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การลดของเสยีจากกระบวนการผลติไส�กรอกโดยการประยุกต�ใช�
แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ติรัสกร เขมาสิทธ์ิ1  และ รณินทร0  กิจกล2า2 

1ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าพระนครเหนือ 
2ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค2าคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าพระนครเหนือ 

 
บทคัดย.อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตไส2กรอกของบริษัทกรณีศึกษา ด2วยการประยุกต0ใช2
ข้ันตอน DMAIC แนวทางการดําเนินงานจัดทําวิจัยเริ่มจากการวัดและกําหนดปCญหาซ่ึงพบวFาของเสียท่ีเกิดข้ึนกับไส2กรอกไมFได2
ขนาด คือปCญหาของเสียหลักท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตไส2กรอกซ่ึงมีปริมาณของเสียเกิดข้ึน 4,219 Kg. ตFอเดือน ซ่ึงปCจจัยท่ี
ทําให2เกิดของเสียหลังจากผFานข้ันตอนการวิเคราะห0ด2วยแผนภูมิเหตุและผล พบวFาท่ีจัดเก็บอุปกรณ0พวก Tube ไมFเหมาะสม 
พนักงานขาดความรู2ในจุดเสี่ยงท่ีกFอให2เกิดของเสียและขาดทักษะในการปรับแตFงป!กผีเสื้อ วัตถุดิบพวก Casing หักในการ
เคลื่อนย2าย และวิธีการมัดหัว-ท2ายของไส2กรอกกับการเลือกใช2 Chuck ไมFเหมาะสม คือต2นเหตุของปCญหา จากน้ันทําการ
ปรับปรุงท่ีจัดเก็บอุปกรณ0และวิธีการทํางานแบบใหมFแล2วนําไปทดลองกFอนปฏิบัติงานจริง สุดท2ายคือการจัดทํามาตรการ
ควบคุมและปYองกันปCญหาผลหลังการปรับปรุงพบวFาคFาเฉลี่ยของปริมาณไส2กรอกไมFได2ขนาดลดลงจากเดิม 4,219 Kg. ตFอเดือน 
เหลือ 2,169 Kg. ตFอเดือน โดยสามารถลดระดับการเกิดของเสียลง 48.5% ตFอเดือน 

 
คําสําคัญ: อุตสาหกรรมอาหาร, ของเสีย 
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Reduce Waste from the Manufacture of Sausage with 
the Application DMAIC Case Study: Food industry 
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Abstract 

The Purposes of this study was to reduce waste from the manufacture of sausage with the 
application DMAIC of the Case Study Company.Guidelines for the preparation of a specialissue. Start by 
measuring and defining the problem, which happens to the waste, is not a sausage. The main problem is 
occurring in the production of sausages. The amount of waste occurs 4,219 kg per month. The causes of 
death after the analysis chart cause and effect. They found that the Storage Tube inappropriate staff lacks 
knowledge. The risk that the cause of death and lack the skills to customize the throttle. Casing materials 
are less moving. And how to tie a head – end of the sausage with the selection of Chuck abuse is the 
cause of the problem. The updated storage devices and new ways of working and then.Adjusted results 
showed that 
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1.  บทนํา 
 การแขFงขันของอุตสาหกรรมในปCจจุบันได2ทวีความรุนแรง
มากข้ึนไมFวFาจะเปtนการแขFงขันภายในประเทศหรือการแขFงขัน
กับตFางประเทศซ่ึงการดําเนินธุรกิจจะต2องมุFงเน2นการบริหาร
จัดการไปในด2านการบริหารจัดการทางด2านการผลิตการ
ควบคุมคุณภาพเปtนหลักเพ่ือกFอให2เกิดต2นทุนท่ีต่ําท่ีสุดและทํา
ให2เกิดกําไรท่ีสูงสุดแตFโดยท่ัวไปแล2วหลักการบริหารของ
ผู2 บริ หารมักจะเน2นการทําอยF างไรให2 สามารถบริหาร
งบประมาณท่ีมีอยูFเปtนไปอยFางเพียงพอและเหมาะสมซ่ึงทําให2
มองข2ามในด2านคFาใช2จFายของการจัดการด2านการปรับปรุง
คุณภาพและการลดปริมาณของเสียท่ีแฝงอยูFในองค0กรและ
ละเลยในการท่ีจะนํามาวิเคราะห0แก2ไข 
 บริษัทกรณีศึกษาเปtนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจในการผลิต
อาหารสําเร็จรูปประเภทไส2กรอก ซ่ึงพบปCญหาไส2กรอกไมFได2
ขนาดตามมาตรฐานเปtนของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
ไส2กรอก มีปริมาณของเสียเกิดข้ึนเฉลี่ย 4,219 Kg. ตFอเดือน 
ดังน้ัน ผู2วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาวิธีดําเนินการแก2ไข
ปCญหาของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไส2กรอกท่ีไมFได2ตาม
มาตรฐานในบริษัทกรณีศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค� 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตไส2กรอกของบริษัทกรณีศึกษา ด2วยการประยุกต0ใช2
ข้ันตอน DMAIC 

 

3.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
 Park [1] กลFาวถึงจุดกําเนิดของวิธีการซิกซ0 ซิกมFา เริ่มข้ึน
เมื่อบริษัทโมโตโรลFาได2พัฒนาและสร2างโครงการเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของสินค2าโดย ไมเคิล แฮรี่ และบ็อบ แกลวิน ในชFวง
ป! ค.ศ.1980 บริษัทโมโตโรลFาซ่ึงอาศัยแนวคิดของการอธิบาย
กระบวนการด2วยการศึกษาความแปรปรวนของศาสตราจารย0 
W. Edwards Deming บิดาแหFงการพัฒนาคุณภาพ 
 ความหมายของซิกซ0ซิกมFา Does [2] ได2กลFาวถึง
ความหมายของซิกซ0ซิกมFาไว2 3 ความหมายดังน้ี คือ 
 1. กลยุทธ0ทางธุรกิจซ่ึงทําให2เกิดการได2เปรียบทางการ
แขFงขัน 

 2. ปรัชญาท่ีทําให2สามารถทํางานได2ด2วยความฉลาดมาก
ข้ึนซ่ึงจะหมายความวFาสามารถลดข2อผิดพลาดให2น2อยลงใน
ทุกๆด2านจากการผลิตสินค2าเพ่ือตอบสนองยอดการสั่งซ้ือเรา 
จะสามารถค2นพบและลดแหลFงท่ีมาของความแปรปรวนใน
กระบวนการซ่ึงทําให2ระดับซิกมFาสูงข้ึนอันหมายถึงการ
ปรับปรุงของความสามารถของกระบวนการ(Process 
Capability) โดยมีผลให2ข2อผิดพลาดหรือของเสียไมFเกิดข้ึน 
 3. เครื่องมือวัดทางสถิติซ่ึงแสดงให2เห็นวFาผลิตภัณฑ0การ
บริการหรือกระบวนการมีคุณภาพเปtนอยFางไรวิธีการของซิกซ0
ซิกมFาจะทําให2เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ0การบริการ 
(Service Product) 
 ข้ันตอนการดําเนินงานตามวิธีการซิกซ0ซิกมFา 
 1. การกําหนดปCญหาท่ีเกิดข้ึน (Define Phase) ข้ันตอน
น้ีจะศึกษาความต2องการของลูกค2าและนําความต2องการของ
ลูกค2าท่ีเปtนปCญหามาจัดระดับความสําคัญและเลือกมา
ดําเนินการแก2ไขปรับปรุง 
 2. การวัดเพ่ือกําหนดหาสาเหตุของปCญหา (Measure 
Phase) ในข้ันตอนน้ีจะทําการกําหนดแนวทางในการวัด
ประสิทธิภาพของกระบวนการทําการศึกษากระบวนการโดย
ละเอียดกําหนดปCจจัยท่ีได2รับจากกระบวนการหรือตัวแปร
ตอบสนองกระบวนการ 
 3. การวิเคราะห0สาเหตุของปCญหา (Analysis Phase) 
ข้ันตอนน้ีจะนําปCจจัยท่ีมีความสําคัญของกระบวนการมาทํา
การวิเคราะห0ผFานวิธีการทางสถิติเชิงอนุมานเพ่ือดูวFาปCจจัย
ตFางๆเหลFาน้ีมีนัยสําคัญกับปCญหาซ่ึงจะนําไปดําเนินการ
ปรับปรุงในข้ันตอนตFอไป 
 4. การปรับปรุงแก2ไขกระบวนการ (Improve Phase) 
ข้ันตอนน้ีเปtนการออกแบบและทําการทดลองเพ่ือหา
ความสัมพันธ0ท่ีแท2จริงระหวFางปCจจัยนําเข2ากับปCจจัยท่ีมีผล
อยFางมีนัยสําคัญตFอปCจจัยนําเข2าน้ันๆและหาคFาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดของแตFละปCจจัยท่ีจะทําให2ระดับปCจจัยนําเข2าท่ีดีท่ีสุด 
 5. การควบคุมตัวแปรตFางๆ (Control Phase) ข้ันตอนน้ี
เปtนการออกแบบวิธีการควบคุมปCจจัยตFาง ๆ และทําการ
ปรับปรุงตFอตFอเน่ือง  
 ในขณะเดียวกันได2มีการค2นคว2าผลงานวิจัยท่ีใกล2เคียงกับ
ปCญหาท่ีทําการศึกษาพบวFา Samsung [3] ได2ทําการศึกษา
โดยสร2างทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ0ซ่ึงอาศัยแนวทาง
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ซิกซ0ซิกมFาหรืออาจจะเรียกวFา R&D Six Sigma โดยทีมงาน
ได2ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ0นาฬิกาผลท่ีได2คือสามารถลด
ต2นทุนสินค2า $0.2 ตFอเรือนและสร2างกําไร $0.25 ล2านตFอป! 
LG Electronics [4] ได2ทําการปรับปรุงการผลิตช้ินสFวนเตา
ไมโครเวฟโดยอาศัยหลักการซิกซ0ซิกมFาซ่ึงสามารถลดระดับ
ปCญหาอยูFท่ี 750 DPMO และอุษณีย0 [5] ทําการศึกษาการ
ควบคุมคุณภาพโดยใช2แนวทางของซิกซ0ซิกมFาเพ่ือลดของเสีย
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตกระป�องอันเน่ืองจากข2อบกพรF
องตFางๆระบบการดําเนินการคุณภาพตามแนวทางของซิกซ0
ซิกมFาจากการศึกษาพบวFาในระยะเวลา 4 เดือนสัดสFวนของ
เสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตกระป�องลดลงจาก 4,400 
DPM เปtน 2,849 DPM 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนในการดําเนินงานสามารถแบFงออกได2เปtน 8 
ข้ันตอน ตามแนวทางของซิกซ0ซิกมFา ซ่ึงประกอบไปด2วย
ข้ันตอนตFอไปน้ี 
 1. การศึกษาข2อมูลท่ัวไปของบริษัทกรณีศึกษา 
 2. การกําหนดปCญหาท่ีจะทําการการศึกษา (Define 
Phase) 
 3. การวัดเพ่ือกําหนดหาสาเหตุของปCญหา (Measure 
Phase) 
 4. การวิเคราะห0สาเหตุของปCญหา (Analysis Phase) 
 5. การปรับปรุงแก2ไขกระบวนการ (Improve Phase) 
 6. การควบคุมตัวแปรตFางๆหลังการแก2ไข (Control 
Phase) 
 7. สรุปผลการปรับปรุงแก2ไขและข2อเสนอแนะ 
 8. จัดทํารายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ0 

 
โดยข้ันตอนการดําเนินการดังกลFาวมีรายละเอียดดังแสดงใน
รูปท่ี 1 

 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการดาํเนินงานวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ขั้นตอนการกําหนดปWญหา (Define Phase) 
 จากการศึกษาสภาพปCญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิตไส2กรอกชFวงเดือน ก.ค.-ต.ค. ป! 2558 พบคFาเฉลี่ยการ
เกิดไส2กรอกไมFได2ขนาดตามมาตรฐานเทFากับ 4,219 Kg. ตFอ
เดือนและตั้งเปYาหมายในการลดปริมาณของเสียในการศึกษา
ครั้งน้ีให2ลดลงอยูFท่ี 2,953 Kg. ตFอเดือน ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           

 

รูปท่ี 2 ปริมาณของเสียและเปYาหมายในการดาํเนินงาน
 
5.2  ขั้นตอนการวัด (Measurement Phase)
 5.2.1 แผนผังกระบวนการผลิตไส2กรอกทําให2สามารถ
เข2าใจถึงข้ันตอนตFางๆท่ีเกิดข้ึนในกระบวนผลิตไส2กรอกอยFาง
ละเอียดเพ่ือชFวยในการเปtนแนวทางวิเคราะห0หาสาเหตุใน
ข้ันตอนของการวิเคราะห0  ซ่ึ งแผนผังกระบวนการใน
การศึกษาในครั้งน้ีมีลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 

 

 

รูปท่ี 3 แผงผังกระบวนการผลิตไส2กรอก
 

 5.2.2 ศึกษาข2อมูลของเสียจากการบันทึกข2อมูลตั้งแตF
เดือน ก.ค-ต.ค 2558 พบวFามีปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนกับไส2
กรอกไมFได2ขนาดหลังจากผFานกระบวนการผลิตไส2กรอกไป
แล2วสูงท่ีสุดคือ 4,219 Kg. ดังแสดงในรูปท่ี 
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ปริมาณของเสียและเปYาหมายในการดาํเนินงาน 

(Measurement Phase) 
แผนผังกระบวนการผลิตไส2กรอกทําให2สามารถ

เข2าใจถึงข้ันตอนตFางๆท่ีเกิดข้ึนในกระบวนผลิตไส2กรอกอยFาง
ละเอียดเพ่ือชFวยในการเปtนแนวทางวิเคราะห0หาสาเหตุใน
ข้ันตอนของการวิเคราะห0  ซ่ึ งแผนผังกระบวนการใน
การศึกษาในครั้งน้ีมีลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 3 

 

แผงผังกระบวนการผลิตไส2กรอก 

ศึกษาข2อมูลของเสียจากการบันทึกข2อมูลตั้งแตF
พบวFามีปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนกับไส2

กรอกไมFได2ขนาดหลังจากผFานกระบวนการผลิตไส2กรอกไป
ดังแสดงในรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 

 

รูปท่ี 4  ปริมาณของเสียตั้งแตFเดือน ก
 

 

รูปท่ี 5  สัดสFวนของเสียตั้งแตFเดือน ก
  

จากกระบวนการผลิตไส2กรอก พบวFาไส2กรอกไมFได2
ขนาดเปtนของเสียท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดในกระบวนการผลิต
ไส2กรอก ดังแสดงในรูปท่ี 6 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 6  ลักษณะของเสียท่ีเรียกวFา ไส2กรอกไมFได2ขนาด
 
 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

 

ปริมาณของเสียตั้งแตFเดือน ก.ค-ต.ค 2558 

 

สัดสFวนของเสียตั้งแตFเดือน ก.ค-ต.ค 2558 

จากกระบวนการผลิตไส2กรอก พบวFาไส2กรอกไมFได2
ขนาดเปtนของเสียท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดในกระบวนการผลิต      

ลักษณะของเสียท่ีเรียกวFา ไส2กรอกไมFได2ขนาด 
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5.3 ขั้นตอนการวิเคราะห� (Analysis Phase)
 ในการวิเคราะห0ปCญหาถึงสาเหตุท่ีทําให2เกิดของเสีย
น้ัน ผู2วิจัยได2ใช2แผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) รูปท่ี 7 เปtนเครื่องมือในการวิเคราะห0 โดยได2
ข2อมูลมาจากการระดมความคิด (Brainstorm)
จากการศึกษาจากการทํางานโดยตรงให2ทราบถึงสาเหตุตFาง
ๆ ท่ีทําให2ไส2กรอกไมFได2ขนาด ซ่ึงพบวFามีสาเหตุมาจากเหตุ
ตFาง ๆ ดังแสดงในรูปท่ี 7 
 

 

รูปท่ี 7  แผนผังเหตุและผลของไส2กรอกไมFได2ขนาด
 

 สาเหตุมาจากคน พนักงานไมFทราบจุดเสี่ยงท่ีกFอให2เกิด
ของเสียและการปรับแตFงป!กผีเสื้อไมFเหมาะสมเปtนสาเหตุท่ี
สําคัญตFอการผลิต พนักงานแตFละคนท่ีมีความชํานาญและ
ประสบการณ0การปรับแตFงป!กผีเสื้อท่ีแตกตFางกันทําให2เกิดไส2
กรอกท่ีไมFได2ขนาด เน่ืองจากการปรับแตFงป!กผีเสื้อท่ีไมF
เหมาะสม สFงผลให2ไส2กรอกไมFได2ขนาดขณะข้ึนรูปไส2กรอก จึง
ทําให2ควบคุมคุณภาพไส2กรอกได2ไมFเทFากัน
 ปCญหาเกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ0พวก 
เครื่องข้ึนรูปไส2กรอกเปtนปCญหาหลัก เน่ืองจาก 
การคดงอทําให2เกิดการแตกขาดของไส2กรอกในขณะท่ีข้ึนรูป 
สFงผลให2ขนาดของไส2กรอกได2ไมFคงท่ี 
 ปCญหาท่ีเกิดจากวิธีการ ไส2กรอกท่ีไมFได2ขนาดสาเหตุ
เกิดจากการมัดหัว-ท2ายไส2กรอกขณะข้ึนรูป สFงผลให2ไส2กรอก
เกิดการคลายตัวตรงบริเวณรอบเกลียวของแตFละช้ินไส2กรอก
ในขณะท่ีทําการอบให2สุก ทําให2ไส2กรอกไมF
ตั้งมาตรฐานการใช2 Chuck ท่ีไมFเหมาะสมของแตFละชนิดของ
ไส2กรอก สFงผลให2ควบคุมคุณภาพได2ไมFเทFากัน
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Analysis Phase) 
ในการวิเคราะห0ปCญหาถึงสาเหตุท่ีทําให2เกิดของเสีย

Cause and Effect 
เปtนเครื่องมือในการวิเคราะห0 โดยได2

Brainstorm) และจดบันทึก
จากการศึกษาจากการทํางานโดยตรงให2ทราบถึงสาเหตุตFาง 
ๆ ท่ีทําให2ไส2กรอกไมFได2ขนาด ซ่ึงพบวFามีสาเหตุมาจากเหตุ

 

แผนผังเหตุและผลของไส2กรอกไมFได2ขนาด 

สาเหตุมาจากคน พนักงานไมFทราบจุดเสี่ยงท่ีกFอให2เกิด
ของเสียและการปรับแตFงป!กผีเสื้อไมFเหมาะสมเปtนสาเหตุท่ี
สําคัญตFอการผลิต พนักงานแตFละคนท่ีมีความชํานาญและ
ประสบการณ0การปรับแตFงป!กผีเสื้อท่ีแตกตFางกันทําให2เกิดไส2

ได2ขนาด เน่ืองจากการปรับแตFงป!กผีเสื้อท่ีไมF
เหมาะสม สFงผลให2ไส2กรอกไมFได2ขนาดขณะข้ึนรูปไส2กรอก จึง
ทําให2ควบคุมคุณภาพไส2กรอกได2ไมFเทFากัน 

ปCญหาเกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ0พวก Tube ของ
เครื่องข้ึนรูปไส2กรอกเปtนปCญหาหลัก เน่ืองจาก Tube เกิด

กขาดของไส2กรอกในขณะท่ีข้ึนรูป 

ปCญหาท่ีเกิดจากวิธีการ ไส2กรอกท่ีไมFได2ขนาดสาเหตุ
ท2ายไส2กรอกขณะข้ึนรูป สFงผลให2ไส2กรอก

เกิดการคลายตัวตรงบริเวณรอบเกลียวของแตFละช้ินไส2กรอก
ในขณะท่ีทําการอบให2สุก ทําให2ไส2กรอกไมFได2ขนาด และการ

ท่ีไมFเหมาะสมของแตFละชนิดของ
ไส2กรอก สFงผลให2ควบคุมคุณภาพได2ไมFเทFากัน 

 ปCญหาท่ีเกิดจากวัตถุดิบ Casing 
รูปไส2กรอกเปtนสาเหตุของการเกิดปCญหาไส2กรอกไมFได2ขนาด
ข้ึนในกระบวนการผลิต 
 
5.4 ขั้นตอนการปรับปรุง (Improvement Phase)

การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุคน แก2ไขปCญหาด2าน
พนักงานไมFทราบจุดเสี่ยงท่ีกFอให2เกิดของเสีย การ
พนักงานในเรื่องจุดเสี่ยงหรือสาเหตุท่ีสFงผลให2ไส2กรอกไมFได2
ขนาด และให2หัวหน2างาน OJT พนักงานในเรื่องจุดเสี่ยงและ
สาเหตุท่ีสFงผลให2ไส2กรอกไมFได2ขนาดในแตFละเดือน เพ่ือเปtน
การทบทวนความรู2ความเข2าใจของพนักงานเวลาปฏิบัติงาน 
สFวนปCญหาพนักงานปรับแตFงป!กผีเสื้อไมFเหมาะสมน้ัน
จัดทําลวดท่ีมีขนาด Ø4.0 มิลลิเมตร ข้ึนมา เพ่ือใช2ในการตั้ง
ระยะป!กผีเสื้อ ซ่ึงเปtนระยะหFางท่ีเหมาะสมในการปรับแตFง 
จะทําให2ข้ึนรูปไส2กรอกได2ไมFแตก และมีขนาดคงท่ีสม่ําเสมอ

การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุเครื่องจักร 
ออกแบบและจัดทําท่ีเก็บอุปกรณ0ใหมFข้ึนมา โดยให2มีความ
เหมาะสมในการจัดเก็บอุปกรณ0 Tube 
กระแทกจนทําให2อุปกรณ0 Tube เกิดการคดงอข้ึน

การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุวิธีการ กําหนดการมัดหัว
ท2ายไส2กรอกใหมFโดยให2ทําการมัดแบบรีดไมFแนFน เพ่ือปYองกัน
การคลายตัวของไส2กรอกขณะท่ีทําการอบให2สุก และจัดทํา
มาตรฐานการใช2 Chuck ใหมFให2มีความเหมาะสมกับไส2กรอก
แตFละชนิด  

การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุวัตถุดิบ 
ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย2าย Casing 
โดยไมFทําให2 Casing เกิดการหักข้ึน และให2หัวหน2างาน 
พนักงานในเรื่องการเคลื่อนย2าย Casing 
เปtนการทบทวนความรู2ความเข2าใจของพนักงานเวลา
ปฏิบัติงาน 
 
5.5 ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase)
 5.5.1 เพ่ิมข้ันตอนการการตรวจสอบระยะหFางของป!ก
ผีเสื้อและอุปกรณ0 Tube กFอนทําการปฏิบัติงานทุกครั้ง
เพ่ือให2แนFใจวFาป!กผีเสื้อและอุปกรณ0 
พร2อมใช2งานด2วยเอกสารการตรวจสอบประจําวัน
Check) 
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Casing ท่ีหักกFอนทําการใช2ข้ึน
รูปไส2กรอกเปtนสาเหตุของการเกิดปCญหาไส2กรอกไมFได2ขนาด

Improvement Phase) 
การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุคน แก2ไขปCญหาด2าน

พนักงานไมFทราบจุดเสี่ยงท่ีกFอให2เกิดของเสีย การจัดอบรม
พนักงานในเรื่องจุดเสี่ยงหรือสาเหตุท่ีสFงผลให2ไส2กรอกไมFได2

พนักงานในเรื่องจุดเสี่ยงและ
ขนาดในแตFละเดือน เพ่ือเปtน

การทบทวนความรู2ความเข2าใจของพนักงานเวลาปฏิบัติงาน 
สFวนปCญหาพนักงานปรับแตFงป!กผีเสื้อไมFเหมาะสมน้ันได2มีการ

มิลลิเมตร ข้ึนมา เพ่ือใช2ในการตั้ง
ระยะป!กผีเสื้อ ซ่ึงเปtนระยะหFางท่ีเหมาะสมในการปรับแตFง 

ปไส2กรอกได2ไมFแตก และมีขนาดคงท่ีสม่ําเสมอ 
การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุเครื่องจักร ผู2วิจัยได2ทําการ

ออกแบบและจัดทําท่ีเก็บอุปกรณ0ใหมFข้ึนมา โดยให2มีความ
Tube ไมFให2เกิดการชน/
เกิดการคดงอข้ึน 

การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุวิธีการ กําหนดการมัดหัว-
ท2ายไส2กรอกใหมFโดยให2ทําการมัดแบบรีดไมFแนFน เพ่ือปYองกัน
การคลายตัวของไส2กรอกขณะท่ีทําการอบให2สุก และจัดทํา

ใหมFให2มีความเหมาะสมกับไส2กรอก

การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุวัตถุดิบ ได2มีการกําหนดวิธี
Casing มาเพ่ือใช2ในการข้ึนรูป 

เกิดการหักข้ึน และให2หัวหน2างาน OJT 
Casing ในแตFละเดือน เพ่ือ

เปtนการทบทวนความรู2ความเข2าใจของพนักงานเวลา

(Control Phase) 
เพ่ิมข้ันตอนการการตรวจสอบระยะหFางของป!ก

กFอนทําการปฏิบัติงานทุกครั้ง
เพ่ือให2แนFใจวFาป!กผีเสื้อและอุปกรณ0 Tube อยูFในสภาพ
พร2อมใช2งานด2วยเอกสารการตรวจสอบประจําวัน (Daily 
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 5.5.2 ฝ�กอบรมการมัดหัว-ท2ายไส2กรอก ก
ระยะป!กผีเสื้อ และมาตรฐานการเลือกใช2 
รูปไส2กรอกแบบใหมFด2วยเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให2พนักงานท่ีทํางานในข้ันตอนการข้ึนรูปไส2กรอกทราบ
และเข2าใจข้ันตอนการทํางานกFอนลงมือปฏิบัติจริง
 5.5.3 เพ่ิมเอกสารคูFมือการเลือกใช2 
หน2างานเพ่ือให2หนักงานทําการตรวจสอบขนาดของ 
ให2ถูกต2องกFอนนําไปใช2งาน 

 

6. สรุปผลการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห0ถึงลักษณะและสาเหตุท่ีทําให2เกิด
ของเสีย โดยมุFงหวังท่ีจะทําการลดจํานวนไส2กรอกไมFได2ขนาด
ให2น2อยลงตามเปYาท่ีทางบริษัทวางไว2 คือ 
ดําเนินการแก2ไขปCญหาแล2วได2นําผลการแก2ไขปCญหามา
เปรียบเทียบระหวFางข2อมูลกFอนการปรับปรุงและข2อมูลหลัง
การปรับปรุงแล2ว พบวFา กFอนการปรับปรุงน้ันของเสียเฉลี่ย
ตFอเดือนเทFากับ 4,219 กก.และหลังจากการปรับปรุงแล2ว 
ของเสียเฉลี่ยตFอเดือนลดลงเหลือ 2,169
การลดลงของของเสียจากไส2กรอกไมFได2ขนาดเทFากับ
ตFอเดือนดังแสดงในรูปท่ี 8 และรูปท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 8 ข2อมูลไส2กรอกไมFได2ขนาด กFอนและหลังการปรับปรุง
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ท2ายไส2กรอก การปรับตั้ง
ระยะป!กผีเสื้อ และมาตรฐานการเลือกใช2 Chuck ในการข้ึน
รูปไส2กรอกแบบใหมFด2วยเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให2พนักงานท่ีทํางานในข้ันตอนการข้ึนรูปไส2กรอกทราบ
และเข2าใจข้ันตอนการทํางานกFอนลงมือปฏิบัติจริง 

เพ่ิมเอกสารคูFมือการเลือกใช2 Chuck สําหรับ
น2างานเพ่ือให2หนักงานทําการตรวจสอบขนาดของ Chuck 

การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห0ถึงลักษณะและสาเหตุท่ีทําให2เกิด
ของเสีย โดยมุFงหวังท่ีจะทําการลดจํานวนไส2กรอกไมFได2ขนาด
ให2น2อยลงตามเปYาท่ีทางบริษัทวางไว2 คือ 30 เปอร0เซ็นต0 เมื่อ
ดําเนินการแก2ไขปCญหาแล2วได2นําผลการแก2ไขปCญหามา
เปรียบเทียบระหวFางข2อมูลกFอนการปรับปรุงและข2อมูลหลัง
การปรับปรุงแล2ว พบวFา กFอนการปรับปรุงน้ันของเสียเฉลี่ย

และหลังจากการปรับปรุงแล2ว 
2,169 กก.ซ่ึงคิดเปtนอัตรา

การลดลงของของเสียจากไส2กรอกไมFได2ขนาดเทFากับ 48.5% 

 

ข2อมูลไส2กรอกไมFได2ขนาด กFอนและหลังการปรับปรุง 

 
รูปท่ี 9 เปรียบเทียบไส2กรอกไมFได2ขนาดกFอนและหลัง

ปรับปรุง 
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การลดของเสยีในกระบวนการฉีดช้ินส.วนพลาสติก  
 
จรีภรณ0 แก2วโสนด1 และ รณินทร0 กิจกล2า2 
1ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าพระนครเหนือ 
2ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค2า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าพระนครเหนือ 

  
บทคัดย.อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือศึกษากระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติก วิเคราะห0สาเหตุ หาแนวทางและปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสีย ในช้ินงานรุFน KNOB A LED เก่ียวกับปCญหารอยประกายเงิน (Silver) โดยศึกษาและเก็บ
รวบรวมข2อมูลของเสียในกระบวนการผลิต เลือกหัวข2อของเสียด2วยแผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) และวิเคราะห0สาเหตุ
ด2วยแผนภูมิก2างปลา (Fishbone Diagram) และมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดของเสียดังน้ี 1) เปลี่ยนขนาดถังบรรจุเม็ด
พลาสติก (Hopper) ให2มีขนาดเล็กลงเปtนแบบถังบรรจุเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Hopper) 2) ปรับอุณหภูมิในการฉีดใหมF 
โดยการลดอุณหภูมิบาร0เรลของกระบอกฉีด (Barrel) ลง และเพ่ิมความดันต2านทานการหมุนถอยหลังกลับของสกรู (Back 
Pressure) และ 3) เพ่ิมขนาดสFวนปลายท่ีดักเศษพลาสติก (Cold Slug) ของแมFพิมพ0จากขนาด 4x5.00 mm. ให2มีขนาด 
6x10.00 mm. ผลจากการปรับปรุงพบวFาช้ินงานรุFน KNOB A LED กFอนการปรับปรุงมีของเสียเปtนจํานวน 1,237 ช้ิน คิดเปtน 
4.79% หลังการปรับปรุงมีจํานวนของเสียเปtนจํานวน 59 ช้ิน คิดเปtน 0.26%  

 
คําสําคัญ : ลดของเสีย, กระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติก 
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Reducing Waste in the Plastic Injection Parts Process 

 
Jareeporn Kawsanod1 and Ranin Kijkla2 
1Faculty of Industrial Technology and Management, King Mongkut’s University of Technology North Bankok. 
2Industrial Business Administratian and Trade, Faculty of Business and Industrail Service Administration, King Mongkut’s 
University of Technology North Bankok. 
 
