate 
people on that floor first, then alerting other floors to evacuate people from the building later and 
Non-Staged Evacuation or Normal Evacuation by making the system alert and evacuation from every 
floor of the building at the same time. Theoretically, Staged Evacuation in high-rise building causes 
evacuation faster than Normal Evacuation. However, the study results revealed that Non-Staged or 
Normal Evacuation would cause faster evacuation in all cases.  Therefore, high- rise buildings can be 
equipped with fire alarm system as per normal with no need for Staged Evacuation.  
Keywords: Evacuation, Fire Evacuation Time Comparing, Pathfinder Program 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมทั้ง
ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการด ารงชีวิตของ
มนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดความต้องการในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาของเศรษฐกิจใน
รูปแบบการก่อสร้างอาคารสูงต่างๆ เช่น อาคารส านักงาน  
คอนโดมิเนียม เป็นต้น แต่อาคารสูงเองยังคงมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดเพลิงไหม้ซึ่งถือเป็นอุบัติภัยที่รุนแรง ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างสูงสุด     
 อาคารสูงส่วนใหญ่สามารถติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ได้หลายรูปแบบ เช่น การหน่วงเวลาอพยพ  (Staged 
Evacuation) โดยท าการแจ้งเตือนในชั้นที่เกิดเหตุเพื่อท าการ
อพยพก่อนจึงปล่อยสัญญาณแจ้งเหตุแก่ชั้นอื่นๆ เพื่อลด
ความวุ่นวายและความแออัดขณะท าการอพยพ และการ
อพยพแบบไม่หน่วงเวลาหรือการอพยพแบบปกติ (Normal 
Evacuation) โดยให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แจ้งเตือนทุกชั้น
พร้อมกัน ซึ่งในทางทฤษฎีพบว่าการอพยพแบบการหน่วง
เวลาจะท าให้เกิดการอพยพที่เร็วกว่า 

 การวิจัยนี้จึงได้ท าการการเปรียบเทียบเวลาในการ
อพยพหนีไฟระหว่างการอพยพแบบปกติและแบบหน่วงเวลา 
ในอาคารที่พักอาศัยสูง 46 ชั้น มีพื้นที่อาคารทั้งสิ้น 61,202 
ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [1] และมีจ านวน
ผู้ใช้งานอาคารทั้งสิ้น 4,138 คน มาจากการค านวณผู้ใช้งาน
อาคารตามมาตรฐาน NFPA 101,Life Safety Code [2] 
 
2. ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

2.1 องค์เวลาในการอพยพหนีไฟ  
เวลาในการอพยพหนีไฟจะเริ่มตั้งแต่เกิดการลุกไหม้

จนกระทั่งคนเริ่มอพยพออกจากอาคารไปสู่จุดที่ปลอดภัย 
ประกอบด้วย การหน่วงเวลา และเวลาที่คนเริ่มอพยพ
จนกระทั่งไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย 

 
เวลาการอพยพ = การหน่วงเวลา + ช่วงเวลาที่คนเริ่ม 

   อพยพจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย (1) 
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2.1 การหน่วงเวลาในการอพยพหนีไฟ  
 การหน่ วง เวลาการอพยพหนี ไฟตามมาตรฐาน 
PD7974 - 6 : 2 0 04 ,Part 6  Human Factor: Lift Safety 
Strategies [3] สามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบทั้ง 3 
ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - Management Level (การบริหารจัดการ) 
   M1 หมายถึง ผู้ใช้งานอาคารได้รับการฝึกอบรมใน
การอพยพหนีไฟมาเป็นอย่างดีทั้งพนักงานประจ าอาคารและ
ผู้ใช้งานอาคาร 
   M2 หมายถึง ผู้ใช้งานอาคารได้รับการฝึกอบรมใน
การอพยพหนีไฟ แต่มพีนักงานประจ าในอาคารน้อยกว่า M1  
         M3 หมายถึงผู้ใช้งานอาคารไม่ได้รับการฝึกอบรมใน
การอพยพหนีไฟและไม่มีแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย 
 - Alarm Level (การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ)  
   A1 หมายถึง มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและ
ตรวจจับควันทั่วทั้งอาคาร เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับได้จะส่ง
สัญญาณเตือนทั่วทั้งอาคารทันที  
   A2 หมายถึง มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควัน
ทั่วทั้งอาคาร เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับได้จะส่งสัญญาณไปที่
ตู้ควบคุมระบบ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าท าการตรวจสอบก่อน 
จึงท าการปล่อยสัญญาณแจ้งเหตุเพ่ือท าการอพยพหนีไฟ 
   A3 หมายถึง สัญญาณกระดิ่งแจ้งเหตุจะแจ้งเตือน
เฉพาะพื้นทีท่ี่เกิดเหตเุท่านั้น 
 - Building Complexity (ความซับซ้อนของอาคาร) 
   B1 หมายถึง อาคารชั้นเดียว รูปทรงง่ายๆ และแบบ
อาคารไม่ซับซ้อน 
   B2 หมายถึง อาคารที่มีหลายชั้น มีแบบอาคารที่ไม่
ซับซ้อนและมีลักษณะคล้ายๆ กันในแต่ละชั้น 
   B3 หมายถึง อาคารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ อาจมีชั้น
เดียวหรือมีหลายชั้น และมีแบบอาคารที่ซับซ้อน 
 ทั้งนี้การก าหนดระยะเวลาในการหน่วงการอพยพหนี
ไฟจะก าหนดค่าโดยใช้เวลาที่ผู้ใช้งานอาคารกลุ่มแรกได้ยิน
สัญญาณเตือนภัย หรือ ∆tpre (1st percentile)  รวมกับเวลาที่
ผู้ใช้งานอาคารทุกคนในอาคารได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย
หรือ ∆tpre (99th percentile)  ดังสมการ (2)  
 

      = ∆𝑡𝑝𝑟𝑒 (1𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒) +

                                           ∆𝑡𝑝𝑟𝑒 (99𝑡ℎ𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒)  
  
ตารางที่ 1 การหน่วงเวลาตามมาตรฐาน PD7974-6:2004  

ลักษณะการใช้งานอาคาร ∆tpre 1st 
(นาที) 

∆tpre 99th 
(นาที) 

มีระบบการจัดการ เช่น คอนโดฯ 
   - M1 B2 A1-A2        
   - M2 B2 A1-A2 
   - M3 B2 A1-A3    

 
10 
20 
>20 

 
20 
20 
>20 

  
 นอกจากนี้ตามมาตรฐานอาคารในประเทศนิวซีแลนด์มี
การก าหนดรูปแบบของการอพยพหนีไฟ โดยก าหนดให้แต่ละ
อาคารต้องมีการหน่วงเวลาในการอพยพ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การหน่วงเวลาตามมาตรฐานประเทศนิวซีแลนด์ 
รายละเอียดการใช้งานอาคาร เวลาในการหน่วง 

(วินาที) 
1. อาคารที่มีการค้างคืนและผู้ใช้งานอาคาร
คุ้นเคยกับสถานที่ 
   - การแจ้งเหตุในชั้นที่เกิดเหตุ 
   - การแจ้งเหตุในชั้นอื่นๆ 

 
 

60 

300 

 
2.2 โปรแกรมที่ใช้ในการจ าลองการอพยพหนีไฟ 
 โปรแกรม Pathfinder สามารถจ าลองการเคลื่อนที่ได้ 
2 ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. การเคลื่อนที่ในโหมด SFPE (The Society of Fire 
Protection Engineers) ในการเคลื่อนที่อพยพจะขึ้นอยู่กับ
ความหนาแน่นของบุคคล โดยที่ความเร็วในการเคลื่อนที่จะ
ขึ้นอยู่กับความกว้างของประตูและสิ่งกีดขวาง โดยมีลักษณะ
การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ดังแสดงในรูปที่ 1 
 2. การเคลื่อนที่ในโหมด Steering เป็นการจ าลองโดย
พิจารณาจากระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อ
มุ่งเน้นไปยังเส้นทางหนีไฟที่สั้นที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 
 

 

รูปที่ 1 (ซ้าย) การเคลื่อนที่ในโหมด SFPE และ(ขวา) โหมด Steering 

การหน่วงเวลาอพยพ 
(2) 
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2.3 จ านวนผู้ใช้งานอาคารตามมาตรฐาน NFPA 101
 การวิเคราะห์จ านวนผู้ใช้อาคารจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่
ของอาคาร จากตารางที่ 4 และค่าความจุของผู้ใช้อาคาร 
จากตารางที่ 3 โดยสามารถค านวณจ านวนผู้ใช้งานอาคารได้
จากสมการ (2) 
 

  จ านวนผู้ใช้งานอาคาร = ขนาดพื้นที่ (ตร.ม)         (2)      
                          ความจุของผู้ใช้อาคาร (ตร.ม/คน) 
 

ตารางที่ 3 ค่าความจุของผู้ใชง้านอาคารของอาคารกรณีศึกษา 
การใช้งาน เมตร2 (ต่อคน) 

ใช้ส าหรับพักอาศัย 
   - อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมและหอพัก 

 
18.6 

ใช้ส าหรับชุมนุมคน 
   - สระว่ายน้ า 
   - ห้องออกก าลังที่มีอุปกรณ์, ดาดฟ้า 
   - ห้องประชุม (คนไม่หนาแน่น)  

 
4.6(ผิวของน้ า) 

4.6 

1.4 สุทธ ิ

ใช้ส าหรับธุรกิจ 
   - ห้องส านักงาน, ห้องโถง 

 
9.3 

 
3. วิธีการด าเนินการ 
3.1 ข้อมูลอาคารและลักษณะการใช้งาน 
 อาคารที่ใช้ในการศึกษาสามารถแบ่งประเภทการใช้งาน
อาคารได้ตามมาตรฐาน NFPA 101 โดยจัดเป็นอาคาร
ส าหรับพักอาศัยและการชุมนุมคน  มีลักษณะอาคารเป็นรูป
ตัววี ฝั่งซ้ายอาคารมีความสูง 42 ชั้น และฝั่งขวาอาคารมี
ความสูง 46 ชั้น  มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 61,202 ตารางเมตร  
 ภายในอาคารมีบันไดหนีไฟจ านวน 3 เส้นทาง  ได้แก่ 
บันไดฝั่งซ้าย บันไดฝั่งขวา และบันไดตรงกลางอาคาร ยกเว้น
ชั้น 1-6 จะมีบันไดหนีไฟเพิ่ม 1 บันได ดังแสดงในภาพที่ 3  
 

 

   
 
 
 
 

รูปที่ 3 (ซ้าย) บันไดหนีไฟในชั้น 1-6 (ขวา) บันไดหนีไฟในชั้น 7-41 
 

 

3.2 ค านวณจ านวนผู้ใช้อาคารตามมาตรฐาน NFPA 101 
 สามารถวิเคราะห์จ านวนผู้ ใช้ งานอาคารจากการ
ค านวณตามสมการ (2) โดยมีจ านวณผู้ใช้งานอาคารทั้งสิ้น 
4,138 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนผู้ใช้อาคารกรณีศึกษา 
ชั้น จ านวนคน/ชั้น จ านวนคนทั้งหมด 
1 163 163 
2 37 37 

3-5 82 246 
6 364 364 

7-41 83 2,905 
42 204 204 

43-45 35 105 
46 114 114 

รวมจ านวนคนทั้งหมด 4,138 

 
3.3  สร้างแบบจ าลองอาคารโดยโปรแกรม Pathfinder   
 ในการสร้างแบบจ าลองอาคารต้องท าการก าหนด
รายละเอียดต่างๆของอาคารลงในโปรแกรมดังตารางที่ 5  
 

 ตารางที่ 5 รายละเอียดของอาคารที่ต้องน าเข้าโปรแกรม 
รายละเอียด ขนาด 

ความสูงจากพื้นห้องถึงเพดาน Z = 3 

ความสูงจากพื้นถึงชานบันได Z = 1.3 

ประตูทางหนีไฟ 90 cm. 

ประตูห้องพัก 85 cm. 

บันไดหนีไฟ 
   บันไดซ้าย,ขวา,บันไดที่จอดรถ 

 
122 cm. 

   บันไดกลาง 150 cm. 

   ลูกต้ัง 17 cm. 

   ลูกนอน 26 cm. 

 
 ในการจ าลองการอพยพได้ท าการก าหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้ 
 1. ก าหนดให้มีจ านวนผู้ใช้งานอาคารตามตารางที่ 4 
โดยก าหนดลักษณะของผู้ใช้งานอาคารเป็นแบบสุ่ม  ได้แก่ 
ชาย หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ 
 2. ก าหนดให้ผู้อพยพเลือกทางออกที่ใกล้ที่สุด 
 3. ลักษณะการอพยพเป็นแบบหน่วงเวลาและแบบปกติ  
 4. ในการจ าลองจะไม่น าระบบดับเพลิงเข้ามาเกี่ยวข้อง 

Left Stair Center Stair 

Right Stair 

Stair (Car park) 

Left Stair Center Stair 

Right Stair 
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รูปที่ 4 แบบจ าลองอาคารกรณศีึกษาโดยโปรแกรม Pathfinder 
 

 ในการจ าลองการอพยพได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 
กรณี ได้แก่  
 1. แบบหน่วงเวลา, บันไดหนีไฟใช้งานได้ตามปกติ  
 2. แบบหน่วงเวลา, บันไดหนีไฟใช้งานไม่ได้ 1 ช่องทาง 
 3. แบบปกติ, บันไดหนีไฟใช้งานได้ตามปกติ   
 4. แบบปกติ, บันไดหนีไฟใช้งานไม่ได้ 1 ช่องทาง 
 

 โดยในแต่ละกรณีศึกษาจะท าการก าหนดลักษณะการ
อพยพซึ่งแบ่งตามสถานการณ์จ าลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้
อีก 32 กรณี และใช้รูปแบบการอพยพเป็นแบบหน่วงเวลา 
(Delay1, Delay2, Delay3)และแบบปกติ (Normal) โดยใน
การก าหนดเวลาหน่วงอพยพ จะพิจารณาจากมาตรฐาน 
PD7974-6:2004  ซึ่งมีรูปแบบอาคารเป็นแบบ M3 B2 A1-
A3 โดยจะใช้เวลาในการหน่วง ดังแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 กรณีที่ใช้ในการศึกษา 

รายละเอียด เวลาในการหน่วงเวลาอพยพ (วินาที) 
Staged Normal 

Delay1 Delay2 Delay3 

- ชั้นเกิดเหตุใกล้ต้นเพลิง 
- ชั้นเกิดเหตไุกลต้นเพลิง 
- ชั้นอื่นๆ 

60 
300 

2,400 

60 
60 
300 

60 
300 
300 

60 
60 
60 

สถานการณ์จ าลอง กรณีที ่
ไฟไหม้ชัน้ที่ 20 (ฝัง่ซ้าย) 1.1,2.1 1.2,2.2 1.3,2.3 3.1,4.1 

ไฟไหม้ชัน้ที่ 25 (ฝัง่ขวา)  1.4,2.4 1.5,2.5 1.6,2.6 3.2,4.2 

ไฟไหม้ชัน้ที่ 35 (ฝัง่ขวา)  1.7,2.7 1.8,2.8 1.9,2.9 3.3,4.3 

ไฟไหม้ชัน้ที่ 12 (ฝัง่ซ้าย) 1.10, 
2.10 

1.11, 
2.11 

1.12, 
2.12 

3.4, 
4.4 

 
4. ผลการด าเนินการ 

 ในการวิเคราะห์ผลเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบผล
การทดลองจะเป็นออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
 กลุ่มที่  1 บันไดหนีไฟใช้งานได้ตามปกติ  โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ 1 กับกรณีที่ 3  
 กลุ่มที่ 2  บันไดหนีไฟถูกปิด 1 ช่องทาง โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ 2 กับกรณีที ่4  
 ผลจากการจ าลองเวลาในการอพยพสามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ผลการทดลอง  

กรณ ี รูปแบบ
อพยพ 

เวลาการ
อพยพ  

กรณ ี รูปแบบ
อพยพ 

เวลาการ
อพยพ  

กลุ่มที่ 1 บันไดหนีไฟใช้งานได้ตามปกติ (นาที) 
1.1 Staged 66.54 3.1 Normal 28.27 

1.2 Staged 31.59 

1.3 Staged 31.53 

1.4 Staged 67.07 3.2 Normal 28.39 

1.5 Staged 31.59 

1.6 Staged 31.59 

1.7 Staged 66.48 3.3 Normal 28.32 

1.8 Staged 32.35 

1.9 Staged 32.37 

1.10 Staged 67.11 3.4 Normal 28.31 

1.11 Staged 31.47 

1.12 Staged 32.10 

กลุ่มที่ 2 บันไดหนีไฟถูกปิด 1 ช่องทาง  (นาที) 
2.1 Staged 74.32 4.1 Normal 36.59 

2.2 Staged 39.58 

2.3 Staged 40.13 

2.4 Staged 75.10 4.2 Normal 36.49 

2.5 Staged 40.14 

2.6 Staged 40.59 

2.7 Staged 75.00 4.3 Normal 36.16 

2.8 Staged 40.21 

2.9 Staged 40.29 

2.10 Staged 74.45 4.4 Normal 36.49 

2.11 Staged 39.43 

2.12 Staged 40.02 
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จากตารางที่ 7 พบว่าในกรณีที่บันไดหนีไฟใช้งานได้
ตามปกติ การอพยพแบบปกติจะใช้เวลาในการอพยพเร็วกว่า
การอพยพแบบหน่วงเวลาในทุกกรณี และในกรณีที่หน่วง
เวลาการอพยพแบบ Delay1 (2,400 วินาที) ในกรณีที่ 1.1, 
1.4, 1.7, 1.10 จะใช้เวลาในการอพยพ 66.54, 67.07, 
66.48 และ 67.11 นาทีตามล าดับ ซึ่งใช้เวลาในการอพยพ
มากกว่าที่กฏหมายก าหนด  
 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการจ าลองการอพยพพบว่า การอพยพหนีไฟ
แบบปกติจะใช้เวลาในการอพยพเร็วกว่าการอพยพแบบ
หน่วงเวลาตามมาตรฐานในทุกกรณี ดังนั้น อาคารสูงจึง
สามารถติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ตามปกติโดยไม่ต้อง
ท าการหน่วงเวลาในการอพยพหนีไฟ  
 ผลจากการหน่วงเวลาการอพยพตามมาตรฐาน ในกรณี
ที่ 1.1, 1.4, 1.7, 1.10 พบว่าใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ
มากกว่าที่กฏหมายก าหนด ซึ่ งสามารถอ้างอิงได้จาก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงฉบับที่  33 
(2535) ในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องล าเลียง
บุคคลทั้งหมดภายในอาคารออกจากอาคารได้ภายในเวลา 1 
ชั่วโมง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการอพยพที่เร็วขึ้น 
อาจจะต้องท าการหน่วงเวลาในการอพยพลดลง ดังเช่นใน
กรณีที่ 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 จะพบว่า
หากลดเวลาในการหน่วงเวลาอพยพลง จะท าให้ใช้เวลา
อพยพคนได้เร็วขึ้นและไม่เกินตามที่กฏหมายก าหนด 
 เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจะพบว่าในกรณีที่ปิดบันไดหนีไฟ 
1 ช่องทางจะท าให้ใช้เวลาในการอพยพที่มากกว่าปกติ และ
เกิดการรอคิวขึ้นที่บันไดหนีไฟและทางออกเนื่องจากบันได
หนีไฟถูกลดประสิทธิภาพลง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้งานอาคาร ควรปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยดังนี้ 
 1. จัดท าระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
แผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย และต้องจัดท าวิธีปฏิบัติและขั้นตอน
ในการอพยพหนีไฟ  
 2. ก าหนดเส้นทางอพยพที่ชัดเจน โดยจัดท าป้ายและ
สัญลักษณ์เส้นทางหนีไฟ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้ง

อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ และต้องท าการสื่อสารให้กับผู้ใช้งาน
อาคารได้รับทราบ รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบเส้นทาง
หนีไฟให้พร้อมใช้งานเสมอ 
 3. ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อม
อพยพหนีไฟให้กับผู้ใช้งานอาคาร 
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Design   Methodology   Development in Furniture Part Manufacturing:   
A Case Study in Particle Board Furniture Manufacturer. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาวิธีการออกแบบช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์มีแบบของ
ผลิตภัณฑ์หลายประเภท หลายรุ่นและมีความหลากหลายของช้ินส่วน การออกแบบและการปรับตั้งเครื่องจักร ใน
กระบวนการผลิตมีการด าเนินการใหม่ทุกครั้งต้องใช้เวลามาก การด าเนินการปรับปรุงการออกแบบโดยหลักการการ
ออกแบบแบบมอดุล ซึ่งพิจารณาการใช้ช้ินส่วนร่วมกัน การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเพื่อการผลิต มีการปรับปรุง
การออกแบบโดยการจัดท าฐานข้อมูลช้ินส่วนมาตรฐาน และแบบผลิตภัณฑ์ มีการประยุกต์ใช้งานหลักการออกแบบใหม่ 
โดยเลือกตู้ลิ้นชักเป็นต้นแบบของการใช้ช้ินส่วนร่วมกัน หลังจากการพัฒนาการออกแบบแล้ว มีฐานข้อมูลแบบ ขั้นตอน
การออกแบบเป็นมาตรฐาน จากการเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบวิธีเดิมและวิธีใหม่ ผลปรากฏว่าเวลาการออกแบบ
ลดลงจากเดิมโดยเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
ค าหลัก  การออกแบบแบบมอดลุ ฐานข้อมูลแบบ ช้ินส่วนมาตรฐาน 
 
Abstract 
This Research concerns the modular design technique employed in furniture factory. Part variations 
cause undue setup times. The modular concept where different parts for different product models 
are regrouped fortuity common pats which can be used interchangeably across the models, these are 
known as standard or common parts, is initiated in the facility. To achieve this, the design process in 
carried out under the consideration of standard parts which can be refered to by the data base also 
originated by this research. In the initial stage, drawer cabinet line is chosen as an industry 
implementation. Sample products are taken where the result shows that the design lead time is 
reduced by one hour and fourty five minutes on the average. 
Keywords:  modular design, Drawing Part Data, Standard of Furniture Part 
 
1. บทน า 
  จากการ เก็บรวบรวมข้อมู ล เบื้ อ งต้ นพบว่ า
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษา เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งท า
ตามสั่งของลูกค้าเป็นเหตุท าให้มีหลายแบบหลายรุน่ โดยมีผล
ต่ อการออกแบบและการผลิ ต  ง านวิ จั ยนี้ จึ ง ศึ กษา
กระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงการออกแบบและการผลิตที่
ล่าช้า ลดเวลาในการออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพงานการ
ออกแบบช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ การพัฒนาวิธีการออกแบบ
ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์เป็นงานที่มีความหลากหลายในการใช้
งานผลิตภัณฑ์จากพาติเคิลบอร์ด จากการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลของโรงงานและการพัฒนาวิธีการออกแบบ
ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์พาทิ

เคิลบอร์ด สามารถปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการ
หาข้อมูลเพื่อการพัฒนาวิธีการออกแบบช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ 
น ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบช้ินส่วน ลดเวลาใน
การออกแบบและการผลิต 
 
2. กระบวนการผลิตและลักษณะปัญหา 
2.1 ผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิต 
 ผลิตภัณฑ์ของโรงงานคือเฟอร์นิเจอร์ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม คือ 
 1) ผลิตภัณฑ์ท าจากไม้อัดพาทิเคิลบอร์ด (Particle 
Board) 
 2) ผลิตภัณฑ์ท าจากไม้อัด 
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 การพัฒนาวิธีการออกแบบช้ินส่วนเฟอร์นิ เจอร์
กรณีศึกษานี้จะท าการพัฒนาวิธีการออกแบบออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากพาทิเคิลบอร์ดแบบสั่งผลิตเฉพาะส าหรับ
ส านักงานเพียงอย่างเดียว ผลิตภัณฑ์ท าจากไม้อัดพาทิเคิล 
(Particle Board) เช่น โต๊ะ ตู้เอกสารสูง ตู้เอกสารเตี้ย เตียง
เป็นต้น ช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. 
สั่งซื้อ  2. ผลิตเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  
 
 การวิเคราะห์แบบและออกแบบ โดยการวิเคราะห์แบบ
แล้วจึงท าการค านวณขนาดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของแต่
ละรุ่น รวมถึงช้ินส่วน โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบเพื่อช่วยใน
การออกแบบช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์โดยมีขั้นตอนการ
ออกแบบดังนี ้
 1) การรับค าสั่งซื้อ (Order) 
 2) การวิเคราะห์แบบและออกแบบ 
 3) การผลิต 
 4) การบรรจุภัณฑ์ 
 5) การจัดส่ง 
 6) การติดตั้ง 
 
ตารางที่ 1 กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์   
 
2.2 ลักษณะปัญหา 
 จากการที่ได้เข้าไปศึกษาวิธีการผลิตที่โรงงานผลิตเฟอร์
เจอร์พาติเคิลบอร์ดแห่งหนึ่งพบว่า 
    1) เฟอร์นิเจอร์เป็นแบบสั่งท า เป็นเหตุท าให้ผลิตภัณฑ์
มีหลายแบบหลายรุ่น 
 2) การออกแบบและการผลิตล่าช้า 
     3) ปริมาณการผลิตในปัจจุบันมีการผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ 
มีการเสียเวลาในการรองานเป็นบางส่วน 
3. การด าเนินการวิจัย  
การล าดับเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตาราง และสมการจะต้อง
เป็นเลขอาราบิค ทุกสมการจะต้องมีล าดับหมายเลขก ากับ
โดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวาตัวอย่างต่อไปนี ้

 กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ดังตารางที่ 1 หลังจาก
ออกแบบแล้วสั่งผลิตและเริ่มผลิตตั้งแต่การเบิกไม้ การผลิต
แต่ละกระบวนการต้องเขียนโปรแกรมค าสั่งผลิตของแต่ละ
เครื่องจักร เช่น การตัดไม้ เจาะรู ฯ 
 การวางผังโรงานและเครื่องจักร ดังรูปที่ 2 โรงงานวาง
ผังโรงงานตามกระบวนการผลิตหรือตามแผนกงานตามกลุ่ม
เครื่องจักร ประกอบด้วย คลังเก็บวัตถุดิบ เครื่องตัด เครื่อง
ติดขอบ เครื่องเจาะ คลังสินค้า ฯ 

 
รูปที่ 2 ผังโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

  
3. ลักษณะปัญหา 
 การพัฒนาวิธีการออกแบบช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์เป็นงาน
ที่มีความหลากหลายมากในการใช้งานผลิตภัณฑ์จากพาติเคิล
บอร์ด จากการที่ได้เข้าไปศึกษาวิธีการผลิตที่โรงงานผลิต
เฟอร์เจอร์พาติเคิลบอร์ดแห่งหนึ่งพบว่า 
    1) เฟอร์นิเจอร์เป็นแบบสั่งท า เป็นเหตุท าให้ผลิตภัณฑ์
มีหลายแบบหลายรุ่น 
 2) การออกแบบและการผลิตล่าช้า    
 3) ปริมาณการผลิตในปัจจุบันมีการผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ 
มีการเสียเวลาในการรองานเป็นบางส่วน 
 
4. การพัฒนาการออกแบบเพ่ือการผลิต  
4.1 การพัฒนาการออกแบบเพ่ือการผลิต (Design for 
Manufacture: DFM) เป็นกระบวนการซึ่งมุ่งเน้นไปที่
ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงรายละเอียดในการ
ออกแบบ จากการที่ ได้ศึกษาโรงงานผลิตเฟอร์นิ เจอร์ 
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(Particle Board) การพัฒนาการออกแบบเพื่อการผลิต  
ดังนี ้
 1) การออกแบบขั้นต้น 
 2) การหาความต้องการของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
 3) การออกแบบเพื่อการประกอบ 
 4) การออกแบบเพื่อการผลิต 
 5) การหาความเหมาะสมของการออกแบบขั้นต้น 
 
ตารางที่ 2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร ์(แบบเดิม) 

 
 
 การรับค าสั่งผลิตจากลูกค้าตัวอย่างนี้ ลูกค้าออกแบบ
และส่งแบบมาให้บางส่วน ดังนั้นโรงงานต้องออกแบบใหม่
บางส่วน ดังตารางที่ 2 เริ่มจากหัวหน้างานที่ตรวจสอบแบบ
ที่ลูกค้าได้น ามาให้บางส่วน ขั้นตอนท่ีสอง คือหัวหน้างานต้อง
ออกไปส ารวจพื้นที่หน้างานและท าการร่างแบบ ขั้นตอนที่
สาม คือการน าแบบผลิตที่ที่ลูกค้าและทางโรงงานได้
ออกแบบช้ินส่วน โดยการเขียนใหม่ ขั้นตอนที่สี่ คือการ
ตรวจสอบแบบช้ินส่วนที่เขียนใหม่โดยหัวหน้างาน เมื่อแบบ
เรียบร้อยแล้วก็ด าเนินการตรวจสอบวัตถุดิบช้ินส่วนและสั่ง
วัตถุดิบ 
 
4.2 การปรับปรุงการออกแบบ 
 การปรับปรุงการออกแบบ ด าเนินการวิ เคราะห์
กระบวนการออกแบบโดยหลักการออกแบบแบบมอดุล
(Modular Design) การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวอย่างใน
การอธิบาย การพัฒนากระบวนการผลิตและการปรังปรุงการ
ออกแบบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การวิ เคราะห์กระบวนการออกแบบหลังการ
พัฒนาการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการออกแบบ การ
ออกแบบในรูปแบบใหม่  โดยการสร้างฐานข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานและได้ก าหนดช้ินส่วนให้เป็นช้ินส่วนมาตรฐาน
(Component Standardization) และกลุ่มผลิตภัณฑ์
(Product Family) เพื่อง่ายต่อการออกแบบและยังส่งผลไป
ยังการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่รวดเร็วมากข้ึน 
 2) การเลือกผลิตภัณฑ์ การศึกษาและปรับปรุงการ

ออกแบบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ ในโรงงานกรณีศึกษาซึ่ งมี
ผลิตภัณฑ์หลายรุ่นและหลายประเภทดังนั้น งานวิจัยนี้จึง
เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ การเลือก
ผลิตภัณฑ์มีหลักเกณฑ์คือ ช้ินส่วนสามารถใช้ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ ดังนั้นจึงเลือก ตู้ลิ้นชัก เป็นช้ินส่วนที่ใช้
ร่วมกันได้ 
 3)  การออกแบบกรณีมีแบบสมบูรณ์ (กรณี 1) การ
ปรับปรุงการรับค าสั่งผลิตจากลกูค้ากรณีนี้ ลูกค้าออกแบบมา
ให้และส่งแบบมาให้ทั้งหมด ดังนั้นโรงงานไม่ต้องออกแบบ
ใหม่ ดังตารางที่ 3 เริ่มจากน าแบบผลิตที่ที่ลูกค้าสั่งมาน ามา
เลือกแบบในฐานข้อมูล ขั้นตอนท่ีสอง คือการตรวจสอบแบบ
ช้ินส่วนที่เลือกมาจากฐานข้อมูลโดยหัวหน้างาน เมื่อแบบ
เรียบร้อยแล้วก็ด าเนินการตรวจสอบวัตถุดิบช้ินส่วนและสั่ง
วัตถุดิบ การออกแบบสั่งผลิตในรูปแบบใหม่นี้ สามารถท าให้
ท างานได้เร็วข้ึน เปรียบเทียบได้จากเวลาการออกแบบผลิตตู้
ลิ้นชักเก็บเอกสาร (แบบก่อนการพัฒนา) ใช้เวลา 165 นาที
ต่อ 1 ช้ิน ซึ่งการออกแบบ (หลังการพัฒนา) สามารถใช้เวลา
ลดลงเหลือ 60 นาทีต่อ 1 ช้ิน การออกแบบ (หลังการ
พัฒนา) สามารถลดเวลาการออกแบบได้ 105 นาทีต่อตู้
ลิ้นชักเก็บเอกสาร 1 ช้ิน 
 4) การออกแบบกรณีมีแบบมาให้บางส่วน (กรณี 2)  
(การปรับปรุง)การรับค าสั่งผลิตจากลูกค้ากรณีนี้ ลูกค้า
ออกแบบมาให้และส่งแบบมาให้บางส่วน ดังนั้นโรงงานต้อง
ออกแบบใหม่บางส่วน ดังตารางที่ 4 เริ่มจากหัวหน้างานที่
ตรวจสอบแบบที่ลูกค้าน ามาบางส่วน ขั้นตอนที่สอง คือ
พนักงานต้องออกไปส ารวจพื้นที่ติดตั้งและท าการร่างแบบ 
ขั้นตอนท่ีสาม คือการน าแบบผลิตที่ลูกค้าและทางโรงงานได้
ออกแบบช้ินส่วน โดยการเลือกจากฐานข้อมูล ขั้นตอนที่สี่ 
คือการตรวจสอบแบบช้ินส่วนที่เขียนใหม่โดยหัวหน้างาน 
เมื่อแบบเรียบร้อยแล้วก็ด าเนินการตรวจสอบวัตถุดิบช้ินส่วน
และสั่ งวัตถุดิบ การออกแบบสั่ งผลิตในรูปแบบใหม่นี้ 
สามารถท าให้ท างานได้เร็วข้ึน เปรียบเทียบได้จากเวลาผลิตตู้
ลิ้นชักเก็บเอกสาร (แบบก่อนการพัฒนา) ใช้เวลา 405 นาที
ต่อ 1 ช้ิน ซึ่งการออกแบบ (หลังการพัฒนา) สามารถใช้เวลา
ลดลงเหลือ 300 นาทีต่อ 1 ช้ิน การออกแบบ (หลังการ
พัฒนา) สามารถลดเวลาการออกแบบได้ 105 นาทีต่อตู้
ลิ้นชักเก็บเอกสาร 1 ช้ิน 
 5) ฐานข้อมูลส าหรับการออกแบบ การออกแบบรูป
แบบเดิมไม่มีฐานข้อมูลและไม่ได้ก าหนดช้ินส่วนมาตาฐาน
งานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบฐานข้อมูล การก าหนดช้ินส่วนมาตา
ฐานและการออกแบบใบส่งผลิต 
      1. การก าหนดชิ้นส่วนมาตรฐาน การก าหนดช้ินส่วน
ให้ เป็น ช้ินส่วนมาตรฐานของโรงงานโดยบันทึกไว้ ใน
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ฐานข้อมูล เพื่อง่ายต่อการค้นหาสั่งผลิตและการบริหารคลัง
วัสดุ เช่น มือจับ สกรู บานพับ อุปกรณ์รางเลื่อน เป็นต้น 
 
