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สาสนจากประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

 

 เน่ืองในวาระการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ

ทองถ่ินเขมแข็งอยางย่ังยืน” ในครั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเวที

การเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการและ

บุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดทําการวิจัย

ข้ึนมา และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม

และศาสตรอื่นๆ เพื่อเปนประโยชนแกผูที่มีความสนใจในดานน้ันๆ  

อันนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินได และเพื่อใหคณาจารยสามารถนํา

ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่

สูงข้ึนได ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในครั้งน้ี ซึ่งไดจดัข้ึน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ในนามคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  

ฐานะเจาภาพรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

หวังเปนอยางย่ิงวาการไดรวมกันนําเสนอบทความวิจัย การนําเสนอบทความวิชาการ การไดรวมรับฟงการ

นําเสนอในครั้งน้ีจะทําใหทุกทานไดรับประโยชน และสามารถนําผลการนําเสนอครั้งน้ีไปใชประโยชนในหนวยงาน

ทานไดอยางแทจริง สุดทายน้ีขอช่ืนชมคณะกรรมการจัดงานทุกทาน และเครือขายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ที่สรางสรรคเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และขออวยพรใหการจัด

งานครั้งน้ีประสบความสําเร็จ และสามารถตอยอดการเรียนรูและพัฒนาไดอยางจริงจังและย่ังยืน ทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนางานในทุกๆ ดานตอไป 

 

      

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยวีระ  เนตราทิพย) 

                  ประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สาสนจากท่ีปรึกษาสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งน้ีเปนครั้งที่ 5 เปนความ

รวมมือจากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่

ประกอบไปดวยคณบดีคณะเทคโนโล ยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  

ดําเนินการโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดลพบุรี หอการคาจังหวัดลพบุรี และหนวยงานภาคเอกชน ไดร วม

กันเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

คณาจารยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีเวทีในการนําเสนอและ 

เผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน  เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูที่สนใจ นอกจากน้ียังเปนการสรางความเขมแข็ง 

ทางดานวิชาการและวิชาชีพอยางเปนรูปธรรมของเครือขายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศและ 

เปนการสงเสริมพัฒนานักวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอยางตอเน่ือง 

เพื่อความย่ังยืนในอนาคต  

                                             

 

                                                                      

 

                

                                                              (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร) 

                                                  ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
ความรวมมือทางวิชาการครั้งน้ีสําคัญย่ิงนัก เพราะจะ

ชวยให นักศึกษาและอาจารยรวมถึงบุคลากรของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของทั้งเทพสตรี ลพบุรีและจอมบึง 

ราชบุรีจะไดแลกเปลี่ยนกระบวนการทํางานรวมถึงผลงานวิจัย

ที่ เกิดข้ึนอันจะนําไปสูการพัฒนางานวิจัยเพื่อรับใชสังคม 

ใหดีย่ิงข้ึน 

 ขอขอบคุณทุกคนที่มีสวนรวมในการทํางาน ขอให

งานสําเร็จตามวัตถุประสงค 

       

  
             

   ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชม ี

                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 
 นับเปนความรวมมือทางวิชาการครั้งสําคัญของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดการประชุมวิชาการดาน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่  5 เพื่อเปดพื้นที่ใหนักวิจัย 

นักวิชาการ ครู  อาจารย  และนักศึกษา ได นําองคความรูที่ผาน

กระบวนการที่นาเช่ือถือมาแลกเปลี่ยน ตอยอดจากที่ประชุม เพื่อการ

ขยายขอบเขตของความรูใหกวางไกล และนําไปสูการเห็นแนวทางที่จะ

นําไปประยุกตใช โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่เปนประทีปแหงปญญาของทองถ่ิน ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกมา

นําเสนอในที่ประชุม จะเปนการเพิ่มชองทางที่สําคัญอีกชองทางหน่ึงในการใหทองถ่ินไดตระหนักและเห็น

ความสําคัญของงานวิจัย และการสรางนวัตกรรมในระดับทองถ่ินชุมชน  

 ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดการประชุมครั้งน้ีทุกทาน และขออวยพรใหการประชุมบรรลุตาม

วัตถุประสงคทุกประการ 

 

        

 

 

       

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช) 

             รักษาราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งน้ีเปนครั้งที่ 5 (The 5th 

Nation Conference on Industrial Technology : I TECH CON 

2019) เปนความรวมมือจากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย ที่ประกอบไปดวยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การดําเนินการครั้งน้ี คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปนเจาภาพรวม  

โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครฐั และหนวยงานภาคเอกชน 

ดวยดีดังทุกครั้งที่ผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิงจากนักวิจัย นักวิชาการ ที่

ไดนําผลงานเขารวมนําเสนอ นํางานวิจัยมาแลกเปลี่ยนความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ เปนเครือขายในการ

ทํางานรวมกันที่มีเปาหมายเดียวกันในการพัฒนาคน ไปพัฒนาประเทศตอไป  

และในฐานะการเปนเจาภาพ ทีมงาน และผูสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการครั้งน้ี ตองขอขอบพระคุณ

ทานผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ที่ไดให

เกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งน้ี 

 

 

        

 

                                                                            (อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย) 

       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                            

                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน

จอมบึง สรางสรรคนวัตกรรมสูสังคมเปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนา

เทคโนโลยีช้ันสูง มุงมั่นสูความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อบัณฑิต และ

บริการชุมชนและทองถ่ินใหย่ังยืน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนา

คนให เปน ไปตามความตองการกําลั งคนของประ เทศในยุค

อุตสาหกรรม 4.0 และอนาคตใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

S-Curve ซึ่งเทรนดของอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตลอดเวลา 

เพื่อเขาสูการยกระดับกระบวนการผลิตสูระบบออโตเมช่ันในอนาคต 

 ในนามของผูจัดรวม ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จและมี

ความเจริญรุงเรือง และยินดีตอนรับทุกทานในการเขารวมงานในครั้งน้ี  

 

 

 

       

 

      (ผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยตรี ดร.วสันต นาคเสนีย) 

       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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สาสนจากผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
 

 

ผม ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงที่ได 

รับเชิญจาก การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ 

ครั้งที่ 5 (The 5th Nation Conference on Industrial Technology : 

I TECH CON 2019) เพื่อเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote 

Speaker) ในหัวขอ “AI for Thai แพลตฟอรมบริการเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ” ภายใตแนวคิด “AI สัญชาติไทย” ซึ่งเปนหน่ึงใน

องคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมยุค 4.0 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ไทยในยุคดังกลาว จําเปนตองสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจ

เทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อใหเทาทันเทคโนโลยีตางชาติ รวมถึงสรางโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ การประชุมวิชาการน้ี จึงเปนกิจกรรมสําคัญที่ชวยเตรียมบุคลากรของไทยใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่กําลังเกิดข้ึน  
 

 

                                                                  
                                                                       (ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย)  

                                              ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  
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หลักการและเหตุผล 

การจัดต้ังสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

เครือขายความรวมมือทางวิชาการซึ่งไดมีการจัดประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาแนวคิดวิสัยทัศนในการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต บุคลากร งานวิจัย และ

สิ่งประดิษฐทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหทันสมัยและกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะจึงไดมีมติรวมกัน 

โดยกําหนดใหมีการจัดการประชุมวิชาการข้ึนเปนประจําและตอเน่ืองทุกป เพื่อเปดโอกาสใหมีการเผยแพร

ผลงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีสาธารณะ อันจะนําไปสูการพัฒนาตอยอดผลงานวิจัย การสราง

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรมใหม สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน สังคมและ

ประเทศชาติ และสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏดาน “การพัฒนาทองถ่ิน”                 

ในปพุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ  

ครั้งที่ 5 (The 5th National Conference of Industrial Technology : 5th I TECH CON) ในหัวขอ “การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อทองถ่ินเขมแข็งอยางย่ังยืน” ซึ่งบทความวิจัยที่นําเสนอจําแนกออกเปนกลุมตางๆ  

ไดดังน้ี 

                1. กลุมไฟฟา 

                2. กลุมเครื่องกล การผลิต 

                3. กลุมการจัดการอุตสาหกรรม อุตสาหการ โลจิสติกส 

                4. กลุมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร 

                5. กลุมออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาปตยกรรมและโยธา 

                6. กลุมวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู และอื่นๆ 

 

วัตถุประสงค 

               1.  เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาไดนําเสนอ    

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

                2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรมตอสาธารณะอนัจะนําไปสูการประยุกตใชและเกิดประโยชน    

ตอสังคม 

                3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยเพิ่มข้ึน 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ 

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (ดําเนินการจัดการประชุม) 

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ดานที่พักและสถานที)่ 

 

เครือขายความรวมมือ      

       1. สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

       2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุร ี

       3. สภาหอการคาจังหวัดลพบุร ี

       4. บริษัท แปซิฟกเมล็ดพันธุ จํากัด 

       5. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

 

ผูสนับสนุน      

       1. บริษัท วีอารโปรเซอรวิส จํากัด (MiKroTik Academy) 2-94 โครงการ J-Biz ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

       2. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด 111 ซอยสุขุมวิท 62/1 พระโขนง กรุงเทพฯ 

       3. บริษัท 2พีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 25/722 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

       4. บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 48 อาคารอินเตอรลิ้งค ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก     

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

       5. บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 55 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต นแดง กรุงเทพมหานคร    

10400 

       6. บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย จํากัด ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 

       7. บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) 69 ซอยสุขุมวิท68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา    

กรุงเทพฯ 10260 
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ประธาน 

อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

กองบรรณาธิการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิลธร มะระกานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารยภานุวัฒน หุนพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารยกุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารยนนทรัฐ บํารุงเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.ธาดา คําแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย พีรญา  เตาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ แดงขํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.วสันต นาคเสนีย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

อาจารย ดร.นพดล  อ่ําดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ผูชวยศาสตราจารย อรนุช  จินดาสกุลยนต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

อาจารย ดร.สุเมธ  ลิปโรจนพงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

คณะกรรมการพิจารณาบทความ 

รองศาสตราจารย ดร.มนตร ี ศิริปรัชญานันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติวุฒ ิ ศุทธิวิโรจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อาจารย ดร.จิตกร  กนกนัยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขตระยอง 

รองศาสตราจารย ดร.สันติ ตันตระกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย ดร.วินัย ใจกลา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ดร.พรรณราย ศิริเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพล สกุลหลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียาวดี ผลเอนก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

รองศาสตราจารย ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐภัทร พันธคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี



 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

ฎ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ภูเงินขํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

อาจารย ดร.สุริยา  โชคเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสกลนคร 

อาจารย ดร.วริษษา ชะมอย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อาจารย ดร.มีแสน แกนชูวงศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.สิทธิโชค สินรัตน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

อาจารย ดร.สุรเชษฐ ตุมม ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐ มากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

รองศาสตราจารย ดร.อุทัย ผองรัศม ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชัย หนาแนน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร กุลนภาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ยีขะเด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารย ดร.ฐปนพัฒน ปรัชญาเมธีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารย ดร.รัชนีกร ดานศิริชัยสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิลธร มะระกานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปพณ สะอาดยวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทูรย ชิงถวยทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ แดงขํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ อมรชีวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ สมหวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศร ี ตุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชร ี รมพยอม วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย สกล นันทศรีวิวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย พลวัฒน เกิดศิร ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย กฤดาพรรณ ปานทองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย คชา ศัยยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารย สุรยุทธ ทองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.ธาดา คําแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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อาจารย ดร.วิทยา พันธุพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.วิลาศ เทพทา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.ศตพล มุงคํ้ากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.กรองแกว มิฆเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.จันทร ชัยประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.สราวุฒ ิ แนบเนียร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.จุติรัช อนุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.กรวี ศิริโภคาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

ประธานกลุมยอย 

อาจารย ดร.จิตกร  กนกนัยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขตระยอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียาวดี ผลเอนก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

รองศาสตราจารย ดร.สันติ ตันตระกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร นมรักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

อาจารย ดร.วิทยา พันธุพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

 

คณะกรรมการจัดประชุม ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงาน 

อาจารย ดร.สกุล   คํานวนชัย ประธานกรรมการจัดงาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิลธร   มะระกานนท ประธานกรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ 

อาจารยกุลสมทรัพย  เย็นฉํ่าชลิต ประธานกรรมการฝายอาหารและเครื่องด่ืม 

อาจารยภาณุวัฒน  หุนพงษ  ประธานกรรมการฝายสถานที ่  

นางนุชนาฎ   พันธุไชยศร ี ประธานกรรมการฝายลงทะเบียนและการเงิน 

อาจารย ดร.สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร กรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ 

อาจารย ดร.ธาดา  คําแดง  กรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย นนทรัฐ บํารุงเกียรติ กรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ 

อาจารยพีรญา   เตาทอง  กรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ   แดงขํา  กรรมการฝายพิธีการ 

อาจารย ดร.วิทยา  พันธุพา  กรรมการฝายพิธีการ 

อาจารย ดร.วิลาศ  เทพทา  กรรมการฝายพิธีการ 

อาจารยพิชิต   อวนไตร  กรรมการฝายพิธีการ 
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ผูชวยศาสตราจารยสกล  นันทศรีวิวัฒน  กรรมการฝายประเมินผล 

อาจารยณมน   วรธนานุวงศ  กรรมการฝายประเมินผล 

อาจารยสถิตยพร   เกตุสกุล   กรรมการฝายสถานที่ ภาพและเสียง 

อาจารยโชติวุฒ ิ   ประสพสุข  กรรมการฝายสถานที่ ภาพและเสียง 

อาจารยอิษฎ   รานอก   กรรมการฝายสถานที่ ภาพและเสียง 

อาจารยวดีนาถ   วรรณสวัสด์ิกุล  กรรมการฝายอาหารและเครื่องด่ืม ภาพและเสียง 

อาจารยนิสากรณ   สิมมา   กรรมการฝายอาหารและเครื่องด่ืม 

นางสาวชญาณพิมพ  จตุพรเนตรทอง  กรรมการฝายประสานงานและดูแลระบบ 

นางสาวนวภรณ   ปลากัดทอง  กรรมการฝายลงทะเบียนและของที่ระลึก 

นางกฤษณา   โตอยู   กรรมการฝายลงทะเบียนและของที่ระลึก 

นางสาวจุฬาภรณ   ออนระทวย  กรรมการฝายลงทะเบียนและของที่ระลึก 

นางนุชนาท   เที่ยงธรรม  กรรมการฝายลงทะเบียนและของที่ระลึก 

นางนภาพร   รอดแกว   กรรมการฝายเอกสารประชุมวิชาการ 
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กําหนดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ในหัวขอ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือทองถ่ินเขมแข็งอยางยั่งยืน” 

วันพุธท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

Session 1 ไฟฟา และ Session 2 เครื่องกล การผลิต  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ช้ัน 3  หอง Training Room 1 

ประธานกลุมยอย : อ.ดร.จิตกร กนกนัยการ   

เวลา หมายเลข ช่ือบทความและผูนําเสนอ 

13.00-13.15 น. ID 2-4 การศึกษาอุณหภูมิในตูอบแหงจากการดึงพลังงานความรอนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 

สิริสวัสดิ์  จึงเจริญนิรชร 

13.15-13.30 น. ID 2-1 

 

การออกแบบและทดลองเครื่องยอยเปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

เนตรตะวัน โสมนาม, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย  และ ทองแทง ทองล่ิม 

13.30-13.45 น. ID 2-2 

 

ฉนวนกันความรอนใตหลังคาคอนกรีต โดยประยุกตใชยางฟองนํ้าเซลลปดจากยางธรรมชาติชนิด 

STR 20  

ธีระทัศน โสภากิติบูรณ 

13.45-14.00 น. ID 2-3 

 

การออกแบบและการพัฒนาเครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็ก  

วีระยุทธ สุริคํา, นพดล  อํ่าดี และ กูเกียรติ  ครองระวะ 

14.00-14.15 น. ID 2-5 

 

การออกแบบและสรางแมพิมพในงานขึ้นรูปตัดเกือกมาสําหรับรองเทา 

วัฒนพงศ ออนนุม, วสันต นาคเสนีย , เชิดชัย ธุระแพง และ ทองแทง ทองล่ิม 

14.15-14.30 น. ID 1-3 การออกแบบและสรางเครื่องเก็บเก่ียวนํ้าตาลโตนดอัตโนมัติ 

ราเชณ คณะนา 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45-15.00 น. ID 1-1 ชุดเครื่องทดสอบสัญญาณดวยออสซิลโลสโคปกับการกําเนิดสัญญาณ 

สุขุม หลานไทย 

15.00-15.15 น. ID 2-6 

 

อิทธิพลของหัวฉีดนํ้าฝอยและจํานวนครั้งในการใหปุยดวยเครื่องใหปุยนํ้าแบบก่ึงอัตโนมัติ 

สกล นันทศรีวิวัฒน, สงา มุงงาม , วันเฉลิม ทองสงา และ ณัฐพล หัสสะโต 

15.15-15.30 น. ID 2-7 การศึกษามุมของแผนสะทอนแสงดานลางตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

ที่มีผลตอการตากกลวยทั้งสองดาน 

โชติวุฒิ ประสพสุข 

15.30-15.45 น. ID 1-4 การศึกษาเปรียบเทียบการทํางานของอินเวอรเตอร 5 ระดับ ระหวางฟลายอ้ิงคาปาซิเตอรและ

ไดโอดแคลมป ดวยเทคนิคพีดับบลิวเอ็มชนิดแคเรียรหลายระดับที่มีลักษณะแคเรียรซอนกัน 

(COPWM) 

สถิตยพร เกตุสกุล 
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Session 3 การจัดการอุตสาหกรรม อุตสาหการ โลจิสติกส    

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพวิเตอร ช้ัน 3  หอง Training Room 3 

ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ 

13.00-13.15 น. ID 3-11 การวิเคราะหการลงทุนซ้ือเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

กรณีศึกษา โรงงานผลิตขวดพลาสติกแหงหน่ึงในจังหวัดสิงหบุรี 

พีรญา เตาทอง 

13.15-13.30 น. ID 3-1 การลดรอบเวลาการผลิตชิ้นสวนรถยนต : ขั้นตอนการประกอบนอตสกรูเขากับแผนคลิป 

จิณณวัตร กันเรือน, ธีรวัฒน อยูดี, ปยะพงษ หริ่มแกว และ ธนธัช ม่ันมงคล 

13.30-13.45 น. ID 3-2 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนต: ขั้นตอนการเย็บรองกลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บ 

วนันชา เทียนทอง, สุริยา พุทธวักขิต, วีรวัฒน ประเสริฐ และ ยุทธณรงค จงจันทร 

13.45-14.00 น. ID 3-3 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการตรวจเช็คผลิตภัณฑลิปสติก 

วรวิทย สงวนพันธ,และ คณิศร ภูนิคม 

14.00-14.15 น. ID 3-4 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานซอมบํารุงในกระบวนการผลิตของโรงงานทอผา 

ชัยเดช อัศวปรีชานนท  วสันต นาคเสนีย  และ ชูศักดิ์ พรสิงห 

14.15-14.30 น. ID 3-5 การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนบังคับพวงมาลัยรถยนต กรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต 

กิตติพงษ แสงบุดด ีและ คณิตศร ภูมิคม 

14.30-14.45 น. ID 3-6 การจัดการเทคโนโลยีพัฒนากระถางตนไมจากขุยมะพราวดวยวิธีการอัดขึ้นรูปโดยวิสาหกิจชุมชนอัมพวา 

จตุภัทร จินดาศักดิ์, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และ ทองแทง ทองล่ิม    

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.00-15.15 น. ID 3-7 บรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร และไพลิน ทองสนิทกาญจน 

15.15-15.30 น. ID 3-8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับโรงงานถานอัดแทงไรควัน 

คุลยา ศรีโยม, ศรีวรรณ ขําตรี, ฟาริดา ซาชา และ ธนพงศ วุนแสง 

15.30-15.45 น. ID 3-9 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอเวลาของนักกีฬาขามส่ิงกีดขวางประเภทบุคคลดวยวิธีการวิเคราะหถดถอย

เชิงพหุและโลจิสติกส 

กฤษดา สีแพง, คเณศ พันธุสวาสดิ์ และ จันทรเพ็ญ อนุรัตนานนท 

15.45-16.00 น. 
ID 3-10 การประยุกตใชบทเรียนประเด็นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ชยพล   เรืองเดช 

16.00-16.15 น. ID 3-12 การลดรอบระยะเวลาการดําเนินงานในคลังสินคา SBM2 บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จํากัด ดวยระบบ QR Code 

ถิรภร สายทอง, สิทธิเดช กุลบุตร, และ ปรียาวดี ผลเอนก 

16.15-16.30 น. ID 3-14 
ประเทศไทย 4.0 กับผูใหบริการดานโลจิสติกส 

กัญญทอง หรดาล และ ภัคระวี แหวนเพชร 
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Session 4 อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร    

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ช้ัน 3  หอง Training Room 4 

ประธานกลุมยอย : รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ 

13.00-13.15 น. ID 4-11 โปรแกรมชวยฝกทาทางการออกกําลังกายทาสควอชดวยกลองวีดิทัศน 

ศิริพร เขตตทอง, อัจฉรา จิระประพาฬ และ นนทรัฐ บํารุงเกียรติ 

13.15-13.30 น. ID 4-1 ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเล 

สมชาย สาลีขาว, อมรเทพ เพชรทอง และ ภานุวัฒน แกวไทรเลิศ 

13.30-13.45 น. ID 4-2 การระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัดโดยการถูกปนทับดวยเทคนิค 

Scale Invariant Feature Transform 

วัชระ นิลเพชร และ นฤมล ชูเมือง 

13.45-14.00 น. ID 4-3 ระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน 

วาสนา วงศษา และ ศรัญญา ตรีทศ 

14.00-14.15 น. ID 4-4 การพยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยการวิเคราะห 

การถดถอยโลจิสติค 

ขวัญเรือน รัศมี และ นฤมล ชูเมือง 

14.15-14.30 น. ID 4-5 การประยุกตใชอัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบสเพื่อหาประสิทธิภาพการพยากรณผลสัมฤทธ์ิทาง 

การศึกษา 

สุดารัตน  เทียนนอย, นฤมล ชูเมือง และ เชิดชัย ธุระแพง 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45-15.00 น. ID 4-10 วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่ปรับคาไดดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกสโดยใชวงจร 

CCCCTAs 

ธาดา คําแดง 

15.00-15.15 น. ID 4-6 ระบบตรวจจับใบหนาบุคคลตองสงสัยเพื่อปองกันบุคคลตางดาวลักลอบเขาราชอาณาจักรไทย 

คํานึง วงศปรีชากร และ นฤมล ชูเมือง 

15.15-15.30 น. ID 4-7 ระบบการพยากรณความเส่ียงอัจฉริยะในธุรกิจการบริการสินเชื่อบนพื้นฐานของพฤติกรรม

ลูกคาดวยเทคนิค SMO 

จิตติมาภรณ ฉายสุวรรณ 

15.30-15.45 น. ID 4-8 ระบบการแจงเตือนเรียนหลับขณะเรียนออนไลนดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและดวงตา 

จิตตภู พูลวัน และ ศิลปะชัย กล่ินไกล 

15.45-16.00 น. ID 4-9 เครื่องจําหนายบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT 

สิทธิณัฐ งามบุษยรตัน, ณรงคกร วรภักดี, ทิพยรัตน จันทรสิงห และอินทวด ีจันทรทักษิโณภาส 

16.00-16.15 น. ID 4-12 การใชงานโปรโตคอลมอดบัส RTU และ TCP โดยใช ESP32 สําหรับตัวควบคุมแบบฟซซ่ี 

สมพร เตียเจริญ 
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Session 5 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม และโยธา 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ช้ัน 3 หอง Training Room 5 

ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร.ชรินทร นมรักษ 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ 

13.00-13.15 น. ID 5-3 การศึกษาคุณภาพนํ้าที่กรองผานชุดกรองนํ้าฉุกเฉินเพื่อผูประสบภัย 

ภาณุวัฒน  ธนะศักดิศ์รี วรพจน รุจิภัทรมงคล ณัฐพงศ วชิรกิจกุล และรติมา จุยเจริญ 

13.15-13.30 น. ID 5-4 การศึกษากําลังอัดของแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปเสริมดวยไมไผตง 

สุธาสินี อินตุย 

13.30-13.45 น. ID 5-6 การพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไมสักเหลือใชจากกระบวนการผลิต สําหรับกลุมวิสาหกิจ

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรจากรากไม ตอไม จังหวัดแพร 

อุสุมา พันไพศาล, สิงหา  ปรารมภ และนิรัช สุดสังข 

13.45-14.00 น. ID 5-7 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองบานนํ้าใสใต อําเภอลับแล  

จังหวัดอุตรดิตถ 

อุสุมา พันไพศาล, อังกาบ บุญสูง และ พิชนิาถ เส็งเมือง 

14.00-14.15 น. ID 5-8 Design of an anti-washout underwater concrete for an undersea concrete 

structure repair 

Samita Chaikasatsin, Chalermchai Wanichlamlert, Parnthep Julnipitawong and 

Somnuk Tangtermsirikul 

14.15-14.30 น. ID 5-9 อิฐดินดิบผสมนํ้ายางพาราธรรมชาติสําหรับการกอสรางบานดิน 

สุรัตน ศรีจันทร และ วีระศักดิ์ ละอองจันทร 

14.30-14.45 น. ID 5-10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถานใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย  

ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

อิษฎ รานอก 

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
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Session 6  วิจัยเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนรู และอ่ืนๆ 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ช้ัน 3 หอง Training Room 2 

ประธานกลุมยอย : อ.ดร.วิทยา พันธุพา 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ 

13.00-13.15 น. ID 6-8 ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภูฐานและการประยุกตใช NB-IoT  

สําหรับตรวจสอบสภาพแวดลอมในโรงเรือน 

พิชิต อวนไตร,  ธวัชชัย แวนแกว และ ธารทิพย พัฒนภาดา 

13.15-13.30 น. ID 6-1 การวิเคราะหประเมินเพื่อตัดสินใจลงทุนเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว 

ในโรงงานผลิตอาหารสัตวจังหวัดราชบุร ี

ณิภารัตน บุญกุล, ทองแทง ทองล่ิม, ชูศักดิ์ พรสิงห, และนพดล อํ่าดี 

13.30-13.45 น. ID 6-2 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่

รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ จังหวัดราชบุร ี

อมลรดา  รงคทอง , ไพฑูรณ เหมือนเพ็ชร และ ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค 

13.45-14.00 น. ID 6-3 ปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ที่ดูดซับบนฝุนละอองขนาดเล็ก

กวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ผูพักอาศัยในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ ไดรับ  

ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค, ทรรศนีย พฤกษาสิทธ์ิ  และ จุรีภรณ แกวจันดา 

14.00-14.15 น. ID 6-4 ความสัมพันธของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับมลสารทางอากาศหลังภาวะวิกฤตการฟุง

กระจายฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดราชบุรี 

ไพฑูรย เหมือนเพ็ชร, จันทิมา ดรจันทรใต และ อมลรดา รงคทอง 

14.15-14.30 น. ID 6-5 ผลของการสอนโดยการสอดแทรกคําคมที่มีตอพฤติกรรมความสนใจเรียนในรายวิชาวัสดุ

อุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ธวัชชัย  ประหยัดวงศ, รังรอง งามศิริ และเชิดชัย ธุระแพง 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45-15.00 น. 
ID 6-6 การพัฒนาตํารับผลิตภัณฑเจลทาผิวจากสารสกัดวานหางจระเข 

ศิวาพัชญ จิรโชติเกศกุล และ ญษมณ ละทัยนิล 

15.00-15.15 น. ID 6-7 การพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากผลแกของชมพูพันธุทับทิมจันทรจังหวัดราชบุรี 

ญษมณ ละทัยนิล 
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สารบัญ  

ชื่อบทความ  หนา 

ชุดเครื่องทดสอบสัญญาณดวยออสซิลโลสโคปกับการกําเนิดสัญญาณ 
สุขุม หลานไทย 

 1 

การออกแบบและสรางเครื่องเก็บเกี่ยวนํ้าตาลโตนดอัตโนมัติ 
ราเชณ คณะนา 

 8 

การศึกษาเปรียบเทียบการทํางานของอินเวอรเตอร 5 ระดับ ระหวางฟลายอิ้งคาปาซิเตอรและ 

ไดโอดแคลมป ดวยเทคนิคพีดับบลิวเอ็มชนิดแคเรียรหลายระดับที่มีลักษณะแคเรียรซอนกัน (COPWM) 
สถิตยพร เกตุสกุล 

 13 

การออกแบบและทดลองเครื่องยอยเปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
เนตรตะวัน โสมนาม, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และ ทองแทง ทองลิ่ม 

 20 

การออกแบบและสรางแมพิมพในงานข้ึนรูปตัดเกือกมาสําหรับรองเทา 
วัฒนพงศ ออนนุม, วสันต นาคเสนีย , เชิดชัย ธุระแพง และ ทองแทง ทองลิ่ม 

 26 

อิทธิพลของหัวฉีดนํ้าฝอยและจํานวนครั้งในการใหปุยดวยเครื่องใหปุยนํ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ 
สกล นันทศรีวิวัฒน, สงา มุงงาม , วันเฉลิม ทองสงา และ ณัฐพล หัสสะโต 

 34 

การศึกษามุมของแผนสะทอนแสงดานลางตูอบพลังงานแสงอาทิตยที่มีผลตอการตากกลวยทั้งสองดาน 
โชติวุฒิ ประสพสุข 

 37 

การลดรอบเวลาการผลิตช้ินสวนรถยนต : ข้ันตอนการประกอบนอตสกรูเขากับแผนคลิป 
จิณณวัตร กันเรือน, ธีรวัฒน อยูด,ี ปยะพงษ หร่ิมแกว และ ธนธัช มั่นมงคล 

 42 

การลดปริมาณของเสียในกระบวนการตรวจเช็คผลิตภัณฑลิปสติก 
วรวิทย สงวนพันธ และ คณิศร ภูนิคม 

 48 

การปรับปรุงประสิทธิภาพงานซอมบํารุงในกระบวนการผลิตของโรงงานทอผา 
ชัยเดช อัศวปรีชานนท  วสันต นาคเสนีย  และ ชูศักดิ์ พรสิงห 

 55 

การปรับปรงุกระบวนการประกอบแกนบังคับพวงมาลัยรถยนตกรณีศึกษา: บริษัทผลิตช้ินสวนรถยนต 
กิตติพงษ แสงบุดดี และ คณิตศร ภูมิคม 

 60 

การจัดการเทคโนโลยีพัฒนากระถางตนไมจากขุยมะพราวดวยวิธีการอัดข้ึนรูปโดยวิสาหกิจชุมชนอัมพวา 
จตุภัทร จินดาศักดิ,์ จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และ ทองแทง ทองลิ่ม    

 66 

บรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร และไพลิน ทองสนิทกาญจน 

 70 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับโรงงานถานอัดแทงไรควัน 
คุลยา ศรีโยม, ศรีวรรณ ขําตรี, ฟาริดา ซาชา และ ธนพงศ วุนแสง 

 75 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอเวลาของนักกีฬาขามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคลดวยวิธีการวิเคราะหถดถอย 

เชิงพหุและโลจิสติกส 
กฤษดา สีแพง, คเณศ พันธุสวาสดิ ์และ จันทรเพ็ญ อนุรัตนานนท 

 80 
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สารบัญ (ตอ) 

ชื่อบทความ  หนา 

การวิเคราะหการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ กรณีศึกษา โรงงานผลิต 

ขวดพลาสติกแหงหน่ึงในจังหวัดสิงหบุรี 
พีรญา เตาทอง 

 86 

การลดรอบระยะเวลาการดําเนินงานในคลังสินคา SBM2 บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 

จํากัด ดวยระบบ QR Code 
ถิรภร สายทอง, สิทธิเดช กุลบุตร, และ ปรียาวดี ผลเอนก 

 91 

การลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินสวนเบาะรถยนต: ข้ันตอนการเย็บรองกลางลูกฟูกเบาะ 

แนวตะเข็บ 
วนันชา เทียนทอง, สุริยา พุทธวักขิต, วีรวัฒน ประเสริฐ และ ยุทธณรงค จงจันทร 

 96 

การระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัดโดยการถูกปนทับดวยเทคนิค  

Scale Invariant Feature Transform 
วัชระ นิลเพชร และ นฤมล ชูเมือง 

 102 

 

ระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน 
วาสนา วงศษา และ ศรัญญา ตรีทศ 

 107 

การพยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค 
ขวัญเรือน รัศม ีและ นฤมล ชูเมือง 

 112 

การประยุกตใชอัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบสเพื่อหาประสิทธิภาพการพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
สุดารัตน  เทียนนอย, นฤมล ชูเมือง และ เชิดชัย ธุระแพง 

 117 

ระบบตรวจจับใบหนาบุคคลตองสงสัยเพื่อปองกันบุคคลตางดาวลักลอบเขาราชอาณาจักรไทย 
คํานึง วงศปรีชากร,และ นฤมล ชูเมือง 

 123 

ระบบการแจงเตือนเรียนหลับขณะเรียนออนไลนดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและดวงตา 
จิตตภู พูลวัน และ ศิลปะชัย กลิ่นไกล 

 128 

เครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT 
สิทธิณัฐ  งามบุษยรัตน, ณรงคกร  วรภักด,ี ทิพยรัตน จันทรสิงห และ อินทวดี  จันทรทักษิโณภาส 

 133 

วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่ปรับคาไดดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกสโดยใชวงจร CCCCTAs 
ธาดา คําแดง 

 138 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) หาประสิทธิภาพชุดเครื่องทดสอบสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคป 
กับการกำเนิดสัญ ญ าณ ไซน์ เวฟ , รูปฟัน เลื่ อย และรูปสาม เหลี่ ยม  2) พัฒนาชุด เครื่องมือวัดสัญ ญ าณ พาหะ 
รูปไซน์เวฟ , รูปฟันเลื่อย และรูปสามเหลี่ยม  เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาดิจิตอล, วิชาอิ เล็กทรอนิกส์  
เบื้องต้น และวิชาการวัดด้วยเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยราคาที่ไม่สูงมากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระดับที่ใกล้เคียงกันจากต่างประเทศ โดยประกอบด้วยโครงสร้างการทำงานที่
สำคัญ ดังนี้ เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ (FunctionGenerator) สามารถสร้างความถี่ได้ 3 รูปคลื่น คลื่นไซน์ คลื่นสี่เหลี่ยม 
และคลื่นสามเหลี่ยม กำหนดให้สามารถสร้างความถี่ได้สูงถึง 12.5 MHz และเครื่องออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณที่ให้ความ
ถูกต้องของสัญญาณ 12 bit ผลการทดสอบความแม่นยำ และความเที่ยงตรงในการใช้งาน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
เฉลี่ยเท่ากับ - 0.11 % และ - 0.23 % ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในช่วงทีไ่ม่สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่ามีความน่าเช่ือถือที่ยอมรับได้ 
 
คำสำคัญ : เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่, เครื่องวัดสัญญาณออสซิลโลสโคป 
 

Abstract 
The objective of this research is to study 1) find the efficiency of the oscilloscope signal test kit 

with the sine wave, sawtooth and triangular waveform signal generation. 2) Develop a set of Sine Wave, 
sawtooth and triangular carrier signal measuring tools to be used as a medium of instruction in digital 
subjects, basic electronics courses and measurement subjects with electronic measuring instruments for 
those who are studying at the bachelor degree level. With a price that is not very high when compared to 
similar effective tools from abroad it consists of important working structure as follows: Function 
Generator can generate 3 frequencies, sine wave, square wave. And the triangle wave set to be able to 
create the frequency up to 12.5 MHz and the oscilloscope to measure the signal with the accuracy of the 
12 bit signal. And precision in use it was found that the average error percentage is - 0.11 % and - 0.23 % 
respectively which is not very high. Show that it has acceptable reliability. 
 
Keywords : Function Generator, Oscilloscope 
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1. บทนำ 
สถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ก ารศึ ก ษ ายั งค ง เป็ น ก ล ไก ที่ ส ำคั ญ ใน ก า รพั ฒ น า 
คุณภาพชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศ ทำให้ผู้ที่กำลัง
ศึกษา ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ
ดำเนินชีวิต การเรียนรู้ซึ่งสะท้อนถึงสังคมและความทันสมัย
ของเทคโนโลยี ผู้ที่กำลังศึกษาจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ
นั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้  และทักษะชีวิต
การเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อความอยู่รอดในสังคม ซึ่งผู้ที่กำลัง
ศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นเลิศในเนื้อหาสาระวิชาไม่
เพียงพออีกต่อไป จะต้องมีทั้งความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาและ
ทักษะที่จำเป็น และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ 

ผู้ที่กำลังศึกษาในศตวรรษที่  21 จะต้องมีทักษะการ
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation 
Skills) หมั่นฝึกฝน พัฒนาตัวเองเรียนให้เกิดทักษะ เรียนโดย
การปฏิบัติ (Learning By Doing) การคิดวิเคราะห์ เรียนรู้
วิธีการแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร 
และทักษะแห่งความร่วมมือ การจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้ 
จำเป็นต้องยึดแนวตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหมวดที่  4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ที่ยึดหลักว่า ผู้ที่กำลังศึกษาทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ที่กำลัง
ศึกษามีความสำคัญที่สุด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542) สถาบันการศึกษาจะต้องมีการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการเรียนรู้  ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ ที่มุ่ งเน้นให้ผู้ที่ กำลังศึกษามีความรู้
ความสามารถด้านวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดย
ให้ผู้ที่กำลังศึกษาได้เรียนรู้ลงมือทดลองปฏิบัติงานจริง 
พร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษามีทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง 

การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิ เล็ กท รอนิ กส์  ได้ พั ฒ น าอย่ า งรวด เร็ ว  ซึ่ ง เป็ น ผล 
ใหม้ีการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีขนาดเล็กกระทัดรัดอีกด้วย 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องถูกผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ ที่
สำคัญก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) (เดช
ฤทธิ์ มณีธรรม, 2560) จะต้องมีตัวประมวลผลกลางที่
รวดเร็ว และแม่นยำอีกทั้งยังต้องส่งข้อมูลออกภายนอกได้

อย่างรวดเร็วเช่นกันส่งผลให้เครื่องวัดมีราคาสูง ดังนั้นเพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะ
ออกแบบเครื่องทดสอบสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคปกับการ
กำเนิดสัญญาณ โดยประกอบด้วยเครื่องกำเนิดสัญญาณ 
(Function Generator) แ ล ะ เ ค รื่ อ ง วั ด สั ญ ญ า ณ 
(Oscilloscope) เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของผู้ที่
กำลังศึกษาและผู้ที่สนใจ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดเครื่องทดสอบสัญญาณด้วย
ออสซิลโลสโคปกับการกำเนิดสัญญาณไซน์เวฟ, รูปฟันเลื่อย 
และรูปสามเหลี่ยม 
2.2 เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือวัดสัญญาณพาหะ รูปไซน์เวฟ, 
รูปฟันเลื่อย และรูปสามเหลี่ยมในย่านความถี่  10 Hz – 
12.5 MHz 
 
3.  ประโยชน์การวิจัย 
 3.1 นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา
ดิจิตอล, วิชาอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น และวิชาการวัดด้วย
เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนา เพื่อ
ลดต้นทุนการจัดซื้อมาจากต่างประเทศ 
 3.2 ผู้ที่กำลังศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องวัดสัญญาณได้
อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

4.  ขอบเขตการวิจัย 
การจัดทำชุดเครื่องทดสอบสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคป

กับการกำเนิดสัญญาณ โดยที่เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ 
(Function Generator) สามารถสร้างความถี่ได้ 3 รูปคลื่น 
คลื่นไซน์  คลื่ นสี่ เหลี่ ยม และคลื่นสามเหลี่ ยม  เครื่ อง
ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของผู้ที่กำลังศึกษา 
 
5.  วัสดุอุปกรณ์ 
 5.1 บอร์ดอาดุยโน่ (Arduino) (เดชฤทธ์ิ มณีธรรม, 2560) 
เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ 
Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware 
และ Software ตัวบอร์ดถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย 
ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอด
ทั้งตัวบอร์ด คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรเล็กทรอนิกส์จาก
ภายนอกแล้วเช่ือมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด และยัง
สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อได้อีกด้วย 
 5.2 หน้ าจอแสดงผล  ตั วจอรองรับการทำงานที่
แรงดันไฟฟ้าทั้งช่วง 3.3 V และช่วง 5 V ทำให้สามารถใช้
งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกระดับแรงดันไฟฟ้าได้  
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กระแสไฟฟ้าที่ใช้ประมาณ 80 mA ความละเอียด 176 x 
220 พิเซล สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน SPI 
 5.3 แป้นปุ่มกด (Keypad) เป็นอุปกรณ์สำหรับรับอินพุต
จากผู้ใช้ มีลักษณะเป็นปุ่มกดหลายปุ่มถูกจัดเรียงกัน ใน
ลักษณะเป็นอาร์เรย์ แบ่งเป็นแถวแนวนอน (Rows) และ
แถวแนวตั้ง (Columns) 4 x 4 = 16 ปุ่ม แต่ละปุ่ม จะมี
สัญลักษณ์เขียนกำกับไว้ เช่น ตัวเลข 0 - 9, #, *  
 5.4 โมดู ลกำเนิ ดสัญ ญ าณ  (GY-9833 (DDS Signal 
Generator Module, สื บค้ น เมื่ อ  22 สิ งห าคม  2562 ) 
สามารถสร้างความถี่ได้ 3 รูปคลื่น คลื่นไซน์ คลื่นสี่เหลี่ยม 
และคลื่นสามเหลี่ยม สามารถกำหนดให้สร้างความถี่ได้สูงถึง 
12.5 MHz เช่ือมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน SPI 
ทำงานได้ที่แรงดันไฟฟ้า 2.3 - 5.5 โวลท์ 
 5.5 บอร์ดลดแรงดันไฟฟ้า (DC-to-DC Step Down) 
อุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าตรงลง โดย
สามารถปรับค่าแรงดัน output ได้โดย Potentiometer ที่
มีอยู่บนบอร์ด สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3 A และใช้
หลักการแปลงโดย วงจร Buck Converter ความถี่ Switching 
150 kHz ทำให้การทำงานมีเสียงเงียบ และแรงดันไฟฟ้าเรียบ
มากขึ้น 
 
6.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการศึกษาพัฒนาชุดเครื่องทดสอบสัญญาณ
ด้วยออสซิลโลสโคปกับการกำเนิดสัญญาณ  ผู ้ว ิจัยได้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
6.1 ศึกษาหลักการและทฤษฏี 
 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการทำงานและวิธีการใช้งาน
ของฟังก์ช่ันเจนเนอร์เรเตอร์ และออสซิลโลสโคป รวมทั้ง
บอร์ดอาดุยโน่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 6.1.1 อาดุยโน่(Arduino) (เดชฤทธิ์ มณีธรรม, 2560) เป็น
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ 
Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware 
และ Software ตัวบอร์ด ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย 
ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ ่มต้นศึกษา ทั ้งนี ้ผู ้ ใช้งานยัง
สามารถดัดแปลง เพิ ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด 
หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย ความง่ายของบอร์ดอาดุยโน่ ใน
การต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O 
ของบอร์ด หรือเพื ่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับ
บ อร ์ด เส ร ิม  (Arduino Shield) ป ระ เภ ทต ่า งๆ  เช ่น 
Arduino XBee Shield, Arduino Music 
Shield,Arduino Relay Shield,Arduino Wireless Shield, 

Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดอาดุยโน่  
แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย 
     6.1.2. ฟังก์ช่ันเจนเนอร์เรเตอร์(Function Generator) 
(Function Generator, สืบค้นเมื่ อ  22 สิ งหาคม 2562) 
เค รื่ อ งก ำ เนิ ด สั ญ ญ าณ ห ล าย แ บ บ เป็ น เค รื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทํางานได้หลายหน้าที่ โครงสร้างฟังก์ช่ัน
เจนเนอร์เรเตอร์จะมีวงจรออสซิลเลตที่สามารถสร้างรูปคลื่น
ที่แน่นอน แต่ละเครื่องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ 
1)วงจรออสซิลเลเตอร์ซึ่งทำหน้าที่กำหนดคาบเวลา (Time 
period) ให้กับคลื่นหรือเรียกว่า มัลติไวเบรเตอร์ หรือตัว
กำเนิดความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องเป็นตัวกำเนิดรูปคลื่น
แบบต่าง ๆ  2)ตัวสร้างหรือจัดรูปแบบของคลื่น (Wave 
shaper) 3)โมดูเลเตอร์ใช้สําหรับสร้างสัญญาณ AM หรือ 
FM เอาท์พุทบัฟเฟอร์ 4)ภาคขยาย การนําไปใช้งานใช้
เป็นเครื่องกำเนิดความถี่ที่สามารถสร้างรูปคลื่นเอ้าท์พุทได้
หลายรูปคลื่นสัญญาณที่กำเนิดขึ้นมานี้ต้องสามารถควบคุมได้ 
ทั้งการปรับแต่งรูปคลื่นปรับแต่งความแรง และปรับแต่ง
ความถี่ได้ เพื่อใช้เป็นสัญญาณส่งออกไปยังอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือต่าง ๆเพื่อการตรวจสอบ ตรวจซ่อมปรับแต่ง หรือวัด
เปรียบเทียบค่า โดยถือว่า สัญญาณที่กำเนิดจากเครื่องกำเนิด
สัญญาณเป็นสัญญาณมาตรฐานหรือสัญญาณอ้างอิง 
    6.1.3 ออสซิลโลสโคป(Oscilloscope) (มงคล ทอง
สงคราม,2543) เป็นเครื ่องมือวัดทางอิเล ็กทรอนิกส์ที ่
สำคัญอีกชนิดหนี่งที่ใช้ในการวัดแสดงรูปคลื่นสัญญาณต่าง 
ๆ ออกมาเป็นภาพ ปรากฎบนจอหลอดภาพให้เห็นได้ เช่น 
การวัดสัญญาณกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้า
กระแสสล ับ (AC) หรือไฟฟ ้ากระแสตรง(DC) การวัด
ความถี่ของสัญญาณ การวัดเฟสของสัญญาณ และรวมถึง
การวัดสัญญาณพัลส์ การอ่านค่าแอมพลิจูดของสัญญาณจะ
เป็น พีค-ทู-พีค หรือค่าพีค และค่าเวลาเป็นวินาที เพื่อใช้ใน
การทดสอบปรับแต่ งสั ญ ญ าณ  และตรวจซ่ อมวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ การวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้า 
6.2 ออกแบบฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ 
 ฟังก์ช่ันเจนเนอร์เรเตอร์ (Function generator) เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้สร้างคลื่นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าในรูปแบบต่าง 
ๆ เพื่อใช้ในการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มักใช้งานร่วมกับ
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เพื่อดูรูปสัญญาณเอาต์พุตที่
ได้จากวงจรต่าง ๆ ที่แรงดันไฟฟ้าจากฟังก์ช่ันเจนป้อนเข้าไป 
การออกแบบเครื ่องกำเนิดสัญญาณความถี ่ (Function 
Generator) โดยเริ่มจากบอร์ดอาดุยโน่นาโนที่เป็นตัวไม
โครคอลโทรลเลอร์คอยประมวลผลรับค่าจากผู้ใช้งานในการ
กำหนดความถี่ รูปคลื่น ผ่านทางคีย์แพด แล้วส่งไปแสดงผล
ผ่านหน้าจอแอลอีดี โดยมีโมดูลสร้างความถี่(AD9833) เป็น
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ตัวผลิตความถี่ และใช้ไฟ 12 Vdc แล้วมาลดแรงดันลงเป็น 
5 Vdc เพื่อเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งระบบ ดังรูปที่ 1 

 

               
DC-DC Step down

                  
AD9833

            

Arduino nano 3.0

Power Supply
 12 Vdc

       

 
 

 
รูปที่ 1 เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่  

(Function Generator) 
 

    การเช่ือมต่ออุปกรณ์ใช้งาน โดยเริ่มจากประกอบบอร์ด
อาดุยโน่นาโนเข้ากับบอร์ดโมดุลกำเนิดสัญญาณ(AD9833) 
แล้วต่ อคีย์ แพดและหน้ าจอแสดงผล  ส่ วนบอร์ดลด
แรงดันไฟฟ้า (DC to DC step down) ต่อจาก เพาเวอร์ซัพ
พลาย 12 Vdc แล้วปรับไฟให้ได้ 5 Vdc เพื่อเป็นไฟเลี้ยง
สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 รายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ ์
 

6.2.1 ขั้นตอนการตั้งค่าใช้งานอุปกรณ์ ฟังก์ชันเจน
เนอร์เรเตอร์ 

การตั้งค่ารูปคลื่นของสัญญาณโดยที่กดปุ่ม A บน
คีย์แพด เพื่อตั้งค่ารูปคลื่นดังนี้ แล้วกดปุ่ม 1 เพื่อเลือกเป็น
คลื่นไซน์ หรือกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกเป็นคลื่่นสี่เหลียม หรือกด
ปุ่ม 3 เพื่อเลือกเป็นคลื่นสามเหลี่ยม 

การตั้งค่าความถี่โดยที่กดปุ่ม B เพื่อตั้งค่าตัวเลข 
แล้วกดตัวเลขได้เลย เช่น ต้องการตั้งความถี่ไปที่ 20 kHzให้กด

ปุ่ม 2 ตามด้วย 0 หากกดเลขผิด ให้กดปุ่ม B อีกครั้ง แล้ว
กดเลขใหม่ 
     การตั้งค่าหน่วยจำนวนโดยที่กดปุ่ม C เพื่อเปลี่ยนตัวคูณ 
(Unit) แล้วกดปุ่ม 1 เพื่อเลือกหน่วยเป็น Hz หรือกดปุ่ม 2 
เพื่อเลือกหน่วยเป็น kHz หรือกดปุ่ม 3 เพื่อเลือกหน่วย
เป็น MHz ทุกครั ้งที ่ม ีการปรับค่าใด ๆก็ตามสัญญาณ
เอาต์พุตจะเปลี่ยนไปทันที 

 

 
 

รูปที่ 3 รายละเอียดปุ่มการใช้งาน 
 

หมายเลข 1

หมายเลข 2
หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 11

หมายเลข 3

หมายเลข 8

หมายเลข 9

สัญญาณอินพุต

หมายเลข 4

หมายเลข 5

หมายเลข 10

 
 

รูปที่ 4 ฟังก์ช่ันทำงานของออสซิลโลสโคป 
 
6.2.2 วิธีการใช้งานออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณ 
 การใช้งานออสซิล โลสโคปนั้ น  เราจะต้ องนำ
สายสัญญาณที่มีหัวโพรบที่เหมาะสม มาต่อกับช่องสัญญาณ
อินพุต 
 - หมายเลย 1 การเลือกโหมดในการวัดสัญญาณ ก็
จะมีอยู่ 3 โหมด คือ GND, AC, และ DC ควรตั้งไว้ที่โหมด 
AC  
 - หมายเลข 2 และ 3 ส่วนควบคุมการแสดงสัญญาณ
ตามแนวตั้ง ให้มีขนาดในหน่วย แรงดันต่อขนาดช่อง(V/DIV) 
ที่เหมาะสม  
 - หมายเลข 4 โดยการกดปุ่ มหมายเลข 5 (ปุ่ ม 
Select) ให้กรอบสีฟ้ามาอยู่ที่หมายเลข 4 คือ ส่วนควบคุม
การแสดงสัญญาณตามแนวนอน ให้มีขนาด ในหน่วย เวลา
ต่อขนาดช่อง (TIME/DIV) ที่เหมาะสม โดยปรับเวลาเพิ่มขึ้น
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ที่หมายเลข 7 (ปุ่ม +) และปรับเวลาลดลงที่หมายเลข 6 
(ปุ่ม -) 
 - หมายเลข 8 ปุ่ม (HOLD) กดเพื่อให้ล็อกรูปคลื่น 
และความถี่ให้อยู่นิ่งเพื่ออ่านค่า ถ้ากดปุ่ม HOLD ค้างไว้เป็น
การเปิด – ปิดความถี่ที่โชว์บนหน้าจอ 
 - หมายเลข 9 ปุ่มโหมดการจับสัญญาณ โดยมี
อยู ่ 3 โหมด  ค ือ  AUTO (จ ับ ส ัญ ญ าณ ตลอด เวล า )
NORMAL (จับสัญญาณเมื่อมีสัญาณเข้ามา) SINGLE (จับ
ส ัญ ญาณ เฉพาะซ ีกบวกหรือลบ เท ่านั ้น ) โดยกดปุ ่ม
หมายเลข 5 (SELECT) ให้กรอบสีฟ้ามาอยู่ที่หมายเลข 9 
แล้วกดปุ่มหมายเลข 6 และ 7 เพื่อเปลี่ยนโหมด 
 - หมายเลข 10 ปุ่มปรับ Level TRIGER โดยกดปุ่ม
หมายเลข 5 (SELECT) ให้กรอบสีฟ้ามาอยู่ที่หมายเลข 10แล้ว
กดปุ่มหมายเลข 6 และ 7 เพื่อเลื่อนขึ้น – ลง 
 - หมายเลข 11 ปุ่มรีสตาร์ทเครื่องออสซิลโลสโคป 
6.3 ภาพรวมทั้ งหมดของชุดทดสอบสัญญาณด้วย
ออสซิลโลสโคปกับการกำเนิดสัญญาณ 

 
 

โมดูลแปลงแรงดัน
DC-DC Step down

โมดูลกําเนิดสัญญาณ
AD9833

หน้าจอแสดงผล

Arduino nano 3.0

Power Supply
 12 Vdc

คีย์แพด

ออสซิลโลสโคป

 
 

รูปที่ 6 ภาพรวมทั้งหมดของชุดทดสอบ 
 

      จากรูปที่  6 เป็นภาพรวมทั้งหมดของชุดเครื่อง
ทดสอบสัญ ญาณด้วยออสซิล โลส โคป กับการกำเนิด
สัญญาณโดยที่มีแหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc จ่ายให้กับชุดทดสอบ 
โดยมีชุดแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็น 5 Vdc เพื่อไปเลี้ยงระบบต่าง 
ๆ ให้ทำงานได้แก่ ออสซิลโลสโคป, หน้าจอแสดงผล, บอร์ดอา
ดุยโน่, โมดูลกำเนิดสัญญาณ และแป้นปุ่มกด 
 
7.  ผลการทดลอง 

ผลการทดสอบ ชุด เครื่ อ งทดสอบสัญ ญ าณ ด้ วย
ออสซิล โลสโคปกับการกำเนิดสัญญาณ  เพื่ อทำการ
ตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดนั้นสามารถทำงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางในการ

พัฒนางานวิจัยต่อไป โดยผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบ
ทดสอบความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการใช้งานของ
เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ (Function Generator) กับ
เครื่องรุ่น Keysight 33500B Series Waveform Generator
และเครื่องออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)กับเครื่องรุ่น 
Tektronix TDS 3052 โ ด ย เ ค รื ่อ ง ว ัด ที ่ไ ด ้น ำ ม า
เปรียบเทียบในครั้งนี้ ได้ผ่านการปรับเทียบ(Calibrated) 
มาแล้ว โดยทำการเก็บข้อมูลการเปรียบเทียบดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องกำเนิดสัญญาณ
ความถี ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องออสซิลโลสโคป 

เครื่องออสซิลโลสโคป 
รูปคลื่น ความถี่ที่ใช้วัด 

1 KHz 10 MHz 
คลื่นไซน์ 1.023 KHz 10.008 MHz 
คลื่นสี่เหลี่ยม 1.023 KHz 10.008 MHz 
คลื่นสามเหลี่ยม 1.023 KHz 10.008 MHz 

Tektronix TDS 3052  
รูปคลื่น ความถี่ที่ใช้วัด 

1 KHz 10 MHz 
คลื่นไซน์ 1.000 KHz 10.000 MHz 
คลื่นสี่เหลี่ยม 1.000 KHz 10.000 MHz 
คลื่นสามเหลี่ยม 1.000 KHz 10.000 MHz 

 
 
 

เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ 

รูปคลื่น ความถี่ท่ีใช้เปรียบเทียบ 
1 KHz 10 MHz 

คลื่นไซน์ 1.006 KHz 10.011 MHz 
คลื่นเหลี่ยม 1.006 KHz 10.011 MHz 
คลื่นสามเหลีย่ม 1.006 KHz 10.011 MHz 
Keysight 33500B 
รูปคลื่น ความถี่ท่ีใช้เปรียบเทียบ 

1 KHz 10 MHz 
คลื่นไซน์ 1.000 KHz 10.000 MHz 
คลื่นเหลี่ยม 1.000 KHz 10.000 MHz 
คลื่นสามเหลีย่ม 1.000 KHz 10.000 MHz 
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จากตารางที่ 1 เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบของเครื่อง
ก ำ เ น ิด ค ว า ม ถี ่ ใ ห ้ค ่า ค ว า ม ถี ่ทั ้ง ร ูป ค ลื ่น ไ ซ น ์,  
คลื่นสี่เหลี่ยม และคลื่นสามเหลี่ยมเท่ากับ 1.006 KHz และ 
10.011 MHz ตามลำดับ และเครื่องกำเนิดความถี่Keysight 
33500B ทั้งสามรูปคลื่นวัดค่าได้เท่ากับ 1.000 KHz และ 
10.000 MHz ซึ่งได้กำหนดให้เครื่องสร้างความถี ่ 1 KHz 
และ 10 MHz ทั้งสองเครื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องกำเนิด
ความถี่สร้างความถี่มากกว่าอยู ่ที ่0.006 KHz และ 0.011 
MHz ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเท่ากับ - 0.06 % 
และ - 0.11 % ตามลำดับ 

จากตารางที่  2 เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบของเครื่อง
ออสซิลโลสโคป โดยที่ ชุดวัดสัญญาณออสซิลโลสโคปวัด
ค ่าความถี ่ทั ้งร ูปคลื ่น ไซน ์, คลื ่นสี ่เห ลี ่ยม  และคลื ่น
สามเหลี่ยมได้ที่ความถี่ 1 KHz และ 10 MHz ได้เท่ากับ
1.023 KHz และ 10.008 MHz ตามลำดับ  และเครื ่อง
ออสซิลโลสโคป Tektronix TDS 3052 วัดค่าความถี่ทั้ง
สามรูปคลื่นได้ 1.000 KHz และ 10.000 MHz ซึ่งจะเห็น
ได ้ว ่า เค รื ่อ งออสซ ิล โลส โคป ว ัด ค วาม ถี ่ได ้ม ากกว ่า 
อยู่ที่ 0.023 KHz และ 0.008 MHz ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดเท่ากับ - 0.23 % และ - 0.08 % ตามลำดับ 

 

     

 
 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบเครื่องกำเนิดสัญญาณ 
 
    
 

 
 
รูปที่ 8 การเปรียบเทียบเครื่องวัดสัญญาณออสซิลโลสโคป 

 
8.  สรุปผลการดำเนินโครงงาน 

การทำงานของช ุด เครื ่อ งทดสอบส ัญ ญ าณ ด้วย
ออสซิลโลสโคปกับการกำเนิดสัญญาณนั้น ในส่วนของ
เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ (Function Generator) สามารถ
สร้างรูปคลื่นไซน์ คลื่นสี่เหลี่ยม และคลื่นสามเหลี่ยมสร้าง
ความถี่ได้สูงสุด 12.5 MHz ในส่วนของเครื่องวัดสัญญาณ
ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณที่ให้ความถูกต้องของสัญญาณ 
12 bit วัดแรงดันสูงสุดได้ 50 V (Peak to Peak) โดยมี
แบนด์วิดท์แบบอะนาล็อก 0 - 200 kHz และมีความ
ต้านทานอินพุต 1 MΩ และเมื่อทดสอบความถูกต้องและ
ความแม่นตรงของการวัดสัญญาณมี เปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดอยู่ที่ - 0.11 % และ – 0.23 % ตามลำดับ แสดง
ให้ เห็นว่ามีความน่าเช่ือถือ และสามารถทำงานได้ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของผู้ที่กำลัง
ศึกษา 
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Development of automatic harvester for palmyrah palm juice 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ นำเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ สำหรับการแก้ปัญหาด้านการ
ขาดแคลนเกษตรกรทำน้ำตาลโตนดในปัจจุบัน โดยใช้แนวความคิดแบบผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาเดิมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การทำงานแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบบีบนวดงวงตาลเพื่อให้เกิดการไหลของน้ำตาล และระบบการลำเลียงผลผลิต
น้ำตาลโตนดของการเก็บเกี่ยว  ผลการทดสอบคุณสมบัติและประสทิธิภาพการทำงานของเครื่องเก็บเกี่ยว พบว่า มีความเสถียร
ในการทำงาน ระบบสามารถทำงานได้โดยไม่มีความผิดพลาดและมีความแม่นยำ ผลการทดสอบด้านเวลาในการทำงานของ
เครื่อง พบว่า มีความเร็วในการทำงานบีบนวดงวงตาลเร็วกว่าการทำงานด้วยคน 47 วินาที  ผลทดสอบสภาพงวงตาลหลังผ่าน
การบีบนวดด้วยคนและเครื่อง มีผลไม่แตกต่างกันมากนัก โดยที่การนวดจากเกษตรกรจะเกิดการไหลของน้ำตาลได้เร็วกว่า
เล็กน้อย 

 
คำสำคัญ : น้ำตาลโตนด, การเก็บเกี่ยวแบบอัตโนมัติ, เครื่องอัตโนมัติ 
 

Abstract 
This paper presents the design and development of automatic harvester palmyrah palm juice to 

solve the problem of shortage of palmyrah palm juice farmers today using the combination of traditional 
wisdom and modern technology. The working process of the palm juice harvesting machine is divided into 
2 systems which are the squeezing system for the palm juice flow and the system of harvesting palm juice 
products. The test results of the device and the performance of the machine in case of the stability of the 
system and equipment shows that the system can operate without error and with accuracy. In terms of the 
working time, the speed of squeezing is 47 seconds faster than the manual operation. The test results of 
the inner surface after squeezing by the humans and the machine shows that there are not much different. 
The squeezing by the farmers will cause the flow of juice a little quicker than the machine. 

 
Keywords : Palmyrah palm juice, Automatic harvester, Automatic machine 
 

1. บทนำ 
ปัญหาด้านการขาดแคลนเกษตรกรทำน้ำตาลโตนดใน

ปัจจุบันของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตภาคกลาง เช่น 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุมาจาก 
ทายาทเกษตรกรไม่สานต่องานทำน้ำตาลโตนด เนื่องจากมีความ
อันตรายจากการทำงานบนที่สูงและมีความเหน็ดเหนื่อย ถึงแม้
ผลผลิตน้ำตาลในปัจจุบัน จะมีราคาสูงมากก็ตาม ด้วยปัญหา

ดังกล่าวได้มีงานวิจัยการออกแบบและสร้างลิฟท์สำหรับขึ้น
ตาลโตนดเพื ่อให้การขึ ้นตาลโตนดทำได้ง ่ายและปลอดภัย
มากกว่าการปีนด้วยพะองแบบมือเปล่า โดยใช้เวลาขึ้นและลง
ประมาณ 2 นาที [1] แต่ก็ยังมีขนาดใหญ่ทำให้ยากต่อการติดตั้ง 

การนำเสนอเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดแบบอัตโนมัติ จึง
เป ็นแนวหนึ ่งในการแก้ไขปัญหาที ่ผ ู ้ว ิจ ัยนำเสนอ โดยใช้
แนวความค ิดแบบผสมผสานระหว ่างภ ูม ิป ัญญาเด ิมและ
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื ่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต
น้ำตาลโตนด แบบไม่ให้เกิดการทำลายและเกิดความยั่งยืนใน
การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำตาลต่อไปในอนาคต   
 
2. ทฤษฎีและหลักการทำงาน 

ในส่วนน้ี นำเสนอทฤษฏีการเก็บเกี่ยวน้ำตาลจากต้นตาลตัวผู้
เนื่องจากมีความเหมาะสมกับเครื่องเก็บเกี่ยวที่ได้ออกแบบ 
2.1 วิธีเก็บน้ำตาลสดจากต้นตาลตัวผู้ด้วยวิธีแบบเดิม 

ต้นตาลที่เหมาะสมในการเก็บน้ำตาลสด คือ หลังจากที่ออก
งวงยาวประมาณ 50 เซนติเมตร [2]  ดอกบานพอประมาณโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) ให้รวบงวงตาลเข้าหากัน ใช้ไม้คาบตาลบีบงวง
ตาล วันเว้นวัน ทำติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้ง  2) ปาดที่ปลาย
งวงตาลเข้ามาที่ระยะ 6-7 เซนติเมตร 3) ใส่กระบอกแช่น้ำทิ้งไว้
ประมาณ 1 คืน  4) วันรุ่งขึ้นเทน้ำในกระบอกออกแล้วผึ่งทิ้งไว้  
1 คืน  5) ทดลองปาดตาลโดยทำในตอนเช้าถ้ามีน้ำไหลซึม
ออกมาไม่หยุดถือว่าใช้ได้ [3] โดยใช้กระบอกน้ำตาลสดซึ่งทำ
จากกระบอกไม้ไผ่ ใส่ไม้พยอมหรือไม้เคี่ยม ที่ตัดเป็นช้ิน ๆ ขนาด 
3-5 กรัม [4] แขวนรองรับน้ำตาลที่ไหลซึมออกจากงวงตาลนั้น 
แต่ถ้าปาดแล้วรอยแผลไม่มีน้ำไหลก็ใช้ไม่ได้ โดยไม้เคี่ยมหรือไม้
พยอมจะช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ไม่ให้น้ำตาลบูด [5]  

2.2 การติดตั้งและควบคุมการทำงานเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาล
โตนดอัตโนมัติ 

กระบวนการทำงานของเคร ื ่องเก ็บเก ี ่ยวน้ำตาลโตนด
อัตโนมัติ ได้ออกแบบให้เลียนแบบวิธีการเก็บเกี่ยวแบบดั้งเดิม
ของเกษตรกร ซึ่งสามารถแบ่งการทำงาน ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 1. การติดตั้ง  

การติดตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ เริ่มต้นด้วย
การติดตั้งโดยเกษตรกรผู้มีความชำนาญในการขึ้นตาลอยู่แล้ว 
โดยสามารถเลือกงวงตาลที่มีอายุและขนาดเหมาะสม 
 2. การทำงานบีบนวดงวงตาลแบบอัตโนมัติ 
 หลังจากมีการติดตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะ
เริ่มทำงานบีบนวดแบบอัตโนมัติ แทนการบีบนวดของเกษตรกร
ด้วยขนาดของแรงกดและวิธีปกติของเกษตรกร โดยจากการ
เทียบแรงกดในการบีบไม ้คาบของเกษตร มีค่าเฉลี ่ย 9.66 
กิโลกรัม (วัดจากเครื่องวัดแรงกด)   
 3. การเก็บผลผลิตน้ำตาลโตนด 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้โดยการกดปุ่มควบคุม ที่ติดตั้งอยู่
บริเวณโคนต้น หลังจากนั ้นกระบอกที ่รองน้ำตาลโตนด จะ
เคลื่อนที่ลงมาด้านล่าง ให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตน้ำตาล
โตนดได้ทันที 
 
 1 2 3

 
 

รูปที่ 1 การติดตั้งและควบคมุการทำงานเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนด 
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Clock
RTC DS1302

Hx711
Module

Motor 
Driver

Relay
 ับเคลื่อน
แรงบีบ

Motor เลื่อน
ต าแหน่งบีบนวด

Actuator
บีบนวด

Regulator
DC 5 V

Load Cell 
Arduino Nano 

V.3

Battery (Lithium iron phosphate) 12 V, 6 A 
 

 
รูปที่ 2 ไดอะแกรมการทำงานของวงจรควบคุม 

 
 

3. อุปกรณ์และการควบคุม 
3.1 ส่วนประกอบระบบควบคุมเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนด
อัตโนมัติ 

การทำงานส่วนการบีบนวดงวงตาลจะมีการทำงานแบบ
อัตโนมัติ โดยเริ่มต้นจาก เกษตรกรทำการติดตั้งเครื่องเก็บเกี่ยว 
เข้ากับงวงตาลที่ต้องการเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนด ระบบควบคุมจะ
สั่งการให้หัวกด (Actuator) เลื่อนไปยังตำแหน่งแรกที่กำหนดไว้ 
หลังจากนั้น หัวกด ซึ่งมีผิวสัมผัสกับงวงตาล ยาว 4 เซนติเมตร 
จะเคลื่อนที่ลงมาบีบอัดลงไปที่งวงตาล โดยมีการกำหนดแรงกด
ไว้ที่ 9.66 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าเทียบเคียงจากการบีบจริงโดยไม้
คาบของเกษตรกร ต่อจากนั้น เซ็นเซอร์วัดแรงกด ซึ่งทำหน้าที่
เป็นตัวตรวจจับน้ำหนัก โดยเมื่อได้ค่าตามที่กำหนดแล้ว หัวกด
จะถูกยกขึ้นและเลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไปและจะมีการทำงาน
ซ้ำเป็นลูป จนกระทั่งมีการบีบนวดถึงบริเวณส่วนปลายของงวง
ตาล หัวกดจะยกตัวขึ้นแล้วเลื่อนมาหยุดรอเพื่อการทำงานใน
เวลาถัดไป โดยมีไดอะแกรมการทำงานของระบบและวงจรใช้
งานจริง แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ตามลำดับ 
3.2 การลำเลียงผลผลิตน้ำตาลโตนด 

สำหรับการทำงานของการลำเลียงผลผลิตน้ำตาลโตนด จาก
บนต้นตาลลงสู่ภาคพื้นดินมีการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ มีลำดับ
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี ้
 1. เกษตรกร กดปุ่มควบคุมที่ติดตั้งอยู่บริเวณโคนต้นตาล 
 2. กระบอกน้ำตาลโตนดที่สะสมน้ำตาลตลอดทั้งคืนจะ
เคลื่อนที่ลงมายังโคนต้นตาล 
 3. เกษตรกรสามารถหยิบกระบอกผลผลิตน้ำตาลได้ทันที 
 โดยในรูปที่ 4 จะแสดงส่วนประกอบของระบบลำเลียง
ผลผลิตนำตาลโตนด 

 

Relay

Clock Module RTC DS1302

Arduino Nano v3.0

Motor Driver

Load cell read 
sensor HX711

Regulator 5 V
 

 
รูปที ่3 อุปกรณ์ระบบควบคุม 

 

ลูกรอก

 ุดมอเตอร์ ับสาย านลูกรอก

กล่องควบคุม

กระบอกรองน้ าตาล

 
 

รูปที่ 4 ระบบลำเลยีงผลผลติน้ำตาลโตนด
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9 cm.

    

29.5 cm.

16 cm.

   
(ก)                                             (ข)                                         (ค) 

 
รูปที่ 5 เครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมตัิ (ก) ขนาดด้านหน้า  (ข) ขนาดด้านหลัง (ค) การตดิตั้งงวงตาล 

 
อุปกรณ์ส่วนของการลำเลียงกระบอกผลผลิตน้ำตาล

ประกอบด้วย 1) สวิตซ์ควบคุม 2) ชุดมอเตอร์ขับลูกรอก 3) ชุด
สายพานและลูกรอก 4) อุปกรณ์จับยึดกระบอกน้ำตาลโตนด  
3.3 ส่วนประกอบโครงสร้าง 

ขนาดของเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ ส่วนของ
การบีบนวดงวงตาลแสดงดัง รูปที ่5   

ตัวเครื่องเก็บเกี่ยว ออกแบบโดยใช้วัสดุที่ทำมาจาก ไม้ อะครีรคิ 
และอะลูมิเนียม เนื่องจากการใช้งานจะอยู่ภายนอกซึ่งอาจจะ
ต้องสัมผัสกับน้ำ และอาจจะก่อให้เกิดสนิมได้  โดยส่วนการ
นวดสำหรับติดตั้งทำงานด้านบนต้นตาลทั้งหมดมีน้ำหนัก 6.3 
กิโลกรัม 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลทดสอบด้านเวลาในการทำงาน 

ขั้นตอนการทดสอบการบีบนวดงวงตาล ออกแบบให้มีการ
ทำงานเหมือนกับการบีบนวดของเกษตรกร โดยมีรายละเอียด
ของกระบวนการทำงานแสดงดังรูปที่ 6 กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1 
เมื ่อเครื ่องเก็บเกี ่ยวเริ ่มทำงาน หัวกดจะเคลื่อนที ่ลงไปกด
บริเวณส่วนโคนของงวงตาล ด้วยแรงกดที ่มีน้ำหนัก 9.66 
กิโลกรัม ขั้นตอนท่ี 2 หัวกดจะเคลื่อนที่ยกข้ึนเป็นระยะทาง 1.5 
เซ็นติเมตร และขั้นตอนท่ี 3 หัวกดจะเคลื่อนที่ไปด้านปลายของ
งวงตาลเป็นระยะทาง 4 เซ็นติเมตร ซึ่งครบวงจรการทำงานใน 
1 รอบการทำงาน หลังจากนั้นจะทำซ้ำไปอีก 5 ครั้ง ถือเป็นการ
เสร็จสิ้นกระบวนการบีบนวดงวงตาล จากนั้นส่วนหัวกดจะถูก
ยกขึ้นและเคลื่อนที่กลับมายังตำแหน่งเริ่มต้นที่ส่วนโคนของงวง
ตาลเพื่อรอรอบการทำงานในครั้งต่อไป 

 

1 2

3

งวงตาล

หัวกด

 
 

รูปที่ 6 กระบวนการทำงานการบบีนวดงวงตาล 
 

ผลของการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้านการใช้เวลา
มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  เวลาในการทำงานของเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนด
อัตโนมัติ 

ลำดับ การทำงาน เวลาเฉลี่ย  
1 หัวกดเคลื่อนทีบ่ีบนวดงวงตาล 4.55  วินาที 
2 หัวกดเคลื่อนที่ยกข้ึน 1.5 ซม. 1.48  วินาที 
3 หัวกดเคลื่อนทีไ่ปทางส่วนปลาย

งวงตาล 4 ซม. 
2.18  วินาที 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลด้านเวลาในกระบวนการทำงานในแต่

ละขั ้นตอนของการบีบนวดงวงตาล โดยทำการทดสอบการ
ทำงานจำนวน 10 ครั้ง พบว่า ขั้นตอนที่ 1 หัวกดเคลื่อนที่ลง
เพื่อบีบนวดงวงตาล ใช้เวลาเฉลี่ย 4.55 วินาที  ส่วนข้ันตอนท่ี 2 
หัวบีบนวดยกขึ้น ใช้เวลาเฉลี่ย 1.48  วินาที และขั้นตอน   ที่ 3 
หัวกดเคลื่อนที่ไปทางส่วนปลายงวงตาล  ใช้เวลาเฉลี่ย  2.18  
วินาที โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการทำงานรวมทั้งกระบวนการ 
เท่ากับ 1.13  นาที  ซึ่งใช้เมื่อเทียบกับการบีบนวดด้วยวิธีไม้
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คาบของเกษตรกร ซึ่งมีเวลาเฉลี่ยในการนวดสำหรับ 1 งวงตาล 
เท่ากับ 2 นาที ดังนั้นการบีบนวดด้วยเครื่องเก็บเกี่ยว สามารถ
ทำงานได้เร็วกว่า การบีบนวดด้วยมือเท่ากับ 47 วินาที  
4.2 ผลสภา งวงตาลที่ผ่านการบีบนวด 

การพิจารณาสภาพผิวงวงตาลจะบ่งบอกน้ำหนักที่มีความ
เหมาะสมในการบีบนวด เพื่อให้เกิดน้ำตาลและอายุที่สามารถ
เก็บเกี่ยวได้ โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาสภาพผิวของงวงตาล
ที่ผ่านการบีบนวดจากเกษตรกรผู้ชำนาญเป็นหลักในการอ้างอิง 
ทั้งนี้หากใช้แรงบีบมากเกินไปจะทำให้งวงตาลแตกเสียหายไม่
สามารถใช้เก็บเกี่ยวน้ำตาลได้อีก ในทางตรงกันข้ามหากใช้แรง
กดในการบีบนวดน้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่เกิดการไหลของ
น้ำตาลโตนดจากส่วนปลายของงวงตาล โดยเมื ่อเสร็จสิ้น
กระบวนการบีบนวด จะปาดส่วนปลายในลักษณะเฉียง ตรง
ตำแหน่งนับจากส่วนปลายเข้ามา 6 เซนติเมตร  

 

ตารางที่ 2  สภาพพื้นผิวเนื้อด้านในงวงตาลที่ผ่านการบีบนวด 
ลำดับ 

 
ลักษณะภายในเนื้องวงตาลที่ผ่านการบีบนวด  
เกษตรกรเ ี่ยว าญ เคร่ืองเก็บเกี่ยว 

1 

  

2 

  

3 

  
 

ตารางที ่  2 แสดงผลทางกายภาพของเนื ้องวงตาลใน
ตำแหน่งปาดตาลเพื่อให้เกิดการไหลออกของน้ำตาลโตนด  เมื่อ
พิจารณาสภาพเนื้อพ้ืนผิวของงวงในการทดสอบ งวงที่ 1 และ 3 
สังเกตได้ว่า การบีบนวดโดยไม้คาบตามวิธีเดิมของเกษตรกร จะ
มีความช้ำมากกว่าการบีบโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยว แต่ผลโดยรวม
ที่ได้จากทั้งสองวิธี มีลักษณะที่ไม่แตกต่างมากนัก และงวงตาล
ไม่เกิดความเสียหายจากการบีบนวด  

 
5. บทสรุป 

จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า เครื ่องเก็บเกี ่ยว
น้ำตาลโตนดอัตโนมัติ มีการทำงานในส่วนการควบคุม การ
ตรวจจับ และการเคลื่อนที่ สามารถทำงานได้โดยไม่มีความ
ผิดพลาด  เมื ่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการทำงานระหว่าง

เกษตรกรและเครื่องเก็บเกี่ยว พบว่าเครื่องสามารถทำงานได้เรว็
กว่า 47 วินาที นอกจากนี ้ ผลที ่ได้จากการบีบนวดงวงตาล
เพื่อให้เกิดน้ำตาลโตนด พบว่า ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันไม่
มากนัก โดยสามารถเก็บเกี ่ยวน้ำตาลโตนดได้ทั ้งสองวิธี ซึ่ง
วิธีการนวดจากเกษตรกรผู้ชำนาญ จะเกิดน้ำตาลได้เรว็กว่า โดย
สังเกตจากน้ำตาลโตนดที่ซึมออกมาที่ปลายงวงตาลหลังสิ้นสุด
การบีบนวดงวงตาล 
 
5. เอกสารอ้างอิง 
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ชนิดแคเรียร์หลายระดบัที่มีลักษณะแคเรียร์ซอ้นกัน (COPWM) 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับระหว่างฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์และไดโอดแคลมป์  
ด้วยเทคนิคพีดับบลิวเอ็ม ชนิดแคเรียร์หลายระดับที่มีลักษณะแคเรียร์ซ้อนกัน (COPWM) ในสภาวะขณะจ่ายโหลดขนาด 3.2 
kVA ตัวประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลัง ซึ่งการทดสอบจะดำเนินการจำลองและสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
อินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิด จะทำงานที่พารามิเตอร์เดียวกัน คือ แรงดันดีซีลิ้งค์ 400 V ความถี่สัญญาณสวิตช์กำลัง 3 kHz ที่
อัตราส่วนความถี่แคเรียร์ต่อสัญญาณมูลฐาน 60 ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบนำมาคำนวณและแสดงค่าผลรวมแรงดันฮาร์มอ
นิกส์ (THDv) ผลรวมกระแสฮาร์มอนิกส์ (THDi) และผลการรักษาระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์ ผลที่ได้จาก
การศึกษาทำให้ทราบว่าเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มที่นำเสนอมีข้อจำกัด หากทำงานที่ค่ามอดูเลตสูงในช่วง 0.7 < ma < 1.0 
เทคนิคการพีดับบลิวเอ็ม COPWM สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับเทคนิค IPDPWM (เทคนิคการพีดับบลิวเอ็มที่ดีที่สุดจาก
งานวิจัยก่อนหน้า) ประสิทธิภาพ 90% และสามารถทำงานได้กับอินเวอร์เตอร์ไดท้ั้ง 2 ชนิด โดยจะต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมในการ
รักษาระดับพลังงานท่ีตัวเก็บประจุ 

 
คำสำคัญ : อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ, ฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์, ไดโอดแคลมป์, แคเรียร์ซ้อนกัน 
 

Abstract 
This paper presents a comparative study of five-level Inverter between flying-capacitor and diode-

clamped inverter with multi-carrier in sinusoidal pulse width modulation carrier overlapping (COPWM). In a 
3.2 kVA load condition at a power factor of 0.8 lagging and in operating conditions at 400 V DC-link, the 
switching frequency of 3 kHz, the frequency ratio of 60. The simulation results are interested in the total 
harmonic distortion percentage of the voltage (THDv), percentage total harmonic distortion of current (THDi) 
and the effect of maintaining the energy level at the capacitor of the inverter. From the simulation results, 
it is known that the PWM technique presented is limited if working at high modulation values in the range 
of 0.7 < ma <1.0. COPWM technique can work as well as IPDPWM technique (the best from previous research 
results) The efficiency is close to 90% and can work with both types of inverters, requiring additional 
techniques to maintain power at capacitors. 

 
Keywords : Five-level inverter, Flying-capacitor, Diode-clamped, Carrier overlapping pulse width modulation 
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1. บทนำ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการประยุกต์ใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย ์ม ี ใช ้อย ่างแพร ่หลายเพ ิ ่มข ึ ้นซ ึ ่ งอ ุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์มีบทบาทสำคัญในการถูกนำมาใช้งานเพื่อ
แปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ รูปที ่ 1 
ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์หลายระดับมีการศึกษา
สมรรถนะด ้านการนำมาประย ุกต ์ ใช ้ก ับอ ุปกรณ์ขับ
กระแสสลับกำลังสูงในอุตสาหกรรมเพื่อทำหน้าที่แทนวงจร
ขับกระแสสลับแบบ 2 ระดับ ด้วยคุณสมบัติที ่ด ีหลาย
ประการ ทำให้ได้รับความสนใจศึกษาและวิจัยมีด้วยกัน 3 
ชนิด คือ DCI (Diode clamped inverter) CMI (Cascade 
multi-cell inverter) หรือ HBC (H-Bridge cell) และ FCI 
(Flying capacitor inverter) ซึ่ง Manasa S. [1] ได้ทำการ
ออกแบบและการจำลองอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด CMI 
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ และ
อินเวอร์เตอร์ชนิดเดียวกันที่ 7 ระดับด้วยการจำลองผลโดย
โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์  THDv (Total harmonics 
distortion of voltage) จะแปรผันตามจำนวนระดับของ
แรงดันทางด้านออก ต่อมา Anil D. Matkar [2] ทำการศึกษา
เปร ียบเท ียบเทคน ิค PWM (Plus width modulation) 
สำหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด DCI เป็นการจำลอง
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิค PWM ที่นำมาใช้จำลอง
แบ่งเป็น SPWM (Sinusoidal PWM) และ SVPWM (Space 
Vector PWM) เ ปร ี ยบ เท ี ยบ เทคน ิ คการควบค ุมบน
อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิด DCI  
 จากงานวิจ ัยข้างต ้นแสดงให้เห็นว่าการศึกษาว ิจัย
เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์หลายระดับกันอย่างต่อเนื่อง และเนื่อง
ด้วยอินเวอร์เตอร์ประเภทดังกล่าวมีจำนวนสวิตช์กำลัง
จำนวนมากทำให้ความซับซ้อนในการควบคุมมีมากตามไป
ด้วย เทคนิคการ PWM จึงถูกนำมาประยุกต์ทดสอบร่วมกับ
อินเวอร์เตอร์หลายระดับและศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย
โดย S.Narendiran [3] ได้ทำการศึกษาอินเวอร์เตอร์หลาย
ระดับโดยการนำเทคนิค MCPWM (Multi-carrier pulse 
width modulation) มาทำการทดสอบและเปรียบเทียบผล
ก า ร ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย เ ท ค น ิ ค  POD (Phase opposition 
disposition), APOD (Alternate phase opposition 
disposition) และแบบ CO (Carrier overlapping) โดยทำ
การทดสอบที่ค่ามอดูเลตต่างๆ ผลที่ได้ทราบว่าเทคนิค CO 
ให้ผลของความเพี้ยนของแรงดันต่ำกว่าเทคนิคอ่ืนในช่วงการ  
มอดูเลตสูงเท่านั้น 
 ในการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ม ุ ่ งเน ้นการศ ึกษาเปร ียบเท ียบ
อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับระหว่าง DCI และ FCI ด้วยเทคนิค 
COPWM (Carrier overlapping plus width 

modulation) ในสภาวะขณะจ่ายโหลดขนาด 3.2 kVA ตัว
ประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลัง ด้วยโปรแกรมจำลองทางไฟฟ้า
ของอินเวอร์เตอร์ทั ้ง 2 ชนิด คือ อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ
ระหว่าง DCI และ FCI โดยผลการทดสอบ THDv และ THDi 
(Total harmonics distortion of current) แ ล ะ
ผลการรักษาระดับพลังงานท่ีตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์ 
 

 
 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมการทำงานโดยรวม 
 

2. โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์ 
 โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์หลายระดับไดโอดแคลมป์
หรือเรียกว่า นิวทรัลพอยท์อินเวอร์เตอร์ แสดงดังรูปที่ 2(ก) 
ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 2 ส่วน คือ ตัวเก็บประจุ 
ไดโอด และอุปกรณ์สวิตช์กำลัง โดยตัวเก็บประจุวงนอกสุด
เรียกว่า คอมมอนดีซีลิ ้งเป็นตัวสะสมพลังงาน ซึ่งตัวเก็บ
ประจุจะประกอบด้วยกัน 4 ตัว หรือ 4 ระดับแรงดัน โดย
แรงดันที ่ได้ในแต่ละระดับทางด้านออกจะเกิดจากเลือก
รูปแบบการสวิตช์โดยกำหนดทิศทางการไหลของกระแสด้วย
ไดโอดแคลมป์ ซึ่งแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัว 
คือ 1E 
  โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดฟลายอิ้งคา
ปาซิเตอร์ หรือเรียกว่า คาปาซิเตอร์แคลมป์ แสดงดังรูปที่ 2 
(ข) ซึ ่งจะมีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 2 ส่วน คือ ตัวเก็บ
ประจุ และอุปกรณ์สวิตช์กำลัง โดยตัวเก็บประจุวงนอกสุด
เรียกว่า คอมมอนดีซีลิ้งเป็นตัวสะสมพลังงาน ขณะที่ตัวเก็บ
ประจุตัวอื่นๆ เรียกว่า ตัวเก็บประจุฟลายอิ้งค์ เป็นตัวสร้าง
แรงดันระดับต่างกัน โดยแรงดันที่ได้ในแต่ละระดับ เกิดจาก
ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุฟลายอิ้งค์แตล่ะ
ตัว ที่ต่ออนุกรมกันตามสถานะการสวิตช์นั้น ซึ่งแรงดันที่ตก
คร่อมตัวเก็บประจุ ฟลายอิ้งค์ในแต่ละตัว คือ 1E เช่นกัน 
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(ก) ไดโอดแคลมป์ (DCI) (ข) ฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ (FCI) 

รูปที่ 2 อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ 1 กิ่ง 
 

 แรงดันด้านออกของอินเวอร์ทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะทาง
โครงสร้างที่คล้ายกันคือมีดีซีลิ้งให้ต่อใช้งาน และมีวิธีการ
สร้างแรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์โดยเกิดจากผลรวม
ของแรงดันที่ตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุแต่ละตัว ที่ต่ออนุกรม
กันตามสถานะการสวิตช์ ซึ่งแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ
ในแต่ละตัวคือ 1E โดยอินเวอร์เตอร์ที่ศึกษาในบทความนี้
เป็นอินเวอร์เตอร์ประเภท 5 ระดับ (m = 5) ในแต่ละแบบ
จะใช ้อ ุปกรณ์ในการสร ้างแบบจำลองหร ือการสร ้าง
อินเวอร์เตอร์ดังกล่าวไม่เท่ากัน ซึ่งจำเป็นต้องนำข้อจำกัด
ด ังกล ่าวเข ้าร ่วมก ันพ ิจารณาประกอบในการศ ึกษา
เปรียบเทียบในการศึกษาครั้งนี้ด้วย ซึ่งสมการสามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
 

สมการเกี่ยวข้องไดโอดแคลมป์อินเวอร์เตอร์ ดังนี ้
 

( 1) 2SW m= −   (1) 
( 1)C m= −  (2) 

1
2

SW
m = +  (3) 

 
สมการเกี่ยวข้องฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์อินเวอร์เตอร์ ดังนี้ 
 

( 1) 2SW m= −   (4) 
( 1) ( 2)

2

m m
C

−  −
=  (5) 

1
2

SW
m = +  (6) 

 
เมื่อ  SW  คือ จำนวนสวิตช์กำลัง, Each 
     C  คือ จำนวนตัวเก็บประจุที่ใช้, Each 
     m  คือ ระดับแรงดัน, Level 
 
 
 

3. เทคนิคการพีดับบลิวเอ็ม 
 เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสำหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับนั้น
สามารถทำได ้ โดยอาศัยพื ้นฐานการสร ้างส ัญญาณพี
ดับบลิวเอ็มของวงจรขับแบบ 2 ระดับ เพียงแต่จะเพิ่ม
จำนวนของแคเรียร์ขึ้นตามจำนวนของสวิตช์กำลัง สำหรับใน
อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ จะใช้สวิตช์กำลังจำนวน 4 ตัว จึงใช้
สัญญาณแคเรียร์จำนวน 4 แคเรียร์ ในการมอดูเลตเพื่อสร้าง
สัญญาณเกตในรูปที่ 3 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสร้างสัญญาณเกต
ของเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์ที่
ใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบสมการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การพีดับบลิวเอ็ม  
 จากข้างต้นความถี่การสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ส ่งผล
โดยตรงต่อการปรากฏของประมาณฮาร์มอนิกส์ในแรงดัน
ด้านออกของอินเวอร์เตอร์โดยจะปรากฏขึ้นรอบๆ mf 
 

(m 1)

m

a

cr

V
m

V
=

−

      สำหรับ  0 1am    (7) 

,
( 1)

cr
sw dev

f
f

m
=

−

     (8) 

, ,( 1)sw inv sw devf m f= −     (9) 
 

เมื่อ   
mf   คือ ความถี่ของสัญญาณมูลฐาน, Hz 

 
crf   คือ ความถี่ของสัญญาณพาหะ, Hz 

 
,sw devf   คือ ความถี่ของอุปกรณ์สวิตช์กำลัง, Hz 

 
,sw invf   คือ ความถี่การสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์, Hz 

 
fm   คือ ความถี่การมอดูเลต ( fcr/fm ) 

 
am   คือ มอดูเลต 

 m   คือ ระดับแรงดัน, Level 
 

 
 
รูปที่ 3 ตัวอย่างพีดับบลิวเอ็มแบบสัญญาณพาหะซ้อนกัน 
(Carrier overlapping plus width modulation, COPWM) 
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4. การจำลองและผลการจำลอง 
 แบบจำลองทางไฟฟ้าที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การทำงานอินเวอร์เตอร์ชนิด DCI แสดงดังรูปที่ 4 และชนิด 
FCI แสดงดังรูปที่ 5 อินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิดจะใช้เทคนิค
การพีดับบลิวเอ็มชนิดเดียวกัน คือ เทคนิค COPWM โดย
กำหนดเงื ่อนไขการทำงานของอินเวอร์เตอร์ดังแสดงใน
ตารางที ่1 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 กำหนดการทำงานของอินเวอร์เตอร์ 
พารามิเตอร ์ ปริมาณ 

แรงดันดีซีลิ้งค์ 
ความถี่ของสัญญาณด้านออก 
อัตราส่วนความถี่แคเรียร์ต่อสัญญาณมูลฐาน 
ความถี่สัญญาณแคเรียร์ 
ค่าการมอดูเลตสัญญาณ 
ตัวเก็บประจุ 
โหลดตัวต้านทานต่อเฟส 
โหลดตัวเหนี่ยวนำต่อเฟส 
ตัวประกอบกำลัง 

400 V 
50 Hz 

60 
3 kHz 
1.0 

4,700 F 
40  

0.0955 H 
0.8 lagging 

 
 

3  
 

รูปที ่4 แบบจำลองทางไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดไดโอดแคลมป์ 3 เฟส 
 

 
 

รูปที่ 5 แบบจำลองทางไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ 3 เฟส 
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4.1 ผลการจำลองด้านคุณภาพแรงดันด้านโหลด 
 เมื่อนำผลการจำลองด้านโหลดของอินเวอร์เตอร์ มาทำ
การคำนวณโดยพิจารณาฮาร์มอนิกส์ถึงอันดับที่ 100th ใน
รูปที่ 6 เป็นผลการจำลองของ DCI และผลการจำลองของ 
FCI แสดงในรูปที่ 9 ซึ ่งผลที่จากอินเวอร์เตอร์ทั ้ง 2 ชนิด
ให้ผลคล้ายกันมากและมีความเพี้ยนแรงดันด้านโหลดต่ำ
หรือมีพฤติใกล้เคียงสัญญาณไซน์มาก รวมไปถึง THDv และ 
THDi ด้วย ในการจำลองผลจะทำในทุกค่ามอดู-เลตตั้งแต่ 
0.1 ถึง 1.0 เพื่อนำมาสรุปในภาพรวมตลอดช่วงการมอดูเลต
สัญญาณ เบื้องต้นจะเห็นได้ว่า DCI เป็นเทคนิคที่ดีกว่า FCI 
เล็กน้อย ด้านความเพี้ยนของแรงดันด้านโหลดตลอดช่วงการ
มอด ูเลต ซ ึ ่ งผลจำลองการทำงานบางส ่วนนำมาจาก
ผลการวิจัยก่อนหน้า [4-6] 
 
4.2 ผลการจำลองด้านคุณภาพกระแสด้านโหลด 
 กรณีผลการทดสอบด้านด้านโหลด กำหนดให้เป็นโหลด
ประเภท RL ทำให้ความเพี้ยนกระแสด้านโหลดต่ำตลอดช่วง
การมอดูเลตโดยไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เสริมช่วยในการ
กรอกสัญญาณด้านออก ดังแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที่ 6 ผลการจำลองแรงดันอินเวอร์เตอร์ DCI 
 

 
 

รูปที่ 7 ผลการจำลองกระแสโหลดอินเวอร์เตอร์ DCI 

 
 

รูปที่ 8 ผลระดับพลังงานท่ีตัวเก็บประจุของ DCI 
 

 
 

รูปที่ 9 ผลการจำลองแรงดันอินเวอร์เตอร์ FCI 
 

 
 

รูปที่ 10 ผลการจำลองกระแสโหลดอินเวอรเ์ตอร์ FCI 
 

THDv=20.67% 

THDv=24.56% 

THDi=1.79% 

THDi=2.11% 
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รูปที่ 11 ผลระดับพลังงานท่ีตัวเก็บประจุของ FCI 
 

 
 

รูปที่ 12 สรุปผล THDv ที่ค่าต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที่ 13 สรุปผล THDi ที่มอดเูลตค่าต่าง ๆ 
 

4.3 ผลการจำลองด้านการรักษาระดับพลังงานที่ตัวเก็บ
ประจ ุ
 ด ้านการร ักษาระด ับพลังงานที ่ต ัวเก ็บประจุของ
อินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิดที่นำเสนอ โดยภาพรวมไม่สามารถ

รักษาระดับพลังงานได้ หากไม่มีเทคนิคการสวิตช์หรือ
กระบวนการอื่นๆ ร่วมด้วยจึงจะสามารถทำงานได้ แสดงดัง
รูปที่ 8 และรูปที่ 11 โดยแนวโน้มระดับพลังงานที่ตัวเก็บ
ประจุให้ผลคล้ายกัน คือ ระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุ C1 
(แรงดันตกคร่อม 3E) ลดระดับลงอย่างรวดเรว็เป็นผลมาจาก
รูปแบบการสวิตช์กำลังเฉลี่ยแต่ละตัวไม่เท่ากัน และตัวเก็บ
ประจุ C3 (แรงดันตกคร่อม 1E) เพิ ่มระดับ หรือสะสม
พลังงานเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้อินเวอร์เตอร์สร้างสัญญาณ
แรงดันด้านโหลดมีความเพี้ยนสูงตามด้วย 
 
5. สรุป 
 จากผลการจำลองในแง่ของคุณภาพของแรงดันด้านออก
พบว่าอินเวอร์เตอร์ให้ THDv ที่ดีใกล้เคียงกันตลอดช่วงการ
มอดู-เลต และด้วยคุณสมบัตขิองอินเวอร์เตอรต์ามที่นำเสนอ
ในบทความข้างต้น ค่า THDv (รูปที่ 12) DCI ดีกว่าเล็กนอ้ย 
และผล THDi (รูปที่ 13) ใกล้เคียงกันตลอดช่วง ทำให้ทราบ
ว่าเทคนิคที่นำเสนอมีข้อจำกัด หากทำงานที่ค่ามอดูเลตสูง
ในช่วง 0.7 < ma < 1.0 อินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิดสามารถ
ทำงานได้เทียบเท่ากับเทคนิค IPDPWM (เทคนิคการพี
ดับบลิวเอ็มที่ดีท่ีสุดจากงานวิจัยก่อนหน้า [6]) ประสิทธิภาพ 
90% โดยจะต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมในการรักษาระดับพลงังาน
ที่ตัวเก็บประจุแต่ละตัว  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การออกแบบเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดและทดลองการย่อยเปลือกสับปะรด
ของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดและแรงงานคน และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดและวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องย่อยเปลือกสับปะรดมีขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร ความ
สูง 140 เซนติเมตร มีกรวยสำหรับป้อนเปลือกสับปะรด ขนาด 30X50 เซนติเมตร ติดตั้งระบบส่งกำลัง ใช้มอเตอร์กำลังไฟฟ้า 
220 V A.C 1 เฟส มอเตอร์ 1 แรงม้า เป็นตัวต้นกำลังและส่งกำลังจากเพลาของมอเตอร์ผ่านสายพานไปยังใบมีด  กรวยและ
ใบมีดเป็นเหล็ก กรวยใส่เปลือกมีขนาด 40X51 เซนติเมตร ระบบไฟฟ้าและการควบคุม ใช้สวิตซ์ปิด-เปิดเป็นตัวควบคุม การ
ทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 2) ผลการทดลองย่อยเปลือกสับปะรดโดยเครื่องจักร จำนวน 1 กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ซึ่งได้
ทำการทดลอง จำนวน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ คือ 1.23 นาที สำหรับผลการทดลองสับเปลือกสับปะรดด้วยมือ จำนวน 1 
กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม โดยใช้แรงงานคน จำนวน 2 คน ซึ่งได้ทำการทดลอง จำนวน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ คือ 
8.14 นาที 3) ผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านทาง
กายภาพด้านการใช้งานและด้านการบำรุงรักษา โดยภาพรวมอยู่เกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 และ 4) ต้นทุนคงที่ เครื่องย่อย
เปลือกสับปะรดเครื่องละ 16,000 บาท ต้นทุนแปรผันท่ีใช้ในการย่อยเปลือกสับปะรด 1.59 บาท ราคาขายต่อหน่วย สามารถ
ขายเปลือกย่อยสับปะรดที่ย่อยแล้วได้กระสอบละ 15 บาท ดังนั้น ต้องขายเปลือกสับปะรด 1,194 กระสอบ จึงจะมีความ      
คุ้มทุน 
 
คำสำคัญ : การออกแบบ, การทดลอง, เครื่องย่อย, สับปะรด, ประสิทธิภาพการผลิต 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) designing of pineapple peel shredder machine and 

experiment on pineapple peel shredding of pineapple peel shredders machine and human labor and 2) 
evaluating the efficiency of pineapple peel shredders machine and breakeven point analysis. The results 
showed that 1) Pineapple peel shredder machine has a width of 40 cm, length 100 cm, height 140 cm, with 
a cone for feeding pineapple peels, size 30X50 cm. Installed power transmission system using a 220 V A.C 
1 phase electric motor, 1 horsepower motor is the power source and transmits power from the shaft of the 
motor through the belt to the blade. Cone and blade are steel. The shell cone has a size of 40X51 cm. 
The electrical system and the control use the ON-OFF switch to control the operation of the electric motor. 
2) The results of the experiment on pineapple peel shredding by machine, 1 sack/30 kg, which were tested 
5 times with the average time used, is 1.23 minutes. For the experiment, shredded pineapple peel by hand, 
1 sack / 30 kg by labor 2 people which were tested 5 times with the average time used is 8.14 minutes and 
maintenance. Overall, the criteria are good with an average of 4.26 and 4) fixed costs for pineapple peel 
shredders machine, 16,000 baht per unit, variable costs used for shredding pineapple peel, 1.59 baht per 
unit price and can be able to sell shredded-pineapple peel  about 15 baht per bag. Therefore, 1,194 bags 
of shredded pineapple peels must be sold to be cost-effective. 
 
Keywords : Designing, Experiment, Shredders machine, Pineapple, Production Efficiency 
 
1. บทนำ 

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศประมาณปีละ 23,000–25,000 ล้านบาท โดยมี
ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและน้ำ
สับปะรด คิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ผลไม้แปรรูป โดยไทยเป็นประเทศผูส้่งออกสับปะรดกระปอ๋ง
เป็นอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 
50 อุตสาหกรรมสับปะรดนั้นมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้ง
ในระดับมหภาคและระดับไร่นา กล่าวคือ ในระดับมหภาค
สับปะรดเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที ่สร้างมูลค่าเพิ ่มจาก     
การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่
ก ่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก  เนื ่องจากมี
กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักร
แทนแรงงานได้ [1] สับปะรดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 2 
ของจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2554 โดยมีการปลูกมากอยู่ที่
อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อและอำเภอสวนผึ้ง [2] จาก
ข้อมูลทางสถิติที ่มีการปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื ่อยๆ เมื ่อเทียบ
อัตราผลผลิตต่อปีโดยทั่วไปสับปะรดมีผลผลิตประมาณ 
3,870 กิโลกรัมต่อไร่ สับปะรดหนึ่งผลจะหนักประมาณ 
1,754 กรัม เมื่อเข้าแปรรูปในโรงงาน จะมีเศษเหลือใช้จาก
การทำสับปะรดกระป๋องประมาณ 1,228 กรัม/ผล (หรือ  
ร้อยละ 70 ของผล) ในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้เปลือกสับปะรด
เฉลี่ย 2,700 กิโลกรัม เศษเหลือและผลพลอยได้เหล่านี้จะมี

มากทุกปีระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนและ
ระหว่างพฤศจิกายนถึงมกราคม ในช่วงเวลาอื่นจะมีน้อย [3] 

เปลือกหรือกากสับปะรดสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์  
ได้ผลดี โดยเฉพาะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคเนื้อ โคนม ฯลฯ 
โดยสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ คือ ในสภาพสด หมักและ
แห้งในโรงงานขนาดเล็กท่ีรับซื้อเปลือกสับปะรดในชุมชน [4] 
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในเรื่องการย่อยเปลือกสับปะรดให้
มีขนาดเล็กเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักและอาหารสัตว์จำนวนมาก 
การย่อยเปลือกสับปะรดแบบเดิมของชุมชน     จะใช้
แรงงานคนย่อยเปลือกสับปะรดด้วยมีดเป็นอุปกรณ์ใน    
การย่อยเปลือก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดและออกแบบการสร้าง
เครื่องย่อยเปลือกสับปะรดขึ้นมา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของชุมชนที่ย่อยเปลือกสับปะรดจำนวนมาก 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื่อออกแบบและทดลองเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดและ
ทดลองการย่อยเปลือกสับปะรด 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
และวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการออกแบบและทดลองเครื่องย่อย
เปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  มีขนาด
ความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร ความ
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สูง 140 เซนติเมตร มีกรวยสำหรับป้อนเปลือกสับปะรด 
ขนาด  30X50 เซนติเมตร 
 
4. วิธีการวิจัย 
4.1 การออกแบบเคร่ืองย่อยเปลือกสับปะรด 

ในการออกแบบ การคำนวณและการสร้างเครื่องย่อย
เปลือกสับปะรด ผู้วิจัยได้ใช้หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อมาประกอบเนื้อหาในการดำเนินการ ภายหลัง
จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ การสร้างย่อยเปลือกสับปะรด
โดยการออกแบบสามารถแบ่งเป็นรายละเอียด ดังน้ี 

4.1.1 ขนาดของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดโดยรวมมี
ความยาว 100 เซนติเมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 
140 เซนติเมตร 

4.1.2 โครงสร้างของฐานเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดใช้
เหล็กทำเป็นโครง ตัวเครื่องและกรวยใส่เปลือกสับปะรดเป็น
เหล็กท้ังหมด 

4.1.3 การติดตั้งระบบส่งกำลังใช้มอเตอร์กำลังไฟฟ้า 
220 V A.C 1 เฟส มอเตอร์ 1 แรงม้า เป็นตัวต้นกำลังและ
ส่งกำลังจากเพลาของมอเตอร์ผ่านสายพานไปยังใบมีด 

4.1.4 กรวยและใบมีดเป็นเหล็ก กรวยใส่เปลือกมีขนาด 
40X51 เซนติเมตร 

4.1.5 ระบบไฟฟ้าและการควบคุมใช้สวิตซ์ ปิด-เปิดเป็น
ตัวควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 

 
 

รูปที่ 1 การออกแบบเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด 
 
4.2 การดำเนินการสร้างเคร่ืองย่อยเปลือกสับปะรด 

4.2.1 กำหนดหัวข้อและศึกษาข้อมูล 
4.2.2 ออกแบบรูปร่างและช้ินส่วนของเครื่อง 
4.2.3 จัดซื้อวัสดุที ่ใช้ในการสร้างรวบรวมทั ้งอุปกรณ์

มาตรฐานและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
4.2.4 เชื่อมประกอบเหล็กโครงสร้าง 

4.2.5 นำใบมีดประกอบกับเพลา 
4.2.6 ทำการนำเพลาที่ประกอบใบมีดแล้ว ประกอบเข้า

กับชุดโครงสร้าง 
4.2.7 ติดตั้งมอเตอร์ประกอบพูลเล่ย์และสายพาน 
4.2.8 ทำกรวยสำหรับป้อนเปลือกสับปะรด 
4.2.9 ทำการทาสีรองพื้น 
4.2.10 ทดสอบเครื่องและแกไ้ขปญัหาที่เกิดขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องย่อยเปลือกสับปะรด 
 

4.3.การทดสอบเคร่ืองเบื้องต้น 
 4.3.1 ตรวจสอบการทำงานของเคร ื ่องย ่อยเปล ือก
สับปะรด 
 4.3.2 ทดลองการทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด 
 4.3.3 ตรวจสอบข้อบกพร่องและทำการปรับแก้ 
 4.3.4 ทำการย่อยเปลือกสับปะรดตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตที่กำหนด 
 4.3.5 บันทึกผลการทำงานวิเคราะห์และสรุป 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 ผลการทดลองเคร่ืองย่อยเปลือกสับปะรด 

จากการออกแบบและสร้างเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด 
ผู้วิจัยได้นำมาทำการทดลอง ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 การทดลองย่อยเปลือกสับปะรดโดยเครื่องจักร  

คร้ังท่ี เวลาที่ใช้ (นาที) 
1 1.16 
2 1.26 
3 1.20 
4 1.28 
5 1.23 

ค่าเฉลี่ย 1.23 
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จากตารางที ่  1 พบว่า ผลการทดลองย่อยเปล ือก
สับปะรด จำนวน 1 กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ซึ่งไดท้ำ
การทดลอง จำนวน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้คือ 1.23 นาท ี

 

 
 

รูปที่ 3 เปลือกสับปะรดทีผ่่านการย่อยแล้ว 
 
ตารางที่ 2 การทดลองย่อยเปลือกสับปะรดด้วยมือ โดยใช้
แรงงานคน จำนวน 2 คน 

คร้ังท่ี เวลาที่ใช้ (นาที) 
1 5.28 
2 6.76 
3 7.03 
4 9.18 
5 12.44 

ค่าเฉลี่ย 8.14 
   

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดลองสับเปลือกสับปะรด
ด้วยมือ จำนวน 1 กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม โดยใช้
แรงงานคน จำนวน 2 คน ซึ่งได้ทำการทดลอง จำนวน 5 
ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ คือ 8.14  นาที 

 
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพเคร่ืองย่อย
เปลือกสับปะรด 

จากการทดลองใช้เครื่องย่อยเปลือกสับปะรด ผู้วิจัยได้
ทำประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพจากผู้ประกอบการ
และพนักงานย่อยเปลือกสับปะรด จำนวน 5 ท่าน ดังนี ้

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
ทางกายภาพของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด ได้ค่าเฉลี่ยรวม
เท่า 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านทางกายภาพ 

รายละเอียด 
ความพึงพอใจ แปล

ความ X  S.D. 
1 .  ค ว าม เหมาะสมของ
โครงสร้างของเครื่อง 

4.40 0.55 ดี 

2. ความเหมาะสมของวัสดุที่
ใช้ทำเครื่อง 

4.20 0.45 ดี 

3 .  ค ว าม เหมาะสมของ
น้ำหนัก 

3.80 0.45 ดี 

4. ความเหมาะสมของขนาด
เครื่อง 

4.40 0.55 ดี 

รวม 4.20 0.50 ดี 
  
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน 

รายละเอียด 
ความพึงพอใจ แปล

ความ X  S.D. 
1 .  ค ว ามสะดวก ในการ
เคลื่อนย้าย 

4.80 0.45 ดีมาก 

2. ความสะดวกรวดเร็วใน    
การใช้งาน 

4.40 0.55 ดี 

3. อุปกรณ์ป้องกันและความ
ปลอดภัย 

3.60 0.55 ดีมาก 

4. ความสามารถในการย่อย 4.20 0.45 ดี 
รวม 4.50 0.50 ดี 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน

การใช้งานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่า 
4.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี 
 
ตารางที ่ 5  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ด ้ า น                      
การบำรุงรักษา 

รายละเอียด 
ความพึงพอใจ แปล

ความ X  S.D. 
1. ความเหมาะสมต่อการ
ถอดแลประกอบ 

3.80 0.45 ด ี

2. ความสะดวกต ่อการ
ซ่อมบำรุง 

4.00 0.00 ด ี

3. ความสะดวกการทำ
ความสะอาด 

4.20 0.45 ด ี

4. ความสะดวกต ่อการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ 

4.40 0.55 ด ี

รวม 4.10 0.36 ดี 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
การบำรุงรักษาของของเครื ่องย่อยเปลือกสับปะรด ได้
ค่าเฉลี่ยรวมเท่า 4.10 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.36 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 
ตารางที ่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพ     
การทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดทั้ง 3 ด้าน 

รายละเอียด 
ความพึงพอใจ แปล

ความ 
X  S.D. 