Abstract 

This research has the objectives for study about the plastic injection parts process, to analyze the 

causes, to find the solutions and improve the production process to reduce the waste of parts model 

KNOB A LED about the silver problem.  Studying and collecting data of waste in the process, using the 

Pareto Diagram to selecting the topics and Fishbone Diagram to analyze the causes. The preparation of 

the research to reduce the waste arising from the silver problem has improved the process for reduce the 

waste as follows: 1) Change the Hopper is a smaller "Mini Hopper" 2) Adjust the Injection Temperature by 

decrease the temperature of Barrel and increase Back Pressure 3) Increase the size of the mold Cold Slug 

from 4x5.00 mm. to size 6x10.00 mm. The results of the improvement found parts model KNOB A LED is 

the before improvement has waste quantity 1,237 pieces was 4.79%, after improvement has waste 

quantity 59 pieces was 0.26%,  

Keywords : Reducing Waste, Plastic Injection Parts Process 
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1. บทนํา 
1.1  ความเปcนมาและความสําคัญของปWญหา 

 ในสภาวการณ0ปCจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยFาง
รวดเร็วท้ังทางด2านเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจท้ังใน
ประเทศและตFางประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีการแขFงขันกัน
อยFางรุนแรงท้ังในเรื่องของคุณภาพและราคาของสินค2า 
สFงผลให2บริษัทหรือองค0กรจะต2องมีการปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ0ตFาง ๆ ในการดําเนินงานเพ่ือให2ธุรกิจ
สามารถแขFงขันกับคูFแขFงขันได2 ปCจจัยสําคัญท่ีมีผลตFอความ
พึงพอใจของลูกค2าน้ันข้ึนอยูFกับคุณภาพ ราคา และการสFง
มอบสินค2า ซ่ึงเปtนผลมาจากความสามารถของกระบวน  
การผลิต 
 ข2อมูลรายงานการผลิตจากฝ�ายผลิตของบริ ษัท
กรณีศึกษาตั้งแตFเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2558 ในกระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติกมีจํานวนการผลิต
รวมท้ังสิ้น 41,995,351 ช้ิน มีจํานวนของเสียรวมท้ังสิ้น 
78,726 ช้ิน จํานวนของเสียคิดเปtน 0.19% ตFอเดือน (1,875 
PPM) ซ่ึงฝ�ายผลิต (PD) มีเปYาหมายคือจํานวนของเสียใน
กระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติกต2องน2อยกวFา 0.10% ตFอ
เดือน (1,000 PPM) พบวFามีจํานวนของเสียเกินเปYาหมายคิด
เปtน 0.09% (875 PPM) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดการผลติช้ินงาน 
 

 
 

 จากรายงานการสรุปปCญหาของเสียท่ี เ กิด ข้ึนใน
กระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติกน้ันพบวFาจํานวนของเสียท่ี
เกิดข้ึนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกน้ันเกิดมาจากปCญหาดังน้ี 
ปCญหาท่ี 1 คือ รอยประกายเงิน (Silver) มีจํานวนของเสีย
รวมท้ังสิ้น 34,952 ช้ิน จํานวนของเสียคิดเปtน 0.08% ของ
จํานวนการผลิตท้ังหมด (41,995,351 ช้ิน) ปCญหาท่ี 2 คือ 

จุดดํา(Black Dot) มีจํานวนของเสียรวมท้ังสิ้น 10,306 ช้ิน 
จํานวนของเสียคิดเปtน 0.02% และปCญหาท่ี 3 คือ รอยยุบ 
(Sink) มีจํานวนของเสียรวมท้ังสิ้น 5,940 ช้ิน จํานวนของ
เสียคิดเปtน 0.01% ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 จํานวนของเสียในกระบวนการผลิต 
 

 ความสําคัญและปCญหาข2างต2น ผู2วิจัยจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษากระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาบริษัท คาเซ 
(ไทยแลนด0) จํากัด เพ่ือหาแนวทางในการลดของเสียใน
กระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติก โดยการใช2เครื่องมือ 7 QC 
Tools เข2ามาใช2ในการวิเคราะห0หาสาเหตุ และหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการทํางานในการลดจํานวนของเสียใน
กระบวนการผลิต 

 
1.2 วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติก 
วิเคราะห0สาเหตุ หาแนวทางและปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพ่ือลดของเสีย 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการปรับปรุงตามแนวทางใน
การลดของเสียในกระบวนการผลิต 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 ทําการศึกษาข2อมูลกระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติกของ
บริษัทกรณีศึกษาบริษัทคาเซ (ไทยแลนด0) จํากัด โดยนํา
หลักการวิเคราะห0ปCญหาของการเกิดของเสีย ด2วยเครื่องมือ 
7 QC Tools เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการลดของเสีย
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของช้ินงานรุFน KNOB A LED 
ซ่ึงเปtนช้ินสFวนพลาสติกท่ีใช2นําไปประกอบเปtนปุ�มสวิทซ0กด
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กระจกไฟฟYาในรถยนต0 โดยทําการศึกษาระหวFางเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เปtน
ระยะเวลา 3 เดือน 
1.4  ประโยชน�ท่ีคาดว.าจะได�รับ 
 1.4.1 ทําให2ทราบกระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติก และ
แนวทางในการลดของเสียในกระบวนการผลิต 
 1.4.2 ทําให2ทราบผลการปรับปรุง ตามแนวทางในการ
ลดของเสียในกระบวนการผลิตท่ีนําไปปรับปรุง 
 1.4.3 ทําให2สามารถลดของเสียในการผลิต ลดต2นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ผู2วิจัยได2ทําการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข2องมา
ประกอบดังน้ี 
 การเพ่ิมผลผลิต คือ กิจกรรมและความพยายามท่ีทําให2
เกิดการเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลผลิต การเพ่ิม
ผลผลิตจึงไมFจําเปtนต2องเพ่ิมปริมาณการผลิต แตFเปtนการลด
ต2นทุน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 
 ของเสีย คือ ของท่ีมีคุณภาพหรือคุณสมบัติไมFครบ
สมบูรณ0ตามความต2องการของลูกค2า หรือสิ่งของท่ีมี
คุณสมบัติไมFครบถ2วนตามท่ีได2กําหนดไว2ผลิตภัณฑ0ท่ีออก
มาแล2วเปtนของเสียเกิดข้ึนจากหลายๆ สาเหตุ 
 หลักการ 7 QC Tools โดยผู2วิจัยได2นําเครื่องมือมาใช2ใน
การวิเคราะห0 3 ประเภท ดังน้ี 
 กราฟ (Graph) แผนภาพท่ีแสดงถึงตัวเลขผลการ
วิเคราะห0ทางสถิติท่ีสามารถทําให2งFายตFอการทําความเข2าใจ
โดยอาศัยการพิจารณาด2วยตาเปลFาได2 
 แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) แผนภาพท่ีใช2
จําแนกประเภทของข2อมูล (Data Stratification) รวมถึง
การวิเคราะห0ความมีเสถียรภาพของข2อมูลท่ีมีการจําแนก
ประเภทและมีการสะสมตามเวลา ซ่ึงในการนําหลักการของ
พาเรโตไปใช2ก็เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญของปCญหาและ
เลือกหาวิธีแก2ปCญหาในลําดับตFอไป 
 ผังก2างปลา หรือ ผังแสดงเหตุและผล (Cause and 
Effect Diagram หรือ Fish - Bone หรือ Leaf Diagram) 
แผนภาพท่ีแสดงถึงความสัมพันธ0อยFางมีระบบระหวFางผลท่ี
แนFนอนประการหน่ึง (อาการของปCญหา) และสาเหตุท่ี

เก่ียวข2อง เมื่อเราต2องการเลือกปCญหาก็ต2องมีการระดมสมอง
และชFวยกันคิด เสนอแนวความคิดออกมาเมื่อเลือก
แก2ปCญหาจากแผนภูมิพาเรโตแล2วก็นําปCญหาน้ันมาแจกแจง
หาสาเหตุของปCญหาเปtน 4 ประการ ได2แกF คน (Man) 
เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ 
(Method)  
 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู2วิจัยได2ทําการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา
บริษัทคาเซ (ไทยแลนด0) จํากัด โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน
ดังน้ี 
3.1  สํารวจข�อมูลขั้นต�น  
 ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงงาน เครื่องจักร กระบวนการ
ผลิต โดยเริ่มตั้งแตFข้ันตอนการรับวัตถุดิบจนกระท่ังข้ันตอน
การสFงมอบ และข2อมูลข้ันต2นเก่ียวกับการเกิดของเสียใน
กระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติก 

 
3.2  การวิเคราะห�ปWญหาของเสีย  
 ทําการวิเคราะห0ปริมาณการเกิดของเสีย ด2วยเครื่องมือ
พาเรโต หาสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการฉีดช้ินสFวน
พลาสติก ทําการศึกษาวFามีช้ินงานใดบ2างท่ีมีของเสียท่ีเกิด
จากปCญหารอยประกายเงิน (Silver) เปtนจํานวนเปอร0เซ็นต0
ท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ซ่ึงได2แกF อันดับแรกคือช้ินงานรุFน 
KNOB A LED มีจํานวนของเสียคิดเปtน 4.31% อันดับสอง
คือช้ินงานรุFน KNOB AUTO T6 มีจํานวนของเสียคิดเปtน 
3.11% และอันดับสามคือช้ินงานรุFน KNOB M J97 มี
จํานวนของเสียคิดเปtน 1.53% ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

 

รูปท่ี 2 จํานวนการผลิตและจํานวนของเสียในปCญหารอย 
           ประกายเงิน (Silver) 
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3.3  การวิเคราะห�สาเหตุของปWญหา  
     หลังจากทราบถึงปCญหาของการเกิดของเสีย ผู2วิจัยนํา
ข2อมูลท่ีได2มาวิเคราะห0หาสาเหตุรากเหง2าของปCญหารอย
ประกายเงิน (Silver) ของช้ินงานรุFน KNOB A LED ด2วยการ
ระดมความคิดกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข2อง โดยวิเคราะห0สาเหตุ

หลัก 4 ประการ (4M) โดยใช2หลักการ Why-Why Analysis 
แล2 ว ใสFลงในแผนภูมิก2 างปลาเ พ่ือนําไปวิ เคราะห0หา
ความสัมพันธ0ระหวFางปCญหาและสาเหตุของปCญหา ดังแสดง
ในรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 การวิเคราะห0ปCญหารอยประกายเงิน (Silver) ของช้ินงานรุFน KNOB A LED 
 

3.4  เสนอแนวทางการแก�ไขปWญหาในการลดของเสียใน
กระบวนการฉีดชิ้นส.วนพลาสติก 
 
3.5  ดําเนินการปรับปรุงแก�ไข  

นําแนวทางการปรับปรุงแก2ไขท่ีได2จากการวิเคราะห0
ไปดําเนินการปรับปรุงแก2ไขและทดลองปฏิบัติตามแนวทาง 
แล2วทําการเก็บรวบรวมข2อมูลเพ่ือนําไปสรุปผล 

 
3.6  สรุปผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุง 
 ทําการสรุปผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบข2อมูลของ
เสียจากกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
 4.1  ผลการศึกษาขั้นตอนก.อนการปรับปรุงและหลัง
การปรับปรุง 
 จากการวิเคราะห0ข2อมูลโดยใช2แผนผังก2างปลา ทําให2
ทราบสาเหตุท่ีเกิดข้ึนพบวFามี 3 ประเด็นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
ท่ีทําให2 เ กิดของเสีย ซ่ึงผลการศึกษาข้ันตอนกFอนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมีดังน้ี 
 4.1.1 ถังบรรจุเม็ดพลาสติก (Hopper) มีขนาดใหญF
เกินไป  จากการศึกษาถึงเวลาในการฉีดช้ินงานรุFน KNOB A 
LED จํานวน 1 ครั้ง (Shot) ช้ินงานมี 4 ช้ิน (Cavity) จะใช2
เม็ดพลาสติกจํานวน 21.41 กรัม ซ่ึงถังบรรจุ 
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เม็ดพลาสติกขนาดเดิมจะดูดเม็ดพลาสติกข้ึนไปครั้งละ

ประมาณ 5 กิโลกรัม ซ่ึงจะสามารถฉีดช้ินงานได2จํานวน

ประมาณ 934 ช้ิน ใช2เวลาในการฉีดประมาณ 4.4 ช่ัวโมง 

ทําให2มีเม็ดพลาสติกตกค2างในถังบรรจุเม็ดพลาสติก เปtน

เวลานาน มีผลทําให2เม็ดพลาสติกท่ีตกค2างอยูFในถังบรรจุเม็ด

พลาสติกเกิดการเย็นตัวได2 ซ่ึงเม็ดพลาสติกประเภท ABS จะ

เกิดการเย็นตัวได2หลังจากการอบประมาณ 2 ช่ัวโมงข้ึนไป

ดําเนินการแก2ไขโดยทําการเปลี่ยนถังบรรจุเม็ดพลาสติกท่ีตดิ

ตั้งอยูFกับเครื่องจักรให2มีขนาดเล็กลง โดยคํานวณปริมาตร

ของถังบรรจุเม็ดพลาสติกให2มีขนาดพอดีกับปริมาณของเม็ด

พลาสติกในการฉีดช้ินงาน โดยบรรจุเม็ดพลาสติกได2

ประมาณ 1 กิโลกรัม เพ่ือให2เม็ดพลาสติกอยูFในถังบรรจุเม็ด

พลาสติกเปtนเวลาท่ีไมFนานเกินไปไมFเกิน 2 ช่ัวโมง เพ่ือ

ปYองกันการดูดความช้ืนของเม็ดพลาสติกหลังการอบ ซ่ึง

เรียกวFาถังบรรจุเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Hopper) 

 

รูปท่ี 4 ถังบรรจุเมด็พลาสติก (Hopper) กFอนการปรับปรุง 

 

รูปท่ี 5  ถังบรรจุเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Hopper)  
             หลังการปรับปรุง 

 

 4.1.2 อุณหภูมิท่ีกระบอกฉีดไมFเหมาะสม จากการ
วิเคราะห0ดูอุณหภูมิท่ีกระบอกฉีด พบวFาอุณหภูมิท่ีกระบอก
ฉีดไมFเหมาะสมคืออุณหภูมิการหลอมเหลวพลาสติกกับ
ปริมาณการใช2ฉีดช้ินงานไมFเหมาะสมกัน ทําให2เม็ดพลาสติก
ท่ีค2างอยูFในถังกระบอกฉีดเปtนระยะเวลานานเกิดการเผาไหม2
และเปลี่ยนสภาพ มีผลทําให2เกิดปCญหารอยประกายเงิน 
(Silver) ได2 จึงดําเนินการแก2ไขโดยการทดลอง (Try) ปรับ
อุณหภูมิใหมF โดยการลดอุณหภูมิบาร0เรลลง และเพ่ิมความ
ดันต2 านทานการหมุนถอยหลั งกลับของสกรู  (Back 
Pressure) เ พ่ื อ ร ะบายอากาศ ท่ี ค2 า ง ในกร ะบอก ฉี ด 
(Cylinder) ออกทางฝC�งท่ีดูดเม็ดพลาสติกเข2า เมื่อทดลองจน
ได2คFาของการตั้งอุณหภูมิในการฉีดใหมF ทําการแก2ไขใน
เอกสารแมFแบบการปรับฉีดแมFพิมพ0 (Master Molding 
Condition Sheet) 
 กFอนการปรับปรุงมีคFาดังน้ี หัวฉีด (Nozzle) = 255 °C, 
การหลอมเหลว (Metering) = 260 °C, แรงดัน 
(Compression) = 245 °C  
 หลังการปรับปรุงมีคFาดังน้ี หัวฉีด (Nozzle) = 245 °C, การ
หลอมเหลว (Metering) = 235 °C, แรงดัน (Compression) = 
205 °C 
 4.1.3 ขนาดของสFวนปลายท่ีดักเศษพลาสติก (Cold 
Slug) ของแมFพิมพ0ไมFเหมาะสม  จากการตรวจสอบท่ี
เครื่องจักรตรงบริเวณหัวฉีด (Nozzle) พบวFามีการไหลของ
เม็ดพลาสติกออกมาตกค2างท่ีหัวฉีดซ่ึงเกิดการเย็นตัวเมื่อฉีด
ช้ินงานในครั้งตFอไป มีผลทําให2การไหลของเม็ดพลาสติกไมFดี
ไปตกค2างบริเวณเกท (Gate) จึงได2ดําเนินการตรวจสอบ
ขนาดสFวนปลายท่ีดักเศษพลาสติกในบริเวณแผFนรันเนอร0 
(Runner Plate) ของแมFพิมพ0วFามีขนาดเหมาะสมได2ตาม
มาตรฐานหรือไมF ซ่ึงผลการตรวจสอบขนาดของสFวนปลายท่ี
ดักเศษพลาสติกพบวFามีขนาดเล็กกวFามาตรฐาน โดยมีขนาด 
4x5.00 mm. ซ่ึงมีผลทําให2เกิดปCญหารอยประกายเงิน 
(Silver) ได2 ดําเนินการแก2ไขโดยการเพ่ิมขนาดสFวนปลายท่ี
ดักเศษพลาสติกของแมFพิมพ0ให2ได2ตามมาตรฐาน ปรับขนาด
ให2ใหญFข้ึนให2มีขนาด 6x10.00 mm. เพ่ือแก2ไขสาเหตุการ
ไหลของเม็ดพลาสติกออกมาค2างท่ีหัวฉีด ดังแสดงในรูปท่ี 6 
และ 7 
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รูปท่ี 6 ขนาด Cold Slug ขนาด ⌀
                กFอนการปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7  ขนาด Cold Slug ขนาด ⌀
                หลังการปรับปรุง 
 
4.2  การวิเคราะห�ผลหลังการปรับปรุง 
 หลังจากท่ีได2ทําการปรับปรุงตามแนวทางการแก2ไข 
การผลิตในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มีจํานวนของเสีย
ลดลงเมื่อเทียบกับชFวงกFอนการปรบัปรุงในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ตารางการเก็บข2อมูลหลังการปรับปรุง

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 

90 

 

⌀4x5.00 mm.  

⌀6x10.00 mm. 

 
หลังจากท่ีได2ทําการปรับปรุงตามแนวทางการแก2ไข 

มีจํานวนของเสีย
ลดลงเมื่อเทียบกับชFวงกFอนการปรบัปรุงในเดือนธันวาคม 

ตารางการเก็บข2อมูลหลังการปรับปรุง 

 

4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบจํานวนของเสียก.อนและหลัง
การปรับปรุง 
 เน่ืองจากการผลิตช้ินงานรุFน 
ยอดผลิตตFอเดือนกFอนและหลังการปรับปรุงแก2ไขไมFเทFากัน 
ดังน้ันการเปรียบเทียบข2อมูลจึงต2องทําเปtนสัดสFวนของ
จํานวนของเสียตFอจํานวนยอดผลิตตFอเดือน โดยคิดเปtน
เปอร0เซ็นต0แล2วนํามาเปรียบเทียบกัน จากข2อมูลกFอนทําการ
ปรับปรุงแก2ไข ในเดือนธันวาคม พ
ช้ินงานรุFน KNOB A LED จํานวน 
จํานวน 1,237 ช้ิน คิดเปtนร2อยละ 
และหลังมีการปรับปรุงแก2ไข ในเดือนมกราคม พ
ยอดการผลิตช้ินงานรุFน KNOB A LED
มีของเสียจํานวน 59 ช้ิน คิดเปtนร2อยละ 
การผลิต ดังแสดงในรูปท่ี 8, 9 และ 

รูปท่ี 8 การเปรยีบเทียบผลกFอนการปรับปรุงและ
                หลังการปรับปรุง 
 

รูปท่ี 9 ของเสียในกระบวนการผลติกFอนการปรับปรุง

 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

สรุปผลการเปรียบเทียบจํานวนของเสียก.อนและหลัง

เน่ืองจากการผลิตช้ินงานรุFน KNOB A LED มีจํานวน
ยอดผลิตตFอเดือนกFอนและหลังการปรับปรุงแก2ไขไมFเทFากัน 
ดังน้ันการเปรียบเทียบข2อมูลจึงต2องทําเปtนสัดสFวนของ
จํานวนของเสียตFอจํานวนยอดผลิตตFอเดือน โดยคิดเปtน
เปอร0เซ็นต0แล2วนํามาเปรียบเทียบกัน จากข2อมูลกFอนทําการ

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มียอดการผลิต
จํานวน 25,800 ช้ิน มีของเสีย

ช้ิน คิดเปtนร2อยละ 4.79 ของจํานวนการผลิต 
และหลังมีการปรับปรุงแก2ไข ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มี

KNOB A LED จํานวน 22,350 ช้ิน 
ช้ิน คิดเปtนร2อยละ 0.26 ของจํานวน

และ 10 

 

การเปรยีบเทียบผลกFอนการปรับปรุงและ 

 

ของเสียในกระบวนการผลติกFอนการปรับปรุง 
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รูปท่ี 10 ของเสียในกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง 

5. สรุปผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลการวิจัยในการดําเนินงานวิจัยน้ี ผู2วิจัยได2เข2า
ไปศึกษากระบวนการฉีด ช้ินสFวนพลาสติกของบริ ษัท
กรณีศึกษาบริษัทคาเซ (ไทยแลนด0) จํากัด และเก็บข2อมูลท่ี
เก่ียวข2องกับการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต  พร2อมท้ัง
หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือให2มีจํานวน
ของเสียลดลง 
 เมื่อได2ประเด็นปCญหาท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด ผู2วิจัย
จึงได2ทําการหาแนวทางการแก2ไขปCญหาโดยการเดินสํารวจ 
(Patrol) ท่ีหน2างานจริงรFวมกันตามแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการ (Process Flow Chart) เพ่ือตรวจสอบ
กระบวนการฉีดช้ินสFวนพลาสติกและนํามาวิเคราะห0ด2วยการ
ระดมความคิด (Brainstorming) รFวมกันกับหนFวยงานท่ีมี
สFวนเก่ียวข2อง ทําให2ทราบถึงสาเหตุของปCญหาหลักท่ีทําให2
เกิดปCญหารอยประกายเงิน (Silver) ในการฉีดช้ินงานรุFน 
KNOB A LED 
 เมื่อได2แนวทางการแก2ไขปรับปรุงแล2ว ผู2วิจัยได2นําไป
เสนอแนะตFอผู2จัดการโรงงานเห็นด2วยกับแนวทางการแก2ไข
ปCญหา และนําไปปรับปรุงจริงในพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานใน
ประเด็นดังตFอไปน้ี 
 1) ถังบรรจุเม็ดพลาสติก (Hopper) มีขนาดใหญF
เกินไป ดําเนินการแก2ไขโดยทําการเปลี่ยนถังบรรจุเม็ด
พลาสติกท่ีติดตั้งอยูFกับเครื่องจักรให2มีขนาดเล็กลง โดย
คํานวณปริมาตรของถังบรรจุเม็ดพลาสติกให2มีขนาดพอดีกับ
ปริมาณของเม็ดพลาสติกในการฉีดช้ินงาน โดยบรรจุเม็ด
พลาสติกได2ประมาณ 1 กิโลกรัม เพ่ือให2เม็ดพลาสติกอยูFใน
ถังบรรจุเม็ดพลาสติกเปtนเวลาท่ีไมFนานเกินไปไมFเกิน 2 

ช่ัวโมง เพ่ือปYองกันการดูดความช้ืนของเม็ดพลาสติกหลังการ
อบ ซ่ึงเรียกวFา ถังบรรจุ เม็ดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini 
Hopper) 
 2) อุณหภูมิท่ีกระบอกฉีดไมFเหมาะสม ดําเนินการ
แก2ไขโดยการทดลอง (Try) ปรับอุณหภูมิใหมF โดยการการ
ลดอุณหภูมิบาร0เรลลง และเพ่ิมความดันต2านทานการหมุน
ถอยหลังกลับของสกรู (Back Pressure) เพ่ือระบายอากาศ
ท่ีค2างในกระบอกฉีด (Cylinder) ออกทางฝC�งท่ีดูดเม็ด
พลาสติกเข2า เมื่อทดลองจนได2คFาของการตั้งอุณหภูมิในการ
ฉีดใหมF ทําการแก2ไขในเอกสารแมFแบบการปรับฉีดแมFพิมพ0 
(Master Molding Condition Sheet) 
 3) ขนาดสFวนปลายท่ีดักเศษพลาสติก (Cold Slug) 
ของแมFพิมพ0ไมFเหมาะสม ดําเนินการแก2ไขโดยการเพ่ิมขนาด
สFวนปลายท่ีดักเศษพลาสติกของแมFพิมพ0ให2ได2ตามมาตรฐาน 
ปรับขนาดให2ใหญFข้ึนให2มีขนาด 6x10.00 mm. เพ่ือแก2ไข
สาเหตุการไหลของเม็ดพลาสติกออกมาค2าง ท่ี หัวฉีด 
(Nozzle) 
 หลังจากท่ีได2นําแนวทางไปทําการแก2ไขปรับปรุงแล2ว 
ผู2วิจัยได2ไปทําการเก็บรวบรวมข2อมูลอีกครั้งในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2559 ซ่ึงมียอดการผลิตช้ินงานรุFน KNOB A LED 
จํานวน 22,350 ช้ิน   พบมีของเสียท่ีเกิดจากปCญหารอย
ประกายเงิน (Silver) จํานวน 59 ช้ิน คิดเปtนร2อยละ 0.26 
ของจํานวนการผลิต เมื่อนํามาเปรียบเทียบผลกFอนและหลัง
การแก2ไขปรับปรุง พบวFาสามารถลดจํานวนของเสียได2   
ร2อยละ 4.53 
 
5.2  ข�อเสนอแนะ 
 5.2.1  ในการวิจัยครั้งน้ี เปtนการแก2ไขปCญหาของเสียท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการฉีดเพียงปCญหาเดียวและเพียงช้ินงาน
เดียวท่ีมีของเสียเกิดข้ึนมากท่ีสุด สามารถนําข้ันตอนใน
งานวิจัยไปประยุกต0ใช2เพ่ือลดปCญหาของเสียในประเด็น
ปCญหาอ่ืน ๆ 
 5.2.2 สามารถนําหลักการในการแก2ไขปCญหาท่ีผู2วิจัย
จัดทําข้ึน ไปใช2ในการแก2ไขปCญหากับช้ินงานท่ีมีลักษณะ
เดียวกันหรือคล2ายกับช้ินงานท่ีผู2วิจัยทําการศึกษา 
 5.2.3  ข2อเสนอแนะในการทํางานวิจัยในครั้งตFอไป ใน
การวิจัยครั้งน้ีไมFได2นําเรื่องมูลคFาของเสียเข2ามาพิจารณารFวม 
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ด2วยในการเลือกประเด็นปCญหามาแก2ไข ดังน้ันอาจนําเรื่อง
มูลคFาของเสียท่ีเกิดมูลคFามากท่ีสุดนํามาพิจารณาในการ
แก2ไขปCญหารFวมด2วย 
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การประยุกต�ใช�ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการทอผ�า
พื้นเมือง กรณีศึกษา กลุ.มสตรีทอผ�าบ�านร.องยาง อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ� 

 
ศุทธินี กลFอมแสร0 
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ0  

 
บทคัดย.อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือนําระบบการผลิตแบบลีนไปประยุกต0ใช2ในกระบวนการทอผ2าพ้ืนเมืองและเพ่ือลดเวลา
การผลิตรวม การดําเนินการวิจัยเริ่มจากการสัมภาษณ0และศึกษากระบวนการผลิต โดยนําเครื่องมือของการศึกษาการทํางาน 
การศึกษาเวลา แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนผังสายธารคุณคFาสถานการณ0ปCจจุบันมาใช2วิเคราะห0และระบุความสูญเปลFาท่ี
เกิดข้ึน จากน้ันใช2เทคนิคการตั้งคําถาม 6W–1H รFวมกับหลักการ ECRS ในการวิเคราะห0และปรับปรุงกระบวนการ โดยนําหลัก
เศรษฐศาสตร0ของการเคลื่อนไหวและเครื่องมือของการผลิตแบบลีน เชFน กลุFมการผลิต การจัดเตรียมและบริหารพ้ืนท่ีมา
ประยุกต0ใช2 ผลการวิจัยพบวFา การประยุกต0ใช2ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการทอผ2าสามารถลดเวลาการผลิตรวมจาก 
1,759.04 นาที เปtน 1,468.36 นาที ลดลงจากกFอนการปรับปรุง 290.28 นาที หรือร2อยละ 16.50 

 
คําสําคัญ: ระบบการผลติแบบลีน, กระบวนการทอผ2าพ้ืนเมือง, ความสูญเปลFา 
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An Application of Lean Manufacturing System in 
Local Weaving Process: A Case Study of Ban Rong 
Yang Weaving Women Group, Laplae District, 
Uttaradit Province 
 
Suttinee Klomsae 
Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University  

 
Abstract 

This research objective is to apply lean manufacturing system in the local weaving process to 
reduce throughput time. The research method composed of local interviews and studied of the weaving 
production process. The research tools used to analyse production wastes of the weaving process were 
work study, time study, flow process chart and value stream mapping. The techniques of 6W–1H 
questioning aided with ECRS method then used for further analysing and development of the weaving 
production process. These applied techniques are based on the theory of motion economy and lean 
manufacturing tools such as flow cell and point of used material. The research result shows that applying 
lean manufacturing system in the local weaving process can reduce throughput time from 1,759.04 
minutes to 1,468.36 minutes or 290.28 minutes faster (16.50% faster) than the original process.  