ตารางที่ 3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร ์(กรณี 1)  (แบบปรับปรุง)  

 
 
ตารางที่ 3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร ์(กรณี 2)  (แบบปรับปรุง)  

 
  
  2. การออกแบบใบสั่งผลิต การผลิตเดิมไม่มีการสั่ง
ผลิตเป็นเอกสาร การออกแบบใบสั่งผลิตประกอบด้วย 3        
ส่วน คือ ส่วนหัว มีรายละเอียดประกอบด้วย เช่น ช่ือสินค้า 
วันเดือนปีที่ผลิต จ านวนที่สั่งผลิต   ช่ือลูกค้า วันที่ส่งของ , 
ส่วนรายการเป็นรายการช้ินส่วน เช่น รูปแบบ ขนาด จ านวน 
สีไม้ ช่ือโปรแกรมที่ใช้ ช่ืออุปกรณ์ จ านวน และ  ส่วนท้ายมี
ช่ือสินค้าและรูปภาพผลิตภัณฑ์ 
 
5. สรุป 
 จากการพัฒนาวิธีการออกแบบช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ตาม
หลักทฤษฎีวิธีการออกแบบแบบมอ-ดุล (Modular Design) 
ก็คือ หลักการใช้ช้ินส่วนร่วมกัน(Interchangeable Parts) ที่
เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการผลิตแบบเดิมและแบบ
ใหม่ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเพื่อการผลิต มีการ
ปรับปรุงการออกแบบโดยการจัดท าฐานข้อมูลช้ินส่วน
มาตรฐาน หลังจากการพัฒนาการออกแบบสมบูรณ์ มีการ
จัดท าฐานข้อมูลแบบ ขั้นตอนการออกแบบเป็นมาตรฐาน
และเวลาการออกแบบลดลงจากเดิมโดยเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 45 
นาที และสามารถลดจ านวนรุ่นผลิตภัณฑ์ ลดการจัดเก็บ ลด
การปรับตั้งเครื่องจักร และมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและหาเวลามาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายไฟส าเร็จรูป รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากการศึกษาขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการผลิตในกระบวนการผลิต
สายไฟส าเร็จรูป พบว่าเวลาปัจจุบันที่พนักงานใช้ในการผลิตสายไฟส าเร็จรูปมากกว่าเวลามาตรฐานที่โรงงานก าหนด 
สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาการรองาน เนื่องมาจากเวลาการท างานของแต่ละสถานีงานไม่เท่ากัน ซึ่งเวลาการท างานบาง
สถานีงานมากกว่าเวลาการท างานของสถานีงานอื่น ท าให้เกิดสภาวะคอขวด จึงได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
โดยใช้ 7 Wastes และแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ ECRS ผลการด าเนินงานภายหลังจากท าการปรับปรุงพบว่า สามารถ
ลดเวลาการผลิตในกระบวนการผลิตสายไฟส าเร็จรูป จากเดิมมีเวลาการผลิตเท่ากับ 470.47 นาที หลังจากการปรับปรุง
ท าให้ลดเวลาการผลิตเหลือ 292.53 นาที ซึ่งสามารถลดเวลาการผลิตได้ 177.94 นาที คิดเป็น 37.82% 
ค าหลัก  เวลามาตรฐาน หลักการ ECRS การปรับปรุง 
 
Abstract 
The objective of this research is to study the process and determine the standard time of the finished 
wires. In addition, the efficiency of a production process is improved. Based on the study of the 
production process and time study, the results show that the production time is more than the 
standard time. The main reason is the waiting time problem. Due to some work station use more time 
than the other work station that means the production process has the bottleneck. Seven wastes are 
used to find the causes of the problems and ECRS principle is used to solve the problem. The result 
shows that the standard time is decreased from 470.47 minutes to 292.53 minutes. The standard time 
can be reduced to 177.94 minutes or 37.82%. 
Keywords:  Standard time, ECRS principle, Improvement 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ เป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมาก 
บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิตสายไฟส าเร็จรูปและช้ินส่วน
อินทีเรียส าหรับยานยนต์เพื่อส่งให้บริษัทประกอบรถยนต์ 
โดยบริษัทกรณีศึกษาจะมีการรับวัสดุในการผลิตมาจาก
บริษัทประกอบรถยนต์เพื่อน ามาผลิตตามความต้องการของ
ลูกค้า เมื่อท าการผลิตครบตามค าสั่งซื้อ จะมีการส่งมอบแก่
ลกูค้าทันที โดยจะไม่มีการสต็อกสินค้าเก็บไว้ จากการศึกษา
เบื้องต้นพบว่า บริษัทกรณีศึกษามีปัญหาในการผลิตสายไฟ
รุ่น F48 ซึ่งพบว่ามีการใช้เวลาในการผลิตมากเกินกว่าเวลา
มาตรฐานที่บริษัทก าหนด ท าให้บางครั้งมีการส่งมอบสินค้า
ล่าช้ากว่าก าหนด ดังนั้นงานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ขั้นตอนและหาเวลามาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายไฟ
ส าเร็จรูป รวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษา
เวลามาตรฐาน และหลักการ ECRS  
2.1 การศึกษาเวลามาตรฐาน 
 การศึกษาเวลามาตรฐานในงานวิจัยนี้จะใช้การศึกษา
เวลาโดยตรง ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ เลือกงานที่มีปัญหา 
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานออกเป็นงานย่อย จับเวลา
และบันทึกเวลา ก าหนดจ านวนวัฎจักรที่จะใช้จับเวลาโดยใช้
ตาราง Maytag ในการค านวณหารอบเวลาการท างานที่
แท้จริง ประเมินอัตราการท างาน หลังจากนั้นค านวณหาเวลา
ปกติ โดยใช้สมการที่ (1) 
 
              ̅                                      (1) 
 
 จากนั้นก าหนดร้อยละของเวลาเผื่อ (AF) เพื่อน ามา
ค านวณหาเวลามาตรฐาน โดยใช้สูตรดังสมการที่ (2)  
 
                            (  

   

   
)      (2) 

 
2.2 หลักการ ECRS 
 หลักการ ECRS เป็นหลักการง่าย ๆ เพื่อช่วยในส่วน
ของการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย  
 การก าจัด (Eliminate) เป็นการก าจัดงานที่ท าให้เกิด
ความสูญเปล่าในกระบวนการ โดยพยายามหางานที่ไม่
จ าเป็นและท าการตัดออกจากกระบวนการ 

 การรวมกัน (Combine) เป็นการรวมขั้นตอนการ
ท างานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้การผลิตเร็วขึ้นและลดการ
เคลื่อนที่ระหว่างข้ันตอน 
 การจัดใหม่ (Rearrange) เป็นการจัดล าดับขั้นตอนการ
ท างานใหม่ เพื่อลดการเคลื่อนที่ท่ีไม่จ าเป็น หรือการรอคอย 
 การท าให้ง่าย (Simplify) เป็นการปรับปรุงการท างาน
ให้ง่ายและสะดวกขึ้น 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีกล่าวถึงในที่น้ีเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น 
 เกรียงไกร และคณะ (2559) ได้ศึกษาเวลามาตรฐาน
และการปรับปรุงกระบวนการม้วนถุง กรณีศึกษา บริษัทผลิต
อาหารสัตว์ โดยใช้การศึกษาเวลาโดยตรง พร้อมทั้งใช้หลัก 
ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการ เกียรติศักดิ์ และคณะ 
(2559) ศึกษาเวลามาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการเบิก-
จ่ายสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด โดยใช้การรวม
ขั้นตอนการท างาน ซึ่งสามารถลดเวลาการท างานลงร้อยละ 
17 ธนพร และนันทกฤษณ์ (2559) ได้ปรับปรุงการท างานใน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยใช้หลัก ECRS ร่วมกับการจัด
สมดุลสายการผลิต ซึ่งท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 12,869.4 
บาทต่อวัน รัตน์ชฎาพร และณรงฤทธิ์ (2559) ได้ศึกษาเวลา
มาตรฐานในการท างานของพนักงานมีครรภ์ กรณีศึกษา
บริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งประยุกต์ใช้หลัก 
ECRS เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โรสมารินทร์ และคณะ 
(2559)  ได้ปรับปรุ งกระบวนการประกอบการผลิต
เครื่องปรับอากาศ โดยใช้เทคนิคของการศึกษางาน สามารถ
ลดรอบเวลาการผลิตได้ 3.09% สมประสงค์ และพีรเดช 
(2559) ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการประกอบช้ินส่วนล า โพงขนาดเล็ก  โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และ
เทคนิค ECRS สามารถลดเวลาลงได้ 28.43%  
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3. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 ขั้นตอนการท างาน เริ่มจากศึกษากระบวนการผลิต
สายไฟส าเร็จรูป และแบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็นงาน
ย่อย จากนั้นท าการศึกษาเวลามาตรฐานโดยใช้เทคนิคของ
การศึกษาเวลาโดยตรง โดยเริ่มจากจับเวลาแต่ละงานย่อย 
งานละ 10 ครั้ง จากนั้นจึงค านวณหาจ านวนครั้งของการจับ
เวลาที่เหมาะสม แล้วน ามาจับเวลา พร้อมทั้งประเมินอัตรา
การท างาน โดยการก าหนดเวลาเผื่อทางบริษัทกรณีศึกษา
ก าหนดเท่ากับ 16% จากนั้นจึงค านวณเวลามาตรฐาน พร้อม
ทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาสาเหตุ น าเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงโดยใช้หลัก ECRS น าแนวทางที่ได้รับการ
อนุมัติจากทางบริษัทกรณีศึกษาไปปฏิบัติเป็นเวลา 1 เดือน 
จากนั้นจึงหาเวลามาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบผลของเวลาก่อน
และหลังการปรับปรุง 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตสายไฟส าเร็จรูป รุ่น F48 
 ขั้นตอนกระบวนการผลิตสายไฟ สามารถแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 กระบวนการผลิตสายไฟ 
ล าดับงาน รายละเอียด 

1 หยิบคอนเนคเตอร์เพื่อเตรียมต่อกับสายไฟ 
2 อุดดัมมี่ 
3 ดึงสายไฟลงมาจากโรล 
4 เสียบคอนเนคเตอร์เข้ากับสายไฟ 
5 ใส่สายไฟใน Grommet 
6 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 1 (ต าแหน่งที่1) 
7 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 1 (ต าแหน่งที่2) 
8 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 2 (ต าแหน่งที่1) 
9 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 2 (ต าแหน่งที่2) 
10 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 3 (ต าแหน่งที่1) 
11 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 3 (ต าแหน่งที่2) 
12 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 3 (ต าแหน่งที่3) 
13 ติดคอร์คเทป 
14 เช่ือมติดสายไฟด้วยอัลตราโซนิค 
15 หยิบและลอกกระดาษกาวออกจากแผ่นกาวกันน้ ารั่ว 
16 พันแผ่นกาวกันน้ ารั่วรอบสายไฟ 
17 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน  station 4 (ต าแหน่งที่1) 
18 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน  station 4 (ต าแหน่งที่2) 
19 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน  station 5 
20 ติดคลิปเข้ากับสายไฟ 
21 เช็คคลิปที่ติดบนสายไฟให้แน่น 
22 ตรวจสอบ 
23 เดินไปหยิบแฮงค์เก็บสายไฟ 
24 เก็บสายบนแฮงค์ 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่ากระบวนการผลิตสายไฟส าเร็จรูป
รุ่น F48 สามารถแบ่งงานย่อยได้ทั้งหมด 24 กระบวนการ 
 
4.2 เวลามาตรฐานปัจจุบันในกระบวนการผลิตสายไฟ
ส าเร็จรูป รุ่น F48 
 หลังจากแบ่งงานออกเป็นงานย่อยแล้ว จับเวลาแต่ละ
งานย่อยงานละ 10 ครั้ง จากนั้นจึงค านวณหาจ านวนครั้งของ
การจับเวลาที่เหมาะสม แล้วน ามาจับเวลา พร้อมทั้งประเมิน
อัตราการท างาน โดยบริษัทกรณีศึกษาร่วมกับผู้ศึกษาได้
ประเมินอัตราการท างานเท่ากับ 95% และเวลาเผื่อเท่ากับ 
16% ผลการศึกษาดังตารางท่ี 2 
 
  

ศึกษากระบวนการผลติสายไฟส าเร็จรูป 
 

น าแนวทางไปปฏิบัติ และเก็บข้อมลูเพื่อ
เปรียบเทยีบเวลาการท างานก่อนและหลัง

การปรับปรุง 

แบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็นงานย่อย 

หาเวลามาตรฐานของแต่ละงานยอ่ย 

วิเคราะหป์ัญหา หาสาเหตุพร้อมทัง้น าเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง 
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ตารางที่ 2 เวลามาตรฐานปัจจบุันที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายไฟฟา้ 
(หน่วย : นาที) 
ล าดับ
งาน 

รายละเอียด 
เวลา

มาตรฐาน 
1 หยิบคอนเนคเตอร์เพื่อเตรียมต่อกับสายไฟ 0.54 
2 อุดดัมมี่ 5.05 
3 ดึงสายไฟลงมาจากโรล 8.42 
4 เสียบคอนเนคเตอร์เข้ากับสายไฟ 2.79 
5 ใส่สายไฟใน Grommet 1.92 
6 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 1 (ต าแหน่งที่1) 38.34 
7 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 1 (ต าแหน่งที่2) 14.00 
8 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 2 (ต าแหน่งที่1) 39.66 
9 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 2 (ต าแหน่งที่2) 35.23 

10 
พันเทปสายไฟเข้าดว้ยกัน station 3 
(ต าแหน่งที่1) 

54.51 

11 
พันเทปสายไฟเข้าดว้ยกัน station 3 
(ต าแหน่งที่2) 

43.33 

12 
พันเทปสายไฟเข้าดว้ยกัน station 3 
(ต าแหน่งที่3) 

38.71 

13 ติดคอร์คเทป 2.23 
14 เช่ือมติดสายไฟด้วยอัลตราโซนิค 5.83 

15 
หยิบและลอกกระดาษกาวออกจากแผ่นกาว
กันน้ ารั่ว 

0.51 

16 พันแผ่นกาวกันน้ ารั่วรอบสายไฟ 3.03 

17 
พันเทปสายไฟเข้าดว้ยกัน  station 4 
(ต าแหน่งที่1) 

45.08 

18 
พันเทปสายไฟเข้าดว้ยกัน  station 4 
(ต าแหน่งที่2) 

46.18 

19 พันเทปสายไฟเข้าดว้ยกัน  station 5 54.61 
20 ติดคลิปเข้ากับสายไฟ 10.97 
21 เช็คคลิปที่ติดบนสายไฟให้แน่น 6.41 
22 ตรวจสอบ 6.48 
23 เดินไปหยิบแฮงค์เก็บสายไฟ 2.23 
24 เก็บสายบนแฮงค์ 4.41 

รวมเวลาทั้งหมดในกระบวนการผลิต 470.47 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าเวลามาตรฐานท่ีใช้ใน
กระบวนการผลติปัจจุบันเท่ากับ 470.47 นาที ซึ่งเวลา
มาตรฐานที่บริษัทก าหนดคือ 390.80 นาที ซึ่งหมายถึงใช้
เวลาเกินมา 79.67 นาที หรือ 20.38% 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการปรับปรุง 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพบว่า เวลาการ
ท างานในกระบวนการผลิตสายไฟส าเร็จรูป รุ่น F48 มีเวลา
การท างานที่มากเกินไป จึงได้พิจารณาหาสาเหตุของปัญหา
โดยใช้แผนผังก้างปลาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่ง
อาศัยการระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พบสาเหตุของปัญหา

ดังแสดงในรูปที่ 2 
 ด้วยหลักความสูญเปล่า 7 ประการ (7 wastes) พบ
ความสูญเปล่าเนื่องมาจากการรอคอย (Waiting) แก้ไข
ปัญหาโดยการใช้หลักการจัดใหม่ (Rearrange) ซึ่งเป็น
หลักการในการแก้ปัญหามาจากหลักการลดความสูญเปล่า
ด้วยหลักการ ECRS โดยจะท าการจัดจ านวนพนักงานให้
เหมาะสมกับงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อลดเวลาการรอคอย
งานของพนักงานอันเนื่องมาจากงานในบางขั้นตอนมีการ
ท างานท่ีเยอะและซับซ้อน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 จ านวนพนกังานแต่ละขั้นตอนก่อนและหลังการปรับปรุง 
ล าดับ
งาน รายละเอียด ก่อน 

(คน) 
หลัง 
(คน) 

1 หยิบคอนเนคเตอร์ เพื่อเตรียมต่อกับ
สายไฟ 1 

1 
2 อุดดัมมี่ 
3 ดึงสายไฟลงมาจากโรล 

1 4 เสียบคอนเนคเตอร์เข้ากับสายไฟ 
5 ใส่สายไฟใน Grommet 
6 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 1 (ต าแหน่ง1) 

1 2 
7 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 1 (ต าแหน่ง2) 
8 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 2 (ต าแหน่ง1) 

1 2 
9 Lay-Out สายไฟลงบอร์ด 2 (ต าแหน่ง2) 

10 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 3 
(ต าแหน่งที่1) 

1 2 
11 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 3 

(ต าแหน่งที่2) 

12 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 3 
(ต าแหน่งที่3) 1 1 

13 ติดคอร์คเทป 1 

1 
14 เช่ือมติดสายไฟด้วยอัลตราโซนิค 1 

15 หยิบและลอกกระดาษกาวออกจากแผ่น
กาวกันน้ ารั่ว 1 

16 พันแผ่นกาวกันน้ ารั่วรอบสายไฟ 1 

17 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 4 
(ต าแหน่งที่1) 

1 2 
18 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 4 

(ต าแหน่งที่2) 
19 พันเทปสายไฟเข้าด้วยกัน station 5 1 2 
20 ติดคลิปเข้ากับสายไฟ 1 

1 
21 เช็คคลิปที่ติดบนสายไฟให้แน่น 1 
22 ตรวจสอบ 1 1 
23 เดินไปหยิบแฮงค์เก็บสายไฟ 

1 1 
24 เก็บสายบนแฮงค์ 

รวม 16 16 
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รูปที่ 2 แผนผังก้างปลาปัญหาเวลาการท างานเกินมาตรฐาน 

 
4.4 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังปรับปรุง 
 หลังจากที่น าแนวทางที่น าเสนอไปปรับปรุงแล้วเป็น
เวลา 1 เดือนได้เก็บข้อมูลเวลา เพื่อมาด าเนินการหาเวลา
มาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานก่อนการ
ปรับปรุง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 
 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและ
หาเวลามาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายไฟส าเร็จรูป 
รวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
จากการศึกษากระบวนการผลิตสายไฟพบว่า เกิดปัญหาการ
รอคอยงานบางสถานีงาน มีขั้นตอนการท างานที่เป็นคอขวด 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน ส่งผลให้มีเวลามาตรฐาน
ในการท างานมากกว่าเวลามาตรฐานที่ทางบริษัทก าหนด จึง
ได้น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้
หลักการ ECRS หลังการปรับปรุงพบว่าเวลามาตรฐานลดลง 
177.94 นาที คิดเป็น 37.82% 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเวลามาตรฐานก่อนและหลังการปรับปรุง 
(หน่วย : นาที) 
ล าดับ
งาน 

เวลามาตรฐาน 
ก่อนปรับปรุง 

เวลามาตรฐาน
หลังปรับปรุง 

ผลต่าง 
(ก่อน-หลัง) 

1 0.54 0.56 -0.02 
2 5.05 4.52 0.53 
3 8.42 9.31 -0.89 
4 2.79 4.77 -1.98 
5 1.92 2.18 -0.26 
6 38.34 21.84 16.5 
7 14 7.91 6.09 
8 39.66 19.95 19.71 
9 35.23 16.63 18.6 
10 54.51 29.43 25.08 
11 43.33 22.12 21.21 
12 38.71 38.27 0.44 
13 2.23 1.94 0.29 
14 5.83 6.30 -0.47 
15 0.51 0.35 0.16 
16 3.03 3.77 -0.74 
17 45.08 24.91 20.17 
18 46.18 22.94 23.24 
19 54.61 26.90 27.71 
20 10.97 11.58 -0.61 
21 6.41 3.70 2.71 
22 6.48 6.22 0.26 
23 2.23 2.10 0.13 
24 4.41 4.33 0.08 
รวม 470.47 292.53 177.94 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรอบเวลาการท างานในกระบวนการประกอบเครื่องปรับอากาศ โดยใช้เทคนิคการศึกษา
การท างาน ได้ท าการศึกษากระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศในโรงงานกรณีศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความต้องการในการลด
รอบเวลาการท างาน จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า สายการประกอบควรมีการปรับปรุงในด้านการลดความสูญเปล่า
ในการท างานและการจัดสมดุลสายการผลติ ได้ท าการแก้ปัญหาโดยการปรับปรงุสถานท่ีท างานให้พนักงานสามารถท างาน
ได้สะดวกขึ้นเพื่อลดระยะทางการท างานให้สั้นลง และการจัดล าดับงานย่อยให้สถานีงานใหม่เพื่อจัดสมดุลการผลิต ท าให้
สามารถลดเวลาการท างานรวมในสถานีงานย่อยลงได้ 2.58% ซึ่งส่งผลให้รอบเวลาการท างานของสายการประกอบลดลง 
2.01%  
ค าหลัก  รอบเวลาการท างาน การศึกษาการท างาน การจัดสมดุลการผลิต เครื่องปรับอากาศ 
 
Abstract 
The research was aimed to reduce cycle time of the air conditioning assembly line by using work 
study technique. This study was focused in air condition product. The case study needed to reduce 
the assembly line cycle time. From the primary study, the researchers was found that the assembly 
line should be improved in terms of wastes and line balancing. After improvement by relocated the 
work stations to reduced working distances and rearranged the sequence of works, the results was 
shown that the total time of substations was reduced 2.58%. Finally, the assembly line cycle time 
was reduced 2.01%.  
Keywords:  Cycle time, Work study, Line balancing, Air conditioner   

 
1. บทน า 
 ธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จาก
การที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งพยายามจะยกระดับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อความอยู่รอด
ของธุรกิจอุตสาหกรรมของตน และน าหน้าคู่แข่งในตลาด
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การแข่งขันมักขึ้นอยู่กับความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมิใช่
เพียงแค่มุ่งเน้นในด้านการผลิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยัง
ต้องค านึงถึงปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิต เวลาใน
ก า ร ส่ ง ม อ บ สิ น ค้ า  คุ ณ ภ า พ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  เ ป็ น ต้ น
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมอีก

ประเภทหนึ่งที่มีความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการปรับตั วฟื้นขึ้นจาก
ผลกระทบของอุทกภัยของประเทศ และได้รับแรงสนับสนุน
จากการขย ายตั ว กา รส่ ง ออก เ ครื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ไ ปยั ง
สหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศ รายงานของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า 
มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบไทยปี 2560 มีมูลค่า  51,350.9 ล้านบาท จัด
อยู่ในล าดับที่ 10 ของประเทศ โดยมีอัตราการขยายตัว 
5.69% จากปี 2559 [1] 
 บริษัทที่คณะผู้จัดท าได้ใช้เป็นกรณีศึกษา คือ โรงงาน
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อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ บริษัทมีนโยบายด้านการ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความต้องการลดรอบเวลาการผลิตให้
ได้ตามเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้น ทางคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท างานวิจัยนี้ขึ้นเพื่อท าการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดรอบเวลาการท างาน โดย
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและท าการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดรอบเวลาการ
ท างาน 
1.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษางานและเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนสายการ
ประกอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม AC030 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การจัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) หมายถึง 
การออกแบบการไหลของระบบการผลิต เพื่อให้เกิดการไหล
ของงานท่ีราบรื่นและเกิดสมดุล หากเวลาที่ใช้ในการผลิตของ
แต่ละสถานีไม่เท่ากันแล้ว อัตราการผลิตสินค้านั้นจะถูก
ก าหนดโดยเวลาการท างานของสถานีงานที่ใช้เวลามากที่สุด 
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียอัตราการผลิต การว่างงาน หรือเกิด
การรอคอยของวัตถุดิบ การจัดสมดุลสายการผลิตเป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านการวิเคราะห์กระบวนการและ
การศึกษาเวลา (Time study) ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อที่
ศึกษาและท าความเข้าใจสายการผลิต เพื่อน ามาออกแบบ
และจัดวางล าดับงานเพื่อให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น [2] 
 ไคเซ็น (Kaizen) เป็นแนวคิดของการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเน้นในความมีส่วนร่วมของทุกคนเป็น
หลัก และเช่ือในปริมาณของสิ่งที่ท าการปรับปรุงมากกว่าผล
ที่ได้จากการปรับปรุง คือ เน้นการปรับปรุงหลายๆ สิ่งท า
ปริมาณมากๆ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่
ถ้าท าไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องมันจะกลายเป็นผลปรับปรุงที่
ยิ่งใหญ่ในอนาคต การท ากิจกรรมไคเซ็นอาจเป็นกลุ่มหรือ
เดี่ยวก็ ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ท า ผลจากการท าไคเซ็นไม่
จ าเป็นต้องวัดเป็นตัวเงินได้เท่านั้น เช่น ระยะทางขนย้าย
ลดลง รอบเวลาการผลิตลดลง ผลิตภาพเพิ่มขึ้น ใช้พื้นที่
น้อยลง งานออกดีขึ้น งานระหว่างผลิตลดลง คุณภาพดีขึ้น 
กระบวนการผลิตสั้นลง ใช้เวลาการตั้งเครื่องจักรลดลง เพิ่ม
ความปลอดภัย และขวัญก าลังใจดีขึ้น เป็นต้น [3] 
 ไดอะแกรมเหตุและผล หรือแผนผังก้างปลาเป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณา

สาเหตุ (Cause) ที่มีผล (Effect) โดยตรงกับปัญหาที่สนใจ
ศึกษา ข้ันตอนการสร้างแผนภาพก้างปลามักเริ่มต้นจาก การ
ระดมความคิด (Brainstorming) การระบุสาเหตุหลัก การ
ระบุสาเหตุย่อยทั้งหมด การเขียนโครางสร้างความสัมพันธ์ 
และ ประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป [4-5] 
 สุวัฒน์ วชิรวิทยากุล (2549) ท าการศึกษาการเพิ่ม
ผลผลิตของสายการประกอบเครื่องปรับอากาศในส่วนของชุด 
Outdoor unit พบว่า เกิดเวลาสูญเปล่าและความไม่สมดุล
ในสายการผลิต จึงท าการปรับปรุงด้วยการออกแบบ Jig ใหม่ 
อุปกรณ์ควบคุมวาล์ว อุปกรณ์ยิงสกรูและลดความยาวสายไฟ
ให้สะดวกต่อการใช้งาน แล้วท าการจัดสมดุลสายการ
ประกอบโดยใช้เทคนิค Ranked positional weight จาก
การปรับปรุง สามารถเพิ่มผลผลิตต่อวันได้ร้อยละ 10.44 ท า
ให้เวลามาตรฐานในการท างานลดลงร้อยละ 4.96 และมี
ประสิทธิภาพของสายการประกอบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87.2 
สามารถลดจ านวนสถานีงานจาก 24 สถานีเป็น 20 สถาน ีซึ่ง
ท าให้สามารถลดคนงานได้ 4 คน ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
203,305.18 บาทต่อปี [6] 
 
3. วิธีการด าเนินงาน  
3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศช้ันน า 
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขตจังหวัดชลบุรีมีการน าระบบ
การบริหารและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อผลิตคอมเพรสเซอร์ 
เครื่องปรับอากาศส าหรับที่พักอาศัย และเครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ส าหรับการพาณิชย์ บริษัทมีระบบการผลิตแบบ
ผสมผสาน ส่วนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาท าการประกอบผลิตภัณฑ์ 
Outdoor unit ซึ่งเป็นส่วนของเครื่องปรับอากาศส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร มีพนักงานในสายการประกอบจ านวน 
26 คน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แสดงดังรูปที่ 1 และปริมาณการ
ผลิตเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นแสดงดังตารางที่ 1 โดย
ผลิตภัณฑ์รุ่น AC030 มีปริมาณความต้องการสูงสุด บริษัทจึง
ประสงค์ใหป้รับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนนี้เป็นอันดับแรก 
 
 

  
รูปที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
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3.2 กระบวนท างานปัจจุบัน 
 กระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ Outdoor unit
ประกอบด้วย 20 ขั้นตอน เริ่มต้นจากการประกอบท่อ, การ
เชื่อม #1, ประกอบแผงระบายความร้อน, ประกอบมอเตอร์, 
การเช่ือม #2, ตรวจสอบความดัน #1, ตรวจสอบรอยรั่ว #1, 
ประกอบแผงวงจร, ตรวจสอบความดัน #2, ชาร์จน้ ายาแอร์ 
#1, ตรวจสอบรอยรั่ว #2, การประกอบโครง #1,  ท ด ส อ บ
ระบบวงจร, ทดสอบการท างาน, ชาร์จน้ ายาแอร์  #2, 
ตรวจสอบ #1, การประกอบโครง #2, ติดป้ายสัญลักษณ์, 
ตรวจสอบ #2 และการบรรจุ 
 

ตารางที่ 1 แผนการผลิตประจ าเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 

เดือน 
ปริมาณความต้องการ (หน่วย) 

รวม 
AC010 AC020 AC030 AC040 AC050 

ส.ค. 1,895 2,133 5,603 968 1,045 11,644 

ก.ย. 2,339 2,432 4,230 2,294 1,004 12,299 

ต.ค. 3,152 2,054 2,794 2,272 678 10,950 

พ.ย. 416 2,500 4,111 2,736 824 10,587 

รวม 7,802 9,119 16,738 8,270 3,551 45,480 
สัดส่วน 

(%) 17.16 20.05 36.8 * 18.18 7.81 100 

 จากการศึกษางานและเก็บข้อมูลเวลาในการท างาน
ของแต่ละสถานีงาน และท าการค านวณหาจ านวนรอบใน
การจับเวลา [7]  โดยใช้สมการดังนี้ 

 ส าหรับกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า 30 ข้อมูล 

              (1) 

                   (2) 

ส าหรับกรณีที่มีข้อมูลน้อยกว่า 30 ข้อมูล 

               (3) 

 ผลการค านวณพบว่า จ านวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมามี
จ านวนเพียงพอส าหรับความเชื่อมั่น 95% จึงได้น าไปค านวณ
ค่าเวลาการท างานเฉลี่ยของแต่ละสถานีและค านวณเป็นเวลา
ปกติ (Normal time) ด้วยสมการที่ 4 โดยก าหนดค่าก าหนด
ค่าปรับอัตราความเร็ว (Rating factor) ให้มีค่า 100% 
เนื่องจากพนักงานมีการท างานในระดับปกติ  

    เวลาปกติ = เวลาตัวแทน x ค่าปรับอัตราความเร็ว  (4) 

 ข้อมูลเวลาปกติของแต่ละสถานีแสดงได้ดังตารางที่ 2 
โดยสถานีงานที่18 ใช้เวลาการท างานนานที่สุด คือ 78.70 
วินาที และรอบเวลาการท างานรวมของสายการประกอบมี
ค่า  1,285.77 วินาที 
 

 ตารางที่ 2 เวลาปกติของการผลิต (ก่อนปรับปรุง) 
สถานีงานที่ เวลาปกติ (วินาที) 

1. ประกอบท่อ 48.73 
2. เช่ือม #1 64.60 
3. ประกอบแผงระบายความร้อน 66.30 
4. ประกอบมอเตอร ์ 58.40 
5. เช่ือม #2 68.75 
6. ตรวจสอบความดัน #1 * 71.57 
7. ตรวจสอบรอยรัว่ #1 67.86 
8. ประกอบแผงวงจร 61.38 
9. ตรวจสอบความดัน #2 66.84 
10. ชาร์จน้ ายาแอร์ #1 37.75 
11. ตรวจสอบรอยรัว่ #2 69.75 
12. การประกอบโครง #1 * 70.10 
13. ทดสอบระบบวงจร 51.38 
14. ทดสอบการท างาน 60.44 
15. ชาร์จน้ ายาแอร์ #2 * 77.12 
16. ตรวจสอบ #1 68.68 
17. การประกอบโครง #2 52.52 
18. ติดป้ายสัญลักษณ์ * 78.70 
19. ตรวจสอบ #2 68.80 
20. บรรจุ * 76.10 

รวม 1,285.77 
  
 จากนั้นท าการประเมินประสิทธิภาพของการผลิต
ปัจจุบันได้ตามสมการที่ 5 ดังนี ้
 
  ประสิทธิภาพการผลิต =    Total time * 100          (5) 
                            Total station number * Max time 

        =  1,285.77 x 100%  =  81.69%  
                                     20 x 78.7 

 เนื่องจากบริษัทได้ก าหนดมาตรฐานการผลิตของแต่ละ
สถานีงานไว้ที่  70 วินาที/ ช้ิน จึงได้น าค่ามาตรฐานไป
เปรียบเทียบกับเวลาปกติของแต่ละสถานีงาน พบว่า 5 สถานี
งานท่ีอยู่เกณฑ์มีเวลาการท างานสูงเกินกว่ามาตรฐานที่บริษัท
ก าหนด ได้แก่ สถานีงานที่ 6, 12, 15, 18 และ 20 โดย
สถานทีี่มีเวลาในการท างานสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ สถานีที่ 
18 (ติดป้ายสัญลักษณ์) สถานีที่ 15 (ชาร์จน้ ายาแอร์ #2) 
และ สถานีท่ี 20 (บรรจุ) ตามล าดับ จึงได้ท าการศึกษางานที่
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แผนกดังกล่าวเพิ่มเติม ด้วยการศึกษารายละเอียดงานย่อย
และเก็บข้อมูลเวลางานย่อยของสถานีดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์
หาวิธีการปรับปรุงต่อไป 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษางานย่อยจึงได้ท าการสร้างไดอะแกรมเหตุ
และผล (Cause and effect diagram) ดังรูปที่ 2 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 2 ไดอะแกรมเหตุและผลของสถานีงานที่เป้าหมาย 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ไดอะแกรมเหตุและผลและ
ระดมความคิดกับตัวแทนของฝ่ายผลิตของสถานีงานที่ควร
ปรับปรุง ส าหรับสถานีงานที่ 6 (ตรวจสอบความดัน #1) 
และสถานีงานท่ี 15 (ชาร์จน้ ายาแอร์ #2) บริษัทเห็นว่ายังไม่
ควรทดลองปรับปรุงวิธีการท างานเนื่องจากการท างานส่วน
ใหญ่เป็นการท างานของเครื่องจักร จึงได้ข้อสรุปแนวทางการ
แก้ไขท่ีสามารถปรับปรุงได้แสดงดังตารางที่ 3 

4.1 การจัด Lay out ใหม่ของสถานีงานท่ี 12 (การประกอบ
โครง #1)  
 ต าแหน่งที่พนักงานยืนประกอบงานก่อนปรับปรุง (รูปที่ 
3) มีความยาว 4.5 ม. พนักงานจะกลับตัวเดินไปหยิบ
ตะแกรงในทุกรอบการท างาน ได้ท าการปรับปรุงโดยการ
ออกแบบช้ันวางและจัดต าแหน่งการแขวนตะแกรงใหม่ (รูปที่ 
4) ท าให้สามารถลดระยะการเดินของพนักงานจาก 1.5 ม. 