1. ด้านทางกายภาพ 4.20 0.50 ด ี

2. ด้านการใช้งาน 4.50 0.50 ด ี

3. ด้านการบำรุงรักษา 4.10 0.36 ด ี

รวม 4.26 0.45 ดี 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดทั้ง 
3 ด้าน ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่า 4.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 
5.3 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

วิเคราะห์ข้อมูลหาต้นทุนคง ต้นทุนรวม รายได้และ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการย่อยเปลือกสับปะรดที่สร้างขึ้น
โดยพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนต่อหน่วยที่ทำการผลิต 

ต้นทุนคงที่ เครื่องย่อยเปลือกสับปะรดเครื่องละ 16,000 
บาท 

ต้นทุนแปรผัน ที่ใช้ในการย่อยเปลือกสับปะรด 1.59 
บาท 

ราคาขายต่อหน่วย สามารถขายเปลือกย่อยสับปะรดที่
ย่อยแล้วได้กระสอบละ 15 บาท  

ดังนั้น ต้องขายเปลือกสับปะรด 1,194 กระสอบ จึงจะมี
ความคุ้มทุน 
 
6. อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการออกแบบและทดลองเครื่องย่อย
เปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถ
นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การทดลองย่อยเปลือกสับปะรด จำนวน 1 กระสอบ 
น้ำหนัก 30 กิโลกรัม จำนวน 5 ครั้ง ถือว่ามีประสิทธิภาพ
การทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความพึงพอใจการทำงานทั้ง 
3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่เกณฑ์ที่ดี 
 

7. บทสรุป 
จากการออกแบบและทดลองเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถสรุปได้ดังนี้ 
7.1 ผลการทดลองย่อยเปลือกสับปะรด จำนวน 1 

กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ซึ่งได้ทำการทดลอง จำนวน 
5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ คือ 1.23 นาที 

7.2 ผลการทดลองสับเปลือกสับปะรดด้วยมือ จำนวน 1 
กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม โดยใช้แรงงานคน จำนวน 2 
คน ซึ่งได้ทำการทดลอง จำนวน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ 
คือ 8.14  นาที 

7.3 ผลการประเม ินความพ ึ งพอใจประส ิทธ ิภาพ        
การทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดทั้ง 3 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่เกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 

7.4 ต้นทุนคงที่ เครื ่องย่อยเปลือกสับปะรดเครื ่องละ 
16,000 บาท ต้นทุนแปรผันที่ใช้ในการย่อยเปลือกสับปะรด 
1.59 บาท ราคาขายต่อหน่วย สามารถขายเปลือกย่อย
สับปะรดที่ย่อยแล้วได้กระสอบละ 15 บาท ดังนั้น ต้องขาย
เปลือกสับปะรด 1,194 กระสอบ จึงจะมีความคุ้มทุน 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
[1] สุจิตตรา จันทร์ลอย และคณะ, “การพัฒนาบรรจุ

ภ ัณฑ์สำหร ับส ับปะรดสดและผลิตภ ัณฑ์แปรรูป
ส ับปะรดจ ังหว ัดราชบ ุร ี”, การประช ุม ว ิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 
6, ราชบุรี, มีนาคม 2561, หน้า. 310-323. 

[2] ชลัท  ศิลปะสุนทร, “อิทธิพลของการปรับปรุงพื้นผิว
เส้นใยสับปะรดด้วยเอนไซม์ต่อสมบัติต่างๆ ของวัสดุ
คอมพอสิตพอลิคาร์บอเนตและเส้นใยสับปะรด”, 
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553. 

[3] สุภิณยา สันตะกิจ,  การผลิตสับปะรดของเกษตรกรใน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วิทยานิพนธ์
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาว ิชาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
2555. 

[4] อนุวัตร ศรีนวล และชูรัตน์ ธารารักษ์, “ออกแบบและ
สร ้างเคร ื ่องปอกสับปะรดและบดเนื ้อส ับปะรด”      
การประชุมว ิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13,  เชียงใหม่,  เมษายน  2555,  
หน้า 210-224. 

 
 



 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

26 
 

การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า 
Design and build a horseshoe shearing die mold for shoes. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า มีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนาแม่พิมพ์
ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า 2) ประเมินประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า และ 3) ศึกษาอายุการ
ใช้งานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้าท่ีขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาแม่พิมพ์
ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้ามีความเหมาะสม  จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถาม แยก
เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน
ของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านสมบัติทางกายภาพแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  
และด้านการผลิตและประกอบแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  2) ผลการประเมินประสิทธิภาพแม่พิมพ์มี
ขนาดครีบท่ีสามารถยอมรับได้ทั้งหมด 3) อายุการใช้งานของแมพิ่มพ์ มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของช้ินงานท่ีผลิตได้  
 
คำสำคัญ : แม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัด, เกือกม้า 
  

Abstract 
This research is the design and builds a horseshoe shearing die mold for shoes. The objectives 

were 1) to develop horseshoe shearing die mold for shoes 2) to assess the efficiency of the horseshoe 
shearing die mold for shoes and 3) to study the lifetime of horseshoe shearing die mold for continuous 
molded shoes. The results showed that 1) The development of horseshoe shearing die mold for shoes is 
suitable as evaluated by 5 experts using questionnaire divided into 4 areas Including : the working 
conditions of the horseshoe shearing die mold With an average of 4.20 , the operational features of the 
horseshoe shearing die mold with an average of 4.10, the physical properties of the horseshoe shearing 
die mold The average value is 4.20, and the production and assembly of a horseshoe shearing die mold 
with an average of 4.10 2) the mold performance evaluation results have all acceptable fin sizes 3) mold 
lifetime with a level of confidence of 95 percent of the work produced. 
 
Keywords : Shearing die mold, Horseshoe  
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1. บทนำ 
 ในปัจจุบันรองเท้านับว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่มีความ
ความจำเป็นต่อบุคคลทุกคน เพื่ อความปลอดภัยและ
บุคลิกภาพที่ดีของผู้สวมใส่  รองเท้าที่สวมใส่ทุกวันไม่ว่าจะ
ช้าหรือเร็วจะมีการสึกหรอไปตามอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการใช้งาน ประสิทธิภาพของวัสดุ และการออกแบบ
ที่ เหมาะสม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการคิดค้นหา
วิธีการเพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันการสึกหรอของพื้น
รองเท้า  เกือกม้ารองเท้าคืออุปกรณ์ทีพ่ัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใส่
รองส้นรองเท้าป้องกันการสึกหรออันเกิดจากการสัมผัสกับ
พื้นผิวบริเวณต่างๆ เช่น ชุดเครื่องแบบในการฝึกทหารมี
ความจำเป็นต้องใช้เกือกม้าสำหรับรองเท้าที่รู้จักกันดีว่า
รองเท้าคอมแบทอย่างมาก เพราะในการฝึกทหารต้องมีชุด
เครื่องแบบที่เหมาะสมกับขั้นตอนการฝึก รวมทั้งลักษณะ
ของรองเท้าคอมแบทที่ต้องมีสภาพดี แข็งแรง เนื่องจาก
ทหารจะมีการฝึกอย่างหนัก หากสภาพพื้นรองเท้าสึกเร็ว
อาจจะทำให้เกิดอันตรายและเป็นอุปสรรคต่อจากการฝึกได้
การสวมใส่รองเท้าที่มีเกือกม้าแข็งแรง ไม่สึกหรอง่าย จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง 
 แม่พิมพ์ตัด (Shearing Die) [1] คือ เครื่องมือพื้นฐาน
ของงานขึ้นรูปโลหะแผ่น เป็นกระบวนการตัดจากคมตัดของ
แท่งพันซ์ (Punch) และดาย (Die) โดยการนำแผ่นเปล่าที่ได้
จากการตัดไปใช้งาน หรือเข้าสู่กระบวนการผลิตลำดับต่อไป 
เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องได้ช้ินงานที่มีคุณภาพสูง เพื่อลด
ขั้นตอนและต้นทุนในการผลิต  จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เกือกม้าสำหรับรองเท้า [2] 
โดยใช้แนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าด้วยการ
ใช้แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งจะสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมาก
และมีรูปร่างเหมือนกัน นอกจากนี้ [3] ช้ินงานที่ผลิตด้วย
แม่พิมพ์ คือ ช้ินงานที่ต้องการผลิตเป็นจำนวนมาก ต้องการ
ความแม่นยำสูง ซึ่งไม่สามารถผลิตด้วยวิธีการอื่นได้ เพราะ
แม่พิมพ์มีต้นทุนในการผลิตสูงและต้องอาศัยทักษะในการ
ออกแบบและผลิต งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาต้นแบบของ
เครื่องมือท่ีสามารถนำไปใช้ในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัด เกือกม้ ารองเท้าในรูปแบบใหม่ ที่ มี
เหมาะสมกับรองเท้าคอมแบท มีประสิทธิภาพ และมีความ
ทนทานต่อการใช้งานมากกว่าพื้นรองเท้ารุ่นเดิม 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื่อพัฒนาแม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า  
2.2 เพื่อศึกษาอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า
สำหรับรองเท้าที่ข้ึนรูปด้วยแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 

2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้า
สำหรับรองเท้า 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับ
รองเท้า 
3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการออกแบบโลหะ จำนวน 
5 คน 
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านสภาพการทำงานของ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า2) ด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน
ของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า3) ด้านสมบัติทางกายภาพ
แม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้าและ 4) ด้านการผลิตและประกอบ
แม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้า 
 
4. วิธีการวิจัย 
4.1 การออกแบบแมพิ่มพ์เกือกม้า 
 ในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและ
ความหนาของเกือกม้าตามท้องตลาด แล้วนำข้อมูลมาศึกษา
มาทำการออกแบบแนวคิดเบื้องต้น เพื่อพิจารณารูปแบบ
ของการออกแบบ และนำแนวคิดในการออกแบบมาคำนวณ
เพื่อหาค่าเคลียแรนซ์ที่เหมาะสมต่อความแข็งแรง การตัด
เฉือนของวัสดุชนิดต่างๆ [4] ในการเริ่มออกแบบแม่พิมพ์นั้น
ต้องคำนึงถึงระยะเคลียแรนซ์คมตัดแม่พิมพ์เป็นสำคัญ 
เพราะเมื่อระยะเคลียแรนซ์เพิ่มมากขึ้นจะทำให้เกิดการสึก
หรอของแม่พิมพ์เร็วขึ้น เนื่องจากแรงที่กระทำกับคมตัดและ
การเสียดสีระหว่างคมตัดกับช้ินงานมีมาก แต่ถ้าหากแม่พิมพ์
มีเคลียแรนซ์น้อยก็จะเกิดการสึกหรอมากเช่นกัน เนื่องจาก
ต้องใช้แรงในการตัดสูง และเมื่อเกิดการสึกหรอขึ้นก็จะเกิด
ค รีบ เพิ่ ม สู งขึ้ น บ น ช้ิน งาน  ผู้ วิ จั ย ได้ เขี ย น แบ บ ร่ า ง
ทำการศึกษารายละเอยีดของแบบร่าง ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

28 
 

ตารางที่ 1 ค่าเคลียแรนซ์ที่เหมาะสมและความแข็งแรง
เฉือนของวัสดุชนิดต่างๆ 

วัสดุ เคลียแรนซ์
(ข้างเดียว) 

(%t) 

ความต้านทาน
แรงเฉือน 

(kgf/mm2) 
เหล็ก (Iron) 6-9 25-32 

เหล็กกล้าละมุน (Mild 
steel) 

6-9 32-40 

เหล็กกล้าแข็ง (Hard 
steel) 

8-12 55-90 

เหล็กกล้าผสมซลิิคอน 
(Silicon steel) 

7-11 45-56 

เหล็กกล้าไร้สนิม 
(Stainless steel) 

7-11 52-56 

ทองแดง (แข็ง) 6-10 25-30 
ทองแดง (อ่อน) 6-10 18-22 

ทองเหลือง (แข็ง) 6-10 35-40 
ทองเหลือง (อ่อน) 6-10 22-30 

บร๊อนซ์ (Phosphor 
bronze) 

6-10 50 

โลหะผสมเงิน-นิกเกิล 
(Alberta) 

6-10 44 

อลูมิเนียม (แข็ง) 6-10 13-18 
อลูมเินียม (อ่อน) 5-8 7-11 

อลูมิเนียมผสม (แข็ง) 6-10 38 
อลูนิเนียมผสม (อ่อน) 6-10 22 

ตะกั่ว (Lead) 6-9 2-3 
เหล็กกล้าผสมนิกเกลิ 

(Perm alloy) 
5-8 52 

ที่มา (วารุณี เปรมานนท์, 2556) [5] 
 

หาค่าร้อยละต่อวัสดุของงาน 
t = ความหนาของช้ินงาน 
s = ค่าร้อยละต่อช้ินงาน 
d = ค่าเคลียร์แรนซ์ที่กำหนด 
T = ค่าพิกัดรวมร้อยละต่อช้ินงาน 
 
 S  =      d x t  
                  100 
 T  =   s + t 
แทนค่า s =    1.5 x 0.09  
            100 
  =   0.135 มิลลิเมตร 

 T =   1.5 + 0.135 
  =   1.635 มิลลิเมตร 

 

 
 

รูปที ่1 แม่พิมพ์ในงานขึน้รูปตัดเกือกม้า 2 มิติ 
 

 ในการออกแบบ 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มี
ความหนา เกิดจากเส้นรอบนอกท่ีแสดงพื้นที่ขอบเขตของรูป
ต่างๆ เขียนโดยโปรแกรมออกแบบ ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 2 แม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัดเกือกม้า 3 มิติ 
 

 การเขียนแบบ 3 มิติ เป็นการเขียนภาพโดยการนำ
พื้นผิวแต่ละด้านของช้ินงานมาเขียนประกอบกันเป็นรูป
เดียว ทำให้สามารถมองเห็นลักษณะรูปร่าง พื้นผิว ได้ทั้ง
ความกว้าง ความยาวและความหนาของช้ินงาน เขียนโดย
โปรแกรมออกแบบ ดังรูปที่ 2 
 เมื่ อทำการเขี ยนแบบเสร็จสิ้ นแล้ วนำไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการสร้างแม่พิมพ์เกือกม้า 
4.2 การดำเนินการสร้างแม่พิมพ์เกือกม้า 

4.2.1 ศึกษาข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สร้างแม่พิมพ์ 



 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

29 
 

4.2.2 เตรียมเครื่องมือวัดละเอียดและอุปกรณ์ ได้แก่ 
ฉาก เวอร์เนียคาลิเปอร์ เกจวัดขนาด เครื่องวัดไมโครมิเตอร์ 
ค้อนหัวเหล็ก ค้อนหัวพลาสติก และ ตะไบ  

4.2.3 ออกแบบเขียนแบบช้ินงานเข้าสู่กระบวนการสร้าง
แม่พิมพ ์
4.3.ประเมินประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 

4.3.1 ศึกษารูปแบบของแบบประเมิน 
4.3.2 ร่างแบบประเมินกับประสิทธิภาพด้านคุณภาพของ

แม่พิมพ์ตัดเจาะเกือกม้า 
4.3.3 นำเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
4.3.4 ปรับปรุงแก้ไข 

 4.3.5 วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง 
 4.3.6 นำไปเก็บข้อมูล 
 4.3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแม่พิมพ์
ขึ้นรูปตัดเกือกม้า 

จากการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า
ผู้วิจัยได้นำมาทำการทดสอบ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
1) การประเมินประสิทธิภาพในการปั๊มขึ้นรูปแม่พิมพ์ โดย 
การทดลองวัดครีบด้านใน ครีบด้านนอก และครีบรู จำนวน 
100 ช้ิน ผลมีดังนี้  

 
ตารางที่ 2 การทดลองวัดครีบด้านใน จำนวน 100 ช้ิน 

 
 
 จากตารางที่ 2 การทดลองวัดครีบด้านในจำนวน 100 
ช้ิน กำหนดให้ช้ินงานมีขนาดของครีบด้านในขนาดสูงสุด 
1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขนาดของครีบที่มากเกินไปจะ
ปฏิเสธช้ินงานช้ินนั้นและการวัดช้ินงานจำนวน 100 ช้ิน มี

ขนาดครีบที่ไม่เกินค่าพิกัดความเผื่อสูงสุด 1.635 มิลลิเมตร
ช้ินงานจำนวน 100 ช้ิน สามารถยอมรับได้ทั้งหมด 
         
ตารางท่ี 3 การทดลองวัดครีบด้านนอกจำนวน 100 ช้ิน 

 
 
 จากตารางที่ 3 การทดลองครีบด้านนอกจำนวน 100 
ช้ิน กำหนดให้ช้ินงานมีขนาดของครีบด้านในขนาดสูงสุด 
1.635 มิลลิเมตร จากค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดที่ได้คำนวณ ถ้า
ช้ินงานเกินขนาดกำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขนาด
ของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธช้ินงานช้ินนั้นและการวัด
ช้ินงานจำนวน 100 ช้ิน มีขนาดครีบที่ไม่เกินค่าพิกัดความ
เผื่อสูงสุด 1.635 มิลลิเมตร ช้ินงาน 100 ช้ิน สามารถ
ยอมรับได้หมด 
 
ตารางที่ 4 การทดลองวัดครีบรูจำนวน 100 ช้ิน 

 
 
 จากตารางที่ 4 การทดลองครีบด้านนอกจำนวน 100 
ช้ิน กำหนดให้ช้ินงานมีขนาดของครีบด้านในขนาดสูงสุด 
1.635 มิลลิเมตร จากค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดที่ได้คำนวณ ถ้า
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ช้ินงานเกินขนาดกำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขนาด
ของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธช้ินงานช้ินนัน้และการวัด
ช้ินงานจำนวน 100 ช้ิน มีขนาดครีบที่ไม่เกินค่าพิกัดความ
เผื่อสูงสุด 1.635 มิลลิเมตร ช้ินงาน 100 ช้ิน สามารถ
ยอมรับได้หมด 
 การทดลองวัดครีบด้านใน ครีบด้านนอกและครีบรูเพื่อ
ศึกษาครีบของช้ินงานที่อยู่ในช่วงพิกัดความเผื่อที่สูงที่สุด
และพิกัดความเผื่อที่ต่ำที่สุดถ้าช้ินงานเกินพิกัดความเผื่อจะ
ถูกปฏิเสธ 
การทดลองวัดช้ินงานและครีบบริเวณด้านใน 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ครีบบริเวณด้านใน 
  
 การหาค่าเฉลี่ยของช้ินงานและครีบด้านใน แบ่งออกเป็น 
10 ช่วง ช่วงละ 10 ช้ิน เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมของช้ินงาน
และครีบด้านในทั้งหมดจำนวน 100 ช้ิน รวมถึงวิเคราะห์
กราฟโดยรวมของค่าเฉลี่ย 
 
ตาราง 5 การทดลองวัดชิ้นงานและครีบด้านในจำนวน 100 
ช้ิน 

จำนวน
ช้ินงาน 

ค่าเฉลี่ยความหนารวมช้ินงานและครบี/10ช้ิน (มิลลิเมตร) 

1-10 1.621 
11-20 1.623 
21-30 1.621 
31-40 1.624 
41-50 1.623 
51-60 1.623 
61-70 1.621 
71-80 1.625 
81-90 1.622 

  91-100 1.626 

 
จากตารางที่ 5 การทดลองวัดครีบด้านในจำนวน 100 

ช้ิน หาค่าเฉลี่ยครั้งละ 10 ช้ิน นับจากช้ินที่ 1 ถึง 10 จนถึง 
ช้ินที่ 100 โดยกำหนดให้ช้ินงานมีขนาดค่าพิกัดความเผื่อ
สูงสุดของครีบด้านในขนาด 1.635 มิลลิเมตร ตามที่คำนวณ
ไว้ ถ้าช้ินงานเกินขนาดที่กำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมี
ขนาดของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธช้ินงานช้ินนั้น การ
วัดช้ินงานจำนวน 100 ช้ิน ค่าเฉลี่ยรวม 1.622 มิลลิเมตร มี
ขนาดครีบท่ีสามารถยอมรับได้ทั้งหมด 
 

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงการทดลองวัดครีบด้านใน 
จำนวน 100 ช้ิน 

 
การทดลองวัดครีบด้านนอก 
 

 
 

รูปที่ 5 ครีบด้านนอก 
 

 การหาค่าเฉลี่ยของช้ินงานและครีบด้านใน แบ่งออกเป็น 
10 ช่วง ช่วงละ 10 ช้ิน เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมของช้ินงาน
และครีบด้านในทั้งหมดจำนวน 100 ช้ิน รวมถึงวิเคราะห์
กราฟโดยรวมของค่าเฉลี่ย 
 
ตาราง 6 การทดลองวัดช้ินงานและครีบด้านนอกจำนวน 
100 ช้ิน 

จำนวน
ช้ินงาน 

ค่าเฉลี่ยความหนารวมช้ินงานและครบี/10ช้ิน (มิลลิเมตร) 

1-10 1.622 
11-20 1.621 
21-30 1.621 
31-40 1.622 
41-50 1.624 
51-60 1.624 
61-70 1.625 
71-80 1.626 
81-90 1.627 

  91-100 1.627 

  
จากตารางที่ 6 การทดลองวัดครีบด้านนอกจำนวน 100 

ช้ิน หาค่าเฉลี่ยครั้งละ 10 ช้ิน นับจากช้ินที่ 1 ถึง 10 จนถึง 
ช้ินที่ 100 โดยกำหนดให้ช้ินงานมีขนาดค่าพิกัดความเผื่อ
สูงสุดของครีบด้านนอกขนาด 1.635 มิลลิเมตร ตามที่
คำนวณไว้ ถ้าช้ินงานเกินขนาดที่กำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร 
ซึ่งจะมีขนาดของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธช้ินงานช้ิน
นั้น การวัดช้ินงานจำนวน 100 ช้ิน ค่าเฉลี่ยรวม 1.623 
มิลลิเมตร มีขนาดครีบท่ีสามารถยอมรับได้ทั้งหมด 
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รูปที่ 6 กราฟแสดงการทดลองวัดครีบด้านนอก 
จำนวน 100 ช้ิน 

  
การทดลองวัดช้ินงานและครีบบริเวณในร ู

 

 
 

รูปที่ 7  ครีบบริเวณร ู
 

 การหาค่าเฉลี่ยของช้ินงานและครีบในรู แบ่งออกเป็น 
10 ช่วง ช่วงละ 10 ช้ิน เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมของช้ินงาน
และครีบด้านในทั้งหมดจำนวน 100 ช้ิน รวมถึงวิเคราะห์
กราฟโดยรวมของค่าเฉลี่ย 
  
ตาราง 7 การทดลองวัดช้ินงานและครีบในรูจำนวน 100 
ช้ิน 

จำนวน
ช้ินงาน 

ค่าเฉลี่ยความหนารวมช้ินงานและครบี/10ช้ิน (มิลลิเมตร) 

1-10 1.621 
11-20 1.620 
21-30 1.622 
31-40 1.621 
41-50 1.624 
51-60 1.622 
61-70 1.625 
71-80 1.624 
81-90 1.626 

  91-100 1.627 

  
จากตารางที่ 7 การทดลองวัดครีบรูจำนวน 100 ช้ิน หา

ค่าเฉลี่ยครั้งละ 10 ช้ิน นับจากช้ินที่ 1 ถึง 10 จนถึง ช้ินที่ 
100 โดยกำหนดให้ช้ินงานมีขนาดค่าพิกัดความเผื่อสูงสุด
ของครีบรูขนาด 1.635 มิลลิเมตร ตามที่คำนวณไว้ ถ้า
ช้ินงานเกินขนาดที่กำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขนาด
ของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธช้ินงานช้ินนั้น การวัด
ช้ินงานจำนวน 100 ช้ิน ค่าเฉลี่ยรวม 1.623 มิลลิเมตร มี
ขนาดครีบท่ีสามารถยอมรับได้ทั้งหมด 

 
 
รูปที่ 8 กราฟแสดงทดลองวัดครีบรูจำนวน 100 ช้ิน 
 
5.2 การทดสอบอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า 

การศึกษาอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ตัดเฉือนเกือกม้า
สำหรับรองเท้า ศึกษาขอบตัดเฉือนของช้ินงานหลังจากขึ้น
รูปจากการศึกษาขอบตัดเฉือนของช้ินงานหลักการขึ้นรูป
ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ตามตำแหน่งของช้ินงานและได้
ทดลองสุ่ ม ช้ิน งานขึ้นมาตรวจวัดจำนวน 3 ช้ิน  เพื่ อ
ตรวจสอบขนาดที่ถูกต้องของช้ินงาน ว่าเป็นไปตามพิกัดที่
ระบุไว้หรือไม่ ซึ่งตำแหน่งการวัดขนาดของช้ินงาน จะมีอยู่ 3 
ตำแหน่ง ผลการวัดของช้ินงานแต่ละตำแหน่งจำนวน 100 
ช้ินได้ และผลจากการคำนวณได้สุ่มมา 3 ช้ิน ครีบด้านนอก 
ครีบด้านใน  รูครีบ ผลจากการคำนวณหางานช้ินที่1 ช้ินที่ 
50 และช้ินที่ 100 มีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ของ
ช้ินงานท่ีผลิตได้ 
 

 
                            ช้ินงานช้ินที่ 1 
 

 
                           ช้ินงานช้ินที่ 50 
 

 
ช้ินงานช้ินท่ี 100 

 
รูปที่ 9-11 การทดลองสุ่มชิ้นงานมาวัดชิ้นที ่1 ช้ินท่ี 50 

และช้ินท่ี 100 
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 5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ขึ้นรูป
ตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 จากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ
จำนวน 5 คน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพการ
ทำงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือก2) ด้านคุณสมบัติในการ
ปฏิบัติงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือก3) ด้านสมบัติทาง
กายภาพแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า4) ด้านการผลิตและ
ประกอบแม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้าโดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 ผลการประเมินด้านสภาพการทำงานแม่พิมพข์ึ้น
รูปตัดเกือกม้า 

 
ท่ี 

 
ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือกม้า 

 
X  

 
S.D. 

แปล
ความหมาย 

ความพึงพอใจ 
1 แม่พิมพ์ข้ึนรปูตัดเกอืกม้าเพื่อการผลิต

ที่มีความเหมาะสม 
4.4 0.55 ดี 

2 แม่พิมพ์ข้ึนรปูตัดเกอืกม้าทีม่ีการใช้งาน
ง่าย 

4.4 0.55 ดี 

3 แม่พิมพ์ข้ึนรปูตัดเกอืกม้าเพื่อการผลิต
ช้ินงานต่อช่ัวโมง 

4.2 0.84 ดี 

4 แม่พิมพ์ข้ึนรปูตัดเกอืกม้าเพื่อการผลิต
ช้ินงานมีอัตราการผลิตสงู 

4.2 0.84 ดี 

5 แม่พิมพ์ข้ึนรปูตดัเกอืกม้าเพื่อการผลิต
ช้ินงานอย่างต่อเนื่อง 

4 1.00 ดี 

 รวม 4.2 0.75 ดี 

 
 จากตารางที่ 8  ผลการประเมินด้านสภาพการทำงาน มี
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.4 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
การผลิตช้ินงานต่อช่ัวโมง ค่าเฉลี่ย 4.2 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี การผลิตช้ินงานมีอัตราผลิตสูง ค่าเฉลี่ย 4.2 ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดีและค่าเฉลี่ยรวม 4.2 จากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ซึ่งผลจากการประเมนิด้านคุณภาพ
ของการทำงานของแม่พิมพ์นั้นอยู่ในระดับดี ตามระดับที่
กำหนดไว้ จากการเก็บรวบรวมผลการประเมินและข้อมูล
จากผู้ เช่ียวชาญ พบว่าแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพด้านการ
ทำงานอย่างมีความเหมาะสมต่อการผลิตช้ินงานและ
สามารถนำไปใช้ในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง  
 
ตารางที่ 9 ผลการประเมินด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน
แม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้า 

 
ท่ี 

 
ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือกม้า 

 

X  

 
S.D. 

แปล
ความหมาย 

ความพึงพอใจ 
1 การผลิตช้ินงานได้ตามจำนวนช้ินที่

ต้องการ 
4.4 0.55 ดี 

2 การผลิตช้ินงานสามารถลดเวลาและ
การผลิตได ้

4.2 0.45 ดี 

3 การผลิตช้ินงานทีม่ีความสูญเสียน้อย
ที่สุด 

4 0.71 ดี 

4 การผลิตและการติดตั้งที่เหมาะสม 4.2 0.4 ดี 

5 การผลิตไม่จำเป็นต้องชำนาญในการใช้
แม่พิมพ ์

3.8 0.84 ดี 

 รวม 4.1 0.68 ดี 

 จากตารางที่ 9  ผลการประเมินด้านคุณสมบัติในการ
ปฏิบัติงาน จำนวนช้ินที่ต้องการค่าเฉลี่ย 4.4 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี สามารถลดเวลาการผลิตได้ ค่าเฉลี่ย  4.2 
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี  มีความสูญ เสียน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.0 ความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี  การติดตั้ งที่
เหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.2 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและไม่
จำเป็นต้องชำนาญในการใช้แม่พิมพ์ ค่าเฉลี่ย 3.8 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีและค่าเฉลี่ยรวม 4.1 จากการประเมิน
ของผู้ เช่ียวชาญทั้ ง 5 คน ซึ่ งผลจากการประเมินด้าน
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานนั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ตามระดับที่ได้กำหนดไว้จากการเก็บรวบรวมผลการประเมิน
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพด้าน
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานอย่างมีความเหมาะสมต่อการ
ผลิตชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 10 ผลการประเมินด้านสมบัติทางกายภาพของ
แม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือก 

 
ท่ี 

 
ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือก 

 

X  

 
S.D. 

แปล
ความหมาย 

ความพึงพอใจ 
1 การผลิตทีม่ีความแข็งแรง 3.8 0.84 ดี 

2 การผลิตสามารถดูแลรักษาง่าย 4.2 0.84 ดี 

3 การผลิตที่ใช้แรงงานคนน้อย 4.2 1.10 ดี 

4 การผลิตช้ินงานทีม่ีอุปกรณ์ SAVETY 4.4 0.55 ดี 

5 การผลิตช้ินงานทีม่ีรปูทรงตาม
มาตรฐานของอุตสาหกรรม 

4.4 0.55 ดี 

 รวม 4.2 0.77 ดี 

   
จากตารางที่   10 ผลการประเมินด้ านสมบัติทาง

กายภาพ มีความแข็งแรง ค่าเฉลี่ย 3.8 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี สามารถดูแลรักษาง่าย ค่าเฉลี่ย 4.2 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี ใช้แรงงานคนน้อย ค่าเฉลี่ย 4.2 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี มีอุปกรณ์ SAVETY ค่าเฉลี่ย 4.4 ความพึง
พอใจอยู่ ในระดับดี  และมี รูปทรงตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ย 4.4 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ตาม
ระดับที่กำหนดไว้ จากการเก็บรวบรวมผลการประเมินและ
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพด้าน
สมบัติทางกายภาพมีความเหมาะสมต่อการผลิตช้ินงานและ
มีรูปทรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินด้านการผลิตและประกอบ
แม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกม้า 

 
ท่ี 

 
ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือกม้า 

 
X  

 
S.D. 

แปล
ความหมาย 

ความพึงพอใจ 
1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแม่พมิพ์ เพื่อ

การผลิตช้ินงาน 
4 0.71 ดี 

2 มีระบบในการทำงานอย่างต่อเนือ่งไม่
ติดขัด 

4.4 0.89 ดี 

3 มีการควบคุมง่ายไม่ซับซ้อน 3.8 0.84 ดี 

4 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
ง่าย ไม่เป็นสนิม 

3.8 0.45 ดี 

5 มีความเหมาะสมสำหรบัการทำงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

4.4 0.89 ดี 

 รวม 4.1 0.76 ดี 

  
จากตารางที่   11 ผลการประเมินด้านการผลิตและ

ประกอบ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ เพื่อการผลิต
ช้ินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มี
ระบบในการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ค่าเฉลี่ย 4.4 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและค่าเฉลี่ยรวม 4.1 จากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ซึ่งผลการประเมินด้านการ
ผลิตและประกอบนั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ตามระดับ
ที่กำหนดไว้ จากการเก็บรวบรวมผลการประเมินและข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพด้านการผลิต
และประกอบมีความเหมาะสมต่อการผลิตช้ินงานและ
สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างไม่ติดขัดและไม่ซับซ้อน 
 
6. ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาการทดลองแม่พิมพ์ข้ึนรูปตัดเกือกสำหรับ
รองเท้าจากจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือก
สำหรับรองเท้า ศึกษาประสิทธิภาพของการออกแบบพัฒนา
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกสำหรับรองเท้าและศึกษาอายุการใช้
งานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกสำหรับรองเท้า จาก
จุดประสงค์ที่  1 สภาพการทำงานของแม่พิมพ์  ด้ าน
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานของแม่พิมพ์ด้านการผลิตและ
ประกอบรวมถึงด้านสมบัติทางกายภาพ จากการประเมิน
ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน ซึ่งผลการประเมินนั้นอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ ดี ตามระดับที่กำหนดไว้  จากจุดประสงค์ข้อ
ที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกโดย
ศึกษาจากการวัดครีบช้ินงาน 3 ด้าน ครีบด้านใน ครีบด้าน
นอกและครีบรูพบว่าช้ินงานที่วัดได้ทั้งหมด 100 ช้ิน อยู่ใน
ระดับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านประสิทธิภาพ
ของแม่พิมพ์ จากจุดประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาอายุการใช้งาน
ของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้าโดยใช้กล้อง
ขยายเพื่อศึกษารอยตัดเฉือน รอยฉีกขาดของช้ินงานที่สุ่มมา
ทั้งหมด 3 ช้ิน ช้ินที่  1 ช้ินที่  50 และช้ินที่  100 พบว่ามี
ระดับความเช่ือมั่น  ร้อยละ 95 ช้ินงานที่ ผลิตได้  จาก

การศึกษาจุดประสงค์ทั้งหมด 3 ด้านพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
และพึงพอใจต่อผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องให้ปุ๋ยน้ำโดยการควบคุมกึ่งอัตโนมัติในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง   ซึ่งใน
งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องให้ปุ๋ยน้ำโดยการควบคุมกึ่งอัตโนมัติในแปลงหน่อไม้ฝรั่ งใช้ในการเกษตรและ
ศึกษาผลการทดลองระบบการให้น้ำและปุ๋ยผ่านท่อจ่ายไปยังหัวสปริงเกลอร์โดยเปรียบเทียบการเพิ่มจำนวนและขนาดพื้นที่ที่มีผล
ต่อการให้น้ำและปุ๋ย  ซึ่งมีการควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยด้วยการตั้งค่าเวลาด้วยไทม์เมอร์พบว่าที่การติดตั้งหัวสปริงเกลอร์ 12, 20, 
25 และ 30 หัว จะให้ค่าการสเปรย์น้ำเท่ากับ 42, 34.8, 62.5 และ 60 ตารางเมตร ต่อมาพบว่าจำนวนการให้ปุ๋ยน้ำจำนวนครั้งต่อ
วันส่งผลทำให้การเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่งที่ 1 ครั้งต่อวันต้นหน่อไม้ฝรั่งมีสีเขียวสมบูรณ์ลำต้นมีขนาดใหญ่และมีความยาว ลำ
ต้นเท่ากับ 25 – 35 เซนติเมตรตรงตามคุณภาพที่ตลาดรับซื้อ  
 
คำสำคัญ : เครื่องให้ปุ๋ยน้ำ, การควบคุมแบบอัตโนมัติ, สปริงเกลอร์, ไทม์เมอร ์

 
Abstract 

This research examined the effectiveness of a semi-automatic liquid fertilizer machine used in an 
asparagus bed. The principle purposes were to design and produce a practical semi-automatic liquid fertilizer 
machine for a particular agricultural use in an asparagus bed and to study the system of water and fertilizer 
distribution from the machine to the sprinkles by means of comparing the increasing amount with the space 
size affecting the distribution, which was controlled by a timer. The result revealed that installing 12, 20, 25, 
and 30 sprinkles could expand the sprinkled areas up to 42, 34.8, 62.5, and 62 square meters. it was found that 
the number of fertilizer applied per day, resulting in the growth of asparagus 1 time per day, the asparagus 
shoots were completely green, the trunk was large and the trunk length was 25 - 35 centimeters corresponding 
to the quality that Purchase market. 
 
Keywords : Liquid fertilizer machine, Semi-automatic control, Sprinkles, Timer    
 
1. บทนำ 
 การทำการเกษตรถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจมาก
ใน ท้องถิ่นปัจจุบันได้มีการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้
ทุ่นแรงในการทำงานและประหยัดเวลาโดยปัจจัยที่มีปัญหา
ในการทำการเกษตรคือแรงงานที่จ้างไม่มีความอดทนและ

ราคาการจ้าง แรงงานค่อนข้างสูงจึงส่งผลทำให้การเพาะปลูก
มีปัญหาแต่ อย่างไรก็ตามเกษตรกรรมสมัยใหม่จะใช้ระบบ
การควบคุม อัตโนมัติในการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรจึงทำให้ เกษตรกรได้มีเวลาและผลผลิตในการ
เพาะปลูกที่ดีตรงตาม ความคาดหวังของเกษตรกร 
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 ภูมิอากาศที่แปรปรวนไปจากแบบแผนของภูมิอากาศที่
เคย เป็นเช่นในอดีตส่งผลทำให้ฤดูการเพาะปลูกพืชมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนซึ่งในการเพาะปลูกต้อง
อาศัยทรัพยากรน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำตามแหล่งธรรมชาติ
จึงทำให้เป็นการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูงจึงทำให้เกษตรกร
ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง  โดยต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการทำการเกษตร เช่น เทคโนโลยีในการให้น้ำ
ปุ๋ยแก่พืชที่เพาะปลูกแบบอัตโนมัติ เป็นต้น  โดยมีปัจจัยใน
การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ [1] 
 การให้น้ำให้ปุ ๋ยในแปลงพืชไร่ต้องการความแม่นยำ 
เพิ่มขึ ้นเนื ่องจากน้ำที่ใช้มีอย่างจำกัดและปุ๋ยมีราคาแพง  
ดังนั้นจึงทำให้ผู้ที่ลงทุนเพาะปลูกต้องอาศัยผลผลติที่ได้  มี
ค ุณภาพด ีและม ีแรงงานท ี ่ ม ีประส ิทธ ิภาพแต ่ด ้ วย     
ค ุณสมบัติในปัจจุบ ันค่อนข้างยากที ่จะหาได้จ ึงทำให้  
ผลงานวิจัยนี้พัฒนาระบบการให้ปุ๋ยน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ ทาง
สายเทปน้ำหยดในแปลงข้าวโพดหวาน [2] 
 ปั๊มน้ำสามารถดูดน้ำปุ๋ยนำไปให้กับพืชได้  อีกทั้งสามารถ
ปรับอัตราการไหลของน้ำปุ๋ยได้และมีระบบเติมน้ำอัตโนมัติ
ในถัง สามารถถ่ายน้ำเพื่อทำความสะอาดถังผสมปุ๋ยได้จึง
เป็นการลดการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรได้  พืชสามารถนำปุ๋ยไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีความคิดสร้างเครื่องให้ปุ๋ยน้ำโดยใช้
ระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติในแปลงหน่อไม้ฝรั่งเพื่อเป็น
การบูรณาการองค์ความรู ้ในการให้ปุ ๋ยน้ำและเพื ่อเป็น
เงื่อนไขในการ กำหนดการให้ปุ๋ยนอกจากน้ียังเป็นการพัฒนา
อุปกรณ์ในการ ให้ปุ๋ยกับชาวเกษตรกรที่ใช้งานในแปลงพืชไร่
โดยมีการบันทึก ข้อมูลรูปแบบระบบฐานข้อมูล  
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาจำนวนพื้นที่ต่อหัวสปริงเกลอร์และพื้นที่รวม
ของการติดตั้งหัวสปริงเกลอร์จำนวนรวม 12, 20, 25 และ      
30 หัว 
2.2 เพื่อศึกษาจำนวนการให้ปุ๋ยน้ำอันมีผลต่อการ เติบโต
ของหน่อไม้ฝรั่ง 
 
3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 การเตรียมแปลงและดินเพื่อทำการทดลองจะใช้การ ไถ
กลบวัชพืชและใช้จอบในการปรับพื้นที่หน้าดิน  จากนั้นทำ
การวัดพื้นที่แนวที่ใช้ปลูกโดยมีระยะห่าง ระหว่างแถว 100 
เซนติเมตร และระยะการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่ง 30 เซนติเมตร 
มีความยาวตลอด ทั้งแถวอยู่ท่ี 400 ตารางเมตร สําหรับการ
ทํางานของระบบ โดยเริ่มจากตั ้งเวลาในการให้น้ำปุ ๋ยที่
ตู้ควบคุมระบบเป็นไปตามเง่ือนไขการทดลอง  จากนั้นก็จะ

นำปุ๋ยที ่ละลายน้ำตามจำนวน 30 ลิตรใส่ในถังให้ปุ ๋ยการ
ทํางานเมื่อกดสวิตช์ปุ๋ยน้ำจากถังเก็บจะส่งผ่านไปยังท่อจ่าย
ไปยังหัวสปริงเกลอร์โดยมีการติดตั้งหัวจำนวน 12, 20, 25 
และ 30หัวฉีดเพื่อวัดแรงดันที่เกิดขึ้นและรัศมีในการให้ปุ๋ย
น้ำเพื่อให้ได้ความคุ้มค่า  ซึ่งเครื่องให้ปุ๋ยน้ำแบบกึ่งอตัโนมัติ
จะประกอบไปด้วยปั๊มน้ำขนาด 1 แรงม้า ถังเก็บปุ๋ยน้ำขนาด 
30 ลิตร ชุดควบคุมระบบเวลาในการให้ปุ๋ยน้ำและมีเง่ือนไข
ทีไ่ด้ตั้งไว้ก็จะและจะเริ่มการทํางานต่อไปในการบันทึกข้อมูล
ของแต่ละเง่ือนไข  สําหรับเง่ือนไขการทดลองได้แสดงใน
ตารางที ่1 และ 2 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปที่ 1 เครื่องให้ปุ๋ยน้ำโดยการควบคุมกึ่งอัตโนมัติในแปลง 
หน่อไม้ฝรั่ง 

 
4. ผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลอง 
ที่หนึ่งเป็นการหาพื้นที่การฉีดพ่นน้ำที่มีผลต่อการติดตั้งหัว
สปริงเกลอร์ 12, 20, 25 และ 30 หัวการทดลองที่สองเป็น
การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการให้ปุ ๋ยน้ำต่อการ
เจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง 
4.1 การเปรียบเทียบการติดตั้งหัวสปริงเกลอร์ที่มีผลต่อ
ระยะการสเปรน้ำ 
ตารางที่ 1.การติดตั้งหัวสปริงเกลอร์ที่มีผลต่อระยะการส
เปรน้ำ 

สปริงเกลอร์ 
(หัว) 

ตารางเมตร/หัว จำนวนพ้ืนที่รวม 

12 3.5 42 
20 2.9 58 
25 2.5 62.5 
30 2.0 60 
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 จากการทดลองการเปรียบเทียบการติดตั ้งหัวสปริง
เกลอร์ที่มีผลต่อระยะการสเปรน้ำพบว่าการติดตั้งหัวสปริง
เกลอร์จำนวน 12, 20, 25 และ 30 หัวจะให้พื้นที่การสเปร
น้ำที่วงกว้างเท่ากับ 3.5 2.9, 2.5 และ 2.0 ตารางเมตร ต่อ
หัวสปริงเกลอร์  โดยมีพื้นท่ีรวมเท่ากับ 42, 34.8, 62.5 และ 
60  ตารางเมตร 
4.2 การวิเคราะห์จำนวนครั้งที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยน้ำท่ี
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝร่ัง 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนการตั้งเวลาให้ปุ๋ยน้ำที่มี
ผลต่อการเติบโตของต้นหน่อไม้ฝรั่ง 
จำนวนการให้
ปุ๋ย (คร้ัง/วัน) 

พ้ืนที่ 
(ตารางเมตร) 

การเจริญเติบโต 
(ระยะทดลอง 
1 สัปดาห)์ 

1 400 ต้นหน่อไม้ม ีส ีเขียว    
สมบูรณ์ลำต้นมีขนาด 
ใหญ่และมีความยาว 
ลำต้นเท่าก ับ 25 – 
35 เซนติเมตร 

2 400 ต้นหน่อไม้ม ีส ีเขียว 
สมบูรณ์ลำต้นมีขนาด 
ใหญ ่ เก ินไปและมี
ค ว า ม ย า ว ล ำ ต้ น
เ ท ่ า ก ั บ  40 – 48 
เซนติเมตร 

3 400 ต้นหน่อไม้ม ีส ีเขียว 
ปนเหล ืองลำต ้นมี
ค ว า ม ย า ว ไ ม ่ ไ ด้
มาตรฐาน 

4 400 ต้นหน่อไม้มีสีเหลือง 
ลำต้นบางและแห้ง 

 
 จากการการเปรียบเทียบจำนวนการตั้งเวลาให้ปุ๋ยน้ำที่มี
ผล ต่อการเติบโตของต้นหน่อไม้ฝรั่ง  พบว่าการตั้งเวลาให้
ปุ ๋ยทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ในขนาดพื ้นที่เท่ากับ 400 
ตารางเมตร ทุกๆกรณีจะให้ผลออกมาดังนี้  การให้ปุ๋ยน้ำ
จำนวน 1 ครั้งต่อวันจะทำให้ได้ผลของต้นหน่อไม้มีสีเขียว 
สมบูรณ์ลำต้นมีขนาดใหญ่และมีความยาวลำต้นเท่ากับ 25 
– 35 เซนติเมตร, การให้ปุ๋ยน้ำจำนวน 2 ครั้งต่อวันจะทำให้
ได้ผลของต้นหน่อไม้มีสีเขียวสมบูรณ์ ลำต้นมีขนาดใหญ่
เกินไปและมีความยาวลำต้นเท่ากับ 40 – 48 เซนติเมตร, 
การให้ปุ ๋ยน้ำจำนวน 3 ครั้ง ต่อวันจะทำให้ได้ผลของต้น
หน่อไม้มีสีเขียวปนเหลือง ลำต้นมีความยาวไม่ได้มาตรฐาน
และการให้ปุ๋ยน้ำจำนวน 4 ครั้งต่อวันจะทำให้ได้ผลของต้น
หน่อไม้มีสีเหลือง ลำต้นบางและแห้ง  

5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองทั้งสองกรณีโดยการควบคุมเครื่องให้ปุ๋ย
น้ำแบบกึ่งอัตโนมัติมีดังนี ้

- การติดตั้งสปริงเกลอร์ที่ 12 หัวจะให้แรงดันในกา
รสเปรน้ำได้ดีที่สุด 

- การให้ปุ๋ยน้ำจำนวน 1 ครั้งต่อวันจะทำให้ได้ผลของ
ต้นหน่อไม้ฝรั ่งที่สมบูรณ์และตรงตามคุณภาพดี
ที่สุด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดระยะเวลาของการตากกล้วยแห้ง โดยทำการพัฒนาต่อจากเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ด้านบนเป็นทรงโดมทำหน้าท่ีรับแสงอาทิตย์และสะสมความร้อนสำหรับอบแห้ง ซึ่งมีข้อจำกัดคือสามารถ
อบได้เพียงฝั่งเดียว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งด้านล่างของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำการศึกษา
มุมของแผ่นสะท้อนแสงกับแนวระนาบ ที่มีผลต่อการอบกล้วยแห้งให้ด้านล่างของกล้วยได้รับความร้อนในขณะเดียวกัน โดย
ทำการศึกษามุมของแผ่นสะท้อนแสงกับแนวระนาบที่มุม 15°, 30° และ 45° เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิด้านบนตะแกรงและ
ด้านล่างตะแกรงในแต่ละมุม พบว่า ท่ีมุม 30° นั้น อุณหภูมิด้านบนและด้านล่างใกล้เคียงกัน อันเนื่องมาจากเป็นมุมที่แผ่นสะ
ท้องแสงสามารถสะท้อนแสงเข้าไปภายในห้องอบได้ดีที่สุด เมื่อพิจารณาร้อยละความช้ืนมาตรฐาน พบว่า ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงมุม 30° จะทำให้ความช้ืนคงเหลือร้อยละ 18.4 ภายในระยะเวลา 18 ช่ัวโมง ซึ่งดีที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาอื่น  

 
คำสำคัญ : กล้วยตาก, ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์, แผ่นสะท้อนแสง 
 

Abstract 
The objective of this research is to reduce the duration of dried bananas. The top is a dome 

shape that receives sunlight and collects heat for drying. However it has a limitation that can be baked on 
only one side. The researcher therefore has the idea of using a reflector to install on the bottom of the 
solar oven, to studying the angle of the reflector in 15°, 30° and 45°.Compare the temperature of the top 
and bottom of dryer in each angle, found that at 30 ° angle, the temperature of the top and bottom are 
similar, because it is the angle that the reflector sheet can reflect the light into the dryer best. 
Considering the standard moisture percentage, the solar dryer equipped with reflector at 30 ° angle will 
reduce the moisture content to 18.4% within the period of 18 hours, which is the best when compared to 
other case studies. 
 
Keywords : Dried bananas, Solar dryer, Reflector 
 

1. บทนำ 
กล้วยจัดเป็นพืชล้มลุกขนาดใหญ่ เมื่อกล้วยเจริญเติบโต

เต็มที่ จะเริ่มสร้างช่อดอกและลำต้นที่มีช่อดอกอ่อนบรรจุอยู่ 

ผลกล้วยพัฒนาจากดอกเพศเมีย กลุ่มของดอกเพศเมียหนึ่ง
กลุ่ม จะเจริญเป็นผลเรียกว่าหวี ซึ่ งหนึ่ งหวีมีผลกล้วย
ประมาณ 20 ผล กลุ่มหวีบนช่อดอกเจริญเป็นเครือ ซึ่งอาจมี 
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3-20 หวี [1] กล้วยเป็นพืช ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ใบ
กล้วยหรือที่เรียกกันว่าใบตองนั้น ใช้ห่ออาหารและทำงาน
ฝีมือหลายชนิด นอกจากนี้ส่วนต่างๆของกล้วยยังนำเอามา
เป็นอาหารได้หลายส่วน เช่นหัวปลี หยวกกล้วย และผล
กล้วยที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยัง
สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลผลิตอื่นได้เช่น กล้วยแขก กล้วย
บวชชี กล้วยปิ้ง เป็นต้น กล้วยสามารถออกผลผลิตได้ตลอด
ฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่ายและให้ผลผลิต
สูง เกษตรกรหรือแม้แต่ครัวเรือนจึงนิยมปลูกกล้วยไว้
รับประทาน ด้วยเหตุนี้ราคาของกล้วยจึงมีราคาค่อนข้างต่ำ
มาโดยตลอด เกษตรกรจึงนิยมนำกล้วยมาแปรรูปเป็น
อาหารในลักษณะต่างๆ แต่ที่ได้รับความนิยมและขายได้
ราคาดีคือกล้วยตาก 

การตากกล้วยเป็นหนึ่งในกรรมวิธีถนอมอาหาร เป็น
กระบวนการลดน้ำหนักของอาหาร ทำให้อาหารมีน้ำหนักที่
เบาลง โดยใช้ตัวกลางทำหน้าที่ถ่ ายเทความร้อนจาก
บรรยากาศไปสู่อาหารที่มีความช้ืนอยู่ ความช้ืนในอาหารจึง
ระเหยออกไปโดยมีความร้อนเป็นตัวพาออกสู่บรรยากาศ  
โดยทั่วไปวิธีที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการนิยมใช้กันในอดีต
คือ การตากแห้งตามธรรมชาติ วิธีดังกล่าวถึงแม้จะทำได้ง่าย
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ผลผลิตที่ตากมักเสียหายจากการ
เปียกฝน และถูกทำลายด้วยนก หนู หรือแมลง อีกทั้งยังถูก
ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกจากสภาพแวดล้อม จากปัญหา
ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมานักวิจัยในประเทศไทยได้พยายาม
พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประหยัด [2] โดยใช้ตู้อบปลา โครงสร้าง
ของตู้ อบแห้ งพลั งงานแสงอาทิตย์มี รูปลักษณ ะเป็ น
สามเหลี่ยมมุมฉาก ปลายด้านล่างทำมุม 30 องศา อุณหภูมิ
นอกตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  37 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิภายในตู้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่ถึง 30 
นาที อุณหภูมิสามารถสูงขึ้นถึงอุณหภูมิสูงสุด โดยอุณหภูมิ
พื้นล่างของตู้อบแห้งประมาณ 75 องศา และอุณหภูมิบน
ตระแกรงอบแห้งประมาณ 65 องศา และทำให้การอบแห้ง
ใช้เวลาเร็วขึ้นผลการอบแห้งปลาแดดเดียวน้ำหนักก่อนการ
อบแห้ง 3,486 กรัม น้ำหนักหลังการอบแห้ง (ปลาแดด
เดียว) 2,870 กรัม น้ำหนักน้ำที่ระเหยแห้ง 616 กรัม หรือ
ประมาณ 616 ลบ.ซม. โดยใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 35 นาที โดย
เมื่อเทียบกับการทำให้แห้งโดยการตากแดดธรรมดาจะใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมงการอบแห้งหมูแดดเดียวที่มีความ
หนาไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ใช้เวลาระหว่าง 30 - 45 นาที 
และ ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย [3] พัฒนาเครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar dryer) แบบต่างๆเพื่อใช้
อบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ได้ แต่เครื่องยัง

ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการ
อบแห้งเชิงพาณิชย์ได้ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2546 ศ.ดร.เสริม 
จันทร์ฉาย ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจก หรือแบบ พาราโบลาโดม  เครื่องอบแห้ง
ดังกล่าวมีองค์ประกอบเป็นหลังคาโค้งรูปพาราโบลา ติดตั้ง
บนพื้ นคอนกรีตและปกคลุมด้ วยแผ่นพลาสติก โพลี
คาร์บอเนต (Polycarbonate) โดยรูปทรงพาราโบลาช่วยให้
ได้รับแสงอาทิตย์ได้ดีในตลอดทั้งวัน และช่วยลดความ
ต้านทานลมอีกด้วย  [4] การใช้โดมพาราโบลาช่วยให้
อุณหภูมิภายในโดมมีอุณหภูมิสูง จึงทำให้ช่วยลดเวลาในการ
ตากแห้งได้อีกด้วย แต่ยังมีปัญหาคือในการตากต้องใช้การ
ตากทั้งสองด้านพลิกกลับด้าน ไม่สามารถตากแห้งพร้อมกัน
สองด้านได้ จึงยังไม่สามารถลดระยะเวลาในส่วนน้ีลงได้ 
 จากการลงสำรวจแหล่งผลิตกล้วยตากในจังหวัดลพบุรี 
พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ผลิตกล้วยตากแบบครัวเรือน จึงทำ
ให้การสร้างโดมแบบพาราโบลาไม่เหมาะสม เพราะมีขนาด
ใหญ่และมีราคาสูง และผู้วิจัยต้องการแก้ปัญหาเรื่องการตาก
กล้วยที่ต้องกลับด้านสองด้าน ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะ
นำโดมแบบพาราโบลาย่อส่วนให้เล็กลงแล้วนำมาติดตั้งบน
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านล่างของตู้ติดตั้งแผ่น
สะท้อนแสง เพื่อให้แสงตกกระทบด้านล่างและให้สะท้อน
ขึ้นมายังด้านล่างของกล้วยตาก ทำให้สามารถตากแห้งได้
พร้อมกันทั้งสองด้านในเวลาเดียวกันได้ 
 
2. ทฤษฎี 
2.1 การทำให้แห้ง (Dehydration) 
 การทำแห้ง [5] เป็นวิธีการถนอมอาหารที่นิยมใช้มานาน
โดยการลดความช้ืน (moisture content) ของอาหารด้วย
การระเหยน้ำ ด้วยการอบแห้ง การทอด หรือการระเหิดน้ำ
ส่วนใหญ่ ในอาหารออก ทำให้ ช่วยลดการเติบโตของ
จุลินทรีย์ที่มีในอาหารออก ส่วนน้ำที่เหลือจากการทำแห้ง
เป็นน้ำที่ถูกยึดไว้กับองค์ประกอบของอาหาร ดังนั้นการลด
ความช้ืนหรือการทำให้อาหารแห้งก็จะช่วยป้องกันการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์  
2.2 การสมดุลของพลังงานในการอบแห้ง 
 การคำนวณสมดุลของพลังงานเนื่องจากการอบแห้งได้
จากสมการ  [6] 
 

pa i twM L M C (T T )= −  (1) 
 
เมื่อ 

w
M  คือ น้ำหนักของน้ำท่ีหายไปหลังการอบแห้ง 

a
M  คือ น้ำหนักของอากาศที่ใช้อบ 
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L  คือ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ 
P

C  คือ ความร้อนจำเพาะของอากาศที่คงที่ 
   
   

i
T  คือ อุณหภูมิของอากาศที่อบแห้ง 

t
T  คือ อุณหภูมิของอากาศหลังจากอบแห้ง 

                               

หมายเลข ส่วนประกอบ 
1 โดมรับแสงโพลีคาร์บอเนต  
2 ผลิตภัณฑ์ตากแห้ง (กลว้ย) 
3 ถาดวางผลิตภัณฑ์ 
4 ห้องอบ 
5 แผ่นสะท้อนแสง 
6 อุณหภูมิด้านบน 
7 อุณหภูมิด้านล่าง  

 

 
รูปที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่องตากกล้วยสองด้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
2.3 ความชื้นในเมล็ดพืช  
 ความช้ืนในเมล็ดพืชคือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเมล็ด
พืช เมื่อพิจารณาดูจะพบว่าในเมล็ดพืชประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือส่วนที่เป็นน้ำหนักแห้งของเมล็ดพืชซึ่งจะมีค่าคงที่ตลอด 
กับส่วนที่เป็นน้ำหนักน้ำที่มีอยู่ในเมล็ดพืช โดยส่วนน้าหนัก
น้าในเมล็ดพืชจะเปลี่ยนแปลงตามความชื้นของเมล็ดพืช [6] 
ความชื้นมาตรฐานเปียก  
  

d

w
w

w

W
M 100

W W
= 

+
 (2) 

 
ความชื้นมาตรฐานแห้ง 
 

w

d

d

W
M 100

W
=   (3) 

 
เมื่อ 

W
M  คือ ความช้ืนมาตรฐานเปียก 

d
M  คือ ความช้ืนมาตรฐานแห้ง 

W
W  คือ นํ้าหนักเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ 
 

d
W  คือ น้ำหนักวัสดุที่แห้ง 

 
3. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ในการดำเนิ นการสร้าง ตู้ ตากกล้ วยพลั งงาน
แสงอาทิตย์ด้วยแผ่นสะท้อนแสงจากด้านล่างนั้น มี
การศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ประกอบใช้
การสร้างตู้ตากกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผ่น

สะท้อนแสงจากด้านล่างนั้นจำเป็นอย่างมากท่ีเราจะต้อง
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบการทำงานและมี
ความเหมาะสม 
3.1 ขั้นตอนการทดลอง 

 1. ตากกล้วยให้เต็มห้องอบโดยเว้นระยะพอสมควร  
2. สุ่มชั่งจำนวน 5 ลูกทุกๆ 1 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 9:00 – 
16:00 น. เก็บน้ำหนักของกล้วย นำมาหาค่าเฉลี่ย 

 3. นำผลการทดลองหาค่ าความ ช้ืน  โดยคิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง  
 4. ทดสอบร่วมกับแผ่นสะท้อนแสง ท่ีมุม 15°, 30° และ 
45° 
 5.วัดอุณหภูมิภายในตู้อบด้านบนตะแกรงและด้านล่าง
ตะแกรงในทุกช่ัวโมง นำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละกรณี 
 6. นำผลการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผล 
 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องตากกล้วยสองด้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 
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4. ผลการทดลอง 
4.1 อุณหภูมิในตู้อบแห้ง 
4.1.1 อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง ไม่ติดแผ่นสะท้อนแสง 

 

 
 

รูปที ่3 เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในตู้อบแบบไมต่ิดตั้งแผ่น
สะท้อน 

 
จากการวัดอุณหภูมิภายในตู้อบของกล้วยตาก ใน

กรณีศึกษาไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง พบว่า เมื่อทำการ
อบแห้งในระยะแรกอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างไม่แตกต่าง
กัน เมื่อผ่านช่ัวโมงที่ 3 ด้านบนเกิดการสะสมความร้อน
ภายใต้โดม ทำให้มีอุณหภูมิ เฉลี่ย 50 °C ส่วนด้านล่าง
อุณหภูมิเฉลี่ย 38 °C 
4.1.2 อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง ติดแผ่นสะท้อนแสงมุม 
15° 
 

 
 

รูปที ่4 อุณหภูมิภายในตู้อบติดตั้งแผ่นสะท้อน15° 
 

จากกราฟจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิภายในตู้อบด้านบนและ
ด้านล่างไม่แตกต่างกันเพราะ มุม 15° สามารถรับแสงและ
สะท้อนแสงได้ดี แต่เมื่อถึงช่วงเที่ยงวันจะการรับแสงจะ
ลดลงมีอุณหภูมิเฉลี่ย 50 °C และมุม 15° ทำให้การสะท้อน
แสงระหว่างแผ่นมีน้อย อุณหภูมิจึงเริ่มคงที่  อุณหภูมิเฉลี่ย 
40 °C 

4.1.3 อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง ติดแผ่นสะท้อนแสง
มุม 30° 
 

 
 

รูปที ่5 อุณหภูมิภายในตู้อบ ตดิตัง้แผ่นสะท้อน30° 
 

 จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิภายในตู้อบกรณีมุมของแผ่น
สะท้อนที่ 30°นั้น มีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากสามารรับ
แสงและสะท้อนแสงระหว่างแผ่นได้ดีจึงทำให้อุณหภูมิ
ด้านล่างมีค่าใกล้เคียงด้านบน โดยที่ด้านบนมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 50 °C ส่วนด้านล่างอุณหภูมิเฉลี่ย 45 °C 

4.1.4 อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง ติดแผ่นสะท้อนแสงมุม 
45° 
 

 
 
รูปที ่6 อุณหภูมิภายในตู้อบ ติดตั้งแผ่นสะท้อน45° 
 
 อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งที่ ติดตั้ งแผ่นสะท้อนแสง
ด้านล่างทำมุม 45°นั้น ทำให้เกิดความชันของแผ่นสะท้อน 
จึงทำให้ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ดีเท่าที่ควร จึงทำให้การ
สะท้อนแสงเข้าห้องอบน้อย ทำให้อุณหภูมิ ในห้องอบ
ด้านล่างต่ำลงไปด้วย โดยที่ด้านบนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 50 °C 
ส่วนด้านล่างอุณหภูมิเฉลี่ย 38 °C 
 
 

จำนวนระยะเวลาอบแห้งต่อวัน (ชั่วโมง) 
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จำนวนระยะเวลาอบแห้งต่อวัน (ชั่วโมง) 
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จำนวนระยะเวลาอบแห้งต่อวัน (ชั่วโมง) 
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จำนวนระยะเวลาอบแห้งต่อวัน (ชั่วโมง) 
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4.2 อิทธิพลของแผ่นสะท้อนแสงต่อการตากกล้วยแบบ
สองด้าน 
 

 
 

รูปที ่7 เปรียบเทียบอัตราการอบแห้งของแต่ละกรณ ี
 

จากการทดลองตากกล้วย เพื่อหาค่าแนวโน้มของ
ความช้ืนภายในผลิตภัณฑ์ โดยอบให้ความช้ืนของตัวอย่าง
เหลือไม่เกินร้อยละ 20 ฐานแห้ง พบว่าตู้อบแห้งที่ทำงาน
ร่วมกับแผ่นสะท้อนมุม 30° ความช้ืนตามมาตรฐานแห้ง 
ร้อยละ 18.4 ใช้เวลา18 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยท่ีสุด
ในทุกกรณีศึกษา ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าที่กรณีนี้มีประสิทฺธิ
ภาพในการอบแห้งดีที่สุด เนื่องจากมุมในการสะท้อนแสง
ของมุม 30° นั้น นอกจากจะสะท้อนแสงแดดเข้าสู่ห้องอบ
แล้ว ยังทำให้เกิดการสะท้อนแสงระหว่างแผ่นอีกด้วย ซึ่ง
ต่างจากการวางมุมของแผ่นสะท้อนที่ 15° แม้ว่าจะรับแสง
ได้ดีแต่มีการสะท้อนระหว่างแผ่นน้อยกว่า เมื่อสังเกตแผ่น
สะท้อนแสงที่มุม 45° นั้นมีความชัน จึงทำให้รับแสงจาก
ภายนอกได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้ภายในห้องอบมีอุณหภูมิต่ำกว่า
สองกรณีแรก 
 
5. สรุปผลการทดลอง 

จากการตั้งสมมุติฐานและดำเนินการทดลองพบว่า การ
ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงด้านล่างของตู้อบนั้นช่วยเพิ่มอุณหภูมิ
ภายในตู้อบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา [7] ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของแผ่นสะท้อนแสงแบบเรียบ พบว่ามีความ
เข้มแสงสูงสุดเวลาใกล้เที่ยงวัน  และความเข้มแสงลดลง
ในช่วงเช้าและบ่าย โดยการติดแผ่นสะท้อนแสงจะช่วยลด
ระยะเวลาในการตากกล้วย จากประมาณ 4 วัน เหลือเพียง 
2 วัน ในกรณี ศึกษาที่ ดีที่ สุด ซึ่ งนอกจากจะทำให้ลด
ระยะเวลาการผลิตแล้ว ยังช่วยในเรื่องคุณลักษณะของกล้วย
ตากได้อีกด้วย โดย [8] ได้กล่าวว่ากล้วยตากที่ลดความช้ืน
อย่างรวดเร็ว เนื้อกล้วยจะมีความแข็งต่ำ ทำให้ไม่ติดฟัน
เวลารับประทาน 
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บทคัดย่อ 

บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเบาะและแผงประตูให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั ้นนำหลายยี้ห้อภายในประเทศ 
ปัจจุบันประสบปัญหาสายการประกอบเบาะรถยนต์เกิดความสูญเสียเนื่องจากการทำงานล่าช้า ผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บข้อมูล
ของปัญหาโดยยึดหลักการเทคนิค 3 จริง ซึ่งได้แก่ สถานที่จริง ชิ้นงานจริง ข้อมูลข้อเท็จจริง พบสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้
การประกอบชิ้นส่วนเบาะรถยนต์ล่าช้าทั้งหมด 9 ปัญหา เทคนิคการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักจึงถูกนำมาใช้เพื่อคัดเลือก
ปัญหา จากปัจจัยที่ส่งผลทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ ความรุนแรงของปัญหา ความถี่ของปัญหา ความเป็นไปได้ในการแก้ไข จาก
การให้คะแนนได้คัดเลือกขั้นตอนกดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิปมาทำการแก้ไขจากปัจจุบันใช้เวลาในการทำงาน 30 นาที/รอบ
การผลิต โดยมีการตั้งเป้าลดรอบเวลาในการผลิตลงให้ได้อย่างน้อยร้อย 50 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เครื่องมือควบคุม
คุณภาพแบบใหม่ และ เทคนิคการตั้งคำถาม ทำไม ทำไม จึงถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่าในขั้นตอน
การประกอบพนักงานต้องกดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิปเพื่อยึดช้ินส่วนให้ติดกัน โดยการกดประกอบช้ินงานแต่ละครั้งใช้แรงกด
มากถึง = 51.14 นิวตัน หรือ 5.21 กิโลกรัม/ช้ิน ทำให้พนักงานเกิดอาการบาดเจ็บเมื่อทำงานติดต่อเป็นเวลานาน แนวทางการ
แก้ไขผู้วิจัย ทำการการออกแบบอุปกรณ์กด และบล็อกวางชิ้นงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ครั้งละหลายๆชิ้น ลดการออกแรง
นิ้วของพนักงานโดยตรง ผลการปรับปรุงสามารถลดเวลาการทำงานของพนักงานได้จาก 30 นาที/รอบการผลิตเหลือ 5 นาท/ี
รอบการผลิต คิดเป็นลดลงร้อยละ 83.33 และมีระยะเวลาคืนทุนจากการจัดสร้างอุปกรณ์ 14 วัน 
 
คำสำคัญ : เทคนิค 3 จริง, เครื่องมือควบคุมคุณภาพ, เครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่, เทคนิคการตั้งคำถาม ทำไม ทำไม 

 
Abstract 

The sample company is a manufacturer of cushion parts and door panel for many leading brands 
car manufacturers in the country. Current issues facing car seat assembly line losses due to delays. The 
researcher therefore collected the data of the problem based on 3 gen techniques which is real place, real 
workpieces, real fact, found 9 causes of problems causing delayed assembly of car seats. The weighted 
scoring technique is therefore used to select problems from all 3 factors that affect the severity of the 
problem, problem frequency, possibility of fixing. From the scoring, select the process, press the screw 
knots to the clip plate to make corrections from the current work time 30 minutes / production cycle. With 
a target to reduce production time to at least 50% QC tools, new QC tool and why-why analysis therefore 
is used to analyze the cause of the problem found that during the assembly process, the staff had to press 
the screw knots onto the clip plates to hold the parts together by pressing each piece of work, apply a lot 
of pressure up to = 51.14 N. or 5.21 Kg / piece cause employees to get injured when working for a long 
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time. Solution for the researcher to design the press device and the workpiece block to be able to be able 
to run multiple pieces reduce finger labor exertion directly. Improvement results can reduce employee 
work time from 30 minutes / cycle to 5 minutes / cycle represent 83.33% reduction and a payback period 
from the construction of 14 day master equipment. 
 
Keywords : 3 Gen, QC tools, New QC tool, Why-why analysis 
 
1. บทนำ 
 บริษัทตัวอย่างเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนเบาะรถยนต์
ให ้ก ับค่ายรถยนต์หลายยี ่ห ้อ ป ัจจ ุบ ันประสบปัญหา
กระบวนการผลิตเบาะรถยนต์เกิดความสูญเสียเนื่องจากการ
ทำงานล่าช้า จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยหลักเทคนิค 3 จริง 
(3 GEN) ด้วยการลงไปดูสถานที่ทำงานจริง ชิ้นงานของจริง
ที ่เกิดปัญหา และข้อมูลจริงที ่เกิดปัญหาที ่หน้างาน พบ
ปัญหาที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานเกิดความล่าช้าทั้งหมด 
9 ปัญหา ดังแสดงในตารางที่ 1  
   
ตารางที่ 1 ข้อมูลรอบเวลาขั้นตอนการทำงาน 

ขั้นตอน 
เวลา

ทำงาน 
(นาที) 

%
เวลา

ทำงาน 

% 
สะสม 

1.กดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิป 30 31.58 31.58 

2.รองานตัดเปลี่ยน 20 21.06 52.62 

3.การหางาน 14 14.73 67.37 

4.การนับชิ้นงาน 10 10.52 77.89 

5.การหา PART 7 7.37 85.26 

6.การเบิกเข็ม 5 5.26 90.52 

7.การเบิกด้าย 4 4.21 94.73 

8.การซ่อมงาน 3 3.16 97.89 

9.การทำเอกสาร FIRT LOT 2 2.10 100 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่ารอบเวลาการทำงานจากการกดสก
รูเข้ากับแผ่นคลิปเป็นรอบเวลาการทำงานที่มากที่สุด ผู้วิจัย
สนใจที่จะนำปัญหานี้มาทำการปรับปรุงแก้ไข แต่เพื่อยืนยัน
ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที ่สามารถนำมาแก้ไขได้ผล
สำเร็จจริง ผู้วิจัยจึงนำมาคัดเลือกปัญหาอีกครั้ง ใช้การให้
คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักจาก 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ
จริงการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ความรุนแรงของปัญหา (P1) 
ความถี่ของปัญหา (P2) ความเป็นไปได้ในการแก้ไข (P3) 
โดยมีการให้คะแนน 3 ระดับ คือ ระดับน้อย 1 ระดับปาน

กลาง 2 ระดับมาก 3 จากนั้นนำคะแนนที่ได้มาคูณกัน ผล
การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลรอบเวลาขั้นตอนการทำงาน 

ขั้นตอน (P1) (P2) (P3) ผลรวม 

1.กดสกรูเข้ากับแผ่นคลิป 3 1 3 9 

2.รองานตัดเปลี่ยน 2 2 2 8 

3.การหางาน 1 2 2 4 

4.การนับชิ้นงาน 1 2 2 4 

5.การหา PART 1 2 1 2 

6.การเบิกเข็ม 1 1 1 1 

7.การเบิกด้าย 1 1 2 2 

8.การซ่อมงาน 1 1 2 2 

9.การทำเอกสาร FIRT 
LOT 

1 1 2 4 

 
 จากตารางที ่ 2 พบว่าปัญหาที ่ส ่งผลกระทบและเป็น
ปัญหาที่เหมาะสมจะนำมาทำการแก้ไขเป็นอันดับแรกยังคง
เป็นปัญหาการสูญเสียเวลาจากขั้นตอนการกดนอตสกรูเข้า
กับแผ่นคลิป) ลักษณะขั้นตอนการทำงาน แสดงดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการกดนอตสกรูเขา้กับแผ่นคลิป 
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 จากรูปที่ 1 ขั้นตอนการกดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิปใช้
เวลามากถึง 30 นาทีต่อรอบการผลิต (1 รอบการผลิต= 120 
ชิ้น หรือ15 วินาทีต่อชิ ้น) ผู ้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกปัญหา
ดังกล่าวทำการแก้ไขโดยเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ 
 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 เพื่อลดรอบเวลาการผลิตของขั้นตอนการกดนอตสกรู
เข้ากับแผ่นคลิป ให้ได้อย่างน้อย 50% 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvement)  
 วันชัย ริจิรวนิช [1] เป็นการวัดการทำงานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยอาจใช้แนวทางการเพิ่มผลผลิตตาม
ความเหมาะสมของ องค์กรมาประเมินดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม แต่ผลิตผลเพิ่มขึ้น  
2) ปัจจัยการผลิตน้อยลง แต่ผลิตผลเท่าเดิม  
3) ปัจจัยการผลิตน้อยลง แต่ผลิตผลเพิ่มขึ้น  
4) ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ผลิตผลเพิ่มขึ้นมากกว่า  
5) ลดจำนวนผลิตผลลงจากเดิม โดยลดอัตราการใช้

ปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนท่ีมากกว่า 
2.2 เทคนิค 3 จริง (3 GEN) 
 เป็นปรัชญาแห่งการปฏิบัติของงานการผลิตสิ่งของ ซึ่ง
เป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นรูปแบบ
และใช้ปฏิบ ัต ิในธ ุรก ิจอุตสาหกรรมการผลิต เพื ่อให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสถานการณ์ในการ
ผลิตตามแนวคิดที่ว่า “อย่าเชื่อใครง่ายๆ ถ้าไม่เห็นกับตา” 
ซึ่งประกอบด้วย [2] 

1)  GENBA (เก็มบะ) คือ สถานท่ีทำงานจริง  
2)  GENBUTSU (เก็มบุสึ) คือ ช้ินงานที่ผลิตจริง 
3)  GENJITSU (เก็นจิสึ) คือ ข้อมูลความเป็นจริง 

2.3 เครื ่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ (New 7 QC 
Tools) 
 [3] เป็นเครื่องมือท่ีใช้สำหรับวางแผน และป้องกันปัญหา 
เพื่อให้ได้นโยบาย และมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจน เครื่องมือ
คุณภาพใหม่ 7 อย่างประกอบด้วย แผนภูมิการจัดกลุ่ม
ความคิด , แผนภูม ิแสดงความสัมพันธ์ , แผนภูม ิต ้นไม้
ตัดสินใจ, แผนภูมิเมตริกซ์, แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เมตริกซ์, แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง 
และแผนภูมิลูกศร 
2.4 การวิเคราะห์ ทำไม ทำไม (Why – Why Analysis) 
 [4] การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็น ต้นเหตุที่แท้จริง (Root 
Cause) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที ่ไม่พึง
ประสงค์ขึ้น (Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็น

ขั้นตอน โดยไม่เกิดสภาพการณ์ตกหล่นและซ้ำซ้อน และไม่
จินตนาการเอง เปรียบเสมือนการมองเห็น “ผลกระทบ” 
และ “สาเหตุ” ในบางประเด็น แต่ยังไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิด
จากสาเหตุใด  
2.5 การออกแบบอุปกรณ์จับยึด (Jig Design) 
 [5] การออกแบบเครื่องมือเป็นกระบวนการของการ
ออกแบบ และปรับปรุงเครื่องมือวิธีการและเทคนิคที่จำเป็น
หลาย ๆ อย่างเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานและเพิ่ม
ผลผลิต (Productivity) ให้สูงข้ึน  
2.6 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
 [6] ระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงินสดรับสุทธิจาก
โครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายสุทธิพอดี โดยสามารถ
คำนวณได้จากสูตร 
 
ระยะเวลาคืนทุน =เงินลงทุนเริ่มแรก/เงินท่ีได้รับแต่ละช่วง 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จารุวรรณ ห้องใส [7] เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทฝาปิดกล่องใส่ของด้วยการ
วิเคราะห์การเคลื่อนที ่ ๆ มีความซ้ำซ้อน ด้วยเครื ่องมือ
ควบคุมคุณภาพพบว่ายังมีขั้นตอนในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ และเกิดความสูญเปล่า ่ในกระบวนการผลิต 
จากนั้นแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มระบบรางไหลช้ินงานและ
เพิ่มรถวางช้ินงานให้เพียงพอต่อการใช้งานผลการปรับปรุง
สามารถลดสถานี ในการทำงานได้ 1 สถานี ลดเวลาในการ
ประกอบจาก 5.31 นาทีต่อชิ ้นงานเหลือ 2.57 นาทีต่อ
ช้ินงาน 
   

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
 ช้ินส่วนนอตสกรู และแผ่นคลิป คือ ช้ินส่วนทีต่้องเย็บติด
กับส่วนที่ตัดแต่งเพื่อให้ยึดติดกับกรอบของเบาะนั่งด้านหลัง
ของรถยนต์ ดังแสดงได้ในรูปที่ 2 
 

  
 

รูปที่ 2 ช้ินส่วนนอตสกรู และแผ่นคลิป 
 

 ปัจจุบันลักษณะการทำงานพนักงานจะหยิบช้ินส่วนนอต
สกรู และแผ่นคลิป ขึ้นมาแล้วกดนอตสกรูอัดลงบนแผ่นคลปิ 
ดังแสดงในรูปที่ 3  
 



 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

45 
 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะการกดนอตสกรเูข้ากับแผ่นคลิปของ
พนักงาน 

 
 จากรูปที่ 3 พนักงานจะใช้เวลาในการทำงาน 15 วินาที
ต่อช้ิน โดย 1 ลอตจะมีช้ินงานท้ังหมด 120 ช้ิน ซึ่งจะใช้เวลา
ทั้งหมด 30 นาที หรือ 1,800 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการ
ผลิตที ่นานและเมื ่อพนักงานทำงานสะสมจะเกิดอาการ
บาดเจ็บเนื่องจากแรงกดที่สะสมดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที ่4 ลักษณะการบาดเจ็บของพนักงาน 
 

 จากการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการกด
ชิ ้นงานกับแรงกดสะสม จุดที ่พนักงานเริ ่มออกอาการ
เมื่อยล้า และเจ็บบริเวณนิ้วมือ แสดงได้ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลการกดช้ินงานกับแรงกดสะสม 

จำนวนชิ้นงาน 
(ชิ้น) 

อาการของ
พนักงาน 
(ต่อชิ้น) 

แรงกดสะสม 
(kgf) 

1-20 OK 100 
21-40 OK 200 
41-60 OK 300 
61-80 เร่ิมมีอาการเมื่อยลา้ 400 
81-100 เร่ิมมีอาการเมื่อยลา้ 500 
101-110 เจ็บบริเวณนิ้วมือ 550 
111-120 เจ็บบริเวณนิ้วมือ 625 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าเมื่อพนักงานกดชิ้นงานมาถึงชิ้นที่ 
61 จะเริ่มมีอาการเมื่อยล้า และชิ้นที่ 101 ขึ้นไปพนักงาน
เริ่มมีอาการเจ็บบริเวณนิ้ว จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจะนำมา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเป็นลำดับต่อไป 

3.2 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 การวิเคราะห์ปัญหาเริ่มจากการตรวจสอบขนาดของรู
แผ่นคลิปและความโตของนอตสกรู ดังแสดงในรูปที่ 5  
 จากรูปที่ 5 สามารถสรุปได้ว่านอตสกรูมีขนาดโตกว่ารู
คลิป 1 มิลลิเมตร เมื ่อนำไปทดลอบแรงกดด้วยเครื ่อง
ทดสอบแรงดึง (Tensile Machine) พบว่ามีค่าแรงกด = 
51.14 N เท่ากับแรงที่ใช้ในการเปิดน้ำอัดลมกระป๋อง 2 
กระป๋อง (1 กระป๋องใช้แรงเปิดกระป๋องละ 25.28 N) (1 
Kg=9.8 N) ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาด้วยเครื ่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ โดยอาศัย
หลักการ 4 M ประกอบด้วย พนักงาน (Man) เครื ่องจักร
อุปกรณ์ (Machine) วิธีการทำงาน (Method) และ วัตถุดิบ 
(Material) ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

  
 

รูปที่ 5 การตรวจสอบขนาดของรคูลิปและความโตนอตสกรู 
 

 
 

รูปที่ 6 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังแสดง
ความสัมพันธ์ 

 
 จากร ูปท ี ่  6  การว ิ เคราะห ์ป ัญหาด ้วยผ ั งแสดง
ความสัมพันธ์พบว่าสาเหตุของปัญหาที่ทำให้การทำงาน
ล่าช้ามาจากตัวพนักงานเองเกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน
เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนรถยนต์มีลักษณะแข็ง และขาด
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การปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน และเพื่อไม่ให้การ
วิเคราะห์เกิดสภาพการณ์ตกหล่นของปัญหาผู้วิจัยเลือก
วิเคราะห์ปัญหาซ้ำด้วยเทคนิคการตั้งคำถามทำไม ทำไม ดัง
แสดงในรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7 เทคนิคการตั้งคำถามทำไม ทำไม 
 

 จากรูปที่ 7 หลังจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้ง
คำถามทำไม ทำไม ยังพบว่าปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสีย
เวลาในการทำงานมาจากปัญหาเดียวกัน คือ ขาดการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน ผู้วิจัยจึงนำไปกำหนด
แนวทางการแก้ไข 
 

4. ผลการดำเนินงานแก้ไข 
4.1 การปรับปรุงแก้ไขคร้ังท่ี 1 
 หลังจากวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไข
ผู้วิจัยได้นำมาดำเนินการโดยเริ่มจากหาอุปกรณ์ช่วยลดแรง
กดของนิ้วมือ ที่มีรูอยู่ตรงกลางซึ่งจะไม่สัมผัสทำให้เกลียว
แผ่นคลิปเสียรูป คือ ปลอกปากกา White board ลักษณะ
การทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
 

รูปที่ 8 การแก้ไขปัญหาครั้งที่ 1 
 
  หลังการทดสอบใช้ปลอกปากกา White board ช่วยใน
การผลิตจากการสังเกตุปลอกปากกาเป็นพลาสติกมีลักษณะ
อ่อนไม่สามารถกดชิ้นงานต่อเนื่องได้ 
4.2 การปรับปรุงแก้ไขคร้ังท่ี 2 
 หลังจากการใช้ปลอกปากกา White board มาช่วยใน
การทำงานไม่สำเร็จผู ้วิจัยได้นำแท่ง Drill ของเครื ่องจักร
อัตโนมัติ (Auto M/C) ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีลักษณะเป็นรูกลวง

ตรงกลางมาใช้แทน เวลากดจะไม่ทำให้เกลียวของนอตสกรู
เสียรูปทรง ดังแสดงในรูปที่ 9 

 

 
 

รูปที่ 9 แท่ง Drill ของเครื่องจักรอัตโนมัต ิ
 

 จากรูปที่ 9 หลังการทดสอบนำแท่ง Drill มาช่วยในการ
ผลิตแทนปลอกปากกา White board จากการสังเกตุพบว่า
ยังไม่ได้ชิ้นงานตามเป้าหมาย และเมื่อใช้เวลากดไปนาน ๆ 
ทำให้พนักงานเจ็บฝ่ามือ  
 

  
 

รูปที่ 10 ลักษณะการกดแท่ง Drill 
 
4.3 การปรับปรุงแก้ไขคร้ังท่ี 3  
 จากการทดลองใช้อุปกรณ์กดชิ้นงานแทนการใช้นิ้วกด
สัมผัสยังพบอุปสรรคต่อกระบวนการผลิตเนื่องจากพนักงาน
ยังต้องออกแรงกดสัมผัสโดยตรงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ
เมื่อทำงานสะสมเป็นเวลานาน ๆ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่อนแรงกดโดยมีเงื่อนไขในการ
ออกแบบ คือ  เครื่องจะต้องขึ้น-ลงได้, ต้องตั้งคลิปได้, ใช้
แรงกดที่เหมาะสมไม่ทำให้ ชิ้นงานแตกหัก และสามารถกด
ช้ินส่วนได้มากกว่า 1 ช้ินต่อรอบ ดังแสดงในรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที่ 10 การออกแบบอุปกรณ์ และจัดสรา้งอุปกรณต์้นแบบ 
 

 จากรูปที่ 10 หลังจากการออกแบบอุปกรณ์ผู ้วิจ ัยได้
นำไปจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบโดยออกแบบให้แผ่นรองคลิป
สามารถวางชิ้นงานได้ครั้งละ 4 ชิ้น จากนั้นทดลองผลิตผล
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ปรากฏว่า 1 รอบการผลิตใช้เวลาในการทำงาน 5 นาที จาก
เดิมก่อนการปรับปรุง 1 รอบการผลิตใช้เวลาในการทำงาน 
30 นาที ลดลงถึง 25 นาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 85 
 
5. สรุปผลการดำเนินงาน 
5.1 อภิปรายผลการดำเนินงาน 
 จากการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดรอบเวลาในการ
ประกอบนอตสกรูเข้ากับคลิบซึ่งเป้าหมายลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของเวลาที ่ใช้อยู ่ในปัจจุบัน จากการทดลอง
ทั้งหมด 3 ครั้งสามารถลดได้ร้อยละ 85 มากกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้    
 

 
 

รูปที่ 11 วิวัฒนาการในการปรับปรุง 
 
ระยะเวลาคืนทุน  
 ผู้วิจัยสามารถลดการทำงานของพนักงานได้ 400 นาที
ต่อวัน พนักงานทำงาน 480 นาทีต่อวัน ทำงานเดือนละ 26 
วัน คิดเป็น 480x26 = 12,480 นาทีต่อเดือน พนักงาน
เงินเดือน 18,700 บาทต่อเดือน คิดเป็นนาทีละ 1.50 บาท 
ลดชั ่วโมงทำงานได้ 400 นาทีต่อวัน คิดเป็น 400x26 = 
10,400 นาทีต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนที่ลดได้ 10,400x1.50 
= 15,600 บาทต่อเดือน ต้นทุนการจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ 
5,000 บาทต่อเครื ่อง (การคำนวณคิดจากพนักงาน 1 คน 
และอุปกรณ์ต้นแบบ 1 เครื่อง)  
 
ระยะเวลาคืนทุน = 5,000/10,400 = 0.48 เดือน หรือ 14 

วัน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 หากต้องการนำงานวิจัยนี้ไปใช้ในกระบวนการที่มีความ
ใกล้เคียงกันต้องคำนึงถึงเครื ่องมือที่เหมาะสม เนื่องจาก

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดเวลาในกระบวนการประกอบนอต
สกรูเข้ากับคลิปของบริษัทตัวอย่างเท่านั ้นหากต้องการ
นำไปใช้กับกระบวนการอื่นจำเป็นต้องทำการประยุกต์ใชก้ับ
เครื ่องจักรหรือกระบวนการผลิตใหม่เนื ่องจากรุ ่นหรือ
เครื่องจักรที่มีอาจจะมีความแตกต่างกัน 
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 ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการลดปริมาณของเสียที่หลุดไปถึงมือผู้บริโภคและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดำเนินงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด และเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดแบบใหม่สำหรับการ
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความรุนแรงของปัญหา ซึ่งประกอบด้วยแผ่นตรวจสอบ ผังพาเรโต จากนั้นใช้แผนผัง
ต้นไม้ และเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จากนั้นปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการ
ออกแบบอุปกรณ์แท่งโพลีเมอร์เพื่อตรวจจับแท่งลิปสติกท่ีไม่มีตัวยา และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ใหม่ให้สามารถตรวจจับ
ได้เต็มหน้าสายพาน ผลจากการปรับปรุงสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ 100% และ
สามารถลดข้อร้องเรียนของลูกค้าได้จากปัญหาแท่งลิปสติกไม่มีน้ำยาได้ 100% 
 
คำสำคัญ : ของเสีย  เสียงจากลูกค้า  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดแบบใหม่ 

 
Abstract 

This research aims to study and find ways to decrease the amount of waste product that dropped 
off to customers and increase efficiency in production processes, reduce costs and improve product quality 
for customer satisfaction. The principle of this project used  QC 7  tools and New theory of QC 7 tools to 
collect data and analyze, then rank the severity of the problem with Pareto chart and 5W1H to analyze the 
cause of the problem and designed a new polymer stick and  replace the new sensors. The resulting 
improvements can reduce of waste In the process check products 100% and can reduce claim of the 
customers from the lipstick has no liquid 100%. 

 
Keywords : Waste, Voice of Customer, New 7 QC tools 
 
1. บทนำ 

บร ิษ ัทต ัวอย ่างเป ็นผ ู ้ผล ิตและส ่งออกผล ิตภ ัณฑ์
เครื่องสำอางเพื่อจำหน่ายเองภายในประเทศ และส่งออก
ต่างประเทศ เป็นลำดับต้น ๆ อีกทั้งเป็นผู้รับผลิตตามใบสั่ง
ของลูกค้าในแต่ละชนิดที่ลูกค้าต้องการ โดยมีปริมาณขั้นต่ำ
ในสั่งผลิต 50,000 ชิ้นต่อการผลิตหนึ่งครั้ง เครื่องสำอางที่
บริษัทตัวอย่างรับผลิต ประกอบด้วย แป้งพัฟ น้ำหอม ครีม
กันแดด อายชาโด และลิปสติก โดยมีปริมาการสั่งผลิตใน
เดือนกรกฎาคม 2561 ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
  
 

 
 

รูบที่ 1 ปริมาณการสั่งผลติเดือน กรกฎาคม 2561 



 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

49 
 

 จากรูปที่ 1 พบว่าบริษัทตัวอย่างได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
มากที่สุดคือผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอางประเภทลิปสติก โดย
ปริมาณการสั ่งในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 มีทั ้งหมด 
105,000 ชิ้น รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทครีมกันแดด 
103,000 ชิ ้น และแป้งพัฟตามลำดับ โดยในกระบวนการ
ผลิตพบข้อมูลของเสียที่เก็บได้จากแผนกควบคุมคุณภาพ
ทั้งหมด 350 ชิ ้น ในช่วงการผลิตดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 
0.63 และในปริมาณของเสียดังกล่าวเกิดขึ้นในผลติภณัฑ์แต่
ละชนิด ดังแสดงในรูปที่ 2  

 

 
 

รูปที่ 2 ปริมาณของเสียช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 
 

 จากรูปที่ 2 แสดงปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต
เครื ่องสำอางในช่วงเดือนกรกฎาคม  2561 ซึ่งผลิตภัณฑ์
แป้งพัฟมีของเสียมากที่สุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.85 ของๆ
เสียทั้งหมด รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ลิปสติก และผลิตภัณฑ์
น้ำหอมตามลำดับ แต่ในประมาณของเสียทั้งหมดที่กล่าวมา
เป็นเพียงของเสียที่สามารถตรวจจับได้ในกระบวนการผลิต
เท่านั้นแต่ยังมีของเสียอีกจำนวนหนึ่งที่กระบวนการผลิตไม่
สามารถตรวจจับได้และหลุดออกไปถึงมือผู้บริโภค ส่งผลให้
ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และนำสินค้าส่งคืน
ผู้แทนจำหน่าย สถิติข้อร้องเรียนแสดงได้ แสดงดังรูปที่ 3   

 

 
 

รูปที่ 3 ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า 
 

 จากภาพที่ 3 สรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้าพบว่าปัญหาใน
ด้านคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดถึง 57% 
จากการร้องเรียน (Complain) ของลูกค้า 12 คน ผู้วิจัยจึง

ให้ความสนใจที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากอาจ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณการสั่งผลติในอนาคตจากเอกสารขอ้
ร้องเรียนของลูกค้าทั้งหมดในเรื่องคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์
พบว่าผลิตภัณฑ์ที ่ถูกร ้องเร ียนมากที ่ส ุดคือ ผลิตภัณฑ์
ลิปสติก ซึ ่งเป็นปัญหาไม่มีตัวยาและปัญหาตัวยาไม่เต็ม
หลอด ลักษณะงานดีงานเสีย แสดงดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 ลักษณะชิ้นงานดี และช้ินงานเสีย 
 

 จากปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4 ส่งผล
กระทบต่อความเชื ่อมั ่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทผู้รับผลิต
โดยตรงผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื ่อทำให้สินค้าของทางบริษัทกลับมามีคุณภาพเป็นที่
น่าเชื่อถือ และยอมรับของลูกค้าให้ได้ต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1.2.1 เพื่อลดของเสียจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ลิปสติก
ของบริษัทตัวอย่าง 
1.2.2 เพื ่อลดปัญหาข้อร้องเรียนจากของเสียที่หลุดไปถึง
ลูกค้า 
1.3 เป้าหมายของงานวิจัย 

หลังจากปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็คของเสียใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลิปสติกสามารถลดข้อร้องเรียน
ของลูกค้าได้ 100% 

 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ของเสีย (Waste) 

มาโนช ริทินโย กล่าวว่าของเสียคือของที่มีคุณภาพหรือ
คุณสมบัติไม่ครบสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้าหรือ
สิ่งของที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ผลิตภัณฑ์
ที่ออกมาแล้วเป็นของเสียเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุดังนี้ 

2.1.1 การเคลื่อนไหวผิดวิธี หมายถึง ความสูญเปล่าที่
เกิดจากการเคลื่อนไหวของพนักงานซึ่งเกิดจากการออกแบบ
วิธีการทำงานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นการกม้
ตัวมากเกินไปการบิดตัวเพื่อหยิบชิ้นส่วนจากด้านหลังมาก
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เกินไปการใช้มือเพียงข้างเดียวทำงานโต๊ะปฏิบัติงานสูงหรือ
ต่ำเกินไป เป็นต้น 

2.1.2 การผลิตเป็นจำนวนมาก หมายถึง การผลิตจำนวน
มากเมื่อมีงานสะสมอยู่ในแต่ละกระบวนการมากอาจทำให้
การตรวจสอบหรือค้นหางานเสียกระทำได้ยากและใช้เวลา
มาก 

2.1.3 การเสียเวลาการรอคอย หมายถึง การรอคอยเกิด
จากการรองานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต เช่น การเฝ้าดู
เครื่องจักรอัตโนมัติทำงานการรองานเนื่องจากการใช้เวลา
ทำงานไม่เท่ากันอาจเกิดจากความสามารถของพนักงานไม่
เท่ากันการรองานเนื่องจากการเตรียมเครื่องจักร เป็นต้น [1] 
2.2 ข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Voice of Customer) 
 กุลรัตน์ สุธาสถิติชัย กล่าวว่า โดยทั่วไปในงานบริการ
ต่างๆ ย่อมพบว่า บริษัทไม่สามารถให้บริการให้ลูกค้าพอใจ
ครบทุกคนได้ มีลูกค้าบางส่วนไม่พอใจในบริการ แต่มีจำนวน
น้อยที่ไม่พอใจแล้วเขียนคำร้องเรียน การที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่
ร้องเรียน อาจเกิดจากไม่มีช่องทางให้ร้องเรียน , ลูกค้าไม่มี
เวลา, พนักงานไม่สนใจ, บริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขใด ๆ กลัว
ถูกกลั่นแกล้งไปใช้บริการที่อื่นก็ได้ไม่อยากเสียหน้า และจะ
ไม่มาอีกต่อไปแล้ว [2] 
2.3 คุณภาพ (Quality) 
 กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ กล่าวว่า คุณภาพหมายถึง 
ความเหมาะสมกับการใช้งานการเป็นไปตามความต้องการ 
หรือสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณภาพของการออกแบบและ
ความสอดคล้องในการดำเนินงานที ่จะนำมาซึ ่งความ
ภาคภูมิใจแก่เจ้าของ การประหยัดที่สุดมีประโยชน์ในการใช้
งานสูงส ุด และสร ้างความพึงพอใจให้ก ับล ูกค้าอย่าง
สม่ำเสมอสิ่งที ่ดีที่สุดสำหรับเงื ่อนไขด้านการใช้งาน และ
ราคาของลูกค้าหรือมาตรฐานผลงานประสิทธิภาพ และ
ความพอใจ [3] 
2.4 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 
 การผลิตมากเกินไป (Overproduction) การเก็บวัสดุคง
ค ล ั ง  ( Inventory) ก า ร ข น ส ่ ง  ( Transpiration) ก า ร
เคลื่อนไหว (Motion) กระบวนการผลิต (Processing) การ
รอคอย (Delay) การผลิตของเสีย (Defect) [4] 
2.5 เคร่ืองมือคุณภาพ (7 QC Tools) 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพใน
กระบวนการผลิตซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูล และศึกษาสภาพ
ทั่วไปของปัญหาซึ่งประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ (Check 
Sheet) ผังพาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) ผัง
แสดงเหต ุ (Cause & Effect Diagram) ผ ังการกระจาย 
(Scatter Diagram) แผนภ ู ม ิ ค วบค ุ ม  ( Control Chart) 
และฮิสโตแกรม (Histogram) [5] 
 

2.6 เทคนิคการต้ังคำถาม 5W1H 
 เป็นการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อตอบคำถามใน
ปัจจุบันของกระบวนการผลิตว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นขั้นตอน
การตอบคำถามในอนาคตว่าเราต้องการไปที ่ใดโดยการ
กำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ที ่ต้องการ จากนั้น
จะต้องตอบคำถามสุดท้ายที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรจึงจะไปถึง
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ได้ซึ ่งคำตอบที่
ต้องการ [6] 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชวนิช โสระแสน และคณะ ลดของเสียจากการผลิตโดย
ใช้เครื่องมือคุณภาพ และเทคนิคไคเซ็น เพื่อลดของเสียใน
กระบวนการผลิตถุงมือยาง โดยวางแผนตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เครื่องมือคุณภาพ และเทคนิคการตั้ง
คำถาม 5W1H เก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา 
จากนั ้นใช้การแก้ปัญหาด้วยหลักเทคนิคไคเซ็น ผลการ
ปรับปรุง พบว่าสามารถลดของเสียได้จาก 508,356 ช้ิน 
เหลือ 273,151 ช้ิน คิดเป็นลดลงร้อยละ 53.73 มูลค่าของ
เสียที่ลดลง 191,205.7 บาท [7] 
 
3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาขั้นตอนการผลิต 
 ขั้นตอนการผลิตลิปสติกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่  
 3.1.1 การเตรียมสี ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
 1) ขั้นตอนการบดสีในส่วนผสมที่มี Castor Oil ปกติ
แล้วสีจะถูกกวนให้เปียกมาก่อนโดยมีน้ำหนักของน้ำมันจะ
เป็นสองเท่าของปริมาณสี จะต้องนำสีไปกวนใน Castor Oil 
และทิ้งให้อยู่ตัวเป็นเวลาหลายชั่วโมง 
 2) ขั้นตอนการบดสีซ้ำให้เป็นเนื้อเดียวกับ Castor Oil 
ขั้นตอนนี้จะถูกทำซ้ำไปมาจนสีกระจายตัวทั่วถึงเท่ากันและ
เกิดเป็นสีที่สมบูรณ์ 
 3) ขั้นตอนการตรวจสอบการกระจายสีหลังจากแตล่ะ
สีผ่าน Herman Gauge ขั้นตอนการเตรียมแสดงได้ดังแสดง
ในรูปที ่5 
 

 
 

รูปที่ 5 การเตรียมสีในกระบวนการผลิตลปิสติก 
 

 3.1.2 การผสมเน ื ้อสารล ิปสต ิก (Processing) แบ่ง
ออกเป็นข้ันตอนย่อยทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 
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 1) ผสมส่วนแวกซ์เบสด้วยการผสมแวกซ์และน้ำมัน
หลายชนิด รวมถึงสารกันบูดและ Antioxidants ด้วยการให้
ความร้อน โดยผสมลงในภาชนะเคลือบสแตนเลสจนใสและ
เป็นเนื้อเดียวกัน จะต้องให้ความร้อนแวกซ์ในอุณหภูมิที่สูง
กว่าจุดหลอมเหลวสูงสุดของแวกซ์นั้นประมาณ 2-3 องศา
เซลเซียสแต่ไม่ควรใช้เครื่องผสม High Shear เพราะอากาศ
จะได้ไม่เข้าไปในส่วนผสม 
 2) เติมส่วนผสมสีที่เตรียมไว้ ลงในแวกซ์ที่หลอมเหลว
และน้ำมัน และยังต้องกวนส่วนผสมและรักษาอุณหภูมิให้
คงที่ต่อไป ล้างน้ำมันที่เหลือผ่านอุปกรณ์กระจายสีและเติม
ลงในส่วนผสม ผสมจนเข้ากันและกวนเบาๆ เพื่อเอาอากาศ
ออก (De-aerated) 
 3) จากนั ้นนำเนื ้อสารที ่ได ้ผ ่านตัวกรองตะแกรง 
(Sieve) 250 Mesh เพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มีสิ่งปลอมปนใด ๆ 
สามารถผสมมุกในเนื้อสารได้ด้วยการกวนเบาๆ 
 4) หลังจากได้สีที่ต้องการแล้วจึงเติมน้ำหอมลงไปไม่
เกิน 70 องศาเซลเซียส โดยผสมเนื้อสารในภาชนะที่มีที่กวน
เพื่อไม่ให้สีตกตะกอนและจับตัวอยู่ด้านล่าง ควรใช้แรงดันไอ
น้ำต่ำเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอ และเกิดการหลอมเหลวที่
ระดับเท่ากัน ภาชนะที่ใช้กวนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ De-
Aeration  
 3.1.3 การหล่อและบรรจุผลิตภัณฑ์ มี 8 ขั้นตอน ดังนี้  
 1) ขั้นตอนการติด J เป็นขั้นตอนการติดสติ๊กเกอร์ลง
บนตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งทำโดยใช้พนักงาน จากนั้นจึงจะทำการ
ปล่อยผลิตภัณฑ์ลงบนสายพานให้ไหลไปสู่ขั้นตอนต่อไป 
 2) ขั้นตอนการใส่ตัวยาลงในหลอดเปล่าโดยใช้ตัวเติม
แบบหมุนอัตโนมัติลงในแม่พิมพ์หลุมเดียวซึ่งในกระบวนการ
นี้จะใช้พนักงานคอยควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ 1 คน 
 3) ขั้นตอนกระบวนการตรวจจับของเสียอัตโนมัติเป็น
ขั้นตอนการตรวจสอบน้ำยาลิปสติกที่ถูกบรรจุลงในหลอดว่า
มีปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่โดยการทำงานจะ
ใช้เครื่อง Sensor ในการตรวจจับระดับความสูงของเนื้อสาร
หากไม่ได้มาตรฐาน Sensor จะส่งสัญญาณไปยังกล่อง
ควบคุมให้คัดชิ ้นส่วนดังกล่าวออกโดยการใช้ลมเป่า ส่วน
ชิ้นงานที่ผ่านการตรวจจับจะไหลตามสายพานเข้าอุโมงค์ลน
ไฟต่อไป 
 4) ขั ้นตอนลนไฟผลิตภัณฑ์ (อบในตู ้อบ) เป็นการ
หลอมเนื้อสารในระดับอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสในตู้อบ 
(Oven) โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจจะไหลตามสายพาน
เข้าในตู้เพื่อหลอมให้เข้ารูปทรงและทำให้เนื้อลิปสติกเกิด
ความแวววาว  
 5) ขั้นตอนการปิดฝาเมื่อผ่านขั้นตอนการลนไฟแล้ว
ผลิตภัณฑ์จะไหลผ่านเครื่องหมุนปรับเนื้อสารให้หุบลงใน

หลอดลิปสติกจากนั้นจะไหลผ่านจุดปิดฝาผลิตภัณฑ์โดยใช้
พนักงานในการปิดฝาทั้งหมด 4 คน 
 6) ขั้นตอนการใส่กล่อง 1 ชั ้นเป็นเรียงชิ ้นงานลงใส่
บรรจุขั้นแรกเพื่อเรียงชิ้นก่อนนำไปเข้าขั้นตอนการ Shrink 
film 
 7) ขั้นตอนการ Shrink film เป็นขั้นตอนการให้ความ
ร้อนอีก 2 ตัว เพื ่อให้เนื ้อสารแข็งตัวจากด้านล่างโดยที่
ด้านบนยังคงหลอมเหลวอยู่ เพื่อป้องกันการหดตัวของเนื้อ
ลิปสติก 
 8) ขัน้ตอนการติด Barcode และการจัดเก็บเพื่อรอส่ง 
3.2 สภาพปัญหา 
 จากการเก็บข้อมูลของปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า
พบว่าเกิดปัญหาข้อร้องเรียนทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่  
 1) แท่งลิปสติกไม่มีน้ำยาลิปสติกและน้ำยาลิปสติกไม่
เต็มแท่ง 19 ราย  
 2) ผลิตภัณฑ์ไม่ครบตามจำนวน 3 ราย  
 3) การส่งผลิตภัณฑ์ล่าช้า 2 ราย  
 4) พนักงานไม่เอาใจใส่ลูกค้า 1 ราย  
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการแกไ้ข
ปัญหาแท่งลิปสติกไม่มีน้ำยาลิปสติกและน้ำยาลิปสติกไม่เตม็
แท่งเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด โดยเริ่ม
จากการสำรวจสภาพของปัญหา 
3.3 สำรวจสภาพของปัญหา 
 1) ของเสียที่เกิดจากปัญหาที่ในตัวหลอดยาไม่มีลิปสติก
และทำหลอดลิปสติกล้ม เกิดจากที่พนักงานเผลอเหม่อลอย 
วางหลอดลิปสติกลงสายพานและพลาดจนทำให้หลอด
ลิปสติกล้มดังแสดงในรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7 ลักษณะของหลอดลิปสติกล้ม 
 