 
Keywords: lean manufacturing system, local weaving process, waste 
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1.บทนํา 

 การทอผ2าเปtนหัตถกรรมพ้ืนบ2านท่ีเกิดจากการสั่งสมภูมิ
ปCญญาในแตFละท2องถ่ินจนเกิดเปtนความรู2 ความเช่ียวชาญ 
การทอผ2าเปtนเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีการถFายทอด
สืบตFอจากรุFนหน่ึงสูFอีกรุFนหน่ึง แตFเมื่อมีการสFงเสริมให2เกิด
การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทอผ2าทําให2ผู2บริโภคหันมาใช2
ผ2าทอจากเครื่องจักรแทนการทอผ2าด2วยมือ เน่ืองจากต2องใช2
เวลาในการทอนาน มีข2อจํากัดด2านรูปแบบและสีสันกวFาผ2า
ทอโรงงาน หัตถกรรมการทอผ2าจึงซบเซาลงจนเกือบจะสูญ
หาย แตFด2วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ2าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงให2การสนับสนุนการทอผ2า ทําให2ผ2า
ทอกลับมาได2รับความนิยมอีกครั้งหน่ึง พระองค0ทรงเปtนองค0
ผู2นําในการใช2ผ2าพ้ืนเมืองฉลองพระองค0ท้ังในขณะท่ีประทับ
ในประเทศ และวโรกาสเสด็จเยือนตFางประเทศ ทําให2ผ2า
พ้ืนเมืองของไทยได2มีโอกาสอวดโฉมตFอสายตาของชาวโลกวFา
ผ2าไทยน้ันเปtนผ2าท่ีมีความงดงาม และแสดงถึงเอกลักษณ0
ของชาติจนเปtนท่ียอมรับท่ัวโลก ผ2าทอได2ถูกนํามาเปtนภูมิ
ปCญญาในการแก2ไขปCญหาเศรษฐกิจ ทําให2 เ กิดรายได2
หมุนเวียนภายในประเทศ สร2างรายได2ให2กับประชาชน [1] 
 กลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง กFอตั้งจากการรวมตัวของ
กลุFมคนในหมูFท่ี 8 บ2านรFองยาง ตําบลชัยชุมพล อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ0 มีจุดประสงค0เพ่ือสร2างรายได2เสริมให2กับคน
ในชุมชนนอกเหนือจากการทํางานด2านเกษตรกรรม และเพ่ือ
อนุรักษ0และสืบทอดภูมิปCญญาในการทอผ2าพ้ืนเมือง แตF
เน่ืองจากการทอผ2าของทางกลุFมได2รับการถFายทอดจากรุFน
หน่ึงสูFอีกรุFนหน่ึงจนเกิดเปtนความชํานาญผFานการลองผิดลอง
ถูก การทอผ2าด2วยมือจึงมีเวลาการผลิตท่ีคFอนข2างนาน สFงผล
ตFอการตอบสนองตFอความต2องการของลูกค2า 
 จากการศึกษากระบวนการทอผ2าของทางกลุFมสตรีทอผ2า
บ2านรFองยาง พบวFา การผลิตผ2าทอในแตFละข้ันตอนจะอาศัย
ประสบการณ0และความเคยชินของผู2ปฏิบัติงานเปtนหลัก ทํา
ให2การผลิตผ2าทอมีความสูญเปลFาท่ีเกิดจากการขนย2ายด2าย
พุFงและด2ายยืนในการกรอด2ายมากเกินจําเปtน การขนย2าย
เพ่ือเปลี่ยนหลอดด2ายยืนในระหวFางการโว2นด2ายมากเกิน
จําเปtน การเคลื่อนไหวท่ีไมFจําเปtน การมีข้ันตอนการผลิต
มากเกินจําเปtน ฯลฯ การผลิตผ2าทอของทางกลุFมจึงมีเวลาใน
การผลิตท่ียาวนาน ผู2 วิจัยได2เล็งเห็นถึงความสําคัญของ

ปCญหาดังกลFาว จึงมีแนวคิดในการนําระบบการผลิตแบบลีน
ท่ีมุFงขจัดความสูญเปลFาในสายการผลิต กิจกรรม ข้ันตอน
หรือกระบวนการมาประยุกต0ใช2 [2,3] เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทอผ2าของทางกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง
ให2เกิดการไหลของงานอยFางตFอเน่ือง และลดเวลาในการผลิต
ผ2าทอพ้ืนเมือง 

 
2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
2.1 เ พ่ือ นําระบบการผลิตแบบลีน ไปประยุ กต0 ใช2 ใน
กระบวนการทอผ2าพ้ืนเมือง 
2.2 เพ่ือเวลาการผลิตรวมในกระบวนการทอผ2าพ้ืนเมือง 
 

3. นิยามศัพท�เฉพาะ 
3.1 ด2ายยืน หมายถึง เส2นด2ายชุดหน่ึงท่ีขึงไว2กับก่ีตามแนวตั้ง 
3.2 ด2ายพุFง หมายถึง เส2นด2ายท่ีถูกบรรจุในกระสวย ใช2
สําหรับพุFงไปมาในแนวนอน ผFานเส2นยืนท่ียกสลับกัน 
3.3 โว2นเครือ หมายถึง การนําเส2นด2ายยืนท่ีกรอเสร็จมาจัด
วางให2เปtนรูปโครงของผืนผ2า 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด2านประชากร/ผู2ให2ข2อมูล ได2แกF กลุFมสตรีทอผ2า
บ2านรFองยาง จังหวัดอุตรดิตถ0 
 ขอบเขตด2านเน้ือหา ได2แกF การนําระบบการผลิตแบบลีน
มาประยุกต0ใช2ในกระบวนการทอผ2าพ้ืนเมืองเพ่ือลดเวลาการ
ผลิตรวม โดยในบทความวิจัยน้ีจะใช2แผนผังสายธารคุณคFา
เปtนเครื่องมือแสดงภาพรวมของกระบวนการผลิต 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 4.2.1 ระบบการผลิตแบบลีน [2,3,4] เปtนเครื่องมือใน
การจัดการกระบวนการท่ีจะชFวยเพ่ิมขีดความสามารถให2แกF
องค0กร โดยการพิจารณาคุณคFาของกิจกรรม  
 4.2.2 ผังสายธารคุณคFา [3] ใช2สําหรับจัดทําผังของ
กิจกรรมท้ังหมดท่ีต2องทําตั้งแตFได2รับวัตถุดิบจนกระท่ังสFงถึง
มือลูกค2า ทําให2เห็นการไหลของกระบวนการท้ังหมด  
 4.2.3 แบบสัมภาษณ0 [5] ใช2ในการสัมภาษณ0สมาชิกกลุFม
สตรีทอผ2าบ2านรFองยาง เก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอนและวิธี
ในการทอผ2าพ้ืนเมืองของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง  
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 4.2.4 แบบบันทึกเวลาการผลิต [6] ใช2บันทึกข2อมูล
รายการองค0ประกอบของงานท้ังหมดและเวลาท่ีใช2  
 4.2.5 แผนภูมิกระบวนการไหล [6] ใช2เพ่ือแสดงให2เห็น
ข้ันตอนการทํางานตั้งแตFต2นจนจบกระบวนการการเตรียม
ด2ายยืน การเตรียมด2ายพุFงและการทอข้ึนรูป  
 4.2.6 6W–1H [6] ใช2สําหรับวิเคราะห0วิธีการทํางาน โดย
ใช2เทคนิคการตั้งคําถาม        
 4.2.7 ECRS [6] เปtนเทคนิคท่ีใช2ในการปรับปรุงงานท่ี
ประกอบด2วยหลักการตัด การแยก/รวม การเปลี่ยนข้ันตอน 
และการทํากระบวนการให2งFายข้ึน  
 4.2.8 การศึกษาการทํางาน [6,7] ใช2สําหรับศึกษาวิธีการ
ทํางานและเวลาในการทอผ2าพ้ืนเมือง 
4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 4.3.1 การเก็บรวบรวมข2อมูลกFอนการปรับปรุง  
  1) รวบรวมข2อมูลการทอผ2าจากเอกสารและตํารา
ท่ีเก่ียวข2อง [8] 
  2) การสัมภาษณ0สมาชิกกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFอง
ยางเก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการทอผ2า 
  3) การศึกษาการทํางานและจัดเก็บข2อมูลเวลาการ
ทํางานในแตFละข้ันตอนด2วยแบบบันทึกเวลาการผลิต 
 4.3.2 กา ร เ ก็ บ ร วบรวมข2 อมู ล หลั งก า รปรั บปรุ ง
กระบวนการทอผ2า มีการจัดเก็บข2อมูลเวลาการทํางานในแตF
ละข้ันตอนด2วยแบบบันทึกเวลาการผลิต 
4.4 การวิเคราะห�ข�อมูล 
 4.4.1 การวิเคราะห0ข2อมูลกFอนการปรับปรุง  
  1) การวิเคราะห0ข2อมูลการทอผ2าจากเอกสาร ตํารา 
การสัมภาษณ0และการศึกษาการทํางาน เปtนการวิเคราะห0
เพ่ือสรุปสาระสําคัญและสภาพการทํางานในการผลิตผ2าทอ
ของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง 
  2) การวิเคราะห0เพ่ือระบุปCญหาและความสูญเปลFา
ในกระบวนการทอผ2าพ้ืนเมือง เปtนการนําแผนผังสายธาร
คุณคFาสถานการณ0ปCจจุบันและแผนภูมิการไหลมาใช2ทําการ
วิเคราะห0  
 4.4.2 การวิเคราะห0ข2อมูลหลังการปรับปรุง 
  1) การวิเคราะห0หาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการทอผ2าพ้ืนเมือง เปtนการนําเทคนิคการตั้งคําถาม 

6W-1H รFวมกับหลักการ ECRS มาใช2เปtนเครื่องมือในการ
ขจัดข้ันตอนหรือกิจกรรมท่ีไมFกFอให2เกิดคุณคFา 
  2) การวิเคราะห0เปรียบเทียบผลกFอนและหลังการ
ปรับปรุงการผลิตผ2าทอพ้ืนเมือง เปtนการวิเคราะห0เพ่ือ
เปรียบเทียบเวลาการผลิตรวม 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาสภาพปWจจุบัน 
 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ผู2วิจัยได2ทําการศึกษาข2อมูลท่ี
เก่ียวข2องกับการทอผ2าจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และการ
ลงพ้ืนท่ีศึกษาสภาพปCจจุบันในการทอผ2าของกลุFมสตรีทอผ2า
บ2านรFองยางโดยการสัมภาษณ0เก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอน
และวิธีการทอผ2าของทางกลุFม และจัดเก็บข2อมูลการทํางาน
ในแตFละข้ันตอน จํานวน 5 ครั้ง ด2วยแบบบันทึกเวลาการ
ผลิตแล2วนํามาคํานวณหาคFาเวลาเฉลี่ย พบวFา กระบวนการ
ทอผ2าของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยางสามารถแบFงออกเปtน 
3 กระบวนการยFอย คือ กระบวนการเตรียมด2ายยืน 
ประกอบด2วย 2 ข้ันตอนหลัก ได2แกF การกรอด2ายยืนและการ
โว2นเครือ กระบวนการเตรียมด2ายพุFงประกอบด2วยข้ันตอน
การกรอด2ายพุFง และกระบวนการทอข้ึนรูป ประกอบด2วย 2 
ข้ันตอนหลัก คือ การผูกโยงตะกรอและการทอข้ึนรูป โดยมี
เวลาการผลิตรวม 1,759.04 นาที ดังแสดงในผังสายธาร
คุณคFาสถานการณ0ปCจจุบัน (ภาพท่ี 1) 
5.2 ผลการวิเคราะห�ปWญหาและแนวทางแก�ไข 
 จากการวิเคราะห0แผนภูมิกระบวนการไหล ผังสายธาร
คุณคFาสถานการณ0ปCจจุบันรFวมกับการศึกษาการทํางาน ทํา
ให2ทราบถึงปCญหาและความสูญเปลFาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 
  1) ปCญหาความเมื่อยล2าจากลักษณะทFาทางในการ
กรอด2ายยืน ทําให2ผู2กรอด2ายใช2วิธีลดความเมื่อยล2าโดยการ
เดินไปหยิบหลอดด2ายยืนครั้งละ 3 หลอด มาทําการกรอ 
เปtนความสูญเปลFาท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวท่ีไมFจําเปtนและ
เปtนความสูญเปลFาจากกระบวนการผลิต 
  2) ปCญหาการสูญเสียเวลาในการผลิต เน่ืองจากใน
การโว2นเครือจะมีการเดินไปหยิบหลอดด2ายยืนครั้งละ 1 ถุง 
(76 หลอด) มาใสFบนแทFนใสFหลอดด2ายยืน เมื่อใสFหลอดด2าย
ยืนจนหมดจะเดินไปหยิบหลอดด2ายยืนถุงใหมF ทําซํ้าจนครบ 
228 หลอด จึงจะเริ่มทําการโว2นเครือ และเมื่อด2ายท่ีใช2
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ภาพท่ี 1 ผังสายธารคุณคFาสถานการณ0ปCจจุบัน 

 
โว2นเครือหมดก็จะเดินไปหยิบด2ายยืนมาตFอใหมF เปtนความ
สูญเปลFาท่ีเกิดจากการขนย2ายมากเกินจําเปtนและเปtนความ
สูญเปลFาจากกระบวนการผลิต 
  3) ปCญหาความเมื่อยล2าจากลักษณะทFาทางในการ
กรอด2ายพุFง.ทําให2ผู2กรอด2ายใช2วิธีลดความเมื่อยล2าโดยการ
เดินไปหยิบหลอดด2ายพุFงครั้งละ 4 หลอด มาทําการกรอ 
เปtนความสูญเปลFาท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวท่ีไมFจําเปtนและ
เปtนความสูญเปลFาจากกระบวนการผลิต 
 หลังจากทราบปCญหาท่ีกFอให2เกิดความสูญเปลFา.ข้ันตอน
ตFอไปจะใช2เทคนิค 6W–1H รFวมกับหลักการ ECRS เปtน
เครื่องมือในการวิเคราะห0และปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือขจัด
ข้ันตอนหรือกิจกรรมท่ีไมFกFอให2เกิดคุณคFาในกระบวนการ
และหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ดังน้ี  
  1) การวิเคราะห0หาแนวทางการแก2ไขปCญหาความ
เมื่อยล2าในการกรอด2ายยืน (ตารางท่ี 1) พบวFา ควรปรับปรุง
วิธีการทํางานในการกรอด2ายยืนโดยการออกแบบโต�ะกรอ
ด2ายและโต�ะวางอุปกรณ0สําหรับการทํางานแบบก่ึงน่ังก่ึงยืน
ตามหลักเศรษฐศาสตร0ของการเคลื่อนไหว (ภาพท่ี 2) เพ่ือ
ลดความเมื่อยล2าของผู2ปฏิบัติงาน และทําการจัดรวมกลุFม
ของอุปกรณ0และเครื่องมือท่ีประกอบด2วยด2าย (ไจ) หลอด

ด2ายยืน ตะกร2าใสFด2ายยืนท่ีกรอเสร็จ เครื่องกรอด2าย โต�ะ
กรอด2ายและโต�ะวางอุปกรณ0 มารวมกันเปtนหน่ึงเซลล0 
เพ่ือให2เกิดความตFอเน่ืองของการไหลของงาน 
  2) การวิเคราะห0หาแนวทางการแก2ไขปCญหาการ
สูญเสียเวลาการผลิตในการโว2นเครือ (ตารางท่ี 2) พบวFา 
ควรปรับปรุงวิธีการทํางานในการโว2นเครือและจัดสถานท่ี
ทํางานใหมF โดยทําการออกแบบโต�ะสําหรับใช2วางหลอดด2าย
ยืนท่ีใช2ในการโว2นเครือ จากน้ันจึงนําโต�ะท่ีออกแบบมาจัด
วางในตําแหนFงท่ีกําหนด เพ่ือลดเวลาและระยะทางการเดิน
ไปหยิบหลอดด2าย ดังแสดงในภาพท่ี 3 และ 4 
 

 
ภาพท่ี 2 โต�ะกรอด2ายและโต�ะวางอุปกรณ0 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห0การกรอด2ายยืน 
หัวข2อ 6W – 1H คําตอบ การปรับปรุง           

โดยหลัก ECRS 
เปYาหมาย และ
ขอบขFายงาน 

ทําอะไร กรอด2ายใสFหลอดด2ายยืน ปรับปรุงวิธีการ
ทํางานในการ
กรอด2ายยืน โดย
กํา จั ด ข้ันตอน
การเดินไปหยิบ
หลอดด2ายยืน 
 

เหตุใดจึงทํา/มีอยFางอ่ืนท่ีทําได2ไหม เพ่ือนําด2ายยืนท่ีกรอเสร็จไปใช2โว2นเครือ (ข้ึนโครง) 
บุคลากร ใครทํา ผู2ปฏิบัติงานกรอด2ายยืน 

ทําไมต2องเปtนคนน้ี/คนอ่ืนทําได2ไหม สมาชิกทุกคนในกลุFมสามารถกรอด2ายยืนได2 
สถานท่ี ทําท่ีไหน กลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง 
 ทําไมต2องทําท่ีน่ี/มีท่ีอ่ืนทําได2ไหม เปtนพ้ืนท่ีในการกรอด2ายยืน 
ลําดับ ทําเมื่อไหรF กFอนจะทําการโว2นเครือ (ข้ึนโครงผ2าทอ) 
 ทําไมต2องทําข้ันตอนน้ัน/ ทําข้ันตอน

อ่ืนได2ไหม 
เพ่ือให2มีด2ายยืนสําหรับใช2ในการข้ึนโครงผ2า 

วิธีการ ทําอยFางไร - นําด2าย (ไจ) และหลอดด2ายยืนใสFเครื่องกรอ 
- ทําการกรอจนด2ายหมดไจ และจัดเก็บ 
- ทําซํ้าจนครบ 3 หลอด จึงเดินไปหยิบหลอดด2าย
ใหมF 

 ทําไมต2องทําอยFางน้ัน/วิธีอ่ืนได2ไหม การกรอด2ายยืนเปtนวิธีการท่ีสามารถปรับปรุงได2 
 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห0การโว2นเครือ 

หัวข2อ 6W – 1H คําตอบ การปรับปรุง          
โดยหลัก ECRS 

เปYาหมาย และ
ขอบขFายงาน 

ทําอะไร โว2นเครือ  ปรับปรุงวิธีการ
ทํางานในการ
โว2นเครือ โดย 
กําจัดข้ันตอน
การเดินไปหยิบ
ถุงหลอดด2ายยืน 

เหตุใดจึงทํา/มีอยFางอ่ืนท่ีทําได2ไหม เพ่ือข้ึนโครงของผ2าทอ 
บุคลากร ใครทํา ผู2ปฏิบัติงานโว2นเครือ 

ทําไมต2องเปtนคนน้ี/คนอ่ืนทําได2ไหม สมาชิกทุกคนสามารถทําการโว2นเครือได2 
สถานท่ี ทําท่ีไหน กลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง 
 ทําไมต2องทําท่ีน่ี/มีท่ีอ่ืนทําได2ไหม เปtนพ้ืนท่ีในการโว2นเครือ 
ลําดับ ทําเมื่อไหรF เมื่อได2รับด2ายยืนท่ีกรอเสร็จ (288 หลอด) 
 ทําไมต2องทําข้ันตอนน้ัน/ทําข้ันตอน

อ่ืนได2ไหม 
เพ่ือให2มีด2ายยืนสําหรับใช2ข้ึนโครงผ2าทอตามสเปค
ของผ2าทอ 

วิธีการ ทําอยFางไร - เดินไปหยิบหลอดด2ายยืนมาใสFบนแทFนวาง 
- สาวเส2นด2ายใสFหวี 
- ทําการโว2นเครือจนครบ 10 ล็อก 

 ทําไมต2องทําอยFางน้ัน/วิธีอ่ืนได2ไหม การโว2นเครือสามารถปรบัปรุงได2 
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ภาพท่ี 3 โต�ะสําหรับวางถุงด2ายยนืในการโว2นเครือ 

 

 
ภาพท่ี 4 ผังการทํางานของการโว2นเครือ (หลังปรับปรุง) 

 
5.3 ผลการปรับปรุงกระบวนการทอผ�าพ้ืนเมือง 
 ผลการปรับปรุงกระบวนการทอผ2าพ้ืนเมือง สามารถ
กําจัดข้ันตอนซ่ึงเปtนกิจกรรมท่ีไมFเพ่ิมคุณคFาและไมFมีความ
จําเปtนต2องทํา (NVA) ออกจากกระบวนการ.ทําให2การผลิต
ผ2าทอพ้ืนเมืองมีความรวดเร็วข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1) การปรับปรุงการกรอด2ายยืน โดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานในการกรอด2ายยืน สามารถกําจัดข้ันตอนการ
ขนย2ายหลอดด2ายยืน ซ่ึงเปtนกิจกรรมท่ีไมFเพ่ิมคุณคFาและไมFมี
ความจําเปtนต2องทําออกจากกระบวนการ.ทําให2ภายหลังการ
ปรับปรุงวิธีการกรอด2ายยืนประกอบด2วยข้ันตอนการทํางาน 
864 ข้ันตอน และข้ันตอนการจัดเก็บสินค2าคงคลัง 288           
ข้ันตอน.โดยมีเวลาในการทํางานท้ังสิ้น 951.19 นาที ดัง
แสดงในตารางท่ี 3 
  2) การปรับปรุงวิธีการทํางานในการโว2นเครือ โดย
การออกแบบวิธีการทํางานและจัดสถานท่ีทํางานใหมF 
สามารถลด ข้ันตอนการขนย2 าย ท่ี ไมF จํ า เปtนออกจาก
กระบวนการ สFงผลให2การโว2นเครือมี ข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานท่ีประกอบด2วยข้ันตอนการทํางาน 12 ข้ันตอน 
โดยมีเวลาในการทํางานท้ังสิ้น 330.23 นาทีและมีระยะทาง
ในการเคลื่อนท่ีของช้ินงานเปtนระยะทาง 1,288.00 เมตร  
ดังแสดงในตารางท่ี 4 

  3) การปรับปรุงการกรอด2ายพุFง  โดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานในการกรอด2ายพุFง สามารถกําจัดข้ันตอนการ
ขนย2ายหลอดด2ายพุFง ซ่ึงเปtนกิจกรรมท่ีไมFเพ่ิมคุณคFาและไมFมี
ความจําเปtนต2องทําออกจากกระบวนการ ทําให2ภายหลังการ
ปรับปรุงวิธีการกรอด2ายพุFงประกอบด2วยข้ันตอนการทํางาน
5,644 ข้ันตอน และข้ันตอนการจัดเก็บสินค2าคงคลัง 2,656 
ข้ันตอนโดยมีเวลาในการทํางานท้ังสิ้น 2,324.00 นาที ดัง
แสดงในตารางท่ี 5 
 จากผลการปรับปรุงกระบวนการทอผ2าพ้ืนเมืองตาม
แนวทางท่ีกําหนดผFานผังสายธารคุณคFาสถานการณ0อนาคต 
ดังแสดงในภาพท่ี 5 พบวFา หลังการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตผ2าทอพ้ืนเมืองมีเวลาการผลิตรวม 1,468.36 นาที  
ลดลงจากกFอนการปรับปรุง 290.28 นาที หรือร2อยละ 
16.50 
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ตาราง 3 สรุปข้ันตอนและเวลาแบบกFอนและหลังการปรับปรุงการกรอด2ายยืน 
กFอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ท่ี ขั้นตอน  เวลา ประเภทงาน ท่ี ขั้นตอน  เวลา ประเภทงาน 

1 เดินไปหยิบหลอดด2าย 3 หลอด  1.55 NVA 1 นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง 0.37 VA 
2 นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง 0.41 VA 2 ใสFหลอดด2ายยืนหลอดท่ี 1 0.07 VA 
3 ใสFหลอดด2ายยืนหลอดท่ี 1 0.07 VA 3 ทําการกรอด2ายยืนหลอดท่ี 1 3.18 VA 
4 ทําการกรอด2ายยืนหลอดท่ี 1 3.12 VA 4 จัดเก็บหลอดด2ายยืนท่ีกรอเสร็จ 0.07 NNVA 
5 จัดเก็บหลอดด2ายยืนท่ีกรอเสร็จ 0.07 NNVA 5 นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง 0.38 VA 
6 นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง 0.40 VA 6 ใสFหลอดด2ายยืนหลอดท่ี 2 0.07 VA 
7 ใสFหลอดด2ายยืนหลอดท่ี 2 0.08 VA 7 ทําการกรอด2ายยืนหลอดท่ี 2 3.19 VA 
8 ทําการกรอด2ายยืนหลอดท่ี 2 3.17 VA 8 จัดเก็บด2ายยืนท่ีกรอเสร็จ(ทําซํ้า

ขั้นตอน 5–8 จนครบ 3 หลอด) 
4.18 NNVA 

9 จัดเก็บด2ายยืนท่ีกรอเสร็จ(ทําซํ้า 
ขั้นตอนท่ี 6–9 จนครบ 3หลอด) 

2.25 NNVA 9 รวมเวลารอบแรก 12.31  

10 รวมเวลารอบแรก 12.41  10 ทําซํ้าเชFนเดียวกันในการกรอ
ด2ายยืนท้ังหมด 

938.45  

11 ทําซํ้าเชFนเดียวกันในการกรอ
ด2ายยืนท้ังหมด 

1,204.55    
รวม 

 
951.19 

 

 รวม  1,217.36      

 
 
ตาราง 4 สรุปข้ันตอนและเวลาแบบกFอนและหลังการปรับปรุงการโว2นเครือ 

กFอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ท่ี ขั้นตอน  เวลา ประเภทงาน ท่ี ขั้นตอน  เวลา ประเภทงาน 

1 เดินไปหยิบถุงหลอดด2ายยืน 1 0.22 NVA 1 ใสFหลอดด2ายยืนบนแทFนหลอด  41.29 VA 
2 ใสFหลอดด2ายยืนบนแทFนหลอด 14.44 VA 2 สาวเส2นด2ายใสFหวี  68.54 VA 
3 เดินไปหยิบถุงหลอดด2ายยืน 2 0.27 NVA 3 โว2นเครือล็อกท่ี 1 35.53 VA 
4 ใสFหลอดด2ายยืนบนแทFนหลอด 

(ทําซํ้า จนครบ 228หลอด) 
30.41 VA 4 โว2นเครือล็อกท่ี 2 (ทําซํ้า

ขั้นตอนท่ี 7 จนครบ 6 ล็อก) 
101.43 VA 

5 สาวเส2นด2ายใสFหวี  70.16 VA 5 ตFอด2ายและโว2นเครือล็อกท่ี 7 23.55 VA 
6 โว2นเครือล็อกท่ี 1 34.35 VA 6 โว2นเครือล็อกท่ี 8 (ทําซํ้า

ขั้นตอนท่ี 9 จนครบ 10 ล็อก) 
58.29 VA 

7 โว2นเครือล็อกท่ี 2 (ทําซํ้า 
ขั้นตอนท่ี 7 จนครบ 6 ล็อก) 

121.32 VA     

8 ตFอด2ายและโว2นเครือล็อกท่ี  7 23.06 VA     
9 โว2นเครือล็อกท่ี 8 (ทําซํ้า 

ขั้นตอนท่ี 9 จนครบ 10 ล็อก) 
58.51 VA  รวม  330.23  

 รวม 354.24      
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ตาราง 5 สรุปข้ันตอนและเวลาแบบกFอนและหลังการปรับปรุงการกรอด2ายพุFง 
กFอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ท่ี ขั้นตอน  เวลา ประเภทงาน ท่ี ขั้นตอน  เวลา ประเภทงาน

1 เดินไปหยิบหลอดด2าย 4 หลอด  1.45 NVA 1 นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง 0.32 VA 
2 นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง 0.40 VA 2 ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดท่ี 1 0.05 VA 
3 ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดท่ี 1 0.06 VA 3 ทําการกรอด2ายพุFงหลอดท่ี 1 0.38 VA 
4 ทําการกรอด2ายพุFงหลอดท่ี 1 0.38 VA 4 จัดเก็บด2ายพุFงท่ีกรอเสร็จ 0.06 NNVA 
5 จัดเก็บด2ายพุFงท่ีกรอเสร็จ 0.07 NNVA 5 ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดท่ี 2 0.05 VA 
6 ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดท่ี 2 0.06 VA 6 ทําการกรอด2ายพุFงหลอดท่ี 2 0.37 VA 
7 ทําการกรอด2ายพุFงหลอดท่ี 2 0.37 VA 7 จัดเก็บด2ายท่ีกรอเสร็จ (ทําซํ้า

ขั้นตอน 6–8 จนครบ 8 หลอด) 
4.57 NNVA 

8 จัดเก็บด2ายท่ีกรอเสร็จ (ทําซํ้า
ขั้นตอน 6 – 8 จนครบ 4 หลอด) 

1.50 NNVA 8 รวมเวลารอบแรก 7.00  

9 เดินไปหยิบหลอดด2าย 4 หลอด 2.08 NVA 9 ทําซํ้าในการกรอด2ายพุFงท้ังหมด 2,317.0  

10 ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดท่ี 1 0.06 VA     
11 ทําการกรอด2ายพุFงหลอดท่ี 1 0.37 VA     
12 จัดเก็บด2ายพุFงท่ีกรอเสร็จ 0.07 NNVA     
13 ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดท่ี 2 0.07 VA     
14 ทําการกรอด2ายพุFงหลอดท่ี 2 0.38 VA     
15 จัดเก็บด2ายท่ีกรอเสร็จ (ทําซํ้า

ขั้นตอน13–15 จนครบ 4 หลอด) 
1.51 NNVA  รวม 2,324.0  

16 รวมเวลารอบแรก 11.20      
17 ทําซํ้าในการกรอด2ายพุFงท้ังหมด 3,751.2      

 รวม 3,762.4      
 

 