เป็น 0.5 ม. ส่งผลให้เวลาเฉลี่ยในการเดินไปหยิบช้ินงาน
ลดลงจาก 6.10 วินาที เป็น 3.90 วินาที คิดเป็น 63.93% 
 

ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการปรับปรุงงาน 
สถานี
งานที่ 

ปัญหาในสภาพปัจจุบัน  แนวทางการแก้ไข 

12 จุดปฏิบัติงานอยู่ห่างจากจุด
หยิบชิ้นส่วน 

จัดท า Lay out ใหม่ 
เพื่อลดระยะหา่งระหวา่ง
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

18 ขั้นตอนการท างานซับซ้อนวก
ไปวนมา 

จัดล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหม่ และลด
งานย่อย 

20 จุดปฏิบัติงานอยู่ห่างจากจุด
หยิบชิ้นส่วน 

จัดท า Lay out ใหม่ 
เพื่อลดระยะหา่งระหวา่ง
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนซับซ้อนวกไปวนมา จัดล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหม ่

 

 
รูปที่ 3 การจัด Lay out ของสถานีงานที่ 12 (ก่อนปรับปรุง) 

 

รูปที่ 4 การจัด Lay out ของสถานีงานที่ 12 (หลังปรับปรุง) 
 
4.2 จัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่และลดงานย่อยของ
สถานีงานท่ี 18 (ติดป้ายสัญลักษณ์)  
 พนักงานมีการเดินกลับไปกลับมาสลับกันระหว่างการ
หยิบและการติดป้ายสัญลักษณ์ จากการวิเคราะห์ล าดับและ
ประเภทของงาน ท าให้สามารถจัดล าดับการท างานใหม่ได้ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 ผลลัพธ์จากการจัดล าดับงาน
ใหม่ท าให้รอบเวลาการท างานลดลงจาก 78.70 วินาที เป็น 
76.70 วินาที ซึ่งยังเกินว่าเป้าหมายที่บริษัทต้องการ ผู้วิจัยจึง
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ได้วิเคราะห์งานย่อยและหารือกับผู้ควบคุมงานเพิ่ม พบว่า
สถานี Support ที่อยู่นอกสายการประกอบ ยังสามารถ
รับภาระงานเพิ่มได้ จึงเสนอให้ย้ายงานย่อย 1 งาน (งานติด
สติ๊กเกอร์จุดที่ 1) ออกไปยังสถานี Support (รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 5) การปรับปรุงนี้ส่งผลให้สามารถลดเวลา
การท างานจากเดิมรวมของสถานีที่18 จาก 78.70 วินาที 
เป็น 60.20 วินาที คิดเป็น 23.51% ส าหรับสถานี Support 
มีรอบเวลาการท างานเพิ่มขึ้นจาก 53.54 วินาที เป็น 69.24 
วินาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับได้ 

ตารางที่ 4 การจัดล าดับงานของสถานีงานที่ 18 (ติดป้ายสัญลักษณ)์ 
ก่อนและหลังการปรับปรุง 

 

ตารางที่ 5 การย้ายงานย่อยของสถานีงานที่ 18 (ติดป้ายสัญลักษณ)์ 
ก่อนและหลังการปรับปรุง 

 

4.3 การจัด Lay out ใหม่ และจัดล าดับขั้นตอนการท างาน
ของสถานีงานท่ี 20 (การบรรจุ)  
 ต าแหน่งที่พนักงานท างานก่อนการปรับปรุง (รูปที่ 5) 
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นมีความยาว 3.00 เมตรกว้าง 1 
เมตร โดยบริเวณที่เก็บกล่องและถุงบรรจุภัณฑ์อยู่ด้านหลัง
และด้านข้างตัวพนักงาน พนักงานจะกลับตัวเดินไปมาเพื่อ
หยิบกล่องและถุงบรรจุภัณฑ์ จากข้อมูลงานย่อยก่อน
ปรับปรุง (ตารางที่ 6) พบว่า พนักงานมีระยะทางในการเดิน
รวม 15 ม. ในทุกรอบการท างาน ผู้วิจัยจึงเสนอให้ท าการ
ปรับปรุงโดยการจัด Lay out ใหม่ เพื่อให้การท างานสะดวก
มากยิ่งขึ้น (รูปที่ 6) มีการย้ายช้ันวางถุงมาไว้ทางด้านริม
ขวามือและมีการจัด Lay out ของช้ันวางกล่องใหม่ โดยน า
ส่วนท่ีไม่ค่อยใช้งานขยับออกให้อยู่ด้านนอก เพื่อลดระยะการ
เดินหยิบช้ินส่วนต่างๆ โดยท าให้ช่องทางที่พนักงานใช้ในการ
เดินลดลงอยู่ในช่วง 2 เมตร  

 
รูปที่ 5 การจัด Lay out ของสถานีงานที่ 20 (ก่อนปรับปรุง) 

 
 จากนั้นมาพิจารณาจัดล าดับการท างานใหม่ ด้วยการ
วิเคราะห์ล าดับและประเภทของงาน เพื่อลดการเดินซ้ าไปมา 
(ดังตารางที่ 6) ผลการปรับปรุงจากการจัดล าดับการท างาน
ใหม่และการจัด Lay out ใหม่ ท าให้ลดเวลาการท างานจาก 
76.10 วินาที เป็น 63.60 วินาที คิดเป็น 16.43% สามารถ
ลดระยะทางการเดินของพนักงานจาก 15 ม. เป็น 7 ม. 

 
รูปที่ 6 การจัด Lay out ของสถานีงานที่ 20 (หลังปรับปรุง) 

 
ตารางที่ 6 การจัดล าดับงานของสถานีงานที่ 20 (การบรรจุ) กอ่นและ
หลังการปรับปรุง 

 

ระยะทาง

 (เมตร)

เวลา 

(วนิาท)ี

ระยะทาง 

(เมตร)

เวลา 

(วนิาท)ี

5.10 1.00 1.90

1.50 4.00

1.50 4.00

0.50 2.00 5.10

25.10 25.10

6. น า Packing case top tray ไปที ่Conveyor1.00 1.90 6. วาง Packing case top tray บนแอร์ 3.00

7. วาง Packing case top tray บนแอร์ 3.00 13.80

13.80 10.10

9. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่2 10.10 9.00

10. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่3 9.00
3.00 78.70 2.50 76.70รวม รวม

8. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่3
8. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่1 7. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่2

8. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่1

5. ตดิบารโ์คด้ลงบน Packing case top tray 5. ตดิบารโ์คด้ลงบน Packing case top tray

4. เดนิมายงับรเิวณทีต่ดิบารโ์คด้ 4. หยบิบารโ์คด้ออกจากตะกรา้

3. หยบิ Packing case top tray ตาม

 Picking light

4.70

3. เดนิมายงับรเิวณทีต่ดิบารโ์คด้

2. เดนิไปทีเ่กบ็ Packing case top tray 2. หยบิ Packing case top tray ตาม

 Picking light

4.70

1. หยบิบารโ์คด้ออกจากตะกรา้ 1. เดนิไปทีเ่กบ็ Packing case top tray

                ข ัน้ตอนการท างาน                              ข ัน้ตอนการท างาน              

ก่อนปรบัปรุง
การจดั 

ล าดบังาน

หลงัปรบัปรุง

สถานงีานที ่18 ตดิป้ายสญัลกัษณ์

ระยะทาง

 (เมตร)

เวลา 

(วนิาท)ี

ระยะทาง

 (เมตร)

เวลา 

(วนิาท)ี

ระยะทาง

 (เมตร)

เวลา 

(วนิาท)ี

ระยะทาง

 (เมตร)

เวลา 

(วนิาท)ี

1.00 1.90 1.00 1.90

15.70

1.50 4.00 1.50 4.00

5.20 5.20

20.20 20.20

3.00 3.00

15.70 12.20

12.20 8.50

8.50
2.50 75.90 2.50 60.20 53.54 69.24

สถานงีาน Support

2. หยบิ Packing case top tray ตาม 

Picking light

9. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่3

รวม รวม

ก่อนปรบัปรุง

                   ข ัน้ตอนการท างาน           

        (จากตารางที ่จ.21)

6. วาง Packing case top tray บนแอร์

กลุม่ผลติภณัฑ ์C

2. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่1

รวม

8. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่2 8. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่3

2. หยบิ Packing case top tray ตาม 

Picking light

5.20

3. เดนิมายงับรเิวณทีต่ดิบารโ์คด้

4. หยบิบารโ์คด้ออกจากตะกรา้

5. ตดิบารโ์คด้ลงบน Packing case top tray

รวม

53.54 53.541. ขัน้ตอนการท างานปกต ิ

ของสถานงีาน Support

1. ขัน้ตอนการท างานปกต ิ

ของสถานงีาน Support

1. เดนิไปทีเ่กบ็ Packing case top tray

ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง

        ข ัน้ตอนการท างาน    

    (จากตารางที ่ข.21)
ขัน้ตอนการท างาน

สถานงีาน ตดิ N/P

                   ข ัน้ตอนการท างาน           

        (จากตารางที ่ช.23)

1. เดนิไปทีเ่กบ็ Packing case top tray

5.20

3. เดนิมายงับรเิวณทีต่ดิบารโ์คด้

4. หยบิบารโ์คด้ออกจากตะกรา้

5. ตดิบารโ์คด้ลงบน Packing case top tray

6. วาง Packing case top tray บนแอร์

7. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่27. ตดิสติก๊เกอรจุ์ดที ่1

หลงัปรบัปรุง

ระยะทา

ง (เมตร)

เวลา 

(วนิาท)ี

ระยะทา

ง (เมตร)

เวลา 

(วนิาท)ี

3.00 1.70 3.00 1.60

1.80 1.70

3.00 1.60 1.30

1.70 1.00 1.40

1.30

3.00 1.80

5.00 0.50 1.40

3.00 2.10 4.20

0.50 2.00

1.80

0.50 1.40 8.40

4.20 1.40

0.50 2.00 4.20

10.20 3.00

1.40 1.40

4.20 5.00

3.00 3.20

1.40 1.20

3.80

8.20

1.20 4.10

0.50 1.70 0.50 1.30

4.10 3.00

0.50 1.30 0.50 1.30

2.80 1.40

0.50 1.30 1.50

1.40 1.40

1.50 1.30

1.40

1.30
15.00 76.10 7.00 63.60

29. กดปุ่มเพือ่ปลอ่ยแอรไ์ปสถานงีานต่อไป

รวม รวม

27. ครอบ Packing case top tray  ดา้นบนแอร์ 26. กดปุ่มเพือ่ปลอ่ยแอรไ์ปสถานงีานต่อไป

28. ป ัม๊ตวัอกัษร FOR EXPORT บน Packing case

25. หมนุตวัไปหยบิ Packing case top tray 24. ครอบ Packing case top tray  ดา้นบนแอร์

26. ฉาย barcode บนฝา Packing case top tray 25. ป ัม๊ตวัอกัษร FOR EXPORT บน Packing case

23. หมนุตวัไปหยบิ Packing case 22. หมนุตวัไปหยบิ Packing case top tray

24. ครอบ Packing case ทีแ่อร์ 23. ฉาย barcode บนฝา Packing case top tray

21. เดนิมายงัต าแหน่งปฏิบตังิานดา้นขา้ง 20. หมนุตวัไปหยบิ Packing case

22. คลมุตวัแอรด์ว้ยถุง Product cover 21. ครอบ Packing case ทีแ่อร์

19. รอเครื่อง Vacuum loading เกบ็เขา้ที่

20. กดปุ่มให้ Conveyor ดนัแอรม์ายงัต าแหน่งต่อไป 19. คลมุตวัแอรด์ว้ยถุง Product cover

17. กดปุ่มให้เครื่อง Vacuum loading ปลอ่ยแอร์ 17. กดปุ่มให้ Conveyor ดนัแอรม์ายงัต าแหน่งต่อไป

18. หยบิถุง Product cover 18. เดนิมายงัต าแหน่งปฏิบตังิานดา้นขา้งพรอ้มหยบิถุง 

Product cover และสะบดัออก

0.50 3.80

15. วาง Packing case bottom tray ให้ตรงกบัช่องฐานแอร์ 15. ตดิสติก๊เกอรล์งบน Packing case

16. กดปุ่มให้เครื่อง Vacuum loading ลดระดบัแอรล์ง 16. รอเครื่อง Vacuum loading เกบ็เขา้ที่

13. รอเครื่อง Vacuum loading จบัยดึเครื่องแอรแ์ละยกแอรข์ ึน้ 13. กดปุ่มให้เครื่อง Vacuum loading ลดระดบัแอรล์ง

14. กดปุ่มให้ Conveyor ดนัแผ่นไม ้Pallet ออกจากใตเ้ครื่องแอร์ 14. กดปุ่มให้เครื่อง Vacuum loading ปลอ่ยแอร์

11. จบัเครื่องแอรใ์ห้ตรงต าแหน่ง 11. กดปุ่มให้ Conveyor ดนัแผ่นไม ้Pallet ออกจากใตเ้ครื่องแอร์

12. หมนุตวัไปหยบิ Packing case bottom tray วางบน Conveyor 12. วาง Packing case bottom tray ให้ตรงกบัช่องฐานแอร์

9. หยบิถุง Product cover เหน็บทีห่ลงัแอร์

10. หมนุตวัไปที ่Conveyor 10. รอเครื่อง Vacuum loading จบัยดึเครื่องแอรแ์ละยกแอรข์ ึน้

8. น า Packing case กลบัมาต าแหน่งปฏิบตังิาน 7. จบัเครื่องแอรใ์ห้ตรงต าแหน่ง

9. หมนุตวัมาหยบิฝา Packing case top tray ออกจาก

ตวัแอร ์และหมนุตวัไปวาง Packing case top tray ไว้

0.50 1.30 8. หมนุตวัไปหยบิ Packing case bottom tray วางบน Conveyor

6. เดนิไปทีช่ ัน้วางถุง (เพือ่ตดิสติก๊เกอร)์

7. ตดิสติก๊เกอรล์งบน Packing case 6. หมนุตวัไปที ่Conveyor

4. หยบิ Packing case bottom tray วางดา้นลา่ง 4. เดนิไปทีช่ ัน้วางถุง (เพือ่ตดิสติก๊เกอร)์

5. หยบิ Packing case 5. หมนุตวัมาหยบิฝา Packing case top tray ออกจาก

ตวัแอร ์และหมนุตวัไปวาง Packing case top tray ไว้

0.50 1.30

2. หยบิถุง Product cover เหน็บทีห่ลงัแอร์ 2. หยบิ Packing case bottom tray วางดา้นลา่ง

3. เดนิไปชัน้วาง Packing case bottom tray 3. หยบิ Packing case

ขัน้ตอนการท างาน ขัน้ตอนการท างาน

1. เดนิไปทีช่ ัน้วางถุง 1. เดนิไปชัน้วาง Packing case bottom tray

สถานงีาน การบรรจุ

ก่อนปรบัปรุง
การจดั  

ล าดบังาน

หลงัปรบัปรุง
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ภายหลังจากการปรับปรุงงานได้ท าการเก็บข้อมูลเวลา
การท างานของแต่ละสถานีงานตามวิธีการเดิม และท าการ
ค านวณหาเวลาปกติได้ดังตารางที่ 7 และกราฟรูปที่ 7  

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเวลาปกติของการผลิต (ก่อนและหลังปรับปรุง) 
สถานี
งานที ่

ก่อนปรับปรุง 
(วินาที) 

หลังปรับปรุง 
(วินาที) 

ผลต่าง  
(%) 

1 48.73 48.73 0 
2 64.60 64.60 0 
3 66.30 66.30 0 
4 58.40 58.40 0 
5 68.75 68.75 0 
6 71.57 71.57 0 
7 67.86 67.86 0 
8 61.38 61.38 0 
9 66.84 66.84 0 
10 37.75 37.75 0 
11 69.75 69.75 0 
12 70.10 67.90 3.14 
13 51.38 51.38 0 
14 60.44 60.44 0 
15 77.12 77.12 0 
16 68.68 68.68 0 
17 52.52 52.52 0 
18 78.70 60.20 23.51 
19 68.80 68.80 0 
20 76.10 63.60 16.43 
รวม 1,285.77 1,252.57 2.58 

 

 
รูปที่ 7 เปรียบเทียบเวลาปกตกิ่อนและหลังการปรับปรุง 

 จากการปรับปรุงงานเป็นผลให้สามารถลดรอบเวลาการ
ผลิตรวมลงได้ 2.58% คือ จากเดิม 1,285.77 วินาที ลดลง
เป็น 1,252.57 วินาที จากนั้นท าการประเมินประสิทธิภาพ

ของการผลิตหลังการปรับปรุงได้ดังนี้ 
 

  ประสิทธิภาพการผลิต =  1,252.57 x 100%  =  81.21%  
                                     20 x 77.12  
 การปรับปรุงดังกล่าวสามารถท าให้รอบเวลาการท างาน
รวมในสถานีงานย่อยลงได้ 2.58% ซึ่งส่งผลให้รอบเวลาการ
ท างานของสายการประกอบลดลง 2.01% แต่ยังไม่อาจส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการผลิดมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากยัง
ไม่ได้มีการปรับปรุงในส่วนของสถานีงานที่ 6 และ 15 ซึ่งมี
เวลาการท างานเกินกว่าเป้าหมายของบริษัทเพียง 1.57 
วินาที และ 7.12 วินาที เท่านั้น การปรับปรุงในเฟสถัดไปจึง
ควรพิจารณาลดเวลาการท างานดังกล่าวจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและท าให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ 
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แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานส าหรับสถานประกอบการให้เช่ารถเครน 

Safety Check Sheet for Crane Rental Service 
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บทคัดย่อ 
ในการปรับปรุงการท างานใดๆ จ าเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบันของการท างานนั้นๆ หากผู้ท าการวิจัย
สามารถเข้าใจในกระบวนการท างานได้โดยละเอียดและครบถ้วนจะท าให้สามารถมองเห็นในส่วนที่ควรท าการปรับปรุงได้
ดียิ่งขึ้น ผู้ท าการวิจัยจึงควรมีพื้นฐานในด้านการศึกษางานและควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
สถานประกอบการกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ท าธุรกิจให้เช่ารถเครน การท างานแยกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่ โรงซ่อมบ ารุง จุด
บริการเช้ือเพลิง ห้องเก็บอะไหล่ และส านักงาน เนื่องจากกรณีศีกษาเป็นอุตสาหกรรมด้านการบริการ จึงท าให้วิธีการ
ส ารวจและเก็บข้อมูลมีความแตกต่างไปจากกรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จากการส ารวจเบื้องต้นจึงท าให้
ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดในการสร้างแบบตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบการแห่งนี้ ด้วยการใช้
เทคนิคการระดมความคิดและสนทนากลุ่ม เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการบ่งช้ีประเด็นปัญหาเบื้องต้นและน าไปสู่การ
ปรับปรุงสภาพการท างานต่อไป  
ค าหลัก  ความปลอดภัยในการท างาน แบบตรวจสอบ บริการให้เช่ารถเครน 
 
Abstract 
To do work improvement, it necessary to start surveying actual of working environments. If the 
researcher can recognize working processes thoroughly and thoroughly, this will identify where the 
improvements can be made. The researcher need to apply work study technique and select suitable 
tools for collecting data. The case study of this research is a crane rental business. The working area is 
separated into 4 zones: Maintenance workshop, Fuel service workshop, Storage room and Office. 
Because the case study company is a service industry, therefore, the methodology of surveying and 
data collecting was different from the manufacturing industry. From the initial survey, the researcher 
got the idea to develop safety check sheet of Crane Rental Service to identify problems and improve 
the working conditions by using brainstorming and focus group technique. 
Keywords:  Work safety, Check sheet, Crane Rental Service 
 
1. บทน า 
 การพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมในปัจจุบันส่งผล
ให้มีการท างานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักร ท าให้อัตรา
การเกิดอุบัติเหตุจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น สาเหตุ
พื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุ 2 ประการ คือ สาเหตุปัจจัย
ภายใน ซึ่งเกิดขึ้นจากนิสัย อารมณ์ บุคลิกเฉพาะของ
ผู้ปฏิบัติ งาน และสาเหตุปัจจัยภายนอก ซึ่ งหมายถึ ง

สภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
สาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุมาจากความบกพร่อง 2 
ประการ ได้แก่ การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ซึ่งจัดเป็น
อุบัติเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ประมาณ 2% [1] 
 โดยทั่วไปแล้วอุบัติเหตุทุกประเภทสามารถป้องกันได้ 
แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุและโรคจาก
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การท างานจะต้องเริ่มจากการให้ความรู้แก่พนักงานและ
ผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย เพื่อน ามาใช้ใน
การท างาน ซึ่งต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย 
จากเหตุผลดังกล่าว ปัจจัยเรื่องการบริหารจัดการคนให้เกิด
พฤติกรรมความปลอดภัย (Safety Behavior) จึงถือเป็น
หัวใจส าคัญของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาการ
ท างานในบริษัทบริการให้ เ ช่ารถเครนแห่งหนึ่ง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์สาเหตุที่มี
ความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือใน
การตรวจสอบคือ แบบตรวจสอบ (Check List) เพื่อให้
สามารถประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้นได้ 
1.1 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้างแบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับสถานประกอบการให้เช่ารถ
เครน 
1.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษางานและเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนโรงซ่อม
บ ารุงเป็นหลัก 
  
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การชี้บ่งอันตราย เป็นกระบวนการตรวจค้นหาอันตราย
ในสถานประกอบการที่มีลักษณะของอันตรายที่หลากหลาย 
และมีอยู่ในแต่ละลักษณะงานและกิจกรรม ส าหรับมาตรการ
ความปลอดภัยในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมได้
ก าหนดให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่ างๆ ต้อง
ด าเนินการช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสีย่งอันตราย และ
การบริหารความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีข้อก าหนดแสดงรายละเอียดใน “ระเบียบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การช้ีบ่งอันตราย 
การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนงานบริหารความ
เสี่ยง พ.ศ. 2543”[2] วิธีบ่งช้ีอันตรายสามารถกระท าได้
หลายวิธี การประกอบด้ วย  แบบรายการตรวจสอบ 
(Checklist) การวิเคราะห์ What If (What If Analysis) การ
วิเคราะห์อันตรายและการศึกษาการด าเนินงาน (Hazard 
and Operability Study: HAZOP) การวิเคราะห์ต้นไม้
ความล้มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) การวิเคราะห์
รูปแบบความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Modes and 
Effects Analysis: FMEA) การวิเคราะห์ต้นไม้เหตุการณ์ 
(Event Tree Analysis) เป็นต้น แบบตรวจสอบ หรือ 
Checklist เป็นวิธีที่ใช้ในการบ่งช้ีอันตรายโดยการน าแบบ

ตรวจไปใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงานในโรงงานเพื่อ
ค้นหาอันตราย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหรือข้อก าหนดของกฎหมายหรือไม่ เพื่อน าผลจาก
การตรวจสอบมาท าการช้ีบ่งอันตราย และทบทวนการ
ด าเนินงานในโรงงาน [1,2] 
 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตซึ่ง
ช่วยในการเก็บข้อมูล และศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา [3] 
แผ่นตรวจสอบ หรือใบตรวจสอบเหมาะส าหรับใช้ในการเก็บ
บันทึกและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ใบตรวจสอบมีหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งานตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ใบตรวจสอบ
จึงเป็นเอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกหรือตรวจสอบ
ข้อมูลก็ได้ [4] 
 การศึกษาวิธีการท างาน (Method study) หมายถึง 
กระบวนการที่ใช้ในการศึกษาและบันทึกวิธีการท างานอย่างมี
ขั้นตอนและวิเคราะห์อย่างมีระบบ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [5] การศึกษา
วิธีการท างานแบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน คือ การเลือกงาน การ
บันทึกวิธีการท างาน การวิเคราะห์งาน การพัฒนาวิธีการ
ท างานที่ดีกว่า การก าหนดเป็นมาตรฐาน การน าไปใช้ และ
การด ารงรักษา ในส่วนของการวิเคราะห์งานอาจใช้เทคนิค
การตั้งค าถาม ซึ่งมักส่วนใหญ่จะมีการรวบรวมไว้ในรูปแบบ
ของ Checklist ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์สภาพงานเป็นไป
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ภัทรา บุตรตี, สุชาดา โชติช่วง และอัสมา ศรีกฤษ 
(2552) ได้ท าการศึกษาและวิจัยสภาพการท างานที่ไม่
ปลอดภัย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักรที่อาจท าให้เกิด
อันตราย โดยน าเสนอแผนงานบริหารความปลอดภัยแก่
โรงงาน โดยเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องจักรที่อาจท าให้เกิดอันตรายแบ่งได้ 3 
ด้านคือ ด้านบุคคล ใช้แบบตรวจสอบ (Check Sheet) และ
การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานที่ เป็นความเสี่ยงด้าน
เครื่องจักรใช้แบบตรวจสอบ การสังเกตลักษณะของ
เครื่องจักรที่เป็นความเสี่ยงใช้เทคนิค Failure and Effects 
Analysis (FMEA) และการประเมินความเสี่ยง และด้าน
สิ่ งแวดล้อมใช้การสังเกตบริ เวณทางเดิน บริ เวณรอบ
เครื่องจักร และบริเวณรอบโรงงาน หลังจากนั้นประเมิน
สาเหตุที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้ง 3 ด้านที่สูงที่สุด ซึ่งสรุป
ภาพรวมได้ว่า สาเหตุด้านบุคคลจะเน้นเรื่องการแต่งกาย 
ด้านเครื่องจักรเน้นในเรื่ องอุปกรณ์ป้องกัน และด้าน
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สิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างสะดวก [6] 
 ภมรรัตน์ สุทธิวานิช (2552) ได้ท าการศึกษาลักษณะ
พฤติกรรมการท างาน โดยค้นหาพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยที่
พบบ่อย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  2 แบบ คือศึกษา
พฤติกรรมภายนอกและศึกษาพฤติกรรมภายใน เป็นการใช้
แบบสอบถาม (Check Sheet) วัดทัศนคติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน โดยวัดพฤติกรรมในการท างานก่อน 
และหลังการประยุกต์ใช้หลักการของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (Behavior Based Safety : BBS) มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานลง 50% จาก
สถิติอุบัติเหตุ ในปี 2550 และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใน
การท างานท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัย [7] 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนในการสร้างแบบตรวจสอบ ประกอบด้วย
การศึกษางานและสภาพปัจจุบันของสถานประกอบการ 
ศึกษากฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง ส ารวจแบบ
ตรวจสอบมาตรฐานที่มีการเผยแพร่ หลังจากนั้นทีมวิจัยจะ
ร่างแบบตรวจสอบ ระดมความคิดเห็นและสนทนากลุ่ม
ระหว่างทีมวิจัยและตัวแทนบริษัท แล้วการปรับแก้แบบ
ตรวจสอบฉบับร่างและทดลองใช้งาน เพื่อให้ ได้แบบ
ตรวจสอบที่เหมาะสมส าหรับสถานประกอบการ วิธีการ
ด าเนินงานเป็นไปดังรูปที่ 1 
3.1 การศึกษางานและสภาพปัจจุบันของสถานประกอบการ 
 บริษัทท่ีท าการศึกษาเป็นบริษัทที่บริการให้เช่ารถเครน 
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบด้วย 4 แผนก ได้แก่ โรง
ซ่อมบ ารุง, จุดบริการเช้ือเพลิง, ห้องเก็บอะไหล่ และ
ส านักงาน บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 62 คน ประกอบด้วย 
พนักงานส านักงาน 18 คน พนักงานขับรถเครน 37 คน และ
พนักงานซ่อมบ ารุงรถเครน 7 คน โดยมีรถเครนจ านวน 50 
คัน ภายในโรงงานมีแผนผัง ดังรูปที่ 2 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการรถเครน เริ่มจาก
ทางลูกค้าติดต่อขอเช่ารถเครน จากนั้นบริษัทจึงมอบงานให้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของรถเครน 
ก่อนน าออกไปปฏิบัติงาน หากพบข้อบกพร่องของรถเครน 
จึงท าการซ่อมบ ารุง หลังจากนั้นจึงน ารถเครนไปปฏิบัติงาน
ได้ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จพนักงานขับรถจะน ารถเครนกลับเข้า
บริษัท เพื่อท าการตรวจสอบสภาพรถเครน เมื่อพบข้อบก 
พร่องของรถเครนหลังจากใช้งานจะท าการซ่อมบ ารุงให้เสร็จ
ก่อน แล้วจึงน าไปเติมน้ ามันส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานครั้ง
ถัดไป ขั้นตอนการด าเนินงานของสถานประกอบการแสดง
สรุปได้ดังรูปที่ 3  

 กิจกรรมการท า งานหลักที่ เกิดขึ้นภายในสถาน
ประกอบการ ได้แก่ เป็นการตรวจสภาพรถเครนก่อนและ
หลังการใช้งาน การซ่อมบ ารุง และการเติมน้ ามันเช้ือเพลิง 
โดยสถานที่ปฏิบัติงานจะอยู่บริเวณโรงซ่อมบ ารุงและจุด
บริการเชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ 
 

 
 

รูปที่ 1 วิธีด าเนินการสร้างแบบตรวจสอบความปลอดภัย 
 

 
รูปที่ 2 แผนผังสถานประกอบการให้เช่ารถเครน 

    
3.2 ศึกษากฏหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
 สถานประกอบการทุกประเภทจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของ
ประเทศ การจัดท าแบบตรวจสอบจึงควรมีหัวข้อท่ีครอบคลุม
กับข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาแห่งนี้ อาทิเช่น 
ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจั ดการด้ านความปลอดภั ย  อา ชีวอนามั ย  และ
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สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 [8] และอื่นๆ ตาม
เอกสารอ้างอิงหมายเลย [9-13] เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงานของสถานประกอบการ 
 
3.3 ส ารวจแบบตรวจสอบตามมาตรฐานอื่นๆ 
 ทีมวิจัยได้สืบค้นและศึกษาแบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยที่มีการเผยแพร่ใช้งานแล้วจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
แบบส ารวจความปลอดภัยในการท างานของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยในการท างาน [14]  และแบบฟอร์มการตรวจ
สภาพความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ท างาน [15] ร่วมกับ
รายการค าถามเพื่อการปรับปรุงงาน [5] ตามหลักการของ
การศึกษางานด้าน Work study มาประยุกต์ร่วมด้วย เพื่อใช้
เป็นประกอบการสร้างแบบตรวจสอบฉบับร่าง  
3.4 ระดมความคิดเห็นและสนทนากลุ่ม 
 เทคนิคการระดมความคิดเห็น (Brainstorming) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus group) ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ด้วย  
การระดมสมองเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ส าหรับการแสวงหา
ความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดในเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและนอกกรอบ
ได้ เพื่อให้ได้แนวคิดจ านวนมากและหลากหลาย การสนทนา
กลุ่มเป็นการรวบรวมข้อมูลจาการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ใช้วิธีการสัมภาษณ์และ
การตั้งค าถาม เพื่อเปิดโอกาสและชักจูงให้ผู้ร่วมสนทนาได้
แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างกว้างขวาง [16-17] 
 เทคนิคทั้งสองเป็นกิจกรรมที่จัดท าทั้งในกลุ่มผู้วิจัยเอง
ก่อน เพื่อวางโครงสร้างรวมและก าหนดวัตถุประสงค์หลัก

