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การลดของเสียจากกระบวนการผลิตไสกรอกโดยการประยุกตใช
แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ติรัสกร เขมาสิทธิ1์ และ รณินทร0 กิจกล2า2
1

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าพระนครเหนือ
ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค2าคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าพระนครเหนือ

2

บทคัดย.อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตไส2กรอกของบริษัทกรณีศึกษา ด2วยการประยุกต0ใช2
ขั้นตอน DMAIC แนวทางการดําเนินงานจัดทําวิจัยเริ่มจากการวัดและกําหนดปCญหาซึ่งพบวFาของเสียที่เกิดขึ้นกับไส2กรอกไมFได2
ขนาด คือปCญหาของเสียหลักที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไส2กรอกซึ่งมีปริมาณของเสียเกิดขึ้น 4,219 Kg. ตFอเดือน ซึ่งปCจจัยที่
ทําให2เกิดของเสียหลังจากผFานขั้นตอนการวิเคราะห0ด2วยแผนภูมิเหตุและผล พบวFาที่จัดเก็บอุปกรณ0พวก Tube ไมFเหมาะสม
พนักงานขาดความรู2ในจุดเสี่ยงที่กFอให2เกิดของเสียและขาดทักษะในการปรับแตFงป!กผีเสื้อ วัตถุดิบพวก Casing หักในการ
เคลื่อนย2าย และวิธีการมัดหัว-ท2ายของไส2กรอกกับการเลือกใช2 Chuck ไมFเหมาะสม คือต2นเหตุของปCญหา จากนั้นทําการ
ปรับปรุงที่จัดเก็บอุปกรณ0และวิธีการทํางานแบบใหมFแล2วนําไปทดลองกFอนปฏิบัติงานจริง สุดท2ายคือการจัดทํามาตรการ
ควบคุมและปYองกันปCญหาผลหลังการปรับปรุงพบวFาคFาเฉลี่ยของปริมาณไส2กรอกไมFได2ขนาดลดลงจากเดิม 4,219 Kg. ตFอเดือน
เหลือ 2,169 Kg. ตFอเดือน โดยสามารถลดระดับการเกิดของเสียลง 48.5% ตFอเดือน

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมอาหาร, ของเสีย
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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

Keywords: Food Industry
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1. บทนํา

2. ปรัชญาที่ทําให2สามารถทํางานได2ด2วยความฉลาดมาก
ขึ้นซึ่งจะหมายความวFาสามารถลดข2อผิดพลาดให2น2อยลงใน
ทุกๆด2านจากการผลิตสินค2าเพื่อตอบสนองยอดการสั่งซื้อเรา
จะสามารถค2นพบและลดแหลFงที่มาของความแปรปรวนใน
กระบวนการซึ่ ง ทํ า ให2 ร ะดั บ ซิ ก มF า สู ง ขึ้ น อั น หมายถึ ง การ
ปรั บ ปรุ ง ของความสามารถของกระบวนการ(Process
Capability) โดยมีผลให2ข2อผิดพลาดหรือของเสียไมFเกิดขึ้น
3. เครื่องมือวัดทางสถิติซึ่งแสดงให2เห็นวFาผลิตภัณฑ0การ
บริการหรือกระบวนการมีคุณภาพเปtนอยFางไรวิธีการของซิกซ0
ซิกมFาจะทําให2เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ0การบริการ
(Service Product)
ขั้นตอนการดําเนินงานตามวิธีการซิกซ0ซิกมFา
1. การกําหนดปCญหาที่เกิดขึ้น (Define Phase) ขั้นตอน
นี้จะศึกษาความต2องการของลูกค2าและนําความต2องการของ
ลู ก ค2 า ที่ เ ปt น ปC ญ หามาจั ด ระดั บ ความสํ า คั ญ และเลื อ กมา
ดําเนินการแก2ไขปรับปรุง
2. การวัดเพื่อกําหนดหาสาเหตุของปCญหา (Measure
Phase) ในขั้นตอนนี้จะทําการกําหนดแนวทางในการวัด
ประสิทธิภาพของกระบวนการทําการศึกษากระบวนการโดย
ละเอียดกําหนดปCจจัยที่ไ ด2รับจากกระบวนการหรือตัวแปร
ตอบสนองกระบวนการ
3. การวิเคราะห0สาเหตุของปCญหา (Analysis Phase)
ขั้นตอนนี้จะนําปCจจัยที่มีความสําคัญของกระบวนการมาทํา
การวิเคราะห0ผFานวิธีการทางสถิติเชิงอนุมานเพื่อดูวFาปCจจัย
ตF า งๆเหลF า นี้ มี นั ย สํ า คั ญ กั บ ปC ญ หาซึ่ ง จะนํ า ไปดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงในขั้นตอนตFอไป
4. การปรับปรุงแก2ไขกระบวนการ (Improve Phase)
ขั้ น ตอนนี้ เ ปt น การออกแบบและทํ า การทดลองเพื่ อ หา
ความสัมพันธ0ที่แท2จริงระหวFางปCจจัยนําเข2ากับปCจจัยที่มีผล
อยFางมีนัยสําคัญตFอปCจจัยนําเข2านั้นๆและหาคFาที่เหมาะสม
ที่สุดของแตFละปCจจัยที่จะทําให2ระดับปCจจัยนําเข2าที่ดีที่สุด
5. การควบคุมตัวแปรตFางๆ (Control Phase) ขั้นตอนนี้
เปt นการออกแบบวิ ธีก ารควบคุม ปC จจั ย ตFา ง ๆ และทํ าการ
ปรับปรุงตFอตFอเนื่อง
ในขณะเดียวกันได2มีการค2นคว2าผลงานวิจัยที่ใกล2เคียงกับ
ปCญหาที่ทําการศึกษาพบวFา Samsung [3] ได2ทําการศึกษา
โดยสร2างทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ0ซึ่งอาศัยแนวทาง

การแขFงขันของอุตสาหกรรมในปCจจุบันได2ทวีความรุนแรง
มากขึ้นไมFวFาจะเปtนการแขFงขันภายในประเทศหรือการแขFงขัน
กับตFางประเทศซึ่งการดําเนินธุรกิจจะต2องมุFงเน2นการบริหาร
จั ด การไปในด2 า นการบริ ห ารจั ดการทางด2 า นการผลิ ตการ
ควบคุมคุณภาพเปtนหลักเพื่อกFอให2เกิดต2นทุนที่ต่ําที่สุดและทํา
ให2 เกิ ดกํ าไรที่ สู งสุ ดแตF โดยทั่ วไปแล2 วหลั ก การบริ หารของ
ผู2 บ ริ ห ารมั ก จะเน2 น การทํ า อยF า งไรให2 ส ามารถบริ ห าร
งบประมาณที่มีอยูFเปtนไปอยFางเพียงพอและเหมาะสมซึ่งทําให2
มองข2 ามในด2 านคF าใช2 จF ายของการจั ดการด2 านการปรั บปรุ ง
คุณภาพและการลดปริมาณของเสี ยที่แฝงอยูFในองค0กรและ
ละเลยในการที่จะนํามาวิเคราะห0แก2ไข
บริ ษัท กรณีศึ กษาเปtน บริ ษัท ที่ดํ าเนิน ธุร กิจ ในการผลิ ต
อาหารสําเร็จรูปประเภทไส2กรอก ซึ่งพบปCญหาไส2กรอกไมFได2
ขนาดตามมาตรฐานเปtนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ไส2กรอก มีปริมาณของเสียเกิดขึ้นเฉลี่ย 4,219 Kg. ตFอเดือน
ดังนั้น ผู2วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาวิธีดําเนินการแก2ไข
ปCญหาของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไส2กรอกที่ไมFได2ตาม
มาตรฐานในบริษัทกรณีศึกษา

2. วัตถุประสงค
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิ ต ไส2 ก รอกของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา ด2 ว ยการประยุ ก ต0 ใ ช2
ขั้นตอน DMAIC

3.ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
Park [1] กลFาวถึงจุดกําเนิดของวิธีการซิกซ0 ซิกมFา เริ่มขึ้น
เมื่อบริษัทโมโตโรลFาได2พัฒนาและสร2างโครงการเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของสินค2าโดย ไมเคิล แฮรี่ และบ็อบ แกลวิน ในชFวง
ป! ค.ศ.1980 บริษัทโมโตโรลFาซึ่งอาศัยแนวคิดของการอธิบาย
กระบวนการด2วยการศึกษาความแปรปรวนของศาสตราจารย0
W. Edwards Deming บิดาแหFงการพัฒนาคุณภาพ
ความหมายของซิ กซ0 ซิก มFา Does [2] ได2 กลF าวถึ ง
ความหมายของซิกซ0ซิกมFาไว2 3 ความหมายดังนี้ คือ
1. กลยุทธ0ทางธุรกิจซึ่งทําให2เกิดการได2เปรียบทางการ
แขFงขัน
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ซิกซ0ซิกมFาหรืออาจจะเรียกวFา R&D Six Sigma โดยทีมงาน
ได2 ทํ า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ0 น าฬิ ก าผลที่ ไ ด2 คื อ สามารถลด
ต2นทุนสินค2า $0.2 ตFอเรือนและสร2างกําไร $0.25 ล2านตFอป!
LG Electronics [4] ได2ทําการปรับปรุงการผลิตชิ้นสFวนเตา
ไมโครเวฟโดยอาศัยหลักการซิกซ0ซิกมFาซึ่งสามารถลดระดับ
ปCญหาอยูFที่ 750 DPMO และอุษณีย0 [5] ทําการศึกษาการ
ควบคุมคุณภาพโดยใช2แนวทางของซิกซ0ซิกมFาเพื่อลดของเสีย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกระป‰องอันเนื่องจากข2อบกพรF
องตFางๆระบบการดําเนินการคุณภาพตามแนวทางของซิกซ0
ซิกมFาจากการศึกษาพบวFาในระยะเวลา 4 เดือนสัดสFวนของ
เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกระป‰องลดลงจาก 4,400
DPM เปtน 2,849 DPM

4. วิธีการดําเนินงาน
ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งานสามารถแบF ง ออกได2 เ ปt น 8
ขั้ น ตอน ตามแนวทางของซิ ก ซ0 ซิ ก มF า ซึ่ ง ประกอบไปด2 ว ย
ขั้นตอนตFอไปนี้
1. การศึกษาข2อมูลทั่วไปของบริษทั กรณีศึกษา
2. การกําหนดปCญหาที่จะทําการการศึกษา (Define
Phase)
3. การวัดเพื่อกําหนดหาสาเหตุของปCญหา (Measure
Phase)
4. การวิเคราะห0สาเหตุของปCญหา (Analysis Phase)
5. การปรับปรุงแก2ไขกระบวนการ (Improve Phase)
6. การควบคุมตัวแปรตFางๆหลังการแก2ไข (Control
Phase)
7. สรุปผลการปรับปรุงแก2ไขและข2อเสนอแนะ
8. จัดทํารายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ0

รูปที่ 1 กระบวนการดําเนินงานวิจัย

5. ผลการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการกําหนดปWญหา (Define Phase)
จากการศึก ษาสภาพปCญ หาที่เ กิด ขึ้น ในกระบวนการ
ผลิตไส2กรอกชFวงเดือน ก.ค.-ต.ค. ป! 2558 พบคFาเฉลี่ยการ
เกิดไส2กรอกไมFได2ขนาดตามมาตรฐานเทFากับ 4,219 Kg. ตFอ
เดือนและตั้งเปYาหมายในการลดปริมาณของเสียในการศึกษา
ครั้งนี้ให2ลดลงอยูFที่ 2,953 Kg. ตFอเดือน ดังแสดงในรูปที่ 2

โดยขั้นตอนการดําเนินการดังกลFาวมีรายละเอียดดังแสดงใน
รูปที่ 1
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รูปที่ 2 ปริมาณของเสียและเปYาหมายในการดําเนินงาน

รูปที่ 4 ปริมาณของเสียตั้งแตFเดือน ก.ค-ต.ค
ก
2558

5.2 ขั้นตอนการวัด (Measurement Phase)
5.2.1 แผนผังกระบวนการผลิตไส2กรอกทําให2สามารถ
เข2าใจถึงขั้นตอนตFางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตไส2กรอกอยFาง
ละเอียดเพื่อชFวยในการเปtนแนวทางวิเคราะห0หาสาเหตุใน
ขั้ น ตอนของการวิ เ คราะห0 ซึ่ ง แผนผั ง กระบวนการใน
การศึกษาในครั้งนี้มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 5 สัดสFวนของเสียตั้งแตFเดือน ก.ค-ต.ค
ก
2558
จากกระบวนการผลิตไส2กรอก พบวFาไส2กรอกไมFได2
ขนาดเปt น ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด ในกระบวนการผลิ ต
ไส2กรอก ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 3 แผงผังกระบวนการผลิตไส2กรอก
5.2.2 ศึกษาข2อมูลของเสียจากการบันทึกข2อมูลตั้งแตF
เดือน ก.ค-ต.ค 2558 พบวFามีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นกับไส2
กรอกไมFได2ขนาดหลังจากผFานกระบวนการผลิตไส2กรอกไป
แล2วสูงที่สุดคือ 4,219 Kg. ดังแสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5

รูปที่ 6 ลักษณะของเสียที่เรียกวFา ไส2กรอกไมFได2ขนาด
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5.3 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis
Analysis Phase)
ในการวิเคราะห0ปCญหาถึงสาเหตุที่ทําให2เกิดของเสีย
นั้น ผู2วิจัยได2ใช2แผนภูมิเหตุและผล (Cause
Cause and Effect
Diagram) รู ป ที่ 7 เปt น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห0 โดยได2
ข2อมูลมาจากการระดมความคิด (Brainstorm)
Brainstorm) และจดบันทึก
จากการศึกษาจากการทํางานโดยตรงให2ทราบถึงสาเหตุตFาง
ๆ ที่ทําให2ไส2กรอกไมFไ ด2ขนาด ซึ่งพบวFามีสาเหตุมาจากเหตุ
ตFาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 7

ปCญหาที่เกิดจากวัตถุดิบ Casing ที่หักกFอนทําการใช2ขึ้น
รูปไส2กรอกเปtนสาเหตุของการเกิดปCญหาไส2กรอกไมFได2ขนาด
ขึ้นในกระบวนการผลิต
5.4 ขั้นตอนการปรับปรุง (Improvement
Improvement Phase)
การปรั บ ปรุ ง แก2 ไ ขจากสาเหตุ ค น แก2 ไ ขปC ญ หาด2 า น
พนักงานไมFทราบจุดเสี่ยงที่กFอให2เกิดของเสีย การจั
การ ดอบรม
พนักงานในเรื่องจุดเสี่ยงหรือสาเหตุที่สFงผลให2ไส2กรอกไมFได2
ขนาด และให2หัวหน2างาน OJT พนักงานในเรื่องจุดเสี่ยงและ
สาเหตุที่สFงผลให2ไส2กรอกไมFได2ขนาดในแตF
ขนาดในแตFละเดือน เพื่อเปtน
การทบทวนความรู2ความเข2าใจของพนักงานเวลาปฏิบัติงาน
สFวนปCญหาพนักงานปรับแตFงป!กผีเสื้อไมFเหมาะสมนั้นได2มีการ
จัดทําลวดที่มีขนาด Ø4.0 มิลลิเมตร ขึ้นมา เพื่อใช2ในการตั้ง
ระยะป!กผีเสื้อ ซึ่งเปtนระยะหFางที่เหมาะสมในการปรับแตFง
จะทําให2ขึ้นรูปไส2
ปไส2กรอกได2ไมFแตก และมีขนาดคงที่สม่ําเสมอ
การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุเครื่องจักร ผู2วิจัยได2ทําการ
ออกแบบและจัดทําที่เก็บอุปกรณ0ใหมFขึ้นมา โดยให2มีความ
เหมาะสมในการจัดเก็บอุปกรณ0 Tube ไมFให2เกิดการชน/
กระแทกจนทําให2อุปกรณ0 Tube เกิดการคดงอขึ้น
การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุวิธีการ กําหนดการมัดหัวท2ายไส2กรอกใหมFโดยให2ทําการมัดแบบรีดไมFแนFน เพื่อปYองกัน
การคลายตัวของไส2กรอกขณะที่ทําการอบให2สุก และจัดทํา
มาตรฐานการใช2 Chuck ใหมFให2มีความเหมาะสมกับไส2กรอก
แตFละชนิด
การปรับปรุงแก2ไขจากสาเหตุวัตถุดิบ ได2มีการกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย2าย Casing มาเพื่อใช2ในการขึ้นรูป
โดยไมFทําให2 Casing เกิดการหักขึ้น และให2หัวหน2างาน OJT
พนักงานในเรื่องการเคลื่อนย2าย Casing ในแตFละเดือน เพื่อ
เปt น การทบทวนความรู2 ค วามเข2 า ใจของพนั ก งานเวลา
ปฏิบัติงาน

รูปที่ 7 แผนผังเหตุและผลของไส2กรอกไมFได2ขนาด
สาเหตุมาจากคน พนักงานไมFทราบจุดเสี่ยงที่กFอให2เกิด
ของเสียและการปรับแตFงป!กผีเสื้อไมFเหมาะสมเปtนสาเหตุที่
สําคัญตFอการผลิต พนักงานแตFละคนที่มีความชํานาญและ
ประสบการณ0การปรับแตFงป!กผีเสื้อที่แตกตFางกันทําให2เกิดไส2
กรอกที่ ไ มF ได2
ไ ด2 ข นาด เนื่ อ งจากการปรั บ แตF ง ป! ก ผี เ สื้ อ ที่ ไ มF
เหมาะสม สFงผลให2ไส2กรอกไมFได2ขนาดขณะขึ้นรูปไส2กรอก จึง
ทําให2ควบคุมคุณภาพไส2กรอกได2ไมFเทFากัน
ปCญหาเกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ0พวก Tube ของ
เครื่องขึ้นรูปไส2กรอกเปtนปCญหาหลัก เนื่องจาก Tube เกิด
การคดงอทําให2เกิดการแตกขาดของไส2
กขาดของไส2กรอกในขณะที่ขึ้นรูป
สFงผลให2ขนาดของไส2กรอกได2ไมFคงที่
ปCญหาที่เกิดจากวิธีการ ไส2กรอกที่ไ มFไ ด2ขนาดสาเหตุ
เกิดจากการมัดหัว-ท2ท2ายไส2กรอกขณะขึ้นรูป สFงผลให2ไส2กรอก
เกิดการคลายตัวตรงบริเวณรอบเกลียวของแตFละชิ้นไส2กรอก
ในขณะที่ทําการอบให2สุก ทําให2ไส2กรอกไมFได2ขนาด และการ
ตั้งมาตรฐานการใช2 Chuck ที่ไมFเหมาะสมของแตFละชนิดของ
ไส2กรอก สFงผลให2ควบคุมคุณภาพได2ไมFเทFากัน

5.5 ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase)
5.5.1 เพิ่มขั้นตอนการการตรวจสอบระยะหFางของป!ก
ผีเสื้อและอุปกรณ0 Tube กFอนทํา การปฏิ บัติงานทุกครั้ ง
เพื่อให2แนFใจวFาป!กผีเสื้อและอุปกรณ0 Tube อยูFในสภาพ
พร2อมใช2งานด2วยเอกสารการตรวจสอบประจําวัน (Daily
Check)
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5.5.2 ฝ•กอบรมการมัดหัว-ท2ท2ายไส2กรอก การปรั
ก บตั้ง
ระยะป!กผีเสื้อ และมาตรฐานการเลือกใช2 Chuck ในการขึ้น
รู ป ไส2 ก รอกแบบใหมF ด2 ว ยเอกสารขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อให2พนักงานที่ทํางานในขั้นตอนการขึ้นรูปไส2กรอกทราบ
และเข2าใจขั้นตอนการทํางานกFอนลงมือปฏิบัติจริง
5.5.3 เพิ่มเอกสารคูFมือการเลือกใช2 Chuck สําหรับ
หน2น2างานเพื่อให2หนักงานทําการตรวจสอบขนาดของ Chuck
ให2ถูกต2องกFอนนําไปใช2งาน
รูปที่ 9 เปรียบเทียบไส2กรอกไมFได2ขนาดกFอนและหลัง
ปรับปรุง

6. สรุปผลการทดลอง

7. เอกสารอางอิง

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห0ถึงลักษณะและสาเหตุที่ทําให2เกิด
ของเสีย โดยมุFงหวังที่จะทําการลดจํานวนไส2กรอกไมFได2ขนาด
ให2น2อยลงตามเปYาที่ทางบริษัทวางไว2 คือ 30 เปอร0เซ็นต0 เมื่อ
ดํ า เนิ น การแก2 ไ ขปC ญ หาแล2 ว ได2 นํ า ผลการแก2 ไ ขปC ญ หามา
เปรียบเทียบระหวFางข2อมูลกFอนการปรับปรุงและข2อมูลหลัง
การปรับปรุงแล2ว พบวFา กFอนการปรับปรุงนั้นของเสียเฉลี่ย
ตFอเดือนเทFากับ 4,219 กก.และหลั
และหลังจากการปรับปรุงแล2ว
ของเสียเฉลี่ยตFอเดือนลดลงเหลือ 2,169 กก.ซึ่งคิดเปtนอัตรา
การลดลงของของเสียจากไส2กรอกไมFได2ขนาดเทFากับ 48.5%
ตFอเดือนดังแสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9
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Engineering vol. 15, pp. 177182, 2002.
[3] Samsung SDI, Six Sigma Case Studies for Quality
Innovation,, Korea : Samsung SDI reports, 2000.
[4] LG Electronics, “Six Sigma Case Studies for
Quality Improvement,” prepared for the
National Quality Prize of Six Sigma for 2000,
Korea : LG Electronics/Digital Appliance
Company, 2000.
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DMAIC. กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ฮิ ต าชิ โ กลบอลสตอเรจ
เทคโนโลยี(ประเทศไทย)”, วิทยานิพนธ0อุตสาหกรรมศา
สตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรม
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล2าพระนครเหนือ ,
2553.

รูปที่ 8 ข2อมูลไส2กรอกไมFได2ขนาด กFอนและหลังการปรับปรุง
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การลดของเสียในกระบวนการฉีดชิน้ ส.วนพลาสติก
จรีภรณ0 แก2วโสนด1 และ รณินทร0 กิจกล2า2
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บทคัดย.อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อศึกษากระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติก วิเคราะห0สาเหตุ หาแนวทางและปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย ในชิ้นงานรุFน KNOB A LED เกี่ยวกับปCญหารอยประกายเงิน (Silver) โดยศึกษาและเก็บ
รวบรวมข2อมูลของเสียในกระบวนการผลิต เลือกหัวข2อของเสียด2วยแผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) และวิเคราะห0สาเหตุ
ด2วยแผนภูมิก2างปลา (Fishbone Diagram) และมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสียดังนี้ 1) เปลี่ยนขนาดถังบรรจุเม็ด
พลาสติก (Hopper) ให2มีขนาดเล็กลงเปtนแบบถังบรรจุเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Hopper) 2) ปรับอุณหภูมิในการฉีดใหมF
โดยการลดอุณหภูมิบาร0เรลของกระบอกฉีด (Barrel) ลง และเพิ่มความดันต2านทานการหมุนถอยหลังกลับของสกรู (Back
Pressure) และ 3) เพิ่มขนาดสFวนปลายที่ดักเศษพลาสติก (Cold Slug) ของแมFพิมพ0จากขนาด 4x5.00 mm. ให2มีขนาด
6x10.00 mm. ผลจากการปรับปรุงพบวFาชิ้นงานรุFน KNOB A LED กFอนการปรับปรุงมีของเสียเปtนจํานวน 1,237 ชิ้น คิดเปtน
4.79% หลังการปรับปรุงมีจํานวนของเสียเปtนจํานวน 59 ชิ้น คิดเปtน 0.26%

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

จุดดํา(Black Dot) มีจํานวนของเสียรวมทั้งสิ้น 10,306 ชิ้น
จํานวนของเสียคิดเปtน 0.02% และปCญหาที่ 3 คือ รอยยุบ
(Sink) มีจํานวนของเสียรวมทั้งสิ้น 5,940 ชิ้น จํานวนของ
เสียคิดเปtน 0.01% ดังแสดงในรูปที่ 1

1.1 ความเปcนมาและความสําคัญของปWญหา
ในสภาวการณ0 ปCจ จุ บัน โลกมีก ารเปลี่ ย นแปลงอยF า ง
รวดเร็ ว ทั้ ง ทางด2 า นเทคโนโลยี แ ละสภาพเศรษฐกิ จ ทั้ งใน
ประเทศและตFางประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีการแขFงขันกัน
อยF า งรุ น แรงทั้ งในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพและราคาของสิ น ค2 า
สF ง ผลให2 บ ริ ษั ท หรื อ องค0 ก รจะต2 อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ0ตFาง ๆ ในการดําเนินงานเพื่อให2ธุรกิจ
สามารถแขFงขันกับคูFแขFงขันได2 ปCจจัยสําคัญที่มีผลตFอความ
พึงพอใจของลูกค2านั้นขึ้นอยูFกับคุณภาพ ราคา และการสFง
มอบสิ น ค2 า ซึ่ ง เปt น ผลมาจากความสามารถของกระบวน
การผลิต
ข2 อ มู ล รายงานการผลิ ต จากฝ“ า ยผลิ ต ของบริ ษั ท
กรณีศึกษาตั้งแตFเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนกันยายน
2558 ในกระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติกมีจํานวนการผลิต
รวมทั้งสิ้น 41,995,351 ชิ้น มีจํานวนของเสียรวมทั้งสิ้น
78,726 ชิ้น จํานวนของเสียคิดเปtน 0.19% ตFอเดือน (1,875
PPM) ซึ่งฝ“ายผลิต (PD) มีเปYาหมายคือจํานวนของเสียใน
กระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติกต2องน2อยกวFา 0.10% ตFอ
เดือน (1,000 PPM) พบวFามีจํานวนของเสียเกินเปYาหมายคิด
เปtน 0.09% (875 PPM) ดังแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 1 จํานวนของเสียในกระบวนการผลิต
ความสําคัญและปCญหาข2างต2น ผู2วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษากระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาบริษัท คาเซ
(ไทยแลนด0 ) จํ า กั ด เพื่ อ หาแนวทางในการลดของเสี ย ใน
กระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติก โดยการใช2เครื่องมือ 7 QC
Tools เข2ามาใช2ในการวิเคราะห0หาสาเหตุ และหาแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง การทํ า งานในการลดจํ า นวนของเสี ย ใน
กระบวนการผลิต

ตารางที่ 1 รายละเอียดการผลิตชิ้นงาน

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการฉี ด ชิ้ น สF ว นพลาสติ ก
วิเคราะห0สาเหตุ หาแนวทางและปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อลดของเสีย
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการปรับปรุงตามแนวทางใน
การลดของเสียในกระบวนการผลิต
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ทําการศึกษาข2อมูลกระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติกของ
บริ ษั ทกรณีศึ ก ษาบริ ษัท คาเซ (ไทยแลนด0 ) จํ า กัด โดยนํ า
หลักการวิเคราะห0ปCญหาของการเกิดของเสีย ด2วยเครื่องมือ
7 QC Tools เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการลดของเสีย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของชิ้นงานรุFน KNOB A LED
ซึ่งเปtนชิ้นสFวนพลาสติกที่ใช2นําไปประกอบเปtนปุ“มสวิทซ0กด