 2) ของเสียที่เกิดขึ้นจาก Sensor Error สาเหตุเกดจาก
ลิปสติกล้มและเกิดการไหลเข้าในซอก Jig ทำให้บังตัว 
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Sensor และเกิดการ Error จึงทำให้ไม่ตรวจสอบชิ้นงาน
ต่อไปได้ดังรูปที ่8 
 

 
 

รูปที่ 8 ลักษณะของเสียที่เกิดจาก sensor error 
 

 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาดัวยเครื ่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่เพื ่อใช้เป็น
ข้อมูลในการนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไข 
 
3.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 จากข้อมูลของปัญหาผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาโดยอาศัยแผนผังแสดงสาเหตุและผลซึ ่ง เป็น
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 
 
รูปที่ 9 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคณุภาพ 

 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไม่มีตัวยาในแท่ง
ลิปสติกด้วยเครื ่องมือควบคุมคุณภาพพบว่าเกิดจาก 2 
สาเหตุ คือ สาเหตุจากพนักงานที ่ม ีการเผลอเรอ และ
เครื่องจักรอุปกรณ์ขาดการปรับปรุงพัฒนา แต่เพื่อป้องกัน
การตกหล่นของปัญหาผู้วิจัยจึงอาศัยเทคนิคการตั้งคำถาม 
5W1H ในการถาม-ตอบ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไข 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H 

 
 
 จากเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ในตารางที่ 1 สามารถ
นำข้อมูลไปกำหนดแนวทางการแก้ไขได้ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
 
3.5 กำหนดแนวทางการแก้ไข 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 
และเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สามารถนำมากำหนดแนว
ทางการแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
 
4. การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
4.1 ปรับปรุงปัญหาไม่มีตัวยาในแท่งลิปสติก  
 จากการวิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
จากพนักงานเพลอปล่อย PK เปล่าลงสายพาน และอาจ
บางครั้งทำให้แท่งลิปสติกล้มลง จากกระบวนการจึงทำให้
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ผู้ดำเนินการออกแบบภาพจำลองในการแยกของเสียออก
จากสายพาน โดยด้านหน้าอุโมงค์มีการออกแบบแท่งโพลี
เมอร์ 2 ชิ้น ยึดติดกับสายพานลำเรียง ทั้ง 2 ด้าน เพื่อแยก
ของเสียออกก่อนเข้าการตรวจสอบจากเซ็นเซอร์ ดังรูปที่ 10 
 

 
 
รูปที่ 10 สายพานท่ีมีแท่งโพลีเมอร์ยึดตดิด้านหน้าอุโมงค ์

 
 หลังจากผู้วิจัยได้ทำการออกแบบแท่งโพลีเมอร์ทั้ง 2 ช้ิน 
ที่ติดกับชุดสายพานลำเลียง จากนั้นผู้วิจัยได้นำไปจัดสร้าง
อุปกรณ์ต้นแบบ แล้วนำไปทำการทดสอบในการใช้ผลิตจริง 
ดังแสดงในรูปที่ 11 
 

 
 

รูปที่ 11 การติดตั้งอุปกรณต์้นแบบท้ัง 2 ช้ิน 
 

4.2 ปรับปรุงของเสียเกิดจากสาเหตุตัวเซ็นเซอร์ไม่ทำงาน  
ซึ่งปัจจุบันตัวเซ็นเซอร์ที ่ใช้อยู ่นั ้นเป็นเซ็นเซอร์แบบ 

Photo Sensor ซ ึ ่ งย ั งพบป ัญหาเร ื ่องส ัญญาณในการ
ตรวจจับที่ไม่เต็มหน้าสายพาน ดังนั้นจึงให้มีการเปลี่ยนตัว
เซ็นเซอร์ ให้เป็นแบบ Fiber Optic Sensor ซึ่งมีระยะใน
การตรวจจับที่มากกว่า (ตรวจจับเต็มหน้าสายพาน) และยัง
มีการติดตั้งตัวเป่าลมและแท่งโพลีเมอร์ยึดติดกับสายพานไว้
หลังอุโมงค ์เพื่อแยกของเสียออกเมื่อตัวเซ็นเซอร์มีการเตือน
ว่าแท่งลิปสติกไม่มีตัวยา ดังรูปที่ 12 
 

 
 

รูปที่ 12 การเสริมอุปกรณ์ในสายพานหลังอุโมงค ์
 

 หลังจากผู้วิจัยได้ทำการออกแบบอุปกรณ์ดงัรูปที่ 12แล้ว
ยังมกีารติดตั้งแท่งโพลีเมอร์ยึดติดกับสายพานอีก 1 ช้ัน เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังรูปที่ 13 

 

 
 

รูปที่ 13 การติดตั้งอุปกรณต์้นแบบท้ัง 3 ช้ิน 
 

4.3 ผลการปรับปรุงแก้ไข 
 โดยเดิมมีข้อร้องเรียนของลูกค้า แท่งลิปสติกไม่มีน้ำยา
ลิปสติกและน้ำยาลิปสติกไม่เต็มแท่ง 76.00% ผลิตภัณฑ์ไม่
ครบตามจำนวน 12.00% การส่งผลิตภัณฑ์ล่าช้า 8.00% 
พนักงานไม่เอาใจใส่ลูกค้า 4.00% หลังจากการปรับปรุง
แก้ไขจำนวนของการร้องเรียนของลูกค้าโดยเฉลี่ยลดลงร้อย
ละ76.00 ของจำนวนการร้องเร ียนของลูกค้าก่อนการ
ปรับปรุง โดยเปรียบเทียบได้จาก รูปที่ 14 
 

 
 

รูปที่ 14 เปรียบเทียบข้อร้องเรียนก่อนและหลังปรับปรุง 
 

5. สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 หลังจากผู้วิจัยออกแบบต้นแบบอุปกรณ์แท่งโพลีเมอร์
และปรับปรุงเปลี่ยนตัว Sensor ใหม่ เพื ่อลดปัญหาแท่ง
ลิปสติกไม่มีน้ำยาลิปสติกและน้ำยาลิปสติกไม่เต็มแท่ง 
สามารถลดปัญหาได้ร้อยละ 76.00 ของปัญหาทั้งหมด และ
ลดข้อร้องเรียนปัญหาของเสียในผลิตภัณฑ์ลิปสติกได้ร้อยละ 
100 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการลดของเสียในกระบวนการผลิตลิปสติกของบริษัท
ตัวอย่างได้มีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไข การทำงานของ
พนักงาน และปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยในการทำงานเพื่อใหเ้กิด
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ความเหมาะสมและในแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อลดปัญหา
ของเสียที่หลุดไปถึงมือลูกค้าที่มีข้อร้องเรียนย้อนกลับมา ซึ่ง
ผลการปรับปรุงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่วางไว้ โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้
 5.2.1 จัดอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวข้องในสายการผลิต ให้
เกิดความเข้าใจในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนี้ 
 5.2.2 จ ัดทำเอกสารที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับข ั ้นตอนการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตลิปสติก 
 5.2.3 จัดระบบการจัดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
 5.2.4 สามารถใช้หลักการดังกล่าวประยุกต์ใช้กับ
สายการผลิตอื่น ๆ ได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้
อนุญาตให้ข้อมูลของทางโรงงานและอำนวยความสะดวกให้
ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานและขอขอบคุณพนักงาน
ฝ่ายผลิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานวิจัยครั้งนี้
เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิต
ของโรงงานสิ่งทอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี  ซึ่งพบปัญหาใช้เวลาการผลิตในกระบวนการตีเกลียวและกรอด้าย เฉลี่ยที่ 11.67 
นาที/ช้ิน มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อหลอดด้ายใหม่ ซึ่งเกิดจากเส้นด้ายขาดระหว่างการตีเกลียว ในกระบวนการซ่อม
บำรุงขั้นตอนดังกล่าวเกิดการทำงานหลายขั้นตอน ใช้พนักงานคุมเครื่องจักร 12 คนในแผนก สำหรับการขัดหลอด ทำให้
พนักงานมีเวลาขัดหลอดช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้กระบวนการผลิตไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

งานวิจัยนี้ได้มีการนำแนวทางการออกแบบเครื่องจักร และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต โดยนำข้อมูลต่าง ๆ คือ ข้อมูลการชำรุด วิธีการแก้ไข จากบันทึกของโรงงานกรณีศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง 
ผลการวิจัยพบว่า เวลาในการซ่อมบำรุงจากเดิมเฉลี่ยที่ 11.67 นาที/ช้ิน เหลือเฉลี่ย 1.45 นาที/ช้ิน ลดลงถึงร้อยละ 80   
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องรีดหลอดแฟร็งในงานซ่อมบำรุงสามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ สามารถลดเวลา
ในการรีดหลอดแฟร็งได้ถึง 80 หลอด/วัน และยังช่วยลดความอ่อนล้าของพนักงานที่ต้องขัดหลอดแฟร็ง  การทดสอบ
ประสิทธิภาพนี้ทำให้ได้เวลาการรีดน้อยลง ทำให้เครื่องรีดหลอดแฟร็งมีประสิทธิภาพในการทำงาน ในด้านของการลดต้นทุน
แรงงาน สามารถลดต้นทุนได้  จากเดิมประมาณ 46,800 บาท/เดือน  ลดลงเหลือประมาณ 7,800 บาท/เดือน  หรือลดลงได้
ถึง 83.33 % 

 
คำสำคัญ : การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง, ต้นทุนแรงงาน, สิ่งทอ   

 
Abstract 

 This research was intended to study the process of improving the efficiency of a textile factory 
In Ratchaburi Province. The encountered problems were the long production time in the process of 
twisting and spinning which the average time at 11.67 minute/piece. It also raised the production costs 
due to the purchase of a new thread which was caused by a broken line during the twist multi-step 
process. Moreover, the tube polishing process required 12 operators and it was an intermittent process. 
These were the cause of low efficiency process.  
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 This study has adopted the guidelines for machine design and corrective maintenance in order 
to improve the production process. By using various information, such as the data of the machine brake 
down and corrective action on the machines which can be excerpted the log book of maintenance 
department. The result of the study showed that the average maintenance time was decreased from 
11.67 minute/piece to 1.45 minute/piece which accounted for 80%. The efficiency of the wire rolling 
machine in the maintenance process can be executed according to the target time. It also showed that 
the rolling time was reduced that can process up to 80 tubes/day. Moreover, the proposed machine 
could reduce the fatigue of the operators. The monthly cost was decreased from 46,800 baht/month to 
7,800 baht/month, accounted for 83.33%  
 
Keywords : Corrective maintenance, Labor cost, Textile 
 
1. บทนำ 

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า การ
ส่งออก    สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่า 606.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน แต่เมื ่อพ ิจารณ าม ูลค ่าการส ่งออกแยกตาม 4 
ผล ิตภ ัณ ฑ ์หล ัก  ซึ ่งป ระกอบด ้วย  เส ้น ใยประด ิษ ฐ ์ 
เส ้นด ้าย ผ้าผืน  และเครื ่องนุ ่งห ่ม  ในเด ือนสิงหาคม 
2562 พบว ่า  เส ้น ใยป ระด ิษ ฐ ์ แ ล ะ เส ้นด ้า ย  ม ีก า ร
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 และ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนก่อน (MoM) ขณะที่ผ้าผืน ปรับตัวลดลงเมื ่อ
เปรียบ เทียบกับเดือนก่อน (MoM) และช่วงเดียวกัน
ขอ งป ีก ่อ น  (YoY) อยู ่ที ่ร ้อ ยละ  0.4 แล ะ  8.5 แล ะ
เครื ่องนุ ่งห ่ม  ม ีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3.6 เมื ่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) [1] ตาม
ทิศทางตลาดส่งออกและความต้องการของผู้บริโภค ใน
ประเทศที่ค่อนข้างชะลอตัว  ในส่วนการส่งออกคาดว่าเส้น
ใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะลดลงเนื่องจากสถานการณ์ ความไม่
แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะ จีน 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ทั้ งนี้  ในส่วนเสื้อผ้า
สำเร็จรูป จะยังขยายตัวได้จากความสามารถในการรับจ้าง
ออกแบบและผลิตเสื้อผ้าบุ รุษและสตรี ให้กับแบรนด์
ตา่งประเทศของผู้ประกอบการไทย [2]  

 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายใน
ปี 2562 ยังมีปัจจัยเสี่ยง คือ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำและ
ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางส่วนยัง มีการใช้เครื่องจักรที่ล้าสมัย ทำให้สิ้นเปลือง
วัตถุดิบ และมีค่าบำรุงรักษาสูง [3] ทำให้โอกาสทางการ
แข่งขันลดน้อยลง 

การบำรุงรักษา จึงเป็นกิจกรรมเพื่อรักษาหรือป้องกัน
เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ  ไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย ให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน  ซึ่งชนิดของการบำรุงรักษามีหลาย
แบบ แต่ในอุตสาหกรรมมักใช้การบำรุงรักษาแบบแก้ไข
ปรับปรุง (Corrective Maintenance: CM) โดยเป็นการ
ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดความ
เสียหายจากการเสื่ อมสภาพและค่าใช้จ่ ายของการ
บำรุงรักษาลง  ทำให้เครื่องจักรมีขีดความสามารถสูงขึ้น 
หรือผลิตได้มากข้ึน [4] 

โรงงานกรณีศึกษา มีกำลังการผลิตประมาณ 100 ตัน/
เดือน แต่พบปัญหาใช้เวลาการผลิตในกระบวนการตีเกลียว
และกรอด้าย เฉลี่ยที่ 11.67 นาที/ชิ้น มีต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้นจากการซื้อหลอดด้ายใหม่ ซึ่งเกิดจากเส้นดายขาด
ระหว่างการตีเกลียว สาเหตุจากหลอดแฟร็งเบี้ยวและหลอด
ด้ายมีผิวขรุขระเมื่อมีการซ่อมบำรุงหลอดแฟร็ง ต้องใช้
พนักงานควบคุมเครื่องจักรทั้งหมด 12 คน ในการขัดหลอด 
ทำให้ไม่มีเวลาในการขัดหลอดได้เต็มที่ ส่งผลให้กระบวนการ
ผลิตสินค้าไม่มีความต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการตีเกลียวและกรอด้าย ใน
โรงงานสิ่งทอทั่วไป มักพบปัญหา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การ
ขัดข้องของมอเตอร์ไฟฟ้า สาเหตุจากการใช้ความเร็วในการ
ปั่นไม่เหมาะสม 2) สายพานขับแกนขาด สาเหตุจากการตั้ง
สายพานตึงหรือหย่อนเกินไป 3) สายพานขับแกนฝืดหรือไม่
หมุน สาเหตุจากสายพานขับแกนชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และ 
4) การขัดข้องของแกนปั่น สาเหตุจากแกนปั่นเสื่อมสภาพ 
[5] ซึ่งปัญหาที่ 4 นั้น เป็นปัญหาที่พบในโรงงานกรณีศึกษา
มากที่สุด 
 ดังนั้น การศึกษาของงานวิจัยนี้ จึงเป็นการปรับปรุง
ป ระสิ ท ธิภ าพ การซ่ อ มบ ำรุ ง เชิ งแ ก้ ไขป รับ ป รุ ง ใน
กระบวนการผลิต เพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงและ
ต้นทุนแรงงาน  
 
2. ขอบเขตการวิจัย/วัตถุประสงค์งานวิจัย  
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2.1 ขอบเขตงานวิจัย  
 เป็ น ก าร ศึ ก ษ าข้ อ มู ล ก ารผ ลิ ต  ปั ญ ห าที่ พ บ ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา จากบันทึกที่
เกี่ยวข้อง การประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข
ปรับปรุง 
2.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
2.2.1 เพื่ อศึกษาข้อมูลและปัญหาที่ เกิดขึ้น ในโรงงาน
กรณีศึกษา 
2.2.2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข
ปรับปรุงในกระบวนการผลิต และผลจากการปรับปรุง 
  
3. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย  
3.1 ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงงานกรณีศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า โรงงานตัวอย่างมีกำลังการ
ผลิตประมาณ 100 ตัน/เดือน แต่พบปัญหาที่พบมากสุด คือ 
การใช้เวลาในกระบวนการตีเกลียวและกรอด้าย เฉลี่ยที่ 
11.67 นาที/ชิ้น ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อ
หลอดด้ายใหม่ ซึ่งเกิดจากเส้นดายขาดระหว่างการตีเกลียว 
การซ่อมบำรุงหลอดแฟร็ง ต้องใช้พนักงานควบคุมเครื่องจักร
ทั้งหมด 12 คน ในการขัดหลอด ซึ่งมีวิธีการหลายขั้นตอน 
ทำให้ช่างควบคุมเครื่องจักรมีเวลาขัดหลอดแฟร็งช่วงเวลา
สั้น ๆ  ไม่มีเวลาในการขัดหลอดได้เต็มที่ ส่งผลให้เวลาใน
การผลิตไม่ต่อเนื่อง 
3.2 ศึกษาปัญหาของเคร่ืองจักรเพ่ือทำการปรับปรุง 
 เก็บข้อมูลจากบันทึกใบแจ้งซ่อมและบันทึกการผลิตของ
โรงงานกรณีศึกษา ย้อนหลัง 12 เดือน เพื่อตรวจสอบถึง
ปัญหาที่พบมากที่สุด นำมาแก้ไขปรับปรุง พบว่าอยู่ที่
กระบวนการกรอด้ายและตีเกลียว 
3.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรที่ออกแบบ
ในงานซ่อมบำรุง 
 3.3.1 การซ่อมบำรุงหลอดแฟร็งของโรงงาน 
 กระบวนการซ่อมบำรุงรักษา เริ่มที่การนำตะไบขับหยาบ
แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 450 ตามด้วยกระดาษทราย
เบอร์ 1000 เพื่อทำให้หลอดมีลักษณะเรียบ จากนั้นเคาะ
หลอดด้ายและเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเคาะหลอดได้ ซึ่ง
ในการเก็บข้อมูลเวลาในการซ่อมบำรุงรักษา ท้ัง 3 ครั้ง อยู่ที่ 
15, 12 , 8 นาที ตามลำดับ 
3.3.2 เครื่องจักรที่ออกแบบใหม่เพื่อการซ่อมบำรุงหลอด
แฟร็ง (ดังรูปที่ 2) 
 เป็นการนำเครื่องรีดหลอดแฟร็งที่ได้ออกแบบ มาใช้ใน
งานซ่อมบำรุง ด้วยหลักการโมลใช้ในการรดีหลอดแฟร็ง โดย
การรีดเย็นเพื่อลดความเสียหายของหลอดแฟร็ง ซึ่งเครื่องมี
ขนาดกว้าง 45 เซนติ เมตร ยาว 60 เซนติ เมตร สูง 70 

เซนติเมตร พิกัดมอเตอร์ 1/3 Hp/0.25 กิโลวัต ระบบไฟฟ้า 
220 โวลต์ ความเร็วรอบ 1450 รอบ/นาที  ขนาดเพลาออก 
14 มิลลิเมตร จำนวนโพล 4p  วิธีการสตาร์ทแบบ Split 
phase start และมีน้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานซ่อมบำรุง และประสิทธิภาพการ
ผลิตก่อน-หลัง โดยทดสอบในกระบวนการ 3 ครั้ง แล้วหา
ค่าเฉลี่ย 
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังเวลาในการซ่อมบำรุงรักษาของโรงงาน 
 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องรีดหลอดแฟร็งท่ีไดอ้อกแบบ 
 
4. ผลการวิจัย  
4.1 ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรที่ออกแบบใหม่เพ่ือการ
ซ่อมบำรุงหลอดแฟร็ง 
 ในด้านของประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง พบว่า เวลาที่ใช้
ในการทำงาน 3 ครั้ง ที่ 1.50, 1.45, 1.40 นาที เหลือเพียง
เฉลี่ย 1.45 นาที/ช้ิน  (รูปที่  3) จากเดิมใช้เวลาเฉลี่ยที่  
11.67 นาที/ช้ิน ซึ่งประหยัดเวลาในการทำงานได้มากถึง 80 % 
 ขั้นตอนการทำงาน เริ่มจากการตรวจสอบความตรงของ
หลอดแฟร็ง 10 วินาที, ถอดฝาประคองแกนเหล็ก 5 วินาที, 
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ปิดเครื่องรีดแล้วถอดน็อตล็อกและฝาประกอบ 10 วินาที, 
รีดหลอดแฟร็ง 35 วินาที, เสียบปลั๊กเครื่องรีดหลอดแฟร็ง 5 
วินาที, ขันน็อตล๊อกฝาประกอบหลอดแฟร็ง 10 วินาที, ใส่
ฝาประกอบหลอดแฟร็ง 5 วินาที, นำหลอดแฟร็งใส่ 5 วินาที
, ถอดน็อตล็อกฝาประกบหลอดแก้วแฟร็ง 10 วินาที, และ
ถอดฝาประครองแกนเหล็ก 5 วินาที  รวมแล้วใช้เวลา
ประมาณ 1.40 นาที 
 

 
 

รูปที่ 3 แผนผังเวลาในการซ่อมบำรุงรักษาโดยวิธีการ
ออกแบบเครื่องจักร 

   
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบเวลาในการซ่อมบำรุงของ
เครื่องรีดหลอดแฟร็งระหว่างซ่อมบำรุงโดยเครื่องรีด (ใหม่) 
กับวิธีการซ่อมบำรุงท่ีใช้ในโรงงาน (เดิม) 

 
ในด้านของการลดต้นทุนแรงงาน  จากเดิมที่ต้องใช้

พนักงาน 12 คนในการขัดหลอด เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา 
ประมาณ 4 ช่ัวโมง เมื่อมีการนำเครื่องรีดหลอดแฟร็งมาใช้ 

สามารถลดพนักงานได้ถึง 10 คน โดยใช้พนักงานเพียง 2 
คน เท่ากับว่า สามารถลดต้นทุนแรงงาน จากเดิมประมาณ 
46,800 บาท/เดือน  ลดลงเหลือประมาณ 7,800 บาท/
เดือน หรือลดลงได้ถึง 83.33 % 
 
5. อภิปรายผล  
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ที่มุ่งเน้นผลของการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขปรับปรุง จาก
การออกแบบ เครื่ อ งจั กร  เพื่ อ เพิ่ ม ป ระสิท ธิภ าพ ใน
กระบวนการซ่อมบำรุง รวมถึงการลดต้นทุนแรงงานของ
พนักงานในกิจกรรมซ่อมบำรุง ผลวิจัยพบว่า สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดต้นทุนแรงงานได้
จริง จากการใช้แนวทางการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 
ด้วยการออกแบบเครื่องจักรเพื่อแก้ไขในจุดที่เกิดของเสีย
และเวลาในการผลิตมาก  เช่นเดียวกับ พรหมศร เฮ่ประโคน 
และ จิตรา รู้กิจการพานิช ได้ทำการปรับปรุงระบบการ
บำรุงรักษาจักรผ้าในโรงงานผลิตเสื้อผา้สำเร็จรูป โดยนำแนว
ทางการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการบำรุงรักษาแบบเสีย
แล้วซ่อมมาใช้ในการปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาจักรเย็บ
ผ้า สามารถลดเวลาในการขัดข้องระหว่างการผลิตจากเดิม
เฉลี่ย 790 ครั้ง/เดือน เป็นเฉลี่ย 326 ครั้ง/เดือน และงาน
ค้างเฉลี่ยจากเดิม 194.50 ช่ัวโมง/เดือน เป็น 76.25 ช่ัวโมง/
เดือน [6] สอดคล้องกับ วิศรุต สุวรรณไตรย์ และ นุชสรา 
เกรียงกรกฏ ได้พัฒนาระบบการซ่อมบำรุงของโรงงานผลิต
บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย
พบว่า ค่าเวลาเฉลี่ยในการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) เพิ่มขึ้น
จาก 1 ,483.92 ช่ัวโมง เป็ น  2 ,522.16 ช่ัวโม ง และ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (MTTR) ลด ลงจาก 26.63 
ช่ัวโมง เป็น 0 ช่ัวโมง และเวลาในการซ่อม เครื่องเป่าขวด
พลาสติกลดลงจาก 411.67 ช่ัวโมงเป็น 61.33 ช่ัวโมง
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มค่าประสิทธิผล โดยรวมของ
เครื่องจักรจากเดิมร้อยละ 66.52 เป็น 82.46 [7] 
 
6. บทสรุป  
 โรงงานกรณีศึกษา พบปัญหาในกระบวนการกรอด้าย
และตีเกลียว ทำให้ด้ายขาดขณะตีเกลียว ซึ่งเกิดจากหลอด
แฟร็งเบี้ยวและผิวขรุขระ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในการ
ซื้อหลอดแฟร็งใหม่ และต้องใช้พนักงานควบคุมเครื่องจักร
ทั้งหมด 12 คน มาขัดหลอด ทำให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการบำรุงรักษา
เชิงแก้ไขปรับปรุง พบว่า สามารถลดเวลาการทำงานลดลง
จากเดิมการทำงานเฉลี่ยที่ 11.67 นาที/ชิ้น เหลือเพียงเฉลี่ย 

ครั้งที่ 
เวลาที่ได้ (นาที) 

ซ่อมบำรุงโดยเครื่องรีด 
(ใหม่) 

ซ่อมบำรุงโดยวธิี
โรงงาน (เดิม) 

1 1.50 15 
2 1.45 12 
3 1.40 8 

ผลรวมเฉลีย่   = 1.45  =  11.67 
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1.45 นาที/ช้ิน สามารถเพิ่มความเร็วในกระบวนการรีด
หลอด ลดความอ่อนล้าของพนักงานท่ีต้องมาขัดหลอด  
 ในด้านของการลดต้นทุนแรงงาน  สามารถลดพนักงาน
เพื่อมาทำงานด้านซ่อมบำรุงรักษา จากเดิม 12 คน เมื่อมี
การนำเครื่องรีดหลอดแฟร็งมาใช้ ใช้พนักงานเพียง 2 คน 
สามารถลดต้นทุนแรงงาน จากเดิมประมาณ 46,800 บาท/
เดือน  ลดลงเหลือประมาณ 7,800 บาท/เดือน  หรือลดลง
ได้ถึง 83.33 % 
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[1] ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ, “สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนสิงหาคม 2562”,  สืบค้น
เ มื่ อ  20 ตุ ล า ค ม  2562, สื บ ค้ น จ า ก
https://www.thaitextile.org/th/ 

[2] กระทรวงอุตสาหกรรม. 2562. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 2/2562 และแนวโน้มไตรมาส
ที่ 3/2562 

[3] ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจรากฐาน 
ธนาคารออมสิน, 2561, อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง
แ ต่ ง ก า ย  ปี  2562 สื บ ค้ น จ า ก 
https://www.gsb.or.th/getattachment 

[4] อิทธิพล มีผล, ทฤษฎีการบำรุงรักษา สืบค้นจาก 
http://www.elfit.ssru.ac.th/ittipon_me 

[5] กรมโรงงานอุตสาหกรรม, การบำรุงรักษาเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ/อาหารกระป๋อง. สืบค้นเมื่อ 22 
ก ร ก ฎ า ค ม  2562,  สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.diw.go.th/  

[6] พรหมศร เฮ่ประโคน และ จิตรา รู้กิจการพาณิช, “การ
ป รับ ป รุ งระบ บ การบ ำรุ งรั กษ าจั ก ร เย็ บ ผ้ า ใน
โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป” การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555, 
เพชรบุรี, ตุลาคม 2555, หน้า 2087-2093 

[7] วิศรุต สุวรรณไตรย์ และ นุชสรา เกรียงกรกฏ, การ
พัฒนาระบบการซ่อมบำรุงของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
ทางการแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา,” วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557 

 
 

 
 

https://www.thaitextile.org/th/insign/detail.1128.1.0.html
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_overview/r_aprjun2562.pdf
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_overview/r_aprjun2562.pdf
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_overview/r_aprjun2562.pdf
https://www.gsb.or.th/getattachment
http://www.elfit.ssru.ac.th/ittipon_me/pluginfile.php/82/block_html/content/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.diw.go.th/km/power/pdf/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD.pdf


 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

60 
 

การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนบังคบัพวงมาลัยรถยนต์ 
กรณีศึกษา: บริษัทผลติชิ้นส่วนรถยนต ์

Process Improvement Assemble Shaft Force Car Steering Wheel 
A Case Study: Automobile Parts Manufacturing Company 

 
กิตติพงษ ์แสงบุดดี1*และ คณิตศร ภูมิคม1 

Kittipong Sangbuddee1* and Kanitsorn Poonikom1 
 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
1Industrial Engineering Faculty of Engineering Ubonratchathani University  

*Email: jongjun.2514@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำภายในประเทศปัจจุบันประสบปัญหาในกระบวนการ
ประกอบยางประคองแกนบังคับพวงมาลัยเนื่องจากพนักงานเกิดความสับสนในการทำงาน และงานสามารถดึงออกจากเครื่องจักรได้ใน
ระหว่างที่ยังผลิตงานไม่จบกระบวนการ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวิธีการประกอบแบริ่งประคองแกนบังคับพ่วงมาลัย 
เริ่มจากการสำรวจข้อมูลของปัญหาโดยอาศัยหลักเทคนิค 3 จริง เริ่มจากช้ินงานท่ีผลิตจริงพบปัญหาไม่มีการประกอบเข็มล็อค สถานที่
ทำงานจริงที่หน้างานมีโต๊ะประกอบงานที่สามารถสลับผลิตได้หลายรุ่นทำให้พนักงานเกิดความสับสน และข้อมูลความเป็นจริงชิ้นงาน
สามารถหยิบออกระหว่างกระบวนการผลิตได้ในขณะที่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ เทคนิคการตั้งคำถามทำไม ทำไม จึงถูกนำมาใช้ใน
การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาพบว่าพนักงานต้องอัดงาน 2 ครั้ง คืออัดแกนก่อนแล้วจึงทำการอัดแบริ่งตามซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้
เกิดการสับสนเนื่องจากมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน และงานสามารถดึงออกจากเครื่องจักรได้ในระหว่างที่ยังผลิตงานไม่จบ
กระบวนการเนื่องจากปัญหางานข้ามกระบวนการ แนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงานสับสนการประกอบโดยการนำหลักไคเซ็นมาทำ
การรวมกระบวนการผลิต จากการอัดงาน 2 ครั้ง ให้เหลือการอัดงานเพียงครั้งเดียวเพื่อลดความสับสนของพนักงาน และเพิ่มการติดตั้ง 
อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดในการทำงานข้ามกระบวนการถ้ายังทำงานไม่ครบกระบวนการนั้นจะไม่สามารถยกงานออกได้โดยมีการ
ติดตั้งระบบไฟเตือนในการตรวจสอบ และจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด 1 เดือนต่อครั้ง ผลการปรับปรุง
แก้ไขสามารถลดปัญหาความสับสนในการทำงานของพนักงาน และงานดึงออกจากเครื่องจักรในระหว่างการผลิตได้ 100% และ
สามารถสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้ 

 
คำสำคัญ : อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด, เทคนิคการตั้งคำถามทำไม ทำไม, เทคนิค 3 จริง 

 
Abstract 

The sample company is a manufacturer of automobile parts for leading car manufacturers in the 
country. Nowadays, there is a problem in the process of assembling the steering wheel shaft rubber support 
because the employees are confused in the work and the job can be pulled out from the machine while the 
production is still not finished. The objective of this research is to improve the method of assembling rubber 
support for steering wheel shaft. Beginning with a survey of the problem data using 3 gen techniques. By starting 
with the actual product, there was a problem of not having the lock pin assembly, the actual workplace at the 
site has an assembly desk that can be switched to multiple production models, causing employees to be confused 
and the fact the work piece can be picked out during the production process while the process is not finished. , 
why-why analysis was used to analyze the cause of the problem found that employees have to compress the 
work 2 times which is to compress the shaft first and then compress the pin there is a risk of causing confusion 
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due to the similar behavior and the job can be pulled out from the machine while the production is still not 
finished due to cross-process work problems. Methods for solving staff problems, confusing the assembly by using 
kaizen principles to integrate the production process from 2 compression works, leaving only one compression job 
to reduce employee confusion and add installation Cross-process error prevention equipment, if the process is 
still not fully completed, the job will not be able to be lifted by installing a warning light system for inspection 
and establish a standard for inspecting equipment to prevent faults 1 month at a time. The improvement can 
reduce 100% of the confusion in the work of the employees and the work pulled out from the machine during 
production and able to create inspection and operational standards for employees. 
 
Keywords : Poka-yoke, Why-Why Analysis, 3 Gen  

 
1. บทนำ 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผลิตรถยนต์เพื ่อการ
ส่งออกคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ของการผลิตทั้งหมด และยอด
การผลิตเพื่อการส่งออกก็เติบโตเร็วกว่ายอดการผลิตเพื่อขายใน
ประเทศอีกด้วย ในปี 2019 คาดการณ์ว่าการส่งออกรถยนต์ของ
ไทยจะเติบโตเพียง 1-4% เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในยุโรป
ที่ยังคงชะลอตัว ส่วนตลาดเวียดนามคาดว่าการส่งออกรถยนต์
จากไทยจะเติบโตถึง 14-22% ในปีนี้ เนื่องจาก 1) ปัญหาจาก
มาตรการการควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่คลี่คลายลงบางส่วน 2) 
ผู ้ผลิตรถยนต์นั ่งหลายค่ายมีการย้ายฐานผลิตมายังไทยเพื่อ
ส่งออกไปยังเวียดนามมากขึ้น 3) ประชากรในเวียดนามมีรายได้
เพิ ่มมากขึ ้น 4) ราคาของรถยนต์นั ่งขนาดเล็กแบบประหยัด
พลังงานจับต้องได้มากขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงที่
เวียดนาม บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ให้กับค่าย
รถยนต์ชั้นนำหลายค่ายที่มีฐานการประกอบในประเทศ ปัจจุบัน
ประสบปัญหาในสายการประกอบแกนบังคับพวงมาลัยเกิด
การเคลมงานจากลูกค้า จากปัญหาพวงมาลัยหลวมคลอน ดัง
แสดงในรูปที่ 1 
 

   

 
 

รูปที่ 1 ปัญหาพวงมาลัยหลวมคลอน 
 

 จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยหลักเทคนิค 3 จริง (3 GEN) 
ด้วยการลงไปดูสถานที่ทำงานจริง ชิ้นงานของจริงที่เกิดปัญหา 
ข้อมูลจริงที่เกิดปัญหาที่หน้างาน พบปัญหาทั้งหมด 2 ปัญหา ที่
เกิดจากยางประคองแกนไม่แน่นทำให้พ่วงมาลัยเกิดการหลวม
คลอนสาเหตุเกิดจากพนักงานลืมใส่เข็ม BRG ล๊อคด้านในทำให้
การทำงานข้ามขั ้นตอน ส่งผลทำให้งานสามารถดึงออกจาก
เครื่องจักรได้ในระหว่างที่ยังผลิตงานไม่จบกระบวนการ ดังแสดง
ในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 งานสามารถหยิบออกได้ในขณะที่ยังทำงาน 
 

 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที ่จะนำปัญหา
ดังกล่าวมาทำการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร
ต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1.1.1 เพื ่อลดปัญหาการหลวมคลอนในกระบวนการประกอบ
แกนพวงมาลัยรถยนต์ของบริษัทตัวอย่าง 
1.1.2 เพื ่อลดการทำงานข้ามขั้นตอนในกระบวนการประกอบ
แกนพวงมาลัยรถยนต์ของบริษัทตัวอย่าง 
1.2 เป้าหมาย และตัวชี้วัดของการวิจัย 

หลังจากการปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนพวงมาลัย
รถยนต์ของบริษัทตัวอย่างด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์
ป้องกันความผิดพลาด สามารถลดปัญหาการเคลมงานของลูกค้า
ได้ 100%  
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การควบคุมคุณภาพแบบกลุ่ม (QCC) 

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ 
คือ การบริหารงานด้านวัตถุดิบขบวนการผลิตและผลผลิต ให้ได้
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนด
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมายป้องกัน และลดปัญหาการ
สูญเสียทั้งวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต เวลาการทำงาน และผลผลิต
กิจกรรมกลุ่ม คือ ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานหรือสร้าง
ผลงานให้ได้ตามเป้าหมายประกอบด้วยผู ้บริหาร พนักงาน 
วิธีการทำงาน เครื่องจักร ระเบียบกฎเกณฑ์ และอื่น ๆ [1] 
2.2 เทคนิค 3 จริง (3 GEN) 

เป็นปรัชญาแห่งการปฏิบัติของงานการผลิตสิ่งของ ซึ่งเป็น
แนวคิดและหลักปฏิบัติที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นรูปแบบและใช้
ปฏิบัติในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและสถานการณ์ในการผลิตตามแนวคิดที่ว่า “อย่า
เชื่อใครง่ายๆ ถ้าไม่เห็นกับตา” ซึ่งประกอบด้วย [2] 

1)  GENBA (เก็มบะ) คือ สถานท่ีทำงานจริง  
2)  GENBUTSU (เก็มบุสึ) คือ ช้ินงานที่ผลิตจริง 
3)  GENJITSU (เก็นจิสึ) คือ ข้อมูลความเป็นจริง 

2.3 การวิเคราะห์ ทำไม ทำไม (Why – Why Analysis) 
 การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็น ต้นเหตุที่แท้จริง (Root Cause) 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที ่ไม่พึงประสงค์ขึ้น 
(Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่เกิด
สภาพการณ์ตกหล่นและซ ้ำซ ้อน และไม ่จ ินตนาการเอง 
เปรียบเสมือนการมองเห็น “ผลกระทบ” และ “สาเหตุ” ในบาง
ประเด็น แต่ยังไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด [3] 
2.4 อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด (Poka-yoke) 

การป ้องก ันความผ ิดพลาด  (Mistake Proofing/Poka-
Yoke) มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ คำว่า “POKA” (อ่านว่า โพ 
-คา) แปลว่าการผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือพลั้งเผลอแล้วคำว่า 
“Yoke” (อ่านว่า โย-เกะ) แปลว่าการป้องกันดังนั้นเมื่อรวมกัน
แล้วจึงมีความหมายว่าการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่
ตั้งใจผู้ที่ตั้งปรัชญานี้ คือ Dr.Shigeo Shingo วิศวกรชาวญี่ปุ่น 
ในการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ เพียงแตจ่ะ
เกิดขึ้นจากคนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเครื่องจักรและกระบวนการ
ด้วยในธุรกิจอุตสาหกรรมมีการใช้ Poka –Yoke เพื ่อป้องกัน
ความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นมากที่สดุ คือ เกิดจาก “คน” เป็นวิธีการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เน้นถึงการตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ [4] 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วีรชัย มัฎฐารักษ์ [5] ออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาด
และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กรอบรูป
วิทยาศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีโพคา-โยเกะ ซึ่งหมายถึง
การป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากการศึกษา
ขั้นตอนการผลิตในส่วนของการร่างแบบและการตัด แต่งชิ้นงาน

เป็นความผิดพลาดที่มีความสูญเสียเกิดขึ ้นมากที่สุดรวมเป็น 
60% ซึ่งพบว่ามีสาเหตุมาจากการ พลั้งเผลอ  ส่งผลให้เกิดต้นทนุ
การผลิตรวมถึงสูญเสียเวลา ซึ่งการทำงานขั้นตอนดังกล่าวใช้
เวลาเฉลี่ย 173.06 วินาที/ชิ้น การแก้ปัญหาออกแบบอุปกรณ์ที่
ช่วยในการร่างแบบตัด แต่งช้ินงาน มีชื่ออุปกรณ์ว่า “CutCrop” 
มาช่วยโดยนำไปทดลองใช้ในการจัดโครงการในพื ้นที ่ซึ ่งใช้
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่าจากการใช้
อุปกรณ์ที ่ออกแบบขึ ้นสามารถควบคุมของเสียในขั ้นตอน
ดังกล่าวได้ 100% หรือควบคุมของเสียได้เป็นศูนย์และใช้เวลา
ทำงานในขั ้นตอนดังกล่าวโดยเฉลี ่ย 36.76 วินาที/ชิ ้น เมื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงพบว่ามีความสูญเสียที่
เกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดจากเดิม 60% หมดไป และใช้เวลา
ลดลง 136.3 วินาที/ช้ิน  
 
3.วิธีการดำเนินงานวิจัย 
3.1 จัดต้ังกลุ่มคุณภาพ (QCC) 

จัดตั้งคณะทำงาน QCC สมาชิกในทีม เป็นตัวแทนทางแผนก
ปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าทีม 1 คนเลขาทีม 
1 คน สมาชิกในทีม 6 คนระดับการศึกษาระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้วิจัยอยู่ในส่วนที่ปรึกษาคณะทำงาน 
QCC รายชื่อทั้งหมดได้เสนอเพื่อได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ 
และผู้จัดการได้อนุมัติการจัดตั้งคณะทำงาน QCC เป็นเรยีบร้อย 
ผู ้ว ิจ ัยได้จ ัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตรถอดรหัส QCC เป็น
ระยะเวลา 2 วัน โดยหลักสูตรจะเน้นการนำเครื่องมือคุณภาพมา
ช่วยในการดำเนินงาน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปญัหา 
เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไข รวมถึงเครื่องมือป้องการการ
พลั้งเผลอ ที่ทำงานโดยออกแบบผ่านเทคนิคอุปกรณ์จับยึด (Jig 
Design) ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 การอบรมหลักสตูรการถอดรหสั QCC 
 

3.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ผู้วิจัยเริ่มศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตที่ส่งผล

ให้เกิดปัญหาโดยมีขั ้นตอนในการประกอบยางประคองแกน
พวงมาลัย ดังแสดงในรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการประกอบแกนพวงมาลัย 
 

จากรูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการประกอบแกนพวงมาลัย โดย
เริ่มจาก กระบวนการเชื่อม กระบวนการใส่แกนเข้ากับท่อบน 
และอัดท่อบน (Assemble shaft upper tube & press upper 
tube) กระบวนการใส่แบริ ่ง และอัดแบริ ่ง (Needle Brg & 
Needle BRG) โดยกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เร ิ ่มเกิด
ปัญหา เนื่องจากต้องทำการอัดถึง 2 รอบ กระบวนการทำงานมี
ความคล้ายคลึงกันทำให้พนักงานเกิดความสับสน ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบจึงพบการหลวมคลอนของงาน ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 ลักษณะงานดีและงานเสีย 
 

3.3 สภาพของปัญหา 
 จากการสำรวจสภาพปัญหาด ้วยหลักเทคนิค 3 จริง 
สามารถแสดงได้ในรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6 การสำรวจปัญหาด้วยหลัก 3 จริง 
 

จากรูปที่ 6 สรุปผลการสำรวจได้ว่า ไม่มีการประกอบเข็ม
ก่อนการอัดครั ้งที ่ 2 ชิ ้นงาน ทำให้สามารถหยิบงานออกได้ 
ขณะที่ยังไม่จบกระบวนการ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงนำไปทำ
การวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนต่อไป  
3.4 วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 
 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค
การตั้งคำถามทำไม ทำไม เริ่มจากปัญหาการลืมใส่เข็มก่อนการ
อัด ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7 การวิเคราะห์ปัญหาลมืใส่เข็ม 
 

จากรูปที่ 7 สรุปปัญหาจากการวิเคราะห์ด้วยการตั้งคำถาม
ทำไม ทำไม พบว่าพนักงานมีความสับสนในการทำงานเนื่องจาก
ต้องอัดงาน 2 รอบ ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกันส่งผลให้
บางรอบการผลิตเกิดความเผลอเรอนึกว่าทำงานครบตามรอบ
แล้วทำให้งานสามารถดึงออกจากเครื่องจักรได้ในระหว่างที่ยัง
ผลิตงานไม่จบกระบวนการจากนั้นผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ปัญหา
พนักงานไม่สามารถตรวจสอบช้ินงานได้ทำให้หลุดไปถึงมือลูกค้า 
ดังแสดงในรูปที่ 8  
 

 
 

รูปที่ 8 การวิเคราะห์ปัญหาช้ินงานหลุดไปถึงลูกค้า 
 

3.5 กำหนดแนวทางการแก้ไข 
จากการวิเคราะห์ปัญหาผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนว

ทางการแก้ไขในแต่ละส่วนดังนี้ ปัญหาในส่วนการลืมใส่แบริ่ง 
พนักงานเกิดจากการความสับสนในการทำงานที่คล้ายคลึงกัน
จากการอัดงาน 2 ครั้ง โดยการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนวิธีการอัด
โดยให้อัดแค่ครั้งเดียวโดยการอัดพร้อมกันเพื่อลดความสับสน 
ส่วนปัญหาการงานไม่ครบกระบวนการแล้วสามารถยกออกได้ 
กำหนดแนวทางการแก้ไขโดยการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันความ
ผิดพลาดเพื่อช่วยในการตรวจกับการทำงานหากกระบวนการ
ทำงานใส่ชิ ้นงานไม่ครบทุกชิ ้นจะไม่สามารถยกงานออกจาก
กระบวนการได้ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ 
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3.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
จากปัญหาพนักงานมีการทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน ใน

กระบวนการเดียวกัน อาจทำให้เกิดความสับสนในกระบวนการ
ผลิตในขั้นตอนการอัดงานเนื่องจากมีขั้นตอนการอัด 2 ครั้ง โดย
ครั้งแรกอัดแกนก่อนแล้วจึงทำการอัดแบริ่งตามผู้วิจัยปรับปรุง
โดยเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยให้ทำการอัดเพียงครั้งเดียวพร้อม ๆ 
กัน ทั้งแกนและแบริ่งเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและความสับสน
ในการทำงานของพนักงาน ดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 9 ลักษณะการปรับปรุงขั้นตอนการอัดแกนและแบริ่ง 
 

จากนั้นแก้ไขปัญหาจากการทำงานไม่ครบกระบวนการโดย
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด (poka-yoke) และสัญญาณ
ไฟเตือน (Alarm) ถ้าการทำงานยังไม่ครบกระบวนการจะไม่
สามารถยกงานออกได้พร้อมทั้งจะมีไฟเตือนไม่สามารถทำงาน
ต่อได้ และจัดทำมาตรฐานตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความ
ผิดพลาด 1 เดือนต่อครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที่ 10 การปรับปรุงงานข้ามกระบวนการ 
 
 โดยหลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 11 
 

 
 

รูปที่ 11 หลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด 
 

4. ผลการดำเนินงานวิจัย 
จากการเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานหลังการ

ปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนพวงมาลัยพบว่าปัญหาการ
หลวมคลอนและปัญหางานข้ามกระบวนการลดลง 100% 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการ
ประกอบแกนพวงมาลัยรถยนต์ของบริษัทตัวอย่างจากปัญหา
การเคลมงานจากลูกค้าจากปัญหาพวงมาลัยหลวมคลอน
เนื่องจากใส่ชิ้นส่วนไม่ครบมีการทำงานข้ามกระบวนการ โดยมี
เป้าหมายในการลดการเคลมงานจากลูกค้าให้ได้ 100% การ
ดำเนินงานผู้วจิัยเก็บและสำรวจข้อมูลของปัญหาด้วยหลัก 3 จริง 
จากนั้นวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม ทำไม ทำไม 
ดำเนินการแก้ไขด้วยการรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกันและ
จัดสร้างอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดและสัญญาณไฟเตือนงาน
ข้ามกระบวนการ ผลจากการดำเนินการวิจัยสามารถลดปัญหา
การหลวมคลอนของแกนพวงมาลัยรถยนต์ได้ 100% เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
5.2 ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตแกนพวงมาลัย
รถยนต์เฉพาะรุ่นหากต้องการนำงานวิจัยนี้ไปใช้ในกระบวนการที่
มีความใกล้เคียงกันต้องคำนึงถึงเครื่องมือที่เหมาะสมแต่หาก
ต้องการนำไปใช้กับกระบวนการอื่นจำเป็นต้องทำการประยุกต์ใช้
กับเครื ่องจักรหรือกระบวนการผลิตใหม่เนื ่องจากรุ ่นหรือ
เครื่องจักรที่มีอาจจะมีความแตกต่างกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู ้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้
อนุญาตให้ข้อมูลของทางโรงงานและอำนวยความสะดวกให้
ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานและขอขอบคุณพนักงานฝ่าย
ผลิตทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการทำงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนากระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปโดยวิสาหกิจชุมชนอัมพวา มีวัตถุประสงค์ดังนี้    1.
เพื่อทำการทดลองวิธีการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 3.
เพื่อหาจุดคุ้มทุนของการผลิต   

ผลการวิจัยพบว่า การขึ้นรูปกระถางต้นไม้ขุยมะพร้าว  อัตราส่วนขุยมะพร้าวที่สมบูรณ์คือ อัตราส่วนขุยมะพร้าว 
100 กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม  การประเมินด้านการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นชาวสวนจำนวน 20 ราย  พบว่าความ
เหมาะสมของกระถางสำหรับการเก็บความชื้นหลังรดน้ำต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 ส่วนข้อที่ประเมินไว้ต่ำสุดคือ ความ
เหมาะสมของกระถางสำหรับรดน้ำต้นไม้  มีค่าเฉลี่ย 3.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนพบว่าวิสาหกิจชุมชนอัมพวา การอัดขึ้นรูป
กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว อยู่ที่ 800 ใบ จึงจะคุ้มทุน และหากต้องการกำไร 10,000 บาท/เดือน ต้องผลิตกระถางขุย
มะพร้าว 133 ใบ/วัน ซึ่งไม่เกินกำลังการผลิต   
 
คำสำคัญ : การจัดการเทคโนโลยี กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว วิสาหกิจชุมชนอัมพวา    

 
Abstract 

The objectives of the development of flowerpot which forming by compressing process of 
Amphawa community based business were 1) for finding the process of coconut – fuzz flowerpot forming, 
2) for studying the efficiency of coconut – fuzz flowerpot, 3) for determining the break - even point. 

The results showed that the optimal ratio between coconut-fuzz and adhesive was 100 grams 
per 200 grams, respectively. The products were evaluated by 20 farmers who have been in business for a 
long time. The results showed that the capability of humid storage score was 5 ; however, the lowest score 
was the appropriate of the pot on watering process, score of 3.2. The break-even point analysis was 800 
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pot of production. Furthermore, it must be produced at 133 pots /day, in order to receive profit at 10,000 
baht /month. 
 
Keywords : Technology administration,  the flowerpot from coconut – fuzz,  Amphawa community     
 
1. บทนำ 

การปลูกชำต้นกล้าไม้ในถุงเพาะชำพลาสติกหรือกระถาง
ที่ทำจากพลาสติก  เป็นภาพที่ชินตาสำหรับผู้พบเห็น และ
ผู้ใช้อย่างเกษตรกรเอง เพราะความสะดวกและราคาถูก   ถุง
เพาะกล้าไม้พลาสติกจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ 
ข้อเสียก็คือ เมื ่อถึงเวลาปลูกลงดินเกษตรกรจะต้องฉีก
ถุงพลาสติกออก [1] อย่างที่ทราบว่า พลาสติก เป็นวัสดุที่
ย ่อยสลายยาก และต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเด ียวกว่า
พลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลายที่สำคัญ พลาสติก ยังเป็น
สาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ
ของโลกอยู่ในขณะนี้ หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ต่าง
หันมาช่วยกันรณรงค์ในเรื ่องของการลดสภาวะโลกร้อน
ด้วยกันหลายวิธี และวิธีลดการใช้พลาสติกก็เป็นอีกแนวทาง
ในการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว [2]  

ปัญหาของการใช้กระถางพลาสติกคือ  พลาสติกเป็น
วัสดุที่ย่อยสลายยาก มีลักษณะของกระถางที่ทึบ ไม่มีรูพรุน 
ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ถ้ารดน้ำมากจะทำให้น้ำขัง
แฉะ และอาจทำให้รากพืชเน่าตายได้  กรอบและแตกหักได้
ง่ายถ้าวางตากแดดนานๆ และยังพบข้อจำกัดดังนี้ 1) อาจจะ
ไม่คงทนเท่ากระถางที่ใส่ต้นไม้โดยเฉพาะ 2) ไม่สามารถใช้
กระถางกับต้นไม้ใหญ่ได้ 3) จำกัดชนิดของต้นไม้ที่เราจะ
ปลูก 4) จะต้องเปลี ่ยนกระถางเร ื ่อยๆตามกาลเวลา  5) 
กระถางเป็นขวดพลาสติกจะไม่คงทนต่อแดดและความร้อน 
6) พลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก [3] จึงได้มีการนำเสนอ 
ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ที่ทำจากขุยมะพร้าวทดแทนกระถาง
พลาสต ิกข ึ ้น ข ้อด ีของกระถางจากข ุยมะพร้าว   เมื่อ
เปรียบเทียบกับถุงหรือกระถางพลาสติก คือ กระถางจากขุย
มะพร้าว ไม่เก็บความร้อนเหมือนพลาสติก และทำให้ราก
ของต้นกล้าสามารถชอนไชลงดินได้สะดวกกว่า ที่สำคัญย่อย
ส ล า ย ง ่ า ย  ไ ม ่ ม ี ม ล พ ิ ษ ห ร ื อ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ  
สภาพแวดล้อม  นำมาใช้ปลูกพืชได้ดี สามารถซึมซับนํ้าได้
มากกว่าดินปกติ เวลาลูกค้ารดนํ้าลงไปจึงอยู่ได้นาน เวลา
ปลูกไม่ต้องใช้ดินเลย  มีความแข็งแรง ทนทานอยู่ในระดับ
ที่ดี มีความยืดหยุ่น และการระบายความร้อนของกระถาง
อยู่ในระดับที่ดี [4] 

งานวิจัยนี้ต้องการผลิตกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวโดย
วิสาหกิจชุมชนอัมพวาเนื ่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบเกือบ
ทั้งหมด เพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื่อทำการทดลองวิธีการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุย
มะพร้าว 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 
2.3 เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการผลิต  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  
3.1 ขอบเขตประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  
3.2 ขอบเขตเนื้อหา 

ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ของขุยมะพร้าวท่ีนำมาผสม
กับวัสดุประสาน แป้งเปียกแล้วอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮ
ดรอลิกส์ ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร 
จากนั ้นทดลองปลูกต้นไม้และรดน้ำ เพื ่อทดสอบความ
แข็งแรงของกระถางต้นไม้ 
3.3 ขอบเขตพื้นท่ี จังหวัดสมุทรสงคราม 
  
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

4.1.1 วัสดุ 
1) ขุยมะพร้าว เป็นกาบมะพร้าวสบัละเอียด 
2) กาวแป้งเปียกใช้แป้งมันสำปะหลังผสมน้ำและให้

ความร้อนประสานในการขึ้นรูป 
4.2 อุปกรณ์  

4.2.1 ตะแกรงร ่อน ขนาดเส ้นผ ่านศูนย ์กลาง 400 
ม ิลล ิ เมตร ความกว ้างของช ่องร ูตะแกรงขนาด 1.45 
มิลลิเมตร 

4.2.2 เครื่องช่ังสปริง 1 กิโลกรัม 
4.2.3 แม่พิมพ์ขึ ้นรูปกระถาง เป็นแม่พิมพ์อัดขึ ้นรูป 

(Compression Mold) 
4.2.4 เครื่องอัดขึ้นรูปด้วยระบบไฮดรอลิกส์ เป็นเครื่อง

อัดขึ ้นรูปชิ ้นงานต่างๆตามแบบแม่พิมพ์ แรงดันที ่ 700 
ปอนด์ต่อตารางนิ้วใช้เวลาขึ้นรูป 20 วินาที 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.3.1 การออกแบบตารางทดลองการขึ ้นรูปกระถาง
ต้นไม้ 

4.3.2 การดำเนินการขึ้นรูปกระถางต้นไม้ 
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4.3.3 ผลการทดลองการขึ้นรูปกระถางต้นไม้ 
4.3.4 ผลการทดลองปลูกและรดน้ำ 
4.3.5 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกระถางต้นไม้จากขุย

มะพร้าวด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปโดยแบ่งอัตราส่วนผสมระหวา่ง 
อ ัตราส ่วนข ุยมะพร ้าว  100, 150 และ  200 กร ัม กับ 
อัตราส่วนของวัสดุประสาน 100, 150 และ 200 กรัม รวม
เป็น 9 แบบ ตามตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงการทดลองอัตราส่วนผสมของการขึ้นรูป
กระถางต้นไม้ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ 

เวลาในการขึ้นรูปกระถางต้นไม้ 
อัตราส่วน 

ขุยมะพร้าว (g) 
อัตราส่วนของวัสดุประสาน (g) 

100 150 200 
100 100:100 100:150 100:200 
150 150:100 150:150 150:200 
200 200:100 200:150 200:200 

 
5. ผลการวิจัย  

การทดลองการขึ้นรูปกระถางต้นไม้ตามอัตราส่วนผสม
ต่างๆทำการทดลองซ้ำกัน 3 ครั้ง โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 
3 ท่าน ประเมินผล  ด้านรูปทรงและความสมบูรณ์ได้ผลตาม
ตารางที ่2 ดังนี ้

 
ตารางที่ 2 แสดงการทดลองการขึ้นรูปกระถางต้นไม้ 

อัตราส่วนผสม 
ขุยมะพร้าว (g) 

ต่อ วัสดุ
ประสาน (g) 

เวลาในการขึ้นรูปกระถาง 20 วินาท ี
รูปทรง ความสมบูรณ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

100 : 100   /  / 
100 : 150    /  / 
100 : 200   /  /  
150 : 100    /  / 
150 : 150    /  / 
150 : 200   /  /  
200 : 100    /  / 
200 : 150    /  / 
200 : 200    /  / 

 
จากตารางที ่ 2 การขึ ้นรูปกระถางต้นไม้ขุยมะพร้าว 

พบว่า อัตราส่วนขุยมะพร้าวที่สมบูรณ์คือ อัตราส่วนขุย
มะพร้าว 100 กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม และ อัตรา
ส่วนขุยมะพร้าว 150 กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม 

หลังจากได้กระถางต้นไม้ขุยมะพร้าวแล้ว เลือกใช้
อัตราส่วนขุยมะพร้าว 100 กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม 

เพราะมีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าอัตราส่วนขุยมะพร้าว 150 
กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม นำไปทดลองลองใช้งานจริง
โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นชาวบ้านผู้ใช้งานจำนวน 20 รายราย
ละ 10 กระถาง ระยะเวลาการใช้งาน 3 เดือน และให้
ผู้ใช้งานประเมินคุณสมบัติด้านกายภาพกับด้านการใช้งาน
ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีผลการใช้งาน ดังตารางที่ 3 และ 
ตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่3 แสดงการประเมินทางกายภาพ 

รายะเอียด   �̅� S.D. แปล
ความ 

1 ความแข็งแรงของ
กระถางต้นไม้ 

3.8 0.44 ดี 

2 ความเหมาะสมของ
วัสด ุ

4.2 0.44 ดี 

3 ความเหมาะสมของ
น้ำหนักกระถางต้นไม้ 

4.6 0.54 ดี 

4 ความเหมาะสมของ
กระถางต้นไม้ 

4.0 0.00 ดี 

รวม 4.15 0.78 ดี 
 

จากตารางที่ 3 แสดงการประเมินทางกายภาพ ทั้ง 5 
ด้านพบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
ตารางที ่4 แสดงการประเมินด้านการใช้งาน 

รายละเอียด   �̅� S.D. แปล
ความ 

1 ความเหมาะสมของ
กระถางสำหร ับปลูก
ต้นไม้ 

4.0 0.00 ดี 

2 ความเหมาะสมของ
กระถางสำหรับรดน้ำ
ต้นไม้ 

3.2 0.44 ปาน
กลาง 

3 ความเหมาะสมของ
กระถางสำหรับการเก็บ
ความช ื ้ นหล ั ง รดน้ ำ
ต้นไม้ 

5.0 0.00 ดี 

4 ความเหมาะสมของ
กระถางสำหร ับการ
ระบายน้ำออก 

4.6 0.54 ดี 

รวม 4.20 0.53 ดี 
 

จากตารางที่ 4 การประเมินด้านการใช้งาน พบว่าความ
เหมาะสมของกระถางสำหรับการเก็บความชื้นหลังรดน้ำ
ต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 ส่วนข้อท่ีประเมินไว้ต่ำสดุคอื 
ความเหมาะสมของกระถางสำหรับรดน้ำต้นไม้  มีค่าเฉลี่ย 
3.2 
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5.1 ผลการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
การวิเคราะห์ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม รายได้และวิเคราะห์

หาจุดคุ้มทุน จากการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว
โดยพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนหน่วยที่ทำการผลิต 

5.1.1 ราคาขายกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว ใบละ 5 
บาท 

5.1.2 ต้นทุนคงที่ แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป 2,500 บาท 
5.1.3 ต้นทุนผันแปร มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.3.1 อัดขึ้นรูปกระถางใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 Hp 
5.1.3.2 สูตรคำนวณ 0.746 X 1.5 ได้กำลังไฟฟ้า 

เท่ากับ 1.119 กิโลวัตต ์
5.1.3.3 คิดค่าไฟฟ้ายูนิตละ 3 บาท ต้องจ่ายค่าไฟ

ช่ัวโมงละ 3.357 บาท 
5.1.4.4 ค่าไฟในการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จำนวน 

1 คน ค่าแรง 300 บาท/วัน 8 ชั่วโมง คิดเป็น 480 นาที ใช้
เวลาอัดขึ้นรูปต่อคน 3 นาทีต่อก้อน (480/300 เท่ากับ 1.6 
นาที ฉะนั้นต้นทุนแปรผันต่อหน่วยคิดเป็น 3/1.6 เท่ากับ 
1.875 คิดเป็นใบละ 1.875 บาท) 

 
5.2 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
สูตร    N=F/P-V 
สูตร จดุคุ้มทุน (หน่วย) = ต้นทุนคงที่/(ราคาขายต่อหน่วย – 
ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย)      

 
  จุดคุ้มทุน = 2,500/5-1.875 
     = 800 ใบ 
ดังนั้นต้องอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 800 ใบ 
จึงจะคุ้มทุน 
  
5.3 จุดคุ้มทุนบวกกับกำไรที่ต้องการ = (ค่าใช้จ่ายคงที่ + กำไร
ที่ต้องการ)/(ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย [5] 

ต้นทุนคงที่      2,500 บาท 
ต้นทุนผันแปร  1.875 บาท 
จุดคุ้มทุน          800 ใบ 

ต้องการมีกำไร 10,000 บาท/ด ต้องขายกี่ใบ 
= 2,500+10,000/5-1.875   

  = 12,500/3.125 = 4,000 ใบ  
4,000/30 = 133 ใบ/วัน   
เวลาอัดขึ้นรูปต่อคน 3 นาทีต่อก้อน = 480/3 นาทีต่อก้อน   
160 ก้อน/วัน (กำลังการผลิต)  
หากต้องการกำไร 10,000 บาท/เดือน ต้องผลิตกระถางขุย
มะพร้าว 133 ใบ/วัน (ไม่เกินกำลังการผลิต) 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
6.1 การทดลองวิธ ีการอัดขึ ้นร ูปกระถางต้นไม้จากขุย
มะพร้าวพบว่า อัตราส่วน ขุยมะพร้าว 100 กรัม ต่อ ตัว
ประสาน 200 กรัม แรงดันท่ี 700 ปอนด์ต่อตารางนิ้วใช้เวลา
ขึ้นรูป 20 วินาที มีต้นทุนการผลิตน้อยและมีความแข็งแรง
และรูปทรงสมบูรณ์เหมาะกับการใช้งานมากท่ีสุด 
6.2 การประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวโดย
ผู้ใช้งาน พบว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านกายภาพและด้าน
การใช้งาน โดย การประเมินทางด้านกายภาพ ทั้ง 5 ด้าน
พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการ
ประเมินด้านการใช้งาน พบว่าความเหมาะสมของกระถาง
สำหรับการเก็บความช้ืนหลังรดน้ำต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 5 ส่วนข้อที่ประเมินไว้ต่ำสุดคือ ความเหมาะสมของ
กระถางสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย 3.2 
6.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่อการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
โดยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อหน่วยที่ทำการผลิต 
ต้องอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 800 ใบ จึงจะ
คุ ้มทุน หากต้องการกำไร 10,000 บาท/เดือน ต้องผลิต
กระถาง ขุยมะพร้าว 133 ใบ/วัน    

  
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 หาวัสดุที่ย่อยสลายได้เองชนิดอื่นๆที่สามารถใช้ในการขึ้น
รูปกระถางต้นไม้ อาทิเช่น ผักตบชวาหรือกากอ้อย เป็นต้น 
7.2 หาวัสดุตัวประสานชนิดอื่นๆที่มีผลต่อความแข็งแรงใน
การขึ้นรูป 
7.3 หาการตลาดส่งเสริมรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน   
7.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าดีไซน์ 
นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความคาดหวังในดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การดํานินการวิจัยในดานการวิเคราะหความคาดหวังของ
ผูบริโภคในดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เริ่มจากการรวบรวมขอมูลความคาดหวังของลูกคา โดยใช
แบบสํารวจเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาจํานวน 400 ราย และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความ
คาดหวังของลูกคา เมื่อไดความคาดหวังดานบรรจุภัณฑของลูกคาแลวนํามาวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุด โดยใชการกระจาย
หนาที่เชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิเคราะหจะเปนการวิเคราะหระหวางความคาดหวังของลูกคากับคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ ซ่ึง
คุณลักษณะชองบรรจุภัณฑรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูขายมังคุดผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ผลจากการวิจัย พบวาความคาดหวังในดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูบริโภคมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุด 7 ปจจัย ไดแกความสะดวกตอการเคลื่อนยาย รองลงมาคือ การปองกันการกระแทกทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถสรางอรรถประโยชนไดดี  มีความทันสมัย มีการรับรองมาตรฐาน บรรจุภัณฑตองไมเกิดการชํารุดเสียหาย 
และการทําหนาที่รักษาคุณภาพของบรรจุภัณฑไดดี ตามลําดับ และจากการวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสบรรจุภัณฑ พบวาบรรจุภัณฑภายในจะตองสามารถรักษาคุณภาพได ซึ่งปจจัยที่สงผลถึงคุณภาพของมังคุดใน
การขนสงคือ การกดทับ การสั่นสะเทือน และการระบายอากาศ และบรรจุภัณฑภายนอกจะตองสะดวกตอการขนยายและ
งายตอการขนสง 

 
คําสําคัญ : บรรจุภัณฑ, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, มังคุด 

Abstract 
The purpose of this research was to analyze the expectations of fruit packaging for E -  Commerce 

and  analyze the packaging of mangosteens for E -  Commerce.  The analysis of consumer expectations in 
packaging begin with the collected of customer expectations by using questionnaire to collected data 
from a sample of 400 customers. And using the data to analyze customer expectations. After that 
analyzed for the mangosteens packaging by using the Quality Function Deployment (QFD) in between the 
expectations of customers and the characteristics of the package which the feature of the package is 
collecting data from farmers who sell mangosteens through E - Commerce channels 

Research results found that the expectations of fruit packaging for E – Commerce. The consumers 
have the highest expectations in 7 factors which are convenience to move, protection from both internal 
and external shock, able to build good utility, be modern, having standard certification, packaging must 
not be damaged and responsible for maintaining the quality of the packaging respectively. And from the 
analysis of the packaging of mangosteens for E - Commerce packaging found that the internal packaging 
must be able to maintain quality. The factors that affect the quality of the mangosteen in transportation 
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are the vibration, suppression and ventilation. And the external packaging must be convenient to 
transport and easy to move. 

 
Keywords : Packaging, E-Commerce, Mangosteen 
 

1.บทนํา 
ปจจุบันในยุคไทยแลนด 4.0 การเขาถึงขอมูลขาวสาร 

และการคาขายเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
การดําเนินการในดานการตลาดใหความสนใจในการขาย
ผานทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส มากขึ้น ซึ่งในปจจุบัน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนชองทางการซื้อ
ขายที่ไดรับความสนใจจากผูบริโภคเปนอยางมาก ในการ
รวบรวมขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณชาวสวนมังคุดใน
จังหวัดจันทบุรี พบวา ชาวสวนมีความสนใจในการคาขาย
ผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น และไดรับ
การตอบรับจากผูบริโภคในเรื่องปญหาคุณภาพของมังคุดซ่ึง
เกิดข้ึนระหวางการขนสงผลผลิต เนื่องจากการขายผานทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสชาวสวนจะตองดําเนินการสงสินคา
ใหแกผูบริโภคดวยตนเอง ไมไดสงผานทางพอคาคนกลาง 
หรือผูรวบรวมสินคาที่มีระบบจัดการคุณภาพสินคา เชน 
หองเย็น แตชาวสวนตองสงสินคาผานทางไปรษณีย ดังนั้น
จึงจําเปนจะตองมีบรรจุภัณฑที่รองรับและสามารถรักษา
ระดับคุณภาพของสินคาตั้งแตตนทาง จนไปถึงผูบริโภคได 

จากที่มาและความสําคัญของประเด็นปญหาดังกลาว 
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวิเคราะหความคาดหวัง
ดานบรรจุภัณฑผลไมของผูบริโภค และนําผลการวิเคราะห
มาบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
หากมีนวัตกรรมที่สามารถชวยในการรักษาคุณภาพของ
มังคุดใหตรงตามความคาดหวังของผูบริโภคได ผูบริโภคจะ
ใหการตอบรับและส่ังซื้อผลผลิตจากชองทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากข้ึน จึงเปนการเพิ่มโอกาสและอํานาจ
ในการแขงขันของชาวสวนมังคุดในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปน
การสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีอีกทางหน่ึง 
 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อวิเคราะหความคาดหวังในดานบรรจุภัณฑของผลไม
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
2.2 เพื่อวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 

3.วิธีการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในดานการวิเคราะหความคาดหวัง

ของผูบริโภคในดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส เริ่มจากการรวบรวมขอมูลความคาดหวังของ
ลูกคา โดยจะรวบรวมจากกลุมตัวอยางลูกคาที่สั่งซื้อสินคา
ผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใชแบบสํารวจเปน
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ซ่ึงแบบสํารวจนี้จะสราง
รวมกับชาวสวนกลุมตัวอยาง และตัวแทนจากผูที่เคยส่ัง
มังคุดผานทางอิเล็กทรอนิกสจากชาวสวน สังเคราะหออกมา
เปนขอคําถามในแบบสํารวจ แลวนําแบบสํารวจไปใชสํารวจ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาจํานวน 400 ราย และนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหความคาดหวังของลูกคา  

เม่ือไดความคาดหวังดานบรรจุภัณฑของลูกคาแลวนํามา
วิเคราะหบรรจุภัณฑ โดยใชเครื่องมือ Quality Function 
Deployment (QFD) [1][2] ในการวิเคราะห ตามขั้นตอน
ตอไปน้ี 1. ระบุความต องการของลูกค า (Voice of 
Customer) หรือคุณภาพที่ ลูกคาต องการ (Required 
Quality) 2. ประเมินระดับความสําคัญของความตองการ
ของลูกคาแตละขอ 3. เปรียบเทียบสินคาของบริษัทกับสิน  
คาของคู แขงจากมุมมองของลูกคา 4. ประเมินจุดออน           
จุดแข็งของตนเองและคูแขงแลวกรอกลงในชองทางขวามือ
ของบานคุณภาพแยกตามความตองการของลูกคาแตละขอ                 
5. ระบุขอกําหนดทางเทคนิค (Technical characteristics) 
หรือองคประกอบคุณภาพ (Quality Element) ที่จะ
ตอบสนองความตองการของลูกคาแตละขอ (Hows) ลงใน  
ชองด านบนของบานคุณภาพ 6. แสดงคาความสัมพันธ  
ระหวางขอกําหนดทางเทคนิคแตละขอไวที่สวนหลังคาของ 
บานคุณภาพ [3] 7. หาคาความสัมพันธระหวางความตอง
การของลูกคา และข อกําหนดทางเทคนิคแต ละขอลง
ในแมทริกซ ความ สัมพันธ ตรงส วนกลางของตัวบ  าน               
8. ใหคะแนนความสําคัญ 9. กําหนดระดับความสําคัญของข
อกําหนดทางเทคนิคแตละขอ โดยมีการพิจารณาจากระดับ
ความสําคัญของความต องการของลูกค า 10. ระบุ                   
ข อ กําหนดทางเทคนิคที่ จะ นํา ไปใชในการออกแบบ                 
บรรจุภัณฑ  
 

4. ผลการวจิยั 
4.1 ความคาดหวังในดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จากการศึกษาขอมูลดานปจจัยเก่ียวกับความคาดหวัง
ของลูกคาพบวา สามารถแบงออกไดเปน 3 ดาน [4]  
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1. ดานรูปลักษณ ประกอบดวย การสรางความนาสนใจ
ดึงดูดผูบริโภค การสรางอรรถประโยชนไดดี ความเหมาะสม
กับการบรรจุภัณฑและหีบหอ และมีความทันสมัย 

2. ดานบรรจุภัณฑ ประกอบดวย การทําหนาที่รักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑไดดี การปองกันการกระแทกทั้ง
ภายในและภายนอก รองรับนาหนักไดดี และมีการรับรองได
มาตรฐาน 

3. ดานการปองกันผลิตภัณฑ ประกอบดวย บรรจุภัณฑ
จะตองไมเกิดความชํารุดและเสียหายไดงาย การเก็บรักษา

คุณภาพของผลิตภัณฑไดดี สามารถปกปองสินคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกตอการเคล่ือนยาย 

เม่ือนําปจจัยดังกลาวไปรวบรวมขอมูลจากผูบริโภค เพื่อ
วิเคราะหความคาดหวังดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดผลดังตารางที่ 1 และสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยความคาดหวังดานบรรจุ
ภัณฑของผูบริโภคที่มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด เพื่อ
นําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดได ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหความคาดหวังดานบรรจุภัณฑของผลไม 

ปจจัยความคาดหวังของผูบริโภค 
n=400 ระดับความคาดหวัง 

ของลูกคา 
ลําดับ ܠത S.D. 

1.ดานรูปลักษณ 
  (1) สรางความนาสนใจดึงดูดผูบริโภค 

4.48 
4.35 

0.84 
1.19 

มากที่สุด 
มาก 

3 
3 

  (2) สรางอรรถประโยชนไดดี 4.57 0.84 มากที่สุด 1 
  (3) เหมาะกับการบรรจุภัณฑและหีบหอ 4.44 1.23 มาก 2 
  (4) มีความทันสมัย 4.57 0.84 มากที่สุด 1 
2. ดานบรรจุภัณฑ 
  (1) มีการทําหนาที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไดดี 

4.54 
4.53 

0.64 
1.03 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

2 
3 

  (2) มีการปองกันการกระแทกทั้งภายในและภายนอก 4.60 0.78 มากที่สุด 1 
  (3) รองรับนาหนักไดด ี 4.47 1.04 มาก 4 
  (4) มีการรับรองไดมาตรฐาน 4.57 0.85 มากที่สุด 2 
3. ดานการปองกันผลิตภัณฑ 
  (1) บรรจุภัณฑจะตองไมเกิดความชํารุดและเสียหายได
งาย 

4.59 
4.55 

0.62 
1.00 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
3 

  (2) มีการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไดดี 4.62 0.79 มากที่สุด 2 
  (3) ปกปองสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.62 0.79 มาก 2 
  (4) สะดวกตอการเคลื่อนยาย 4.75 0.62 มากที่สุด 1 

ภาพรวม 4.54 0.62 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 2 แสดงปจจัยที่ความสําคัญในการวิเคราะหบรรจุภัณฑ 

ปจจัย ความตองการ คาความคาดหวัง 

ปจจัยโดยรวมของ
บรรจุภัณฑ 

ดานรูปลักษณ 
- สามารถสรางอรรถประโยชนไดดี 4.57 
- มีความทันสมัย 4.57 

ดานบรรจุภัณฑ 

- มีการทํ าหน าที่ รักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑไดดี 

4.53 

- มีการปองกันการกระแทกทั้งภายนอก
และภายใน 

4.60 

- มีการรับรองมาตรฐาน 4.57 

ดานการปองกัน
ผลิตภัณฑ 

- บรรจุภัณฑจะตองไมเกิดความชํารุด
เสียหายไดงาย 

4.55 

- สะดวกตอการเคลื่อนยาย 4.75 
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จากระดับ ความสําคัญแตละป จจัยที่มี ผลตอการ
วิเคราะหบรรจุภัณฑ ปจจัยที่มีคะแนนสูงที่สุดคือสะดวกตอ
การเคลื่อนยาย รองลงมาคือ มีการปองกันการกระแทกทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถสรางอรรถประโยชนไดดี       
มีความทันสมัย มีการรับรองมาตรฐาน บรรจุภัณฑตองไม
เกิดการชํารุดเสียหาย และการทําหนาที่รักษาคุณภาพของ
บรรจุภัณฑไดดี ตามลําดับ 

4.2 การวิเคราะหวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การวิเคราะหใชการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ Quality 
Function Deployment (QFD) ที่เปนการนําเอาความ
ตองการของผูบริโภคมาเปนขอกําหนดการในวิเคราะหบรรจุ
ภัณฑ ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 1 

 
 

 

คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ 

ปจจัยสําคัญที่มีตอความพึงพอใจ ราคา วัสดุ ขนาด/ปริมาณ 

ดา
นบ

รร
จุภั

ณ
ฑ

 

สรางอรรถประโยชนไดดี    
มีความทันสมัย    
มีการทําหนาที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไดด ี    
มีการปองกันการกระแทกทั้งภายนอกและภายใน    

มีการรับรองไดมาตรฐาน    

บรรจุภัณฑจะตองไมเกิดความชํารุดเสียหายได
งาย 

   

สะดวกตอการเคลื่อนยาย    

เปาหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ 
- รักษาคุณภาพไดดี 
- สะดวกตอการเคลื่อนยาย 

แทนดวยความสัมพันธมาก   แทนดวยความสัมพันธปานกลาง     แทนดวยความสัมพันธนอย 
 

รูปที่ 1 แสดงการวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

จากการวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะหจากการรวบรวมขอมูล
ความคาดหวังของผูบริโภค กับคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ 
ซึ่งคุณลักษณะชองบรรจุภัณฑรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร
ผูขายมังคุดผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา วัสดุที่
ใชตองสรางอรรถประโยชนไดดี ชนาดและปริมาณจะตอง
สอดคลองกับการเคลื่อนยายที่สะดวกและทําหนาที่รักษา
คุณภาพของสินคาไดดี ซึ่งขนาดที่เหมาะสมตอการจําหนาย
มังคุดผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ 5 กิโลกรัมตอกลอง 
สามารถสรุปไดวาบรรจุภัณฑตองรักษาคุณภาพไดดีและ
สะดวกตอการขนยาย 

เม่ือนําบรรจุภัณฑในปจจุบันที่เกษตกรใชมาวิเคราะห
พบวาในดานการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ คือบรรจุ
ภัณฑภายใน ปจจัยที่สงผลถึงคุณภาพของมังคุดในการขนสง
คือ การกดทับ การสั่นสะเทือน และการระบายอากาศ 

แตปจจุบันเกษตรกรกลุมตัวอยางไดปองกันในดานของการ
ระบายอากาศเทานั้น และในดานสะดวกตอการขนยาย 
ปจจุบันเกษตรใชกลองรูปทรงส่ีเหลี่ยมซ่ึงสะดวกตอการ
ขนสงแตไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย กลาวคือควรเพิ่มหูห้ิว
ของกลองบรรจุภัณฑเพื่อใหผูบริโภคขนยายไดสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 
 

5. สรุปผลการวจิยั 
จากการวิเคราะหความคาดหวังในดานบรรจุภัณฑของ

ผลไมสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวาผูบริโภคมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุด 7 ปจจัย ไดแกความสะดวกตอ
การเคลื่อนยาย รองลงมาคือ การปองกันการกระแทกทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถสรางอรรถประโยชนได ดี           
มีความทันสมัย มีการรับรองมาตรฐาน บรรจุภัณฑตองไม
เกิดการชํารุดเสียหาย และการทําหนาที่รักษาคุณภาพของ
บรรจุภัณฑไดดี ตามลําดับ และจากการวิเคราะหบรรจุภัณฑ
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ของมังคุดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบรรจุภัณฑ พบวา
บรรจุภัณฑภายในจะตองสามารถรักษาคุณภาพได ซึ่งปจจัย
ที่สงผลถึงคุณภาพของมังคุดในการขนสงคือ การกดทับ การ
สั่นสะ เทือน และการระบายอากาศ และบรรจุ ภัณฑ
ภายนอกจะตองสะดวกตอการขนยายและงายตอการขนสง
คือ มีรูปทรงส่ีเหลี่ยม มีความแข็งแรง และมีหูห้ิวเพื่องายตอ
การขนยายของผูบริโภค 
 

กิตกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีสําเร็จลงไดดวยดีเน่ืองจากไดรับทุนอุดหนุน

จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและดวย
ความรวมมือของคณะผู วิ จัยทุกทาน รวมถึงไดรับการ
สนับสนุนเปนอยางดีจากสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดย่อ 

อุตสาหกรรมถ่านอัดแท่งไร้ควันแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล ผลิตถ่านอัดแท่งถ่านไร้ควัน โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ 
กะลามะพร้าว และ เศษไม้ยางพารา ส่งขายให้กับลูกค้าร้านอาหาร ร้านปิ้งย่าง ร้านหมูกระทะ ร้านขายสินค้า 20 บาท และ
อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย   ในปี 2558 เป็นต้นมาธุรกิจมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 20-30% แต่ส่งผลให้เกิดปัญหาผลิตสินค้า
ส่งให้ลูกค้าไม่ทัน ทำให้ลูกค้าเดิมๆบางส่วนหายไป บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลิต
สินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน และ
เตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน หลังดำเนินการวิจัย พบว่าอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 
22% เพิ่มยอดขายสินค้าได้ 10% คิดเป็นมูลค่าเงินที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาทต่อเดือน อีกทั้ง พนักงานเข้าออกน้อยลงส่งผลให้
การดำเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 
คำสำคัญ : ถ่านอัดแท่งไร้ควัน, ประสิทธิภาพการผลิต, การพัฒนากำลังคน, กำลังการผลิต 
 

Abstract 
One of the smokeless charcoal briquettes industry in Satun province produces smokeless 

charcoal briquette charcoal by using the main raw materials such as coconut shell and rubber wood chips  
which sold to restaurants, grilling shops, pan pork shops, 20 baht shops, and various industries in Thailand. 
Since 2015, the customers increased around 20-30% but it affected to the problem of production process 
that lead to some of customers disappeared . Therefore, the company set up a policy to develop and 
improve the production efficiency in order to produce products in line with customer needs including the 
goal of developing manpower to be effective for work and prepare the safety for the employees. After 
the research was conducted, we found that the industry can increase production capacity by 22%, 
increase sales growth by 10%. It can be not only added as a value of 100,000 baht per month but also 
turnover rate is decrease that related to a more efficient of business operation. 

 
Keywords : The smokeless charcoal, Production efficiency, Developing manpower, Production capacity 
 
1. ที่มาและความสำคัญ 

อุตสาหกรรมถ่านอัดแท่งไร้ควันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสตูล 
เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี เดิมทำการผลิตเตาเผาถ่าน
ขาย และพัฒนาเป็นถ่านอัดแท่งไร้ควันเมื่อปี พ.ศ. 2557 ใช้
วัตถุดิบหลักคือ กะลามะพร้าว และเศษไม้ยางพารา ผลิต

ถ่านอัดแท่งไร้ควันส่งขายให้ลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก ธุรกิจ
ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันด้วยการบริหารงานของผู้บริหารรุ่น
ใหม่  ที่ ต้องการพัฒนาธุรกิจให้มี มาตรฐาน  [3] สำนัก
เทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ถ่านอัด
แท่งหรือก้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ
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กันมาก เพราะปัจจุบันพ่อค้า แม่ค้า แม่บ้าน ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร นิยมใช้ถ่านอัดแท่งในการประกอบอาหาร 
เนื่องจากใช้สะดวกไม่มีควัน และเผาไหม้ได้นาน แต่ส่วน
ใหญ่ถ่านอัดแท่งยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้แก่ มี
ลักษณะเปราะ มีความช้ืน เมื่อตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ทำให้
เกิดเช้ือรา จุดติดยาก ระยะเวลาเผาไหม้สั้น และมีควัน 
ปัจจุบันมาตรฐานด้านการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันของบริษัท
ฯใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช .) ซึ่ งยั งไม่ทำให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ผู้บริหารมีเป้าหมายให้คุณภาพการ
ผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ 
ISO9000 และระบบ GMP รวมถึงมีแผนธุรกิจขององค์กรที่
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต มี
นโยบายด้านคุณภาพที่ชัดเจน คือ รักษาลูกค้าให้มากที่สุด 
คงคุณภาพของสินค้า เน้นผลิตสินค้าที่มั่นใจว่ามีคุณภาพ อีก
ทั้งมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งไร้ควัน
จากเศษไม้ยางพาราให้มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากวัสดุหา
ซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังพบว่า การผลิตถ่านอัด
แท่งไร้ควันจากเศษไม้ยางพารายังมีต้นทุนสูง แต่ความ
ต้องการของลูกค้ายังมีมาก ลูกค้าหลักคือลูกค้าในพื้นที่  
ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ ร้านขายสินค้า 20 บาท 
และลูกค้ารองคือบริษัทต่างๆในพื้นที่ภาคกลาง ปัจจุบันมี
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20-30 ส่งผลให้เกิดปัญหาผลิต
สินค้าไม่ทันตามความต้องการ ทำให้ลูกค้าเดิมๆบางราย
หายไป อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็ยังพร้อมต่อการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการลงทุน
สร้างเตาอบใหม่ พบว่าเตาอบใหม่สามารถลดพลังงาน
เช้ือเพลิงได้  20% ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนา 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้ งในด้านการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักร การพัฒนา
กระบวนการผลิต รวมถึงอาคารสถานประกอบการให้ดีขึ้น 
รวมถึงการพัฒนากำลั งคนให้มีประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมทางด้านความ
ปลอดภัยให้กับพนักงาน เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
คนในองค์กรเป็นหลัก  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเบื้องต้นพบว่าในช่วง
เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2561 บริษัทมีพนักงานเข้า
ออกค่อนข้างบ่อย ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิต คือ ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า 
อีกทั้งกระบวนการผลิตมีความเสี่ยงสูง พนักงานไม่มีอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัย และบริษัทยังไม่มีแผนการดำเนินงาน
ที่ ชัดเจน แต่ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ดำเนินงานและพร้อมจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ทีมวิจัยได้ร่วมกันปรับปรุงระบบการทำงานด้านการลดความ

สูญ เสียที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งพัฒนา
กำลังคนด้วยการวิเคราะห์ค่างานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
สามารถส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า และเป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และระบบการดำเนินงาน
ของอุตสาหกรรมถ่านอัดแท่งไร้ควัน 
2.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติที่ของอุตสาหกรรมถ่าน
อัดแท่งไร้ควัน 
 
3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน  ตั้ งแต่
กระบวนการรับวัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
พร้อมส่งขายให้ลูกค้า 
3.2 ศึกษาระบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมถ่านอัดแท่ง
ไร้ควัน 
3.3 วิเคราะห์ความสูญเสยีที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตทั้ง
ระบบเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
3.4 ดำเนินการให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ค่างาน การ
ทำงานให้ปลอดภัย และการจัดทำ Job Description เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
3.5 วิเคราะห์กำลังการผลิต และยอดขายสินค้าที่เพิม่สูงขึ้น 
3.6 สรุปผลการศึกษาและเสนอข้อเสนอแนะ 
 
4. ผลการวิจัย 

จากการดำเนิ น งานวิจั ย  พบว่าบริษั ท  มี ผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการเข้าออกของพนักงานที่
ลดลง ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ปริมาณของเสียลดลง 
และบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทันตามความ
ต้องการได้มากข้ึน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1 กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน 

จากการศึกษากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน 
พบว่าอุตสาหกรรมมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 

1) นำวัตถุดิบ (กะลามะพร้าว และเศษถ่านไม้
ยางพารา) เข้าเครื่องบด 

2) บดวัตถุดิบให้ละเอียด 
3) ผสม เศษวัตถุดิ บที่ บ ดแล้ วกับแป้ งมั นตาม

อัตราส่วน 
4) รีด เป็นก้อนด้วยเครื่องรีด  ขนาด เส้นผ่ าน

ศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร และ 45 มิลลิเมตร 
5) นำเข้าเตาอบเผาที่ อุณหภูมิ  120-130 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24-32 ช่ัวโมง  
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6) บรรจุถุง และกระสอบขนาด 20 กิโลกรัม พร้อม
ส่งขายให้ลูกค้า 
 

 
 

รูปที ่1 แสดงกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน 
 
4.2 ระบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมถ่านอัดแท่งไร้
ควัน  

โดยแบ่งการศึกษาระบบการดำเนินงาน เป็นด้านต่างๆ 
ดังนี ้

1) การบริหารจัดการ 
 1.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 1.2 เป้าหมายและทิศทางขององค์กร 

- เป้าหมายระยะสั้น พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตเพื่อลดต้นทุน และลดของเสีย 

- เป้ าหมายระยะกลาง พัฒนาคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ถ่านอัดแท่งไร้ควันจากเศษไม้
ยางพาราให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
- เป้าหมายระยะยาว เป็นผู้นำด้านถ่านอัดแท่งไร้
ควันในภาคใต้ 

 2) การตลาดและการขาย 
2.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ถ่านอัดแท่งไร้ควันจาก

กะลามะพร้าว และถ่านอัดแท่งไร้ควันจากเศษไม้
ยางพารา ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร และ 
45 มิลลิเมตร มีฐานลูกค้าดังน้ี 

- ลูกค้าหลัก ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ 
ร้านหลานตาชู และร้านขายสินค้า 20 บาท 

- ลูกค้ารอง ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 
และ สหฟาร์ม  

- ส่งต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลี เดนมาร์ก 
 2.2เป้าหมายทางการตลาด 

- สร้างการรับรู้ตราสินค้าให้ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ 

- กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจัด
จำหน่ายภายในประเทศ 

   - ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ 
 3) การบริหารบุคลากร 
         3.1 จำนวนพนักงานและเวลาทำงาน  

- เจ้าของกิจการ 2 คน และพนักงานทั้งหมด 16 
คน เป็นพนักงานแบบรายเดือน 3 คน และแบบ
รายวัน 13 คน เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. มี
การจ่ายค่าล่วงเวลากรณีต้องทำงานนอกเวลา
งาน 

         3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีการฝึกอบรมคนงานก่อนเริ่มงาน แต่ไม่เคยมีการ

ฝึกอบรมคนงานด้านความปลอดภัย และแรงจูงใจ
ในการทำงาน ส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2 ครั้ง
ต่อปีเนื่องจากการทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 
และพนักงานไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

 
4.3 การพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร 
 1) ให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำ 
Job Analysis (JD) เพื่ อให้สถานประกอบการสามารถ
จัดสรรคนให้เหมาะกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และมีจำนวนพนักงานรายวันลดลงจากเดิม 13 คน เหลือ
เพียง 12 คน       ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และ
สามารถลดต้นทุนค่าแรงงานได้ 7,500 บาท ต่อเดือน 
 2) ให้ความรู้ด้ านความปลอดภัยในการทำงานกับ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง  
     3) การใช้ Digital Marketing และ Social Media เพื่อ
การเพิ่มยอดขายในยุค 4.0 
 4) ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมการเช่ือมโยง กับ 
สปป.ลาว และ MOU เพื่อจัดส่งสินค้าสู่ประเทศลาวใน ปี 
2562 
 



 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

78 
 

 

 

 

 
รูปที่ 2 การอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน 

 
4.4 การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
 จากการวิเคราะห์กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน 
จากรูปที่ 1 พบว่ากระบวนการมีความสูญเสียเกิดขึ้น 2 ส่วน
หลัก คือ 
    1) เศษผงวัตถุดิบจากการบดร้อยละ 10 ทีมวิจัยและ
ผู้ประกอบการดำเนินการสร้างอุปกรณ์ครอบป้องกันเศษผง
วัตถุดิบฟุ้ งกระจายออกนอกพื้ นที่ การผลิต  จากการ
ดำเนินงานพบว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของเศษผง
วัตถุดิบในขั้นตอนการบดได้ร้อยละ 5 

 
 

รูปที่ 3 อุปกรณ์ครอบป้องกันเศษผงในข้ันตอนการบด 
  
     2) สินค้าไม่ได้คุณภาพจากขั้นตอนการอัดแท่ง และการ
บรรจุกระสอบร้อยละ 6 ทีมวิจัยได้ดำเนินการให้ความรู้ด้าน
การวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำ Job Analysis (JD) 
เพื่อให้สถานประกอบการสามารถจัดสรรคนให้เหมาะกับ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จัดอบรม 
ดังนี้ 1) ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน 2) กระบวนการ
วิเคราะห์งาน 3) วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งาน 4) 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน 5) แบบการวิเคราะห์งาน 6) 
แบบสอบถามการวิเคราะห์งาน 7) ส่วนประกอบสำคัญของ 
Job Analysis (JD) และ 8) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน 
พบว่าเดิมสถานประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้ 18,000-
19,000 ช้ินต่อวัน หลังจากผ่านการอบรมให้ความรู้  ฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำ Job Analysis 
(JD) แล้วพบว่า ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 22,000-23,000 ช้ิน
ต่อวัน คิดเป็นปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22 สินค้ามี
คุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้ของเสียลดลง ร้อยละ 3 
 

 
 

รูปที่ 4 ถ่านอัดแท่งไร้ควันที่มีคุณภาพ 
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 3) ให้ความรู้ด้ านความปลอดภัยในการทำงานกับ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ได้แก่ ถุงมือ แว่นตา 
และรองเท้านิรภัยทุกครั้งขณะปฏบิัติงาน สามารถลดจำนวน
อุบัติเหตุแหลือเพียง 1 ครั้งต่อป ี
 4) มีช่องทางการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่ายอดขาย 
โดยการปรับปรุง Page และสร้าง Line@ พบว่าสถาน
ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 100,000 
บาท  
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงจำนวนลูกค้าท่ีเพิ่มขึน้ ปี พ.ศ.2558-2561 
 
 

จากการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต 
พบว่าหลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยสถานประกอบการสามารถเพ่ิมกำลัง
การผลิตได้ ร้อยละ 22 และเพ่ิมยอดขายสินค้าได้
ร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าเงินที่เพ่ิมข้ึน 100,000 บาท
ต่อเดือน  ส่งผลให้การดำเนินงานของกิจการมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งมีของเสียจากเศษผงวัตถุดิบ
ลดลงร้อยละ 5 และมีจำนวนอุบัติเหตุลดลงเหลือเพียง 1 
ครั้งต่อปี ซึ่งสถานประกอบการมีนโยบายในการดำเนินงาน
โดยให้มีอุบัติเหตุเป็น 0 ในทุกๆปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [2] วิไลวรรณ สิริคุตจตุพร เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
กำลังการผลิต โดยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ กรณีศีกษา 
: อุตสาหกรรมงานเย็บประดับยนต์ ที่ประสบปัญหาการส่ง
มอบไม่ทันตามกำหนด ส่งผลต่อการสูญเสียโอกาสการขาย 
ความสามารถในการสร้างรายได ้รวมทั้ง ความน่าเชื่อถือของ
องค์กรที่ลดลง ผู้ศึกษาได้นำความรู้ในการวางแผนด้วยการ
ออกแบบฟอร์มการวางแผนด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel ที่ ง่ า ย  ส าม ารถค รอบ ค ลุ ม ก ารท ำงาน ได้ ทั้ ง
กระบวนการ และการจัดการฐานข้อมูล เพื่อทำให้ลดเวลา 
และขั้นตอนการทำงาน ทำให้สามารถลดเวลาในการทำงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนได้ 7,120 ช่ัวโมงต่อปี สามารถ
ทราบกำลังการผลิตล่วงหน้าได้ทันที และมีทิศทางการ 
ทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประเมินต้นทุนในการ
ผลิตได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ[1] กีรติยา ลิปิ
วัฒนาการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลการศึกษาพบว่า จำนวน
ของเสียลดลงร้อยละ 1.94 เส้นทางการไหลของผลิตภัณฑ์
ลดลงร้อยละ 57.42 รอบเวลาของกระบวนการผลิตลดลง 
0.23 นาทีต่อขวด ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 639 เป็น 917 
ขวดต่อวัน พนักงานในการผลิตลดลงจาก 9 เป็น 8 คน 
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.7 
เป็น ร้อยละ 80.54 และผลจากการใช้ข้อกำหนด GMP 
พบว่าการแต่งกายของพนักงานอยู่ในข้อกำหนดและมีการ
จัดทำป้ายบ่งช้ีสถานะ การทำงานของหน่วยงาน เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
5.1 ในขั้นตอนการอบแห้ง ยังใช้ระยะเวลาในการอบนาน 
ทำให้สิ้นเปลืองเช้ือเพลิง และระยะเวลาในการรอคอย ควร
ศึกษาเวลามาตรฐานที่ เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสีย
ดังกล่าว 
5.2 ศึกษาแนวทางการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุเพื่อมุ่งสู่
การบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็น 0 ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

กีฬาข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคลช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วน ระบบหัวใจ และหลอดเลือด 
ตลอดจนเป็นการฝึกให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยแยกเป็น 15 สถานี ใน
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อเวลาที่นักกีฬาทำได้ การหมุนตัวได้หรือไม่ได้ การไต่เชือกได้หรือไม่ได้ และ
การเข้าหรือไม่เข้าเส้นชัย ของกลุ่มประชากรทหารใหม่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สังกัดร้อยฝึกท่ี 4 กองพันฝึกที่ 
2 ผลัดที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยการประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุและโลจิสติกส์ คัดเลือกตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบเพียร์สันของตัวแปรอิสระจำนวน 14 ตัวแปรและ
ตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ผลการดำเนินงานพบว่า มีจำนวนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงและสูงมากจำนวน 6 ตัวแปร น้ำหนักมีผล
ต่อเวลาที่นักกีฬาทำได้ เวลาในการวิ่ง 1 ไมล์ มีผลต่อโอกาสในการหมนุตัวและไตเ่ชือกรวมถึงอายุมีผลตอ่การไต่เชือก ณ ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 

 
คำสำคัญ : กีฬาข้ามสิ่งกีดขวาง;การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห;ุการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 
 

Abstract 
Sports across individual obstacles help to increase muscle strength in all parts of the 

cardiovascular system, as well as training for active body movement. The procedure was with greater 
flexibility, divided into 15 stations. The purpose of the study is to know the factors that affect the time the 
athlete can do. Rotatable or not, Climbable the rope or not and entering or not entering the finish line of 
the population center training naval Commander, Training Division 4, Battalion Training 2, 1st of the year 2016 
with the applying multiple and logistic regression analysis the variables that were correlated were selected 
by Pearson's correlation coefficient analysis of 14 independent variables and 4 dependent variables. The 
result was showed that variables relationship highly and very highly there are 6 variables, weight affected 
the time that athletes do, running time of 1 mile affects the chance of rotation and climbable the rope, age 
affects the climbable. Significantly with 0.05 
 
Keywords : Sports across obstacles; Multiple regression analysis; Logistic regression analysis 
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1. บทนำ 
การออกกำลังกายที่กระทำอย่างถูกวิธี ถูกต้องและ

เหมาะสมจะทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่ร่างกาย การออก
กำลังกายที่ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลากหลายด้าน เช่น 
อายุ เพศ สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล การเลือกกิจกรรม
สำหรับการออกกำลังกาย ปริมาณการฝึกของร่างกาย 
เป้าหมายของการออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการออก
กำลังกายเป็นอย่างมาก [1] หลักสูตรข้ามสิ่งกีดขวางมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกความพร้อมของร่างกายในการข้ามสิ่งกีด
ขวางและสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุก
ส่วน ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ตลอดจนเป็นการฝึกให้มี
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว มีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น [2],[3] หลักสูตรข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล 
ประกอบด้วย สถานีจำนวน 15 สถานี คือ สถานีเริ่มต้น ซุง
กระโดดต่ำ ราวเดี่ยว ซุงกระโดดต่ำ ไต่เหล็กผสมซุงทางลาด 
ซุงกระโดดต่ำ กำแพงสูง ซุงกระโดดต่ำ ซุงม้วนตัวต่ำ ซุง
กระโดดต่ำ ซุงกระโดดข้าม 4 ต้น ซุงกระโดดต่ำ ราวนอนคู่ 
ซุงกระโดดต่ำ และไต่เชือก ดังรูปที่ 1  

จากการศึกษา พบว่า ผลการจับเวลาหลังแข่งขันเวลาที่
นักกีฬาทำได้ มีความต่างกัน รวมถึงมีนักกีฬาที่ไม่สามารถ
เข้าเส้นชัย 

I. Abdelrahman, A. [10] ได้ประยุกต์วิธีการถดถอยโล
จิสติกส์ในการวิเคราะห์รูปแบบของมะเร็งชนิดที่สอง พบว่า 
สถานะภาพสมรส ประวัติการเจ็บป่วยของครอบครัว และ
คนที่สูบบุหรี่ มีโอกาสที่จะพบมะเร็งชนิดที่สอง อภิสรารัชต์ 
จิ ร เด ช พ งศ์  แ ล ะ บุ ญ ญ รั ต น์  สั ม พั น ธ์ วัฒ น ชั ย  [4 ] 
ทำการศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ของพรีเซ็นเตอร์ที่มี
ช่ือเสียงในวงการฟุตบอลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬา
ฟุตบอลของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผู้วิจัยจึงนำความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์วิธีการถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Regression 
Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic 
Regression Analysis) ไปประยุกต์ ใช้ เพื่ อประเมินและ
พยากรณ์ปัจจัยของการเล่นกีฬาข้ามสิ่งกีดขวางประเภท
บุคคลจากสภาพร่างกาย ด้วยการทดสอบร่างกาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาของนักกีฬาข้าม
สิ่งกีดขวางประเภทบุคคลและเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักกีฬาข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล ให้กับผู้ที่ทำหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับนักกีฬา 

ขอบเขตในการวิจัย 
1. ประชากร ทหารใหม่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน สังกัดร้อยฝึกที่  4 กองพันฝึกที่  2 ผลัดที่  1 
ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 125 ราย 

2. กลุ่ มตั วอย่ าง ทหารใหม่ ศู นย์ การฝึ กหน่ วย
บัญชาการนาวิกโยธิน สังกัดร้อยฝึกท่ี 4 กองพันฝึกที่ 2 ผลัด
ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 96 ราย 

3. ตัวแปร  
3 .1  ตั วแป รอิ ส ระ  ป ระกอบ ด้ วย  Age, Height 

Weight, Run 1  mile, Pull-ups, BMI, Pushups, Fat, 
Sit-ups, Muscle, Water, Visceral Fat, Metabolism 
และ Bone Mass 

3.2 ตัวแปรตาม เข้าเส้นชัย/ไม่เข้าเส้นชัย ไต่เชือกได้/
ไม่ได้ เวลาที่นักกีฬาทำได้ (Sec.) และหมุนตัวได้/ไม่ได้ 

 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

 รูปที่ 1 สถานีหลักสูตรข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล 
 

2. ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
2.1 การวิ เคราะห์วิธีการถดถอยเชิงพหุ  เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม จำนวน 1 ตัวแปรและตัว
แปรอิสระ มากกว่า 2 ตัวแปร โดยมีความสัมพันธ์อยู่ ใน
รูปแบบเชิงเส้น [5],[6] มีสมการ (1) 
 

1 
2 3 
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5 

6 
8 
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11 

13 
15 

สถานีที่ 
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Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ⋯ + βnXn + ε (1) 
 

โดยที่ Y คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) X คือ ตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) β0 คือ เป็นระยะตัด
แกน Y ค่ าเริ่มต้นของเส้นสมการถดถอย β1 − βn คือ 
สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ตัวที่ 1 ถึง
ตัวที่ n และ e คือ ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม 
2.2 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้สำหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (≥ 1 ตัว) กับตัวแปรตาม และพยากรณ์โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ [7],[8] 

กรณีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว หรือมีตัวแปรอิสระ n ตัว 
จะได้สมการความสัมพันธ์ ระหว่าง X และ Y ดังสมการ (2) 
 

P(Y) =  
eβ0+β1x1+⋯+βnxn

1+eβ0+β1x1+⋯+βnxn
  (2) 

 
P (ไม่เกิดเหตุการณ์) = 1- P(Y) 
 
2.3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แ บ บ เพี ย ร์ สั น  (Pearson) ห ม าย ถึ ง  ก าร วิ เค ร าะ ห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป [9] 
คำนวณจากสมการ (3) 
 

rxy =
N ∑ XY−(∑ X)(Y)

√[N ∑ X2−(∑ X)2][N ∑ Y2−(∑ Y)
2

]

  (3) 

 
โดยที่ rxy เป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธิ์แบบเพียร์สัน   

 ∑ X เป็น ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X) 
∑ Y เป็น ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (Y) 
∑ XY เป็น ผลรวมของข้อมูลที่คูณระหว่างข้อมูลตัวแปรที่ 1 
และ 2  ∑ x2 เป็น ผลรวมของกำลังสองของข้อมูลที่วัดได้
จากตัวแปรตัวที่ 1 ∑ Y2 เป็น ผลรวมของกำลังสองของข้อมูล
ที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 2 และ N เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

เกณฑ์ ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
โดยทั่วไป ดังนี้ [8] 
 0.00-0.19 มีความสมัพันธ์กันในระดับน้อยมาก
หรือไมม่ีความสัมพันธ์ 
 0.20-0.39 มีความสมัพันธ์กันในระดับน้อย 
 0.40-0.59 มีความสมัพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 0.60-0.79 มีความสมัพันธ์กันในระดับสูง 
 0.80-1.00 มีความสมัพันธ์กันในระดับสูงมาก 
 
3. วิธีการดำเนินงาน 

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล สามารถสรุปขั้นตอนได ้ดังนี ้
ตัวแปรอิสระจำนวน 14 ตัวแปร และตัวแปรตามจำนวน 

4 ตัวแปร ตัวแปรตามแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยตัวแปรอิสระแทนด้วยสัญ ลักษณ์  Xi 
(i=1,2,… และ14) ตัวแปรตามแทนด้วยสัญลักษณ์ Yi (i=1,2 
และ 3) ดังนี ้
X1 แทน Age (Year)  X10 แทน Metabolism (BMR) 
X2 แทน Height (cm)  X11 แทน Run 1 mile (Sec.) 
X3 แทน Weight (kg)  X12 แทน Pull-ups (ครั้ง) 
X4 แทน BMI (kg/m2)  X13 แทน Pushups (ครั้ง) 
X5 แทน Fat (%)  X14 แทน Sit-ups (ครั้ง) 
X6 แทน Muscle (kg.)  Y1 แทน เวลาที่นักกีฬาทำได้ (Sec.) 
X7 แทน Water (%)  Y2 แทน หมุนตัวได/้ไม่ได ้
X8 แทน Visceral Fat  Y3 แทน ไต่เชือกได/้ไม่ได้ 
X9 แทน Bone Mass (kg) Y4 แทน เข้าเส้นชัย/ไม่เข้าเสน้ชัย 
 
3.1 อุปกรณ์และการเก็บข้อมูล 

3.1.1 อุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องวัดองค์ประกอบของ
ร่างกาย นาฬิกาจับเวลา สายวัดความสูง และกล้องถ่ายรูป 

3.1.2 การเก็บข้อมูล มีดั งนี้  X1 เก็บข้อมูลด้วยการ
สอบถาม, X2 ใช้สายวัดความสูง, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 
และ X10 ใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย, X11, X13 และ 
X14 ใช้นาฬิกาจับเวลา, X12 ใช้การนับ, Y1 คือ เวลาที่ได้จาก
การวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางตั้งแต่สถานีที่ 1 ถึงสถานีสุดท้าย, Y2 

ด้วยการกระโดดจับราวเดี่ยว หันผ่ามือเข้า ดึงตัวขึ้นยกขา
ม้วนกลับ หลังจากนั้นหมุนตัวรอบราวเดี่ยว ปล่อยตัวออก
จากราวเดี่ ยว หากสามารถปฏิ บั ติ ได้ด้ วยวิธีดั งกล่ าว 
หมายความว่า “หมุนตัวได้” แต่หากไม่สามารถปฏิบัติด้วยวิธี
ดังกล่าว หมายความว่า “หมุนตัวไม่ได้”, Y3 โดยนักกีฬายืน
หันหน้าจับเชือกให้สูงที่สุด จับเชือกด้วยมือข้างหนึ่ง อีกข้าง
หนึ่งจับต่ำลงมา ให้เชือกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างหรืออยู่ด้าน
นอกขาขวาหรือขาซ้ายก็ได้ และจะต้องมีการขยับขาทั้งสอง
ข้างสลับกันเพื่อให้เชือกมาอยู่บนหลังเท้าข้างหนึ่ง และจะอยู่
ใต้เท้าอีกข้างหนึ่ง เมื่อดึงตัวขึ้นก็จะทำการไต่เชือกข้ึนไปจน
สามารถตีกระป๋องสีที่อยู่ด้านบนสุด หากสามารถปฏิบัติด้วย
วิธีดังกล่าว หมายความว่า “ไต่เชือกได้” แต่หากไม่สามารถ
ปฏิบัติด้วยวิธีดังกล่าวหมายความว่า “ไต่เชือกไม่ได้” Y4 คือ 
การที่นักกีฬาที่ทำการข้ามสิ่งกีดขวางตั้งแต่สถานีที่ 1 ถึง 
สถานีที่ 15 ได้ ถือว่าเข้าเส้นชัย แต่หากไม่สามารถวิ่งถึง
สถานีท่ี 15 จะถือว่าไม่เข้าเส้นชัย 
3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

จากการลงพื้นที่ เพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตสนับสนุนกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่พร้อมจะทำการทดสอบและเก็บข้อมูล  
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3.3 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน หลังการเก็บข้อมูล คือ 
ค่ า เฉลี่ ย  (Average) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ค่าสูง (Max) และค่าต่ำ (Min)  
3.4 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
3.5 การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุ 
3.6 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์  
 
4. ผลการดำเนินงาน 
4.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) [11] โดยคำนวณหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 N = 125, e = 0.05  จากสมการ n = N/1+Ne

2 
แทนค่า n จะได้ = 95.23 หรือประมาณ 96 ราย 
 4.2 การวิเคราะหค์่าสถติิพื้นฐาน 
 ข้อมูล (N = 96) ได้ผลดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระ 
Factors Average S.D. Max Min 

X1 21.64 1.32 26 21 
X2 170.23 4.49 180 160 
X3 62.84 9.52 91.7 47.4 
X4 21.75 3.10 31.4 17.7 
X5 15.09 5.94 30 5.3 
X6 50.24 4.35 63 42.4 
X7 57.90 2.50 62.6 51.4 
X8 4.56 3.98 15.5 1 
X9 2.61 0.36 4 2.11 
X10 1509.08 153.55 1938.7 1121.2 
X11 507.76 65.60 694 403 
X12 5.68 3.44 16 0 
X13 39.99 12.68 70 10 
X14 46.11 10.67 80 28 
 

ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรตาม 
ปัจจัย ผลลัพธ ์ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
หมุนตัว 

(Y2) 
หมุนตัวได ้ 26 27.08 
หมุนตัวไม่ได ้ 70 72.92 

ไต่เชือก 
(Y3) 

ไต่เชือกได ้ 58 60.42 
ไต่เชือกไม่ได ้ 38 39.58 

การเข้า
เส้นชัย 
(Y4) 

เข้าเส้นชัย 34 35.42 

ไม่เข้าเส้นชัย 62 64.58 

 

เวลาที่นักกีฬาทำได้ (Y1) จากทั้งหมด 96 นาย มีจำนวน 34 
นายที่สามารถเข้าเส้นชัย ค่าเฉลี่ย 110.18 วินาที ค่ามากสุด 
171 วินาที ค่าน้อยท่ีสุด 66 วินาที และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 26.32 
4.3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้สูตรของ
เพียร์สัน ผลดังตารางที่ 3 
สมมติฐานของการทดสอบ 
  H0: ρ = 0 Xi กับ Yj ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน  
  H1: ρ ≠ 0 Xi กับ Yj มีความสมัพันธ์ต่อกัน;  
โดย i = 1,2,..., และ 14 j = 1,2,3 และ 4 

การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นกับตัวแปรตามด้วยการใช้เกณฑ์  โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวกจำนวน 73 ค่าและความสัมพันธ์ทางลบจำนวน 80 ค่า 

จากเกณฑ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ค่า r ในช่วง 0.60-
0.79 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและ 0.80 -1.00 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก จึงทำการคัดตัวแปร X4, 
X5, X6, X7, X8 และ X10 ออก 
4.4 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุ

การวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายตัวของข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีค่าเท่ากับ 0 และกลุ่มที่มีค่า
มากกว่า 0 กลุ่มที่มีค่าเท่ากับ 0 คือ กลุ่มที่ไม่สามารถเข้า
เส้นชัยได้ จึงไม่มีข้อมูลด้านเวลา ผลดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficients) (Y1) 
Term Coef SE Co. T-Va. P-Va. 
Con. 368.2 224.4 1.64   0.113 
X1 -3.108 5.791 -0.54 0.596 
X2 -2.352 1.218 -1.93 0.065 
X3 2.328 0.958 2.43 0.023 
X9 13.77 14.98 0.92 0.367 
X11 0.101 0.083 1.23 0.232 
X12 -0.61 1.723 -0.35 0.726 
X13 -0.086 0.573 -0.15 0.882 
X14 -0.164 0.434 -0.38 0.709 

S = 25.2270   R-Sq = 30.4%   R-Sq(adj) = 8.1% 
*SE Coef = SE Co.; T-Value = T-Va.; P-Value = P-Va. 
 