แบบตรวจสอบ เพื่อน าไปสู่การก าหนดรูปแบบของแบบ
ตรวจสอบ เมื่ อ ได้ ข้ อสรุปรวมรวม เบื้ อ งต้นจึ ง เสนอ
แนวความคิดกับบริษัท เมื่อบริษัทเห็นชอบในแนวความคิด 
จึงได้ท าการจัดกิจกรรมระดมความคิด และการสนทนากลุ่ม 
เพื่อเก็บข้อมูลและหารือการร่างแบบสอบถามเป็นล าดับถัด
มา โดยเจ้าของกิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ
บริษัทได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้  
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 แบบตรวจสอบที่ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ในการบ่งช้ีปัญหาเบื้องต้น ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยสายตา 
(Visual inspection) ร่วมกับการสอบถามจากผู้ปฏิบัติและผู้
ควบคุมงาน แบบตรวจสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 ส่วนหัวของแบบสอบถาม เป็นส่วนที่ใช้บันทึกข้อมูล
ทั่วไปของการตรวจสอบ เช่น วันที่ส ารวจ บริเวณที่ส ารวจ 
ผู้รับผิดชอบสถานที่ (หรือผู้ปฏิบัติงาน) และผู้ส ารวจ ส่วนที่ 
2 เป็นส่วนที่ระบุหัวข้อในการตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่ง
คัดเลือกมาแล้วจากการศึกษากฏหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง และแบบตรวจสอบที่มีการเผยแพร่ใช้งานกับสถาน
ประกอบการอื่น แล้วน ามาปรับและประยุกต์ให้เข้ากับ
กิจกรรมการท างานที่เกิดขึ้นในโรงซ่อมบ ารุงรถเครน ซึ่ง
ประกอบด้วย 24 หัวข้อหลัก รวม 43 หัวข้อย่อย ผู้วิจัยได้
ก าหนดคอลัมรายละเอียด (หมายเหตุ) ไว้ให้มีพื้นที่ว่าง
ส าหรับให้ผู้ตรวจสอบได้บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเห็นระหว่าง
การตรวจสอบ และส่วนที่ 3 เป็นส่วนสรุปผลการตรวจสอบ 
ซึ่งใช้สรุปยอดรวมของรายการตรวจสอบแยกตามผลการ
ตรวจสอบว่า พบการท างานหรือสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดและไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่
ระบุไว้ในแบบตรวจสอบมากน้อยเพียงไร 
 แบบตรวจสอบไดม้ีการปรับแก้หลายครั้ง และน าไป
ทดลองใช้ จนได้แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน
เบื้องต้นส าหรับสถานประกอบการให้เช่ารถเครน แสดงดัง
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบตรวจสอบความปลอดภัยใน
การท างานเบื้องต้น สามารถใช้ส ารวจและระบุปญัหาโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดประกอบการส ารวจ ผลสรุปจาก
แบบตรวจสอบ พบว่า โรงซ่อมบ ารุง มีรายการที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 29 รายการ (คิดเปน็ 67.44%) และไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด 14รายการ (คดิเปน็ 32.56%) จากรายการที่
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมด 14 รายการ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ หัวข้อของสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 12 รายการ และหัวข้อของพฤติกรรมในการท างาน 2 
รายการ ซึ่งสามารถใช้บ่งช้ิถึงจุดปฏิบัติงานท่ีควรน าไป
พิจาณาปรับปรุงต่อไปได้
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ตารางที่ 1 แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานเบื้องต้น 
 

 

 
 

ตารางที่ 1 แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานเบื้องต้น (ต่อ) 
 

 
 

 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 แบบตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นฉบับนี้ทีมผู้วิจัย
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบ่งช้ีปัญหาของการท างาน
เบื้องต้น ด้วยการส ารวจสถานที่ท างานด้วยตนเองแบบ 
Visual inspection ร่วมกับการสอบถามจากผู้ปฏิบัติ ซึ่ง
สามารถช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับสถานประกอบการ
ขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่อาจยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัด
ความปลอดภัย แบบตรวจสอบฉบับนี้เป็นแบบตรวจสอบ
อย่างง่ายที่ผู้ ใช้งานทั่วไปหรือนิสิตนักศิกษาสามารถใช้
ประกอบการศึกษางานเบื้องต้นได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควร
น าแบบตรวจสอบนี้ เผยแพร่ยังผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อน า
ข้อคิดเห็นในมุมมองอื่นๆ มาใช้ในการปรับเพิ่มให้แบบ
ตรวจสอบนี้มีความบูรณ์ยิ่งข้ึนได้ 
 จากการที่ทีมผู้วิจัยได้หารือกับบริษัทกรณีศึกษาในการ
พัฒนาแบบตรวจสอบความปลอดภัยท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึง

บรเิวณทีส่ ำรวจ :  โรงซ่อมบ ำรุง วนัทีส่ ำรวจ :  ……………………...…………………
ผูร้บัผดิชอบสถำนที ่:   1)……………..…………….........…. ผูส้ ำรวจ :  1)……………..……….………….………
2)……………………..….…………………………………..… 2)…………………….………….………………..…..
3)……………………..….…………………………………..… 3)…………………….………….………………..…..

เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ข้อก าหนด

(มี) (ไม่มี)
1  สถานท่ีโรงซ่อมบ ารงุ

1.1  หวัหน้ำควำมปลอดภยั  มกีำรตรวจสอบประจ ำปีตำมที่

 - มกีำรตรวจสอบควำมปลอดภยัและมเีอกสำร

หรอืไม่

    กฎหมำยก ำหนด

 - มคีูม่อืกำรปฏบิตังิำนหรอืไม่   

1.2  ขณะปฏบิตังิำน  มกีฎบงัคบัของบรษิทั

 - ไมห่ยอกลอ้กนัในขณะปฏบิตังิำน   

1.3  ชุดแต่งกำย มพีนักงำนบำงส่วนทีย่งัไมป่ฏบิตัิ

 - มกีำรแต่งกำยใหร้ดักุมเหมำะสมกบักำร

ปฏบิตังิำน

   ตำมสำเหตุเสื้อทีม่อียู่ไมส่ำมำรถสวม

ใส่ได้
1.4  หน้ำกำกกนัสำรเคม ีหรอืหน้ำกำกกนัแสงขณะ

เชือ่ม

 มกีำรตรวจสอบประจ ำปีตำมที ่

กฎหมำยก ำหนด
 - มสีภำพพรอ้มใช ้และครบตำมลกัษณะงำน

หรอืไม่

  

1.5  อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 

เช่น ถุงมอื หน้ำกำกกนัสำรเคม ีรองเทำ้เซฟตี้

 พนักงำนมกีำรใชอุ้ปกรณ์คุม้ครอง

ควำมปลอดภยั รอ้ยละ 70
 - มกีำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตำมทีพ่รอ้มใชง้ำน

ตำมทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่

  

1.6  ป้ำยบงัคบัเกีย่วกบัอุปกรณ์คุม้ครองควำม

ปลอดภยั

 มกีำรตดิตัง้หน้ำทำง เขำ้-ออก ของ

โรงซ่อม
 - ในพื้นทีท่ ำงำนมป้ีำยบงัคบัอุปกรณ์คุม้ครอง

ควำมปลอดภยัหรอืไม่

  

1.7  แสงสว่ำงในกำรท ำงำน  มผีลจำกกำรตรวจวดัสภำพ

 - พื้นทีป่ฏบิตังิำน บรเิวณพื้นทีท่ ัว่ไปมแีสง แวดลอ้มประจ ำปี

 สว่ำงทีเ่หมำะสมหรอืไม่   

1.8  เสยีงในกำรท ำงำน  มผีลจำกกำรตรวจวดัสภำพ

 - ระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดกำรท ำงำนเหมำะสม

หรอืไม่

   แวดลอ้มประจ ำปี

1.9  กำรจดัเกบ็วสัดุภำยในโรงงำน  ไมม่เีขตพื้นทีจ่ดัเกบ็วสัดุอย่ำง

 - มกีำรแสดงขอบเขตของพื้นทีจ่ดัเกบ็หรอืไม่  ชดัเจน

1.10  ป้ำยแสดงเขตอนัตรำย  มกีำรเกบ็แยกพื้นทีเ่ป็นหอ้งจดัเกบ็

 - ในพื้นทีท่ีอ่นัตรำย มป้ีำยแสดงเขตหรอืไม่

1.11  กำรระบำยอำกำศ  จำกกำรสอบถำมพนักงำน

 - บรเิวณทีท่ ำงำน มอีำกำศถ่ำยเทดหีรอืไม่     และเป็นพื้นทีบ่รเิวณเปิด

1.12  น ้ำมนัและจำรบี

 -  มกีำรท ำควำมสะอำดครำบต่ำงๆ ทีห่กใน

บรเิวณทีป่ฏบิตังิำนหรอืไม่

  

1.13  ภำชนะจดัเกบ็สำรเคมี  อยู่ใกลภ้ำชนะจดัเกบ็สำรเคมใีน

 - มขีอ้มลูควำมปลอดภยัของสำรเคม ี(SDS) 

หรอืไม่

    ลกัษณะทีม่องเหน็ไดช้ดั

 - มกีำรจดัเกบ็สำรเคมอีย่ำงเป็นระเบยีบหรอืไม่    มกีำรวำงปะปนกนั ไมแ่ยกประเภท

1.14  ถงัดบัเพลงิ  มกีำรตรวจสอบโดยพนักงำนทุก

 - มสีภำพพรอ้มใชง้ำนหรอืไม่    เดอืน

 - มกีำรตรวจสอบตำมกฎหมำยก ำหนด   

 - สำมำรถหยบิใชไ้ดส้ะดวกหรอืไม่     มสีิง่กดีขวำง

1.15  สญัญำณแจง้เหตุ

 - มสีญัญำณแจง้เหตุหรอืไม่   

 - เมือ่เกดิเหตุ พนักงำนไดย้นิเสยีงหรอืไม่    สอบถำมจำกพนกังำนโรงซ่อมบ ำรุง

1.16  กำรซกัซ้อมอคัคภียั  ทุก 1 ปี เป็นไปตำมกฎหมำย

 - บรษิทัมกีำรซ้อมดบัเพลงิ หรอืซ้อมอพยพหนี

ไฟ หรอืไม่

  

1.17  ทำงหนีไฟ

 - มสีญัลกัษณ์ทำงหนีไฟหรอืไม่   

 - ทำงหนีไฟเหน็ไดช้ดัเจนไมม่สีิง่ปิดบงัป้ำย   

1.18  เชือ้เพลงิและวสัดุตดิไฟง่ำย

 - พื้นทีเ่กบ็วสัดุอยู่ห่ำงจำกแหลง่ควำมรอ้น

หรอืไม่

    มกีำรเกบ็แยกพื้นทีเ่ป็นหอ้งจดัเกบ็

1.19  มป้ีำยหำ้มสูบบุหรี่

 - มป้ีำยหำ้มสูบบุหรีใ่หพ้นักงำนท ำตำมกฎ   

 - พนักงำนปฏบิตัติำมกฎหรอืไม่   

  

  

แบบตรวจสอบความปลอดภยัในการท างานเบือ้งต้น
บริษัท...สถานประกอบการให้เช่ารถเครน

ล าดบั หวัข้อการตรวจสอบความปลอดภยั

ผลการตรวจสอบ

รายละเอียด/หมายเหตุ

เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ข้อก าหนด

(มี) (ไม่มี)
1.20  บรเิวณเครือ่งตดัแผน่โลหะ  เครือ่งตดัแผน่โลหะไมไ่ดม้ำตรฐำน

 - มปีุ่มหยุดกำรท ำงำนฉุกเฉนิ (Emergency 

Stop)หรอืไม่

   จงึไมม่ปีุ่มหยุดกำรท ำงำนฉุกเฉนิ

 - มป้ีำยหำ้มระวงัอนัตรำยระหว่ำงเครือ่ง

จกัรก ำลงัท ำงำน

 - มกีำรตรวจสอบเครือ่งจกัรก่อนท ำงำนหรอืไม่   

 - มกีำรเกบ็สำยไฟใหเ้ป็นระเบยีบหรอืไม่     เครือ่งจกัรมทีีจ่ดัเกบ็สำยไฟ

 - มกีำรท ำควำมสะอำดเครือ่งจกัรหลงัจำก  มกี่อนใชง้ำนและหลงัใชง้ำน วนัละ

 ท ำงำนเสรจ็หรอืไม่  2 ครัง้

1.21  สภำพเครือ่งมอื เช่น ประแจ สว่ำนมอื หนิ

เจยีรมอื ฯลฯ
 - เครือ่งมอือยู่ในสภำพทีพ่รอ้มใชง้ำน     มกีำรตรวจสอบอยู่เป็นประจ ำ

 - มกีำรตรวจสอบพนักงำน ใชเ้ครือ่งมอืผดิ

ประเภท หรอืไม่

    อำจเกดิกำรช ำรุด ถำ้ใชง้ำนผดิ

ประเภท  และก่อใหเ้กดิอนัตรำย
 - มพีื้นทีส่ ำหรบัจดัเกบ็เครือ่งมอือย่ำงเป็น

สดัส่วนหรอืไม่

    มหีอ้งส ำหรบัจดัเกบ็เครือ่งมอื

1.22  จุดชำร์จแบตเตอรี่

 - มสีถำนทีช่ำร์จแบตเตอร์รีห่รอืไม่   

 - มเีส้นก ำหนดขอบเขตหรอืไม่     ไมม่เีส้นก ำหนดขอบเขตในกำร

ชำร์จแบตเตอรี่
 - ไมอ่ยู่ไกลแ้หลง่เชือ้เพลงิ หรอืวสัดุตดิไฟง่ำย     มวีสัดุตดิไฟง่ำยอยู่บรเิวณรอบ เช่น

  กระดำษ และผำ้
1.23  รถยกและรถเครน

 - มสีภำพพรอ้มใชง้ำนอย่ำงปลอดภยัก่อน

ท ำงำนหรอืไม่

   มกีำรท ำ Load Test ตำมมำตรฐำน

และมกีำรตรวจสอบก่อนใชง้ำน

 - มกีำรอบรมกำรท ำงำนอย่ำงถกูวธิกีบั

พนักงำนหรอืไม่

    พนักงำนซ่อมบ ำรุงมกีำรอบรมทุก

เดอืนจำก จ.ป. พนักงำนขบัรถเครน

มกีำรอบรมทุก 2 ปี
 - มกีำรตรวจสอบลวดสลงิ และสลงิผำ้ใบก่อน

กำรใชง้ำนหรอืไม่

    มกีำรตรวจสอบตำมทีก่ฎหมำย

ก ำหนด และตรวจสอบก่อนใชง้ำน
1.24  ลฟิทส์ ำหรบัขนยำ้ยของ

 - มกีำรตรวจสอบก่อนกำรใชง้ำนหรอืไม่    มตีำรำงกำรตรวจสอบประจ ำวนั

 - มกีำรตรวจสอบน ้ำหนักกำรขนถ่ำย    มตีำรำงกำรตรวจสอบประจ ำวนั

 - มกีำรตรวจสอบสภำพของลฟิทเ์ป็นประจ ำ

หรอืไม่

   มตีำรำงกำรตรวจสอบตำมรอบกำร

บ ำรุงรกัษำ

สรปุผลการตรวจโรงซ่อมบ ารงุ รวม (รายการ)

- สภาพแวดล้อมในการท างาน 22 12 34 (79.07%)

     - พฤติกรรมในการท างาน 7 2 9 (20.93%)
29 14

67.44% 32.56%
43 (100.00%)

รวม (%)

ล าดบั หวัข้อการตรวจสอบความปลอดภยั

ผลการตรวจสอบ

รายละเอียด/หมายเหตุ

รวม (รายการ)
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นโยบายที่ชัดเจนของบริษัทในการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย บริษัทยังต้องการแบบตรวจสอบฉบับต่อเนื่องจาก
แบบตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นฉบับนี้ โดยต้องการให้
มีรายละเอียดเฉพาะไปยังการท างานด้านต่างๆ โดย
ครอบคลุมถึงค่าดัชนีมาตรฐานอื่นๆ ที่อาจจ าเป็นต้องมีการ
ตรวจวัดด้วยวิธทีี่เฉพาะเจาะจงต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการแก้ปัญหาขั้นตอนที่เป็นคอขวดในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงานกรณีศึกษากระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ขั้นตอนกระบวนการผลิต
ทั้งหมดตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการบรรจุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ถูกวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษาการท างาน
หลายรูปแบบเช่นแผนภูมิกระบวนการไหล แผนภาพแสดงการไหล และ แผนภูมิคนและเครื่องจักร เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลติ บริเวณจุดคอขวดภายในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นบริเวณที่ถูกวิเคราะห์โดยเฉพาะ
และท าการเก็บรวบรวมเวลาโดยเฉลี่ยของแต่ละกระบวนการ จากการวิเคราะห์พบว่าสถานีงาน ถอดประกอบ (เจาะรู 
และ ตกแต่ง) และ บรรจุภัณฑ์คือบริเวณที่เป็นคอขวดของกระบวนการผลิต ผลการวิจัยพบว่าเทคนิคการศึกษาการ
ท างานเหล่านี้สามารถช่วยโรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยสามารถลดระยะเวลาบริเวณที่เป็นคอขวด
และลดความสูญเปล่า หลังจากการปรับปรุงพบว่าระยะเวลารวมบริเวณคอขวดลดลงจากเดิม 174.48 นาทีเป็น 128.65 
นาทีหรือลดลง26.27% ผลการศึกษาพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่มีขั้นตอนเหมือนกับโรงงานกรณีศึกษาสามารถ
ใช้เทคนิคการศึกษาการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างการได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
ค าหลัก  การปรับปรุงประสิทธิภาพ เทคนิคการศึกษาการท างาน เฟอร์นิเจอรไ์ม ้
 
Abstract 
The main purpose of this study was to address process related bottleneck areas in a furniture 
manufacturing and present suggestions as a guideline with the aim to improve productivity efficiency 
of the furniture manufacturing process at a case study factory. All production process steps, from 
receiving raw material to completing the finished furniture, were studied. Several work study 
methods, such as a flow process chart, flow diagram, and man-machine were applied to improve the 
manufacturing process. Bottleneck areas were specifically investigated, and the average times of each 
of these processes were collected. The analysis revealed that the knockdown (punching and 
decorating) and packaging stations were the bottleneck of the manufacturing process. Results of this 
research showed that these methods can help the factory improve by shortening total production 
time at the bottleneck area and reducing idle time. After improvement, the total processing time at 
the bottleneck areas was decreased from 174.48 minutes to 128.65 minutes, by 26.27%. The results 
also prove that other related manufacturing can apply these work study methods for productivity 
improvement and gain competitive advantage.  
Keywords: Performance improvement, work study method, Furniture manufacturing process 
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1. บทน า 
 กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นกระบวนการผลิตที่
มีการท างานหลายขั้นตอนและมีการแข่งขันกันมากในยุค
ปัจจุบัน จากการศึกษากระบวนการผลิตโรงงานกรณีศึกษา
พบว่า การด าเนินงานในบางขั้นตอนยังเป็นการด าเนินงานที่
ไม่เพิ่มคุณค่าและเกิดการรอคอยหรือคอขวด (Bottle Neck) 
ส่งผลให้เวลาน ามาก ดังนั้นคณะผุ้วิจัยจึงได้ประยุกต์เทคนิค
การศึกษาการท างาน เช่น แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow 
Process Chart) แผนภาพแสดงการไหลของงาน (Flow 
Diagram) แผนภูมิคนและเครื่องจักร (Man-Machine 
Chart) และ ECRS ท าการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนที่มี
ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และลดต้นทุน 
 
2. ทฤษฏ ี
2.1 การศึกษาการท างาน หมายถึงเทคนิคที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพือ่ขจัดงานท่ีไม่จ า เป็นออก
และหาวิธีการท างานใหม่หรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้การ
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสดุ เครื่องมือส าหรับการศึกษา
การท างานมีดังต่อไปนี ้
 2.1.1.แผนภูมิกระบวนการไหล ถูกใช้ส าหรับการ
วิ เคราะห์ขั้ นตอนการไหล (Flow) ของกระบวนการ
ท าการศึกษาตั้งแต่รับวัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ โดยใช้
สัญลักษณ์แทนลักษณะของการท างาน 5 ลักษณะ ก าหนด
โดย The American Society of Mechanical Engineers 
(ASME) คือ 
  แทนการปฎิบัติงาน (Operation)  
   แทนการตรวจสอบ (Inspection)  
   แทนการรอคอย (Delay)  
   แทนการเคลื่อนที่ (Transporting)  
   แทนการเก็บรักษา (Storage) 
 2.1.2.แผนภาพแสดงการไหลของงาน ถูกใช้ส าหรับ
การแสดงการไหลของงานหรือวัตถุดิบของกระบวนการ โดย
การ เขี ยน เส้ นทางการ ไหล ในแต่ ล ะขั้ นตอนภาย ใน
กระบวนการ และนิยมใช้คู่กับแผนภูมิกระบวนการไหล
 2.1.3.แผนภูมิคน-เครื่องจักร ถูกใช้ส าหรับแสดงการ
ท างานของคนร่วมกับเครื่องจักรในหนึ่งรอบการท างาน โดย
ล าดับขั้นตอนการท างานกับเวลาที่ใช้ของกิจกรรมหรือ
กระบวนการนั้นๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์สัดส่วน
ของงานระหว่างคนและเครื่องจักร ประกอบไปด้วย
สัญลักษณ์แสดงสัดส่วนการท างานของกิจกรรมแต่ละ
ประเภท ดังต่อไปนี้ 
  กิจกรรมร่วม คือ กิจกรรมที่มีการท างานร่วมกัน

ระหว่างคนและเครื่องจักร หรือระหว่างพนักงานที่ 1 และ 
พนักงานท่ี 2 เป็นต้น  
  กิจกรรมอิสระ คือ กิจกรรมที่คนหรือเครื่องจักร
ท างานเป็นอิสระต่อกัน มักเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้  
  การว่างงาน/การคอย คือกิจกรรมที่คนหรือ
เครื่องจักร ไม่มีการปฎิบัติงาน ผลการศึกษาด้วยแผนภูมิคน-
เครื่องจักร สามารถค านวณหาเปอร์เซนต์ การท างานของ
พนักงานและเครื่องจักรในหนึ่งรอบการท างาน ดังสมการ 1 

                     (1) 
 

2.2 หลักการ ECRS  เป็นหลักการทีน่ิยมใช้เพื่อปรับปรุงการ
ท างาน ประกอบไปด้วยอักษร 4 ตัวคือ  
 E มาจาก Eliminate คือการตัดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือไม่จ าเป็นต่อกระบวนการ 
 C มาจาก Combine คือการรวมขั้นตอนบางขั้นตอน
ไว้ด้วยกันเพ่ือประหยัดเวลาหรือแรงงานในการท างาน 
 R มาจาก Rearrange คือการจัดล าดับงานหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการใหม่ 
 S มาจาก Simplify คือ การปรับปรุงวิธีการท างาน 
หรือสร้างอุปกรณ์ เพื่อ ช่วยให้ท างานได้ ง่ายขึ้นและลด
แรงงานในการท างาน 
2.3   อัตราการผลิต (Takt Time) หรือ เรียกว่า ความเร็ว
ในการผลิต หรือ จังหวะของการผลิต หมายถึง เวลาในการ
ผลิตงาน 1 ช้ินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละวันได้ สามารถค านวณได้จากสมการข้างล่างนี้ 

                                   
 
 
3. วิธดี าเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ โรงงานกรณีศึกษา ขั้นตอนการท างานของ
พนักงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพี้นฐานในการ
วิเคราะห์และหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ต่อไป  
 กระบวนการผลิตโรงงานกรณีศึกษาประกอบไปด้วย
สถานีงานหลัก 4 สถานีงาน คือ สถานีงานเตรียมช้ินส่วน 
สถานีงาน Knockdown1(ตัดซอย และ ห่อขอบ) สถานีงาน 
Knockdown2 (เจาะรู และ ตกแต่ง) และ สถานีงานบรรจุ
ภัณฑ์ (แต่งสี และ บรรจุหีบห่อ) รูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการ
ไหลของกระบวนการผลิตโดยรวม  
 

Takt Time = (2) 
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รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการท างานของกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้
 

กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เริ่มต้นจากสถานีงาน
เตรียมชิ้นส่วนเป็นสถานีงานแรก สถานีงานเตรียมช้ินส่วน มี
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 3 กรณี แต่ละกรณีจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการท างานใน
แต่ละกรณีแตกต่างกันไป ดังนี้ กรณีที่1 กระบวนการปิดผิว
และตัดไม้  กรณีที่2  กระบวนการเพาะโครง  กรณีที่3 
กระบวนการตัดไม้เปลือยและแร็ปปิ้ง  

ในการท างานพนักงานจะท าการน าแผ่นไม้เปลือย
ออกจากคลังไม้ เพื่อท าการปิดผิวและตัดไม้ หรือน าไม้เปลือย
ไปตัดเพื่อแร็ปปิ้งหรือเพาะโครง จากนั้นจะพักไม้ไว้ที่บริเวณ
พักไม้เพื่อรอไปสถานีงาน Knockdown1 โดยพนักงานจะท า
การน าไม้ที่ปิดผิวและตดัไมห้รือเพาะโครงเสร็จแล้วจากสถานี
งานเตรียมชิ้นส่วน มาท าการตัดซอยและห่อขอบ จากนั้นจะ
พักไม้ ไว้ที่บริ เวณพักไม้ เพื่อรอส่ง ช้ินงานไปสถานีงาน 
Knockdown2 โดยพนักงานจะท าการน าไม้ที่ท าการตัดซอย
และห่อขอบเสร็จแล้วจากสถานีงาน Knockdown1 มาเจาะ
รูและตกแต่ง จากนั้นจะน าไม้ที่ตกแต่งเสร็จแล้ว มาท าการ
ต่อประกอบที่พื้นที่ต่อประกอบ และพักไม้ไว้ที่บริเวณพักไม้
เพื่อรอไปสถานีงาน บรรจุภัณฑ์ โดยพนักงานจะท าการน าไม้
ที่ตกแต่งเสร็จแล้วจากสถานีงาน Knockdown2 มาแต่งสี
และบรรจุหีบห่อ หลังจากนั้นจะพักไม้ไว้ที่บริเวณพักไม้เพื่อ
รอเก็บช้ินงานเข้าคลังสินค้าต่อไป 
 แผนภูมิกระบวนการไหล และ แผนภาพแสดงการไหล
ของงาน ถูกน ามาใช้ร่วมกับการจับเวลาและระยะทางในแต่
ละขั้นตอนภายในกระบวนการผลิต เพื่อให้ทราบวิธีการ
ปฎิบัติงานในแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้
ปรับปรุงหรือขจัดงานบางอย่างที่ไม่จ าเป็นได้ง่ายที่ ตารางที่ 
3.1 และรูปที่ 3.2 แสดงตัวอย่างการศึกษาด้วยเทคนิควิธีการ
ท างานสถานีงาน Knowdown2  
 โดยท าการศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการเลื่อนไม้จากรางพัก
ไม้ของสถานีงาน knockdown1ถึงขั้นตอนการพักไม้ไว้ที่จุด

พักไม้เพื่อรอไป สถานีงานบรรจุภัณฑ์ 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงตัวอย่างการใช้แผนภูมิการไหล ในกระบวนการ 
Knockdown2 (เจาะรู และ ตกแต่ง) 

 

ล า
ดับ

 ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ระ

ยะ
ทา

ง เวลา (s) สัญลักษณ ์
     

 1 

เล่ือนไม้จาก
รางพักไม้ของ
สถานีงาน 
knockdown1 

2.4 10 

     

 2 
วางไม้ไว้ที่ราง
พักไม้ของ
เครื่องเจาะ 

 2 
     

3 
พักไม้ไว้ที่ราง
พักไม้เพื่อรอ
เข้าเครื่องเจาะ 

 18,000 
     

4 
ควบคุมการต้ัง
ค่าเครื่องเจาะ 

 1,860 
     

5         
เป่าลมท า
ความสะอาด
เครื่องเจาะ 

 5 
     

 
6  

หยิบไม้ใส่เข้า
เครื่องเจาะ 

 10 
     

7 
หยิบไม้ออก
จากเครื่อง
เจาะ 

 3 
     

8 
ตรวจสอบ
ชิ้นงาน 

 180 
     

9 

น าไปทดสอบ
ต่อประกอบที่
พื้นที่ต่อตัว
เจาะ 

18 180 

     

10 
รอทดสอบต่อ
ประกอบ 

 300 
     

11 
ทดสอบต่อ
ประกอบ 

 900 
     

12 

น ากลับมาที่
เครื่องเจาะ
เพื่อเจาะไม้ที่
เหลือ 

18 180 

     

13 
หยิบไม้ที่ยัง
ไม่ได้เจาะใส่
เข้าเครื่องเจาะ 

 30 
     

14         
หยิบไม้ออก
จากเครื่อง
เจาะ 

 3 
     

สถานีงาน เตรยีมชิ้นส่วน 

สถานีงาน knockdown 1 

สถานีงาน knockdown 2 

ใส่วัตถุดิบ 

ใส่วัตถุดิบ         
ใส่ช้ินงาน 

สถานีงาน บรรจภุัณฑ ์

ใส่วัตถุดิบ 
ใส่ช้ินงาน 
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 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ พ บ ว่ า ขั้ น ต อ น ก ร ะ บ ว น ก า ร 
Knowdown2 มีขั้นตอนทั้งหมด 22 ขั้นตอน ใช้ระยะทาง
ทั้งหมด 88.8 เมตร  และมีเวลารวม 203.55 นาทีต่อช้ิน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 แสดงตัวอย่างการใช้แผนภาพการไหล ในกระบวนการ 
Knockdown2 (เจาะรู และ ตกแต่ง)  

 ค านวณหา Takt time หรือเวลาที่เร็วที่สุดที่ท าได้ใน
การผลิต เพื่อศึกษาอัตราการผลิตของแต่ละสถานีงาน
เปรียบเทียบกับอัตราการผลิตรวมทั้งกระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ต่อความต้องการของลูกค้า  
 อัตราการผลติ (takt time) =   เวลาที่ใช้ในการผลติ 
                              ความต้องการของลูกค้า  
                                   =    2880   นาที     
                                     500     ช้ิน 
                                   =   5.76  นาที / ช้ิน 
ท าการเก็บข้อมูลรอบเวลาการท างาน (Cycle Time) แต่ละ
สถานีงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 แสดงเวลาที่ใช้ในการปฎิบตัิงานกระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ กรณี ปิดผิวไม้และตัดไม ้
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 3.2 แสดงรอบเวลาที่ใช้ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ กรณี สถานีงานเตรียมช้ินส่วนมีกระบวนการ
ด าเนินงานปิดผิวไม้และตัดไม้ สามารถน าไปเขียนแผนภูมิ
แท่ง เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราการผลิตรวมทั้งกระบวนการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อความตอ้งการของลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้ไป
พิจารณาจัดล าดับในการด าเนินการแก้ไขต่อไป ดังแสดงใน
รูปที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 แสดงรอบเวลาการท างานของแต่ละสถานีงานเปรียบเทียบ
กับอัตราการผลิตกรณี ปิดผิวไม้และตัดไม้ 

 
 จากข้อมูลรูปที่ 3.3 พบว่า สถานีงาน Knockdown2 
และ สถานีงานบรรจุภัณฑ์ คือสถานีงานที่เป็นคอขวดของ
กระบวนการผลิต เนื่องจากมีรอบเวลาการปฎิบัติงานสูงกว่า
ค่า Takt Time ดงันั้น คณะผู้วิจัยจึงด าเนินการแก้ไขท่ี สถานี
งานKnockdown2 และ สถานีงานบรรจุภัณฑ์ เป็นหลั 

ล า
ดับ

 ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ระ

ยะ
ทา

ง เวลา (s) สัญลักษณ ์
     

15
  

ยกไม้เรียงวาง
ลงรางพักไม้ 

 5 
     

16 
พักไม้ไว้ที่ราง
พักไม้เพื่อรอ
ไปตกแต่ง 

 1,800 
     

17 

เล่ือนไม้จาก
รางพักไม้ของ
เครื่องเจาะ
มายังจุดพักไม้
หน้าบริเวณจุด
ตกแต่ง 

36 120 

     

18 

พักไม้ไว้ที่จุด
พักไม้หน้า
บริเวณจุด
ตกแต่ง 

 1,800 

     

19 
น าไม้มาที่โต๊ะ
ตกแต่ง 

14.4 45 
     

20 
ตกแต่งติดฟิต
ติ้งให้กับไม ้

2.4 1,200 
     

21 
วางไม้ไว้ที่จุด
พักไม้เม่ือ
ตกแต่งเสร็จ 

 2 
     

22 

พักไม้ไว้ที่จุด
พักไม้เพื่อรอ
ไป สถานีงาน
บรรจุภัณฑ์ 

 1,800 

     

รวม 88.8 12,235 11 5 5 1 0 

สถานีงาน เวลา หน่วย 
เตรียมชิ้นส่วน 23.53 นาที 
knockdown 1 4.54 นาที 
knockdown 2 95.03 นาที 
บรรจุภัณฑ์ 79.45 นาที 

 

takt time = 5.76 
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4. ผลการด าเนินงาน  
4.1การปรับปรุงกระบวนการผลิตในสถานีงาน  
Knockdown2 
 จากการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีบาง
ขั้นตอนที่ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต เช่น
พนักงานใช้เวลาในการค้นหาช้ินงานนานเกินไป พื้นที่ในการ
วางพักไม้น้อยเกินไป และเครื่องจักรช ารุด ส่งผลให้สินค้า
เสียหาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงน าหลักการ ECRS มา
ประยุกต์ใช้ดังนี ้  1) การใช้หลักการ ECRS เพื่อขจัดงานที่ไม่
จ าเป็นออก โดยตัดขั้นตอนการพักไม้ที่รางพักไม้ของเครื่อง
เจาะออก ซึ่งจากที่ต้องพักไม้เพื่อรอเข้าเครื่องเจาะควรรวม
ขั้นตอนเป็นลากไม้จากรางพักไม้สถานีงาน knockdown 1 
มาเข้าเครื่องเจาะแทนการจัดพื้นที่ในการวางพักไม้ใหม่ ให้
สะดวกต่อการท างาน 2) การรวมงานเข้าด้วยกัน รวม
ขั้นตอนการลากช้ินงานมาวางหน้าไลน์แพ็คกิ้ง กับเดินไป
หยิบกล่องบรรจุภัณฑ์ และลากกล่องบรรจุภัณฑ์มาหน้าไลน์
แพ็คกิ้ง เข้าด้วยกัน เพื่อลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการให้
น้อยลง 3) การให้หัวหน้าและพนักงานประชุมร่วมมือ 
(Brainstorm) 4) การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพื่อให้
พนักงานมีระยะเวลาในการท างานที่เท่ากัน ด้วยวิธีแผนภูมิ
คนและเครื่องจักร 5) การฝึกอบรมพนักงานให้ท างานช านาญ
มากขึ้น 6) การจัดพื้นที่การวางกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่ และ7) 
การวางแผนบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ต่อการใช้งาน ในระหว่างกระบวนการผลิต 
 จากการศึกษาวิธีการปฎิบัติงาน ด้วยวิธีแผนภูมิคนและ
เครื่องจักรพบว่า พนักงานคนที่ 1 มีเวลาว่าง 9 วินาที เวลา
ในการท างาน 24 วินาที คิดเป็นเวลาการท างานร้อยละ 
72.73 พนักงานคนที่ 2 มีเวลาว่าง 28 วินาที เวลาในการ
ท างาน 5 วินาที คิดเป็นเวลาการท างานร้อยละ 15.15 และ
เครื่องเจาะใหญ่ มีเวลาว่าง 1 วินาที เวลาในการท างาน 32 
วินาที คิดเป็นเวลาการท างานร้อยละ 96.97 สรุปได้ว่า 
พนักงานคนท่ี 2 ใช้เวลาในการท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ มี
เวลาว่างมากกว่าเวลาที่ใช้ในการท างาน  
 คณะผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางแก้ไขโดย ใช้การจัดล าดับ
หน้าท่ีของแต่ละคนให้สมดุลกัน จัดให้พนักงานในแต่ละสถานี
งานมีเวลาเฉลี่ยที่ใช้ท างานเท่าๆกัน ไม่มีการว่างงานและการ
รอคอยเกิดขึ้น โดยท าการเพิ่มหน้าที่ของหัวหน้าทีม หรือ QC 
เข้ามาด้วย เพื่อช่วยท าใหเ้กิดการท างานท่ีต่อเนื่อง ใช้เวลาใน
การท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการปรับปรุง 
พบว่า พนักงานและเครื่องจักร ใช้เวลาในการท างานได้อย่าง
สมดุลกันและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพนักงานคนที่ 1 
ท างานเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.33 พนักงานคนที่ 2 ท างานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50.48 และเครื่องจักรท างานได้เต็มประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 แสดงตัวอย่างการใช้แผนภูมิคนและเครื่องจักร 
ดังตารางที ่4.1 
ตารางที ่ 4.1 แสดงตัวอย่างการใชแ้ผนภูมิคนและเครื่องจักรสถานีงาน  
Knockdown2 (ก่อนปรับปรุง) 

 
สัญลักษณ์ :          = ท างานร่วมกัน                 = ท างานอิสระ   
                        = ว่างงาน 
 จากการศึกษาแผนภูมิคน – เครื่ องจักร (Man-

พนักงาน เครื่องจักร 

พนักงาน 
คนที่ 1 

เวลา 
(s) 

พนักงาน 
คนที่ 2 

เวลา 
(s) 

เครื่อง
เจาะ
ใหญ่ 

เวลา 
(s) 

1.ควบคุม
เครื่องจักร 

10 

 

1. ว่าง 10 

 1. 
ก าลัง
ถูก
ควบคุม 

10 

 

2. ว่าง 3 
 

2. ว่าง 3 
 2. 