จากรายงานการสรุ ป ปC ญ หาของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติกนั้นพบวFาจํานวนของเสียที่
เกิดขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรกนั้นเกิดมาจากปCญหาดังนี้
ปCญหาที่ 1 คือ รอยประกายเงิน (Silver) มีจํานวนของเสีย
รวมทั้งสิ้น 34,952 ชิ้น จํานวนของเสียคิดเปtน 0.08% ของ
จํานวนการผลิตทั้งหมด (41,995,351 ชิ้น) ปCญหาที่ 2 คือ
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กระจกไฟฟY า ในรถยนต0 โดยทํ า การศึ ก ษาระหวF า งเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เปtน
ระยะเวลา 3 เดือน
1.4 ประโยชนที่คาดว.าจะไดรับ
1.4.1 ทําให2ทราบกระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติก และ
แนวทางในการลดของเสียในกระบวนการผลิต
1.4.2 ทําให2ทราบผลการปรับปรุง ตามแนวทางในการ
ลดของเสียในกระบวนการผลิตที่นําไปปรับปรุง
1.4.3 ทํา ให2 สามารถลดของเสี ยในการผลิต ลดต2น ทุ น
และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

เกี่ยวข2อง เมื่อเราต2องการเลือกปCญหาก็ต2องมีการระดมสมอง
และชF ว ยกั น คิ ด เสนอแนวความคิ ด ออกมาเมื่ อ เลื อ ก
แก2ปCญหาจากแผนภูมิพาเรโตแล2วก็นําปCญหานั้นมาแจกแจง
หาสาเหตุของปCญหาเปtน 4 ประการ ได2แกF คน (Man)
เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ
(Method)

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู2วิจัยได2ทําการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา
บริษัทคาเซ (ไทยแลนด0) จํากัด โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
3.1 สํารวจขอมูลขั้นตน
ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงาน เครื่องจักร กระบวนการ
ผลิต โดยเริ่มตั้งแตFขั้นตอนการรับวัตถุดิบจนกระทั่งขั้นตอน
การสF งมอบ และข2อ มูล ขั้น ต2น เกี่ ยวกับ การเกิด ของเสีย ใน
กระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติก

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผู2วิจัยได2ทําการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข2องมา
ประกอบดังนี้
การเพิ่มผลผลิต คือ กิจกรรมและความพยายามที่ทําให2
เกิดการเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลผลิต การเพิ่ม
ผลผลิตจึงไมFจําเปtนต2องเพิ่มปริมาณการผลิต แตFเปtนการลด
ต2นทุน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
ของเสี ย คื อ ของที่ มี คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ สมบั ติ ไ มF ค รบ
สมบู ร ณ0 ต ามความต2 อ งการของลู ก ค2 า หรื อ สิ่ ง ของที่ มี
คุณสมบัติไ มFครบถ2วนตามที่ไ ด2 กําหนดไว2 ผลิต ภัณฑ0 ที่ออก
มาแล2วเปtนของเสียเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุ
หลักการ 7 QC Tools โดยผู2วิจัยได2นําเครื่องมือมาใช2ใน
การวิเคราะห0 3 ประเภท ดังนี้
กราฟ (Graph) แผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขผลการ
วิเคราะห0ทางสถิติที่สามารถทําให2งFายตFอการทําความเข2าใจ
โดยอาศัยการพิจารณาด2วยตาเปลFาได2
แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) แผนภาพที่ใช2
จําแนกประเภทของข2อมูล (Data Stratification) รวมถึง
การวิเคราะห0ความมีเสถียรภาพของข2อมูลที่มีการจําแนก
ประเภทและมีการสะสมตามเวลา ซึ่งในการนําหลักการของ
พาเรโตไปใช2ก็ เพื่อเรียงลําดับ ความสําคั ญของปCญหาและ
เลือกหาวิธีแก2ปCญหาในลําดับตFอไป
ผังก2างปลา หรือ ผังแสดงเหตุและผล (Cause and
Effect Diagram หรือ Fish - Bone หรือ Leaf Diagram)
แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ0อยFางมีระบบระหวFางผลที่
แนFนอนประการหนึ่ง (อาการของปCญหา) และสาเหตุที่

3.2 การวิเคราะหปWญหาของเสีย
ทําการวิเคราะห0ปริมาณการเกิดของเสีย ด2วยเครื่องมือ
พาเรโต หาสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการฉีดชิ้นสFวน
พลาสติก ทําการศึกษาวFามีชิ้นงานใดบ2างที่มีของเสียที่เกิด
จากปCญหารอยประกายเงิน (Silver) เปtนจํานวนเปอร0เซ็นต0
ที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งได2แกF อันดับแรกคือชิ้นงานรุFน
KNOB A LED มีจํานวนของเสียคิดเปtน 4.31% อันดับสอง
คือชิ้นงานรุFน KNOB AUTO T6 มีจํานวนของเสียคิดเปtน
3.11% และอันดับสามคือชิ้นงานรุFน KNOB M J97 มี
จํานวนของเสียคิดเปtน 1.53% ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 จํานวนการผลิตและจํานวนของเสียในปCญหารอย
ประกายเงิน (Silver)
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3.3 การวิเคราะหสาเหตุของปWญหา
หลังจากทราบถึงปCญหาของการเกิดของเสีย ผู2วิจัยนํา
ข2อมู ลที่ไ ด2มาวิเคราะห0หาสาเหตุร ากเหง2า ของปCญหารอย
ประกายเงิน (Silver) ของชิ้นงานรุFน KNOB A LED ด2วยการ
ระดมความคิดกับหนFวยงานที่เกี่ยวข2อง โดยวิเคราะห0สาเหตุ

หลัก 4 ประการ (4M) โดยใช2หลักการ Why-Why Analysis
แล2 ว ใสF ล งในแผนภู มิ ก2 า งปลาเพื่ อ นํ า ไปวิ เ คราะห0 ห า
ความสัมพันธ0ระหวFางปCญหาและสาเหตุของปCญหา ดังแสดง
ในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การวิเคราะห0ปCญหารอยประกายเงิน (Silver) ของชิ้นงานรุFน KNOB A LED
3.4 เสนอแนวทางการแกไขปWญหาในการลดของเสียใน
กระบวนการฉีดชิ้นส.วนพลาสติก

4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลการศึกษาขั้นตอนก.อนการปรับปรุงและหลัง
การปรับปรุง
จากการวิเคราะห0ข2อมูลโดยใช2แผนผังก2างปลา ทําให2
ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นพบวFามี 3 ประเด็นที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ที่ ทํ า ให2 เ กิ ด ของเสี ย ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาขั้ น ตอนกF อ นการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมีดังนี้
4.1.1 ถั ง บรรจุ เ ม็ ด พลาสติ ก (Hopper) มี ข นาดใหญF
เกินไป จากการศึกษาถึงเวลาในการฉีดชิ้นงานรุFน KNOB A
LED จํานวน 1 ครั้ง (Shot) ชิ้นงานมี 4 ชิ้น (Cavity) จะใช2
เม็ดพลาสติกจํานวน 21.41 กรัม ซึ่งถังบรรจุ

3.5 ดําเนินการปรับปรุงแกไข
นําแนวทางการปรับปรุงแก2ไขที่ได2จากการวิเคราะห0
ไปดําเนินการปรับปรุงแก2ไขและทดลองปฏิบัติตามแนวทาง
แล2วทําการเก็บรวบรวมข2อมูลเพื่อนําไปสรุปผล
3.6 สรุปผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุง
ทําการสรุปผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบข2อมูลของ
เสียจากกระบวนการผลิต
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เม็ ด พลาสติ ก ขนาดเดิ ม จะดู ด เม็ ด พลาสติ ก ขึ้ น ไปครั้ ง ละ
ประมาณ 5 กิโลกรัม ซึ่งจะสามารถฉีดชิ้นงานได2จํานวน

4.1.2 อุ ณ หภู มิที่ กระบอกฉี ดไมFเ หมาะสม จากการ
วิเคราะห0ดูอุณหภูมิที่กระบอกฉีด พบวFาอุณหภูมิที่กระบอก
ฉี ด ไมF เ หมาะสมคื อ อุ ณ หภู มิ ก ารหลอมเหลวพลาสติ ก กั บ
ปริมาณการใช2ฉีดชิ้นงานไมFเหมาะสมกัน ทําให2เม็ดพลาสติก
ที่ค2างอยูFในถังกระบอกฉีดเปtนระยะเวลานานเกิดการเผาไหม2
และเปลี่ ยนสภาพ มีผ ลทํ าให2 เกิ ด ปC ญหารอยประกายเงิ น
(Silver) ได2 จึงดําเนินการแก2ไขโดยการทดลอง (Try) ปรับ
อุณหภูมิใหมF โดยการลดอุณหภูมิบาร0เรลลง และเพิ่มความ
ดั น ต2 า นทานการหมุ น ถอยหลั ง กลั บ ของสกรู (Back
Pressure) เ พื่ อร ะ บา ย อ าก า ศที่ ค2 างใ น กร ะ บอ ก ฉี ด
(Cylinder) ออกทางฝC•งที่ดูดเม็ดพลาสติกเข2า เมื่อทดลองจน
ได2 คF า ของการตั้ ง อุ ณ หภู มิ ใ นการฉี ด ใหมF ทํ า การแก2 ไ ขใน
เอกสารแมFแบบการปรับ ฉีดแมFพิมพ0 (Master Molding
Condition Sheet)
กFอนการปรับปรุงมีคFาดังนี้ หัวฉีด (Nozzle) = 255 °C,
การหลอมเหลว (Metering) = 260 °C, แรงดั น
(Compression) = 245 °C
หลังการปรับปรุงมีคFาดังนี้ หัวฉีด (Nozzle) = 245 °C, การ
หลอมเหลว (Metering) = 235 °C, แรงดัน (Compression) =
205 °C
4.1.3 ขนาดของสF ว นปลายที่ ดั ก เศษพลาสติ ก (Cold
Slug) ของแมF พิ ม พ0ไ มF เ หมาะสม จากการตรวจสอบที่
เครื่องจักรตรงบริเวณหัวฉีด (Nozzle) พบวFามีการไหลของ
เม็ดพลาสติกออกมาตกค2างที่หัวฉีดซึ่งเกิดการเย็นตัวเมื่อฉีด
ชิ้นงานในครั้งตFอไป มีผลทําให2การไหลของเม็ดพลาสติกไมFดี
ไปตกค2 า งบริ เ วณเกท (Gate) จึงได2 ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
ขนาดสFวนปลายที่ดักเศษพลาสติกในบริเวณแผFนรันเนอร0
(Runner Plate) ของแมFพิมพ0วFามีขนาดเหมาะสมได2ตาม
มาตรฐานหรือไมF ซึ่งผลการตรวจสอบขนาดของสFวนปลายที่
ดักเศษพลาสติกพบวFามีขนาดเล็กกวFามาตรฐาน โดยมีขนาด
4x5.00 mm. ซึ่งมีผลทําให2เกิดปCญหารอยประกายเงิน
(Silver) ได2 ดําเนินการแก2ไขโดยการเพิ่มขนาดสFวนปลายที่
ดักเศษพลาสติกของแมFพิมพ0ให2ได2ตามมาตรฐาน ปรับขนาด
ให2ใหญFขึ้นให2มีขนาด 6x10.00 mm. เพื่อแก2ไขสาเหตุการ
ไหลของเม็ดพลาสติกออกมาค2างที่หัวฉีด ดังแสดงในรูปที่ 6
และ 7

ประมาณ 934 ชิ้น ใช2เวลาในการฉีดประมาณ 4.4 ชั่วโมง
ทําให2มีเ ม็ด พลาสติ กตกค2างในถังบรรจุเม็ ดพลาสติก เปt น
เวลานาน มีผลทําให2เม็ดพลาสติกที่ตกค2างอยูFในถังบรรจุเม็ด
พลาสติกเกิดการเย็นตัวได2 ซึ่งเม็ดพลาสติกประเภท ABS จะ
เกิดการเย็นตัวได2หลังจากการอบประมาณ 2 ชั่วโมงขึ้นไป
ดําเนินการแก2ไขโดยทําการเปลี่ยนถังบรรจุเม็ดพลาสติกที่ตดิ
ตั้งอยูFกับเครื่องจักรให2มีขนาดเล็กลง โดยคํานวณปริมาตร
ของถังบรรจุเม็ดพลาสติกให2มีขนาดพอดีกับปริมาณของเม็ด
พลาสติ ก ในการฉี ด ชิ้ น งาน โดยบรรจุ เ ม็ ด พลาสติ ก ได2
ประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อให2เม็ดพลาสติกอยูFในถังบรรจุเม็ด
พลาสติกเปtนเวลาที่ไมFนานเกินไปไมFเกิน 2 ชั่วโมง เพื่อ
ปYอ งกั นการดูด ความชื้ น ของเม็ ดพลาสติ ก หลัง การอบ ซึ่ ง
เรียกวFาถังบรรจุเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Hopper)

รูปที่ 4 ถังบรรจุเม็ดพลาสติก (Hopper) กFอนการปรับปรุง

รูปที่ 5 ถังบรรจุเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Hopper)
หลังการปรับปรุง
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4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบจํานวนของเสียก.อนและหลัง
การปรับปรุง
เนื่องจากการผลิตชิ้นงานรุFน KNOB A LED มีจํานวน
ยอดผลิตตFอเดือนกFอนและหลังการปรับปรุงแก2ไขไมFเทFากัน
ดั ง นั้ น การเปรี ย บเที ย บข2 อ มู ล จึ ง ต2 อ งทํ า เปt น สั ด สF ว นของ
จํ า นวนของเสี ย ตF อ จํ า นวนยอดผลิ ต ตF อ เดื อ น โดยคิ ด เปt น
เปอร0เซ็นต0แล2วนํามาเปรียบเทียบกัน จากข2อมูลกFอนทําการ
ปรับปรุงแก2ไข ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
พ 2558 มียอดการผลิต
ชิ้นงานรุFน KNOB A LED จํานวน 25,800 ชิ้น มีของเสีย
จํานวน 1,237 ชิ้น คิดเปtนร2อยละ 4.79 ของจํานวนการผลิต
และหลังมีการปรับปรุงแก2ไข ในเดือนมกราคม พ.ศ.
พ 2559 มี
ยอดการผลิตชิ้นงานรุFน KNOB A LED จํานวน 22,350 ชิ้น
มีของเสียจํานวน 59 ชิ้น คิดเปtนร2อยละ 0.26 ของจํานวน
การผลิต ดังแสดงในรูปที่ 8, 9 และ 10

รูปที่ 6 ขนาด Cold Slug ขนาด ⌀4x5.00
⌀
mm.
กFอนการปรับปรุง

รูปที่ 7 ขนาด Cold Slug ขนาด ⌀6x10.00
⌀
mm.
หลังการปรับปรุง

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบผลกFอนการปรับปรุงและ
หลังการปรับปรุง

4.2 การวิเคราะหผลหลังการปรับปรุง
หลังจากที่ได2ทําการปรับปรุงตามแนวทางการแก2ไข
การผลิตในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มีจํานวนของเสีย
ลดลงเมื่อเทียบกับชFวงกFอนการปรับปรุงในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2558 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางการเก็บข2อมูลหลังการปรับปรุง

รูปที่ 9 ของเสียในกระบวนการผลิตกFอนการปรับปรุง
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ชั่วโมง เพื่อปYองกันการดูดความชื้นของเม็ดพลาสติกหลังการ
อบ ซึ่ ง เรี ย กวF า ถั ง บรรจุ เ ม็ ด พลาสติ ก ขนาดเล็ ก (Mini
Hopper)
2) อุณ หภู มิ ที่ กระบอกฉีด ไมF เ หมาะสม ดํา เนิ น การ
แก2ไขโดยการทดลอง (Try) ปรับอุณหภูมิใหมF โดยการการ
ลดอุณหภูมิบาร0เรลลง และเพิ่มความดันต2านทานการหมุน
ถอยหลังกลับของสกรู (Back Pressure) เพื่อระบายอากาศ
ที่ ค2 า งในกระบอกฉี ด (Cylinder) ออกทางฝC• ง ที่ ดู ด เม็ ด
พลาสติกเข2า เมื่อทดลองจนได2คFาของการตั้งอุณหภูมิในการ
ฉีดใหมF ทําการแก2ไขในเอกสารแมFแบบการปรับฉีดแมFพิมพ0
(Master Molding Condition Sheet)
3) ขนาดสFวนปลายที่ดักเศษพลาสติก (Cold Slug)
ของแมFพิมพ0ไมFเหมาะสม ดําเนินการแก2ไขโดยการเพิ่มขนาด
สFวนปลายที่ดักเศษพลาสติกของแมFพิมพ0ให2ได2ตามมาตรฐาน
ปรับขนาดให2ใหญFขึ้นให2มีขนาด 6x10.00 mm. เพื่อแก2ไข
สาเหตุ ก ารไหลของเม็ ด พลาสติ ก ออกมาค2 า งที่ หั ว ฉี ด
(Nozzle)
หลังจากที่ได2นําแนวทางไปทําการแก2ไขปรับปรุงแล2ว
ผู2วิจัยได2ไปทําการเก็บรวบรวมข2อมูลอีกครั้งในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งมียอดการผลิตชิ้นงานรุFน KNOB A LED
จํานวน 22,350 ชิ้น พบมีของเสียที่เกิดจากปCญหารอย
ประกายเงิน (Silver) จํานวน 59 ชิ้น คิดเปtนร2อยละ 0.26
ของจํานวนการผลิต เมื่อนํามาเปรียบเทียบผลกFอนและหลัง
การแก2 ไ ขปรั บ ปรุ ง พบวF า สามารถลดจํ า นวนของเสี ย ได2
ร2อยละ 4.53

รูปที่ 10 ของเสียในกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง

5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัยในการดําเนินงานวิจัยนี้ ผู2วิจัยได2เข2า
ไปศึ ก ษากระบวนการฉี ด ชิ้ น สF ว นพลาสติ ก ของบริ ษั ท
กรณีศึกษาบริษัทคาเซ (ไทยแลนด0) จํากัด และเก็บข2อมูลที่
เกี่ยวข2องกับการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต พร2อมทั้ง
หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให2มีจํานวน
ของเสียลดลง
เมื่อได2ประเด็นปCญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด ผู2วิจัย
จึงได2ทําการหาแนวทางการแก2ไขปCญหาโดยการเดินสํารวจ
(Patrol) ที่หน2างานจริงรFวมกันตามแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการ (Process Flow Chart) เพื่อตรวจสอบ
กระบวนการฉีดชิ้นสFวนพลาสติกและนํามาวิเคราะห0ด2วยการ
ระดมความคิ ด (Brainstorming) รFวมกันกั บหนFวยงานที่ มี
สFวนเกี่ยวข2อง ทําให2ทราบถึงสาเหตุของปCญหาหลักที่ทําให2
เกิดปCญหารอยประกายเงิน (Silver) ในการฉีดชิ้นงานรุFน
KNOB A LED
เมื่อได2แนวทางการแก2ไขปรับปรุงแล2ว ผู2วิจัยได2นําไป
เสนอแนะตFอผู2จัดการโรงงานเห็นด2วยกับแนวทางการแก2ไข
ปC ญ หา และนํ า ไปปรั บ ปรุ ง จริ งในพื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านใน
ประเด็นดังตFอไปนี้
1) ถั ง บรรจุ เ ม็ ด พลาสติ ก (Hopper) มี ข นาดใหญF
เกินไป ดําเนินการแก2ไ ขโดยทําการเปลี่ยนถังบรรจุเม็ด
พลาสติ ก ที่ ติ ด ตั้ ง อยูF กั บ เครื่ อ งจั ก รให2 มี ข นาดเล็ ก ลง โดย
คํานวณปริมาตรของถังบรรจุเม็ดพลาสติกให2มีขนาดพอดีกับ
ปริมาณของเม็ดพลาสติกในการฉีดชิ้น งาน โดยบรรจุเม็ ด
พลาสติกได2ประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อให2เม็ดพลาสติกอยูFใน
ถั ง บรรจุ เ ม็ ด พลาสติ ก เปt น เวลาที่ ไ มF น านเกิ น ไปไมF เ กิ น 2

5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ เปtนการแก2ไขปCญหาของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดเพียงปCญหาเดียวและเพียงชิ้นงาน
เดี ย วที่ มี ข องเสี ย เกิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด สามารถนํ า ขั้ น ตอนใน
งานวิ จั ย ไปประยุ ก ต0 ใ ช2 เ พื่ อ ลดปC ญ หาของเสี ย ในประเด็ น
ปCญหาอื่น ๆ
5.2.2 สามารถนําหลักการในการแก2ไขปCญหาที่ผู2วิจัย
จัด ทํ า ขึ้ น ไปใช2 ใ นการแก2 ไ ขปC ญ หากั บ ชิ้ นงานที่ มี ลั ก ษณะ
เดียวกันหรือคล2ายกับชิ้นงานที่ผู2วิจัยทําการศึกษา
5.2.3 ข2อเสนอแนะในการทํางานวิจัยในครั้งตFอไป ใน
การวิจัยครั้งนี้ไมFได2นําเรื่องมูลคFาของเสียเข2ามาพิจารณารFวม
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ด2วยในการเลือกประเด็นปCญหามาแก2ไข ดังนั้นอาจนําเรื่อง
มูล คFา ของเสีย ที่ เกิ ด มูล คF ามากที่ สุ ดนํ า มาพิ จารณาในการ
แก2ไขปCญหารFวมด2วย
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การประยุกตใชระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการทอผา
พื้นเมือง กรณีศึกษา กลุ.มสตรีทอผาบานร.องยาง อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ
ศุทธินี กลFอมแสร0
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ0

บทคัดย.อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อนําระบบการผลิตแบบลีนไปประยุกต0ใช2ในกระบวนการทอผ2าพื้นเมืองและเพื่อลดเวลา
การผลิตรวม การดําเนินการวิจัยเริ่มจากการสัมภาษณ0และศึกษากระบวนการผลิต โดยนําเครื่องมือของการศึกษาการทํางาน
การศึกษาเวลา แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนผังสายธารคุณคFาสถานการณ0ปCจจุบันมาใช2วิเคราะห0และระบุความสูญเปลFาที่
เกิดขึ้น จากนั้นใช2เทคนิคการตั้งคําถาม 6W–1H รFวมกับหลักการ ECRS ในการวิเคราะห0และปรับปรุงกระบวนการ โดยนําหลัก
เศรษฐศาสตร0ของการเคลื่อนไหวและเครื่องมือของการผลิตแบบลีน เชFน กลุFมการผลิต การจัดเตรียมและบริหารพื้นที่มา
ประยุกต0ใช2 ผลการวิจัยพบวFา การประยุกต0ใช2ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการทอผ2าสามารถลดเวลาการผลิตรวมจาก
1,759.04 นาที เปtน 1,468.36 นาที ลดลงจากกFอนการปรับปรุง 290.28 นาที หรือร2อยละ 16.50

คําสําคัญ: ระบบการผลิตแบบลีน, กระบวนการทอผ2าพื้นเมือง, 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

ปCญหาดังกลFาว จึงมีแนวคิดในการนําระบบการผลิตแบบลีน
ที่มุFงขจัดความสูญเปลFาในสายการผลิต กิจกรรม ขั้นตอน
หรื อ กระบวนการมาประยุ ก ต0 ใ ช2 [2,3] เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทอผ2าของทางกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง
ให2เกิดการไหลของงานอยFางตFอเนื่อง และลดเวลาในการผลิต
ผ2าทอพื้นเมือง

การทอผ2าเปtนหัตถกรรมพื้นบ2านที่เกิดจากการสั่งสมภูมิ
ปCญญาในแตFละท2องถิ่นจนเกิดเปtนความรู2 ความเชี่ยวชาญ
การทอผ2าเปtนเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการถFายทอด
สืบตFอจากรุFนหนึ่งสูFอีกรุFนหนึ่ง แตFเมื่อมีการสFงเสริมให2เกิด
การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทอผ2าทําให2ผู2บริโภคหันมาใช2
ผ2าทอจากเครื่องจักรแทนการทอผ2าด2วยมือ เนื่องจากต2องใช2
เวลาในการทอนาน มีข2อจํากัดด2านรูปแบบและสีสันกวFาผ2า
ทอโรงงาน หัตถกรรมการทอผ2าจึงซบเซาลงจนเกือบจะสูญ
หาย แตFด2วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ2าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงให2การสนับสนุนการทอผ2า ทําให2ผ2า
ทอกลับมาได2รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง พระองค0ทรงเปtนองค0
ผู2นําในการใช2ผ2าพื้นเมืองฉลองพระองค0ทั้งในขณะที่ประทับ
ในประเทศ และวโรกาสเสด็ จเยือนตFา งประเทศ ทําให2ผ2 า
พื้นเมืองของไทยได2มีโอกาสอวดโฉมตFอสายตาของชาวโลกวFา
ผ2าไทยนั้นเปtนผ2าที่มีความงดงาม และแสดงถึงเอกลักษณ0
ของชาติจนเปtนที่ยอมรับทั่วโลก ผ2าทอได2ถูกนํามาเปtนภูมิ
ปC ญ ญาในการแก2 ไ ขปC ญ หาเศรษฐกิ จ ทํ า ให2 เ กิ ด รายได2
หมุนเวียนภายในประเทศ สร2างรายได2ให2กับประชาชน [1]
กลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง กFอตั้งจากการรวมตัวของ
กลุFมคนในหมูFที่ 8 บ2านรFองยาง ตําบลชัยชุมพล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ0 มีจุดประสงค0เพื่อสร2างรายได2เสริมให2กับคน
ในชุมชนนอกเหนือจากการทํางานด2านเกษตรกรรม และเพื่อ
อนุ รั ก ษ0 แ ละสื บ ทอดภู มิ ปC ญ ญาในการทอผ2 า พื้ น เมื อ ง แตF
เนื่องจากการทอผ2าของทางกลุFมได2รับการถFายทอดจากรุFน
หนึ่งสูFอีกรุFนหนึ่งจนเกิดเปtนความชํานาญผFานการลองผิดลอง
ถูก การทอผ2าด2วยมือจึงมีเวลาการผลิตที่คFอนข2างนาน สFงผล
ตFอการตอบสนองตFอความต2องการของลูกค2า
จากการศึกษากระบวนการทอผ2าของทางกลุFมสตรีทอผ2า
บ2านรFองยาง พบวFา การผลิตผ2าทอในแตFละขั้นตอนจะอาศัย
ประสบการณ0และความเคยชินของผู2ปฏิบัติงานเปtนหลัก ทํา
ให2การผลิตผ2าทอมีความสูญเปลFาที่เกิดจากการขนย2ายด2าย
พุFงและด2ายยืนในการกรอด2ายมากเกินจําเปtน การขนย2าย
เพื่ อเปลี่ ยนหลอดด2า ยยื นในระหวFา งการโว2 นด2 ายมากเกิ น
จําเปtน การเคลื่อนไหวที่ไ มFจําเปtน การมีขั้นตอนการผลิต
มากเกินจําเปtน ฯลฯ การผลิตผ2าทอของทางกลุFมจึงมีเวลาใน
การผลิ ต ที่ ย าวนาน ผู2 วิ จั ย ได2 เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ นํ า ระบบการผลิ ต แบบลี น ไปประยุ ก ต0 ใ ช2 ใ น
กระบวนการทอผ2าพื้นเมือง
2.2 เพื่อเวลาการผลิตรวมในกระบวนการทอผ2าพื้นเมือง