ภาพท่ี 5 ผังสายธารคุณคFาสถานการณ0อนาคต 
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6. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ระบบการผลิตแบบลีน เปtนเครื่องมือในการจัดการ
กระบวนการท่ีจะชFวยเพ่ิมขีดความสามารถให2แกFองค0กรโดย
การพิจารณาคุณคFาในการดําเนินงาน และมุFงกําจัดความสูญ
เปลFาท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการอยFางตFอเน่ือง การแก2ไข
ปCญหาในระบบการผลิตแบบลีนจึงมีการผสมผสานการใช2
เครื่องมือของลีนท่ีหลากหลาย  
 การประยุกต0ใช2ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการทอ
ผ2าพ้ืนเมืองของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง มีการนําเทคนิค
การศึกษาการทํางาน การศึกษาเวลา แผนภูมิกระบวนการ
ไหล ผังสายธารคุณคFามาใช2ในการวิเคราะห0ปCญหาและระบุ
ความสูญเปลFา จากน้ันใช2เทคนิคการตั้งคําถาม 6W-1H และ
หลักการ ECRS ในการวิเคราะห0และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการ หลักเศรษฐศาสตร0ของการเคลื่อนไหว
และเครื่องมือของการผลิตแบบลีน เชFน กลุFมการผลิต และ
การจัดเตรียมและบริหารพ้ืนท่ีถูกนํามาใช2ในการปรับปรุง
กระบวนการ ผลการศึกษาการประยุกต0ใช2ระบบการผลิต
แบบลีนในกระบวนการทอผ2าพ้ืนเมืองตามผังสายธารคุณคFา
สถานการณ0อนาคต พบวFา ในกระบวนการเตรียมด2ายยืน
สามารถลดเวลาในการกรอด2ายยืนลง 266.17 นาที หรือ
ร2อยละ 21.87 และสามารถลดเวลาในการโว2นเครือลง 
24.01 นาที หรือร2อยละ 6.80 ขณะท่ีกระบวนการเตรียม
ด2ายพุFงสามารถลดเวลาการกรอด2ายพุFงลง 1,438.40 นาที 
หรือร2อยละ 38.24 โดยการลดลงของเวลาเหลFาน้ีสFงผลให2
การผลิตผ2าทอพ้ืนเมืองของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองมีเวลา
การผลิตรวม.1,468.36 นาที.ลดลงจากกFอนการปรับปรุง 
290.28 นาที หรือร2อยละ 16.50 ซ่ึงสอดคล2องกับการลด
เวลาการผลิตรวมโดยการประยุกต0ใช2แนวคิดแบบลีน 
กรณีศึกษา โรงงานผลิตแท็งค0รถบรรทุก [9] โดยนําแนวคิด
และเครื่องมือของลีนคือ การไหลทีละช้ินและการจัดสมดุล
การผลิตมาประยุกต0ใช2ปรับปรุงกระบวนการผลิต และนํา
ซอฟ�แวร0การจําลองสถานการณ0มาใช2ประเมินผล ทําให2
สามารถลดเวลาการผลิตรวมของแท็งค0รถบรรทุกสิบล2อชนิด
เหล็กกล2าลง 4,685.08 นาที หรือร2อยละ 19.36 ลดเวลา
การผลิตรวมของแท็งค0รถบรรทุกสิบล2อชนิดแสตนเลสลง 
6,696.18 นาที หรือร2อยละ 23.81 ลดเวลาการผลิตรวมของ
แท็งค0รถบรรทุกก่ึงพFวงชนิดเหล็กกล2าลง 2,481.30 นาที 

หรือร2อยละ 10.95 และสามารถลดเวลาการผลิตรวมของ
แท็งค0รถบรรทุกก่ึงพFวงชนิดแสตนเลสลง 7,180.42 นาที 
หรือร2อยละ 23.42 ดังน้ันจึงสามารถกลFาวได2วFา การนํา
ระบบการผลิตแบบลีนไปประยุกต0ใช2เพ่ือกําจัดความสูญ
เปลFาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ สามารถลดเวลาการผลิตรวม 
ทําให2การผลิตผลิตภัณฑ0มีความรวดเร็วข้ึน 
 

7. ข�อเสนอแนะ 
7.1 ควรมีการเก็บข2อมูลด2านเวลาการผลิตในแตFละข้ันตอน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือความนFาเช่ือถือท่ีเพ่ิมข้ึน 
7.2 การศึกษาครั้งตFอไป ควรเน2นปรับปรุงข้ันตอนท่ีไมFเพ่ิม
คุณคFาแตFจําเปtนต2องทํา (NNVA) ให2มีเวลาน2อยลง เพ่ือเพ่ิม
คุณคFาให2กับผลิตภัณฑ0 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ�และการค�นคว�าอิสระ: กรณีศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี 
 
ดาราพร  มาตขาว และ ปCทมาพร  เย็นบํารุง 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร0 สาขาวิชาศิลปศาสตร0 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 
บทคัดย.อ 
      การศึกษาค2นคว2าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และ
การค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนครอบคลุมข2อมูลตFางๆ อาทิ ข2อมูลผู2ใช2ระบบ 
ข2อมูลนักศึกษา ข2อมูลคณะ ข2อมูลสาขา ข2อมูลไฟล0ผลงานดั้งเดิม ข2อมูลผลการตรวจรูปแบบของเจ2าหน2าท่ี และข2อมูลการแก2ไข
รูปแบบของนักศึกษา 
      การศึกษาค2นคว2าอิสระน้ีเปtนการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช2หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เริ่มจากการศึกษาความเปtนไปได2ของระบบ โดยการสัมภาษณ0ผู2เก่ียวข2องจํานวนท้ังสิ้น 9 คน ประกอบด2วย 
ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เจ2าหน2าท่ีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 5 คน จากน้ันวิเคราะห0ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช2โปรแกรม AppServ เวอร0ชัน 2.5.10 โปรแกรม jQuery เวอร0ชัน 2.1.4 โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Cascading Style Sheets (CSS) ภายใต2ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 หลังจากน้ันได2
ให2ผู2เก่ียวข2องจํานวนท้ังสิ้น 20 คน ประกอบด2วย รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
เจ2าหน2าท่ีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 15 คน ทดลองใช2และประเมินความพึงพอใจท่ีมีตFอระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน 
      ผลการศึกษาทําให2ได2ระบบสารสนเทศท่ีสามารถบันทึก แก2ไข ค2นหา และแสดงผลข2อมูลเพ่ือติดตามการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได2อยFางสะดวกและมีประสิทธิภาพ จากการประเมินของ
ผู2ใช2พบวFามีความพึงพอใจในด2านการนําข2อมูลเข2าสูFระบบ การรายงานผล และภาพรวมของระบบในระดับมาก สFวนการค2นหา
ข2อมูลมีความพึงพอใจอยูFในระดับมากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การตรวจรูปแบบ, รูปแบบวิทยานิพนธ0, รูปแบบการค2นคว2าอิสระ 
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The Development of an Information System for 
Tracking Format Checks of Theses and Independent 
Studies: A Case of Thepsatri Rajabhat University 
 
Daraporn  Matkhaw and Patamaporn  Yenbamrung  
Arts in Information Science, Sukhothai Thammathirat Open University. 

 
Abstract 
      The purpose of this study was to develop an information system for tracking format checks of 
theses and independent studies at Thepsatri Rajabhat University. The information system covered various 
categories of data such as system user, student, faculty, major, original thesis files, results of format 
checks by staff, and student revisions. 
      This study was research and development. The system development life cycle methodology was 
used, starting with a preliminary study conducted by interviewing 9 people, both staff and students, 
namely the Director of the Office of Graduate Studies, 3 staff members of this office and 5 graduate 
students who are graduating in the first semester of the 2015 academic year. The analysis, design and 
development of the new system were carried out accordingly. AppServ 2.5.10, jQuery 2.1.4, Adobe 
Dreamweaver CS6 and Cascading Style Sheets (CSS) under Microsoft Windows 7 operating system were 
used as research tools. The evaluation of the system was then performed by 20 people, both staff and 
students, namely the Vice Rector for Academic Affairs, the Director of the Office of Graduate Studies, 3 
staff members of this office and 15 graduate students who are graduating in the first semester of the 2015 
academic year. 
      The study showed that the information system allowed users to conveniently and efficiently store, 
update, retrieve and display data for tracking format checks of theses and independent studies at 
Thepsatri Rajabhat University. The evaluation by the users revealed that most users were satisfied with 
the system at a high level in 3 aspects, i.e., inputting, reporting, and the overall system. However, the 
searching aspect was found to be at the highest level of user satisfaction. 

 
Keywords: Information System Development, Format Checks, Thesis Format, Independent Study Format. 
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1. บทนํา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thepsatri Rajabhat 
University) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มีภารกิจหลักในการเปtนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท2องถ่ินท่ีเสริมสร2างพลังปCญญาของแผFนดิน ฟ��นฟูพลัง
การเรียนรู2 เชิดชูภูมิปCญญาท2องถ่ิน สร2างสรรค0ศิลปะวิทยา 
เพ่ือความเจริญก2าวหน2าอยFางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สFวนรFวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช2ประโยชน0จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอยFางสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค0ให2การศึกษา สFงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให2บริการทางวิชาการแกFสังคม 
ปรับปรุ งถF ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทํ า นุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสFงเสริมวิทยฐานะครู ปCจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ได2 จัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา
ตFางๆ เพ่ือตอบสนองความต2องการของท2องถ่ิน [1] 
     ปCจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป ดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ได2แกF หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร0ศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยได2จัดให2มีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเปtนหนFวยกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เปtน
หนFวยงานกลางในการประสานงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชา [1] 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป ดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตFางๆ มีผลงานของผู2สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในรูปแบบวิทยานิพนธ0และ
การค2นคว2าอิสระมาระดับหน่ึง ข้ันตอนการดําเนินการทาง
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ เริ่มจากการขออนุมัติ
หัวข2อท่ีศึกษา แตFงตั้ งอาจารย0 ท่ีปรึกษา ให2 คําปรึกษา 
ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ จนกระท่ัง
อนุมัติวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ การดําเนินการตาม
ข้ันตอนอยูF ในความรับผิดชอบของคณะผู2 รับผิดชอบ
สาขา วิชา น้ันๆ  หลั งจาก น้ันสํ า นักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีหน2าท่ีตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการ
ค2นคว2าอิสระ จะดําเนินการในข้ันตอนการตรวจรูปแบบ

วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของนักศึกษาท่ีได2รับการ
อนุมัติจากทางคณะ ซ่ึงเปtนข้ันตอนสุดท2ายของกระบวนการ
อนุมัติวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ [2] 
     งานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ
ของสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี มีงานการตรวจรูปแบบโดยประมาณจํานวน 
60 ครั้งตFอเดือน เจ2าหน2าท่ีในสFวนงานบริการและงานตรวจ
รูปแบบมี จํ านวน 3  คน กระบวนการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระในปCจจุบันพบปCญหาตFางๆ 
ท้ั ง ในด2 านการ เ ก็บส ถิติ  ร าย งานการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระท่ีผFานมา การเก็บหลักฐาน
การปฏิบัติงานด2วยหนังสือทะเบียนรับ-สFงเพียงอยFางเดียว ไมF
มีการสํารองข2อมูลในรูปแบบอ่ืน การบันทึกข2อมูลขอตรวจ
รูปแบบในหนังสือทะเบียนรับ-สFงมีความซํ้าซ2อน การค2นหา
ข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2า
อิสระกระทําได2ยาก ทําให2นักศึกษาไมFได2รับความสะดวกใน
การค2นหาข2อมูลประวัติของตน นักศึกษามีชFองทางการรับ
ผลงานไปแก2 ไขเพียงชFองทางเดียว คือ เดินทางมาท่ี
สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ซ่ึงทําให2เสียเวลามาก 
(หากนักศึกษาอยูFไกล) และอาจต2องมาหลายครั้ง  
     จากปCญหาดังกลFาว ผู2ศึกษาจึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข2ามาชFวยในข้ันตอนงานการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ เพ่ือชFวยให2ผู2บริหาร
ติดตามงานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2า
อิสระได2อยFางสะดวกด2วยสถิติและรายงาน เจ2าหน2า ท่ี
สามารถปฏิบัติงานได2อยFางรวดเร็ว ลดความซํ้าซ2อนของ
ข้ันตอนการบันทึกข2อมูล ลดการใช2กระดาษ เก็บหลักฐาน
การปฏิบัติงานในรูปอิเล็กทรอนิกส0 มีการสํารองข2อมูล และ
สามารถค2นหาข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระของนักศึกษาแตFละรายได2สะดวก 
สําหรับนักศึกษาจะได2รับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถติดตามผล
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของ
ตนเองได2อยFางสะดวกผFานหน2าเว็บไซต0ของมหาวิทยาลัย โดย
นักศึกษาไมFจําเปtนต2องเดินทางมายังสํานักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาในชFวงเวลาแก2ไขรูปแบบผลงาน 
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2. วัตถุประสงค�การวิจัย 
     เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ระดับการเข�าถึงระบบสารสนเทศ แบFงระดับการเข2าถึง
และจัดการฐานข2อมูลในระบบสารสนเทศออกเปtนระดับ
ตFางๆ ตามสิทธิของกลุFมผู2ใช2ระบบ ได2แกF 1) ผู2ดูแลระบบ 2) 
ผู2บริหาร 3) เจ2าหน2าท่ี และ 4) นักศึกษา 
3.2 ระบบย.อย (Module) ประกอบด2วย 1) ระบบการ
จัดการผู2ใช2งานระบบ 2) ระบบการเข2าสูFระบบ 3) ระบบการ
บันทึก ค2นหา และแก2ไขข2อมูล และ 4) ระบบการรายงาน 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
     การศึกษาค2นคว2า อิสระ น้ี เปtนการวิ จัย เ ชิงพัฒนา 
ประเภทการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ซ่ึงมี 7 ข้ันตอน ได2แกF 
ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดปCญหา และการศึกษาความเปtนไป
ได2 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห0ระบบ ข้ันตอนท่ี 3 การ
ออกแบบระบบ ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาระบบ ข้ันตอนท่ี 5 
การประเมินระบบ ข้ันตอนท่ี 6 การติดตั้งและใช2งาน และ
ข้ันตอนท่ี 7 การบํารุงรักษาระบบ ในการศึกษาน้ีดําเนินการ
ตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบตั้งแตFข้ันตอนท่ี 1 ถึง
ข้ันตอนท่ี 5 สําหรับข้ันตอนท่ี 6-7 ไมFได2มีการดําเนินการ
เน่ืองจากเปtนการศึกษาค2นคว2าอิสระ และระยะเวลาศึกษาท่ี
จํากัด 
 

5. ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
5.1 ประชากร ท้ังหมด 80 คน ได2แกF รองอธิการบดีฝ�าย
วิชาการ จํานวน 1 คน ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงาน
บัณ ฑิต ศึ กษา  จํ านวน  1  คน  เ จ2 าหน2 า ท่ี สํ า นั ก งาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 
1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 75 คน 
 

5.2 กลุ.มตัวอย.าง จําแนกเปtน  
5.2.1 กลุ.มผู�ให�สัมภาษณ�เพ่ือศึกษาสภาพปWจจุบันและ
ความต�องการระบบสารสนเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 9 คน ได2แกF 
ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 
คน เจ2าหน2าท่ีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 
คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 5 คน 
5 .2 .2  กลุ. ม ผู� ประ เมินความ พึงพอใจ ท่ีมี ต. อระบบ
สารสนเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 20 คน ได2แกF รองอธิการบดีฝ�าย
วิชาการ จํานวน 1 คน ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงาน
บัณ ฑิต ศึ กษา  จํ านวน  1  คน  เ จ2 าหน2 า ท่ี สํ า นั ก งาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 
1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 15 คน 
 

6. เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือศึกษาสภาพ
ปCจจุบันและความต2องการระบบสารสนเทศ ได2แกF แบบ
สัมภาษณ0สําหรับผู2บรหิาร เจ2าหน2าท่ี และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
6.2 เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีดังน้ี 
6.2.1 ฮาร�ดแวร� ได2แกF เครื่องคอมพิวเตอร0สFวนบุคคล มี
คุณสมบัติ 1) หนFวยประมวลผลกลาง Intel (R) Core (TM) 
i3-2130 CPU 3.40 GHz 2) หนFวยความจําหลัก (RAM) 
ขนาด 4 GB และ 3) ฮาร0ดดิสก0ความจุ 500 GB  
6.2.2 ซอฟต�แวร� ได2แกF 1) โปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ 
Microsoft Windows 7 2) ชุดโปรแกรมติดตั้งเซิร0ฟเวอร0
และดาตาเบสเซิร0ฟเวอร0 AppServ 2.5.10 3) โปรแกรมเว็บ
เซิร0ฟเวอร0 Apache Web Server 2.2.8 4) โปรแกรมชFวย
ในการเขียนภาษาพีเอชพี PHP Script Language 5.2.6 5) 
โปรแกรมดาตาเบสเซิร0ฟเวอร0 MySQL Database Server 
5.0.51b 6) โปรแกรมคลังภาษาจาวาสคริปต0 jQuery 2.1.4 
7) โปรแกรมจัดการฐานข2อมูล php Myadmin Database 
Manager 2.10.3 8) โปรแกรมสร2างและปรับแตFงเว็บไซต0 
Adobe Dreamweaver CS6 และ 9) โปรแกรมกําหนดการ
แสดงผลของสิ่งตFางๆ บนเว็บไซต0 Cascading Style 
Sheets (CSS) 
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6.2.3 เคร่ืองมือในการประเมินระบบสารสนเทศ ได2แกF 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู2ใช2ท่ีมีตFอระบบสารสนเทศ
สําหรับผู2บริหาร เจ2าหน2าท่ี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

7. การกําหนดปWญหาและการศึกษาความเปcนไปได� 
 ในข้ันตอนน้ี ผู2 วิ จัยได2ศึกษาสภาพปCจจุบัน กําหนด
ขอบเขตของปCญหา และศึกษาความเปtนไปได2 โดยศึกษาจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2 า อิสระ และสัมภาษณ0ผู2 เ ก่ี ยวข2อง มี
รายละเอียดดังตFอไปน้ี 
7.1 การกําหนดปWญหา งานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระในปCจจุบัน สรุปปCญหาได2ดังน้ี 
7.1.1 ปWญหาเกี่ยวกับผู�บริหาร ไมFมีการเก็บสถิติ รายงาน 
หรือหลักฐานการปฏิบัติงานท่ีผFานมาของเจ2าหน2าท่ีท่ีทํางาน
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ เพ่ือให2
ผู2บริหารได2ใช2ประโยชน0ในการติดตามงานดังกลFาว 
7.1.2 ปWญหาเกี่ยวกับเจ�าหน�าท่ี ได2แกF การบันทึกข2อมูลขอ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระลงในหนังสือ
ทะเบียนรับ-สFงมีความซํ้าซ2อน อาจบันทึกหลายครั้งสําหรับ
นักศึกษารายเดียวกัน (ถ2ามีการแก2ไข) การเก็บหลักฐาน
เอกสารการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ 
เก็บด2วยหนังสือทะเบียนรับ-สFงเพียงอยFางเดียว ไมFมีการ
สําเนาหรือสํารองข2อมูลในรูปแบบอ่ืน ซ่ึงมีโอกาสท่ีข2อมูลจะ
สูญหาย และการค2นหาข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของนักศึกษาแตFละราย
กระทําได2ยาก 
7.1.3 ปWญหาเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได2แกF 
นักศึกษาไมFได2รับความสะดวกในการค2นหาข2อมูลประวัติการ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ และมี
ชFองทางการรับผลงานไปแก2ไขเพียงชFองทางเดียว คือ 
เดินทางมาท่ีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ซ่ึงทําให2
เสียเวลามาก และอาจต2องมาหลายครั้ง 

7.2 การศึกษาความเปcนไปได� ผู2 วิจัยได2ศึกษาท้ังความ
เปtนไปได2ทางเทคนิค และการใช2งานระบบสารสนเทศ สรุป
ได2ดังน้ี 
7.2.1 ความเปcนไปได�ทางเทคนิค สํานักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษามีความพร2อมด2านเทคโนโลยี ได2แกF เครื่อง
คอมพิวเตอร0แมFขFายและลูกขFาย เครือขFายอินเทอร0เน็ตและ
อินทราเน็ต รวมท้ังมีความพร2อมด2านบุคลากรในการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
7.2.2 ความเปcนไปได�ในการใช�งาน ระบบสารสนเทศน้ีมี
ประโยชน0ตFอผู2บริหารในการติดตามงานการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระด2วยสถิติและรายงาน 
เจ2าหน2าท่ีสามารถปฏิบัติงานได2อยFางรวดเร็ว ลดความ
ซํ้าซ2อนของข้ันตอนการบันทึกข2อมูล เก็บหลักฐานในรูป
อิเล็กทรอนิกส0 มีการสํารองข2อมูล ลดการใช2กระดาษ และ
ค2นหาข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบได2สะดวก และ
นักศึกษาได2รับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถติดตามผลการตรวจ
รูปแบบของตนเองผFานทางเว็บไซต0ได2 
 

8. การวิเคราะห�ระบบ 
    การวิเคราะห0ระบบแบFงออกเปtน 2 ข้ันตอน คือ  
8.1 การวิเคราะห�กระบวนการตรวจรูปแบบผลงานใน
ปWจจุบัน  
8.2 การวิเคราะห�กระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ ผลท่ีได2จากการวิเคราะห0กระบวนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ได2แกF การวิเคราะห0ระดับการเข2าถึง
และจัดการฐานข2อมูลในระบบ การวิเคราะห0แผนภาพ
กระแสข2อมูล (Data Flow Diagram) ซ่ึงเปtนแผนภาพแสดง
กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ และการไหลเวียน
ของข2อมูลในระบบงาน (ดังแสดงตามภาพท่ี 1) การสร2าง
แบบจําลองข2อมูลอี-อาร0 (E-R Model) ซ่ึงเปtนโครงสร2าง
ข2อมูลในระดับแนวคิดท่ีแสดงความสัมพันธ0ของเอนทิตีตFางๆ 
และการวิเคราะห0ระดับการเข2าถึงและจัดการฐานข2อมูลใน 
ระบบสารสนเทศ
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ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม 
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ 

 

 

8.2.1 การวิเคราะห�ระดับการเข�าถึงและจัดการฐานข�อมูล
ในระบบสารสนเทศ แบFงเปtน 4 กลุFม ดังน้ี 
1) ผู�ดูแลระบบ ทําหน2าท่ีตั้งคFาและปรับปรุงสิทธิการใช2
ระบบในฐานข2อมูล แก2ไขปCญหาทางเทคนิคตFางๆ ดูแลการ
ทํางานของระบบให2สามารถทํางานได2อยFางถูกต2อง รวมไปถึง
การเพ่ิมเติม ปรับปรุง แจ2งขFาวสารข2อมูลการประชุมและ
ประกาศตFางๆ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
2) ผู�บริหาร สามารถเข2าถึงรายงานการตรวจรูปแบบท่ี
สําเร็จ รายงานงานของเจ2าหน2าท่ี และรายงานผลงานท่ี
เผยแพรF 
3) เจ�าหน�าท่ี สามารถเข2าถึงงานจัดการผู2ใช2งานระบบ งาน
จัดการข2อมูลคณะ/สาขา งานจัดการข2อมูลนักศึกษา งานคํา
ร2องขอตรวจรูปแบบผลงาน งานตรวจรูปแบบผลงานใหมF 
งานรูปแบบผลงานท่ีกําลังตรวจ งานตรวจรูปแบบผลงานท่ี
สําเร็จ รวมไปถึงการเพ่ิมเติม ปรับปรุง แจ2งขFาวสารข2อมูล

การประชุม และประกาศตFางๆ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
4) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมาขอตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ เข2าใช2งานโดยการ
ลงทะเบียนเข2าสูFระบบ สามารเข2าถึงข2อมูลคําร2องขอตรวจ
รูปแบบผลงาน และติดตามงาน 
 

9. การออกแบบระบบ 
    ในข้ันตอนน้ี ผู2วิจัยได2นํารายละเอียดท่ีได2จากข้ันตอนการ
วิเคราะห0ระบบมาดําเนินการออกแบบระบบงานใหมF 
ประกอบด2วย 5 สFวน ได2แกF  
9.1 การออกแบบโปรแกรม ใช2เทคโนโลยี Web-Based 
Application เพ่ือให2สามารถใช2งานระบบรFวมกันผFานทาง
เว็บไซต0  ด2วยโปรแกรมเ ว็บเบราว0 เซอร0  เชFน Google 
Chrome หรือ Internet Explorer 
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9.2 การออกแบบฐานข�อมูล แบFงออกเปtน 3 กลุFม ได2แกF 
ข2อมูลผู2ใช2ระบบ ข2อมูลนักศึกษา และข2อมูลผลงาน (ดังแสดง
ตามภาพท่ี 2) 
 

 
ภาพท่ี 2 ผังโครงสร2างฐานข2อมลูของระบบสารสนเทศเพ่ือ

การติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0 
และการค2นคว2าอิสระ 

 

9.3 การออกแบบส.วนต.อประสานผู�ใช� ประกอบด2วย 4 
สFวน ได2แกF  
9.3.1 ส.วนต.อประสานผู�ใช�ในหน�าแรกของการเข�าสู.ระบบ 
เปtนหน2าแรกเมื่อผู2ใช2งานได2ทําการติดตFอเข2าสูFระบบโดยผFาน
เว็บเบราว0เซอร0 เพ่ือให2ผู2ใช2กรอกช่ือผู2ใช2และรหัสผFานแล2วจะ
ปรากฏหน2าหลักซ่ึงประกอบด2วยเมนูการใช2งานระบบ 

9.3.2 ส.วนต.อประสานผู�ใช�ในส.วนการจัดการผู�ใช�งาน ผู2มี
สิทธิในการจัดการผู2ใช2งานระบบ ได2แกF ผู2ดูแลระบบทําหน2า
ท่ีตั้งคFาและปรับปรุงสิทธิการใช2งานระบบในฐานข2อมูล
ผู2ใช2งานระบบ และเจ2าหน2าท่ีทําหน2าท่ีเพ่ิม ลบ แก2ไขข2อมูล
ผู2ใช2งานระบบ (ผู2บริหาร เจ2าหน2าท่ี และนักศึกษา) ในงาน
จัดการผู2ใช2งานระบบ 
9.3.3 ส.วนต.อประสานผู� ใช� ในส.วนการค�นหาข�อมูล 
ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสามารถค2นหาข2อมูลได2ตามสิทธิ
ผู2ใช2งาน ผู2บริหารสามารถค2นหาข2อมูลสถิติและรายงาน โดย
อาจค2นหาจากวัน เดือน ป! หรือจากคณะและสาขา (ดัง
ตัวอยFางท่ีแสดงตามภาพท่ี 3) สFวนเจ2าหน2าท่ีสามารถค2นหา
ข2อมูลนักศึกษาได2 โดยอาจค2นหาจากช่ือนักศึกษา หรือรหัส
นักศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 3 การค2นหารายงานผลงานท่ีเผยแพรF โดยค2นหาตาม
วัน เดือน ป! หรือเลือกค2นหาตามคณะและสาขา 

 

9.3.4 ส.วนต.อประสานผู�ใช�ในส.วนรายงาน ผู2บริหารและ
เจ2าหน2าท่ีดูผลจากการค2นหาข2อมูล ผู2บริหารสามารถดู
รายงานงานการตรวจรูปแบบผลงานท่ีสําเร็จ งานของ
เจ2าหน2าท่ี และผลงานท่ีเผยแพรF (ดังตัวอยFางท่ีแสดงตาม
ภาพท่ี 4) ในสFวนของเจ2าหน2าท่ีสามารถดูงานการตรวจ
รูปแบบผลงานท่ีสําเร็จ (เฉพาะตนเอง) โดยเลือกดูผลการค2น
ท้ังหมด หรือแยกดูเปtนรายการตามต2องการ 
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ภาพท่ี 4 สFวนตFอประสานผู2ใช2ในสFวนรายงาน งานการตรวจรูปแบบผลงานท่ีสําเร็จสําหรับผู2บริหาร  
โดยเลือกดผูลการค2นท้ังหมดหรือแยกดูเปtนรายการ 

 
 

9.4 การออกแบบรูปแบบการบันทึกข�อมูล โดยมีเครื่องมือ
ชFวยในการบันทึกข2อมูลเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และลด
ความผิดพลาดในการบันทึกข2อมูล อาทิ การบันทึกข2อมูลวัน 
เดือน ป! ท่ีมีการเลือกจากปฏิทินอัตโนมัติ การบันทึกข2อมูล
คณะและสาขา ซ่ึงมีการจัดเตรียมข2อมูลในระบบไว2ลFวงหน2า 
เพ่ือให2ผู2ใช2งานเลือกตัวเลือกจากดรอปดาวน0เมนู (drop-
down menu)  
9.5 การออกแบบรูปแบบการแสดงผล ให2สามารถดูผFาน
หน2าจอและสFงออกในรูปแบบไมโครซอฟท0เอ็กซ0เซล (MS 
Excel) ไมโครซอฟท0เวิร0ด (MS Word) และการสั่งพิมพ0ทาง
เครื่องพิมพ0 (ดังตัวอยFางท่ีแสดงตามภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6) 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 รูปแบบการแสดงผลในรปูแบบตFาง ๆ 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงผลการสFงออกในรปูแบบ 
ไมโครซอฟท0เอ็กซ0เซล (MS Excel)  แบบรายบุคคล 

 

10. การพัฒนาระบบ 
     ในข้ันตอนน้ี ผู2วิจัยได2ใช2เครื่องคอมพิวเตอร0สFวนบุคคล
ทําหน2าท่ีเปtนเซิร0ฟเวอร0 ท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows 7 Edition และมีโปรแกรมท่ีใช2ในการพัฒนา
ระบบตFางๆ ดังน้ี 
10.1 โปรแกรมท่ีใช�ในการพัฒนาระบบ 
 10.1.1 ชุดโปรแกรม AppServ เวอร�ชั่น 2.5.10 ทํา
หน2าท่ีเปtนเว็บเซิร0ฟเวอร0 และเว็บดาตาเบส ซ่ึงประกอบด2วย
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โปรแกรม Apache Web Server เวอร0ช่ัน 2.2.8 PHP 
Script Language เวอร0ช่ัน 5.2.6 MySQL Database เวอร0
ช่ัน 5.0.51b และ phpMyAdmin Database Manager 
เวอร0ช่ัน 2.10.3   
 10.1.2 โปรแกรมคลังภาษาจาวาสคริปต� jQuery 
เวอร0ช่ัน 2.1.4 คือโปรแกรมท่ีรวบรวมวัตถุและตัวเลือก
ตF า งๆ  ของภาษาจาวา ไว2 ในรู ปแบบของคลั งภาษา 
(JavaScript Library) เพ่ือให2การเขียนและเรียกใช2ภาษาจา
วาสะดวก งFาย และสามารถนําไปใช2ได2โดยไมFต2องเริ่มต2น
เขียนใหมF 
 10.1.3 โปรแกรมตกแต.งเว็บไซต� Adobe Dream 
weaver CS6 คือโปรแกรมสร2างเว็บเพจแบบเสมือนจริง 
สามารถจัดวางข2อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร0ม วิดีโอ รวมถึง
องค0ประกอบอ่ืนๆ ภายในเว็บเพจ  
 10.1.4 โปรแกรมกําหนดการแสดงผลของสิ่งต.างๆ 
บนเว็บไซต� Cascading Style Sheets (CSS) คือ
ชุดคําสั่งสําหรับจัดรูปแบบการแสดงผลท่ีนํามาใช2กับเว็บเพจ 
เพ่ือเสริมคุณสมบัติของ HTML ชFวยให2จัดรูปแบบของเน้ือหา
ตFางๆ บนเว็บเพจได2อยFางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามท่ีได2ออกแบบไว2 
10.2 ภาษาท่ีใช�ในการเขียนโปรแกรม ได2แกF ภาษา PHP 
เพ่ือใช2ในการติดตFอกับฐานข2อมูล MySQL และภาษาจาวา
โดยใช2โปรแกรมคลังภาษาจาวาสคริปต0 jQuery  
 