สมการการถดถอย (Regression Equation) 
Y1 = 368 - 3.11X1 - 2.35X2 + 2.33X3 + 13.8X9  

+ 0.102X11 - 0.61X12 - 0.086X13 - 0.164X14 
ค่า Coefficient of Determination 
 

สมการ  R2 =  
(𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛)x100

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
%  (4) 



 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

84 
 

ดังนั้น ค่า S เท่ากับ 25.2270 ค่า R-sq เท่ากับ 30.4% 
และค่า R-sq(adj) เท่ากับ 8.1%  

จากตารางการวิเคราะห์ด้วย Minitab ทดสอบสมมติฐาน
ค่าคงที่  (β0) และค่าสัมประสิทธิ์  (βi) (i = 1,2,3,9,11,12,13 
และ 14) ใน Model ที่ได้นั้นยังคงไว้หรือไม่ด้วยการกำหนดค่า 
α = 0.05 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า β0 = 368,    β1 = -3.11, 
β2 = -2.35, β3 = 2.33, β9 = 13.8, β11 = 0.102, β12 = -0.61, 
β13 = -0.086 และ β14 = -0.164  
 ตั้งสมมติฐาน   H0 : β0  = 0 
   H1 : β0 ≠ 0 
 ปฏิเสธ Ho ก็ต่อเมื่อ t0 < -t0.05/2,34-2 = -2.037 หรือ   
t0 > t0.025,32 = 2.037  
 ดั งนั้ น  β1 = -3 .11 และ  β2 = -2.35 ซึ่ งน้ อยกว่ า         
-t0.05/2,34-2 = -2.037 รวมถึง β3 = 2.43 และ β9 = 13.8 ซึ่ง
มากกว่า t0.025 ,32 = 2.037 ดั งนั้น  β1, β2, β3 และ  β9 จึง
ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 จำเป็นต้องคงค่าดังกล่าวไว้ในสมการ 
สมมติฐาน  H0: ρ = 0 Xi กับ Y1 ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน  
      H1: ρ ≠ 0 Xi กับ Y1 มีความสัมพันธ์ต่อกัน;  
 โดย i = 1,2,3,9,11,12,13 และ 14 
  จากตารางที่ 4 ค่า P-Value ของ X3 มีค่าน้อยกว่า 
0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายถึง น้ำหนัก (X3) มีผล
ต่อเวลาที่นักกีฬาทำได้ (Y1) อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 
4.5 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส ์

4.5.1 การหมุนตัวได้/ไม่ได้ของนักกีฬา 
หมุนตัวได้  (1) จำนวน 34 ค่า และหมุนตัวไม่ ได้  (0) 

จำนวน 62 ค่า รวม 96 ค่า จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่าปัจจัย 
X11 มี ค่ า  P-Value = 0.034 ซึ่ งมี ค่ าน้ อยกว่ า 0 .05 จึ ง 
ยอมรับ H1 อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 กล่าวคือ เวลาในการวิ่ง 1 
ไมล์ มีผลต่อโอกาสการหมุนตัวได้/ไม่ได้ของนักกีฬา ดัง
รูปภาพที่ 3 เมื่อเวลาในการวิ่ง 1 ไมล์มีค่าน้อยทำให้โอกาสใน
การหมุนตัวเพิ่มมากขึ้น 
  
ตารางที่ 4 ตารางการถดถอยโลจิสติกส์ (Y2) 

Pre. Coef SE Co. Z P OR 
Con. 8.221 15.215 0.54 0.589  
X1 -0.536 0.340 -1.57 0.115 0.58 
X2 0.017 0.080 0.22 0.828 1.02 
X3 -0.024 0.047 -0.52 0.603 0.98 
X9 1.734 0.951 1.82 0.068 5.67 
X11 -0.013 0.006 -2.12 0.034 0.99 
X12 0.068 0.098 0.70 0.482 1.07 
X13 0.047 0.032 1.46 0.144 1.05 
X14 0.011 0.026 0.43 0.664 1.01 

* Pre-dictor = Pre.; SE Coef = SE Co.; Odds Ratio = OR 

 
 

รูปที่ 3 โอกาสในการหมุนตัวได้กบัเวลาในการวิ่ง 1 ไมล ์
 
ตารางที่ 5 ตารางการถดถอยโลจิสติกส์ (Y3) 

Pre. Coef SE Co. Z P OR 
Con. 23.397 13.447 1.74 0.082  
X1 -0.427 0.218 -1.96 0.050 0.65 
X2 -0.039 0.078 -0.50 0.616 0.96 
X3 -0.055 0.033 -1.66 0.097 0.95 
X9 0.799 0.938 0.85 0.394 2.22 
X11 -0.011 0.005 -2.39 0.017 0.99 
X12 0.152 0.102 1.50 0.135 1.16 
X13 0.007 0.029 0.24 0.807 1.01 
X14 -0.020 0.028 -0.71 0.477 0.98 

   
ตารางที่ 6 ตารางการถดถอยโลจิสติกส์ (Y4) 

Pre. Coef SE Co. Z P OR 
Con. -0.497 12.50 -0.04 0.968  
X1 -0.239 0.227 -1.05 0.293 0.79 
X2 0.047 0.071 0.67 0.505 1.05 
X3 -0.048 0.037 -1.29 0.198 0.95 
X9 0.894 0.768 1.16 0.244 2.44 
X11 -0.007 0.005 -1.56 0.118 0.99 
X12 0.124 0.088 1.42 0.157 1.13 
X13 0.013 0.027 0.47 0.638 1.01 
X14 0.002 0.025 0.07 0.942 1.00 

  
4.5.2 การไต่เชือกได้/ไม่ได้ของนักกีฬา 
ไต่เชือกได้ (1) จำนวน 58 ค่า และไต่เชือกไม่ได้ (0) มี

จำนวน 38 ค่า รวม 96 ค่า จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า X11 มี
ค่า P-Value = 0.034 และ X1 มีค่า 0.05 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
และเท่ากับ 0.05 ดังนั้นอายุและการวิ่ง 1 ไมล์ มีผลต่อการไต่
เชือกอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ อายุและเวลาในการวิ่ง 1 
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โอกาสในการหมุนตัวได้กับเวลาในการวิ่ง 1 ไมล์

𝑌2 =
𝑒8.2213−0.0138𝑋11

1 + 𝑒8.2213−0.0138𝑋11
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ไมล์ มีผลต่อโอกาสในการไต่เชือกได้/ไม่ได้ของนักกีฬา 
4.5.3 การเข้าเส้นชัย/ไม่เข้าเส้นชัยของนักกีฬา 
เข้าเส้นชัย (1) จำนวน 34 ค่า และไม่เข้าเส้นชัย (0) มี

จำนวน 62 ค่า รวม 96 ค่า จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่าปัจจัย
ทั้ง 8 ปัจจัย มีค่า P-Value มากกว่า 0.05 ดังนั้น ปัจจัยทั้ง 
8 ปัจจัย ไม่มีนัยสำคัญในการเข้าเส้นชัย/ไม่เข้าเส้นชัยของ
นักกีฬา 

 
5. สรุปผลการดำเนินงาน 

5.2.1 ผลการวิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
จากเกณฑ์การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ ค่า r ในช่วง 0.60-

0.79 มีความสัมพันธ์กันในระดบัสูงและ 0.80-1.00 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ดังนั้น จึงทำการคัดตัวแปร
ที่มีความสมัพันธ์กันในระดับสูงและสูงมากออก ดังนี้ BMI 
(X4), %Fat (X5), Muscle (X6),%Water (X7),Visceral Fat 
(X8) และ Metabolism (X10) จะคงเหลือตัวแปรที่จะนำไป
วิเคราะหเ์พื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามจำนวน 12 ตัว
แปรรวมตัวแปรตาม 

5.2.2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุ 
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุ ด้วยวิธี Enter พบว่า 

น้ำหนักของนักกีฬาส่งผลต่อเวลาที่นักกีฬาทำได้  
สมการถดถอยพหุ Y1 = 368.2 + 2.328X3 

 โด ย ที่  X1 , X2 , X9 , X11, X12, X13 แ ล ะ  X14 ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับเวลา 

5.2.3 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสตกิส ์
 1) การหมุนตัวสถานีราวเดี่ยวของนักกีฬา 
 ตัวแปรที่มีผลต่อการหมุนตัวคือตัวแปรการวิ่ง 1 ไมล์ 
สรุปได้ว่า หากนักกีฬาทำเวลาได้น้อยหรือวิ่งเร็ว ในการวิ่งใน
ระยะเวลา 1 ไมล์ก็จะทำให้โอกาสในการหมุนตัวได้สูงขึ้น 
ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการหมุนตัว แต่ในกรณีภาพรวม
ทุกตัวแปรมีผลต่อการหมุนตัว 
 2) การไต่เชือกสถานไีต่เชือกของนักกีฬา 
 ตัวแปรที่มีผลต่อการไต่เชือกคือตัวแปรการวิ่ง 1 ไมล์
และตัวแปรอายุ สรุปได้ว่า หากนักกีฬาทำเวลาได้น้อยหรือ
วิ่งเร็ว ในการวิ่งในระยะเวลา 1 ไมล์ก็จะทำให้โอกาสในการ
ไต่เชือกได้สูงขึ้น และนักกีฬาที่มีอายุน้อยมีโอกาสไต่เชือกได้
มากกว่า ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการไต่เชือก แต่ใน
กรณีภาพรวม ตัวแปรทุกตัวมีผลต่อการหมุนตัว 
 3) การเข้าถึงเส้นชัยของนักกีฬา  
 การวิเคราะห์ผลในภาพรวม ค่า P-Value = 0.012 มี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทำให้ทราบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 14 ตัว
แปร ในภาพรวมสามารถพยากรณ์โอกาสที่นักกีฬาเข้าเส้น
ชัย/ไม่เข้าเส้นชัยของนักกีฬา แต่ปัจจัยย่อย ๆ ของแต่ละตัว

แปรไม่มีผลต่อการเข้าเส้นชัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของ โรงงานผลิตขวดพลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี โดยผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาคือ Preform และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้าจึงแก้ปัญหาโดยการซื้อเครื่องฉีดพลาสติก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการเลือกลงทุน โดยการเลือกเครื่องฉีด
พลาสติกมา 3 ยี่ห้อ โดยนำมาคำนวณหาจุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน การหาอัตราผลตอบแทนและเปรียบเทียบโครงการที่มี
อายุเท่ากันโดยวิธมีูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ Husky มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 1 เดือน 
เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ Common rail มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 5 เดือน เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ Netstal มี ระยะเวลาคืนทุน 
2 ปี 6 เดือน จากการหาอัตราผลตอบแทนพบว่า ทั้ง 3 ยี่ห้อมีอัตราผลตอบแทน MARR > 8% ซึ่งถือว่าน่าลงทุน และจาก
การศึกษาข้อมูลพบว่ายี่ห้อที่น่าลงทุนมากที่สุดคือ Netstal ใช้เงินลงทุนต่ำที่สุดจำนวน 1,463,916,074 บาทและมีอัตรา
ผลตอบแทนสูงสุด 9.94% 

 
คำสำคัญ : วิเคราะห์การลงทุน, จุดคุ้มทุน, อัตราผลตอบแทน 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the machinery investment for plastic injection molding 

in order to make a decision of a plastic bottle factory in Sing Buri province, Thailand. The product that was 
selected to study was “Preform”. Due to the insufficient product capacity, the solution was to purchase 
the plastic injection molding machine. The researcher interested in machinery investment by selecting three 
brand name of the plastic injection molding; moreover, the researcher investigated for  the breakeven point,  
payback period, rate of return and compared the project that have the current equivalent value. The result 
of the research is that the payback period of the plastic injection molding machine brand “Husky” is 2 years 
and 1 month, the payback period of the plastic injection molding machine brand “Common rail” is 2 years 
and 5 months and the payback period of the plastic injection molding machine brand “Netstal” is 2 years 
and 6 months. The rate of return of the 3 brands are MARR > 8% which suitable for investing. The most 
investing brand is “Netstal” which has the lowest investment (1,463,916,074 Baht) and the highest return 
rate is 9.94%. 

 
Keywords : Investment analysis, Break-even point, Rate of return  
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1. บทนำ 
ปัจจุบันพลาสติกเป็นวัตถุดิบที่นิยมนำมาผลิตเป็นสินค้า

อย่างมากเนื่องจากขึ้นรูปได้ง่ายจึงทำให้มีการแข่งขันในภาค
ธุรกิจสูง  

จากการศึกษาข้อมูลของโรงงานผลิตขวดพลาสติกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีพบว่า สินค้าท่ีขายดีและทำกำไรให้กับ
โรงงานมากที่สุดคือ สินค้าประเภท Preform ในปัจจุบัน
ลูกค้ามีความต้องการสินค้าประเภท Preform จำนวนมาก 
ซึ่งทางโรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า เนื ่องจากเครื ่องผลิต  Preform ที ่มี
สามารถผลิตสินค้าได้ 200,000 ชิ ้น ต่อวัน จึงมีการคิด
แก ้ป ัญหาโดยการซ ื ้อเคร ื ่องจ ักรผล ิต Preform โดย
ทำการศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุน ซึ่งการวิเคราะห์การ
ลงทุนจะต้องอาศัยการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและการหา
อัตราผลตอบแทน 

ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนรวมถึงการ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบในการลงทุนจะมีการเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื ่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก
ลงทุน โดยจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอาทิเช่น การศึกษา
ต้นทุน จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทน 
โดยทำการศ ึกษาจาก การศ ึกษาความเป ็นไปได ้ทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไอน้ำ กรณีศึกษา โรงงานผลิตเร
ซิ่น [1] การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ในการลงทุนผลิตชุดประกอบด้ามจับส ่วนหน้ารถ [2] 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหุ่นยนต์เชื่อมความ
ต้านทานแบบจุด [3] การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนเพื่อขยายโรงงานผลิตเครื่องมือตัด [4]  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนซื้อ
เครื ่องฉีดพลาสติกโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์จุดคุ ้มทุน 
ระยะเวลาค ืนท ุน การหาอ ัตราผลตอบแทนและการ
เปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากันโดยวิธีมูลค่าเทียบเท่า
ปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก 
    
3. ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก 
โดยวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทน
โดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน  
 
 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
ขั้นตอนในการดำเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล

สำหรับทำการศึกษา เพื่อนำไปวิเคราะห์การลงทุนซื้อเครื่อง
ฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ แสดงวิธีดำเนินการ
วิจัยดังนี ้

4.1 ศึกษาหลักการและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์การลงทุน 

4.2 ศึกษากำลังการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติกที ่จะ
เลือกลงทุน 

ในส่วนนี ้จะเป็นการศึกษากำลังผลิตของเครื ่องฉีด
พลาสติกในแต่ละยี ่ห ้อที ่เล ือกนำมาพิจารณาเพื ่อการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ โดยมีข้อมูลดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 กำลังการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติก 

เคร่ืองจักร กำลังการผลิต (ชิ้น/วัน) 
Husky  1,200,000 

Common  870,000 
Netstal  800,000 

 
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายย้อนหลัง 3 เดือน     
เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายย้อนหลัง 3 เดือน มีข้อมูล

ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลยอดขายย้อนหลัง 3 เดือน 
เดือน ยอดขาย (ชิ้น/เดือน) 

สิงหาคม 15,000,000 
กันยายน 13,500,000 
ตุลาคม 12,800,000 

 
4.4 การศ ึกษาต ้นท ุนในการลงทุนซ ื ้อเคร ื ่องฉีด

พลาสติก      
การศึกษาต้นทุนในการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก 

ผู้วิจัยเลือกนำมาใช้ในการวิเคราะห์อยู่ 4 ชนิด คือ     
4.4.1 ต้นทุนเริ่มแรก ต้นทุนเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่าย

เริ่มแรกท้ังหมดของการลงทุนของธุรกิจ เช่น ค่าเครื่องจักร     
4.4.2 ต้นทุนตามบัญชี เป็นต้นทุนที่ปรากฏในบัญชี

โดยที่หักค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีออกแล้วจะได้ราคาขายเมื่อ
สิ้นสุดอายุโครงการ 

4.4.3 ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นเท่ากันตลอด
กิจกรรม เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย ค่าเช่าโรงงาน 
เป็นต้น  

4.4.4 ต้นทุนแปรผัน คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นตามปริมาณ
การผลิต ผลิตมากจ่ายมาก เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ เป็นต้น  
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4.5 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน 
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน เพื่อให้ทราบว่าเมื่อเลือก

ลงทุนไปท่ีโครงการนั้น ๆ แล้วจะคืนทุนได้เมื่อใด เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจเลือกลงทุน ดังสมการที่ (1)   

 

N* = 
𝐹

𝑝−𝑣
  

 (1) 
 

4.6 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทน (MARR) 
การคำนวณหาอัตราผลตอบแทน เพื่อให้ทราบอัตรา

ดอกเบี้ยที่เหมาะสม หรือเรียกว่าอัตราผลตอบแทนที่พอใจ
ต่ำสุด ซึ ่งจะทดลองกำหนดค่าของอัตราดอกเบี ้ย i ของ
โครงการ แล้วนำมาวิเคราะห์ ถ้าผลมีค่าต่ำกว่า MARR ไม่
ควรลงทุน 

4.7 การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากันโดยวิธี
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน 

การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากัน เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลว่าโครงการใดมีค่าใช้จ่ายต่ำสุดจึงเลือกลงทุนโครงการ
นั้น  

4.8 สรุปและนำเสนอผลงานวิจัย 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลต้นทุน 

จากการศึกษาข้อมูลสามารถสรุปต้นทุนที ่ใช้ในการ
เปรียบเทียบโครงการเลือกซื้อเครื่องฉีดพลาสติก สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 3

 
ตารางที่ 3 ข้อมูลต้นทุน 

เคร่ืองจักร Husky Common rail Netstal 

ต้นทุนเริ่มแรก  80,000,000 68,000,000 65,000,000 
ต้นทุนตามบัญช ี 72,000,000 61,200,000 58,500,000 
ต้นทุนคงที ่ 7,200,000 6,100,000 5,850,000 
ต้นทุนแปรผัน  342,114,000 248,054,400 228,096,000 

 
5.2 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน 

ผลจากการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน จากสมการที่ (1) สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน  

เคร่ืองจักร  Husky Common rail Netstal 

ต้นทุนคงที่  7,200,000 6,100,000 5,850,000 

ต้นทุนแปรผัน/หน่วย 0.792 0.792 0.792 

ราคาขาย/หน่วย 0.8 0.8 0.8 

กำลังการผลิต/ปี 432,000,000 313,200,000 288,000,000 

จุดคุ้มทุน (N*) 900,000,000 762,500,000 731,250,000 

ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 1 เดือน 2 ปี 5 เดือน 2 ปี 6 เดือน 
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5.3 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทน 
ในกรณีที่กู้ยืมเงินได้ทดลองกำหนดอัตราดอกเบี้ยของโครงการ (i) โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนที่พอใจต่ำสุด (MARR) = 

8% ถ้าผลการคำนวณต่ำกว่าค่า MARR ไม่ควรลงทุน สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ข้อมูลการหาอัตราผลตอบแทน 
เคร่ืองจักร Husky Common rail Netstal 

ลงทุน 80,000,000 68,000,000 65,000,000 
กำไรปีท่ี 3 หลังจากคุ้มทุน 25,395,500 102,303,269 113,427,000 
กำไรปีท่ี 4-10 27,704,182 175,377,034 226,854,000 
รายได้ปลายปีที่ 10 35,704,182 182,177,034 233,354,000 
อัตราผลตอบแทน (MARR) 9.0518 % 9.5840 % 9.9420 % 

 
5.4 การเปรียบเทียบโครงการที่มอีายุเท่ากันโดยวิธมีูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน  

ผู้วิจัยทำการคำนวณและเปรียบเทียบว่าโครงการใดมีค่าใช้จ่ายต่ำสดุ สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากันโดยวิธีมลูค่าเทยีบเท่าปัจจุบัน 
เคร่ืองจักร Husky Common rail Netstal 

ลงทุน (บาท) 80,000,000 68,000,000 65,000,000 
ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท) 342,144,000 248,054,400 228,096,000 
มูลค่าซาก (บาท) 8,000,000 6,800,000 6,500,000 
อายุ (ปี) 10 10 10 
เงินลงทุน (บาท) -2,179,048,736 -1,589,424,834 -1,463,916,074 

 
5.5 การเปรียบผลการวิเคราะห์การลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก 

จากการศึกษาการลงทุนสามารถเปรียบผลการวเิคราะห์การลงทุนซือ้เครื่องฉีดพลาสติก สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลวิจยัมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

เคร่ืองจักร Husky Common rail Netstal 

จุดคุ้มทุน (ช้ิน) 900,000,000 762,500,000 731,250,000 

ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 1 เดือน 2 ปี 5 เดือน 2 ปี 6 เดือน 

อัตราผลตอบแทน (MARR 8%) 
9.05% 
น่าลงทุน 

9.58% 
น่าลงทุน 

9.94% 
น่าลงทุน 

มูลค่าเทยีบเท่าปัจจุบัน (บาท) -2,179,048,196 -1,589,424,834 -1,463,916,074 

ราคาเครื่องจักร (บาท) 80,000,000 68,000,000 65,000,000 

กำลังการผลิตต่อปี (ช้ิน) 432,000,000 313,200,000 288,000,000 

การรับประกัน 2 ป ี 2 ป ี 2 ป ี

ค่าบริการซ่อมบำรุง (บาท/ครั้ง) เริ่มต้น 12,000 เริ่มต้น 4,000 เริ่มต้น 4,000 



 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

90 
 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจ ัยพบว่าเครื ่องจักร Husky มีจ ุดค ุ ้มทุนที่  

900,000,000 ชิ้น ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี1 เดือน เครื่องจักร 
Common rail มีจุดคุ ้มทุนที่ 762,500,000 ชิ้น ระยะเวลา
คืนทุน 2 ปี 5 เดือน เครื ่องจักร Netstal มีจุดคุ ้มทุนที่  
731,250,000 ชิ้น ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 6 เดือน จากการ
หาอัตราผลตอบแทนพบว่า ทั้ง 3 เครื่องมีอัตราผลตอบแทน
มากกว่าค่า MARR ที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าน่าลงทุนและจาก
การเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน 
พบว่า ยี่ห้อ Netstal ใช้เงินลงทุนต่ำที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของไพศาล งามพหุธน [2] ศึกษาเรื่อง“การศึกษา
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการลงทุนผลิต
ชุดประกอบด้ามจับส่วนหน้ารถ”และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวุฒิภัทร มณีวงศ์ [5] ศึกษาเรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบ
ความค ุ ้มค ่าในการลงทุนการต ิดต ั ้ งห ุ ่นยนต์ ทดแทน
แรงงานคนในกระบวนการป ั ้มข ึ ้นร ูปช ิ ้นงาน”  ท ี ่ ได้
ทำการศึกษาต้นทุน มูลค่าปัจจุบัน ระยะเวลาคืนทุน และ
อัตราผลตอบแทนโดยนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจว่าโครงการใดเหมาะสมที่จะลงทุน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นท่ีและอำนวย
ความสะดวกในการใช้พื้นที่และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการ
วิจัย ขอขอบคุณนางสาวจันแก้ว ภิรมย์ นางสาวสุวจี พรรณ
รัตน์และนางสาวเบญจศิริ คงดี ที ่ช่วยเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 
และขอขอบพระคุณความร่วมมือจากสถานประกอบการที่
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้เป็นกรณีศึกษา 
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 การลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM 2  บริษัทสมบูรณห์ลอ่เหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ด้วยระบบ QR Code  

Reducing the Cycle Time in SBM 2 Warehouse of Somboon Malleable 
Iron Industrial Company Limited via QR Code 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้นำระบบ QR Code เข้ามาประยุกต์ ใช้เพื่อทำงานร่วมกับบาร์โค้ดแท่ง 2 มิติ (2D Barcode) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM 2 บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 
หลังจากผู้วิจัยวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยผัง Why-Why Analysis ผู้วิจัยพบว่า การใช้บาร์โค้ดแท่ง 2 มิติ ก่อให้เกิด
ปัญหาในขั้นตอนการอ่านข้อมูลจากการ Scan Barcode โดยการวางเรียง Rack ไม่เหมาะสมส่งผลให้แท่งบาร์โค้ดเกิดรอยขีดข่วน 
นอกจากนี้บาร์โค้ดยังมีขนาดใหญ่เกินไปทำให้เครื่อง Scanner อ่านข้อมูลได้ยาก จากการนำระบบ QR Code เข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อทำงานร่วมกับบาร์โค้ดแท่ง 2 มิติ พบว่า สามารถลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2 บริษัทสมบูรณ์หล่อ
เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ได้ถึง 10 นาที/รอบ/วัน ซึ่งจากเดิมจะใช้รอบระยะเวลา 20 นาที/รอบ/วัน 
 
คำสำคัญ : รอบระยะเวลา, การลดรอบระยะเวลาการดำเนินงาน, QR Code 

 
Abstract 

QR Code System is applied to use with 2D Barcode in this research which aimed to reducing the 
cycle time in SBM 2 warehouse of Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited via QR Code. 
According to the researcher analyzed root cause of the mentioned problem. There were 2 D Barcode’s 
working problem; first was Barcode data scanning has barrier due to the scratching on 2D Barcode, cause of 
rack setting was not situated. Besides 2 D Barcode was the large size, so the scanner cannot access in this 
process. When QR Code System was conducted in order that data linking with 2 D Barcode, we found that 
cycle time of working in SBM 2 warehouse was reduce from 20 minutes/cycle time per day to 10 
minutes/cycle time per day. 
 
Keywords: Cycle time, Reducing working cycle time, QR Code 
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1. บทนำ 
จากการที่ผู้วิจัยได้ฝึกงาน ณ บริษัทหล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จำกัด ระหว่างช่วงเดือน พฤษภาคม  – 
กรกฎาคม 2562 พบว่า การรับ-จ่าย Rackในคลังสินค้า 
SBM2 นั้นล่าช้า หลังจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต้นตอของปัญหา
ที่เกิดขึ้นด้วยผัง Why-Why Analysis แล้วพบว่า บาร์โค้ด
แท่งระบบสองมิติมีรอยขีดข่วน เครื่องอ่านบาร์โค้ดจึงไม่
สามารถอ่านข้อมูลได้ ส่งผลให้พนักงานต้องเสียเวลามาใช้
ระบบ Manual ในการบันทึกข้อมูลด้านการรับ-จ่าย Rack  
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยจัดทำ QR โค้ดเพื่อนำมาใช้ในการลดรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงานภายในคลังสินค้า SBM2 ร่วมกับระบบ Barcode 
2 มิติ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพื่อลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินค้า 
SBM2 บริษัทหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การลดรอบ

ระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2  บริษัทหล่อ
เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ด้วยระบบ QR Code” 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอบเขตด้านพื้นที่ : งานวิจัยนี้ทำการศึกษาเฉพาะ
คลังสินค้า SBM2  บริษัทหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จำกัด เท่านั้น 

ขอบเขตด้านเนื้อหา : งานวิจัยนี้ศึกษาในบริบทของ
แนวคิดและทฤษฎีของ QR Code แผนผังการวิเคราะห์ 
Why-Why Analysis และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา: งานวิจัยนี้ดำเนินการในช่วง
ระยะเวลาเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

 

 

 
4. กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผัง Why-Why Analysis ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผัง Why-Why Analysis 
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กระบวนการรับ-จ่ายภาชนะในการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2 ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 กระบวนการรับ-จ่ายภาชนะในการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2 
 

ผู้วิจัยได้ออกแบบ QR Code เพื่อนำมาใช้งานร่วมกับระบบ 2D Barcode ในคลังสินค้า SBM 2 โดยมรีายละเอียดดังรูปที่  
 

 
 

รูปที่ 4 QR Code ที่นำมาใช้ร่วมกับ 2D Barcode 
 

 
 

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการทำงานก่อนและหลังการนำ 2D Barcode มาใช้งานร่วมกันกับ QR Code  

0

5

10

15

20

25

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

นา
ที/

รอ
บ

รอบ/วัน

กราฟเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการท างานก่อนและหลังการน า 
2D Barcode มาใช้งานร่วมกันกับ QR Code

กอ่น หลงั



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) 

94 
 

จากรูปที่ 4 กำหนดให ้ 
Somboon Maleable Iron Industrail Co.,Ltd  แทน 

ช่ือบริษัท 
RTP102341706010036 แทน เลขบาร์โค้ด  
Serail no.แทน ช่ือในระบบ ประเภท  สินค้า 
001 แทน รหัสของ QR Code 
Store SBM 2 แทน คลังสินค้า SM2 
 
เมื่อผู้วิจัยได้นำ QR Code กับ 2D Barcode มาใช้งาน

ร่วมกัน พบว่ารอบระยะเวลาในการทำงานดีขึ้นจากเดิม 20 
นาที/รอบ/วัน เป็น 10 นาที/รอบ/วัน ผลการเปรียบเทียบ
รอบระยะเวลาในการดำเนินงานก่อนการนำ QR Code มา
ใช้งานร่วมกับ 2D Barcode และภายหลังการนำ QR Code 
มาใช้งานร่วมกับ 2D Barcodeมาใช้ ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
6. การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่อง “การลดรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2  บริษัทหล่อเหล็กเหนียว
อุ ต ส าห กรรม  จำกั ด  ด้ วยระบ บ  QR Code” พบ ว่ า 
กระบวนการทำงานหลังจากที่นำระบบ QR Code เข้ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับ 2D Barcode สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เรื่องประสิทธิภาพระบบ QR Code เพื่อควบคุมครุภัณฑ์ [1] 
โดยพบว่า ระบบ QR Code สามารถลดปริมาณการใช้
กระดาษ ลดระยะเวลาในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี ลด
กำลังคนได้จริง และความคงทนของข้อมูล ระบบ QR Code 
จะทำการจัดเก็บข้อมูล โดยการตรวจสอบแต่ละครั้งใน 
Database มีการ Back up ข้อมูลลงใน Server ส่วนกลาง 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยการประยุกต์ใช้ QR-
code กับระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  [2] โดยพบว่า การนำรหัสคิวอาร์มาใช้งาน
ร่วมกับการทำงานของระบบการจัดการสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำงานได้มี
ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และลดความซ้ำซ้อนในการ
เก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถทวนสอบข้อมูลได้โดย
ไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานตามปกติ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเรื่องความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและ
การเงินในการวางระบบบาร์โค้ดในคลังสินค้าของสินค้า
วิศวกรรม [3] โดยพบว่า หากบริษัทลงทุนนำเครื่องพิมพ์
รหั สบ าร์ โค้ ดแบบอั ต โนมั ติ ม า ใช้ งาน  และจะได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนดังนี้  ลดระยะเวลาในการพิมพ์รหัส 

Serial ลงบนสินค้าและเครื่องมือที่เป็นช้ินส่วนโลหะ ลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ พนักงานในการพิมพ์รหัส 
Serial สินค้า ลดค่าแรงของพนักงานในการพิมพ์  รหัส 
Serial สินค้า ลดมูลค่าการสูญหายของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ซ่อมบำรุง และลดความผิดพลาดที่เกิดจากการนับเครื่องมือ  
 
7. ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “การลดรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
ในคลังสินค้า SBM 2  บริษัทหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จำกัด ด้วยระบบ QR Code” ผู้วจิัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1) ควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานในแผนกทั้งพนักงาน
เก่าและพนักงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ และมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำในแตล่ะเดือน โดย
วิธีการสุ่มตรวจ 

2) การกำหนดมาตรฐานการทำงานท่ีชัดเจน เพื่อเป็น
การสร้างวินัยให้แก่ผู้ปฏบิัติงาน และความเข้าใจท่ีตรงกัน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

3) จัดทำแผนและมาตรการควบคมุการดำเนินงานเพื่อ
รองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนละรายละเอียด
ต่างๆ อย่างชัดเจน 

 
8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการลดรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2  บริษัทหล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จำกัด ด้วยระบบ QR Code ดังนั้นในครั้ง
ต่อไปควรทำการศึกษา การเพิ่มความสามรถในการทำงาน
ในคลังสินค้าเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการ
คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาอิสระด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินสวนเบาะรถยนต : ข้ันตอนการเย็บรองกลาง
ลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บ 

Defect Reduction in the Production of Car Seat Parts : The Process of 
Sewing the Middle Groove, Corrugated Seat Seam 
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บทคัดยอ 

บริษัทตัวอยางเปนผูผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนตใหกับคายรถยนตชั้นนําภายในประเทศปจจุบันประสบปญหาของเสียขึ้น
ในกระบวนการผลิตสมเฉลี่ยมากถึง 250 ช้ินตอเดือน สงผลกระทบตอตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑ งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการ
ลดของเสียที่เกิดข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิตในสายการประกอบเบาะรถยนต โดยเร่ิมจากการเก็บรวบรวมปญหาโดยอาศัยหลักเทคนิค 5 จริง 
ซึ่งไดแก สถานที่จริง ช้ินงานจริง สถานการณจริง มาตรฐานการผลิตจริง เงื่อนไขประกอบที่เก่ียวของจริง พบปญหาที่เปนสาเหตุทําให
เกิดของเสียทั้งหมด 4 ปญหา การใหคะแนนแบบถวงนํ้าหนักจึงถูกนํามาใชในการคัดเลือกปญหาจากปจจัยที่สงผลทั้งหมด 3 ปจจัย 
ไดแก ความรุนแรงของปญหา ความถี่ของปญหา และความเปนไปไดในการแกไขปญหา ผลจากการคัดเลือกพบวาขั้นตอนการเย็บรอง
กลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บไมไดมาตรฐาน ผังแสดงสาเหตุและผล และเทคนิคการต้ังคําถามทําไม ทําไม จึงถูกนํามาใชในการวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา พบวาแนวตะเข็บคด และเปนปก สาเหตุเกิดจากการเย็บตอชิ้นลูกฟูกกับชิ้นลูกฟูกกลางเปนการเย็บลมตะเข็บจักร
ตะกุยเข็มเดี่ยวความหมายของชิ้นลูกฟูกความหนาอยูที่ 11 มิลลิเมตร ชิ้นกลางลูกฟูกความหนาอยูที่ 11 มิลลิเมตร ดังนั้นเวลาเย็บลม
ตะเข็บตองใชแรงกด และแบะตะเข็บชิ้นงานดานซายซึ่งเกิดปญหา  พนักงานเกิดความเมื่อยลาสงผลทําใหแบะตะเข็บไมตึง แนว
ทางการแกไขผูวิจัย ใชจักรเย็บลมตะเข็บคูถอดเข็มออก 1 ดานแลวเย็บลมตะเข็บ ซ่ึงลักษณะของตีนผีจะมีตัวล็อคอยูตรงกลางของตีนผี
จะกดผาทั้งสองขางใหเปนแนวเดียวกัน ผลการปรับปรุงแกไขสามารถลดของเสียที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด 100% และสามารถจัดทําเปน
เอกสารการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานใหกับพนักงานได 
คําสําคัญ : ของเสีย การเพิ่มผลผลิต เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เทคนิค 5 จริง 

 

Abstract 
The sample company is the manufacturer of car seat parts for leading domestic car manufacturers. 

Currently, the problem of defect products in the production process is an average of 250 pieces per month, 
affecting the unit cost of the product. The objective of this research is to reduce the defect that is generated in 
order to increase productivity in the car seat assembly line. By starting from collecting the problem by using 5 
gen techniques, including real place, real workpieces, real fact, principles, real standard and parameters found 
that there are 4 problems that cause defect. The weighted scoring technique is therefore used to select 
problems from all 3 factors that affect the severity of the problem, problem frequency, possibility of fixing. From 
the scoring, the result of the selection found that the process of sewing the middle groove, corrugated seat 
seam is not standardized. Cause and effect diagram and why-why analysis are used to analyze the cause of a 
problem found that the seam line was curved, the reason is that the stitching of the pieces between the 
corrugated pieces and the middle pieces are sewn down the thickness of the corrugated piece is 11 mm the 
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thickness of the middle corrugated piece is 11 mm. Therefore, when sewing the stitch, pressure is required. And 
left the work piece seams which caused problems. Employees are tired result in the seam being not taut. 
Solution for the researcher used double stitch sewing machine, remove the needle on 1 side and sew the stitch, 
which the appearance of the rear derailleur has a lock in the middle of the rear derailleur will press the fabric on 
both sides to be aligned. The improvement results can reduce 100% of all defect and can create a standardized 
work instruction for employees. 
Keywords: Defect, Productivity Improvement, QC tools, 5 Gen  

 
1. บทนํา 
 บริษัทตัวอยางเปนผูผลิตเบาะรถยนตใหกับคายรถยนตชั้นนํา
ภายในประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑเบาะน่ังรถยนตของบริษทัตัวอยาง 
 

 ปจจุบันประสบปญหาของเสียขึ้นในกระบวนการผลิตเปน
เฉลี่ยมากถึง 250 ชิ้นตอเดือน สงผลกระทบตอตนทุนตอหนวย
ของผลิตภัณฑอยางหลีกเลี่ยงไมได จากการเก็บขอมูลโดยอาศัย
หลักเทคนิค 5 จริง (5 GEN) ดวยการลงไปดูสถานที่ทํางานจริง 
ชิ้นงานของจริงที่เกิดปญหา ขอมูลจริงที่เกิดปญหาที่หนางาน 
หลักการทางทฤษฎีที่สอดคลองจริง และระเบียบกฎเกณฑปฏิบัติ
ตามจริง พบปญหาที่สงผลใหกระบวนการทํางานเกิดของเสีย
ทั้งหมด 4 ปญหา ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางทื่ 1 ขอมูลปญหาของเสียในกระบวนการผลิต 1 เดือน 

หัวขอปญหา 
ของเสีย 
(ช้ิน) 

%ของเสีย 

เบาะตัวพิง เย็บรอบขางเทาแขนเปนจีบ 201 22.31 

แนวตอชิ้นแกมกับลูกฟูกชวงโคงยน 195 21.64 

แนวเย็บลมตะเข็บหัวหมอนเปนคลื่น 255 28.30 

รองกลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บไมไดสเปก 250 27.75 

รวม 901 100 

  
 จากตารางที่ 1 พบวาแนวเย็บลมตะเข็บหัวหมอนเปนคลื่น
เปนปญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเบาะ
รถยนตแตเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการนํามาแกไขไดจริง ผูวิจัย

เลือกใชเครื่องมือการใหคะแนนความสําคัญแบบถวงนํ้าหนักมา
ใชในการคัดเลือกปญหา โดยปจจัยที่สงผลตอการแกไขโดยตรง 
ไดแก ความรุนแรงของปญหา (P1) ความถี่ของปญหา (P2) 
ความเปนไปไดในการแกไข (P3) ผลการใหคะแนนแสดงดัง
ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการคัดเลือกปญหา 

หัวขอปญหา P1 P2 P3 รวม 

เบาะตัวพิง เย็บรอบขางเทาแขนเปนจีบ 2 2 1 4 

แนวตอชิ้นแกมกับลูกฟูกชวงโคงยน 2 2 2 8 

แนวเย็บลมตะเข็บหัวหมอนเปนคลื่น 3 3 1 9 

รองกลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บไมได SPEC 3 3 3 27 

1=นอย 2=ปานกลาง 3=มาก  
 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการคัดเลือกปญหาปรากฎวารอง
กลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บไมไดสเปก (Spec) เปนปญหาที่มี
ความถี่กับความรุนแรงอยูในระดับมากแตมีโอกาสในการแกไข
สําเร็จมากที่สุด ผูวิจัยจึงเลือกที่จะแกปญหาดังกลาวเปนอันดับ
แรก กอนจะขยายผลไปแกปญหาถัดไป 
 

1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
เพื่อลดปญหาของเสียในกระบวนการเย็บรองกลางลูกฟูก

เบาะแนวตะเข็บไมไดสเปก (SPEC) ไมนอยกวา 50% 
 

1.2 เปาหมาย และตัวช้ีวัดของการวิจัย 
หลังจากการปรับปรุงกระบวนการเย็บรองกลางลูกฟูกเบาะ

แนวตะเข็บไมไดสเปกของบริษัทตัวอยางแลว สามารถลดของ
เสีย ที่ตองนํากลับมาซอมใหมไดไมนอยกวา 50%  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1 ของเสีย (Waste) 
 ของเสียของที่มีคุณภาพที่ไมสมบูรณตามความตองการของ
ลูกคาหรือของที่มีคุณสมบัติของคุณภาพไมสมบูรณครบถวน
ตามที่กําหนดไว [1] 
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2.2 การควบคุมคุณภาพแบบกลุม (QCC) 
 การควบคุมคุณภาพดวยกิจกรรมกลุมการควบคุมคุณภาพ 
คือ การบริหารงานดานวัตถุดิบขบวนการผลิตและผลผลิต ใหได
คุณภาพตามความตองการของลูกคา ผูเก่ียวของหรือขอกําหนด
ตามมาตรฐานที่ต้ังไว โดยมีเปาหมายปองกัน และลดปญหาการ
สูญเสียทั้งวัตถุดิบ ตนทุนการผลิต เวลาการทํางาน และผลผลิต
กิจกรรมกลุม คือ ความรวมมือรวมใจในการทํางานหรือสราง
ผลงานใหไดตามเปาหมายประกอบดวยผูบริหาร พนักงาน 
วิธีการทํางาน เครื่องจักร ระเบียบกฎเกณฑ และอ่ืน ๆ [2] 
 
2.3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) 
 เปนเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาทางดานคุณภาพใน
กระบวนการผลิตซึ่งชวยในการเก็บขอมูล และศึกษาสภาพทั่วไป
ของปญหาซึ่งประกอบดวย แผนตรวจสอบ (Check Sheet) ผัง
พาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) ผังแสดงเหตุ 
(Cause & Effect Diagram) ผังการกระจาย (Scatter 
Diagram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) และฮิสโตแกรม 
(Histogram) [3] 
 
2.4 เทคนิค 5 จริง (5 GEN) 
 เปนปรัชญาแหงการปฏิบัติของงานการผลิตส่ิงของ ซึ่งเปน
แนวคิดและหลักปฏิบัติที่ถูกกําหนดข้ึนมาใหเปนรูปแบบและใช
ปฏิบัติในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงและสถานการณในการผลิตตามแนวคิดที่วา “อยา
เชื่อใครงายๆ ถาไมเห็นกับตา” ซึ่งประกอบดวย [4] 

1)  GENBA (เก็มบะ) คือ สถานที่ทํางานจริง  
2)  GENBUTSU (เก็มบุสึ) คือ ชิ้นงานที่ผลิตจริง 
3)  GENJITSU (เก็นจิสึ) คือ ขอมูลความเปนจริง 
4)  GENRI (เก็นริ) หลักการทางทฤษฎีที่สอดคลอง 
5)  GENSOKU (เก็นซูกึ) ระเบียบกฎเกณฑที่ปฏิบัติตาม 

 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 จากการคนควางานวิจัยเพื่อลดของเสียในภาคอุตสาหกรรม
พบวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองนําเครื่อง มือควบคุมคุณภาพที่
มีเ ก็บขอมูลทางสถิติเพื่อนําขอมูลมาทําการวิเคราะห และหา
ขอสรุปถึงสาเหตุของปญหาและสาเหตุของการเกิดของเสียอยาง
เปนระบบ วิเคราะหหาสาเหตุเพื่อแลวนํามากําหนดแนวทางการ
แกไข [5] จากนั้นทําการปรับปรุงแกไข [6] อุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูปทําการลดขอบกพรองที่เกิดจากกรบวนการผลิต 
จากการศึกษาพบวาสวนใหญของเสียเกิดขึ้นบริเวณตะเข็บ
ดานขางของตัวผลิตภัณฑไมแนนสาเหตุเกิดจาก กระบวนการ
เย็บเขาขางตัวกางเกงโดยใชเคร่ืองจักรฝเข็ม เด่ียวชนิดฝเข็ม
ลูกโซ [7] อีกดานหน่ึงคือของเสียที่เกิด จากความเสียหายทางกล 
(Mechanical Damage) โดยเกิดข้ึนเน่ืองจากวิธีการปฏิบัติงาน

ของพนักงานหรือเครื่องมือที่ ใชในการทํางานไมไดรับการ
บํารุงรักษาที่ดี 
 

3.วิธีการดําเนินงานวิจัย 
3.1 จัดตั้งกลุมคุณภาพ (QCC) 
 ผูวิจัยไดทําการจัดตั้งคณะทํางาน QCC สมาชิกในทีม เปน
ตัวแทนทางแผนกปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งประกอบดวยหัวหนา
ทีม1 คนคือ หัวหนางานปรับปรุงกระบวนการระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เลขาทีม 1 คน ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สมาชิกในทีม 6 คนระดับการศึกษาระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โดยผูวิจัยอยูในสวนที่ปรึกษา
คณะทํางาน QCC รายชื่อทั้งหมดไดเสนอเพื่อไดรับการอนุมัติ
จากผูจัดการ และผูจัดการไดอนุมัติการจัดตั้งคณะทํางาน QCC 
เปนเรียบรอย ผูวิจัยไดจัดฝกอบรม QCC เปนระยะเวลา 2 วัน 
ใหกับคณะทํางาน QCC และพนักงานสวนอ่ืนดวย เชน ระดับ
หัวหนาสวน หัวหนางาน รวมทั้งระดับพนักงานดวยบางสวน ดัง
แสดงในรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 การอบรมหลักสูตรการถอดรหัส QCC 
 

3.2 ศึกษาสภาพปจจุบัน 
 ผูวิจัยเริ่มศึกษาสภาพปจจุบันของกระบวนการผลิตที่สงผล
ใหเกิดปญหาโดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 กระบวนการผลิตของหนวยงานตัดเย็บ 
 

 จากรูปที่ 4 หนวยงานตัดเย็บมีกระบวนการทํางานทั้งหมด 
13 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก การตัดผา, เย็บเนาฟองนํ้า, เย็บตอช้ิน,  
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ลมตะเข็บลูกฟูกกลาง, ตอชิ้นลูกฟูกบน, ตอชิ้นแกมขาง, เย็บ
รอบเย็บเขารอบ, ลมตะเข็บ, เย็บรอบแผนเทาแขน, เย็บตอชิ้น
รอบแผนเทาแขน, เย็บรอบแผนหลัง, เย็บเขารอบแผนรอบหลัง 
และตรวจเช็ค 100% ปญหาของเสียรองกลางลูกฟูกเบาะแนว
ตะเข็บไมได SPEC เกิดข้ึนในขั้นตอนเย็บลมตะเข็บลูกฟูกกลาง 
มูลเหตุจูงใจที่ทําใหผูวิจัยตองการที่จะปรับปรุงแกไขปญหา
ดังกลาวมาจากปจจัยที่สงผลกระทบทั้งหมด 5 เหตุผล ดังแสดง
ในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 มูลเหตุจูงใจในการแกไขปญหา 
 

3.3 สภาพของปญหา 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตผู วิจัยพบปญหาที่ เปน
สาเหตุทําใหเกิดของเสียหลักการเย็บตอช้ินลูกฟูกกับ ช้ินลูกฟูก
กลาง เย็บลมตะเข็บจักรตะกุยเข็มเด่ียวความหมายของช้ินลูกฟูก
ความหนาอยูที่ 11 มิลลิเมตร ชิ้นกลางลูกฟูกความหนาอยูที่ 11 
มิลลิเมตร ดังนั้นเวลาเย็บลมตะเข็บตองใชแรงกดและแบะตะเข็บ
ชิ้นงานดานซายซึ่งเกิดปญหาพนักงานเกิดความเมื่อยลาทําให
แบะตะเข็บไมตึงดังแสดงในรูปที่ 6 
 

   
 

รูปที ่6 การเย็บลมตะเข็บลูกฟูกกลางกอนการปรบัปรุง 
 

 จากรูปที่ 6 แสดงลักษณะการเย็บลมตะเข็บลูกฟูกกลาง
กอนการปรับปรุง โดยวิธีการทํางานจะใชจักรตะกุยเข็มเดี่ยวเย็บ
รองกลางแนวตะเข็บลูกฟูก 
 

3.4 วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ ไดจากการคัดเลือกปญหามาทําการ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยผังแสดงสาเหตุและผล โดย
อาศัยหลักการวิเคราะหดวย 4 M ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
 

รูปที่ 7 การวิเคราะหปญหาดวยผังแสดงสาเหตุและผล 
 

3.5 กําหนดแนวทางการแกไข 
 จากการวิเคราะหปญหาผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก 4 ปจจัย 
ที่มีผลตอการเกิดปญหาของเสียซ่ึงประกอบดวย คน, อุปกรณ, 
วิธีการ และวัตถุดิบ มากําหนดแนวทางการแกไขในแตละสวน 
ดังน้ี 
 3.5.1 การกําหนดแนวทางการแกไขจากปจจัยวัตถุดิบ 
แสดงไดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การกําหนดแนวทางการแกไขดานวัตถุดิบ 
สาเหตุของปญหา ลักษณะชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 จากตารางที่ 3 จากการพิสูจนปญหาจากปจจัยที่สงผลดาน
วัตถุดิ บ ในขั้ นตอนเย็บ เนาฟ อง นํ้าปรากฏวา เป นรู ปร าง
ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบจึงไมสามารถเปล่ียนแปลงได ผลการ
พิสูจนปญหาจากปจจัยนี้จึงไมสามารถทําการแกไขได  
 3.5.2 การกําหนดแนวทางการแกไขจากปจจัยดานอุปกรณ
แสดงไดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 การกําหนดแนวทางการแกไขดานอุปกรณ 
สาเหตุของปญหา ลักษณะชิ้นงาน 
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 จากตารางที่ 4 จากการพิสูจนปญหาจากปจจัยที่สงผลดาน
อุปกรณปรากฏวาเปนรูปรางลักษณะของอุปกรณที่นํามาใชงาน
จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ผลการพิสูจนปญหาจากปจจัยนี้จึง
ไมสามารถทําการแกไขได 
 3.5.3 การกําหนดแนวทางการแกไขจากปจจัยดานคน 
แสดงไดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 พิสูจนปญหาเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขดานคน 
สาเหตุของปญหา ลักษณะช้ินงาน 

 
 
 

 

 

 

 จากตารางที่ 5 จากการพิสูจนปญหาจากปจจัยที่สงผลดาน
คนผลการพิสูจนสาเหตุรายละเอียดในจุดปฏิบัติงานแลวพบวา
พนักงานไดปฏิบัติงานตามคูมือการทํางานแลวแตวาทักษะของ
แตละคนไมเหมือนกันแลวพบวาการทํางานในจุดนี้ทําให
พนักงานเกิดความเมื่อยลาในขณะทํางานดังน้ันในปญหานี้จึง
ตองไปวิเคราะหวิธีในการทํางานใหม 
 3.5.4 การกําหนดแนวทางการแกไขจากปจจัยดานวิธีการ
แสดงไดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 6 กําหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวตะเข็บเปนปก 
สาเหตุของปญหา ลักษณะช้ินงาน 

 
 
 

 

 

 

 จากตารางที่ 6 จากการพิสูจนปญหาจากปจจัยที่สงผลดาน
วิธีการทํางานจากปญหาแนวตะเข็บเปนปกผลการพิสูจนชิ้น
ลูกฟูกที่มีความหนามากถึง 11 มิลลิเมตร การเย็บตอชิ้นลูกฟูก
กับชิ้นลูกฟูกกลาง การเย็บลมตะเข็บจักรตะกุยเข็มเดี่ยวเวลาเย็บ
ลมตะเข็บตองใชแรงกดมากและตองแบะตะเข็บชิ้นงาน เมื่อ
ทํางานสะสมเปนเวลานานพนักงานจะเกิดความเมื่อยลาทําให
แบะตะเข็บไมตึงสรุปเปนสาเหตุที่แทจริง 
 

ตารางที่ 7 กําหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวตะเข็บคด 
สาเหตุของปญหา ลักษณะช้ินงาน 

  

 จากตารางที่ 7 จากการพิสูจนปญหาแนวตะเข็บคดผลการ
พิสูจนพบวาเวลาเย็บลมตะเข็บชิ้นลูกฟูกกับชิ้นลูกฟูกกลางจะใช
สายตาเล็งตรงตีนผีและขอบขางของตีนผีจึงทําใหแนวตะเข็บคด
สรุปเปนสาเหตุที่แทจริง 
 
3.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 จากการพิสูจนปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบาะน่ัง
รถยนตผูวิจัยไดนํามาทําการปรับปรุงแกไขในประเด็นที่เปน
สาเหตุของปญหาของเสียที่แทจริงจากปจจัยดานวิธีการทํางาน
โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
 3.6.1 ดําเนินการแกไขปญหาแนวตะเข็บเปนปก สามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 วิธีการแกไขปญหาแนวตะเข็บเปนปก 
วิธีการแกไขปญหาแนวตะเข็บเปนปก การติดตามผลการแกไข 

ผูวิจัยเขาไปดูอุปกรณจักรเย็บลมตะเข็บ
คู ซึ่งมีลักษณะเปนเข็มคูดังนั้นใชจักร
ตะกุยเข็มคูถอดเข็มดานซายออก 1 ดาน
เย็บรองกลางแนวตะเข็บลูกฟูก 

 
 
 
 

 
 

พบวาตีนผีดานท่ีถอดเข็ม
ออกสามารถชวยกดชิ้นงาน  
ไปพรอมกับการแบะตะเข็บ  
ซึ่ ง ใ ช แ รง ม าก จึ ง ทํ า ใ ห
ตะเข็บไมเปนปก 

 
 3.6.1 ดําเนินการแกไขปญหาแนวตะเข็บคด สามารถแสดง
ไดดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 วิธีการแกไขปญหาแนวตะเข็บคด 
วิธีการแกไขปญหาแนวตะเข็บเปนปก การติดตามผลการแกไข 

ผูวิจัยเขาไปดูการใชจักรเย็บลมตะเข็บคู  
แลวถอดเข็มออก 1 ดาน จากนั้นเย็บลม
ตะเข็บ ซึ่งลักษณะของตีนผีจะมีตัวล็อค
อยูตรงกลางของตีนผีจะกดผาท้ังสอง
ขางใหเปนแนวเดียวกัน 

 
 
 

 
 

พบวาเมื่อเ ย็บลมตะเข็บ
แนวตะเข็บจะไมคด 

 

4. ผลการดําเนินงานวิจัย 
 จากการเก็บขอมูลและติดตามผลการดําเนินงานหลังการ
ปรับปรุงพบวาของเสียในกระบวนการเย็บรองกลางลูกฟูกเบาะ
แนวตะเข็บไมไดสเปกลดลงเหลือ 0% หรือหมายความวาไม

OK 

OK 
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เหลือของเสียในกระบวนการผลิตเลย และสามารถจัดสรางเปน
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหกับพนักงานได ดังแสดง
ในรูปที่ 8  
 

 
 

รูปที ่8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 จากมาตรฐานการปฏิบัติงานผูวิจัยนําไปกําหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบผลิตภัณฑ (Q-Point) ดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที ่9 มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ 
 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึ กษาวิ จัย ค รั้ งนี้ เ ปนกา รศึ กษา  และปรั บป รุ ง
กระบวนการเย็บรองกลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บไมได SPEC 
เพื่อลดของเสียที่ตองนํากลับมาซอมใหม โดยมีการต้ังเปาหมาย
ตัวชี้วัดไววาเม่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตแลวเปอรเซ็นตของ
เสียจะตองลดลงอยางนอย 50% การดําเนินงานวิจัยผูวิจัยทํา
การปรับปรุงวิธีการทํางานในขั้นตอนการเย็บ  ผลจากการ
ดําเนินการวิจัยไมพบเปอรเซ็นตของเสียเหลือในกระบวนการ
ผลิต (Zero Defect) มากกวาเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว  
 
 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้เปนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเบาะรถยนต
เฉพาะรุนหากตองการนํางานวิจัยน้ีไปใชในกระบวนการที่มีความ
ใกลเคียงกันตองคํานึงถึงเคร่ืองมือที่เหมาะสมแตหากตองการ
นําไปใชกับกระบวนการอ่ืนจําเปนตองทําการประยุกตใชกับ
เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตใหมเน่ืองจากรุนหรือเครื่องจักร
ที่มีอาจจะมีความแตกตางกัน 
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การระบุตวัตนโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัดโดยการถูกปนทับ 
ดวยเทคนิค Scale Invariant Feature Transform 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนโดยใชภาพถายขณะที่โคแสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปน
ทับ (Mating Behavior) จากโคตัวอ่ืนๆ ในฝูง จํานวน 10 ตัว ถายภาพดวยกลองดิจิตอล โหมดภาพสี RGB นามสกุล JPG 
ขนาดมิติ (Dimension) 600x400 พิกเซล ความละเอียด 72 pixel/inch ทําการลบพื้นหลังออกจากภาพ จะไดภาพเดี่ยว
ตนแบบ สรางภาพทดสอบ (Test set) ขนาดมิติ 1000x1000 พิกเซล โดยมีภาพเดี่ยวตนแบบทั้ง 10 ภาพที่ผานการลดขนาด
รวมอยูดวย จากน้ันสรางภาพเปาหมาย (Target Image) โดยตัดภาพบางสวน (crop) ตั้งแตกลางลําตัวไปจนทายสุดของ
สะโพก เพื่อจําลองใหเสมือนโคถูกปนทับ  ดวยโคตัวอ่ืนๆ ในฝูงขณะที่โคแสดงอาการเปนสัด ทําการสกัดคุณลักษณะภาพดวย
เทคนิค Scale Invariant Feature Transform (SIFT) ทําการจับคูภาพทดสอบและภาพเปาหมายที่มีคุณลักษณะหรือจุดสนใจ
ตรงกัน พบวามีความถูกตองทั้งความถูกตองรายตัวและความถูกตองรวม 100% ทั้งนี้เน่ืองจากเทคนิค SIFT จะสกัด
คุณลักษณะเดนที่ไมขึ้นกับขนาด ทิศทาง ตําแหนง มุมการมอง แสงสวาง เงา ของวัตถุในภาพ แสดงใหเห็นวาสามารถนําไป
พัฒนาเปนปญญาประดิษฐสําหรับฟารมโคนมอัจฉริยะ (Smart Farmer) ตอไปได ซึ่งจะชวยลดการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพและความแมนยํา ลดคาเสียโอกาสและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จะตามมาอีกดวย 
 
คําสําคัญ : การระบุตัวตน, โคนมพันธุโฮลสไตน, การประมวลผลภาพ, อาการเปนสัด, SIFT 
 

Abstract 
This research presents a method for identification of Holstein Friesian dairy cows using 

photographs, while cows show signs of being disproportionate by being climbed from other cows in 10 
herds. Digital Image Mode, RGB color, JPG extension 600x400 pixels, 72 pixel / inch resolution. Removes 
the background from the image. Will get a single prototype image. Create a test set of 1000x1000 pixels, 
including 10 original single images that have been reduced in size as well. Next, create a target image by 
cropping from the center of the body to the bottom of the hips. To simulate as though a cow has been 
climbed with another cow in the herd while cows show a sparse. Image feature extraction with Scale 
Invariant Feature Transform (SIFT) technique. Matching the test image and target image with the same 
feature or keypoints. It was found that the accuracy of both individual accuracy and total accuracy of 
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100%. This is because the SIFT technique will extract the outstanding features that independent of the 
size, direction, position, viewing angle, and shadow of objects in the image. Show that it can be further 
developed into artificial intelligence for the Smart Farmer which will reduce the work of the workers. 
increase efficiency and accuracy. Reduce opportunity costs and other expenses that will follow as well. 
 
Keywords : Identification, Holstein Dairy Cows, Image Processing, Mating Behavior, SIFT 

 
1. บทนํา 

เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) 
รวมถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรวิทัศน (Computer Vision) 
หรือการมองเห็นของเครื่องจักรไดเขามามีบทบาทในการ
ทํางานตางๆ แทนมนุษย [1-4] รวมไปถึงดานการตรวจจับ
อาวุธสงครามและความม่ันคงของประเทศ[5] เนื่องจากการ
ทํางานของมนุษยนั้น มีขอจํากัดทางรางกายอยูหลายประการ 
เชน งานที่ตองทําซ้ําๆ เปนระยะเวลานานนั้นสมรรถภาพ
รางกายของมนุษยอาจลดลง เม่ือยลา หรือขาดสมาธิ จนทําให
การปฏิบัติงานผิดพลาดได สําหรับงานที่ตองใชดุลพินิจในการ
ตรวจสอบหรือตัดสินใจนั้นแตละบุคคลอาจมีมาตรฐานการ
ตัดสินใจที่แตกตางกัน งานที่ตองใชความเร็วหรืองานมีความ
เสี่ยงสูง รวมถึงการทํางานรวมกับเครื่องจักรตางๆ มีความ
เสี่ ยงด านความปลอดภัย ดั งนั้นการนําเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิทัศนเขามา
ปฏิบ ัติงานแทนมนุษยเปนวิธีที่ไดรับความนิยม เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพ แมนยํา รวดเร็ว และยังชวยลดแรงงานของ
มนุษยอีกดวย 

โคนมจะใหผลผลิตนํ้านมไดตองมีอาการเปนสัด (Oestrus) 
คือชวงเวลาที่สัตวเพศเมียยอมรับการผสมพันธุจากเพศผู มี
การตกไข เมื่อไดรับการผสมพันธุแลวจึงต้ังทองและคลอดลูก 
อาการเปนสัดของโคนมไดแก ยืนน่ิงและยอมใหปนทับ 
(Mating Behavior) เพื่อผสมพันธุจากเพศผู อวัยวะเพศบวม
แดง มีเมือกไหล รองเสียงดัง กระวนกระวาย [6-7] เวลาที่
เหมาะสมในการผสมพันธุ โค คือหลังจากโคยืนนิ่ง 12-18 
ชั่วโมง[8-9] การสังเกตอาการเปนสัดเปนหัวใจของการผสม
พันธุโคและเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหยืดระยะการใหลูกของโค
ออกไป ดังน้ันจึงตองเพิ่มความเขมงวดในการสังเกตพฤติกรรม
โคใหมากขึ้น และบันทึกช่ือ/เบอรโค วัน เวลา ที่แสดงอาการ
เปนสัด เพื่อวางแผนทําการผสมพันธุใหเหมาะสมกับชวงเวลา
ที่ไขตก 

Scale Invariant Feature Transform (SIFT) เปนข้ันตอน
วิธีหน่ึงในคอมพิวเตอร วิทัศนสําหรับคํานวณหาจุดสนใจ 
(Keypoints) ในรูปภาพหนึ่งๆ และคํานวณหาคุณลักษณะของ
จุดสนใจหนึ่งๆ ที่หาได ขั้นตอน วิธี SIFT คือการเอาจุดสนใจใน
รูปที่ไมขึ้นอยูกับสเกล การกําหนดทิศทาง ตําแหนง มุมการ

มอง แสงสวาง เงา ซึ่งจะทําใหสามารถนํามาใช ในการ
เปรียบเทียบจุดเดนในรูปอ่ืนๆ ไดงายและถูกตองแมนยํามาก
ยิ่งข้ึน[10] โดยทั่วไปแลว จุดสนใจของภาพจะหมายถึงจุด
พิกเซลในภาพที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเชิ งสองมิ ติ  (Two-
Dimensional) ของระดับความสวาง (Pixel Intensity) รอบๆ 
จุดสนใจน้ันๆ ในการวิเคราะหภาพดวยขั้นตอนวิธี SIFT เพื่อหา
จุดสนใจของภาพ จะใชหลักการในการทําซ้ําจนวนรอบ เพื่อหา
จุดสนใจของภาพในแตละรอบ โดยจํานวนจุดสนใจของภาพจะ
มีจํานวนและตําแหนงที่เปล่ียนไป 

การใช SIFT สกัดคุณลักษณะภาพถายจมูกโคเน้ือเพื่อระบุ
ตัวตนพบวามีคาความแมนยําสูงถึง 98.33% [11] แตตอง
ถายภาพระยะใกลจึงจะมองเห็นลายจมูกไดชัดเจน 
 

 
 

รูปที่ 1 หลักการของเทคนิค SIFT [10] 
 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเทคนิคการระบุตัวตน
ภาพถายโคนมขณะที่โคแสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปน
ทับดวยเทคนิค SIFT เพื่อนําองคความรูมาพัฒนาตอยอด
สําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรวิทัศนและปญญาประดิษฐ 
ซึ่ ง จะชว ย เพิ่มป ระ สิท ธิภาพการต รวจสัด  (Oestrus 
detection) ทราบเวลาที่โคเปนสัดที่แนนอน เพื่อวางแผนทํา
การผสมพันธุใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่ไขตก ทําใหโคต้ัง
ทองและคลอดลูกไดในลําดับตอไป 

ในบทความน้ีผูวิจัยไดแบงประเด็นและจัดลําดับในการ
นําเสนอไวดังนี้ หัวขอที่2 จะนําเสนอขอบเขตการวิจัย 
หัวขอที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย หัวขอที่ 4 ผลการวิจัย หัวขอที่ 
5 อภิปรายผลการวิจัย และสรุปและขอเสนอแนะปนหัวขอ
สุดทาย 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอบเขตประชาการและกลุมตัวอยาง 
 ประชาการในการศึกษาคร้ังนี้คือ โคนมพันธุโฮลสไตน
โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 ตัว 
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2.2 ขอบเขตเนื้อหา 
 เปนการประมวลผลภาพถายโคนมพันธุ โฮลสไตน 
จํานวน 10 ตัว โดยการจําลองภาพพฤติกรรมโคขณะที่โค
แสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปนทับ (Mating Behavior) 
จากโคตัวอ่ืนๆ ในคอกเดียวกัน ทําการถายภาพโคในเวลา
กลางวัน 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัยนี้ สามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน 

ดังน้ี การเตรียมขอมูลการทดลอง (Preprocessing) การ
สกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) และการจับ คู 
(Matching) ดังรูปที่ 2 

การเตรียมขอมูลการทดลอง ถายภาพโคนมพันธุ
โฮลสไตน ดานขาง (Side View) จํานวน 10 ตัว ดวยกลอง
ถายรูปดิจิตอล โหมดภาพสี RGB นามสกุล JPG ขนาดมิติ 
(dimension) 600x400 พิ กเซล ความละ เ อียด  72 
pixel/inch ทําการลบพื้นหลังออกจากภาพ จะไดภาพเดี่ยว
ตนแบบ  สรา งภาพทดสอบ (Test set)  ขนาดมิติ 
1000x1000 พิกเซล โดยมีภาพเดี่ยวตนแบบทั้ง 10 ภาพที่
ผานการลดขนาดรวมอยูดวย จากน้ันสรางภาพเปาหมาย
โดยนําภาพโคอีกตัวมาซอนทับ ต้ังแตกลางลําตัวไปจน
ทายสุดของสะโพก เพื่อจําลองใหเสมือนโคถูกปนทับดวยโค
ตัวอ่ืนๆ ในฝูงขณะที่โคแสดงอาการเปนสัด  

การสกัดคุณลักษณะ ทําการสกัดคุณลักษณะของภาพ
โดยวิธี SIFT  

การจั บ คูภ าพ ทําการจับคูภาพทดสอบและภาพ
เปาหมายที่มีคุณลักษณะ (จุดสนใจ) ตรงกัน 

การวิเคราะหขอมูล ประเมินผลความถูกตองของการ
การระบุตัวตนภาพถายโคนมขณะแสดงอาการเปนสัดดวย
การถูกปนทับดวยเทคนิค SIFT โดยคํานวณคารอยละความ
ถูกตองในการจับคูภาพโคแตละตัว และคารอยละความ
ถูกตองในการจับคูภาพโคโดยรวมทั้ง 10 ตัว ดังสมการ 
 

% ความถูกตองรายตัว (% accuracy rate for each head) 

      100x 
ๆงโคตัวนั้นท่ีทดสอบขอจํานวนคร้ัง

 ั้นๆของโคตัวนพธถูกตองท่ีใหผลลัจํานวนคร้ัง
      (1) 

 

% ความถูกตองรวม (% total accuracy) 

      100x 
งโคท้ังหมดท่ีทดสอบขอจํานวนคร้ัง

มดของโคท้ังหพธถูกตองท่ีใหผลลัจํานวนคร้ัง
      (2) 

 

4. ผลการวิจัย 
จากการทดลองการระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนโดยใช

ภาพถายขณะโคแสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปนทับจากโค
ตัวอ่ืนๆ ในฝูง ทําการสกัดคุณลักษณะดวยเทคนิค SIFT 

พบวามีความถูกตองทั้งความถูกตองรายตัวและความถูกตอง
รวม 100% ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3 
 

Preprocessing image 

 
 

 
 

 
 

Test set 
 
 

 
 
 

 

 
Mating Behavior 

Target image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Feature Extraction with SIFT 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2 กระบวนการวิจัย 
 

Matching image 

Resize image 

Remove background from image 

Input image 

Keypoints descriptor 

Orientation assignment 

Keypoints localization 

Scale-space extrema detection 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความถูกตองของการระบุตัวตน
ภาพถายโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัดดวย
การถูกปนทับดวยเทคนิค SIFT 
 

NO. Cow ID % Accuracy Rate 
1.  A 100 
2. B 100 
3. C 100 
4. D 100 
5. E 100 
6. F 100 
7. G 100 
8. H 100 
9. I 100 
10. J 100 

total  100 
 

 
 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางผลการประเมินความถูกตองของการระบุ

ตัวตนภาพถายโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัด
ดวยการถูกปนทับดวยเทคนิค SIFT (บน) โคเบอร D และ 

(ลาง) โคเบอร I  

จากผลการทดลองรูปที่  3 จะ เ ห็นไดว าการจับ คู
คุณลักษณะหรือจุดสนใจมีความถูกตอง 100% แมวาภาพ
เปาหมายจะถูกบดบังหรือถูกตัดไปเกือบครึ่งภาพก็ตาม 
 

5. อภิปรายผลการวจิัย 
จากผลการทดลองการระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตน

โดยใชภาพถายขณะโคแสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปนทับ
จากโคตัวอ่ืนๆ ในฝูง ทําการสกัดคุณลักษณะดวยเทคนิค 
SIFT พบวามีความถูกตองทั้งความถูกตองรายตัวและความ
ถูกตองรวม 100%  

ทั้ง น้ีเนื่องจากเทคนิค SIFT ใชหลักการคํานวณหา
คุณลักษณะของจุดสนใจหน่ึงๆ โดยใชวิธีการเบลอ (Blur) 
ภาพดวยฟงกชันเกาสเซียน (Gaussian Function) ไปในแต
ละรอบ (Octave) ซึ่งในแตละรอบก็จะมีรูปหลายๆ ระดับ
การ blur ซ่ึงมีขนาดรูปที่เทากันโดยที่แตละระดับการ blur 
จะ blur จากระดับปกติแลวคอยๆ เพิ่ม scale parameter 
ซึ่งจะมีผลทําใหภาพ blur มากย่ิงขึ้น แลวทําซ้ําในรอบตอไป
เรื่อยๆ โดยรอบตอไปก็จะมีขนาดของรูปเปนครึ่งหน่ึงของ
รอบเดิม จึงไมขึ้นอยูกับสเกล การกําหนดทิศทาง ตําแหนง 
มุมการมอง แสงสวาง เงา[5], [10], [12-13] ซึ่งจะทําให
สามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบจุดเดนในรูปอ่ืนๆ ไดงาย
และถูกตองแมนยํามากย่ิงขึ้น  

แสดงใหเห็นวาการสกัดคุณลักษณะภาพดวยเทคนิค 
SIFT มีความเหมาะสมกับภาพถายโคนมพันธุโฮลสไตนขณะ
แสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปทับจากโคตัวอ่ืนๆ ในฝูง ซ่ึง
เหมาะสมอยางยิ่งที่จะนําไปพัฒนาเปนระบบระบุตัวตนโค
นมขณะที่โคแสดงอาการเปนสัด ทั้งน้ีเปนการยากที่จะระบุ
ตัวตนโคนมขณะที่โคถูกปนทับจากโคตัวอ่ืนๆ ในฝูง เพราะ
ภาพของตัวโคนั้นไดถูกปดทั้บหรือตัดไปเกือบครึ่งลําตัว ซ่ึง
ทําใหคุณลักษณะเดนหรือจุดสนใจของภาพลดนอยลงไป
ดวย ทั้งนี้เพื่อนําผลทั้งการระบุตัวตนและการตรวจจับ
อาการเปนสัดของโคนมไปพัฒนาเปนระบบปญญาประดิษฐ
สําหรับฟารมโคนมอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื่อใหทํางาน
แทนมนุษยตอไป 
 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 
การสกั ด คุณลั กษณ ะข องภาพด วย เ ทคนิ ค  SIFT 

เหมาะสมสําหรับนําไปประมวลผลภาพเพื่อระบุตัวตนโคนม
ขณะที่โคแสดงอาการเปนสัดหรือถูกปนทับจากโคตัวอ่ืนๆ 
ในฝูง ซึ่งภาพจะถูกบดบังหรือถูกตัดภาพไปบางสวน ซ่ึง
เหมาะสมอยางยิ่งที่จะนําไปพัฒนาเปนระบบระบุตัวตนโค
นมรวมกับการตรวจจับพฤติกรรมการเปนสัดของโคนม ทั้งน้ี
เปนการยากที่จะระบุตัวตนโคนมขณะที่โคถูกปนทับจากโค
ตัวอ่ืนๆ ในฝูง เพราะภาพของตัวโคน้ันไดถูกปดทั้บหรือตัด
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ไปเกือบครึ่งลําตัว ซึ่งทําใหคุณลักษณะเดนหรือจุดสนใจของ
ภาพลดนอยลงไปดวย ทั้งนี้ เพื่อนําไปพัฒนาเปนระบบ
ปญญาประดิษฐสํ าหรับฟารมโคนมอัจฉ ริยะ ( Smart 
Farmer) ตอไป ซึ่งอาจชวยลดการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพและความแมนยํา ลดคาเสียโอกาสและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จะตามมาอีกดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดงานวิจัย ควรทําการวิจัย
ตอยอดโดยใชภาพเคล่ือนไหว (Video) เพื่อใหเหมาะสม
กับสถาการณจริง 
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บทคัดยอ 
งานวิจัย น้ีมี วัตถุประสงค เพื่ อพัฒนาระบบ เฝาระ วังการ เขาใชง านหอ งป ฏิบัติ การคอมพิวเตอร ผ าน 

แอปพลิเคชันไลน ระบบสามารถเชื่อมตอใชงานสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตของไลนเพื่อแจงเตือนดวยการสงทั้ง
ขอความและภาพของหองในขณะมีผูเขาใชงานไปยังสมารทโฟนของผูดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยติดตั้งและทดสอบ
ใชงาน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1202 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ระบบแบงเปน 2 สวน คือ ระบบตรวจจับความ
เคลื่อนไหวและระบบตรวจจับภาพ ในสวนแรกเซนเซอรตรวจจับความเคล่ือนไหวทํางานรวมกับโหนดเอ็มซียู ESP8266 ในชวง
เวลาเรียนปกติ 9.00 ถึง 17.00 น. โดยรับคาจากเซนเซอรแลวสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน สวนที่ 2 ทํางาน
ชวงเวลาหลังเลิกเรียน 17.00 ถึง 9.00 น. ประกอบดวยเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว กลองถายภาพ และบอรด 
ราสเบอรรี่พายซ่ึงทําหนาที่เปนเซิรฟเวอรในการรับคาจากเซนเซอรแลวส่ังงานใหกลองถายภาพ พรอมสงขอความและภาพ 
แจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน  ผูวิจัยไดทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบดังนี้ การทดสอบการทํางานของระบบ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวผลการทํางานถูกตองรอยละ 90.00 การทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับภาพผลการทํางาน
ถูกตองรอยละ 93.33  และการทดสอบระบบตรวจจับภาพและสงภาพหองเรียนตามกําหนดเวลาแบบอัตโนมัติระบบทํางาน
ถูกตองคิดเปนรอยละ 100 
คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร, ระบบเฝาระวัง, แจงเตือนผานไลน 
 

Abstract 
 This research aimed to develop Computer Laboratory Access Monitoring Systems via Line 
Application. The system used Line API for sending Line notifications both texts and images of a computer 
room when detecting someone’s access to administrator’s smartphone. The system was installed and 
tested at computer laboratory room 1202 at Department of Computer Engineering. The system was 
composed of 2 main parts; a motion detecting system and an image detecting system. For the first part, a 
motion sensor was operated with a Node MCU ESP8266 during normal class hours from 9.00 to 17.00 by 
receiving data from the motion sensor and sent a notification message with Line notify when someone 
accessing the room. The second part was operated after class ended during 17.00 to 9.00. It was composed 
of a motion detecting system, a camera, and a Raspberry Pi Board which worked as a server receiving data 
from the motion sensor, operated the camera, and sent a Line notification message to an administrator’s 
smartphone. The researchers had tested the system performance as follows; testing of the operation of the 
motion detecting system was correct 90.00%, testing of the image detecting system was correct 93.33%, and 
testing of the image detecting system and classroom image sending system with automatic timing system 
was correct 100%.  
Keyword: microcontroller systems, surveillance, Line notify. 
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1. บทนํา 
 การส่ือสารในยุคที่สื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดียเปนที่
นิยมและอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพรขอมูล 
ขาวสาร ทําใหลดระยะทางการเชื่อมตอระหวางผูคนในสังคมให
ไดรับและสงขอมูลอยางรวดเร็ว แอปพลิเคชันไลนถือวาเปนที่
นิยมอยางมากมีการใชประโยชนในการติดตอระหวางบุคคลโดย
สามารถสงทั้งขอความโตตอบ ภาพ และเสียง และรวมไปถึงการ
บริการของการแจงเตือนไลนหรือ LINE Notify ที่สามารถนํามา
ประยุกตใชงานโดยการเชื่อมตอผาน Line API [3] สรางเปน
ระบบแจงเตือนขอความแบบอัตโนมัติได 
 ในสวนของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีการ เกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการ
อ่ืนๆ ที่มีอุปกรณคอมพิวเตอรติดตั้งอยูจํานวนมากกวา 50 
เครื่อง รวมไปจนถึงชุดฝกปฏิบัติการตางๆสําหรับใหนักศึกษาได
ใชในการเรียนการสอนทั้งในคาบเรียนและยังเปดโอกาสให
นักศึกษาเขามาใชเพื่อฝกปฏิบัติการ ศึกษาและคนควาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเวลาเรียนในคาบเรียน ซึ่งระบบงานเดิมคือ 
นักศึกษาตองเขามาขออนุญาตนํากุญแจไปเปดใชงานหอง
คอมพิวเตอรในกรณีนอกเหนือเวลาเรียน และบอยครั้งเกิดความ
ไมเปนระเบียบเรียบรอยเชน การลืมปดไฟฟา อีกทั้งไมสามารถ
ติดตามผูขอเขาใชหองไดวาเปนนักศึกษาคนใดเขาไปใชงานใน
ระหวางเวลาน้ันได ทําใหอาจารยผูดูแลหองไมสามารถตรวจสอบ
ไดทั่วถึง  
 จากปญหาการติดตามสถานะการเขาใชงานหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ผูวิจัยมีแนวคิดที่นําการใชงานแอปพลิเคชันไลน
และบริการของ LINE Notify มาพัฒนาระบบเฝาระวังการเขาใช
งานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลนประกอบ
ไปดวยชุดไมโครคอนโทรลเลอร บอรดราสเบอรร่ีพาย การ
เชื่อมตอระหวางสรรพสิ่งกับชุดเซ็นเซอรตรวจจับเคลื่อนไหว 
กลองตรวจจับภาพ และชุดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ 
ประยุกตใชรวมกับการพัฒนาโปรแกรมการแจงเตือนทางไลน 
(LINE Notify) ซึ่งระบบจะตรวจจับภาพและแจงเตือนแบบ 
อัตโนมัติบนแอปพลิเคชันไลนนี้ สามารถสงภาพขณะมีผูเขาใช
หอ งและข อค วามแจ ง เ ตือนไป ยัง ผู ดูแ ลหอ งป ฏิบั ติก าร
คอมพิวเตอร ทําใหสามารถติดตามและตรวจสอบภาพบุคคลผู
เขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดทันที  
 

2. วัตถุประสงคหลักของโครงการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลน 
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบระวังการเขาใชงาน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลน 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตของดานพื้นที่  
 การติดตั้งระบบชุดอุปกรณและทดสอบการใชงานกับหอง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1202 ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ 
3.2 ขอบเขตการทํางานของระบบ 
 3.2.1 ระบบสามารถตรวจจับภาพเมื่อมีการเปดเขาใชงาน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดในระยะ1-3 เมตร 
 3.2.2 ระบบสามารถสงภาพเพื่อแจงเตือนไปยังแอปพลิเค
ชันไลนดวยบริการของ Line Notify  
 3.2.3 สามารถส่ังงานใหระบบตรวจจับภาพ และสงภาพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรตามกําหนดเวลาไดแบบอัตโนมัติ 
3.3 ขอบเขตดานการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3.1 ทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับภาพเมื่อมีการ
เปดเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดในระยะ 1-3 เมตร 
 3.3.2 ทดสอบความถูกตองของการสงภาพเพื่อแจงเตือนไป
ยังแอปพลิเคชันไลนดวยบริการของ Line Notify 
 3.3.2 ทดสอบการสั่งงานใหระบบตรวจจับภาพและสงภาพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรตามกําหนดเวลาไดแบบอัตโนมัติ 

 
4. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
4.1 การออกแบบการทํางานของระบบ 
 การออกแบบการทํางานของระบบเฝาระวังการเขาใชงาน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน ประกอบดวย 
2 สวน โดยสวนแรกคือ ชุดไมโครคอนโทรลเลอรโหนดเอ็มซียู 
ESP8266 เชื่อมตอรับคาจากเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว
ในระยะ 1-3 เมตร ไดออกแบบใหทํางานในชวงเวลากลางวัน 
โดยเริ่มทํางานตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. เม่ือพบความ
เคลื่อนไหวระบบจะสงเฉพาะขอความแจงเตือนไปยังไลนของ
ผูดูแลหองคอมพิวเตอรผานบริการของ Line Notify ในเวลา
เรียนปกตินี้ใหสงเฉพาะขอความแจงเตือนเพื่อใหรับรูถึงการเขา
ใชงานหองคอมพิวเตอร สวนที่ 2 ใชชุดบอรดราสเบอรรี่พาย
เชื่อมตอกับกลองและเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อ
ตรวจจับภาพโดยราสเบอรรี่พายทําหนาที่เปนเครื่องเซิรฟเวอรใน
การประมวลผลและสั่งงานใหกลองถายภาพ พรอมจัดเก็บ
ขอมูลภาพ ทํางานในชวงเวลาหลังเลิกเรียนตั้งแตเวลา 17.00 ถึง 
09.00 น. ตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะ 1-3 เมตรสั่งงานให
กลองถายภาพ และสงขอความแจงเตือนพรอมสงภาพไปยังไลน
ของผูดูแลหองคอมพิวเตอร และสามารถตั้งคาใหระบบทํางาน
แบบอัตโนมัติโดยใหสงทั้งภาพและขอความตามเวลาที่ตองการ 
การออกแบบระบบแสดงดังรูปที่ 1 และข้ันตอนการทํางานของ
ระบบแสดงผังงานในรูปที่ 2 
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รูปที่ 1 การออกแบบการทํางานระบบเฝาระวังการเขาใช 
งานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน 

 

 
รูปที่ 2 ผังงานของระบบ 

 
4.2 การออกแบบการเช่ือมตอวงจร 
 การเชื่อมตอวงจรของระบบการทํางานประกอบดวย 2 สวน 
โดยสวนที่ 1 แสดงดังรูปที่ 3 ประกอบดวยชุดบอรดโหนดเอ็มซียู 
ESP8266  เช่ือมตอกับเซนเซอรตรวจจับความเคล่ือนไหว HC-
SR502 รับคาความเคลื่อนไหวสงออกที่ขาเอาตเปนอินพุตเขา

มายังบอรด ESP8266  สวนที่ 2 ประกอบดวยอุปกรณแสดงดัง
รูปที่ 4 ชุดบอรดราสเบอรรี่พายเช่ือมตอกับกลองPi camera v2 
สําหรับจับภาพผานซ็อกเกตกลองและตอปุมกด ใชสําหรับกด
หยุดการทํางานของกลอง ทั้งสองชุดอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณ
อินเทอรเน็ตผานไวไฟเพื่อใหสงขอความผาน line notify ได 
การติดต้ังชุดราสเบอรรี่พายติดต้ังบริเวณหนาหอง  ปรับมุมมอง
กลองใหสามารถจับภาพบริเวณประตูไดชัดเจน สวนชุดบอรด
โหนดเอ็มซียู ESP8266 ติดต้ังไวบริเวณหลังหองซ่ึงมีระยะ
ครอบคลุมการทดสอบจากหลังหองถึงประตูทางเขาหอง 
 

 
 

รูปที่ 3 สวนประกอบของระบบตรวจจับความเคล่ือนไหว 
 

 
 

รูปที่ 4 สวนประกอบของระบบตรวจจับภาพ 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน  
 บอรดไมโครคอนโทรลเลอรและเซนเซอรไดถูกบรรจุลงกลอง
ตูอุปกรณกันนํ้า เช่ือมตอวงจรและอุปกรณที่เก่ียวของ สามารถ
นําไปติดตั้งยังหองที่ตองการใชงานโดยงาย บริเวณดานขางมีชอง
สามารถเช่ือมตอสายสงขอมูล สาย HDMI สําหรับตอจอภาพ 
รวมทั้งเมาสและคียบอรดไดแสดงดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 ชุดอุปกรณของระบบ 

5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
5.2.1 การทดสอบการทํา ง านของระบบตรวจจับความ
เคล่ือนไหว  
 ผลการทดสอบการทํางานในชวงเวลา 9.00-17.00 น. 
ระยะทดสอบ 3 ระยะคือ 1, 2 และ 3 เมตร ทดสอบระยะละ 10 
ครั้ง โดยทดสอบทั้งมีการเขาใชงานและไมมีการเขาใชงาน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เมื่อมีการเขาใชงานหองระบบจะ
ตรวจพบและสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนของ
ผูดูแลหอง ผลการทดสอบการทํางานถูกตองจํานวน 27 ครั้งจาก
การทดสอบ 30 ครั้ง คิดเปนรอยละ 90.00 ความผิดพลาดของ
การทํางานที่ระยะทดสอบ 3 เมตร ไมสงขอความ 3 คร้ัง ผลการ
ทดสอบแสดงดังภาพที่ 6 
 รูปแบบการสงขอความแจงเตือนประกอบดวยขอความ 
“Monitor[9.00-17.00] :: มีผูเขาใชงานหอง1202 <วัน เดือน 
วันที่ เวลา ป>” 
 

 
 

รูปที ่6 การสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนจาก 
ระบบตรวจจับความเคล่ือนไหว 

 
5.2.2 การทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับภาพ 
 ผลการทดสอบการทํางานในชวงเวลา 17.00 น.- 9.00 น.
ทดสอบ 3 ระยะคือ 1, 2 และ 3 เมตร ระยะละ10 ครั้ง โดย
ทดสอบทั้งมีการเขาใชงานและไมมีการเขาใชงานหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร เมื่อมีการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ระบบจะตรวจพบและสงขอความแจงเตือนพรอมภาพไปยังแอป
พลิเคชันไลนของผูดูแลหอง ผลการทดสอบการทํางานถูกตอง
จํานวน 28 ครั้งจากการทดสอบ 30 ครั้ง คิดเปนรอยละ 93.33 
ความผิดพลาดของการทํางานที่ระยะทดสอบ 3 เมตร รูปที่
ตรวจจับไดไมชัดเจน 2 ครั้ง ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 7 ถึง 8  

 รูปแบบการสงขอความแจงเตือนประกอบดวยขอความ 
“Mon-RM1202-Motion Alert!! Detect people in ROOM 
1202 Time:: <วันที่ เดือน ป เวลา>” 
5.2.3 การทดสอบระบบตรวจจับภาพและสงภาพหองเรียนตาม
กําหนดเวลาแบบอัตโนมัติ  
 ผลการทดสอบการทํางานระบบตรวจจับภาพและสงภาพ
หองเรียนตามกําหนดเวลาแบบอัตโนมัติ ในเวลา 06.00 น. และ 
23.00 น. โดยทดสอบ 5 วัน ทํางานวันละ 2 ครั้ง รวมทดสอบ 
10 ครั้ง ผลการทดสอบการทํางานถูกตอง โดยระบบสามารถสง
ขอความแจงเตือนและภาพ ไดถูกตองจํานวน 10 ครั้ง จากการ
ทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 โดยการสงขอความ
ใชรูปแบบเดียวกับระบบตรวจจับภาพ 
 

 
 
รูปที่ 7  เหตุการณทดสอบมีบุคคลเขาใชงานหองคอมพิวเตอร 

 

 
 
รูปที่ 8  การสงขอความและภาพหองเรียนไปยังแอปพลิเคชัน 

ไลนจากระบบตรวจจับภาพ 
 

6. อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเฝาระวังการเขา
ใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน ระบบ
สามารถตรวจจับภาพและสงภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
และขอความแจงเตือนไป ยังแอปพลิเคชันไลนของผู ดูแล
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในชวงเวลาหลังเลิกเรียน และใน
เวลาเรียนปกติระบบจะสงเฉพาะขอความแจงเตือนไปยัง 
แอปพลิเคชันไลน ผลการทดสอบดังที่กลาวมาระบบยังมีความ
ผิดพลาดในการสงภาพไมสมบูรณ ซึ่งอาจเกิดจากความไวในการ
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จับภาพของกลองเม่ือผูทดสอบเดินผานกลองเร็วเกินไปทําใหรูป
ที่ไดไมมีภาพตัวบุคคล หรือกรณีที่ทดสอบการสงขอความเกิด
ความผิดพลาดที่ระยะการทดสอบ 3 เมตร อาจเกิดจากการเดิน
ผานเซนเซอรในการทดสอบเร็วเกินไปและอีกปจจัยหน่ึงคือ 
เสถียรภาพของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ ใชงานในการ
เชื่อมตอทั้งอุปกรณและสมารทโฟนของผูใชงาน ทั้งนี้ผูพัฒนา
ระบบสามารถปรับคาของเซ็นเซอรใหเหมาะสมกับระยะที่
ตองการใชงานได จากการทดสอบชุดอุปกรณระบบเฝาระวังการ
เขาใชงานหองคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลนนี้มีผลการ
ทํางานที่ถูกตองมากกวารอยละ 90 สามารถนําไปใชงานไดจริง
ไดทําใหผูดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดทราบสถานะการ
เขางานหองไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
เรื่องการรดนํ้าแปลงผักชีพรอมการแจงเตือนผานไลนแอปพลิเค
ชัน [1] ซึ่งพัฒนาโดย สกุล คํานวนชัย และชม กิ้มปาน (2560) 
ผลจากการเก็บขอมูลการทํางานของระบบในการสั่งงาน และ
การแจงเตือนผานทางไลนแอปพลิเคชันจํานวน 20 วันวันละ 3 
ครั้ง รวมเปนจํานวน 60 ครั้ง ระบบมีความถูกตองในการทํางาน
คิดเปนรอยละ 96.66 และงานวิจัยเรื่องระบบการแจงเตือนและ
ตอบโตของ ZABBIX ดวยแอปพลิเคชันไลน [2] ไดพัฒนาข้ึนโดย 
อธิชาต พัชรภัค (2559) ในการสรางเคร่ืองมือที่จะชวยแจงเตือน
การใชงานทรัพยากรของเซิรฟเวอร(Server) และแอปพลิเคชัน 
(Application) ซึ่งทําหนาที่ในการสงขอมูลไปยังเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบเม่ือเกิดขอผิดพลาดเพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว  เพื่อลดความสูญเสียทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได 
 

7. บทสรุป 
 การสรางและพัฒนาระบบเฝาระวังการเขาใชงานหอง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน สามารถเชื่อมตอ
ใชงาน Line API [3] ใหแจงเตือนทั้งขอความและสงภาพผาน
บริการ Line Notify ไปยังโทรศัพทสมารทโฟนของผูดูแล 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยติดตั้งและทดสอบใชงานยัง 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1202 ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ระบบประกอบดวยเซนเซอรตรวจจับความ 
เคล่ือนไหวทํางานรวมกับบอรดราสเบอรรี่พาย และบอรด Node 
MCU ESP8266 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
เฝาระวังการเข าใช งานหองป ฏิบั ติการคอมพิวเตอรผ าน 
แอปพลิเคชันไลนแบงเปน 3 สวนคือ การทดสอบการทํางานของ
ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวเม่ือมีการเขาใชงานหองปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอรเปนการทํางานสวนของชุดบอรด Node MCU 
ESP8266 ซึ่งระบบทํางานในชวงเวลา 9.00 ถึง 17.00 น. เมื่อมี
การเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบจะตรวจพบ
และสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนของผูใชงาน ทํา
การทดสอบทั้งหมด 30 ครั้ง ผลการทดสอบการทํางานถูกตอง
คิดเปนรอยละ  90.00 การทดสอบการทํางานของระบบตรวจ 

จับภาพเมื่อมีการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนการ
ทํางานของชุดอุปกรณราสเบอรรี่พายซึ่งระบบทํางานในชวงเวลา 
17.00 น.ถึง 9.00 น. ทําการทดสอบทั้งหมด 30 ครั้ง โดยเม่ือมี
การเขาใชงานหองระบบจะตรวจพบและสงขอความแจงเตือน
พรอมภาพไปยังแอปพลิเคชันไลนของผูใชงาน ผลการทดสอบ
การทํางานถูกตองคิดเปนรอยละ 93.33 การทดสอบระบบ
ตรวจจับภาพและสงภาพตามกําหนดเวลาแบบอัตโนมัติตั้งเวลา
การทํางาน 2 ครั้งคือ 06.00 น. และ 23.00 น. ผลการทดสอบ
ระบบสามารถสงขอความแจงเตือนและภาพหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรไดถูกตองคิดเปนรอยละ 100 
 ระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ผานแอปพลิเคชันไลนนี้ สามารถสงทั้งภาพและขอความแจง
เตือนทําใหผูใชงานสามารถติดตามผูใชงานและตรวจสอบสถานะ
ของหองคอมพิวเตอรอยางรวดเร็ว ทั้งยังชวยอํานวยความ
สะดวกและลดภาระงานของผูดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรได
อีกดวย  
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Predicting System of Consumer Behavior for 
Personal Car Decision by Using Logistic Regression Analysis 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยเทคนิคการวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติค จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมด 1,110 ราย โดยมี 6 คุณลักษณะขอมูลการซื้อขายรถที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
กลุมลูกคา รายได ชนิดรถยนต ดาวน/จอง เงินสด ผลการตัดสินใจ กําหนดใหคําตอบในการพยากรณ แบงเปน 2 ประเภท
ขอมูล คือ คลาสซื้อรถยนต และ ไมซื้อรถยนต เม่ือแบงขอมูลเปนชุดฝกสอน (Training set) จํานวน 50% และใชชุดทดสอบ 
(Test set) 50% จะใช ชุดฝกสอน (Training set) 555 รายการ และใชชุดทดสอบ (Test set) จํานวน 555 รายการ สามารถ
นําขอมูลที่มีเขาสู ข้ันตอนการเรียนรูและการทดสอบ โดยวิธีการสุม (Random) 50/50 ในการเลือกอัลกอริทึมเพื่อนํามา
ทดสอบ และใหคาความถูกตอง 95.13% โดยปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคผูคาถูกนํามาสรางเครื่องมือในการตัดสินใจใหกับ
ผูประกอบการผลิตสินคาหรือบริการไดตรงตามความตองการของผูบริโภค 
 
คําสําคัญ : การพยากรณ, พฤติกรรม, สินคาประเภทรถยนตสวนบุคคล, เทคนิคการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค  

 

Abstract 
  The objective of this research is to predict the behavior of consumers of personal car products 
using Logistic Regression technique based on a total of 1,110 data which have 6 attributes of relevant car 
sales data, consisting of customer groups, income, car types, down payment / cash reservation. Decision 
The answer in the forecast is divided into 2 classes which are car buying classes and not buying cars. 
When dividing data into 50% Training set and 50% using Test set, 555 Training set will be used and 555 
Test set will be used. Learning data and testing will be brought to the existing data. By the random 
method (Random) 50/50 in choosing the algorithm to be tested and provide 95.13% accuracy. Currently, 
consumer behavior traders are used to create decision tools for entrepreneurs to produce products or 
services that meet consumer needs. 
 
Keywords : Predicting, Behavior, Consumer, Personal-car decision, Logistic regression Analysis 
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1. บทนํา 
จากสภาพการแขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่นับวันจะ

มีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ผูผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีเพิ่ม
มากขึ้น มีการผลิตสินคาออกมาใหมและหลากหลายชนิด 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีอยางตอเนื่อง 
ปจจุบันประเทศผูผลิตสินคามีอยูมากมายที่ผลิตสินคาปอน
สูตลาดโลก เชน ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน 
ญี่ปุน เกาหลีใต เปนตน เพื่อการแยงชิงสวนแบงการตลาด 
ลูกคาตองการสินคาที่มี คุณภาพสูง ราคาต่ํา รูปแบบที่
ทันสมัย มีรูปแบบใหเ ลือกมากมายและไดรับสินคาที่
รวดเร็วไมเสียหาย ตลอดจนการบริการหลังการขายของ
ผูผลิต  ผูผลิตรายใดสามารถพัฒนาระบบการผลิตที่
ตอบสนองความตองการดังกลาวไดดีกวาจะเปนผูชนะใน
การแขงขันในโลกธุรกิจ [1] 

อุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทยมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด [2], [3] สังเกตไดจากการที่รถยนต
หลายคายมีการเปดตัวรถยนตรุนใหมๆ เขาสูตลาด และมี
การใชกลยุทธที่หลากหลายทางการตลาดมาแขงขัน ทําให
ปริมาณการผลิต การจําหนายรถยนตของประเทศไทยมี
การผลิตและจําหนายรถยนตเพิ่มขึ้นทุกป [4], [5] , [6] 
แมวาภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศแถบยุโรป จะอยูใน
ภาวะชะลอตัว แตเศรษฐกิจของเมืองไทยกลับยังคงคึกคัก 
สอดคลองกับภาพการเพิ่มกําลังการผลิตของรถยนตหลาย
คายใหเพียงพอตอความตองการ ทั้งเพิ่มกําลังการผลิต และ
เพิ่มรุนสินคาใหเลือกมากข้ึน [7] 

บริษัท โตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด ไดจด
ทะเบียนกอต้ังในป พ.ศ. 2505 นอกเหนือจากการประกอบ
รถยนตแลว บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ได
นําเขาและสงออกรถยนต [8]- [10] สําเร็จรูปและชิ้นสวน
รถยนตไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกอีกกวา 90 ประเทศ 
ตลอดระยะเวลา 48 ปแหงการดําเนินการและความทุมเท
ของบริษัท คือความพยายามที่จะตอบสนองความตองการ
สูงสุดของลูกคาทั้งในกระบวนการผลิตระดับมาตรฐานโลก 
เทคโนโลยีลํ้าสมัย สํานึกตอส่ิงแวดลอม คุณภาพการบริการ
และการมุงพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการขยายกิจการ [11] 

นาย มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท  
โตโยตา มอเตอร ประ เทศไทย จํากัด แถลงสถิติการ
จําหนายรถยนตเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ในตลาด
รถยนตนั่งสวนบุคคล อันดับ 1  คือ โตโยตา ยอดขาย 
60,350 คัน เพิ่มข้ึน 12.8% สวนแบงการตลาด 29.2% 
อันดับ 2 คือ ฮอนดา ยอดขาย 48,889 คัน เพิ่มขึ้น 5.6% 
สวนแบงการตลาด 23.7% [12] ซ่ึงเปนการตอกย้ําถึง
คุณภาพของรถโตโยตา ในเรื่องศูนยบริการหลังการขาย 

ราคา โปรโมชั่นและขอเสนอพิเศษ โดยแตละคายรถยนต
ตางแขงขันกันในเรื่องยอดขาย ปญหาในปจจุบันพฤติกรรม
ผูบริโภค ผูคาถูกนํามาสรางเครื่องมือในการตัดสินใจใหกับ
ผูประกอบการผลิตสินคาหรือบริการไดตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค จึงทําใหพฤติกรรมตางๆในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาทุกชนิดมีความสําคัญมากและตอง
คุมคากับจํานวนเงินที่จายไป ใหไดสินคาที่มีประสิทธิภาพ  

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร ถ ด ถ อ ย โ ล จิ ส ติ ค  (logistic 
regression analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะหสถิติเชิง
คุณภาพ (quantitative techniques) อยางนอยก็เรื่อง
ของขอมูลที่ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงคุณภาพซ่ึงก็คือ เปน
ตัวแปรเชิงกลุมน่ันเอง ป [13], [14] การวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิ สติคแบ งออกเปน 2 ป ระ เภท  คือ               
1) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคทวิ (binary logistic 
regression analysis) และ 2) การวิเคราะหการถดถอยโล
จิสติคพหุกลุม  (multinomial logistic regression 
analysis) การวิ เคราะหการถดถอยทั้ง  2 ประเภท 
แตกตางกันในดานตัวแปรตาม โดยที่การวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติคทวิใชกับตัวแปรตามที่แบงออกเปน 2 กลุม
ยอย (dichotomous variable) มี 2 คาคือมีคาเปน 0 กับ 
1 เชน กลุมที่มีเหตุการณกับกลุมที่ไมมีเหตุการณ สวนการ 
วิเคราะหโลจิสติคแบบพหุกลุมใชกับตัวแปร มีหลายคา
มากกวา 2 กลุม เชน โรงพยาบาลมีมาตรฐานการใหบริการ 
สูง ปานกลาง และต่ํา [15] 

ดังน้ันผู วิจัยจึงมีความคิดที่จะนําเทคนิคการถดถอย 
โลจิสติค (logistic regression analysis) มุงเนนการ
พยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนตสวน
บุคคล ซึ่งการวิเคราะหนี้มีเปาหมายก็คือ เพื่อทํานาย
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ สําหรับชุดขอมูลตัวอยาง
ในการทดลองน้ี ผูวิจัยเลือกใชขอมูลรถยนตยี่หอโตโยตา
ประเภทรถยนตน่ังสวนบุคคล เปนรุนที่มีความนิยมดวยกัน 
5 รุน คือ รุน Altis, Camry, C-HR, Vios และ Yaris โดย
การนําขอมูลการตัดสินใจซื้อรถยนต จํานวนทั้งสิ้น 1,110 
คน  โดยงานวิจัยน้ีสามารถนําไปพยากรณใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภค
ผู ค าถู กนํา มาสร า ง เ ครื่ อง มื อใ นก าร ตัด สินใ จใ หกั บ
ผูประกอบการผลิตสินคาหรือบริการไดตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตไดเชนกัน 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อพยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนต
สวนบุคคลดานการซื้อขายรถดวยเทคนิคการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติค 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมลูกคาที่ซ้ือรถยนตยี่หอโตโยตา จํานวน 3 กลุม คือ 
กลุมเพศชาย กลุมเพศหญิง และกลุมผูประกอบการคา 
จํานวนทั้งสิ้น 1,110 คน 
3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
 เปนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการพยากรณ
พฤติกรรมผูบริโภคประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยหลักการ 
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค ตัวแปรตน คือ  

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

ภาพรวมการทํางานของระบบงานวิจัยนี้ นํา เสนอ
กระบวนการทํางานของระบบออกเปน 6 ขั้นตอนหลักๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
4.1 ขั้น ตอนที่  1  การ เก็ บ รวบรวมข อมู ล  (Data 
Collection)  

ผูวิจัยไดนําขอมูลของพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตยี่หอ 
Toyota ประเภทรถยนตน่ังสวนบุคคล ที่มีความนิยมดวยกัน 
5 รุน คือ รุน Altis, Camry, C-HR, Vios และ Yaris จาก
ศูนยบริการ Toyota เก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1,110 ราย 
โดยมีคุณลักษณะขอมูลการซ้ือขายรถที่เกี่ยวของทั้งหมด 6 
คุณลักษณะขอมูล ประกอบไปดวย Group, Income, 
Car_type, Down, Cash, Class โดยมีความหมายและคาที่
เปนไปได ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะขอมูลการซื้อขายรถที่ใชในการวิจัย 
 

No. Attribute Explanation Note 
1. group There are 3 

groups for 
customers. 