เครื่อง
ท างาน 

3   

3. ยกไม้
เข้าเครื่อง 

4 
 3. รอ

เครื่อง
ท างาน 

4 
 3. 

เครื่อง
ท างาน 

4 
 

4. ปล่อย
ไม้เข้า
เครื่อง 

1 
 4. รอ

เครื่อง
ท างาน 

1 
 4. 

เครื่อง
ท างาน 

1 
 

5. ยกไม้
เข้าเครื่อง 

6 
 5. รอ

เครื่อง
ท างาน 

6 
 5. 

เครื่อง
ท างาน 

6 
 

6. รอ
เครื่อง
ท างาน 

2 
 

6. ยกไม้
ออก 

2 
 6. 

เครื่อง
ท างาน 

2 
 

7. รอ
เครื่อง
ท างาน 

1 
 7. 

จัดเรียง
ไม้ 

1 
 

7. ว่าง 1 
 

8. รอ
เครื่อง
ท างาน 

1 
 8. รอ

เครื่อง
ท างาน 

1 
 8. 

เครื่อง
ท างาน 

1 
 

9. รอ
เครื่อง
ท างาน 

1   
9. รอ
เครื่อง
ท างาน 

1   
9. 
เครื่อง
ท างาน 

1   

10. ปล่อย
ไม้ 

1   
10. รอ
เครื่อง
ท างาน 

1   
10. 
เครื่อง
ท างาน 

1   

11. รอ
เครื่อง
ท างาน 

1   
11. รอ
เครื่อง
ท างาน 

1   
11. 
เครื่อง
ท างาน 

1   

12. ยกไม้
เข้าเครื่อง 

2   
12. ยก
ไม้ออก 

2   
12. 
เครื่อง
ท างาน 

2   
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Machine Chart) ของเครื่องเจาะใหญ่ก่อนปรับปรุง พบว่า  
ผลการปรับปรุงพบว่า สามารถลดเวลาในแต่ละสถานีงาน ดัง
รูป 4.1  

 
รูปที่ 4.1 แผนภูมแิท่งแสดงการเปรียบเทียบ เวลา และต้นทุนที่ใช้ใน

กระบวนการของสถานีงาน Knockdown2 และสถานีงาน บบรุจภัณฑ์                         
ก่อน – หลังการปรับปรุง 

 
4.2 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในสถานีงาน          
บรรจุภัณฑ์ 
 จากการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีการจัด
วางพื้นที่กล่องบรรจุภัณฑ์ไกลจากไลน์บรรจุภัณฑ์ พนักงาน
ใช้เวลานานในการเดินไปหยิบบรรจุภัณฑ์เพื่อน ามาบรรจุช้ิน
ไม้ในสถานีงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต 
จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตในสถานีงานบรรจุ โดยท า
การเปลี่ยนพื้นทีเก็บกล่องให้อยู่ใกล้พื้นที่การท างานและเก็บ
ด้วยปริมาณที่เหมาะสมกับงานในแต่ละวัน  
 จากการเปรียบเทียบระยะทาง เวลา และต้นทุนที่ใช้ใน
กระบวนการโดยรวมของสถานีงาน บรรจุภัณฑ์ ก่อน – หลัง
การปรับปรุ ง  พบว่าก่อนปรับปรุ งมี ระยะทางที่ ใ ช้ ใน
กระบวนการ 107.4 เมตร และเวลาที่ใช้ในกระบวนการ 
189.45 นาที โดยหลังปรับปรุง พบว่ามีระยะทางที่ใช้ใน
กระบวนการ 55 เมตร ซึ่งลดลงจากเดิม 52.4 เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 48.79 และเวลาที่ใช้ในกระบวนการ 166.45 นาที 
ซึ่งลดลงจากเดิม 6.20 นาที คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 
5. สรุป 

จากการศึกษาวิธีปฎิบัติงานในแต่ละขั้นตอนด้วย
เทคนิคการศึกษาการท างานในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
สามารถช่วยให้คณะผู้วิจัยและทีมงานเห็นภาพขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานได้ชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้สามารถหาสาเหตุที่
แท้จริงและแก้ปัญหาในขั้นตอนที่ท าให้เกิดความล่าช้าของ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตารางที่ 5.1และรูปที่ 5.1 แสดง
การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการผลติเฟอรน์ิเจอร์ กรณี สถานี
งานเตรียมช้ินส่วนมีกระบวนการด าเนินงานปิดผิวไม้และตัด
ไม้ ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยใช้แผนภูมิแท่งได้ผล
ดังรูปที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ กรณี ปิดผิวไม้และ
ตัดไม้ สถานีงาน Knowdown2 และ บรรจุภัณฑ์   
(ก่อน-หลังการปรับปรุง) 

  

 

 
 
รูปที่ 5.1 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตของสถานีงานที่ด าเนินการแก้ไข 
กรณี สถานีงานเตรียมชิ้นส่วน มกีรณี ปดิผิวไม้และตัดไม้  
ก่อน-หลังการปรับปรุง 

 

 จากแผนภูมิแท่งแสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตของสถานี
งานที่ด าเนินการแก้ไข กรณี สถานีงานเตรียมช้ินส่วนมี
กระบวนการด าเนินงานปิดผิวไม้และตัดไม้ ก่อน-หลังการ
ปรับปรุง พบว่า สถานีงานKnockdown 2 ใช้เวลา 95.03 
นาที และสถานีงานบรรจุภัณฑ์ ใช้เวลา 79.45 นาที โดยหลัง
ปรับปรุงพบว่า สถานีงานKnockdown 2 ใช้เวลา 72.20 
นาที ซึ่งลดลงจากเดิม 22.43 นาที คิดเป็นร้อยละ 23.9 และ
สถานีงานบรรจุภัณฑ์ ใช้เวลา 56.45 นาที ซึ่งลดลงจากเดิม 
23 นาที คิดเป็นร้อยละ 28.84 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ  
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บทคัดย่อ 
สาเหตุหนึ่งของ ปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการท างานของมนุษย์นั้น คือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ  ซึ่งใน
ปัจจุบันการตรวจจับความพร้อมของพนักงานก่อนเข้าท างานนั้น ยังไม่สามารถตรวจจับความไม่พร้อมอันเนื่องมาจากการ
นอนน้อย  ซึ่งระยะเวลาในการนอนหลับจะส่งผลต่อความสามารถในการทรงตัวของมนุษย์ งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทรงตัว กับ ระยะเวลาของการพักผ่อน โดยอาศัย วีอ์บาลานซ์บอร์ด (Wii 
Balance Board) มาวัดต าแหน่งของจุดศูนย์กลางความดัน (COP) ขณะยืนของผู้เข้าร่วมการทดสอบ ที่เป็นพนักงานใน
ฝ่ายผลิตของโรงงานแห่งหนึ่ง จ านวน 6 คน ที่ปกติท างานวันละ 10 – 14 ช่ัวโมง โดยศึกษาผลกระทบของระยะเวลาใน
การนอนหลับต่อการทรงตัวของร่างกาย และบันทึกระยะเวลานอนหลับของผู้ร่วมการทดสอบในแต่ละคืนก่อนการวัด
ความสามารถในการทรงตัวเป็นจ านวนทั้งหมด 49 ครั้ง โดยผลการทดสอบพบว่า ค่าขนาดพื้นที่สนับสนุนการทรงตัว 
(Support Surface: SS) และค่าระยะทางการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางความดัน (Statokinesigram Length: SL) มีค่า
มากขึ้น หากผู้เข้าร่วมทดสอบนอนหลับน้อยกว่า 7 ช่ัวโมง และค่าระยะเวลาในการเคลื่อนที่ (Movement Time: MT) 
ของผู้เข้าร่วมทดสอบที่นอนน้อยจะมีค่าสูงกว่าผู้เข้าร่วมที่พักผ่อน 8 ช่ัวโมงต่อวัน สรุปได้ว่าระยะเวลาในการนอนหลับ
พักผ่อนของร่างกายที่น้อยลงจากปกติ 8 ช่ัวโมงต่อวัน ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทรงตัวของมนุษย์ ซึ่งการวัด
การทรงตัวนีอ้าจจะสามารถน ามาใช้วัดความพร้อมก่อนเข้าท างาน เพื่อตรวจจับภาวะการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ
ของพนักงานได้ 
ค าหลัก ระยะเวลาในการนอนหลบั, ความสามารถในการทรงตัวของร่างกาย, จุดศุนย์กลางความดัน, วีอ์บาลานซ์บอรด์ 
 
Abstract 
One of the causes of safety and quality problems in human work is insufficient sleep, at present, the 
detection of the readiness of employees before start the work still cannot detect the lack of sleep. 
But the duration of sleep can affect in human body balance capacities. This research investigates the 
relationship between body balance capacities and sleep duration by using Wii Balance Board to 
acquire the data of balancing (Center of Pressure: COP) of the participants from six production staff 
volunteers working 10 – 14 hours per day. The test aims to study the effect of sleep duration which 
results in body balance capacities. This study records the sleep duration of the participants each night 
before body balance test total 49 times. The results showed that Support Surface (SS) and the 
Statokinesigram Length (SL) were significantly increased at the sleep duration less than 7 hours per 
day and from the Fitts’s Performance Test, subjects’ Movement Time (MT) was significantly increased 
at the sleep duration less than 8 hours per day. In conclusion, the sleep duration lower than 
recommended sleep duration (7 - 8 hours per day) had significant effects on human balance 
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capacities. The body balance capacities test probably used to detection readiness of employee 
before start the work and for detect the insufficient sleep of staff. 
Keywords:  Sleep duration, Body balance capacities, Center of Pressure, Wii Balance Board 
 
1. บทน า 
 การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกายและความพร้อมในการท างาน สถาบัน 
National Sleep Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกาให้
ค าแนะน าส าหรับผู้ใหญ่ควรมีระยะเวลาการนอนหลับ 7 - 8 
ช่ัวโมงต่อวัน [1] 
         Hassan S Dashti al. (2015) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการนอนหลับที่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน ส่งผลต่อ
ปริมาณแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้น เพราะร่างกายมีการสะสมไขมัน
มากกว่าโปรตีน และส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารจากผัก
และผลไม้ทีล่ดลง [2] 
        Pierre, Philip al. (2005) ศึกษาพบว่า ความสามารถ
ในการขับรถจะลดลงเมื่อมีระยะเวลาการนอนหลับที่ไม่
เพียงพอ [3] 
         วี ร เ กี ย ร ติ  (2015) ไ ด้ ท า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ความสามารถของการทรงตัวระหว่างในสภาวะปกติและใน
สภาวะอดนอน โดยใช้วิธีการทดสอบความสามารถในการ
ทรงตัวของมนุษย์ 3 วิธีได้แก่ วิธีการทดสอบเชิงคลีนิค
ดัดแปลงเพื่อทดสอบปฏิสัมพันธ์ของการรับรู้ความรู้สึกในการ
ทรงตัว (mCTSIB), วิธีการทดสอบขีดจ ากัดการทรงตัว(LOS), 
วิธีประเมิณสมรรถนะแบบฟิตส ์(Fitts’ Performance Test) 
โดยใช้วีอ์บาลานซ์บอร์ด (Wii Balance Board) เป็น
เครื่องมือตรวจวัดต าแหน่งจุดศูนย์กลางความดัน (COP) ของ
ผู้ร่วมการทดลอง 17 คนพบว่าการทดสอบสมรรถนะแบบ
ฟิตส์ สามารถพยากรณ์สมรรถนะการทรงตัวที่ดีที่สุด โดย
พบว่าค่าดัชนีสมรรถนะ (IP) และค่าจุดตัดแกน Y (Y-
Intercept แสดงถึงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนจุดศูนย์กลางความ
ดัน) มีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทั้งคู่เมื่อที่ระยะเวลาตื่นนอน
ต่อเนื่อง 18 ช่ัวโมง และ 16 ช่ัวโมง ตามล าดับ และพบความ
เปลี่ยนแปลงของค่า SS และ SL จากวิธีทดสอบแบบ 
mCTSIB ที่ เพิ่ มสู งขึ้น เมื่ อผู้ ร่ วมการทดลองไม่ ได้นอน
ติดต่อกันเป็นเวลา 20 และ 22 ช่ัวโมง ตามล าดับ [4] 
         การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาสุขภาพ และระบบการท างานของร่างกายซึ่งอาจมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานและความปลอดภัยในการ
ท างาน หากสามารถคัดกรองพนักงานก่อนเข้าท างานที่มี
ความเสี่ยง หรือมีความส าคัญอื่นๆ เช่น งานที่ต้องการความ
ละเอียดสูง หรือการตัดสินใจที่ถูกต้อง ย่อมช่วยลดปัญหาอัน
เนื่องมาจากความไม่พร้อมทางร่างกายได้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
   ศึกษาผลกระทบของการนอนนอ้ยต่อความสามารถในการ
ทรงตัวในสถานปฏิบตัิงานจริง เพือ่หาวิธีช่วยคัดกรอง
พนักงานท่ีสภาพร่างกายไม่พร้อมก่อนเข้าท างาน อันอาจ
ส่งผลต่อความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัตเิหตุเนื่องจากการหลับ
ระหว่างการท างาน  

 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ระบบการทรงตัวของร่างกายมนุษย ์
 การทรงตัว คือ ความสามารถในการรักษาสมดุลของ
ร่างกายโดยการควบคุมจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย (Body’s 
Center of Gravity) เพื่อให้ยังคงอยู่ในฐาน (Base of 
Support) ซึ่งจุดศูนย์ถ่วงร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ [5] 
 
3.2 วิธีการทดสอบความสามารถในการทรงตัว 
3.2.1 วิธีการทดสอบเชิงคลีนิคดัดแปลงเพ่ือทดสอบ
ปฏิสัมพนัธ์ของการรับรู้ความรู้สึกในการทรงตัว 
(Modified Clinical Test of Sensory Interaction on 
Balance: mCTSIB) 
 ทดสอบการแกว่งตัวของจุดศูนย์กลางความดันในขณะ
ยืนนิ่งโดยใช้กระบวณวิธีการทดสอบแบบ รอมเบิร์ก คือ 
ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างการยืนลืมตา และการยืน
หลับตา [6] โดยใช้เวลา 60 วินาทีต่อหนึ่งการทดลองตัวช้ีวัด
ของการทดสอบคือ ค่าขนาดพื้นที่สนับสนุนการทรงตัว 
(Support Surface: SS) และค่าระยะทางการเคลื่อนที่ของ
จุดศูนย์กลางความดัน (Statokinesigram Length: SL) [4], 
[7] 
3.2.2 วิธีประเมิณสมรรถนะแบบฟิตซ์ (Fitts’ s 
Performance Test) 
       ทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลต่อความ
ยากและความแม่นย าทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตัวช้ีวัดของการ
ทดสอบคือ ระยะเวลาในการเคลื่อนท่ี (Movement Time: 
MT) และ ค่าดัชนีความยากของงาน (Index of difficulty) 
ตามหลักการการแลกเปลี่ยนความเร็วกับความแม่นย า เมื่อ
งานมีความยาก เวลาที่ใช้ในการท างานก็จะมากตามไปด้วย 
[4] 
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4. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย 
4.1 ผู้เข้าร่วมทดสอบ 
 อาสาสมัครจ านวน 6 คนจากพนักที่ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพศชาย มีอายุงานมากกว่า 5 ปี และมีช่ัวโมง
การท างานประมาณ10 - 14 ช่ัวโมงต่อวัน มีสภาพร่างกาย
ปกติ ไม่มีประวัติการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและการผา่ตดัหรือ
บาดเจ็บบริเวณหลัง และไม่ใช่นักกีฬา 
 
ตารางที่ 1 อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการทดสอบ 

Subjects Age Height Weight 
1 26 167 75 
2 28 177 64 
3 29 170 60 
4 29 180 90 
5 30 170 60 
6 33 174 73 

 
4.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
4.2.1 วีอ์บาลานซ์บอร์ด (Wii balance board) ใช้เป็นแผ่น
ตรวจวัดแรง รับเข้าน้ าหนักของผู้ทดสอบผ่านเซนเซอร์
ตรวจวัดแรง 4 ต าแหน่ง (4 มุม) โดยเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผ่านสัญญาณไร้สายบลูทูธ ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 วีอบ์าลานซ์บอร์ด 

 
4.2.2 คอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค จอแสดงผลขนาดเส้นทะแยงมุม 
15.6 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ 1,920 x 1,080 
4.2.3 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลต าแหน่งของจุด
ศูนย์กลางความดัน (COP) รับเข้าข้อมูลผ่านสัญญาณไร้
สายบลูทูธจากวีอ์บาลานซ์บอร์ด ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 โปรแกรมเก็บข้อมูลต าแหน่งจุดศูนย์กลางความดัน 

 
4.2.4 เมาส์ ไร้สาย เพื่อคลิกในการทดสอบ 
4.2.5 นาฬิกาจับเวลา เพื่อจับเวลาในการทดลอง 
 
4.3 วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บข้อมลู 
4.3.1 การบันทึกระยะเวลานอนหลับของผู้ร่วมการทดสอบ 
         ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะถูกร้องขอให้จดจ าเวลาที่เริ่ม
นอนหลับ เวลาที่ตื่นนอนในตอนเช้า เพื่อบันทึกและค านวน
หาระยะเวลาที่นอนหลับ(St. Mary’s Hospital Sleep: 
SMH Sleep Questionnaire) [8] 
4.3.2 การจัดท่าการยืนการวางเท้าและอุปกรณ์ 
        ยืนตัวตรง มือสองข้างแนบล าตัว ข้อเท้า เข่า สะโพก 
หัวไหล และศีรษะ เรียงกันเป็นแนวเส้นตรงตั้งฉากกับพื้น  
วางเท้าตามงานวิจัยของ Manista และ Ahmed (2012) [9] 
คือวางเท้าห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร วัดจากกึ่งกลาง
เท้าทั้งสองข้างและให้วางจอแสดงผลให้อยู่ในความสูงระดับ
สายตา และให้หน้าจอตั้งฉากกับผู้ทดลองโดยมีระยะห่าง 1 
เมตร จากตาของผู้เข้าร่วมการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 ท่าทางการยืนและอุปกรณ์ 

  

1 m. 
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4.3.3  การทดสอบด้วยวิธีการทดสอบเชิงคลินิคดัดแปลงเพื่อ
ทดสอบปฏิสัมพันธ์ของการับรู้ความรู้สึกในการทรงตัว 
(mCTSIB) 
         ผู้ทดสอบยืนบนวีอ์บาลานซ์บอร์ดโดยวางเท้าและจัด
ระเบียบล าตัวตามรูปแบบที่ก าหนดในหัวข้อ 4.3.2 ท าการ
ทดลองแบบลืมตาและหลับตา โดยใช้เวลา 60 วินาทีต่อการ
ทดสอบ โปรแกรมจะบันทึกค่าพิกัด (x,y) ของ COP ในอัตรา
ความถี่ 60 ครั้งต่อวินาที เพื่อน าไปค านวณค่าพื้นที่สนับสนุน
การทรงตัว (SS) และระยะเคลื่อนที่ของจุด COP (SL)  
4.3.4 การทดสอบด้วยวิธีการประเมิณสมถรรนะแบบฟิตส์ 
(Fitts’ Performance) 
        ผู้ทดสอบเอนตัวโดยใช้ข้อเท้าเป็นจุดหมุนเพื่อเคลื่อน
ต าแหน่งของจุด COP ที่แสดงบนหน้าจอไปหาเป้าหมายที่
ต้องการและให้ใช้เมาส์ที่ถือในมือคลิกเมื่อจุด COP อยู่ใน
เป้าหมายเพื่อเป็นการยืนยัน ผู้ร่วมทดสอบจะต้องเคลื่อนจุด 
COP กลับไปมาระหว่าง 2 เป้าหมาย ซ้าย-ขวาหรือหน้า-หลัง 
ให้เร็วที่สุดจ านวน 10 ครั้งต่อ 1 เง่ือนไขของดัชนีความยาก
ของงาน โดยสุ่มท า 3 เงื่อนไขจาก 6 เงื่อนไข 
1.  A = 354 ได้ค่า ID = 3.30, A = 266 ได้ค่า ID = 2.94 
2.  A = 266 ได้ค่า ID = 2.94, A = 199 ได้ค่า ID = 2.58 
3. A = 177 ได้ค่า ID = 2.44, A = 133 ได้ค่า ID = 2.11 
โปรแกรมจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ (MT) ระหว่าง
เป้าหมาย ในแต่หละระดับความยากของงาน [10], [11] 
 
4.4 ผลการเก็บข้อมูล 
4.4.1 ข้อมูลการนอนหลับและจ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วม 
         จ านวนช่ัวโมงการนอนหลับและจ านวนครั้งที่เข้าร่วม
ของผู้ร่วมทดสอบแต่ละคน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนชั่วโมงการนอนหลับและจ านวนครั้งที่เข้าร่วม 

 
 
จากตารางแสดงถึงจ านวนของผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 6 
คน และระยะเวลาของการนอนหลับในแต่ละวัน (Sleep 
duration/day) ของผู้เข้าร่วมทดสอบ โดยผู้เข้าร่วมทดสอบ

คนที่ 1 มีการเข้าร่วมทดสอบมากที่สุดจ านวน 10 ครั้งการ
ทดสอบ 
 
5. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
5.1 วิธีการทดสอบเชิงคลีนิคดัดแปลงเพ่ือทดสอบ
ปฏิสัมพนัธ์ของการับรู้ความรู้สึกในการทรงตัว (Modified 
Clinical Test of Sensory Interaction on Balance: 
mCTSIB) 
       ผลการทดสอบ mCTSIB เปรียบเทียบค่า SS และ SL 
ในสภาวะลืมตาและหลับตากับจ านวนช่ัวโมงการนอนหลับ 
พบว่าค่า SS และ SL จากผู้ร่วมทดสอบ 4 คนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แสดงในรูปที่ 4 และ รูปที่ 
5 

 
รูปที่ 4 ค่า SS ในสภาวะลืมตาและหลบัตาจากผู้ร่วมทดสอบ 4 คน 

 
ค่า SS ทั้งในสภาวะลืมตาและหลับตาจากรูปที่ 4 มีค่าสูงมาก
ขึ้นเมื่อจ านวนช่ัวโมงการนอนหลับน้อยกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน 
ดังนั้นสภาวะนอนน้อยมีผลต่อขนาดพื้นที่สนับสนุนการทรง
ตัว (SS) 
 

 
รูปที่ 5 ค่า SL ในสภาวะลืมตาและหลับตาจากผู้ร่วมทดสอบ 4 คน 

 
ค่า SL ทั้งในสภาวะลืมตาและหลบัตาจากรูปที่ 5 มีค่ามาก
ขึ้นเล็กน้อยเมื่อจ านวนช่ัวโมงการนอนหลับลดลง ดังนั้น 
ภาวะนอนน้อยส่งผลต่อคา่ระยะทางการเคลื่อนที่ของจุด
ศูนย์กลางความดันไมม่ากนัก 

1 2 3 4 5 6

1 5 5 6.5 7 6.5 6.5

2 4 6 6.5 5 6 7

3 6 8 7 5 7 6

4 4 8 6 6 6 6

5 5 8 6 6 7 7

6 4 5 7 4 7 8

7 5 5 7 5.5

8 8 4

9 5 4

10 4
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         ส าหรับผูร้่วมทดสอบอีก 2 คน ไม่พบความ
เปลี่ยนแปลงของค่า SS และ SLเมื่อระยะเวลาในการนอน
หลับต่อวันลดลง  
5.2 วิธีประเมิณสมรรถนะแบบฟิตซ์ (Fitts’s 
Performance Test) 
        ผลการทดสอบแบบฟิตซ์ (Fitts’ s Performance 
Test) เปรียบเทียบค่าระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ (MT) ที่
ระดับความยากของงาน (ID) ต่างๆกับจ านวนช่ัวโมงการนอน
หลับพบว่า ผู้ร่วมทดสอบ 4 คนจาก 6 คนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกันดังแสดงในรูปที่ 6 ถึงรูปที่ 9 

 
รูปที่ 6 แสดงกราฟค่า MT, ID เปรียบเทียบกับชัว่โมงการนอนหลับของ

ผู้ร่วมทดสอบคนที่ 1 
 

 
รูปที่ 7 แสดงกราฟค่า MT, ID เปรียบเทียบกับชัว่โมงการนอนหลับของ

ผู้ร่วมทดสอบคนที่ 3 
 

 
รูปที่ 8 แสดงกราฟค่า MT, ID เปรียบเทียบกับชัว่โมงการนอนหลับของ

ผู้ร่วมทดสอบคนที่ 4 
 

 
รูปที่ 9 แสดงกราฟค่า MT, ID เปรียบเทียบกับชัว่โมงการนอนหลับของ

ผู้ร่วมทดสอบคนที่ 6 
 

จากรูปที่ 6 ถึงรูปที่ 9 ค่าระยะเวลาในการเคลื่อนที่ (MT)   ที่
ระดับความยากของงาน (ID) เดียวกัน จะมีค่าสูงขึ้นทีจ่ านวน
ช่ัวโมงการนอนหลับต่อวันลดลงจากภาวะปกติ (7-8 ชม./วัน)  
ดังนั้นเมื่ออยู่ในภาวะการนอนน้อย ร่างกายจะต้องใช้
ระยะเวลาในการเคลื่อนที่เพ่ือควบคุมร่างกายไปยังเป้าหมาย
มากขึ้น 
          ผู้ร่วมทดสอบอีก 2 คน ไม่พบความเปลี่ยนแปลงของ
ค่าระยะเวลาในการเคลื่อนที่ (MT)  ที่ระดับความยากของ
งาน (ID) เดียวกัน เมื่อมรีะยะเวลาในการนอนหลับต่อวัน
ลดลง 
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6. สรุป 
 จากข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยพบว่า ค่าขนาดพื้นที่
สนับสนุนการทรงตัว (SS) จากการทดสอบด้วยวิธีการ
ทดสอบเชิงคลินิคดัดแปลงเพื่อทดสอบปฏิสัมพันธ์ของการ
รับรู้ความรู้สึกในการทรงตัว (mCTSIB) จากผู้ร่วมทดสอบ 4 
คนจาก 6 คนมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการนอนหลับลดลง 
และค่าระยะเวลาในการเคลื่อนที่ (MT) ที่ระดับดัชนีความ
ยากของงาน (ID) เดียวกันจากการทดสอบด้วยวิธีการ
ประเมิณสมถรรนะแบบฟิตส์ (Fitts’ Performance)จากผู้
ร่วมทดสอบ 4 คนจาก 6 คน มีค่ามากขึ้นเมื่อจ านวนช่ัวโมง
การนอนหลับลดลง จากผลการทดสอบทั้งหมดแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบต่อความสามารถในการทรงตัวท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อันเนื่องมากจากระยะเวลาการนอนหลับที่ลดลง  
      งานวิจัยในอนาคต ควรเพิ่มจ านวนครั้งของการทดสอบ
ให้มากข้ึน และควรเพิ่มจ านวนของผู้เข้าร่วมการทดลอง เพื่อ
เพิ่มความชัดเจนของพฤติกรรมของข้อมูล และเมื่อมีข้อมูล
จ านวนมากควรจะใช้วิธีทดสอบทางสถิติร่วมด้วย จะท าให้
การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้แม่นย าขึ้น และควรควบคุมปัจจัยที่
อาจมีผลต่อความสามารถในการทรงตัว เช่น แสงสว่าง 
อุณหภูมิ ผลกระทบจากยา หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในด้านการจัดเตรียม
สถานที่ทดสอบภายในโรงงานจากนาย นิวัฒต์ อินเพน  
ข้าพเจ้าขอถือโอกาสขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาปัจจัยของกระเป๋าสะพายหลัง ได้แก่ ลักษณะของกระเป๋าและวิธีการจดัเรยีงสิ่งของ ที่
ส่งผลกระทบต่อร่างกายและท่าทาง ได้แก่ ความเหนื่อยล้าโดยอาศยัค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate),  การโน้ม
ตัวจากองศาของล าตัวในระนาบ Sagittal และการแกว่งของกระเปา๋เทียบกับล าตัวในระนาบ Frontal โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ทดลองจ านวน 2 คน สะพายกระเป๋า 3 รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าสะพายหลังแบบท่ัวไปที่ใช้วัสดุเปน็ผ้า, กระเป๋าแบบท่ีมี
สายรดัอกและเอวและมีแผ่นรองหลัง, กระเป๋าสะพายหลังแบบมโีครงสร้างที่แข็งหรือกระเปา๋นักเรยีนญี่ปุ่น ทีบ่รรจุ
น้ าหนักร้อยละ 10 ของน้ าหนักผู้เข้าร่วมทดลอง และจัดเรียงสิ่งของให้จุดศูนย์ถ่วงของกระเป๋าอยูต่ าแหน่งที่แตกต่างกัน 2 
ระดับ คือ ด้านบน และด้านล่าง ศึกษากิจกรรม 2 รูปแบบ คือ เดินด้วยความเร็วปกติ และวิ่งช้าๆ บนสายพานปรับ
ความเร็ว (Treadmill) ในห้องปฎิบัติการ    อัตราการเต้นของหัวใจของผู้เข้าร่วมการทดลองไดถู้กบันทึกตลอดเวลา 
พร้อมกับข้อมูลพิกัดการเคลื่อนที ่ 3 มิติ ของร่างกายท่อนบนด้วยระบบบันทึกการเคลื่อนไหวด้วยภาพ OptiTrack™ ที่
อัตรา 30 ภาพต่อวินาท ี จากการศึกษาพบว่าการสะพายกระเป๋าแบบท่ีมีสายรัดอกและเอวและมีแผน่รองหลังส่งผลให้มี
การเปลีย่นแปลงของอัตราการเตน้ของหัวใจ และสัมประสิทธ์ิความแปรผันของจุดศูนย์ถ่วงของกระเป๋าเทียบกับล าตัวต่ า
ที่สุดทั้งในขณะเดินและวิ่ง  ส าหรับการจัดเรียงสิ่งของนั้นพบว่าการจัดเรียงสิ่งของโดยใหจุ้ดศูนย์ถ่วงของกระเป๋าอยู่
ต าแหน่งด้านลา่งของกระเป๋าส่งผลให้มีการเปลีย่นแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจและสมัประสิทธ์ิความแปรผันของ
จุดศูนย์ถว่งของกระเป๋าเทยีบกับล าตัวต่ าที่สดุทั้งในขณะเดินและวิ่ง แต่ในขณะเดียวกันจดัเรยีงสิ่งของโดยให้จุดศูนย์ถ่วง
อยู่ต าแหน่งด้านล่างจะท าให้มีองศาการโน้มตัวไปด้านหน้าที่มากกว่า 
ค าหลัก   กระเป๋าสะพายหลัง, อัตราการเต้นของหัวใจ, ท่าทางของร่างกายท่อนบน 
 