3. นิยามศัพทเฉพาะ
3.1 ด2ายยืน หมายถึง เส2นด2ายชุดหนึ่งที่ขึงไว2กับกี่ตามแนวตั้ง
3.2 ด2 า ยพุF ง หมายถึ ง เส2 น ด2 า ยที่ ถู ก บรรจุ ใ นกระสวย ใช2
สําหรับพุFงไปมาในแนวนอน ผFานเส2นยืนที่ยกสลับกัน
3.3 โว2นเครือ หมายถึง การนําเส2นด2ายยืนที่กรอเสร็จมาจัด
วางให2เปtนรูปโครงของผืนผ2า

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด2านประชากร/ผู2ให2ข2อมูล ได2แกF กลุFมสตรีทอผ2า
บ2านรFองยาง จังหวัดอุตรดิตถ0
ขอบเขตด2านเนื้อหา ได2แกF การนําระบบการผลิตแบบลีน
มาประยุกต0ใช2ในกระบวนการทอผ2าพื้นเมืองเพื่อลดเวลาการ
ผลิตรวม โดยในบทความวิจัยนี้จะใช2แผนผังสายธารคุณคFา
เปtนเครื่องมือแสดงภาพรวมของกระบวนการผลิต
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.2.1 ระบบการผลิตแบบลีน [2,3,4] เปtนเครื่องมือใน
การจัดการกระบวนการที่จะชFวยเพิ่มขีดความสามารถให2แกF
องค0กร โดยการพิจารณาคุณคFาของกิจกรรม
4.2.2 ผังสายธารคุณคFา [3] ใช2สําหรับจัดทําผังของ
กิจกรรมทั้งหมดที่ต2องทําตั้งแตFได2รับวัตถุดิบจนกระทั่งสFงถึง
มือลูกค2า ทําให2เห็นการไหลของกระบวนการทั้งหมด
4.2.3 แบบสัมภาษณ0 [5] ใช2ในการสัมภาษณ0สมาชิกกลุFม
สตรีทอผ2าบ2านรFองยาง เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและวิธี
ในการทอผ2าพื้นเมืองของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง
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4.2.4 แบบบันทึกเวลาการผลิต [6] ใช2บันทึกข2อมูล
รายการองค0ประกอบของงานทั้งหมดและเวลาที่ใช2
4.2.5 แผนภูมิกระบวนการไหล [6] ใช2เพื่อแสดงให2เห็น
ขั้นตอนการทํางานตั้งแตFต2นจนจบกระบวนการการเตรียม
ด2ายยืน การเตรียมด2ายพุFงและการทอขึ้นรูป
4.2.6 6W–1H [6] ใช2สําหรับวิเคราะห0วิธีการทํางาน โดย
ใช2เทคนิคการตั้งคําถาม
4.2.7 ECRS [6] เปtนเทคนิคที่ใช2ในการปรับปรุงงานที่
ประกอบด2วยหลักการตัด การแยก/รวม การเปลี่ยนขั้นตอน
และการทํากระบวนการให2งFายขึ้น
4.2.8 การศึกษาการทํางาน [6,7] ใช2สําหรับศึกษาวิธีการ
ทํางานและเวลาในการทอผ2าพื้นเมือง
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.3.1 การเก็บรวบรวมข2อมูลกFอนการปรับปรุง
1) รวบรวมข2อมูลการทอผ2าจากเอกสารและตํารา
ที่เกี่ยวข2อง [8]
2) การสัมภาษณ0สมาชิกกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFอง
ยางเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทอผ2า
3) การศึกษาการทํางานและจัดเก็บข2อมูลเวลาการ
ทํางานในแตFละขั้นตอนด2วยแบบบันทึกเวลาการผลิต
4.3.2 กา ร เ ก็ บ ร ว บ รว ม ข2 อ มู ล ห ลั งก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการทอผ2า มีการจัดเก็บข2อมูลเวลาการทํางานในแตF
ละขั้นตอนด2วยแบบบันทึกเวลาการผลิต
4.4 การวิเคราะหขอมูล
4.4.1 การวิเคราะห0ข2อมูลกFอนการปรับปรุง
1) การวิเคราะห0ข2อมูลการทอผ2าจากเอกสาร ตํารา
การสัมภาษณ0และการศึกษาการทํางาน เปtนการวิเคราะห0
เพื่อสรุปสาระสําคัญและสภาพการทํางานในการผลิตผ2าทอ
ของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง
2) การวิเคราะห0เพื่อระบุปCญหาและความสูญเปลFา
ในกระบวนการทอผ2าพื้นเมือง เปtนการนําแผนผังสายธาร
คุณคFาสถานการณ0ปCจจุบันและแผนภูมิการไหลมาใช2ทําการ
วิเคราะห0
4.4.2 การวิเคราะห0ข2อมูลหลังการปรับปรุง
1) การวิ เ คราะห0 ห าแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทอผ2าพื้นเมือง เปtนการนําเทคนิคการตั้งคําถาม

6W-1H รFวมกับหลักการ ECRS มาใช2เปtนเครื่องมือในการ
ขจัดขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ไมFกFอให2เกิดคุณคFา
2) การวิเคราะห0เปรียบเทียบผลกFอนและหลังการ
ปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ผ2 า ทอพื้ น เมื อ ง เปt น การวิ เ คราะห0 เ พื่ อ
เปรียบเทียบเวลาการผลิตรวม

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาสภาพปWจจุบัน
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู2วิจัยได2ทําการศึกษาข2อมูลที่
เกี่ยวข2องกับการทอผ2าจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และการ
ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปCจจุบันในการทอผ2าของกลุFมสตรีทอผ2า
บ2านรFองยางโดยการสัมภาษณ0เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน
และวิธีการทอผ2าของทางกลุFม และจัดเก็บข2อมูลการทํางาน
ในแตFละขั้นตอน จํานวน 5 ครั้ง ด2วยแบบบันทึกเวลาการ
ผลิตแล2วนํามาคํานวณหาคFาเวลาเฉลี่ย พบวFา กระบวนการ
ทอผ2าของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยางสามารถแบFงออกเปtน
3 กระบวนการยF อ ย คื อ กระบวนการเตรี ย มด2 า ยยื น
ประกอบด2วย 2 ขั้นตอนหลัก ได2แกF การกรอด2ายยืนและการ
โว2นเครือ กระบวนการเตรียมด2ายพุFงประกอบด2วยขั้นตอน
การกรอด2ายพุFง และกระบวนการทอขึ้นรูป ประกอบด2วย 2
ขั้นตอนหลัก คือ การผูกโยงตะกรอและการทอขึ้นรูป โดยมี
เวลาการผลิตรวม 1,759.04 นาที ดังแสดงในผังสายธาร
คุณคFาสถานการณ0ปCจจุบัน (ภาพที่ 1)
5.2 ผลการวิเคราะหปWญหาและแนวทางแกไข
จากการวิเคราะห0แผนภูมิกระบวนการไหล ผังสายธาร
คุณคFาสถานการณ0ปCจจุบันรFวมกับการศึกษาการทํางาน ทํา
ให2ทราบถึงปCญหาและความสูญเปลFาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) ปCญหาความเมื่อยล2าจากลักษณะทFาทางในการ
กรอด2ายยืน ทําให2ผู2กรอด2ายใช2วิธีลดความเมื่อยล2าโดยการ
เดินไปหยิบหลอดด2ายยืนครั้งละ 3 หลอด มาทําการกรอ
เปtนความสูญเปลFาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไมFจําเปtนและ
เปtนความสูญเปลFาจากกระบวนการผลิต
2) ปCญหาการสูญเสียเวลาในการผลิต เนื่องจากใน
การโว2นเครือจะมีการเดินไปหยิบหลอดด2ายยืนครั้งละ 1 ถุง
(76 หลอด) มาใสFบนแทFนใสFหลอดด2ายยืน เมื่อใสFหลอดด2าย
ยืนจนหมดจะเดินไปหยิบหลอดด2ายยืนถุงใหมF ทําซ้ําจนครบ
228 หลอด จึงจะเริ่มทําการโว2นเครือ และเมื่อด2ายที่ใช2
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ภาพที่ 1 ผังสายธารคุณคFาสถานการณ0ปCจจุบัน
โว2นเครือหมดก็จะเดินไปหยิบด2ายยืนมาตFอใหมF เปtนความ
สูญเปลFาที่เกิดจากการขนย2ายมากเกินจําเปtนและเปtนความ
สูญเปลFาจากกระบวนการผลิต
3) ปCญหาความเมื่อยล2าจากลักษณะทFาทางในการ
กรอด2ายพุFง.ทําให2ผู2กรอด2ายใช2วิธีลดความเมื่อยล2าโดยการ
เดินไปหยิบหลอดด2ายพุFงครั้งละ 4 หลอด มาทําการกรอ
เปtนความสูญเปลFาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไมFจําเปtนและ
เปtนความสูญเปลFาจากกระบวนการผลิต
หลังจากทราบปCญหาที่กFอให2เกิดความสูญเปลFา.ขั้นตอน
ตFอไปจะใช2เทคนิค 6W–1H รFวมกับหลักการ ECRS เปtน
เครื่องมือในการวิเคราะห0และปรับปรุงกระบวนการ เพื่อขจัด
ขั้นตอนหรือ กิจกรรมที่ไ มFกFอให2เกิ ดคุณคFาในกระบวนการ
และหาวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ดังนี้
1) การวิเคราะห0หาแนวทางการแก2ไขปCญหาความ
เมื่อยล2าในการกรอด2ายยืน (ตารางที่ 1) พบวFา ควรปรับปรุง
วิธีการทํางานในการกรอด2ายยืนโดยการออกแบบโตšะกรอ
ด2ายและโตšะวางอุปกรณ0สําหรับการทํางานแบบกึ่งนั่งกึ่งยืน
ตามหลักเศรษฐศาสตร0ของการเคลื่อนไหว (ภาพที่ 2) เพื่อ
ลดความเมื่อยล2าของผู2ปฏิบัติงาน และทําการจัดรวมกลุFม
ของอุปกรณ0และเครื่องมือที่ประกอบด2วยด2าย (ไจ) หลอด

ด2ายยืน ตะกร2าใสFด2ายยืนที่กรอเสร็จ เครื่องกรอด2าย โตšะ
กรอด2 า ยและโตš ะ วางอุ ป กรณ0 มารวมกั น เปt น หนึ่ ง เซลล0
เพื่อให2เกิดความตFอเนื่องของการไหลของงาน
2) การวิเคราะห0หาแนวทางการแก2ไขปCญหาการ
สูญเสียเวลาการผลิตในการโว2นเครือ (ตารางที่ 2) พบวFา
ควรปรับปรุงวิธีการทํางานในการโว2นเครือและจัดสถานที่
ทํางานใหมF โดยทําการออกแบบโตšะสําหรับใช2วางหลอดด2าย
ยืนที่ใช2ในการโว2นเครือ จากนั้นจึงนําโตšะที่ออกแบบมาจัด
วางในตําแหนFงที่กําหนด เพื่อลดเวลาและระยะทางการเดิน
ไปหยิบหลอดด2าย ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4

ภาพที่ 2 โตšะกรอด2ายและโตšะวางอุปกรณ0
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห0การกรอด2ายยืน
หัวข2อ
6W – 1H

คําตอบ

ตารางที่ 2 การวิเคราะห0การโว2นเครือ
หัวข2อ
6W – 1H

คําตอบ

การปรับปรุง
โดยหลัก ECRS
เปYาหมาย และ ทําอะไร
กรอด2ายใสFหลอดด2ายยืน
ปรับปรุงวิ ธีการ
ขอบขFายงาน เหตุใดจึงทํา/มีอยFางอื่นที่ทําได2ไหม เพื่อนําด2ายยืนที่กรอเสร็จไปใช2โว2นเครือ (ขึ้นโครง) ทํ า งานในการ
บุคลากร
ใครทํา
ผู2ปฏิบัติงานกรอด2ายยืน
กรอด2ายยืน โดย
ทําไมต2องเปtนคนนี/้ คนอื่นทําได2ไหม สมาชิกทุกคนในกลุFมสามารถกรอด2ายยืนได2
กํ า จั ด ขั้ น ตอน
สถานที่
ทําที่ไหน
กลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง
การเดินไปหยิบ
ทําไมต2องทําที่นี่/มีที่อื่นทําได2ไหม
เปtนพื้นที่ในการกรอด2ายยืน
หลอดด2ายยืน
ลําดับ
ทําเมื่อไหรF
กFอนจะทําการโว2นเครือ (ขึ้นโครงผ2าทอ)
ทําไมต2องทําขั้นตอนนั้น/ ทําขั้นตอน เพื่อให2มีด2ายยืนสําหรับใช2ในการขึ้นโครงผ2า
อื่นได2ไหม
วิธีการ
ทําอยFางไร
- นําด2าย (ไจ) และหลอดด2ายยืนใสFเครื่องกรอ
- ทําการกรอจนด2ายหมดไจ และจัดเก็บ
- ทําซ้ําจนครบ 3 หลอด จึงเดินไปหยิบหลอดด2าย
ใหมF
ทําไมต2องทําอยFางนั้น/วิธีอื่นได2ไหม การกรอด2ายยืนเปtนวิธีการที่สามารถปรับปรุงได2

เปYาหมาย และ ทําอะไร
ขอบขFายงาน เหตุใดจึงทํา/มีอยFางอื่นที่ทําได2ไหม
บุคลากร
ใครทํา
ทําไมต2องเปtนคนนี/้ คนอื่นทําได2ไหม
สถานที่
ทําที่ไหน
ทําไมต2องทําที่นี่/มีที่อื่นทําได2ไหม
ลําดับ
ทําเมื่อไหรF
ทําไมต2องทําขั้นตอนนั้น/ทําขั้นตอน
อื่นได2ไหม
วิธีการ
ทําอยFางไร

ทําไมต2องทําอยFางนั้น/วิธีอื่นได2ไหม

โว2นเครือ
เพื่อขึ้นโครงของผ2าทอ
ผู2ปฏิบัติงานโว2นเครือ
สมาชิกทุกคนสามารถทําการโว2นเครือได2
กลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง
เปtนพื้นที่ในการโว2นเครือ
เมื่อได2รับด2ายยืนที่กรอเสร็จ (288 หลอด)
เพื่อให2มีด2ายยืนสําหรับใช2ขึ้นโครงผ2าทอตามสเปค
ของผ2าทอ
- เดินไปหยิบหลอดด2ายยืนมาใสFบนแทFนวาง
- สาวเส2นด2ายใสFหวี
- ทําการโว2นเครือจนครบ 10 ล็อก
การโว2นเครือสามารถปรับปรุงได2
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การปรับปรุง
โดยหลัก ECRS
ปรับปรุงวิธีการ
ทํางานในการ
โว2นเครือ โดย
กําจัดขั้นตอน
การเดินไปหยิบ
ถุงหลอดด2ายยืน
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ภาพที่ 3 โตšะสําหรับวางถุงด2ายยืนในการโว2นเครือ

ภาพที่ 4 ผังการทํางานของการโว2นเครือ (หลังปรับปรุง)
5.3 ผลการปรับปรุงกระบวนการทอผาพื้นเมือง
ผลการปรั บ ปรุง กระบวนการทอผ2า พื้ น เมือ ง สามารถ
กําจัดขั้นตอนซึ่งเปtนกิจกรรมที่ไมFเพิ่มคุณคFาและไมFมีความ
จําเปtนต2องทํา (NVA) ออกจากกระบวนการ.ทําให2การผลิต
ผ2าทอพื้นเมืองมีความรวดเร็วขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การปรับปรุงการกรอด2ายยืน โดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานในการกรอด2ายยืน สามารถกําจัดขั้นตอนการ
ขนย2ายหลอดด2ายยืน ซึ่งเปtนกิจกรรมที่ไมFเพิ่มคุณคFาและไมFมี
ความจําเปtนต2องทําออกจากกระบวนการ.ทําให2ภายหลังการ
ปรับปรุงวิธีการกรอด2ายยืนประกอบด2วยขั้นตอนการทํางาน
864 ขั้ น ตอน และขั้ น ตอนการจั ด เก็ บ สิ น ค2 า คงคลั ง 288
ขั้นตอน.โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้น 951.19 นาที ดัง
แสดงในตารางที่ 3
2) การปรับปรุงวิธีการทํางานในการโว2นเครือ โดย
การออกแบบวิ ธี ก ารทํ า งานและจั ด สถานที่ ทํ า งานใหมF
สามารถลดขั้ น ตอนการขนย2 า ยที่ ไ มF จํ า เปt น ออกจาก
กระบวนการ สF ง ผลให2 ก ารโว2 น เครื อ มี ขั้ น ตอนของการ
ปฏิบัติงานที่ประกอบด2วยขั้นตอนการทํางาน 12 ขั้นตอน
โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้น 330.23 นาทีและมีระยะทาง
ในการเคลื่อ นที่ของชิ้นงานเปtนระยะทาง 1,288.00 เมตร
ดังแสดงในตารางที่ 4

3) การปรับปรุงการกรอด2ายพุFง โดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานในการกรอด2ายพุFง สามารถกําจัดขั้นตอนการ
ขนย2ายหลอดด2ายพุFง ซึ่งเปtนกิจกรรมที่ไมFเพิ่มคุณคFาและไมFมี
ความจําเปtนต2องทําออกจากกระบวนการ ทําให2ภายหลังการ
ปรับปรุงวิธีการกรอด2ายพุFงประกอบด2วยขั้นตอนการทํางาน
5,644 ขั้นตอน และขั้นตอนการจัดเก็บสินค2าคงคลัง 2,656
ขั้นตอนโดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้น 2,324.00 นาที ดัง
แสดงในตารางที่ 5
จากผลการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทอผ2 า พื้ น เมื อ งตาม
แนวทางที่กําหนดผFานผังสายธารคุณคFาสถานการณ0อนาคต
ดังแสดงในภาพที่ 5 พบวFา หลังการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ผ2า ทอพื้น เมื องมีเ วลาการผลิต รวม 1,468.36 นาที
ลดลงจากกFอ นการปรั บปรุง 290.28 นาที หรือ ร2 อยละ
16.50
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ตาราง 3 สรุปขั้นตอนและเวลาแบบกFอนและหลังการปรับปรุงการกรอด2ายยืน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กFอนการปรับปรุง
ขั้นตอน
เดินไปหยิบหลอดด2าย 3 หลอด
นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง
ใสFหลอดด2ายยืนหลอดที่ 1
ทําการกรอด2ายยืนหลอดที่ 1
จัดเก็บหลอดด2ายยืนที่กรอเสร็จ
นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง
ใสFหลอดด2ายยืนหลอดที่ 2
ทําการกรอด2ายยืนหลอดที่ 2

9

จัดเก็บด2ายยืนที่กรอเสร็จ(ทําซ้ํา
ขั้นตอนที่ 6–9 จนครบ 3หลอด)
10 รวมเวลารอบแรก
11 ทําซ้ําเชFนเดียวกันในการกรอ
ด2ายยืนทั้งหมด
รวม

เวลา
1.55
0.41
0.07
3.12
0.07
0.40
0.08
3.17

ประเภทงาน
NVA
VA
VA
VA
NNVA
VA
VA
VA

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

2.25

NNVA

9

12.41

10

หลังการปรับปรุง
ขั้นตอน
นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง
ใสFหลอดด2ายยืนหลอดที่ 1
ทําการกรอด2ายยืนหลอดที่ 1
จัดเก็บหลอดด2ายยืนที่กรอเสร็จ
นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง
ใสFหลอดด2ายยืนหลอดที่ 2
ทําการกรอด2ายยืนหลอดที่ 2
จัดเก็บด2ายยืนที่กรอเสร็จ(ทําซ้ํา
ขั้นตอน 5–8 จนครบ 3 หลอด)
รวมเวลารอบแรก
ทําซ้ําเชFนเดียวกันในการกรอ
ด2ายยืนทั้งหมด

เวลา
0.37
0.07
3.18
0.07
0.38
0.07
3.19
4.18

ประเภทงาน
VA
VA
VA
NNVA
VA
VA
VA
NNVA

12.31
938.45

1,204.55
รวม

951.19

1,217.36

ตาราง 4 สรุปขั้นตอนและเวลาแบบกFอนและหลังการปรับปรุงการโว2นเครือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กFอนการปรับปรุง
ขั้นตอน
เดินไปหยิบถุงหลอดด2ายยืน 1
ใสFหลอดด2ายยืนบนแทFนหลอด
เดินไปหยิบถุงหลอดด2ายยืน 2
ใสFหลอดด2ายยืนบนแทFนหลอด
(ทําซ้ํา จนครบ 228หลอด)
สาวเส2นด2ายใสFหวี
โว2นเครือล็อกที่ 1
โว2นเครือล็อกที่ 2 (ทําซ้ํา
ขั้นตอนที่ 7 จนครบ 6 ล็อก)
ตFอด2ายและโว2นเครือล็อกที่ 7
โว2นเครือล็อกที่ 8 (ทําซ้ํา
ขั้นตอนที่ 9 จนครบ 10 ล็อก)
รวม

เวลา
0.22
14.44
0.27
30.41

ประเภทงาน
NVA
VA
NVA
VA

ที่
1
2
3
4

70.16
34.35

VA
VA

5
6

121.32

VA

23.06
58.51

VA
VA

หลังการปรับปรุง
ขั้นตอน
ใสFหลอดด2ายยืนบนแทFนหลอด
สาวเส2นด2ายใสFหวี
โว2นเครือล็อกที่ 1
โว2นเครือล็อกที่ 2 (ทําซ้ํา
ขั้นตอนที่ 7 จนครบ 6 ล็อก)
ตFอด2ายและโว2นเครือล็อกที่ 7
โว2นเครือล็อกที่ 8 (ทําซ้ํา
ขั้นตอนที่ 9 จนครบ 10 ล็อก)

รวม

354.24
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เวลา ประเภทงาน
41.29
VA
68.54
VA
35.53
VA
101.43
VA
23.55
58.29

330.23

VA
VA

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ตาราง 5 สรุปขั้นตอนและเวลาแบบกFอนและหลังการปรับปรุงการกรอด2ายพุFง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กFอนการปรับปรุง
ขั้นตอน
เดินไปหยิบหลอดด2าย 4 หลอด
นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง
ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดที่ 1
ทําการกรอด2ายพุFงหลอดที่ 1
จัดเก็บด2ายพุFงที่กรอเสร็จ
ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดที่ 2
ทําการกรอด2ายพุFงหลอดที่ 2

เวลา
1.45
0.40
0.06
0.38
0.07
0.06
0.37

จัดเก็บด2ายที่กรอเสร็จ (ทําซ้ํา
1.50
ขั้นตอน 6 – 8 จนครบ 4 หลอด)
เดินไปหยิบหลอดด2าย 4 หลอด
2.08
ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดที่ 1
0.06
ทําการกรอด2ายพุFงหลอดที่ 1
0.37
จัดเก็บด2ายพุFงที่กรอเสร็จ
0.07
ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดที่ 2
0.07
ทําการกรอด2ายพุFงหลอดที่ 2
0.38
จัดเก็บด2ายที่กรอเสร็จ (ทําซ้ํา
1.51
ขั้นตอน13–15 จนครบ 4 หลอด)
รวมเวลารอบแรก
11.20
ทําซ้ําในการกรอด2ายพุFงทั้งหมด 3,751.2
รวม
3,762.4

ประเภทงาน
NVA
VA
VA
VA
NNVA
VA
VA

ที่
1
2
3
4
5
6
7

NNVA

8

หลังการปรับปรุง
ขั้นตอน
นําด2าย (ไจ) ใสFกงกว2าง
ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดที่ 1
ทําการกรอด2ายพุFงหลอดที่ 1
จัดเก็บด2ายพุFงที่กรอเสร็จ
ใสFหลอดด2ายพุFงหลอดที่ 2
ทําการกรอด2ายพุFงหลอดที่ 2
จัดเก็บด2ายที่กรอเสร็จ (ทําซ้ํา
ขั้นตอน 6–8 จนครบ 8 หลอด)
รวมเวลารอบแรก

NVA
VA
VA
NNVA
VA
VA
NNVA

9

ทําซ้ําในการกรอด2ายพุFงทั้งหมด

2,317.0

รวม

2,324.0

ภาพที่ 5 ผังสายธารคุณคFาสถานการณ0อนาคต
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เวลา
0.32
0.05
0.38
0.06
0.05
0.37
4.57
7.00

ประเภทงาน
VA
VA
VA
NNVA
VA
VA
NNVA
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6. สรุปผลและอภิปรายผล

หรือร2อยละ 10.95 และสามารถลดเวลาการผลิตรวมของ
แท็งค0รถบรรทุกกึ่งพFวงชนิดแสตนเลสลง 7,180.42 นาที
หรือร2อยละ 23.42 ดังนั้นจึงสามารถกลFาวได2วFา การนํา
ระบบการผลิ ต แบบลี น ไปประยุ ก ต0 ใ ช2 เ พื่ อ กํ า จั ด ความสู ญ
เปลFาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สามารถลดเวลาการผลิตรวม
ทําให2การผลิตผลิตภัณฑ0มีความรวดเร็วขึ้น

ระบบการผลิ ต แบบลี น เปt น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การ
กระบวนการที่จะชFวยเพิ่มขีดความสามารถให2แกFองค0กรโดย
การพิจารณาคุณคFาในการดําเนินงาน และมุFงกําจัดความสูญ
เปลFาที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการอยFางตFอเนื่อง การแก2ไ ข
ปCญหาในระบบการผลิตแบบลีนจึงมีการผสมผสานการใช2
เครื่องมือของลีนที่หลากหลาย
การประยุกต0ใช2ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการทอ
ผ2าพื้นเมืองของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองยาง มีการนําเทคนิค
การศึกษาการทํางาน การศึกษาเวลา แผนภูมิกระบวนการ
ไหล ผังสายธารคุณคFามาใช2ในการวิเคราะห0ปCญหาและระบุ
ความสูญเปลFา จากนั้นใช2เทคนิคการตั้งคําถาม 6W-1H และ
หลักการ ECRS ในการวิเคราะห0และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการ หลักเศรษฐศาสตร0ของการเคลื่อนไหว
และเครื่องมือของการผลิตแบบลีน เชFน กลุFมการผลิต และ
การจัดเตรียมและบริหารพื้นที่ถูกนํามาใช2ในการปรับปรุง
กระบวนการ ผลการศึกษาการประยุกต0ใช2ระบบการผลิต
แบบลีนในกระบวนการทอผ2าพื้นเมืองตามผังสายธารคุณคFา
สถานการณ0อนาคต พบวFา ในกระบวนการเตรียมด2ายยืน
สามารถลดเวลาในการกรอด2 ายยืน ลง 266.17 นาที หรื อ
ร2 อ ยละ 21.87 และสามารถลดเวลาในการโว2 น เครื อ ลง
24.01 นาที หรื อร2อ ยละ 6.80 ขณะที่ก ระบวนการเตรีย ม
ด2ายพุFงสามารถลดเวลาการกรอด2ายพุFงลง 1,438.40 นาที
หรือร2อยละ 38.24 โดยการลดลงของเวลาเหลFานี้สFงผลให2
การผลิตผ2าทอพื้นเมืองของกลุFมสตรีทอผ2าบ2านรFองมีเวลา
การผลิตรวม.1,468.36 นาที.ลดลงจากกFอนการปรับปรุง
290.28 นาที หรื อ ร2อ ยละ 16.50 ซึ่ ง สอดคล2อ งกั บการลด
เวลาการผลิ ต รวมโดยการประยุ ก ต0 ใ ช2 แ นวคิ ด แบบลี น
กรณีศึกษา โรงงานผลิตแท็งค0รถบรรทุก [9] โดยนําแนวคิด
และเครื่องมือของลีนคือ การไหลทีละชิ้นและการจัดสมดุล
การผลิตมาประยุกต0ใช2ปรับปรุงกระบวนการผลิต และนํา
ซอฟœ แ วร0 ก ารจํ า ลองสถานการณ0 ม าใช2 ป ระเมิ น ผล ทํ า ให2
สามารถลดเวลาการผลิตรวมของแท็งค0รถบรรทุกสิบล2อชนิด
เหล็กกล2าลง 4,685.08 นาที หรือร2อยละ 19.36 ลดเวลา
การผลิ ตรวมของแท็ง ค0รถบรรทุกสิ บล2อชนิ ดแสตนเลสลง
6,696.18 นาที หรือร2อยละ 23.81 ลดเวลาการผลิตรวมของ
แท็งค0รถบรรทุกกึ่งพFวงชนิดเหล็กกล2าลง 2,481.30 นาที