M = meal 
W = female 
Trade = Merchant 

2. income income 25,000 – 80,000 
Lessthan 80,000 
Morethan 80,000 

3. car_type Car_type Altis 
Camry 
C-HR 
Vios 
Yaris 

4. down down Yes = Reservation 
No =  Don’t 
Reservation 

5. cash cash Yes = Yes (cash) 
No =  No (cash) 

6. class Decision 
results 

buy = buy 
don’t buy = don’t 
buy 

 
4.2. ข้ันตอนที่  2 การทําความสะอาดขอมูล (Data 
Cleaning)  

เน่ืองจากชุดขอมูลที่ใชในการทดลองนี้ เดิมอยูในรูปแบบ
กระดาษ ดังน้ันจึงตองใชการแปลงขอมูลใหอยูในรูปดิจิทัล
ดวยแรงงานคน ทําใหเกิดปญหาจากความผิดพลาดของคน 
จึงตองทําการแกไขขอมูลที่มีขอผิดพลาดใหมีความถูกตอง 
เชน  ทํ าก าร แป ลงคา ขอ มูลจ าก ภาษาไท ย  ให เป น
ภาษาอังกฤษ กําจัดส่ิงรบกวนตางๆ ที่มีอยูในชุดขอมูล เชน 
ชองวางระหวางตัวอักษร ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ชุดขอมูลที่ผานการทําความสะอาดขอมูลแลว 
 

group income car_type down cash class 
m 25,000-80,000 Altis Yes No Don’t buy 
m 25,000-80,000 Altis Yes No Don’t buy 
m 25,000-80,000 Altis Yes No Don’t buy 
m 25,000-80,000 Camry Yes No Don’t buy 
m 25,000-80,000 C-HR Yes No Don’t buy 
w lessthan 80,000 Yaris Yes No Buy 

w lessthan 80,000 Yaris Yes No Buy 
w lessthan 80,000 Yaris Yes No Buy 
w lessthan 80,000 Yaris Yes No Buy 

 

4.3 ขั้นตอนที่ 3 ชุดขอมูล (Data set) 
ชุดขอมูลที่ใชในการทดลองนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,110 

รายการ จากทั้งหมด 2 ประเภทขอมูล ซึ่งในการวิจัยนี้ชุด
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ขอมูล จะถูกแบงเปน 2 ชุด คือ ชุดทดสอบ (Test set) และ
ชุดฝกสอน (Training Set) ใชในการสรางโมเดล เพื่อหา
แบบอยางของพฤติกรรมของผูบริโภครถยนตสวนบุคคลและ
ชุดการทดสอบ (Testing Set) เพื่อใชในการประเมินผล
โมเดลที่สรางขึ้น โดยชุดขอมูล ทั้ง 2 ชุด ถูกแบงดวยวิธีการ 
Random 
4.4 ขั้นตอนที่ 4 สรางโมเดลดวยเทคนิคการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติค  
 ขอมูลที่ใชในการสรางโมเดล จํานวนทั้งส้ิน 555 รายการ 
ถูกนํามาใชในการสรางโมเดลดวยเทคนิคการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติค  
4.5 ข้ันตอนที่ 5 ประเมินผลความแมนยําในการทํานาย 
(Evaluation) 

ประเมินผลความแมนยําในการทํานาย โดยแบงขอมูล
เปนชุดฝกสอน (Training set) จํานวน 50% และใชชุด
ทดสอบ (Test set)  50% จะใชชุดฝกสอน (Training set) 
555 รายการ และใชชุดทดสอบ (Test set) จํานวน 555 
รายการ โดยใชคารอยละและความถูกตอง (Accuracy 
Rate) ค าความคลาดเคลื่ อน เฉลี่ ย กําลั งสู ง  ( Root 
Meansqure Error ; RMSE) 
 

5. ผลการวิจัย 
จากการทดลองพบวา โมเดลพยากรณพฤติกรรมผูบริโภค

สินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยเทคนิคการวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติค โดยมี 6 คุณลักษณะขอมูลการซ้ือขาย
รถที่เกี่ยวของทั้งหมด กําหนดใหคําตอบในการพยากรณ 
แบงเปน 2 ประเภทขอมูล คือ คลาสซ้ือรถยนต และไมซื้อ
รถยนต เ ม่ือแบงขอมูลเปนชุดฝกสอน (Training set)  
จํานวน 50% และใชชุดทดสอบ (Test set) 50% จะใช
ชุดฝกสอน (Training set) 555 รายการ และใชชุดทดสอบ 
(Test set) จํานวน 555 รายการ ผลการพยากรณถูกตอง 
528 รายการ คิดเปนคาเฉล่ีย 95.13% พยากรณผิดพลาด 
27 รายการ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.86% ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแมนยําในการทํานาย 
 

Accuracy Rate RMSE 
95.13 0.2 

 

6. อภิปรายผลการวจิัย 
จากตารางที่ 3 พบวา ผลการพยากรณถูกตอง 528 

รายการ คิดเปน 95.13% พยากรณผิดพลาด 27 รายการ 
คิดเปน 4.86% ทั้งน้ีเนื่องจากขอมูลที่ไมซ้ือรถ (Class = 
don’t buy) มีทั้งสิ้นเพียง 54 รายการ ซึ่งถือวานอยมาก 

ในขณะที่ขอมูลที่ซื้อมีสูงถึง 1,056 รายการ คิดเปนขอมูลที่
ซื้อเพียง รอยละ 0.05 ของขอมูลชุดที่ซื้อ จึงทําใหผลการ
ทํานายขอมูลชุดที่ไมซ้ือผิดพลาดทั้งหมด 
 

7. สรุปและขอเสนอแนะ 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู วิจัยไดมุงเนนพฤติกรรมผูบริโภค
สินคาประเภทรถยนตสวนบุคคล จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมด 
1,110 ราย โดยมี 6 คุณลักษณะขอมูลการซ้ือขายรถที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย กลุมลูกคา รายได ชนิดรถยนต 
ดาวน/จอง เงินสด ผลการตัดสินใจ แบงเปน 2 ประเภท
ขอมูล คือ คลาสซื้อรถยนต และ ไมซื้อรถยนต จํานวน 555 
ราย  นําขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู และการทดสอบ 
โดยวิธีการสุม (Random) 50/50 ในการเลือกอัลกอริทึม
เพื่อนํามาทดสอบ ผูวิจัยไดเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติค  ผลการทดสอบพบวาใหคาความถูกตอง 
95.13% สิ่งที่ผูวิจัยคนพบจากงานวิจัยน้ีพบวา มีคาความ
ผิดพลาด 4.86% คิดเปน 27 รายการ 
 ขอเสนอแนะจากการทดลอง เนื่องจากชุดขอมูลของ
พฤติกรรมผูบริโภค ที่ตัดสินใจไมซื้อรถยนต มีขอมูลจํานวน
นอยทําใหการคนหาตัวอยางของพฤติกรรมที่ตัดสินใจไมซื้อ
ยังมีประสิทธิภาพไมดีนัก สงผลทําใหการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติค จําแนกผลการตัดสินใจ ผิดพลาด ควรเพิ่ม
ขอมูลที่เปนพฤติกรรมไมซื้อเขาไปในกลุมขอมูลจะทําให
ขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มุงเนนการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบส (Naïve Bayes) ในการประยุกตใชในการ
หาประสิทธิภาพการพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในการวิจัยครั้งนี้ได
นําขอมูลของนักศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2554 – 2558 จํานวนทั้งส้ิน 1,508 คน โดยนําลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา 
จํานวน 10 คุณลักษณะ ไดแก เพศ จํานวนพี่นอง จํานวนพี่นองที่ศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายไดบิดา รายไดมารดา 
สถานะภาพบิดามารดา ภาคเรียนที่จบการศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยกําหนดใหคําตอบในการพยากรณ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแบงเปน 2 คลาส คือคลาสที่สําเร็จการศึกษา และคลาสไมสําเร็จการศึกษา ทําการแบงขอมูลออกเปน

ชุด คือชุดขอมูลสําหรับสอนหรือฝกหัด (training set) และชุดขอมูลสําหรับทดสอบ (test set) ผลการวิเคราะหพบวา การ
ใชวิธีนาอีฟเบส ใหคาความถูกตองรอยละ 95.02  

 
คําสําคัญ : การทําเหมืองขอมูล, การพยากรณ, วิธีนาอีฟเบส 
 

Abstract 
This research focuses on testing the efficiency of the Naive Bayes' algorithm in applying for 

predicting efficiency of student achievement Muban Chombueng Rajabhat University. In this research the 
data of students from the academic year 2011 - 2015 a total of 1,508 persons. By taking the personal 
characteristics of students, consisting of 10 characteristics, such as gender, number of siblings, number of 
siblings who are studying, occupation, father, mother's occupation, father's income, mother's income, 
parent status term of graduation and educational achievement. By specifying the answer in predicting the 
academic achievement divided into 2 classes which are graduation class and the class does not graduate 
divide data into sets is a data set for teaching or training set and test sets. The analysis results showed 
that using the Naïve bayes method give the accuracy value of 95.02 percent. 
 
Keywords : Data mining, Prediction, Naïve Bayes method 
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1. บทนํา 
 ประเทศไทยใหความสําคัญกับการศึกษา มีการกําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560-2579 [1] เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
สรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ    ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับ
การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนให
สามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการ 
ซึ่ง มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู บ านจอมบึง  เป นสถาบัน ใน
ระดับอุดมศึกษา โดยสวนใหญนักเรียนที่ขามาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 1 น้ันจะมาจากหลายพื้นที่ ทั้งในเขตพื้นที่
และตางจังหวัด ทําใหนักเรียนตองมีการปรับตัวในหลายๆ ดาน 
ไดแก ที่อยูอาศัย เพื่อน สภาพแวดลอม การศึกษา ความพรอม 
แรงจูงใจ โดยเฉพาะดานการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกตาง
กัน ซึ่งอาจเปนปจจัยที่สงผลตอการเรียน รวมถึงวิธีการสอนของ
อาจารยที่มีสวนชวยสนับสนุนใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 เกิดการพน
สภาพการเปนนักศึกษาหรือออกกลางคันระหวางเรียน  
 ปญหาการพนสภาพของนักศึกษาหรือการออกกลางคัน
ระหวางเรียนนั้นกอใหเกิดการสูญเสียตนทุนดานการเงินและ
เวลาของทั้งสถาบันและนักศึกษา ดวยเกรดเฉลี่ยสะสมที่ใชเปน
ปจจัยรวมในการประเมินผล [2] แตเกรดเฉลี่ยสะสมเพียงอยาง
เดียวไมสามารถคาดการณสถานภาพของนักศึกษาในอนาคตได
อยางเหมาะสม เ น่ืองจากมีปจจัย อ่ืนที่ เกี่ยวของ ซ่ึงขอมูล
นักศึกษาในฐานขอมูลมีการเก็บเปนจํานวนมาก แตขาดการ
จัดการกับชุดขอมูล มีความซับซอน และขอมูลไมชัดเจน ทําให
เกิดการปรับปรุงเทคนิคและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหในชุด
ขอมูลขนาดใหญ หน่ึงในเทคนิคน้ันคือ การทําเหมืองขอมูล ที่
ไดรับความสนใจจากนักวิจัยหลายแขนง [3]  เรียกวาการทํา
เหมืองขอมูลทางการศึกษา  เพื่อใหสามารถแกปญหาที่มีความ
เฉพาะไดโดยตรง [4] การทําเหมืองขอมูลทางการศึกษาจะ
เกี่ยวของกับการสกัดสิ่งที่ เปนประโยชนจากฐานขอมูลดาน
การศึกษาขนาดใหญ เพื่อประเมินกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษาที่ดีข้ึน [5] ขอมูลระบบทะเบียนนักศึกษา ไดมีการเก็บ
ขอมูลไวที่ฐานขอมูลปริมาณมาก แตขอมูลเหลานั้นยังไมไดถูก
นํามาใชประโยชนเทาที่ควร ทั้งที่ขอมูลน้ันนาสนใจและสามารถ
นํามาใชในการสืบคนความรูที่เปนประโยชนได โดยการนําขอมูล
นักศึกษาในอดีตมาวิเคราะหเพื่อสรางตนแบบในการพยากรณ
หรือทํานายแนวโนมในอนาคต เชน พยากรณโอกาสการสําเร็จ
การศึกษา หรือพยากรณแนวโนมการพนสภาพ [6] เปนเทคนิคที่
ใชในการจัดการกับขอมูลขนาดใหญ มีหลากหลายเทคนิค
ดวยกัน ไดแก association เทคนิค clustering เทคนิค 
classification และการสรางโมเดลเพื่อใชในการพยากรณ ดัง
ตัวอยางในงานวิจัยของ Gulati H [7] ไดทํานายการพนสภาพ

ของนักศึกษาโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล งานวิจัยของ Omkar 
and Parag [8] ไดทํานายการพนสภาพของนักศึกษา โดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล J48, RandomForest และงานวิจัยของ 
RepTree และคณะ [9] ไดประยุกตใชเหมืองขอมูลเพื่อทํานาย
สถานภาพของนักศึกษาโดยใชอัลกอริธึม J48  
 การใชเทคโนโลยีการทําเหมืองขอมูล หรือ Data Mining  
[10] คือกระบวนการที่กระทํากับขอมูลจํานวนมากเพื่อคนหา
รูปแบบและความสัมพันธที่ซอน อยูในชุดขอมูลนั้น การทํา
เหมืองขอมูลไดถูกนําไปประยุกตใชในงานหลายประเภท ทั้งใน
ดานธุรกิจที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ในดานวิทยาศาสตร
และการแพทย การทําเหมืองขอมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนาการ
หนึ่ ง ในการจัดเ ก็บและตีความหมายขอมูล จัดเก็บ ในรูป
ฐานขอมูลที่สามารถดึงขอมูลสารสนเทศมาใชจนถึงการทํา
เหมื องขอ มูลที่ สามารถค นพบความ รูที่ ซอนอยู ในข อมู ล 
จุดประสงคของการทําเหมืองขอมูล ใชคนขอมูลสําคัญที่ปะปน
กับขอมูลอ่ืนๆ ในฐานขอมูลที่ไมใชแคการสุมหา[11] เรียกวา 
KDD (Knowledge Discovery in Database) หรือการคนหา
ขอมูลดวยความรู มีดวยกัน 5 รูปแบบ คือ 1) การคนหากฎ
ความสัมพันธ 2) การจําแนกประเภทและการพยากรณ 3) การ
จัดกลุมขอมูล 4) การหาคาผิดปกติที่เกิดข้ึน 5) การวิเคราะห
แนวโนม ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดใชเทคนิคการพยากรณ [12] ซ่ึงเปน
เทคนิคหน่ึงที่สําคัญของการสืบคน ความรูบนฐานขอมูลขนาด
ใหญจุดประสงค คือการสรางตัว แบบการแยกคุณลักษณะหน่ึง
โดยข้ึนกับคุณลักษณะอ่ืน ตัวแบบที่ไดจากการจําแนกประเภท
ขอมูล จะทําใหสามารถพิจารณาคลาสในขอมูลที่ยังไมได
แบงกลุมในอนาคตได 
 เ ท ค นิค ก าร เ รี ยน รู แบ บ ไม มี ผู ส อ น  ( Unsupervised 
Learning) จะเนนที่การพิจารณาขอมูลเปนหลัก โดยพิจารณาวา
ขอมูลมีความสัมพันธกันในลักษณะใดบาง สวนเทคนิคการเรียนรู
แบบมีผูสอน (Supervised Learning) เนนการเรียนรูจากขอมูล
ที่อยู ในอดีตเพื่อ นํามาสรางโมเดลสําหรับการทํานายหรือ
คาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [13] อัลกอริทึมนาอีฟเบส 
(Naïve Bayes) คือการทําเหมืองขอมูลที่ถูกสรางขึ้นโดยหลัก
ความนาจะเปน ซ่ึงจะใชวิเคราะหหาความนาจะเปนของสิ่งที่ยัง
ไมเคยเกิดขึ้น ดวยการคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิดข้ึนมากอน [14] 
 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยมุงเนนการพยากรณการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดย
การนําขอมูลนักศึกษา ระหวางปการศึกษา 2554 - 2558 
จํานวนทั้งสิ้น 1,508 คน โดยใชปจจัยตาง ๆ ไดแก เพศ จํานวน
พี่นอง จํานวนพี่นองที่ศึกษา อาชีพบิดา อาชีมารดา รายไดบิดา 
รายไดมารดา สถานะภาพบิดามารดา ภาคเรียนที่จบการศึกษา 
และผลสัมฤท ธ์ิทางการศึกษา  โดยวิธีการทํานายโดยใช
อัลกอริทึมนาอีฟเบส เพื่อหาประสิทธิภาพการทํานายผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนักศึกษา  
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2. ขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดมีการกําหนดขั้นตอนออกเปน
ขั้นตอนหลักๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
2.1 ข้ันตอน Input dataset 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลของนักศึกษาที่มีการเก็บรวมรวมไวจาก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเปนขอมูลระหวางป
การศึกษา 2554 - 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม
บึง จังหวัดราชบุรี โดยมีขอมูลที่นํามาวิเคราะหประกอบดวยชุด
ขอมูลของนักศึกษาที่จบการศึกษาและไมจบการศึกษา จาก
จํานวนทั้งหมด 2,625 คน มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่เก่ียวของที่
นํ า ม าทํ าก าร วิ เ คร าะ ห ของนั ก ศึ กษ าแต ละ ร าย บุ ค คล 
ประกอบดวย 10 คุณลักษณะ  ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่  1  แสดงรายละเ อียดคุณลักษณะสวนบุคคลของ
นักศึกษาแตละคน 
 

Attributes  Personal characteristics of 
students 

1 sex 
2 Number of brothers 
3 Number of brothers who 

studied 
4 Father's career 
5 Mother's occupation 
6 Father's income 
7 Mother's income 
8 Status of parents 
9 Graduation semester 
10 Educational achievement 

 

2.2 ขั้นตอน Preprocessing 
 ในการทําความสะอาดขอมูลไปตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูล เพื่อทําใหขอมูลสมบูรณและมีคุณภาพ นําขอมูลไป
วิเคราะหไดอยางถูกตอง จากขอมูลที่ไดมาจํานวน  2,625 คน 
ประกอบดวยคุณลักษณะสวนบุคคล 10 คุณลักษณะ นํามาผาน
ขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล ดังมีข้ันตอนในการทําความ
สะอาดขอมูล ดังนี้  
  1) ถาขอมูลขาดในสวนของคุณลักษณะสวนบุคคลมากกวา 
3 คุณลักษณะ เชน ไมมีคุณลักษณะอาชีพบิดา อาชีพมารดา 
รายไดของบิดา และรายไดของมารดา จะตัดออก 
   2 )  ทํ ากา รแ ปลง ค า ข อมู ลจา กภาษา ไท ย  ใ ห เ ป น
ภาษาอังกฤษ  
   3) กําจัดสิ่งรบกวน (noise) ตางๆ ที่มีอยูในชุดขอมูล เชน 
ชองวางระหวางตัวอักษร 
 เม่ือผานขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูลแลว ทําใหเหลือ
ขอมูลทั้งหมด 1,508 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 2 แสดงการอธิบายรายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของ
กับสถานะภาพสวนบุคคลของนักศึกษา 
 

order Attributes note 
1 Sex Sex show f = male , 

 m = female 
2 Num_Bro The numerical value 

shows the total number 
of brothers. 

3 Bro_Stu The numerical value 
shows the number of 
brothers who have 

studied. 
4 Fa_career Show value Father's 

career 
5 Mo_career Show value Mother's 

occupation 
6 Inc_Fa Show value Father's 

income 
7 Inc_Mo Show income mothers 
8 Sta_par The present status of the 

parents. 
9 Suc_term Graduation Fee for 

Graduation 
10 Class Graduation = graduation 

No = No graduate 
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ตารางที่ 3 ตัวอยางชุดขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานะภาพของกศึกษาและแปลงคาขอมูลแลว 
 
Sex Num_Bro Bro_Stu Fa_creer Mo_creer Inc_Fa Inc_Mo Sta_par Suc_term Class 
f 8 1 Employment Employment Low Low Live_together  No 
m 7 1 Employment Employment Low Low Live_together  No 
m 6 2 Merchant Civil_servants Low Low Live_together  No 
f 6 2 Employment Employment Low Low Live_together  No 
f 6 1 Civil servants Employment Unknown Unknown Live_together 3 Gradution 
f 5 1 Employment Employment Low Low Live_together 1 Gradution 
m 5 3 farmer farmer Low Low Live_together 1 Gradution 
f 5 2 Employment maid Low Low divorce 2 Gradution 
f 5 3 Employment Employment Low Unknown Live_together  No 
m 5 3 Merchant Merchant Low Low Separated  No 
f 5 1 agriculture maid Moderate Moderate Live_together  No 
f 5 3 Civil_servants maid Moderate Low Live_together  No 
f 5 3 Employment agriculture Moderate Low Live_together  No 
f 5 3 steward Merchant Unknown Low Live_together 1 Gradution 
f 5 4 Civil servants agriculture Unknown Unknown Live_together 1 Gradution 
m 5 3 Merchant Merchant Unknown Unknown Live_together  No 
f 5 2 agriculture agriculture Unknown Unknown Live_together  No 
f 4 1 Employment Employment Low Low Live_together 3 Gradution 
f 4 2 farmer Merchant Low Low Live_together 3 Gradution 

 
2.3 ข้ันตอน Training set  
 โดยการนําขอมูลทั้งหมดที่ผานข้ันตอนการทําความสะอาด
ขอมูลเรียบรอยแลว ซึ่งมีขอมูลทั้ งหมด 1,508 รายการ 
ประกอบดวยคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 10 คุณลักษณะ 
และกําหนดใหคําตอบในการพยากรณ แบงเปน 2 คลาส คือ 
คลาสจบการศึกษา และ คลาสไมจบการศึกษา นําขอมูลที่มีเขาสู
ขั้นตอนการเรียนรู (Training) ทําการวิเคราะหขอมูลบนพื้นฐาน
ของวิธี 10 Fold Cross Validation 

 
2.4 ข้ันตอน Testing และ Evalueting 
 โดยการนําขอมูลทั้งหมด 1,508 รายการ ประกอบดวย
คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 10 คุณลักษณะ และกําหนดให
คําตอบในการพยากรณ แบง เปน 2 คลาส คือ คลาสจบ
การศึกษา และ คลาสไมจบการศึกษา นําขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอน
การทดสอบ  ดวยการแบงเปนการเรียนรู (Training) และการ
ทดสอบ (Testing) โดยวิธีการสุม (Random) ขั้นตอนทดสอบน้ี
ไดเลือกใชอัลกอริทึม นาอีฟเบส (Naïve Bayes) ซึ่งสามารถทํา
การวิเคราะหดวยการทําเหมืองขอมูลที่ถูกสรางขึ้นโดยหลักความ
นาจะเปน ซึ่งจะใชวิเคราะหหาความนาจะเปนของส่ิงที่ยังไมเคย
เกิดขึ้นดวยการคาดเดาจากส่ิงที่เคยเกิดขึ้นมากอน 

 
3. ผลการทดลอง Output 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู วิจัยไดนําขอมูลของนักศึกษา ระหวางป
การศึกษา 2555 - 2558 จํานวน 1,508 รายการ มีคุณลักษณะ

สวนบุคคลที่เกี่ยวของ 10 คุณลักษณะ  กําหนดใหคําตอบในการ
พยากรณ แบงเปน 2 คลาส คือ คลาสจบการศึกษา และ คลาส
ไมจบการศึกษา นํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพดวย
อัลกอริทึม นาอีฟเบส (Naïve Bayes) คือการทําเหมืองขอมูลที่
ถูกสรางข้ึนโดยหลักความนาจะเปน ซึ่งจะใชวิเคราะหหาความ
นาจะเปนของส่ิงทียั่งไมเคยเกิดขึ้นดวยการคาดเดาจากสิ่งที่เคย
เกิดข้ึนมากอน ผลปรากฏดังแสดงคาความถูกตองในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงคาความถูกตองของอัลกอริทึมที่ใชในการวิจัย 
 
Train / 
Test 
(%) 

Accuracy 
Rate (%) 

 
Precision 

 
Recall 

 
F-Measure 

40 / 60 95.02 1.00 0.91 0.95 
50 / 50 94.42 1.00 0.90 0.95 
60 / 40  95.02 1.00 0.91 0.95 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาเมื่อทําการวิเคราะหขอมูล 
โดยทําการทดสอบเปรียบเทียบกับชุดขอมูล 3 ชุด ดังนี้ ครั้งที่ 1 
นําขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู 40% และการทดสอบ 60% 
พบวามีคาความถูกตอง 95.02% คาความแมนยํา 1.00 คาความ
ระลึก 0.91 และคาความถวงดุล 0.95 การทดสอบครั้งที่ 2 นํา
ขอมูลที่มีเขาสูข้ันตอนการเรียนรู 50% และการทดสอบ 50% 
พบวามีคาความถูกตอง 94.42% คาความแมนยํา 1.00 คาความ
ระลึก 0.90 และคาความถวงดุล 0.95 ทําการทดสอบครั้งที่ 3 
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นําขอมูลที่มีเขาสูข้ันตอนการเรียนรู 60% และการทดสอบ 40% 
พบวามีคาความถูกตอง 95.02% คาความแมนยํา 1.00 คาความ
ระลึก 0.91 และคาความถวงดุล 0.95 
 

4. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพการทํานายผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนักศึกษา โดยวิธีการทํานายโดยใชอัลกอริทึม
นาอีฟเบส จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา เมื่อนําขอมูล
ทั้งหมด 1,508 รายการ ทําการเปรียบเทียบดังน้ี ครั้งที่ 1 นํา
ขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู 40% และการทดสอบ 60% 
พบวามีคาความถูกตอง 95.02% ครั้งที่ 2 นําขอมูลที่มีเขาสู
ขั้นตอนการเรียนรู 50% และการทดสอบ 50% พบวามีคาความ
ถูกตอง 94.42% ครั้งที่ 3 นําขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู 
60% และการทดสอบ 40% พบวามีคาความถูกตอง 95.02% 
จากผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของสายชล สินสมบูรณ
ทอง [15] ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํานายการติด
เกมของเด็กและวัยรุนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การ
ทํานายดวยวิธีนาอีฟเบส ใหคาความถูกตองรอยละ 87.83 และ
ยังสอดคลองกับพิชัย ระเวงวัน และ ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล 
[16] ศึกษาปจจัยที่มีผลตอสถานภาพการศึกษาของนักศึกษา 
เพื่อทําการสรางโมเดลเพื่อพยากรณสถานภาพทางการศึกษาของ
นักศึกษา โดยนําขอมูลปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอสถานภาพทาง
การศึกษา จํานวน 2,272 คน วิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
ที่มีผลตอสถานภาพของนักศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ 
พบวาปจจัยที่ มีผลตอสถานภาพของนักศึกษามี  9 ปจจัย 
นํามาใชในการสรางโมเดลเพื่อทํานายสถานภาพของนักศึกษา 
ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ เบยเช่ียนบีลิฟเน็ตเวิรค และโลจิสติก-      
รีเกรสช่ัน พบวาคาความถูกตอง 82.85%, 78.98% และ 
78.50% ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ จิสติกรีเกรสช่ัน และการ
เรียนรูแบบเบยเชี่ยนน็ตเวิรค และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เยาวา ภารสําเร็จ และคณะ [17] เปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การจําแนกขอมูลของอัลกอริทึมเหมืองขอมูล 3 แบบ คือ C4.5, 
Naïve Bayes และ k-Nearest Neighbor อัลกอริทึมที่ใหคา
ประสิทธิภาพสูงที่สุดจะถูกนํามาใชในการคนหาปจจัย ที่สงผล
ตอระดับผลการเรียน โดยการลดการนําเขาทีละตัวแปร ใชขอมูล 
จํานวน 4,591 คน 17 แอทริบิวต ผลการเปรียบเทียบพบวา 
แบบ C4.5 ใหคาประสิทธิภาพสูงที่สุด รอยละ 73.55 ซ่ึง
มากกวาแบบ k-Nearest Neighbor และแบบ Naïve Bayes 
ซึ่งมีคารอยละ 66.63 ผลการคนหาปจจัยที่สงผลตอระดับผลการ
เรียน พบตัวแปรที่มีความสําคัญเรียงจากมากไปหานอย คือ ชั้น
ป จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษา อายุ จํานวนพี่นองทั้งหมด และ
สาขาวิชา และงานวิจัยของ ณัฐฤทธ์ิ ยะวังพล และคณะ [18] ทํา
การวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการเหมืองขอมูลขนาดใหญ
โดย Naïve Bayes ผลการวิจัยพบวาไดคาความถูกตอง 83.42% 

5. สรุปผลการวจิัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดมุงเนนการเปรียบเทียบ
ประสิท ธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยการนําขอมูลมาจากสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ซึ่งเปนขอมูลของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ระหวางปการศึกษา 2554 - 2558 จากขอมูลที่
ไดมาทั้งหมด 2,625 คน ไดนําขอมูลมาผานกระบวนการทํา
ความสะอาดขอมูล จึงทําใหมีขอมูลคงเหลือ 1,508 คน และทํา
การรวบรวมคุณลักษณะสวนบุคคลที่ เกี่ยวของทั้งหมด 10 
คุณลักษณะ  ประกอบดวย เพศ จํานวนพี่นอง จํานวนพี่นองที่
ศึกษา อาชีพบิดา อาชีมารดา รายไดบิดา รายไดมารดา 
สถานะภาพบิดามารดา ภาคเรียนที่จบการศึกษา และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา โดยกําหนดใหคําตอบในการพยากรณผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาแบงเปน 2 คลาส คือคลาสที่สําเร็จการศึกษา และ
คลาสไมจบการศึกษา ที่ผานขั้นตอนการดําเนินการวิจัย นํา
ขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู และการทดสอบ ในการเลือก
อัลกอริทึมเพื่อนํามาทดสอบ คณะผูวิจัยไดเลือกใช อัลกอริทึม 
นาอีฟเบส (Naïve Bayes) เน่ืองจากคุณสมบัติของนาอีฟเบส 
สามารถทําการสรางเหมืองขอมูลข้ึนโดยหลักความนาจะเปน ซ่ึง
จะใชวิเคราะหหาความนาจะเปนของสิ่งที่ยังไมเคยเกิดขึ้นดวย
การคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมากอน จากการนําขอมูลที่มีเขา
สู ข้ันตอนการเรียนรู 40% และการทดสอบ 60% ไดผลการ
ทดสอบความถูกตอง รอยละ 95.02% 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยน้ีมุงศึกษาเทคนิคการตรวจจับใบหนาดวยการประมวลผลภาพดิจิทัล เพื่อใชในการตรวจจับบุคคล
ตองสงสัยที่เปนบุคคลตางดาวลักลอบเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย ซึ่งการออกแบบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําภาพ
วิดีโอจากกลอง CCTV ของสถานีตํารวจภูธรสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งติดต้ังอยูบริเวณทางแยกและทางรวมภายในชุมชน เปนไฟล
ภาพ .mp4 โดยกําหนดขนาดภาพที่ 540x950 พิกเซล ใชเทคนิคการตรวจจับใบหนาแบบ Viola-Jones และนําภาพที่ได
เปรียบเทียบกับฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อวิเคราะหหาความคลายคลึงของใบหนา หากตรวจจับใบหนาบุคคล
ตองสงสัยแลวพบวามีความคลายคลึงกับภาพใบหนาของอาชญากร ระบบก็จําทําการแจงเตือน ซึ่งในการออกแบบการทดลอง 
ผูวิจัยไดนําไฟลภาพวิดีโอ .mp4 จํานวน  10 ไฟลมาทดสอบ พบวาระบบมีความถูกตอง (Accuracy Rate) รอยละ 80 

 
คําสําคัญ : ระบบตรวจจับใบหนา, บุคคลตองสงสัย, บุคคลตางดาว, ลักลอบเขาราชอาณาจักรไทย 
 

Abstract 
This paper aims to study face detection techniques using digital image processing. In order to 

detect foreign suspects illegally smuggled into the country Which this research study design The 
researcher took the video from CCTV camera of Suan Phueng Police Station, Ratchaburi Province, which 
was installed at the intersection and joint way in the community as a .mp4 image file with the image size 
of 540x950 pixels using Viola-Jones face detection technique. And use the images compared to the 
criminal record database To analyze the resemblance of the face If the suspect's face was detected and 
found to be similar to the criminal's face The system will remember the notification. In which the 
experimental design The researcher brought 10 .mp4 video files and found that the system has 80% 
accuracy. 
 
Keywords : Faces Detection, Suspecting, Aliens, Smuggling 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาต ิคร้ังที ่5 (ITECH CON 2019) 

124 

 

1. บทนํา 
 ดวยปจจุบันสถานีตํารวจภูธรสวนผ้ึง มีขอมูลสถิติป 2559 – 
2560 การเกิดคดีลักลอบเขามาในราชอาณาจักรของบุคคลตาง
ดาว [1] โดยมีดวยกันหลายวิธีในการลักลอบผานแดนขามมายัง
ฝงพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ราชอาณาจักรไทย โดยการ
ชักชวน หรือหลอกลวงใหเขามาคาแรงงาน หากถูกหลอกเขามา
และไมสามารถกลับไปยังประเทศที่มาได  อาจเปนอีกแนวทาง
หนึ่งซึ่งบุคคลตางดาวผูถูกหลอกลวงเขามาขายแรงงานจะถูกเปน
เหย่ือในการคามนุษยได  ซึ่งสถานีตํารวจภูธรสวนผึ้งไดทําการติด
กลองวงจรปดไวตามทางรวมทางแยกของพื้นที่อําเภอสวนผ้ึง 
เพื่อที่จะไดตรวจหาภาพบุคคลตางดาวหรือผูตองสงสัยจากการ
ถูกโจรกรรมหรือไม การพัฒนาระบบรูจําใบหนาใชยืนยันตัวตน 
เพื่อใหจับผูกอเหตุไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น [2], [3]  ดังนั้นผูจัดทํา
ปญหาพิเศษ  จึงไดนําแนวคิดน้ี มาชวยในการพัฒนาปญหา
พิเศษนี้ โดยสามารถนํามาเปนองคความรูใหม และนํามาชวย
ปองกันการโจรกรรมไดระดับหน่ึง ซึ่งจะทําการนําระบบที่
พัฒนาข้ึนไปติดตั้งไวตามทางแยกกอนนําไปทดสอบ เพื่อใหผล
การทดสอบใกลเคียงกับเหตุการณโจรกรรม เชน ใหระบบ
สามารถทํางานไดอัตโนมัติและนําผลที่ไดมาดําเนินการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จากสถิติขอมูล ณ ไดระบุถึงจํานวนการรับแจง
ความการที่มีแนวโนมเกิดมากขึ้นเรื่อย ๆ แตการติดตามความ
คืบหนาดานคดีน้ันนอยลง เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะนําเทคนิคการรูจําใบหนามาใชรวมกับระบบปองกัน
การเกิดอาชญากรรม โดยใชเทคนิค eigenvectors ของแตละ
พื้นที่ (region)   มาชวยในการเปรียบเทียบความคลายคลึง
ระหวางภาพใบหนาบุคคลที่รับเขาจากกลองและภาพใบหนา
บุคคลที่เปนเจาของภาพบนฐานขอมูลคลาวด เพื่อชวยในการ
ปองกันการเกิดอาชญากรรม โดยการจับภาพใบหนาบุคคลที่
กระทําความผิดหรือไดกอเหตุมาแลว เพื่อเปนหลักฐานในการ
จับกุมผูกระทําการโจรกรรม ดวยอัลกอริทึมที่ใชสามารถระบุ
ตัวตนของผูตองสงสัย ที่กระทําการโจรกรรม ณ ขณะนั้นสงผล
ใหสะดวกตอการระบุตัวตนผูตองสงสัยในการกอเหตุการณ
โจรกรรมข้ึน  
 ในบทความน้ีผูวิจัยจัดลําดับประเด็นที่ สําคัญของงงาน
ดังตอไปนี้ เริ่มจากประเด็นแรก หลักการและเทคนิคที่ใชในการ
วิจัย ลําดับที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย ประเด็นถัดไปผลการ
ดําเนินการวิจัยและสรุปผลจากการใชไอทีในองคกร นโยบาย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและสวัสดิการสังคม 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1 อัลกอริทึมของ Viola-Jones 
 หลักการพื้นฐานของอัลกอริทึมของ Viola-Jones คือการ
สแกน sub-window เพื่อตรวจหาใบหนาจากรูปภาพอินพุต 

การประมวลผลภาพแบบทั่วไปจะใชการปรับขนาดภาพขาเขา
แตกตางกันหลายๆขนาด และใชตัวตรวจหา (Detector) ที่มี
ขนาดคงที่คนหาวัตถุ ซึ่ ง วิธี น้ีกินเวลาในการ คํานวณมาก
เนื่องมาจากการคํานวณบนรูปภาพที่มีขนาดแตกตางกัน Viola-
Jones ไดเสนอวิธีใหมโดยการปรับขนาดตัวตรวจหาแทนที่จะ
ปรับขนาดภาพขาเขา และใชตัวตรวจหาคนหาวัตถุหลายๆรอบ 
(แตละรอบใชขนาดแตกตางกัน) ซึ่งทั้ง สองวิธีนาจะใชเวลาใน
การคํานวณไมตางกันมากนัก แต Viola-Jones ไดคิดคนตัว
ตรวจหาที่ใชจํานวนคร้ังในการคํานวณคงที่แมจะมีขนาดของ
ภาพแตกตางกัน โดยตัวตรวจหาดังกลาวน้ีสรางขึ้นโดยใช  
features ของ Haar wavelets 
 
2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  P. Shanmugavadivu and A. Kumar [4] นําเสนอวิธีการ
เชิงกลยุทธสําหรับการตรวจจับอยางรวดเร็วและคําอธิบาย
ประกอบของใบหนาที่ถูกบดบังบางสวน ปญหาการตรวจจับ
ใบหนาที่ถูกแยกบางสวน (POFD) ไดรับการแกไขดวยการใช
วิธีการตรวจจับใบหนาแบบอิงคุณลักษณะและการทํางานรวมกับ
ความชวย เหลือของพจนานุกรมสวนใบหนา ในวิธีการ น้ี
อัลกอริธึมที่คิดคนขึ้นมีจุดประสงคเพื่อตรวจจับชิ้นสวนใบหนา
โดยอัตโนมัติและเริ่มจากสวนประกอบใบหนาสวนใหญที่ไมถูก
แยกสวนที่เรียกวาจมูก จมูกปดบังยากมากโดยไมตองสงสัย 
รักษาสวนประกอบของจมูกเพื่อเปนขอมูลอางอิงอัลกอริธึม
คนหาบริเวณรอบ ๆ เพื่อหาใบหนาที่สําคัญอ่ืน ๆ ถามี เมื่อสวน
ของใบหนามีคุณสมบัติทางเรขาคณิตใบหนาพวกมันจะถูกทําให
เปนมาตรฐาน (สเกลและการหมุน) และแท็กพรอมคําอธิบาย
ประกอบเกี่ยวกับแตละคุณลักษณะของใบหนาเพื่อใหอัลกอริทึม
การจดจําใบหนาบางสวนสามารถปรับใหเหมาะสม 
 S. Suwannakhun, N. Chumuang and M. Ketcham [5] 
เสนอระบบดึงขอมูลเปนสวนหน่ึงของวิธีการระบุตัวตน ใน
บทความน้ีวางรูปแบบใบหนาเรขาคณิตรวมกับระบบการระบุ
เพื่อลดขอผิดพลาดในการดึง การตรวจสอบเอกลักษณของบุคคล
ดวยบัตรประจําตัวประชาชนและเปรียบเทียบกับฐานขอมูลที่มี
อยูเพื่อคนหาบุคคลในฐานขอมูล ใบหนาเดียวกันหรือฐานขอมูล
ที่คลายกันจะถูกประมวลผลและสงคืนผลลัพธ เราใชภาพขนาด 
60 × 60 พิกเซล การประเมินดวยอัตราความแมนยําระบบของ
เราใช 150 ภาพในการทดลองและผลลัพธแสดงการจับคูที่
ถูกตอง 146 แบบ จากน้ันอัตราความแมนยําของระบบน้ีคือ 
97.33%. 
 L. Cuimei, Q. Zhiliang, J. Nan and W. Jianhua [6] 
การคนหาใบหนามนุษยแบบใหมโดยอัลกอริธึมแบบดั้งเดิมของ 
Haar cascade รวมกับตัวแยกประเภทออนเพิ่มเติมอีกสามตัวที่
เสนอในบทความน้ี ตัวจําแนกที่ออนแอสามตัวน้ันข้ึนอยูกับการ
จับคูฮิสโตแกรมสีผิวการตรวจจับดวงตาและการตรวจจับปาก 
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ขั้นแรกภาพของผูคนจะถูกประมวลผลโดยลักษณนาม Haar 
cascade ดั้งเดิมเกือบจะไมมีการปฏิเสธใบหนามนุษยที่ผิด 
(อัตราการลบเท็จต่ํามาก) แตมีการยอมรับ ผิด (บวกบวก) 
ประการที่สองเพื่อกําจัดใบหนาที่ไมใชมนุษยที่ไดรับการยอมรับ
ผิดเหลาน้ีจะใชตัวจําแนกออนแอตามการจับคูฮิสโตแกรมฮิวผิว
บนใบหนาและใบหนาที่ไมใชมนุษยสวนใหญจะถูกลบออก ถัดไป
จะมีการจําแนกลักษณนามที่ออนแออ่ืน ๆ ตามการตรวจจับ
ดวงตาและจะมีการกําหนดและปฏิเสธใบหนาที่ไมใชมนุษยที่
หลงเหลืออยู ในที่สุดการดําเนินการตรวจจับปากจะใชกับใบหนา
ที่ไมใชมนุษยที่เหลืออยูและอัตราการบวกที่ผิดพลาดจะลดลงอีก 
ดวยความชวยเหลือของ OpenCV ผลการทดสอบภาพของผูคน
ภายใตการปดกั้นและการสองสวางที่แตกตางกันและระดับการ
หมุนและการหมุนในระดับตาง ๆ ทั้งในชุดฝกอบรมและชุด
ทดสอบแสดงใหเห็นวาอัลกอริทึมที่เสนอนั้น นอกจากน้ียังมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากความสะดวกสบายและความเรียบงาย
ของการใชงาน 
 M. Nehru and S. Padmavathi [7] นําเสนอแนวทาง
การศึกษาเพื่อตรวจจับใบหนามนุษยโดยใชอัลกอริทึม Viola 
Jones เราฝกอบรมคอมพิวเตอรของเราเพื่อระบุใบหนามนุษย
โดยอัตโนมัติจากภาพที่ใหโดยไมคํานึงถึงสภาพแสง จากผลการ
ทดลองเราไดพูดคุยเก่ียวกับเครื่องตรวจจับวัตถุ Viola-Jones ซึ่ง
ใชตัวกรองที่หลากหลายและคุณสมบัติในการตรวจจับสวนตาง ๆ 
ของใบหนา 
 Y. Zhou, D. Liu and T. Huang  [8] ทําการตรวจสอบ
เครื่องตรวจจับใบหนาที่ทันสมัยในปจจุบันและประสิทธิภาพของ
ชุดขอมูลมาตรฐาน FDDB และเปรียบเทียบโปรโตคอลการ
ออกแบ บ ของ อัล กอ ริ ธึม  ป ระการที่ สอง เ ร าต รวจสอ บ
ประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลงของพวกเขาในขณะที่การ
ทดสอบภาพคุณภาพตํ่าที่มีระดับความเบลอเสียงและคอนท
ราสตที่แตกตางกัน ผลลัพธของเราแสดงใหเห็นวาเครื่องตรวจจับ
ใบหนาที่เรียนรูดวยมือและเรียนรูลึกไมเพียงพอสําหรับภาพที่มี
คุณภาพต่ํา มันเปนแรงบันดาลใจใหนักวิจัยสรางการออกแบบที่
แข็งแกรงยิ่งขึ้นสําหรับการตรวจจับใบหนาในปา 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 บทความนี้มีขั้นตอนในการวิจัยการแสดงตาม รูปที่ 1 
 
 

  
 

รูปที่ 1 แสดงผังไดอะแกรมของระบบ 

 ข้ันตอนที่ 1 Image Input กลอง CCTV ขนาดภาพ 
540x960 พิกเซล ไฟลภาพนามสกุล MP4 

 ข้ันตอนที่ 2  Face Detection เปนกระบวนการคนหา
ใบหนาของบุคคลจากภาพวิดีโอหลังจากนั้นก็จะทําการ
ประมวลผลภาพใบหนาที่ไดสําหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อใหภาพ
ใบหนาที่ตรวจจับไดงายตอการจําแนก และ อัลกอริทึมที่ใชใน
การตรวจจับใบหนาหลักการพื้นฐานของอัลกอริทึมของ Viola-
Jones ซึ่งอัลกอริทึมในการตรวจจับใบหนาที่ดีนั้นมีสวนชวยใน
การจําแนกใบหนาไดแมนยําและรวดเร็วขึ้นเปนอยางมาก 

 ข้ันตอนที่ 3 Face Recognition เปนกระบวนการที่ไดนํา
ภาพใบหนาที่ตรวจจับไดและประมวลผลแลวจากขั้นตอนการ
ตรวจจับใบหนามาเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของใบหนาผูตอง
สงสัยหรือเคยกอเหตุจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
สํานักงานตํารวจแหงชาตเิพื่อระบุวาใบหนาที่ตรวจจับไดตรงกับ
บุคคลใด ในบทความนี้ใชอัลกอริทึมการรูจําใบหนา ตาม รูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2. แสดงข้ันตอนการทํางานของระบบ 
 
 จาก รูปที่ 2 จะไดผลลัพธการรู จําใบหนาของบุคคล จาก
กลองที่ ติดอยูที่ตามทางแยกแตละจุด  ซึ่งสามารถอธิบาย
อัลกอริทึมที่ใชไดดังนี้ 

 1) นําเขาภาพจากกลองที่ติดอยูที่ตามจุดทางแยก ซ่ึงเปน
ภาพ RGB color model 

 2) แปลงภาพจากที่รับเขาจากกลอง และภาพจากฐานขอมูล
บนคลาวดเปน gray scale ตามสมการ (1) 



 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาต ิคร้ังที ่5 (ITECH CON 2019) 

126 

 

 = ( )
                    (1) 

 เม่ือ 
   R คือ สีแดง 
   G คือ สีเขียว 
   B คือ สีนํ้าเงิน 
 จากน้ันแปลงภาพ grayscale เปนภาพ binary ดวยสมการ
ที่ (2) 
 

= 0     ถา <
2 − 1.  กรณีอ่ืน ๆ                (2) 

 

 เม่ือ B คือ จํานวนบิตของระบบภาพ 
       I คือ ความเขมของแสงของจุดภาพ ณ ตําแหนงที่กําลัง
พิจารณา 
      D คือ คาความเขมของจุดภาพในตําแหนงเดียวกันหลัง
พิจารณา 
       T คือ คา Theshold 
 3) คํานวณหาคา eigenvectors ของแตละพื้นที่ (region) 
ดัง รูปที่ 4 เพื่อหาความแตกตางของแตละมิติ คือ 
 

gt = ft – fu , I = 1,2,3,…,Np                  (3) 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงการแปลงภาพตนฉบับใหเปนภาพไบนารี 
 

 

 
 

รูปที่ 4  แสดงผลลัพธดวยวิธี eigenvectors บนใบหนา 

 4) หาคาผลรวมของคาความตางของมิติในแตละคอลัมน 
  

c = ∑
NP

n=1 G 
จะไดชุดของคาผลรวมของคาความตางของมิติในแตละคอลัมน 
 

cn,n = 1,2,3,…,n 
 

 ข้ันตอนที่ 4 Image Matching  เปนเทคนิคการจับคูภาพ
และสามารถนํามาประยุกตใชในการวัดการขจัดได โดยใชกลอง
ดิจิทัลและคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการจับคูภาพจะทํา
โดยการเป รียบ เที ยบค าระดั บสี เทา  (Grey value)  ของ
ขอมูลภาพ ขั้นตอนของวิธีน้ีเริ่มตนจากการสรางลายจุดแบบสุม 
(Random speckle) ลงบนพื้นผิวชิ้นงานแลวใชกลองดิจิทัล 
(Digital camera) ถายภาพผิวของวัสดุกอนและหลังการเสียรูป
เนื่องจากแรงกระทําแลวจึงนํารูปทั้งสองมาเปรียบเทียบเพื่อ
วิเคราะหหาคาการขจัดและความเครียดบนผิวของวัสดุ ตัวอยาง
ของวิธีนี้  ไดแก วิธีสหสัมพันธภาพดิจิทัล (Digital Image 
Correlation) ซึ่งใชเทคนิค normalized cross correlation 
(NCC) ในการจับคูภาพ วิธี Scale Invariant Feature 
Transform (SIFT) ซึ่งใชเทคนิคการคนหาและสราง keypoint 
ของภาพ แลวนําลักษณะเฉพาะของ keypoint มาใชในการจับคู
ภาพ โดย keypoint ที่สรางขึ้นตองมีคุณสมบัติไมขึ้นอยูกับ
ขนาดภาพ การหมุน แสง และมุมมอง จึงทําใหวิธี SIFT สามารถ
จับคูภาพไดอยางถูกตองและรวดเร็วกวาวิธีอ่ืน ๆ  
 

4. ผลการทดลอง 
 การวัดประสิทธิภาพของระบบ การตรวจจับใบหนาบุคคล
ตองสงสัยน้ี    ใชความถูกตอง หรือ ความแมนยํา (accuracy) 
ในการอานคาหรือแสดงคาที่วัดไดเขาใกลคาจริง 
โดยการคํานวณคาความถูกตอง/ความแมนยําใชสมการ (4) และ 
(5) 

%Accuracy = 100 - % Error                  (4)  
 โดยที่  

% Error = Relative error x 100              (5) 
 เม่ือ  Xmea  คือ คาที่ไดจากการวัด (measure value) Xt      
คือ คาจริง (true value) 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธของการทดสอบการตรวจจับใบหนา. 
 

No. Name of VDO Corect Error 
1. Clip _1.mp4  - 
2. Clip _2.mp4  - 
3. Clip _3.mp4  - 
4. Clip _4.mp4  - 
5. Clip _5.mp4 -  
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No. Name of VDO Corect Error 
6. Clip _6.mp4  - 
7. Clip _7.mp4 -  
8. Clip _8.mp4  - 
9. Clip _9.mp4  - 
10. Clip _1.mp4  - 
 

 จาก ตารางที่ 1 ผลการทดลองการตรวจจับใบหนาทั้ง 10 
คร้ังดวยไฟลวิดีโอ .mp4 จํานวน 10 ไฟล พบวาระบบสามารถ
ตรวจจับใบหนาไดถูกตองรอยละ 80.00  

 

            
 

รูปที่ 5. แสดงตัวอยางของผลการทดลองจากอินพุตจากกลอง
เปนไบนาร่ี. 

 
5. สรุปผลการทดลอง 
 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและออกแบบระบบตรวจจับ
ใบหนาบุคคลตองสงสัยเพื่อปองกันบุคคลตางดาวลักลอบเขา
ราชอาณาจักรไทย ดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ Viola Jone 
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาระบบมีความถูกตองเปนที่นา
พอใจที่รอยละ 80.00 และมีความผิดพลาดรอยละ 20 เน่ืองจาก
ไฟลวิดีโอที่นํามาใชเปนไฟลวิดีโอที่บันทึกไวในชวงเย็น ซึ่งเปน
ชวงที่มีแสงนอย ทําใหภาพเกิด noise คอนขางมาก จึงสงผลให
การตรวจจับใบหนาผิดพลาดไป นอกจากน้ีประสิทธิภาพของ
กลอง CCTV ที่สงผลถึงความละเอียดของภาพน้ัน ก็สงผลถึง
ความแมนยําของระบบเชนกัน 
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ระบบการแจงเตือนเรียนหลับขณะเรียนออนไลน ดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและ
ดวงตา 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอระบบสําหรับการแจงเตือนผูเรียนมีอาการหลับขณะเรียนผานการศึกษาออนไลนระบบเปด 

MOOC ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการออกแบบเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการออกแบบระบบมีสวนประกอบหลัก 3 
สวนไดแก 1) สวนแสดงผลติดตอและควบคุมการแจงเตือนผูใช 2) สวนจัดการวิดีโอการสอน และ 3) สวนจับภาพและจัดการ
ภาพผูเรียน การทดสอบการประมวลผลของการออกแบบใชวิธีการสรางระบบตนแบบและประเมินผล ในการประเมินผล
แบงเปน 2 สวน คือ การประเมินความถูกตองในการตรวจจับใบหนาและการลืมตา และการประเมินความถูกตองในการแจง
เตือนเมื่อผูเรียนมีอาการหลับ กลุมตัวอยางในการทดสอบระบบตนแบบจากผูเรียนทั้งหมด 10 คน ซ่ึงผลการประเมินระบบ
สามารถตรวจจับการลืมตาและหลับตาไดอยางถูกตอง 10 คน และผลการประเมินการแจงเตือนเมื่อผูเรียนมีอาการหลับระบบ
ตนแบบสามารถแจงเตือนไดอยางถูกตองตามระยะเวลาที่กําหนดทั้งหมด 10 คน การทํางานของระบบตนแบบสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ : การตรวจจับใบหนา, การตรวจจับดวงตา, การศึกษาออนไลนระบบเปด  
 

Abstract 
This article presents a system to alerting students to fall asleep while studying via massive open 

online courses. The design aims to develop tools to support teaching and learning. The system design 
consists of 3 main components, which are 1) user interface and control for user notifications 2) video 
teaching management section and 3) image capture and image management section. The testing process 
of the design using the method of creating a prototype and evaluating the results. In the evaluation, 
divided into 2 parts: assessing the accuracy of face detection and eye detection and assessing the 
accuracy of alerts when the student is asleep. Which the system evaluation results can detect correctly 
10 people. And the evaluation of the alert when the student is asleep. The prototype system can alert 
correctly 10 people. The working of the prototype system can work efficiently. 

 
Keywords: Face Detection, Eyes Detection, MOOC 
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1. บทนํา 
การศึกษาในปจจุบันได มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทั้ง

ขบวนการและสถานทีการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียน
สามารถเขาใจและจดจําเน้ือหาหรืออีกนัยหน่ึงเรียกวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ซึ่งในประเทศไทยไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนในหลากหลายรูปแบบและการศึกษาไทยเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางมาก ดานเนื้อหาการเรียนการสอนไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความถูกตองและทันสมัยมากขึ้น ดานบุคคลากรครู
ไดมีการปรับองคความรูและเทคนิคการสอนใหสอดคลองกับ
หนาที่การสอน ดานเทคนิคการสอนไดมีการคนควาและวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหการศึกษาไทยกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาเปนองคกรได
ตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนการสอนของประชาชน
ภายในประเทศไทยและจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผูที่ตองการ
พัฒนาการทํางานและปรับปรุงคุณภาพชีวิต[1] การพัฒนา
รูปแบบการเรียนใหสามารถเรียนภายระบบคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต เปนการพัฒนาดานเทคนิคการสอนที่ไดรับการ
พัฒนาเปนอยางมาก ซึ่งการใชเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันมาใช
เพื่อชวยเพิ่มความสะดวกในการเรียนการสอนสามารถเรียนได
ทุกที่และทุกเวลา ซ่ึงเปนการชวยใหผู เรียนที่ มีภาระในการ
ทํางานประจําสามารถเรียนรู เพื่อเพิ่มทักษะองคความรูและ
สามารถ นําความรู นั้ น ไป ใช ในหนาที่ ก าร งานไดอย า งมี
ประสิทธิภาพ[2,3] การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาชวยการเรียนรูไรขอบเขต ซ่ึง
ดั้งเดิมการเรียนการสอนอยูภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยการ
เรียนการสอน 

ดังน้ันการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนหรือ
การเรียนรูนอกหองเรียนโดยการใชสื่อประเภทวิดีโอจึงเปน
รูปแบบการเรียนรูที่สําคัญอีกหนึ่งรูปแบบที่สงผลใหผูเรียน
สามารถเสริมสรางความรูได ในบางกรณีที่ผูเรียนมีความงวงและ
ออนเพลียทําใหในขณะเรียนผานสื่อวิดีโอการสอนแลวเกิด
อาการหลับ ทําใหไมสามารถรับรูเนื้อหาในสวนนั้นได ผูวิจัยได
เห็นถึงปญหานี้จึงไดมีการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อชวย
เตือนใหผูเรียนสามารถกลับสูความพรอมเรียนได 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
2.1 เทคนิคการตรวจจับใบหนาแบบ Haar-like 
feature 

การตรวจจับใบหนาของผูเรียนในระบบน้ี ใชเทคนิคการ
ตรวจจับแบบ Haar-like feature เปนการตรวจจับใบหนาที่
ใหผลถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงไดรับความนิยมในงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการตรวจจับใบหนา วิธีน้ีแบงขั้นตอนการตรวจจับ
เปน 3 ขั้นตอน ไดแก การแบงสวนการตรวจสอบเปนสองสวน

คือสีดําและสีขาว โดยการคํานวณคาการจําลองดวยการหา
ผลตางระหวางความเขมในสวนที่เปนสีดําและสีขาว และการ 
จากน้ันนําผลลัพธที่ ไดทําการเป รียบเทียบกับคาเขตแบง 
(threshold) ในการตัดสินใจดวย Adaboost และภาพการ
รวมตัวในการจําแนกแบบตอเรียง(Cascaded Classifiers)  เพื่อ
ตรวจสอบภาพที่รับเขามาน้ันเปนภาพใบหนาหรือไม โดยภาพ
การรวมตัว (Integral Image) เปนการรวมขอมูลของภาพดาน
มุมซายบนของพิกเซลเขาดวยกัน ซึ่งการรวมที่ตําแหนง x และ y
นิยามไดตามสมการที่ (1) เมื่อ ii(x,y) คือ ภาพการรวมตัวและ 
i(x’,y’) คือภาพตนฉบับตามลําดับ 
 

 
 

(1) 

 

การหาภาพใบหนาของผูเรียน (Feature) โดยมีการ
กรอง (Filter) ตามคุณลักษณะที่เปนพื้นฐานของ Haar 
Wavelet หรือเรียกวิธีนี้วา Haar-like feature [4-6] ตัวกรอง
จะมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมและแบงเปน 2 สวนคือสีขาวและสีดํา 
ซึ่งมีการทํางานจากการนําภาพไปสกัดคุณลักษณะดวยตัวกรอง
รูปแบบตาง ๆ ตามรูปที่ 1 ซ่ึงจะมีขนาดตางกันและภาพใบหนา
ของผูเรียนที่ไดจากตัวกรองน้ีจะนําไปใชในการกําหนดลักษณะ
ของตัวจําแนกอยางออน (Weak Classifier)  

 
 
 
 
 
 
 

Edge Features 
 
 
 
 
 
 
 

Line Features 
 
 
 
 

Center Surround Features 
 

รูปที ่1 ตัวกรองรูปแบบการสกัดคุณลักษณะ 
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3. การออกแบบระบบการแจงเตือนผูเรียนหลับขณะ
เรียนภาพวิดีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2 สวนประกอบของระบบการแจงเตือนผูเรียน 
 

 การออกแบบระบบการแจงเตือนเรียนหลับขณะเรียน ใน
บทความน้ีไดใชวิธีตรวจสอบภาพใบหนาและตาของผูเรียนเพื่อ
ใชในการเป รียบ เทียบภาพการหลับตา  ดังรูปที่  2  โดยมี
สวนประกอบของระบบดังนี้ 

3.1 สวนแสดงผลติดตอและควบคุมการแจงเตือนผูใช 
สวนนี้ทําหนาที่ติดตอระหวางระบบและผูใช โดยสวนนี้ทํา

หนาที่แสดงรายชื่อและรายระเอียดของวิดีโอการสอน เพื่อให
ผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ตองการ เม่ือผูเรียนไดเลือกวิดีโอ
การสอนสวนนี้จะทําหนาที่ควบคุมวิดีโอการสอน ซึ่งเมื่อผูเรียน
ทําการเร่ิมตนวิดีโอการสอน ระบบทําการขอเขาถึงกลองวิดีโอ
เว็บแคมจากผูเรียน เพื่อใชในการตรวจจับการหลับตาของผูเรียน 
และจะปดการใชงานกลองวิดีโอเว็บแคม เม่ือผูเรียนปดวิดีโอการ
สอนหรือดูวิดีโอการสอนจบ 

อีกหนึ่งหนาที่ของสวนนี้เปนสวนควบคุมการแจงเตือนให
ผูเรียนทราบเมื่อผูเรียนมาการหลับตาเปนระยะเวลามากกวา 1 
นาที  โดยตรวจสอบจากผลการเปรียบเทียบภาพตาของผูเรียนที่
ไดจากสวนการเปรียบเทียบภาพตา เพื่อเปนการแบงแยกความ
แตกตางระหวางการกระพริบตาและการหลับผูวิจัยใชวิธีการ
กําหนดระยะเวลาการหลับตาอยางตอเน่ือง ซ่ึงเมื่อสวนการ
ควบคุมการแจงเตือนผูใชรับสถานะหลับตาตลาดระยะเวลา 1 
นาที โดยไม ไดรับสถานะของการลืมตาระบบจะมีการส ง
สัญญาณเสียงแจงเตือนผูเรียนเพื่อเปนการปลุกใหผูเรียนตื่นหรือ
ลืมตาขึ้นและเมื่อระบบตรวจสอบวาผูเรียนลืมตาข้ึนระบบจะ
หยุดการสงสัญญาณเสียงแจงเตือน ในกรณีที่ผูเรียนหลับตาเปน
ระยะเวลาชวงหน่ึงแตไมถึง 1 นาทีระบบจะหยุดการนับเวลา
และเริ่มตนการนับใหมเมื่อผูเรียนหลับตาอีกคร้ัง 

3.2 สวนจัดการวิดีโอการสอน 
สวนจัดการวิดีโอการสอน เปนสวนจัดการไฟลวิดีโอการสอน

และการจัดเก็บขอมูลของไฟล เชน ชื่อไฟล วิดีโอ ชื่อเ ร่ืองการ

สอน ที่อยูของไฟลวิดีโอ ขนาดของไฟลวิดีโอ เปนตน ขอมูลไฟล
วิดีโอที่จัดเก็บเพื่อใชในการจัดการใหระบบและวิดีโอการสอน
สามารถตอบสนองตอผูเรียนไดอยางถูกตอง ซึ่งการบันทึกขอมูล
จะเกิดข้ึนในขั้นตอนการนําไฟลวิดีโอการสอนเขาสูระบบโดย
ผูสอนหรือผูดูแลระบบ 

3.3 สวนจับภาพและจัดการภาพผูเรียน 
สวนการจับภาพและจัดการภาพผูเรียน ในสวนนี้เปนการนํา

เทคนิคการตรวจจับวัตถุ Haar-like feature ซึ่งสามารถ
ตรวจจับไดหลากหลายสวนเชน ใบหนา ตา จมูก และปาก โดยมี
นักพัฒนาสรางเปน Library เพื่อความสะดวกในการประยุกตใช
ในการจัดการภาพผูเรียนผานทางกลองวิดีโอของระบบ โดยเริ่ม
จากการรับภาพจากกลองวิดีโอมาคนหาสวนที่เปนหนาผูเรียน 
เมื่อมีการตรวจสอบพบสวนที่มีความนาจะเปนหนาของผูเรียน
แลวใหมีการตัดเอาเฉพาะสวนภาพหนาผูเรียน จากนั้นนําภาพ
สวนใบหนาผูเรียนมาคนหาสวนที่เปนภาพตาผูเรียนแลวทําการ
ตัดเอาสวนที่เปนภาพตาผูเรียนเพื่อสงตอไปเปรียบเทียบในสวน
อ่ืนตอมีขั้นตอนดังรูปที่3 ข้ันตอนในการตัดภาพเพื่อใหไดภาพตา
ผูเรียนนั้นผูวิจัยใชวิธีตัดภาพน้ีเพื่อลดความผิดพลาดในการคนหา
ภาพตาผูเรียนจากตนฉบับภาพผูเรียนเพราะตนฉบับภาพของ
ผูเรียนมีโอกาสมากที่จะมีสวนที่คลายคลึงภาพตา ซึ่งผูวิจัยไดเห็น
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดมีการใชวิธีดังที่ไดอธิบาย 

 

 
Original 

 
Face 

 

 
Eyes 

 
รูปที ่3 แสดงรปูแบบการตัดภาพ 

 

4. ผลการวิจัย 
การทดสอบในบทความน้ีใชวิธีการพัฒนาเปนระบบตนแบบ

สําหรับตรวจจับภาพการหลับตาของผูเรียนและแจงเตือน และมี
ขอกําหนดลักษณะการหลับตาของผูเรียนคือเมื่อผูเรียนหลับตา
ตอเนื่องกันมากกวา 1 นาทีหมายถึงผูเรียนมีสถานะหลับ การ
พัฒนาระบบตนแบบในรูปแบบ Windows Application เปน
โปรแกรมที่จะติดตอและตอบสนองกับผูใชดวยภาษา Python 
และการออกแบบหนาจอสําหรับรอรับการใชงานจากผูเรียนดัง
รูปที่ 4 ซึ่งผู เรียนสามารถเลือกวิดีโอการสอนตามเน้ือหาที่
ตองการ 

 

ระบบการแจงเตือน 

สวนจัดการวิดีโอการ
สอน 

สวนจัดการภาพ
ผูเรียน 

สวน
แสดงผล

ติดตอและ
ควบคุม
การแจง
เตือนผูใช 

ผูเรียน 
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รูปที ่4 หนาจอระบบการแจงเตือนผูเรียนหลับขณะเรียน 
 

หลังจากผูเรียนเลือกเนื้อหาการสอน(สวนซายของหนาจอ)ที่
ตองการตอจากน้ันระบบตนแบบขอเขาถึงการใชงานกลองเว็บ
แคมสําหรับจับภาพผูเรียน เมื่อผูเรียนพรอมเรียนและอนุญาตให
ใชกลองเว็บแคมเรียบรอยระบบตนแบบจะแสดงวิดีโอการสอน
พรอมกับการตรวจจับภาพผูเรียน โดยระบบแสดงเฉพาะวิดีโอ
การสอนจะไมมีการแสดงภาพของผูเรียนเพื่อเปนการไมรบกวน
สมาธิในการเรียน 

ในขั้นตอนการตรวจสอบการหลับของผูเรียน ระบบทําการ
จับภาพผูเรียนในขณะกําลังดูวิดีโอการสอนและใชภาพผูเรียน
สําหรับการตรวจจับภาพตาของผูเรียน เมื่อระบบตรวจสอบภาพ
แลวไมพบภาพตาสวนนี้จะสงสถานะของการหลับตาไปในสวน
แสดงผลติดตอและควบคุมการแจงเตือนผูใช เพื่อทําการนับเวลา
ในการหลับตา ซ่ึงถาระบบตรวจสอบพบวาหลับตามากกวา 1 
นาทีระบบจะทําการแจงเตือนผูเรียนดวยการแสดงสัญลักษณ
วงกลมสีแดง(สวนซายลางของหนาจอ) และสงสัญญาณเสียง
เตือนอยางตอเนืองใหผูเรียนลืมตา โดยระบบจะหยุดเตือนเมื่อ
ผูเรียนลืมตาข้ึน 

 
ตารางที่ 1 ตัวอยางการแสดงสถานะการตรวจจับการลืมตาและ
หลับตา 

รูปภาพของผูเรียน การแสดงสถานะ 
ของระบบ 

 
ลืมตา 

 
หลบัตา 

 
ลืมตา 

 
หลบัตา 

 
ลืมตา 

 
หลบัตา 

 
ลืมตา 

 
หลบัตา 

 
ลืมตา 

 
หลบัตา 

 
การทดสอบระบบตนแบบเพื่อทดสอบการตรวจจับภาพการ

หลับตาของผูเรียนไดอยางถูกตอง โดยกําหนดใหกลุมตัวอยาง
การทดสอบผูเรียนสําหรับการทดสอบทั้งหมด 10 คนใหใชระบบ
ตนแบบ และกําหนดใหผูเรียนมีการหลับตา ในชวงเวลาที่
แตกตางกันเพื่อจําลองการหลับ จากการทดสอบพบวาระบบ
สามารถตรวจจับภาพไดอยางถูกตองทั้งหมด ตัวอยางแสดงใน
ตารางที่ 1 

ผลการประเมินการแจงเตือนเมื่อผูเรียนมีอาการหลับระบบ
ตนแบบสามารถแจงเตือนไดอยางถูกตองตามระยะเวลาที่
กําหนดทั้งหมด 10 คน ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบถูกตองทั้งหมด
ระบบสามารถแจงเตือนสัญญาณเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. อภิปรายผลและสรุป 
การออกแบบระบบการแจงเตือนเ รียนหลับขณะเรียน

ออนไลน ดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและตา โดยใชหลักการ
เปรียบเทียบภาพผูเรียนที่ไดจากการเปดใชกลองวิดีโอเว็บแคม 
และภาพการหลับตาที่ไดทําการบันทึกและระบบใชในการเรียนรู
ภาพการหลับตา ซึ่งการตรวจสอบการหลับตาในระบบนี้ไดมีการ
กําหนดระบบเวลาการหลับตาตอเน่ืองกัน 1 นาที เพื่อเปนการ
แยกพฤติกรรมการกระพริบ ตาหรือการหลับ  เ ม่ือระบบ
ตรวจสอบพบวาผูเรียนหลับระบบจะสงสัญญาณเสียงแจงเตือน
เพื่อใหผูเ รียนลืมตาขึ้นและระบบจะหยุดการสงสัญญาณเสียง
แจงเตือน โดยการออกแบบมีสวนในการทํางานแบงออกเปน 3 
สวนคือ สวนติดตอและควบคุมการแจงเตือนผูใช สวนจัดการ
วิดีโอการสอน และสวนจับภาพและจัดการภาพผูเรียน ซึ่งระบบ
สามารถทํางานไดอยางถูกตองทั้งในดานการตรวจจับใบหนาและ
ดวงตาและการแจงเตือนผูใช เมื่อผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่
พรอม คือมีแสงที่เพียงพอตอการตรวจจับภาพของกลองเว็บแคม 
 

6. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จากการทดลองระบบตนแบบพบวาระบบตนแบบสามารถ

แจงเตือนไดอยางถูกตอง ซ่ึงการทํางานของระบบตนแบบในสวน
ของการตรวจจับภาพมีขอจํากัดในบางกรณีที่ไมสามารถควบคุม
ได คือเรื่องของคุณภาพของภาพที่ ไดจากกลองเว็บแคมของ
ผูเรียน กลองเว็บแคมของผูเรียนบางคนมีคุณภาพไมเพียงพอ
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สงผลใหการคนหาภาพใบหนาและตามีความผิดพลาดผูวิจัยใช
วิธีการหนวงเวลาในการจับภาพเพื่อลงปญหานี้สวนน้ี และจะเกิด
ความผิดพลาดมากเ ม่ือใชงานระบบตนแบบในที่แสงนอย 
เนื่องจากภาพที่ไดจะมีรายละเอียดความชัดของภาพนอยเมื่อ
นําไปเปรียบเทียบแลวจะไดผลที่ผิดพลาด ในอนาคตการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีอาจจะชวยแกไขขอจํากัดนี้ใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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เครื่องจําหนายบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอเครื่องจําหนายบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจ
ยอดคงเหลือของสินคา ขอมูลประกอบดวยวันและยอดคงเหลือที่สงผาน NB-IoT จะนําไปแสดงบน dashboard บน
แพลตฟอรม IoTtweet และถูกบันทึกในฐานขอมูล ขอมูลนี้จะถูกนํามาวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายเพื่อนําไปใชเพื่อ
พยากรณวันที่ควรเขาไปเติมสินคาที่เครื่องจําหนายแทนการสุมเวลาจากประสบการณที่ผานมา  
 

คําสําคัญ : NB-IoT, สมการถดถอยเชิงเสน, เครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
 

Abstract 
This article presents NB-IoT automatic instant noodles vending machine in order to facilitate the 

monitoring of the residual number of instant noodle packs. This number is displayed on dashboard and 
recorded in database on IoTtweet platform via NB-IoT. The database including date and the residual 
number of instant noodle packs is evaluated by simple regression analysis in order to forecast the day of 
replenishment instead of time random method from vendor’s experience.    
 
Keywords : NB-IoT, regression analysis, vendor machine 

 

1. บทนํา 
 การเติมสินคาในเครื่องระบบจําหนายสินคาอัตโนมัติมักใชวิธี
สุมเวลาที่คาดวาสินคาจะหมดจากประสบการณหรือคาสถิติที่
ผานมา แตในปจจุบันเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตสําหรับทุกสรรพส่ิง 
(IoT) กําลังไดรับความนิยมมาก คาใชจายของอุปกรณและ
คาบริการรายเดือนมีราคาไมแพง บทความนี้จึงจัดทําเครื่อง
จําหนายบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการตรวจสอบยอดคงเหลือปจจุบันของสินคา
ผานทาง dashboard ของแพลตฟอรม IoTtweet และเก็บ
คาสถิติเพื่อใหสําหรับพยากรณวันที่ควรเขาไปเติมสินคาได
แมนยํามากขึ้น ในบทความจะกลาวถึงเทคโนโลยี NB-IoT, 
IoTtweet และการถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธในสวนที่ 2 
หลักการทํางานของเครื่องจําหนายในสวนที่ 3  ผลการทดลอง
และสรุปผลการทดลองจะถูกแสดงในสวนที่ 4 และ 5 ตามลําดับ 
 
 
 

 

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
2.1 NB-IoT 
 Narrowband IoT (NB-IoT) เปนเทคโนโลยีที่ถูกนําเสนอ
โดย 3GPP Release 13 ใชงานยานความถี่เดียวกับ GSM, 3G 
หรือ LTE ซึ่งตองไดรับอนุญาตการใชงานจากหนวยงานที่กํากับ
ดูแล [1] NB-IoT เปนอุปกรณที่ถูกออกแบบใหใชพลังงานต่ํา 
ความเร็วในการรับสงขอมูลตํ่า (DL: 234.7 kbps, UL: 204.8 
kbps) ใชการกลํ้าสัญญาณแบบ QPSK รองรับโปรโตคอล UDP, 
CoAP และ IPv4 [2] ในประเทศไทย กสทช. กําหนดใหใชคลื่น
ความถี่ยาน 920-925 MHz ปจจุบันมีผูใหบริการ NB-IoT ใน
ไทย 2 เครือขาย คือ True และ AIS [3-4]  
2.2 IoTtweet 
 IoTtweet [5] เปนแพลตฟอรมเพื่อใหบริการทางดาน IoT 
โดยออกแบบใหมีการใชงานที่ไมซับซอน และงายตอการใชงาน 
IoTtweet สามารถแสดงและจัดเก็บขอมูลจากอุปกรณ IoT บน 
dashboard และจัดเตรียมการใชงานการสงและควบคุมอุปกรณ 
IoT ไว 2 ประเภทคือ 1) Switch สําหรับการใชงานแบบสถานะ
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เปดและปด และ 2) Slider สําหรับการสงขอมูลเชิงแอนาล็อกไป
ยังอุปกรณ  
2.3 การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ 
 ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือปจจัยต้ังแต 2 
ตัวขึ้นไปวามีความสัมพันธกันอยางไร จะใชเทคนิคทางสถิติที่
เรียกวา การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) [6] 
การถดถอยเชิงเสนอยางงายเปนการอธิบายความสัมพันธเชิง
เสนตรงระหวางตัวแปรเพียง 2 ตัวแปรคือ ตัวแปรอิสระ  กับ
ตัวแปรตาม   ถา (x , y ), (x , y ), …, (x , y ) เปน

ขอมูลจํานวน  คูที่ไดจากการทดลอง ตัวแปร  จะสามารถ

กําหนดหรือควบคุมคาที่ตองการ ขณะที่ตัวแปร  จะเปนผลที่
ไดจากการทดลอง เขียนสมการถดถอยเชิงเสนอยางงายไดดัง
สมการ (1)  
 

                  =  + +               (1) 
 

เมื่อพารามิเตอร  เปนระยะตัดแกน   พารามิเตอร   คือ
คาความชัน และ  เปนคาความคลาดเคล่ือนสุม (Random 
Error) ที่มีคาเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน  โดยพารามิเตอร 

 และ  เปนพารามิเตอรไมทราบคา ประมาณคาดวยตัว
ประมาณคา   และ  ตามหลักการของ Least Squares 
ดังสมการ (2) และ (3) 
 

                        = − ̅                       (2) 
 

      = ∑ (∑ )(∑ )
∑ (∑ )

          (3) 

 

 โดย  = Σ    และ     ̅ = Σ   
 

 ดังนั้น สมการประมาณคาสมการถดถอยเชิงเสนแบบงายจะ
ไดดังสมการ (4) 
 

                      =  +                         (4) 
 

 การวัดความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงเสนแบบงายที่
คํานวณไดกับขอมูลที่มีอยูวัดไดจากคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่
ปรับคาแลวดังสมการที่ (5)  
 

                ̃ = 1 − ( ) /( )
( ) /( )

                     (5) 

 

3. หลักการทํางานและโครงสรางเครื่องจําหนาย 
3.1 หลักการทํางาน 
 การทํางานของเครื่องจําหนายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปผาน NB-IoT 
ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 4 สวนซึ่งแสดงในรูปที่ 1 ดังน้ี  

 1) ระบบรับเงิน ประกอบดวยเครื่องรับเหรียญ และเคร่ืองรับ
ธนบัตร  
 2) ระบบทอนเงิน โดยใชเครื่องจายเหรียญ Leonid Mini 
Hopper 
 3) ระบบจายบะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูป  ประกอบดวยเซอรโว
มอเตอรและสวิตช  
 4) การสงขอมูลผาน AIS NB-IoT 
 5) ระบบควบคุมและประมวลผล ประกอบดวย Arduino 
MEGA 2560 R3 และ Arduino UNO R3 และ LCD 
 เม่ือระบบรับเหรียญของเครื่องจําหนายไดรับเหรียญ 1, 2, 5, 
10 บาทหรือธนบัตร 20 บาท เครื่องจะสงสัญญาณพัลสไปให
บอรด Arduino MEGA 2560 R3 ทําการประมวลผลเพื่อแสดง
ยอดเงินที่เคร่ืองไดรับผานทางหนาจอ LCD เมื่อกดสวิตชเลือก
สินคา บอรด Arduino จะขับเซอรโวมอเตอรใหหมุนขดลวดจาย
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมายังชองรับสินคา  
 ยอดคงเหลือของเครื่องจําหนายบะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูปจะถูก
สงผานไปยังบอรด Arduino UNO R3 ซ่ึงตอกับ AIS NB-IoT 
Shield เพื่อไปแสดงผลที่ dashboard ของ IoTtweet ขอมูล
ยอดคงเหลือและวันที่จําหนายจะถูกจัดเก็บใน log file ซ่ึง
สามารถ export เปนไฟล CSV เพื่อนํามาใชพยากรณยอด
คงเหลือของบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปโดยการหาคาประมาณจากสมการ
ถดถอย  
3.2 โครงสรางเครื่องจําหนาย 
 โครงสรางสําเร็จของเครื่องจําหนายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป

อัตโนมัติ NB-IoT มีความกวาง 49.50 เซนติเมตร ยาว 79.50 
เซนติเมตร และสูง 58.00 เซนติเมตร ดังรูปที่ 2 ซึ่งประกอบไป
ดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ . 
 1) ขดลวดจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 4 ชนิด ชนิดละ 10 ซอง 
 2). จอ LCD ใชแสดงยอดเงินคงเหลือ และคําแนะนําสําหรับ
ผูใชงาน 
 3. ปุมเมนูเลือกสินคา และยกเลิกการซื้อสินคา 
 4. เครื่องรับเหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาท  
 5. เครื่องรับธนบัตร 20 บาท 
 6. ชองรับเงินทอน  
 7. ชองรับสินคา  
4. ผลการทดลอง 
 เครื่องจําหนายบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน IoT ไดมีการ
การทดสอบรับเหรียญและรับธนบัตร, การทดสอบการทอนเงิน, 
การทดสอบการจายสินคา   การแสดงยอดค งเหลือบน 
dashboard ของ IoTtweet ผาน NB-IoT และการเก็บจํานวน
ยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพื่อนํามาพยากรณวันที่ตอง
เขาไปเติมสินคา แตละการทดสอบมีรายละเอียดและผลการ
ทดสอบดังน้ี  
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รูปที่ 1 สวนประกอบหลักเครื่องจําหนายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปอัตโนมัติ NB-IoT  
 

 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องจําหนายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปอัตโนมัติ 
 

 การทดสอบการรับเหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาทและ
ทดสอบการรับธนบัตร 20 บาท ชนิดละ 100 ครั้ง พบวาเครื่อง
สามารถรับธนบัตร 20 บาทไดถูกตอง 100% แตรับเหรียญ 1, 
2, 5 และ 10 บาทไดถูกตอง 98%, 96%, 97% และ 98% 
ตามลําดับ  
  การทดสอบการทอนเงิน ทําการทดสอบดวยจํานวนเงิน 15 
บาท และ 20 บาท โดยการทอนเงินจะทอนออกมาเปนเหรียญ 
1 บาทเทานั้น ทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง ไมเกิดขอผิดพลาดใน
การทอนเงิน มีการทอนเงินครบถวน แตจําเปนตองมีเหรียญ
เพียงพอในเครื่องทอนเงิน ถาเหรียญไมเพียงพอจะไมสามารถ
ทอนเงินได จากการทดสอบมีคาความถูกตอง 100% 
 การทดสอบการจายสินคาทําการทดสอบโดยเลือกซ้ือบะหม่ี
กึ่งสําเร็จรูปทั้ง 4 ชนิด เปนจํานวนชนิดละ 100 ครั้ง แตละชนิด
ออกมาตามจํานวนที่ เลือกซื้อถูกตองหรือไม ผลการทดสอบ
พบวาเครื่องจําหนายบะหมีถู่กตอง 96% ความผิดพลาดเกิดจาก
การหมุนรอบเซอรโวมอเตอรที่สูงหรือต่ําเกินไป ทําใหสินคาออก
มาเกินจํานวนหรือไมหลนออกมา 

 การแสดงผลยอดคงเหลือของบะหม่ีกึ่ งสํ าเ ร็จรูป ผ าน 
dashboard ของ แพลตฟอรม IoTtweet แสดงไดอยางถูกตอง
ดังแสดงในรูปที่ 3 
 การพยากรณยอดคงเหลือจากสมการถดถอยอยางงาย ทํา
การทดลองโดยนําเครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน
NB-IoT มาวางจําหนายสินคาที่ ตึก 63 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ชั้น 5 เปนเวลา 7 วัน โดยเก็บยอดคงเหลือของบะหมี่ก่ึง
สําเร็จรูปแตละชนิดเพื่อนํามาพยากรณยอดคงเหลือจากสมการ
ถดถอยเชิงเสนอยางงาย โดยใชสมการ (2), (3) และ (4) เมื่อ
กําหนดตัวแปร  คือวันที่ขาย และ  คือยอดคงเหลือ ไดผล
การทดลองของบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปชนิดที่ 1 ถึง 4 ดังตารางที่ 1 
เมื่อนําประมาณสมการถดถอยเชิงเสนแสดงความสัมพันธ
ระหวางวันที่ขาย ( ) และยอดคงเหลือของบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป
ชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 4 ( , , , ) ไดดังสมการที่ (6) ถึง
สมการที่ (9)  ตามลําดับ 
 
            = 9.4167 − 1.0476                      (6) 
 
            = 8.833 − 0.8095                        (7) 
 
        = 9.3333 − 1.0952                      (8) 
 
              = 9.25 − 1.2857                        (9) 
 
จากสมการที่ (6) ถึงสมการที่ (9) สามารถนํามาพล็อตกราฟเพื่อ
แสดงแนวโนมความสัมพันธเปรียบเทียบกับการกระจายระหวาง
วันที่ขายและยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดที่ 1 ถึง
ชนิดที่ 4 ไดดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการ

ตัดสินใจ ̃  เทากับ 0.92, 0.84, 0.88 และ 0.79 ตามลําดับ
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รูปที่ 3 หนาแสดงยอดคงเหลือผาน dashboard ของ แพลตฟอรม IoTtweet 
 
ตารางที่ 3 ขอมูลยอดคงเหลือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดที่ 1 

 
วันที่
ขาย 

ยอด
คงเหลือ
ชนิดที่ 1 
(ซอง)  

ยอด
คงเหลือ
ชนิดที่ 2 
(ซอง) 

ยอด
คงเหลือ
ชนิดที่ 3 
(ซอง) 

ยอด
คงเหลือ
ชนิดที่ 4 
(ซอง) 

0 10 10 10 10 
1 8 8 9 10 
2 7 6 7 6 
3 7 6 5 9 
4 5 6 4 3 
5 3 4 3 3 
6 3 4 3 2 
7 3 4 3 2 

 

 
 

รูปที่ 4 แผนภาพการกระจายและกราฟแสดงแนวโนม
ความสัมพันธวันที่ขายกับยอดคงเหลือของบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป

ชนิดที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 5 แผนภาพการกระจายและกราฟแสดงแนวโนม
ความสัมพันธวันที่ขายกับยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

ชนิดที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 6 แผนภาพการกระจายและกราฟแสดงแนวโนม
ความสัมพันธวันที่ขายกับยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

ชนิดที่ 3 

y = -1.0476x + 9.4167

0
2
4
6
8

10
12

0 2 4 6 8

วัน
ทีข
าย

ยอดคงเหลือ

y = -0.8095x + 8.8333

0
2
4
6
8

10
12

0 2 4 6 8

วัน
ทีข
าย

ยอดคงเหลือ

y = -1.0952x + 9.3333
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รูปที่ 7 แผนภาพการกระจายและกราฟแสดงแนวโนม
ความสัมพันธวันที่ขายกับยอดคงเหลือของบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป

ชนิดที่ 4  
 
 จากสมการที่ (6) ถึงสมการที่ (9) สามารถนํามาพยากรณ
วันที่บะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูปชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4 จะหมดจากตู
สินคาได ในวันที่ 9, 7, 9 และวันที่ 7 ตามลําดับ  
 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 เครื่องจําหนายบะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูปผาน NB-IoT ทํางานได
อยางดี ชวยอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบยอดคงเหลือ
ของสินคาในตูอัตโนมัติไดตลอดเวลา ขอมูลยอดคงเหลือและ
วันที่ขายสามารถนํามาจัดเก็บและวิเคราะหดวยสมการเชิงเสน
อยางงายเพื่อพยากรณการเติมสินคาที่ตู ทําใหการจัดการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน หากนําไปประยุกตใชในเชิงพาณิชยที่มี
จํานวนจุดขายมากจะทําใหรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปพยากรณการ
จัดเติมสินคา การวางแผนทางดานการขนสง และพฤติกรรม
ผูบริโภคไดสะดวกข้ึน 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส ในโหมดกระแสที่ป รับคาความถี่ ไดดวยวิธีการเชิง
อิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยวงจรสายพานกระแสสงผานความนําที่ควบคุมดวยกระแส (CCCCTA) มาประยุกตสรางวงจรกรอง
ผานทุกความถี่อันดับหน่ึง และวงจรขยายกระแส แลวนํามาตอรวมกันเปนวงปดในรูปแบบของวงจรกําเนิดสัญญาณเบื้องตน 
โดยวงจรกรองผานทุกความถี่อันดับหนึ่งแตละชุดประกอบจากวงจร CCCCTA และตัวเก็บประจุอยางละหน่ึงตัวเทานั้น จึงทํา
ใหวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสมีจุดเดน คือ โครงสรางของวงจรไมซับซอน คาความถี่ของสัญญาณเอาตพุตปรับไดดวย
กระแสไบแอสของวงจร CCCCTA ผลการจําลองดวยโปรแกรม PSpice พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองตามที่คาดการณไว
ในทางทฤษฎี 

 
คําสําคัญ : วงจรสายพานกระแสสงผานความนําที่ควบคุมดวยกระแส 
 

Abstract 
This article presents a current mode multiphase oscillator with electronically tunable frequency. 

With closed-loop positive feedback configuration of the first order allpass filter circuit and current 
amplifier circuit which both based on current controlled current conveyor transconductance amplifier 
(CCCCTA), this oscillator can implemented. The first order allpass filter circuit using only single CCCCTA 
and single grounded capacitor. The advantages of the proposed circuit are simple structure and easily 
adjusting of oscillation frequency by bias current-control of CCCCTA. The PSpice simulation results are 
depicted, the given results agree well with the theoretical anticipation. 
 
Keywords : Current controlled current conveyor transconductance amplifier. 
 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันการออกแบบวงจรแอนาลอกในโหมดกระแส 
กําลังได รับความสนใจกันอยางแพรหลาย ทั้ งนี้ เพราะว า
วงจรไฟฟา ที่ทํางานในโหมดกระแส มีขอดีในดานความถูกตอง
แมนยําและมียานความถี่ตอบสนองที่กวางกวาวงจรประเภท
เดียวกันที่ทํางานในโหมดแรงดัน [1] จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดการพัฒนาวงจรแบบตางๆ ในโหมดกระแสข้ึน  

 วงจรกําเนิดสัญญาณ เปนวงจรที่สามารถกําเนิดสัญญาณได
ดวยตัวเองโดยไมตองมีการปอนสัญญาณใหกับวงจรแตอยางใด 
ซึ่งเปนวงจรพื้นฐานมีบทบาทในดานวิศวกรรมไฟฟา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสเปนวงจรที่ มี
ความสําคัญ สามารถนํามาสรางเปนสัญญาณคลื่นพาหในการ 
มอดูเลตแบบเฟสชิพตคียอิง (Phase Shift Keying) แบบควอด
ราเจอรแอมป ลิจูดมอดูเลชัน (Quadrature Amplitude 
Modulation) และใชเปนสัญญาณควบคุมในระบบมัลติเพลกซ 
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เปนตน [2-3] วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสยังไดรับความ
นิยมในการคิดคนพัฒนาอยูเสมอ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยที่มี
การนําเสนอมากมาย วงจรเหลานี้มีขอดีและขอดอยแตกตางกัน
ไป อาทิเชน วงจรในรูปแบบ [4] เปนวงจรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม 
แตไมสามารถควบคุมความถี่ในการกําเนิดสัญญาณไดดวยวิธี
ทางการ เชิ ง อิ เ ล็กทรอ นิกส  ซ่ึง เปนที่นิ ยมสํ าหรับ ระบ บ
อิเล็กทรอนิกสสมัยใหม วงจรในรูปแบบ [5-6] เปนวงจรที่
สามารถสามารถควบคุมความถี่ในการกําเนิดสัญญาณไดดวย
วิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกส แตวงจรประกอบไปดวยอุปกรณแอค
ทีฟและพาสซีฟจํานวนมาก บางโครงสรางของวงจรเชนวงจรใน
รูปแบบ [7] วงจรจะตองกําหนดเงื่อนไขในการทํางานที่ข้ึนอยูกับ
อัตราสวนของตัวเก็บประจุที่ใชในวงจร และวงจรใน [8] เวลาใช
งานจริ งจําเปนที่ตองตอบัฟเฟอรเพื่อปองกันการโหลดดิง
สัญญาณ จึงทําใหเกิดความยุงยากในการนําไปใชงานจริง  
 จากที่ไดกลาวมาขางตน จึงทําใหบทความนี้นําเสนอวงจร
วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่มุงเนนใหวงจรมีโครงสรางที่
เรียบงาย ใชอุปกรณพาสซีพและแอคทีฟที่นอยกวาวงจรที่ถูก
นํา เสนอมาก อนหนานี้  อี กทั้ ง สามา รถควบ คุมได ใน เ ชิ ง
อิเล็กทรอนิกส 
 

2. วงจรและหลักการทํางานของวงจร 
2.1 วงจรสายพานกระแสสงผานความนําที่สามารถควบคุมได
ดวยกระแส (CCCCTA) 
 เน่ืองจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวย อุปกรณหลัก คือ 
CCCCTA ดังน้ัน ในหัวขอนี้จะกลาวถึงคุณสมบัติของ CCCCTA 
พอสังเขป สามารถอธิบายไดดวยสมการเมตริกซ ดังตอไปน้ี 
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โดยที่ CCCCTA มีคาความตานทางแฝงทางดานอินพุตของขา x  
คือ xR  ในกรณีที่สรางจาก CMOS มีสมการดังนี ้
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สวนคาขยายความนําถายโอน mg  แสดงไดเปน 
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CMOS สวนสัญลักษณและวงจรสมมูลของ CCCCTA แสดงดัง
รูปที่ 1(ก) และ (ข) ตามลําดับ 
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รูปที่ 1 CCCCTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล 

 
2.2 หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 
 วงจรกรองผานทุกความถ่ีอันดับหนึ่ง ที่ใหทรานเฟอรฟงกชัน
เปนไปตามสมการที่ (4) เปนวงจรที่มีคุณสมบัติเลื่อนเฟสของ
สัญญาณขาเขาได จึงเหมาะสมที่จะใชเปนสวนประกอบในวงจร
กําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส [9] 
 

   s aG s
s a





 (4) 

 
s a
s a



s a
s a



s a
s a



K

inI outI

 
 

รูปที ่2 ผังการกําเนิดสัญญาณ 
 
 ทรานเฟอรฟ งก ชันของวงจรกรองผ านทุกความถี่ ให
ผลตอบสนองเทากับขนาดของสัญญาณขาเขาตลอดทุกชวง
ความถี่ แตใหผลตอบสนองทางเฟสที่แตกตางกัน การสรางวงจร
กําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสตามวิธีการนี้ มีขอดีคือ เงื่อนไข
การกําเนิดสัญญาณจะขึ้นอยูกับอัตราขยายสัญญาณเทานั้น และ
ไมขึ้นอยูกับจํานวนเฟสของสัญญาณ พิจารณาโครงสรางในรูปที่ 
2 จะมีอัตราขยายแบบเปดลูปเปน 
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ขนาดของอัตราขยายแบบเปดลปูมีคา 
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 จากหลักการกําเนิดสัญญาณของบารเฮาเซน จะไดเงื่อนไข
ของขนาดที่ทําใหเกิดการกําเนิดสัญญาณที่ความถ่ี 0  จาก

สมการที่ (6) จะพบวาขนาดของอัตราขยายแบบเปดลูปข้ึนอยู
กับ ขนาดของอัตราขยายสัญญาณ และขนาดของทรานเฟอร
ฟงกชันของวงจรกรองผานทุกความถี่ที่ตอกัน n  ชุด แต
เนื่องจากขนาดของทรานเฟอรฟงกชันของวงจรกรองผานทุก
ความถี่มีคาเทากับหนึง่ตลอดทุกชวงความถ่ี จึงทําใหเงื่อนไขการ
กําเนิดสัญญาณขึ้นอยูกับอัตราขยายสัญญาณเทาน้ันซ่ึงจะได
เงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณดังนี้ 
 

 1k   (7) 

 
 นั่นคือขนาดของอัตราขยายสัญญาณตองมีคาเทากับหน่ึง
ในทางทฤษฎี เงื่อนไขการกําเนิดสัญญาณตังกลาวเปนจริงทุกคา
ของ n เมื่อ 3n   
 
2.3 การวิเคราะหสมการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 
 ในหัวขอน้ีจะกลาวถึง หลักการทํางานของวงจรกรองผานทุก
ความถี่อันดับหนึ่ง และวงจรขยายกระแส ที่จะใชในวงจรกําเนิด
สัญญาณไซนหลายเฟสที่ปรับคาไดดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกส 
วงจรทั้งสองเปนวงจรที่สรางจาก CCCCTA 
 วงจรกรองผานทุกความถี่เปนวงจรที่ยอมใหสัญญาณทุก
ความถ่ีผานไปไดโดยไมมีการลดทอนขนาดของสัญญาณ แตจะ
ทําใหเฟสของสัญญาณแตละความถี่แตกตางกันออกไป แสดงได
ในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 วงจรกรองผานทุกความถ่ีที่มีพื้นฐานบนวงจร CCCCTA 
 
เมื่ออาศัยกฎกระแสของเคอรชอฟที่โนด x  จะได  
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ทํานองเดียวกันอาศัยกฎกระแสของเคอรซอฟที่โนด z  จะได 
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 (9) 

จากสมการที่ (2), (8), และ (9) จะไดทรานเฟอรฟงกชันของ
วงจรกรองผานทุกความถี่ดังนี้ 
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และขนาดของทรานเฟอรฟงกชันของวงจรจะได 
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 จะพบวาวงจรกรองผานทุกความถ่ีใหผลตอบสนองทางขนาด
มีคาเทากับหน่ึงตลอดทุกชวงความถ่ี หาคามุมเฟสของทราน
เฟอรฟงกชันไดดังนี้ 
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ซึ่งจะพบวาวงจรกรองผานทุกความถ่ี ใหผลตอบสนองทางเฟสมี
คาข้ึนอยูกับความถี่ โดยที่เมื่อความถี่ต่ําสัญญาณเอาตพุตจะมี
การเลื่อนเฟสไปจากสัญญาณอินพุตอยู 180 องศา และเมื่อเพิ่ม
ความถ่ีสัญญาณเอาตพุตจะมีการเลื่อนเฟสลดลง และเทากับ
ศูนยเมื่อความถ่ีเปนอนันต 
 วงจรขยายกระแสที่ใชในวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส
ที่นําเสนอแสดงไดดังรูปที่ 4 [10] จะไดทรานเฟอรฟงกชันของ
วงจรขยายกระแสแสดงไดดังนี้ 
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รูปที่ 4 วงจรขยายกระแสที่มีพื้นฐานบนวงจร CCCCTA 
 
 out inI kI  (12) 

 
เมื่อ / 2m xK g R  และจากสมการที่ (2) - (3) สามารถเขียน

สมการที่ (12) ใหมไดดังน้ี 
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ซึ่งพบวาวงจรในรูปที ่ 4 สามารถปรบัอัตราการขยายกระแสได
ดวยการปรับอัตราสวนของกระแสไบแอส 1BI

 
และ 2BI  
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3. การสรางวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส 
 ในหัวขอน้ีไดนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส ที่มี
การประมวลผลสัญญาณในโหมดกระแส โดยโครงสรางแสดงใน
รูปที่ 5 ซ่ึงประกอบดวยสวนสําคัญ คือ วงจรกําหนดความถี่ และ
วงจรขยายกระแสตอรวมกันในลักษณะวงจรปด ในสวนของ
วงจรกําหนดความถ่ีนั้น สรางข้ึนจากวงจรกรองผานทุกความถี่
หลายๆ ชุดมาตออนุกรมกัน โดยวงจรกรองแตละชุดไดออกแบบ
ใหมีคาพารามิเตอรที่เหมือนกัน เพื่อใหเกิดผลตอบสนองทางเฟส
ที่เทากัน วงจรดังกลาวจะทําหนาที่ในการเลือกความถี่ของการ
กําเนิดสัญญาณ โดยจะเลือกเพียงความถี่เ ดียวที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้วงจรยังทําหนาที่ ในการกําหนดเฟสของสัญญาณ
เอาตพุตดวย คือ ถาตองการจํานวนเฟสของสัญญาณเอาตพุต n  
เฟส ก็ตองใชจํานวนวงจรกรองผานทุกความถี่ทั้งหมด n  ชุด 
โดยที่จํานวนเฟสของสัญญาณเอาตพุตตองมีคาตั้งแต 3 เฟส ขึ้น
ไป ( 3n  ) 
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รูปที่ 5 วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส 
 
 วงจรกรองผานทุกความถี่แตละวงจรจะมีมุมของการเลื่อน
เฟสที่เทากัน เมื่อกําหนดใหคาพารามิเตอรแตละวงจรเทากัน
กลาวคือ 
 
 1 2 3... nC C C C    (14) 
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ภายใตเงื่อนไขดังกลาวจะไดอัตราขยายแบบเปดลูปของวงจร
ดังนี้ 
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วงจรจะเกิดการกําเนิดสัญญาณไดตามเงื่อนไขของบารคเฮาเซน 
เมื่อ s j  และคา  G j  จะตองมีคาเทากับ 1 ขนาดของ 

ทรานเฟอรฟงกชัน  G j  เมื่อ s j  มีคาดังนี้คือ 
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และเมื่อ s j  คามุมเฟสของ  G j  มีคาดังน้ี 
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 สวนคาของความถ่ีของสัญญาณที่เกิดข้ึนน้ันกําหนดไดจาก
สมการที่ (18) จะตองมีคาเทากับ 
 

 18 2tan
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n BI nf
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 (19) 

 
 พบวาคาความถี่ของการกําเนิดสัญญาณตามสมการที่ (19) 
และเงื่อนไขการกําเนิดสัญญาณตามสมการที่ (17) สามารถ
ควบคุมไดในเชิงอิเล็กทรอนิกส โดยปรับจากกระแสไบแอสของ 
CCCCTA 
 

4. ผลการจําลองการทํางาน 
 เพื่อแสดงวาวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่นําเสนอ
สามารถทํางานได  จึ ง ไดจํ าลองการทํางานของวงจรดวย
โปรแกรม PSpice เมื่อวงจรกรองผานทุกความถี่ ใชคา
กระแสไบแอส 400 A  คาตัวเก็บประจุทุกตัวเทากับ 1nF และ

คา กร ะแส  1 10BI A , 2 350BI A ซ่ึ ง จะทํ า ใ ห

อัตราขยายกระแสมากกวาหนึ่งเล็กนอยเพื่อลดเวลาในชวงทราน
เชียนของการกําเนิดสัญญาณ โครงสรางภายในของ CCCCTA 
[11] แสดงดังรูปที่ 6  
 

 
 

รูปที่ 6 โครงสรางภายในของ CCCCTA 
 

จากรูปที่ 7 จะแสดงใหเห็นวาในชวงเริ่มแรกของสัญญาณกอน
จะเขาสูสภาวะคงตัวในที่สุด และเม่ือสัญญาณเขาสูสภาวะคงตัว
ผลตอบสนองของกระแสเอาตพุตของวงจรกรองผานทุกความถ่ี
แตละชุดจะแสดงไดในรูปที่ 8 ซึ่งพบวามีคาความถ่ี 860kHz  
และคาความตางเฟสของกระแสมีคาเทากับ 120  ซ่ึงเปนไปตาม
หลักการที่นําเสนอ ในรูปที่ 8 แสดงสเปกตรัมของสัญญาณ ซึ่งมี
คาผิดเพี้ยนทางฮารมอนิกส (THD) เทากับ 2.87% 
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รูปที่ 7 ผลตอบสนองของกระแสเอาตพุต 
 

 
 

รูปที่ 8 ผลตอบสนองของกระแสเอาตพุต เมื่อเขาสูสภาวะคงตัว 
 

 

รูปที่ 10 สเปกตรัมของสัญญาณที่ความถี่ 860kHz  
 

5. สรุป 
 บทความนี้นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสโหมด
กระแสโดย ลักษณะเดนของวงจรที่นําเสนอในบทความนี้คือ 
สามารถปรับคาความถี่ในการกําเนิดสัญญาณ และเงือ่นไขในการ
กําเนิดสัญญาณดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ีแลว 
ดวยโครงสรางที่ประกอบดวยอุปกรณพาสซีฟจํานวนนอย 
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ระบบการพยากรณความเสี่ยงอัจฉริยะในธุรกิจการบริการสินเช่ือบนพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมลูกคาดวยเทคนิค SMO 

An Intelligent Risk Prediction System in the Credit Service Business 
Based on Customer Behavior by Using SMO 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคในการพยากรณพฤติกรรมของลูกคาอยางอัจฉริยะในลักษณะของความเส่ียงเครดิตลูกคา 
เพื่อใชเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหารในองคกรธุรกิจ  โดยการนําพฤติกรรมของลูกคามาใชในการวิเคราะห  
บทความน้ีไดนําเสนออัลกอริธึมใหมสําหรับเคร่ืองสนับสนุนการฝกอบรมเวกเตอร  การปรับใหเหมาะสมนอยที่สุดตามลําดับ
หรือ SMO (Sequention Minimal Optimization) ในการพยากรณน้ีชุดขอมูลที่นํามาวิเคราะหของลูกคากิจการสินเชื่อใน
องคการธุรกิจ  ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ 6 ประการ (Attributes)  จํานวนทั้งส้ิน 1,100 ราย โดยจําแนกความเสี่ยง
ออกเปน 3 ระดับไดแก ความเสี่ยงระดับนอย, กลาง และสูง  โดยในการออกแบบการสรางโมเดลเพื่อใชในการพยากรณและ
ประเมินผลโมเดล   เทคนิคสําคัญที่เปนหัวใจของปญญาประดิษฐ (Ai) คือเทคนิค SMO ที่ถูกวิเคราะหสําหรับลูกคาธุรกิจ
สินเช่ือในองคกรธุรกิจในรูปแบบของความเส่ียงตอลูกคาสินเชื่อขององคกรการคาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการตัดสินใจ
ของผูบริหารไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ผูวิจัยไดทําการแบงขอมูลดวยการสุม (Randomization) เปนชุดขอมูลฝก 
(Training set) จํานวน 50% และใชชุดขอมูลทดสอบ (Test set) 50% ซึ่งผูวิจัยไดทําการประเมินผลโมเดลดวยคาความ
ถูกตอง (Accuracy) ผลการประเมินโมเดลการพยากรณที่ออกแบบไวพบวาโมเดลมีความถูกตองรอยละ 85.27   

 
คําสําคัญ : พยากรณ, ความเสีย่ง, อัจฉริยะ, พฤติกรรม, SMO. 

  
Abstract 

 This paper purposes an intelligently predict customer behavior in terms of customer credit risk. to 
be used as a decision support system for executives in business organizations by using customer behavior 
to analyze. Our work presents a new algorithm for vector training Sequential Minimal Optimization (SMO). 
In this system, the data set that is used for the analysis of the loan customers in a business organization, 
which consists of 6 attributes, a total of 1,100 objetes, by dividing the risk into 3 levels which are low, 
medium and high risk. In designing for creating an intelligent models for use in predicting and evaluating 
models.  The key technique at the heart of Artificial Intelligence (Ai) is the SMO technique that is analyzed 
for credit customers in business organizations in the form of risk to customers, credit of commercial. 
organizations that have been developed to support management decisions. Faster and more efficiently  
We divided the data set with randomization is a 50% for training set and 50% for testing. Moreover, we 
evaluate the model with the accuracy of the evaluation of the predicted model. It was found that the 
model was 85.27 percent accurate. 
 