11. การประเมินระบบ 
      ผู2วิจัยได2นําระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน ไปสาธิตพร2อม
อธิบายวิธีการใช2ให2แกFกลุFมตัวอยFาง เพ่ือประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตFอระบบสารสนเทศ ผลการประเมินสรุปได2ดังน้ี 
11.1 หัวข�อการนําข�อมูลเข�าสู. ระบบ  ผู2บริหารและ
เจ2าหน2าท่ีสFวนใหญF (ร2อยละ 70.00) มีความพึงพอใจโดยรวม
ตFอระบบในหัวข2อน้ีอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.30) ท้ังน้ี
หัวข2อความงFายและสะดวกในการนําข2อมูลเข2าสูFระบบ มีผล
การประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.60 สFวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสFวนใหญF (ร2อยละ 63.33) มีความพึงพอใจ
โดยรวมตFอระบบในหัวข2อน้ีอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 
4.20) ท้ังน้ีหัวข2อการนําข2อมูลเข2าสูFระบบได2ถูกต2อง ครบถ2วน 
มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.53 

11.2 หัวข�อการค�นหาข�อมูล ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสFวน
ใหญF (ร2อยละ 80.00) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบใน
หัวข2อน้ีอยูFในระดับมากท่ีสุด (คFาเฉลี่ย = 4.80) ท้ังน้ีทุก
หัวข2อยFอยของหัวข2อการค2นหาข2อมูล ได2แกF ผลลัพธ0ท่ีได2ตรง
ตFอความต2องการของผู2ใช2 ความถูกต2องของผลลัพธ0ท่ีได2จาก
การค2นหา ความงFายและสะดวกในการค2นหาข2อมูล และ
ความรวดเร็วในการค2นหาข2อมูลท่ีต2องการ มีผลการประเมิน
คFาเฉลี่ยสูงสุดเทFากัน คือ 4.80 
11.3 หัวข�อการรายงานผล ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสFวน
ใหญF (ร2อยละ 60) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบในหัวข2อ
น้ีอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.10) ท้ังน้ีหัวข2อรายงานท่ีได2
ตรงตามความต2องการของผู2ใช2 มีผลการประเมินคFาเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.60 
11.4 หัวข�อภาพรวมของระบบ ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสFวน
ใหญF (ร2อยละ 70.00) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบใน
หัวข2อน้ีอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.20) ท้ังน้ี 5 หัวข2อ 
ได2แกF ความครอบคลุมของเน้ือหาในการใช2งานระบบ ความ
เหมาะสมในการจัดหมวดหมูFของเน้ือหา ความงFายและ
สะดวกในการใช2งานระบบ ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม
ของระบบ และประโยชน0ท่ีได2รับจากการทํางานโดยรวมของ
ระบบ มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุดเทFากัน คือ 4.40 สFวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสFวนใหญF (ร2อยละ 51.66) มี
ความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 
4.28) ท้ังน้ีหัวข2อประโยชน0ท่ีได2รับจากการทํางานโดยรวม
ของระบบ มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.73 
 

12. อภิปรายผลการวิจัย 
     การศึกษาน้ีพบวFาผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีท่ีเก่ียวข2องกับ
งานบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต2องการระบบสารสนเทศเข2า
มาชFวยในการบริหารและการปฏิบัติงานด2านการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ ซ่ึงสอดคล2องกับ
งานวิจัยของสุณิสา ศิลปศร [3] ท่ีกลFาวถึงประโยชน0ท่ีได2จาก
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการปฏิบัติงาน ได2แกF 
ประโยชน0เรื่องการปฏิบัติงาน การรับสFงข2อมูลขFาวสาร การ
ติดตFอประสานงานระหวFางหนFวยงานภายในและภายนอก มี
ความสะดวก รวดเร็ว สามารถนําข2อมูลมาใช2เพ่ือประกอบใน
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การวางแผนและกําหนดนโยบาย ทําให2ปฏิบัติงานได2มากข้ึน 
ลดข2อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถใช2อุปกรณ0
บางอยFางรFวมกันได2 นอกจากน้ียังมีปCจจัยในเรื่องความ
ต2องการลดปริมาณกระดาษท่ีต2องใช2สําหรับบันทึกข2อมูลอีก
ด2วย และสอดคล2องกับงานวิจัยของพรพิสิทธ์ิ เลี้ยงอยูF [4] ท่ี
กลFาวถึงระบบสารสนเทศท่ีได2จากการวิจัยวFาสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงาน ลดความซํ้าซ2อนของ
ข2อมูล ลดการใช2กระดาษ และลดเวลาในการทํางาน 
 

13. ข�อเสนอแนะ 
13.1 ข�อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช� การนํา
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนไปใช2งานน้ัน จําเปtนต2อง
ดําเนินการดังน้ี 
13.1.1 การเตรียมความพร�อมด�านเจ�าหน�าท่ี ควรเตรียม
เจ2าหน2าท่ีให2มีความพร2อมในการใช2ระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึน โดยอบรมวิธีการติดตั้ง วิธีการใช2ระบบ และ
วิธีการสํารองข2อมูล 
13.1.2 การเตรียมความพร�อมด�านนักศึกษา ควรมีการ
อบรมนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการใช2ระบบ โดยเฉพาะข้ันตอน
การขอตรวจและการติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระ 
13.1.3 การติดต้ังระบบสารสนเทศ ในการนําระบบ
สารสนเทศน้ีไปใช2จําเปtนต2องจัดเตรียมความพร2อมท้ังด2าน
ฮาร0ดแวร0 ซอฟต0แวร0 และบุคลากรผู2เช่ียวชาญด2านเทคนิค 
ท้ังน้ี เน่ืองจากการติดตั้งระบบสารสนเทศท่ีเครื่องเซิร0ฟเวอร0
ของสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จําเปtนต2องติดตั้ง
ชุดโปรแกรม AppServ เวอร0ชัน 2.5.10 เพ่ือให2บริการเว็บ
เซิร0ฟเวอร0และดาตาเบสเซิร0ฟเวอร0 รวมท้ังโปรแกรมเว็บ
เบราว0เซอร0 เชFน โปรแกรม Google Chrome หรือ 
โปรแกรม Internet Explorer  
13.1.4 การนําระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาใช�งาน 
ในชFวงแรกท่ีนําระบบมาใช2 เจ2าหน2าท่ีควรทํางานในระบบ
คูFขนาน โดยใช2ระบบสารสนเทศน้ีควบคูFกับการทํางานรูป
แบบเดิมไปด2วยระยะเวลาหน่ึง เพ่ือปYองกันข2อผิดพลาดท่ี
เกิดจากการทํางาน  
13.1.5 การสํารองข�อมูล เจ2าหน2าท่ีควรทําการสํารองข2อมูล
ท่ีจําเปtนอยFางน2อยเดือนละ 2 ครั้ง และสํารองข2อมูลใน
ระบบท้ังหมดอยFางน2อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

13.2 ข�อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต.อไป เน่ืองจากระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนยังมีข2อจํากัดบางประการ หากมี
การศึกษาครั้งตFอไปเพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศน้ี ควรมี
การดําเนินการ ดังน้ี 
13.2.1 การรายงาน ควรมีการรายงานในรูปกราฟเพ่ือนํา
ข2อมูลไปใช2ได2หลากหลาย 
13.2.2 การออกแบบเว็บไซต� ควรออกแบบเว็บไซต0ตาม
แนวทางการพัฒนาเว็บไซต0ท่ีเปtนมาตรฐาน เพ่ือลดอุปสรรค
ในการเข2าถึงและใช2งาน เชFน สีและขนาดของตัวอักษร 
13.2.3 ระบบแจ�งเตือน ควรมีระบบแจ2งเตือนเมื่อเจ2าหน2าท่ี
สFงผลการตรวจรูปแบบให2แกFนักศึกษา หรือนักศึกษาแก2ไข
รูปแบบและสFงผลงานกลับไปท่ีเจ2าหน2าท่ี  
13.2.4 การสํารองข�อมูล ควรพัฒนาข้ันตอนการสํารอง
ข2อมูลให2งFายและสะดวกแกFเจ2าหน2าท่ี โดยอาจพัฒนาในรูป
เมนูก็ได2 
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วงจรกรองความถ่ีหลายหน�าท่ีในโหมดกระแส 3 อินพุต 1 
เอาต�พุต โดยใช� DDCC 
 
ศุภวัฒน0 ลาวัณย0วิสุทธ์ิ1, พนิดา อุทกศิริ2, วริศรา  ลิขิตลือชา2, บัญชา ศรีวิโรจน03, สมชาย ศรสีกุลเตยีว4 และ ธาดา คําแดง5 
1สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟYา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี
2สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
3สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟYา คณะวิศวกรรมศาสตร0 มหาวิทยาลัยธนบุรี 
4สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร0 คณะวิศวกรรมศาสตร0และสถาปCตยกรรมศาสตร0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
5สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
บทคัดย.อ 
  บทความน้ีนําเสนอโครงขFายวงจรกรองความถ่ีหลายหน2าท่ีสามอินพุต-หน่ึงเอาต0พุต โดยใช2 DDCC ประกอบด2วยตัว
ต2านทาน และตัวเก็บประจุท่ีตFอลงกราวนด0 วงจรสามารถให2การตอบสนองการทํางานได2 5 ฟCงก0ชัน คือ ฟCงก0ชันกรองผFาน
ความถ่ีสูง กรองผFานความถ่ีต่ํา กรองผFานแถบความถ่ี กรองหยุดแถบความถ่ี และกรองผFานทุกความถ่ี สามารถควบคุมความถ่ี
ธรรมชาติ และควอลิตี้เฟคเตอร0ได2อยFางเปtนอิสระจากกัน สมรรถนะของวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอถูกทดสอบผFานการจําลอง
ผลการทํางานด2วยโปรแกรม PSpiceโดยใช2เทคโนโลยีทรานซิสเตอร0 (CMOS) ขนาด 0.18µm TSMC ผลการทดสอบวงจรท่ีได2
มีความสอดคล2องกับท่ีคาดการณ0ไว2ในทางทฤษฎี 
 
คําสําคัญ: โครงขFายวงจรกรองความถ่ีหลายหน2า, DDCC 
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Abstract 
  This paper describes  the  multifunction filter network  with three-inputs single-output 
configuration employing  differential difference current conveyor (DDCC) with  grounded resistors and  
capacitors , availability of low pass, band pass, high pass, band stop and all pass filter responses,  the 
quality factor and nature frequency can be tuned independently. The theoretical results are verified by 
PSpice simulator using 0.18 µm TSMC (CMOS) technology parameters. The given results agree well with 
the theoretical anticipation. 

 
Keywords: Multifunction filter network, Differential difference current conveyor (DDCC) 
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1. บทนํา 
 วงจรกรองความถ่ีเปtนวงจรหน่ึงท่ีมีความสําคัญในระบบ
การประมวลผลสัญญาณแอนะล็อกซ่ึงถูกนํามาใช2อยFาง
แพรFหลายในหลายสาขางาน เชFน งานอิเล็กทรอนิกส0 
ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด [1] โดยเฉพาะ
วงจรกรองความถ่ีท่ีสามารถให2ผลตอบสนองการกรอง
ความถ่ีได2หลายหน2าท่ีในโครงสร2างวงจรเดียวกันหรือเรียกวFา
วงจร กรองความถ่ีหลายหน2าท่ีน้ันได2รับความสนใจเปtนอยFาง
มากในสาขางานระบบเครือขFาย ท่ีผFานมามีวงจรกรองผFาน
ทุกความถ่ีนําเสนอโดยใช2อุปกรณ0แอคทีฟท่ีแตกตFางกัน [1-
7] วงจรกรองกรองความถ่ีหลายหน2าท่ีโดยใช2ออปแอมป�เปtน
วงจรพ้ืนฐานจะทํางานได2ท่ีความถ่ีท่ีจํากัด นอกจากน้ีออป
แอมป�เปtนวงจรขนาดใหญFและซับซ2อนซ่ึงเมื่อนํามาสร2างเปtน 
วงจรรวมจะใช2พ้ืนท่ีชิปมาก ดังน้ันมีความพยายามออกแบบ
วงจรกรองผFานทุกความถ่ีโดยใช2อุปกรณ0แอคทีฟแบบอ่ืนๆ 
 ในป! 2004, Jianping Hu [8] differential difference 
current conveyor (DDCC)โดยใช2เทคโนโลยีทรานซิสเตอร0 
(CMOS)ข2อดีของวงจร DDCC เชFน สามารถสร2างฟCงก0ชัน
บวกและลบแรงดันได2โดยงFายอินพุตอิมพีแดนซ0สูงจึงสะดวก
ตFอการนําไปตFอคาสเคดอันดับสูงข้ึนเปtนต2น 
 ดั ง น้ัน ในบทความ น้ี  ผู2 วิ จั ยมี จุ ดมุF งหมาย เ พ่ือจะ
สังเคราะห0และออกแบบวงจรกรองความถ่ีหลายหน2าท่ีใน
โหมดกระแส 3 อินพุต 1 เอาต0พุต โดยใช2 DDCCเพ่ือให2วงจร
สามารถควบคุมคFาความถ่ีธรรมชาติและคFาควอลิตี้แฟกเตอร0
ได2อยFางเปtนอิสระตFอกัน วงจรท่ีนําเสนอจะถูกตรวจสอบการ
ทํางาน ด2วยโปรแกรมPSpiceเพ่ือยืนยันทฤษฎีท่ีนําเสนอ 
  

2. ทฤษฎีและหลักการ 
2.1วงจร DDCC 
 เน่ืองจากวงจรท่ีนําเสนอประกอบไปด2วยอุปกรณ0หลักคือ 
DDCCมีสัญลักษณ0ดังรูปท่ี 1หัวข2อน้ีจึงขอกลFาวถึง DDCCพอ
สังเขป ความสัมพันธ0ของกระแสและแรงดันของ DDCC
แสดงด2วยสมการท่ี (1)  

 
รูปท่ี 1 สัญลักษณ0ของ DDCC 
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2.2 การออกแบบโครงข.ายวงจรกรองความถี่   
 ออกแบบโครงขFายวงจรกรองความถ่ี ประกอบด2วย
วงจรดิฟเฟอร0เรนชิเอเตอร0แบบไมFมีการสูญเสีย (Lossless 
Differentiator) ตFอรFวมกับวงจรรวมสัญญาณ และ
วงจรขยายสัญญาณ (Amplifier) โดยการ จัด
บล็อกไดอะแกรมในลักษณะคาสเคดกัน ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมการสังเคราะห0โครงขFาย 
วงจรกรองความถ่ี 

 

จากรูปท่ี 2 สามารถเขียนสมการถFายโอนฟCงก0ชันได2ดังน้ี 
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จากสมการท่ี (2) จะได2คFาความถ่ีธรรมชาติและควอลิตี้แฟค
เตอร0ดังน้ี 
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2.2 วงจรดิฟเฟอร�เรนซิเอเตอร�และวงจรขยายกระแส 

 การออกแบบวงจรดิฟเฟอร0เรนชิเอเตอร0ท่ีไมFมีการ
สูญเสียแบบบวกในครั้งน้ีจะใช2อุปกรณ0แอคทีฟ DDCC1 
วงจร ตัวเก็บประจุ 1 ตัวตFอลงกราวนด0 และตัวต2านทาน 1 
ตัว ดังรูปท่ี 3 ซ่ึงจะได2ฟCงก0ชันถFายโอนดังน้ี 

 1 1
out

S

in

I
RC

I
=                     (4) 

 

 

รูปท่ี 3 วงจรดิฟเฟอร0เรนซิเอเตอร0แบบบวกท่ี 
ไมFมีการสญูเสีย 

 
การออกแบบวงจรดิฟเฟอร0เรนชิเอเตอร0ท่ีไมFมีการสูญเสีย
แบบลบในครั้งน้ีจะใช2อุปกรณ0แอคทีฟ DDCC1 วงจร ตัวเก็บ
ประจุ 1 ตัวตFอลงกราวนด0 และตัวต2านทาน 1 ตัว ดังรูปท่ี 4 
ซ่ึงจะได2ฟCงก0ชันถFายโอนดังน้ี 
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รูปท่ี 4 วงจรดิฟเฟอร0เรนซิเอเตอร0แบบลบท่ีไมFมีการสญูเสีย 

การออกแบบวงจรขยายกระแสจะใช2อุปกรณ0แอคทีฟ DDCC  
1 วงจร และตัวต2านทาน 2ตัว ดังรูปท่ี 5ซ่ึงจะได2ฟCงก0ชันถFาย
โอนดังน้ี 

 3 4
out

in

I
R R

I
=  (6) 

 

 

รูปท่ี 5 วงจรขยายกระแส 

 

3. วงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอ 
 โครงขFายวงจรกรองความถ่ีหลายหน2าท่ีสามอินพุต-หน่ึง
เอาต0พุตท่ีได2จากการออกแบบ ซ่ึงผลตอบสนองความถ่ีทาง
เอาต0พุตประกอบด2วย ฟCงก0ชันกรองผFานความถ่ีสูง ฟCงก0ชัน
กรองผFานความถ่ีต่ํา ฟCงก0ชันกรองผFานแถบความถ่ี ฟCงก0ชัน
กรองหยุดแถบความถ่ี และฟCงก0ชันกรองผFานทุกความถ่ี ดัง
แสดงในรูปท่ี 6 และหาฟCงก0ชันถFายโอนได2ดังน้ี 
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แทนคFาสมการ (7) ใน สมการท่ี (2) จะได2 
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จากสมการท่ี (8) การกรองความถ่ีท้ังห2าแบบสามารถ
กําหนดได2ตามตารางท่ี 1 ดังน้ันวงจรท่ีนําเสนอสามารถสร2าง
การกรองความถ่ีได2ห2าแบบในวงจรเดียวจากสมการท่ี (2) จะ
ได2คFาความถ่ีธรรมชาติและควอลิตี้แฟคเตอร0ดังน้ี 
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รูปท่ี 6 วงจรกรองความถ่ีหลายหน2าท่ีท่ีนําเสนอ 

 

4. ผลการจําลองการทํางาน 
 วงจรกรองความถ่ีหลายหน2าท่ีสามอินพุต-หน่ึงเอาต0พุต 
ได2ใช2เทคโนโลยีทรานซิสเตอร0 0.18µm TSMCมีโครงสร2าง
วงจรดังรูปท่ี 7 โดยใช2โปรแกรม Pspiceจําลองการทํางาน 
เพ่ือเปtนการทดสอบและยืนยันสมรรถนะของวงจรท่ีนําเสนอ 
ใช2แหลFงจFายแรงดัน ±1.75 V และคFาพารามิเตอร0ของ
อุปกรณ0พาสซีฟได2แกFC1=C2=1nF, และ R1=100kΩ, R2= 
1kΩ, และ R3=R4= 500kΩ ตามลําดับ 
 

 

รูปท่ี 7 โครงสร2างภายในของ DDCC ท่ีใช2ในการจําลอง 
การทํางาน [9] 

 
 การทดสอบผลการตอบสนองของสัญญาณความถ่ี โดย

ปYอนอินพุตเปtนสัญญาณไซน0หรือ AC กําหนดกระแส ตาม

ตารางท่ี 1 พบวFาวงจรสามารถตอบสนองฟCงก0ชันกรอง

ความถ่ีท้ัง 5 แบบ คือ ฟCงก0ชันกรองผFานความถ่ีสูง กรอง

ผFานความถ่ีต่ํา กรองผFานแถบความถ่ี กรองหยุดแถบความถ่ี 

และกรองผFานทุกความถ่ีf0วงจรทํางานตอบสนองความถ่ี

เทFากับ 3.01MHz ความถ่ีคัตออฟด2านต่ํา หรือfCLเทFากับ 

2.85MHz ความถ่ีคัตออฟด2านสูง หรือfCHเทFากับ 3.26MHz 

และQ=1 ดังแสดงในรูปท่ี 8 และ การทดสอบการ

ตอบสนองทางเฟสของวงจร โดยวัดจากฟCงก0ชันกรองผFานทุก

ความถ่ีเพ่ือยืนยันการทํางานของวงจรวFานํามาใช2เปtนวงจร

เลื่อนเฟสได2จริง นําผลท่ีได2จากการวัดมาทําการพล็อตกราฟ

เพ่ือแสดงผลการตอบสนองทางเฟสแตFละชFวงความถ่ีแสดง

ในรูปท่ี 9 

 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
           

119 

ตารางท่ี 1  การกําหนดกระแสอินพุต 

ฟCงก0ชันกรองความถี ่ กระแสอินพุต 
IOut Iin1 Iin2 Iin3 

LPF 1 1 1 
HPF -1 0 0 

BPF 0 -1 0 
BSF 0 -1 1 
APF 0 2 1 

 

 

รูปท่ี 8 ผลตอบสนองความถ่ีของโครงขFายท่ีนําเสนอ 
 

 

รูปท่ี 9 ผลตอบสนองทางเฟสของฟCงก0ชันกรองผFานทุกความถี่ 

 

รูปท่ี 10 ผลตอบสนองทางขนาดของฟCงก0ชันกรองแถบ
ความถ่ีผFานเมื่อเปลี่ยนแปลงคFา R3 

 
การทดสอบสมรรถนะการควบคุมควอลิตี้แฟคเตอร0ด2วยการ
ปรับคFาR3=1kΩ, 3kΩ, และ 5kΩ  ตามลําดับโดยทดสอบท่ี
ฟCงก0ชันกรองผFานแถบความถ่ี พบวFาวงจรให2การตอบสนอง
ความถ่ีธรรมชาติ หรือf0  เทFากับ 3.01MHz 

 เหมือนกันแตFคFาควอลิตี้แฟคเตอร0มีการเปลี่ยนแปลง ดัง
แสดงในรูปท่ี 10 สFวนในรูปท่ี 11 แสดงผลตอบสนองทาง
ขนาดของฟCงก0ชันกรองแถบความถ่ีผFาน เมื่อเปลี่ยนแปลงคFา
R1 =1kΩ, 3kΩ, และ 5kΩจากผลการจําลองพบวFา สามารถ
ปรับความถ่ีธรรมชาติได2อยFางอิสระจากคFาควอลิตี้แฟกเตอร0
สอดคล2องกับสมการท่ี (9) รูปท่ี 12 เปtนผลการจําลอง
ผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอ โดย
ปYอนสัญญานไซน0 7µA ท่ีความถ่ี 3MHz 

 

รูปท่ี 11 ผลตอบสนองทางขนาดของฟCงก0ชันกรองแถบ
ความถ่ีผFานเมื่อเปลี่ยนแปลงคFา R1 

 

 

รูปท่ี 12 ผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจร ตFอสัญญานไซน0 
ท่ีความถ่ี 3MHz 

 
5. สรุปผล 
 การทดสอบวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอด2วยโปรแกรม 
PSpiceท่ีมีโครงสร2างของ DDCC ใช2เทคโนโลยีทรานซิสเตอร0 
0.18µm TSMC สมรรถนะของวงจรถูกต2องตามหลักทฤษฎี
และ ตรงตามวัตถุประสงค0ท่ีตั้งไว2 โดยมีรายละเอียดข้ันตอน
และผลการทดสอบโดยสรุปได2ดังน้ี จากการทดสอบพบวFา
วงจรสามารถตอบสนองการทํางานได2 5 ฟCงก0ชัน ได2แกF 
ฟCงก0ชันกรองผFานความถ่ีสูง กรองผFานความถ่ีต่ํา กรองผFาน
แถบความถ่ี กรองหยุดแถบความถ่ี และกรองผFานทุกความถ่ี 
สามารถควบคุมคFาความถ่ีธรรมชาติและคFาควอลิตี้แฟกเตอร0
ได2อยFางเปtนอิสระตFอกัน 
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การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใช�ทรัพยากรสารสนเทศ 
ภายในห�องสมุดด�วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล� 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด� 
 
วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล และ ป ยะพงษ0  แดงขํา 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 321 ถนนนารายณ0มหาราช  
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000  

 
บทคัดย.อ 
 งานวิจัยน้ีนําเสนอการพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุดด2วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
สนามระยะใกล2บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด0 ซ่ึงจะชFวยให2ทราบความต2องการใช2งานทรัพยากรสารสนเทศของผู2ใช2บริการ 
สําหรับการเก็บสถิติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เจ2าหน2าท่ีจะต2องนําหนังสือจากช้ันพัก
มายังจุดจัดเก็บข2อมูล แล2วใช2เครื่องอFานบาร0โค2ดอFานข2อมูลของหนังสือ ซ่ึงทําให2เสียเวลาในการเคลื่อนย2ายหนังสือ และ
เสียเวลาในการเป ดหนังสือหน2าท่ีมีการติดสติกเกอร0บาร0โค2ด เพ่ือลดเวลาการทํางาน จึงได2นําเทคโนโลยีการสื่อสารสนาม
ระยะใกล2เข2ามาใช2งานรFวมกับระบบห2องสมุดอัตโนมัติท่ีมีเทคโนโลยีอาร0เอฟไอดี เปtนสFวนประกอบ ผลการทดสอบระหวFางการ
เก็บสถิติด2วยเครื่องอFานบาร0โค2ดและการใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 พบวFาในการจัดเก็บข2อมูลหนังสือ 30 เลFม 
การใช2งานเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 จะใช2เวลาท่ีน2อยกวFา 
 
คําสําคัญ: การสื่อสารสนามระยะใกล2, อาร0เอฟไอดี, แอนดรอยด0 
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The Development In-house use Application  
with NFC on Android 
 
Wadeenat Wannasawaskul and Piyapong Dangkham 
Department of Information and Communication Engineering, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri University,  
321 Naraimaharat Road, Talachubson, Lopburi 15000, Thailand 

 
Abstract 
 This research presents the development of the in-house use application with NFC on android. The in-
house use is the statistic of the book which has been read by the library user in the building. For the 
academic resources and information technology center of Thepsatri Rajabhat University, the in-house use 
process is started from staffs move the book to the station. The process takes much time for moving and 
set up the sticker to the barcode scanner. To reduce the process time, the NFC is used in the automated 
library system with RFID. The application is developed on android. The result shows that the process time 
which uses the NFC application is less than the barcode scanner process time. 

 
Keywords: NFC, RFID, Android 
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1. บทนํา 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเปtนหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว2ให2บริการแกFนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมากกวFา 100,000 เลFม [1] แบFงหมวดของ
หนังสือแบบทศนิยมดิวอ้ี มีสถิติผู2 เข2าใช2บริการเดือนละ
มากกวFา 10,000 ครั้ง ซ่ึงตามมาตรฐานการดําเนินงานด2าน
เทคนิคห2องสมุดแล2ว จะต2องมีการเก็บสถิติตFางๆ เพ่ือ
นําไปใช2ตัดสินใจพัฒนาห2องสมุด จาก [2] ได2ให2ความหมาย
ของสถิติงานเทคนิคของห2องสมุด หมายถึง ตัวเลขท่ีแสดงถึง
ปริมาณงานและข2อเท็จจริงตFางๆ ท่ีเก่ียวข2องกับงานเทคนิค
ของห2องสมุด ซ่ึงรวบรวมได2จากการปฏิบัติงานในแตFละงาน 
โดยสถิติงานเทคนิคของห2องสมุดท่ีควรจัดเก็บ เชFน สถิติการ
ยืมคืน จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ สถิติผู2ใช2บริการ และ
สถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด  
 สถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด (In-
house use) มีความจําเปtนตFอสFวนงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเปtนอยFางมาก เพราะจะเปtนสถิติท่ีทําให2ทราบวFา
ผู2ใช2บริการมีความสนใจในเรื่องใดบ2าง ซ่ึงสถิติในสFวนน้ีมักจะ
ถูกละเลยในการจัดเก็บ สFวนมากจะมุFงเน2นไปยังสถิติการยืม
คืน ซ่ึงจะ จัด เ ก็บงF ายกวFา  โดยสํ า นัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการจัดเก็บสถิติ
ในสFวนน้ีด2วย แตFยังพบปCญหาการดําเนินงานเน่ืองจาก
ข้ันตอนการจัดเก็บสถิติจะต2องนําหนังสือแตFละเลFมจากช้ัน
พักมาผFานเครื่องอFานบาร0โค2ดเพ่ือเก็บสถิติการใช2งาน ซ่ึงจุด
ติดตั้ งเครื่องอFานบาร0โค2ดจะอยูFแยกจากช้ันพัก ทําให2
เจ2าหน2าท่ีจะต2องขนย2ายหนังสือจากช้ันพักไปยังจุดท่ีติดตั้ง
เครื่องอFานบาร0โค2ดและยังต2องเป ดหนังสือหน2าท่ีมีบาร0โค2ด
เพ่ือให2เครื่องอFานเก็บคFาได2 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีระบบห2องสมุด
อัตโนมัติท่ีใช2 RFID ติดบนหนังสือด2วย เพ่ือใช2ในการยืมคืน
ด2วยตนเอง บทความน้ีจึงจะนําเสนอการเก็บสถิติการใช2
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุดผFานการอFานข2อมูล 
RFID ด2วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 
 
 

 

2. เทคโนโลยีการส่ือสารสนามระยะใกล� 
  เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 (Near-Field 
Communication) หรือ การสื่อสารสนามระยะใกล2 เปtน
การใช2เทคโนโลยีความถ่ีวิทยุในระยะใกล2ซ่ึงนําการสื่อสาร
แบบไร2สายมาใช2ผFานอุปกรณ0อิเล็กทรอนิกส0 โดยเทคโนโลยี
การสื่อสารสนามระยะใกล2 ได2ถูกบรรจุลงในโทรศัพท0มือถือ
ระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด0 ทําให2มีการประยุกต0ใช2งานท่ี
หลากหลาย เชFน การอFานข2อมูลผFานปYายอัจฉริยะ (Smart 
Poster) ท่ีนําเทคโนโลยี RFID มาใช2งานรFวมกัน ทําให2
ผู2 ใช2งานเกิดความสะดวกในการรับข2อมูล เพียงแคFนํา
โทรศัพท0มือถือไปแตะท่ีแผFนปYายอัจฉริยะ เทคโนโลยีการ
สื่อสารสนามระยะใกล2 จะทําการอFานข2อมูลจากแท็ก (Tag) 
ของเทคโนโลยี RFID มาแสดง ในงานวิจัย [3] ได2นํา
เทคโนโลยี การสื่อสารสนามระยะใกล2 มาใช2ในการเรียนการ
สอน โดยออกแบบสื่อการสอนให2มีการแท็ก RFID ติดไว2ใน
ตําแหนFงท่ีตFางกัน เมื่อนําโทรศัพท0มือถือไปแตะจะทําให2เกิด
ป ฏิ สั ม พั น ธ0 กั บ ผู2 ใ ช2 ใ น รู ป แ บ บ ตF า ง ๆ  เ ชF น  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว สFวนงานวิจัย [4] ได2กลFาวถึงการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 มาใช2ในห2องสมุด โดย
มีการกลFาวถึงระบบห2องสมุดอัตโนมัติท่ีมีการนําเทคโนโลยี 
RFID มาใช2ในการยืมคืนหนังสือ ท่ีสามารถนําเทคโนโลยีการ
สื่อสารสนามระยะใกล2 มาประยุกต0ใช2งานรFวมกันได2 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีการนําเทคโนโลยี RFID มาใช2งานรFวมกับระบบ
ห2องสมุดอัตโนมัติ Aleph โดยแท็กท่ีใช2เปtนของ TAGSYS ท่ี
มีโครงสร2างแบบแบFงหนFวยความจําออกเปtน 28 บล็อก และ
แตFละบล็อกมีเน้ือท่ี 32 บิต ดังแสดงได2ดังรูปท่ี 1 การเก็บคFา
บาร0โค2ดของหนังสือจะเก็บคFาตามโครงสร2างรูปท่ี 2 
 

07152331

Block 0
Block 1
Block 2

.