Abstract 
This research was studied on backpacks’ characteristic and object arrangement effecting on 

heart rate, posture of upper body in the Sagittal plane and the backpacks swing in the Frontal plane. 
This experiment used 2 participants to carry 3 kinds of backpack; a regular backpack made of fabric, a 
backpack with strap, waist and rigid steel or plastic structure attached to the back, and a backpack 
with solid structure (Japanese style) contain with the object weighted at 10 percent of participant’s 
weight.  The object arrangement to keep the center of gravity of the backpack in 2 different positions 
which are on the upper and the lower part of the backpack. The participants walked and ran on 
treadmill in the laboratory and their heart rate and movement were recorded by OptiTrack ™ motion 
capture system at 30 frames per second. The result, in both cases whether participants were asked to 
run or walk, shows that when carrying a backpack with sternum straps, hip belt and frame sheet, 
heart rate changing and swing of backpack were lower than others. In term of object arrangement 
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factor, the result indicated that when keeping the center of gravity of the backpack on the lower part, 
heart rate changing and swing of backpack were lower than keeping the center of gravity of the 
backpack on the upper part. 
Keywords: Backpack, Heart rate, Upper body posture
 
1. บทน า 
 ปัญหาสุขภาพจากการสะพายกระเป๋าที่หนักเกินไปเป็น
สิ่งที่ท าใหห้ลายคนเกิดความกังวล โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียน
ที่สะพายกระเป๋านักเรียนท่ีหนัก จนท าให้ผู้ปกครองเกิดความ
กังวลใจ ผู้ปกครองบางคนพยายามหากระเป๋าสะพายหลังที่
เหมาะสมให้กับบุตร หลาน ของตน อีกทั้งในปัจจุบันโรงเรียน
หลายแห่งในประเทศไทยได้ให้อิสระในการเลือกใช้กระเป๋า
นักเรียน จึงพบรูปแบบของกระเป๋าสะพายหลังที่หลากหลาย 
ส าหรับรูปแบบของกระเป๋าสะพายหลังที่พบเห็นได้ทั่วไปมีอยู่ 
3 ประเภทหลัก ได้แก่ กระเป๋าสะพายหลังแบบท่ัวไปที่ใช้วัสดุ
เป็นผ้า, กระเป๋าแบบที่มีสายรัดอกและเอวและมีแผ่นรอง
หลัง, กระเป๋าสะพายหลังแบบมีโครงสร้างที่แข็งหรือกระเป๋า
นักเรียนญี่ปุ่น ซึ่งลักษณะของกระเป๋าเหล่านี้อาจจะมีส่งผล
ต่อท่าทางขณะใช้งาน 
 นอกจากนี้การจัดเรียงสิ่งของในกระเป๋ายังเป็นอีก
ปัจจัยที่ผู้ปกครองให้ความสนใจ โดยค าแนะน าส่วนใหญ่ที่พบ 
คือ การจัดเรียงสิ่งของนั้นควรจัดเรียงสิ่งของที่มีน้ าหนักมาก 
ที่สุดไว้ด้านในของกระเป๋าให้ชิดหลังของผู้ใช้งานมากท่ีสุด [1] 
ซึ่งเป็นตามหลักการเชิงชีวกลศาสตร์ที่ระบุว่าการท ากิจกรรม
ยก แบก หาม นั้นควรให้น้ าหนักมวลรวมของวัตถุใกล้กับ
น้ าหนักมวลรวมของผู้ยก แบก หาม มากที่สุดเนื่องจากจะท า 
ให้เกิดโมเมนต์ที่ต่ ากว่า ส าหรับต าแหน่งการจัดเรียงสิ่งของ 
ต าแหน่งบนและล่างยังไม่มีความชัดเจนมากนัก แต่หาก
พิจารณาในเชิงชีวกลศาสตร์จะพบว่าการจัดเรียงสิ่งของโดย
ให้จุดศูนย์ถ่วงของสิ่งของอยู่ในต าแหน่งบน จะส่งผลให้แรง
ส่งผ่านหรือใกล้เคียงบริเวณสะโพกเนื่องจากในขณะเดินหรือ 
วิ่ง มนุษย์จะมีการเอียงล าตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อรักษา
สมดุลร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลกระทบที่
กล่าวถึงทั้งหมดนั้นได้มาจากการอนุมาณในสภาวะสถิตซึ่งไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ในชีวิตประจ าวันที่มีการ
เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา  
 ส าหรับกิจกรรมการสะพายกระเป๋าขณะเดินและวิ่งนั้น 
จะต้องใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อในการทรงตัวเพื่อรักษา
สมดุลร่างกาย และช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ไปได้โดยไม่เกิด
การล้ม ซึ่งพลังงานที่กล้ามเนื้อใช้นั้นได้มาจากออกซิเจนที่
ล าเลียงผ่านเลือด ดังนั้นการใช้พลังงานจึงมีความแปรผันกับ
อัตราการเต้นของหัวใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่าการแกว่งของ
กระเป๋าที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการทรงตัวนั้นจะส่งผล

กระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจเช่นเดียวกัน 
 จากปัญหาและความสงสัยเหล่านี้จึงเป็นที่มาในการ
วิจัยฉบับนี้ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาลักษณะกระเป๋าสะพายหลัง
ของนักเรียนที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจและ
ท่าทางของร่างกายท่อนบน ในสภาวะพลวัตทั้งขณะเดินและ
วิ่ง เพื่อให้ความกระจ่างและเป็นค าแนะน าในการเลือกใช้ 
ตลอดจนวิธีการใช้งานกระเป๋าสะพายหลังให้มีความปลอดภัย 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษากระเป๋าสะพายหลังในลักษณะต่างๆ โดยมี
ปัจจัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ ลักษณะของกระเป๋าและวิธีการ
จัดเรียงสิ่งของ ที่ผลกระทบต่อ อัตราการเต้นของหัวใจและ
ท่าทางของร่างกายท่อนบน  
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1  อัตราการเต้นของหัวใจและการใช้พลังงาน 
 พลังงานที่กล้ามเนื้อจะใช้จ าเป็นต้องใช้ออกซิเจนจาก
เลือด ดังนั้นการใช้พลังงานจึงมีความแปรผันกับอัตราการ
เต้นของหัวใจ เนื่องจากหัวใจท าหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดให้
ไหลเวียนไปทั่วร่างกายเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่
เซลล์เนื้อเยื่อและที่ถุงลมในปอด [2] 
 การใช้พลังงานสามารถค านวณได้จากอัตราการเต้น
ของหัวใจซึ่งจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นปัจจัย
ภายนอกต่างๆ เช่น น้ าหนักของสัมภาระที่แบกหาม กิจกรรม
เปลี่ยนไป เช่น เดินหรือวิ่ง ลักษณะกระเป๋าและการจัดเรียง
น้ าหนัก สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการควบคุมร่างกายและการ
ใช้พลังงาน จากงานวิจัยของ Keytel และคณะได้เสนอ
สมการท านายการใช้พลังงานจากปัจจัยของอายุ เพศ 
น้ าหนัก และอัตราการเต้นของหัวใจ ดังนี ้[3] 
 

 
                   (  )  
          (                                
                              )    (   
       )   (                      

                              )                               (1) 
  

โดย gender คือเพศซึ่งแทนค่าเพศชาย = 1 และ 
เพศหญิง = 0 , heart rate คือ อัตราการเต้นของหัวใจ 
(bpm), weight คือ น้ าหนัก (กิโลกรัม), age คือ อายุ (ปี) 
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3.2 การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกายมนุษย์
ในขณะเดินและวิ่ง 
  โดยปกติขณะเดินและวิ่งทุกครั้งที่เท้าแตะลงที่พื้น 
ล าตัวจะมีการโน้มเอนไปข้างหน้าซึ่งจะท าให้มคีวามรูส้ึกว่าจะ
ล้มลง แต่อย่างไรก็ตามร่างกายจะสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้เกิด
การล้ม โดยเริ่มจากส่วนล าขาของมนุษย์จะส่งแรงเหวี่ยงให้
ล าตัวเอนไปในทิศทางด้านซ้ายและขวา ในขณะที่ไหล่และ
แขนจะเหวี่ยงตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อให้ มนุษย์
สามารถว่ิงเป็นเส้นตรงต่อไปได้ และเอวที่มีลักษณะแคบและ
ยาวของมนุษย์จะช่วยให้บิดตัวขณะวิ่งซึ่งจะช่วยให้รับแรง
จากขาเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัว [4] ดังแสดงรูปที่ 1 
 

  
รูปที่ 1 : ลักษณะการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของมนุษย์ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
4.1  ผู้เข้าร่วมทดสอบ 
 อาสาสมัครอายุระหว่าง 25-30 ปี จ านวน 2 คน ไม่
จ ากัดเพศ มีสภาพร่างกายปกติ ไม่มีประวัติการเป็นโรค
เกี่ยวกับหัวใจและการผ่าตัดหรือบาดเจ็บบริเวณหลัง 
 
4.2  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 4.2.1 ร ะ บ บ บั น ทึ ก ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห วด้ ว ย ภ า พ 
OptiTrack™ ประกอบด้วยกล้องอินฟาเรด รุ่น Flex 13 
จ านวน 12 ตัว, มาร์กเกอร์แบบลูกบอลวาวแสงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 14 มิลลิเมตร และคอมพิวเตอร์พร้อม
ซอฟท์แวร์ Motive: Body (Version 1.7.5)  
 4.2.2  กล้องถ่ายภาพและวีดีโอ Sony A5100  
 4.2.3 ร ะ บ บ บั น ทึ ก อั ต ร า ก า ร เ ต้ น ข อ ง หั ว ใ จ 
ประกอบด้วยเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ Runtastic รุ่น 
Combo Plus Bluetooth Smart และแอพลิเคช่ันบันทึก
อัตราการเต้นของหัวใจ Sport Gear Tracker 

4.2.4 เครื่ อ งออกก าลั งกายแบบสายพานปรับ
ความเร็ว 

 4.2.5  กระเป๋าสะพายหลัง 3 รูปแบบ ได้แก่กระเป๋า
สะพายหลังแบบท่ัวไปที่ใช้วัสดุเปน็ผ้า, กระเป๋าแบบท่ีมีสาย
รัดอกและเอวและมีแผ่นรองหลัง, กระเป๋าสะพายหลังแบบมี
โครงสร้างที่แข็งหรือกระเปา๋นักเรยีนญี่ปุ่นดังแสดงในรูปที่ 2 
ตามล าดับ 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

รูปที่ 2 : ลักษณะของกระเป๋าสะพายหลงั 3 รูปแบบ 

 4.2.6  อุปกรณ์อื่น เช่น สายวัดระยะ, เหล็กถ่วง
น้ าหนักบาร์เบลล ์และโฟมขนาดตา่งๆ 
 
4.3 วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
 4.3.1  เงื่อนไขการเก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ของคุณลักษณะของกระเป๋าสะพายหลังและ
วิธีการจัดเรียงสิ่งของ โดยใช้กระเป๋าที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 3 
รูปแบบ บรรจุน้ าหนักที่ร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัว โดย
จัดเรียงสิ่งของในกระเป๋าให้มีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ส่วนบนและ
ส่วนล่างของกระเป๋า ดังแสดงรูปที่ 3  

ล าขาของมนุษย์จะส่งแรงเหวี่ยงให้
ล าตัวเอนไปในทิศทางด้านซ้าย
และขวา ในขณะที่ไหล่และแขนจะ
เหวี่ยงตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม 

แบบท่ัวไปท่ีใช้วัสดุเป็นผ้า 

แบบท่ีมีกระเป๋าแบบท่ีมีสายรัดอกและเอวและมีแผ่น
รองหลัง 

แบบมีโครงสร้างท่ีแข็งหรือกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่น 
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รูปที่ 3 : ลักษณะการจัดเรียงสิ่งของที่ใช้ในการทดลอง 
 
หลังจากนั้นท าการบันทึกต าแหน่งการเคลื่อนที่ทั้งเดินและวิ่ง 
โดยก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเดินเป็นระยะทาง 500 
เมตร และวิ่งเป็นระยะทาง 200 เมตร และท าการบันทึก
ข้อมูลด้วยระบบบันทึกการเคลื่อนไหวด้วยภาพเพื่อศึกษา
ต าแหน่งของกระเป๋าและล าตัวที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งกิจกรรม
เดินและวิ่ง ต าแหน่งของการเก็บข้อมูลแสดงดังรูปที่ 4  
 

   

รูปที่ 4 : ลักษณะการติดมาร์กเกอร์เพื่อบันทึกข้อมูล 
 
และท าการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อเป็นตัวช้ีวัดความ
เหนื่อยจากภาระงานต่างๆ ตามหลักสรีรวิทยาในการท างาน  
 ทั้งนี้จะให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองพักขณะท าการเก็บ
ข้อมูลในแต่ละเง่ือนไขเป็นเวลา 5 นาที หรือจนกว่าผู้เข้าร่วม
ทดลองจะมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในค่าปกติขณะพัก
(Heart Rate Resting) จึงเริ่มการเก็บข้อมูลในเงื่อนไขต่อไป  
 4.3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1) วิเคราะห์ข้อมูลความเหนื่อยล้าจากอัตรา
การเต้นของหัวใจ (Heart Rate) โดยใช้อัตราการเพิ่มขึ้นของ
การเต้นของหัวใจเปรียบเทียบลักษณะของงานในแต่ละ
เงื่อนไขดังแสดงในรูปที่ 6  
 

 

รูปที่ 6 : กราฟอัตราการเต้นของหัวใจ 
 
ค านวณอัตราการเพิม่ขึ้นของการเต้นของหัวใจจากสมการ 
   

               (              )             (2) 
 

โดย  HR changing คืออัตราการเพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจ 
 HRstart คืออัตราการเต้นของหัวใจในขณะเริ่มต้นท างาน 
 HRpeak คืออัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของการท างาน 
หรือก่อนเข้าช่วงสภาวะคงที่ (ในกรณีเดิน) 
    คือระยะเวลา ณ จุด HRstart จนถึง HRpeak 
 

 2) วิเคราะห์ข้อมูลท่าทางของร่างกายท่อนบนจากค่า
ฐานนิยมขององศาการโน้มตัวไปด้านหน้า (θ) เมื่อเทียบกับ
การยืนโดยไม่มีภาระงาน ตามระนาบ Sagittal ดังแสดงใน
รูปที่ 7  
 

 

รูปที่ 7 : ลักษณะองศาการโน้มตวัไปด้านหน้า (θ) 
  
 3) วิเคราะห์ข้อมูลการแกว่งของกระเป๋าเทียบกับล าตัว
ในระนาบ Frontal โดยใช้ร้อยละสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 
ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

HR start 

HR peak 

θ 
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รูปที่ 8 : ลักษณะการแกว่งของกระเปา๋เทียบกับล าตัว 
 
5. ผลการด าเนินงานวิจัย 
  ผลการด าเนินการวิจัยโดยแยกกิจกรรมเดินและวิ่ง
เล็กน้อย แสดงไดด้ังตารางที ่1 และ 2 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการสะพายกระเป๋าที่บรรจุน้ าหนกัร้อยละ 10 
ของน้ าหนักผู้เข้ารว่มทดลองขณะเดิน ทีป่ัจจัยตา่งๆ 

ปัจจัย ผลการทดลอง 

T CG 
HRchanging θ COV 

1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 

A 
ล่าง 0.29 0.32 15-16 15-16 35% 39% 
บน 0.38 0.41 13-14 11-12 63% 68% 

B 
ล่าง 0.15 0.22 15-16 15-16 28% 22% 

บน 0.17 0.19 13-14 11-12 52% 47% 

C 
ล่าง 0.20 0.24 17-18 17-18 31% 34% 
บน 0.35 0.33 15-16 15-16 54% 61% 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการสะพายกระเป๋าที่บรรจุน้ าหนกัร้อยละ 10 
ของน้ าหนักผู้เข้ารว่มทดลองขณะวิ่งเล็กน้อย ที่ปจัจัยตา่งๆ 
ปัจจัย ผลการทดลอง 

T CG 
HRchanging θ COVCG 

1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 

A 
ล่าง 0.60 0.67 15-16 15-16 84% 92% 
บน 0.68 0.69 11-12 11-12 97% 89% 

B 
ล่าง 0.35 0.38 15-16 15-16 74% 68% 

บน 0.37 0.39 13-14 13-14 81% 88% 

C 
ล่าง 0.42 0.47 17-18 17-18 86% 79% 
บน 0.45 0.49 15-16 15-16 93% 82% 

 
โดย  A  คือ  กระเป๋าสะพายหลังแบบท่ัวไปวสัดเุป็นผ้า 
 B คือ กระเป๋าแบบท่ีมีสายรัดอกและเอวและมีแผ่น
รองหลัง 
 C คือ กระเป๋าสะพายหลังแบบมีโครงสร้างที่แข็งหรือ

กระเป๋านักเรียนญี่ปุ่น 
 HRchanging คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจ  

 θ คือ ฐานนิยมขององศาการโน้มตัวไปด้านหน้าเมื่อ
เทียบกับการยืนโดยไม่มีภาระงาน 
 COVCG คือ Coefficient of Variation หรือ ร้อยละ
สัมประสิทธิ์ความแปรผันของจุดศูนย์ถ่วงของกระเป๋าเทียบ
กับจุดศูนย์ถ่วงของล าตัว 
 
6. สรุป 
 จากผลการทดลองพบว่ากระเป๋าแบบท่ีมีสายรัดอกและ
เอวและมีแผ่นรองหลัง เมื่อใช้งานทั้งในขณะเดินและวิ่ง 
พบว่าค่าอัตราการเพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจ และร้อยละ
สัมประสิทธ์ิความแปรผันของจุดศูนย์ถ่วงของกระเป๋ามีค่าต่ า
ที่สุด ในขณะที่กระเป๋าสะพายหลังแบบมีโครงสร้างที่แข็งหรอื
กระเป๋านักเรียนญี่ปุ่น และกระเป๋าสะพายหลังแบบท่ัวไปที่ใช้
วัสดุเป็นผ้ามีค่าอัตราการเพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจ และ
ร้อยละสัมประสิทธ์ิความแปรผันของจุดศูนย์ถ่วงของกระเป๋า
สูงกว่าตามล าดับ 
 ส าหรับการจัดเรียงสิ่งของมีผลต่ออัตราการเต้นของ
หัวใจและร้อยละสัมประสิทธิ์ความแปรผันของจุดศูนย์ถ่วง
ของกระเป๋าเช่นเดียวกัน จากการทดลองพบว่าการจัดเรียง
สิ่งของไว้ด้านล่างของกระเป๋าส่งผลให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ
การเต้นของหัวใจ และร้อยละสัมประสิทธิ์ความแปรผันของ
จุดศูนย์ถ่วงของกระเป๋าต่ ากว่าทั้งในขณะเดินและวิ่ง แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าการจัดเรียงสิ่งของโดยให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่
ด้านบนนั้นจะท าให้เกิดการเอียงตัวที่น้อยกว่าจริงแต่ไม่ได้ท า
ให้เกิดการใช้พลังงานและการแกว่งของกระเป๋าให้ลดลง 
 ทั้งนีจ้ากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเมื่อใช้กระเป๋า
แบบที่มีสายรัดอกและเอวและมีแผ่นรองหลัง และจัดเรียง
สิ่งของให้มีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ระดับล่างของกระเป๋าแล้วจะท าให้
ร่างกายใช้พลังงานน้อยกว่า เนื่องจากใช้กล้ามเนื้อเพื่อรักษา
สมดุลการทรงตัวและการเคลื่อนที่น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลของการเปรียบเทียบค่าร้อยละสัมประสิทธิ์ความแปรผัน
ของจุดศูนย์ถ่วงของกระเป๋าที่เป็นตัวช้ีวัดความยากง่ายในการ
ควบคุมการรักษาสมดุลการทรงตัวเคลื่อนที่อีกอย่างหนึ่ง 
 
7. การวิจัยในอนาคต 
 ด าเนินการศึกษาความแปรปรวนของข้อมูลการแกว่ง
ของล าตัวเมื่อสะพายกระเป๋าขณะเดินและวิ่งเล็กน้อยใน
ระนาบ Frontal ทั้งแนวซ้าย-ขวา และบน-ล่าง และเพิ่ม
จ านวนผู้เข้าร่วมทดลองเป็น 8 คน  
 
 

CG body 

CG bag 
CG bag 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบัน ยอดจ าหน่ายรถยนต์ของผู้ผลิตกรณีศึกษามีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเมื่อท าการศึกษายอดจ าหน่าย
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 จนถึงปี ค.ศ. 2016  พบว่า หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ของผู้ผลิตกรณีศึกษาลดลง
อย่างต่อเนื่องนั้น ได้แก่ อุปกรณ์หลัก/เสริม หรือฟังก์ช่ันการใช้งานที่ค่อนข้างล้าสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  ดังนั้น งานวิจัย
นี้จึงได้ท าการศึกษาแนวโน้มของอุปกรณ์หลัก/เสริมของรถยนต์ในตลาด ทุกรุ่น ทุกผู้ผลิต และน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ท าการ
วิเคราะห์ว่าแนวโน้มของอุปกรณ์หลัก/เสริมเหล่านั้น มีผลต่อยอดจ าหน่ายหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของ
ผู้ผลิตกรณีศึกษา และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง หรือสามารถพยากรณ์อุปกรณ์หลัก/เสริมของรถยนต์ที่จะท าให้มียอดจ าหน่าย
เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต  ในงานวิจัยนี้ การวิเคราะห์อุปกรณ์หลัก/เสริม มุ่งเน้นที่ความปลอดภัย  โดยท าการแยกวิเคราะห์ตาม
ประเภทของรถยนต์ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ (1) รถยนต์นั่งราคาถูก (รถยนต์ประหยัดน้ ามันและรถยนต์ขนาดเล็ก)  (2) รถยนต์นั่ง
ราคาปานกลาง (รถยนต์ขนาดกลางและรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก)  (3) รถยนต์นั่งราคาสูง (รถยนต์ขนาดใหญ่และรถยนต์
อเนกประสงค์ขนาดใหญ่) และ (4) รถกระบะ  จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี K-Means Clustering และ Discriminant Analysis 
พบว่า ระดับฟังก์ชันความปลอดภัยมีผลต่อราคาขายในรถยนต์ทุกประเภท แต่จะมีผลต่อจ านวนยอดขายในรถยนต์นั่งราคาปาน
กลางและราคาสูง  จากการทดสอบ Cross Validation พบว่า มีเพียงรถยนต์นั่งราคาสูงที่สามารถพยากรณ์ยอดขายในอนาคต
ด้านระดับฟังก์ชั่นความปลอดภัยได้ โดยมีระดับความถูกต้องอยู่ที่ 70.1% ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าเช่ือถือ  นอกจากนี้ ฟังก์ชันความ
สวยงามและฟังก์ชันความสะดวกสบาย ยังมีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ โดยฟังก์ชันความสวยงามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ความสวยงามภายนอกและภายใน ทั้งนี้ พบว่าระดับฟังก์ชันความสวยงามภายนอกมีผลต่อราคาขายในรถยนต์ทุกประเภท 
ในขณะที่ฟังก์ชันความสวยงามภายในไม่มีผลในรถยนต์นั่งราคาปานกลาง แต่มีผลในรถยนต์นั่งราคาสูง  ส าหรับระดับฟังก์ชัน
ความสวยงามภายนอกมีผลต่อจ านวนยอดขายในรถยนต์นั่งราคาถูก ราคาปานกลางและราคาสูง  โดยฟังก์ชันความสวยงาม
ภายในมีผลต่อจ านวนยอดขายเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งราคาปานกลางและราคาสูงเท่านั้น  ส่วนระดับฟังก์ชันความ
สะดวกสบายมีผลราคาขายในรถยนต์ทุกประเภท   ในส่วนของรถกระบะนั้น ได้ท าการวิเคราะห์ขนาดของกระบะท้าย พบว่า 
ขนาดของกระบะท้ายมีผลต่อยอดขาย  ทั้งนี้ ระดับฟังก์ชันความสวยงามและความสะดวกสบาย เมื่อท าการทดสอบ Cross 
Validation แล้ว พบว่า มีระดับความถูกต้องน้อยกว่า 70%  ดังนั้น จึงไม่สามารถน าข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในการพยากรณ์ได้ 
ค ำส ำคัญ: การวิเคราะห์ข้อมูล, การพยากรณ์แนวโน้ม, การวิเคราะห์หลายตัวแปร, การจัดกลุ่มเคมีน, การวิเคราะห์ดิสคริ
มิแนนท์ 
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Abstract 
Currently, sale volume of a case study automobile manufacturer trends to decline steadily every year. 
According to the sale history from 2012 to 2016, whereas one of the factors that continuously reduced the 
sale volume was the outdated main/auxiliary equipment or operation functions compared to its 
competitors. Therefore, the main objective of this research is to study trend of the main/auxiliary equipment 
of all models, all manufacturers in the market and then apply the information to analyze the main/auxiliary 
equipment or operation functions whether they affect the sale volume in order to understand the current 
situation of the case study manufacturer, to find corrective actions and improvement, and to predict the 
required main/auxiliary equipment or operation functions that can be used to increase the sale volume in 
the future. In this research, the analysis of the required main/auxiliary equipment mainly focused on safety 
in four main categories as follows: (1 ) Passenger cars with lowest prices (e.g. Eco car, B-segment), (2 ) 
Passenger cars with medium prices (e.g. C-segment, B-SUV), (3 ) Passenger cars with highest prices (e.g. D-
Segment, C-SUV, PPV) and (4) Pick-up trucks. According to the Discriminant analysis and K-Means Clustering 
analysis, it was found that the safety equipment varied with the selling price in all vehicle types but they 
also affected the sale volumes in the passenger cars with medium and highest prices. According to the cross 
validation testing, it was found that, in the passenger cars with highest prices only, the safety equipment 
could be well predicted with the proportion of correct level 70.1% . In addition, the factors that influence 
the purchase of cars also include aesthetic/comfort functions. The aesthetic functions can be divided into 
two groups: exterior and interior. It was found the level of aesthetic exterior functions varied with the selling 
price in all types of cars but the interior functions was not affected in the passenger cars with medium prices 
and reversely varied in the passenger cars with highest prices. The aesthetic exterior functions varied sales 
in the passenger cars with lowest prices, medium prices and highest prices but the aesthetic interior functions 
were varied only in the passenger cars with medium prices and highest prices. For the comfort functions 
varied with selling price in all types of cars but it was only varied sales only in the passenger cars with 
medium prices. In addition, the pickup truck has analyzed the size of the rear bed, and found that the size 
of the rear bed varied with sales. In terms of functionality, aesthetic and comfort, when cross validation 
testing, the accuracy was less than 70%, so these data could not be used for predicting. 
Key Word(s): Data Analytics, Trend Prediction, Multivariate Analysis, K-Means Clustering, Discriminant 
Analysis 
 
1.บทน ำ 

ในสังคมปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่ารถยนต์นั้นจัดเป็นปัจจัย
หลักของการด าเนินชีวิตของประชากรโลก เนื่องด้วยความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ทั้งเพื่อการด าเนินชีวิตและเพื่อ
การคมนาคมทางการค้า ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากอดีตจนถึง 
ปัจจุบัน พบว่าปริมาณรถยนต์ในแต่ละปีนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น 

 
 

เรื่อยๆ โดยเฉพาะในตลาดประเทศไทย ซึ่งด้วยสาเหตุนี้
จ านวนของผู้ผลิตรถยนต์จึงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้
การแข่งขันในตลาดรถยนต์จึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นจึงเป็นหนึ่ งในปัจจัยที่ท าให้ยอดขายของผู้ผลิต
กรณีศึกษานั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัญหานี้จึงท าให้ผู้วิจัย
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ต้องการวิเคราะห์ว่าคุณลักษณะของรถยนต์ของผู้ผลิต
กรณีศึกษา อยู่ ณ จุดใดของตลาดรถยนต์ และคุณลักษณะ
รถยนต์ประเภทใด ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของลูกค้าใน
รถยนต์แต่ละประเภท โดยผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะ
สามารถทราบสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ผลิตกรณีศึกษา และ
สามารถหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนายอดขายได้ในอนาคต 
 
2. ทฤษฎีและงำนวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง [1] 
2.1.1 กำรจัดกลุ่มข้อมลูประเภทเคมีน (K-Means)  

K-Means เป็นวิธีการแบ่งกลุ่มแบบพาร์ทิชันวิธีหนึ่งซึ่ง
นิยมใช้กันมาก โดยเป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลให้ได้ k กลุ่ม โดย
ค่า k จะถูกก าหนดโดยผู้ใช้ การค านวณหาระยะห่างระหว่าง
ข้อมูลสองชุดหรือระหว่างข้อมูลกับจุดศูนย์กลาง สามารถท า
ได้โดยใช้สมการที่ (1) 

                  (1) 
 d = เป็นระยะทางระหว่างข้อมลู   x, y = ชุดข้อมูล 
 
วิธีกำรท ำงำนของ K-means  

1. การก าหนดจุดศูนย์กลางเริ่มต้นของแต่ละกลุ่ม โดย
ทีม่ีจ านวนกลุ่มตามจ านวนค่า k ที่ก าหนด 

2.  หาระยะห่างระหว่างข้อมูลกับจุดศูนย์กลาง 
(Centroid) ท าการจัดข้อมูลเข้ากลุ่มด้วยการเลือกกลุ่มที่
ข้อมูลนั้นอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง (Centroid) มากที่สุด 

3. น าข้อมูลในกลุ่มมาค านวณเพื่อหาจุดศูนย์กลางใหม่ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 

4. ท าซ้ าขั้นตอนที่ 2-3 จนกระทั่งจุดศูนย์กลางไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง รับประกันได้ว่าจะพบโครงสร้างที่ดีท่ีสุด  ดังนั้น
การเลือกตัวแทนกลุ่มเริ่มต้นจึงมีผลต่อการด าเนินงานเพื่อลด
ผลกระทบนี้อาจใช้วิธีการด าเนินงานหลายๆครั้ง โดยเลือก
ตัวแทนกลุ่มที่ต่างกัน 
2.1.2 กำรวิเครำะห์จ ำแนกประเภท (Discriminant 
Analysis  

การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) เป็น
เทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือการหาสาเหตุเทคนิคหนึ่ง 
โดยที่มีตัวแปรตาม 1 ตัว (Y) ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ และ
มีตัวแปรอิสระ p ตัว (X1, X2, …,XP) โดยที่  P > 1 การ
วิเคราะห์จ าแนกประเภทคล้ายกับการวิเคราะห์ความถดถอย
คือมีตัวแปรตาม 1 ตัว ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ต่างกัน
ตรงที่ลักษณะหรือชนิดของตัวแปรตาม โดยที่การวิเคราะห์
ความถดถอยตัวแปรตามคือตัวแปรเชิงปริมาณ ในขณะที่การ
วิเคราะห์การจ าแนกประเภท ตัวแปรตามคือตัวแปรเชิง
คุณภาพหรือตัวแปรเชิงกลุ่ม ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรตามกับตัวแปรอิสระจะอยู่ในรูปเชิงเส้น ดังนี้  
 
                Y = β 0 + β1 X1 +β2 X2+…+ βpX p+ e         (2) 
 
2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Hong Liu และ  Xiaohong Yu [2] เสนอการจัดท า