Keywords : forecast, risk, genius, behavior, SMO. 
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1. บทนํา (Introduction) 
 ระบบทํานายพฤติกรรมของลูกคาอัจฉริยะสงผลใหความ
เสี่ยงดานเครดิตของลูกคาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นระบบธุรกิจ
อัจฉริยะจึงไดรับการพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบและเปน
ระบบอัตโนมัติ [1-2] เม่ือระบบขาวกรองธุรกิจเร่ิมมีบทบาท
อยางกวางขวางทั้งภาครัฐและเอกชนทําใหองคกรตองรับ
แรงกดดันในการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป [3] 
รวมถึงวิธีการและข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
ตอบสนองอยางเหมาะสมและรวดเร็ว [4] แมวาเทคโนโลยี
ในปจจุบันจะเปลี่ยนไปในแงของการจัดการขอมูลการขุด [5] 
และการเชื่อมตอฐานขอมูลที่เร็วขึ้นการสรางแบบจําลองที่
ซับซอนมากขึ้น [6] หรือโมเดลตองเรียนรูเก่ียวกับระบบ AI 
(ปญญาประดิษฐ) [7] ซ่ึงเปนปญญาประดิษฐมากขึ้นนการ
คิดวิเคราะหวางแผนและตัดสินใจโดยการประมวลผลจาก
ฐานขอมูลขนาดใหญ เชน amazon Alexa และ Siri ดังนั้น
ไมวาจะเปนการขับ ข่ี การบัญชี หรือการวิเคราะหทาง
การเงินการลงทุนและเครดิตหรือแมแตงานที่ซับซอน  ตอง
ใชการคิดวิเคราะหและสามารถแทนที่ไดเชนกันสําหรับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน AI ใชกันอยางแพรหลาย [8] 
ไมวาจะเปนธุรกิจการกูยืมเงินธุรกิจประกันภัยการจัดเก็บหน้ี 
จะสามารถสรางรายไดมากมายเชนเดียวกับธุรกิจ [9] ความ
ฉลาดชวยเปลี่ยนขอมูลใหเปนขอมูล  ความรูและในที่สุดผูใช
สามารถทําการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาด [10] และใน
ระบบการทํานายพฤติกรรมที่ชาญฉลาด เทคนิคที่ใชคือ 
SMO ในการพยากรณใช Test set 50%  นําขอมูลที่มีเขาสู
การเรียนรูและการทดสอบ โดยการสุม (Random) 50/50 
 

   
 

รูปที ่1 ระบบการทํางาน SMO [12] 
 
 ความเส่ียงดานเครดิตเปนความเส่ียงหลักของกิจการ จึง
กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและกิจการที่มีความเสี่ยง
ตอการสูญหายทรัพย ทําใหเกิดปญหาที่จะ วิจัยคือ 1 ) 
บริหารอยางไรใหเกิดความเสี่ยงนอยสูญทรัพยสินที่สุด 2) 
กอนปลอยสินทรัพยออกไปตองทําอยางไรใหรูวาเปนบุคคล
ที่ควรไดหรือไมได  เชน กยศ. ใหนักศึกษากูยืมเงินเพื่อ

การศึกษา จบการศึกษาแลวตองจายคืน เปนตน ดังนั้น ใช
เทคนิค SMO  สวน AI ชวยในการวิเคราะหวางแผนและ
ตัดสินใจโดยการประมวลผลจากฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ของผูประกอบการที่จะใหสินเช่ือตอไป  
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอบเขตประชาการและกลุมตัวอยาง 
 ประชาการในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาในกิจการคาขาย 
กลุมตัวอยางจํานวน 1,100 คน 
2.2 ขอบเขตเนื้อหา 
 เปนการพัฒนาระบบระบบพยากรณพฤติกรรมของ
ลูกคาอยางอัจฉริยะ ในลักษณะความเสี่ยงการใหเครดิต
ลูกคา เพื่อสนับสนุนการพยากรณและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร โดยเทคนิค SMO ทั้งรูปแบบตารางสรุปผล กราฟ 
รวมถึงผลการพยากรณรายไดขายในอนาคตที่จะเกิดข้ึน 
 
3. ทฤษฎีและการวิจัยที่เก่ียวของ 
3.1. อัลกอริทึม SMO 
  ทฤษฎีการทํานายที่แตกตางกันสําหรับแตละปญหานั้น
แตกตางกันในการทํานายแตละปญหา  ควรพิจารณาปจจัย
สําคัญ โดยเฉพาะความเสี่ยงของการปลอยสินเช่ือใหกับ
ลูกคาขององคกรและการวิเคราะหประเภทการจําแนก
ประเภทลูกคา ความพึงพอใจของลูกคาพรอมกับการจําแนก
ประเภทของผูบริโภคตามแรงจูงใจในการบริโภค อัลกอริทึม
ซ้ําลําดับการเพิ่มประสิทธิภาพนอยที่สุด (SMO) ใชสําหรับ
การแกสมการกําลังสองการเขียนโปรแกรม (QP) เพื่อ
แกปญหาตัวอยางการเพิ่มประสิท ธิภาพขอจํากัด John 
Platt[12] เสนออัลกอริทึมป 1998  และมีการใชงานอยาง
ประสบความสําเร็จตั้งแตนั้นมา เม่ือพิจารณาจุดขอมูล N 
และ N เปนจํานวนมากมีปญหาขอมูลขนาดใหญจริง 
เนื่องจากเวลาในการทํางานของ QP คือ O (N3 ) ในกรณีที่
เลวรายที่สุด  ที่มีปริมาณของหนวยความจําเปนเสนตรงใน
การฝกอบรมชุด N ดานลางนี้ 
 อัลกอริทึม SMO [13] เปนความพยายามที่ประสบความ 
สําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมของ SVM ซ่ึง
กอนหนานี้ใชพื้นฐานที่เ รียกวา "การแยก" เปาหมายของ
อัลกอริทึม SMO คือการสงคืนอัลฟาที่ตอบสนองปญหาการ
เพิ่มประสิทธิภาพขอจํากัด ตัวอักษรเหลานี้เรียกวาตัวคูณ
ลากรองจ มีบทบาทสําคัญในการระบุเวกเตอรสนับสนุนใน 
ขอมูลวิจัยนี้ 
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เมื่ อทํ างานกับ  SVM ที่ ไมใชแบบ เชิง เสน ผู ใช เ ลือก
ฟงกชันเคอรเนล K เพื่อแปลงขอมูลใหเปนมิติที่สูงขึ้น ดังนั้น
เราจึงสามารถแลกเปลี่ยนสินคาของ x กับเคอรเนลฟงกชั่น   
K ปญหาการปรับใหเหมาะสม เกี่ยวของกับเมทริกซที่มี
จํานวน N ตัวอยางการฝกอบรม 
 

 

 
  
 

 SMO เปนสูตรที่เปนอัลกอริทึมซ้ํา แบงออกเปนชุดยอย
ของปญหายอยการเพิ่มประสิทธิภาพ QP แบงไดดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 0  : เร่ิมตนอัลฟาจะตองเ ร่ิมตนดวยคา
จากนั้นสามข้ันตอนถัดไปจะวนซํ้าจนกวาการบรรจบกัน 
 ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนนี้เลือกอัลฟา 2 ตัวจาก n อัลฟาที่
มีอยูทั้งหมด ปรับใหเหมาะสมที่สุดเขากับปญหาที่ระบุ จาก
เวกเตอรเต็มของอัลฟาเพียง 2 ตัวที่ เลือกในการทําซํ้า
บางอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขอมูลขนาดใหญ
เนื่องจากมี n (n-1) ทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับคู ตัวคูณ
ลากรองจตัวแรกของอัลกอริทึม SMO เรียกวา KKT การ
คํานวณต อตัวอยางที่ ละเมิด เงื่ อนไข KKT แลวทํ า
เครื่องหมายวาตองการปรับใหเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 2 : จะปรับคาอัลฟา 2 ครั้งในการคนหาคาที่
เหมาะสมสําหรับตัวคูณ 2 ตัวนี้ ดังนั้นอัลฟาทั้ง 2 น้ี ดวย
สอง alphas น้ี แสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญหารูปแบบปดที่
รวดเร็วในการคํานวณวิเคราะห ในขั้นตอนนี้โดยใชการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ QP เชิงตัวเลข  จัดเก็บเมทริกซ 2 x 2 ที่รวม
ซ้ําแตละครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 3 : ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
จนกระทั่งอัลกอริทึมมาบรรจบกัน สําหรับขั้นตอนวิธี SMO 
จะถูกกําหนดเปน KKT แสดงใหเห็นวาอัลกอริทึม SMO 
รับประกันการบรรจบกันโดยใชเกณฑขางตน  

3.2. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ   
  ระบบการพยากรณความเส่ียงอัจฉริยะในธุรกิจการ
บริการสินเชื่อบนพื้นฐานของพฤติกรรมลูกคาดวย SMO 
 มังกร เจนชัย, จารี ทองคํา[14] วิจัยเรื่องการพัฒนา
แบบจําลองเพื่อพยากรณปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยของจังหวัด
นครราชสีมาดวยเทคนิคเหมืองขอมูลโดยใช 4 เทคนิคสราง
แบบจําลองคือ 1.) ANN  2.) LR 3.)  SMOreg 4.) RBFN   
สรุปไดวา SMOreg มีความเหมาะสมในการพยากรณ
ปริมาณน้ําทาเฉ ล่ียในชวงฤดูของจั งหวัดนครราชสีมา
 Dung Duc NGUYEN, Maike ERDMANN, Tomoya 
TAKEYOSHI, Gen HATTORI, Kazunori MATSUMOTO 
and Chihiro ONO.

[15]
 “Development of the Average 

of Water Stream  Flow Prediction Models for 
Nakhonratsima Province using Date mining 
Techniques” โดยการเรียนรูของ Support Vector 
Machines (SVM) ใชเพื่อระบุเนื้อหาเว็บที่เปนอันตราย 
สามารถคาดการณเว็บเพจอันตรายไดอยางแมนยํา (> 91%) 
ดวยเวลาฝกอบรมเพียง 26% และ 18% เมื่อเทียบกับการ
ฝกอบรมตามลําดับปกติ  
 Jin-Fang Yang, Yong-Jie Zhai, Da-Ping 
Xu.[16]“MO Algorithm Applied in Time Series 
Model Building and Forecast” ใชเครื่องเรียนรูแบบใหม
สามารถใชเครื่องสนับสนุนเวกเตอร (SVM) ตามทฤษฎีการ
เรียนรูเชิงสถิติสําหรับการถดถอย สนับสนุนการถดถอย
เวกเตอร (SVR)  ดังนั้นสําหรับชุดขอมูลขนาดเล็กน่ีเปนเรื่อง
จริงและชุดคําสั่ง QP เปนตัวเลือกที่ดีที่สุด แตสําหรับชุด
ขอมูลขนาดใหญรันไทมการประมวลผลขอมูลจะมีความยาว
ซึ่งจํากัดแอปพลิเคชั่น  สามารถป รับปรุงความเร็วและ
ระยะเวลาได 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยเปนระบบพยากรณพฤติกรรมของลูกคาอยาง
อัจฉริยะ จะไดเห็นลักษณะความเสี่ยงการใหเครดิตของ
องคกรคาขาย ดวยขั้นตอนการ Trianing / Testing ดังน้ี  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล
Data Collaction

การทําความสะอาด
Data Cleaning

ชุดฝกอบรม/ชุดทดสอบ (50/50)
Data Set Training/Testing (50/50)

เทคนิค SMO
SMO Technique

การประเมินผล
Evluation

ผลลัพทการวิจัย
Out put                         
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 รูปที ่2 ภาพรวมของการวิเคราะหขอ 
  

ขั้นที่ 1 .การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) ใหอยูในรูปแบบ มีการเก็บ 2 รูปแบบคือ แบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
รูปแบบของการนําเสนอ (Presentation) ดังตารางขอมูลขางลางนี้ 
 

Order 

 No.

Customer 

classification
Condition

Amount 

(baht)
Payment

Excess 

limit
Class

1 Company 90 day 25,000.00   No Yes Low ยังไมถึงกําหนดจาย   ใหวงเงินสินเชื่อเพิ่ม ความเส่ียงอยูในระดับนอย (ไมมี - นอย)
2 Legal entity Cash 12,000.00   Yes No Low จายสด ไมมีวงเงินสินเช่ือเพ่ิม ความเส่ียงอยูในระดับนอย (ไมมี - นอย)
3 Company 15 day 15,000.00   No No Low ยังไมถึงกําหนดจาย  ไมมีวงเงินสินเช่ือเพ่ิม ความเส่ียงอยูในระดับนอย (ไมมี - นอย)
4 Company Cash 14,000.00   Yes No High จายสด ไมมีวงเงินสินเช่ือเพ่ิม ความเส่ียงอยูในระดับมาก (มาก - กลาง)
5 Company 60 day 17,000.00   No Yes Medium ยังไมชําระเกินเวลาไป 15 ว.  ใหวงเงินสินเชื่อเพิ่ม ความเส่ียงอยูในระดับกลาง (กลาง - นอย)
6 limited part. 30 day 20,000.00   Yes Yes Low ชําระแลวตามเงื่อนไข ไมมีวงเงินสินเช่ือเพ่ิม ความเส่ียงอยูในระดับนอย (ไมมี - นอย)
7 limited part. 15 day 30,000.00   No No high ยังไมชําระเกินเวลาไป 25 ว. ไมมีวงเงินสินเช่ือเพ่ิม ความเส่ียงอยูในระดับมาก (มาก - กลาง)
8 limited part. 60 day 35,000.00   No yes Low ยังไมถึงกําหนดจาย   ใหวงเงินสินเชื่อเพิ่ม ความเส่ียงอยูในระดับนอย (ไมมี - นอย)
9 Company 90 day 19,000.00   Yes Yes Low ชําระแลวตามเงื่อนไข  ใหวงเงินสินเชื่อเพิ่ม ความเส่ียงอยูในระดับนอย (ไมมี - นอย)
10 limited part. 60 day 26,000.00   Yes N0 Low ชําระแลวตามเงื่อนไข ไมมีวงเงินสินเช่ือเพ่ิม ความเส่ียงอยูในระดับนอย (ไมมี - นอย)

1100 Legal entity Cash 12,000.00   Yes yes Low จายสด ไมมีวงเงินสินเช่ือเพ่ิม ความเส่ียงอยูในระดับกลาง (ไมมี - นอย)

หมายเหตุ : ประกอบการปลอยสินเช่ือ

Classification of customers based on type and condition risk

 
 

รูปที่ 3 ตารางขอมูลปฐมภูมิ 
 

ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) คือขอมูลลูกคารายตัว ขอมูลรวมยอดขายทั้งหมด ขอมูลการใหเงื่อนไขการคา พรอมแฟม
การเงินและการบัญชี เปนตน จากตารางภาพที่ 3ทําการเก็บรวมรวมขอมูลลูกคา เก็บขอมูลรวบรวมมีขอมูลลูกคา 1,100 ราย
และมี 6 แอตทริบิวต ดังตารางที่ 4 
 

Order No. Customer 
classification

Condition Amount (baht) Payment Excess limit Class

1 Company 90 day 25,000.00                  No Yes Low
2 Legal entity Cash 12,000.00                  Yes No Low
3 Company 15 day 15,000.00                  No No Low
4 Company Cash 14,000.00                  Yes No High
5 Company 60 day 17,000.00                  No Yes Medium
6 limited part. 30 day 20,000.00                  Yes Yes Low
7 limited part. 15 day 30,000.00                  No No high
8 limited part. 60 day 35,000.00                  No yes Low
9 Company 90 day 19,000.00                  Yes Yes Low

10 limited part. 60 day 26,000.00                  Yes N0 Low

1100 Legal entity Cash 12,000.00                  Yes yes Low

Classification of customers based on type and condition risk

 
 

รูปที่ 4 Data Cleaning 
 
     ขั้นที่ 2. การทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning) 
การตัดขอมูลที่ไมเกี่ยวของออกตัวกรองคนหาที่พิมพผิดปรบั 
ปรุงแกไขทั้ง 6 Attribute 
      ขั้นที่ 3.ขอมลูชุดฝกอบรมและชุดทดสอบ(Data Set 
Training/Testing) คือการ Input ขอมูลทั้งหมด1,100 ราย
แบงขอมูลเปน Training set 50% และใช Test set 50%  
สามารถนําขอมูลมีเขาสูขั้นตอนการเรียนรูและการทดสอบ
โดยวิธีการสุม(Random)50/50 
    ข้ันที่ 4. เทคนิค SMO (SMO Techque) ในการเลือก
อัลกอริทึมเพื่อนํามาทดสอบ และทําการวิเคราะหได 
     ขัน้ที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) การเลือก
อัลกอริทึมเพื่อนํามาทดสอบ โดยเทคนิต SMO  

     
 
 ขั้นที่ 6 กลุมตัวอยาง 550 รายไดถูกตอง 469 ราย เปน 
85.27%และที่ไมถูกตองเพียง 81 ราย เปน 14.73% 
 
5. ผลการวิจัย 
ระบบพยากรณพฤติกรรมลูกคาอัจฉริยะในรูปแบบของความ
เสี่ยงแกลูกคาสินเช่ือขององคกร เพื่อสนับสนุนและทํานาย
ลูกคาในองคกรการคาโดยใชขอมูลขายและการลงทะเบียน
ลูกคาแตละรายเปนฐานขอมูลใชระบบสารสนเทศของ
องคกรเพื่อวิเคราะหผานระบบธุรกิจอัจฉริยะพฤติกรรมลูก
จํานวน 1,100 ราย  การใชในรูปแบบการทํานายผลงาน
ตามผลลัพธในตาราง 1 สําหรับอัตราความแมนยําของระบบ
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การทํานาย  และความเสี่ยงตามพฤติกรรมลูกคาแสดงใน
ตารางที่ 2. 
ตารางที่ 1 ความถูกตองแมนยําตามความเสี่ยงของเครดิต
(The accuracy Credit’s risk class) 
 

TP Rate FP Rate Recall Roc Area FPC Area Class 

0.992 0.426 0.992 0.783 0.855 LOW 

0.000 0.000 0.000 0.504 0.137 MEDIUM 

0.963 0.032 0.963 0.965 0.811 HIGH 

 
ตารางที่ 2 อัตราที่ถูกตอง (The accuracy rate) 

 
       สามารถมองได 6 Attribute มุมมองของ Attribute 
ความเชื่อม่ันในขอมูลมุมมองนี้ โดยไมตองประสบกับความ
เสี่ยงสูงมากหรือความเส่ียงมีนอยมากในการใหสินเชื่อลูกคา 
มุมมองของ Attribute ทั้ง 6 Attributes  
ดังรูปที ่6 

 

 
 

รูปที่ 6 มุมมองของ Attribute ทั้ง 6 Attribute 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
      ผลการวิจัยระบบพยากรณพฤติกรรมของลูกคาอยาง
อัจฉริยะ ในลักษณะความเส่ียงใหเครดิตลูกคาขององคกร
คาขาย จากลูกคาขององคกร จํานวน 1,100 ราย เพื่อ
พยากรณในการตัดสินใจปลอยเครดิตลูกคาแตละราย ที่อยู
ในเงื่อนไขที่ไมเหมือนกัน จากความแตกตางของพฤติกรรม
ของลูกคา จึงเห็นไดวาองคกรสามารถทําการพยากรณ

ลวงหนา และการตัดสินใจในการปลอยสินเชื่อมีความ
ถูกตองหรือเชื่อมั่นไดถึง 85.27%  

 
7. สรุปและขอเสนอแนะ 
     การพยากรณพฤติกรรมของลูกคาอยางอัจฉริยะ ใน
ลักษณะความเสี่ยงใหเครดิตลูกคาขององคกรคาขาย จาก
ลูกคาขององคกร จํานวน 1,100 ราย  สามารถทําการ
พยากรณลวงหนาและการตัดสินใจในการปลอยสินเชื่อมี
ความถูกตองหรือเช่ือม่ันไดถึง 85.27% และไมถูกตองหรือ
ขาดความเชื่อมั่นเพียง14.73% เทานั้น ดังน้ันระบบการ
ทํานายพฤติกรรมที่ชาญฉลาดสําหรับ ลูกคาจึงเปนการ
สนับสนุนการคาดการณลูกคาในองคกรการคาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะหและวางแผนการบริหารจัดการ
ของผูบริหารในการตัดสินใจสินเชื่อสําหรับลูกคาในองคกร
การคาโดยไมมีความเสี่ยง จากลูกคาในองคกรการคา 
     ดังน้ันระบบพยากรณพฤติกรรมของลูกคาอยางอัจฉริยะ 
เปนการสนับสนุนการพยากรณของลูกคาในองคกรคาขาย 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหและวางแผนการ
บริหารของผูบริหารในการตัดสินใจปลอยสินเชื่อใหลูกคาใน
องคกรคาขาย โดยไมมีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงของการมี
หน้ีสูญจากลูกคาในองคกรคาขาย ขอเสนอแนะสําหรับ
ระบบทํานายพฤติกรรมอัจฉริยะสําหรับลูกคาในรูปแบบของ
ความเสี่ยงที่จะใหเครดิตลูกคาขององคกรการคาในระบบ 
Software Weka ซึ่งสามารถใชหกคุณสมบัติในการ
พยากรณเทคนิค SMO เพื่อสนับสนุนการทํานายลูกคาใน
องคกรการคาและเพิ่มประสิทธิภาพ ของการวิเคราะหและ
การวางแผนการจัดการของผูบริหารในการตัดสินใจใหลูกคา
ในองคกรดําเนินตอไปและเปนมุมมองในการเพิ่มยอดขาย
โดยไมมีความเสี่ยง ดังนั้นการถือครองระบบเพื่อทํานาย
พฤติกรรมของลูกคาในลักษณะที่ฉลาดสามารถนํามาใชใน
การตัดสินใจของผูบริหารองคกรในการปลอยสินเชื่อใหกับ
ลูกคาไดเปนการเหมาะสม 
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A study of Filtrated Water Quality by the Emergency Water Purification Kit 
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บทคัดยอ 
 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ําที่กรองผานชุดกรองน้ําฉุกเฉินเพื่อผูประสบภัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาการ
ออกแบบและหาประสิทธิภาพระบบกรองนํ้าดิบ พบวาในการออกแบบชุดกรองที่มีสารกรอง 5 ชนิดดวยกันคือ กรวดหยาบ        
ทรายเบอร 2 ทรายเบอร 1 ทรายแมงกานีสและทรายแอนทราไซท  ความสูงแตละชั้นกรองสูง 8 cm. ของขนาดทอ PVC. 80 mm 
ความสูง 55 cm. และชุดกรองคอลลอยด (Colloid) ใชไสกรอง Sediment Filter ที่ทําจากวัสดุโพลีโพพีลีน (Polypropylene) มี
ความละเอียดการกรอง 1 ไมครอน สามารถมีประสิทธิภาพในการกรองทางคุณลักษณะกายภาพของนํ้าดิบทั้ง 3 แหลงได เมื่อระบบ
กรองน้ําดิบผานชุดกรองทรายแอนทราไซท ชุดกรองทรายเรซิ่น และชุดกรองเซรามิคพบวาคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทาง
เคมี และคุณลักษณะทางจุลชีววิทยา อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําอุปโภคของการประปาภูมิภาคเขต 3 
คําสําคัญ: คุณภาพนํ้า,ชุดกรองนํ้า,ผูประสบภัย 
 

Abstracts 
 In the research study of filtrated water quality by the emergency Water purification kit applied for crisis. 
The purpose of this research study was to study the design and effective of filtration system for raw water. 
Research findings indicated that in the design of sand filter with a message filtration 5 types is gravel , sand No. 2 
sand No. 1, manganese sand and anthracite. The height of each filter layer is 8 cm. of PVC tube size. 80 mm ,    
55 cm height and colloid filter using sediment Filter made of Polypropylene material. with 1 micron filtration 
resolution, can improve the effectively of filter the physical properties of all 3 raw water sources. When filtered 
raw water through anthracite filter Resin sand filter and ceramic filter found that the physical characteristics 
chemical feature and microbiological characteristics is in the standard of provincial waterworks authority region 3. 
Keywords: Water quality ,Water Purification kit ,Victim 
 
1. บทนํา 
 โลกของเราไดประสบกับวิกฤติการณความรุนแรง และการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากมายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ซ่ึง
ปจจุบันโลกก็ยังคงประสบอยู ภัยธรรมชาติน้ีเปนกระบวนการ
ทางธรรมชาติที่เ กิด ข้ึนทั้งในบรรยากาศ ภาคพื้นสมุทรและ
ภาคพื้นดิน ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนนับเปนภัยพิบัติที่มีตอมนุษย 
ทรัพยสินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายอยาง
มหาศาล ชีวิตและทรัพยสินทั้งของสวนตัวและของสวนรวม รัฐ
และประชาชนตองใชทรัพยากรจํานวนมาก  เพื่อชวยเหลือและ
บูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น  
ในประเทศไทยมีอยูหลายรูปแบบ ที่สําคัญและสามารถสราง
ความเสียหายไดเปนอยางมาก คือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและ 
แผนดินไหว [1]  

 การ เกิ ด อุทก ภัยค รั้ ง ใหญ ในประ เทศ ไทย ในกลาง ป
พุทธศักราช 2554 ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนเปน
จํานวนมากไปหลายจังหวัด  และทุกภาคของประเทศ  แตที่หนัก
ที่สุดคือภาคกลางไมวาจะเปนที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม 
และที่เห็นเปนสิ่งสําคัญอีกอยางคือ ขาดแคลนน้ําสะอาดที่ใชใน
การอุปโภคบริโภค จนทําใหเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ํา 
 นํ้าเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต มนุษยตองการใชน้ํา 
เพื่อการบริโภคและอุปโภคในชีวิตประจําวันต่ําสุดประมาณ    
20 ลิตรตอคนตอวัน ในภาวะน้ําทวมขังที่ เกิดข้ึนในปจจุบัน 
แหลงน้ําดิบที่สะอาดจะนํามาใชทํานํ้าประปาเพื่อการด่ืมและใช
นั้นหายาก ถูกทําลายไปเนื่องจากภาวะนํ้าทวมขัง มีการปนเปอน
จากเช้ือโรค สารเคมีมากมีความขุนมากกวาปกติ การจะนํามาใช
ทําน้ําประปาตองมีกรรมวิธีการผลิตเปนพิเศษกวาการผลิต
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นํ้าประปาในภาวะปกติบางพื้นที่ขาดไฟฟาที่จะนํามาใชเพื่อการ
ขับ เคลื่ อนเครื่ อง อุปกรณในการผลิตน้ําประปาตองมีการ
ประยุกตใชระบบเครื่องที่ใชแรงงานคนขับเคลื่อน หรือนํ้ามัน
เชื้อเพลิงมาใชแทน ระบบการผลิตน้ําประปาตองไมซับซอนมาก
จนเกินไปที่ประชาชนธรรมดาจะควบคุมการใชงานได [2] 
 น้ําถือว า เปนสิ่ งสํ าคัญในการ ดํารงชี วิตของมนุษย  ใน

เหตุการณที่น้ําทวมใหญในปพุทธศักราช 2554 ระบบประปาไม

สามารถผลิตนํ้าสะอาดไดเน่ืองจากระบบการผลิตถูกน้ําทวมหมด

ทําใหขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริ โภคเปนจํานวนมาก      

 จากสภาพปญหาดังกลาวผู วิจัยไดทําการศึกษาคนคว า

กระบวนการกรองนํ้าดิบ และระบบการกรองนํ้าเพื่อลดขั้นตอน

การเตรียมนํ้าดิบกอนเขาสูกระบวนการกรองน้ําทําใหเกิด

กระบวนการกรองนํ้าทํางานอยางตอเน่ือง 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพน้ําที่กรองผานชุดกรองนํ้าฉุกเฉินเพื่อ
ผูประสบภัยผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
 1. แหล ง น้ํ า ดิบ ที่ ใ ช ในการศึ กษ ามี  3 แหล ง นํ้ า ดั ง น้ี           
นํ้าชลประทาน น้ําบอสาธารณะ  และน้ําบาดาลในเขตอําเภอ  
จอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
 2. ชุดกรองน้ําดิบออกแบบแทงคอลัมน 2 แทง ไดแก     
แทงคอลัมนที่ 1 ใชวัสดุทราย 5 ชนิดในการกรอง คือ กรวด
หยาบ  ทรายเบอร 2  ทรายเบอร 1 ทรายแมงกานีส ทราย
แอนทราไซท  และแทงคอลัมนที่  2 ชุดกรองคอลลอยดใช 
Sediment Filter ขนาด 1 ไมครอน 
 3. หาประสิทธิภาพระบบกรองนํ้าดิบ และหาคุณภาพนํ้าดิบ
เมือ่ผานชุดกรองทรายแอนทราไซท ชุดกรองทรายเรซ่ิน และชุด
กรองเซรามิค ทั้ง 3 แหลงนํ้าตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ 
คุณลักษณะทางเคมี และคุณลักษณะทางชีวภาพ  
 
3. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาคุณภาพน้ําที่กรองผานชุดกรองนํ้าฉุกเฉินเพื่อ

ผูประสบภัย ผูศึกษาไดออกแบบการสรางกรองนํ้าดิบและชุด

กรองนํ้า โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลและหลักการทํางาน

ของชุดระบบกรองไดแบงขั้นตอนไดดังน้ี 

 1. การเก็บตัวอยางน้ําดิบ 

 2. การทดสอบคุณภาพนํ้าดิบกอนเขาระบบกรอง 

 3. การออกแบบระบบกรองน้ําดิบจําลอง 

 4. ศึกษาประสิทธิภาพของสารกรองน้ําดิบ 

 5. การออกแบบและสรางชุดกรองน้ําดิบ         

 6. การสรางชุดกรองปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 7. ศึกษาประสิทธิภาพชุดกรองน้ําฉุกเฉินเม่ือผาน  

        กระบวนการกรองนํ้า 

 

4. ผลการวิจัย 

 ผลการทดสอบคุณภาพนํ้าดิบเบื้องตน ไดแก การทดสอบ

คุณลักษณะทางกายภาพของนํ้าดิบทั้ง 3 แหลงนํ้ากอนเขาชุด

กรองน้ําดิบ ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดกําหนดข้ึนพรอมทั้ง

ตรวจสอบระบบการทํางานตางๆ ผลการวิเคราะหทดสอบตาม

เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าเพื่อการประปา [3] ดังตารางที่ 1 พบวา

คา pH, คาความกระดาง และคาเหล็ก ของตัวอยางนํ้าทั้ง       

3 แหลงน้ํามีคาไมเกินกวาเกณฑมาตรฐานแหลงน้ําเพื่อการ

ประปาสวนคาความขุนของตัวอยางน้ําทั้ง 3 แหลงน้ําพบวา

ตัวอยางน้ําชลประทาน และน้ําบอสาธารณะ มีคาเกินเกณฑ

มาตรฐานแหลงน้ําเพื่อการประปา และน้ําบาดาลมีคาไมเกิน

เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าเพื่อการประปา 

 ผลการออกแบบขุดกรองน้ําดิบจําลองนําแทงแกวขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 5.48 cm. มาบรรจุสารกรอง 5 ชนิดเรียง

ตามลําดับจากบนลงลางดังนี้ กรวดหยาบ  ทรายเบอร 2  ทราย

เบอร 1 ทรายแมงกานีส และทรายแอนทราไซดชั้นละ 3 cm.ได

ระบบกรองนํ้าดิบจําลองดังรูป 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูป 1 ระบบกรองน้ําดิบจําลองในหองปฏิบัติการ 
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ตารางที ่1 ผลการทดสอบคุณภาพแหลงนํ้าดบิทางกายภาพและทางเคมีเบื้องตน 

รายการทดสอบ หนวย 
ตัวอยาง       ตัวอยาง       ตัวอยาง    มาตรฐาน     

1 2 3 น้ําดิบ 
คา pH 
ความขุน 
คาความกระดาง 
คาเหล็ก 

 
NTU 

(mg/L) 
(mg/L) 

7.47 
118.8 
126 
0.19 

8.19 
11.8 
185 
0.26 

8.28 
0.50 
305 
0.17 

5.0-9.0 
5 

500 
50 

หมายเหตุ 1 หมายถึง น้ําชลประทาน, 2 หมายถึง บอสาธารณะ, 3 หมายถึง นํ้าบาดาล 
 

 เม่ือนําน้ําตัวอยางทั้ง 3 แหลงนํ้า ปริมาตร 500 mL มาผาน

สารกรองทั้ง 5 ชนิดที่บรรจุในแทงคอลัมนที่ 1 และผานแทง

คอลัมนที่ 2 คือไสกรอง Sediment Filter ขนาด 1 ไมครอน 

และเก็บน้ําตัวอยางที่ผานการกรองปริมาตร 150 mL ไปทําการ

ทดสอบหาคา pH, คาความขุน, คาความกระดาง และปริมาณ

เหล็กดังตารางที ่2 พบวาคา pH และคาเหล็กของตัวอยางน้ําทั้ง 

3 แหลงนํ้ามีคาลดลง คาความขุนของตัวอยางน้ําทั้ง 3 แหลงนํ้า

ลดลง น้ําชลประทานมีคาความขุน 10.4 NTU  น้ําบอสาธารณะ

มีคา 10.8 NTU และนํ้าบาดาลมีคา 0.30 NTU ดังนั้น

ประสิทธิภาพของสารกรองในชุดกรองนํ้าดิบสามารถกรอง

อ นุ ภ า ค แ ข ว น ล อ ย ด แ ล ะ ค อ ล ล อ ย ด อ อ ก ไ ป ไ ด                                           

 คาความกระดางของนํ้าตัวอยางที่เพิ่มข้ึนจากการทดสอบ

ไดแก นํ้าชลประทาน, น้ําบอสาธารณะ และน้ําบาดาล เมื่อเทียบ

กับตารางที่ 2 สาเหตุที่ใหน้ํามีคาความกระดางเพิ่มขึ้นเมื่อผาน

สารกรองความกระดางของนํ้าเกิดจากมีไอออนของ แมกนิเซียม 

Mg2+ และแคลเซียม Ca2+ ติดอยูกับสารกรองทําใหอาจมีคา

เพิ่มขึ้น แตการลดความกระดางของนํ้ามีขั้นตอนโดยการใช

ทรายเรซินกรองเพื่อลดความกระดางไดโดยในชุดปรับปรุง

คุณภาพนํ้าจะมีกรองทรายเรซินในการลดความกระดางของน้ํา

และคานํ้าทั้ง 3 แหลงนํ้ามีคาไมเกินเกณฑกวามาตรฐานแหลงน้ํา

เพื่อการประปา เม่ือนํ้าทั้ง 3 แหลงนํ้าเมื่อผานชุดกรองน้ําดิบ

 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแหลงน้ําดิบเมื่อผานการกรองชุดกรองนํ้าดิบ 
 

รายการทดสอบ หนวย 
ตัวอยาง ตัวอยาง ตัวอยาง มาตรฐาน 

1 2 3 น้ําดิบ 

คา pH 
ความขุน 
คาความกระดาง 
ปริมาณเหล็ก 

 
NTU 

(mg/L) 
(mg/L) 

7.37 
10.4 
160 
0.12 

7.40 
10.8 
270 
0.06 

7.30 
0.30 
430 
0.08 

5.0-9.0 
5 

500 
50 

หมายเหตุ 1 หมายถึง น้ําชลประทาน, 2 หมายถึง บอสาธารณะ, 3 หมายถึง นํ้าบาดาล  
 

 นําผลของการจําลองชุดกรองน้ําดิบมาออกแบบหาปริมาณ
สารที่ใสบรรจุในแทงคอลัมนจะได 2,429 mL โดยแทงที่ 1 
บรรจุสารกรองประกอบดวย กรวดหยาบ ,ทรายเบอร 2 ,ทราย    
เบอร 1 ,แมงกานีส และแอนทราไซด เรียงลําดับจากบนลงลาง 
ชั้นละ 8 cm. หรือปริมาตรเทากับ 340 mL รวมปริมาตรสาร
กรองที่บรรจุเทากับ 1,700 mL หรือปริมาณ 70% ของแทง
คอลัมนที่บรรจุไดเพื่อใหมีปริมาตรเพียงพอในการทําความ
สะอาดของสารกรอง สวนแทงคอลัมนที่  2 บรรจุไสกรอง
Sediment Filter ขนาด 1 ไมครอน และมีการเชื่อมตอกับ
แทงลัมนที่ 1 ดังรูป 2  
 

 
รูป 2 ระบบกรองน้ําดิบ
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 เม่ือนําชุดกรองนํ้าดิบที่ประกอบไปดวยแทงคอลัมนที่1 บรรจุ

สารกรองไดแก กรวดหยาบ, ทรายเบอร2, ทรายเบอร1 , 

แมงกานีส และแอนทราไซด เรียงลําดับสารกรอง และแทง

คอลัมนที่ 2 บรรจุไสกรอง Sediment Filter ขนาด 1 ไมครอน 

นํามาเชื่ อมตอกับชุดกรองปรับปรุงคุณภาพ นํ้า [4]  ไดแก      

กรองทรายแอนทราไซท, กรองทรายเรซิ่น และกรองเซรามิค ที่มี

ปริมาตร 2,429 mL ใชขนาดทอ PVC ขนาด 80 mm. ชั้น

คุณภาพ 13.5 ความยาวทอ 55 cm. บรรจุสารกรองทราย     

แอนทราไซท และทรายเรซิ่น 1,700 mL หรือปริมาณ 70% 

ของปริมาตรทอ PVC ขนาด 80 mm. น้ําดิบทั้ง 3 แหลงนํ้าผาน

ชุดกรองน้ําดิบ และชุดกรองปรับปรุงคุณภาพน้ําดังรูป 3 น้ําที่

ผานการกรองเติมคลอรีนผง 65% ลงในน้ําจะตองเหลือคลอรีน

อิสระไมเกิน 0.2-0.5 ppm. ดังน้ันในการทดสอบน้ีจะทําให

คลอรีนอิสระเหลือที่ 0.5 ppm. เปนระยะเวลา 30 นาที พบวา

ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าผานชุดการกรองนํ้าดิบและชุดกรอง

ปรับปรุ งคุณภาพ นํ้าทั้ ง  3 แหลงน้ํา  ประกอบไปดวย นํ้า

ชลประทาน  น้ําบอสาธารณะ  และนํ้าบาดาลในเขตอําเภอ  

จอมบึง  จังหวัดราชบุรี  มีคุณลักษณะทางกายภาพ และ

คุณลักษณะทางเคมีไมเกินกวาเกณฑมาตรฐาน คุณลักษณะทาง

จุลชีววิทยาไมพบปริมาณของ Total Coliform Bacteria และ

Escherichia coli ไดตามเกณฑมาตรฐานของประปาภูมิภาคเขต 

3 [5] เมื่อนําผลวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ผานการกรองน้ําเทียบกับ

เกณฑมาตรฐานน้ําบริโภคขององคการอนามัยโลก (WHO) [6] 

พบวามีคาผลการวิเคราะหน้ําไม เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดดังตารางที ่3 

 

 
 

รูป 3 ชุดกรองปรับปรุงคุณภาพน้ํา

 
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําตัวอยางน้ําผานระบบการกรองนํ้า 
 

รายการทดสอบ หนวย 
ตัวอยาง ตัวอยาง ตัวอยาง มาตรฐาน มาตรฐาน 

1 2 3 PWA3 WHO 
     ทางกายภาพ 

      
สี Pt-Co unit 2 2 2 15 16 
รส 

 
** ** ** ** ** 

กลิ่น 
 

** ** ** ** ** 
ความขุน NTU 0.44 0.61 0.66 5 5 

ความเปนกรด-ดาง ที่ 25 C˚ 
 

7.95 7.92 7.87 6.5-8.5 6.5-9 
การนําไฟฟา IS/cm 437 574 641 - - 
อุณหภูมิ 

 
31 31 31 - - 

    ทางเคมี 
      

ความกระดางทั้งหมด  mg/L 158 164 210 300 500 
แคลเซี่ยม mg/L 31 34 43 - - 
แมกนีเซี่ยม mg/L 19 19 25 - - 
อัลคาไลนิตี้ทั้งหมด  mg/L 147 189 188 - - 
คลอไรด mg/L 47 67 76 250 250 
เหล็ก mg/L 0.01 ND ND 0.3 0.3 

หมายเหตุ 1 หมายถึงน้ําชลประทาน, 2 หมายถึงบอสาธารณะ, 3 หมายถึงน้ําบาดาล, ND หมายถึงตรวจแลวไมพบคา                               

              ** หมายถึงไมเปนที่นารังเกียจ 
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําตัวอยางน้ําผานระบบการกรองนํ้า (ตอ) 

 

รายการทดสอบ หนวย 
ตัวอยาง ตัวอยาง ตัวอยาง มาตรฐาน มาตรฐาน 

1 2 3 PWA3 WHO 
    ทางจุลชีววิทยา 

      
Heterotrophic Plate Count CFU/100mL 7 13 8 - - 
Total Coliform Bacteria MPN/100mL ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 2.2 
Escherichia coli MPN/100mL ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

หมายเหตุ 1 หมายถึงน้ําชลประทาน, 2 หมายถึงบอสาธารณะ, 3 หมายถึงน้ําบาดาล 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

 1. จากผลการทดลองการออกแบบและหาประสิทธิภาพ

ระบบกรองนํ้าดิบทั้ง 3 แหลงนํ้าไดแก นํ้าชลประทาน นํ้าบอ

สาธารณะ และน้ําบาดาล คุณลักษณะทางกายภาพไดแก คา

ความขุน(Turbidity) คา pH และคุณลักษณะทางเคมีไดแกคา

ความกระดาง(Total hardness) คาเหล็ก(Fe) เม่ือผานการ

กรองทรายซึ่งบรรจุไปดวยกรวดหยาบ ทรายเบอร  2 ทราย  

เบอร 1 ทรายแมงกานีส และทรายแอนทราไซท ระยะความสูง

แตละช้ันกรองสูง 8 ซ.ม. ของขนาดทอ PVC. 80 mm ความสูง 

55 ซ.ม. และชุดกรองคอลลอยด (colloid) นํ้าดิบที่ผานการ

กรองมีคาลดลงตามคุณลักษณะทางกายภาพ สามารถกําจัดพวก

ตะกอนความขุนออกทําใหน้ําใสไดตามมาตรฐานแหลงนํ้าเพื่อ

การประปา 

 2. จากผลการศึกษาหาคุณภาพนํ้าทั้ง 3 แหลงน้ํา ไดแก    

นํ้าชลประทาน น้ําบอสาธารณะ และน้ําบาดาลในรูปแบบการ

จําลองสถานการณน้ําทวมซ่ึงจะมีอนุภาคแขวนลอยด และ

คอลลอยด ที่ใกลเคียงกับน้ําทวมขัง ผานชุดกรองน้ําฉุกเฉินเพื่อ

ผูประสบภัยที่ประกอบไปดวยชุดกรองนํ้าดิบ  และชุดกรอง

ปรับปรุงคุณภาพ นํ้า ไดแก กรองทรายแอนทราไซท กรอง  

ทรายเรซิ่น และกรองเซรามิค วิเคราะหหาคุณภาพน้ําจาก

หองปฏิบัติการของการประปาภูมิภาคเขต 3 พบวาคุณลักษณะ

ทางกายภาพ คุณลักษณะทางเค มี และ คุณลักษณะทาง         

จุลชีววิทยาคุณภาพน้ําทั้ง 3 แหลงน้ําไมเกินกวาเกณฑมาตรฐาน

ของการประปาสวนภูมิภาค มาเปรียบเทียบ กับเกณฑของ

มาตรฐานน้ําบริโภคขององคการอนามัยโลก (WHO) มีคาผลการ

วิเคราะหนํ้าไมเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สามารถนําน้ําที่

ผานระบบการกรองน้ํามาใชประโยชนการอุปโภคได 
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การศึกษากําลังอัดของแผนพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปเสริมดวยไมไผตง 
STUDY COMPRESSION STRENGTH OF PREFABRICATED FLOOR USING 

REINFORCED THE DENDROCALAMUS BAMBOO 
 

สุธาสินี อนิตุย 
 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 
Email : intuisnee@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีศึกษาการนําไมไผตงมาประยุกตใชแทนเหล็กเสริมในงานโครงสรางพื้นสําเร็จรูปเพื่อศึกษากําลังรับแรงอัดของ

คอนกรีตเสริมไมไผในงานพื้น โดยการทดสอบเลือกใชไมไผตง(Dendrocalamus) เสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร ความยาว 14 
เซนติเมตร นํามาวางเรียงกัน 4 อัน โดยมีระยะหางสม่ําเสมอและวาง 2 แถว หลังจากการหลอจะบมในน้ําประปาเปนเวลา 3 วัน 
และใชมาตรฐานการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตตาม ISO22157: 2004 จากผลการทดสอบพบวากําลังรับแรงอัดของไมไผตง 
อยูในชวง 670-720 ksc และคามอดูลัสระหวาง 48-56 ksc เมื่อคาความหนาแนนประมาณ 2500 kg/m

2
 ซ่ึงเปนไปตาม

มาตรฐานงานพื้นสําหรับทีพ่ักอาศยั  

คําสําคัญ : พื้นสําเร็จรูป, ไมไผตง, กําลังอัด, พื้นสําเร็จรูปเสริมแรงที่ทําจากไมไผ 
 

Abstract 

This research studied the using of bamboo instead of steel rebar in prefabricated concrete slab. This 
study chooses the Dendrocalamus with 1 centimeter in diameter and 14 centimeter in length. Two rows of 
bamboo shot with 4 shot per row were placed in concrete block as reinforcement. Bamboo reinforced 
prefabricated concrete slab was cured in water for 3 days. Then test compressive strength reference with 
ISO22157: 2004. The results show that the compressive strength of bamboo reinforced prefabricated 
concrete slab is about 670-720 ksc and modulus of elasticity is between 48-56 ksc with density about 2500 
kg/m3. That result proves that compressive strength almost the same as standard steel reinforce concrete 
slab in Thailand.                    
Keywords : Prefabricated floor, Dendrocalamus Bamboo, Compression strength, Bamboo-Concrete 

 

1.บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ สงผลใหดานการ
กอสรางอาคารได มีการ นําวัสดุทางธรรมชาติที่ มีความ
หลากหลายมาใชใหเกิดประโยชน ถึงกระนั้นในปจจุบันองค
ความรูทางดานการนําวัสดุทางธรรมชาติมาใชรวมกับวัสดุ
กอสรางของงานโครงสรางยังมีขอจํากัด ทั้งดานการนํามาใช
เปนวัสดุทดแทนและการพัฒนาความสามารถของวัสดุไมไผ
สามารถนําไปใชเปนวัสดุทดแทนไดดี เ น่ืองจากไผเปนพืชที่
เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถนํามาใชประโยชนได

ภายในระยะเวลาอันสั้นเพียง 1-4 ป โดยไมไผสามารถ
นํามาใชงานดานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา ทั้ง
สวนที่ ไม เปนโครงสร างรับแรง หรือโครงสร างรับแรง 
เน่ืองจากคุณสมบัติทางวัสดุของไผที่มี ความแข็งแรง สามารถ
โคงงอไดดี ยืดหดตัวไดมาก เปนตน 

อิทธิวัฒน ยอดเยี่ยม, นคร วีระโพ ธ์ิประสิท ธ์ิ 
(2550) ได ศึกษางานวิจัย คํารณ พานิชลาน และชีวะ  
วรมงคลชัยกุล (2547) ที่มีการประยุกตใชไมไผรวก ไผตง 
และไผเลี้ยงเปนวัสดุเสริมแรงที่มีคากําลังอัดเทากับ  230, 
246 และ 268 ksc ตามลําดับ 
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สุทธสุข จันทรถนอมสุข (2559) ไดประยุกตใชไมไผ
ซางหมนเสริมแรงดวยมอรตา เหล็กเสนกลม และเหล็กเกลียว
ตลอด การเสริมแรงโดยเหล็กเสนกลมรับแรงอัดทําใหพื้น
สําเร็จรูปสามารถรับนํ้าหนักไดมากสุด 312 ksc. 

ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงเลือกไมไผมาเสริมกําลังให
คอนกรีต  เพื่ อศึกษาคุณสมบัติดานกําลังรับแรงอัดของ
คอนกรีตวามีความเหมาะสมหรือไม ในงานพื้นสําหรับส่ิงปลูก
สรางที่ใชอยูอาศัย  

 
2.ขอบเขตงานวจิัย 

2.1 ใชไมไผตง สวนกิ่ง พื้นที่จังหวัดปทุมธานี   
2.2 เลือกใชไมไผรับกําลังแทนการใชเหล็กเสน   
2.3 ทดสอบกําลังรับแรงอัดดวยเครื่องทดสอบกําลังอัด  
2.4 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที ่1 ตรานก  
      อินทรียแดง 
2.5 แบบหลอขนาด 15x15x15 ซม. 
2.6 ไมไผตัดตรง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ซม.   
     ขนาดความยาว 14 ซม.  

 

3.ข้ันตอนการศึกษาและทดสอบ 
 การเตรยีมการทดสอบจะเปนการเตรียมผสม
คอนกรีตแบบทั่วไปในแบบหลอมาตรฐานขนาด 15x15x15 
ซม. ควบคุมคุณภาพการหลอโดยแบงชั้นคอนกรีตขณะหลอ
แลวกระทุงไลฟองอากาศ หลังจากนั้นก็ทําการเรียงไมไผตาม
แผนการทดสอบ โดยขั้นตอนการทดสอบแสดงในรปูที1่ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                
 
 

 
 

รูปที ่1 ข้ันตอนการทดสอบ 

4.วิธีการวจิัย 
4.1 วัสดุอุปกรณ 

4.1.1 ไมไผเสนผาศูนยกลาง 1ซม. ความยาว 14 ซม. 
4.1.2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที1่ ตรานก  
        อินทรียแดง 
4.1.3 ครีมปากนกแกว 
4.1.4 ลวดมัดเหล็ก 
4.1.5 ถังผสมปูนซีเมนต 

4.2 แผนการทดสอบ  
แบงขั้นตอนการทดสอบเปน 2 ขั้นตอน  

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนของปูนปอรตแลนด
ประเภทที่ 1 และ ไมไผตามขนาดที่ตองการ  
ข้ันตอนที่ 2 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของ
คอนกรีตเสริมไมไผ โดยแบงขนาดการทดสอบเปน 2 ประเภท  
ประเภทที่ 1 วางไมไผในแนวนอน และประเภทที่ 2 วางไมไผ
ในแนวตั้ง ประเภทละ 2 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 4 ตัวอยาง ดัง
ตารางที่1 ลักษณะการวางไมไผจะวาง 2 แถว แถวละ 4 อัน 
ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 หลังจากน้ันทําการทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบกําลังอัดของคอนกรีตเสริมไมไผ 
 
ตารางที ่1 การเรียกชื่อการทดสอบ 
 

ช่ือประเภทการทดสอบ การวาง 
แนวไมไผ 

ครั้งการ
ทดสอบ 

R1 แนวนอน(R) 1 

R2 แนวนอน(R) 2 

C1 แนวต้ัง(C) 1 

C2 แนวต้ัง(C) 2 

 
 
 
 
 

 
 

(ก) ดานขาง  (ข) ดานบน 
 

รูปที่ 2 ลักษณะการวางไมไผในแนวนอน(หนวยเซนติเมตร) 
 

 
 
 
 

ศึกษาคุณสมบัติไมไผและปูนปอรตแลนดประเภทท่ี 1 

เตรียมไมไผเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. ความยาว 14 ซม. 

ผสมปูนอัตราสวน 1:2:4 (ปูน:ทราย:หิน) 

เทลงแบบขนาด 15x15x15 ซม. และบมเปนจํานวน 3 วันในน้ําประปา 

กดตัวอยางทดสอบ ดวยเคร่ืองทดสอบคอนกรีต 

วิเคราะหผลและสรุปผลการทดลอง 

Slump test 

Yes 

No 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

5 
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(ก) ดานขาง  (ข) ดานบน 
รูปที่ 3 ลักษณะการวางไมไผในแนวตั้ง (หนวยเซนติเมตร) 

 
5.ผลการทดลองและอภปิรายผลการทดลอง 
 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางดานกายภาพและทาง
วิศวกรรมของคอนกรีต เสริมไม ไผตงพบวากํ าลังอัดของ
คอนกรีตที่วางไมไผแนวนอนมีคาเฉล่ียเทากับ 672.89±5 ksc 
โดยมีคามอดูลัสเท ากับ  53.16±4 ksc และกําลังอัด 
ของคอนกรีตที่ วา ง ไม ไผ ในแนว ต้ัง  มีค า เ ฉลี่ ย เท า กับ 
715.59±5 ksc โดยมีคามอดูลัสเทากับ 51.94±4 ksc ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตเสริมไมไผตง 
 

ประเภท 
การทดสอบ 

ความหนาแนน 
(kg/m3) 

กําลังอัด

สูงสุด,m 
(kg/cm

2
) 

คามอดูลัส 
(kg/cm2) 

R1 2518.52 711.11 48.48 

R2 2488.89 720.08 55.39 

C1 2429.63 675.56 54.77 

C2 2459.26 670.24 51.56 
หมายเหตุ : อัตราสวนผสม คือ คอนกรีต:ไมไผ 
 
 

      
 
รูปที่ 4 ลักษณะการวิบัติของคอนกรีตหลังการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับแรงอัดของ
คอนกรีตเสริมไมไผ 

 
6. บทสรุป  

จากผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีต
เสริมไมไผที่มีลักษณะการวางไมไผตงในแนวตั้งใหกําลังรับ
แรงอัดมากกวาการวางไมไผในแนวนอน แตอยางไรก็ตามคา
กําลังรับแรงอัดของทั้งสองมีคาใกลเคียงกัน ดังนั้นการเลือกใช
ไมไผตงที่ใชสวนกิ่งจึงเปนอีกทางเลือกในการใชไมไผเสริมแรง
ในงานพื้นสําหรับอยูอาศัยเนื่องจากคาดังกลาวมีกําลังรับ
แรงอัดเปนไปตามมาตรฐาน 
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บทคัดยอ 

การพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไมสักเหลือใชจากกระบวนการผลิต สําหรับกลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรจากรากไม 
ตอไม จังหวัดแพรมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไมสักเหลือใชจากกระบวนการผลิต 2) การศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคที่มีตอเฟอรนิเจอรหลังการพัฒนากลุมตัวอยางของงานวิจัยคือ ผูผลิตและผูบริโภค 120 คน   
ใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ การวิจัยแบงออกเปนสองสวนคือ 1) ผลของการพัฒนารูปแบบของเฟอรนิเจอรไมสัก พบวาการนํา
ไมเหลือทิ้งของทางกลุมใชเรซิ่นในการประสานกันใหเปนแผนไม เพื่อใชในการพัฒนารูปแบบของเกาอ้ีที่มีการใชงาน           
ไดหลากหลาย โดยใชไมจริงเปนโครงสรางหลัก 2) ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคพบวา ในสวนของ
เกาอ้ีรูปแบบที่ 2 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 3.84, S.D =0.70) รองลงมาคือรูปแบบที่ 1 ( X = 3.76, S.D =0.73)
และรูปแบบที่ 3 ( X = 3.72, S.D =0.71) ตามลําดับ 
คําสําคัญ : เฟอรนิเจอรไมสัก, ไมเหลือใชจากกระบวนการผลิต,กลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรจากรากไม ตอไม 
 

Abstract 
 

The objectives of the research on Design Development of Wasted Teakwood Furniture from 
Production Process for Phrae Tree Root and Stump Furniture Product Enterprise Groupare:1)to develop 
design of wasted teakwood furniture from production process; 2) to study on satisfaction level of 
consumers towards furniture after developing. The sample group consisted of 120 producers and 
consumers obtained from using accidental sampling. The research was divided into 2 parts including: 1) 
The results of design development of teakwood furniture revealed that pieces of wasted teakwood were 
welded by using resin as new teakwood boards for developing design of chairs with multi-functions 
whereas real wood was used as the core structure;2) The results of the study on satisfaction level of 

consumers revealed that consumers had the highest level of satisfaction towards chair design 2 ( X = 3.84, 
S.D =0.70)followed by chair design 1 ( X = 3.76, S.D =0.73) and chair design 3( X = 3.72, S.D =0.71), 
respectively. 
Keywords : Teakwood furniture, Wasted wood from production process, Tree Root and Stump Furniture 
Product Enterprise Group. 
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1. บทนํา  
ตนไมเปนส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัว สรางประโยชนอยาง

มากมายทั้งใหรมเงา ผลิตอากาศหายใจ ดูดซับปริมาณนํ้า 
และสามารถลดความรอนของโลก ปจจุบันการตัดตนไมเพื่อ
นํามาใชประโยชนนอยลง ปาปลูกเปนทางเลือกที่นําตนไมมา
แปรรูป เริ่มจากการสนับสนุนของรัฐบาลอนุญาตใหมีการ
เปดทําสัมปทานปาไมสัก [1] ขึ้นในจังหวัดแพร ดวยความ
อุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับการปลูกไมสักโดยเฉพาะ ทําให
ชาวบานเริ่มปลูกในพื้นที่ของตนเองมากข้ึนเพื่อใชประโยชน 

ไมสัก [2] เปนตนไมผลัดใบ มีขนาดใหญ ลําตนตั้งตรง 
ลักษณะของเนื้อไมเปนสีเหลืองทอง ถึงระดับสีนํ้าตาลแก           
มีลวดลายเปนเสนสีนํ้าตาลแกแทรกเสี้ยน เนื้อหยาบ จัดอยู
ในประเภทไมเนื้อแข็ง สามารถแปรรูปไดงาย ในสวนของไม
หากเจริญเติบโตเต็มที่จะมี สาร O-cresyl methylether                 
ที่สามารถปองกันปลวกและมอดได กลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอรจากรากไม ตอไม ตั้งอยูในจังหวัดแพร เดิมที
ประกอบอาชีพชักลากไมดวยชาง ตอมาปรับเปลี่ยนมาแปร
รูปไม ทั้งแปรรูปจากลําตน และตอของตนไม นํามาสราง
เปนเฟอรนิเจอร ประกอบดวย ชิงชา ชุดรับแขก ชุดนั่งเลน
กลางสนาม อางลางมือ และเกาอ้ีเอนกประสงค ปจจุบัน
จํานวนของการผลิตคอนขางลดนอยลงเนื่องจากปริมาณของ
ไมที่นํามาแปรรูปหายาก ถึงแมทางกลุมฯ จะปลูกทดแทน
ขึ้นทุกป รวมถึงการหาวัตถุดิบมาจากหัวไร ปลายนาที่เหลือ
ทิ้งแลวยังไมเพียงพอตอจํานวนการผลิต โดยวัตถุดิบของทาง
กลุมฯ ในปจจุบันสวนใหญเปนกิ่งกาน หรือรากไมที่มีตําหนิ 
ไมเหมาะสําหรับการนํามาสรางเปนเฟอรนิเจอร 

จากการศึกษาเบื้องตนรวมกับกลุมชุมชน พบวาไมที่รอ
การนําไปใชมีคอนขางเยอะ และสวนใหญทางกลุมฯ นําไป
เปนเ ช้ือเพลิงเทานั้น จากประ เด็นดังกลาว ทีม ผู วิจัย               
ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยคนใน
กลุมฯ รวมกันเรียนรู เพื่อใหมองเห็นถึงปญหา พรอมทั้ง
รวมกันแกโจทยรวมกันกับทีมวิจัย โดยใชหลักการออกแบบ
เฟอรนิเจอร [3] ดานประโยชนใชสอยเปนหลัก รองลงมา
พิจารณาเรื่องความปลอดภัย และความสวยงามตามลําดับ 
เพื่อใหทางกลุมฯ ไดนําเทคนิคกระบวนการ สรางสรรค
ผลงานในลักษณะรูปแบบอ่ืน ไดอยางเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบของเฟอรนิเจอรไมสักเหลือใชจาก
กระบวนการผลิต 
2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคที่มีตอ
เฟอรนิเจอรหลังการพัฒนา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ กลุมผูผลิตและกลุมผูจําหนายเฟอรนิเจอร 
และกลุมผูบริโภคที่เขามาใชบริการ ของกลุมวิสาหกิจฯ 

กลุมตัวอยางของงานวิจัยกลุมผูผลิตและจําหนาย ของ
กลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรจากรากไมตอไม จํานวน 
20 คน และกลุมผูบริโภคที่เขามใชบริการ กลุมฯ จํานวน 
100 คน / เดือน โดยการกําหนดตัวอยางของงานวิจัย [4] 
ใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non–Probability Sampling)  
ที่เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ  (Haphazard or 
Accidental Sampling) 
3.2 ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปรตน คือ รูปแบบเฟอรนิเจอร ไมสักเหลือใชจาก
กระบวนการผลิต 

ตัวแปรตาม คือ ผลของระดับความพึงพอใจที่ มีตอ
รูปแบบเฟอรนิเจอร สําหรับกลุมวิสาหกิจกลุมผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอรจากรากไม ตอไม จังหวัดแพร 

4. วิธีการวิจัย  
ข้ันตอนวิธีการวิจัยนี้ดําเนินตามงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมกับกลุมชุมชน พรอมทั้งบูรณาการกับการ
เรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
4.1 ขั้นตอนของการวางแผน 

กําหนดแนวทางและขอบเขตของการปฏิบัติ โดยการ
คาดวาจะ เกิดผลอยางไร  ขอมูลสวนใหญมาจากการ
สัมภาษณเบื้องตน เพื่อใหทางกลุมฯ ใหขอมูลหลายๆ ดาน 
จากนั้นผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลและสรุปผลเบื้องตน 
4.2 ขั้นตอนปฏิบัติและสังเกต 

ข้ันตอนน้ีใหทางกลุมฯ ลงมือปฏิบัติจริง ตามแผนงานที่
กําหนดไว จากน้ันทําการสังเกตผลที่เกิดขึ้น พรอมทั้งจด
ประเด็นปญหาระหวางปฏิบัติงานตามแผนที่ต้ังไว รวมถึง
การนําแบบรางเสนอตอทางกลุมผูผลิตฯ 
4.3 ขั้นตอนสะทอนผลการปฏิบัติ 

ผูวิจัยไดใหขอมูลตามประเด็นตาง ๆ ในข้ันตอนที่ผานมา 
เพื่อ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางบุคคลที่มี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน เพื่ อทบทวนและปรับป รุง
แผนปฏิบัติงาน รวมกันกับกลุมชุมชน รวมถึงการสอบถาม
กลุมผูบริโภค และจากผูเชี่ยวชาญของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 3 ทาน ในการตรวจประเมินผล 
4.4 ขั้นตอนของการปรับปรุงแผน 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อให
มีความเหมาะสมกับกลุมฯ มากที่สุด และยังเปนแนวทางใน
การสรางสรรคงานในลักษณะใกลเคียงกัน 
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5. ผลการวิจัย  
5.1 ขั้นตอนของการวางแผน 

การสอบถามขอมูลเบื้องตนพบวาทางกลุมฯ ตองการ
เฟอรนิเจอรในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยการใชไมสัก
เปนวัสดุหลักในการทําโตะและเกาอ้ี ผูวิจัยไดนําแบบราง
ของโตะเศษไม และเปดประเด็นถามประเด็นเกี่ยวกับผลงาน
ที่ผานมา และสิ่งที่คาดวาจะสรางสรรคผลงานในอนาคต 
พบวาทางกลุมตองการนําเศษไมที่รอการใชงาน นํามาใช
ประโยชนเนื่องจากไมหายาก และที่มีจําหนายอยูในปจจุบัน
ราคาสูงทําใหไมคุมทุน หากนํามาสรางเฟอรนิเจอร  

 

 
 

รูปที่ 1 แบบรางแนวความคิดข้ันเริ่มแรก 
 

หลังจากไดขอสรุปเบื้องตน ไดทําการลงพื้นอีกครั้ง เพื่อ
ศึกษาขอมลูเพิ่มเติม โดยผูวิจัย นักศึกษา และกลุมชุมชนได
รวมกับกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน พบวาควรนําเศษไมมาตัด
ใหเปนชิ้นตามลักษณะของเน้ือไมจากน้ันนํามาเรียงตอกันให
ไดรูปแบบตามตองการ ประสานกันดวยน้ํายาเรซิ่น และใช
ไมจริงในการทําโครงสรางเฟอรนิเจอร  

 

  
 

รูปที่ 2 การลงพื้นที่เพื่อกําหนดรูปแบบแผนงาน 
 
5.2 ขั้นตอนปฏิบัติและสังเกต (Act & Observe) 

จากข้ันตอนของการวางแผน พบวาควรนําเศษไมเหลือ
ทิ้งนํามาประสานดวยเรซิ่น เพื่อใหเปนแผนไมใหงานตอการ
แปรรูปผูวิจัยไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑรวมกับนักศึกษา พรอมทั้งสรุปผลเพื่อใหงายตอ
การถายทอดขอมูลลงสูชุมชน 

  
 

รูปที่ 3 การถายทอดวิธีการประสานเศษไม ดวยเรซิ่น 
 

ในสวนของการออกแบบไดบูรณาการกับการเรียน โดย
การนําโจทยปญหาจากกลุมชุมชน วิเคราะหตามหลักการ
เฟอรนิเจอร ดานประโยชนใชสอยรวมกับนักศึกษาเพื่อให
เหมาะสมกับทางกลุมฯ จากนั้นทําการจําลองรูปแบบรางใน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เพื่อศึกษาขนาด
รูปลักษณ รวมถึงความเปนไปไดในการผลิตจริง 

 

 
 

รูปที่ 4 แบบจําลองภาพรางแนวความคิดข้ันตน 
 

ผูวิจัยไดนําแบบจําลองภาพราง เสนอตอกลุมชุมชน 
พบวาความเปนไปไดในการผลิต สอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคควรเปนเฟอรนิเจอรที่มีการปรับเปลี่ยนการ           
ใชงาน เพื่อใหผูบริโภคเลือกรูปแบบไดเอง 

 

   
 

รูปที่ 5 แบบจําลองภาพสรุปแนวความคิด 
 

ผูวิจัยไดทําการเขียนแบบและจําลองรูปแบบการใชงาน
ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เพื่อหาขนาดสัดสวน
ที่เหมาะสมกับขนาดสัดสวนของคนไทย ที่มีความสูง ของ
เกาอ้ี 40-55 cm รวมถึงคํานวณวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการทํา
เกาอ้ีในรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ โดยใหชางประจําของกลุมฯ            
ใหคําปรึกษาเรื่องความเปนไปไดในการประกอบเกาอ้ี 
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รูปที่ 6 การจําลองการใชงาน และเขียนแบบเกาอ้ี3 แบบ 
 
5.3 ขั้นตอนสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) 

ผูวิจัยไดรวมกับกลุมชุมชนในการวิเคราะห กระบวนการ
ปฏิบัติงานรวมถึงปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน พบวาในขั้นตอน
ของการเตรียมนํ้ายาเรซิ่น ตองมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อ
ทดสอบวิธีการที่ทําใหเรซิ่นมีความแข็งตัวมากที่สุด จากนั้น
ไดทําการสรุปสูตรของการผสมนํ้ายาเรซ่ิน ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 การผสมน้ํายาเรซิ่นอัตราสวนระหวาง A กับ B 

A B รายการ ผลที่ได 
2 สวน 1 สวน เทครั้งเดียว/5-6 ชม ขางในไมแข็ง 
1 สวน 2 สวน เทครั้งเดียว/5-6 ชม เรซิ่นไมแข็ง 
2 สวน 1 สวน เททีละชั้น 2 ครั้ง 

/ครั้งละ 2 ชม 
แ ข็ ง ตั ว / มี
ฟองอากาศ 

2 สวน 1 สวน เททีละชั้น 4 ครั้ง 
/ครั้งละ 2 ชม 

แข็ งตั ว ไ ม มี
ฟองอากาศ 

 
จากตาราง การผสมน้ํายาเรซิ่น พบวา ความหนาของ

การเทน้ํายา กับเวลาการเท สงผลตอความแข็งตัวและ
ฟองอากาศในเนื้อไม ดังน้ันอัตราสวนที่เหมาะสมคือ น้ํายา 
Epoxy(A) 2 สวน ผสมกับนํ้ายา Hardener (B) 1สวนเทที
ละชั้น 4 ครั้ง โดยคํานวณจากความหนาของช้ินงาน ในแต
ละครั้งตองตากแดดทิ้งไวช้ันละ 2 ชั่วโมง จะทําใหแผนไม            
มีความแข็งมากที่สุด ในขั้นตอนน้ีควรผสมน้ํายาใหพอดีกับ
การเทแตละชั้น หากผสมไวมาก สวนที่ยังไมไดเทจะแข็งตัว
และจะใชเทลงช้ินงานไมได สามารถคํานวณไดจากสูตรการ
หาพื้นที่ทางคณิตศาสตร คือ พื้นที่โดยรวมชิ้นงาน – พื้นที่
โดยรวมเศษไมเหลือทิ้งจะเทากับขนาดที่ตองเท นํ้ายา 

จากนั้นแปลงคาใหเปนนํ้าหนักเปนกรัมเพื่อหาอัตราสวนการ
ผสมระหวาง A&B หลังจากไดสูตรการผสมเรซ่ินที่เหมาะสม
แลว ลงมือสรางเกาอ้ีตามรูปแบบ  

 

  

 

รูปที ่7 กระบวนการผลิตเกาอ้ี 
 

ข้ันตอนของการผลิต ไดมีการสะทอนผลการปฏิบัติอยูใน
ทุกขั้นตอน สวนใหญจะเปนเครื่องมือ ที่ใชเนื่องจากเปน
เครื่องมือพื้นฐานเทาน้ัน ไมมีเครื่องมือที่ซับซอน แตมีความ
ประณีต สวยงาม เนื่องจากตองใสใจทุกรายละเอียด 

 

 
 

รูปที่ 8 รูปแบบของเกาอ้ีของกลุมฯ 
 
ผูเช่ียวชาญฯ ไดประเมินตนแบบ พบวา การนําเทคนิค 

เรซิ่นเคลือบแข็งชวยในการสรางผลงานมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการกลุมตัวอยาง สามารถนําเทคนิค
นี้สรางของที่ระลึกจากเศษไมได ในสวนของอุปกรณบานพับ 
ควรใหไดมาตรฐานมากกวาน้ีเพื่อใหมีความแข็งแรงมากขึ้น 
แนวทางในการพัฒนาครั้งตอไปอาจจะสรางเฟอรนิเจอรให
ถอดประกอบไดงาย เพื่อใหงายตอการขนสงมากขึ้น  

 

  
 

รูปที่ 9 การตรวจประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญ 
 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงมาตรฐาน 
(S.D)ของระดับความพึงพอใจ 

รายการ 
แบบ 1 แบบ  2 แบบ  3 

X  S.D X  S.D X  S.D 
รูปแบบการใช 3.63 0.73 3.90 0.74 3.57 0.70 

ความปลอดภัย 3.85 0.72 3.79 0.70 3.82 0.72 
ความแข็งแรง 3.74 0.76 3.83 0.71 3.72 0.73 
วัสดุ 3.87 0.73 3.99 0.69 3.78 0.66 
ความสวยงาม 3.85 0.78 3.85 0.71 3.81 0.74 
สะดวกสบาย
ในการใช 

3.62 0.74 3.70 0.69 3.59 0.70 

รวม 3.76 0.73 3.84 0.70 3.72 0.71 
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หลังจากสรางเกาอ้ี ไดศึกษาระดับความของพึงพอใจ
ของกลุมผูบริโภคที่มีตอเฟอรนิเจอรหลังการพัฒนา ตามกลุม
ตัวอยางของงานวิจัย คือกลุมผูผลิตและจําหนาย ของกลุมฯ 
จํานวน 20 คน และกลุมผูบริโภคที่เขามา ใชบริการ จํานวน 
100 คน/เดือน  

จํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 120 คน สวนใหญ
เปนเพศชาย 73 คน หญิง 47 คน สวนใหญมีอายุมากกวา 
40ป 66 คน นอยที่สุดมีอายุนอยกวา 20 ป ไมมีคนตอบ 
โดยสวนใหญการศึกษาอยู ในระดับปริญญาตรี 81 คน และ
ประกอบอาชีพสวนตัวมากที่สุด 45 คน นอยที่สุดคือกําลัง
ศึกษา จํานวน 13 คน ตามลําดับ 

ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอรูปแบบที่ 2 
มากที่สุด ( X = 3.84, S.D =0.70) รองลงมาคือรูปแบบที่ 1 
( X = 3.76, S.D =0.73) ถัดมาเปนรูปแบบที่ 3 ( X = 3.72, 
S.D =0.71) ตามลําดับ สวนใหญเล็งเห็นถึงการนําเศษไม            
ที่รอการใชงานนํามาใชใหเกิดประโยชนที่สุด ( X = 3.99, 
S.D =0.69) รองลงมาคือรูปแบบของการใชงาน ( X = 3.90, 
S.D =0.74)และนอยสุดคือ ความสะดวกตอการน่ังเกาอ้ี 
( X = 3.57, S.D =0.70) ตามลําดับ 

 

6. สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนารูปแบบเฟอรนิ เจอรไม สัก เหลือใชจาก

กระบวนการผลิตสําหรับกลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร
จากรากไม ตอไม จังหวัดแพรเปนการนําไมที่เหลือทิ้งของ
ทางกลุมนํามาสรางเปนแผน โดยใชเรซ่ินในการประสานของ
เนื้อไม ผลที่ไดแผนไมน้ีสามารถคงรูปไดแตไมสามารถรับแรง
ไดมากเทาที่ควร ผูวิจัยนําไมสักใชเปนสวนโครงสรางเพื่อ
รองรับนํ้าหนัก จะทําใหเกาอ้ีสามารถรับแรงการนั่งไดมาก
ขึ้น จากน้ันใชหลักการออกแบบเฟอรนิเจอร ดานประโยชน
ใชสอยเปนแนวทางในการออกแบบรวมกับกลุมชุมชน             
เริ่มจากขั้นตอนการทําแบบราง ตอมาทําการสรุปและพัฒนา
ปรับปรงรูปแบบขั้นสุดทาย จํานวน 3 รูปแบบ และทําการ
สรางตนแบบเกาอ้ี สอดคลองกับรัฐไท พรเจริญ [5] แนวทาง
การศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับการออกแบบ มี 3 ขั้นตอน เพื่อใช
เปนกรอบแนวคิดในการทํางานไดอยางเหมาะสมและยัง
สอดคลองกับ สิงหา ปรารมภ [6] ที่มีการจําลองรูปแบบ 
พรอมทั้งพิจารณาการรับแรงกอนการสรางตนแบบเกาอ้ี
เพื่อใหรับแรงไดเหมาะสมกับ ลักษณะของการใชงาน                 
ที่เหมาะสมกับกลุมผูบริโภค 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคที่มีตอ
เฟอรนิเจอรหลังการพัฒนาพบวารูปแบบของเกาอ้ี ที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด เปนรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยน
รูปลักษณตามการใชงาน สอดคลองกับ ภคิณ สุวรรณศรี, 

ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศาและสมชาย เซะวิเศษ [7] ที่วาผูบริโภค
มีความพึงพอใจดานประโยชนใชสอยอยูในระ ดับมาก 
สามารถลดปริมาณไมที่เหลืออยู ทําใหเกิดการสรางคานิยม
ในการดูแลสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงโครงการพัฒนาผูประกอบการ

และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ประเภทผา เครื่องแตงกาย และเครื่องใช 
ของตกแตง ของที่ระลึก ในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก และ 
จ.แพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมกับหลักสูตร
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ขอขอบคุณ นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวน
เกี่ยวของในการทําวิจัยครั้งนี้ 
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วารสาร วิชาการ  ศิ ลปะสถาป ตยกร รมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปที่8,  ฉบับที่ 1, หนา.142-
154, มกราคม – มิถุนายน 2560. 
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การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพ้ืนเมืองบานนํ้าใสใต 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

Design and development Packaging for Baan Nam Sai Tai  
Local Woven Fabric, Laplae District, Uttaradit Province.   
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บทคัดยอ 

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑในรูปแบบกลองและถุงใหกับกลุมแมบาน
เกษตรกรบานน้ําใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคและนักทองเที่ยวที่มีตอ
บรรจุภัณฑผาทอของกลุมแมบานเกษตรกรบานนํ้าใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยแบง
ออกเปนแบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของกลุมผูผลิต แบบสอบถามความตองการของกลุมผูผลิตและผูบริโภค และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูบริโภคและนักทองเที่ยว โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่นิยมงานหัตถกรรมผาทอในจังหวัดอุตรดิตถและ
นักทองเที่ยว โดยใชการเปรียบเทียบตัวอยางจากตารางการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie,  R.V., and  Morgan, 
D.W. แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 80 คน ผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑในรูปแบบกลองและถุงใหกับ
กลุมแมบานเกษตรกรบานนํ้าใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ใหมีเอกลักษณและสอดคลองกับการใชงาน  จากผล
การศึกษาพบวารูปแบบและกราฟกบนบรรจุภัณฑ ตัวบรรจุภัณฑ การสื่อความหมายโดยรวม และการใชสีและแบบอักษรสราง
ความเปนเอกภาพและเอกลักษณใหกับสินคาเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยจากผลการวิเคราะหขอมูล(  )เทากับ 4.46, 4.22, 
4.34, 4.16, 3.88  ตามลําดับ ซ่ึงความพึงพอใจในภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ 

X 4.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.08 
 

คําสําคัญ : การออกแบบ, บรรจุภัณฑ, หัตถกรรม, ผาทอพื้นเมือง, จังหวัดอุตรดิตถ 
 

Abstract 

This research purpose is to 1) design and develop the packaging in the form of boxes and bags 
for the agricultural housewife group of Baan Nam Sai Tai, Laplae District, Uttaradit Province, and to 2) 
study the satisfaction of consumers and tourists towards the developed packaging. The research 
instruments are divided into 3 items, the first is the interview forms to get general information of the 
producer groups, the second is the questionnaire to indicate producers' and consumers’ needs, and 
lastly, the questionnaire to evaluate consumers and tourists’ satisfaction. The sample group is the 
consumers and tourists who appreciate the woven handicrafts in Uttaradit province. The 80 sample sizes 
were selected and compared according to Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. sample size calculation. The 
researcher has designed and developed the packaging in the form of boxes and bags which provide the 
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uniqueness and ease of use. As the results, the customers and the tourists agree that the pattern and 
graphic, shape, graphic interpretation, color and fonts imprinted on the packaging is unique and show the 
group identity, providing the average score of satisfaction level by 4.46, 4.22, 4.34, 4.16, 3.88 respectively. 
The overall satisfaction level of the design packaging is 4.25 averagely with S.D. equal to 0.08. 

 
Keywords : : Design, Packaging, Handicraft, Local woven fabric, Uttaradit Province 
 

1. บทนํา 
 เดิมทีการทอผาในหมูบานนํ้าใสใต อําเภอลับแล เปน

การทอขึ้นเพื่อใชในครอบครัวเทานั้น  ตอมาเม่ือป พ.ศ.2544 ได
เขารวมโครงการฝายแกมไหมยอมสีธรรมชาติ ไดรับการตอบรับ
จากผูเขาชมนิทรรศการ  เปนที่ภาคภูมิใจจึงเกิดแรงจูงใจในการ
จัดตั้งกลุมข้ึน  ภายใตชื่อ ”สีนวลไหมจกลับแล” ซ่ึงเปนกลุมผลิต
ผาทอพื้นเมืองที่มีความสวยงามและมีลวดลายที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ผลิตภัณฑที่กลุมผลิตขึ้นนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
แบบที่เปนของใชประดับตกแตง เชน ผาซิ่น สไบ ผาคุมไหล ผา
จก ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้ทางกลุมแมบานใชบรรจุภัณฑสําเร็จรูป
ตามทองตลาด ในสวนของบรรจุภัณฑเพื่อใชในโอกาศพิเศษและ
สงคัดสรรเดิมทางกลุมผูประกอบการใชเปนบรรจุภัณฑกลองกะ
ดาษแข็งขึ้นรูปที่ทํามาจากผาจึงทําใหตนทุนในการผลิตสูงและมี
กรรมวิธีการผลิตที่ยุงยาก อีกทั้งไมมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ
และขอมูลของกลุมผูผลิต 

จากปญหาดังกลาวกลุมผูประกอบการจึงตองการบรรจุ
ภัณฑที่กอใหเกิดความนาสนใจตอผูบริโภค สามารถอธิบายถึง
ลักษณะเดนและคุณสมบัติของผลิตภัณฑชวยสงเสริมผลิตภัณฑ
ภายในใหดูดี และยังทําหนาที่หลักคือคุมครองปองกันตัวสินคา
ภายในใหปลอดภัย กอใหเกิดผลประโยชนทางดานการคาและ
การบริโภค มีความสะดวกสบายในการเคลื่อนยายและยัง
สามารถควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐาน 
 

2. กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
2.1 กรอบแนวคิดในการออกแบบไดมาจากแนวคิด

การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑของประชิด ทิณบุตร (2531 : 
86)  ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอดังน้ี 
   2.1.1 ลักษณะของสินคา 
           2.1.2 ตลาดเปาหมาย 
           2.1.3 การขนสง 
           2.1.4 การเก็บรักษา 
          2.1.5 ลักษณะการนําไปใช 

         2.1.6 ตนทุนของบรรจุภัณฑ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 45-48) กลาววา

ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับ

ความรู สึกของลูกคาที่ มีผลจากการเปรียบ เทียบ ระหวาง
ผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑหรือการทํางานของ
ผลิตภัณฑกับความคาดหวังของลูกคา ระดับความพอใจของ
ลูกคาจะเกิดจากความแตกตางระหวางผลประโยชนตาม
ผลิตภัณฑและความคาดหวังของบุคคล ซึ่งการคาดหวังของ
บุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดีต
ของผูซื้อ 
 

3.ขอบเขตของงานวจิยั 
 3.1 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ป ระชากร คือ กลุมผูบ ริ โภคและ
นักทองเที่ยว ในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 100 คน 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่ นิยมงาน
หัตถกรรมผาทอในจังหวัดอุตรดิตถและนักทองเที่ยว จากตาราง
แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของ Krejcie 
and Morgan ความคลาดเคล่ือน 5 % จํานวน 80 คน 

3.2 ขอบเขตในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
   ศึกษาขอมูล  แหล งที่ มาของขอมูลในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองบานน้ําใส
ใตฯ จากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 3.2.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ
บริบท ชุมชน การสังเกตและการสัมภาษณผูผลิต การเก็บ
แบบสอบถามความพึงพอใจกับผูผลิตและผูบริโภค 
 3.2.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดจากศึกษาคนควา 
รวบรวมขอมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจาก
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ บทความทางวิชาการ 
วิจัยและภาคนิพนธจากผูวิจัยทานอ่ืน รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน มผช. 828/2548 ผลิตภัณฑผาทอมือ 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
4.1 ศึกษาคนควาขอมูลที่ใช เปนแนวทางในการ

ออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองนํ้าใสใต 
แหลงที่มาของขอมูลดานเอกสารไดมาจาก ขอมูลจากเอกสาร
และการสัมภาษณกลุมผูผลิต และศึกษาเอกสาร วารสาร 
หนังสือ ส่ือสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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4.2 สํารวจความตองการในการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองน้ําใสใต โดยใชแบบสอบถาม
ความตองการสําหรับผูผลิต 

4.3 วิเคราะหผลที่ไดจากแบบสอบถามและสรุปผลจาก
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ 

 4.4 ออกแบบรางโครงสรางและกราฟฟกของบรรจุ
ภัณฑและคัดเลือกแบบรางบรรจุภัณฑที่เหมาะสม 

4.5 เขียนแบบโครงสรางและกราฟฟกของบรรจุภัณฑ 
4.6 สํารวจความคิดเห็นของผูผลิตและผูบริโภคจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแกไขรูปแบบบรรจุภัณฑ 
4.7 สรุปรูปแบบโครงสรางและกราฟฟกของบรรจุ

ภัณฑพรอมทั้งสรางตนแบบบรรจุภัณฑ 
4.8 สํารวจความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภคที่มีตอ

บรรจุภัณฑหลังการออกแบบและพัฒนาโดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

4.9 รวบรวมผลสรุปและวิเคราะหขอมูลของการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

4.10 เผยแพร และนําเสนอขอมูลการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑสูสาธารณะ 

 

 5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวยสวนตางๆดังน้ี 
5.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชสอบถาม

ขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงรูปแบบของกลองบรรจุภัณฑผาทอ 
จากกลุมผูผลิต 

5.2  แบบสอบถามความตองการ เพื่อใหไดขอมูล
สําหรับนํามาออกแบบกลองบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองสําหรับ
จากกลุมแมบานเกษตรกรบานน้ําใสใต อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ จากผูบริโภคและนักทองเที่ยว 

5.3  แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อทดสอบระดับ
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมือง 
บานนํ้าใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จากผูบริโภคและ
นักทองเที่ยว 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ 

 
 

รูปที่ 2 แสดงการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑและกราฟก 
 

6. การวิเคราะหขอมูล  
ตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบถามแต

ละฉบับ  จากน้ันทําการวิ เคราะหขอมูลดานการออกแบบ
โครงสรางบรรจุภัณฑ และการออกแบบกราฟก เพื่อใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงรูปแบบของกลองบรรจุภัณฑผาทอ จาก
กลุมผูบริโภคที่นิยมงานหัตถกรรมผาทอ ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ  
และนักทองเที่ยว  เพื่อหาคาเฉล่ีย(Mean) และหาคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ของระดับความ
คิดเห็นที่มีตอภาพสัญลักษณเพื่อนําทางการใชบริการ วามีความ
คิดเห็นมากนอยเทาใด โดยทําเปน Rating Scale เกณฑในการ
แปลความหมาย มีดังนี้   
      4.50-5.00   หมายถึง   มากที่สุด 
     3.50-4.49   หมายถึง   มาก 
     2.50-3.49   หมายถึง   ปานกลาง 

          1.50-2.49   หมายถึง   นอย 
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                     พบปญหา 

 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 4  แสดงขั้นตอนการศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
ผาทอพื้นเมืองบานน้ําใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

 
7. ผลการวจิยั  

7.1  การศึกษาความตองการที่มีตอรูปแบบโครงสราง
บรรจุภัณฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองกลุมแมบาน
เกษตรกรบานน้ําใสใต พบวารอยละ 65.3 ของกลุมตัวอยาง
ต อ งการบนบรรจุ ภัณฑที่ มีลั กษณะที่ โ ดด เด น  มีความ
สะดวกสบายในการเคล่ือนยาย สื่อใหเห็นถึงกลุมผูผลิตผาทอ
พื้นเมืองไดอยางชัดเจน และตัวบรรจุภัณฑควรมีลวดลายที่
สอดคลองกับผลิตภัณฑ 

7.2  การศึกษาความพึงพอใจของกลุมผูผลิตและ
ผูบริโภคที่มีตอรูปแบบและกราฟกบนบรรจุภัณฑที่กลุมผูวิจัย
ออกแบบ  โดยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง
รอยละ 76.2 และเพศชายรอยละ 23.8  มีอายุอยูในชวง30-40 
ปรอยละ 65.8 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี โดยมีความถี่ใน
การใชบริการรานคาผาพื้นเมือง ในจังหวัดอุตรดิตถมากกวา 1 
ครั้งตอเดือน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา 

7.3   รูปแบบโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ 
มีความแข็งแรงสวยงาม สะดวกสบายในการใชงาน เหมาะสม
กลมกลืนกับลวดลาย และกราฟกบนบรรจุภัณฑสามารถสื่อ
ความหมายแทนกลุมผูผลิตไดเปนอยางดี จากผลการวิเคราะห
คาเฉ ล่ียของกลุมตัวอยางเทากับ 4.42 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.89 ซึ่งใหผลการวิเคราะหระดับความพึง
พอใจอยูในระดับ มาก  

7.4   ตัวบรรจุภัณฑมีความเหมาะสมในดานการใชงาน 
บรร จุภัณฑกลองและถุ งมีขนาดที่ เหมาะสมกับการใชงาน 
แข็งแรง วัสดุที่ใชเหมาะสมกับการเก็บรักษาตัวผลิตภัณฑ โดย
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเทากับ 4.16 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.83 ซ่ึงใหผลการวิเคราะหระดับความพึง
พอใจอยูในระดับ มาก  

7.5  การส่ือความหมายโดยรวมและการสรางความ
จดจําใหแกสินคา ภาพสัญลักษณของกลุมผูผลิตสามารถสื่อ
ความหมายและสรางเอกลักษณไดดี มีการนําลวดลายของผาทอ
ซึ่งเปนผลิตภัณฑเดนของกลุมผูผลิตมาตกแตงเปนลายพื้นสราง
ความเขาใจและนําไปสูการจดจําในลวดลายของผา มีการแสดง
รายละเอียดคุณสมบัติกลุมผูผลิตและผูสนับสนุนไดอยางชัดเจน
สรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค โดยคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
เทากับ 3.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76ซึ่งใหผล
การวิเคราะหระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  

 
รูปที ่5 ถุงบรรจุภัณฑผาทอที่ไดออกแบบ 

 
รูปที่ 6 กลองบรรจุภัณฑผาทอที่ออกแบบ 

 

8. สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ 

       จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยกลุมผูผลิต
และผูบริโภคที่มีตอรูปแบบโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ที่กลุมผูวิจัยออกแบบ โดยแบงแยกเปนดานตางๆ 5 ดานตาม
หลักการออกแบบมีดังนี ้

ศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพ้ืนเมืองนํ้าใสใต 

สํารวจความตองการของกลุม
ผูประกอบการและผูบรโิภคเปาหมาย 

สรุปผลการวิจัยและ
นําเสนอผลงาน 

สรุปแนวทางในการออกแบบ
วิเคราะหและพัฒนา เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญและกลุมตผูผลิต 

 

ทําการเขียนแบบเพื่อการผลิต 

ประเมินการออกแบบ
โดยผูเชี่ยวชาญและกลุม

ผูผลิต 
 

สรุปการออกแบบท้ังหมดและ
สรางบรรจุภัณฑตนแบบ 

ทดสอบตลาด ประเมินความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

ทดลองทําตนแบบการ
ผลติวิเคราะหปญหา 

 

สํารวจความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการและผูบรโิภค 

 

รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีพัฒนา 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 
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8.1  ตัวโครงสรางบรรจุภัณฑ เกี่ยวกับความเหมาะสม
ในดานการใชงานและการผลิต มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(  =416)  

8.2 ตําแหนงการจัดวางของงานกราฟกทัง้หมด 
มีความเหมาะสม กลมกลืน มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มาก 
(  =4.42 ) 

8.3 การใชสีและแบบอักษร ที่มีความเหมาะสมกับ
ภาพสัญลักษณมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =4.34)  

8.4 รูปแบบและเนื้อหาเรื่องราวมีความสอดคลอง ใน
ดานความเปนเอกภาพ และสรางเอกลักษณใหกับสินคา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก    (  =4.46) 

8.5 การสื่อความหมายโดยรวม สามารถสรางการ
จดจําใหแกสินคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =3.88) 

อภิปรายผลการวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑของกลุมแมบาน

เกษตรกรบานน้ําใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ กลุมผูวิจัย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ตัวโครงสรางบรรจุภัณฑ มีความเหมาะสมในดาน
การใชงาน สามารถปกปองสินคาชวยในดานการนําพานําพา
สินคาสรางมูลคาเพิ่มแกสินคา  มีความสะดวกสบายในการใช
งานและเปนตัวที่ใชสื่อความหมายโดยรวมสามารถสรางการ
จดจําใหแกสินคาภาพ 

2. รูปแบบการจัดวาง ในการจัดตําแหนงกราฟกซึ่งมี
สวนชวยใหการรับรูเช่ือมโยงองคประกอบอ่ืนๆมีความสอดคลอง
กันทําใหภาพรวมมีความเปนเอกภาพ  

3. ตัวอักษร ชวยบงบอกชื่อ ที่อยู ประวัติความเปนมา 
เปนการบงบอกความหมาย หรือชี้นําใหผูอานเขาใจความหมาย
ของภาพนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่จัดเจน 

4. สัญลักษณ  เปนภาพสัญลักษณที่มีรูปลักษณแทน
กลุมแมบานเกษตรกรบานน้ําใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
เพื่อที่งายตอการตีความหมาย และการทําความเขาใจ  ในสวน
ของกราฟกบนบรรจุภัณฑ มีความเปนเอกภาพ และสราง
เอกลักษณใหกับสินคา 
 

9. ขอเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาวัสดุในการผลิต สี เทคนิคในการพิมพ และ

ขนาดที่เหมาะสม เพื่อลดขั้นตอนในและตนทุน 
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Adobe Bricks Mixed with Natural Latex 

for Adobe Houses Construction 
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บทคัดยอ 

ประเทศไทยมีการผลิตน้ํายางพาราสดในปริมาณที่มากเกินความตองการใชสอยภายในประเทศ จึงเกิดแนวคิดที่จะ
เสนอทางเลือกในการนํานํ้ายางพาราธรรมชาติมาใชในการผลิตอิฐดินดิบสําหรับการกอสรางบานดิน อัตราสวนผสมทดลองจะ
ใชสัดสวนโดยนํ้าหนักของดินเหนียว 7 สวนตอปูนซีเมนต 1 สวนตอน้ํา 2 สวน โดยแปรผันปริมาณเน้ือยางที่รอยละ 0, 5, 10, 
15, และ 20 จากนั้นจึงอัดข้ึนรูปเปนกอนอิฐดวยวิธีผลิตตามแบบภูมิปญญาทองถิ่น นําอิฐดินดิบที่ไดมาทําการบมเปนเวลา 7 
วันและ 14 วัน แลวนํามาทดสอบความแข็งแรงและการดูดซึมน้ํา สรุปผลการทดลองไดวานํ้ายางพาราไมมีสวนชวยในการ
ปรับปรุงคุณภาพของอิฐดินดิบในดานกําลังรับแรงอัด แตสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันการดูดซึมน้ําไดดีขึ้น 
 
คําสําคัญ : อิฐดินดิบ, นํ้ายางพาราธรรมชาติ, คุณสมบัติดานกําลัง, ภูมิปญญาทองถ่ิน, การปรับปรุงคุณภาพดิน 
 

Abstract 
Thailand has produced fresh latex over than domestic demand therefore, there was an idea to 

propose an alternative to bring the natural latex to use in the manufacturing of clay brick for the adobe 
houses construction. The mixing ratio of weight was 7 parts of clay, 1 part of cement, and 2 parts of water 
with 0, 5, 10, 15, and 20 percent of natural rubber latex. Then the local wisdom process was applied to 
extrude them into adobe bricks. The brickwork was cured for 7 days and 14 days, before they were 
brought to test for strength and water absorption. The result of the experiment showed that fresh latex 
did not help improving the quality of clay bricks in terms of compressive strength; however, it increased 
more efficiency in preventing the water absorption. 
 
Keywords : Adobe bricks, Natural latex, Strength property, Local wisdom, Soil improvement 
 

1. บทนํา 
 ปจจุบันประเทศไทยมีเน้ือที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับ 2 
ของโลกรองจากอินโดนีเซีย ป 2562 คาดวา จะมีเนื้อที่กรีดยาง
ได 20.53 ลานไร เพิ่มขึ้นจาก 20.11 ลานไรของป 2561 รอยละ 
2.09 ผลผลิตมีประมาณ 4.91 ลานตันตอป สําหรับผลผลิตตอไร

ในป 2562 คาดวา เพิ่มขึ้นเปน 244 กิโลกรัมตอไร (ยางดิบ) จาก 
242 กิโลกรัมตอไร (ยางดิบ) ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.83 เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนมีเพียงพอในทุกภาคของประเทศ 
ตนยางสมบูรณดี รวมทั้งสวนใหญเน้ือที่กรีดไดเปนตนยางพารา 
ซึ่งอยูชวงอายุที่ใหผลผลิตสูง แตความตองการใชยางพาราของ
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อุตสาหกรรมภายในประเทศไทยมีเพียง 0.8 ลานตัน [1] อีกทั้ง
ราคายางในประเทศมีแนวโนมทรงตัว เน่ืองจากผลกระทบราคา
ซื้อขายยางพาราในตลาดลวงหนา จากการชะลอการใชยางของ
ประเทศจีน จะเห็นไดวาปริมาณนํ้ายางพาราที่ผลิตไดลนเกิน
ปริมาณความตองการใช ดังน้ันผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะนํานํ้า
ยางพาราธรรมชาติมาใชในอุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมยางลอ ยางยืด ถุงมือยางและอ่ืน ๆ โดยผูวิจัยได
เล็งเห็นถึงความเปนไปไดของการนําน้ํายางพาราธรรมชาติมาใช
ปรับปรุงคุณสมบัติดินเพื่อผลิตเปนกอนอิฐดินดิบสําหรับการ
กอสรางบานดินชนิด Adobe Houses ซึ่งในอดีตที่ผานมามี
หลายงานวิจัยที่ศึกษาถึงการนํานํ้ายางพารามาใชปรับปรุง
คุณสมบัติของอิฐดินดิบ เพื่อการกอสรางบานดิน เพราะนํ้า
ยางพาราเปนพอลิเมอรที่ไมละลายน้ํา ยืดหยุน และเปนตัวยึด
ประสานได โดยนํ้ายางพาราจะจับตัวเปนฟลมหอหุมอนุภาคดิน
ไว ทําใหกําลังรับแรงอัดและความทนทานตอการชะลางดวยนํ้า
เพิ่มสูงขึ้น [2-4] นอกจากน้ียังชวยปรับปรุงคุณสมบัติความเปน
ฉนวนกันความรอนของผนังอิฐดินดิบไดอีกดวย อันเปนผลมา
จากยางพาราเปนวัสดุที่มีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนต่ํา [5]  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติดานกําลังความ
แข็งแรงของกอนอิฐดินดิบและกําแพงที่กอดวยอิฐดินดิบ รวมทั้ง
ปริมาณการดูดซึมนํ้าของอิฐดินดิบที่ไดรับการปรับปรุงคุณสมบัติ
ดวยน้ํายางพาราธรรมชาติ เพื่อประโยชนในการนําองคความรูไป
ใชผลิตเปนกอนอิฐดินดิบที่มีความแข็งแรงและทนทานตอการใช
งาน อีกทั้ งยั ง ช วยเพิ่ มทางเลือกของการใชน้ํายางพารา
ภายในประเทศได 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้จะใชสัดสวนผสมของดินเหนียว 7 kg. ตอ
ปูนซีเมนต 1 kg. ตอนํ้า 2 kg. แลวเติมเน้ือยางพาราในรูปของนํ้า
ยางที่มีปริมาณเน้ือยางพารารอยละ 33 ของน้ํายาง โดยแปรผัน
ปริมาณเนื้อยางที่รอยละ 0, 5, 10, 15, และ 20 จากนั้นนํามา
อัดขึ้นรูปใหไดขนาดกวาง 20 cm. ยาว 40 cm. และหนา 10 
cm. โดยไมใชเครื่องจักรแตใชวิธีผลิตตามแบบภูมิปญญาทองถิ่น 
  มุงศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของดินเหนียว ไดแก ทดสอบ
ความถวงจําเพาะของเม็ดดินตามมาตรฐาน ASTM D-854, 
ทดสอบพิกัดความขนเหลวของอัตเตอรเบิรกตามมาตรฐาน 
ASTM D-4318, วิเคราะหขนาดเม็ดดินดวยวิธีไฮโดรมิเตอรตาม
มาตรฐาน ASTM D-422, จําแนกชนิดของดินดวยวิธี USCS, 
ทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐานตามมาตรฐาน ASTM D-698 
 ศึกษาคุณสมบั ติทางกายภาพของกอนอิฐดินดิบ  ไดแก 
ปริมาณการดูดซึมนํ้าของอิฐตามมาตรฐาน มอก.77-2517 และ
คุณสมบัติเชิงกลของกอนอิฐดินดิบและกําแพงอิฐขนาดเล็ก 
(Prism) ไดแก กําลังรับแรงอัดตามมาตรฐาน มอก.77-2517 
 

3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 วัสดุการทดลองใชดินเหนียวจากอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ขุดที่ระดับความลึกประมาณ 3 เมตร นํามาตากแหง
แลวทุบดวยคอนยางและใชเครื่องขัดสี Los Angeles บดใหมี
ขนาดเล็กจนสามารถรอนผานตะแกรงเบอร 4 ได  เพื่อให
เหมาะสมตอกระบวนการผสมและอัดข้ึนรูปดวยมือ 
 นํ้ายางพาราสดรักษาสภาพดวยแอมโมเนียเขมขนรอยละ 10 
โดยปริมาณน้ํายางพาราสด 100 kg. จะมีสวนเน้ือยาง 33 kg. 
และสวนที่เปนน้ํา 77 kg. นํ้ายางพาราธรรมชาตินี้ถูกนํามาใช
เปนวัสดุผสมในอิฐดินดิบ แปรผันสัดสวนตามปริมาณเน้ือยางคิด
เปนรอยละ 0, 5, 10, 15, และ 20 แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมทดลองของอิฐดินดิบผสมน้ํายางพารา 
ปริมาณของ

เนื้อยาง 
(รอยละ) 

ปริมาณดิน
เหนียว 
(kg.) 

ปริมาณน้ํา
ยางพาราสด 

(kg.) 

ปริมาณน้ําที่
ใสเพ่ิม 
(kg.) 

0 7.0  2.0 

5 7.0 0.152 1.898 
10 7.0 0.303 1.798 
15 7.0 0.455 1.695 
20 7.0 0.606 1.594 

  
เมื่อคลุกเคลาดินเหนียวกับวัตถุดิบทดลองจนเขากันดีแลว ให
นําไปอัดใสลงในบล็อกแมพิมพไม นําดินอัดใสแบบใหแนนจน
เต็มบล็อกแมพิมพ กดอัดบริเวณตามมุมและขอบใหแนนโดย
ทั่วถึงกัน ทําการปาดผิวหนาใหเรียบ แลวยกบล็อกแมพิมพออก
ทันทีโดยไมตองรอใหดินแหงแสดงดังรูปที่ 1 เมื่อไดกอนอิฐดิน
ดิบแลวใหยกไปผึ่งแหงดวยความระมัดระวัง นํากอนอิฐดินดิบ
ตากแดดไวจนอิฐแข็งพอที่จะสามารถพลิกกลับดานไดแสดงไวใน
รูปที่ 2 ทั้งนี้ผูวิจัยไดพิจารณาถึงผลของอายุบมตากแหงของกอน
ตัวอยางดวย โดยจะแบงชุดการทดลองเปนกอนอิฐตากแหงอายุ
บม 7 วันและอายุบม 14 วัน เน่ืองจากอายุบมแหงมีผลตอ
คุณสมบัติกอนอิฐดินดิบ 
 

 
 

รูปที่ 1 กระบวนการขึ้นรูปกอนอิฐดินดิบแบบภูมิปญญาทองถ่ิน 
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รูปที่ 2 กอนอิฐดินดิบที่อัดข้ึนรปูแลวถูกนํามาตากแดด 
 

 เม่ือไดกอนอิฐดินดิบที่มีอายุบมครบตามตองการจึงนําไป
ทดสอบตามแผนการทดลอง ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ทั้งหมดแสดงไวในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 สรปุข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติของดินเหนียว 
 เม่ือพิจารณาถึงคุณสมบัติของดินเหนียวที่นําใชทดลองพบวา 
เปนดินละเอียดที่มีความเหนียวสูง จึงมีความเหมาะสมตอการ
ผลิตเปนอิฐดินดิบ จําแนกตามระบบ USCS ไดสัญลักษณ CH มี
ขนาดเม็ดดินอยูระหวาง 0.001-0.089 mm. และมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวทดลอง 
 

Type of Testing Result 
Liquid Limit 57.8 % 
Plastic Limit 30.0 % 
Plastic Index 27.8 % 

Specific Gravity of Soil 2.71 
Hydrometer Analysis 0.001-0.089 mm. 

Soil Classification CH 
 
4.2 ผลทดสอบการบดอัดดินเหนียว 
 เปนการทดสอบบดอัดดินโดยวิ ธีมาตรฐาน (Standard 
Compaction Test) โดยทําการทดลองจํานวน 3 ชุดตัวอยาง
แลวหาคาเฉล่ีย พบวาดินเหนียวใหคาความหนาแนนแหงสูงสุด
อยูที่ 1.345 g/cm

3
 ณ ที่ปริมาณน้ําที่เหมาะสมเทากับ 30.5% 

 
4.3 ผลการทดสอบกําลังอัดของอิฐดินดิบ 
 อิฐดินดิบที่ใชอัตราสวนผสมโดยนํ้าหนักของดินเหนียว 7 
สวนตอปูนซีเมนต 1 สวนตอนํ้า 2 สวน เปนอัตราสวนที่สามารถ
ขึ้นรูปเปนกอนอิฐไดอยางสมบูรณ มีผิวเรียบเนียน และสามารถ
อัดขึ้นรูปไดงาย จากน้ันจึงคํานวณปริมาณเน้ือยางคิดเปนรอยละ
ของน้ํายางสดเพื่อใชปรับเปลี่ยนสวนผสมใหไดตามแผนการ
ทดลอง สําหรับการทดสอบกําลังอัดของกอนอิฐจะจัดวางกอนอิฐ
ใหรับแรงในสองรูปแบบ คือ วางอิฐใหดานขอบรับแรง และวาง
อิฐแนวราบใหดานแบนรับแรง ผลการทดสอบกําลังอัดที่ดาน
ขอบของอิฐแสดงดังรูปที่ 4 พบวากําลังรับแรงอัดมีแนวโนม
ลดลงตามปริมาณเนื้อยางพาราที่เพิ่มขึ้น โดยที่ปริมาณเน้ือยาง
รอยละ 20 สงผลใหกําลังอัดอัดต่ํากวาอิฐดินดิบไมผสมยางพารา
ลดลงคิดเปนรอยละ 28 และ 40 ที่อายุบม 7 วันและ 14 วัน
ตามลําดับ สาเหตุเกิดจากนํ้ายางบางสวนจับตัวเปนกอนเล็ก
ภายในเนื้อดิน ซ่ึงผลวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืน [2] ดวย
เหตุวางานวิจัยนีไ้มมีดินเม็ดหยาบหรือทรายอยูในสวนผสมและมี
การผสมปูนซีเมนตอีกดวย จึงทําใหผลที่ไดแตกตางจากงานวิจัย
ดังกลาว เหตุที่ผูวิจัยเลือกใชปูนซีเมนตเปนสวนผสมในการผลิต
กอนอิฐดินดิบเนื่องดวยตองการเพิ่มการยึดเกาะตัวกันของเนื้อ
ดินที่มีสวนผสมของน้ํายาง และชวยเพิ่มเสถียรภาพของกอนอิฐ 
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นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาอายุบมพบวา อิฐดินดิบที่มีอายุบม 14 
วันใหคากําลังอัดเฉล่ียสูงกวาอิฐตากแหงอายุ 7 วัน คิดเปนรอย
ละ 31 อันเปนผลจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต และเมื่อ
เปรียบเทียบกําลังอัดของอิฐดินดิบกับอิฐประเภทอ่ืน ๆ พบวา 
อิฐดินดิบอายุบม 14 วันที่ปริมาณเนื้อยางไมเกินรอยละ 15 จะ
ใหกําลังอัดสูงกวาอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน 
 จากรูปที่ 5 แสดงกําลังอัดดานแบนของอิฐดินดิบที่อายุบม 7 
วันและ 14 วัน ผลการทดลองที่ไดใหแนวโนมที่เหมือนกันกับการ
ทดสอบกําลังอัดดานขอบ เพียงแตกําลังอัดดานแบนจะใหคาสูง
กวาดานขอบเน่ืองดวยผลจากอัตราสวนความสูงชะลูดที่นอยกวา
ของการวางอิฐในแนวแบนราบ 
 

 
 

รูปที่ 4 กําลังอัดดานขอบของอิฐดินดิบผสมน้ํายางพารา ที่อายุ
บม 7 วันและ 14 วัน 

 

 
 

รูปที่ 5 กําลังอัดดานแบนของอิฐดินดิบผสมน้ํายางพารา ที่อายุ
บม 7 วันและ 14 วัน 

 
4.4 ผลทดสอบการดูดซึมของอิฐดินดิบ 
 จากรูปที่ 6 แสดงใหเห็นวารอยละการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบ
ผสมนํ้ายางพาราธรรมชาติจะมีคาลดลงเมื่อปริมาณเน้ือยางพารา
ในสวนผสมเพิ่มมากขึ้น โดยที่ปริมาณเน้ือยางรอยละ 20 มีคา
การดูดซึมของอิฐดินดิบที่อายุบม 7 วัน และ 14 วัน ลดตํ่าลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอิฐที่ไมผสมน้ํายางพารา คิดเปนรอยละ 34 และ 
28 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการดูดซึมน้ํากับอิฐ

ประเภทอ่ืน พบวาปริมาณเน้ือยางตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปจะทําให
อิฐมีคาการดูดซึมนํ้าต่ํากวาอิฐมอญ และที่ปริมาณเน้ือยางรอย
ละ 20 จะใหคาการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบต่ําที่สุดและต่ํากวาอิฐ
มอญมาตรฐานเล็กนอย คิดเปนคาเฉล่ียการดูดซึมน้ําของอิฐดิน
ดิบผสมน้ํายางพาราอยูที่ประมาณรอยละ 20.2 

 

 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางรอยละการดูดซึมนํ้าของอิฐดินดิบ
และปริมาณเนื้อยางพารา 

 
4.5 ผลทดสอบความแข็งแรงของกําแพงอิฐดินดิบ 
 ความแข็งแรงของกําแพงอิฐดินดิบผสมน้ํายางพาราธรรมชาติ 
ถูกทดสอบดวยการนําอิฐดินดิบตากแหงอายุ 14 วันมากอเปน
กําแพงอิฐ (Prism) ตามมาตรฐาน มอก.77-2517 แลวจึงนํามา
กดทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติความแข็งแรงของกําแพงอิฐตอไป 
ไดผลการวิจัยดังนี้ กําลังรับแรงอัดของกําแพงกออิฐดินดิบผสม
น้ํายางพาราธรรมชาติจะมีคาลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณเนื้อยางพารา 
ลงไปในสวนผสม โดยคากําลังอัดของกําแพงอิฐผสมนํ้ายางพารา
ที่ปริมาณเน้ือยางรอยละ 20 จะใหกําลังอัดตํ่ากวากําแพงอิฐดิน
ดิบที่ไมผสมนํ้ายางคิดเปนรอยละ 40 รายละเอียดแสดงไวใน
ตารางที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบกับกําลังอัดของกอนอิฐดินดิบที่
อายุบม 14 วัน พบวากําแพงอิฐจะมีคาเฉลี่ยกําลังอัดตํ่ากวากอน
อิฐ เ น่ืองมาจากผลกระทบของอัตราสวนความสูงชะลูดของ
กําแพงที่มีมากกวาอิฐกอน และเกิดจากน้ําหนักกดทับของตัว
กําแพงมีผลตอกอนอิฐที่อยูในตําแหนงลางสุด 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกําลังอัดของกําแพงอิฐกับกอนอิฐดินดิบ 
 

ปริมาณเนื้อ
ยาง 

กําลังรับแรงอัดกําแพงอิฐ
ดินดิบ (ksc.) 