.

.

Block 26
Block 27

.

.

.

07152331  
 

รูปท่ี 1 โครงสร2างแท็ก TAGSYS 
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02547 26

B0 [b21 : b0] B1 [b31 : b6]

 
รูปท่ี 2 โครงสร2างการเก็บข2อมลูบาร0โค2ด 

 

3. การพัฒนาโปรแกรมสถิติการใช�ทรัพยากร
สารสนเทศภายในห�องสมุด 
 ในการพัฒนาโปรแกรมสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในห2องสมุด ได2เลือกใช2 Android Studio 2.2 โดยได2นํา
ไลบรารี่ TabLinx [5] มารFวมพัฒนาในสFวนของการอFาน
ข2อมูลจากแท็ก RFID ซ่ึงข2อมูลท่ีได2จะเปtนรายละเอียดของ
บาร0โค2ดของหนังสือแตFละเลFมเทFาน้ัน จึงจําเปtนต2องติดตFอ
ฐานข2อมูลของระบบห2องสมุดอัตโนมัติเพ่ือให2ได2รายละเอียด
อ่ืนๆเพ่ิมเติม โดยจะเรียกใช2ผFาน X Server ของระบบ
ห2องสมุด Aleph ข้ันตอนการทํางานท้ังหมด แสดงได2ดังรูปท่ี 
3 
 

อFานข2อมูล
Block 0 และ Block 1

คํานวณคFาบาร0โค2ด

เชื่อมตFอ X Server
เพ่ือตรวจสอบ
รายการหนังสือ 

จัดเก็บข2อมูลลงใน
ฐานข2อมูล

 
 

รูปท่ี 3 ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม 

 ในการคํานวณหาคFาบาร0โค2ดหนังสือแตFละเลFม จะต2อง
อาศัยโครงสร2างของหนFวยความจําแท็กตามรูปท่ี 1 และ 2 
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 

B0 = read(Block 0)
B1 = read(Block 1)

B0 = B0>>0
B1 = B1>>6

B0 = B0 & 0x003FFFFF
B1 = B1 & 0x3FFFFFFF

Barcode = [B0*226] + B1

 
 

รูปท่ี 4 ข้ันตอนการคํานวณบาร0โค2ด 
 

 ตัวอยFางเชFน หนFวยความจําของหนังสือเลFมท่ีหน่ึงมีคFา 
Block0=0x0046E570 และ Block1=0x426ADE3F เมื่อ
ทําการเลื่อนบิตไปทางขวา (Right Shift) จะได2 
B0=0x0046E570 และ B1=0x0109AB78 หลังจากน้ันทํา
การ and กับคFาคงท่ีจะได2 B0=0x0006E570 และ B1-
0x0109AB78 น่ันคือจะได2รหัสบาร0โค2ดของหนังสือเลFมน้ี 
30329985302528+17410936=30330002713464 ซ่ึง
เปtนรหัสโค2ดแบบ 14 หลัก ดังรูปท่ี 5  
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B0
00000000 01000110 11100101 01110000

00 46 E5 70
B1

01000010 01101010 11011110 00111111

42 6A DE 3F

B0
00000000 01000110 11100101 01110000

00 46 E5 70
B1

00000001 00001001 10101011 01111000

01 09 AB 78

B0
00000000 00000110 11100101 01110000

00 06 E5 70
B1

00000001 00001001 10101011 01111000

Right Shift
0 bits

B0 & 0x003FFFFF

Right Shift
6 bits

B1 & 0x3FFFFFFF

01 09 AB 78

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอยFางการคํานวณบาร0โค2ด 

4.  ผลการทดสอบ 
 ในการทดสอบโปรแกรมส ถิติการใช2ทรัพยากร
สารสนเทศภายในห2องสมุด ได2นําโทรศัพท0 SAMSUNG A7 
บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด0 5.0.2 ซ่ึงรองรับเทคโนโลยี
การสื่อสารสนามระยะใกล2 มาใช2ในการทดสอบ โดยทําการ
เปรียบเทียบเวลาการเก็บสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในห2องสมุด ระหวFางการใช2เครื่องอFานบาร0โค2ดและการ
ใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 แสดงได2ดังรูปท่ี 6 
ซ่ึงผลเปtนไปตามตารางท่ี 1 และรูปท่ี 7 
 จากรูปท่ี 7 พบวFาผลการเปรียบเทียบเวลาการเก็บสถิติ
การใช2ทรัพยากรระหวFางเครื่องอFานบาร0โค2ดกับการใช2
เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2น้ัน เครื่องอFานบาร0โค2ด
ใช2เวลาในการอFานมากกวFาการใช2เทคโนโลยีการสื่อสาร
สนามระยะใกล2 เปtนสFวนใหญF โดยในการอFานหนังสือ 30 
เลFม การใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 ใช2เวลา
อFานนานกวFาเพียง 4 ครั้ง ซ่ึงเวลาท่ีใช2มากท่ีสุดหFางจากคFาท่ี
ได2จากเครื่องอFานบาร0โค2ดเพียง 0.24 วินาที ในขณะท่ีคFาท่ีได2
จากเครื่องอFานบาร0โค2ดน้ันใช2เวลามากท่ีสุดหFางจากการใช2
เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 สูงถึง 1.76 วินาที 
และในรูปท่ี 7 และผลการเปรียบเทียบเวลาสะสมการเก็บ
สถิติการใช2ทรัพยากรท้ัง 30 เลFม 
 จากรูปท่ี 8 พบวFาการทํางานด2วยโปรแกรมสถิติการใช2
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุดท่ีใช2เทคโนโลยีการ
สื่อสารสนามระยะใกล2 จะทํางานได2เร็วกวFา ท้ังน้ีเน่ืองจากใน
ข้ันตอนการอFานคFารายละเอียดหนังสือด2วยเทคโนโลยี    

การสื่อสารสนามระยะใกล2 จะใช2การสัมผัสของโทรศัพท0กับ
ด2านหน2าของปกหนังสือเทFาน้ัน ทําให2ไมFเสียเวลาเหมือนกับ
การอFานด2วยเครื่องอFานบาร0โค2ดท่ีต2องเป ดหนังสือหน2าท่ีมี
สติกเกอร0บาร0โค2ดแปะอยูF 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 การจัดเก็บสถิติในการดําเนินงานห2องสมุด In-house 
use ถือได2วFาเปtนสถิติท่ีชFวยให2ทราบถึงความต2องการใช2งาน
ทรัพยากรสารสนเทศของผู2ใช2บริการนอกจากสถิติการยืมคืน
หนังสือ ซ่ึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ได2มีการจัดเก็บด2วยการอFานบาร0โค2ดหนังสือ
ไว2อยูFแล2วและด2วยการเปลี่ยนระบบห2องสมุดอัตโนมัติมาใช2
เทคโนโลยี RFID ทําให2เกิดแนวคิดการจัดเก็บสถิติการใช2
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด ด2วยเทคโนโลยีการ
สื่อสารสนามระยะใกล2 เพ่ือให2เกิดความสะดวกข้ึน ผลการ
ทดสอบการเก็บข2อมูลจํานวนหนังสือ 30 เลFม พบวFาการอFาน
ข2อมูลด2วยเทคโนโลยี การสื่อสารสนามระยะใกล2 ใช2เวลา
น2อยกวFาการอFานด2วยเครื่องอFานบาร0โค2ด 
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ก)                                                                              ข) 

รูปท่ี 6 การเก็บสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด 
    ก) การใช2เครื่องอFานบาร0โค2ด 
   ข) การใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบเวลาการเก็บสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด ระหวFางการใช2เครื่องอFานบาร0โค2ด 
              และการใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 

เล.มท่ี 
เวลาท่ีใช�ในการทดสอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
NFC 2.19 1.46 1.37 1.65 2.00 1.78 2.21 2.15 2.48 2.03 2.09 2.49 2.54 1.79 2.20 
BARCODE 2.11 3.22 2.64 2.52 2.95 2.30 2.70 1.92 2.43 2.60 2.77 2.89 2.58 2.72 1.96 

เล.มท่ี 
เวลาท่ีใช�ในการทดสอบ 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
NFC 2.21 1.45 1.42 1.65 2.01 1.78 2.21 2.00 2.34 2.12 2.12 2.14 2.32 1.81 2.20 
BARCODE 2.22 2.25 2.21 2.46 2.62 2.31 2.57 1.99 2.42 2.61 2.42 2.22 2.46 2.11 2.20 

 

รูปท่ี 7 ผลการเปรยีบเทียบเวลาการเก็บสถิติการใช2ทรัพยากร 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

NFC

BARCODE

เวลา (วินาที)

จํานวนเล.ม
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รูปท่ี 8 ผลการเปรยีบเทียบเวลาสะสมการเก็บสถิติการใช2ทรัพยากร
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การวิเคราะห�ทางความร�อนและการไหลในเคร่ืองแลกเปลีย่น
ความร�อนท่ีมีการสอดใส.แผ.นก้ันการไหล 
ด�วยโครงข.ายประสาทเทียม 
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5สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง  
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  

 
บทคัดย.อ 

งานวิจัยน้ีได2ทําการศึกษาเชิงทดลองและการใช2โครงขFายประสาทเทียมในการทํานายถึงการถFายเทความร2อนและการ
สูญเสียความดันของเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนชนิดทFอกลมท่ีมีการสอดใสFครีบบาง การทดสอบกระทําภายใต2สภาวะฟลักซ0
ความร2อนท่ีผิวคงท่ีในชFวงการไหลแบบปC�นป�วนท่ีเลขเรย0โนลด0 (Re=5300–24,000) ผลการศึกษาการถFายเทความร2อนและการ
สูญเสียความดันแสดงอยูFในพจน0เลขนัสเซิลท0 (Nu) และในพจน0ของตัวประกอบเสียดทาน (f) ตามลําดับ ป!กบางท่ีใช2ในการ
ทดสอบมีมุมปะทะการไหลเทFากับ 45° ท่ีอัตราสFวนความสูงป!กแตกตFางกันจํานวน 3 คFา (BR=e/D=0.1, 0.15 and 0.2) และ
อัตราสFวนระยะพิตต0แตกตFางกันจํานวน 4 คFา (PR=P/D=0.5, 1.0, 1.5 and 2.0) ซ่ึงป!กบางจะถูกสอดใสFในชFวงทFอทดสอบ
และให2ป!กบางลอยอยูFบริเวณกลางหน2าตัดทFอ พบวFาคFาการเพ่ิมสมรรถนะการถFายเทความร2อนคFาอยูFระหวFาง 1.06–1.42 
ในขณะการทํานายคFาโครงขFายประสาทเทียมมีความแมFนยําสูงให2คFา R2 สูงสุดของการศึกษาภายใต2ขอบเขตการศึกษาวิจัยน้ีมี
คFาเทFากับ 0.9945 เมื่อเลือกใช2การใช2การเรียนรู2แบบ TrainlmรFวมกับฟCงก0ชันการแปลงท่ีช้ันข2อมูลขาเข2าแบบ Tansig และ
ฟCงก0ชันการแปลงท่ีช้ันข2อมูลขาออกแบบ Purelin 

 
คําสําคัญ: เครื่องแลกเปลี่ยนความร2อน, ป!กบาง, เลขนัสเซิลท0, สมรรถนะการเพ่ิมการถFายเทความร2อน, โครงขFายประสาท
เทียม 
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Thermal and Fluids Flow Analysis in Heat Exchanger 
Inserted with Baffles Using Artificial Neural Networks 
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Abstract 

This work presents an experimental study and the use of artificial neural network (ANN) models 
to simulate the heat transfer and friction factor in a round tube heat exchanger inserted with baffles. The 
experiment was conducted in a uniform wall heat–fluxed tube by varying turbulent airflow for Reynolds 
number (Re=5300–24,000). The present results on the heat transfer and flow friction characteristics are 
displayed in terms of Nusselt number (Nu) and friction factor (f), respectively. In the present work, the 
winglet with an attack angle of 45° and three different winglet–height or blockage ratios (BR=e/D=0.1, 0.15 
and 0.2) and four different winglet pitch ratios (PR=P/D=0.5, 1.0, 1.5 and 2.0) were inserted and placed in 
the core flow area into the test tube. The experimental results indicate that the tube with the baffle 
inserts provides thermal enhancement factor (TEF) around 1.06–1.42. Predictions for TEF by using the ANN 
are providing the high precision; the maximum R2 of around 0.9945 when the use of Trainlm training 
function with the transfer function of input and output layer is Tansig and Purelin are respectively. 

 
Keywords: heat exchanger, winglets, Nusselt number, thermal enhancement factor, neural network 
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1.บทนํา 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนนับเปtนอุปกรณ0ท่ีมีใช2กัน

อยFางแพรFหลายในงานทางด2านวิศวกรรมของระบบ
อุตสาหกรรม ดังน้ันหากสามารถทําให2สมรรถนะทางความ
ร2อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนให2มีคFามากข้ึนยอม
กFอให2เกิดประโยชน0อยFางยิ่งสําหรับงานอุตสาหกรรมท้ังในแงF
การประหยัดพลังงานและการลงทุน จึงได2มีการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับการเพ่ิมการถFายเทความร2อนด2วยวิธีการแบบตFางๆ 
ท้ังการศึกษาเชิงทดลองและการศึกษาเชิงวิเคราะห0 

Promvonge [1] ได2นําเสนอผลการศึกษาถึงคFา
สมรรถนะการเพ่ิมการถFายเทความร2อนท่ีเกิดข้ึนจากการ
เลือกใช2ขดลวดหน2าตัดสี่เหลี่ยมกับขดลวดหน2าตัดวงกลมใน
ขณะท่ี Murugesan และคณะ [2] ทําการศึกษาถึงการเพ่ิม
การถFายเทความร2อนโดยอิทธิพลใบบิดท่ีมีการตัดขอบเปtน
ชFองสี่เหลี่ยมท่ีอัตราสFวนการบิดคFาตFางๆ Tanda [3] ศึกษา
การเพ่ิมการถFายเทความร2อนโดยการใช2ครีบวางขวางท่ีมี
ลักษณะแบบตFอเน่ืองและแบบแยกตัว ผลนิมิตรและคณะ 
[4] นําเสนอผลการศึกษาเชิงตัวเลขสําหรับการใช2ตัวสร2าง
การไหลปC�นป�วนชนิดแหวนกรวยวงรีตัดเพ่ือเพ่ิมการถFายเท
ความร2อน Eiamsa-ard และ Promvonge [5] อาศัย
การศึกษาเชิงตัวเลขสําหรับทํานายพฤติกรรมทางความร2อน
ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนท่ีมีการเซาะรFอง Islamoglu
และ Kurt [6] ทําการวิเคราะห0การถFายโอนความร2อนในชFอง
ขนานท่ีมีพ้ืนผิวแบบลูกฟูกโดยอาศัยโครงขFายประสาทเทียม
ในขณะท่ี Nasr [7] ใช2โครงขFายประสาทเทียมเพ่ือทํานาย
การเพ่ิมการถFายเทความร2อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อน
ท่ีมีการใช2ขดลวด 

จากลักษณะการศึกษาวิจัยท่ีมีลักษณะความหลากหลาย
ของรูปแบบการศึกษาซ่ึงมีข2อดีและข2อเสียท่ีแตกตFางกันใน
แตFละรูปแบบการศึกษา ดังน้ันคณะผู2วิจัยจึงได2เกิดแนวคิดท่ี
จะนําการศึกษาท้ังสองรูปแบบประยุกต0ใช2รFวมกันโดยการนํา
หลักการของโครงขFายประสาทเทียมมาใช2ในการรFวมทํานาย
ผลการศึกษาวิจัยถึงการเพ่ิมการถFายเทความร2อนในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร2อนท่ีสอดใสFแผFนก้ันการไหลเพ่ือลด
ขอบเขตของการศึกษาเชิงทดลอง  
 

 

2.ทฤษฎี 
2.1 การถ.ายเทความร�อน 

คFาการถFายเทความร2อนคํานวณได2จากความสัมพันธ0
ระหวFางความร2อนท่ีได2รับโดยของไหลทํางานกับปริมาณการ
พาความร2อนท่ีเกิดข้ึนและนําเสนออยูFในรูปของเลขนัสเซิลท0
ตามเอกสารอ2างอิงของ Incropera [8] ดังแสดงในสมการท่ี 
(1) 
 

khDNu /=                             (1) 
 

เมื่อ h คือสัมประสิทธ์ิการพาความร2อน, D คือเส2นผFานของ
ทFอและ k คือคFาการนําความร2อนของของไหลทํางาน 
 
2.2 ตัวประกอบความเสียดทาน 

คFาตัวประกอบความเสียดทานเปtนตัวแปรไร2มิติของคFา
ความดันตกครFอมสําหรับการไหลภายในทFอ ดังท่ีนําเสนอใน
สมการท่ี (2) 
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เมื่อ P∆ คือความดันตกครFอมบริเวณทFอทดสอบ, L คือความ
ยาวทFอชFวงทดสอบ, ρ คือความหนาแนFนของของไหลทํางาน
และ U คือความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน โดยคุณสมบัติของ
อากาศพิจารณาท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศขาเข2าและขา
ออก )( bT  
 
2.3 สมรรถนะการเพ่ิมการถ.ายเทความร�อน 

คFาสมรรถนะการเพ่ิมการถFายเทความร2อน(TEF)จะ
พิจารณาจากการเพ่ิมข้ึนของการถFายเทความร2อนและการ
สูญเสียจากความเสียดทานท่ีเกิดข้ึนควบคูF กันไปตาม
เอกสารอ2างอิงของWebb [9] โดยการเพ่ิมการถFายเทความ
ร2อนน้ันสามารถอธิบายได2ด2วยอัตราสFวนของเลขนัสเซิลท0
จากทFอท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ0ท่ีชFวยเพ่ิมการถFายเทความร2อน
ตัวเลขตFอตัวเลขเซลท0จากทFอท่ีไมFมีการติดตั้งอุปกรณ0ท่ีชFวย
เพ่ิมการถFายเทความร2อน(Nu/Nu0) ในทํานองเดียวกันอัตรา
สFวนตัวประกอบความเสียดทานสามารถอธิบายได2ด2วย
อัตราสFวนของตัวประกอบความเสียดทานจากทFอท่ีมีการ
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ติดตั้งอุปกรณ0ท่ีชFวยเพ่ิมการถFายเทความร2อนตFอตัวประกอบ
ความเสียดทานจากทFอท่ีไมFมีการติดตั้งอุปกรณ0ท่ีชFวยเพ่ิม
การถFายเทความร2อน(f/f0) อัตราสFวนท้ังสองถูกนําไป
ประยุกต0สําหรับคFาสมรรถนะการเพ่ิมการถFายเทความร2อน
ภายใต2เง่ือนไขการควบคุมกําลังทํางานของปC©มคงท่ี ตาม
สมการท่ี (3) 
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2.4 โครงข.ายประสาทเทียม 
ธนาวุฒิ ประกอบผล[10]กลFาววFาโครงขFายประสาทเทียม 

เปtนศาสตร0แขนงหน่ึงทางด2านปCญญาประดิษฐ0ท่ีเน2นด2านการ
คํานวณและได2รับแรงบันดาลใจจากโมเดลทางชีวภาพ โดยมี
ความพยายามท่ีจะลอกเลียนความสามารถของสมองมนุษย0 

โครงขFายประสาทเทียมประกอบด2วย 5 องค0ประกอบ 
ดังน้ี 

1. ข2อมูลปYอนเข2า (input) เปtนข2อมูลท่ีเปtนตัวเลข หาก
เปtนข2อมูลเชิงคุณภาพต2องแปลงให2อยูFในรูปเชิงปริมาณท่ี
โครงขFายประสาทเทียมยอมรับได2  

2. ข2อมูลสFงออก (output) คือผลลัพธ0ท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
กระบวนการเรียนรู2ของโครงขFายประสาทเทียม 

3. คFานํ้าหนัก (weights) คือสิ่งท่ีได2จากการเรียนรู2ของ
โครงขFายประสาทเทียม คFาน้ีจะถูกเก็บเปtนทักษะเพ่ือใช2ใน
การจดจําข2อมูลอ่ืนๆ ท่ีอยูFในรูปแบบเดียวกัน 

4. ฟCงก0ชันผลรวม (summation function) เปtนผลรวม
ของข2อมูลปYอนเข2าและคFานํ้าหนัก 

5. ฟCงก0ชันการแปลง (transfer function) เปtนการ
คํานวณการจําลองการทํางานของโครงขFายประสาทเทียม  

 
3.อุปกรณ�การทดลอง 
3.1การติดต้ังอุปกรณ�ทดสอบ 

ชุดทดสอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนจะใช2อากาศเปtน
ของไหลทํางาน โดยมีพัดลมความดันสูงขนาด 1.5 kW ทํา
หน2าท่ีจFายอากาศเข2าสูFระบบซ่ึงควบคุมความเร็วของพัดลม
ผFานอินเวอร0เตอร0เพ่ือให2ได2ปริมาณอัตราการไหลของอากาศ
ท่ีต2องการ อัตราการไหลของอากาศคํานวณได2จากการวัดคFา

ความดันตกครFอมแผFนออริฟ ส โดยอFานคFาความดันตกครFอม
ผFานมาโนมิเตอร0แบบทFอเอียง เทอร0โมคลัปเป �ลชนิด K 
จํานวน 24 ถูกใช2สําหรับวัดคFาอุณหภูมิผิวทFอและเทอร0
โมคลัปเป �ลชนิด RTD PT–100 จํานวน 2 ตัวใช2สําหรับวัด
อุณหภูมิของอากาศขาเข2าและขาออกจากทFอทดสอบซ่ึงถูก
ติดตั้งท่ีต2นทางเข2าและปลายทางออกของทFอทดสอบ คFา
อุณหภูมิท้ังหมดจะแสดงผลผFานเครื่องแสดงและบันทึกผล
อุณหภูมิ  ทFอทดสอบเปtนทFอทองแดงขนาดเส2นผF าน
ศูนย0กลางภายใน 50.8 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร มีความ
ยาวท้ังสิ้น 3000 มิลลิเมตร แบFงเปtนชFวงทดสอบยาว 1000 
มิลลิเมตร ผนังด2านนอกของชFวงทFอทดสอบมีการติดตั้งฮีต
เตอร0สําหรับให2ความร2อนภายใต2สภาวะเง่ือนไขฟลักซ0ความ
ร2อนคงท่ีและมีการหุ2มฉนวนเพ่ือปYองกันความร2อนสูญเสีย
ออกจากระบบ เครื่อง Digital manometer ถูกใช2สําหรับ
อFานคFาความดันตกครFอมท่ีวัดได2จากจุดวัดคFาความดันท่ีอยูF
ครFอมชFวงทFอทดสอบ 
3.2 แผ.นกั้นการไหล 

ขอบเขตของลักษณะช้ินงานทดสอบสําหรับเปtนอุปกรณ0
สร2างความปC�นป�วนเพ่ือเพ่ิมการคFาถFายเทความร2อนและคFา
สมรรถนะการ เ พ่ิมการถF าย เทความร2อนของเครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร2อนชนิดทFอกลม โดยมีลักษณะเปtนป!กรูป
ตัววีช้ีตามกระแสการไหลดังรูปท่ี 1 ทําจากแผFนอะลูมิเนียม
บางมีความหนา 0.3 มิลลิเมตร ติดตั้งบนโครงลวดครึ่ง
วงกลมโดยให2ช้ินงานลอยอยูFบริเวณก่ึงกลางทFอทดสอบ โดย
ทําการศึกษาอิทธิพลของมุมปะทะการไหลเทFากับ 45° ท่ี
อัตราสFวนการขวางการไหล จํานวน 3 คFา ได2แกF 0.1, 0.15 
และ 0.2 และอัตราสFวนระยะพิตต0เทFากับ 0.5, 1.0, 1.5 
และ 2.0 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 การทวนสอบท.อผิวเรียบ 
เลขนัสเซิลท0และตัวประกอบความเสียดทาน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนกรณีทFอผิวเรียบจะได2รับการ
ทวนสอบโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบท่ีได2กับสหสัมพันธ0
ของ Dittus–Boelterสําหรับเลขนัสเซิลท0และสหสัมพันธ0
ข อ ง  Blasiusสํ า ห รั บ ตั ว ป ร ะ ก อ บ เ สี ย ด ท า น ต า ม
เอกสารอ2างอิงIncropera FP และ
เลขนัสเซิลท0และตัวประกอบเสียดทานมีคFาคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยเทFากับ ±5%และ ±6% ตามลําดับ
 
4.2 การถ.ายเทความร�อน 

รู ป ท่ี  2  แสดงความสั ม พันธ0 ร ะหวF า ง อัต ร าสF วน
เลขนัสเซิลท0 (Nu/Nu0) กับเลขเรย0โนลด0 
ป!กรูปตัววีช้ีตามกระแสการไหลให2คFาการถFายเทความร2อนท่ี
สูงกวFากรณีทFอผิวเรียบ แนวโน2มคFาอัตราสFวนเลขนัสเซิลท0มี
คFาลดลงเมื่อความเร็วของไหลไหลเพ่ิมมากข้ึน โดยมีคFาเฉลี่ย
ของการเพ่ิมการถFายเทความร2อนสําหรับการสอดใสFป!กรปูตวั
วีช้ีตามกระแสการไหลท่ี BR=0.1 ,0.15 
2.07, 2.53, 2.71; 1.92, 2.31, 2.47; 
และ 1.60, 1.90, 2.10 เทFาของทFอผิวเรียบท่ี 
1.5 และ 2.0 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาท่ี 
การถFายเทความร2อนมีคFาเพ่ิมข้ึนเมื่ออัตราสFวนการขวางการ
ไหลมีคFามากข้ึน โดย BR=0.2 ให2คFาการถFายเทความร2อนสูง
กวFา ท่ี  BR=0.15 และ 0.1 ประมาณ 
ตามลําดับ และการถFายเทความร2อนจะคFาเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อ
อัตราสFวนระยะพิตต0มีคFาลดลงสําหรับท่ีอัตรา
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รูปท่ี 1 แผFนก้ันการไหล 

เลขนัสเซิลท0และตัวประกอบความเสียดทานท่ีได2จากชุด
เครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนกรณีทFอผิวเรียบจะได2รับการ
ทวนสอบโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบท่ีได2กับสหสัมพันธ0

สําหรับเลขนัสเซิลท0และสหสัมพันธ0
สํ า ห รั บ ตั ว ป ร ะ ก อ บ เ สี ย ด ท า น ต า ม

และคณะ [8]พบวFา
เลขนัสเซิลท0และตัวประกอบเสียดทานมีคFาคลาดเคลื่อน

 

แสดงความสั ม พันธ0 ร ะหวF า ง อัต ร าสF วน
กับเลขเรย0โนลด0 (Re) พบวFาทุกกรณี

ป!กรูปตัววีช้ีตามกระแสการไหลให2คFาการถFายเทความร2อนท่ี
สูงกวFากรณีทFอผิวเรียบ แนวโน2มคFาอัตราสFวนเลขนัสเซิลท0มี
คFาลดลงเมื่อความเร็วของไหลไหลเพ่ิมมากข้ึน โดยมีคFาเฉลี่ย
ของการเพ่ิมการถFายเทความร2อนสําหรับการสอดใสFป!กรปูตวั

15 และ 0.2 เทFากับ 
; 1.82, 2.16, 2.31 

เทFาของทFอผิวเรียบท่ี PR=0.5, 1.0, 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาท่ี PR เดียวกัน พบวFา

การถFายเทความร2อนมีคFาเพ่ิมข้ึนเมื่ออัตราสFวนการขวางการ
ให2คFาการถFายเทความร2อนสูง
ประมาณ 7% และ 29% 

ตามลําดับ และการถFายเทความร2อนจะคFาเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อ
อัตราสFวนระยะพิตต0มีคFาลดลงสําหรับท่ีอัตราสFวนการขวาง 

การไหลใดๆ โดยท่ี PR=0.5 ให2คFาการถFายเทความร2อนสูง
กวFาท่ี PR=1.0, 1.5 และ 2.0 ประมาณ 
31% ตามลําดับ 
 

รูปท่ี 2 ความสัมพันธ0ระหวFาง 

รูปท่ี 3 ความสัมพันธ0ระหวFาง 
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กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

 

ให2คFาการถFายเทความร2อนสูง
ประมาณ 9%, 16% และ 

 
ความสัมพันธ0ระหวFาง Nu/Nu0กับ Re 

 

ความสัมพันธ0ระหวFาง f/f0 กับ Re 
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4.3 ตัวประกอบความเสียดทาน 
ความสัมพันธ0ระหวFางอัตราสFวนตัวประกอบความเสียด

ทาน (f/f0) กับความเร็วของการไหล (Re) กรณีป!กรูปตัววีช้ี
ตามกระแสการไหลแสดงในรูปท่ี 3  

 