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ควรมีการเก็บข2อมูลด2านเวลาการผลิตในแตFละขั้นตอน
เพิ่มขึ้น เพื่อความนFาเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น
7.2 การศึกษาครั้งตFอไป ควรเน2นปรับปรุงขั้นตอนที่ไมFเพิ่ม
คุณคFาแตFจําเปtนต2องทํา (NNVA) ให2มีเวลาน2อยลง เพื่อเพิ่ม
คุณคFาให2กับผลิตภัณฑ0

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต0ใช2ระบบการผลิตแบบลีนใน
กระบวนการทอผ2าพื้นเมืองกรณีศึกษา กลุFมสตรีทอผ2าบ2าน
รFองยาง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ0” ได2รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ0
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
ดาราพร มาตขาว และ ปCทมาพร เย็นบํารุง
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร0 สาขาวิชาศิลปศาสตร0 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย.อ
การศึกษาค2นคว2าอิสระนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และ
การค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมข2อมูลตFางๆ อาทิ ข2อมูลผู2ใช2ระบบ
ข2อมูลนักศึกษา ข2อมูลคณะ ข2อมูลสาขา ข2อมูลไฟล0ผลงานดั้งเดิม ข2อมูลผลการตรวจรูปแบบของเจ2าหน2าที่ และข2อมูลการแก2ไข
รูปแบบของนักศึกษา
การศึกษาค2นคว2าอิสระนี้เปtนการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช2หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เริ่มจากการศึกษาความเปtนไปได2ของระบบ โดยการสัมภาษณ0ผู2เกี่ยวข2องจํานวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด2วย
ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เจ2าหน2าที่สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 5 คน จากนั้นวิเคราะห0ออกแบบ
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 หลังจากนั้นได2
ให2ผู2เกี่ยวข2องจํานวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด2วย รองอธิการบดีฝ“ายวิชาการ ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
เจ2าหน2าที่สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 15 คน ทดลองใช2และประเมินความพึงพอใจที่มีตFอระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
ผลการศึกษาทําให2ได2ระบบสารสนเทศที่สามารถบันทึก แก2ไข ค2นหา และแสดงผลข2อมูลเพื่อติดตามการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได2อยFางสะดวกและมีประสิทธิภาพ จากการประเมินของ
ผู2ใช2พบวFามีความพึงพอใจในด2านการนําข2อมูลเข2าสูFระบบ การรายงานผล และภาพรวมของระบบในระดับมาก สFวนการค2นหา
ข2อมูลมีความพึงพอใจอยูFในระดับมากที่สุด

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

วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของนักศึกษาที่ได2รับการ
อนุมัติจากทางคณะ ซึ่งเปtนขั้นตอนสุดท2ายของกระบวนการ
อนุมัติวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ [2]
งานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ
ของสํ า นั ก งานประสานงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี มีงานการตรวจรูปแบบโดยประมาณจํานวน
60 ครั้งตFอเดือน เจ2าหน2าที่ในสFวนงานบริการและงานตรวจ
รู ป แบบมี จํ า นวน 3 คน กระบวนการตรวจรู ป แบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระในปCจจุบันพบปCญหาตFางๆ
ทั้ ง ในด2 า นการเก็ บ สถิ ติ รายงานการตรวจรู ป แบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระที่ผFานมา การเก็บหลักฐาน
การปฏิบัติงานด2วยหนังสือทะเบียนรับ-สFงเพียงอยFางเดียว ไมF
มีการสํารองข2อมูลในรูปแบบอื่น การบันทึกข2อมูลขอตรวจ
รูปแบบในหนังสือทะเบียนรับ-สFงมีความซ้ําซ2อน การค2นหา
ข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2า
อิสระกระทําได2ยาก ทําให2นักศึกษาไมFได2รับความสะดวกใน
การค2นหาข2อมูลประวัติของตน นักศึกษามีชFองทางการรับ
ผลงานไปแก2 ไ ขเพี ย งชF อ งทางเดี ย ว คื อ เดิ น ทางมาที่
สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งทําให2เสียเวลามาก
(หากนักศึกษาอยูFไกล) และอาจต2องมาหลายครั้ง
จากปCญหาดังกลFาว ผู2ศึกษาจึงเห็นความสําคัญในการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ติ ด ตามการตรวจรู ป แบบ
วิ ท ยานิ พ นธ0 แ ละการค2 น คว2 า อิ ส ระ โดยนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศเข2 า มาชF ว ยในขั้ น ตอนงานการตรวจรู ป แบบ
วิ ท ยานิ พ นธ0 แ ละการค2 น คว2 า อิ ส ระ เพื่ อ ชF ว ยให2 ผู2 บ ริ ห าร
ติดตามงานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2 า
อิ ส ระได2 อ ยF า งสะดวกด2 ว ยสถิ ติ แ ละรายงาน เจ2 า หน2 า ที่
สามารถปฏิบั ติ ง านได2 อยF า งรวดเร็ว ลดความซ้ํ า ซ2 อ นของ
ขั้นตอนการบันทึกข2อมูล ลดการใช2กระดาษ เก็บหลักฐาน
การปฏิบัติงานในรูปอิเล็กทรอนิกส0 มีการสํารองข2อมูล และ
สามารถค2นหาข2อมูลประวัติการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2 น คว2 า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาแตF ล ะรายได2 ส ะดวก
สําหรับนักศึกษาจะได2รับบริการที่รวดเร็ว สามารถติดตามผล
การตรวจรู ป แบบวิ ท ยานิ พ นธ0 แ ละการค2 น คว2 า อิ ส ระของ
ตนเองได2อยFางสะดวกผFานหน2าเว็บไซต0ของมหาวิทยาลัย โดย
นักศึกษาไมFจําเปtนต2องเดินทางมายังสํานักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาในชFวงเวลาแก2ไขรูปแบบผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thepsatri Rajabhat
University) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มีภารกิจหลักในการเปtนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท2องถิ่นที่เสริมสร2างพลังปCญญาของแผFนดิน ฟžŸนฟูพลัง
การเรียนรู2 เชิดชูภูมิปCญญาท2องถิ่น สร2างสรรค0ศิลปะวิทยา
เพื่อความเจริญก2าวหน2าอยFางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สFวนรFวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช2ประโยชน0จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอยFางสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค0ให2การศึกษา สFงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้ น สู ง ทํ า การสอน วิ จั ย ให2 บ ริ ก ารทางวิ ช าการแกF สั ง คม
ปรั บ ปรุ ง ถF า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสFงเสริมวิทยฐานะครู ปCจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ไ ด2 จั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาในสาขา
ตFางๆ เพื่อตอบสนองความต2องการของท2องถิ่น [1]
ปCจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ได2แกF หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร0ศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยได2จัดให2มีคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเปt น หนF ว ยกํ า กั บ มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา และสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เปtน
หนF ว ยงานกลางในการประสานงานการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชา [1]
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เ ป ดการเรี ย นการสอน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาวิ ช าตFา งๆ มี ผ ลงานของผู2 สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในรูปแบบวิทยานิพนธ0และ
การค2นคว2าอิสระมาระดับหนึ่ง ขั้นตอนการดําเนินการทาง
วิท ยานิ พ นธ0 แ ละการค2 น คว2 า อิ ส ระ เริ่ ม จากการขออนุ มั ติ
หั ว ข2 อ ที่ ศึ ก ษา แตF ง ตั้ ง อาจารย0 ที่ ป รึ ก ษา ให2 คํ า ปรึ ก ษา
ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ จนกระทั่ง
อนุมัติวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ การดําเนินการตาม
ขั้ น ตอนอยูF ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของคณะผู2 รั บ ผิ ด ชอบ
สาขาวิ ช านั้ น ๆ หลั ง จากนั้ น สํ า นั ก งานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีหน2าที่ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการ
ค2 น คว2 า อิ ส ระ จะดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนการตรวจรู ป แบบ
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5.2 กลุ.มตัวอย.าง จําแนกเปtน
5.2.1 กลุ. ม ผู ใหสั ม ภาษณเพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปW จ จุ บั น และ
ความตองการระบบสารสนเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน ได2แกF
ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 1
คน เจ2าหน2าที่สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 3
คน และนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาซึ่ ง กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ
การศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 5 คน
5.2.2 กลุ. ม ผู ประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต. อ ระบบ
สารสนเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 20 คน ได2แกF รองอธิการบดีฝ“าย
วิชาการ จํานวน 1 คน ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงาน
บั ณ ฑิ ต ศึ กษา จํ านวน 1 คน เจ2 า ห น2 า ที่ สํ า นั ก งา น
ประสานงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จํ า นวน 3 คน และนั ก ศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่
1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 15 คน

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ระดับการเขาถึงระบบสารสนเทศ แบFงระดับการเข2าถึง
และจัด การฐานข2 อมู ลในระบบสารสนเทศออกเปt นระดั บ
ตFางๆ ตามสิทธิของกลุFมผู2ใช2ระบบ ได2แกF 1) ผู2ดูแลระบบ 2)
ผู2บริหาร 3) เจ2าหน2าที่ และ 4) นักศึกษา
3.2 ระบบย.อย (Module) ประกอบด2วย 1) ระบบการ
จัดการผู2ใช2งานระบบ 2) ระบบการเข2าสูFระบบ 3) ระบบการ
บันทึก ค2นหา และแก2ไขข2อมูล และ 4) ระบบการรายงาน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

6. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย

การศึ ก ษาค2 น คว2 า อิ ส ระนี้ เ ปt น การวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา
ประเภทการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยดําเนินการตาม
ขั้ น ตอนของวงจรการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ (System
Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ได2แกF
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปCญหา และการศึกษาความเปtนไป
ได2 ขั้ น ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห0 ร ะบบ ขั้ น ตอนที่ 3 การ
ออกแบบระบบ ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ ขั้นตอนที่ 5
การประเมินระบบ ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งและใช2งาน และ
ขั้นตอนที่ 7 การบํารุงรักษาระบบ ในการศึกษานี้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบตั้งแตFขั้นตอนที่ 1 ถึง
ขั้นตอนที่ 5 สําหรั บขั้นตอนที่ 6-7 ไมF ไ ด2มีการดํ าเนินการ
เนื่องจากเปtนการศึกษาค2นคว2าอิสระ และระยะเวลาศึกษาที่
จํากัด

6.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาสภาพ
ปCจจุบันและความต2องการระบบสารสนเทศ ได2แกF แบบ
สัมภาษณ0สําหรับผู2บริหาร เจ2าหน2าที่ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
6.2 เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีดังนี้
6.2.1 ฮารดแวร ได2แ กF เครื่องคอมพิว เตอร0 สFวนบุ คคล 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 ซอฟตแวร ได2 แ กF 1) โปรแกรมระบบ ปฏิ บั ติ ก าร
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
แสดงผลของสิ่ ง ตF า งๆ บนเว็ บ ไซต0 Cascading Style
Sheets (CSS)

5. ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง
5.1 ประชากร ทั้ง หมด 80 คน ได2แกF รองอธิก ารบดีฝ“า ย
วิชาการ จํานวน 1 คน ผู2อํานวยการสํานักงานประสานงาน
บั ณ ฑิ ต ศึ กษา จํ านวน 1 คน เจ2 า ห น2 า ที่ สํ า นั ก งา น
ประสานงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จํ า นวน 3 คน และนั ก ศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่
1 ป!การศึกษา 2558 จํานวน 75 คน
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6.2.3 เครื่ อ งมื อในการประเมิน ระบบสารสนเทศ ได2 แ กF
แบบประเมินความพึงพอใจของผู2ใช2ที่มีตFอระบบสารสนเทศ
สําหรับผู2บริหาร เจ2าหน2าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

7.2 การศึ ก ษาความเปc น ไปได ผู2 วิ จั ย ได2 ศึ ก ษาทั้ ง ความ
เปtนไปได2ทางเทคนิค และการใช2งานระบบสารสนเทศ สรุป
ได2ดังนี้
7.2.1 ความเปcนไปไดทางเทคนิค สํานักงานประสานงาน
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ค วามพร2 อ มด2 า นเทคโนโลยี ได2 แ กF เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร0แมFขFายและลูกขFาย เครือขFายอินเทอร0เน็ตและ
อิ น ทราเน็ ต รวมทั้ ง มี ค วามพร2 อ มด2 า นบุ ค ลากรในการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
7.2.2 ความเปcนไปไดในการใชงาน ระบบสารสนเทศนี้มี
ประโยชน0ตFอผู2บริหารในการติดตามงานการตรวจรูปแบบ
วิ ท ยานิ พ นธ0 แ ละการค2 น คว2 า อิ ส ระด2 ว ยสถิ ติ แ ละรายงาน
เจ2 า หน2 า ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได2 อ ยF า งรวดเร็ ว ลดความ
ซ้ํ า ซ2 อ นของขั้ น ตอนการบั น ทึ ก ข2 อ มู ล เก็ บ หลั ก ฐานในรู ป
อิเล็กทรอนิกส0 มีการสํารองข2อมูล ลดการใช2กระดาษ และ
ค2 น หาข2 อ มู ล ประวั ติ ก ารตรวจรู ป แบบได2 ส ะดวก และ
นักศึกษาได2รับบริการที่รวดเร็ว สามารถติดตามผลการตรวจ
รูปแบบของตนเองผFานทางเว็บไซต0ได2

7. การกําหนดปWญหาและการศึกษาความเปcนไปได
ในขั้ น ตอนนี้ ผู2 วิ จั ย ได2 ศึ ก ษาสภาพปC จ จุ บั น กํ า หนด
ขอบเขตของปCญหา และศึกษาความเปtนไปได2 โดยศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวข2องกับกระบวนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2 น คว2 า อิ ส ระ และสั ม ภาษณ0 ผู2 เ กี่ ย วข2 อ ง มี
รายละเอียดดังตFอไปนี้
7.1 การกําหนดปWญหา งานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระในปCจจุบัน สรุปปCญหาได2ดังนี้
7.1.1 ปWญหาเกี่ยวกับผูบริหาร ไมFมีการเก็บสถิติ รายงาน
หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่ผFานมาของเจ2าหน2าที่ที่ทํางาน
ตรวจรู ป แบบวิ ท ยานิ พ นธ0 แ ละการค2 น คว2 า อิ ส ระ เพื่ อ ให2
ผู2บริหารได2ใช2ประโยชน0ในการติดตามงานดังกลFาว
7.1.2 ปWญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ ได2แกF การบันทึกข2อมูลขอ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระลงในหนังสือ
ทะเบียนรับ-สFงมีความซ้ําซ2อน อาจบันทึกหลายครั้งสําหรับ
นัก ศึ ก ษารายเดี ย วกั น (ถ2 า มี ก ารแก2ไ ข) การเก็ บ หลั ก ฐาน
เอกสารการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ
เก็ บ ด2ว ยหนัง สื อ ทะเบี ยนรั บ -สFง เพี ยงอยF างเดี ยว ไมFมี ก าร
สําเนาหรือสํารองข2อมูลในรูปแบบอื่น ซึ่งมีโอกาสที่ข2อมูลจะ
สู ญ หาย และการค2 น หาข2 อ มู ล ประวั ติ ก ารตรวจรู ป แบบ
วิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระของนักศึกษาแตFละราย
กระทําได2ยาก
7.1.3 ปWญหาเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได2แกF
นักศึกษาไมFได2รับความสะดวกในการค2นหาข2อมูลประวัติการ
ตรวจรู ป แบบวิ ท ยานิ พ นธ0 แ ละการค2 น คว2 า อิ ส ระ และมี
ชF อ งทางการรั บ ผลงานไปแก2 ไ ขเพี ย งชF อ งทางเดี ย ว คื อ
เดินทางมาที่สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งทําให2
เสียเวลามาก และอาจต2องมาหลายครั้ง

8. การวิเคราะหระบบ
การวิเคราะห0ระบบแบFงออกเปtน 2 ขั้นตอน คือ
8.1 การวิเคราะหกระบวนการตรวจรูปแบบผลงานใน
ปWจจุบัน
8.2
การวิ เ คราะหกระบวนการทํ า งานของระบบ
สารสนเทศ ผลที่ไ ด2จากการวิเคราะห0กระบวนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ได2แกF การวิเคราะห0ระดับการเข2าถึง
และจั ด การฐานข2 อ มู ล ในระบบ การวิ เ คราะห0 แ ผนภาพ
กระแสข2อมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งเปtนแผนภาพแสดง
กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ และการไหลเวียน
ของข2อมูลในระบบงาน (ดังแสดงตามภาพที่ 1) การสร2าง
แบบจําลองข2อมูลอี-อาร0 (E-R Model) ซึ่งเปtนโครงสร2าง
ข2อมูลในระดับแนวคิดที่แสดงความสัมพันธ0ของเอนทิตีตFางๆ
และการวิเคราะห0ระดับการเข2าถึงและจัดการฐานข2อมูลใน
ระบบสารสนเทศ
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ
8.2.1 การวิเคราะหระดับการเขาถึงและจัดการฐานขอมูล
ในระบบสารสนเทศ แบFงเปtน 4 กลุFม ดังนี้
1) ผูดูแลระบบ ทําหน2าที่ตั้งคFาและปรับปรุงสิทธิการใช2
ระบบในฐานข2อมูล แก2ไขปCญหาทางเทคนิคตFางๆ ดูแลการ
ทํางานของระบบให2สามารถทํางานได2อยFางถูกต2อง รวมไปถึง
การเพิ่มเติม ปรับปรุง แจ2งขFาวสารข2อมูลการประชุมและ
ประกาศตFางๆ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2) ผูบริหาร สามารถเข2าถึงรายงานการตรวจรูปแบบที่
สํ า เร็ จ รายงานงานของเจ2 า หน2 า ที่ และรายงานผลงานที่
เผยแพรF
3) เจาหนาที่ สามารถเข2าถึงงานจัดการผู2ใช2งานระบบ งาน
จัดการข2อมูลคณะ/สาขา งานจัดการข2อมูลนักศึกษา งานคํา
ร2องขอตรวจรูปแบบผลงาน งานตรวจรูปแบบผลงานใหมF
งานรูปแบบผลงานที่กําลังตรวจ งานตรวจรูปแบบผลงานที่
สําเร็จ รวมไปถึงการเพิ่มเติม ปรับปรุง แจ2งขFาวสารข2อมูล

การประชุ ม และประกาศตF า งๆ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
4) นั กศึกษาระดับ บัณฑิตศึ กษา ที่มาขอตรวจรูปแบบ
วิ ท ยานิ พ นธ0 แ ละการค2 น คว2 า อิ ส ระ เข2 า ใช2 ง านโดยการ
ลงทะเบียนเข2าสูFระบบ สามารเข2าถึงข2อมูลคําร2องขอตรวจ
รูปแบบผลงาน และติดตามงาน

9. การออกแบบระบบ
ในขั้นตอนนี้ ผู2วิจัยได2นํารายละเอียดที่ได2จากขั้นตอนการ
วิ เ คราะห0 ร ะบบมาดํ า เนิ น การออกแบบระบบงานใหมF
ประกอบด2วย 5 สFวน ได2แกF
9.1 การออกแบบโปรแกรม ใช2 เ ทคโนโลยี Web-Based
Application เพื่อให2สามารถใช2งานระบบรFวมกันผFานทาง
เว็ บ ไซต0 ด2 ว ยโปรแกรมเว็ บ เบราว0 เ ซอร0 เชF น Google
Chrome หรือ Internet Explorer
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9.2 การออกแบบฐานขอมูล แบFงออกเปtน 3 กลุFม ได2แกF
ข2อมูลผู2ใช2ระบบ ข2อมูลนักศึกษา และข2อมูลผลงาน (ดังแสดง
ตามภาพที่ 2)

9.3.2 ส.วนต.อประสานผูใชในส.วนการจัดการผูใชงาน ผู2มี
สิทธิในการจัดการผู2ใช2งานระบบ ได2แกF ผู2ดูแลระบบทําหน2า
ที่ ตั้ ง คF า และปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ก ารใช2 ง านระบบในฐานข2 อ มู ล
ผู2ใช2งานระบบ และเจ2าหน2าที่ทําหน2าที่เพิ่ม ลบ แก2ไขข2อมูล
ผู2ใช2งานระบบ (ผู2บริหาร เจ2าหน2าที่ และนักศึกษา) ในงาน
จัดการผู2ใช2งานระบบ
9.3.3 ส. ว นต. อ ประสานผู ใชในส. ว นการคนหาขอมู ล
ผู2 บ ริ ห ารและเจ2 า หน2 า ที่ ส ามารถค2 น หาข2 อ มู ล ได2 ต ามสิ ท ธิ
ผู2ใช2งาน ผู2บริหารสามารถค2นหาข2อมูลสถิติและรายงาน โดย
อาจค2 น หาจากวั น เดื อ น ป! หรื อ จากคณะและสาขา (ดั ง
ตัวอยFางที่แสดงตามภาพที่ 3) สFวนเจ2าหน2าที่สามารถค2นหา
ข2อมูลนักศึกษาได2 โดยอาจค2นหาจากชื่อนักศึกษา หรือรหัส
นักศึกษา

ภาพที่ 3 การค2นหารายงานผลงานที่เผยแพรF โดยค2นหาตาม
วัน เดือน ป! หรือเลือกค2นหาตามคณะและสาขา

ภาพที่ 2 ผังโครงสร2างฐานข2อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อ
การติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระ

9.3.4 ส.วนต.อประสานผูใชในส.วนรายงาน ผู2บริหารและ
เจ2 า หน2 า ที่ ดู ผ ลจากการค2 น หาข2 อ มู ล ผู2 บ ริ ห ารสามารถดู
รายงานงานการตรวจรู ป แบบผลงานที่ สํ า เร็ จ งานของ
เจ2าหน2 าที่ และผลงานที่เ ผยแพรF (ดัง ตัวอยFา งที่แสดงตาม
ภาพที่ 4) ในสFวนของเจ2าหน2าที่สามารถดูงานการตรวจ
รูปแบบผลงานที่สําเร็จ (เฉพาะตนเอง) โดยเลือกดูผลการค2น
ทั้งหมด หรือแยกดูเปtนรายการตามต2องการ

9.3 การออกแบบส.วนต.อประสานผูใช ประกอบด2วย 4
สFวน ได2แกF
9.3.1 ส.วนต.อประสานผูใชในหนาแรกของการเขาสู.ระบบ
เปtนหน2าแรกเมื่อผู2ใช2งานได2ทําการติดตFอเข2าสูFระบบโดยผFาน
เว็บเบราว0เซอร0 เพื่อให2ผู2ใช2กรอกชื่อผู2ใช2และรหัสผFานแล2วจะ
ปรากฏหน2าหลักซึ่งประกอบด2วยเมนูการใช2งานระบบ
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ภาพที่ 4 สFวนตFอประสานผู2ใช2ในสFวนรายงาน งานการตรวจรูปแบบผลงานที่สําเร็จสําหรับผู2บริหาร
โดยเลือกดูผลการค2นทั้งหมดหรือแยกดูเปtนรายการ
9.4 การออกแบบรูปแบบการบันทึกขอมูล โดยมีเครื่องมือ
ชFวยในการบันทึกข2อมูลเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลด
ความผิดพลาดในการบันทึกข2อมูล อาทิ การบันทึกข2อมูลวัน
เดือน ป! ที่มีการเลือกจากปฏิทินอัตโนมัติ การบันทึกข2อมูล
คณะและสาขา ซึ่งมีการจัดเตรียมข2อมูลในระบบไว2ลFวงหน2า
เพื่อ ให2 ผู2ใช2 งานเลื อกตัวเลือ กจากดรอปดาวน0เ มนู (dropdown menu)
9.5 การออกแบบรูปแบบการแสดงผล ให2สามารถดูผFาน
หน2าจอและสFงออกในรูปแบบไมโครซอฟท0เอ็กซ0เซล (MS
Excel) ไมโครซอฟท0เวิร0ด (MS Word) และการสั่งพิมพ0ทาง
เครื่องพิมพ0 (ดังตัวอยFางที่แสดงตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 แสดงผลการสFงออกในรูปแบบ
ไมโครซอฟท0เอ็กซ0เซล (MS Excel) แบบรายบุคคล

10. การพัฒนาระบบ
ในขั้นตอนนี้ ผู2วิจัยได2ใช2เครื่องคอมพิวเตอร0สFวนบุคคล
ทําหน2าที่เปtนเซิร0ฟเวอร0 ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows 7 Edition และมีโปรแกรมที่ใช2ในการพัฒนา
ระบบตFางๆ ดังนี้
10.1 โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบ
10.1.1 ชุดโปรแกรม AppServ เวอรชั่น 2.5.10 ทํา
หน2าที่เปtนเว็บเซิร0ฟเวอร0 และเว็บดาตาเบส ซึ่งประกอบด2วย

ภาพที่ 5 รูปแบบการแสดงผลในรูปแบบตFาง ๆ
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11.2 หัวขอการคนหาขอมูล ผู2บริหารและเจ2าหน2าที่สFวน
ใหญF (ร2อยละ 80.00) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบใน
หัวข2อนี้อยูFในระดับมากที่สุด (คFาเฉลี่ย = 4.80) ทั้งนี้ทุก
หัวข2อยFอยของหัวข2อการค2นหาข2อมูล ได2แกF ผลลัพธ0ที่ได2ตรง
ตFอความต2องการของผู2ใช2 ความถูกต2องของผลลัพธ0ที่ได2จาก
การค2นหา ความงF ายและสะดวกในการค2นหาข2 อมูล และ
ความรวดเร็วในการค2นหาข2อมูลที่ต2องการ มีผลการประเมิน
คFาเฉลี่ยสูงสุดเทFากัน คือ 4.80
11.3 หัวขอการรายงานผล ผู2 บริหารและเจ2าหน2 าที่สFว น
ใหญF (ร2อยละ 60) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบในหัวข2อ
นี้อยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.10) ทั้งนี้หัวข2อรายงานที่ได2
ตรงตามความต2องการของผู2 ใช2 มีผลการประเมินคFาเฉลี่ ย
สูงสุด คือ 4.60
11.4 หัวขอภาพรวมของระบบ ผู2บริหารและเจ2าหน2าที่สFวน
ใหญF (ร2อยละ 70.00) มีความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบใน
หัวข2อนี้อยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.20) ทั้งนี้ 5 หัวข2อ
ได2แกF ความครอบคลุมของเนื้อหาในการใช2งานระบบ ความ
เหมาะสมในการจั ด หมวดหมูF ข องเนื้ อ หา ความงF า ยและ
สะดวกในการใช2งานระบบ ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม
ของระบบ และประโยชน0ที่ได2รับจากการทํางานโดยรวมของ
ระบบ มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุดเทFากัน คือ 4.40 สFวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสFวนใหญF (ร2อยละ 51.66) มี
ความพึงพอใจโดยรวมตFอระบบอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย =
4.28) ทั้งนี้หัวข2อประโยชน0ที่ได2รับจากการทํางานโดยรวม
ของระบบ มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.73