แอพพลิเคชันส าหรับการค้นคืนภาพถ่าย โดยท าการจัดกลุ่ม

รูปภาพในฐานข้อมูลแบบ K-means และวิเคราะห์ค่าความ

เหมือนของแต่ละภาพในฐานข้อมูลก่อน เมื่อผู้ใช้ใส่ภาพที่

ต้ องการค้ น เ ข้ ามา  ระบบจะน าภาพมาสกัดและไป

เปรียบเทียบกับค่าความเหมือนกับภาพในฐานข้อมูล  และ

แสดงผลการค้นหา 

อนุวัฒน์ [3] ได้ท าการศึกษาการจ าแนกปัจจัยที่ส่งผล
ให้นักศึกษามีเกรดที่สูง และเกรดที่ต่ า ทั้งหมด 236 คน โดย
มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.40 – 4.00 
ทั้งหมดจ านวน 119 คน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.60 – 2.00 ทั้งหมดจ านวน 117 คน โดยเครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด ผลคือ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผล
การเรียน ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการศึกษา และนิสัยในการเรียน 
และเมื่อน าทั้ง 2 ปัจจัยไปใช้ในการพยากรณ์การจ าแนก
นักศึกษาที่มีเกรดสูง และต่ า พบว่ามีความถูกต้องทั้งหมด 
87.30% ซึ่งอยู่ในระดับท่ีสูง และน่าเช่ือถือ 

  
3. วิธีท ำกำรวิจัย 

3.1 รวบรวมข้อมูล 

3.1.1 ปัญหำของผู้ผลิตกรณีศึกษำ 
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เมื่อท าการศึกษาปัญหา ณ ปัจจุบัน พบว่ายอดจ าหน่าย
รถยนต์ของผู้ผลิตกรณีศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 1 

 
รูปที ่1 แสดงยอดขายรถยนต์ของผู้ผลิตกรณีศึกษาตั้งแต่ปี 2012-2016 
 

จากรูปที่ 1 เมื่อท าการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ยอดขายลดลงเนื่องจากความล้าหลังของฟังก์ชันรถยนต์
ของรถยนต์ผู้ผลิตกรณีศึกษา 
3.1.2 รวบรวมข้อมูลส ำหรับฟังก์ชันหรือคุณลักษณะที่คำด
ว่ำเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อยอดขำย 

ในส่วนน้ีสามารถแยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ฟังก์ชัน
ความปลอดภัย (2) ฟังก์ชันความสวยงาม (3) ฟังก์ชันความ
สะดวกสบาย โดยแต่ท าการเลือกฟังก์ชันที่คาดว่าเป็นปัจจัย
โดยท าการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง เพื่อดูแนวโน้มของฟังชันก์
นั้นๆ 

 
รูปที่ 2 แสดงจ านวนถุงลมนิรภัยของรถยนต์ที่ขายในประเทศไทยของ
กลุ่มรถยนตน์ั่งราคาสูง เกรดเริ่มต้น 
 

จากรูปที่ 2 พบว่าจ านวนถุงลมนิรภัยของรถยนต์ราคา
สูงเกรดเริ่มต้นมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้น  ดังนั้น จากข้อมูล
ดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลในการเลือกจ านวนของถุงลมนิรภัยมา
วิเคราะห์  
3.2 เลือกฟังก์ชันที่น ำมำใช้ในงำนวิจัย 

ฟังก์ชันท่ีเลือกน ามาใช้ในงานวิจัยมีดังนี ้
3.2.1 ฟังก์ชันควำมปลอดภัย 
      -     จ านวนถุงลมนิรภัย 

      -     ฟังก์ชันช่วยเบรกกะทันหัน/ระบบตัดเครื่องยนต์  
      -     ระบบช่วยเตือนจุดบอดสายตา/เปลี่ยนเลนส์  

-     ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับข่ีไม่สนใจในการขับขี่  
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถยนต์เข้าใกล้ขณะถอยหลัง  
- ระบบปรับเปลี่ยนทิศทางไฟสูงเมื่อมีรถสวน 
- ระบบมองรอบคัน  

3.2.2 ฟังก์ชันควำมสวยงำม 
- ภายนอก: ไฟหน้า/ไฟท้าย/ล้ออัลลอย/ที่ปัดน้ าฝน 
- ภายใน: สีภายใน/วัสดุหุ้มเบาะ/Parking Brake  

3.2.3 ฟังก์ชันควำมสะดวกสบำย 
- ขนาดของตัวถัง/กระบะท้าย 
- รองรับ Bluetooth/USB/AUX/เครื่องเล่น DVD 
- ระบบน าทาง/กล้องมองหลัง/ระบบเชื่อมต่อไอโฟน 
- ระบบป้องกันขโมย Immobilizer 

3.3 ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3.3.1 ใช้วิธี K-Means Clustering แบ่งกลุ่มของระดับ

ฟังก์ ชันต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 ระดับ  ได้แก่  
Excellent, Good และ Poor โดยท าการแยกคิดส าหรับ
ฟังกชั์นแต่ละประเภท และชนิดของรถยนต์ 

3.3.2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) เพื่อท าการตรวจสอบระดับฟังก์ชันที่ท าการ
แบ่งกลุ่มโดย K-Means Clustering มีผลต่อราคาขายและ
จ านวนยอดขายหรือไม่ โดยก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่นที่ 
95% (α = 0.05) 

3.3.3 ใช้ Discriminant Analysis ท าการจัดกลุ่มแบ่ง
ระดับของยอดขายออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ Excellent, Very 
Good, Fair, Poor และ Very Poor โดยใช้ฟังก์ชันที่ใช้ท า
การวิจัยเป็นตัวท านาย โดยถ้าค่าความถูกต้อง > 70% แสดง
ว่าชุดข้อมูลนี้มีความแม่นย า สามารถน าไปใช้ท านายได้ 
 
4. ผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 
4.1 จาก ANOVA สามารถสรุปไดด้ังนี ้

จากหัวข้อ 3.3.2 งานวิจัยนี้ก าหนดค่าระดับความ
เช่ือมั่นที่  95% หรือที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (α = 0.05)  
ดังนั้น ถ้าค่า P-Value < 0.05  ระดับฟังก์ชัน (Xi) ที่ท าการ
แบ่งกลุ่มด้วย K-Means จะมีผลต่อราคาขาย (Y1) และ
ยอดขาย (Y2) โดยผลที่ได้จะเป็นไปได้ทั้งแปรผันตามกันหรือ
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แปรผกผันกัน ยกตัวอย่างการแปรผันตามกัน เช่น ระดับ
ฟังก์ชันความปลอดภัยที่อยู่ในระดับสูง ท าให้ราคาขายสูง 
และท าให้ยอดขายสูงเช่นเดียวกัน ในกลุ่มรถยนต์ราคาสูง  
เป็นต้น 

 
รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนวิธีการท างานวิจยั 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลค่า P-Value ของระดับฟังก์ชันความปลอดภัย (X1) 
ทีท่ าการแบ่งด้วย K-Means มีผลต่อราคาขาย (Y1) และยอดขาย (Y2)  

กลุ่มรถยนต ์ ราคาขาย (Y1) ยอดขาย (Y2) 

รถยนต์ราคาถูก 0.00* 0.549 

รถยนต์ราคาปานกลาง 0.01* 0.025* 

รถยนต์ราคาสูง 0.00* 0.00* 

รถกระบะ 0.00* 0.356 

* มีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
จากตารางที ่1 สรุปได้ว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ระดับ

ฟังก์ชันความปลอดภัยที่ท าการแบ่งด้วย K-Means มีผลแปร
ผันตามราคาขายส าหรับรถยนต์ทุกประเภท และมีผลแปรผัน
ตามยอดขายเพียงรถยนต์ราคาปานกลางและราคาสูง 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลค่า P-Value ของฟังก์ชันความสวยงามภายนอก 
(X2) ที่ท าการแบ่งด้วย K-Means มีผลต่อราคาขาย (Y1) และยอดขาย 
(Y2) 

กลุ่มรถยนต ์ ราคาขาย (Y1) ยอดขาย (Y2) 

รถยนต์ราคาถูก 0.00* 0.033* 

รถยนต์ราคาปานกลาง 0.00* 0.00* 

รถยนต์ราคาสูง 0.128 0.035* 

รถกระบะ 0.00* 0.403 

* มีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับ
ฟังก์ชันความสวยงามภายนอกทีท่ าการแบ่งด้วย K-Means มี
ผลแปรผันตามราคาขายส าหรับรถยนต์ทุกประเภทยกเว้น
รถยนต์ราคาสูง และมีผลแปรผันตามยอดขายในรถยนต์ราคา
ถูก, ราคาปานกลาง และราคาสูง 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลค่า P-Value ของฟังก์ชันความสวยงามภายใน (X3)  
ที่ท าการแบ่งด้วย K-Means มีผลต่อราคาขาย (Y1) และยอดขาย (Y2) 

กลุ่มรถยนต ์ ราคาขาย (Y1) ยอดขาย (Y2) 

รถยนต์ราคาถูก 0.00* 0.436 

รถยนต์ราคาปานกลาง 0.078 0.010* 

รถยนต์ราคาสูง 0.007* 0.018* 

รถกระบะ 0.00* 0.182 

* มีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
จากตารางที่ 3 สามารถสรุปได้ว่าที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05  ระดับฟังก์ชันความสวยงามภายในที่ท าการแบ่งด้วย 
K-Means มีผลแปรผันตามราคาขายส าหรับรถยนต์ราคาถูก
และรถกระบะ  ในส่วนของรถยนต์ราคาสูงมีผลแปรผกผัน 
และรถยนต์ราคาปานกลางไม่มีผลต่อราคาขาย นอกจากนี้จะ
มีผลแปรผันตามยอดขายเพียงรถยนต์ราคาปานกลางและ
ราคาสูง 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลค่า P-Value ของอุปกรณ์ความสะดวกสบาย (X4) 
ที่ท าการแบ่งด้วย K-Means มีผลต่อราคาขาย (Y1) และยอดขาย (Y2) 

กลุ่มรถยนต ์ ราคาขาย (Y1) ยอดขาย (Y2) 

รถยนต์ราคาถูก 0.01* 0.732 

รถยนต์ราคาปานกลาง 0.001* 0.044* 

รถยนต์ราคาสูง 0.00* 0.315 

รถกระบะ 0.00* 0.573 

* มีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
จากตารางที่ 4 สามารถสรุปได้ว่าที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05  ระดับอุปกรณ์ความสะดวกสบายทีท่ าการแบ่งด้วย  
K-Means มีผลแปรผันตามราคาขายส าหรับรถยนต์ทุก
ประเภท และจะมีผลแปรผันตามยอดขายเพียงรถยนต์ราคา
ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 แสดงผลค่า P-Value ของขนาดตัวถัง (X5) และกระบะท้าย 
(X6) ที่ท าการแบ่งด้วย K-Means มีผลต่อยอดขาย (Y2) 

กลุ่มรถยนต ์
K-Means (ตัวถัง) 

(X5) 
K-Means 

(กระบะท้าย) (X6) 

รถยนต์ราคาถูก 0.214  - 

รถยนต์ราคาปานกลาง 0.690 - 

รถยนต์ราคาสูง 0.506 - 

รถกระบะ 0.263 0.031* 

* มีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
จากตารางที่ 5 สามารถสรุปได้ว่าที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05 มีเพียงขนาดของกระบะท้ายในรถกระบะเท่านั้นท่ีมีผล
แปรผันตามยอดขาย 

 
4.2 จาก Discriminant Analysis สามารถสรุปได้ดังนี ้
 
ตารางที ่6 แสดงผลค่า Proportion Correct ของงานวิจัย 

กลุ่ม
รถยนต์ 

Proportion Correct 

ความ
ปลอดภัย 

ความสวยงาม ความสะดวกสบาย 

ภาย 
นอก 

ภายใน 
ขนาด
ตัวถัง 

ขนาด
กระบะ 

อุปกรณ์ 

รถยนต์
ราคาถูก 

0.540 0.345 0.144 0.345  - 0.590 

รถยนต์ราคา
ปานกลาง 

0.065 0.390 0.490 0.220  - 0.220 

รถยนต์
ราคาสูง 

0.701** 0.403 0.060 0.418  - 0.403 

รถกระบะ 0.288 0.229 0.102 0.128 0.222 0.220 

* มีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
จากตารางที่ 6 จากการใช้ Discriminant Analysis 

และ Cross Validation พบว่ามีเพียงระดับฟังก์ชันความ
ปลอดภัยในรถยนต์ราคาสูงเท่านั้น  ที่มีค่า Proportion 
Correct > 70% ซึ่งอยู่ในระดับท่ีน่าเชื่อถือ สามารถน าข้อมูล
ชุดนี้ไปพยากรณ์ได้ 

เมื่อท าการน าข้อมูลชุดนี้ไปพยากรณ์รถยนต์ราคาสูงรุ่น
ใหม่ของผู้ผลิตกรณีศึกษาที่ได้ท าการเพิ่มระดับฟังก์ชันความ
ปลอดภัย ซึ่งได้แก่ ระบบช่วยเบรกกะทันหัน จากรถยนต์รุ่น
ก่อน พบว่าจะท าให้ยอดขายสูงโดยอยู่ในระดับ Excellent 
 

 
5.สรุปผลงำนวิจัย 

ระดับฟังก์ชันความปลอดภัยมีผลต่อจ านวนยอดขายใน
รถยนต์นั่งราคาปานกลางและราคาสูง  ในส่วนของฟังก์ชัน
ความสวยงาม สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความ
สวยงามภายนอกและภายใน โดยจะแปรผันตามยอดขายใน
รถยนต์นั่งราคาถูก, ราคาปานกลางและราคาสูง โดยส าหรับ
รถยนต์ราคาถูกนั้นจะแปรผันตามยอดขายเพียงแค่ฟังก์ชัน
ความสวยงามภายนอกเท่านั้น และในส่วนฟังก์ชันความ
สะดวกสบายจะแปรผันตามยอดขายเพียงแค่รถยนต์ขนาด
กลางเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของรถยนต์ประเภทรถกระบะ
นั้น ได้ท าการวิเคราะห์ขนาดของกระบะท้าย พบว่า ขนาด
ของกระบะท้ายแปรผันตามยอดขาย โดยในส่วนของฟังก์ชัน
ความสวยงามและความสะดวกสบาย เมื่อได้ท าการทดสอบ 
Cross Validation พบว่ามีเพียงข้อมูลของระดับฟังก์ชัน
ความปลอดภัยในรถยนต์ราคาสูง ที่มีความถูกต้องสูงถึง 
70.1%  ซึ่งสามารถน าไปใช้พยากรณ์ได้ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงค่า Proportion Correct ดังนี้  (1) ตรวจสอบ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น รถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่ผลิตแล้ว 
ยอดขายจึงต่ ามาก จึงไม่สมควรน ามาพิจารณาด้วย (2) ท า
การแบ่งกลุ่มให้น้อยลงก่อนท าการ Cross Validation 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้สืบเนื่องจากการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยรวมถึง
การศึกษาการผลิตวัสดุแผ่นเรียบชนิดอัดราบจากขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการผลิตวัสดุแผน่เรียบชนิดอัดราบจากขวดพลาสตกิและกระดาษเหลือใช้ และหาปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในการก าจัดซากขยะมูลฝอยท่ีน ามาผลิตวัสดุแผ่นเรียบชนิดอัดราบ ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาปริมาณขยะมูล
ฝอยภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถน ามาแปรใช้ใหม่ได้ น ามาอัดราบเป็นวัสดุแผ่นเรยีบขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 
เซนติเมตร และหนา 0.6 เซนติเมตร และใช้ความร้อนเฉลี่ยในการขึ้นรูปเท่ากับ 140 องศาเซลเซียส โดยใช้ตัวประสาน
เป็นยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิ่น พบว่าวัสดุแผ่นเรียบชนิดอัดราบท่ีอัตราส่วนระหว่าง ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิ่น ต่อ เศษขวด
พลาสติก ต่อ เศษกระดาษ เท่ากับ 40:30:30 เป็นอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดจากตัวอย่างที่ท าการศึกษานี้ โดย
ด าเนินการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) ผลการ
ทดสอบ คือ ความหนาแน่นเท่ากับ 829.87±83.21 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความช้ืนเท่ากับ ร้อยละ 4.58±0.42 และ
การพองตัวตามความหนาแน่นเท่ากับ ร้อยละ 6.58±1.96 ผลิตภัณฑ์ที่แปรใช้ใหม่จึงไม่ต้องน าขยะมูลฝอยไปก าจัดซาก 
สามารถคิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดซากและการผลิตเศษพลาสติกและเศษกระดาษที่
น ามาผลิตวัสดุแผ่นเรียบเป็น 1.898 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อผลิตภัณฑ์วัสดุแผ่นเรียบชนิดอัดราบ 1 แผ่น 
ค าหลัก  วัสดุแผ่นเรยีบชนิดอัดราบ, ขยะมูลฝอย, รไีซเคลิ, การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
Abstract 
This research was the result of the study of the waste management in Nakhon Sawan Rajabhat 
University. That was included the study the flat pressed board from solid waste in Nakhon Sawan 
Rajabhat University aims to study producing flat pressed board from plastic bottles and waste paper 
and analyze to the greenhouse gas emissions reduction in the disposal of solid waste to produced 
flat pressed board. The research conducted by study the amount of solid waste in the university that 
can recycle, flat pressed at size is 30 x 30 x 0.6 cm (width x length x thickness) and the average hot 
pressed at 140oC which using the urea formaldehyde resin as binder. It was found that flat pressed 
board with a ratio between Urea formaldehyde resin per plastic bottle per waste paper is 40:30:30 is 
the best ratio of sample in this study which test in accordance with Thai industrial standards Institute: 
flat pressed particleboards (TIS 876-2547). The testing result showed that density was 829.87±83.21 
mg/m3, the moisture was 4.58%±0.42 and the thickness swelling was 6.58%±1.96. Recycled product 
did not be disposed of as waste, which can be analyzed to reduce the emission of greenhouse gas of 
the disposal and manufacture plastic bottles and waste paper to produce flat pressed board was 
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1.898 kgCO2eq per 1 flat pressed board. 
Keywords:  flat pressed board, solid waste, recycle, greenhouse gas emission 
 
1. บทน า 

จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 โดยกรมควบคุมมลพิษ [1] พบว่าจากปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมทั้งประเทศ 26.85 ล้านตันต่อปี มีเพียงร้อย
ละ 31.06 ที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง และร้อยละ 26.63 
ขยะมูลฝอยมีการน าไปก าจัดไม่ถูกต้อง และยังมีอีกร้อยละ
23.16 ที่ยังคงตกค้างในพ้ืนท่ีและก าจัดไม่ถูกต้อง ในประเทศ
ไทยมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด 2 ,490 แห่ง เป็น
สถานท่ีมีการก าจัดอย่างถูกต้องเพียง 466 แห่งเท่านั้น ท าให้
เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้าน
ตัน ปริมาณของขยะสะสมจึงเพิ่มขึ้นทุกปี [2] และยังส่งผล
กระทบต่อการก าจัดซากของขยะมูลฝอยด้วยเช่นกัน จากการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวิธีการก าจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยการฝังกลบ 1 ตัน พบว่ามีผลกระทบหลัก      
3 ด้าน คือ 1) ผลกระทบด้านการเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 
687.80 kgCO2eq/ตัน 2) ผลกระทบด้านการใช้พลังงาน 
(Energy resources) มีการใช้พลังงานทั้งสิ้น 664.52 MJ 
LHV/ตัน 3) ผลกระทบด้านการเกิดภาวะฝนกรด 
(Acidification) มีการปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เท่ากับ 0.43 kgSO2eq/ตัน และการรีไซเคิลสามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และใช้พลังงานอันเกิด
จากการผลิตวัตถุดิบใหม่ได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม [3]  

การศึกษาปริ มาณขยะมูลฝอยในเขต เทศบาล
นครสวรรค์ [4] มีปริมาณขยะมูลฝอยปริมาณ 200 ตันต่อวัน 
ซึ่งคิดเป็นปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยมากถึง 1.3 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณขยะในเมืองท่องเที่ยว โดย
เป็นขยะมูลฝอยที่มาจากทางภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมทิ้ง
ขยะมูลฝอยเป็นปริมาณ 80 ตันต่อวัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นขยะ
มูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจากการเก็บ
ข้อมูลพบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 766 กิโลกรัมต่อ
วัน มีปริมาณส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ 71.26 
และมีขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ร้อยละ 
10.24 ซึ่งในที่นี้รวมถึงกระดาษ ขวดน้ าพลาสติกประเภท   
โพลิ เ อทธิ ลี น เ ท เ รฟทา เลต  ( Poly ethylene 
terephthalate, PET) ที่ถูกน าไปทิ้งในที่จัดเก็บขยะมูลฝอย
ของทางเทศบาลนครสวรรค์โดยยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อน ากลับมาใช้ได้ใหม่ โดย

เลือกเศษกระดาษและขวดน้ าพลาสติก น ามาผสมผสานกัน
ในอัตราส่วนต่างๆ และขึ้นรูปเป็นวัสดุอัดแผ่นเรียบ และ
ทดสอบหาสมบัติทางกายภาพและทางกลตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ มอก. 
876-2547 [5]        
 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 วัสดุในการทดลอง 
 วัสดุที่จะน ามาขึ้นรูป เพื่อ เป็นวัสดุอัดแผ่นเรี ยบ
ส่วนประกอบหลักคือขวดน้ าพลาสติกและกระดาษ การ
เตรียมขวดน้ าพลาสติกจะเป็นพลาสติกประเภท โพลิเอทธิลีน
เทเรฟทาเลต (Poly ethylene terephthalate, PET) น าไป
ย่อยลดขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร และส าหรับกระดาษ
จะเป็นกระดาษฟอกขาว (Wood free Paper) หรือกระดาษ 
A4 น ามาแช่น้ าประมาณ 2 ช่ัวโมงและน าไปปั่นเพื่อให้
กระดาษกลายเป็นเยื่อกระดาษ แล้วน าไปตากแดดให้แห้ง 
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาอัตราส่วนผสมของเศษพลาสติก เศษ
กระดาษ และใช้กาว ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น เป็นตัวประสาน
โดยก าหนดที่ปริมาณที่เท่ากันของทุกอัตราส่วนเป็น 40% 
โดยน้ าหนัก ซึ่งสามารถแสดงอัตราส่วนต่างๆได้ในตารางที่ 1 
ดังนี ้ 
 
ตารางที่ 1 อัตราส่วนของวัสดุทดลอง 

 
ล าดับ 

 
วัสดุที่น ามาเป็นส่วนผสม 

อัตรา
ส่วนผสม 

%โดยน้ าหนัก 
1 เศษพลาสติก : กระดาษ : ตัวประสาน 30 : 30 : 40 
2 เศษพลาสติก : กระดาษ : ตัวประสาน 40 : 20 : 40 
3 เศษพลาสติก : กระดาษ : ตัวประสาน 50 : 10 : 40 

 
2.2 การอัดขึ้นรูป 
 น าส่วนผสมตามอัตราส่วนต่างๆที่ได้เตรียมไว้ ไปขึ้นรูป
อัดร้อนตัวอย่างเป็นลักษณะแผ่นเรียบช้ันเดียวขนาดกว้าง  
30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 0.6 เซนติเมตร 
โดยน าอัตราส่วนตัวอย่างใส่ลงในแม่แบบท่ีเตรียมไว้บนเครื่อง
อัดไฮดรอลิก จากนั้นให้เครื่องอัดไฮดรอลิกกดอัด อัดร้อนที่
อุณหภูมิประมาณ 140 องศาเซลเซียส เนื่องจากการศึกษา
ของ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด และคณะ [6] พบว่าถ้า
อุณหภูมิเกินจะท าให้คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุลดลง และถ้า
สูงเกิน 170 องศาเซลเซียสจะท าให้ตัวประสานเกิดการ
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ขยายตัว โดยใช้เวลาเพื่อขึ้นรูปประมาณ 30 นาที จากนั้น
หล่อเย็นแม่แบบด้วยน้ าเปล่าจนอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 
70 องศาเซลเซียสแล้วน าช้ินงานออกจากแม่แบบ น าไปผึ่ง
ลม จากนั้นน าช้ินงานตัวอย่างแต่ละอัตราส่วนตัดเป็นช้ินงาน
เพื่อน าไปทดสอบศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกล  
 
3. การทดสอบสมบัติของวัสดุผสม 
 ในการทดสอบจะทดสอบสมบัติทางกายภาพและทาง
กลตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: แผ่นช้ินไม้อัดชนิด
อัดราบ มอก. 876-2547 โดยงานวิจัยนี้ท าการวิเคราะห์ผล
การทดสอบโดยใช้การจ าแนกทางเดียว (one-way-ANOVA) 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05       
3.1 การทดสอบความหนาแน่น 
 น าช้ินงานตัวอย่างที่ขึ้นรูปแล้ว ตัดเป็นช้ินงานทดสอบ
มาตรฐานจ านวน 6 ช้ินต่อ 1 แผ่นช้ินงาน โดยใช้แคลิเปอร์
แบบเลื่อนและไมโครมิเตอร์วัดขนาด และน าไปช่ังน้ าหนัก 
จากนั้นน าค่าท่ีได้มาค านวณหาความหนาแน่น ในสมการที่ 1 
 

                                     
 

 
                                          (1) 

 

โดยที ่     คือความหนาแน่น (mg/m3) 
  m  คือมวลของช้ินงานทดสอบ (mg) 
  v   คือปริมาตรของช้ินงานทดสอบ (m3) 
3.2 การทดสอบปริมาณความชื้น 

น าช้ินงานตัวอย่างที่ขึ้นรูปแล้ว ตัดเป็นช้ินงานทดสอบ
มาตรฐานจ านวน 6 ช้ินต่อ 1 แผ่นช้ินงาน น าไปช่ังน้ าหนัก
ของช้ินงาน จากนั้นน าช้ินงานเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 103 องศา
เซลเซียส จนได้น้ าหนักคงที่ คือเมื่อช่ังน้ าหนัก 2 ครั้งที่เวลา
ห่างกัน 6 ช่ัวโมง น้ าหนักต้องไม่แตกต่างกันเกิน 0.01% 
น าไปใส่เดซิเคเตอร์ปล่อยไว้ให้เย็น จากนั้นน าช้ินงานไปช่ัง
น้ าหนัก และน าค่าที่ได้มาท าการค านวณเพื่อหาเปอร์เซนต์
ความช้ืนของช้ินงาน ในสมการที่ 2 

 

      ปริมาณความช้ืน (ร้อยละ) =  
  -  

  
                    (2) 

 

โดยที ่ m1  คือมวลของช้ินงานทดสอบกอ่นอบ (g) 
m2  คือมวลของช้ินงานทดสอบหลังอบ (g) 

3.3 การทดสอบการพองตัวตามความหนาแน่น 
 น าช้ินงานตัวอย่างที่ขึ้นรูปแล้ว ตัดเป็นช้ินงานทดสอบ
มาตรฐานจ านวน 8 ช้ินต่อ 1 แผ่นชิ้นงาน วัดขนาดความหนา
ของช้ินงานโดยใช้ไมโครมิเตอร์ จากนั้นน าช้ินงานไปแช่น้ าที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้ว
น าช้ินงานเช็ดให้แห้งและน าไปวางบนกระจกเป็นระยะเวลา 

1 ช่ัวโมง จากนั้นวัดขนาดความหนาของช้ินงานทดสอบ และ
น าค่าที่ได้มาค านวณหาการพองตัวตามความหนาแน่น ใน
สมการที่ 3 
 

     การพองตัวตามความหนา (ร้อยละ) =   -  

  
            (3) 

 

โดยที ่ t1  คือความหนาช้ินงานทดสอบกอ่นแช่น้ า (mm) 
t2  คือความหนาช้ินงานทดสอบหลังแช่น้ า (mm) 

3.4 การทดสอบหาค่าความต้านแรงดัด 
 น าช้ินงานตัวอย่างที่ขึ้นรูปแล้ว ตัดเป็นช้ินงานทดสอบ
มาตรฐานจ านวน 12 ช้ินต่อ 1 แผ่นช้ินงาน โดยเข้าเครื่อง
ทดสอบ Tinius olsen H5KT วางบนจุดรองรับช้ินงานท า
การทดสอบจนเกิดความเสียหายและน าค่าที่ได้มาค านวณค่า
ความต้านแรงดัด ในสมการที่ 4 
 

                                           
              

          
                            (4) 

 

โดยที ่      คือความต้านแรงดัด (MPa) 
Fmax  คือแรงกดสูงสดุที่ช้ินทดสอบรับได้ (N) 

 l1     คือระยะหา่งของแท่งรองรับ (mm) 
        b     คือความกว้างที่จุดกึ่งกลางของช้ินงาน (mm) 
        t      คือความหนาที่จุดกึ่งกลางของช้ินงาน (mm) 
 
4. ผลการทดสอบสมบัต ิ
4.1 ผลการทดสอบความหนาแน่น 
 จากการทดสอบความหนาแน่นของช้ินงานที่อัตราส่วน
ต่างๆตามมาตรฐาน พบว่า อัตราส่วนที่มีส่วนผสมของเศษ
พลาสติกจ านวนมากจะมีความหนาแน่นมาก ดังแสดงในรูปที่ 
1แต่อย่างไรก็ตามจากการทดสอบพบว่า มีเพียงช้ินงานที่
อัตราส่วนผสมระหว่างเศษพลาสติก : เศษกระดาษ : ตัว
ประสาน (กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น) ที่ 30 : 30 : 40 มีค่า
ความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 829.87 mg/m3 อยู่ในช่วง 400 
– 900 mg/m3 เป็นคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ มอก. 
876-2547 ส่วนอัตราส่วนอ่ืนไม่ผ่านเกณฑ์ 
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รูปที่ 1 ค่าความหนาแน่นของวัสดุแผ่นเรียบที่อัตราส่วนตา่งๆ 

 
4.2 ผลการทดสอบปริมาณความชื้น 
 จากการทดสอบเพื่อหาค่าปริมาณความช้ืนพบว่า
อัตราส่วนที่มีปริมาณเศษกระดาษเป็นส่วนผสมที่เพิ่มขึ้น มี
ผลต่อปริมาณความช้ืนของช้ินงานที่เพิ่มมากด้วยเช่นกัน ซึ่ง
จากการทดสอบพบว่า อัตราส่วนผสมระหว่างเศษพลาสติก : 
เศษกระดาษ : ตัวประสาน (กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น) ที ่
50 : 10 : 40 มีร้อยละของปริมาณความช้ืนน้อยที่สุด คือ 
ร้อยละ 2.6 และที่อัตราส่วน 30 : 30 : 40 พบว่ามีปริมาณ
ความช้ืนมากที่สุดที่ร้อยละ 4.58 ดังแสดงในรูปที่ 2 จาก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ 
มอก. 876-2547 คุณลักษณะที่ต้องการของช้ินงานปริมาณ
ความช้ืนเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 4-13 ซึ่งจากการทดสอบ
ช้ินงานพบว่าทุกอัตราส่วนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
 

 
รูปที่ 2 ร้อยละปริมาณความชื้นที่อัตราส่วนต่างๆ 

 
4.3 ผลการทดสอบการพองตัวตามความหนาแน่น 
 จากการทดสอบเพื่อหาการพองตัวตามความหนาแน่น
ของช้ินงานพบว่าช้ินงานทดสอบที่มีปริมาณกระดาษเป็น
ส่วนผสมที่ลดลง ส่งผลต่อค่าการพองตัวตามความหนาแน่นที่

น้อยลงตามไปด้วย โดยที่อัตราส่วนผสมระหว่างเศษ
พลาสติก : เศษกระดาษ : ตัวประสาน (กาวยูเรียฟอร์มัลดี
ไฮด์เรซิ่น) ที่ 50 : 10 : 40 มีการพองตัวตามความหนาแน่น
น้อยที่สุด ที่ร้อยละ 5.17 ดังแสดงในรูปที่ 3 เมื่อน าผลการ
ทดสอบช้ินงานทุกอัตราส่วนไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ มอก. 
876-2547 ที่ความหนาของช้ินงานไม่เกิน 6 mm ระบุว่าต้อง
มีการพองตัวตามความหนาแน่นไม่เกินร้อยละ 12 จากการ
ทดสอบช้ินงานพบว่าทุกอัตราส่วนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 
รูปที่ 3 การพองตัวตามความหนาแน่นทีอ่ัตราส่วนต่างๆ 

 
4.4 ผลการทดสอบหาค่าความต้านแรงดัด 
 จากการทดสอบช้ินงานของทุกอัตราส่วนพบว่าค่า
ความต้ านแร งดั ดที่ ไ ด้ มี ค่ า ไ ม่ ผ่ าน เ กณฑ์ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ มอก. 
876-2547 
 
5. การวิเคราะห์ปริมาณลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อให้
น ากลับมาใช้งานได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ปริมาณลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางผู้วิจัยจะน าเสนอในด้านการ
ก าจัดซากของเศษพลาสติกกับเศษกระดาษ [7] ซึ่งสามารถ
ค านวณได้ในสมการที่ 5 
 GHG Emission = Activity Data x Emission Factor (5) 
โดยที ่ GHG Emission คือปริมาณลดการปลดปล่อยก๊าซ  

เรือนกระจก (kgCO2eq/unit function) 
 Activity Data  คือปริมาณการใช้ข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ (ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการก าจัดซาก/unit 
function) 
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 Emission Factor  คือสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย
ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก จ า ก ก า ร ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ 
(kgCO2eq/ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการก าจัดซาก)  
  

 จากผลการทดสอบพบว่าที่ช้ินงานอัตราส่วนส่วนผสม
ระหว่างเศษพลาสติก : เศษกระดาษ : ตัวประสาน (กาวยูเรีย
ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น) ที่ 30 : 30 : 40 เป็นช้ินงานท่ีมีคุณสมบัติ
ที่ดีท่ีสุดจากการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนผสมของเศษพลาสติก 
และกระดาษ อยู่ปริมาณอย่างละ 184.68 กรัม จึงคิดปริมาณ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดซากขยะ 
(ค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการก าจัด
ซาก PET และกระดาษเท่ากับ 3.7700 kgCO2eq/กิโลกรัม
ของ PET และ 1.4755 kgCO2eq/กิโลกรัมของกระดาษ 
ตามล าดับ [8]) และคิดปริมาณลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการลดการผลิตกระดาษและพลาสติกที่เป็น
วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการรีไซเคิล [9] โดยการน าขยะมารี
ไซเคิลเป็นวัสดุแผ่นเรียบอัดราบสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้ (ต้นทุนต่อปริมาณขยะมูลฝอย 466.32 บาท
ต่อตัน) [10] ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าใช้จ่าย
การจัดบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 