 
รูปท่ี 4 ความสัมพันธ0ระหวFาง TEFกับ Re  

 
พบวFาการสอดใสFกรณีป!กรูปตัววีช้ีตามกระแสการไหล

ทุกกรณีศึกษาทําให2คFาความเสียดทานของการไหลภายทFอ
เพ่ิมสูงข้ึน โดยมีคFาเฉลี่ยสําหรับท่ี BR=0.1 ,0.15 และ 0.2 
เทFากับ 5.31, 10.15, 13.30; 3.54, 6.53, 8.53; 2.81, 
4.99, 6.39 และ 2.069, 3.72, 5.37 เทFาของทFอผิวเรียบท่ี 
PR=0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 ตามลําดับ ตัวประกอบความ
เสียดทานมีคFาเพ่ิมข้ึนเมื่ออัตราสFวนการขวางการไหลมีคFา
มากข้ึนและท่ีอัตราสFวนระยะพิตต0มีคFาลดลง ท่ี BR=0.2 ให2
คFาตัวประกอบความเสียดทานสูงกวFาท่ี BR=0.15 และ 0.1 
ประมาณ 32% และ 141% ตามลําดับ เมื่อพิจารณาท่ี
อัตราสFวนการขวางการไหลเดียวกัน พบวFาท่ี PR=0.5 ให2

คFาตัวประกอบความเสียดทานสูงกวFาท่ี PR=1.0, 1.5 และ 
2.0 ประมาณ 53%, 103% และ 172% ตามลําดับ 
4.4 สมรรถนะการเพ่ิมการถ.ายเทความร�อน 

ความสัมพันธ0ระหวFางคFาการเพ่ิมสมรรถนะการถFายเท
ความร2อนกับความเร็วของการไหล (Re) กรณีป!กรูปตัววีช้ี
ตามกระแสการไหลแสดงในรูปท่ี 4 พบวFาคFาการเพ่ิม
สมรรถนะการถFายเทความร2อนมีแนวโน2มลดลงเมื่อความเร็ว
ของการไหลมีคFาสูงข้ึน การสอดใสFกรณีป!กรูปตัววีช้ีตาม
กระแสการไหลท่ี PR=0.5, 1 ,1.5 และ 2 ให2คFาการเพ่ิม
สมรรถนะการถFายเทความร2อนอยูFในชFวงระหวFาง 1.12–
1.31, 1.18–1.38, 1.21–1.41, 1.17–1.37; 1.09–1.28, 
1.15–1.35, 1.18–1.38, 1.15–1.34 และ 1.07–1.25, 
1.13–1.32, 1.17–1.36, 1.12–1.31 สําหรับท่ี BR=0.1, 
0.15 และ 0.2 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของ
อัตราสFวนการขวางการไหลและอัตราสFวนระยะพิตต0ท่ีมีตFอ
คFาสมรรถนะการเพ่ิมการถFายเทความร2อน พบวFาท่ีอัตราสFวน
การขวางการไหลเดียวกันคFาสมรรถนะการเพ่ิมการถFายเท
ความร2อนสูงสุดและต่ําสุดเกิดข้ึนท่ี PR=1.5 และ 0.5 
ตามลําดับ ท่ี PR=1.0 ให2คFาใกล2เคียงกับท่ี PR=2.0 และเมื่อ
อัตราสFวนการขวางการไหลลดลงจะให2สมรรถนะการเพ่ิม
การถFายเทความร2อนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน คFาสมรรถนะการเพ่ิมการ
ถFายเทความร2อนสูงสุดสําหรับกรณีป!กรูปตัววีช้ีตามกระแส
การไหล เทFากับ 1.41 ท่ี Re≈5300, BR=0.1 และ PR=1.5 
 
4.5 การวิเคราะห�ด�วยโครงข.ายประสาทเทียม 

ผลการวิเคราะห0คFาสถิติท่ีเกิดข้ึนจากการทํานายผFาน
โครงขFายประสาทเทียมกรณีใช2การเรียนรู2 (Training 
Algorithm) และฟCงก0ชันการแปลง (Transfer function) 
แบบตF า งๆ  พบวF าผลของการ ทํานายสํ าหรับแตF ล ะ

กรณีรูปแบบการเรียนรู2เปtนดังน้ี 
กรณีการใช2การเรียนรู2แบบTrainlm จะให2คFา R2 สูงสุด

เทFากับ 0.9945 เมื่อเลือกใช2ฟCงก0ชันการแปลงท่ีช้ันข2อมูลขา
เข2 าแบบTansig และฟCงก0 ชันการแปลง ท่ี ช้ันข2อมูลขา
ออกแบบPurelinซ่ึงเปtนคFา R2 สูงสุดของการศึกษาภายใต2
ขอบเขตการศึกษาวิจัยน้ีสFวนกรณีการใช2การเรียนรู2แบบ 
Trainbrจะให2คFา R2 สูงสุดเทFากับ 0.9260เมื่อเลือกใช2

ฟCงก0ชันการแปลงท่ีช้ันข2อมูลขาเข2าแบบTansig และฟCงก0ชัน
การแปลงท่ีช้ันข2อมูลขาออกแบบPurelin เชFนเดียวกันกับ
การใช2การเรียนรู2แบบTrainlmในขณะท่ีคFา R2 สูงสุดของ
กรณีการใช2การเรียนรู2แบบ Trainbfg จะเกิดข้ึนเมื่อเลือกใช2
ฟCงก0ชันการแปลงท่ีช้ันข2อมูลขาเข2าLogsigและฟCงก0ชันการ
แปลงท่ี ช้ันข2อมูลขาออกแบบ PurelinโดยมีคFา เทFากับ 
0.9295 
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5. สรุปผลการทดลอง 
งานวิ จัย น้ีได2 ทําการ ศึกษาเ ชิงทดลองถึงการเ พ่ิม

สมรรถนะการถFายเทความร2อนโดยการอาศัยตัวสร2างความ
ปC�นป�วนแบบป!กรูปตัววีช้ีตามกระแสการไหลในชุดลองการ
แลกเปลี่ยนความร2อนภายใต2ขอบเขตการศึกษา พบวFาตัว
สร2างความปC�นป�วนท่ีใช2สามารถชFวยเพ่ิมการถFายเทความร2อน
ได2ประมาณ 1.5–2.9 เทFา อัตราสFวนตัวประกอบความเสียด
ทานเพ่ิมสูงข้ึนประมาณ 2–14 เทFา และให2คFาการเพ่ิม
สมรรถนะการถFายเทความร2อนมีคFาอยูFระหวFาง 1.06–1.42 
เมื่ อ ทํ าการ พัฒนาโครงขF ายประสาทเ ทียมโดยการ
ปรับเปลี่ยนฟCงก0 ชันการเรียนรู2 จํานวน 3 รูปแบบ และ
ฟCงก0ชันการแปลงสําหรับข2อมูลปYอนเข2าและข2อมูลสFงออกท่ี
แตกตF า ง กัน ในแตF ล ะ จํ านวน  4  รู ปแบบ  พิจารณา
เปรียบเทียบความแมFนยําในการทํานายจากคFาทางสถิติ 
พบวFาช้ันท่ีมีผลตFอความแมFนยําในการทํานายคFาการเพ่ิม
สมรรถนะการถFายเทความร2อนคือช้ันข2อมูลสFงออก โดยการ
เลือกใช2ฟCงก0ชันการแปลงสําหรับข2อมูลสFงออกแบบ Purelin
จะใช2ความแมFนท่ีสูงกวFาฟCงก0ชันการแปลงอ่ืนๆ คFา R2 สูงสุด
ของการศึกษาภายใต2ขอบเขตการศึกษาวิจัยน้ีมีคFาเทFากับ 
0.9945 เมื่อเลือกใช2การใช2การเรียนรู2แบบ TrainlmรFวมกับ
ฟCงก0ชันการแปลงท่ีช้ันข2อมูลขาเข2าแบบ TansigและฟCงก0ชัน
การแปลงท่ีช้ันข2อมูลขาออกแบบ Purelin 
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การเพิ่มสมรรถนะการทํางานระบบเทอร�โมโฟโตโวลตาอิกด�วย
วิธีการลดอุณหภูมิของเซลล� 

 
โชติวุฒิ ประสพสุข 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  
321 ถนนนารายณ0มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

 
บทคัดย.อ 
 งานวิจัยน้ีเปtนการศึกษาและทดลองตFอเน่ืองจากการทดลองการเพ่ิมสมรรถภาพการผลิตไฟฟYาของเซลล0เทอร0โมโฟโต
โวลเทซ ด2วยวิธีการติดโคมสะท2อนแสง จากการทดลองดังกลFาวพบวFาการติดตั้งโคมสะท2อนแสงชFวยให2กระจายรังสีความร2อน
ให2เซลล0ได2รับดีข้ึน ดังจะเห็นได2วFาเมื่อติดตั้งโคมแล2วเปรียบเทียบกับไมFติดตั้ง การติดตั้งโคมสะท2อนแสงชFวยให2ผลิตไฟฟYาได2
ดีกวFา แตFผลท่ีตามมาคืออุณหภูมิภายในตัวเซลล0มีคFาสูงข้ึน เปtนผลให2สมรรถภาพการผลิตไฟฟYาลดลง จึงเปtนท่ีมาของงานวิจัย
น้ี เพ่ือลดอุณหภูมิภายในเซลล0ให2ลดลงเมื่อได2รับความร2อนจากวัสดุเปลFงรังสีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใช2หลักการการระบายความร2อนด2วย
ระบบภายนอก ทําการทดลองเปรียบเทียบระหวFาง การติดตั้ง ครีบระบายความร2อน และ การระบายความร2อนด2วยนํ้าหลFอ
เย็น จากการทดลองพบวFา นํ้าหลFอเย็นสามารถลดอุณหภูมิให2ภายในเซลล0มีอุณหภูมิเฉลี่ย 60 องศาเซลเซียส และทําให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนความร2อนเปtนไฟฟYาท่ีสูงท่ีสุดเพ่ิมข้ึนร2อยละ 0.15 ซ่ึงดีกวFาการติดตั้งครีบระบายความร2อน แตFท้ังน้ี
การเปรียบเทียบพิจารณาเพียงประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงเทFาน้ัน  

 
คําสําคัญ : ระบบเทอร0โมโฟโตโวลเทซ, ประสิทธิภาพ, ครีบระบายความร2อน, นํ้าหลFอเย็น 
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Increase on Performance of Thermophotovoltaic 
System using Reduced Cell temperature 

 
Chotiwut  Prasopsuk 
Department of Mechanical Technology, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri University 
321 Naraimaharat Rd, Talachubsorn, Lopburi 15000. Thailand. 

 
Abstract 
 This research investigates experimentally continues to enhance the power generation of 
thermophotovoltaic system with the reflector. The experiments found that the reflector helps distribute 
heat to the cells electrical generation better. However the temperature inside the cell increased. As a 
result, the impedance of electricity decreased. It is the source of this research to decrease temperature 
inside the cell. The experiment compares with the installed heat sinks and water cooling. It was found 
that the water cooling can reduce the temperature inside the cell, with an average temperature on 60 
degrees Celsius and the effective heat converted into electricity, which is 0.15 percent higher than the 
installation of the heat sinks. However the comparison is focused on the performance only. 

 
Keywords : Thermophotovoltaic system, Efficiency, Heat sink, Coolant   
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1. บทนํา 
 ปCญหาด2านพลังงานเปtนปCญหาหลักท่ีผู2คนความสนใจ
และหาหนทางแก2ไขการแก2ปCญหาอยFางเรFงดFวน ปCญหาการ
ขาดแคลนพลังงาน น้ันถือเปtนหัวใจสําคัญของท่ัวท้ังโลก 
เพราะพลังงานถือเปtนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจและสังคม
อุตสาหกรรมตFางๆหรือการดํารงชีวิตล2วนแตFใช2พลังงาน
ด2วยกันท้ังสิ้นแตกตFางกันในรูปแบบหรือชนิดของพลังงาน
เพียงเทFาน้ันเมื่อมีความต2องการใช2พลังงานจึงเพ่ิมสูงข้ึนอยFาง
ตFอเน่ืองแตFพลังงานบางจําพวกเปtนพลังงานแบบใช2แล2วหมด
ไป เชFน นํ้ามัน ก�าซธรรมชาติ เปtนต2น วิธีการท่ีได2มาซ่ึง
พลังงานท่ีใช2ในโลกปCจจุบัน คือการเผาไหม2โดยใช2ถFานหิน
และก�าซธรรมชาติเปtนเช้ือเพลิง ซ่ึงเปtนท่ีทราบกันดีวFาการ
เผาไหม2ยFอมมีผลกระทบตFอสิ่งแวดล2อม เชFนฝุ�นละออกและ
ปCญหาหมอกควัน พลังงานสะอาดจึงเปtนทางออกของการ
แก2ปCญหา 
 

 
 

รูปท่ี 1 หลักการของระบบผลติไฟฟYาจากพลังงานความร2อน 
(Thermophotovoltaic system) [2] 

 

ท่ีได2รับความสนใจในวงกว2าง เชFน พลังงานทดแทนจาก
แหลFงพลังงานตFางๆจากธรรมชาติ เชFนพลังงานจากนํ้า 
พลังงานจากลม แตFท่ีได2รับความนิยมอยFางแพรFหลายคือ
เซลล0พลังงานแสงอาทิตย0 เน่ืองจากเปtนพลังงานได2เปลFา 
ตราบใดท่ีโลกยังคงหมุนรอบดวงอาทิตย0อยูF พลังงานจาก
แสงอาทิตย0น้ีก็จะยังคงมีอยูFตFอไป การเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย0ให2เปtนพลังงานสําเร็จรูปพร2อมใช2เชFน พลังงาน
ไฟฟYา ต2องอาศัยอุปกรณ0ตั วกลาง ในการเปลี่ยนรูป 
แสงอาทิตย0เปtนพลังงานไฟฟYา วัสดุท่ีได2รับความนิยมในวง
กว2างคือ เซลล0แสงอาทิตย0 หรือ Solar Cell ซ่ึงเปtนอุปกรณ0
ก่ึงตัวนําท่ีสามารถเปลี่ยนรังสีแสงอาทิตย0ไปเปtนพลังงาน
ไฟฟYาได2โดยตรง [1] เมื่อใดท่ีมีแสงอาทิตย0ตกกระทบกับตัว

เซลล0แสงอาทิตย0เพียงพอก็สามารถผลิตกระแสไฟฟYามาให2ใช2
งานได2 แตFก็ยังมีข2อจํากัดในด2านเวลาการใช2งาน พลังงาน
จากความร2อนก็เปtนอีกหน่ึงพลังงานทางเลือกท่ีมีการวิจัยกัน
อยF า งแพรFหลาย  เพราะประ เทศ ไทย เปtนประ เทศ
เกษตรกรรม มีวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเปtนจํานวนมาก 
เชFน แกลบ ฟางข2าว เปtนต2น นักวิจัยเลือกใช2วัสดุเหลือท้ิง
เหลFาน้ีเปtนเช้ือเพลิง ตามท่ีเรารู2จักกันดีในช่ือของ เช้ือเพลิง
ชีวมวล ในปCจจุบันมีการนําความร2อนจากการเผาไหม2ของชีว
มวลไปใช2ประโยชน0อยFางแพรFหลาย เชFนการนําไอเสียของ
การเผาไหม2ไปใช2อบแห2งผลิตภัณฑ0ทางการเกษตร แตFยังไมFมี
การใช2ความร2อนจากการเผาไหม2ของเช้ือเพลิงชีวมวลไปใช2
ประโยชน0 ผู2วิจัยจึงมีความสนใจในการนําพลังงานความร2อน
จากการเผาไหม2มาใช2ประโยชน0 ด2วยอุปกรณ0ตัวกลางท่ี
สามารถเปลี่ยนความร2อนเปtนพลังงานไฟฟYาได2 ซ่ึงอุปกรณ0
ตั ว ก ล า ง น้ี มี ช่ื อ วF า  เ ท อ ร0 โ ม โ ฟ โ ต โ ว ล ต า อิ ก เ ซ ล ล0 
(Thermophotovoltaic) โดยหลักการทํางานของเซลล0คือ
การเปลี่ยนคลื่นรังสีความร2อน(Infrared wavelength) 
ในชFวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เปtนพลังงานไฟฟYา เรียกกัน
โดยท่ัวไปวFาระบบผลิตไฟฟYาจากพลังงานรังสีความร2อน
(Thermophotovoltaic systems) [2] มีข2อดีคือสามารถ
ใช2งานได2ตลอดเวลา และมีอัตราการปลFอยมลพิษและการ
บํารุงรักษาท่ีต่ํา[3] ท้ังน้ี หากพิจารณาศักยภาพของการผลิต
ไฟฟYาโดยระบบผลิตไฟฟYาจากพลังงานความร2อนดังกลFาว 
ผู2ทําการวิจัยพบวFามีความเปtนไปได2และนFาสนใจเปtนอยFาง
มาก เน่ืองจากเมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมท่ีมีการใช2ความ
ร2อนในประเทศแล2ว พบวFามีอยูFมิใชFน2อย เชFน อุตสาหกรรม
เหล็ก หรืออุตสาหกรรมท่ีใช2เตาเผาซ่ึงมีการใช2พลังงานความ
ร2อนท่ีอุณหภูมิสูงได2อีกด2วย ผู2วิจัยจึงได2ทําการสร2างชุด
ทดลองประสิทธิภาพการผลิตไฟฟYาของเซลล0เทอร0โมโฟโต
โวลตาอิกน้ี โดยใช2แก�ส LPG เปtนแหลFงพลังงานความร2อน
แทนการเผาไหม2 ในตัวของงานวิจัยน้ีเปtนงานวิจัยท่ีตFอยอด
พัฒนาการเพ่ิมระสิทธิภาพของเซลล0 จากการทดลองท่ีผFาน
มาและการค2นคว2าเพ่ิมเติมพบวFา เมื่อท่ีตัวเซลล0มีอุณหภูมิ
ภายในเซลล0ท่ีสูง จะทําให2ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน
ความร2อนเปtนไฟฟYาลดลง [4] ผู2วิจัยจึงได2ทดลองระบบ 
Thermophotovoltaic รFวมกับชุดระบายความร2อน หาก
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพจนนํามาใช2เปtนพลังงานทดแทนได2
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จริงก็นFาจะเปtนประโยชน0มิใชFน2อยตFอการศึกษาด2านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในอนาคต 

 
2. ทฤษฎีเทอร�โมโฟโตโวลตาอิก  
2.1 หลักการทํางานของระบบ 

การผลิตไฟฟYาแบบเทอร0โมโฟโตโวลตาอิกเปtนการ
เปลี่ยนพลังงานรังสีความร2อนเปtนพลังงานไฟฟYาโดยเซลล0
ผลิตไฟฟYาท่ีเรียกวFาเทอร0โมโฟโตโวลตาอิก ซ่ึงมีการทํางาน
เชFนเดียวกับเซลล0พลังงานแสงอาทิตย0 (Solar call) การท่ี
เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลตาอิก สามารถทํางานได2ประกอบด2วย
สFวนประกอบหลักดังตFอไปน้ี 
2.1.1 เทอร�โมโฟโตโวลตาอิกเซลล�  
(Thermophotovoltaic cell, TPV cell) 

ทําหน2าท่ีเปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนพลังงาน
ไฟฟYา เซลล0ผลิตไฟฟYาเปtนช้ินสFวนท่ีสําคัญและมีลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีสูง ท่ีจะต2องสามารถผลิตกระแสไฟฟYาได2จาก
แหลFงพลังงานความร2อนท่ีมี ซ่ึงเซลล0ท่ีนิยมใช2ในปCจจุบันคือ
สารก่ึงตัวนําประเภท แกลเลี่ยม แอนติโมไนด0 (Gallium 
antimonide, GaSb) และอินเดียม แกลเลี่ยม อะเซไนด0 
(Indium Gallium Arsenide, InGaAs) สําหรับงานวิจัยน้ี 
จะเลือกใช2เซลล0ชนิดแกลเลี่ยม แอนติโมไนด0 (Gallium 
antimonide, GaSb) เน่ืองจากวัสดุดังกลFาวมีเสถียรภาพใน
การใช2งานท่ีดีและมีแถบพลังงานเหมาะสมตFออุณหภูมิของ
แหลFงความร2อนใช2งานจริง [5]  

 
 

รูปท่ี2 เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลเตอิกชนิดแกลเลีย่ม
แอนติโมไนท0 (GaSb) 

 
2.1.2 แหล.งความร�อน (Heat Source) 

การท่ีเซลล0เทอร0โมโฟโตโวลเทซจะทํางานได2น้ันต2อง
ได2รับความร2อนจากแหลFงความร2อนซ่ึงความร2อนดังกลFาวน้ี

สFวนใหญFมาจากการเผาไหม2  หรือความร2อน ท้ิงจาก
อุตสาหกรรม แตFในงานวิจัยน้ีเลือกการเผาไหม2จากแก�ส
เช้ือเพลิง LPG เปtนแหลFงความร2อนเน่ืองจากมีความสะดวก
และเหมาะสมกับการวิจัยในห2องปฏิบัติการ แตFผู2วิจัยก็มี
ความสนใจในพลังงานความร2อนท่ีได2จากเช้ือเพลิงชีวมวล 
เพราะให2คFาความร2อนสูง [6] และเหมาะสมกับการทดลอง
ในห2องปฏิบัติการ 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงหัวเผาแบบแผFรังส ี
 
2.1.3 ตัวเปล.งรังสี (Emitter) 
 มีหน2าท่ีรับพลังงานความร2อนจากแหลFงความร2อนสูง 
ซ่ึงเปtนความร2อนจากการเผาไหม2ของเช้ือเพลิง ท่ีสามารถให2
ความร2อนได2สูงเพียงพอท่ีจะทําให2ตัวเลือกเปลFงแสงสามารถ
เปลFงแสงและให2พลังงานในรูปของรังสีความร2อนไปยังตัว
เซลล0ผลิตกระแส ไฟฟYา ชุดทดสอบน้ีเลือกใช2กระเบ้ืองพรุน
ให2เกิดการเผาไหม2ท่ีเกิดท่ีพ้ืนผิว เรียกวFาหัวเผาแบบแผFรังสี 
[5] 
2.14 ชุดระบายความร�อนของ เซลล� TPV  
 ทําน2าท่ีระบายความร2อนจากตัวเซลล0 TPV โดย
อาศัยหลักการของการถFายเทความร2อน แบบการพาความ
ร2อน โดยอาศัยตัวกลางในการพาความร2อนจากอุณหภูมิสูง
ไปสูFอุณหภูมิต่ําทําให2เซลล0มีอุณหภูมิลดลง ในงานวิจัยเลือก
การระบายความร2อน 2 วิธีดังน้ี 
 1. การระบายความร2อนด2วยครีบระบายความร2อน 
(Heat sinks) เปtนการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวสัมผัสระหวFางอากาศกับ
อุปกรณ0แลกเปลี่ยนความร2อน เมื่อความร2อนจากเซลล0
ถFายเทสูF ครีบระบายความร2อน  
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รูปท่ี 4 อุปกรณ0ระบายความร2อนแบบครีบ 
 

 2. การระบายความร2อนด2วยนํ้าหลFอเย็น โดยนํ้ามี
หน2าท่ีเปtนตัวกลางในการพาความร2อนออกจากอุปกรณ0 และ
มีปC©มนํ้าทําหน2าท่ี ดูดนํ้าเย็นมาหลFอเย็นอุปกรณ0  

 
 

รูปท่ี 5 อุปกรณ0ระบายความร2อนแบบนํ้าหลFอเย็น 

 
3.การดําเนินการวิจัย 
3.1 อุปกรณ�และเคร่ืองมือการทดลอง 

 
รูปท่ี 6 แผนภาพไดอะแกรมของชุดทดลอง 

 
3.2 การออกแบบการทดลอง 

3.1.1.เก็บผลข2อมูลการทดลองโดยเก็บผลท่ีอุณหภูมิ

ท่ี 400 – 900 ◦C โดยตั้งระยะหFางระหวFางเซลล0และวัสดุ
เปลFงรังสีท่ี 10 cm เพราะเปtนระยะท่ีเซลล0สามารถรับรังสี
ความร2อนท่ีดีท่ีสุด [7]  

3.1.2. การเก็บข2อมูลการทดลองโดยท่ีชFวงอุณหภูมิ
และระยะตFางๆโดยใช2ตัวต2านทานสร2างภาระทางไฟฟYา 
(Load) ท้ังหมด 4 คFา คือ 0.1Ω, 0.5Ω, 1Ω และ 2Ω เพ่ือ
เก็บคFาแรงดัน 

3.1.3. การเก็บข2อมูลการทดลองชุดต2นแบบเครื่อง
ผลิตไฟฟYาโดยใช2เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลตาอิกโดยการ
เปรียบเทียบระบบหลFอเย็นแบบตFางๆและไมFติดตั้งระบบ
หลFอเย็น 

 
(ก)                             (ข) 

รูปท่ี 7 แสดงภาพขณะทําการทดลอง 
 

3.3 การวิเคราะห�ผลการทดลอง 
3.3.1 การหาคFากําลังไฟฟYา

                                                                    

                             
R

E
I =                                  (1) 

                      
IV

elec
P ⋅=                                (2) 

3.3.2 ประสิทธิภาพของตัวเปลFงรังสีความร2อน 

                 fuel
P

emitterrad
P

emitter
η

−=                   (3) 

เมื่อ 

emitter-rad
P  คือ พลังงานการเปลFงรังสีความร2อน,W                    

fuel
P            คือ พลังงานเช้ือเพลิงตัวเปลFงรังสีความ

ร2อน, W 
 
3.3.3 ประสิทธิภาพการเปลีย่นพลงังานความร2อนเปtน

ไฟฟYาของ TPV Cell 

                   
TECE

P
elec

P
rad emitter

η =
−

           (4) 

เมื่อ 
elec

P            คือ กําลังไฟฟYาท่ีมากท่ีสุดจากการ

ทดลอง, W 

emitter-rad
P  คือ คFาพลังงานการเปลFงรังสีความร2อน 
W 
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3.3.4 ประสิทธิภาพการผลติไฟฟYาของท้ังระบบ  

          
TPV

fuel

P
elec

P
η =                              (5) 

เมื่อ 

fuel
P คือ คFาพลังงานเช้ือเพลิงท่ีให2แกFระบบ, W 

 
4. ผลการทดลอง 
4.1 เปรียบเทียบสมรรถภาพการระบายความร�อนของ
อุปกรณ�ต.างๆต.ออุณหภูมิ TPV Cell  

 
รูปท่ี 8 สมรรถภาพการระบายความร2อนตFออุณหภูมิ TPV 

Cell 
 จากการทดลองเปรียบเทียบสมรรถภาพการการ
ระบายความร2อนตFอ TPV cell พบวFาเมื่อเซลล0ได2รับความ
ร2อนจากการแผFรังสีความร2อนของ Emitter จะทําให2
อุณหภูมิของเซลล0สูงข้ึน ดังผลการทดลองท่ีไมFติดตั้งระบบ
ระบายความร2อน ซ่ึงเปtนผลให2ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟYา
ลดลง เมื่อพิจารณาท่ีอุปกรณ0 Heat sinks พบวFาสามารถ
ระบายความร2อนได2ดีในชFวงแรก แตFเมื่อเซลล0ได2รับความ
ร2อนจาก Emitter ท่ีสูงข้ึนการระบายความร2อนของ Heat 
sinks เริ่มลดลง ทําให2เซลล0มีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน เมื่อพิจารณา
ท่ีระบบนํ้าหลFอเย็น พบวFาการระบายความร2อนทําได2ดีมาก 
อุณหภูมิของเซลล0เฉลี่ย 60 องศาเซลเซียส ลักษณะของ
กราฟมีความชันเพียงเล็กน2อย ซ่ึงกลFาวได2วFาอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน
เล็กน2อยเทFาน้ัน 
 
 
 
 

 
4.2 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟ�าของ TPV เมื่อติดต้ัง
อุปกรณ�ระบายความร�อน 

 
รูปท่ี 9 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟYาของ TPV เมื่อตดิตั้ง

อุปกรณ0ระบายความร2อน 
 

 เมื่อทําการทดลองการทํางานของ TPV cell เมื่อ
ติดตั้งระบบทําความร2อน โดยเปรียบเทียบระบบทําความ
ร2อนโดยการติดตั้ง ครีบระบายความร2อน นํ้าหลFอเย็น และ
แบบท่ีไมFติดตั้งระบบระบายความร2อนใดๆเลย หลังจากการ
ทดลองพบวFาระบบหลFอเย็นด2วยนํ้า น้ันชFวยให2 TPV cell 
ผลิตกระแสไฟฟYาได2ดีท่ีสุดและมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภมูิ
ของ Emitter สูงข้ึน กรณีระบายความร2อนด2วยครีบระบาย
ความร2อนหรือ ครีบระบายความร2อน พบวFา TPV cell ผลิต
ไฟฟYาได2ดีแตFต่ํากวFาระบบนํ้าหลFอเย็น เมื่ออุณหภูมิของ 

Emitter มีคFา 800 ◦C แนวโน2มการผลิตไฟฟYาเริ่มคงท่ีเปtน
เส2นตรง กรณีสุดท2ายทดลองโดยไมFติดระบบระบายความ
ร2อนใดๆ พบวFาเมื่ออุณหภูมิของ Emitter สูงข้ึนจะทําให2 
TPV cell ผลิตกระแสไฟฟYาได2ลดลง 
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4.3 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร�อนเปcนไฟฟ�า
ของ TPV Cell 

 
รูปท่ี 10 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อน

เปtนไฟฟYา 
 จากการคํานวณหาประสิทธิภาพการเปลี่ยน
พลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาของเซลล0 TPV พบวFา เมื่อลด
อุณหภูมิภายในเซลล0ด2วยอุปกรณ0ครีบระบายความร2อน 
พบวFาลักษณะขอกราฟมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิของ

วั ส ดุ เ ป ลF ง รั ง สี  แ ตF ใ น ชF ว ง อุ ณ ห ภู มิ ท่ี  800-900◦C 
ประสิทธิภาพเริ่มคงท่ีซ่ึงสามารถอนุมานได2วFาประสิทธิภาพ
ของการระบายความร2อนของครีบลดลง เมื่อคํานวณหา
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYา
ของเซลล0 TPV ท่ีติดตั้งระบบนํ้าหลFอเย็นสามารถให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาได2ดี 
จากกราฟจะเห็นวFาชFวงท่ีอุณหภูมิของวัสดุเปลFงรังสีชFวง 

800-900◦C ประสิทธิภาพเพ่ิมสูงข้ึนมากเพราะอยูFในชFวง
อุณหภูมิการทํางานของ เซลล0 TPV ซ่ึงตFางจากการทดลอง
โดยไมFติดตั้งระบบระบายความร2อน ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาจะลดลงเมื่ออุณหภูมิ

ของวัสดุเปลFงรังสีเพ่ิมข้ึนท่ี 900◦C 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลงังานความร�อนเปcนไฟฟ�า
ท้ังระบบ 