โปรแกรม Apache Web Server เวอร0ชั่น 2.2.8 PHP
Script Language เวอร0ชั่น 5.2.6 MySQL Database เวอร0
ชั่น 5.0.51b และ phpMyAdmin Database Manager
เวอร0ชั่น 2.10.3
10.1.2 โปรแกรมคลั งภาษาจาวาสคริปต jQuery
เวอร0 ชั่ น 2.1.4 คื อ โปรแกรมที่ ร วบรวมวั ต ถุ แ ละตั ว เลื อ ก
ตF า งๆ ของภาษาจาวาไว2 ใ นรู ป แบบของคลั ง ภาษา
(JavaScript Library) เพื่อให2การเขียนและเรียกใช2ภาษาจา
วาสะดวก งFาย และสามารถนําไปใช2ไ ด2โดยไมFต2องเริ่มต2 น
เขียนใหมF
10.1.3 โปรแกรมตกแต.งเว็บไซต Adobe Dream
weaver CS6 คือโปรแกรมสร2างเว็บเพจแบบเสมือนจริง
สามารถจัดวางข2อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร0ม วิดีโอ รวมถึง
องค0ประกอบอื่นๆ ภายในเว็บเพจ
10.1.4 โปรแกรมกําหนดการแสดงผลของสิ่งต.างๆ
บนเว็บไซต Cascading Style Sheets (CSS) คือ
ชุดคําสั่งสําหรับจัดรูปแบบการแสดงผลที่นํามาใช2กับเว็บเพจ
เพื่อเสริมคุณสมบัติของ HTML ชFวยให2จัดรูปแบบของเนื้อหา
ตFางๆ บนเว็บเพจได2อยFางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และตรงตามที่ได2ออกแบบไว2
10.2 ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม ได2แกF ภาษา PHP
เพื่อใช2ในการติดตFอกับฐานข2อมูล MySQL และภาษาจาวา
โดยใช2โปรแกรมคลังภาษาจาวาสคริปต0 jQuery

11. การประเมินระบบ
ผู2วิจัยได2นําระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ไปสาธิตพร2อม
อธิบายวิธีการใช2ให2แกFกลุFมตัวอยFาง เพื่อประเมินความพึง
พอใจที่มีตFอระบบสารสนเทศ ผลการประเมินสรุปได2ดังนี้
11.1 หั ว ขอการนํ า ขอมู ล เขาสู. ร ะบบ ผู2 บ ริ ห ารและ
เจ2าหน2าที่สFวนใหญF (ร2อยละ 70.00) มีความพึงพอใจโดยรวม
ตFอระบบในหัวข2อนี้อยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.30) ทั้งนี้
หัวข2อความงFายและสะดวกในการนําข2อมูลเข2าสูFระบบ มีผล
การประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.60 สFวนนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ตศึ ก ษาสF วนใหญF (ร2 อ ยละ 63.33) มี ความพึ ง พอใจ
โดยรวมตFอ ระบบในหั ว ข2 อ นี้ อยูF ใ นระดั บมาก (คFา เฉลี่ ย =
4.20) ทั้งนี้หัวข2อการนําข2อมูลเข2าสูFระบบได2ถูกต2อง ครบถ2วน
มีผลการประเมินคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.53

12. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษานี้พบวFาผู2บริหารและเจ2าหน2าที่ที่เกี่ยวข2องกับ
งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต2องการระบบสารสนเทศเข2า
มาชF ว ยในการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านด2 า นการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ0และการค2นคว2าอิสระ ซึ่งสอดคล2องกับ
งานวิจัยของสุณิสา ศิลปศร [3] ที่กลFาวถึงประโยชน0ที่ได2จาก
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการปฏิบัติงาน ได2แกF
ประโยชน0เรื่องการปฏิบัติงาน การรับสFงข2อมูลขFาวสาร การ
ติดตFอประสานงานระหวFางหนFวยงานภายในและภายนอก มี
ความสะดวก รวดเร็ว สามารถนําข2อมูลมาใช2เพื่อประกอบใน
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13.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต.อไป เนื่องจากระบบ
สารสนเทศที่ พั ฒ นาขึ้ น ยั ง มี ข2 อ จํ า กั ด บางประการ หากมี
การศึกษาครั้งตFอไปเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศนี้ ควรมี
การดําเนินการ ดังนี้
13.2.1 การรายงาน ควรมีการรายงานในรูปกราฟเพื่อนํา
ข2อมูลไปใช2ได2หลากหลาย
13.2.2 การออกแบบเว็บไซต ควรออกแบบเว็บไซต0ตาม
แนวทางการพัฒนาเว็บไซต0ที่เปtนมาตรฐาน เพื่อลดอุปสรรค
ในการเข2าถึงและใช2งาน เชFน สีและขนาดของตัวอักษร
13.2.3 ระบบแจงเตือน ควรมีระบบแจ2งเตือนเมื่อเจ2าหน2าที่
สFงผลการตรวจรูปแบบให2แกFนักศึกษา หรือนักศึกษาแก2ไข
รูปแบบและสFงผลงานกลับไปที่เจ2าหน2าที่
13.2.4 การสํ า รองขอมู ล ควรพัฒ นาขั้น ตอนการสํ ารอง
ข2อมูลให2งFายและสะดวกแกFเจ2าหน2าที่ โดยอาจพัฒนาในรูป
เมนูก็ได2

การวางแผนและกําหนดนโยบาย ทําให2ปฏิบัติงานได2มากขึ้น
ลดข2อผิดพลาดในการปฏิบัติ งาน และสามารถใช2อุปกรณ0
บางอยF า งรF ว มกั น ได2 นอกจากนี้ ยั ง มี ปC จ จั ย ในเรื่ อ งความ
ต2องการลดปริมาณกระดาษที่ต2องใช2สําหรับบันทึกข2อมูลอีก
ด2วย และสอดคล2องกับงานวิจัยของพรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยูF [4] ที่
กลFาวถึงระบบสารสนเทศที่ได2จากการวิจัยวFาสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงาน ลดความซ้ําซ2อนของ
ข2อมูล ลดการใช2กระดาษ และลดเวลาในการทํางาน

13. ขอเสนอแนะ
13.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช การนํา
ระบบสารสนเทศที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช2 ง านนั้ น จํ า เปt น ต2 อ ง
ดําเนินการดังนี้
13.1.1 การเตรียมความพรอมดานเจาหนาที่ ควรเตรียม
เจ2 า หน2 า ที่ ใ ห2 มี ค วามพร2 อ มในการใช2 ร ะบบสารสนเทศที่
พั ฒ นาขึ้ น โดยอบรมวิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง วิ ธี ก ารใช2 ร ะบบ และ
วิธีการสํารองข2อมูล
13.1.2 การเตรีย มความพรอมดานนั ก ศึ ก ษา ควรมี ก าร
อบรมนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช2ระบบ โดยเฉพาะขั้นตอน
การขอตรวจและการติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ0
และการค2นคว2าอิสระ
13.1.3 การติ ด ตั้ ง ระบบสารสนเทศ ในการนํ า ระบบ
สารสนเทศนี้ไปใช2จําเปtนต2องจัดเตรียมความพร2อมทั้งด2าน
ฮาร0ดแวร0 ซอฟต0แวร0 และบุคลากรผู2เชี่ยวชาญด2านเทคนิค
ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตั้งระบบสารสนเทศที่เครื่องเซิร0ฟเวอร0
ของสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จําเปtนต2องติดตั้ง
ชุดโปรแกรม AppServ เวอร0ชัน 2.5.10 เพื่อให2บริการเว็บ
เซิร0ฟ เวอร0และดาตาเบสเซิร0ฟเวอร0 รวมทั้งโปรแกรมเว็ บ
เบราว0เ ซอร0 เชF น โปรแกรม Google Chrome หรื อ
โปรแกรม Internet Explorer
13.1.4 การนํ า ระบบสารสนเทศที่ พั ฒ นาขึ้ น มาใชงาน
ในชFวงแรกที่นําระบบมาใช2 เจ2าหน2าที่ควรทํางานในระบบ
คูFขนาน โดยใช2ระบบสารสนเทศนี้ควบคูFกับการทํางานรูป
แบบเดิมไปด2วยระยะเวลาหนึ่ง เพื่อปYองกันข2อผิดพลาดที่
เกิดจากการทํางาน
13.1.5 การสํารองขอมูล เจ2าหน2าที่ควรทําการสํารองข2อมูล
ที่ จํ า เปt น อยF า งน2 อ ยเดื อ นละ 2 ครั้ ง และสํ า รองข2 อ มู ล ใน
ระบบทั้งหมดอยFางน2อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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วงจรกรองความถี่ ห ลายหนาที่ ใ นโหมดกระแส 3 อิ น พุ ต 1
เอาตพุต โดยใช DDCC
ศุภวัฒน0 ลาวัณย0วิสุทธิ์1, พนิดา อุทกศิริ2, วริศรา ลิขติ ลือชา2, บัญชา ศรีวิโรจน03, สมชาย ศรีสกุลเตียว4 และ ธาดา คําแดง5
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟYา คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟYา คณะวิศวกรรมศาสตร0 มหาวิทยาลัยธนบุรี
4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร0 คณะวิศวกรรมศาสตร0และสถาปCตยกรรมศาสตร0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บทคัดย.อ
บทความนี้นําเสนอโครงขFายวงจรกรองความถี่หลายหน2าที่สามอินพุต-หนึ่งเอาต0พุต โดยใช2 DDCC ประกอบด2วยตัว
ต2านทาน และตัวเก็บประจุที่ตFอลงกราวนด0 วงจรสามารถให2การตอบสนองการทํางานได2 5 ฟCงก0ชัน คือ ฟCงก0ชันกรองผFาน
ความถี่สูง กรองผFานความถี่ต่ํา กรองผFานแถบความถี่ กรองหยุดแถบความถี่ และกรองผFานทุกความถี่ สามารถควบคุมความถี่
ธรรมชาติ และควอลิตี้เฟคเตอร0ได2อยFางเปtนอิสระจากกัน สมรรถนะของวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอถูกทดสอบผFานการจําลอง
ผลการทํางานด2วยโปรแกรม PSpiceโดยใช2เทคโนโลยีทรานซิสเตอร0 (CMOS) ขนาด 0.18µm TSMC ผลการทดสอบวงจรที่ได2
มีความสอดคล2องกับที่คาดการณ0ไว2ในทางทฤษฎี

คําสําคัญ: โครงขFายวงจรกรองความถี่หลายหน2า, DDCC
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Multi-input single-output current-mode multifunction
filter using 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
วงจรกรองความถี่เปtนวงจรหนึ่งที่มีความสําคัญในระบบ
การประมวลผลสั ญ ญาณแอนะล็ อ กซึ่ ง ถู ก นํ า มาใช2 อ ยF า ง
แพรF ห ลายในหลายสาขางาน เชF น งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส0
ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด [1] โดยเฉพาะ
วงจรกรองความถี่ ที่ ส ามารถให2 ผ ลตอบสนองการกรอง
ความถี่ได2หลายหน2าที่ในโครงสร2างวงจรเดียวกันหรือเรียกวFา
วงจร กรองความถี่หลายหน2าที่นั้นได2รับความสนใจเปtนอยFาง
มากในสาขางานระบบเครือขFาย ที่ผFานมามีวงจรกรองผFาน
ทุกความถี่นําเสนอโดยใช2อุปกรณ0แอคทีฟที่แตกตFางกัน [17] วงจรกรองกรองความถี่หลายหน2าที่โดยใช2ออปแอมปœเปtน
วงจรพื้นฐานจะทํางานได2ที่ความถี่ที่จํากัด นอกจากนี้ออป
แอมปœเปtนวงจรขนาดใหญFและซับซ2อนซึ่งเมื่อนํามาสร2างเปtน
วงจรรวมจะใช2พื้นที่ชิปมาก ดังนั้นมีความพยายามออกแบบ
วงจรกรองผFานทุกความถี่โดยใช2อุปกรณ0แอคทีฟแบบอื่นๆ
ในป! 2004, Jianping Hu [8] differential difference
current conveyor (DDCC)โดยใช2เทคโนโลยีทรานซิสเตอร0
(CMOS)ข2อดีของวงจร DDCC เชFน สามารถสร2างฟCงก0ชัน
บวกและลบแรงดันได2โดยงFายอินพุตอิมพีแดนซ0สูงจึงสะดวก
ตFอการนําไปตFอคาสเคดอันดับสูงขึ้นเปtนต2น
ดั ง นั้ น ในบทความนี้ ผู2 วิ จั ย มี จุ ด มุF ง หมายเพื่ อ จะ
สังเคราะห0และออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหน2าที่ใน
โหมดกระแส 3 อินพุต 1 เอาต0พุต โดยใช2 DDCCเพื่อให2วงจร
สามารถควบคุมคFาความถี่ธรรมชาติและคFาควอลิตี้แฟกเตอร0
ได2อยFางเปtนอิสระตFอกัน วงจรที่นําเสนอจะถูกตรวจสอบการ
ทํางาน ด2วยโปรแกรมPSpiceเพื่อยืนยันทฤษฎีที่นําเสนอ

รูปที่ 1 สัญลักษณ0ของ DDCC
I Y 1 = IY 2 = I Y 3 = 0

(1)

VX = VY 1 − VY 2 + VY 3
IZ + = Ix
IZ − = −I x

2.2 การออกแบบโครงข.ายวงจรกรองความถี่
ออกแบบโครงขF า ยวงจรกรองความถี่ ประกอบด2 ว ย
วงจรดิฟเฟอร0เรนชิเอเตอร0แบบไมFมีการสูญเสีย (Lossless
Differentiator) ตF อ รF ว มกั บ วงจรรวมสั ญ ญาณ และ
วงจรขยายสั ญ ญาณ (Amplifier)
โดยการจั ด
บล็อกไดอะแกรมในลักษณะคาสเคดกัน ดังแสดงในรูปที่ 2
I in 2
I in1

I out

−sτ2

sτ 1

I in3

K

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการสังเคราะห0โครงขFาย
วงจรกรองความถี่

2. ทฤษฎีและหลักการ
จากรูปที่ 2 สามารถเขียนสมการถFายโอนฟCงก0ชันได2ดังนี้

2.1วงจร DDCC
เนื่องจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปด2วยอุปกรณ0หลักคือ
DDCCมีสัญลักษณ0ดังรูปที่ 1หัวข2อนี้จึงขอกลFาวถึง DDCCพอ
สั ง เขป ความสั ม พั น ธ0 ข องกระแสและแรงดั น ของ DDCC
แสดงด2วยสมการที่ (1)

I out


s
 − s 2 I in1 −

τ1
=






Iin 2 +  s 2 +
s2 +

sk




τ1

sk

1

τ1

+

τ 1τ 2

+


 I in3 








1 

τ 1τ 2

(2)

จากสมการที่ (2) จะได2คFาความถี่ธรรมชาติและควอลิตี้แฟค
เตอร0ดังนี้
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ω0 =

1

τ 1τ 2

,

Q=

1 τ1
K τ2

(3)

2.2 วงจรดิฟเฟอรเรนซิเอเตอรและวงจรขยายกระแส
การออกแบบวงจรดิ ฟ เฟอร0 เ รนชิ เ อเตอร0 ที่ ไ มF มี ก าร
สู ญ เสี ย แบบบวกในครั้ ง นี้ จ ะใช2 อุ ป กรณ0 แ อคที ฟ DDCC1
วงจร ตัวเก็บประจุ 1 ตัวตFอลงกราวนด0 และตัวต2านทาน 1
ตัว ดังรูปที่ 3 ซึ่งจะได2ฟCงก0ชันถFายโอนดังนี้
I
(4)
= RC

รูปที่ 4 วงจรดิฟเฟอร0เรนซิเอเตอร0แบบลบทีไ่ มFมีการสูญเสีย

out

Iin

การออกแบบวงจรขยายกระแสจะใช2อุปกรณ0แอคทีฟ DDCC
1 วงจร และตัวต2านทาน 2ตัว ดังรูปที่ 5ซึ่งจะได2ฟCงก0ชันถFาย
โอนดังนี้
I
(6)
=RR

1 1S

out

Iin

3

4

รูปที่ 3 วงจรดิฟเฟอร0เรนซิเอเตอร0แบบบวกที่
ไมFมีการสูญเสีย
การออกแบบวงจรดิฟเฟอร0เรนชิเอเตอร0ที่ไมFมีการสูญเสีย
แบบลบในครั้งนี้จะใช2อุปกรณ0แอคทีฟ DDCC1 วงจร ตัวเก็บ
ประจุ 1 ตัวตFอลงกราวนด0 และตัวต2านทาน 1 ตัว ดังรูปที่ 4
ซึ่งจะได2ฟCงก0ชันถFายโอนดังนี้

รูปที่ 5 วงจรขยายกระแส

3. วงจรกรองความถี่ที่นําเสนอ
I out
= R2 C2 S
Iin

โครงขFายวงจรกรองความถี่หลายหน2าที่สามอินพุต-หนึ่ง
เอาต0พุตที่ได2จากการออกแบบ ซึ่งผลตอบสนองความถี่ทาง
เอาต0พุตประกอบด2วย ฟCงก0ชันกรองผFานความถี่สูง ฟCงก0ชัน
กรองผFานความถี่ต่ํา ฟCงก0ชันกรองผFานแถบความถี่ ฟCงก0ชัน
กรองหยุดแถบความถี่ และฟCงก0ชันกรองผFานทุกความถี่ ดัง
แสดงในรูปที่ 6 และหาฟCงก0ชันถFายโอนได2ดังนี้

(5)
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τ1 = R1C1s
τ 2 = R2 C2 s
k=

4. ผลการจําลองการทํางาน

(7)

วงจรกรองความถี่หลายหน2าที่สามอินพุต-หนึ่งเอาต0พุต
ได2ใช2เทคโนโลยีทรานซิสเตอร0 0.18µm TSMCมีโครงสร2าง
วงจรดังรูปที่ 7 โดยใช2โปรแกรม Pspiceจําลองการทํางาน
เพื่อเปtนการทดสอบและยืนยันสมรรถนะของวงจรที่นําเสนอ
ใช2แหลFงจF ายแรงดั น ±1.75 V และคF าพารามิ เตอร0ของ
อุปกรณ0พาสซีฟได2แกFC1=C2=1nF, และ R1=100kΩ, R2=
1kΩ, และ R3=R4= 500kΩ ตามลําดับ

R3
R4

แทนคFาสมการ (7) ใน สมการที่ (2) จะได2

I out


R

s 3


s
1
R
2
4
 − s 2 Iin1 −
I in 2 +  s +
+


R1C1S
R1C1S R1C1S R2 C2 S



=
R3

s

1
R4
s2 +
+


R1C1S R1C1S R2 C2 S







 I in3 













(8)
จากสมการที่ (8) การกรองความถี่ ทั้ ง ห2 า แบบสามารถ
กําหนดได2ตามตารางที่ 1 ดังนั้นวงจรที่นําเสนอสามารถสร2าง
การกรองความถี่ได2ห2าแบบในวงจรเดียวจากสมการที่ (2) จะ
ได2คFาความถี่ธรรมชาติและควอลิตี้แฟคเตอร0ดังนี้
ω0 =

Q=

1
,
R1C1S R2 C2 S
1
R3 / R4

รูปที่ 7 โครงสร2างภายในของ DDCC ที่ใช2ในการจําลอง
การทํางาน [9]
การทดสอบผลการตอบสนองของสัญญาณความถี่ โดย
ปYอนอินพุตเปtนสัญญาณไซน0หรือ AC กําหนดกระแส ตาม

(9)

ตารางที่ 1 พบวF า วงจรสามารถตอบสนองฟC ง ก0 ชั น กรอง

R1C1S
R2 C2 S

ความถี่ ทั้ง 5 แบบ คื อ ฟCงก0 ชันกรองผFานความถี่สู ง กรอง
ผFานความถี่ต่ํา กรองผFานแถบความถี่ กรองหยุดแถบความถี่
และกรองผFานทุก ความถี่ f0วงจรทํางานตอบสนองความถี่
เทFากับ 3.01MHz ความถี่คัตออฟด2านต่ํา หรือfCLเทFากับ
2.85MHz ความถี่คัตออฟด2านสูง หรือfCHเทFากับ 3.26MHz
และQ=1 ดั ง แสดงในรู ป ที่ 8 และ การทดสอบการ
ตอบสนองทางเฟสของวงจร โดยวัดจากฟCงก0ชันกรองผFานทุก
ความถี่เพื่อยืนยันการทํางานของวงจรวFานํามาใช2เปtนวงจร
เลื่อนเฟสได2จริง นําผลที่ได2จากการวัดมาทําการพล็อตกราฟ
เพื่อแสดงผลการตอบสนองทางเฟสแตFละชFวงความถี่แสดง
ในรูปที่ 9

รูปที่ 6 วงจรกรองความถี่หลายหน2าที่ที่นําเสนอ
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เหมือนกันแตFคF าควอลิตี้แฟคเตอร0มีการเปลี่ยนแปลง ดั ง
แสดงในรูปที่ 10 สFวนในรูปที่ 11 แสดงผลตอบสนองทาง
ขนาดของฟCงก0ชันกรองแถบความถี่ผFาน เมื่อเปลี่ยนแปลงคFา
R1 =1kΩ, 3kΩ, และ 5kΩจากผลการจําลองพบวFา สามารถ
ปรับความถี่ธรรมชาติได2อยFางอิสระจากคFาควอลิตี้แฟกเตอร0
สอดคล2องกับสมการที่ (9) รูปที่ 12 เปtนผลการจําลอง
ผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอ โดย
ปYอนสัญญานไซน0 7µA ที่ความถี่ 3MHz

ตารางที่ 1 การกําหนดกระแสอินพุต
ฟCงก0ชันกรองความถี่
IOut
LPF
HPF
BPF
BSF
APF

กระแสอินพุต
Iin1
1
-1
0
0
0

Iin2
1
0
-1
-1
2

Iin3
1
0
0
1
1

รูปที่ 11 ผลตอบสนองทางขนาดของฟCงก0ชันกรองแถบ
ความถี่ผFานเมื่อเปลี่ยนแปลงคFา R1

รูปที่ 8 ผลตอบสนองความถี่ของโครงขFายที่นําเสนอ

รูปที่ 12 ผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจร ตFอสัญญานไซน0
ที่ความถี่ 3MHz

รูปที่ 9 ผลตอบสนองทางเฟสของฟCงก0ชันกรองผFานทุกความถี่

5. สรุปผล
การทดสอบวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอด2วยโปรแกรม
PSpiceที่มีโครงสร2างของ DDCC ใช2เทคโนโลยีทรานซิสเตอร0
0.18µm TSMC สมรรถนะของวงจรถูกต2องตามหลักทฤษฎี
และ ตรงตามวัตถุประสงค0ที่ตั้งไว2 โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
และผลการทดสอบโดยสรุปได2ดังนี้ จากการทดสอบพบวFา
วงจรสามารถตอบสนองการทํ า งานได2 5 ฟC ง ก0 ชั น ได2 แ กF
ฟCงก0ชันกรองผFานความถี่สูง กรองผFานความถี่ต่ํา กรองผFาน
แถบความถี่ กรองหยุดแถบความถี่ และกรองผFานทุกความถี่
สามารถควบคุมคFาความถี่ธรรมชาติและคFาควอลิตี้แฟกเตอร0
ได2อยFางเปtนอิสระตFอกัน

รูปที่ 10 ผลตอบสนองทางขนาดของฟCงก0ชันกรองแถบ
ความถี่ผFานเมื่อเปลี่ยนแปลงคFา R3
การทดสอบสมรรถนะการควบคุมควอลิตี้แฟคเตอร0ด2วยการ
ปรับคFาR3=1kΩ, 3kΩ, และ 5kΩ ตามลําดับโดยทดสอบที่
ฟCงก0ชันกรองผFานแถบความถี่ พบวFาวงจรให2การตอบสนอง
ความถี่ธรรมชาติ หรือf0 เทFากับ 3.01MHz
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การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใชทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในหองสมุดดวยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล และ ปยะพงษ0 แดงขํา
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถนนนารายณ0มหาราช
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

บทคัดย.อ
งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุดด2วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
สนามระยะใกล2บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด0 ซึ่งจะชFวยให2ทราบความต2องการใช2งานทรัพยากรสารสนเทศของผู2ใช2บริการ
สําหรับการเก็บสถิติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เจ2าหน2าที่จะต2องนําหนังสือจากชั้นพัก
มายังจุดจัดเก็บข2อมูล แล2วใช2เครื่องอFานบาร0โค2ดอFานข2อมูลของหนังสือ ซึ่งทําให2เสียเวลาในการเคลื่อนย2ายหนังสือ และ
เสียเวลาในการเปดหนังสือหน2าที่มีการติดสติกเกอร0บาร0โค2ด เพื่อลดเวลาการทํางาน จึงได2นําเทคโนโลยีการสื่อสารสนาม
ระยะใกล2เข2ามาใช2งานรFวมกับระบบห2องสมุดอัตโนมัติที่มีเทคโนโลยีอาร0เอฟไอดี เปtนสFวนประกอบ ผลการทดสอบระหวFางการ
เก็บสถิติด2วยเครื่องอFานบาร0โค2ดและการใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 พบวFาในการจัดเก็บข2อมูลหนังสือ 30 เลFม
การใช2งานเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 จะใช2เวลาที่น2อยกวFา

คําสําคัญ: การสื่อสารสนามระยะใกล2, อาร0เอฟไอดี, แอนดรอยด0

121

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

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 inhouse 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