กําลังอัด
กอนอิฐ 

Mean  S.D. Mean 
0% 26.21 0.04 34.75 
5% 23.32 3.53 29.48 
10% 18.31 3.72 25.98 
15% 18.23 3.67 24.38 
20% 15.66 0.06 17.39 
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5. บทสรุป 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปไดวาดินที่นํามาใชในการผลิตอิฐดิน
ดิบเปนดินเหนียวที่มีความเหนียวสูง จัดอยูในกลุม CH อิฐดินดิบ
ที่ผลิตจากดินเหนียวผสมนํ้ายางพาราสด โดยไมมีสวนผสมของ
ดินเม็ดหยาบ พบวานํ้ายางพาราไมมีสวนชวยในการปรับปรุง
คุณภาพของอิฐดินดิบในดานกําลังรับแรงอัดแตอยางใด อัน
เนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการจับยึดเม็ดดิน
ของเนื้อยางพาราที่มีตอดินเม็ดละเอียด แตสามารถชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกันการดูดซึมนํ้าของอิฐดินดิบไดดีขึ้น  
 

6. ขอเสนอแนะ 
 ปญหาที่ ผู วิจัยพบในระหวางดําเนินงานวิจัยนั่นคือ นํ้า
ยางพาราสดเมื่อนํามาใชผสมกับดินเหนียวที่มีความเหนียวสูงจึง
ไมสามารถผสมใหเขากันไดดี โดยเนื้อยางพาราบางสวนจะจับตัว
กันเปนกอนเล็กอยูภายในเนื้อดิน กอใหเกิดปญหาการแตกตัวของ
กอนอิฐดินดิบ ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมถึงการนําสารประกอบ
โพลิเมอรสังเคราะหใชรวมกับน้ํายางพารา ในรูปแบบ Polymer 
Soil-Cement เพื่อทําใหเกิดการแตกตัวของน้ํายางพาราและจับ
ตัวไดดีกับเม็ดดิน ตัวอยางดังเชนกระบวนการกอสรางถนน
ยางพาราดินซีเมนตในปจจุบัน 
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บทคัดยอ 

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางเตาเผาถานใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย (หมู9) ตําบลหนองแก 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชาวบานชุมชนบานหนองโดนนอยในการมีสวนรวม 
ออกแบบและสรางเตาเผาถาน.  กลุมประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนประชาชน และผูนําทองถิ่นในชุมชนบาน
หนองโดนนอย ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จํานวน 30 คน ทําการรวบรวมขอมูล จากขอมูลเชิง
ปริมาณโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชาชนตัวอยาง ผลการวิจัยพบวากลุมประชาชนตัวอยางมีสภาพปญหา คือ การมี
รายไดตํ่าของคนในชุมชน กลุมประชาชนตัวอยางมีอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดจากการเผาถาน แตประสบปญหาดาน
ระยะเวลาในการเผาถาน จากสภาพปญหาพบผูวิจัยใชหลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการทําเตาเผาถาน 200 ลิตร
เพื่อลดระยะเวลาในการเผา พบวากลุมประชาชนตัวอยางของชุมชนพึงพอใจกับประสิทธิภาพของเตาเผาถาน ถือเปนองค
ความรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหสามารถสรางรายไดเสริม และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง  
        ผลความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถานใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย  
ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พบวา ดานการใหบริการและนําชาวบานมามีสวนรวมในการออกแบบ 

และสรางเตาเผาถานไดคาเฉลี่ยจากความพึงพอใจสูงที่สุด มีคา ̅  เทากับ 4.33 รองมาไดแกดานความตองการในการเขา

อบรมใหความรู และดานความรูความสามารถของวิทยากรใหความรู  โดยมีคา ̅  เทากันคือ 4.07 และดานความตองการให

มหาวิทยาลัยมาชวยเหลือและพัฒนาชุมชนกับดานคุณภาพชีวิตหลังไดรับการอบรม มีคา ̅  เทากับ 4.03 และ 3.77 
ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม, เตาเผาถาน,สระบุรี 
 

Abstract 
           This reserch have object for 1) Build charcoal kiln for Community Ban Nong Don Noi (Moo 9), Nong 
Kae Subdistrict, Phra Phutthabat District, Saraburi Province 2) To study the satisfaction of the villagers of 
Ban Nong Don Noi Community in participating Design and build charcoal kiln. Sample population for this 
research is Public representative And local leaders Ban Nong Don Noi Community total 30 people By 
collecting data from quantity data of questionnaire from sample population. research result is found 
sample have problem low profit in community that make sample have to do more extra work. They have 
another problem of they use time for do charcoal kiln it make too long. Then researcher solve the 
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problem by make kiln 200 Liter for charcoal and it decrease time to use. It samples very happy in 
performance of kiln. That regarded as knowledge for accord the way of life of samples to make more 
money and can act. 

Satisfaction of this research “A Participatory Action Research for Development on Charcoal Kilns in 
the Community of Ban Nong Don Noi ,Nong Kae Subdistrict , Phra Phutthabat District, Saraburi Province” 
found the highest factor is a service and participation of villager for design and build kiln have average 

from satisfaction result is  = 4.33 . the second factor is the desire for training in information of design 

and build and Knowledge and ability of expert. Result is  = 4.07. the lastest of factor is the want of 
university to help and develop with community for lift up life performance after training result is 

  = 4.03   and = 3.77. 
 
Keywords: Participatory Action Research (PAR), Charcoal kiln, Saraburi Province 
 

1. บทนํา 
     ในปจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการสนับสนุน
ใหการบริการวิชาการแกบุคคลภายนอกโดยใชอาจารยภายใน
มหาวิทยาลัยเปนผูถายทอดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
ของแตละคณะไปชวยเหลือสังคมโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) มา
แกปญหาใหกับชุมชนในทองถ่ินเพื่อแกไขปญหาความยากจน
ของประชาชนในทองถิ่นนั้น  ดวยการใชหลักการทําวิจัยแบบมี
สวนรวมน้ีจะสงผลทําใหชุมชนไดนําความรูที่มีมาประสานกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคณาจารยผูเช่ียวชาญตามศาสตรเพื่อให
ไดมาซึ่งอุปกรณหรือนวัตกรรม  
     สถานการณความยากจนของประเทศไทยในภาพรวมใน
ปจจุบันยังคงมีอยางตอเน่ือง  เปนผลจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลที่เอ้ือประโยชนตอคนยากจน และ
ยากไร มากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังตองใหความสําคัญกับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใหหลุดพนจากปญหา ความ
ยากจน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564ในดานการสราง
โอกาสในการหารายไดของคนยากจน ทางภาครัฐและเอกชน
ควรมีการจัดทําโครงการเสริมสรางรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน 
 ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดนําหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมลงไปชวยเหลือชุมชนบานหนองโดน
นอย (หมู 9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โดยจากการลงพื้นที่พบวากลุมชาวบานมีความตองการใหพัฒนา
และผลิตเผาถานโดยใชเหล็กหนามวนมีขนาดถังเทากับถัง 200 
ลิตร ซ่ึงขอดีของการเผาถานโดยใช ถังนี้จะทําใหยืดอายุของ
เตาเผาถานและถานที่ไดมีลักษณะสมบูรณและยืดอายุของถาน
จะไมแตกเปนผงและใชระยะเวลาในการเผาตอครั้งประมาณ 2 
ถึง 3 ช่ัวโมง จึงทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มข้ึนจากอาชีพเสริมนี้ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสรางเตาเผาถานใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย 
(หมู9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 2.2 เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของชาวบานชุมชนบานหนอง
โดนนอย ในการมีสวนรวมออกแบบและสรางเตาเผาถาน 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
         ในการวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participatory Action Research : PAR) มาแกปญหา
ใหกับชุมชน บานหนองโดนนอย ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี โดยมีขอบเขตดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเ น้ือหา ในดานเน้ือหาของการ วิจัยเพื่อ
ถายทอดความรูและอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมการสราง
เตาเผาถาน ใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย ตําบลหนองแก 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

2. ขอบเขตดานพื้นที่ ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาใน ชุมชน
บานหนองโดนนอย ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี 

3. ขอบเขตดานประชากร กลุมเปาหมายที่มีสวนรวมในการ
ทําวิจัยทั้งหมด 30 คน ซึ่งประกอบดวยแกนนําชุมชน และ
อาสาสมัครจากกลุมตางๆ ภายในชุมชน 

 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
       การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาเตาเผาถานใหแก ชุมชนบานหนองโดนนอย  (หมู 9) ตําบล
หนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  มีลักษณะเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปน 
ระเบียบวิธีหลักในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
การการนําใชทรัพยากรทีมี่อยูสามารถแกไขปญหาพฒันาชุมชนใน
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ลักษณะพึ่งตนเองแกไขปญหาความยากจนและเสริมสรางรายได
ใหกับชุมชน โดยมี ข้ันตอนของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. การออกแบบการวิจัย  
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3. ขั้นตอนการวิจัย  
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
4.1  การออกแบบการวิจัย 

           การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ที่เปดโอกาสใหแกนนําชุมชน และอาสาสมัครจากกลุม
ต างๆ ภายในชุมชน รวม เข ามามีส วนรวม โดย ผู วิ จัย ได
ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ดังนี้ 
             1. ขั้นการศึกษาบริบทพื้นที่ที่จะทําการศึกษาวิจัย คือ 
ชุมชนบานหนองโดนนอย (หมู 9)  ตําบลหนองแก อําเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี และประสานงานกับผูนําชุมชน พรอม
ทั้งสรางสัมพันธที่ดีตอชาวบานและหาทีมวิจัยรวมในชุมชน   
             2. ขั้นตอนการกําหนดปญหา คือ จัดทํา Focus 
group รวมกับทีมวิจัยณ ชุมชนบานหนองโดนนอย(หมู 9)  
ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อพูดคุย
เกี่ยวกับปญหาในชุมชนวาในชุมชนมีปญหาในดานใดบาง และ
ทําการสรุปคําถาม หรือกําหนดหัวขอปญหาที่จะทําการวิจัย โดย
การอธิบายเปาหมายและวัตถุประสงคของการแกไขปญหาใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหชุมชนไดเห็นภาพ 
ทดลองปฏิบัติ และเกิดความเขาใจในโครงการวิจัย  
            3. ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย คือ การจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยใหชัดเจน และออกแบบเครื่องมือที่ใช
เก็บ รวบรวมขอมูล รวมทั้งระบุดวยวาผูมีสวนเก่ียวของกับการ
ทําวิจัยในครั้งน้ี สวนผูวิจัยจะเขารวมปฏิบัติการวิจัย โดยติดตาม
ผลการดําเนินงานวิจัยทุก ขั้นตอน และคอยตรวจสอบผลของ
การดําเนินงาน  
          4. ขั้นการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งการ
แก ไขระหว างการป ฏิบัติ งานวิ จัย  ใน ข้ันนี้ ผู วิ จัย ได แจก 
แบบสอบถามแกชุมชนบานหนองโดนนอย(หมู 9)  ตําบลหนอง
แก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อทราบถึงผลความพึง
พอใจในการพัฒนาเตาเผาถาน ใหกับชุมชน 
          5. ขั้นการสรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยจะทําการ
สรุปผลการวิจัย และเรียบเรียง เปนรายงานการวิจัย 

4.2 กลุมเปาหมายในการวิจัย  
           กลุมเปาหมายในการวิจัยคือประชาชนที่สนใจเขารวม
ประชุม เพื่อดําเนินการวางแผนงาน ตามข้ันตอน กับ คณะรวม
วิจัย เปนจํานวนทั้งส้ิน 30 คน ซึ่งประกอบดวยแกนนําชุมชน
บานหนองโดนนอย (หมู 9)  ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี และอาสาสมัครจากกลุมตางๆ ภายในชุมชน 

เปนการ คัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะบุคคลที่สามารถเขารวมและ
มีเวลาในการดําเนินการวิจัยรวมกัน 

4.3 ข้ันตอนการวิจัย 
          ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ใ ช  วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย  ใ ช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
action research) 
          ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ผูวิจัยไดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อช้ีแจงถึง วัตถุประสงค แผนการดําเนินงานวิจัย 
และแจกแบบสัมภาษณ ใหผูเขารวมประชุม เพื่อเขียนรวบรวม
ความคิดของตนเองและระดมความคิดเห็น ตลอดจนเปดโอกาส
ใหแตละคน สามารถแสดงความคิดเห็น ไดอยางอิสระ และ
นําเสนอปญหา เพื่อสรุปประเด็นปญหา ทําการวิเคราะหขอมูล
จากนั้นจึง รวมกันกําหนดกิจกรรม โครงการแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชนในทองถิ่น ดวยการนําใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหสามารถแกไขปญหาพัฒนาชุมชนในลักษณะพึ่งตนเอง โดย
พัฒนาและผลิตเตาเผาถาน เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน  
          ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถานใหแก ชุมชนบานหนองโดนนอย  
(หมู 9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ
มอบหมายให ผูรวมวิจัยและชาวบานไดลงมือปฏิบัติการตาม
บทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในโครงการ พรอมทั้งการสังเกต จด
บันทึก เก็บขอมูลตางๆ  
          ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสังเกตผล ผูรวมวิจัยไดนําผลจากการ
ดําเนินโครงการ ที่ ไดจากการ สังเกต สัมภาษณ จดบันทึก 
ภาพถาย ระหวางการอบรมเชิงปฏิบัติการและหลังปฏิบัติการ 
นําเสนอในการประชุมรวมกันเพื่อนําขอมูลที่ไดมาสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
          ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนผล เปนการจัดขอมูลที่เก็บ
รวบรวมได มาจัดเอกสาร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกัน
ระหวางผูรวมวิจัย ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการ
ดําเนินงานโครงการเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
เตาเผาถานใหแก ชุมชนบานหนองโดนนอย  (หมู 9) ตําบล
หนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
          การ วิจัย เ ชิงป ฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้  มี
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย คือ การทํา Focus groupการทํางาน 
รวมกัน แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และอุปกรณสรางเตาเผา
ขนาด 200  ลิตร  ที่นํามาใชในการวิจัย ดังน้ี   
         1. การทํา Focus group เพื่อใชพูดคุยกันระหวางคณะ
รวมวิจัย เกี่ยวกับปญหาในชุมชนวาในชุมชนมีปญหาในดาน 
ใดบาง และทําการสรุปคําถามหรือกําหนดหัวขอปญหาที่จะทํา
การวิจัย   
          2. แบบสัมภาษณ เพื่อเก็บรวมรวบขอมูลจากผูเขารวม
ประชุม ที่เขียนรวบรวมความคิดของตนเองและระดมความ 
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คิดเห็น ตลอดจนเสนอปญหาแกปญหาความยากจนและสราง
รายไดจากทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถแกไขปญหาพัฒนาชุมชน
ในลักษณะพึ่งตนเอง 
          3. แบบสอบถาม เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของ
ชาวบานในโครงการเก่ียวกับ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถาน ใหแก ชุมชนบานหนองโดนนอย  
 (หมู 9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 

5. ผลการวิจัย 
การศึกษาสภาพปญหาความตองการของชุมชนบานหนอง

โดนนอย  (หมู 9) ตําบลหนองแก เพื่อลดปญหาความยากจน 
พบวา ชาวบานประกอบอาชีพโรงงานและคนที่อาศัยอยูบานจะ
เปนคนชราโดยมีการเก็บฟนมาเผาเพื่อใหไดเปนถานและนําไป
ฝากขายที่สหกรณของชุมชนซึ่งนับวาเปนอาชีพเสริมในการเพิ่ม
รายไดใหแกครัวเรือน  แตอยางไรก็ตามในกระบวนการเผานั้น
ชาวบานจะใชระยะเวลาในการเผาใหไดถานอยางนอย 7 วันตอ
การเผาหน่ึงรอบ(ข้ึนอยูกับไมในการเผา) จึงสงผลทําใหไดผลิตผล
ในการนําไปขายนั้นชาจึงสงผลทําใหรายไดเสริมในแตละเดือนไม
คงที่ ผูวิจัยไดนําขอมูล มาวิเคราะหและแนะนําแนวทางแก
ชุมชนเพื่อการแกไขปญหาความยากจนโดยนําองคความรูดานน
วัตนกรรมในการทําเตาเผาถาน 200 ลิตร มาอบรม เชิง
ปฏิบัติการใหเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการวิจัย และใชกระบวนการวิจัยเพื่อการแกไขปญหา
ความยากจนของคนในชุมชน 

 

6. อภิปรายผล 
        ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของ

ประชาชนเพื่อลดปญหาความยากจนของประชาชนในชุมชนบาน

หนองโดนนอย  (หมู 9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี ซ่ึงมีสภาพปญหาและความตองการ คือ รายได

ของคนในชุมชนมีรายไดนอย โดยชาวบานประกอบอาชีพโรงงาน

และคนที่อาศัยอยูบ านจะ เปนคนชรา  ปญหาที่พบไดจาก

การศึกษาครั้งน้ี คือการเก็บฟนมาเผาเพื่อใหไดเปนถานที่เปน

อาชีพเสริม นั้นมีกระบวนที่ใชเวลาคอนขางนาน  ทําใหรายไดแต

ละเดือนไมคงที่ ผลจากลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจากบานในชุมชนที่

มีการเผาถานขาย โดยมี นายอนันต ผูใหญบานหมู 9 หนองโดน

นอย ตําบลหนองแก  ใหคําแนะนําและรวมเสนอความคิดเพื่อ

สรางเตาเผาถาน  

         จากการประชุมระดมความคิด (Focus Group) ของ
ชุมชน และ ผู วิจัยไดรวมกันพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ
เรียนรูของชุมชน และกําหนดแนวทางในการแกปญหา และ ไดมี
การเสนอความคิดการนําองคความรูดานนวัตนกรรมการทํา

เตาเผาถาน 200 ลิตร ซึ่งขอดีของการเผาถานโดยใชถังนี้จะทํา
ใหยืดอายุของเตาเผาถานและถานที่ไดมีลักษณะสมบูรณและยืด
อายุของถานจะไมแตกเปนผงและใชระยะเวลาในการเผาตอคร้ัง
ประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง จึงทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
อาชีพเสริมนี้  ขั้นตอมาในสวนงานออกแบบ ผูวิจัยออกแบบ
เตาเผาถานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวนําใหผูใหญอนันต 
ตรวจสอบวาตรงตามความตองการในการใชงาน จากน้ันเขาสู
ขั้นตอนสรางเตาเผาถานตามแบบ  เม่ือไดทําการออกแบบและ
ไดรับคําแนะนําจากผูมีสวนเกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดทําการสราง
เตาเผาถานและทําการทดลองกอนจะนําไปใชงานและสงมอบ 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกชุมชน ในการสรางและออกแบบ
เตาเผาถาน  กระบวนการอบรมใหความรูเรื่องการเผาถานและ
การใชเตาเผาถาน 200 ลิตร ที่คณะผูวิจัยไดสราง จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการดังกลาวพบวาชุมชนพึงพอใจกับประสิทธิภาพของ
เตาเผาถาน ถือเปนองคความรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนใหสามารถสรางรายไดเสริม และสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางแทจริง 
 งานวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลในรูปแบบผลความพึงพอใจ

ของชาวบานชุมชนหนองโดนนอย (หมู  9) ตําบลหนองแก 

อําเภอ  พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  มีผลการประเมินไวดังน้ี 

ผลความพึงพอใจของชุมชนหนองโดนนอย ตําบลหนองแก 

อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ที่ไดรับการบริการจาก

คณะผูวิจัยพบวา ดานการใหบริการและนําชาวบานมามีสวนรวม

ในการออกแบบและสรางเตาเผาถานไดคาเฉลี่ยจากความพึง

พอใจสูงที่สุด มีคา ̅ เทากับ 4.33 รองมาไดแกดานความ

ตองการในการเขาอบรมใหความรูและดานความรูความสามารถ

ของวิทยากรใหความรู  โดยมีคา ̅  เทากันคือ 4.07 และดาน

ความตองการใหมหาวิทยาลัยมาชวยเหลือและพัฒนาชุมชนกับ

ดานคุณภาพชีวิตหลังไดรับการอบรม มีคา ̅  เทากับ 4.03 และ 

3.77 ตามลําดับ  

 
 

รูปที่ 1  กระบวนการอบรมใหความรูการเผาถานและ 
การใชเตาเผาถาน 
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รูปที่ 2  ชาวบานมีสวนรวมในการใชเตาเผาถาน 
 

 

 
รูปที่ 3  ตรวจสอบการนําไฟฟาของถานโดยใชมัลติมิเตอร 

 

7. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองจึงสรุปผลไดวา  ในการลงพื้นที่โดยใช
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถาน
ใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย   (หมู  9)  ตํ าบลหนองแก    
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไดรับคําแนะนําและขอมูล
ในการพัฒนาเตาเผาและสรางเตาเผาไดตรงตามความพึงพอใจที่
ชาวบานไดมีสวนรวมโดยชาวบานมีขอเสนอแนะในการทําครั้ง
ตอไปดังนี้ 

7.1 ควรมีชุดผลิตน้ําสมควันไมที่ไดจากกระบวนการ
เผาไหมเพื่อเพิ่มรายไดของชาวบาน 

7.2 ควรสรางเตาเผาถานที่มีขนาดเตาใหญกวาใน
ปจจุบันเพื่อใหไดมาซึ่งจํานวนปริมาณในการเผาถานตอครั้ง 
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การวิเคราะหประเมินเพื่อตดัสินใจลงทุนเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว  
ในโรงงานผลิตอาหารสัตวจังหวัดราชบุร ี 

Assessment Analysis the Value Investment Decisions  
Animal Food Sack Counting Machine in Factory Ratchaburi Province. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อประเมินความคุมคาของเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว โดยนําผลการ
ประเมินตนทุนคาใชจายของบริษัทมาใชประกอบกับการวิเคราะหประเมินความคุมคาในการตัดสินใจลงทุน ผลการศึกษาพบวา 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment: ROI) อยูที่รอยละ 70 ของเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว 
สูงกวาผลตอบแทนที่ทางบริษัทตองการ การวิเคราะหจุดคุมทุนจะเปนการพิจารณาหาคาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับทั้ง 2 
ทางเลือก โดยที่คาใชจายคงที่ (Fixed Cost: FC) จุดตัดของตนทุนรวม (Total Cost :TC) ของทั้ง 2 ทางเลือกของการศึกษา
คร้ังนี้คือ เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตวและคนตรวจนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว ผลการศึกษาพบวา ถาบริษัท
ตองการนับจํานวนกระสอบอาหารสัตวมากกวา 1,551,213 ตอป ควรตัดสินใจลงทุนซ้ือเครื่องนับกระสอบอาหารสัตวเพราะ
ตนทุนแปรผัน (Variable Cost: VC) อยูที่ 0.02 ซึ่งนอยกวาคนตรวจนับซึ่งมีตนทุนแปรผันที่ 0.142 ดังนั้นจึงเลือกเครื่องนับ
กระสอบอาหารสัตว 

 
คําสําคัญ : เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว, อัตราผลตอบแทนจาการลงทุน, การวิเคราะหจุดคุมทุน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to assess the value of an Animal Food Sack Counting Machine by 

using the result Company estimate cost to analyze the capital investment decisions. The result was found 
that; the Return on Investment (ROI) was at 70 percent of an Animal Food Sack Counting Machine. It was 
higher than the Return on Investment.  

Break-even Analysis was considered to find 2 suitable variables consisted of Fixed Cost (FC) and 
Total Cost (TC). The result found that if the Company needs to count an Animal Food Sack more than 
1,551,213 per year. They should make a decision on an Animal Food Sack Counting Machine Investment 
because of a Variable Cost (VC) was at 0.02. It was less than the labor which has a Variable Cost (VC) at 
0.142. Therefore, the Company should make a decision on Animal Food Sack Counting Machine 
Investment.  

 
Keywords : Animal Food Sack Counting Machine, Return on Investment, Break-even Point 
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1. บทนํา 
 จุดเปลี่ยนประเทศไทยสูชีพจรอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งภาคผลิต
และบริการใหเติบโต ดวยนวัตกรรมเนนการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการผลิตมาผนวกเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 
ในกระบวนการทํางานทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
และทองเที่ยว กลุมผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนใน 
ทองถิ่น ซึ่งมีสวนสําคัญมากตอการเสริมสรางความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ [1] โรงงานผลิตอาหารสัตวโดยภาพรวม
ของประเทศไทยมี 9 เขต โดยในป 2560 มีจํานวน 709 แหง 
และที่ผานการรับรอง GMP, HACCP มีจํานวน 441 แหง [2] 
และในแตละแหงก็มีการลงทุนในเรื่องของเคร่ืองมือและระบบ
ตาง ๆ ดวยมูลคาที่สูง ซึ่งการลงทุนในเรื่องเครื่องจักรก็ถือไดวา
เปนตนทุนที่สูงมาก ถาหากทางโรงงานสามารถพัฒนาและสราง
เครื่องจักรไดนับวาเปนการลดตนทุนที่มีประสิทธิภาพอยางมาก 
จากเหตุผลดังกลาวทางผู วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะทําการ
วิเคราะหประเมินเพื่อตัดสินใจลงทุนเครื่องนับจํานวนกระสอบ
อาหารสัตว กรณีศึกษาบริษัทอาหารสัตวแหงหน่ึงที่มีการผลิต
อาหารตอวันจํานวน 7 ชนิดไดแกอาหารสุกร, อาหารไก, อาหาร
เปดไข, อาหารโค, อาหารปลา, อาหารจิ้งหรีด, อาหารสัตวเลี้ยง 
[3] มีระบบการลําเลียงอาหารโดยใชคนตรวจสอบคอยกดเครื่อง
นับมีความผิดพลาดในการนับเกิดความเสียหายใหกับบริษัท จึง
ไดมีการพัฒนาเครื่องจักรเดิมที่มีอยูแลว โดยมีการทดลองใช
เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว ที่มีประสิทธิภาพในการนับ
มีความเร็วและความแมนยําสูงแตอุปกรณในการนับตองมีการ
ลงทุน จึงนํามาคํานวณทางเศรษฐศาสตรการวิเคราะหประเมิน
ความคุมคาในการตัดสินใจลงทุน 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเพื่อประเมินความคุมคาของ 
เคร่ืองนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว โดยนําผลการประเมิน
ตนทุนคาใชจายของบริษัทมาใชประกอบกับการวิเคราะห
ประเมินความคุมคาในการตัดสินใจลงทุน 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินความคุมคาของเครื่องนับจํานวนกระสอบ
อาหารสัตว  
 2. เพื่อวิเคราะหจุดคุมทุนเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหาร
สัตว   

3. ขอบเขต 
 1. เชิงพื้นที่เปนกรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารสัตว จังหวัด
ราชบุรี 
 2. วิเคราะหประเมินความคุมคาในการตัดสินใจลงทุนดวย

เครื่องมือ การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และ 

การวิเคราะหจุดคุมทุน (BP) 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 เริ่มจากการดําเนินการเก็บขอมูลในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการวิเคราะหประเมินเพื่อตัดสินใจลงทุนเครื่องนับจํานวน
กระสอบอาหารสัตวทั้งหมดเพื่อนํามาใชในการคํานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนตอการลงทุนและการวิเคราะหจุดคุมทุน ในสวนของ
กรณีศึกษากรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารสัตว จังหวัดราชบุรี 
การประเมินผลเริ่มจากการคํานวณคาใชจายในการทํางาน 
จุดคุมทุนและระยะเวลาคืนทุน ยกตัวอยางกรณีศึกษาเครื่องนับ
จํานวนกระสอบอาหารสัตวมีคาเฉลี่ยของการใชพลังงานไฟฟา 
((0.56 หนวย/วัน (กําลังไฟฟา (วัตต ) x จํานวนเครื่องใชไฟฟา) 
÷ 1000) x จํานวนชั่วโมงที่ใชใน 1 วัน = 0.56 หนวยตอวัน     
(ยูนิต) (เดือนละ 14 หนวย) 15 หนวยแรก ราคาตอหนวยคือ 
1.86 ใชไป 14 หนวย เทากับคาใชพลังงานไฟฟา 26.04 บาทตอ
วัน [4] มีคาใชจายเริ่มตนการสรางเคร่ืองนับจํานวนกระสอบ
อาหารสัตว 13,110 บาทตอเครื่อง มูลคาซากของเครื่อง (S) เมื่อ
สิ้นสุดปเหลือ 5% ของราคาเครื่อง [5] และอัตราดอกเบี้ย (i) มี
ระยะเวลาเทากับ 1 ป กําหนดใหคาอัตราแรงงานวันละ 310 
บาท/คน/ วัน [6]  จํานวนคนทํางาน 4 คนทํางาน 30 วัน         
คาบํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของเครื่องเฉลี่ยเดือนละ 
237.5บาท จากหลักการดังกลาวสามารถหาคาใชจายในการ
สรางเครื่อง การวิเคราะหจุดคุมทุน และระยะการคืนทุน 

 

5. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาหลักการและทฤษฎีที่ใชในการศึกษาสามารถ

นําไปใชในการประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตรกรณีศึกษาเรื่อง
เค ร่ือ งนับจํ านวนกระสอบอาหารสัตว ตนทุนที่ เกี่ย วของ 
ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรงเทากับ 2,850 บาทตอ1 เครื่อง 
คาแรงงานทางตรง เทากับ 4,370 บาทตอ1 เครื่อง คาใชจายใน
การผลิต 5,890 บาทตอ1 เครื่อง แตเนื่องจากกรณีศึกษาบริษัท
อาหารสัตวแหงหน่ึง มีการผลิตอาหารตอวันจํานวน 7 ชนิดจึงมี
เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว 7 เครื่องตนทุนรวมเทากับ
91,770 บาท ซ่ึงตนทุนที่ เกี่ยวของ ประกอบดวย วัตถุดิบ
ทางตรงเทากับ 19,950บาท คาแรงงานทางตรงเทากับ 30,590 
บาท คาใชจายในการผลิต 41,230 บาท ดังภาพที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 1 สัดสวนของตนทุนรวมเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหาร
สัตว 7 เคร่ือง 
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 ในการวิเคราะหผลตอบแทนเครื่องนับจํานวนกระสอบ
อาหารสัตว ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน และ
อัตรากําไรสุทธิ มีรายละเอียด ดังนี้  
 

อัตราผลตอบแทน (ROI) = 
รายรับ ตนทุน

เงินลงทุน
 x 100 

 

โดย       

รายรับ คือ  การลดจํานวนคนในการตรวจนับจํานวน 

คาแรง310บาทxจํานวนวันทํางาน25วันxจํานวนเดือน12เดือน
x7 คน = 651,000 บาท 

ตนทุน คือ ตนทุนการสรางเครื่องนับจํานวนอาหารสัตว  = 
91,770 บาท 

เงินลงทุน คือ  ตนทุนซื้อเครื่องนับกระสอบอาหารสัตว= 91,770 
บาท  
แทนคา 

 

(ROI) =
, ,

,
 x100 

 

(ROI) = 709% 
 

คา ROI ที่คํานวณได รอยละ 709 ของเครื่องนับจํานวน
กระสอบอาหารสัตว สูงกวาผลตอบแทนที่ทางบริษัท ตองการ 

การวิเคราะห จุดคุมทุนจะเปนการพิจารณาหาคาตัวแปรที่
เหมาะสมสําหรับทั้ง 2 ทางเลือก คาใชจายคงที่ (Fixed Cost: 
FC) จุดตัดของ (Total Cost :TC) ของทั้ง 2 ทางเลือก ขั้นตอน
ในการพิจารณาจุดคุมทุน [7] 

5.1 กําหนดตัวแปรและหนวยของปริมาณ 
1. ใช AW ในการวิเคราะห เพื่อหาคาใชจายรวมของแตละ

ทางเลือกในรูปแบบฟงกชั่นของตัวแปร 
2. ต้ังสมการของคาใชจายของทั้ง 2 ทางเลือกและหา

จุดคุมทุน 
3. ถาระดับตัวแปรตํ่ากวาคาจุดคุมทุนใหเลือกทางเลือกที่มี

คาใชจายแปรผันสูงกวา แตถาปริมาณมีคามากกวาคาจุดคุมทุน
ใหเลือกทางเลือกที่มีคาใชจายแปรผันต่ํากวาทางเลือกของ
การศึกษาคร้ังนี้คือเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตวและคน
ตรวจนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว 

โดยเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตวมีคาใชจายเริ่มตน
91,770 บาท มูลคาซาก 4,588.5 บาท และคาดวาจะใชได 5 ป 
ใชคนดูแล 1 คน โดยมีคาใชจาย 39 บาทตอช่ัวโมง นับจํานวน
กระสอบอาหารสัตวที่คาดวาจะได1920 กระสอบตอชั่วโมง คา
บํารุงรักษาตอปคาดวาจะเปน 2,850 บาท 

คนตรวจนับจํานวนกระสอบอาหารสัตวมีคาใชจายเริ่มตน 
คาตอบแทน 651,000 บาทตอปที่คาดวาจะได1920 กระสอบ
ตอชั่วโมง  

1. ที่ปริมาณการนับจํานวนกระสอบอาหารสัตวเทาใดจึงจะ
เหมาะที่จะซื้อเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว 

2. ถาตองการใหนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว 5,345,280 
กระสอบควรเลือกเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตวหรือคน
ตรวจนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว 

ให x แทนจํานวนนับตอป 
เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว คาใชจายแปรผันตอป 
 

รายป =
39 บาทตอช่ัวโมง  (  นับตอป)

1920 กระสอบตอช่ัวโมง
 

 

         = 0.02 X 
 

VC อยูในรูปมูลคาตอป หาคา AW 
 

 (A/P, i%, n) คือ capital recovery factor = ( )
( )   

          =5.0006 
 

(A/F, i%, n)) คือ Sinking fund factor =
( )    

         =0.0006 

แทนคา 
 
AWเครื่อง=-91,770(A/P,5%,5)+4,588.5(A/F,5%,5)-2,850-0.02 X 

 =-91,770(5.0006) +4,588.5(0.0006) -2,850-0.02 X 
 =-461752.3089 -0.02 X 
 
คาใชจายแปรผันตอปและ AW ของคนตรวจนับจํานวนกระสอบ
อาหารสัตว 
 

รายปี =
273 บาทต่อชวัโมง  ( นบัปี)

1920 กระสอบตอ่ชวัโมง
 

 
   =0.142X 
 
 AWคน =-651,000 -0.142X 
 

3. ต้ังสมการความสัมพันธของคาใชจายและแกสมการหาคา
X, คาจุดคุมทุนตอป 

 
                     AWคน = AWเครื่อง 
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 -651,000 -0.142X=-461,752 -0.02X 
 
         X=1,551,213 ตอป 
 

4. คาดวานับ จํานวนกระสอบอาหารสัตว มากกว า 
1,551,213 ตอป ซื้อเครื่องนับกระสอบเพราะคาความชันมีคา 
VC มีคา 0.02 นอยกวาคนตรวจนับซึ่งมีคาความชัน VC=0.142 
เลือกเคร่ืองนับกระสอบอาหารสัตว เพราะ 5,345,280>1,551,213 
 

 (A/P, i%, n) คือ capital recovery factor = ( )
( )   

          =5.0006 

 

(A/F, i%, n)) คือ Sinking fund factor =
( )    

 
         =0.0006 

 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว 
ที่มา : จินตศักด์ิ กาญจนอโนทัย, ณัฐพล ดวงแกว, ปฐวี เปลี่ยน
วงค, ประกิต คําขัน และเอกพันธ เสือเฒา 
 

6. อภิปรายผล 
จากการศึกษางานวิจัยมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย

ผลไดดังน้ีการเปรียบเทียบตนทุนจากเครื่องนับจํานวนกระสอบ
อาหารสัตว ประกอบดวยวัสดุทางตรง คาแรงทางตรง และ
คาใชจายในการผลิต ในการศึกษาพบวา คาใชจายในการผลิต
เครื่องนับกระสอบมีสัดสวนในการผลิตมากที่สุด รอยละ 44.9 
ผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนที่ทางบริษัทตองการ สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ธานินทร ไชยเยชน (2558) [8]   ไดวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑของที่ระลึกกลุมทอผาไหมบาน
หนองตาไก จังหวัดบรุีรัมย พบวาตนทุนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
ของที่ ระลึกจากผ าไหม ป ระกอบดวย  วัตถุดิ บท างต รง 
คาแรง งานและค าใช จายในการผ ลิตและ  ในดาน อัต รา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) ทั้ งในกรณีรวมตนทุน
คาแรงงานทางตรง และกรณีไมรวมตนทุน คาแรงงานทางตรง
เทากับ รอยละ 5.19 และ 35.40 ตามลําดับ หมายความวา จาก
เงินลงทุนในผลิตภัณฑของ ที่ระลึกกลุมทอ ผาไหมบานหนองตา
ไก 100 บาท กอใหเกิดผลตอบแทนจากเงิน ลงทุนเทากับ 5.19 
และ 35.40 บาท ตามลําดับ โดยคา ROI ที่ ไดยิ่งสูงยิ่งดี แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของกลุม และการหาจุดคุมทุน
สอดคลองกับKachru et al. (1996) [9]  ซึ่งวิเคราะหจุดคุมทุน
ของการห่ันกลวยดิบดวยเครื่องห่ันที่ออกแบบซึ่งมีความสามารถ
ในการทางาน 60.66 กิโลกรัมกลวยดิบตอช่ัวโมง โดยใชขอมูล
ระยะเวลาการทางาน 8 ชั่วโมงตอวันและ 200 วันตอป กลวย
ดิบราคา 8 รูปอินเดียตอกิโลกรัม กลวยทอดที่ห่ันดวยวิธีการ
ดั้งเดิมจาหนายราคา 40 รูปอินเดียตอกิโลกรัม สวนกลวยทอดที่
ไดจากการห่ันดวยเครื่องห่ันราคา 45 รูปอินเดียตอกิโลกรัม
เนื่องจากมีคุณภาพสูงกวา แรงงานที่ ใชในกระบวนการผลิต
ประกอบดวยแรงงานมีทักษะ 1 คน และแรงงานไรทักษะ 1 คน 
ซึ่งมีคาจางวันละ 35 และ 20 รูปอินเดีย ตามลําดับ พบวา 
จุดคุมทุนในการห่ันกลวยดิบ คือ 767 กิโลกรัมตอป และ
ระยะเวลาในการคืนทุนเพื่อลงทุนซ้ือเครื่องห่ันกลวยดิบมีคา 15 
วัน 
 
7. บทสรุป 

การหาคาใชจายทั้งหมดในการใชอุปกรณหรือเคร่ืองจักรกล
ใด ๆ เปนเรื่องที่ละเอียดออนและซับซอนตองอาศัยการจด
บันทึกขอมูลตาง ๆ มากมายประกอบกับขอมูลสมรรถนะในการ
ทํางานของอุปกรณหรือเครื่องจักรกลนั้น ๆ ดังเชนในกรณีศึกษา
เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว เม่ือพิจารณาตนทุนและ
ผลตอบแทน ที่มีคาผลตอบแทนสูงกวาที่บริษัทตองการ และ
จุดคุมทุนจะเปนการพิจารณาหาคาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับทั้ง 
2 ทางเลือก คาใชจายคงที่ (Fixed Cost: FC) จุดตัดของ (Total 
Cost :TC) ของทั้ง 2 ทางเลือกของการศึกษาครั้งน้ีคือเครื่องนับ
จํานวนกระสอบอาหารสัตวและคนตรวจนับจํานวนกระสอบ
อาหารสัตว ผลการศึกษาพบวา ถาบริษัทตองการนับจํานวน
กระสอบอาหารสัตวมากกวา 1,551,213 ตอป ควรตัดสินใจ
ลงทุนซื้อเครื่องนับกระสอบเพราะคาความชัน VC มีคา 0.02 
นอยกวาคนตรวจนับซ่ึงมีคาความชัน VC=0.142 เลือกเครื่องนับ
กระสอบอาหารสัตว 

 



 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาต ิคร้ังที ่5 (ITECH CON 2019) 

181 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
คุณูปการจากบทความฉบับน้ี ขอมอบใหคณาจารยทุกทาน

ที่ประสิทธ์ิประสาทความรูใหแกผูเขียน ขอขอบคุณเจาของ
ผลงานทุกทานที่ผูเขียนใชอางอิงในการเขียนบทความฉบับนี้ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมการปองกันอันตราย                      
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ จังหวัดราชบุรี กลุมตัวอย างคือ
เกษตรกร 100 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยไดรับการตอบกลับ คิดเปนรอยละ 99 วิเคราะหขอมูล โดยใช
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันและอีตาร ผลการวิจัย
พบวาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยรวมอยูในระดับดี (= 2.68,                                 
SD. = 0.173) และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก ระดับ
ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อายุ เพศ และระดับการศึกษา (p-value = 0.05) 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช, สารเคมีกําจัดศัตรูพืช, เกษตรกร 

 

Abstract 
This objective of this cross-sectional descriptive study was to study the knowledge level and 

pesticide hazards prevention behavior among agriculture of Bannongphai Health Promoting Hospital, 
Ratchaburi Province. The 99 samples were selected by purposive sampling. Collected data by using 
questionnaire. Altogether, 99 (99%) of the samples responded. the data were analyzed for frequency, 
percentage, means, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Eta Coefficient. 
The results revealed the mean score of the pesticide hazards prevention Behavior at a high level. Factors 
including knowledge, age, gender and level of education associated with pesticide hazards prevention 
behavior knowledge level of Bannongphai Health Promoting Hospital, Ratchaburi Province. (p-value = 
0.05). 

 
Keywords : Pesticide Hazards Prevention Behavior, Pesticides, agriculture 
 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาต ิคร้ังที ่5 (ITECH CON 2019) 

183 

 

1. บทนํา 
 อาชีพ เกษตรกรรมถือเปนอาชีพหลักของประเทศไทย          
โดยประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรมากถึง 138 ลานไร หรือคิดเปน
รอยละ 43 ของพื้นที่ทั้ งหมด

5
 รูปแบบการทําเกษตรกรรม                

ในประเทศไทยมีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรจํานวนมาก
โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงถือเปนปญหาสําคัญ 
เนื่องจากมีแนวโนมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทุกป                
โดยในปพ.ศ. 2555 พบวา มีการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
6,972 ตัน คิดเปนมูลคา 3,883 ลานบาท และในป พ.ศ. 2561 
มีการนําเขาสารเคมีเพิ่มขึ้นถึง 21,004 ตัน คิดเปนมูลคา 6,935 
ล านบาท  แล ะหากไม มีกา รควบคุ มและจั ดการอยา งมี
ประสิทธิภาพจะสงผลกระทบหลายดาน ไดแก การมีสารเคมี
ตกคางในผักและผลไมที่สงผลกระทบตอผูบ ริโภค การสงออก
สินค า เกษตรและอาหาร ส งผลกระท บต อสิ่ ง แวดล อม                               
ในระยะยาว และผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร (Office of 
Agricultural Economics, 2019)6 
 อําเภอจอมบึง เปนพื้นที่ที่ มีการทําการเกษตรดานพืช                     
มากที่สุดในจังหวัดราชบุรี ประกอบดวยพืชเศรษฐกิจ เชน ขาว 
มันสําปะหลัง สับปะรด และออยโรงงาน คิดเปน 216,695 ไร 
(Ratchaburi Provincial Agricultural Extension Office, 
2019)

9 
จากรายงานการตรวจคัดกรองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ตกคางในเลือดของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ใน
ป พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรเขารับการคัดกรอง 100 ราย พบวา      
ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในเลือดของ
เกษตรกรทั้งหมดอยูในระดับไมปกติ โดยจัดอยูในระดับปลอดภัย 
27 ราย ระดับเสี่ยงจํานวน 58 ราย และอยูในระดับไมปลอดภัย
จํานวน 15 ราย ในป พ.ศ.2562 พบวาผลการตรวจคัดกรอง
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในเลือดของเกษตรกรทั้งหมด                    
อยูในระดับไมปกติเชนกัน โดยจัดอยูในระดับปลอดภัย 15 ราย 
อยูในระดับเสี่ยง 50 ราย และอยูในระดับไมปลอดภัย 35 ราย 
แสดงใหเห็นวาในชวงระยะเวลาเพียง 1 ป มีเกษตรกรที่มีผล      
การตรวจสารเคมีตกคางในเลือดอยูในระดับไมปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ถึง 20 ราย และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอีกในอนาคตหากเกษตรกร               
ยังไมปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชและการปองกันตนเอง                  
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองและเหมาะสม 
 จากสถานการณขางตน จะเห็นไดวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนั้น
มีความอันตรายอยางรายแรงและเกษตรกรมีความเสี่ยงจาก                   
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลหนองไผ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยผล                    
จากการศึกษานี้สามารถเปนแนวทางในการป รับ เป ล่ียน
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรใหมี                      

ความปลอดภัย และเปนประโยชนตอการพัฒนาใหเกษตรกร                     
มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถผลิตสินคาการเกษตรที่มีคุณภาพได
อยางยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความรู เกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัย ไดแก เกษตรกรที่ ข้ึนทะเบียนในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 100 คน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัย 
คณะผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเครซี่และมอรแกน
และสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี  

1. เปนเกษตรกรที่ใชและมีการรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
รอบ 1 ปที่ผานมา    

2. เปนผูที่มีอายุ 20 ปข้ึนไป และสมัครใจเขารวมการศึกษา  
3. มี ความสามารถอ านหนังสื อออก เขี ยนได  และ                           

มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 
ดําเนินการสุมตัวอยาง รวมมีกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 คน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการ วิจัยเ ชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional descriptive research) เก็บรวบรวมขอมูล
ในเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

5. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามที่

คณะผูวิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามระดับความรูและพฤติกรรม                    
การปองกันตนเองของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของ สํา นักโ รคจากการประกอบอาชีพ และ ส่ิงแวดลอม                         
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กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Department of 
Disease Control, 2019)4 และทบทวนเอกสารและงานวิจัย                    
ที่เก่ียวของ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ขอคําถามมีลักษณะเติมคําตอบและเลือกตอบ จํานวน                   
6 ขอ 

สวนที่ 2 ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร โดยประยุกตโดยประยุกตจากแนวทางการ
ประเมินผลตามเกณฑของบลูม (Bloom, 1971)

1
 โดยจัดระดับ

ความรูตามเกณฑและแปลผล 3 ระดับ คือระดับความรูเกี่ยวกับ
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อยูในระดับ สูง                     
ปานกลาง และตํ่า ขอคําถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร จํานวน 12 ขอ เปนแบบมาตรวัดประมาณ
คา (Rating scale) 3 ระดับ คือมีพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา  

แบบสอบถามฉบับนี้ไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคา IOC เทากับ 1.00 จากนั้น
ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยทดลองใช กับกลุมเกษตรกรที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง (try-out) ที่ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 30 ราย  วิเคราะหหาคา สัมประสิท ธ์ิแอลฟาของ         
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.896     
จึงนําแบบสอบถามน้ีไปใชกับกลุมตัวอยางจริงได 

 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดรับความอนุเคราะห
จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมบึงและผู อํานวยการ
โรงพยาบาลส ง เสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ  อํา เภอ                           
จอมบึง จังหวัดราชบุรี  และขอมูลนี้จะถูกเก็บเปนความลับ                   
โดยคณะผูวิจัยจะนํามาวิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวมเทาน้ัน 
 

7. การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
window version 20  โดยนําเสนอขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ
เกษตรกร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  
ได แก  การแจกแจงความถี่  (frequency), รอยละ 
(Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

 วิ เ ค ร าะ ห ค ว ามสั มพั น ธ ร ะ ห ว า งป จ จั ยส ว นบุ ค ค ล                   
ขอ ง เ ก ษตร กร  โดย ใช สถิติ ค า สั มป ร ะสิท ธ์ิสห สัมพันธ                       
เพียร สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  และ ส ถิ ติ สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส หสั ม พั น ธ อี ต า ร               
(Eta Coefficient) 
 
8. ผลการวิจัย 
8.1 ปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.7 อายุ 50-59 
ป รอยละ 29.3 โดยมีอายุเฉล่ีย 54.69 ป สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 12.954 ป  สวนใหญมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา รอยละ 63.7 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 81.8 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 
54.5 และมีระยะเวลาที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเฉล่ีย เทากับ 
10.97 ป มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.725 ป  
8.2 ระดับความรูเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากการใช 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูอยูในระดับดี รอยละ 
91.08 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 4.95 และอยูใน
ระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 1.98 ตามลําดับ 
8.3 พฤติกรรมปองกันปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
กําจัดศัตรูพืช 

กลุ ม ตั วอ ย า ง มี พ ฤ ติ กร รมป อง กั นป อ งกั น อันต ร า ย                      
จากการใชส าร เคมี กํา จัด ศัตรูพืช โดย รวมอ ยู ในระดับ ดี                  
( = 2.89 , SD. = 0.31) โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน พบวา 
พฤติกรรมกอนฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ( = 2.74 ,                       
SD. = 0.28) พฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช                         
( = 2.97 ,  SD. = 0.33)  และพฤติกรรมหลังฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ( = 2.96 , SD. = 0.34) อยูในระดับดี 
8.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก 
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

ปจจัยที่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอันตราย                       
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ                   
อําเภอจอมบึ ง จั งหวัดราชบุรี  อย า งมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ 
ประกอบดวย อายุ (r = - 0.291, p-value = 0.003) เพศ                               
(r = 0,233, p-value = 0.021) ระดับการศึกษา (r = 0.404,                      
p-value = 0.001) และระดับความรู (r = 1.671, p-value                            
= 0.001) (ตาราง 1 และตาราง 2) 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิเพียรสันระหวางปจจัย
สวนบุคคล ไดแก อายุ รายได ระยะเวลาที่ใชสารเคมี และระดับ
ความรู กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

 
ตัวแปร 

พฤติกรรมการปองกันอันตราย 
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

r p-value 
อายุ     - 0.291* 0.003 
รายได     0.092 0.363 
ระยะเวลาใชสารเคมี - 0.116 0.252 
ระดบัความรู     0.344** < 0.001 
p-value < 0.05 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิอีตารระหวางปจจัย
สวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส กับ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 
ตัวแปร 

พฤติกรรมการปองกันอันตราย 
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

r p-value 
เพศ 0.233* 0.021 
ระดบัการศึกษา 0.404* 0.001 
สถานภาพสมรส 0.032 0.953 
p-value < 0.05 
 

9. อภิปรายผลการวิจัย 
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ของเกษตรกร โดยรวมอยูในระดับสูง ( = 2.89 , SD. = 0.31) 
อธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีประสบการณในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และไดรับความรูและคําแนะนําจากเจาหนาที่เปน
ประจํา จึงมีความรูและประสบการณในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช จึงทําใหกลุมตัวอยางเกิดการเรียนรู และมีทักษะในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของพิมพลดา 
ภิรมยจิตร และสุชาดา ภัยหลีกลี้ (P. Pimlada and P. 
Suchada, 2014)8   
    อายุ สอดคลองกับการศึกษาของจิตติพัฒน สืบสิมมา ทัศนีย 
ศิลาวรรณ และณิชชาภัทร ขันสาคร        
(S. Chittiphat, S. Tassanee, and K. Nitchaphat, 2017)10  
    เพศ สอดคลองกับการศึกษาของ วิชชาดา สิมลา และ                     
ต้ัม บุญรอด (B. Tum and S. Witchada, 2011)2 

    ระดับ การศึกษา สอดคลอง กับการศึกษาของ กนกอร                      
พรมชาติ (P. Kanokorn, 2012)7  
    ระดับความรู สอดคลองกับการศึกษาของบัวทิพย แดงเขียน                   
และคณะ (D. Buatip, R. Pimpun, S. Assawadaj and                                 

S. Monthathip, 2016)3 และณัฐธญา วิไลวรรณ (W. Nataya, 
2016)11  
 

10. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. การมีระดับความรูและพฤติกรรมในระดับสูง อาจจะ
ไมรับประกันวาเกษตรกรจะรอดพนจากอันตรายของ
สารเคมี ดังนั้น จึงควรรวมหาแนวทางในการลดการใช
สารเคมีในการเกษตรโดยบูรณาการรวมกับหนวยงาน                    
ในชุมชน เพื่อสรางความเขา ใจและความตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมกันในชุมชน  
    2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการปองกันอันตรายจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยการสงเสริมให
เกษตรกรปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาใชสารชีวภาพทดแทน
การใชสารเคมี เพ่ือใหเกษตรกรมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สามารถ
ผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและเปนการแกปญหาอยาง
ย่ังยืน   
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ความสัมพันธของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับมลสารทางอากาศ 
หลังภาวะวิกฤตการฟุงกระจายฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดราชบุรี  

The relationship of PM2.5 with other air pollutants after the 
Distributed PM2.5 crisis in Ratchaburi province 
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บทคัดยอ 

เนื่องจากขอจํากัดของการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะสถานีตรวจวัดที่มีไมเพียงพอในการตรวจวัดและการ
ประเมินสถานการณมลพิษ จึงไดศึกษาถึงการนําความเขมขนของมลพิษทางอากาศมาสรางความสัมพันธเชิงเสน ใหเปนตัว
แบบจําลองข้ึนมา และพิจารณาความสัมพันธจากคาคาสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจโดยมลพิษทางอากาศที่ตรวจวัดไดแก ฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฝุนละออง PM10 โอโซน คารบอนมอนอกไซด และไนโตรเจนไดออกไซด โดยพบวาฝุนละอองขนาด
เล็ก PM2.5 มีความสัมพันธกับฝุนละออง PM10 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจมากกวา 0.5 สามารถใชในการทํานาย
ฝุนทั้งสองชนิดได  

   
คําสําคัญ: ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5, ความสัมพันธเชิงเสน, มลพิษทางอากาศ 
 

Abstract 
The limitation of air pollutant monitoring station is not enough for monitoring and evaluating air 

pollution situation. The air pollutants concentration was built to be linear relation for a model. The 
regression value was observed and checked for validation. PM2.5, PM10, Ozone, CO and NO2 were 
monitored. The result showed that concentration of PM2.5 was related with PM10 and showed the 
Coefficient of Determination value more than 0.5 that used for concentration prediction. 
 
Keywords: PM2.5, regression, air pollutants 

 
บทนํา 

พื้นที่จังหวัดราชบุรีไดรับผลกระทบเนื่องจากปริมาณ
ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 (particles less 
than 2.5 micrometers in diameter)  ขึ้นสูงมากในชวงตนป 
2562 มีผลกระทบตอสุขภาพตอประชากรในพื้นที่เปนอยางมาก 
นอกจากน้ีในทางดานมลพิษทางอากาศนั้นยังทําใหมลสารชนิด
อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน เนื่องจากฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซ่ึงเปน
อนุภาคของแข็งมีความสามารถในการดูดซับมลพิษชนิดอ่ืน ๆ ที่
เปนกาซ หรืออนุภาคได ดัง น้ัน ฝุนหรืออนุภาคขนาด 2.5 
ไมครอน หรือที่เรียกกันวา PM2.5 เปนมลสารในอากาศที่เปน

อัตรายของสุขภาพของมนุษย มีรายงานการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศยืนยันถึงความอันตรายของฝุนขนาดเล็กน้ี จาก
รายงานของศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ 
(ภาคเหนือ)  และกรีนพีซ ที่ไดอางอิงขอมูลของ State of 
Global Air ไดระบุวาฝุนขนาดเล็ก (PM2.5) ทําใหคนไทยมีการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควรสูงถึง 37,500 ในชวงป พ.ศ.2558 [1] 
เหตุเชนน้ีเนื่องจากฝุนที่มีขนาดเล็กมากเขาสูระบบการหายใจ
สวนลึก ไมสามารถนําออกผานการหายใจได และยังสามารถซึม
ผานเขากระแสเลือดไดอีกดวย ยังสามารถที่จะใหมลสารชนิด
อ่ืนๆ  เขามาผนึกกับตัวฝุนขนาดเล็กเองไดดวย เชน แคดเมียม 
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ปรอท และรวมถึงมลสารชนิดอ่ืน ๆ ดังนั้นความอันตรายที่
เกิดขึ้น จึงไมใชเพียงแคเฉพาะตัวฝุนเทาน้ัน ยังรวมถึงมลสารที่
ผนึกติดกับฝุนชนิดนี้ นอกจากน้ีจากรายงานของ ฐิฏาพร และ
คณะ [2] ไดกลาวถึงผลกระทบของฝุนที่เกิดข้ึนจากปญหาหมอก
ควัน ทําใหเกิดโรคตาอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
ระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังอักเสบ โดยสอดคลองกับ
รายงานของ Xing Y. และคณะ [3] ที่ไดสรุปผลกระทบของ 
PM2.5 ที่เกี่ยวของกับระบบหายใจในมนุษย โดยมีผลกระทบตอ
ระบบการทํางานของปอด และจากการศึกษาถึงกลไกและทาง
ระบาดวิทยาแสดงใหเห็นถึงกลไกการเกิดขึ้นของมะเร็งจาก
ปญหาฝุน PM2.5 ดวย 

จากที่กลาวเบื้องตนถึงอันตรายของฝุน PM2.5 และ
ความเกี่ยวของกับมลสารชนิดอ่ืน ๆ โดยการดูดซับบนผิวอนุภาค 
ของฝุน PM2.5 และกลไกการเปล่ียนแปลงรูปฟอรมของ 
PM10/PM2.5 ในทางกายภาพ จึงไดมีการศึกษาเพิ่มเดิมโดย
การศึกษาคนควาจากการหาความสัมพันธของมลสารหรือมลสาร
ทางอากาศสองชนิดวามีความสัมพันธกันหรือไม จากศึกษาใน
เรื่องของการเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีของมลพิษ โดยการศึกษา
ของ R. Atkinson และ J. Arey [4] ไดทําการศึกษาสารเคมีใน
บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรในสภาวะแกส โดยพบวาสารระเหย
ทั้งจากชีวภาพ และสารอินทรียสามารถเกิดปฏิกิริยาไดมากมาย 
และไดผลิต ภัณฑ เปน จํานวนมาก จากการ ศึกษาของ S. 
Frieddeld และคณะ [5] ไดใชการวิเคราะหทางสถิติในการ
ตรวจสอบปริมาณที่เกิดขึ้นของฟอรมาลดีไฮดปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ โดยการสรางความสัมพันธระหวางโอโซนและฟอรมาลดีไฮด 
โดยใหฟอรมาลดีไฮดเปนตัวทํานายของการเกิดโอโซน และไดรับ
การอางอิงสืบตอในรายงานของ Paitoon และคณะ [6] ใน
การศึกษาความสัมพันธและสรางแบบจําลองในการทํานาย
ปริมาณฟอรมาลดีไฮดจากปฎิกิริยาเคมีของโอโซนและ 1,3-บิว
ทาไดอีน ซึ่งไดขอสรุปวาฟอรมาลดีไฮดสัมพันธกับปริมาณของ
โอโซน และไดสรางตัวแบบทํานายในรูปของฟงกชันลอการิทึม ที่
ใกลเคียงกับคาที่ตรวจวัดไดมากที่สุด นอกจากน้ีจากศึกษาของ 
F. Kramp และ E. Paulson [7] รวมถึงการศึกษาของ X. Lui 
และคณะ [8] เก่ียวกับการเกิดฟอรมาลดีไฮดจากสารอิทรียไม
อ่ิมตัว กับอนุมูลอิสระ และโอโซน แสดงใหเห็นถึงการเกิดข้ึนของ
ฟอรมาลดีไฮดผานปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดขึ้นในอากาศ แตทั้งหมดน้ี
เปนการศึกษาในหองปฏิบัติการที่มีการกําหนดสภาวะไวเฉพาะ 
แตก็เพียงพอที่จะใชในการทํานายศึกษาเบื้องตนได นอกจากน้ี
การศึกษายังพบวาเราสามารถสรางตัวแบบเพื่อสรางเปนตัว
จําลองทั้งแบบเชิงเสนและไมเปนเชิงเสนได  จากขอมูลผล
การศึกษาทั้งกลาวมา เปนการบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของมลพิษในรูปแบบตาง ๆ โดยเปนปฏิกิริยาทางเคมีเปนหลัก 
แตในทางอนุภาค หรือฝุนละอองน้ันมลพิษทางอากาศไมไดเกิด
กลไกทางเคมีโดยตรง แตเปนการที่มลสารซึ่งเปนไอระเหยดูดซับ

อยูบนพื้นผิวของอนุภาค จากเหตุน้ีทําใหมีโอกาสจะไดรับมลพิษ
นอกเหนือไปจาก PM2.5 และดวยสภาพของการเปนอนุภาคที่
แขวนลอยอยูบนอากาศทําใหอนุภาคสามารถรวมตัวหรือแตกตัว
ไดทางสมบัติกายภาพ อยางไรก็ตามการศึกษาน้ีมีจุดประสงคที่
จะแสดงถึงความสัมพันธของฝุน PM2.5 ซึ่งเปนอนุภาค ตอ
มลพิษทางอากาศชนิดอ่ืน ๆ  โดยการหารูปแบบของการ
เปล่ียนแปลงของฝุนขนาดเล็ก (PM2.5) ตอการเปล่ียนแปลงของ
มลสารที่มีการตรวจวัดโดยหนวยงานของภาครัฐ และสราง
ความสัมพันธในรูปสมการคณิตศาสตร สําหรับการสรางสมการ
ทํานายปริมาณมลสาร เพื่อแสงถึงความสัมพันธของฝุนขนาดเล็ก 
PM2.5 กับมลสารชนิดอ่ืน ๆ ในอากาศ โดยขอมูลความเขมขน
ของมลพิษที่ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษคือ ฝุนขนาดเล็ก 
PM2.5 ฝุนขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) โอโซน (O3) 
คารบ อนมอนอกไซด  (CO) ไนโตร เจน ไดออกไซด  (NO2) 
และซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) โดยใชขอมูลการตรวจวัดจาก
สถานีตรวจวัดในชวงระยะเวลาหลักจากเหตุการณวิกฤตฝุน
ละออง PM2.5 ในจังหวัดราชบุรี ชวงตนป พ.ศ.2562  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลจากสถานีตรวจวัดของ
กรมควบคุมมลพิษ (สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค 8) ซึ่งเปนสถานี
ตรวจวัดเพียงสถานีเดียวของจังหวัดราชบุรี และใชเปนตัวแทน
ของความเขมขนของมลพิษในอากาศของจังหวัด และนํามาใช
เปนขอมูลเพื่อสรางแบบจําลองความสัมพันธ โดยใชขอมูลที่เก็บ
ไดต้ังแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเปน
ชวงฤดูรอนและไมมีภาวะวิกฤตเน่ืองจากฝุนละออง 
 ทําการจัดขอมูลโดยคัดขอมูลตรวจวัดที่ ไมสมบูรณ
หรือไมมีการตรวจวัดออก นอกจากน้ียังไดตัดขอมูลความเขมขน
ของซัลเฟอรไดออกไซดออก เน่ืองจากการตรวจวัดไมมีการ
ปรากฏขอมูลเปนจํานวนมาก ดังนั้นขอมูลการตรวจวัดจะมีเพียง 
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฝุนละอองขนาด PM10 โอโซน คาร
บอมอนอกไซด และไนโตรเจนไดออกไซด นําขอมูลจัดเรียงเปนคู 
สังเกตการณเปลี่ยนแปลงเทียบกับชวงระยะเวลา และสราง
ความสัมพั นธ ในรูป ของ ตัวแบบจํ าลอง เ ชิ ง เสน  (Linear 
Regression Modelling) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร แสดง
สมการ และคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ เพื่อใชพิจารณาถึงการ
ใชไดในการพิจารณาความสัมพันธของมลสารกับฝุนละอองขนาด
เล็ก PM2.5  
 
ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเบื้องตนจากขอมูลทุติยภูม ิ
จากรูปที่ 1 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของมลสารที่
ตรวจวัดในอากาศ จากสถานีตรวจวัดสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  
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8 จังหวัดราชบุรี ในความดูแลของกรมควบคุมมลพิษ ในชวงวันที่ 
1 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2562 โดยการเปล่ียนแปลงของ
ฝุน PM2.5 นั้นจะเพิ่มขึ้นในชวงสัปดาหที่ 3 ของเดือนเมษายน 
และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในชวง เดือนพฤษภาคม โดยทาย เดือน
เมษายนจนถึงพฤษภาคมจะเปนชวงที่อากาศรอนมีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยูที่ 37-38 องศาเซลเซียส [9] สภาพอากาศทั่วไปมีความ
แปรปรวนและกําลังจะเขาสูชวงฤดูฝน การฟุงกระจายของ
มลพิษเกิดขึ้นมาก ในสวนของมลพิษทางอากาศอ่ืน ๆ จะมีการ
เปล่ียนแปลงที่คลายคลึงกับ PM2.5 แตชวงที่ปริมาณมลพิษขึ้น
สูงสุดน้ัน พบวา PM10 และ PM2.5 จะขึ้นมาในชวงเดียวกัน 
สวนมลพิษชนิดอ่ืน ๆ ชวงที่ปริมาณของมลพิษขึ้นสูงสุดจะมีการ
เหล่ือมกันออกไป สามารถบงบอกไดเบื้องตนวา ปริมาณของ 
PM2.5 ไมมีความสัมพันธกับมลพิษชนิดอ่ืน ๆ เน่ืองจากมลพิษที่
เปนกลุมกาซน้ันมีการดูดซับ  หรือเกิดการคายซับออกจาก
อนุภาคฝุนทั้ง PM10 และ PM2.5 อีกประการหนึ่งมลพิษในรูป
ของกาซมาจากแหลงกําเนิดและจากปฏิกิริยาทางเคมีในอากาศ
ไดด วย  ซึ่ งสภาพอากาศที่ รอนและความแปรปรวนของ
บรรยากาศจะสงผลอยางย่ิง สอดคลองกับการศึกษาของสมาน
ชัย[10] ที่ไดทําการตรวจวัดปริมาณของฝุนขนาดเล็กและไดให
ขอสรุปการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศน้ันมีผลตอปริมาณ
ความเขมขนของปริมาณฝุนขนาดเล็กเชนกัน 
 
ผลการศึกษาการสรางตัวแบบจําลองของมลพิษเทียบกับ 
PM2.5 

จากผลการศึกษาตามรูปที่ 1 – 4 พบวาความสัมพันธ
เชิงเสนของมลพิษในอากาศกับฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 มี
ความสัมพันธกับปริมาณของฝุนละออง PM10 โดยมีค า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจมากกวา 0.5 ซึ่งยืนยันไดวามี 
 

 
 

ความสัมพันธตอกัน สามารถนํามาใชในการทํานายฝุนทั้งสอง
ชนิดไดเมื่อรูความเขมขนของฝุนชนิดใดชนิดหนึ่ง สวนมลพิษ               
ชนิดอ่ืน ๆ มีคาสัมประสิท ธ์ิการตัดสินใจต่ํากวา0.5 แสดงถึง
ความสัมพันธของมลพิษในอากาศตอปริมาณของฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ที่ต่ํามาก 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธของฝุน PM10 กับฝุนขนาดเล็ก PM2.5 
                       

 รูปที่ 2 ความสัมพันธของโอโซน กับฝุนขนาดเล็ก PM2.5 
 

หากเปรียบเทียบจากการศึกษาของไพฑูรย และคณะ 
[11] เห็นวามีผลการศึกษาที่สอดคลองกัน แตกตางกันที่ใน
การศึกษาตามรายงานของ [11] น้ัน เปนการศึกษาในชวงที่มี

y = 0.5086x + 0.3763
R² = 0.7547
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y = 0.1405x + 15.998
R² = 0.0594
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วิกฤตของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทําใหคาสหสัมพัทธสูงขึ้น
ไปถึง 0.8 สําหรับคูความสัมพันธของฝุนละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 กับ ฝุนละออง PM10 และรวมถึงมีคาสหสัมพัทธ
ประมาณ 0.14 สําหรับคูความสัมพันธของฝุนละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 กับ  โอโซนและคารบอนมอนอกไซด แตสําหรับ
การศึกษานี้ มีคาสหสัมพัทธที่ตํ่ากวา เนื่องจากปริมาณฝุนที่วัดได
ไมไดอยูในภาวะวิกฤต ฤดูกาลในชวงดังกลาวมีผลทําใหฝุน
ละอองและมลพิษตาง ๆ ฟุงกระจายไดมากขึ้น และความกด
อากาศที่ต่ําลงในชวงฤดูรอน ทําใหมลสารในอากาศความเขมขน
ตํ่าลง  

 

รูปที่ 3 ความสัมพันธของคารบอนมอนอกไซด กับฝุนขนาดเล็ก 
PM2.5 

 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธของไนโตรเจนไดออกไซด กับฝุนขนาดเล็ก 

PM2.5 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาทั้งหมด การเปล่ียนแปลงความเขมขน
ของมลพิษทางอากาศน้ันมีปจจัยที่เกี่ยวของคือ สมบัติทางเคมี
และทางกายภาพของสาร และสภาวะอากาศที่เกิดข้ึนในชวงการ
ตรวจวัด เน่ืองจากวิกฤตฝุนละออง PM2.5 ทําใหปริมาณของฝุน
เพิ่มขึ้นอยางมาก และสงผลใหมลพิษอ่ืน ๆ สูงข้ึนตามไปในชวง
ดังกลาว ซ่ึงในทางการศึกษาน้ีเปนชวงระยะสั้น และเปนสภาวะ
ที่ไมไดเกิดโดยตลอด แตอยางไรก็ตามหลังภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
จะสงผลตอความเขมขนเดิม (Background concentration) ที่

เปล่ียนไป การศึกษาน้ีจึงไดเปรียบเทียบในชวงหลังการเกิดวิกฤต
ถึงการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของมลพิษในอากาศเทียบกับ
การวิจัยอ่ืนที่ไดศึกษาในชวงวิกฤต 

จากผลการทดสอบความสัมพันธของมลพิษทางอากาศ
กับฝุนขนาดเล็ก PM2.5 พบวาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับ
ฝุนละออง PM10 มีความสัมพันธเชิงเสนที่สามารถใชในการ
ทํานายความเขมขนของฝุนทั้งสองชนิดได แตสําหรับมลพิษชนิด
อ่ืนในรูปของกาซไดแก โอโซน (O3) คารบอนมอนอกไซด (CO) 
และไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) มีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา 
ไมเพียงพอที่จะบงบอกความสัมพันธเพื่อใชในการประมาณการ
ปริมาณของฝุน PM2.5 และปริมาณของมลพิษในอากาศที่
เกิดข้ึน ทั้งน้ีจากสมบัติโดยพื้นฐานของอนุภาคและกาซน้ัน การ
ทําปฏิกิริยาทางเคมีไมสามารถเกิดข้ึนได นอกจากการดูดหรือ
คายซับของกาซกับอนุภาคฝุน PM2.5 รวมถึงมลพิษที่เปนกาซ
นั้นมีมาจากแหลงกําเนิดและปฏิกิริยาทางเคมีของสารชนิดอ่ืน ๆ 
รวมถึงสภาพอากาศในชวงการเก็บขอมูล 

ในสวนของความสัมพันธของ PM2.5 และ PM10 ที่มี
ความสัมพันธนั้น หากอธิบายในเชิงกายภาพของอนุภาคน้ัน จะ
บงบอกได อนุภาคทั้งสองขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากการ
ชนหรือการกระทบกันระหวางอนุภาคกันเอง หรือกับสิ่งอ่ืน ทํา
ใหเกิดการแตกตัวของอนุภาคเปนขนาดที่เล็กลง หรือเกิดการกอ
ตัวใหมีขนาดอนุภาคที่ใหญขึ้น และดวยปจจัยสภาพอากาศที่มี
ผลตอการสลายตัวหรือรวมตัวของอนุภาคทําใหการเปลี่ยนแปลง
ความเขมขนของมลพิษทั้งสอง มีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน จึงแสดงถึงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงความ
เขมขนของ PM10 และ PM2.5 ไดชัดเจนกวามลพิษทางอากาศ
ในกลุมของกาซ 

อยางไรก็ตาม ควรจะมีการศึกษามลพิษของอากาศใน
รูปของกาซที่ดูดซับบนอนุภาคฝุน PM2.5 เพิ่มเติมเพื่อหา
ความสัมพันธในการเปล่ียนแปลงของมลพิษในอากาศใหชัดเจน
มากขึ้น 
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บทคัดยอ 

กระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ผูเรียนที่จะตองมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม และ
พฤติกรรมความสนใจในการเรียนของตนใหเขากับระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
พฤติกรรมความสนใจเรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกเปนศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยของนักศึกษาเรียนไมรูเรื่องจากทฤษฎีกางปลาพบวา ปจจัยอาจารย, ปจจัยเพื่อน, 
ปจจัยการพักผอนไมเพียงพอ และปจจัยการไมตั้งใจเรียนมีสาเหตุมาการจากเลนโทรศัพท การหลับในเวลาเรียน และการคุย
กันในหองเรียน ขั้นตอนที่สองการกระตุนความสนใจจากคําพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จ พบวา การ
กระตุนความสนใจเรียนจากคําคมมาโดยการสรางแรงบันดาลใจ ทําใหนักศึกษามีความตั้งใจเรียนมากขึ้น 

 

คําสําคัญ : การสอนโดยการสอดแทรกคําคม, พฤติกรรมความสนใจเรียน, นักศึกษาชั้นปที่ 1 

 
Abstract 

The learning at higher education, students who have to adapt to the new environment and the 
behavior of their interest in learning to fit with the education system in the university. The purpose of this 
research was to study behavior of interest in industrial materials of first year students of the Faculty of 
Industrial Technology. There are 2 steps. The first step is to study the causes and factors of students 
learning without knowledge. Teacher factors, friends’ factors, insufficient resting factors and unintentional 
factors were caused by playing on the phone. Sleep during school and talking in the classroom. The 
second step, stimulating interest from the words of famous and successful people, found that stimulation 
of interest from the quotes comes by inspiring. Makes students more interested in studying 

 

Keywords : Teaching including quotes, Attention behavior, 1ststudents. 
 

1. บทนํา 
 สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน เพราะเปนแหลง
บมเพาะความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในสาขา
ตางๆ หนาที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา[1] จะตองปฎิบัติมี 

4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการผลิตบัณฑิต
เปนภารกิจสําคัญที่สุด คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
คุณสมบัติตามที่สาขาวิชาชีพน้ันๆ การจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษานั้นมุงพัฒนาทางดานสติปญญาและ
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ความคิด[2] เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ และเปนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ รียนเพื่อใหผู เรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนและสามารถนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตตอไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดเปนสถาบันอุดมศึกษา
ในสวนภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย มีบทบาทสําคัญใน
การผลิตบัณฑิตและมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยในป
การศึกษา 2562 เปดสอนรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม รหัส
วิชา 55121001 ในภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาชั้นปที่ 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวยแขนงวิชา
เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหการ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร อุตสาหกรรม จํานวน 47 คน ซึ่งมีจํานวน
นักศึกษาคอนขางมากตอหองเรียน ตองมีการปรับตัวในการ
เรียน กระบวนการเรียนการสอนอาจจะมีความตางจากการ
เรียนในระดับมัธยมปลาย โดยเฉพาะพื้นฐานทางวิชาการที่
ไดรับมาจากโรงเรียนตางๆ มีความแตกตางกันมาก[3] จึง
เปนหนาที่ของผู เ รียนที่จะตองมีการป รับตัวให เขากับ
สิ่งแวดลอมใหม และพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของ
ตนใหเขากับระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 ดังนั้นผูวิจัยตองการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการ
เรียนโดยการทดลองจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรก
คําคมในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ระยะกอน ระหวาง และ
หลังการทดลอง โดยการสอดแทรกคําคมในชั้นเรียนทั้งนี้เพื่อ
เปนการเสริมสรางพฤติกรรมการเรียนที่ดีในการสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเปนแนวทางพัฒนาปรับปรุงใน
การเรียนการสอนใหดีย่ิงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความสนใจในการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรมในระยะ
กอนและหลังการสอนโดยการสอดแทรกคําคม 
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการพฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม 
ในระยะกอน ระหวาง และหลังการทดลองการสอนโดยการ
สอดแทรกคําคม 
 

3.ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3.1 ทฤษฎีกางปลา 
 ผังกางปลา(Fishbone diagram) หรือแผนผังเหตุและ
ผล (Cause-and-effect diagram) หรือแผนภาพอิชิคาวา  
(Ishikawa  diagram)  เป นผลงานของวิศวกรชาวญี่ป  ุนช่ือ
คะโอะรุอิชิ คาวา (Kaoru Ishikawa) เริ่มใชต้ังแตป  พ.ศ. 
2550  เพื่อหาทางระบุรายการสาเหตุทั้งหลายใชในการระบุ
หรือหาตนเหตุแหงปญหา สํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแหง 

ญี่ป  ุน (Japanese Industrial  Standards:  JIS)  ไดนิยาม
ความหมายของผังกางปลาน้ีวา แผนผังที่ ใชแสดงความ
สัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลายๆ สาเหตุที่เป น 
ไปไดที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาหน่ึงปญหา  วิธีการสราง 
ผังกางปลา (Fishbone diagram) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. กําหนดประโยคปญหาที่หัวปลา  
 2. ระดมสมองหาสาเหตุหรือปจจัยหลักที่สงผลตอปญหา
ที่หัวปลาโดยระบุป จจัยหลักไว ที่ก างหลักโดยสวนมาก
มักจะใชหลักการ 4M1E เปนกางหลักเน่ืองจากกล ุมปจจัย 
เหลานี้ถือเป นปจจัยนําเข า (Input) ของกระบวนการซ่ึง 
4M1E น้ีมาจาก M(Man) หมายถึง คนงานหรือพนักงาน
ปฏิบัติการ M(Machine) หมายถึง เครื่องจักรหรืออุปกรณที่
ใชในการปฎิบัติงาน M(Material) หมายถึง วัตถุดิบหรือ
อะไหล อุปกรณ  อ่ืนๆที่ ใช  ในกระบวนการ M(Method) 
หมายถึง กระบวนการทํางาน E(Environment) หมายถึง 
อากาศสถานที่ความสวางและบรรยากาศการทํางาน 
 3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุรองแลวแตกกางออกเปน   
กางรอง 
 4. ระดมสมองอยางตอเน่ืองเพื่อแตกออกเปนกางยอยๆ 
 5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ  
 3.2 วิธีการศึกษาพฤติกรรม 
 วิธีการศึกษาพฤติกรรม คือวิธีการที่ถูกนํามาใชในการ
แสวงหาความรูตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งวิชาใด ๆ ที่มี
ความเปนศาสตรจะนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการ
แสวงหาความรูทั้งสิ้น สําหรับวิธีการศึกษาพฤติกรรมความ
สนใจเรียนครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาพฤติกรรมตามลักษณะของ
พฤติกรรมที่ศึกษาการทดลอง (Experimental Method) 
เปนการศึกษาพฤติกรรมโดยมุงศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุ
และผลระหวางเหตุการณสองเหตุกรณ และเหตุการณที่เปน
เหตุ เรียกวา ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) สวน
เหตุการณที่ เปนผล เรียกวา ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) การปฏิบัติตอตัวแปรอิสระ เรียกวา การจัด
กระทํา (Treatment) การวิจัยน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรม
ความสนใจเ รียนของนักศึกษาที่ เ รียนในราย วิชาวัส ดุ
อุตสาหกรรม ในระยะกอนและหลังการสอนโดยการ
สอดแทรกคําคมในระหวางการทําการสอน  
 

4. วิธีการทดลอง 
4.1 กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาช้ันปที่ 1 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วัสดุอุตสาหกรรม จํานวน 47 คน 
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4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรตน คือ การเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคําคม 
    ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความสนใจการเรียนของ
นักศึกษาในขณะเรียน   
4.3 เครื่องมือในการวิจัย ไดจากการหาปจจัยและสาเหตุที่
นักศึกษาไมสนใจเรียนโดยการใชทฤษฎีผังกางปลา(Fish 
Bone Diagram) [4] โดยใหนักศึกษาระดมความคิดและ
นําเสนอหนาช้ันเรียน นํามาพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจเรียนโดยนําสาเหตุที่นักศึกษาไมสนใจเรียนมา
นํามาปรึกษากับผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาการเรียนรูและ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมสนใจเรียนเพื่อมาเปนแบบ
สังเกตพฤติกรรมความสนใจในขณะเรียน มีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ไดรับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(content  validity) ความเหมาะสมของขอความครอบ 
คลุมของเน้ือหา แลวนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม หลังจากนั้น
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาพิจารณา โดยปรับปรุง
ทั้งดานการปรับภาษาใหชัดเจนเขาใจงาย พิจารณารวมกับ
โครงสรางเนื้อหา เพื่อใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชเปน
แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนในหองเรียน
โดยมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  นําปรึกษาผูเ ช่ียวชาญดาน
จิตวิทยาการเรียนรู แกไขและปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียนที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

4.4 วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว มีการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest -
Posttest Design) โดยมีข้ันตอนการทดลอง ดังรูปที่ 1 
4.5 ภาพคําคมที่ใช เปนภาพที่ไดจากการสืบคนและการ
เผยแพรทางแฟนเพจของ Edu zones ซึ่งเปนของบริษทั ไอ 
เอดดูเคชั่น โซน จํากัด [5] 
 

        
(ก)                            (ข) 

       
(ค)     (ง) 

รูปที่ 2 ภาพคําคมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
 

4.6 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดกลุมนักศึกษาที่เรียน
วิชาวัสดุอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
โดยเก็บขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา โดยแบงกลุมนักศึกษาเปนสองกลุม คือ กลุม      
ผูสังเกตกับกลุมผูถูกสังเกต 
4.6 การวิเคราะหขอมูล การหาคาเฉลี่ย (Mean) และ     
คารอยละ (Percentage)  
4.7 ระยะเวลา คือ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  
 

5. ผลการทดลอง ผลการวิจัยแบงออกเปน  2 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
5.1 ผลการทดลองตอนที่ 1 หาปจจัยและสาเหตุที่นักศึกษา
ไมสนใจเรียนโดยการใชทฤษฎีผังกางปลา โดยใหนักศึกษา
ระดมความคิดและนําเสนอหนาเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ผังกางปลาหาสาเหตุการเรียนไมรูเรื่อง 

ปญ
หา

กา
ร

เร
ียน

ไม
รู

เร
ื่อง

  

ไมต้ังใจเรียน อาจารย 

เพื่อน พักผอนไมเพียงพอ 

เลนโทรศัพท 
คุยกับเพ่ือน 

วิธีสอนไมนาสนใจ 

สอนเร็วเกินไป 

ชวนคุย 

สงเสียงรบกวน 

เลนเกมส 

ดูละคร 

นําเขาสูบทเรียน 

เรียนตามแผนการสอน 

พัก 10 นาที 
(แจกแบบสังเกตใหกับผูสังเกต) 

นําเสนอคําคมและอภิปราย 

เรียนตามแผนการสอน 

สิ้นสุดเรียนตามแผนการสอน 
(เก็บแบบสังเกต) 

สังเกตพฤติกรรมความสนใจเรียน 

รวบรวมและบันทึก 
ผลการจากสังเกต 
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ขอ้ พฤติกรรมความสนใจในขณะเรียน 
ผลการประเมิน 

มี ไมมี่ 

1 มีความสนใจ จดบนัทึกคาํบรรยายเนือหา   
2 ไมพู่ดคุยกบัเพือน ระหวา่งอาจารยบ์รรยาย   
3 ไมเ่ลน่โทรศพัท ์ระหวา่งอาจารยบ์รรยาย   
4 ไมเ่ลน่และแหยเ่พือน   
5 มีการตอบคาํถาม เมืออาจารยซ์ักถาม   
6 มีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มในหอ้งเรียน   
7 ช่วยเหลือ แนะนําเพือนในการทาํกิจกรรม   

รวม   
 

รูปที่ 4 เคร่ืองมือที่ใชในงานทดลอง แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 
5.2 ผลการทดลอง ตอนที่ 2 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง 
  ระหวางการทดลอง  
 กอนทดลอง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ติดตาม 

จํานวน(คน) 30 17 19 33 30 30 

คาเฉลี่ย( x ) 5.36 5.76 5.10 5.39 5.77 5.80 

คารอยละ 76.67 82.35 72.93 77.05 82.38 82.85 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความ
สนใจเรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาช้ันปที่ 1 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเปน
ศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยของนักศึกษาเรียนไมรูเรื่องจากทฤษฎี
กางปลาพบวา ปจจัยอาจารยมีสาเหตุจากการอธิบายเร็วเกินไป 
สื่อการสอนไมนาสนใจ, ปจจัยเพื่อนมีสาเหตุจากการชวนคุย การ
สงเสียงดังรบกวน, ปจจัยการพักผอนไมเพียงพอมีสาเหตุมาจาก
การนอนดึก เลนเกมส ดูละคร และปจจัยการไมตั้งใจเรียนมี
สาเหตุมาการจากเลนโทรศัพท การหลับในเวลาเรียน และการ
คุยกันในหองเรียน ขั้นตอนที่สองคนหาวิธีการกระตุนความสนใจ
เรียนโดยการสรางแรงบันดาลใจจากคําพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง

และประสบความสําเร็จ พบวา คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 5.36, 
5.76, 5.10, 5.39, 5.77 และ 5.80 จาก 7  คิดเปนรอยละ 
76.67, 82.35, 72.93, 77.05, 82.38 และ 82.85 

 
7. ขอเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยนี้พบวา การกระตุนความสนใจเรียนจากคําคม
ของบุคคลที่มีช่ือเสียงและประสบความสําเร็จมาโดยการสราง 

 
แรงบันดาลใจใหกับผูเรียนอาจทําใหนักศึกษามีความตั้งใจเรียน
มากขึ้นหรือเกิดแรงจูงใจใผสัมฤทธ์ิในการศึกษา[6] ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย Knepp, Kristen A. Frey พบวาอาจารยรวมถึงการ
นําเสนอการบรรยายที่นาดึงดูด รวบรวมขอมูลจากนักเรียนใน
การพัฒนาพฤติกรรมในหองเรียนและทําความคุนเคย [7] การ
สรางพฤติกรรมใหกับบุคลากรแลวสงที่สําคัญยิ่งคือการธํารง
รักษาพฤติกรรมใหคงอยูถาวรหรือนานที่สุด ซึ่งคงตองอาศัย
หลักการเสริมแรงในทางบวกเปนหลัก 
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and Faculty Incivility in Higher Education” Journal 
of Effective Teaching, vol 12, no.1, p33-46 2012. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยพัฒนาตํารับผลิตภัณฑเจลทาผิวกายจากสารสกัดวานหางจระเข มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ

เจลทาผิวกายวานหางจระเข และออกแบบบรรจุภัณฑเจลทาผิวกายวานหางจระเข กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาและบุคลากร 
เพศหญิง ที่ศูนยการเรียนรูในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง จํานวนทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบประเมินดานการตลาด วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอขอมูลเปนคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคาเฉล่ียของประชากรต้ังแต 3 กลุมขึ้นไป โดยใชสถิติ one-way ANOVA ผลการวิจัย การ
สกัดสารอยางงายวุนวานหางจระเข โดยหมักดวยระยะเวลา 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือนตามลําดับ พบวาสารสกัดที่หมัก
ดวยระยะเวลา 2 เดือนและ 3 เดือน มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม คือ เนื้อวุนวานหางจระเขฟู อ่ิมน้ํา ใส และมีความ
หนืดมากขึ้น ไมมีความเหม็นหืน ไมมีฟองอากาศ มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดเทากับ 5.00 คะแนน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใช
สูตรหมักที่ 2 เน่ืองจากความเหมาะสมดานเวลา จากนั้นนําเอาสารสกัดที่หมักดวยระยะเวลา 2 เดือน มาผลิตเจลทาผิวที่ความ
เขมขน 70%, 80% และ 90% พบวาอาสาสมัครมีความพึงพอใจตอตํารับเจลทาผิวทั้ง 3 สูตรอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ตํารับในแตละสูตร พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ เม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจ พบวาสูตรที่ 3 สารสกัดวานหาง
จระเขที่ความเขมขน 90% มีคะแนนมากที่สุด (8.52+1.55 คะแนน) ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกสูตรตํารับที่ 3 มาทําการทดลองทาผิว
ในอาสาสมัคร เปนระยะเวลา 4 สัปดาห พบวาความพึงพอใจโดยรวมหลังการใชผลิตภัณฑอยูในระดับมาก (7.64±1.71) โดยมี
คะแนนรายดานดังนี้ ดานเน้ือเจล (8.29±1.20) ดานสี (7.93±1.73) ดานการยอมรับผลิตภัณฑ (7.93±1.73) ดานความชุมชื้น 
(7.79±1.63) ดานความนุมลื่น (7.71±1.38) ดานการซึมซาบเขาสูผิว (7.43±1.56) อยูในระดับมาก และความพึงพอใจดาน
กล่ิน (6.43±2.74) อยูในระดับปานกลาง  จากน้ันทําการออกแบบบรรจุภัณฑเจลทาผิววานหางจระเข จํานวน 3 แบบ แลวทํา
การประเมินดานการตลาด พบวาบรรจุภัณฑแบบที่ 1 มีคะแนนสูงกวาบรรจุภัณฑแบบที่ 2 และแบบที่ 3 ในทุกดาน โดยดาน
ความสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ (9.18±1.20) ดานภาพประกอบ (9.08±1.40) และดานการจัดองคประกอบของ
กราฟก (8.95±1.43) มีคะแนนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

คําสําคัญ : วานหางจระเข, ผลิตภัณฑเจลทาผิว, บรรจุภัณฑ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to develop aloe vera body gel formulation from Aloe 

barbadensis Mill extract and to design aloe vera body gel packaging. The sample of this research was 40 
female students and personnel at the Education Learning Center of Muban Chombueng Rajabhat 
University. The research instruments were the satisfaction questionnaire and marketing scale. Data were 
analyzed by using software package and presented through mean and standard deviation. One-way 
ANOVA was used to compare the differences between the means of three or more independent groups. 
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The simple extraction of Aloe barbadensis Mill was conducted with 1, 2, and 3 month fermentation, 
respectively. The results indicated that extracts with 2 and 3 month fermentation had suitable physical 
characteristics of full, moist, clear, and viscous aloe vera gel with no rancidity and bubbles. It gained 
highest satisfaction score of 5.00 points. Therefore, the second formulation was chose by the researcher 
because of time suitability. After that, 2 month fermentation extracts were used to produce skin gel at 
70%, 80% and 90% concentration. The results showed that the volunteers were highly satisfied with all 3 
formulations. When each formulation was compared, there were no statistically significant difference. 
When the satisfaction scores were considered, the third formulation with 90% concentration of Aloe 
barbadensis Mill extract had the highest score (8.52+1.55 points). Therefore, the third formulation was 
chose by the research for further test in the volunteers’ skin for four weeks. The results showed that 
overall satisfaction after use was at a high level (7.64±1.71). When individual aspects were considered, 
they gained scores as follows: gel texture (8.29±1.20), color (7.93±1.73), product acceptance (7.93±1.73), 
moisture (7.79±1.63), softness and smoothness (7.71±1.38), skin absorption (7.43±1.56), which were at a 
high level. The satisfaction with smell was at a moderate level (6.43±2.74). Then, three models of aloe 
vera body gel packaging were designed. Marketing evaluation was conducted later. It was found that 
Model 1 gained higher score than Model 2 and Model 3 in all aspects. Value addition (9.18±1.20), 
illustration (9.08±1.40), and graphic composition (8.95±1.43) of Model 1 gained higher scores than those of 
Model 2 and Model 3 with a statistical significance level (p<0.05).  

 
Keywords : Aloe vera, Skin gel, Packaging 
 

1. บทนํา 
 ว านหา งจ ระ เ ข  มีชื่ อท าง วิ ทย าศาสต ร ว า  Aloe 
barbadensis Mill มีชื่อพรองคือ Aloe vera จัดเปนพืช
สมุนไพรชนิดหน่ึง สวนที่นํามาใชเปนยาคือวุนจากใบ มีรายงาน
ขอมูลทางวิทยาศาสตรวาวุนในวานหางจระเขมีสารเคมีหลาย
ชนิด เชน aloe-emodin, aloesin และ aloin [1] จากการ
ทดลองทางคลินิกพบวา น้ําจากวานหางจระเขสด สามารถรักษา
แผลไฟไหมในหนูขาว กระตาย และคน เมื่อมีการทดลองฉีดสาร
สกัดจากใบวานหางจระเขในคน พบวาสามารถลดการอักเสบ
ของโรคเหงือกในระยะแรกและระยะที่สองได [2] นอกจากนี้วาน
หางจระเขยังมีการพัฒนาขึ้นเปนตํารับยาที่สามารถนํามาใชทาง
คลินิกได เชน รักษาแผลอักเสบจากรังสีบําบัด แผลไฟไหม และ
โรคกลาก เปนตน ขณะเดียวกันยั งสามารถนํามาใชเปน
สวนประกอบสําคัญในการผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริม
ความงามอ่ืนๆ เชน ครีมบํารุงผิว สบู และเจลทาผิว [3] จาก
ขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําวุนจากกาบใบวาน
หางจระเขมาพัฒนาเปนตํารับเจลทาผิว เพื่อเปนการสงเสริมการ
ใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยรูปแบบอยางงาย และเปนการเพิ่ม
คุณคาใหกับสมุนไพรไทยตอไป  
 
 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 ทําการศึกษาการเตรียมสารสกัดอยางงายจากวานหางจระเข 
แลวนํามาพัฒนาเปนตํารับเจลทาผิว และออกแบบบรรจุภัณฑ 
(Packaging) โดยใชกลุมตัวอยางเพศหญิง อายุระหวาง 18–50 
ป ที่เปนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม
บึง วิทยาเขตศูนยในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 
40 คน 
 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
การสกัดสารอยางงายจากวานหางจระเข ขั้นตอนที่ 2 การหา
ตํารับเจลทาผิววานหางจระเขและการประเมินความพึงพอใจ
หลังการใชผลิตภัณฑนาน 4 สัปดาห ข้ันตอนที่ 3 การออกแบบ
บรรจุภัณฑและการประเมินดานการตลาด  

ข้ันตอนที่ 1 การสกัดสารอยางงายจากวานหางจระเข โดยใช
สายพันธุ Aloe barbadensis Mill จากฟารมสุขสวาง อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุประมาณ 1 ป โดยใชกาบ
ใบสวนลางสุดของตน คัดเลือกเฉพาะใบที่มีสีเขียว จากน้ันนํามา
ตัดหัวตัดทาย ตั้งตรงทิ้งไว 6 ช่ัวโมงเพื่อใหยางสีเหลืองไหลออก
หมด นํามาปลอกเปลือกใชเฉพาะสวนที่เปนวุนใส ขนาด 1x1 
เซนติเมตร จํานวน 500 กรัม บรรจุลงในภาชนะโหลแกว เติม
โพร พิลีนไกลคอล 500 กรัม น้ําตมสุก 500 กรัม กวนสวนผสม
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ใหเขากันแลวปดฝา จํานวนทั้งหมด 3 ขวด ตั้งทิ้งไวดวย
ระยะเวลาที่แตกตางกัน 3 สูตร ดังน้ี สูตรที่ 1 ต้ังทิ้งไวดวย
ระยะเวลา 1 เดือน สูตรที่ 2 ต้ังทิ้งไวดวยระยะเวลา 2 เดือน 
สูตรที่ 3 ต้ังทิ้งไวดวยระยะเวลา 3 เดือน นําสารสกัดทั้ง 3 สูตร 
มาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ แลวบันทึกแบบประเมินการ
คัดเลือกสารสกัดวานหางจระเข โดยผูวิจัยคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด
มา 1 สูตร เพื่อนํามาทําการทดลองในขั้นตอไป 

ขั้นตอนที่ 2 การหาตํารับเจลทาผิววานหางจระเขและการ
ประเมินความพึงพอใจหลังการใชผลิตภัณฑนาน 4 สัปดาห เม่ือ
ไดสารสกัดอยางงายจากขั้นตอนที่ 1 แลว ใหนําสารดังกลาวใส
ปริมาณสารกอเจล ในปริมาณความเขมขนที่แตกตางกัน จํานวน 
3 สูตร ดังตารางที่ 1 จากน้ันใหอาสาสมัครจํานวน 40 คน ทํา
แบบประเมินการคัดเลือกตํารับเจลทาผิววานหางจระเข เพื่อให
ไดตํารับเจลทาผิวที่ดีที่สุดมา 1 สูตร  

 
ตารางที่ 1 แสดงสวนประกอบตํารับเจลทาผิววานหางจระเขทั้ง 
3 ตํารับ 

 
 จากน้ันทําการทดสอบความพึงพอใจตอตํารับเจลทาผิววาน
หางจระเข โดยใหอาสาสมัคร จํานวน 10 คน ทาผลิตภัณฑเจล 
วานหางจระเข วันละ 2 ครั้งหลังอาบน้ํา เปนระยะเวลา 4 
สัปดาห  แลวใหทําแบบประเมินความพึงพอใจการใชผลิตภัณฑ
ในสัปดาหที่ 4  
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑและการประเมินดาน
การตลาด ทําการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 3 บรรจุภัณฑ ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดในการออกแบบ ดังนี้ บรรจุภัณฑแบบที่ 
1 สีที่ใชบนบรรจุภัณฑสามารถสื่อถึงลวดลาย ภาพประกอบเนน
การนําเสนอวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตโดยใชภาพถายจากตน
วานหางจระเข กําหนดใหใชองคประกอบของกราฟกนอยที่สุด 
เพื่อใหสื่อถึงตัวผลิตภัณฑตอสุขภาพที่ออนโยน ปราศจากการ
ปรุงแตง เนนสรรพคุณของผลิตภัณฑที่ใหความชุมชื้น บรรจุ
ภัณฑแบบที่ 2 สีที่ใชบนบรรจุภัณฑเลือกใชโทนสีออนและเพิ่ม
ลวดลายของลายเสนตนวานหางจระเข เพื่อใหมีความทันสมัย 
เปนเอกลักษณ ตัวอักษรที่ใชบนบรรจุภัณฑเนนชื่อผลิตภัณฑ
ขนาดใหญที่บริเวณกึ่งกลาง เพื่อใหเกิดการจดจํา และมีการ

ออกแบบตัวอักษรเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณใหมีลักษณะเหมือนใบ
วานหางจระเข มีรูปลักษณที่แตกตางจากในทองตลาดทั่วไป แต
ยังคงสื่อความหมายถึงตัวผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑแบบที่ 3 สีที่ใช
บนบรรจุภัณฑเลือกใชการตัดตามรูปทรงเพื่อเนนการแสดงเนื้อ
เจลในหลอดบีบใส โลโกตัวอักษรที่ใช มีเอกลักษณเฉพาะตัว 
เพื่อใหเกิดการจดจํา ไมใสขอความมากจนเกินไปจนบดบังการ
นําเสนอเนื้อเจล เพื่อใหเนนถึงตัวเนื้อเจลที่ใส ปราศจากการปรุง
แต ง  จากนั้นทํ าการคัด เ ลือกบรรจุ ภัณฑที่ ดีที่ สุด โดยให
อาสาสมัครจํานวน 40 คน ทําแบบประเมินดานการตลาดของ
บรรจุภัณฑเจลทาผิววานหางจระเข 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้ ความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางตอตํารับเจลทาผิว การใชผลิตภัณฑเจลทาผิว
วานหางจระเขนาน 4 สัปดาห และการออกแบบบรรจุภัณฑ 
นําเสนอในรูปคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) วิเคราะหผลการคัดเลือกตํารับเจลทาผิว 
และคัดเลือกบรรจุ ภัณฑ  โดยใชสถิ ติการ วิ เคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) คา p-value ที่ 0.05 
จะถูกจัดเปนระดับที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการตรวจสอบทางกายภาพของสารสกัดวานหาง
จระเข 
 จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบวาสารสกัดสูตรที่ 2 ที่
หมักดวยระยะเวลา 2 เดือน และสูตรที่ 3 ที่หมักดวยระยะเวลา 
3 เดือน มีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกันคือ เนื้อวุนวานหาง
จระเขมีลักษณะฟู อ่ิมนํ้า ใส และมีความหนืดมากข้ึน แสดงถึง
สารภายในเน้ือวุนละลายไปกับสารสกัด ไมมีความเหม็นหืน บูด
เนา ไมมีฟองอากาศ และมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุด
เทากัน แตเมื่อพิจารณาความเหมาะสมดานเวลา ผูวิจัยจึง
เลือกใชสารสกัดสูตรที่ 2 เพื่อนําไปทําเปนตํารับเจลทาผิววาน
หางจระเขตอไป 
 
ตารางที่ 2   แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจตอการคัดเลือกสารสกัดวานหางจระเขอยางงาย (n=2) 

สูตร x  S.D. แปลผล 
สูตรที่ 1 สารสกัดวานหาง
จระเข ระยะเวลา 1 เดือน 
สูตรที่ 2 สารสกัดวานหาง
จระเข ระยะเวลา 2 เดือน 
สูตรที่ 3 สารสกัดวานหาง
จระเข ระยะเวลา 3 เดือน 

2.50 
 

5.00 
 

5.00 

0.71 
 

0.00 
 

0.00 

นอย 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

 

สวนประกอบ 
ปริมาณสาร (%) 

ตํารับ1 ตํารับ2 ตํารับ3 
Aloe vera jelly fluid 
Deionized water 
Carbopol 940 
Bronidox 
Triethanolamine 99% 

70 
27.1 
0.7 
0.5 
1.7 

80 
17.1 
0.7 
0.5 
1.7 

90 
7.1 
0.7 
0.5 
1.7 

รวม 100 100 100 
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4.2 ผลการทดสอบหาสูตรตํารับเจลทาผิววานหางจระเขและ
ประเมินความพึงพอใจหลังการใชผลิตภัณฑนาน 4 สัปดาห  

 การคัดเลือกตํารับเจลทาผิววานหางจระเข พบวาอาสาสมัคร
มีความพึงพอใจตอตํารับเจลทาผิวทั้ง 3 สูตรอยูในระดับมาก  
 

ตารางที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของวานหางจระเขหลังทําการสกัดดวยวิธีอยางงาย 
รายการ ผลการตรวจสอบ 

สูตรที่ 1 สารสกัดวาน
หางจระเข หมัก 1 เดือน 

สูตรที่ 2 สารสกัดวานหาง
จระเข หมัก 2 เดือน 

สูตรที่ 3 สารสกัดวาน
หางจระเข หมัก 3 เดือน 

1. ลักษณะต้ังตน
เ ม่ื อ เ ริ่ ม บ ร ร จุ ใ น
ภาชนะ 
 
2. การเปลี่ยนแปลง 
ข อ ง ส า ร ภ า ย ใ น
ภ า ช น ะ เ ม่ื อ ค ร บ
ระยะเวลาทดลอง 
3. ความเหนียวขน
ของสารสกัด 
 
4. กล่ิน 
 
 
5. สี 
6. ความเหม็นหืน 

เน้ือวุนวานหางจระเขลอย
อ ยู บ ริ เ ว ณ ผิ ว ห น า
ส า ร ล ะ ล า ย  เ น้ื อ วุ น มี
ลักษณะปกติ ฟู อ่ิมนํ้า 
เน้ือวุนวางหางจระเขอม
น้ําเล็กนอย  
 
 
ใส ไมหนืด 
 
 
มีกลิ่นของสารพอลโพลีน
ไกลคอลนอยมาก จนแทบ
ไมมีกลิ่น 
ใส 
ไมมีความเหม็นหืน 
ไมมีกลิ่นบูดเนา 
ไมมีฟองอากาศ 

เนื้อวุนวานหางจระเขลอย
อยูบริเวณผิวหนาสารละลาย 
เนื้อวุนมีลักษณะปกติ ฟู อ่ิม
นํ้า 
เนื้อวุนวางหางจระเขอมนํ้า
มาก  
 
 
ใ ส  มี ค ว าม หนื ดมากขึ้ น 
แสดงถึงสารภายในเน้ือวุน
ละลายไปกับสารสกัด 
มีก ล่ินของสารพอลโพลีน
ไกลคอลนอยมาก จนแทบ
ไมมีกลิ่น 
คอนขางใส 
ไมมีความเหม็นหืน 
ไมมีกลิ่นบูดเนา 
ไมมีฟองอากาศ 

เน้ือวุนวานหางจระเขลอย
อ ยู บ ริ เ ว ณ ผิ ว ห น า
ส า ร ล ะ ล าย  เ นื้ อ วุ น มี
ลักษณะปกติ ฟู อ่ิมน้ํา 
เ น้ือวุนวางหางจระเขอม
น้ํ า ม า ก  แ ส ด ง ถึ ง ส า ร
ภายในเ น้ือวุนละลายไป
กับสารสกัด 
ใส มีค วามหนืดมากข้ึน 
ใกลเคียงกับสูตรที่ 2 
มีกล่ินของสารพอลโพลีน
ไกลคอลนอยมาก จนแทบ
ไมมีกล่ิน 
 
คอนขางใส 
ไมมีความเหม็นหืน 
ไมมีกล่ินบูดเนา 
ไมมีฟองอากาศ 

เมื่อเปรียบเทียบตํารับในแตละสูตร พบวาไมมีความแตกตางทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจ พบวาสูตรที่ 3 สารสกัด
วานหางจระเขที่ ความเขมขน 90% มีคะแนนมากที่ สุด 
(8.52+1.55 คะแนน) ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกสูตรตํารับที่ 3 มาทํา
การทดลองทาผิวในอาสาสมัคร เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 
(ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน
การคัดเลือกสูตรตํารับเจลทาผิววานหางจระเข (n=40) 

สูตร x +S.D. F Sig 

สูตร 1 ความเขมขน 70% 
สูตร 2 ความเขมขน 80% 
สูตร 3 ความเขมขน 90% 

8.31 + 1.82 
8.41 + 1.56 
8.52 + 1.55 

0.19 0.83 

 
     ความพึงพอใจโดยรวมหลังการใชผลิตภัณฑเจลทาผิววาน
หางจระเข 4 สัปดาห อยูในระดับมาก (7.64±1.71) โดยมี
คะแนนรายดานดังนี้  ด านเ น้ือเจล (8.29±1.20) ดานสี 

(7.93±1.73) ดานการยอมรับผลิตภัณฑ (7.93±1.73) ดานความ
ชุมชื้น (7.79±1.63) ดานความนุมลื่น (7.71±1.38) ดานการซึม
ซาบเขาสูผิว (7.43±1.56) อยูในระดับมาก และความพึงพอใจ
ดานกลิ่น (6.43±2.74) อยูในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5   แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจหลังการใชผลิตภัณฑนาน 4 สัปดาห (n=10) 

หัวขอประเมิน x +S.D. แปลผล 

สี 
กล่ิน 
ความชุมชื้น 
ความนุมลื่น 
เนื้อเจล 
การซึมซาบเขาสูผิว 
การยอมรับผลิตภัณฑ 

7.93 + 1.73 
6.43 + 2.74 
7.79 + 1.63 
7.71 + 1.38 
8.29 + 1.20 
7.43 + 1.56 
7.93 + 1.73 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 7.64 + 1.71 มาก 
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4.3 ผลการออกแบบบรร จุภัณฑและการประเมินดาน
การตลาด 
 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินดานการตลาดสรุปไดวา 
บรรจุภัณฑที่มีความเหมาะสมตอการนําไปใชมากที่สุด คือ บรรจุ
ภัณฑแบบที่ 1 โดยมีคาคะแนนดานความสามารถเพิ่มมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑ (9.18±1.20) ดานลวดลายและภาพประกอบ 
(9.08±1.40)  และด า นการจั ดอ งค ป ระกอบ ของกร าฟ ก 
(8.95±1.43) มีคะแนนสูงแตกตางจากบรรจุภัณฑอ่ืนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน
การประเมินดานการตลาด (n=40) 

หัวขอ แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 
สี 
ตัวอักษร 
ลวดลายและ
ภาพประกอบ 
ก า ร จั ด
องคประกอบ
ของกราฟก 
ก า ร สื่ อ ส า ร
ข อ มู ล ถึ ง ตั ว
ผลิตภัณฑ 
สามารถเพิ่ม
มู ล ค า ใ ห กั บ
ผลิตภัณฑ 

8.97±1.82 
8.75±1.43 
9.08±1.40* 
 
8.95±1.43* 
 
 
9.18±1.22 
 
 
9.18±1.20* 

8.38±1.74 
8.75±1.37 
8.60±1.34 
 
8.38±1.48 
 
 
8.65±1.67 
 
 
8.70±1.47 

8.09±1.99 
8.45±1.54 
8.30±1.32 
 
7.90±1.45 
 
 
8.38±1.50 
 
 
8.40±1.48 

คะแนนเฉลี่ย 9.02±1.42 8.58±1.51 8.25±1.55 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

5. อภปิรายผล 
 การคัดเลือกสารสกัดวานหางจระเขอยางงาย พบวาเน้ือวุน
วานหางจระเขสูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 ลอยอยูบริเวณผิวหนา
สารละลาย เนื้อวุนมีลักษณะฟู อ่ิมนํ้า ใส และมีความหนืดมาก
ขึ้น  แสดงถึงสารภายในเ น้ือวุนละลายไปกับ สารสกัด  ซ่ึง
สอดคลองกับบทความวิชาการของกิตติศักด์ิ แคลวจันทรสุข [4] 
หลักการสกัดสารสําคัญจากพืชดวยตัวทําละลาย เม่ือระยะเวลา
ผานไปตัวทําละลายจะซึมเขาไปในพืช และสารสําคัญในพืชจะ
เริ่มละลายออกมา เกิดการแลกเปลี่ยนจนสารทั้ง 2 แทนที่กัน
อยางสมบูรณ สารละลายขางนอกเซลลและในเซลลมีความ
เขมขนเทากัน การสกัดสารจึงถือวาส้ินสุดลง ดังน้ันผูวิจัยเลือกใช
สูตรที่ 2 ที่หมักดวยระยะเวลา 2 เดือน เน่ืองจากความเหมาะสม
ดานเวลา 
 

        
 
 

         
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 บรรจุภัณฑเจลทาผิววานหางจระเข 
ที่มา: ผูวิจัย, 24 มีนาคม 2562 

 
การคัดเลือกสูตรตํารับเจลทาผิววานหางจระเข พบวา

อาสาสมัครมีความพึงพอใจตอตํารับเจลทาผิว ทั้ง 3 สูตรอยูใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตํารับในแตละสูตร พบวาไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ดังน้ันผูวิจัยจึงคัดเลือกสูตรตํารับที่ 3 ที่มี
คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 8.52±1.55 คะแนน ที่มีความ
เขมขนที่ระดับ 90% ซึ่งสอดคลองกับการรายงานดานการตลาด 
ผลิตภัณฑเจลวานหางจระเขที่ขายดีที่สุด 10 อันดับในป 
พ.ศ.2562  [5] พบวาผลิตภัณฑเจล วานหางจระเขทั้ง 10 
อันดับ มีความเขมขนอยูระหวาง 90%-100% โดยผลิตภัณฑที่

บรรจุภัณฑแบบท่ี 1 

บรรจุภัณฑแบบท่ี 2 

บรรจุภัณฑแบบท่ี 3 
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ไดรับความนิยมอันดับ 1 มีความเขมขนของวานหางจระเขที่ 
92% ทั้งน้ีเน่ืองจากเจล วานหางจระเขที่มีความเขมขนระดับสูง 
จะทําใหพบสารสําคัญมากขึ้นเพื่อใชประโยชนทางเครื่องสําอาง  
     การประเมินความพึงพอใจหลังการใชผลิตภัณฑเจลทาผิว
วานหางจระเข 4 สัปดาห ผลคะแนนความพึงพอใจเกือบทุกดาน
อยูในระดับมาก ไดแก ดานเนื้อเจล ดานการยอมรับผลิตภัณฑ 
ดานสี ดานความชุมช้ืน ดานความนุมล่ืน และดานการซึมซาบ
เขาสูผิว ยกเวนดานกล่ิน ที่มีคะแนนความพึงพอใจระดับปาน
กลาง คือ 6.43±2.74 คะแนน เนื่องจากเมื่อผลิตเจลวานหาง
จระเขแลวเสร็จใหมๆ จะไดกลิ่นของเจล วานหางจระเขคลายกับ
กล่ินใบเตยออนๆ แตเมื่อทิ้งไวเปนระยะเวลาหลายวัน จะทําให
กลิ่นของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงเ ล็กนอย ซึ่งผลการศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของอัษฎางค พลนอก [6] ที่พัฒนาโลชั่น
บํารุงผิวผสมสารสกัดจมูกขาว โดยทําการทดสอบความคงตัวทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ  พบวากลิ่นและ สีผลิตภัณฑ มีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอยในสภาวะอุณหภูมิ 55oC แสดงใหเห็นวา
แสงแดด และอุณหภูมิเปนปจจัยที่มีผลตอความคงตัวทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ  

ผูวิจัยทําการออกแบบบรรจุภัณฑจํานวน 3 แบบ แลวทําการ
ประเมินผลดานการตลาด สรุปไดวา บรรจุภัณฑที่มีความ
เหมาะสมตอการนําไปใชมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑแบบที่ 1 โดย
ดานความสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ (9.18±1.20) ดาน
ภาพประกอบ (9.08±1.40) และดานการจัดองคประกอบของ
กราฟก (8.95±1.43) มีคะแนนสูงแตกตางจากบรรจุภัณฑอ่ืน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนดานการสื่อสารขอมูล 
( 9.18±1.22) ด า น สี  ( 8.97±1.82)  แ ล ะ ด า น ตั ว อั ก ษ ร 
(8.75±1.43) บรรจุภัณฑแบบที่ 1 ไมมีความแตกตางจากบรรจุ
ภัณฑชนิดอ่ืน ซ่ึงผูวิจัยควรนําขอมูลสวนน้ีไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพบรรจุภัณฑตอไป เชน ดานการสื่อสารขอมูล ยังขาด
ขอมูลบางอยาง เชน วันหมดอายุ ซึ่งถือเปนขอจํากัดของ
งานวิจัย ขาดการใชภาษาที่ทําใหผลิตภัณฑนาสนใจ ดาน
ตัวอักษร ใชตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเกินไป ทําใหผูบริโภคไดรับ
ขอมูลบางสวนขาดหายไป สวนดานสี เกิดจากเทคนิคการพิมพ 
ซึ่งไดสีที่ไมสดเหมือนตนฉบับจริง 
 

6. ขอเสนอแนะ 
 ควรทดสอบการปนเปอนจากเช้ือจุลินทรีย (Microbial limit 
test) เพื่อดูวามีการปนเปอนจากเช้ือหรือไม ทดสอบการ
ปนเปอนของโลหะหนัก ซ่ึงอาจเกิดการข้ันตอนการเพาะปลูก
วานหางจระเข และควรทําการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ 
ดวยวิธี Freeze thaw cycle 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากผลแกชมพูทับทิมจันทร จังหวัด
ราชบุรี และระยะเวลาที่ใชในการชงชาที่มีความเหมาะสม โดยการนําชมพูทับทิมจันทรมาห่ันเปนช้ิน 0.5x0.5 เซนติเมตร แลว
นําไปอบที่ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิและระยะเวลาตางกัน  4 สูตร ดังน้ี สูตรที่ 1 อบที่อุณหภูมิ 60

o
C เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง 

สูตรที่ 2 อบที่อุณหภูมิ 60
o
C เปนเวลานาน 12 ช่ัวโมง สูตรที่ 3 อบที่อุณหภูมิ 70

o
C เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง และสูตรที่ 4 

อบที่อุณหภูมิ 70
o
C เปนเวลานาน 12 ช่ัวโมง จากน้ันบรรจุใสถุงชาเยื่อกระดาษ ปริมาณ 2 กรัม ชงดวยน้ํารอน 100◦C เปน

ระยะเวลา 1 นาที และ 2 นาที ทําการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคที่ไมผานการฝกฝน จํานวน 50 คน โดยใหคะแนน
ความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scale พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรสชาติเน้ือชมพูทั้ง 4 สูตรอยูในระดับมาก 
เมื่อเปรียบเทียบรสชาติเนื้อชมพูทับทิมจันทรหลังการอบในแตละสูตร พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ผลการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยการชงชาเปนเวลา 1 นาที และ 2 นาท ีพบวาสูตรที่ 3 ใหผลเหมือนกันคือ มีคะแนนเฉลี่ยทุก
ดานมากกวาสูตรอ่ืนๆ ดังน้ี ดานสี ดานกลิ่น ดานรสชาติ ดานการยอมรับโดยรวม อยูในระดับชอบมาก และดานความรูสึกหลัง
กลืน อยูในระดับชอบปานกลาง เมื่อนําสูตรชาชมพูทั้ง 4 สูตรมาเปรียบเทียบรายคู พบวาสูตรที่ 3 ไดรับคะแนนการประเมิน
คุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ และการยอมรับโดยรวม มากกวาสูตรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคะแนนดาน
ความรูสึกหลังกลืน พบความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 (p<0.05) แตไมพบความแตกตางเมื่อ
เปรียบเทียบกับสูตรที่ 4 ดังนั้นสูตรที่ 3 มีความเหมาะสมที่จะนําไปทําผลิตภัณฑชาสมุนไพรชมพูทับทิมจันทรมากที่สุด โดย
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการชงชา คือ 1-2 นาท ี

 
คําสําคัญ : ชมพูทับทิมจันทร, ชาสมุนไพร, การประเมินทางประสาทสัมผัส  
 

Abstract 
The objective of this research was to investigate the process of developing herbal tea product 

from ripe fruits of Java Apple cv. Tabtimchan in Ratchaburi Province and optimal duration spent in 
brewing tea. In this research, fruits of Java Apple cv. Tabtimchan were cut into 0.5x0.5 cm pieces, then 
dried in a hot air oven at 4 different temperature and duration levels as follows. Drying at 60 

o
C for 10 

hours for the first formula, 60 
o
C for 12 hours for the second formula, 70 

o
C for 10 hours for the third 

formula, and 70 
o
C for 12 hours for the fourth formula. Then the samples were packed into2 grams of 

pulp tea bags. The bags were soaked with 100◦C hot water for 1 minute and 2 minutes. The acceptance 
of 50 untrained consumers with the developed product were tested with 9-Point Hedonic Scale. The 
results indicated that the sample’s satisfaction with the taste of four formulas of ripe fruits of Java Apple 
cv. Tabtimchan was at a high level. When the taste of fruit flesh was compared in four formulas after 
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drying, there were no statistically significant differences. The results of sensory evaluation by brewing tea 
for 1 minute and 2 minutes showed that the third formula gained a high preference level in terms of 
color, smell, taste, and overall acceptance. All aspects of the third formula had higher mean than other 
formulas. Moreover, feeling after swallowing was at a moderate level. When a pairwise comparison was 
conducted, the third formula gained higher score of the sensory evaluation than other formulas in terms 
of color, smell, taste, overall acceptance with a statistical significance level (p<0.05). There were 
statistically significant differences in feeling after swallowing between the first formula and the second 
formula (p<0.05). However, there was no statistically significant difference when the fourth formula was 
compared. In sum, the third formula was suitable to be used to make Java Apple cv. Tabtimchan herbal 
tea with an optimal brewing duration of 1-2 minutes.    
 