 
รูปท่ี 11 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อน

เปtนไฟฟYาท้ังระบบ 
 

 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน
ความร2อนเปtนไฟฟYาของท้ังระบบพบวFามีคFาต่ํากวFาท่ีคิด
เฉพาะ TPV cell ท้ังน้ีเพราะระบบของชุดทดลองเปtนแบบ
ระบบเป ดจึงทําให2มีการสูญเสียพลังงานของเช้ือเพลิงไป
ได2มาก แตFเมื่อพิจารณาท่ีระบบท่ีติดตั้งการระบายความร2อน
ท่ีเซลล0พบวFามีประสิทธิภาพท้ังระบบสูงกวFาการไมFติดตั้ง 

และกราฟมีความชันสูงข้ึนตั้งแตF 700◦C ข้ึนไปและการ
ติดตั้งระบบนํ้าหลFอเย็นทําให2ประสิทธิภาพของระบบ TPV มี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  

 
5 สรุปผลการทดลอง 
 จากการทําการวิจัยการพัฒนาการผลิตไฟฟYาด2วย
เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลตาอิก จากทฤษฎีพบวFาเซลล0จะ
สามารถตอบสนองการผลิตไฟฟYาได2ดีเมื่ออุณหภูมิของวัสดุ

เปลFงรังสีในชFวง 800 – 1500 ◦C แตFจากการทดลองด2วย
เตาหัวเผาแบบแผFรังสีพบวFา เตาสามารถผลิตความร2อน

สูงสุดเพียง 900 ◦C เทFาน้ัน จึงไมFสามารถบอกได2วFาเปtน
อุณหภูมิท่ีดีท่ีสุดแล2วหรือไมF จึงเปtนปCญหาท่ีผู2วิจัยต2องทํา
การทดลองเพ่ิม และเมื่อทําการติดตั้งระบบระบายความ
ร2อนภายในตัวเซลล0 พบวFาการลดอุณหภูมิภายในเซลล0ทําให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาเพ่ิม
มากข้ึน โดยท่ีการระบายความร2อนด2วยนํ้าหลFอเย็นน้ันให2
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด แตFก็มีผลตามมาคืออุปกรณ0ชนิดน้ีต2อง
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อาศัยพลังงานจากภายนอกคือปC©มนํ้าไฟฟYา ซ่ึงจะต2องทําการ
ทดลองในข้ันตอนตFอไปวFาคุ2มต2นทุนท่ีติดตั้งหรือไมF 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วยตนเองโดยใช�ปWญหาเปcนฐาน 
ในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
 
ไพโรจน0 เนียมนาค 
สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟYา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
บทคัดย.อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัยและวิเคราะห0เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู2เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัยกลุFมตัวอยFางเปtนนักศึกษาช้ันป!ท่ี 1 จากสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟYา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรป!การศึกษา 2559 จํานวน 60 คน 

การวิจัยน้ีเปtนการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีกลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง เครื่องมือท่ีใช2ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู2
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสํารวจความพร2อมในการเรียนรู2ด2วยตนเอง และแบบสํารวจความพึงพอใจของผู2เรียน 
สถิติท่ีใช2ในการวิเคราะห0ข2อมูลคือคFาเฉลี่ยสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA การดําเนินการวิจัยแบFง
ออกเปtน 3 ระยะได2แกFระยะท่ี 1 พัฒนารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเอง โดยใช2ปCญหาเปtนฐานโดยนําแนวคิดทฤษฎี
Constructivism เปtนพ้ืนฐานในการพัฒนา  ระยะท่ี 2 ทดลองใช2รูปแบบท่ีพัฒนากับกลุFมทดลองโดยใช2วิธีสอนแบบบรรยาย
กับกลุFมควบคุม  และระยะท่ี 3 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีพัฒนาโดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุFม
ทดลองและกลุFมควบคุมโดยทดสอบคFา t-test วิเคราะห0คFาสหสัมพันธ0ระหวFางคะแนนหลังเรียนของกลุFมทดลองกับคFาเฉลี่ย
ความพร2อมในการเรียนรู2ด2วยตนเอง และวิเคราะห0คFาสหสัมพันธ0ระหวFางคะแนนหลังเรียนของกลุFมทดลองกับกับคFาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู2เรียน 

ผลการวิจัยพบวFา 1.รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยท่ี
พัฒนาข้ึนมีองค0ประกอบ 4 ประการได2แกF 1.1 หลักการของรูปแบบ 1.2 วัตถุประสงค0ของรูปแบบ 1.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนซ่ึงประกอบด2วย 8 ข้ันตอนคือ 1) การเตรียมผู2เรียน 2) การเผชิญปCญหา 3) การวิเคราะห0ปCญหา 4) การวางแผน
งาน 5) การสืบค2น 6) การสังเคราะห0 7) การสรุป 8) การประเมินการเรียนรู2และ 1.4 การประเมินผล 2.ประสิทธิภาพของ
รูปแบบแสดงด2วยการทดสอบคFา t-test ของคะแนนหลังเรียนของกลุFมทดลองและกลุFมควบคุม พบวFาแตกตFางกันอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการวิเคราะห0คFาสหสัมพันธ0และทดสอบทางสถิติโดยใช2 One-way ANOVA ระหวFาง 
2.1 คะแนนหลังเรียนกับคFาเฉลี่ยความพร2อมในการเรียนรู2ด2วยตนเองรายด2านพบวFามีคFาสหสัมพันธ0ทางบวกและ 2.2 คะแนน
หลังเรียนกับคFาเฉลี่ยความพึงพอใจรายด2านพบวFามีคFาสหสัมพันธ0ทางบวก 

 
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู2, การเรียนรู2ด2วยตนเอง, การเรียนรู2โดยใช2ปCญหาเปtนฐาน 
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AN INSTRUCTIONAL MODELDEVELOPMENT FOCUSING ON A 
SELDIRECTED LEARNING PROCESS BY USING A PROBLEM-
BASED LEARNING APPROACH IN SAFETY ENGINEERING 

 

Pairoj Niamnak 
Electrical Engineering Technology, Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University. 

 

Abstract 
The purposes of this research were two folds: 1) to develop an instructional model focusing on a 

self-directed learning process by using a problem-based learning approach in safety engineering  and 2) to 
analyze the effectiveness of the instructiona lmodel focusing on a self-directed learning process by a 
problem-based learning. The sample were first year students of Electrical Engineering Technology, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University, academic year 2016. The research design was a true experiment 
using a control group and an experimental group. Research instruments were lesson plans, achievement 
tests, self-directed learning readiness (SDLR) scale and the questionnaires on learners’s atisfaction. 
Descriptive statistics, t-test, One-way ANOVA were used to analyze data. The research process was divided 
into three phases; the first phase was development of an instructional model based on constructivism 
theory. The second phase was the experimentation of the instructional model focusing on a self-directed 
learning process by using a problem-based learning approach in safety engineering with the experimental 
group and the lecture method with the control group. The third phase was an analysis of the 
effectiveness of the model by comparing performances of students on the posttest between the 
experimental and the control groups using t-test, analysis of the correlation between posttest 
achievement scores of the experimental group and SDLR means, analysis of the correlation between 
achievement scores of the experimental group and the satisfaction questionnaire means. 

The findings were as follows: 1. an instructional model focusing on a self-directed learning 
process by a using problem-based learning approach in safety engineering consisted of four components; 
1.1 rationale of the instructional model 1.2 the objectives of the instructional model, 1.3 learning 
management process which comprised eight steps. They were 1) introduction to the lesson, 2) study the 
problem, 3) analysis of the problem, 4) planning to solve the problem, 5) investigation, 6) synthesis, 7) 
conclusion, 8) assessment, and 1.4 evaluation, 2. results of the analysis of the effectiveness of this model 
using t-test showed that the posttest scores of the experimental group and the control group were 
significantly different at the level of .05 and the correlation between 2.1 achievement scores of the 
experimental group and the SDLR means of each item were positive and 2.2 achievement scores of the 
experimental group and the means of the satisfaction levels of each item were positive by One-way 
ANOVA. 
Keywords: Instruction Model, Self-Directed Learning, Problem-Based Learning Approach 
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1. บทนํา 
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรม

ความปลอดภัยท่ีเน2นกระบวนการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
ปCญหาเปtนฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เปtนกระบวนการเรียนรู2ท่ีเริ่มต2นจากปCญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการ
สร2างความรู2จากกระบวนการทํางานกลุFมเพ่ือแก2ปCญหาใน
สถานการณ0เก่ียวกับชีวิตประจําวันและมีความสําคัญตFอ
ผู2เรียน ตัวปCญหาจะเปtนจุดเริ่มต2นของกระบวนการเรียนรู2
และเปtนตัวกระตุ2นให2เกิดการพัฒนาทักษะการแก2ปCญหาด2วย
เหตุผล และการสืบค2นหาข2อมูลเพ่ือเข2าใจกลไกของตัว
ปCญหารวมท้ังวิธีการแก2ปCญหาการเรียนรู2แบบน้ีมุFงเน2นพัฒนา
ผู2เรียนในด2านทักษะและกระบวนการเรียนรู2และพัฒนา
ผู2เรียนให2สามารถเรียนรู2ด2วยตนเอง ซ่ึงผู2เรียนจะได2ฝ�กฝน
การสร2างองค0ความรู2 โดยผFานกระบวนการคิดด2วยการ
แก2ปCญหาอยFางมีความหมายตFอผู2เรียน สอดคล2องกับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีจุดมุFงหมายให2
ผู2เรียนเกิดพัฒนาการท่ีครอบคลุมท้ังความสามารถทาง
สติปCญญาการใช2กระบวนการคิดข้ันสูง และการใช2เหตุผล 
พร2อมท้ังสามารถนําความรู2ความเข2าใจไปใช2แก2ปCญหาใน
ชีวิตประจําวันได2ต2องเข2าใจแท2จริง[1]ซ่ึงการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานน้ีจะนําไปสูFการ
พัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาในการเรียนรู2ท่ี
เหมาะสมและให2เปtนผู2ใฝ�รู2ตลอดชีวิตและเปtนแนวทางในการ
นํารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองไปใช2กับนักศึกษาในสาขา
อ่ืนตFอไป 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหา
เปtนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
2.2 เพ่ือวิเคราะห0ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู2ด2วย
ตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมุFงศึกษากระบวนการเรียนรู2ท่ีเน2นรูปแบบ

การเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานโดยกําหนด
ขอบเขตไว2ดังน้ี 

 
3.1เนื้อหาวิชา 
เน้ือหาวิชาในการสร2างบทเรียนมาจากรายวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัย 
    3.1.1 ประชากรและกลุ.มตัวอย.างท่ีใช�ในการวิจัย 
           3.1.1.1ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเปtนนักศึกษาช้ัน
ป!ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรป!การศึกษา 2559 
จํานวน 60 คน 
           3.1.1.2 กลุFมตัวอยFางในการวิจัยเปtนนักศึกษาช้ันป!
ท่ี 1 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟYา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ป!การศึกษา 2559 จํานวน 60 คน โดยการสุFมอยFางงFาย 
(Simple Random Sampling) ด2วยวิธีการจับสลากจําแนก
เปtนกลุFมทดลอง 30 คนและกลุFมควบคุมจํานวน 30 คน
เน่ืองจากผู2วิจัยต2องการกลุFมตัวอยFางกลุFมเล็กเพ่ือให2ได2ใช2
เครื่องมืออยFางเต็มศักยภาพ 
           3.1.1.3 กลุFมตัวอยFาง ในการทดสอบใช2เครื่องมือ
เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องมือและปรับปรุงเปtนนักศึกษาช้ัน
ป!ท่ี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป!การศึกษา 2558 ท่ีไมFได2เปtน
กลุFมทดลองในการวิจัยจํานวน 60 คนโดยการสุFมอยFางงFาย 
(Simple Random Sampling) ด2วยวิธีการจับสลากแยก
เปtนกลุFมทดลองใช2เครื่องมือครั้งท่ี 1 และ 2 จํานวนครั้งละ 
30 คน 
3.1.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
3.1.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได2แกF
รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการ
สอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
3.1.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได2แกF
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ความ
พร2อมในการเรียนรู2ด2วยตนเอง และความความพึงพอใจใน
รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการ
เรียนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู2วิจัยใช2การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนการทดลองโดย
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แบFงกลุFมตัวอยFางออกเปtน 2 กลุFมคือกลุFมทดลองและกลุFม
ผู2วิจัยได2ดําเนินการวิจัยโดยแบFงออกเปtน
 ระยะท่ี 1 พัฒนารูปแบบการเรียนรู2
ปCญหาเปtนฐานโดยนําทฤษฎี Constructivism 
พัฒนาการทางเชาวน0ปCญญาเปtนพ้ืนฐานในการพัฒนา
 ระยะท่ี 2 ทดลองใช2รูปแบบท่ีพัฒนา
และใช2วิธีสอนแบบบรรยายกับกลุFมควบคุม
 ระยะท่ี 3 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีพัฒนาโดย
การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุFมทดลองและกลุFม
ควบคุม 
 

5. นิยามศัพท�เฉพาะ 
5.1 รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐาน
หมายถึงแบบแผนการเรียนรู2 ท่ีมุFงเน2นให2ผู2เรียนแสวงหา
ความรู2โดยการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเองและโดยกระบวนการ
กลุFมโดยใช2ปCญหาท่ีพัฒนาข้ึนจากสาระวิชาท่ีเรียนเปtน
ตัวกระตุ2นท่ีสําคัญในการแสวงหาความรู2ของผู2เรียน
5.2 วิชาวิศวกรรมความปลอดภัยหมายถึง
ความปลอดภัย ซ่ึงเปtนวิชาหน่ึงในกลุFมวิชาวิชาแกน
วิชาเทคโนโลยีจํานวน 3 หนFวยกิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาจําเปtนต2องเรียน
5.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู2
ปCญหา เปtนฐาน หมาย ถึงการ ใช2 รู ปแบบการ เรี ยนรู2 ท่ี
ผู2 วิ จัยพัฒนาข้ึนผู2เรียนสามารถสร2างองค0ความรู2 โดยผFาน
กระบวนการคิดพัฒนาทักษะการแก2ปCญหาด2วยเหตุผลการ
ทํางานรFวมกันเปtนกลุFมและการสืบค2นข2อมูลตามวัตถุประสงค0
ของรูปแบบโดยประเมินจากผลสมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู2เรียนในกลุFมทดลอง 
 

6. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ในการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียน

ความปลอดภัยท่ีเน2นกระบวนการเรียนรู2
ปCญหาเปtนฐาน เพ่ือให2ผู2เรียนเกิดความเข2าใจในหลักการและ
สามารถนําหลักการท่ีได2เรียนมาประยุกต0ในชีวิตประจําวันได2
จริง ผู2วิจัยได2ศึกษาวิเคราะห0และสังเคราะห0แนวคิดท
และหลักการตFางๆท่ีเก่ียวข2องกับการเรียนการสอนด2าน
เทคโนโลยีในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
เปtนฐานและการประเมินตามสภาพจริงโดยศึกษาจาก
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กลุFมคือกลุFมทดลองและกลุFม ควบคุม วัดกF อนและหลั งการทดลอง
แบFงออกเปtน 3 ระยะได2แกF 

พัฒนารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
Constructivism และทฤษฎี

เปtนพ้ืนฐานในการพัฒนา  
ทดลองใช2รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนกับกลุFมทดลอง

และใช2วิธีสอนแบบบรรยายกับกลุFมควบคุม  
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีพัฒนาโดย

การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุFมทดลองและกลุFม

นเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐาน
หมายถึงแบบแผนการเรียนรู2 ท่ีมุFงเน2นให2ผู2เรียนแสวงหา
ความรู2โดยการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเองและโดยกระบวนการ
กลุFมโดยใช2ปCญหาท่ีพัฒนาข้ึนจากสาระวิชาท่ีเรียนเปtน
ตัวกระตุ2นท่ีสําคัญในการแสวงหาความรู2ของผู2เรียน 

หมายถึงวิชาวิศวกรรม
วิชาหน่ึงในกลุFมวิชาวิชาแกนในกลุFม

 ซ่ึงนักศึกษาในคณะ
จําเปtนต2องเรียน 

ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
ใช2 รู ปแบบการ เรี ยนรู2 ท่ี

วิ จัยพัฒนาข้ึนผู2เรียนสามารถสร2างองค0ความรู2 โดยผFาน
กระบวนการคิดพัฒนาทักษะการแก2ปCญหาด2วยเหตุผลการ
ทํางานรFวมกันเปtนกลุFมและการสืบค2นข2อมูลตามวัตถุประสงค0
ของรูปแบบโดยประเมินจากผลสมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ในการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู2วิชาวิศวกรรม
ท่ีเน2นกระบวนการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
เพ่ือให2ผู2เรียนเกิดความเข2าใจในหลักการและ

สามารถนําหลักการท่ีได2เรียนมาประยุกต0ในชีวิตประจําวันได2
ผู2วิจัยได2ศึกษาวิเคราะห0และสังเคราะห0แนวคิดทฤษฎี

และหลักการตFางๆท่ีเก่ียวข2องกับการเรียนการสอนด2าน
เทคโนโลยีในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยโดยใช2ปCญหา
เปtนฐานและการประเมินตามสภาพจริงโดยศึกษาจาก

เอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข2องนํามากําหนดเปtนกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังแสดงในรูป
ท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอนด2านเทคโนโลยี
และเจตคติทางด2านเทคโนโลยี 
การสอนท่ีเน2นให2ผู2เรียนเปtน
และสรุปผลด2วยตนเอง[2] 

การเรียนรู2ด2วยตนเองเปtนการเรียนรู2ท่ีผู2เรียนริเริ่มการเรียน
กําหนดเปYาหมายการเรียนวางโครงการเรียนวาง
เรียนและประเมินผลการเรียนของตนเองโดยให2อิสระแกF
ผู2เรียนในการจัดการตนเองผู2สอนมีบทบาทในการ
การเรียนและให2ข2อมูลย2อนกลับ
 

การเรยีนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐาน
ความต2องการในการสืบเสาะหาความรู2ท2าทายความคิดและ
ความใฝ�รู2ของผู2เรียนมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
และทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน0ปCญญา
เรียนการสอนมโนทัศน0 (Concept Attainment Model)
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน2นการพัฒนาทัก
กระบวนการ (Process Skills) 
กระบวนการแสวงหาความรู2เปtนกลุFม
Investigation Instruc-tional Model) 
Hamley[5] 

รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานใน
สอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ปริญญาตรีซ่ึงเปtนกระบวนการเรียนรู2ท่ีเริ่มต2นจากโจทย0
ปCญหาหรื อสถานการณ0 โดยการสร2 า งความรู2 จาก
กระบวนการทํางานกลุFมเพ่ือแก2โจทย0ปCญหาท่ีเปtนจุดตั้ง
ต2นของกระบวนการเรียนรู2และเปtนตัวกระตุ2นการพัฒนา
ทักษะการแก2โจทย0ปCญหาด2วยเหตุผลและการสืบค2นหา
ข2อมูลการเรียนรู2แบบน้ีมุFงเน2นพัฒนาผู2เรียนในด2านทักษะ
และกระบวนการเรียนรู2ให2สามารถเรียนรู2ได2ด2วยตนเองซ่ึง
จะได2ฝ�กฝนการสร2างองค0ความรู2โดยผFานกระบวนการคิด
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ควบคุม วัดกF อนและหลั งการทดลอง [8] โดย
เอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข2องนํามากําหนดเปtนกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังแสดงในรูป

เทคโนโลยีคํานึงถึงองค0ความรู2
เทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเน2นให2ผู2เรียนเปtนผู2ลงมือปฏิบัติวิเคราะห0
 

เปtนการเรียนรู2ท่ีผู2เรียนริเริ่มการเรียน
กําหนดเปYาหมายการเรียนวางโครงการเรียนวางแผนการ
เรียนและประเมินผลการเรียนของตนเองโดยให2อิสระแกF
ผู2เรียนในการจัดการตนเองผู2สอนมีบทบาทในการสนับสนุน
การเรียนและให2ข2อมูลย2อนกลับ[3] 

ปCญหาเปtนฐานเปtนการกระตุ2น
ความต2องการในการสืบเสาะหาความรู2ท2าทายความคิดและ
ความใฝ�รู2ของผู2เรียนมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีConstructivism

และทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน0ปCญญา [4] รูปแบบการ
(Concept Attainment Model)

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน2นการพัฒนาทักษะ
(Process Skills) รปูแบบการเรยีนการสอน

กระบวนการแสวงหาความรู2เปtนกลุFม (Group 
tional Model) ตามแนวคิดของ

ตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการ
วิศวกรรมความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีซ่ึงเปtนกระบวนการเรียนรู2ท่ีเริ่มต2นจากโจทย0
ปCญหาหรื อสถานการณ0 โดยการสร2 า งความรู2 จาก
กระบวนการทํางานกลุFมเพ่ือแก2โจทย0ปCญหาท่ีเปtนจุดตั้ง
ต2นของกระบวนการเรียนรู2และเปtนตัวกระตุ2นการพัฒนา
ทักษะการแก2โจทย0ปCญหาด2วยเหตุผลและการสืบค2นหา
อมูลการเรียนรู2แบบน้ีมุFงเน2นพัฒนาผู2เรียนในด2านทักษะ

และกระบวนการเรียนรู2ให2สามารถเรียนรู2ได2ด2วยตนเองซ่ึง
จะได2ฝ�กฝนการสร2างองค0ความรู2โดยผFานกระบวนการคิด
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7. สมมติฐานของการวิจัย 
7.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ของกลุFมทดลองท่ีเรียนด2วยรูปแบบการเรียนรู2
ใช2ปCญหาเปtนฐานแตกตFางกับกลุFมควบคุมท่ีเรียนด2วยวิธี
บรรยายอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ของกลุFมทดลองมีความสัมพันธ0กับความพร2อมในการเรียนรู2
ด2วยตนเอง 
7.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ของกลุFมทดลองมีความสัมพันธ0กับความพึงพอใจตFอรูปแบบ
การเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการสอนวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัย 
 

8. ประโยชน�ท่ีคาดว.าจะได�รับ 
8.1 ได2รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานใน
การเรียนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยในระดับปริญญาตรีท่ี
มีประสิทธิภาพ 
8.2 ได2แนวทางในการนํารูปแบบดังกลFาวไปใช2ในการจัดการ
เรียนรู2สําหรับนักศึกษาในสาขาอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย
8.3 ได2ทราบพฤติกรรมการเรียนรู2ของนักศึกษาท่ีมีตFอ
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
กระบวนการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานโดยการ
สร2างความรู2จากกระบวนการทํางานกลุFม
8 . 4  นัก ศึกษาสามารถ ใช2 รู ปแบบการ เรี ยนรู2 ท่ี เ น2 น
กระบวนการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานไปเปt
 

การประเมินตามสภาพจริงเปtนการประเมินท่ีเน2นกระบวนการ
เรียนรู2และผลงานและให2ผู2เรยีนมสีFวนรFวมในการประเมินท่ี
สะท2อนให2เห็นพฤติกรรมและทักษะท่ีจําเปtนของ

ผลท่ีได2รับผู2เรียน 1. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
ความพึงพอใจตFอรูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเอง
เปtนฐาน 
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กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

วิศวกรรมความปลอดภัย
ของกลุFมทดลองท่ีเรียนด2วยรูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดย
ใช2ปCญหาเปtนฐานแตกตFางกับกลุFมควบคุมท่ีเรียนด2วยวิธี
บรรยายอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วิศวกรรมความปลอดภัย
ของกลุFมทดลองมีความสัมพันธ0กับความพร2อมในการเรียนรู2

วิศวกรรมความปลอดภัย
องกลุFมทดลองมีความสัมพันธ0กับความพึงพอใจตFอรูปแบบ

ตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการสอนวิชา

ตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานใน
ในระดับปริญญาตรีท่ี

ได2แนวทางในการนํารูปแบบดังกลFาวไปใช2ในการจัดการ
ในสาขาอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยตFอไป 

ได2ทราบพฤติกรรมการเรียนรู2ของนักศึกษาท่ีมีตFอ
วิศวกรรมความปลอดภัยท่ีเน2น

ตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานโดยการ
สร2างความรู2จากกระบวนการทํางานกลุFม 

นัก ศึกษาสามารถ ใช2 รู ปแบบการ เรี ยนรู2 ท่ี เ น2 น
ตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานไปเปtน

แนวทางในการศึกษาวิชาอ่ืนและพัฒนาการเรียนรู2ของ
ตนเอง 
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คําแนะนําในการเตรียมต�นฉบับบทความ 
 

“บทความทางวิชาการ” หมายความว�า   บทความท่ีเขียนข้ึนในลักษณะวิเคราะห�  วิจารณ�  หรือเสนอแนวความคิดใหม� ๆ  จาก
พ้ืนฐานทางวิชาการท่ีได(เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือของผู(อ่ืน  หรือเป-นบทความ
ทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเป-นความรู(ท่ัวไปสําหรับประชาชน 

 

“บทความวิจัย” หมายความว�า   บทความท่ีมีลักษณะเป-นเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ  เช�น  มีการ
ตั้งสมมติฐาน  หรือมีการกําหนดป/ญหาท่ีชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะต(องระบุถึงวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน
แน�นอน  มีการค(นคว(าอย�างมีระบบ  มีการรวบรวมข(อมูลพิจารณาวิเคราะห�  ตีความ  และสรุป
ผลการวิจัยท่ีสามารถให(คําตอบบรรลุวัตถุประสงค�  หรือหลักการบางอย�างท่ีจะนําไปสู�ความก(าวหน(าทาง
วิชาการ  หรือการนําวิชาการน้ันมาประยุกต�ใช( 

 

รูปแบบในการพิมพ�บทความ 
บทความ ท่ี เสนอควร จัดพิมพ�ด( วย Microsoft 

Word  (หรือซอฟแวร�อ่ืนท่ีขนาดตัวอักษรกําหนดได(ใกล(เคียง
กัน)  ขนาดกระดาษท่ีจัดพิมพ�จะเป-นขนาด A4  โดยกําหนด
ขอบ (Margins)  ในการตั้งหน(ากระดาษ  (Page Setup)   
ดังน้ี 
-   ระยะบน  (Top Margin)            1”  หรือ  2.54  ซม. 
-   ระยะล�าง (Bottom Margin)      1”  หรือ  2.54  ซม. 
-   ก้ันซ(าย  (Left Margin)              1”  หรือ  2.54  ซม. 
-   ก้ันขวา  (Right Margin)            1”  หรือ  2.54  ซม. 
 การแบ�งส�วน  (Section) ให(แบ�งเป-นสองส�วน     
ส�วนท่ีหน่ึง (เริ่มท่ีหน(าแรก) กําหนดเป-นคอลัมน�เดี่ยว ส�วนท่ี
สอง กําหนดเป-น 2 คอลัมน�  โดยระยะห�างระหว�างคอลัมน�
เป-น 0.26” หรือ 0.7 ซม. 
 ช่ือเรื่อง  ช่ือผู(เขียนและผู(ร�วมงาน  สถานท่ีทํางาน  
และบทคัดย�อจะอยู�ในส�วนท่ีหน่ึง โดยภาษาไทยจะอยู�ในหน(า
แรก และภาษาอังกฤษจะอยู� ในหน(าท่ีสอง ส�วนอ่ืน ๆ ท่ี
เหลือของบทความจะอยู�ในส�วนท่ีสอง  ซ่ึงส�วนท่ีสองจะต(องมี
ความยาวไม�น(อยกว�า 5 หน(า 
 

ขนาดตัวอักษร 
 รูปแบบของตัวอักษรให(ใช(  TH SarabunPSK  
สําหรับบทความท่ีมีภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ และให(ใช(
รูปแบบตัวอักษร   Times New Roman   สําหรับบทความ
ซ่ึงเป-นภาษาอังกฤษล(วน  ขนาดของแบบตัวอักษรแบบ TH 
SarabunPSK กําหนดดังน้ี  (หากเป-นรูปแบบ Times New 
Roman  ให(ใช(ขนาดของตัวอักษรท่ีมีความสูงเท�ากัน) 
- ช่ือเรื่องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ขนาด  26  ตัวหนา 
- ช่ือผู(เขียนและผู(ร�วมงาน 

ขนาด  14  ตัวปกติ 
- สถานท่ีทํางาน 

ขนาด  12  ตัวปกติ 
- คําว�า “บทคัดย�อ” 

ขนาด  16  ตัวหนา 
- ส�วนของเนื้อความในบทคัดย�อและส�วนของเนื้อความทั้งหมด 

ขนาด  14  ตัวปกติ 
 

- คําว�า “Abstract” 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- ส�วนของเน้ือความใน Abstract 
ให(ใช( TH SarabunPSK  ขนาด  16  ตัวปกติ 

- หัวข(อและหมายเลขประจําหัวข(อ 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- หัวข(อย�อยและหมายเลขประจําหัวข(อย�อย 
ขนาด  14  ตัวหนา 

- คําว�า “กิตติกรรมประกาศ”  หรือ  “Acknowledgement” 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- คําว�า  “เอกสารอ(างอิง”  หรือ  “Reference” 
ขนาด  16  ตัวหนา 

 

การพิมพ�บทความ 
 ให(ใช(ระยะห�างบรรทัดปกติ  (Single space)  เมื่อ
ข้ึนหัวข(อใหม�ให(เว(น 1 บรรทัด  ในกรณีเมื่อเอกสารจัดพิมพ�
ด(วย Times New Roman  ท้ังหมด  ให(ใช(ระยะห�างบรรทัด 
เป-นหน่ึงบรรทัด (Single space)  หรือ  หน่ึงบรรทัดครึ่ง 
ชื่อบทความ  ชื่อผู�เขียน  และสถานท่ีทํางาน 
 ให(จัดพิมพ�ข(อความชิดด(านซ(าย 
บทคัดยGอและเนื้อเร่ือง 
 ให(จัดพิมพ�แบบเต็มแนว หรือกระจายแบบไทย 
คําสําคัญ (Keywords) 
 ให(ใส�คําสําคัญ 3 – 5 คํา ซ่ึงเก่ียวข(องกับบทความท่ี
นําเสนอ โดยให(จัดพิมพ�ใต(บทคัดย�อ 
หัวข�อและหมายเลขหัวข�อ 
 ให(จัดพิมพ�แบบชิดซ(าย 
สมการ หรือ พจน�ทางคณิตศาสตร�ท่ีซับซ�อน 
 ควรเขียนโดยใช( Equation Editor (รวมอยู�ใน 
Microsoft Word แล(ว)  โดยจัดแยกบรรทัด  และมีเลขกํากับ
สมการซ่ึงอยู�ในวงเล็บเล็ก 
 

การสGงบทความ 
 บทความท่ีจะส�งเปiดรับท้ังจากบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการส�งบทความต(องส�งผ�านทาง
อีเมล itech@lawasri.tru.ac.th ในรูปแบบไฟล� Microsoft 
Word และ PDF 