122

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
1. บทนํา

2. เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีทรัพยากรสารสนเทศที่เปtนหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษไว2 ใ ห2 บ ริ ก ารแกF นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิ ท ยาลัย มากกวF า 100,000 เลF ม [1] แบFง หมวดของ
หนั ง สื อ แบบทศนิ ย มดิ ว อี้ มี ส ถิ ติ ผู2 เ ข2 า ใช2 บ ริ ก ารเดื อ นละ
มากกวFา 10,000 ครั้ง ซึ่งตามมาตรฐานการดําเนินงานด2าน
เทคนิ ค ห2 อ งสมุ ด แล2 ว จะต2 อ งมี ก ารเก็ บ สถิ ติ ตF า งๆ เพื่ อ
นําไปใช2ตัดสินใจพัฒนาห2องสมุด จาก [2] ได2ให2ความหมาย
ของสถิติงานเทคนิคของห2องสมุด หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึง
ปริมาณงานและข2อเท็จจริงตFางๆ ที่เกี่ยวข2องกับงานเทคนิค
ของห2องสมุด ซึ่งรวบรวมได2จากการปฏิบัติงานในแตFละงาน
โดยสถิติงานเทคนิคของห2องสมุดที่ควรจัดเก็บ เชFน สถิติการ
ยืมคืน จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ สถิติผู2ใช2บริการ และ
สถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด
สถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด (Inhouse use) มีความจําเปtนตFอสFวนงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเปtนอยFางมาก เพราะจะเปtนสถิติที่ทําให2ทราบวFา
ผู2ใช2บริการมีความสนใจในเรื่องใดบ2าง ซึ่งสถิติในสFวนนี้มักจะ
ถูกละเลยในการจัดเก็บ สFวนมากจะมุFงเน2นไปยังสถิติการยืม
คื น ซึ่ ง จะจั ด เก็ บ งF า ยกวF า โดยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการจัดเก็บสถิติ
ในสF ว นนี้ ด2 ว ย แตF ยั ง พบปC ญ หาการดํ า เนิ น งานเนื่ อ งจาก
ขั้นตอนการจัดเก็บสถิติจะต2องนําหนังสือแตFละเลFมจากชั้น
พักมาผFานเครื่องอFานบาร0โค2ดเพื่อเก็บสถิติการใช2งาน ซึ่งจุด
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งอF า นบาร0 โ ค2 ด จะอยูF แ ยกจากชั้ น พั ก ทํ า ให2
เจ2าหน2าที่จะต2องขนย2ายหนังสือจากชั้นพักไปยังจุดที่ติดตั้ง
เครื่องอFานบาร0โค2ดและยังต2องเปดหนังสือหน2าที่มีบาร0โค2ด
เพื่อให2เครื่องอFานเก็บคFาได2
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี มี ร ะบบห2 อ งสมุ ด
อัตโนมัติที่ใช2 RFID ติดบนหนังสือด2วย เพื่อใช2ในการยืมคืน
ด2ว ยตนเอง บทความนี้จึ ง จะนํ า เสนอการเก็ บสถิ ติ ก ารใช2
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุดผFานการอFา นข2อมู ล
RFID ด2วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2

เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารสนามระยะใกล2 (Near-Field
Communication) หรือ การสื่อสารสนามระยะใกล2 เปtน
การใช2เทคโนโลยีความถี่วิทยุในระยะใกล2ซึ่งนําการสื่อสาร
แบบไร2สายมาใช2ผFานอุปกรณ0อิเล็กทรอนิกส0 โดยเทคโนโลยี
การสื่อสารสนามระยะใกล2 ได2ถูกบรรจุลงในโทรศัพท0มือถือ
ระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด0 ทําให2มีการประยุกต0ใช2งานที่
หลากหลาย เชFน การอFานข2อมูลผFานปYายอัจฉริยะ (Smart
Poster) ที่นําเทคโนโลยี RFID มาใช2งานรFวมกัน ทําให2
ผู2 ใ ช2 ง านเกิ ด ความสะดวกในการรั บ ข2 อ มู ล เพี ย งแคF นํ า
โทรศัพท0มือถือไปแตะที่แผFนปYายอัจฉริยะ เทคโนโลยีการ
สื่อสารสนามระยะใกล2 จะทําการอFานข2อมูลจากแท็ก (Tag)
ของเทคโนโลยี RFID มาแสดง ในงานวิ จั ย [3] ได2 นํ า
เทคโนโลยี การสื่อสารสนามระยะใกล2 มาใช2ในการเรียนการ
สอน โดยออกแบบสื่อการสอนให2มีการแท็ก RFID ติดไว2ใน
ตําแหนFงที่ตFางกัน 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
ภาพเคลื่ อ นไหว สF ว นงานวิ จั ย [4] ได2 ก ลF า วถึ ง การนํ า
เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 มาใช2ในห2องสมุด โดย
มีการกลFาวถึงระบบห2องสมุดอัตโนมัติที่มีการนําเทคโนโลยี
RFID มาใช2ในการยืมคืนหนังสือ ที่สามารถนําเทคโนโลยีการ
สื่อสารสนามระยะใกล2 มาประยุกต0ใช2งานรFวมกันได2
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีการนําเทคโนโลยี RFID มาใช2งานรFวมกับระบบ
ห2องสมุดอัตโนมัติ Aleph โดยแท็กที่ใช2เปtนของ TAGSYS ที่
มีโครงสร2างแบบแบFงหนFวยความจําออกเปtน 28 บล็อก และ
แตFละบล็อกมีเนื้อที่ 32 บิต ดังแสดงได2ดังรูปที่ 1 การเก็บคFา
บาร0โค2ดของหนังสือจะเก็บคFาตามโครงสร2างรูปที่ 2
31

23

Block 0
Block 1
Block 2
.
.
.

15

7

0

7

0

.
.
.

Block 26
Block 27
31

23

15

รูปที่ 1 โครงสร2างแท็ก TAGSYS
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26 25
B0 [b21 : b0]

ในการคํานวณหาคFาบาร0โค2ดหนังสือแตFละเลFม จะต2อง
อาศัยโครงสร2างของหนFวยความจําแท็กตามรูปที่ 1 และ 2
โดยมีขั้นตอนดังนี้

0
B1 [b31 : b6]

รูปที่ 2 โครงสร2างการเก็บข2อมูลบาร0โค2ด
B0 = read(Block 0)
B1 = read(Block 1)

3. การพั ฒ นาโปรแกรมสถิ ติ ก ารใชทรั พ ยากร
สารสนเทศภายในหองสมุด
ในการพัฒนาโปรแกรมสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในห2องสมุด ได2เลือกใช2 Android Studio 2.2 โดยได2นํา
ไลบรารี่ TabLinx [5] มารFวมพัฒนาในสFวนของการอFาน
ข2อมูลจากแท็ก RFID ซึ่งข2อมูลที่ได2จะเปtนรายละเอียดของ
บาร0โค2ดของหนังสือแตFละเลFมเทFานั้น จึงจําเปtนต2องติดตFอ
ฐานข2อมูลของระบบห2องสมุดอัตโนมัติเพื่อให2ได2รายละเอียด
อื่นๆเพิ่มเติม โดยจะเรียกใช2ผFาน X Server ของระบบ
ห2องสมุด Aleph ขั้นตอนการทํางานทั้งหมด แสดงได2ดังรูปที่
3

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

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

อFานข2อมูล
Block 0 และ Block 1

Barcode = [B0*226] + B1

รูปที่ 4 ขั้นตอนการคํานวณบาร0โค2ด
ตัวอยFางเชFน หนFวยความจําของหนังสือเลFมที่หนึ่งมีคFา
Block0=0x0046E570 และ Block1=0x426ADE3F เมื่อ
ทํ า การเลื่ อ นบิ ต ไปทางขวา (Right Shift) จะได2
B0=0x0046E570 และ B1=0x0109AB78 หลังจากนั้นทํา
การ and กับคFาคงที่จะได2 B0=0x0006E570 และ B10x0109AB78 นั่นคือจะได2รหัสบาร0โค2ดของหนังสือเลFมนี้
30329985302528+17410936=30330002713464 ซึ่ง
เปtนรหัสโค2ดแบบ 14 หลัก ดังรูปที่ 5

คํา นวณคFาบาร0โ ค2ด

เชื่อมตFอ X Server
เพื่อตรวจสอบ
รายการหนังสือ

จัดเก็บข2อมูลลงใน
ฐานข2อมูล

รูปที่ 3 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม
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B0

00000000
00

01000110
46

11100101
E5

01110000
70

B1

01000010
42

01101010
6A

00000000
00

01000110
46

11100101
E5

01110000
70

B1

00000001
01

00001001
09

00000000
00

00000110
06

11100101
E5

10101011
AB

01111000
78

B1 & 0x3FFFFFFF

B0 & 0x003FFFFF
B0

00111111
3F

Right Shift
6 bits

Rig ht Shift
0 bits
B0

11011110
DE

01110000
70

B1

00000001
01

00001001
09

10101011
AB

01111000
78

รูปที่ 5 ตัวอยFางการคํานวณบาร0โค2ด
4. ผลการทดสอบ
ในการทดสอบโปรแกรมสถิ ติ ก ารใช2 ท รั พ ยากร
สารสนเทศภายในห2องสมุด ได2นําโทรศัพท0 SAMSUNG A7
บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด0 5.0.2 ซึ่งรองรับเทคโนโลยี
การสื่อสารสนามระยะใกล2 มาใช2ในการทดสอบ โดยทําการ
เปรียบเทียบเวลาการเก็บสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในห2องสมุด ระหวFางการใช2เครื่องอFานบาร0โค2ดและการ
ใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 แสดงได2ดังรูปที่ 6
ซึ่งผลเปtนไปตามตารางที่ 1 และรูปที่ 7
จากรูปที่ 7 พบวFาผลการเปรียบเทียบเวลาการเก็บสถิติ
การใช2 ท รั พ ยากรระหวF า งเครื่ อ งอF า นบาร0 โ ค2 ด กั บ การใช2
เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2นั้น เครื่องอFานบาร0โค2ด
ใช2 เ วลาในการอF า นมากกวF า การใช2 เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
สนามระยะใกล2 เปtนสFวนใหญF โดยในการอFานหนังสือ 30
เลFม การใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2 ใช2เวลา
อFานนานกวFาเพียง 4 ครั้ง ซึ่งเวลาที่ใช2มากที่สุดหFางจากคFาที่
ได2จากเครื่องอFานบาร0โค2ดเพียง 0.24 วินาที ในขณะที่คFาที่ได2
จากเครื่องอFานบาร0โค2ดนั้นใช2เวลามากที่สุดหFางจากการใช2
เทคโนโลยี การสื่ อสารสนามระยะใกล2 สูง ถึง 1.76 วิน าที
และในรูปที่ 7 และผลการเปรียบเทียบเวลาสะสมการเก็บ
สถิติการใช2ทรัพยากรทั้ง 30 เลFม
จากรูปที่ 8 พบวFาการทํางานด2วยโปรแกรมสถิติการใช2
ทรัพ ยากรสารสนเทศภายในห2 องสมุด ที่ใ ช2เ ทคโนโลยี การ
สื่อสารสนามระยะใกล2 จะทํางานได2เร็วกวFา ทั้งนี้เนื่องจากใน
ขั้ น ตอนการอF า นคF า รายละเอี ย ดหนั ง สื อ ด2 ว ยเทคโนโลยี

การสื่อสารสนามระยะใกล2 จะใช2การสัมผัสของโทรศัพท0กับ
ด2านหน2าของปกหนังสือเทFานั้น ทําให2ไมFเสียเวลาเหมือนกับ
การอFานด2วยเครื่องอFานบาร0โค2ดที่ต2องเปดหนังสือหน2าที่มี
สติกเกอร0บาร0โค2ดแปะอยูF
5. สรุปผลการทดลอง
การจัดเก็บสถิติในการดําเนินงานห2องสมุด In-house
use ถือได2วFาเปtนสถิติที่ชFวยให2ทราบถึงความต2องการใช2งาน
ทรัพยากรสารสนเทศของผู2ใช2บริการนอกจากสถิติการยืมคืน
หนังสือ ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ได2มีการจัดเก็บด2วยการอFานบาร0โค2ดหนังสือ
ไว2อยูFแล2วและด2วยการเปลี่ยนระบบห2องสมุดอัตโนมัติมาใช2
เทคโนโลยี RFID ทําให2เกิดแนวคิดการจัดเก็บสถิติการใช2
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด ด2วยเทคโนโลยีการ
สื่อสารสนามระยะใกล2 เพื่อให2เกิดความสะดวกขึ้น ผลการ
ทดสอบการเก็บข2อมูลจํานวนหนังสือ 30 เลFม พบวFาการอFาน
ข2อมูลด2วยเทคโนโลยี การสื่อสารสนามระยะใกล2 ใช2เวลา
น2อยกวFาการอFานด2วยเครื่องอFานบาร0โค2ด
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ก)

ข)
รูปที่ 6 การเก็บสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด
ก) การใช2เครื่องอFานบาร0โค2ด
ข) การใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเวลาการเก็บสถิติการใช2ทรัพยากรสารสนเทศภายในห2องสมุด ระหวFางการใช2เครื่องอFานบาร0โค2ด
และการใช2เทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล2
เวลาที่ใชในการทดสอบ
เล.มที่
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
เวลาที่ใชในการทดสอบ
เล.มที่
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
เวลา (วินาที)
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
0

2

NFC
BARCODE

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 จํานวนเล.ม

รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบเวลาการเก็บสถิติการใช2ทรัพยากร
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เวลาสะสม (วินาที)
80
70
60
50
40
30

NFC
BARCODE

20
10
0
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 จํานวนเล.ม

รูปที่ 8 ผลการเปรียบเทียบเวลาสะสมการเก็บสถิติการใช2ทรัพยากร
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การวิเคราะหทางความรอนและการไหลในเครื่องแลกเปลีย่ น
ความรอนที่มีการสอดใส.แผ.นกั้นการไหล
ดวยโครงข.ายประสาทเทียม
ศุษมา โชคเพิ่มพูน1, สุรยิ า โชคเพิ่มพูน2*, สมพร หงษ0กง3, ตะวัน ตั้งโกศล4 และ พงษ0เจต พรหมวงศ05
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟYาและคอมพิวเตอร0 คณะวิทยาศาสตร0และวิศวกรรมศาสตร0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
59 หมูF 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
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ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บทคัดย.อ
งานวิจัยนี้ได2ทําการศึกษาเชิงทดลองและการใช2โครงขFายประสาทเทียมในการทํานายถึงการถFายเทความร2อนและการ
สูญเสียความดันของเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนชนิดทFอกลมที่มีการสอดใสFครีบบาง การทดสอบกระทําภายใต2สภาวะฟลักซ0
ความร2อนที่ผิวคงที่ในชFวงการไหลแบบปC•นป“วนที่เลขเรย0โนลด0 (Re=5300–24,000) ผลการศึกษาการถFายเทความร2อนและการ
สูญเสียความดันแสดงอยูFในพจน0เลขนัสเซิลท0 (Nu) และในพจน0ของตัวประกอบเสียดทาน (f) ตามลําดับ ป!กบางที่ใช2ในการ
ทดสอบมีมุมปะทะการไหลเทFากับ 45° ที่อัตราสFวนความสูงป!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) ซึ่งป!กบางจะถูกสอดใสFในชFวงทFอทดสอบ
และให2ป!กบางลอยอยูFบริเวณกลางหน2าตัดทFอ พบวFาคFาการเพิ่มสมรรถนะการถFายเทความร2อนคFาอยูFระหวFาง 1.06–1.42
ในขณะการทํานายคFาโครงขFายประสาทเทียมมีความแมFนยําสูงให2คFา R2 สูงสุดของการศึกษาภายใต2ขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้มี
คFาเทFากับ 0.9945 เมื่อเลือกใช2การใช2การเรียนรู2แบบ TrainlmรFวมกับฟCงก0ชันการแปลงที่ชั้นข2อมูลขาเข2าแบบ Tansig และ
ฟCงก0ชันการแปลงที่ชั้นข2อมูลขาออกแบบ Purelin

คําสําคัญ: เครื่องแลกเปลี่ยนความร2อน, ป!กบาง, เลขนัสเซิลท0, สมรรถนะการเพิ่มการถFายเทความร2อน, โครงขFายประสาท
เทียม

128

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Thermal and Fluids Flow Analysis in Heat Exchanger
Inserted with Baffles Using Artificial Neural Networks
Susama Chokphoemphun1, Suriya Chokphoemphun2*, Somporn Hongkong3, Tawan Tangkosol4 and
Pongjet Promvonge5
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Electrical And Computer Engineering, Faculty of Scuience and Engineering, Kasetsart University,
ChilermphrakiatSakonNakhon Province Campus.
59 Moo 1 ChiangkruaMuangSakonNakhon 47000
2*, 3, 4
Mechanical Cngineering Department, Faculty of Industrial and Technology,
Rajamangala University of Technology IsanSakonNakhon Campus
119 Moo 3 Pangkon-varitpoom Rd. pangkonSakonNakhon 47160
5
Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabangchalongkrung Rd.Ladkrabang, Bangkok 10520

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

2.ทฤษฎี

เครื่ องแลกเปลี่ยนความร2 อนนับเปtน อุปกรณ0 ที่มีใ ช2กั น
อยF า งแพรF ห ลายในงานทางด2 า นวิ ศ วกรรมของระบบ
อุตสาหกรรม ดังนั้นหากสามารถทําให2สมรรถนะทางความ
ร2อ นของเครื่อ งแลกเปลี่ย นความร2 อ นให2 มี คFา มากขึ้ น ยอม
กFอให2เกิดประโยชน0อยFางยิ่งสําหรับงานอุตสาหกรรมทั้งในแงF
การประหยัดพลังงานและการลงทุน จึงได2มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเพิ่มการถFายเทความร2อนด2วยวิธีการแบบตFางๆ
ทั้งการศึกษาเชิงทดลองและการศึกษาเชิงวิเคราะห0
Promvonge [1] ได2 นํ า เสนอผลการศึ ก ษาถึ ง คF า
สมรรถนะการเพิ่ม การถF ายเทความร2 อนที่เ กิดขึ้ นจากการ
เลือกใช2ขดลวดหน2าตัดสี่เหลี่ยมกับขดลวดหน2าตัดวงกลมใน
ขณะที่ Murugesan และคณะ [2] ทําการศึกษาถึงการเพิ่ม
การถFายเทความร2อนโดยอิทธิพลใบบิดที่มีการตัดขอบเปtน
ชFองสี่เหลี่ยมที่อัตราสFวนการบิดคFาตFางๆ Tanda [3] ศึกษา
การเพิ่มการถFายเทความร2อ นโดยการใช2ครีบ วางขวางที่ มี
ลักษณะแบบตFอเนื่องและแบบแยกตัว ผลนิมิตรและคณะ
[4] นําเสนอผลการศึกษาเชิงตัวเลขสําหรับการใช2ตัวสร2าง
การไหลปC•นป“วนชนิดแหวนกรวยวงรีตัดเพื่อเพิ่มการถFายเท
ความร2อน Eiamsa-ard และ Promvonge [5] อาศั ย
การศึกษาเชิงตัวเลขสําหรับทํานายพฤติกรรมทางความร2อน
ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนที่มีการเซาะรFอง Islamoglu
และ Kurt [6] ทําการวิเคราะห0การถFายโอนความร2อนในชFอง
ขนานที่มีพื้นผิวแบบลูกฟูกโดยอาศัยโครงขFายประสาทเทียม
ในขณะที่ Nasr [7] ใช2โครงขFายประสาทเทียมเพื่อทํานาย
การเพิ่มการถFายเทความร2อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อน
ที่มีการใช2ขดลวด
จากลักษณะการศึกษาวิจัยที่มีลักษณะความหลากหลาย
ของรูปแบบการศึกษาซึ่งมีข2อดีและข2อเสียที่แตกตFางกันใน
แตFละรูปแบบการศึกษา ดังนั้นคณะผู2วิจัยจึงได2เกิดแนวคิดที่
จะนําการศึกษาทั้งสองรูปแบบประยุกต0ใช2รFวมกันโดยการนํา
หลักการของโครงขFายประสาทเทียมมาใช2ในการรFวมทํานาย
ผลการศึกษาวิจัยถึงการเพิ่มการถFายเทความร2อนในเครื่อง
แลกเปลี่ ย นความร2 อ นที่ ส อดใสF แ ผF น กั้ น การไหลเพื่ อ ลด
ขอบเขตของการศึกษาเชิงทดลอง

2.1 การถ.ายเทความรอน
คF า การถF า ยเทความร2 อ นคํ า นวณได2 จ ากความสั ม พั น ธ0
ระหวFางความร2อนที่ได2รับโดยของไหลทํางานกับปริมาณการ
พาความร2อนที่เกิดขึ้นและนําเสนออยูFในรูปของเลขนัสเซิลท0
ตามเอกสารอ2างอิงของ Incropera [8] ดังแสดงในสมการที่
(1)
Nu = hD / k

(1)

เมื่อ h คือสัมประสิทธิ์การพาความร2อน, D คือเส2นผFานของ
ทFอและ k คือคFาการนําความร2อนของของไหลทํางาน
2.2 ตัวประกอบความเสียดทาน
คFาตัวประกอบความเสียดทานเปtนตัวแปรไร2มิติของคFา
ความดันตกครFอมสําหรับการไหลภายในทFอ ดังที่นําเสนอใน
สมการที่ (2)
f =

2
∆P
(L / Dh ) ρU 2

(2)

เมื่อ ∆P คือความดันตกครFอมบริเวณทFอทดสอบ, L คือความ
ยาวทFอชFวงทดสอบ, ρ คือความหนาแนFนของของไหลทํางาน
และ U คือ ความเร็วเฉลี่ ยในแนวแกน โดยคุ ณสมบัติ ของ
อากาศพิจารณาที่อุ ณหภูมิ เฉลี่ยของอากาศขาเข2า และขา
ออก (Tb )
2.3 สมรรถนะการเพิ่มการถ.ายเทความรอน
คF า สมรรถนะการเพิ่ ม การถF า ยเทความร2 อ น(TEF)จะ
พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของการถFายเทความร2อนและการ
สู ญ เสี ย จากความเสี ย ดทานที่ เ กิ ด ขึ้ น ควบคูF กั น ไปตาม
เอกสารอ2างอิงของWebb [9] โดยการเพิ่มการถFายเทความ
ร2อนนั้นสามารถอธิบายได2ด2วยอัตราสFวนของเลขนัสเซิลท0
จากทFอที่มีการติดตั้งอุปกรณ0ที่ชFวยเพิ่มการถFายเทความร2อน
ตัวเลขตFอตัวเลขเซลท0จากทFอที่ไมFมีการติดตั้งอุปกรณ0ที่ชFวย
เพิ่มการถFายเทความร2อน(Nu/Nu0) ในทํานองเดียวกันอัตรา
สF ว นตั ว ประกอบความเสี ย ดทานสามารถอธิ บ ายได2 ด2 ว ย
อัตราสFวนของตัวประกอบความเสียดทานจากทFอที่มีการ
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ติดตั้งอุปกรณ0ที่ชFวยเพิ่มการถFายเทความร2อนตFอตัวประกอบ
ความเสียดทานจากทFอที่ไ มFมีการติดตั้งอุปกรณ0ที่ชFวยเพิ่ม
การถF า ยเทความร2 อ น(f/f0) อั ต ราสF ว นทั้ ง สองถู ก นํ า ไป
ประยุกต0สําหรับคFาสมรรถนะการเพิ่มการถFายเทความร2อน
ภายใต2เ งื่ อ นไขการควบคุม กํ า ลัง ทํ า งานของปC© ม คงที่ ตาม
สมการที่ (3)
 Nu  f 
 
η = 
 
 Nu 0  f 0 

ความดันตกครFอมแผFนออริฟส โดยอFานคFาความดันตกครFอม
ผF า นมาโนมิ เ ตอร0 แ บบทF อ เอี ย ง เทอร0 โ มคลั ป เปŸ ล ชนิ ด K
จํ า นวน 24 ถู ก ใช2 สํ า หรั บ วั ด คF า อุ ณ หภู มิ ผิ ว ทF อ และเทอร0
โมคลัปเปŸลชนิด RTD PT–100 จํานวน 2 ตัวใช2สําหรับวัด
อุณหภูมิของอากาศขาเข2าและขาออกจากทFอทดสอบซึ่งถูก
ติดตั้ งที่ ต2นทางเข2 าและปลายทางออกของทFอ ทดสอบ คF า
อุณหภูมิทั้งหมดจะแสดงผลผFานเครื่องแสดงและบันทึกผล
อุ ณ หภู มิ ทF อ ทดสอบเปt น ทF อ ทองแดงขนาดเส2 น ผF า น
ศูนย0กลางภายใน 50.8 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร มีความ
ยาวทั้งสิ้น 3000 มิลลิเมตร แบFงเปtนชFวงทดสอบยาว 1000
มิลลิเมตร ผนังด2านนอกของชFวงทFอทดสอบมีการติดตั้งฮีต
เตอร0สําหรับให2ความร2อนภายใต2สภาวะเงื่อนไขฟลักซ0ความ
ร2อนคงที่และมีการหุ2มฉนวนเพื่อปYองกันความร2อนสูญเสีย
ออกจากระบบ เครื่อง Digital manometer ถูกใช2สําหรับ
อFานคFาความดันตกครFอมที่วัดได2จากจุดวัดคFาความดันที่อยูF
ครFอมชFวงทFอทดสอบ
3.2 แผ.นกั้นการไหล
ขอบเขตของลักษณะชิ้นงานทดสอบสําหรับเปtนอุปกรณ0
สร2างความปC•นป“วนเพื่อเพิ่มการคFาถFายเทความร2อนและคFา
สมรรถนะการเพิ่ ม การถF า ยเทความร2 อ นของเครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร2อนชนิดทFอกลม โดยมีลักษณะเปtนป!กรูป
ตัววีชี้ตามกระแสการไหลดังรูปที่ 1 ทําจากแผFนอะลูมิเนียม
บางมี ค วามหนา 0.3 มิ ล ลิ เ มตร ติ ด ตั้ ง บนโครงลวดครึ่ ง
วงกลมโดยให2ชิ้นงานลอยอยูFบริเวณกึ่งกลางทFอทดสอบ โดย
ทําการศึกษาอิทธิพลของมุมปะทะการไหลเทFากับ 45° ที่
อัตราสFวนการขวางการไหล จํานวน 3 คFา ได2แกF 0.1, 0.15
และ 0.2 และอัตราสFวนระยะพิตต0เทFากับ 0.5, 1.0, 1.5
และ 2.0

−1 3

(3)

2.4 โครงข.ายประสาทเทียม
ธนาวุฒิ ประกอบผล[10]กลFาววFาโครงขFายประสาทเทียม
เปtนศาสตร0แขนงหนึ่งทางด2านปCญญาประดิษฐ0ที่เน2นด2านการ
คํานวณและได2รับแรงบันดาลใจจากโมเดลทางชีวภาพ โดยมี
ความพยายามที่จะลอกเลียนความสามารถของสมองมนุษย0
โครงขFายประสาทเทียมประกอบด2วย 5 องค0ประกอบ
ดังนี้
1. ข2อมูลปYอนเข2า (input) เปtนข2อมูลที่เปtนตัวเลข หาก
เปtนข2 อมูล เชิงคุ ณภาพต2องแปลงให2อ ยูFในรูปเชิ งปริ มาณที่
โครงขFายประสาทเทียมยอมรับได2
2. ข2อมูลสFงออก (output) คือผลลัพธ0ที่เกิดขึ้นจริงจาก
กระบวนการเรียนรู2ของโครงขFายประสาทเทียม
3. คFาน้ําหนัก (weights) คือสิ่งที่ได2จากการเรียนรู2ของ
โครงขFายประสาทเทียม คFานี้จะถูกเก็บเปtนทักษะเพื่อใช2ใน
การจดจําข2อมูลอื่นๆ ที่อยูFในรูปแบบเดียวกัน
4. ฟCงก0ชันผลรวม (summation function) เปtนผลรวม
ของข2อมูลปYอนเข2าและคFาน้ําหนัก
5. ฟCงก0ชันการแปลง (transfer function) เปtนการ
คํานวณการจําลองการทํางานของโครงขFายประสาทเทียม