ชนิดขยะ 

ปริมาณลดการปลดปลอ่ย 
ก๊าซเรอืนกระจก 

(kgCO2eq/ผลิตภัณฑ์ 1 แผน่) 

การลดค่าใชจ้่ายการ
จัดบริการเก็บขนและ

ก าจัดขยะมูลฝอย  
(บาท/ผลิตภัณฑ์ 1 แผน่) การก าจัด 

ซากขยะ 
การลดการ
ผลิตวัตถุดิบ 

กระดาษ 0.272 0.397  
0.17 พลาสติก 0.696 0.533 

รวม 0.968 0.930 
 
 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์เป็นการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการก าจัดซากและลดการ
ผลิตเศษพลาสติกและเศษกระดาษที่น ามาผลิตวัสดุแผ่นเรียบ
อัดราบได้เป็น 1.898 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อผลิตภัณฑ์วัสดุแผ่นเรียบอัดราบ 1 แผ่น และลดค่าใช้จ่าย
การจัดบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยได้ 0.17 บาทต่อ
ผลิตภัณฑ์วัสดุแผ่นเรียบอัดราบ 1 แผ่น 
 
 
 
 
 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการแปรรูปขยะมูลฝอยให้น ากลับมาใช้ใหม่โดยน า
เศษพลาสติกและเศษกระดาษมาอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนให้
เป็นวัสดุแผ่นเรียบอัดราบนั้นพบว่าที่อัตราส่วนระหว่างเศษ
พลาสติก : เศษกระดาษ : กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น ที่ 
30 : 30 : 40 เป็นอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการ
ทดสอบครั้งนี้  โดยได้ท าการทดสอบค่าความหนาแน่น 
ปริมาณความช้ืนและการพองตัวตามความหนาแน่น เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: แผ่นช้ินไม้อัด
ชนิดอัดราบ มอก. 876-2547 ค่าดังกล่าวผ่านเกณฑ์ แต่
อย่างไรก็ตามส าหรับการทดสอบค่าความต้านแรงดัดพบว่าไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการผสมเพื่อขึ้น
รูปแล้วนั้นช้ินงานไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันแบบคอมโพสิต 
และยังมีผิวของวัสดุที่มีรอยต าหนิทั้งหมดจึงส่งผลต่อค่าความ
ต้านแรงดัด [11] ซึ่งผลิตภัณฑ์วัสดุแผ่นเรียบอัดราบนี้ไม่
เหมาะกับการใช้งานรับแรงมาก อย่างไรก็ตามถ้ามีการ
น าไปใช้งานที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเนื่องจากการก าจัดซากและผลิต ขวดพลาสติกและ
กระดาษได้เช่นกันซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดย
การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยการแปรรูปน ากลับมาใช้
ใหม ่
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Design of Information System for Supporting  
Waste Collection Vehicle Routing 
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บทคัดย่อ 

ปัญหาการเดินรถจัดเก็บขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกชุมชน มีงานวิจัยมากมายพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับการ
จัดเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะ งานวิจัยโดยส่วนใหญ่มักจะก าหนดข้อมูลน าเข้าที่จ าเป็นและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีเหมาะสม ไม่ค่อยมีงานวิจัยใดให้ความส าคัญกับการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นเหล่านั้น ซึ่งหลายข้อมูลจ าเป็นต้อง
มีกลไกการจัดเก็บที่เหมาะสมกับการท างานจริงของเจ้าหน้าที่ เช่น การเก็บบันทึกจ านวนจุดเก็บขยะที่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้บ่อย หรือปริมาณขยะของแต่ละชุมชน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
สนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถขยะ ซึ่งเป็นระบบที่จ าเป็นก่อนที่จะสามารถจัดเส้นทางเดินรถได้ ขั้นตอนการด าเนินงาน
เริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการใช้ข้อมูลส าหรับจัดเส้นทางเดินรถจากเขตเทศบาลจ านวน  1 แห่ง และศึกษาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางเดินรถขยะ จากการศึกษาท าให้สรุปได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้เป็น 5 
กลุ่มข้อมูล ดังนี้ 1.ข้อมูลด้านทรัพยากรในการเดินรถเก็บขยะ 2.ข้อมูลด้านเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบในการเก็บขยะ 3.
ข้อมูลด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  4.ข้อมูลด้านเส้นทางและการจราจร และ 5 ข้อมูลด้านสถานที่ส าคัญในเขตพื้นที่ 
หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด  ถัดมาเป็นการออกแบบ
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและส่วนเช่ือมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ ระบบท่ีพัฒนาถูกน าไปประเมินผลโดยการสัมภาษณ์
ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องใน 2 ประเด็นคือ ความครบถ้วนของข้อมูล และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานจริง ผลการประเมิน
แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางเดินรถขยะมีข้อมูลพร้อมส าหรับการสร้างเส้นทางเดิน
รถขยะ และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานจริง 
ค าหลัก การจัดเส้นทาง ระบบสารสนเทศ รถเก็บขยะ 
 
Abstract 

A waste collection vehicle routing problem can happen in every community. There are a lot 
of researches developing algorithm for waste collection vehicle routing. Most of them usually identify 
required data and then analyze data for developing suitable solutions. However, they do not consider 
the method to get the data, which may require suitable mechanisms for actual work of operators, 
such as the location of waste, which can be usually changed or the amount of waste of each 
community. An objective of this research is to develop information system for supporting waste 
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collection vehicle routing, which is required before routing the vehicle. The methodology of the 
research starts from collecting required data from one municipality and reviewing researches related 
to waste collection vehicle routing problem. The result of the study and review can be summarized 
that the relevant information can be categorized into 5 groups as follows 1. An information of 
resources for waste collection 2. An information of route and responsibility for waste collection in 
each zone 3. An information of waste collection 4. An information of route and traffic and 5. An 
information of specific locations in the area. Then, database, processes for collecting data and user 
interfaces are designed. The developed system is evaluated through interviewing related users in two 
aspects: completeness of the data and possibility of implementation. The result shows that the 
developed system can facilitate operators, relating to waste collection vehicle routing, to have 
sufficient data for developing routes and is possible for implementation. 
Keywords: Routing, Information system, Waste Collection Vehicle 
 
1. บทน า 

ปัญหาการเดินรถจัดเก็บขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ใน
ทุกชุมชน ในทุกพื้นที่จะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บขยะ 
ซึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจคือจะต้องจัดเส้นทางเดินรถ
จัดเก็บขยะอย่างไรเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
และเก็บขยะได้หมด โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับ
ซ่อนเนื่องจาก การตัดสินใจจะต้องพิจารณาข้อมูลหลายด้าน 
ประกอบกัน เช่น ข้อมูลในด้านทรัพยากรที่ใช้ในการเก็บขยะ 
(พนักงานเก็บขยะ, จ านวนและประเภทรถเก็บขยะ), ข้อมูล
ในด้านปริมาณและประเภทของขยะ และข้อมูลในด้านสภาพ
เส้นทางในการเดินรถเก็บขยะ เป็นต้น โดยทั่วไปงานวิจัย
มากมายมุ่งพัฒนาตัวแบบส าหรับการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว 
[1,2]  โดยงานวิจัยดั งกล่ าวจะมุ่ ง เน้นที่การออกแบบ
อัลกอริทึมส าหรับการจัดเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะในสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ โดยมีสมมติฐานว่าข้อมลูที่น ามาประกอบการ
ตัดสินใจเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งแท้จริงแล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่
ง่ายที่จะได้มา เพราะมักมีที่มาจากหลายแหล่งข้อมูล และ
ต้องประสานงานกับหลายส่วนงานเพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าวมา 
ประกอบกับบางข้อมูลต้องมีการอัพเดทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เช่น จ านวนจุดเก็บขยะ หรือปริมาณขยะ เป็นต้น 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถขยะ ซึ่งเป็นระบบ
พื้นฐานส าหรับหน่วยงานหรือนักวิจัยก่อนที่จะน าแนวคิดการ
จัดเส้นทางเดินรถจากงานวิจัยหลายงานไปประยุกต์ใช้ ระบบ
นี้จะช่วยท าให้หน่วยงานหรือนักวิจัยมีกลไกการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบการจัดเส้นทางเดินรถได้อย่างเป็นระบบ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขยะเป็นปัญหาที่อยู่ในความ
สนใจของนักวิจัยเรื่อยมา [3,4] จากการทบทวนวรรณกรรม
จะเห็นว่าแต่ละงานวิจัยให้ความส าคัญไปที่การจัดเส้นทาง
เดินรถให้เหมาะกับปัญหาที่ตนเองสนใจ ส่วนงานวิจัยนี้เป็น
การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อให้มีกลไกลหรือเครื่องมือ
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดเส้นทางเดินรถที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้กับการวางแผนและจัด
เส้นทางเดินรถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูลที่
ครบถ้วนน้ันจะช่วยให้นักวิจัยสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการได้
อย่างเหมาะสมตามเง่ือนไขของสภาพที่พื้นที่นั้น ๆ [5] เช่น 
ข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ ข้อมูล
ปริมาณขยะในแต่ละจุด รวมไปถึงเง่ือนไขในการจัดเก็บขยะ
แต่ละพื้นที่ และแน่นอนว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนนั้น
จะต้องมีวิธีทางการจัดเก็บข้อมูล [6] ได้อย่างถูกต้องจาก
แหล่งข้อมูลทั้งแหล่งข้อมูลระดับปฐมภูมิ เช่น ระยะห่าง
ระหว่างจุดเก็บขยะ ปริมาณขยะในแต่ละจุด ข้อมูลเหล่านี้จะ
ได้จากการสอบถามพนักงานประจ ารถเก็บขยะโดยตรง ส่วน
แหล่งข้อมูลในระดับทุติยภูมิ จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินรถเก็บขยะ เช่น ข้อมูลการจราจรในช่ัวโมง
เร่งด่วน กฎการจราจรในแต่ละเส้นทาง หรือ สถานที่ส าคัญ
ในพื้นที่ ข้อมูลเหล่านี้จะได้จากการสอบถามจาก ส่วนงาน
ต ารวจจราจรในพื้นที่ ส านักงานผังเมือง [7] และอีกมุมหนึ่ง
ซึ่งมีความส าคัญ คือ การเข้าถึงข้อมูลของผู้วิจัย ซึ่งเป็น
ปัญหาที่พบอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยังไม่มีระบบที่ดีพอเพื่อตอบสนองท าให้การตัดสินในในการ
จัดเส้นทางเกินความไม่เหมาะสมอยู่บ่อยครั้ง  [2] จึงควร
ปรับปรุงการเช่ือมต่อระหว่างระบบกับผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการใช้ข้อมูล 
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3. ขอบเขตการด าเนินงานวิจัย 
1. งานวิจัยนี้ท าการศึกษาการได้มาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญก่อน

น าไปก าหนดแนวคิดการจัดเส้นทาง 
2. งานวิจัยนี้จะด าเนินงานใน 3 ส่วนหลัก คือ โครงสร้าง

ฐานข้อมูล, แนวทางการจัดเก็บข้อมูล และการเช่ือมต่อกับ
ผู้ใช้งานระบบ 

3. งานวิจัยนี้ท าการประเมินผลระบบต่าง ๆ ด้วยวิธีการ
เดลฟาย ซึ่งเป็นการใช้ผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมินผล 

4. เขตเทศบาลกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้คือ เขตเทศบาล
นคร  จังหวัดนครสวรรค์  
 
4. แนวทางการด าเนินงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 5 
ขั้นตอนหลักๆ ดังนี ้

1. ศึกษาการเก็บข้อมูลความต้องการใช้ข้อมูลเบื้องต้น
ส าหรับจัดเส้นทางเดินรถจากเขตเทศบาลจ านวน 1 แห่ง  

2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางถึงความ
ต้องการข้อมูลประกอบการจัดเส้นทางเดินรถขยะ    

3. น าข้อมูลที่ได้มาไปออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด  

4. ท าการออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและส่วน
เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ  

5. ระบบท่ีพัฒนาถูกน าไปประเมินผลโดยการสัมภาษณ์
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในประเด็นของความครบถ้วนของข้อมูล 
และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานจริง  
 
5. ระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถ
ขยะ 
 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาประกอบด้วยส่วนประกอบ
หลัก 3 ส่วน คือ ส่วนของโครงสร้างฐานข้อมูล ส่วนของแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูล และส่วนการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานระบบ 
 
5.1 โครงสร้างฐานข้อมูล  
 ข้อมูลประกอบการจัดเส้นทางเดินรถในงานวิจัยนี้ได้มา
จาก 2 แหล่ง คือ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทาง
เดินรถขยะและจากการเก็บข้อมูลจริงจาก เทศบาลนคร  
จังหวัดนครสวรรค์ สาเหตุที่ต้องพิจารณาจาก 2 แหล่ง 
เนื่องจากในงานวิจัยในการจัดเส้นทางเดินรถขยะนั้น อาจจะ
ต้องใช้ข้อมูลใด ๆ ในการพิจารณาในการจัดเส้นทาง ซึ่งอาจ
แตกต่างจากข้อมูลที่เทศบาลได้ท าการจัดเก็บ ดังนั้นจึงต้องมี
การจัดการโครงสร้างฐานข้อมูลที่ไม่มีความซ้ าซ้อนและ
สามารถน าไปใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 

 โดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเส้นทางเดินรถขยะ จะเกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลด้านแผนท่ีและเส้นทาง, ข้อมูลจุดรวบรวมขยะมูลฝอย
และปริมาณในแต่ละจุด, ข้อมูลระยะเวลาในการจัดเก็บ, 
ข้อมูลด้านความจุของรถเก็บขยะมูลฝอย และข้อมูลจุดปล่อย
รถและจุดฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นต้น [3,4,8] 

ส่วนการเก็บข้อมูลจริงจาก เทศบาลนคร  จังหวัด
นครสวรรค์นั้น ได้ท าการจัดเก็บข้อมูลใน 2 ด้าน [7] คือ
ข้อมูลในระดับปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลภายในหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการเดินรถเก็บขยะ เช่น ข้อมูลด้านจุดรวบรวม
ขยะมูลฝอย ข้อมูลจุดปล่อยรถและจุดฝังกลบขยะมูลฝอย 
เป็นต้น ส่วนข้อมูลในระดับทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับ
จากหน่วยงานอื่น เช่น ข้อมูลการจราจร ข้อมูลเวลาเร่งด่วน 
ข้อมูลพื้นที่ต่อประชากร เป็นต้น ในการเก็บข้อมูลจริงจาก 
เทศบาลนคร  จังหวัดนครสวรรค์จะมีข้อมูลบ้างส่วนท่ีมีความ
ซ้ าซ้อนกันข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทาง
เดินรถขยะ  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดเส้นทางเดินรถ โดย
จะเขียนโครงสร้างฐานข้อมูลออกมาในรูปของ Class 
diagram โดยมีแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลดังรูปที ่1 
 

โครงสร้างฐานข้อมูล

หน่วยงานท  รับ ิด อบ นการเดินรถเก บขยะ (ส านักงานการ ่าง) หน่วยงานท  เก  ยวข้องหน่วยงานอ  น

ข้อมูล ฐม ูมิ

โครงสร้างฐานข้อมูลเก  ยวข้องกับ
การจัดเส้นทางเดินรถขยะ

ข้อมูลทรัพยากรในการเดิน
รถเก็บขยะ

ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอย

ข้อมูลเส้นทางและพ้ืนท่ี
รับผิดชอบในการเก็บขยะ

มูลฝอย

  ประเภทและขนาดของถังขยะมูลฝอย
  วิธ ีการเก ็บรวบรวมขยะมูลฝอย
  ปริมาณในแต่ละจุดของการเก็บขยะ

มูลฝอย
  ระยะเวลาในการจัดเก็บในแต่ละจุด

  จ านวนและประเภทรถเก็บขยะ 
  จ านวนพนักงานที่ใช้ในการเก็บขยะ
  จ านวนพนักงานขับรถเก็บขยะ

  ตารางการเดินรถ
  เส้นทางในการเดินรถแต่ละสาย
  ข้อจ ากัดในการป ิบัติงานในแต่ละ

เส้นทาง
  ระยะทางระหว่างจุดรวบรวมขยะ
  จุดปล่อยรถเก็บขยะ
  จุดฝังกลบขยะ

ข้อมูลทุติย ูมิ

ข้อมูลการเส้นทางและ
การจราจร

  ข้อก าหนดการเดินรถในแต่ละเส้นทาง
ตามกฎจราจร

  ปริมาณความหนาแน่นของรถในเวลา
เร่งด่วนของแต่ละเส้นทาง

ข้อมูลสถานท่ีส าคัญในเขต
พ้ืนท่ี

  สถานที่ต้ังหน่วยงานส าคัญทางราชการ
  พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
  เขตชุมชน

 
รูปที่ 1 แนวคิดโครงสร้างฐานข้อมูลหลัก 

 
 ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ร ถ
ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ โดยมีมุมมองต่อการน าไปใช้
ประโยชน์หรือเป็นเงื่อนไขของการจัดเส้นทางดังนี้ 

 ข้อมูลชุดที่ 1 ข้อมูลด้านทรัพยากรในการเดินรถเก็บ
ขยะ: เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ พนักงานเก็บขยะ, พนักงานขับรถ
เก็บขยะ, จ านวนและประเภทรถเก็บขยะ  โดยข้อมูลนี้จะ
เป็นข้อจ ากัดในด้านความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในแต่ละเส้นทาง 

 ข้อมูลชุดที่  2 ข้อมูลด้านเส้นทางและพื้นที่
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รับผิดชอบในการเก็บขยะมูลฝอย : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตารางการเดินรถ เส้นทางการเดินรถ ข้อจ ากัดการเดินรถใน
แต่ละเส้นทาง ระยะห่างระหว่างจุดรวบรวมขยะ จุดปล่อยรถ 
และจุดฝังกลบขยะ โดยข้อมูลนี้จะเป็นข้อจ ากัดในด้านการ
ก าหนดเส้นทางระหว่างจุดเก็บขยะ 

 ข้อมูลชุดที่ 3 ข้อมูลด้านการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ จุดวางถังขยะ ขนาดถังขยะ 
ปริมาณขยะในแต่ละจุด ระยะเวลาในการจัดเก็บ และวิธีการ
จัดเก็บ โดยข้อมูลนี้จะเป็นข้อจ ากัดในด้านการเลือกใช้
ทรัพยากรที่เหมาะสมในการเก็บขยะในแต่ละเส้นทาง 

 ข้อมูลชุดที่  4 ข้อมูลด้านการเส้นทางและ
การจราจร : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อก าหนดการเดินรถในแต่
ละเส้นทางตามกฎจราจร และ ปริมาณความหนาแน่นของรถ
ในเวลาเร่งด่วนของแต่ละเส้นทาง โดยข้อมูลนี้จะเป็น
ข้อจ ากัดในด้านการจัดช่วงระยะเวลาในการเดินรถเก็บขยะ
ในแต่ละเส้นทาง 

 ข้อมูลชุดที่ 5 ข้อมูลด้านสถานที่ส าคัญในเขตพื้นที่ : 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ตั้งหน่วยงานราชการ  พื้นที่เขต
เศรษฐกิจ และชุมชน โดยข้อมูลนี้จะเป็นข้อจ ากัดในด้าน
ความถี่ในการเก็บขยะในพื้นที่น้ัน ๆ  
 โดยที่ข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลจะมีความเช่ือโยงกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฺฎิบัติงาน  โดยมี
รายละเอียดดังรูปที ่2 
 

�            1 Type of truck (        )

-id Type of truck (            )
-Name of type (            )

�            1 Truck (         )

-id Truck (      )

-id Type of truck (            )

-Number of driver (             )

-Capacity (      )
-id shift worker (        /    )

Condition Truck-Location

-id Type of truck (            )
-Name of type (            )
-id Location (           )
-Status (Y/N)

             3      5 Location 
(                       )

-id Type of truck (            )

-Name of location (                 )
-id Location (           )

-id Type of garbage (             )
-id type of container (                )
-Status (       /       )

             2 Shift worker (        )

-Name of shift (      )
-Time (    )

-id shift worker (        /    /          )

             3 Type of garbage (            )

-Name of type (             )
-id Type of garbage (             )

             2     3 Distance (       )

-id node i-j (                     )

-Name of location (                 )

-From node (                  )

-Type of street (         )

-Time (           )

-To node (                 )

�            1 Employee (            �          )

-Name of employee (           )
-Wage per day (            )

-id Name of employee (                    )

                        

-id Truck (      )
-id Name of employee (                    )

�            1 Driver (       �           )

-Name of driver (              )
-Wage per month (              )

-id Name of driver (                       )

                            

-id Truck (      )
-id Name of driver (                       )

             2               

-id node i-j (                     )

-Day (   )
-id Truck (      )

-Status (Y/N) 
-id shift worker (        /    /          )

Condition Truck-Container (           -      

   )

-id type of container (                )
-id Type of truck (            )
-Status (Y/N)

             3 Type of container 
(               )

-Name of type (                )
-Capacity (      )

-id type of container (                )

-id Location (           )

-id Type of  clear (                  )

-id Type of  clear (                  )

             4                   

-id path (           )

- Rush hour (               )  
รูปที่ 2 Class diagram แสดงความเชื่อโยงของชุดข้อมูล 

 
5.2 แนวทางการจัดเก บข้อมูล 

จากข้อมูลในหัวข้อข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า
ข้อมูลมีความหลากหลาย โดยแต่ละข้อมูลอาจจะมีวิธีการให้
ได้มาแตกต่างกันหรือต้องติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องคนละ
กลุ่มกัน นอกจากนี้บางข้อมูลต้องการการอัพเดทเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงท าให้วิธีการจัดเก็บข้อมูลก็
อาจจะแตกต่างจากข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง หัวข้อ
นี้จะกล่ าวถึ งแนวทางการจัด เก็บข้อมูลทั้ งหมด โดย
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลโดยค านึงถึง
ความสอดคล้องกับการท างานของพนักงานและความเป็นไป

ได้ในการด าเนินการ รายละเอียดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลมี 
[7] ดังนี้  

 ข้อมูลชุดที่ 1 ข้อมูลด้านทรัพยากรในการเดินรถเก็บ
ขยะ รายละเอียดข้อมูลมี ดังนี ้

- ข้อมูลพนักงานเก็บขยะ : แหล่งข้อมูลจาก 
ส านักงานการช่าง โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 1 
สัปดาห์  

- ข้อมูลพนักงานขับรถเก็บขยะ : แหล่งข้อมูลจาก 
ส านักงานการช่าง โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 1 
สัปดาห์  

- ข้อมู ล จ านวนและประ เภทรถเก็ บขยะ  : 
แหล่งข้อมูลจาก ส านักงานการช่าง โดยมีระยะเวลาการ
อัพเดทข้อมูลทุก 1 สัปดาห์  

 ข้อมูลชุดที่  2 ข้อมูลด้านเส้นทางและพื้นที่
รับผิดชอบในการเก็บขยะมูลฝอย รายละเอียดข้อมูลมี ดังนี ้ 

- ข้อมูลตารางการเดินรถ : แหล่งข้อมูลจาก 
ส านักงานการช่าง โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 1 
สัปดาห์  

- ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ : แหล่งข้อมูลจาก 
ส านักงานการช่าง โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 1 
เดือน  

- ข้อมูลข้อจ ากัดการเดินรถในแต่ละเส้นทาง : 
แหล่งข้อมูลจาก พนักงานขับรถเก็บขยะ โดยมีระยะเวลาการ
อัพเดทข้อมูลทุก 1 เดือน 

- ข้อมูลระยะห่างระหว่างจุดรวบรวมขยะ : 
แหล่งข้อมูลจาก พนักงานขับรถเก็บขยะ โดยมีระยะเวลาการ
อัพเดทข้อมูลทุก 1 เดือน 

- ข้อมูลจุดปล่อยรถ : แหล่งข้อมูลจาก ส านักงาน
การช่าง โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 1 ปี 

- ข้อมู ล จุ ดฝั งกลบขยะ :  แหล่ งข้ อมู ลจาก 
พนักงานขับรถเก็บขยะ โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 
1 ปี 

 ข้อมูลชุดที่ 3 ข้อมูลด้านการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย รายละเอียดข้อมูลมี ดังนี ้

- ข้ อมู ล จุ ด วา งถั งขยะ  :  แหล่ งข้ อมู ล จาก 
ส านักงานการช่าง โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 3 
เดือน 

- ข้อมูลขนาดถังขยะ : แหล่งข้อมูลจาก ส านักงาน
การช่าง โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 3เดือน 

- ข้อมูลปริมาณขยะในแต่ละจุด : แหล่งข้อมูลจาก 
พนักงานเก็บขยะ โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 2 
สัปดาห์  
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- ข้อมูลระยะเวลาในการจัดเก็บ : แหล่งข้อมูลจาก 
พนักงานเก็บขยะ โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 2 
สัปดาห์  

- ข้อมูลวิธีการจัดเก็บ : แหล่งข้อมูลจาก พนักงาน
เก็บขยะ โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 1 เดือน  

 ข้อมูลชุดที่ 4 ข้อมูลด้านการเส้นทางและการจราจร 
รายละเอียดข้อมูลมี ดังนี ้

- ข้อมูลข้อก าหนดการเดินรถในแต่ละเส้นทางตาม
กฎจราจร : แหล่งข้อมูลจาก ต ารวจจราจร โดยมีระยะเวลา
การอัพเดทข้อมูลทุก 3 เดือน  

- ข้อมูลปริมาณความหนาแน่นของรถในเวลา
เร่งด่วนของแต่ละเส้นทาง : แหล่งข้อมูลจาก ต ารวจจราจร 
โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 3 เดือน 

 ข้อมูลชุดที่ 5 ข้อมูลด้านสถานที่ส าคัญในเขตพื้นที่ 
รายละเอียดข้อมูลมี ดังนี ้

- ข้อมูลสถานที่ตั้งหน่วยงานราชการ  พื้นที่เขต
เศรษฐกิจ และชุมชน : แหล่งข้อมูลจาก ส านักงานผังเมือง 
โดยมีระยะเวลาการอัพเดทข้อมูลทุก 1 ปี 

แหล่งข้อมูลที่คณะผู้วิจัยน าเสนอค านึงถึงความเป็นไปได้
ของการจัดเก็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาการ
อัพเดทข้อมูลค านึงถึงความจ าเป็นของการมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและโอกาสที่ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย
วิเคราะห์จากการเข้าศึกษาเทศบาลตัวอย่างและจากใน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
5.3 ส่วนเ   อมต่อกับ ู้  ้งานระบบ 

ระบบสารสนเทศในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ส่วนงานที่ไว้เช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนของการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งหมดเข้าไปอยู่ ในระบบ คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้
โปรแกรม Microsoft Excel มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นที่คุ้นเคยกับบุคคลทั่วไป ท าให้ใช้
งานได้ไม่ยากนัก และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้เองใน
ภายหลัง นอกจากนี้ยังเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในเกือบทุก
หน่วยงานท าให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดซื้อ
โปรแกรม ส่วนเ ช่ือมต่อกับผู้ ใ ช้งานระบบในส่วนนี้จะ
ประกอบไปด้วยส่วนการน าเข้าข้อมูลทั้งหมดที่คณะผู้วิจัย
ก าหนดในหัวข้อ 5.1 ลงในโปรแกรม Microsoft Excel โดย
หน้าตาของส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งานระบบแสดงตัวอย่างได้ดัง
ตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งานระบบ 

 
 
ตารางที่ 1 เป็นการแสดงการน าเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรม 

Microsoft Excel ซึ่งทุกชุดข้อมูลจะมีตารางในการใส่ข้อมูล 
แต่ละตารางจะถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อการจัดเก็บและ
สามารถเห็นความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกันของแต่ละชุด
ข้อมูล 
 
6. การ ระเมิน ลระบบสารสนเทศ 

ระบบที่พัฒนาถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวางแผนและจัดเส้นทางเดินรถในเขตเทศบาลจังหวัด
นครสวรรค์และนักวิจัยที่มีประสบการณ์งานวิจัยในด้านการ
จัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประเมิน
จ านวน 12 คน โดยการประเมินท าใน 2 มุมมองคือความ
ครบถ้วนของข้อมูล และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งาน
จริง  

จากมุมมองการประเมินดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้แยกเป็น
ประเด็นค าถามส าหรับถามผู้เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 3 
ค าถามดังนี ้

1. ข้อมูลที่คณะผู้วิจัยออกแบบครบถ้วนเพียงพอต่อ
การจัดเส้นทางหรือไม่  

2. หน่วยงานมีการเก็บข้อมูลที่คณะผู้วิจัยออกแบบไว้
หรือไม่ ถ้าไม่มีสามารถหามาได้หรือไม่ 

3. วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ เสนอ เป็นไปหรือไม่ที่จะ
น าไปประยุกต์ใช้งานจริง 

ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินระบบสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อการ ระเมิน ข้อมูล ุดท   
1 2 3 4 5 

ความครบถ้วนของ
ข้อมูล 

 
4.75 

 
4.67 

 
4.67 

 
4.17 

 
4.41 

ความเป็นไปได้ในการ
จัดหาข้อมูล 

 
4.25 

 
3.58 

 
3.5 

 
4.67 

 
4.25 

ความเหมาะสมของ
วิธีการจัดเก็บที่
น าเสนอ 

 
4.67 

 
4.25 

 
4.41 

 
4.33 

 
4.25 
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จากตารางที่ 1 พบว่าในด้านการประเมินความครบถ้วน

ของข้อมูลนั้น ผลการประเมินเฉลี่ยในทุกชุดข้อมูลอยู่ที่ 4.53 
ซึ่งอยู่ในระดับคะแนน ดีมาก ในส่วนนี้มีข้อเสนอแนะให้มีการ
อัพเดทข้อมูลในชุดที่ 4 ให้เป็นทุก ๆ 1 หรือ 2 เดือน
เนื่องจากบ่อยครั้งมีการปรับปรุงพื้นถนนหรือมีกิจกรรมใน
พื้นทีจ่ัดเก็บขยะท าให้ไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ทันหรือเกิด
ความล้าช้าในการจัดเก็บเนื่องจากสภาพการจราจร ส่วนใน
ด้านการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดหาข้อมูล: ผลการ
ประเมินเฉลี่ยในทุกชุดข้อมูลอยู่ที่  4.05 ซึ่ งอยู่ ในระดับ
คะแนน ดี โดยในส่วนนี้ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดหาข้อมูล
ในชุดที่  3 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญในการจัดเส้นทางการ
เดินรถเก็บขยะและเป็นข้อมูลที่อาจมีความผิดพลาดได้ง่าย
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องท าการเก็บจากพื้นที่ป ิบัติงานและ
แหล่งข้อมูลอาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ควรมีการตรวจสอบ
ข้อมูลซ้ าก่อนท าการตัดสินใจ และสุดท้ายการประเมินในดา้น
ความเหมาะสมของวิธีการจัดเก็บที่น าเสนอ: ผลการประเมิน
เฉลี่ยในทุกชุดข้อมูลอยู่ที่ 4.38 ซึ่งอยู่ในระดับคะแนน ดี ใน
ส่วนนี้มีข้อเสนอแนะวิธีการจัดเก็บควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึง
ข้อมูลตามส่วนท่ีตนรับผิดชอบ เช่น การใส่ข้อมูลปริมาณขยะ
ในแต่ละจุดนั้น พนักงานประจ ารถเก็บขยะควรเป็นผู้ใส่ข้อมูล 
รวมถึงการฝึกอบรมวิธีการจัดเก็บให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ระดับชั้น 
 
7. สรุ  

ในการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับ
สนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถขยะในเทศบาลนคร จังหวัด
นครสวรรค์ เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา และ
รวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดเส้นทางเดินรถขยะในทุก
ขั้นตอน เพื่อน าไปออกแบบระบบสารสนเทศ  ซึ่ งผล
การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่คณะผู้วิจัยออกแบบครบถ้วนเพียงพอต่อ
การจัดเส้น ผลการประเมินเฉลี่ยในทุกชุดข้อมูลอยู่
ที่ 4.53 ซึ่งแปลว่าความครบถ้วนของข้อมูลที่
คณะผู้วิจัยนั้นครบถ้วนอยูใ่นระดับ ดีมาก 

2. หน่วยงานมีการเก็บข้อมูลที่คณะผู้วิจัยออกแบบไว้
ผลการประเมินเฉลี่ยในทุกชุดข้อมูลอยู่ที่ 4.05 ซึ่ง
แปลว่า หน่วยงานมีการเก็บข้อมูลที่คณะผู้วิจัย
ออกแบบไว้อยู่ในระดับ ดี แต่อาจมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องซ้ าอีกครั้ง  

3. วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เสนอ ผลการประเมินเฉลี่ยใน
ทุกชุดข้อมูลอยู่ที่ 4.38 ซึ่งแปลว่าวิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลที่เสนอ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ ดี 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการน าระบบสารสนเทศ

ส าหรับสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถขยะไปประยุกต์ใช้ใน
เทศบาลนคร จังหวัดนครสวรรค์นั้นพบว่า ระบบสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 
กิตติกรรม ระกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ และได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลจาก 
เทศบาลนคร นครสวรรค์ 
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