Keywords : Java Apple cv. Tabtimchan, Herbal tea, Sensory evaluation 
 

1. บทนํา 
 ชมพูพันธุทับทิมจันทร เปนชมพูพันธุเศรษฐกิจที่นิยมปลูก 
ดวยคุณสมบัติของผลผลิตที่โดดเด น มีสีแดงเขม ผิวมัน เปน
ประกาย รูปรางผลขนาดใหญทรงระฆัง ความแนนเน้ือสูง 
ปริมาณเน้ือมาก ไมมีเมล็ด รวมทั้งรสชาติอรอย และมีความ
หวานสูงโดดเดนกวาชมพูพันธุอ่ืนๆ ทําใหชมพูพันธุทับทิมจันทร
เปนพันธุที่ไดรับความนิยมมากในทองตลาด สถานการณการ
ปลูกชมพูทับทิมจันทร ป 2559 พบวาพื้นที่เพาะปลูกทีส่ําคัญอยู
ในจังหวัดราชบุรี คิดเปนรอยละ 53 ของจํานวนพื้นที่ปลูกชมพู
ทั้ งหมดของประ เทศ โดยมีผลผลิตที่ เ ก็บ เกี่ ยวไดมากถึง 
54,386,452 กิโลกรัม [1] นับวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายได
ใหกับจังหวัดราชบุรีเปนอยางมาก สรรพคุณตามตํารับยาพื้นบาน 
นิยมนํามาใชในการรักษาโรคหลอดลมอักเสบ หืดหอบ เบาหวาน 
อาการอักเสบ สารสกัดจากผลชมพูมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ตาน
การกลายพันธุ  และตานมะเร็ง [2] ใบมีสารแทนนิน ฟลา
วานอยด แอนโธไซยานิน ไตรเทอรปนอยด ชาลโคน และนํ้ามัน
หอมระเหย สารสกัดจากเอทานอลและเฮกเซลจากใบชมพู
สามารถกระตุนการสรางภูมิคุมกัน และชวยทําใหเกิดการผอน
คลาย เปลือกตนมีฤทธ์ิตานแบคทีเรีย ดอกแกทองเสีย มีฤทธ์ิเปน
ยาปฏิชีวนะ สามารถฆา เชื้ อ Staphylococcus aureus, 
Mycobacterium smegmatis และ Candida albicans [3]   
 ง า นวิจั ย ขอ ง ธี ร ภัท ร  ชะนะ เ มื องคล  และคณะ  [4] 
ทําการศึกษาสารสกัดจากผลชมพูทับทิมจันทรตอการทํางานของ
หลอดเลือดแดงของหนูคอเลสเตอรอลสูง โดยการปอนชมพูผง 
ปริมาณ 100 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม เปนเวลา 8 
สัปดาห ผลการทดลองพบวาชมพูผงสามารถลดระดับ total 
cholesterol และ LDL-cholesterol ได การใหชมพูทับทิม
จันทรระยะยาวจะฟนฟูความผิดปกติของเยื่อบุผนังหลอดเลือด 
ชมพูอาจมีประโยชนในการปองกันโรคหลดเลือดในหนูที่มี
คอเลสเตอรอลสูง   

จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามเกษตรชาวสวนชมพูทับทิมจันทร
จังหวัดราชบุรี พบวาผลผลิตของชมพูทับทิมจันทรบางครั้งมีผล
แกแตก หรือผลเนาเสียเปนบางสวน ทําใหขายไมไดราคา บาง
ฤดูกาลผลผลิตลนตลาดทําใหราคาตกตํ่า ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการ
แปรรูปผลิตภัณฑพลอยไดจากชมพู จะเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
จากพืชเศรษฐกิจชมพูพันธุทับทิมจันทรจังหวัดราชบุรี ดวย
สรรพคุณของชมพูที่มีการศึกษา และผลิตภัณฑชาสมุนไพร เปน
เครื่องดื่มที่คนนิยมดื่มกันมาก โดยปจจุบันผูบริโภคนิยมด่ืมชา
โดยพิจารณาจากคุณคาทางโภชนาการและประโยชนตอสุขภาพ
เปนหลักนอกเหนือจากรสชาติ  ดังนั้นการนําผลสุกของชมพูพันธุ
ทับทิมจันทรมาผลิตเปนชาสมุนไพร จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่
นาสนใจในการแปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลคา  
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีทําการพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากผลแก
ของชมพูพันธุทับทิมจันทร จังหวัดราชบุรี และระยะเวลาที่ใชใน
การชงชาที่มีความเหมาะสม ประเมินคุณภาพทางดานประสาท
สัมผัสจากผูบริ โภค จํานวน 50 คน ที่ ไมผ านการฝกฝน 
(untrained panel) เพื่อคัดเลือกสูตรผลิตภัณฑชาสมุนไพรที่
เหมาะสม  
 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย   
 วิธีดํา เนินการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ขั้นตอน
การศึกษากระบวนการผลิตชาสมุนไพรจากชมพูทับทิมจันทร 
และ ข้ันตอนการประ เมินคุณภาพดานประสาท สัมผัสของ
ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทร 
 ข้ันตอนการศึกษากระบวนการผลิตชาสมุนไพรจากชมพู
ทับทิมจันทร โดยนําผลชมพูทับทิมจันทรลางดวยนํ้าสะอาด 2 
ครั้ง จากน้ันแชดวยโซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3) นาน 10 
นาที แลวลางดวยนํ้าสะอาดอีกครั้ง นําผลชมพูทับทิมจันทรห่ัน
เปนชิ้นประมาณ 0.5x0.5 เซนติเมตร แลวนําไปอบที่ตูอบลม
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รอนดวยอุณหภูมิและระยะเวลา ดังน้ี สูตรที่ 1 อบชมพูที่
อุณหภูมิ 60oC เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง สูตรที่ 2 อบชมพูที่
อุณหภูมิ 60oC เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง สูตรที่ 3 อบชมพูที่
อุณหภูมิ 70oC เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง สูตรที่ 4 อบชมพูที่
อุณหภูมิ 70oC เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง นําผลิตภัณฑชาชมพู
ทับทิมจันทรที่ไดทั้ง 4 ตัวอยาง มาวิเคราะหหาคาปริมาณ
ความชื้น จากน้ันนํามาบรรจุใสถุงชาเยื่อกระดาษ ปริมาณ 2 กรัม 
 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพดานประสาท สัมผัสของ
ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทร โดยนําตัวอยางที่ไดมาทดสอบ
การยอมรับของผูบริโภค โดยการชงชาในน้ําเดือด 100

o
C ใน

อัตราสวนชา 2 กรัม : นํ้า 100 มิลลิลิตร และชงชาในระยะเวลา
ที่แตกตางกันคือ 1 และ 2 นาที ประเมินความชอบทางประสาท
สัมผัสดวยวิธี Hedonic scale กับผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝน 
จํานวน 50 คน เพื่อหาสูตรที่ตรงกับความตองการของผูบริโภค 
โดยใหทดสอบดานประสาทสัมผัสของชา พิจารณาสี กลิ่น 
รสชาติ ความรูสึกหลังกลืน และการยอมรับโดยรวมของชา โดย
ใหคะแนนความชอบแบบ 9 Point Hedonic Scale  
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังน้ี ความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางตอรสชาติการอบชมพูทับทิมจันทร นําเสนอใน
รูปคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) วิเคราะหผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทร โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) วิเคราะหความ
แตกตางรายคูดวยวิธี Least Significant Different (LSD) คา 
p-value ที่ 0.05 จะถูกจัดเปนระดับที่มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษากระบวนการผลิตชาชมพูทับทิมจันทร 
 จากการทดลองเมื่อใชอุณหภูมิและระยะเวลาที่แตกตางกัน 

ดังนี้ สูตรที่ 1 อบชมพูที่อุณหภูมิ 60◦C เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง 

สูตรที่ 2 อบชมพูที่อุณหภูมิ 60◦C เปนเวลานาน 12 ช่ัวโมง สูตร

ที่ 3 อบชมพูที่อุณหภูมิ 70◦C เปนเวลานาน 10 ช่ัวโมง และสูตร

ที่ 4 อบชมพูที่อุณหภูมิ 70◦C เปนเวลานาน 12 ช่ัวโมง พบวา 
สูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 เน้ือชมพูมีลักษณะคอนขางแหงเหนียว
หนึบ มีกลิ่นหอมเล็กนอย และมีรสชาติหวาน สวนสูตรที่ 3 และ
สูตรที่ 4 เน้ือชมพูจะมีความแหงกรอบ มีกลิ่นหอม และมีรสชาติ
หวาน (ตารางที่ 1) เ ม่ือพิจารณาความพึงพอใจตอรสชาติเนื้อ
ชมพูทับทิมจันทรหลังการอบแตละสูตรพบวา กลุมตัวอยางมี
คว ามพึ งพ อ ใจ ต อร สช าติ เนื้ อชมพู สู ต ร ที่  4  มา กที่ สุ ด 
(4.06±0.65) รองลงมาคือ สูตรที่  2 (3.87±0.96) สูตรที่  3 
(3.86±0.79) และนอยที่สุดคือ สูตรที่ 1 (3.85±0.76) ตามลําดับ 
เมื่อเปรียบเทียบรสชาติเนื้อชมพูทับทิมจันทรหลังการอบในแต
ละสูตร พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) นํา

ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทรทั้ง 4 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหหา
ปริมาณความชื้น พบวาสูตรที่ 3 มีความช้ืนอยูที่ 7.08+0.34% 
และสูตรที่ 4 มีความช้ืนอยูที่ 5.95+0.41% ซ่ึงเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.120/2558 สินคาเกษตรเรื่องชา
ที่กําหนดความชื้นไวไมใหเกิน 8% [5]  สวนสูตรที่ 1 และสูตรที่ 
2 มีปริมาณความช้ืนเกินคาที่กําหนด (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที ่1 ลักษณะเนื้อชมพูทับทิมจันทรที่อบดวยสูตรตางๆ 
 

 สูตรที่ เนื้อสัมผัส ลักษณะกลิ่น รสชาติ
หลังอบ 

1 
2 
3 
4 

แหงเหนียวหนึบ 
แหงเหนียวหนึบ 

แหงกรอบ 
แหงกรอบ 

หอมเล็กนอย 
หอมเล็กนอย 

หอม 
หอม 

หวาน 
หวาน 
หวาน 
หวาน 

 
ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจตอรสชาติเน้ือชมพูทับทิม
จันทรหลังการอบดวยสูตรตางๆ (n=50) 
 

สูตรที่ ระดับความพึงพอใจ F Sig. 

x  S.D. แปลผล 

สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  
สูตรที ่4  

3.85 
3.87 
3.86 
4.06 

0.76 
0.96 
0.79 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

.770 .512 

 
ตารางที่ 3 แสดงคาปริมาณความชื้นของชมพูทับทิมจันทรหลัง
อบดวยสูตรตางๆ 
 

สูตร
ที่ 

อุณหภูมิที่ใชอบ 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาที่ใชอบ 
(ช่ัวโมง) 

ปริมาณ
ความชื้น (%) 

1 
2 
3 
4 

60 
60 
70 
70 

10 
12 
10 
12 

9.33 + 0.39 
9.13 + 0.23 
7.08 + 0.34 
5.95 + 0.41 

  
ตารางที่  4 ลักษณะนํ้าชาชมพูทับทิมจันทร  เมื่อชงดวย
ระยะเวลา 1 นาที และ 2 นาที 
 

สูตรที่ ลักษณะสี ลักษณะกล่ิน 
1 
2 
3 
4 

ใส 
ใส 

เหลืองใส 
เหลืองใส 

ไมมีกล่ินหอม 
ไมมีกล่ินหอม 

มีกล่ินหอมเล็กนอย 
มีกล่ินหอมเล็กนอย 
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ตารางที ่5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับของผูบริโภคตอชาชมพูทับทิมจันทร เม่ือชงดวยระยะเวลา 1 นาที 
โดยวิธีใหคะแนนความชอบ 9-point hedonic scale (n=50) 
 

สูตร สีน้ําชา กลิ่นน้ําชา รสชาติ ความรูสึกหลังกลืน การยอมรับโดยรวม 

สูตรที ่1 
สูตรที ่2 
สูตรที ่3 
สูตรที ่4 

5.56 + 1.64 
6.12 + 1.66 
7.96 + 1.23 
6.58 + 1.42 

5.66 + 1.76 
5.98 + 1.77 
7.60 + 1.46 
6.46 + 1.56 

5.82 + 1.67 
5.96 + 1.61 
7.44 + 1.37 
6.34 + 1.85 

5.90 + 1.58 
5.98 + 1.70 
7.02 + 1.62 
6.48 + 1.51 

5.98 + 1.74 
6.20 + 1.69 
7.68 + 1.24 
6.58 + 1.64 

 
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับของผูบริโภคตอชาชมพูทบัทิมจันทร เมื่อชงดวยระยะเวลา 2 นาที 
โดยวิธีใหคะแนนความชอบ 9-point hedonic scale (n=50) 
 

สูตร สีน้ําชา กลิ่นน้ําชา รสชาติ ความรูสึกหลังกลืน การยอมรับโดยรวม 

สูตรที ่1 
สูตรที ่2 
สูตรที ่3 
สูตรที ่4 

5.98 + 1.58 
6.34 + 1.60 
8.18 + 0.96 
6.74 + 1.38 

6.04 + 1.62 
6.38 + 1.59 
7.76 + 1.06 
6.60 + 1.51 

6.20 + 1.64 
6.32 + 1.81 
7.40 + 1.59 
6.62 + 1.56 

6.22 + 1.38 
6.38 + 1.46 
7.12 + 1.62 
6.64 + 1.50 

6.42 + 1.50 
6.56 + 1.51 
7.56 + 1.45 
6.98 + 1.39 

 
 4.2 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทร โดยการชงชาเปนเวลา 1 นาที  
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ 
ความรูสึกหลังกลืน และการยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑชา
ชมพูทับทิมจันทรทั้ง 4 ตัวอยาง ทําการทดสอบโดยการชงน้ําชา
ในอัตราสวนชา 2 กรัม:น้ํา 100 มิลลิลิตร เปนระยะเวลานาน 1 
นาท ีพบวาสูตรที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยทุกดานมากกวาสูตรอ่ืนๆ ดังน้ี 
คะแนนการประเมินคุณลักษณะดานสี (7.96 + 1.23) ดานการ
ยอมรับโดยรวม (7.68 + 1.24) ดานกลิ่น (7.60 + 1.46) ดาน
รสชาติ (7.44 + 1.37) อยูในระดับชอบมาก และดานความรูสึก
หลังกลืน (7.02 + 1.62) อยูในระดับชอบปานกลาง (ตารางที่ 5) 
 เม่ือนําสูตรชาชมพูทั้ง 4 สูตรมาเปรียบเทียบการยอมรับของ
ผูบริโภครายคู  พบวาสูตรที่  3 ไดรับคะแนนการประเมิน
คุณลักษณะดานสี กล่ิน รสชาติ และการยอมรับโดยรวม 
มากกวาสูตรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคะแนน
ดานความรูสึกหลังกลืน พบความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับ
สูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 (p<0.05) แตไมพบความแตกตางเม่ือ
เปรียบเทียบกับสูตรที่ 4 (ตารางที่ 7)  
 

4.3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
ชาชมพูทับทิมจันทร โดยการชงชาเปนเวลา 2 นาท ี
 ทําการทดสอบโดยการชงน้ําชาในอัตราสวนชา 2 กรัม:นํ้า 
100 มิลลิลิตร เปนระยะเวลานาน 2 นาที พบวาสูตรที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยทุกดานมากกวาสูตรอ่ืนๆ ดังนี้ คะแนนการประเมิน

คุณลักษณะดานสี (8.18 + 0.96) ดานกลิ่น (7.76 + 1.06) ดาน
การยอมรับโดยรวม (7.56 + 1.45) ดานรสชาติ (7.40 + 1.59) 
อยูในระดับชอบมาก และดานความรูสึกหลังกลืน (7.12 + 1.62) 
อยูในระดับชอบปานกลาง (ตารางที่ 6) 
 เม่ือนําสูตรชาชมพูทั้ง 4 สูตรมาเปรียบเทียบการยอมรับของ
ผูบริโภครายคู  พบวาสูตรที่  3 ไดรับคะแนนการประเมิน
คุณลักษณะดานสี กลิ่น การยอมรับโดยรวม และรสชาติมากกวา
สูตรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคะแนนดาน
ความรูสึกหลังกลืน พบความแตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรที่ 
1 และสูตรที่ 2 (p<0.05) แตไมพบความแตกตางเมื่อ
เปรียบเทียบกับสูตรที่ 4 (ตารางที่ 8) 
 
 

5. อภปิรายผล 
 การอบเนื้อชมพูทับทิมจันทรดวยอุณหภูมิและระยะเวลาที่
แตกตางกัน 4 สูตร พบวาทั้ง 4 สูตร มีเน้ือสัมผัสที่แหง กลิ่น
หอม และรสชาติหวาน เม่ือนํามาทดสอบความพึงพอใจตอ
รสชาติเนื้อชมพูทับทิมจันทรหลังการอบดวยสูตรตางๆ พบวาไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ ทุกสูตรการอบใหเน้ือชมพูที่หวาน
อรอยเหมือนกันหมด ทั้งนี้ เ น่ืองจากการเลือกใช อุณหภูมิที่
เหมาะสมในการอบเนื้อผลไมของทั้ง 4 สูตร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ดุษฎี [6]  ที่ไดวิจัยพัฒนาระบบการอบแหง 
ผลไมโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานเสริม  พบวาการ
อบแหงผลไม  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหง  คือ  อุณหภูมิ 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบรายคูการยอมรับของผูบริโภคตอชา
ชมพูทับทิมจันทร เม่ือชงดวยระยะเวลา 1 นาที (n=50) 
 

สีน้ําชา สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 
สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.56 
- 
- 

-2.40* 
-1.84* 

- 

-1.02* 
-.46 
1.38* 

กล่ินน้ําชา สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 สูตรที ่4 
สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.32 
- 
- 

-1.94* 
-1.62* 

- 

-.80* 
-.48 
1.14* 

รสชาติ สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 สูตรที ่4 
สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.14 
- 
- 

-1.62* 
-1.48* 

- 

-.52 
-.38 
1.10* 

ความรูสึก
หลังกลืน 

สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 สูตรที ่4 

สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.08 
- 
- 

-1.12
*
 

-1.04
*
 

- 

-.58 
-.50 
.54 

การยอมรับ
โดยรวม 

สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 สูตรที ่4 

สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.22 
- 
- 

-1.70* 
-1.48* 

- 

-.60 
-.38 
1.10* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
60-70 องศาเซลเซียส ถาใชอุณหภูมิมากกวานี้อาจจะทําใหผลไม
มีการหดและบิดตัวเสียรูป นอกจากนี้การทดลองยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของสายลม สัมพันธเวชโสภา และคณะ [7] ที่ศึกษา
ผลของอุณหภูมิที่มีตอการอบแหงผลไมแผน พบวาอุณหภูมิ 60 
70 และ 80 องศาเซลเซียส มีผลตอการอบแหงของผลไมทุกชนิด 
และเมื่ออบดวยอุณหภูมิที่สูงขึ้น สีของผลิตภัณฑจะมีสีเขมตาม
ไปดวย เนื่องจากโมเลกุลของน้ําหลงเหลือที่ผิวหนานอยมาก
ขณะอบแหง 
 เม่ือชงชาชมพูทับทิมจันทร ดวยนํ้ารอน 100 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลา 1 นาที ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ผลพบวาสูตรที่ 3 ไดรับคะแนนการประเมินคุณลักษณะดานสี 
กลิ่น รสชาติ  และการยอมรับโดยรวมมากกวาสูตรอ่ืนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) สวนคะแนนดานความรูสึกหลังกลืน 
พบความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 
(p<0.05) แตไมพบความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 4 

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบรายคูการยอมรับของผูบริโภคตอชา
ชมพูทับทิมจันทร เม่ือชงดวยระยะเวลา 2 นาท ี(n=50) 
 

สีน้ําชา สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 
สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.36 
- 
- 

-2.20* 
-1.84* 

- 

-.76* 
-.40 
1.44* 

กล่ินน้ําชา สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที่ 3 สูตรที ่4 
สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.34 
- 
- 

-1.72* 
-1.38* 

- 

-.56 
-.22 
1.16* 

รสชาติ สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที่ 3 สูตรที ่4 
สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.12 
- 
- 

-1.20* 
-1.08* 

- 

-.42 
-.30 
.78* 

ความรูสึก
หลังกลืน 

สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที่ 3 สูตรที ่4 

สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.16 
- 
- 

-.90
*
 

-.74
*
 

- 

-.42 
-.26 
.48 

การยอมรับ
โดยรวม 

สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที่ 3 สูตรที ่4 

สูตรที ่1  
สูตรที ่2  
สูตรที ่3  

- 
- 
- 

-.14 
- 
- 

-1.14* 
-1.00* 

- 

-.56 
-.42 
.58* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สวนการชงชาชมพูทับทิมจันทรระยะเวลา 2 นาที ใหผล
เหมือนกับการชงระยะเวลา 1 นาท ี
 สาเหตุที่ชาชมพูทับทิมจันทร สูตรที่ 3 ไดรับการยอมรับมาก
ที่สุด เมื่อชงดวยระยะเวลา 1 และ 2 นาที เพราะหลังจากชงชา
แลวสูตรที่ 3 ใหสีเหลืองใส สภาพใกลเคียงกับสีชา ซึ่งสูตรอ่ืนๆ
ไมมีคุณสมบัติดังกลาว ทั้งนี้นาจะเกิดจากการเลือกใชอุณหภูมิ 
และระยะเวลาที่เหมาะสมมากกวาสูตรอ่ืน อยางไรก็ตาม ชาชมพู
ทับทิมจันทรเมื่อผานการชงดวยนํ้ารอนแลวจะมีรสชาติเฉพาะตัว
ที่เปรี้ยวเพิ่มขึ้นเล็กนอย  
 จากงานวิจัยของจิราภัทร โอทอง [8] ทําการศึกษาพัฒนาชา
สมุนไพรยานางและสมบัติดานเคมีกายภาพ ฤทธ์ิการตานอนุมูล
อิสระและสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด โดยปรับปรุงรสชาติชา
ยานางเนื่องจากมีรสเฝอน โดยการนําชายานางผสมดอกเกกฮวย 
และชายานางผสมใบเตยในสัดสวน 7:1 ทําใหมีความหลากหลาย
ของกลิ่นรสเพิ่มขึ้น โดยยังคงกลิ่นและรสของยานาง ซ่ึงแนวคิด
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กระบวนการผลิตชาสมุนไพรและแนวคิดของการผสมดวย
สมุนไพรชนิดอ่ืน สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทรในเชิงธุรกิจไดตอไป  
 นอกจากนี้ผลชมพูยังมีฤทธ์ิเปนสารตานอนุมูลอิสระ จาก
งานวิจัยของ Augusta I.M. และคณะ [9] ไดทําการศึกษาสาร
สกัดใจกลางเนื้อชมพูทับทิมจันทร (Pulp rose apple) โดยการ
เลือกผลหาม และผลสุกมาทําการทดสอบหาสารตานอนุมูล
อิสระ พบวาชมพูผลหามมีสารตานอนุมูลอิสระมากกวาผลสุก 
ดังนั้นในการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑชาจากชมพูทับทิมจันทร
ครั้งตอไป ควรทําการทดสอบหาสารตานอนุมูลอิสระในรูปแบบ
ของชา  
 

6. สรุปและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
 สูตรการอบเนื้อชมพูทับทิมจันทรที่อุณหภูมิ 70◦C เปน
เวลานาน 10 ช่ัวโมง มีความเหมาะสมที่จะนําไปทําผลิตภัณฑชา
สมุนไพรมากที่สุด  ระยะเวลาที่ เหมาะสมในการชงชา คือ 
ระยะเวลา 1-2 นาท ี
 ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดงานวิจัย การตัดผลชมพู
ทับทิมจันทรขนาด 0.5x0.5 เซนติเมตร เปนขนาดที่เล็กและตอง
ใชเวลา ควรมีการพัฒนาเคร่ืองสับผลไมขนาดเล็ก เพื่อใหได
ขนาดท่ีสม่ําเสมอ สวยงาม และประหยัดเวลา เน่ืองจากสีของชา
มีการเปล่ียนแปลงตามเวลา และการเก็บรักษา ดังนั้นควร
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสี ระบบ L * a * b ควรศึกษา
อายุของชาชมพูทับทิมจันทร และตรวจหาเชื้อจุลินทรียปนเปอน
เพื่อความปลอดภัย และไดมาตรฐานตามกําหนดของกระทรวง
สาธารณสุข ควรทําการทดสอบหาสารตานอนุมูลอิสระของชา
ชมพูทับทิมจันทร ควรปรับปรุงรสชาติชาชมพูทับทิมจันทร 
เนื่องจากมีรสเปรี้ยวเล็กนอย การทําใหมีความหลากหลายของ
กลิ่นรสเพิ่มขึ้น จะทําใหไดรสชาติชาที่ดี ควรพัฒนาสูตรชาผล
ชมพูทับทิมจันทรผสมดอกและใบชมพูทับทิมจันทร โดยใชการ
ทดลองออกแบบสวนผสม และควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ การประเมินชองทางดานการตลาด 

 
เอกสารอางอิง 
[1]   ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร. 

สถานการณการปลูกชมพูทับทิมจันทรป 2559. [ระบบ
ออนไลน] (2560). [สืบคน กันยายน 14, 2561]. 
Available:http://www.agriinfo.doae.go.th/year6 0 /
plant/rortor/fruit1/roseapple1.pdf  

[2]   A. Gurib-Fakim, “Medicinal plants: traditions of 
yesterday and drugs of tomorrow,” International 
Journal of Molecular Aspects of Medicine, vol. 
27, no. 1, pp.253–255, Feb. 2006.  

[3]   V. S. Neergheen, M. A. Soobrattee, T. Bahorun, 
and O. I. Aruoma, “Characterization of the 
phenolic constituents in Mauritian endemic 
plants as determinants of their antioxidant 
activities in vitro,” International Journal of Plant   
Physiology, vol. 163, no. 8, pp.787-799, July. 
2006. 

 [4]   ธีรภัทร ชะนะเมืองคล, ศิรินารถ เพ็งเนตร และวชิราวดี 
มาลากุล, “ผลของชมพูทับทิมจันทรตอการทํางานของ
หลอดเลือดและการแสดงออกของ NADPHoxidase 
subunit p47 (phox) ในหนูที่มีคลอเลสเตอรอลสูง,” การ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ น เ ร ศ ว ร วิ จั ย  ค รั้ ง ที่ 
12, พิษณุโลก, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 600-601. 

 [5]  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.120/2558. 
[ระบบออนไลน] (2558). [สืบคน กันยายน 14, 2561]. 
Available: http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0120_58     
(ชา).pdf    

 [6]  ณัฐวุฒิ ดุษฎี, “การพัฒนาระบบการอบแหงผลไมโดยใช
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานเสริม,” วิทยานิพนธ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน, คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, กรุงเทพฯ, 2534. 

[7]   สายลม สัมพันธเวชโสภา, รัตนา อัตตปญโญ และอนุวัตร 
แจงชัด, “ผลของอุณหภูมิที่มีตอการอบแหงผลไมแผน,” 
การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 5, ชลบุรี, 26-
29 เมษายน 2548, หนา 39. 

[8]   จิราภัทร โอทอง, จิราภรณ ทองตัน และทัศนีย ล้ิมสุวรรณ, 
“การพัฒนาชาสมุนไพรยานางและสมบัติดานเคมีกายภาพ 
ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
,” การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ัง
ที่ 53, กรุงเทพฯ, 3-6 กุมภาพันธ 2558, หนา 221-228. 

[9]   Augusta I.M., Nascimento K.O., Couto M.A.P.G. and 
Borges S.V., “Antioxidant activity of pulp rose 
apple (Syzygium malaccensis) in unripe and ripe 
state,” in Proceeding of The 

7
th Congreso Iberico 

de Agroingenieria y Ciencias Horticolas, Spain, 
August. 26-29, 2013, pp. 751-755. 



 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาต ิคร้ังที ่5 (ITECH CON 2019) 

209 

 

ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภูฐาน 
และการประยุกตใช NB-IoT สําหรับตรวจสอบสภาพแวดลอมในโรงเรือน 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายใน
โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟาภูฐานที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มคุณภาพการเจริญเติบโตของเห็ดโดยสามารถแสดงผลของ
อุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนดวย NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) ผาน AIS Magellan platform ซ่ึง
สามารถแสดงผลไดทั้งในแล็ปท็อปและสมารทโฟน ผลการทดลองพบวา หากควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนใหมีคาในชวง 
25-30 องศาเซลเซียส และความชื้นอยูในชวง 70-90% จะทําใหผลผลิตของเห็ดนางฟาภูฐานมีคุณภาพมากขึ้น โดยขนาดของ
เห็ดที่ไดหลังจากการเก็บเกี่ยวมีความยาวเฉล่ีย 11.01 เซนติเมตร และมีระยะเวลาในการเก็บผลผลิตแตละรอบประมาณ 4 วัน 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ต้ังไว 
คําสําคัญ : โรงเรือนเพาะเห็ด, เห็ดนางฟาภูฐาน, NB IoT 
 

Abstract 
The research objective aims to present the design and development of temperature and 

humidity control system inside the Bhutan oyster mushroom greenhouse which is efficient and 
enhancement the growth of mushrooms by showing the temperature and humidity inside the greenhouse 
with NB-IoT via AIS Magellan platform, which can be displayed on both laptops and smartphones. 

The results showed that the temperature in the greenhouse to have a value in the range of 25-
30 degrees Celsius and humidity in the range of 70-90% and the yield of Bhutan oyster mushroom more 
quality and size of the mushrooms after harvesting has an average length of 11.01 centimeters and the 
duration of harvesting for each cycle is approximately 4 days, which is consistent with the objectives of 
the research setting. 
Keywords : Mushroom greenhouse, Bhutan Oyster Mushroom, NB IoT 
 

1. บทนํา 
 เห็ด (Mushroom) หรือ ฟงไจ (Fungi) [1] เปนสิ่งมีชีวิต
ชนิด หนึ่ ง ที่ นํ า มา ใ ช เป นอาหาร และ ยาสมุน ไพ ร เ ห็ดมี
กระบวนการในการเจริญเติบโตโดยการรวมตัวกันของเสนใยกอ
ตัวกันเปนกลุมกอนและจะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

คือในบริเวณ  ที่มีสารอาหาร ความช้ืน และอุณหภูมิที่พอเหมาะ 
เห็ดจะเจริญเติบโตมีลักษณะเปนดอกตูม ปริแตกและยืดยาว
ออกมา เห็ดนั้นมีทั้งประเภทที่เปนพิษและเปนอาหาร มนุษยรูจัก
เ ห็ดมานานนับพันป โ ดย เชื่ อว าชนกลุมแรกที่ นํา เ ห็ดมา
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รับประทานคือชาวกรีกและชาวจีนตั้งแตเมื่อประมาณศตวรรษที่ 
17 และไดรับความนิยมเรื่อยมา  
 เ ห็ดมักจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  สายพันธุของเ ห็ด
โดยทั่วไปจะข้ึนอยูกับฤดูกาลและสถานที่ ปริมาณของผลผลิตที่
ไดจึงมีจํานวนไมแนนอน ทําใหเห็ดบางชนิดมีราคาสูง จากความ
ตองการบริโภคเห็ดที่เพิ่มมากข้ึน จึงเกิดกลุมอาชีพเกษตรกร
เพาะพันธุ เห็ดขาย เพื่ อการคา ในการเพาะพัน ธุส วนใหญ
เกษตรกรจะเลือกเห็ดเศรษฐกิจที่มีความตองการสูงในทองตลาด 
[2] มีชองทางจําหนายงายและเปนที่นิยมบริโภค โดยเห็ดนางฟา
ภูฐานจัดเปนเห็ดเศรษฐกิจที่นิยมบริโภค ลักษณะดอกเห็ดมีสี
ขาวจนถึงสีน้ําตาลออน เปนเห็ดที่เพาะงายมีอายุการพักที่สั้น 
สามารถเพาะไดเกือบทุกฤดูกาล โดยสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับ
การเพาะเห็ดตองมีลักษณะที่โลง อากาศถายเทไดสะดวก ไมมีนํ้า
ทวมขังหรือเปยกชื้น และควรดูแลไมใหมีเ ช้ือราเพิ่มเติมที่จะ
ทําลายใหดอกเห็ดเสียหาย ดังนั้นหากเกษตรกร สามารถควบคุม
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ดได จะสามารถเพิ่ม
โอกาสในการเพาะพันธุเห็ดนางฟาภูฐานไดตลอดทั้งป และยังลด
การสูญเสียในระหวางการเพาะเห็ดไดอีกดวย [3] 
 จากปญหาในดานการเพาะพันธุและความสําคัญของเห็ด
นางฟาภูฐานที่มีตอความตองการของผูบริโภคและระบบ
เศรษฐกิจ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช สําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเพาะพันธุเห็ดนางฟาภูฐานภายในโรงเรือนที่
ควบคุมสภาพแวดลอมโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino 
เปนตัวควบคุมการทํางานของระบบจึงเปนสิ่งที่นาสนใจ โดยใน
การวิจัยนี้ใชเซ็นเซอรสําหรับตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น
เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมและใชเทคโนโลยี IoT 
(Internet of Things) ในการตรวจสอบโดยคาดหวังวา
เทคโนโลยีที่พัฒนาจะชวยลดอัตราการสูญเสียระหวางการ
เพาะพันธุเห็ดไดและเปนการสงเสริมการทําเกษตรในยุค 4.0 [4] 
1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพือ่พัฒนาระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภู
ฐานโดยใชเทคโนโลยีอัตโนมัติ 
 2. เพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมในโรงเรือนผานเครือขาย 
NB-IoT 
 3. เพื่อใหคุณภาพของผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่เพาะดวย
ระบบควบคุมมีคุณภาพไมนอยกวารอยละ 80  
1.2 ขอบเขตการวิจัย 
 1 .  สามารถควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนที่
เหมาะสมสําหรับการเพาะ เห็ดนางฟาภูฐานไดด วยระบบ
อัตโนมัติ 
 2.  สามารถตรวจสอบสภาพแวดลอมที่ประกอบดวย 
อุณหภูมิและความช้ืน ภายในโรงเรือน ผานแล็ปท็อป และ
สมารทโฟนได 
 

2. ทฤษฎีการทํางาน 
2.1 การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน  
 เห็ดนางฟาภูฐาน หรือเห็ดภูฐาน [5] ดังรูปที่ 1 เปนเห็ดที่มี
ที่มาจากราชอาณาจักรภูฏาน โดยทั่วไปมีลักษณะเปนกลุมกอนมี
โคนเช่ือมติดกันเปนกลุมละ 3–10 ดอก หมวกเห็ดมีลักษณะเปน
รูปใบพาย หรือรูปพัด ผิวสีนํ้าตาลออนอมเทา หรือมวงออน ผิว
เรียบ เน้ือหมวกสีขาว ดานลางมีครีบแคบและเรียวยาวลงไปจรด
กานดอก ครีบสีขาว กานดอกอยูไมก่ึงกลางดอกมักคอนไปดาน
ใดดานหนึ่ง ยาวประมาณ 1–4 เซนติเมตร สีขาว โคนเรียวเล็ก 
ผิวเรียบแตเปนสันนูนและรองเต้ียๆ ยาวตลอดกานดอก เน้ือใน
กานดอกสีขาวฟูน่ิมสปอรสีขาว ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 7-10 x 
3-4 ไมโครเมตร การขยายพันธุเห็ดนางฟาภูฐานสามารถทําได
โดยการนํามาเพาะเลี้ยงกับขี้เล่ือยหรือฟางขาว และสามารถ
เพาะไดตลอดทั้งป แตในชวงฤดูหนาวหากมีอุณหภูมิที่ต่ําเกินไป
เห็ดมักจะไมออกดอก 
 

 
 

รูปที่ 1 รปูรางและลักษณะของเห็ดนางฟาภูฐาน 
 

 
 

รูปที่ 2 กอนเพาะเช้ือเห็ดนางฟาภูฐาน 
 
 ในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานนั้นเริ่มจากการบมถุงเชื้อเห็ดดัง
รูปที่ 2 ไวในที่รม สะอาด อากาศถายเทสะดวก ในพื้นที่ที่ มี
อุณหภูมิในชวง 25-30 องศาเซลเซียส โดยใชเวลา 30-35 วัน 
หลังจากเสนใยเจริญเต็มถุง จึงนําเขาโรงเปดดอก ซึ่งลักษณะของ
โรงเรือนเปดดอกเห็ดนางฟาภูฐานที่เหมาะสมนั้นควรมีแสงผาน
เขาในโรงเรือนได มีชองเปด-ปด สําหรับถายเทอากาศ ผนังทํา
ดวยวัสดุที่เก็บรักษาความชื้นภายในโรงเรือนไดประมาณ 70-90 
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เปอรเซ็นต หลังจากนั้นจึงทําการกระตุนการสรางดอกของเห็ด
โดยการใหนํ้าในโรงเรือนและบริเวณถุงเช้ือเห็ดเพื่อปรับความชื้น
ภายในโรงเรือนใหได 70-90 เปอรเซ็นต แลวปรับโรงเรือนใหมี
อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ประมาณ 4-5 วัน เม่ือสมบูรณ
จึงเก็บเก่ียวผลผลิตดวยมือ หลังจากน้ันจึงเก็บสวนตางๆ ของ
ดอกเห็ดใหหลุดออกจากหนาถุงเห็ดจนหมด เพื่อปองกันการเนา
เสียจากเศษหรือสวนของดอกเห็ดที่เหลือติดอยูซึ่งอาจใชยาฆา
เชื้อรา หรือใชนํ้าสมควันไมผสมน้ํา ฉีดพนบริเวณหนากอนเชื้อ
เห็ดเพื่อฆาแมลงและเช้ือรา พรอมทําความสะอาดพื้นโรงเรือนซ่ึง
การดูแลรักษาโรงเรือนจะชวยยืดอายุของการออกผลผลิตของ
กอนเห็ดใหนานขึ้นกวาเดิม 
2.2 Arduino 
 Arduino เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR ที่มี
การพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปดเผยขอมูลทั้งดาน 
Hardware และ Software ลักษณะดังรูปที่ 3 ถูกออกแบบมา
ใหใชงานไดงาย ดังน้ันจึงเหมาะสําหรับผู เริ่มตนศึกษาทั้ง น้ี
ผูใชงานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาตอยอดทั้งตัวบอรด 
หรือโปรแกรมตอไดอีกดวย ความงายของบอรด Arduino ใน
การตออุปกรณเสริมตางๆ เชน เซนเซอรในการวัดแสง เซนเซอร
วัดความช้ืน เซนเซอรวัดระยะ เปนตน ผูใชงานสามารถตอ
อุปกรณไดทั้งประเภทแอนะล็อก (Analog) และดิจิทัล (Digital) 
จากภายนอกแลวเช่ือมตอเขามาที่ขา I/O ของบอรด  
 

  
 

รูปที่ 3 Arduino UNO R3 
 

 
 

รูปที่ 4 เซนเซอรของ Arduino 
 

  

 นอกจากน้ียังมบีอรดเสริม (Arduino Shield) ประเภทตางๆ 
เชน Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, 
Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino 
GPRS Shield เปนตน โดยใชวางเสียบดานบนบอรด Arduino 
แลวเขียนโปรแกรมพัฒนาตอไดเลย ตัวอยางของเซนเซอรและ
อุปกรณตอพวงอ่ืน ดังรูปที่ 4 
2.3 NB-IoT  
 NB-IoT ยอมาจาก Narrowband IoT (NB-IoT) เปน
มาตรฐานระบบโครงขายที่ใชพลังงานต่ํา (Low Power Wide 
Area Network : LPWAN) ที่ถูกพัฒนามาเพื่อใหอุปกรณตาง ๆ 
เชน อุปกรณ เซนเซอร สามารถเช่ือมตอเขาหากันไดโดยผาน
โครงขายของสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชพลังงานที่ตํ่า ซึ่งมี
ขอดีและใชงานไดดีกวาหากพื้นที่ใชงานไมมีสัญญาณ WiFi ให
เชื่อมตอ จุดมุงหมายของ NB-IoT คือการที่อุปกรณประเภท 
Low data rate ตองการใชเครือขายเดียวกันกับเครือขาย
เซลลูลารได และจําเปนจะตองใชพลังงานนอยลักษณะของ NB-
IoT Shield ที่ใชรวมกับ Arduino ดังรูปที่ 5  
 

 
 

รูปที่ 5 AIS NB-IoT Shield 
 

3. การออกแบบระบบควบคุมการเพาะเห็ด 
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รูปที่ 6 โครงสรางและการออกแบบระบบควบคุมการเพาะเห็ด 
  
 โครงสรางและอุปกรณสําหรับการควบคุมการเพาะเห็ดดังรูป
ที่ 6 ประกอบดวย อุปกรณควบคุมคือ Arduino UNO R3 และ
เซนเซอรสําหรับการใชวัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนที่
ออกแบบและรวมไปถึงชุดจ ายพลั ง งานไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยขนาด 40 วัตต ที่ตอใชงานกับอุปกรณแปลง
แรงดันไฟฟา ( Invertor) ขนาด 300 วัตต โดยตอพวงกับ
แบตเตอรี่ 12 V สําหรับใชในโครงการดังรูปที่ 7  
 

 
 

 
 

รูปที่ 7 การวางอุปกรณภายในโรงเรือนควบคุมการเพาะเห็ด 
 

  
 

รูปที่ 8 ผังการทํางานของโรงเรือนควบคุมการเพาะเห็ด 
 
 ในสวนการทํางานของโปรแกรมจะสามารถระบุคาของ
อุณหภูมิและความช้ืนที่ตองการไดโดยการสั่งการผานคียแพด 
(Keypad) เมื่ออุณหภูมิมากกวาคาที่กําหนด ปมน้ําจะทํางาน
เพื่อลดคาอุณหภูมิลงและเม่ือลดลงถึงจุดที่กําหนดจะหยุดทํางาน 
ในสวนของความชื้น เมื่อสูงเกินกวาตั้งคาไว พัดลมจะทํางานโดย
การดูดอากาศจากภายนอกเขามาและอีกดานจะเปนพัดลม
สําหรับการดูดอากาศออกไป ผังการทํางานของโปรแกรมดังรูปที่ 
8 และตัวอยางของโปรแกรมและโรงเรือนที่ทําเสร็จสมบูรณดัง
รูปที่ 9 สําหรับการแสดงผลสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน ผาน 
AIS NB-IoT ไดใช AIS Magellan platform เปนสวนแสดงผล
โดยสามารถดูผลการทํางานไดผานแล็ปท็อปและสมารทโฟน 
 

 

เร่ิม

กําหนดคาเร่ิมตนให LCD

แสดงขอความบนหนาจอ LCD

อานคาและแสดงคา
ที่ไดทําการตั้งคาไว

อานคา A/D จากเซนเซอร

KeyPad

ตั้งคาพอรตตางๆ

คํานวณหาคาอุณหภูมิและความช้ืน

หาคาเฉลี่ยของเซนเซอรท ั้ง 2 ตัว

แสดงคาอุณหภูมิและความชื้น

บนหนาจอ

อานสถานการณกดปุม Key

Key= ‘B’

Key= ‘A’

ความชื้น >Hmax

ความชื้น <Hmin

อุณหภูมิ >Tmax

อุณหภูมิ <Tmin

ตั้งคาความชื้น

ตั้งคาอุณหภูมิ

พัดลมทํางาน

ปมทํางาน

ปมทํางาน

ปมหยุดทํางาน

กด

ไมกด

ใช

ไมใช
ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ใช

ใช

ไมใช
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รูปที่ 9 ตัวอยางโปรแกรมและอุปกรณจริงที่สมบูรณ 
 

4. ผลการวิจัย 
 ในการเก็บผลการทดลองผูวิจัยใชระยะเวลาทั้งหมด 45 วัน 
โดยเริ่มวางกอนเห็ดจํานวน 100 กอน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแรกไดในวันที่ 9 เมษายน 2562 พบวา
ระบบทํางานไดอยางถูกตอง สามารถดูคาของอุณหภูมิและ
ความชื้นผานสมารทโฟนไดดังรูปที่ 10 โดยเก็บเห็ดไดจํานวน 6 
รอบ/เดือน ซ่ึงเห็ดออกผลครบทั้ง 100 กอน สามารถวางกอน
เห็ดไดทั้งหมด 2 รุน ผลผลิตที่ใชระบบที่พัฒนามีขนาดความยาว
เฉลี่ยในรอบตัด 1 เดือน คือ 11.01 เซนติเมตร ซ่ึงไดสูงกวาคา
มาตรฐานในทองตลาดที่รับซ้ือกันที่ 10 เซนติเมตร 
 

  
 

รูปที่ 10 การแสดงผลคาอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน
ผานสมารทโฟนโดยใช AIS Magellan  

 
ตารางที่ 1 การทดสอบการทํางานตามการต้ังคาอุณหภูมิ 25-30 
องศาเซลเซียสและความชื้นที่กําหนด 70-90% 
 

อุณหภูมิ ความช้ืน (%) 
สถานะ 
Relay 

ปมน้ํา 
ผลการ
ทํางาน 

27 90 OFF OFF ปกต ิ

29 90 OFF OFF ปกต ิ

30 89 OFF OFF ปกต ิ

32 85 ON ON ปกต ิ

35 80 ON ON ปกต ิ

 จากตารางที่  1 เปน ข้ันตอนการทดลองการทํางานตาม
เงื่อนไขอุณหภูมิและความช้ืนพบวา อุปกรณทํางานตามเงื่อนไข
ที่ต้ังไว 
 
ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟาภูฐาน
ที่เพาะดวยระบบที่พัฒนากับโรงเรือนทั่วไปภายในระยะเวลา 1 
เดือน 
 

การ
เปรียบเทียบ 

ระบบที่
พัฒนา 

ทั่วไป สวนตาง 

ระยะเวลาที่เห็ด
สามารถเก็บขาย 

4 วัน 5-7 วัน 2-3 วัน 

จํ า นวน รอบ ที่
เก็บผลผลิต 

6 รอบ/
เดือน 

4-5 รอบ/
เดือน 

1-2 รอบ 

นํ้าหนักเฉล่ียที่
เก็บไดตอรอบ 

2.5 กิโลกรัม 1.9 
กิโลกรัม 

ประมาณ 
600 กรัม 

ราคาขาย 80 บาท/
กิโลกรัม 

80 บาท/
กิโลกรัม 

ราคาตาม
ทองตลาด 

รายไดตอเดือน/
กอนเ ห็ด  100 
กอน 

2.5 กก.x80 
บาท x 6 

รอบ 
= 1,200 

บาท/เดือน 

1.9 กก.x80 
บาท x 5 

รอบ 
= 760 

บาท/เดือน 

440 บาท 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาผลผลิตของเห็ดที่ เพาะในระบบที่
พัฒนา มีคุณภาพมากกวาเห็ดที่เพาะในโรงเรือนทั่วไป  
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รูปที่ 11 ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ได  
 

5. สรุปผล 
 ในการวิจัย “ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภู
ฐานและการปร ะยุกต ใ ช  NB-IoT ในการต รวจสอ บ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรือน” ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น สามารถต้ัง
การทํางานของปมนํ้าและพัดลมไดดวยการต้ังคาเงื่อนไขอุณหภูมิ
และความชื้นตามที่กําหนด ระบบสามารถทํางานไดถูกตองตาม
เงื่อนไขที่ต้ังไว เม่ือมีคาอุณหภูมิสูงกวา 30 องศาเซลเซียส ระบบ
จะสั่งการใหรดนํ้าภายในโรงเพาะเห็ดใหอยูในชวง 25-30 องศา
เซลเซียส และความชื้นหากมากกวา 90% พัดลมจะทําการดูด
อากาศเขามาใหอยูภายในชวง 70-90% และสามารถตรวจสอบ
สภาพของอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนไดจากการใช
เทคโนโลยี IoT โดยใชงาน NB-IoT AIS ตรวจสอบผาน AIS 
Magellan Dashboard ซ่ึงสามารถแสดงผลไดทั้งในแล็ปท็อป 
และสมารทโฟน 
 ในดานของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในรอบ 1 เดือน ในการวิจัยน้ี
ไดมีการนําผลผลิตไปสอบถามจากเกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาภู
ฐานในพื้นที่ทดลอง พบวาความยาวของเห็ดมีคาเฉลี่ย 11.01 
เซนติเมตร โดยใชระยะเวลาประมาณ 4 วันทําใหเกษตรกรไดผล
ผลิตที่มากกวาและสามารถเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรได 
 ในสวนของปญหาและอุปสรรคพบวาระบบแสดงผลผาน 
NB-IoT ยั งไม สามารถสั่ ง การทําง านผาน Dashboard 
Magellan ไดจึงทําไดแคดูผลลัพธเทาน้ันและขอเสนอแนะใน
การทําวิจัยคือระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่พัฒนา
สามารถนําไปใชในการเกษตรชนิดอ่ืนไดโดยตองตรวจสอบสภาพ
ของความตองการของพืชชนิดนั้นๆ และควรเพิ่มระบบการฉีดปุย
, ระบบแสงสวางเพื่อเพิ่มผลผลิตสําหรับพืชบางชนิด 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ในการวิจัย “ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภู
ฐานและการประยุ กต ใ ช  NB-IoT สําหรั บ ตรวจสอบ
สภาพแวดลอมในโรงเรือน” ที่ ผู วิจัยไดพัฒนาขึ้น ไดรับทุน
สนับสนุนงบประมาณงานวิจัยองคความรู ประจําปงบประมาณ 

2562 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และไดรับ
ความรวมมือจากนักศึกษาภาคพิเศษแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรมในการออกแบบ พัฒนา สรางและทดสอบงานวิจัย
จนสําเร็จดวยดี 
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ปริมาณสารพอลิไซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคารบอน (PAHs) ท่ีดูดซบับนฝุนละออง 
ขนาดเลก็กวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ท่ีผูพักอาศยัในเขตเมืองชัน้ในของกรุงเทพฯ ไดรับ 

 
Inhalation Exposure to PAHs Adsorbed on PM2.5 of Residents  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ที่ดูดซับบนฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ผูพักอาศัยในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ ไดรับ โดยทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 
2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณ 5 ชุมชนในเขตปทุมวัน เปนเวลา 24 ชั่วโมง ในชวงฤดูรอน (เมษายน – พฤษภาคม 2556) และ
ฤดูฝน (กันยายน – ตุลาคม 2556) ทําการเก็บตัวอยางอากาศดวยเครื่องเก็บตัวอยางชนิดบุคคลที่ตอกับ Personal Modular 
Impactor (PMI) ดวยอัตราการไหลของอากาศเทากับ 3 ลิตรตอนาที และวิเคราะหสาร PAHs ในตัวอยางฝุนดวยเครื่อง 
HPLC Fluorescence และ UV Detector ผลการศึกษาพบวา ความเขมขนของ PM2.5 ที่พบภายในบานอยูในชวง 7.52 – 
92.85 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่คาความเขมขนของ PM2.5 ที่ตรวจวัดภายนอกบานมีคาอยูในชวง 9.44 – 68.60 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ปริมาณความเขมขนเฉลี่ยของสาร PAHs รวมใน PM2.5 (t-PAHs2.5) มีคาอยูในชวง 0.04 - 4.92 
นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยที่ปริมาณ PM2.5 มีความสัมพันธกับปริมาณ t-PAHs2.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา r 
เทากับ 0.660 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 

 

คําสําคัญ : ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน, พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน, เขตที่พักอาศัย 
 

Abstract 
This research studied Inhalation exposure of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) adsorbed 

on particles smaller than 2.5 µm (PM2.5) of residents at five communities located in Pathumwan district, 
Bangkok. Particulate matters were collected for 24 hours in dry season (April to May 2013) and wet 
season (September to October 2013) by using a personal modular impactor (PMI) connected to personal 
air pump with the flow rate of 3 L/min. PAHs adsorbed on particles were analyzed by HPLC with 
fluorescence and UV detectors. The indoor concentrations of PM2.5 ranged from 7.52 to 92.85 µg/m3. 
Whereas, the outdoor concentrations of PM2.5 ranged from 9.44 to 68.60 µg/m3. The indoor 
concentrations of total PAHs adsorbed on PM2.5 (t-PAHs2.5) ranged from 0.04 to 4.92 ng/m

3
. The significant 

correlation between PM2.5 concentrations and the concentrations of t-PAHs2.5 could be obtained with the 
Pearson correlation (r) of 0.660 at 95% confidence (p<0.05). 
 

Keywords : PM2.5, PAHs, Residents, Bangkok 
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1. Introduction 
 Bangkok is the capital city of Thailand with high 
density population. The city has a complex 
environment including commercial, residential, and 
some industrial areas. These cause the Bangkok 
people face to air pollution problems particularly 
exposure to fine particulate matter.  
 Fine particles smaller than 2.5 µm (PM2.5) is one of 
air pollutants, not only for indoor, resulting from 
cooking, smoking, and cleaning activities contribute 
primarily to the indoor PM2.5, but also fuel 
combustion processes in transportation and energy 
production are the major sources of outdoor PM2.5 

levels (Gertler et al., 2000). PM2.5 is of the greatest 
health concern because they can be accumulated 
more deeply in respiratory system than coarse 
particles lead to cardiovascular and respiratory 
disease including mortality (PCD, 2009).  
 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are the 
major compounds of PM2.5. Thus, atmospheric 
pollution of PAHs contained in PM2.5 is a serious 
environment issue. Most of PAHs existing in the 
environment are mainly emitted into air from many 
natural sources and also anthropogenic sources, such 
as cooking, heating, and smoking in household, 
production processes in industry, and combustion 
processes from motor vehicle exhaust.  
 PAHs are also classified as one of the most 
hazardous air pollutants, causing serious health 
problems. They are also known as carcinogen, 
mutagen and toxic compounds not only for human 
but also for animals and plants. (WHO, 2010).  
 The indoor and outdoor concentrations of PAHs in 
3 residential buildings were estimated at urban area 
of Guangzhou, China. The total PAHs concentrations 
ranged from 14.18 to 77.89 ng/m3 and 15.83 to 84.83 
ng/m3 in the indoor and outdoor samples, 
respectively. High positive correlations between 
indoor and outdoor concentrations of PM2.5 and PAHs, 
which were due to the high efficiency of indoor 
ventilation, indicated that concentrations of these 
indoor air pollutants were dominated by outdoor 
sources (Li et al., 2005).  
 The residents who spend most of their time 
indoors, could be one of the high-risk groups with 

regards to PM2.5 air pollution. As a results, they are 
likely exposure to PAHs in indoor environments such 
as homes or workplaces as well. 
 However, the study of PAHs related to PM2.5 at 
residential areas in Thailand are limited. This study 
was then focused on investigation of the 
concentrations of PAHs adsorbed on PM2.5 at 
residential area in the inner city of Bangkok. 
  

2. Methods 
2.1 Study areas 
 Five representative communities in the inner city 
of Bangkok were chosen for this study to collect the 
indoor and outdoor air sample - Salak Hin (SLH), Lang 
Wat Pathumwanaram (LWP), Phatthana Bonkai (PBK), 
Soi Pra Chen (SPC), and Chao Choocheep (CCC) 
community. A total of 15 houses in 5 communities  
(3 houses of each community) were selected on the 
basis of their same patterns. One of three houses was 
selected for both of indoor and outdoor sampling and 
two others houses for only indoor sampling. 
  
2.2 Air sampling technique 
 All PM2.5 samples were collected on 37 mm PTFE 
filters which contained in personal modular impactor 
(PMI) connected to personal air pump with the flow 
rate of 3 L/min. The sampling was carried out in 2 
seasons, dry season (April-May 2013) and wet season 
(September-October 2013). The sampling at each 
community was collected three times (Sunday, 
Tuesday, and Friday) in a week. The indoor and 
outdoor air samples of 24-h duration were collected 
simultaneously from morning to morning (7 AM-7 AM).   
 For indoor air sampling, the equipment was placed 
approximately 1.5-2 m height above the ground in the 
main living area where the residents spent most of 
their time. Whilst, the equipment for the outdoor 
sampling was placed out of windows and attached to 
the outside wall. 
 
2.3 PAHs analytical technique 
 The concentrations and species of PAHs were 
analyzed by High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) with fluorescence and UV detector. The 
standard solution was PAHs mix standard which 
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composed of 16 species of PAHs. The calibration 
curves of PAHs were established from 7 
concentrations of 16-PAHs mix standard diluted in 
acetronitrile (ACN) and then analyzed by using HPLC 
in the optimum conditions. For the quality assurance 
and the quality control of HPLC, the limits of 
detection (LOD) and the limits of quantification (LOQ) 
were implemented. In order to determine those 
values, 0.05 ppm of PAHs mix standard was prepared 
and analyzed for ten replicates by using HPLC.  
 

3. Results and Discussion 
3.1 PM2.5 at five communities in the inner city of 
Bangkok  
 3.1.1 Comparison of PM2.5 concentrations at five 
communities  
 The 24-h average concentrations of PM2.5 

measured at five communities, SLH, LWP, PBK, SPC, 
and CCC are shown in Figure 1. In summer, the 
average PM2.5 concentrations at SLH (39.46±14.44 
µg/m

3
) was significantly higher than those at CCC 

(35.54±7.87 µg/m
3
), PBK (33.80±17.85 µg/m

3
), LWP 

(25.45±10.69 µg/m
3
), and SPC (16.39±6.27 µg/m

3
), 

respectively (p<0.05). Whereas, the average PM2.5 

concentrations in rainy season at PBK (56.28±23.36 
µg/m

3
) was found the highest and followed by those 

at CCC, SPC, SLH, and LWP  as the value of 
39.73±8.02 µg/m3, 36.16±11.28, 26.53±6.49, and 
25.79±3.61 µg/m3, respectively. 
 
 

 
 
Figure 1 The 24-h average concentrations of PM2.5 at  
5 communities in summer and rainy season 
 
 

 3.1.2 Seasonal variation of PM concentration 
 Figure 2 showed the indoor and outdoor 
concentrations of PM2.5 in summer and rainy season at 
all study areas. The indoor PM2.5 concentrations 
ranged from 7.52 to 66.22 µg/m3 in summer and from 
18.26 to 92.86 µg/m

3
 in rainy season. While, the 

outdoor PM2.5 concentrations in summer and rainy 
season ranged from 9.44 to 52.84 µg/m

3
 and 16.42 to 

68.60 µg/m
3
 respectively. The significant difference 

could not be found between summer and rainy 
season at all 5 communities (p>0.05), using compare 
mean paired-sample T-Test, SPSS 20.0 for Window. 
 
 

 

 
 
Figure 2 The indoor concentrations of PM2.5 (A) and 
the outdoor concentrations of PM2.5 (B) in summer 
and rainy season at 5 communities 
 
 3.1.3 Indoor/outdoor ratios 
 The I/O ratios in summer and rainy season at all 
five communities are shown in Figure 3. The average 
I/O ratios of PM2.5 obtained from five communities in 
summer and rainy season were 0.97±0.20 and 
0.97±0.08, respectively. Most of the average I/O ratios 
for PM2.5 were closed to 1 (0.76-1.09). Moreover, there 
was a significant difference between indoor and 
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outdoor of PM2.5 concentrations at five communities 
in indoors and outdoors (p<0.05). These results 
indicated that the indoor concentrations of PM2.5 were 
dominated from the outdoor sources which mainly 
contributed from high traffic volume on the roads 
nearby.  
 
 

 
 
Figure 3 Indoor/outdoor ratios of PM2.5 in summer and 
rainy season at 5 communities 
 
3.2 PAHs adsorbed on PM2.5 at five communities in 
the inner city of Bangkok  
 3.2.1 Comparison of PAHs concentrations at five 
communities  
 Figure 4-5 presented the total concentration of 16 
PAHs adsorbed on PM2.5 (t-PAHs2.5) measured at all 
sampling points of five communities in dry and wet 
season which H1, H2, H3 and out is house1, house2, 
house3 and outdoor, respectively. The results 
indicated that some study areas presented t-PAHs2.5 

concentrations in similar trend among their sampling 
points whereas, some study areas showed the 
inconsistent of t-PAHs2.5 concentrations owing to the 
specific sources of t-PAHs2.5 found at their sampling 
points. However, the t-PAHs2.5 concentrations provided 
the results as similar as the concentrations of PM2.5. 
 
 

 
 

Figure 4 The average concentrations of t-PAHs2.5 in 
summer at 5 communities 

 
 
Figure 5 The average concentrations of t-PAHs2.5 in 
rainy season at 5 communities 

 
3.2.2 Seasonal variation of PAHs concentrations 
Since the indoor concentrations of t-PAHs2.5 were 

not strongly depend on seasonal variation, therefore 
only those outdoor concentrations would be 
considered for seasonal variation analysis. The 
outdoor concentrations of t-PAHs2.5 in dry and wet 
season were shown in Figure 6. The outdoor 
concentrations of  
t-PAHs2.5 ranged from 0.09 to 2.10 ng/m

3
 in dry season 

and from 0.59 to 4.22 ng/m
3
 in wet season.  

Most of study areas found the outdoor 
concentrations of t-PAHs2.5 in wet season higher than 
those in dry season demonstrated that the outdoor 
concentrations of t-PAHs2.5 were not depend on 
seasonal variation due to the rainy did not occurs 
normally when the sampling of PM was performed as 
same as the results of PM2.5 outdoor concentrations. 

 
 

 
 
Figure 6 The outdoor concentrations of t-PAHs2.5 in 
dry and wet season measured at 5 communities  
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3.2.3 Indoor/outdoor ratios 
The I/O ratios of t-PAHs2.5 at all five communities 

are shown in Figure 7. The I/O ratios of t-PAHs2.5 

obtained from five communities were 0.29 – 2.43, 
while the average I/O ratios for t-PAHs2.5 were 1.09. 

 
 

 
 
Figure 7 I/O ratios of t-PAHs2.5 in summer and rainy 
season at 5 communities 
 

In addition, the Pearson’s correlation of t-PAHs2.5 

between indoor and outdoor. The average I/O ratios 
of t-PAHs2.5 at LWP and PBK were smaller than 1. 
These results indicated that the indoor concentrations 
of t-PAHs2.5 were dominated from the outdoor source. 

 

4. Conclusion  
 On comparing the daily average of PM2.5 
concentrations with the daily standard for PM2.5 in 
ambient air announced by PCD, Thailand (50 µg/m3 
for PM2.5), they were not exceeded the standard. With 
respect to seasonal variation, there was no significant 
difference between the indoor PM2.5 concentration 
found in summer and rainy season at all 
communities, indicating the indoor activities and site 
specific location could play an important role on the 
PM2.5 concentration than the meteorological condition 
in different seasons. The indoor concentrations of 
PM2.5 in all houses were considerably dominated from 
the outdoor sources due to most of the average I/O 
ratios for PM2.5 was less than 1. 
 Indoor/outdoor (I/O) ratios can vary primarily 
resulting from many factors including locations, 
building pattern, and different activities (Massey et al., 
2012). If I/O ratio is less than 1, the particles in indoor 

air are considerably arisen from the outdoor air, while 
the ratio greater than 1 indicated that indoor sources 
make a significant contribution to outdoor air 
concentrations (Ohura et al., 2004).  
 The concentrations of PM2.5 and t-PAHs2.5 from all 
communities were significantly related at 95% 
confidence with the r value of 0.660 (p-value = 0.000). 
Most of study areas found the outdoor concentrations 
of t-PAHs2.5 in wet season higher than those in dry 
season, but the significant difference could not be 
found between dry and wet season obtained from 
outdoors at all 5 communities (p>0.05). These results 
were considerable that seasonal variation was not the 
key factor affecting to the outdoor concentrations of  
t-PAHs2.5. 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาประเทศใหกาวไปสู Thailand 4.0 ได การใหบริการดานโลจิสติกสนับวามีบทบาทสําคัญในการ

สนับสนุนการดําเนินงานทางดานการคาภายในประเทศและระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ที่ผานมาประเทศไทยไดมีการ

ดําเนินธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกสมาอยางตอเน่ือง แตเน่ืองจากสถานการณการแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมาก

ขึ้น ทําใหธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกสไดรับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังจะเห็นไดจากกําหนดยุทธศาสตรใน

การพัฒนาระบบโลจิสติกสของภาครัฐ เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสในภูมิภาค

อาเซียน ขณะที่ภาคเอกชนไดมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสมากขึ้น และไดมี

การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการใหบริการดานโลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การใหบริการ ซ่ึงประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะพัฒนาการใหบริการดานโลจิสติกสใหสามารถแขงขันในระดับสากลได เน่ืองจาก

ความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรและความพรอมของทรัพยากรบุคคล ที่สําคัญตองมีการประสานความรวมมืออยางจริงจัง

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
 

คําสําคัญ : ประเทศไทย 4.0 ผูใหบริการ โลจิสติกส 
 

Abstract 
The logistics service provider has played an important role in supporting the implementation of 

domestic and international trade contributing to the National development of Thailand 4.0. In the past, 
Thailand has continuously implemented logistics service providers, however the business competition is 
now more intense. Consequently, the logistics service provider businesses get the attention of public and 
private sectors. This can be seen in the strategic development of the government’s logistics sector to 
drive Thailand as a hub of logistics’ link in the ASEAN region. At the same time, the private sector has 
developed human resources to provide quality expertise in logistics. In addition, innovation and 
technology are being used to organize logistics service provider’s activities to enhance the efficiency and 
effectiveness of the services. Furthermore, Thailand also has the opportunity to develop logistic services 
at an international level because of geographic advantages and key human resources. Most importantly, 
the key factor is a serious collaboration between public and private sectors. 
 
Keywords : Thailand 4.0, Service Provider, Logistics 
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1. บทนํา 

 เม่ือพิจารณาวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะ

เห็นวา ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง โดยเริ่มจาก 

Thailand 1.0 ซ่ึงเนนทางดานเกษตรกรรม มาสู Thailand 2.0 

ที่เนนทางดานอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาตอเน่ืองสู Thailand 

3.0 ซ่ึงเนนอุตสาหกรรมหนักที่ มีความซับซอนมากขึ้น ให

ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อพัฒนา

ธุรกิจและการสงออก โดยคาดหวังวา ประเทศไทยจะกาวเขาสู

ความเปนอุตสาหกรรมใหม (NICs; Newly Industrialized 

Country) อยางเต็มรูปแบบ [1] ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูที่รอยละ 3-4 [2] ซ่ึงเปน

ภาวะของการติดอยู ในกับดักประเทศรายไดปานกลาง (a 

middle-income trap) [3] ไมสามารถพัฒนาตอเน่ืองไปเปน

ประเทศที่มีรายไดสูง [4]  นอกจากน้ีประเทศไทยยังตองเผชิญ

กับกับดักความเหล่ือมลํ้า (an inequality trap) [1] ที่มีความไม

เทาเทียมกันในเรื่องโอกาสและชองวางของรายไดระหวางคนจน

กับคนรวยที่กวางหางกันมาก [5] และกับดักความไมสมดุลของ

การพัฒนา (an imbalanced trap) [1] ซ่ึงเปนความไมสมดุล

ระหวางการเติบโตของประเทศและการเส่ือมถอยของสภาพ

สังคมและส่ิงแวดลอม [6] แตปญหาคือการผลิตโดยใชเครื่องจักร

หนักและแรงงานอยางเขมขน ยังไมเพียงพอที่จะทําใหประเทศ

หลุดพนจากรายไดปานกลาง จึงเกิดเปน Thailand 4.0 ที่เนน

การสรางมูลคาเพิ่ม เนนเทคโนโลยี และเนนการบริการ ซ่ึงเปน

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่ปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตเนน

การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ 

ซ่ึงเปนนโยบายเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศระยะยาว 

ซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จะชวยใหกาวไปสู 

Thailand 4.0 ได การใหบริการโลจิสติกสนับวามีบทบาทสําคัญ

ในการสนับสนุนการดําเนินงานทางดานการคาในประเทศและ

ระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีตนทุนการผลิต 

การ จัด เ ก็บ  และขนส ง สินคาที่ ต่ํ าที่ สุ ด   ซ่ึ งช วย เพิ่ มขี ด

ความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศไทย [7,8] 

 เน่ืองจากการแขงขันทางธุรกิจจะทวีความรุนแรงขึ้นในยุค

ประเทศไทย 4.0 สงผลใหผูประกอบการตองเร งพัฒนา

ความสามารถหลักของกิจการ และหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ

สนับสนุนใหงานที่มีความสําคัญนอยกวางานหลักใหดําเนินการ

ไปอยางราบรื่น โดยที่องคกรสามารถคงความสมดุลของตนทุน

และเวลาได ในการดําเนินกิจกรรมการใหบริการดานโลจิสติกส 

ผูประกอบการมีทางเลือกได  2  รูปแบบคือ 1) ผูประกอบการ

ดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสภายในองคกรดวยตัวเอง (In-house  

Logistics)  และ  2)  ผูประกอบการทําการวาจางใหองคกรอ่ืน

มาดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสให (Outsourcing)  โดยทั้งน้ีผู 

ประกอบการสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสเองเพียง

บ า ง ส วน ห รื อดํ า เ นิ น ก า ร ทั้ ง ห มด ก็ ไ ด  [9] ใ นอ น า ค ต

ผูประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมี

แนวโนมจะใชบริการขององคกรอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

มาชวยดําเนินการดานโลจิสติกส เ น่ืองจากตองมุงพัฒนา

กิจกรรมหลักและสําคัญของธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันและประหยัดงบประมาณในการลงทุน ซ่ึงการ

ใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศไทยที่ไดรับความสนใจทั้งจาก

ภาครัฐและภาคเอกชนมีหลายรูปแบบ เชน การใหบริการ

ศูนยกลางกระจายสินคา การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนสง ธุรกิจผูรับจัดการขนสง

สินคา ธุรกิจใหบริการแครและรถหัวลากตู สินคาและธุรกิจ

บริการโลจิสติกสตามสัญญา เปนตน [10] 

2. ความหมายของผูใหบริการดานโลจิสติกส 

 น ัก ว ิช า ก า ร ใ ห ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง ผู

ใหบริการโลจิสติกสไวอยางหลากหลาย  แตในบทความน้ี 

ผู เขียนจะกลาวถึงเฉพาะผูใหบริการโลจิสติกส ลําดับที่  3 

เน่ืองจากเปนผูใหบริการดานโลจิสติกสที่มีลักษณะหลากหลาย

และมีบทบาทสําคัญในธุรกิจของประเทศทั้งในปจจุบันและ

อนาคต ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายไวอยางหลากหลาย 

เชน Lambert, Stock, และ Ellram [11] ไดกลาวถึงบทบาท

และหนาที่ของผูใหบริการโลจิสติกสลําดับที่ 3 ไววา เปนกลุม

บุคคลหรือองคกรที่สนับสนุนและจัดเตรียมความรู ทรัพยากร 

หรือสินทรัพยใหแกสมาชิกในระบบหวงโซอุปทาน นอกจากน้ี 

Coyle, Bardi, และ Langley [12] ไดอธิบายวา ผูใหบริการ 

โลจิสติกสลําดับที่ 3 หมายความถึงผูใหบริการที่เปนผูดําเนิน

กิจกรรมทางโลจิสติกสบางสวนหรือทั้งหมด แลวแตจะมีการตก

ลงทําสัญญากับองคกรหรือหนวยงานผูวาจาง ตัวอยางการ

บริการกิจกรรมโลจิสติกส เชน การบริการดานการขนสง การ

จัดการคลังสินคา การบริการการดานการกระจายสินคา และ

การบริการดานการเงิน ฯลฯ นอกจากน้ี ผูใหบริการดาน 

โลจิสติกสยังมีบริการที่ครอบคลุมถึงการจัดการและการหา

ทางออก เพื่อแกไขปญหาที่เก่ียวของในหวงโซอุปทานอีกดวย 
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 เม่ือพิจารณาตามความหมายที่ไดกลาวไปแลวน้ัน สามารถ

สรุปไดวา ผูใหบริการดานโลจิสติกส หมายถึง กลุมบุคคลหรือ

ผูประกอบการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในงานโลจิสติกส

เฉพาะดานใดดานหน่ึง และมีความสามารถที่จะบริหารจัดการ

งานโลจิสติกสดานน้ัน ๆ ไดดีกวาองคกรที่ประกอบธุรกิจจะ

ดําเนินการดวยตัวเอง  

 

3. ประเภทและขอบเขตการใหบริการของผูใหบริการ

ดานโลจิสติกสในประเทศไทย 

3.1 ประเภทการใหบริการของผูใหบริการดานโลจิสติกสใน

ประเทศไทย 

 เน่ืองจากธุรกิจใหบริการทางดานโลจิสติกสมีเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ือง จึงมีนักวิชาการหลายทานใหความสนใจในการจัด

หมวดหมูประเภทของการใหบริการดานโลจิสติกส ตามเกณฑที่

แตกตางกันดังน้ี 

1. การจําแนกประเภทตามการใหบริการ สามารถแบงได

เปน 4 ประเภท คือ บริการใหมที่พัฒนาขึ้น บริการ

แบบเดิมที่ มีอยูแลว กิจกรรมการวางแผน และ

กิจกรรมการควบคุมที่อยูในหลักการของการจัดการ

การปฏิบัติการ [13] 

2. การจําแนกประเภทตามความตองการของผูใชบริการ

ดานโลจิสติกส สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

การบริการโลจิสติกสพืน้ฐาน การบริการโลจิสติกสตาม

ความตองการเฉพาะ และการบริการโลจิสติกสขั้นสูง 

[14] 

3. การจําแนกประเภทตามวิธีการดํา เ นินกิจกรรม 

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การใหบริการ

ด า น โ ล จ ิส ต ิก ส พื ้น ฐ า น  แ ล ะ ก า ร ใ ห บ ร ิก า ร

ดานโลจิสติกสขั้นสูง [15] 

 จากประเภทของการใหบริการดานโลจิสติกสดังกลาว ผูเขียน

ไดนํามาสังเคราะหเพื่อจัดประเภทใหเหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศไทย โดยแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. การใหบริการดานโลจิสติกส ในกิจกรรมพื้นฐาน 

หมายถึง การที่บุคคลภายนอกถูกจัดจางมาเพื่อให

ดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสหลัก และเปนกิจกรรม

พื้นฐานโดยทั่วไปขององคกร เชน กิจกรรมการขนสง 

และกิจกรรมคลังสินคา เปนตน [13, 15] การบริการ

ดานกิจกร ร ม โ ลจิส ต ิกสเ ห ลา นี ้  อ าจ เ ป นการ

จัด จา งบ ร ิก า ร ที ่แ ย กห ร ือ ร วม ไปกับ กิจกร ร ม

สวน อื ่น  ๆ  และเปนการใหบริการที่เขาถึงไดงาย 

สงผลใหผูใหบริการดานโลจิสติกสในกิจกรรมพื้นฐาน

สามารถหาไดงาย และมักจะเสนอคาบริการที่ไมสูง

มากนัก [15, 16] ดังน้ัน ผูใหบริการดานโลจิสติกสจึง

พยายามที่จะเสนอขายการดําเนินกิจกรรมเปนชุดใหญ 

เพื่อใหคุมคาในการทํางาน [17] และสัญญาขอตกลง

จะเปนระยะส้ัน ก่ึงไมเปนทางการ และจะไมมีภาระ

ผูกพันภายหลัง [18] 

2. การใหบริการดานโลจิสติกสในกิจกรรมขั้นสูง หมายถึง 

การที่บุคคลภายนอกถูกจัดจางมาเพื่อใหดําเนินทั้ง

กิ จกร ร มแล ะ วา งแผน กลยุ ท ธ ที่ เ ก่ี ย วข อ ง กั บ

กระบวนการโลจิสติกส ตัวอยางของกิจกรรมในสวนน้ี 

ไดแก การจัดซ้ือและการประมวลผลคําส่ังซ้ือ ซ่ึง

จะตองมีการออกแบบ รวบรวม และประมวลผลใน

ระบบการจัดการโลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานในหวงโซอุปทาน [15, 18] ดังน้ันการใหบริการ

ดานโลจิสติกสในกิจกรรมขั้นสูงจึงมีความยากและ

ซับซอนมากกวาการใหบริการดานโลจิสติกส ใน

กิจกรรมพื้นฐานมาก และยังเปนการบริการที่ตองการ

ผูที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณที่คอนขาง

สูง [15, 16] เพราะสวนใหญเปนกิจกรรมที่ตองการ

การบูรณาการและใชความสามารถของผูใหบริการเปน

สําคัญ [18] เน่ืองจากมีความซับซอนของกิจกรรมจึง

ทํา ใ ห กา ร ป ระ เ ม ินสมร ร ถนะของ ผู ใ ห บ ร ิก า ร

ดานโลจิสติกสในกิจกรรมขั ้นส ูง นั ้นเปนไปดวย

ความยาก ลําบาก  ดัง น้ันจึงไม ใชเรื่ องแปลกที่ ผู

ใหบริการดานโลจิสติกสในสวนน้ีมีนอยและราคา

คาบริการสูง เม่ือเทียบกับผูใหบริการดานโลจิสติกสใน

กิจกรรมพื้นฐาน [18, 19] 

3.2 ขอบขายการใหบริการของผูใหบริการดานโลจิสติกสใน

ประเทศไทย 

 บทบาทของโลจิสติกสในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อย ๆ สงผล

ใหเกิดการตื่นตัวขององคกรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ

เตรียมเขาสูยุคประเทศไทย 4.0 ในสวนของรัฐบาลมุงเนนในเรื่อง

ของการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน รางรถไฟ ถนน 

ทาเรือ ศูนยกระจายสินคา และคลังสินคา เปนตน โดยมีการทํา
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โครงการความรวมมือกับตางประเทศ รวมไปถึงการรางกฎหมาย

ที่เก่ียวของตาง ๆ [20] ในขณะที่ภาคเอกชนประกอบธุรกิจเปนผู

ใหบริการดานโลจิสติกสมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส [21] และการนํา

น ว ัต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ีม า พ ัฒ น า ก ิจ ก ร ร ม ก า ร

ใหบริการดานโลจิสติกส ซ่ึงการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนน้ี ถือเปนกลไกที่สําคัญตอการขับเคล่ือนการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสของไทย [22] ขอบเขตการใหบริการของธุรกิจผู

ใหบริการดานโลจิสติกสของประเทศไทย อาจใชฐานคิดจาก

นักวิชาการดานโลจิสติกสของตางประเทศ โดยแบงออกเปน 4 

กลุม [23] ไดแก 

1. กา ร ขน สง แ ล ะก า ร จัด ส ง ส ิน คา  เ ป น กา ร จัด

ใหบ ริกา ร โ ล จิสติกสที่ครอบคลุมและเก่ียวของกับ

การใหบริการดานการขนสงสินคาทั้งภายในและ

ระหวางประเทศ ซ่ึงผูใหบริการโลจิสติกสจะมีรูปแบบ

การขนสงสินคา ทั้งทางถนน ทางราง ทางนํ้า และทาง

อากาศ [24] 

2. การบริหารคลังสินคาและสินคาคงคลัง เปนการจัด

ใหบริการที่ดูแลเรื่องคลังสินคา สินคาคงคลัง และการ

กระจายสินคา [25] 

3. การใหบริการงานโลจิสติกสที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงเปนการจัดใหบริการงานที่สนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสภายในองคกรให มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น [26] 

4. การใหบริการดานอ่ืน ๆ ที่ เ ก่ียวของกับการเพิ่ม

มูลคาเพิ่มดานการบริการ เชน การสงคืนผลิตภัณฑ 

การประกอบผลิตภัณฑ การติดสลาก งานบรรจุภัณฑ 

และงานเอกสารดานพิธีการศุลกากร [24] 

 จากขอบขายการใหบริการดานโลจิสติกสของธุรกิจใน

ประเทศไทยทั้ง 4 ดานดังกลาว กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

[27] ไดสรุปจํานวนของธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกสไว

สอดคลองกันวามีจํานวนทั้งส้ิน 24,852 ราย แบงเปน การขนสง

ทางบกและระบบทอลําเลียง 17,788 ราย (คิดเปนรอยละ 

71.58) ตัวแทนออกของ 3,571 ราย (คิดเปนรอยละ 14.37) 

การบริหารจัดการเก่ียวกับสินคา 1,116 ราย (คิดเปนรอยละ 

4.49) คลังสินคา 776 ราย (คิดเปนรอยละ 3.12) การขนสงทาง

นํ้า 655 ราย (คิดเปนรอยละ 2.64) การขนถายสินคา 640 ราย 

(คิดเปนรอยละ  2.58) การขนสงทางอากาศ  186 ราย 

(คิด เ ปน รอย ละ 0.75) ตัวแทนผูรับจัดการขนสงสินคาและ

อ่ืนๆ 120 ราย (คิดเปนรอยละ 0.47) ซ่ึงในยุคประเทศไทย 4.0 

ขอบขายการใหบริการจะมีการขยายมากขึ้นตามความตองการ

และลักษณะเฉพาะของธุรกิจผูใชบริการ ที่สําคัญการใหบริการที่

มีลักษณะเฉพาะตามความตองการจําเปนของแตละธุรกิจจะมี

มากขึ้นดวยเชนกัน 

 

4. ขอจํากัดของผูใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศ

ไทย 

 จากการที่ผูเขียนศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความ

ตาง ๆ สามารถสรุปขอจํากัดของผูใหบริการดานโลจิสติกสใน

ประเทศไทยได ดังน้ี 

4.1 ผูใหบริการดานโลจิสติกสสวนใหญใหบริการในกิจกรรม

พื้นฐานอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

 เน่ืองจากผูใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศไทยสวนใหญ

เปนธุรกิจขนาดเล็ก และเปนการใหบริการดานการขนสงสินคา

เพียงอยางเดียว ซ่ึงณัชพล จรูญพิพัฒนกุล [28] ไดสรุปสัดสวน

ของผูใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2560 

โ ด ย จํา แ น ก ต า ม ข น า ด ข อ ง กิจ ก า ร  ไ ว ด ั ง นี ้  ธ ุ ร ก ิจ ผู

ใหบริการดานโลจิสติกสขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 2.8 ธุรกิจ

ผูใหบริการดานโลจิสติกสขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 5.1 ในขณะ

ที่ธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกสขนาดเล็กมีสัดสวนใหญที่สุด คิด

เปนรอยละ 92.1 ซ่ึงสอดคลองกับ ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ และ 

จักรกฤษณ ดวงพัสตรา [10] ที่กลาววา ผูใหบริการโลจิสติกส

สวนใหญของไทยมากกวารอยละ 78-85 เปนผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ยังขาดความรูความเขาใจ

เ กี่ย วกับการจัดการ โลจิสติกส และการดํา เนินธุรกิจ ใ น

ยุคโลกาภิ วัตน  

  

4.2 ผูใหบริการดานโลจิสติกสขาดทักษะในการพัฒนาเร่ือง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 จากการศึกษาพบวาผูใหบริการจากตางชาติมีความไดเปรียบ

ในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงที่ นํามาประยุกตใชในการดําเนิน

กิจกรรมโลจิสติกส ซ่ึงสงผลตอคานิยมของผูใชบริการที่เชื่อวา

บริษัทตางชาติมีความนาเชื่อถือมากกวาผูใหบริการคนไทย [10] 

นอกจากน้ี ยังพบวาภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยนิยมใช

บริการดานโลจิสติกสกับผูใหบริการของตางชาติมากกวา แมวา

บริษัทตางชาติจะไมไดดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสที่ถูกวาจาง
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ทั้งหมด แตจะมีการจางบริษัทคนไทยเปนผูรับจางชวง (Sub-

contract) ซ่ึงสงผลใหผูรับบริการตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น

โดยไมจําเปน [28] ในสวนของธุรกิจผูใหบริการซอฟตแวร

สําหรับกิจกรรมโลจิสติกสของไทย พบวา ผูประกอบการสวน

ใหญนําเขาเทคโนโลยีดานซอฟตแวรสําเร็จรูปจํานวนมาก จึงทํา

ใหเกิดการผูกขาดทางดานการตลาดและเทคโนโลยี ถึงแมวา

ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการ

ดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสก็ตาม  นอกจากน้ี ชนิภรณ  เอ่ียมสกุล

รัตน [29] ไดศึกษาเรื่องความสามารถในการทํางานดานโลจิ

สติกส โดยการเปรียบเทียบความแตกตางในการใชบริการของ

ลูกคาไทยและตางชาติที่ มีตอบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส

ตางชาติ พบวาเทคโนโลยีที่ผู ใหบริการดานโลจิสติกสนํามา

ประยุกตใช สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภค โดยการ

ที่เทคโนโลยีพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะสามารถทําใหผูใชบริการมี

ทาง เ ลือกในการ ใชบริ การเพิ่ มมากขึ้ น  สอดคลอง กับที่ 

Lerksirinukul [30] พบวา ผูใหบริการดานโลจิสติกสของไทย

สวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก และยังขาดขีดความสามารถที่จะ

แขงขันกับบริษัทตางชาติในเรื่องเทคโนโลยี ซ่ึงที่ผานมาไดเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจโลกสงผลใหบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส

ขนาดเล็กหลายแหงปดตัวไปเปนจํานวนมาก หรือไมก็ถูก

ชาวตางชาติซ้ือกิจการไป 
 

4.3 ผูใหบริการดานโลจิสติกสขาดความรูดานการบูรณาการ

ในเชิงซัพพลายเชน 

 เม่ือศึกษาสถานะและขีดความสามารถของผูใหบริการดานโล

จิสติกสของไทย พบวา ยังขาดการบูรณาการในเชิงซัพพลายเชน

และใหมีการรวมตัวกันระหวางภาคธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง เพื่อเปน

การเพิ่มการใหบริการแบบครบวงจร ทั้งน้ีเกิดจากผูประกอบการ

ไทยไมมีพันธมิตรหรือการรวมกลุมกันทางธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ

การดําเนินกิจกรรมในกลุมซัพพลายเชน ไมวาจะเปนธุรกิจการ

ขนสง ตัวแทนออกของ หรือคลังสินคา ซ่ึงสงผลใหธุรกิจการ

บริการดานโลจิสติกสของไทยเสียเปรียบผูประกอบการตางชาติที่

มีการบริการและเครือขายที่ครบวงจร [10] 
 

4.4 ผูใหบริการดานโลจิสติกสขาดความพรอมทางดานเงินทุน 

 ผูประกอบการไทยประสบปญหาการขาดการเขาถึงดาน

การเงินสําหรับการพัฒนาธุรกิจ อาจทําใหการดําเนินธุรกิจ

ประสบปญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน [31] อีกทั้งการดําเนิน

กิจกรรมบริการดานโลจิสติกสบางประเภทตองใชเงินลงทุนสูง 

เชน การบริการขนสงทางเรือ ซ่ึงราคาเรือไมวาจะเปนการตอ

ใหมหรือซ้ือตอจากตางประเทศ มีราคาที่คอนขางสูงมาก โดย

แหลงกูยืมเงินจากสถาบันการเงินของไทยในปจจุบันมีนอย อัตรา

ดอกเบี้ยสูง และยังมีความเขาใจในธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกส

คอนขางนอยมาก  ยากตอการ อนุมัติ เ งิน กู ผู  ใหบ ริกา ร

ดานโลจิสติกสของไทย [32] 

 

5. ขอคิดเห็นสําหรับธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสใน

ยุคประเทศไทย 4.0 

 จากการศึกษาแนวคิดจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยและ

บทความ ผูเขียนมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาผูใหบริการดานโลจิสติกสในยุคประเทศไทย 4.0 

ดังน้ี 

5.1 ผูประกอบการทางดานการใหบริการโลจิสติกสขนาดกลาง

และขนาดเล็กที่เขามาแขงขันในตลาดมีแนวโนมสูงข้ึน 

 เน่ืองจากแรงผลักดันของนโยบายสงเสริมโครงการระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการพัฒนาพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนของรัฐบาลไทย รวมถึงการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบรถไฟ ถนน ทาเรือ ศูนยกระจาย

สินคา และคลังสินคา ที่ระบุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สงผลใหธุรกิจ

การใหบริการดานโลจิสติกสไดรับความสนใจมากขึ้นจาก

ผูประกอบการภายในประเทศและนักลงทุนชาวตางชาติ จาก

ขอมูลของกองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ [27] ที่สรุปจํานวนธุรกิจ

ผูใหบริการดานโลจิสติกสรวมทั้งส้ิน 24,852 ราย มีบริษัทนิติ

บุคคลในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 

5,015  ราย  ซ่ึงคิ ด เปนรอยละ 20 .18 จากจํานวนธุร กิจ

ใหบริการโลจิสติกสทั่วประเทศ สามารถแบงเปน จังหวัดชลบุรี 

3,560 ราย จังหวัดระยอง 933 ราย และ ฉะเชิงเทรา 522 ราย 

จะเห็นไดวาผูใหบริการดานโลจิสติกสยังสามารถขยายจํานวนได

อีก เม่ือเทียบกับจํานวนธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด

เล็กที่เกิดขึ้นใหมอยางตอเน่ือง ที่สําคัญผูใหบริการดานโลจิสติกส

ตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะความสามารถในการใหบริการได

หลากหลายลักษณะตามความตองการของผูใชบริการทั้งบริการ

ขั้นพื้นฐาน บริการระดับสูง และบริการที่มีลักษณะเฉพาะตาม

ความตองการจําเปนของแตละธุรกิจ รวมทั้งกระจายธุรกิจให
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ครอบคลุมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลเพื่ออํานวย

ความสะดวกและประหยัดคาใชจาย 

 

5.2 ผูประกอบการทางดานการใหบริการโลจิสติกสมีการ

จัดการธุรกิจอยางมีระบบและมีมาตรฐานมากข้ึน 

 ดวยความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได

รวมกันสงเสริมผูประกอบธุรกิจใหมีความเขมแข็งขึ้น โดยการ

พัฒนาองคความรูที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจ และยกระดับ

การบริการใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล จากสถิติของ

กระทรวงพาณิชยพบวามีการสงเสริมและผลักดันใหผูประกอบ

ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสพัฒนาตนเองและระบบการบริหาร

จัดการธุรกิจจนไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO 9001 

จํานวนกวา 500 ราย แบงเปนธุรกิจขนสงสินคาและบริการที่

เก่ียวเน่ือง รอยละ 67 บริการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศ รอยละ 13 ตัวแทนออกของรับอนุญาต รอยละ 11 

คลังสินคา รอยละ 5 และบริการโลจิสติกสครบวงจร รอยละ 4 

[27] โ ด ยมาต ร ฐ านที่ ไ ด รั บ น้ี เ ป น การ แสด ง ถึ ง ค วาม มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การบริการลูกคา และการ

สรางและเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร ซ่ึงธุรกิจการใหบริการ

ดานโลจิสติกสที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานมีอีกจํานวนมาก

ที่สามารถพัฒนาตนเองใหไดรับการรับรองมาตรฐาน เพื่อให

ผูรับบริการเกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การใหบริการ ลดตนทุนการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสของ

ประเทศ และยกระดับการบริการใหสามารถแขงขันในระดับ

สากลได 

 

5.3 ธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศไทยเปล่ียนแปลง

เขาสูยุคดิจิทัล 

 เห็นไดจากธุรกิจ E-Commerce ที่มีบทบาทมากขึ้น ซ่ึงการ

เติบโตของตลาด E-Commerce เปนไปอยางตอเน่ืองและ

นาสนใจ โดยพบวาในป พ.ศ. 2561 มีมูลคาการซ้ือขายออนไลน

อยูที่  3.05 ลานลานบาท ซ่ึงเปนตัวเลขที่ เติบโตขึ้นและมี

มูลคา เพิ่มขึ้ นร อยละ  9 -10 เ ม่ือ เทียบ กับป  พ .ศ .  2560 

นอกจากน้ี สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน) คาดการณวาการซ้ือขายออนไลนมีโอกาสเติบโตขึ้นอีก

มาก โดยตลาด E-Commerce ไทยนาจะเติบโตขึ้นเฉล่ียรอยละ 

22 ในป พ.ศ. 2565 ซ่ึงทั้งหมดน้ีเปนผลมาจากพฤติกรรมการใช

ชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปจากอดีตโดยส้ินเชิงของสังคมไทยในยุค 

4.0 [33] ซ่ึงการเปล่ียนแปลงตลาดการซ้ือขายออนไลนน้ียอม

สงผลตอบริการการขนสงดวยเชนเดียวกัน เน่ืองจากทําใหการ

ไหลของสินคาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงไดอยางรวดเร็วผาน

ระบบการ ส่ัง ซ้ือออนไลน และบริการขนส งแบบเร งดวน 

(Express) ในขณะที่มูลคาในธุรกิจขนสงหรือโลจิสติกสน้ัน มี

มูลคามากกวา 200,000 ลานบาท และมีอัตราเติบโตตอปรอย

ละ 15-20 [34] ซ่ึงเปนโอกาสที่ธุรกิจน้ีจะนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการบริการดานโลจิ

สติกส เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพใน

ยุคดิจิทัล 

 

5.4 ธุรกิจใหบริการดานการขนสงระหวางประเทศมีอัตราการ

เจริญเติบโตสูงข้ึน 

 ในชวงที่ผ านมาธุรกิจใหบริการดานการขนสงระหวาง

ประเทศไดรับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้ง

ภายในประเทศและประเทศคูคาที่มีแนวโนมในการฟนตัวจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2552 ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย [35] พบวาอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

ดานการขนสงมีอัตราการเจริญเติบโตของรายไดเฉล่ียในชวงป 

พ.ศ. 2554-2558 เติบโตประมาณรอยละ 7 และอุตสาหกรรม

ธุรกิจบริการดานการขนสงยั งคงมีแนวโนมที่ เติบโตสูงขึ้น 

สืบเน่ืองจากการสนับสนุนของรัฐบาลในแผนแมบทการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรมใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมขนสง 

หรือ “Logistics Hub” [28] ซ่ึงจะเปนปจจัยในการสนับสนุน

จากการเชื่อมโยงเครือขายระหวางประเทศและเศรษฐกิจใน

ภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาของโครงสรางพื้นฐานของประเทศโดย

ภาค รัฐ ในพื ้นที ่ต า ง  ๆ  ของภูมิภ าค  และการ เ ปด เ ส รี

ธุ ร กิจ โ ลจิสติกสภายใตขอตกลง AEC ที่อนุญาตใหตางชาติ

สามารถถือครองหุนไดจากไมเกินรอยละ 49 เปนรอยละ 70 

[36] สงผลใหบริษัทตางชาติที่ เดิมใหบริการเดินเรือหรือการ

ขนสงทางอากาศเพียงอยางเดียว ขยายกิจการเขามาตั้ ง

สํานักงานรับบริการธุรกิจลูกคาในไทยเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลให

ธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกสของไทยเกิดความตระหนักถึง

ความสําคัญและความจําเปน ที่ตองพัฒนาตัวเองเพื่อใหสามารถ

แขงขันทางดานธุรกิจกับตางชาติได 
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6. บทสรุป 

 การใหบริการดานโลจิสติกสเปนธุรกิจที่สําคัญในยุคประเทศไทย 4.0 

ที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยภาคธุรกิจ

มอบหมายหรือเลือกใชบริการงานดานโลจิสติกสที่ตนเองมีความ

เชี่ยวชาญนอยกวาหรืองานที่ มีตนทุนสูง ไปให ผู ใหบริการ

ภายนอกซ่ึงมีตนทุนในการดําเนินงานต่ํากวา แตมีประสิทธิภาพ

ที่ดีกวาที่จะดําเนินการดวยตัวเอง ซ่ึงการใหบริการดานโลจิ

สติกสในประเทศไทยไดรับความสนใจจากผูประกอบการ และ

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาจากภาครัฐมาอยางตอเน่ือง จน

สามารถพัฒนาธุรกิจมาไดจนอยูในอันดับตน ๆ ของกลุมประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางไรก็ตาม ธุรกิจดานน้ียังมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาใหเติบโตไดอีก ดังจะเห็นไดจากนโยบาย

ของ ร ัฐ บ าลที ่ม ีก า ร กําหน ด ย ุท ธศ าสต ร ใ นกา ร พ ัฒน า

ระบบโลจิสติกส เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางใน

การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียน ดวยสภาพทาง

ภูมิศาสตรที่ไดเปรียบโดยเปนศูนยกลางของภูมิภาค รวมถึงการมี

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส

เปนจํานวนมาก ประกอบกับความเจริญกาวหนาของนวัตกรรม

และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะของผู

ใหบริการดานโลจิสติกส ตลอดจนการนํามาใชเปนเครื่องมือใน

การจัดกิจกรรมการใหบริการดานโลจิสติกสไดอยางรวดเร็วและ

มีคุณภาพ ที่สําคัญผูประกอบธุรกิจดานการใหบริการโลจิสติกส

ตองสามารถปรับเปล่ียนและพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันไดใน

ระดับสากล โดยภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกันอยางจริงจัง

เพื่อนําพาประเทศสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาค 
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