3.อุปกรณการทดลอง
3.1การติดตั้งอุปกรณทดสอบ
ชุดทดสอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนจะใช2อากาศเปtน
ของไหลทํางาน โดยมีพัดลมความดันสูงขนาด 1.5 kW ทํา
หน2าที่จFายอากาศเข2าสูFระบบซึ่งควบคุมความเร็วของพัดลม
ผFานอินเวอร0เตอร0เพื่อให2ได2ปริมาณอัตราการไหลของอากาศ
ที่ต2องการ อัตราการไหลของอากาศคํานวณได2จากการวัดคFา
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รูปที่ 1 แผFนกั้นการไหล
การไหลใดๆ โดยที่ PR=0.5 ให2คFาการถFายเทความร2อนสูง
กวFาที่ PR=1.0, 1.5 และ 2.0 ประมาณ 9%, 16% และ
31% ตามลําดับ

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1 การทวนสอบท.อผิวเรียบ
เลขนัสเซิลท0และตัวประกอบความเสียดทานที
ดทาน ่ได2จากชุด
เครื่องแลกเปลี่ยนความร2อนกรณีทFอผิวเรียบจะได2รับการ
ทวนสอบโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได2กับสหสัมพันธ0
ของ Dittus–Boelterสํสํา หรั บ เลขนั สเซิ ล ท0 และสหสั ม พั น ธ0
ข อ ง Blasiusสํสํ า ห รั บ ตั ว ป ร ะ ก อ บ เ สี ย ด ท า น ต า ม
เอกสารอ2 า งอิ ง Incropera
FP และคณะ
และ
[8]พบวF า
เลขนั สเซิล ท0แ ละตัว ประกอบเสี ยดทานมี คFา คลาดเคลื่อ น
เฉลี่ยเทFากับ ±5%และ ±6% ตามลําดับ

4.0
BR=0.20

BR=0.15

PR=0.5
PR=1.0
PR=1.5
PR=2.0

3.5

BR=0.10

PR=0.5
PR=1.0
PR=1.5
PR=2.0

PR=0.5
PR=1.0
PR=1.5
PR=2.0

Nu/Nu0

3.0

2.5

2.0

4.2 การถ.ายเทความรอน
รู ป ที่ 2 แสดงความสั ม พั น ธ0 ร ะหวF า งอั ต ราสF ว น
เลขนัสเซิลท0 (Nu/Nu0) กับเลขเรย0โนลด0 (Re) พบวFาทุกกรณี
ป!กรูปตัววีชี้ตามกระแสการไหลให2คFาการถFายเทความร2อนที่
สูงกวFากรณีทFอผิวเรียบ แนวโน2มคFาอัตราสFวนเลขนัสเซิลท0มี
คFาลดลงเมื่อความเร็วของไหลไหลเพิ่มมากขึ้น โดยมีคFาเฉลี่ย
ของการเพิ่มการถFายเทความร2อนสําหรับการสอดใสFป!กรูปตัว
วีชี้ตามกระแสการไหลที่ BR=0.1 ,0.15
15 และ 0.2 เทFากับ
2.07, 2.53, 2.71; 1.92, 2.31, 2.47;; 1.82, 2.16, 2.31
และ 1.60, 1.90, 2.10 เทFาของทFอผิวเรียบที่ PR=0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาที่ PR เดียวกัน พบวFา
การถFายเทความร2อนมีคFาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราสFวนการขวางการ
ไหลมีคFามากขึ้น โดย BR=0.2 ให2คFาการถFายเทความร2อนสูง
กวF า ที่ BR=0.15 และ 0.1 ประมาณ 7% และ 29%
ตามลํา ดับ และการถFา ยเทความร2 อนจะคF าเพิ่ม สูง ขึ้น เมื่ อ
อัตราสFวนระยะพิตต0มีคFาลดลงสําหรับที่อัตราสF
รา วนการขวาง
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ0ระหวFาง Nu/Nu0กับ Re
20
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PR=0.5
PR=1.0
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16
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ0ระหวFาง f/f0 กับ Re
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4.3 ตัวประกอบความเสียดทาน
ความสัมพันธ0ระหวFางอัตราสFวนตัวประกอบความเสียด
ทาน (f/f0) กับความเร็วของการไหล (Re) กรณีป!กรูปตัววีชี้
ตามกระแสการไหลแสดงในรูปที่ 3

คFาตัวประกอบความเสียดทานสูงกวFาที่ PR=1.0, 1.5 และ
2.0 ประมาณ 53%, 103% และ 172% ตามลําดับ
4.4 สมรรถนะการเพิ่มการถ.ายเทความรอน
ความสัมพันธ0ระหวFางคFาการเพิ่มสมรรถนะการถFายเท
ความร2อนกับความเร็วของการไหล (Re) กรณีป!กรูปตัววีชี้
ตามกระแสการไหลแสดงในรู ป ที่ 4 พบวF า คF า การเพิ่ ม
สมรรถนะการถFายเทความร2อนมีแนวโน2มลดลงเมื่อความเร็ว
ของการไหลมี คF า สู ง ขึ้ น การสอดใสF ก รณี ป! ก รูป ตั ว วี ชี้ ต าม
กระแสการไหลที่ PR=0.5, 1 ,1.5 และ 2 ให2คFาการเพิ่ม
สมรรถนะการถFา ยเทความร2 อนอยูF ในชFว งระหวFา ง 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 สําหรับที่ BR=0.1,
0.15 และ 0.2 ตามลํ า ดั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอิ ท ธิ พ ลของ
อัตราสFวนการขวางการไหลและอัตราสFวนระยะพิตต0ที่มีตFอ
คFาสมรรถนะการเพิ่มการถFายเทความร2อน พบวFาที่อัตราสFวน
การขวางการไหลเดียวกันคFาสมรรถนะการเพิ่มการถFายเท
ความร2 อ นสู ง สุ ด และต่ํ า สุ ด เกิ ด ขึ้ น ที่ PR=1.5 และ 0.5
ตามลําดับ ที่ PR=1.0 ให2คFาใกล2เคียงกับที่ PR=2.0 และเมื่อ
อัตราสFวนการขวางการไหลลดลงจะให2สมรรถนะการเพิ่ม
การถFายเทความร2อนที่เพิ่มสูงขึ้น คFาสมรรถนะการเพิ่มการ
ถFายเทความร2อนสูงสุดสําหรับกรณีป!กรูปตัววีชี้ตามกระแส
การไหล เทFากับ 1.41 ที่ Re≈5300, BR=0.1 และ PR=1.5
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ0ระหวFาง TEFกับ Re
พบวFาการสอดใสFกรณีป!กรูปตัววีชี้ตามกระแสการไหล
ทุกกรณีศึกษาทําให2คFาความเสียดทานของการไหลภายทFอ
เพิ่มสูงขึ้น โดยมีคFาเฉลี่ยสําหรับที่ 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 เทFาของทFอผิวเรียบที่
PR=0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 ตามลําดับ ตัวประกอบความ
เสียดทานมีคFาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราสFวนการขวางการไหลมีคFา
มากขึ้นและที่อัตราสFวนระยะพิตต0มีคFาลดลง ที่ BR=0.2 ให2
คFาตัวประกอบความเสียดทานสูงกวFาที่ BR=0.15 และ 0.1
ประมาณ 32% และ 141% ตามลํ า ดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาที่
อัตราสFวนการขวางการไหลเดียวกัน พบวFาที่ PR=0.5 ให2

4.5 การวิเคราะหดวยโครงข.ายประสาทเทียม
ผลการวิเ คราะห0คF าสถิติ ที่เกิ ดขึ้ นจากการทํ านายผFา น
โครงขF า ยประสาทเที ย มกรณี ใ ช2 ก ารเรี ย นรู2 (Training
Algorithm) และฟCงก0ชันการแปลง (Transfer function)
แบบตF า งๆ พบวF า ผลของการทํ า นายสํ า หรั บ แตF ล ะ
ฟCงก0ชันการแปลงที่ชั้นข2อมูลขาเข2าแบบTansig และฟCงก0ชัน
การแปลงที่ชั้นข2อมูลขาออกแบบPurelin เชFนเดียวกันกับ
การใช2ก ารเรียนรู2แบบTrainlmในขณะที่คFา R2 สูงสุ ดของ
กรณีการใช2การเรียนรู2แบบ Trainbfg จะเกิดขึ้นเมื่อเลือกใช2
ฟCงก0ชันการแปลงที่ชั้นข2อมูลขาเข2าLogsigและฟCงก0ชันการ
แปลงที่ ชั้ น ข2 อ มู ล ขาออกแบบ Purelinโดยมี คF า เทF า กั บ
0.9295

กรณีรูปแบบการเรียนรู2เปtนดังนี้
กรณีการใช2การเรียนรู2แบบTrainlm จะให2คFา R2 สูงสุด
เทFากับ 0.9945 เมื่อเลือกใช2ฟCงก0ชันการแปลงที่ชั้นข2อมูลขา
เข2 า แบบTansig และฟC ง ก0 ชั น การแปลงที่ ชั้ น ข2 อ มู ล ขา
ออกแบบPurelinซึ่งเปtนคFา R2 สูงสุดของการศึกษาภายใต2
ขอบเขตการศึ ก ษาวิ จั ยนี้ สF ว นกรณีก ารใช2 ก ารเรี ย นรู2 แ บบ
Trainbrจะให2 คF า R2 สู ง สุ ด เทF า กั บ 0.9260เมื่ อ เลื อ กใช2
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งานวิ จั ย นี้ ไ ด2 ทํ า การศึ ก ษาเชิ ง ทดลองถึ ง การเพิ่ ม
สมรรถนะการถFายเทความร2อนโดยการอาศัยตัวสร2างความ
ปC•นป“วนแบบป!กรูปตัววีชี้ตามกระแสการไหลในชุดลองการ
แลกเปลี่ยนความร2อนภายใต2ขอบเขตการศึกษา พบวFาตัว
สร2างความปC•นป“วนที่ใช2สามารถชFวยเพิ่มการถFายเทความร2อน
ได2ประมาณ 1.5–2.9 เทFา อัตราสFวนตัวประกอบความเสียด
ทานเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ประมาณ 2–14 เทF า และให2 คF า การเพิ่ ม
สมรรถนะการถFายเทความร2อนมีคFาอยูFระหวFาง 1.06–1.42
เมื่ อ ทํ า การพั ฒ นาโครงขF า ยประสาทเที ย มโดยการ
ปรั บ เปลี่ ย นฟC ง ก0 ชั น การเรี ย นรู2 จํ า นวน 3 รู ป แบบ และ
ฟCงก0ชันการแปลงสําหรับข2อมูลปYอนเข2าและข2อมูลสFงออกที่
แตกตF า งกั น ในแตF ล ะจํ า นวน 4 รู ป แบบ พิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บความแมF น ยํ า ในการทํ า นายจากคF า ทางสถิ ติ
พบวFาชั้นที่มี ผลตFอความแมFนยําในการทํานายคFาการเพิ่ ม
สมรรถนะการถFายเทความร2อนคือชั้นข2อมูลสFงออก โดยการ
เลือกใช2ฟCงก0ชันการแปลงสําหรับข2อมูลสFงออกแบบ Purelin
จะใช2ความแมFนที่สูงกวFาฟCงก0ชันการแปลงอื่นๆ คFา R2 สูงสุด
ของการศึกษาภายใต2ขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้มีคFาเทFากับ
0.9945 เมื่อเลือกใช2การใช2การเรียนรู2แบบ TrainlmรFวมกับ
ฟCงก0ชันการแปลงที่ชั้นข2อมูลขาเข2าแบบ TansigและฟCงก0ชัน
การแปลงที่ชั้นข2อมูลขาออกแบบ Purelin
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การเพิ่มสมรรถนะการทํางานระบบเทอรโมโฟโตโวลตาอิกดวย
วิธีการลดอุณหภูมิของเซลล
โชติวุฒิ ประสพสุข
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บทคัดย.อ
งานวิจัยนี้เปtนการศึกษาและทดลองตFอเนื่องจากการทดลองการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไฟฟYาของเซลล0เทอร0โมโฟโต
โวลเทซ ด2วยวิธีการติดโคมสะท2อนแสง จากการทดลองดังกลFาวพบวFาการติดตั้งโคมสะท2อนแสงชFวยให2กระจายรังสีความร2อน
ให2เซลล0ได2รับดีขึ้น ดังจะเห็นได2วFาเมื่อติดตั้งโคมแล2วเปรียบเทียบกับไมFติดตั้ง การติดตั้งโคมสะท2อนแสงชFวยให2ผลิตไฟฟYาได2
ดีกวFา แตFผลที่ตามมาคืออุณหภูมิภายในตัวเซลล0มีคFาสูงขึ้น เปtนผลให2สมรรถภาพการผลิตไฟฟYาลดลง จึงเปtนที่มาของงานวิจัย
นี้ เพื่อลดอุณหภูมิภายในเซลล0ให2ลดลงเมื่อได2รับความร2อนจากวัสดุเปลFงรังสีที่เพิ่มขึ้น โดยใช2หลักการการระบายความร2อนด2วย
ระบบภายนอก ทําการทดลองเปรียบเทียบระหวFาง การติดตั้ง ครีบระบายความร2อน และ การระบายความร2อนด2วยน้ําหลFอ
เย็น จากการทดลองพบวFา น้ําหลFอเย็นสามารถลดอุณหภูมิให2ภายในเซลล0มีอุณหภูมิเฉลี่ย 60 องศาเซลเซียส และทําให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนความร2อนเปtนไฟฟYาที่สูงที่สุดเพิ่มขึ้นร2อยละ 0.15 ซึ่งดีกวFาการติดตั้งครีบระบายความร2อน แตFทั้งนี้
การเปรียบเทียบพิจารณาเพียงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเพียงเทFานั้น

คําสําคัญ : ระบบเทอร0โมโฟโตโวลเทซ, ประสิทธิภาพ, ครีบระบายความร2อน, น้ําหลFอเย็น

135

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

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

เซลล0แสงอาทิตย0เพียงพอก็สามารถผลิตกระแสไฟฟYามาให2ใช2
งานได2 แตFก็ยังมีข2อจํากัดในด2านเวลาการใช2งาน พลังงาน
จากความร2อนก็เปtนอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่มีการวิจัยกัน
อยF า งแพรF ห ลาย เพราะประเทศไทยเปt น ประเทศ
เกษตรกรรม มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปtนจํานวนมาก
เชFน แกลบ ฟางข2าว เปtนต2น นักวิจัยเลือกใช2วัสดุเหลือทิ้ง
เหลFานี้เปtนเชื้อเพลิง ตามที่เรารู2จักกันดีในชื่อของ เชื้อเพลิง
ชีวมวล ในปCจจุบันมีการนําความร2อนจากการเผาไหม2ของชีว
มวลไปใช2ประโยชน0อยFางแพรFหลาย เชFนการนําไอเสียของ
การเผาไหม2ไปใช2อบแห2งผลิตภัณฑ0ทางการเกษตร แตFยังไมFมี
การใช2ความร2อนจากการเผาไหม2ของเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช2
ประโยชน0 ผู2วิจัยจึงมีความสนใจในการนําพลังงานความร2อน
จากการเผาไหม2 ม าใช2 ป ระโยชน0 ด2 ว ยอุ ป กรณ0 ตั ว กลางที่
สามารถเปลี่ยนความร2อนเปtนพลังงานไฟฟYาได2 ซึ่งอุปกรณ0
ตั ว ก ล า ง นี้ มี ชื่ 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
การเปลี่ ย นคลื่น รั งสี ความร2 อน(Infrared wavelength)
ในชF ว งอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสม เปt น พลั ง งานไฟฟY า เรี ย กกั น
โดยทั่ ว ไปวF า ระบบผลิ ต ไฟฟY า จากพลั ง งานรั ง สี ค วามร2 อ น
(Thermophotovoltaic systems) [2] มีข2อดีคือสามารถ
ใช2งานได2ตลอดเวลา และมีอัตราการปลFอยมลพิษและการ
บํารุงรักษาที่ต่ํา[3] ทั้งนี้ หากพิจารณาศักยภาพของการผลิต
ไฟฟYาโดยระบบผลิตไฟฟYาจากพลังงานความร2อนดังกลFาว
ผู2ทําการวิจัยพบวFามีความเปtนไปได2และนFาสนใจเปtนอยFาง
มาก เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมที่มีการใช2ความ
ร2อนในประเทศแล2ว พบวFามีอยูFมิใชFน2อย เชFน อุตสาหกรรม
เหล็ก หรืออุตสาหกรรมที่ใช2เตาเผาซึ่งมีการใช2พลังงานความ
ร2อนที่อุณหภูมิสูงได2 อีกด2วย ผู2วิจัยจึงได2ทําการสร2างชุ ด
ทดลองประสิทธิภาพการผลิตไฟฟYาของเซลล0เทอร0โมโฟโต
โวลตาอิกนี้ โดยใช2แกšส LPG เปtนแหลFงพลังงานความร2อน
แทนการเผาไหม2 ในตัวของงานวิจัยนี้เปtนงานวิจัยที่ตFอยอด
พัฒนาการเพิ่มระสิทธิภาพของเซลล0 จากการทดลองที่ผFาน
มาและการค2นคว2าเพิ่มเติมพบวFา เมื่อที่ตัวเซลล0มีอุณหภูมิ
ภายในเซลล0ที่สูง จะทําให2ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน
ความร2อนเปtนไฟฟYาลดลง [4] ผู2วิจัยจึงได2ทดลองระบบ
Thermophotovoltaic รFวมกับชุดระบายความร2อน หาก
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพจนนํามาใช2เปtนพลังงานทดแทนได2

ปCญหาด2า นพลั งงานเปt นปC ญหาหลัก ที่ผู2ค นความสนใจ
และหาหนทางแก2ไขการแก2ปCญหาอยFางเรFงดFวน ปCญหาการ
ขาดแคลนพลังงาน นั้นถือเปtนหัวใจสําคัญของทั่วทั้งโลก
เพราะพลั ง งานถื อ เปt น พื้ น ฐานของเศรษฐกิ จ และสั ง คม
อุ ต สาหกรรมตF า งๆหรื อ การดํ า รงชี วิ ต ล2 ว นแตF ใ ช2 พ ลั ง งาน
ด2วยกันทั้งสิ้นแตกตFางกันในรูปแบบหรือชนิดของพลังงาน
เพียงเทFานั้นเมื่อมีความต2องการใช2พลังงานจึงเพิ่มสูงขึ้นอยFาง
ตFอเนื่องแตFพลังงานบางจําพวกเปtนพลังงานแบบใช2แล2วหมด
ไป เชFน น้ํามัน กšาซธรรมชาติ เปtนต2น วิธีการที่ไ ด2มาซึ่ง
พลังงานที่ใช2ในโลกปCจจุบัน คือการเผาไหม2โดยใช2ถFานหิน
และกšาซธรรมชาติเปtนเชื้อเพลิง ซึ่งเปtนที่ทราบกันดีวFาการ
เผาไหม2ยFอมมีผลกระทบตFอสิ่งแวดล2อม เชFนฝุ“นละออกและ
ปCญหาหมอกควัน พลังงานสะอาดจึงเปtนทางออกของการ
แก2ปCญหา

รูปที่ 1 หลักการของระบบผลิตไฟฟYาจากพลังงานความร2อน
(Thermophotovoltaic system) [2]
ที่ ไ ด2 รั บ ความสนใจในวงกว2 า ง เชF น พลั ง งานทดแทนจาก
แหลF ง พลั ง งานตF า งๆจากธรรมชาติ เชF น พลั ง งานจากน้ํ า
พลัง งานจากลม แตFที่ ไ ด2 รับ ความนิ ยมอยF างแพรFห ลายคื อ
เซลล0พ ลังงานแสงอาทิตย0 เนื่องจากเปt นพลังงานได2เ ปลF า
ตราบใดที่โลกยังคงหมุนรอบดวงอาทิตย0อยูF พลังงานจาก
แสงอาทิ ต ย0 นี้ ก็ จ ะยั ง คงมี อ ยูF ตF อ ไป การเปลี่ ย นพลั ง งาน
แสงอาทิตย0ให2เปtนพลังงานสําเร็จรูปพร2อมใช2เชFน พลังงาน
ไฟฟY า ต2 อ งอาศั ย อุ ป กรณ0 ตั ว กลาง ในการเปลี่ ย นรู ป
แสงอาทิตย0เปtนพลังงานไฟฟYา วัสดุที่ได2รับความนิยมในวง
กว2างคือ เซลล0แสงอาทิตย0 หรือ Solar Cell ซึ่งเปtนอุปกรณ0
กึ่งตัวนําที่ สามารถเปลี่ยนรัง สีแสงอาทิตย0ไ ปเปt นพลังงาน
ไฟฟYาได2โดยตรง [1] เมื่อใดที่มีแสงอาทิตย0ตกกระทบกับตัว
137

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
จริงก็นFาจะเปtนประโยชน0มิใชFน2อยตFอการศึกษาด2านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในอนาคต

สF ว นใหญF ม าจากการเผาไหม2 หรื อ ความร2 อ นทิ้ ง จาก
อุต สาหกรรม แตF ใ นงานวิ จั ยนี้ เ ลื อ กการเผาไหม2 จ ากแกš ส
เชื้อเพลิง LPG เปtนแหลFงความร2อนเนื่องจากมีความสะดวก
และเหมาะสมกับ การวิ จัย ในห2 องปฏิ บัติ การ แตF ผู2วิ จัย ก็ มี
ความสนใจในพลังงานความร2อนที่ไ ด2จากเชื้อเพลิงชีวมวล
เพราะให2คFาความร2อนสูง [6] และเหมาะสมกับการทดลอง
ในห2องปฏิบัติการ

2. ทฤษฎีเทอรโมโฟโตโวลตาอิก
2.1 หลักการทํางานของระบบ
การผลิตไฟฟYาแบบเทอร0โมโฟโตโวลตาอิกเปtนการ
เปลี่ยนพลังงานรังสีความร2อนเปtนพลังงานไฟฟYาโดยเซลล0
ผลิตไฟฟYาที่เรียกวFาเทอร0โมโฟโตโวลตาอิก ซึ่งมีการทํางาน
เชFนเดียวกับเซลล0พลังงานแสงอาทิตย0 (Solar call) การที่
เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลตาอิก สามารถทํางานได2ประกอบด2วย
สFวนประกอบหลักดังตFอไปนี้
2.1.1 เทอรโมโฟโตโวลตาอิกเซลล
(Thermophotovoltaic cell, TPV cell)
ทํ า หน2 า ที่ เ ปลี่ ย นพลั ง งานความร2 อ นเปt น พลั ง งาน
ไฟฟY า เซลล0ผลิ ตไฟฟYา เปtน ชิ้นสF วนที่สํา คัญและมีลัก ษณะ
เฉพาะตั วที่ สูง ที่จ ะต2อ งสามารถผลิต กระแสไฟฟY าได2 จาก
แหลFงพลังงานความร2อนที่มี ซึ่งเซลล0ที่นิยมใช2ในปCจจุบันคือ
สารกึ่ ง ตั วนํ า ประเภท แกลเลี่ย ม แอนติโ มไนด0 (Gallium
antimonide, GaSb) และอินเดียม แกลเลี่ยม อะเซไนด0
(Indium Gallium Arsenide, InGaAs) สําหรับงานวิจัยนี้
จะเลื อ กใช2 เ ซลล0 ช นิ ด แกลเลี่ ย ม แอนติ โ มไนด0 (Gallium
antimonide, GaSb) เนื่องจากวัสดุดังกลFาวมีเสถียรภาพใน
การใช2งานที่ดีและมีแถบพลังงานเหมาะสมตFออุณหภูมิของ
แหลFงความร2อนใช2งานจริง [5]

รูปที่ 3 แสดงหัวเผาแบบแผFรังสี
2.1.3 ตัวเปล.งรังสี (Emitter)
มีหน2าที่รับพลังงานความร2อนจากแหลFงความร2อนสูง
ซึ่งเปtนความร2อนจากการเผาไหม2ของเชื้อเพลิง ที่สามารถให2
ความร2อนได2สูงเพียงพอที่จะทําให2ตัวเลือกเปลFงแสงสามารถ
เปลFงแสงและให2พลังงานในรูปของรังสีความร2อนไปยังตัว
เซลล0ผลิตกระแส ไฟฟYา ชุดทดสอบนี้เลือกใช2กระเบื้องพรุน
ให2เกิดการเผาไหม2ที่เกิดที่พื้นผิว เรียกวFาหัวเผาแบบแผFรังสี
[5]
2.14 ชุดระบายความรอนของ เซลล TPV
ทําน2าที่ระบายความร2อนจากตัวเซลล0 TPV โดย
อาศัยหลักการของการถFายเทความร2อน แบบการพาความ
ร2อน โดยอาศัยตัวกลางในการพาความร2อนจากอุณหภูมิสูง
ไปสูFอุณหภูมิต่ําทําให2เซลล0มีอุณหภูมิลดลง ในงานวิจัยเลือก
การระบายความร2อน 2 วิธีดังนี้
1. การระบายความร2อนด2วยครีบระบายความร2อน
(Heat sinks) เปtนการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหวFางอากาศกับ
อุ ป กรณ0 แ ลกเปลี่ ย นความร2 อ น เมื่ อ ความร2 อ นจากเซลล0
ถFายเทสูF ครีบระบายความร2อน

รูปที่2 เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลเตอิกชนิดแกลเลีย่ ม
แอนติโมไนท0 (GaSb)
2.1.2 แหล.งความรอน (Heat Source)
การที่เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลเทซจะทํางานได2นั้นต2อง
ได2รับความร2อนจากแหลFงความร2อนซึ่งความร2อนดังกลFาวนี้
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3.1.2. การเก็บข2อมูลการทดลองโดยที่ชFวงอุณหภูมิ
และระยะตF า งๆโดยใช2 ตั ว ต2 า นทานสร2 า งภาระทางไฟฟY า
(Load) ทั้งหมด 4 คFา คือ 0.1Ω, 0.5Ω, 1Ω และ 2Ω เพื่อ
เก็บคFาแรงดัน
3.1.3. การเก็บข2อมูลการทดลองชุดต2นแบบเครื่อง
ผลิ ต ไฟฟY า โดยใช2 เ ซลล0 เ ทอร0 โ มโฟโตโวลตาอิ ก โดยการ
เปรียบเที ยบระบบหลFอเย็น แบบตFางๆและไมFติ ดตั้งระบบ
หลFอเย็น

รูปที่ 4 อุปกรณ0ระบายความร2อนแบบครีบ
2. การระบายความร2อนด2วยน้ําหลFอเย็น โดยน้ํามี
หน2าที่เปtนตัวกลางในการพาความร2อนออกจากอุปกรณ0 และ
มีปC©มน้ําทําหน2าที่ ดูดน้ําเย็นมาหลFอเย็นอุปกรณ0

(ก)
(ข)
รูปที่ 7 แสดงภาพขณะทําการทดลอง
3.3 การวิเคราะหผลการทดลอง
3.3.1 การหาคFากําลังไฟฟYา
I=

รูปที่ 5 อุปกรณ0ระบายความร2อนแบบน้ําหลFอเย็น

E

(1)

R

(2)

Pelec = V ⋅ I

3.3.2 ประสิทธิภาพของตัวเปลFงรังสีความร2อน

3.การดําเนินการวิจัย

P
ηemitter = rad−emitter
Pfuel

3.1 อุปกรณและเครื่องมือการทดลอง

(3)

เมื่อ
Prad -emitter

P
fuel

คือ พลังงานการเปลFงรังสีความร2อน,W
คือ พลังงานเชื้อเพลิงตัวเปลFงรังสีความ

ร2อน, W
3.3.3 ประสิทธิภาพการเปลีย่ นพลังงานความร2อนเปtน
ไฟฟYาของ TPV Cell

รูปที่ 6 แผนภาพไดอะแกรมของชุดทดลอง

ηTECE =

3.2 การออกแบบการทดลอง
3.1.1.เก็บผลข2อมูลการทดลองโดยเก็บผลที่อุณหภูมิ
ที่ 400 – 900 ◦C โดยตั้งระยะหFางระหวFางเซลล0และวัสดุ
เปลFงรังสีที่ 10 cm เพราะเปtนระยะที่เซลล0สามารถรับรังสี
ความร2อนที่ดีที่สุด [7]

เมื่อ Pelec
ทดลอง, W
Prad -emitter

W
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Pelec
Prad −emitter

(4)

คือ กําลังไฟฟYาที่มากที่สุดจากการ
คือ คFาพลังงานการเปลFงรังสีความร2อน
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3.3.4 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟYาของทั้งระบบ
P
ηTPV = elec
Pfuel

4.2 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟ‚าของ TPV เมื่อติดตั้ง
อุปกรณระบายความรอน

(5)

เมื่อ
P
คือ คFาพลังงานเชื้อเพลิงที่ให2แกFระบบ, W
fuel

4. ผลการทดลอง
4.1 เปรียบเทียบสมรรถภาพการระบายความรอนของ
อุปกรณต.างๆต.ออุณหภูมิ TPV Cell
รูปที่ 9 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟYาของ TPV เมื่อติดตั้ง
อุปกรณ0ระบายความร2อน
เมื่อทําการทดลองการทํางานของ TPV cell เมื่อ
ติดตั้งระบบทําความร2อน โดยเปรียบเทียบระบบทําความ
ร2อนโดยการติดตั้ง ครีบระบายความร2อน น้ําหลFอเย็น และ
แบบที่ไมFติดตั้งระบบระบายความร2อนใดๆเลย หลังจากการ
ทดลองพบวFาระบบหลFอเย็นด2วยน้ํา นั้นชFวยให2 TPV cell
ผลิตกระแสไฟฟYาได2ดีที่สุดและมีแนวโน2มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
ของ Emitter สูงขึ้น กรณีระบายความร2อนด2วยครีบระบาย
ความร2อนหรือ ครีบระบายความร2อน พบวFา TPV cell ผลิต
ไฟฟY า ได2 ดี แ ตF ต่ํ า กวF า ระบบน้ํ า หลF อ เย็ น เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข อง
Emitter มีคFา 800 ◦C แนวโน2มการผลิตไฟฟYาเริ่มคงที่เปtน
เส2นตรง กรณีสุดท2ายทดลองโดยไมFติดระบบระบายความ
ร2อนใดๆ พบวFาเมื่ออุณหภูมิของ Emitter สูงขึ้นจะทําให2
TPV cell ผลิตกระแสไฟฟYาได2ลดลง

รูปที่ 8 สมรรถภาพการระบายความร2อนตFออุณหภูมิ TPV
Cell
จากการทดลองเปรียบเทียบสมรรถภาพการการ
ระบายความร2อนตFอ TPV cell พบวFาเมื่อเซลล0ได2รับความ
ร2 อ นจากการแผF รั ง สี ค วามร2 อ นของ Emitter จะทํ า ให2
อุณหภูมิของเซลล0สูงขึ้น ดังผลการทดลองที่ไมFติดตั้งระบบ
ระบายความร2อน ซึ่งเปtนผลให2ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟYา
ลดลง เมื่อพิจารณาที่อุปกรณ0 Heat sinks พบวFาสามารถ
ระบายความร2อนได2ดีในชFวงแรก แตFเมื่อเซลล0ไ ด2รับความ
ร2อนจาก Emitter ที่สูงขึ้นการระบายความร2อนของ Heat
sinks เริ่มลดลง ทําให2เซลล0มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณา
ที่ระบบน้ําหลFอเย็น พบวFาการระบายความร2อนทําได2ดีมาก
อุณหภูมิของเซลล0เฉลี่ย 60 องศาเซลเซียส ลักษณะของ
กราฟมีความชันเพียงเล็กน2อย ซึ่งกลFาวได2วFาอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เล็กน2อยเทFานั้น
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4.3 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปcนไฟฟ‚า
ของ TPV Cell

4.4 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปcนไฟฟ‚า
ทั้งระบบ

รูปที่ 10 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อน
เปtนไฟฟYา
จากการคํ า นวณหาประสิ ท ธิ ภ าพการเปลี่ ย น
พลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาของเซลล0 TPV พบวFา เมื่อลด
อุ ณ หภู มิ ภ ายในเซลล0 ด2 ว ยอุ ป กรณ0 ค รี บ ระบายความร2 อ น
พบวFาลักษณะขอกราฟมีแนวโน2มเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของ
วั ส ดุ เ ป ลF ง รั ง สี แ ตF ใ น ชF ว ง อุ ณ ห ภู มิ ที่ 800-900◦C
ประสิทธิภาพเริ่มคงที่ซึ่งสามารถอนุมานได2วFาประสิทธิภาพ
ของการระบายความร2 อ นของครี บ ลดลง เมื่ อ คํ า นวณหา
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYา
ของเซลล0 TPV ที่ ติ ด ตั้ ง ระบบน้ํ า หลF อ เย็ น สามารถให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาได2ดี
จากกราฟจะเห็ น วF า ชF ว งที่ อุ ณ หภู มิ ข องวั ส ดุ เ ปลF ง รั ง สี ชF ว ง
800-900◦C ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นมากเพราะอยูFในชFวง
อุณหภูมิการทํางานของ เซลล0 TPV ซึ่งตFางจากการทดลอง
โดยไมF ติ ด ตั้ ง ระบบระบายความร2 อ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
เปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาจะลดลงเมื่ออุณหภูมิ
ของวัสดุเปลFงรังสีเพิ่มขึ้นที่ 900◦C

รูปที่ 11 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อน
เปtนไฟฟYาทั้งระบบ
เมื่ อ พิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพการเปลี่ ย นพลั ง งาน
ความร2 อ นเปt น ไฟฟY า ของทั้ ง ระบบพบวF า มี คF า ต่ํ า กวF า ที่ คิ ด
เฉพาะ TPV cell ทั้งนี้เพราะระบบของชุดทดลองเปtนแบบ
ระบบเปดจึ ง ทํ า ให2 มี ก ารสู ญ เสี ย พลั ง งานของเชื้ อเพลิ งไป
ได2มาก แตFเมื่อพิจารณาที่ระบบที่ติดตั้งการระบายความร2อน
ที่เซลล0พ บวF ามีป ระสิทธิ ภาพทั้ง ระบบสู งกวFาการไมFติ ดตั้ ง
และกราฟมีความชันสูงขึ้นตั้งแตF 700◦C ขึ้นไปและการ
ติดตั้งระบบน้ําหลFอเย็นทําให2ประสิทธิภาพของระบบ TPV มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด

5 สรุปผลการทดลอง
จากการทําการวิจัยการพัฒนาการผลิตไฟฟYาด2วย
เซลล0 เ ทอร0 โ มโฟโตโวลตาอิ ก จากทฤษฎี พ บวF า เซลล0 จ ะ
สามารถตอบสนองการผลิตไฟฟYาได2ดีเมื่ออุณหภูมิของวัสดุ
เปลFงรังสีในชFวง 800 – 1500 ◦C แตFจากการทดลองด2วย
เตาหั ว เผาแบบแผF รั ง สีพ บวF า เตาสามารถผลิต ความร2 อ น
สูงสุดเพียง 900 ◦C เทFานั้น จึงไมFสามารถบอกได2วFาเปtน
อุณหภูมิที่ดีที่สุดแล2วหรือไมF จึงเปtนปCญหาที่ผู2วิจัยต2องทํ า
การทดลองเพิ่ม และเมื่ อทําการติดตั้งระบบระบายความ
ร2อนภายในตัวเซลล0 พบวFาการลดอุณหภูมิภายในเซลล0ทําให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาเพิ่ม
มากขึ้น โดยที่การระบายความร2อนด2วยน้ําหลFอเย็นนั้นให2
ประสิทธิภาพสูงที่สุด แตFก็มีผลตามมาคืออุปกรณ0ชนิดนี้ต2อง
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อาศัยพลังงานจากภายนอกคือปC©มน้ําไฟฟYา ซึ่งจะต2องทําการ
ทดลองในขั้นตอนตFอไปวFาคุ2มต2นทุนที่ติดตั้งหรือไมF
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองโดยใชปWญหาเปcนฐาน
ในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ไพโรจน0 เนียมนาค
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟYา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดย.อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัยและวิเคราะห0เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู2เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัยกลุFมตัวอยFางเปtนนักศึกษาชั้นป!ที่ 1 จากสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟYา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรป!การศึกษา 2559 จํานวน 60 คน
การวิจัยนี้เปtนการวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง เครื่องมือที่ใช2ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู2
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสํารวจความพร2อมในการเรียนรู2ด2วยตนเอง และแบบสํารวจความพึงพอใจของผู2เรียน
สถิติที่ใช2ในการวิเคราะห0ข2อมูลคือคFาเฉลี่ยสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA การดําเนินการวิจัยแบFง
ออกเปtน 3 ระยะได2แกFระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเอง โดยใช2ปCญหาเปtนฐานโดยนําแนวคิดทฤษฎี
Constructivism เปtนพื้นฐานในการพัฒนา ระยะที่ 2 ทดลองใช2รูปแบบที่พัฒนากับกลุFมทดลองโดยใช2วิธีสอนแบบบรรยาย
กับกลุFมควบคุม และระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาโดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุFม
ทดลองและกลุFมควบคุมโดยทดสอบคFา t-test วิเคราะห0คFาสหสัมพันธ0ระหวFางคะแนนหลังเรียนของกลุFมทดลองกับคFาเฉลี่ย
ความพร2อมในการเรียนรู2ด2วยตนเอง และวิเคราะห0คFาสหสัมพันธ0ระหวFางคะแนนหลังเรียนของกลุFมทดลองกับกับคFาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู2เรียน
ผลการวิจัยพบวFา 1.รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยที่
พัฒนาขึ้นมีองค0ประกอบ 4 ประการได2แกF 1.1 หลักการของรูปแบบ 1.2 วัตถุประสงค0ของรูปแบบ 1.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งประกอบด2วย 8 ขั้นตอนคือ 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
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการวิเคราะห0คFาสหสัมพันธ0และทดสอบทางสถิติโดยใช2 One-way ANOVA ระหวFาง
2.1 คะแนนหลังเรียนกับคFาเฉลี่ยความพร2อมในการเรียนรู2ด2วยตนเองรายด2านพบวFามีคFาสหสัมพันธ0ทางบวกและ 2.2 คะแนน
หลังเรียนกับคFาเฉลี่ยความพึงพอใจรายด2านพบวFามีคFาสหสัมพันธ0ทางบวก

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู,2 การเรียนรู2ด2วยตนเอง, การเรียนรูโ2 ดยใช2ปCญหาเปtนฐาน
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AN INSTRUCTIONAL MODELDEVELOPMENT FOCUSING ON A
SELDIRECTED LEARNING PROCESS BY USING A PROBLEMBASED 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

2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหา
เปtนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
2.2 เพื่อวิเคราะห0ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู2ด2วย
ตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย

3.1เนื้อหาวิชา
เนื้อหาวิ ชาในการสร2างบทเรียนมาจากรายวิชาวิ ศวกรรม
ความปลอดภัย
3.1.1 ประชากรและกลุ.มตัวอย.างที่ใชในการวิจัย
3.1.1.1ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปtนนักศึกษาชั้น
ป!ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรป!การศึกษา 2559
จํานวน 60 คน
3.1.1.2 กลุFมตัวอยFางในการวิจัยเปtนนักศึกษาชั้นป!
ที่ 1 จากสาขาวิช าเทคโนโลยี วิศ วกรรมไฟฟYา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ป!การศึกษา 2559 จํานวน 60 คน โดยการสุFมอยFางงFาย
(Simple Random Sampling) ด2วยวิธีการจับสลากจําแนก
เปtนกลุFมทดลอง 30 คนและกลุFมควบคุมจํานวน 30 คน
เนื่องจากผู2วิจัยต2องการกลุFม ตัวอยFางกลุFมเล็กเพื่ อให2ไ ด2ใ ช2
เครื่องมืออยFางเต็มศักยภาพ
3.1.1.3 กลุFมตัวอยFาง ในการทดสอบใช2เครื่องมือ
เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือและปรับปรุงเปtนนักศึกษาชั้น
ป!ที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ป!การศึกษา 2558 ที่ไมFได2เปtน
กลุFมทดลองในการวิจัยจํานวน 60 คนโดยการสุFมอยFางงFาย
(Simple Random Sampling) ด2วยวิธีการจับสลากแยก
เปtนกลุFมทดลองใช2เครื่องมือครั้งที่ 1 และ 2 จํานวนครั้งละ
30 คน
3.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา
3.1.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได2แกF
รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการ
สอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
3.1.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได2แกF
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ความ
พร2อมในการเรียนรู2ด2วยตนเอง และความความพึงพอใจใน
รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการ
เรียนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

3. ขอบเขตของการวิจัย

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุFงศึกษากระบวนการเรียนรู2ที่เน2นรูปแบบ
การเรี ย นรู2 ด2 ว ยตนเองโดยใช2 ปC ญ หาเปt น ฐานโดยกํ า หนด
ขอบเขตไว2ดังนี้

ผู2วิจัยใช2การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นการทดลองโดย

ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัยที่เน2นกระบวนการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
ปCญหาเปt นฐานสํ าหรับนั กศึ กษาระดั บปริญญาตรีในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปtนกระบวนการเรียนรู2ที่เริ่มต2นจากปCญหาที่เกิดขึ้นโดยการ
สร2างความรู2จากกระบวนการทํางานกลุFมเพื่อแก2ปCญหาใน
สถานการณ0เ กี่ ย วกั บ ชีวิ ต ประจํ า วัน และมี ค วามสํ าคั ญ ตF อ
ผู2เรียน ตัวปCญหาจะเปtนจุดเริ่มต2นของกระบวนการเรียนรู2
และเปtนตัวกระตุ2นให2เกิดการพัฒนาทักษะการแก2ปCญหาด2วย
เหตุ ผ ล และการสื บ ค2 น หาข2 อ มู ล เพื่ อ เข2 า ใจกลไกของตั ว
ปCญหารวมทั้งวิธีการแก2ปCญหาการเรียนรู2แบบนี้มุFงเน2นพัฒนา
ผู2 เ รี ย นในด2 า นทั ก ษะและกระบวนการเรี ย นรู2 แ ละพั ฒ นา
ผู2เรียนให2สามารถเรียนรู2ด2วยตนเอง ซึ่งผู2เรียนจะได2ฝ•กฝน
การสร2 า งองค0 ค วามรู2 โ ดยผF า นกระบวนการคิ ด ด2 ว ยการ
แก2ปCญหาอยFางมีความหมายตFอผู2เรียน สอดคล2 องกับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มีจุดมุFงหมายให2
ผู2 เ รี ย นเกิ ด พั ฒ นาการที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ความสามารถทาง
สติปCญญาการใช2กระบวนการคิดขั้นสูง และการใช2เหตุผล
พร2อ มทั้ง สามารถนํา ความรู2ค วามเข2า ใจไปใช2แก2 ปCญหาใน
ชีวิตประจําวันได2ต2องเข2าใจแท2จริง[1]ซึ่งการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานนี้จะนําไปสูFการ
พัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาในการเรียนรู2ที่
เหมาะสมและให2เปtนผู2ใฝ“รู2ตลอดชีวิตและเปtนแนวทางในการ
นํารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองไปใช2กับนักศึกษาในสาขา
อื่นตFอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
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แบFงกลุFมตัวอยFางออกเปtน 2 กลุFมคือกลุFมทดลองและกลุFม
ผู2วิจัยได2ดําเนินการวิจัยโดยแบF
แบFงออกเปtน 3 ระยะได2แกF
ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
ปCญหาเปtนฐานโดยนําทฤษฎี Constructivism และทฤษฎี
พัฒนาการทางเชาวน0ปCญญาเปt
เปtนพื้นฐานในการพัฒนา
ระยะที่ 2 ทดลองใช2รูปแบบที่พัฒนาขึ
นา ้นกับกลุFมทดลอง
และใช2วิธีสอนแบบบรรยายกับกลุFมควบคุม
ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาโดย
การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุFมทดลองและกลุFม
ควบคุม

ควบคุ ม วั ด กF อ นและหลั ง การทดลอง[8]
การทดลอง
โดย
เอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข2องนํามากําหนดเปtนกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังแสดงในรูป
ที่ 1
การเรียนการสอนด2านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีคํานึงถึงองค0ความรู2
และเจตคติทางด2านเทคโนโลยี
เทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน2นให2ผู2เรียนเปtนผู2ลงมือปฏิบัติวิเคราะห0
และสรุปผลด2วยตนเอง[2]

5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 รู ป แบบการเรี ย นรู2 ด2 ว ยตนเองโดยใช2
นเองโดยใช2 ปC ญ หาเปt น ฐาน
หมายถึ ง แบบแผนการเรี ย นรู2 ที่ มุF ง เน2 น ให2 ผู2 เ รี ย นแสวงหา
ความรู2โดยการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเองและโดยกระบวนการ
กลุF ม โดยใช2 ปC ญ หาที่ พั ฒ นาขึ้ น จากสาระวิ ช าที่ เ รี ย นเปt น
ตัวกระตุ2นที่สําคัญในการแสวงหาความรู2ของผู2เรียน
5.2 วิชาวิศวกรรมความปลอดภัยหมายถึงวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัย ซึ่งเปtนวิชาหนึ่งในกลุFมวิชาวิชาแกนในกลุ
าแกน Fม
วิชาเทคโนโลยีจํานวน 3 หนFวยกิต ซึ่งนักศึกษาในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาจํจําเปtนต2องเรียน
5.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
ปC ญ หาเปt น ฐาน หมายถึ ง การใช2
ใช2 รู ป แบบการเรี ย นรู2 ที่
ผู2 วิวิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ผู2 เ รี ย นสามารถสร2 า งองค0 ค วามรู2 โ ดยผF า น
กระบวนการคิด พัฒนาทัก ษะการแก2ปC ญหาด2ว ยเหตุผลการ
ทํางานรFวมกันเปtนกลุFมและการสืบค2นข2อมูลตามวัตถุประสงค0
ของรู ป แบบโดยประเมิ น จากผลสมฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
ผู2เรียนในกลุFมทดลอง

6. กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู
น 2วิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัยที่เน2นกระบวนการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
ปCญหาเปtนฐาน เพื่อให2ผู2เรียนเกิดความเข2าใจในหลักการและ
สามารถนําหลักการที่ได2เรียนมาประยุกต0ในชีวิตประจําวันได2
จริง ผู2วิจัยได2ศึกษาวิเคราะห0และสังเคราะห0แนวคิดทฤษฎี
ท
และหลั ก การตF า งๆที่ เ กี่ ย วข2 อ งกั บ การเรี ย นการสอนด2 า น
เทคโนโลยีในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยโดยใช2ปCญหา
เปt น ฐานและการประเมิ น ตามสภาพจริ ง โดยศึ ก ษาจาก
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การเรียนรู2ด2วยตนเองเปt
เปtนการเรียนรู2ที่ผู2เรียนริเริ่มการเรียน
กําหนดเปYาหมายการเรียนวางโครงการเรียนวางแผนการ
นวาง
เรียนและประเมินผลการเรียนของตนเองโดยให2อิสระแกF
ผู2เรียนในการจัดการตนเองผู2สอนมีบทบาทในการสนั
ทบาทในการ บสนุน
การเรียนและให2ข2อมูลย2อนกลับ[3]
การเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2ปCปญ
C หาเปtนฐานเปt
ฐาน นการกระตุ2น
ความต2องการในการสืบเสาะหาความรู2ท2าทายความคิดและ
ความใฝ“รู2ของผูเ2 รียนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีConstructivism
และทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน0ปญ
C ญา [4] รูปแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน0 (Concept Attainment Model)
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน2นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการ (Process Skills) รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการแสวงหาความรู2เปtนกลุFม (Group
Investigation Instruc-tional
tional Model) ตามแนวคิดของ
Hamley[5]
รูปแบบการเรียนรู2ด2วยตนเองโดยใช2
ตนเองโดยใช2ปCญหาเปtนฐานในการ
ฐานใน
สอนวิชาวิวิศวกรรมความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีซึ่งเปtนกระบวนการเรียนรู2ที่เริ่มต2นจากโจทย0
ปC ญ หาหรื อ สถานการณ0 โ ดยการสร2 า งความรู2 จ าก
กระบวนการทํางานกลุFมเพื่อแก2โจทย0ปCญหาที่เปtนจุดตั้ง
ต2นของกระบวนการเรียนรู2และเปtนตัวกระตุ2นการพัฒนา
ทักษะการแก2โจทย0ปCญหาด2วยเหตุผลและการสืบค2นหา
ข2อมู
อมูลการเรียนรู2แบบนี้มุFงเน2นพัฒนาผู2เรียนในด2านทักษะ
และกระบวนการเรียนรู2ให2สามารถเรียนรู2ได2ด2วยตนเองซึ่ง
จะได2ฝ•กฝนการสร2างองค0ความรู2โดยผFานกระบวนการคิด
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ผลที่ได2รับผู2เรียน 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. มี
ความพึงพอใจตFอรูปแบบการเรียนรู2ด2ดว2 ยตนเองโดยใช2
ยตนเอง
ปCญหา
เปtนฐาน

แนวทางในการศึ ก ษาวิ ช าอื่ น และพั ฒ นาการเรี ย นรู2 ข อง
ตนเอง
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับบทความ
“บทความทางวิชาการ” หมายความวา บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได(เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผู(อื่น หรือเป-นบทความ
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป-นความรู(ทั่วไปสําหรับประชาชน

“บทความวิจัย”

หมายความวา บทความที่มีลักษณะเป-นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เชน มีการ
ตั้งสมมติฐาน หรือมีการกําหนดป/ญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต(องระบุถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แนนอน มี ก ารค( น คว( า อยางมี ร ะบบ มี ก ารรวบรวมข( อ มู ล พิ จ ารณาวิ เ คราะห ตี ค วาม และสรุ ป
ผลการวิจัยที่สามารถให(คําตอบบรรลุวัตถุประสงค หรือหลักการบางอยางที่จะนําไปสูความก(าวหน(าทาง
วิชาการ หรือการนําวิชาการนั้นมาประยุกตใช(

รูปแบบในการพิมพบทความ
บทความที่ เ สนอควรจั ด พิ ม พด( ว ย Microsoft
Word (หรือซอฟแวรอื่นที่ขนาดตัวอักษรกําหนดได(ใกล(เคียง
กัน) ขนาดกระดาษที่จัดพิมพจะเป-นขนาด A4 โดยกําหนด
ขอบ (Margins) ในการตั้งหน(ากระดาษ (Page Setup)
ดังนี้
- ระยะบน (Top Margin)
1” หรือ 2.54 ซม.
- ระยะลาง (Bottom Margin)
1” หรือ 2.54 ซม.
- กั้นซ(าย (Left Margin)
1” หรือ 2.54 ซม.
- กั้นขวา (Right Margin)
1” หรือ 2.54 ซม.
การแบงสวน (Section) ให( แ บงเป- น สองสวน
สวนที่หนึ่ง (เริ่มที่หน(าแรก) กําหนดเป-นคอลัมนเดี่ยว สวนที่
สอง กําหนดเป-น 2 คอลัมน โดยระยะหางระหวางคอลัมน
เป-น 0.26” หรือ 0.7 ซม.
ชื่อเรื่อง ชื่อผู(เขียนและผู(รวมงาน สถานที่ทํางาน
และบทคัดยอจะอยูในสวนที่หนึ่ง โดยภาษาไทยจะอยูในหน(า
แรก และภาษาอั ง กฤษจะอยู ในหน( า ที่ ส อง สวนอื่ น ๆ ที่
เหลือของบทความจะอยูในสวนที่สอง ซึ่งสวนที่สองจะต(องมี
ความยาวไมน(อยกวา 5 หน(า
ขนาดตัวอักษร
รูป แบบของตั วอั ก ษรให( ใช( TH SarabunPSK
สําหรับบทความที่มีภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ และให(ใช(
รูปแบบตัวอักษร Times New Roman สําหรับบทความ
ซึ่งเป-นภาษาอังกฤษล(วน ขนาดของแบบตัวอักษรแบบ TH
SarabunPSK กําหนดดังนี้ (หากเป-นรูปแบบ Times New
Roman ให(ใช(ขนาดของตัวอักษรที่มีความสูงเทากัน)
- ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขนาด 26 ตัวหนา
- ชื่อผู(เขียนและผู(รวมงาน
ขนาด 14 ตัวปกติ
- สถานที่ทํางาน
ขนาด 12 ตัวปกติ
- คําวา “บทคัดยอ”
ขนาด 16 ตัวหนา
- สวนของเนื้อความในบทคัดยอและสวนของเนื้อความทั้งหมด
ขนาด 14 ตัวปกติ

-

คําวา “Abstract”
ขนาด 16 ตัวหนา
สวนของเนื้อความใน Abstract
ให(ใช( TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ
หัวข(อและหมายเลขประจําหัวข(อ
ขนาด 16 ตัวหนา
หัวข(อยอยและหมายเลขประจําหัวข(อยอย
ขนาด 14 ตัวหนา
คําวา “กิตติกรรมประกาศ” หรือ “Acknowledgement”
ขนาด 16 ตัวหนา
คําวา “เอกสารอ(างอิง” หรือ “Reference”
ขนาด 16 ตัวหนา

การพิมพบทความ
ให(ใช(ระยะหางบรรทัดปกติ (Single space) เมื่อ
ขึ้นหัวข(อใหมให(เว(น 1 บรรทัด ในกรณีเมื่อเอกสารจัดพิมพ
ด(วย Times New Roman ทั้งหมด ให(ใช(ระยะหางบรรทัด
เป-นหนึ่งบรรทัด (Single space) หรือ หนึ่งบรรทัดครึ่ง
ชื่อบทความ ชื่อผูเขียน และสถานที่ทํางาน
ให(จัดพิมพข(อความชิดด(านซ(าย
บทคัดยGอและเนื้อเรื่อง
ให(จัดพิมพแบบเต็มแนว หรือกระจายแบบไทย
คําสําคัญ (Keywords)
ให(ใสคําสําคัญ 3 – 5 คํา ซึ่งเกี่ยวข(องกับบทความที่
นําเสนอ โดยให(จัดพิมพใต(บทคัดยอ
หัวขอและหมายเลขหัวขอ
ให(จัดพิมพแบบชิดซ(าย
สมการ หรือ พจนทางคณิตศาสตรที่ซับซอน
ควรเขียนโดยใช( Equation Editor (รวมอยูใน
Microsoft Word แล(ว) โดยจัดแยกบรรทัด และมีเลขกํากับ
สมการซึ่งอยูในวงเล็บเล็ก
การสGงบทความ
บทความที่ จ ะสงเปi ด รั บ ทั้ ง จากบุ ค คลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสงบทความต(องสงผานทาง
อีเมล itech@lawasri.tru.ac.th ในรูปแบบไฟล Microsoft
Word และ PDF

