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8:00  - 8:30

8:30  - 9:00

9:00  - 10:00

Session A1 Session A2 Session A3

Civil Engineering Service Industry Logistics & Materials Handling

หองประชุมบอลรูม ชั้น 2 หองราชพฤกษ หองปาริชาติ ช้ัน 1

Session B1 Session B2 Session B3

Agriculture Innovations Industrial Engineering IT and Society

หองประชุมบอลรูม ชั้น 2 หองราชพฤกษ หองปาริชาติ ช้ัน 1

12:15  - 13:00

Session C1 Session C2 Session C3

Operations Management Manufacturing Productivity Improvement

หองประชุมบอลรูม ชั้น 2 หองราชพฤกษ หองปาริชาติ ช้ัน 1

14:00  - 14:15

Session D1 Session D2 Session D3

Industrial Innovations Mobile Application
Computer & Electrical 

Engineering
หองประชุมบอลรูม ชั้น 2 หองราชพฤกษ หองปาริชาติ ช้ัน 1

15:45  - 16:00

16:00  - 16:30

16:30  - 17:00

8:30  - 9:00

10:00  - 12:00

12:00  - 13:00

13:00  - 16:00

*Optional : City Tour and Cultural Sightseeing สาหรับผูที่สนใจสามารถติดตอเจาหนาที่ลงทะเบียนได (มีคาใชจาย)

งานประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019)

กําหนดการ

ี

รากดนหากํ

15:45

11:00  - 12:15

13:00  - 14:00

เวลา

15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะรเีจนท อบุลราชธาน 

วันจันทรที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

โรงแรมเดอะรีเจนท  ชั้น 1 ณ นยบีเะทงล

พิธีเปดงานประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Disruptive Industrial Technologies"

 นในางลผอนสเานํราก Session B

พิธีมอบรางวัลบทความยอดเยี่ยม (3 รางวัล) และรางวัลนาเสนอยอดเยี่ยมในแตละ Session (12 รางวัล)

รากาชวิมชุะรปนางดปธิีพ

14:15  - 

ยัศายธอัมาตนอผกัพ

นวังาลกราหาอนาทะรปบรักัพ

 นในางลผอนสเานํราก Session C

งาวราหาอนาทะรปบรักัพ

 นในางลผอนสเานํราก Session D

ม ชั้น 1รูลอบมชุะรปงอห ณ

โดย ดร.วาริน รัชนานุสรณ

เริ่มตนลทัจิิดจกิหาสวิมริสเงสนบัาถส สโวุาอลทัจิิดจกิฐษรศเมริสเงสนางานหวหั

10:00  - 11:00

 นในางลผอนสเานํราก Session A

Special Workshop : Computational Mechanics

นีาธชารลบอุฏภัชารยลัายทวิาหม มรรกหาสตอุยีลโนโคทเะณค ณูคนตมชุะรปงอห ณ นยบีเะทงล

นวังาลกราหาอนาทะรปบรักัพ

Special Workshop : Machine Learning & Optimization

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา รากดนหากํ
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เวลำ 
รหัส 

บทควำม 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน 

Session A1: Civil Engineering  

หัองประชุมบอลรูม ชั้น 2 

10:00 - 10:15 CE-011 

ทิศทางการด าเนินการตามนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุดในอาเซียน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

กุลธิดา บรรจงศิริ 

10:15 - 10:30 CE-026 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา โครงการถนนปลอดภัย
ด้วยหลักวิศวกรรม ต าบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 

ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ 

10:30 - 10:45 CE-035 ผลการเติมเถ้าแกลบต่อค่าก าลังรับแรงอัดส าหรับซีเมนต์เพสต์ 
อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ 
เชี่ยวชาญ แสงทอง  
ชูวิทย์ นาเพีย 

10:45 - 11:00 CE-062 
ปัจจัยด้านการท างานที่ส่งผลต่อความเครียดของคนงาน 
กรณีศึกษา บริษัท เจริญเซกอง ก่อสร้าง จ ากัด 

สัญจร สรีโยธา  
พรหมมา ดวงปัญญา 
วิเชียร โสมณวัฒน์  

Session A2: Service Industry 

ห้องรำชพฤกษ์ 

10:00 -  10:15 SI-055 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว สาขาแขวงเชกอง 

คด นันทะวง 
เจ้ย พรสวรรค์  
กนกวรรณ สุภักดี 

10:15 -  10:30 SI-056 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก 

คอนสวรรค์ บัวละพา  
สีนพัด สักกะทิน 
กนกวรรณ สุภักดี 

10:30 -  10:45 SI-061 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์บริการ
โคลาวสาขาแขวงจ าปาสัก 

สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ 
เพ็ดสะไหม พันโสพา 
นัทธพงศ์ นันทส าเริง 



เวลำ รหัส 
บทควำม ชื่อเรื่อง ผู้เขียน 

Session A3: Logistics Engineering & Materials Handling 

ห้องนันทวรรณ 

10:00 -  10:15 LM-022 

การวางแผนกระบวนการผลิตชิ้นงานสามมิติใช้วัสดุ ABS ด้วย
เครื่อง FDM ภายใต้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Borda count 
และการเรียงล าดับการตัดสินใจ 

กิตต ิวิเศษลา  
กสิณ รังสิกรรพุม 

10:15 -  10:30 LM-039 ชุดควบคุมสายพานล าเลียงคัดแยกวัตถุโดย PLC 

นุชจิเรศ  แก้วสกุล 
กรภัทร เฉลิมวงค์ 
ฐาปนิค ตีระพันธ์  
นภารัตน ์เกษตรสมบูรณ ์

10:30 -  10:45 LM-040 
การพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของมิลรัน เพ่ือวางแผนการ
ขนส่งกรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

ฐิติยา  หมัดเส็น  
ภคินี  มณีรัตน์  
สุภาภรณ์  สุวรรณรังษี 

10:45 -  11:00 LM-058 

การรับรู้ภาพลักษณ์และมิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของ 
รถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีศึกษา
นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี 

ศรัญญา  กุตัน  
ชลธาร  บุญอภัย  
นภาพร  คาถา  
ภีม  พรประเสริฐ  
เกียรติศักดิ์  พระเนตร 

Session B1 : Agriculture Innovations 

หัองประชุมบอลรูม ชั้น 2 

11:00 -  11:15 AG-015 
การอบแห้งใบมะกรูดด้วยเครื่องอบแห้งใช้เชื้อเพลิงจาก 
ยูคาลิปตัสร่วมกับการเคลื่อนที่อากาศร้อนด้วยหลักการเกิดลม 

ไพโรจน์  จันทร์แก้ว  
จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล  
ชาตรี  ศรีถาวร  
เจษฎา  วิเศษมณี 

11:15 -  11:30 AG-025 เครื่องหั่นมันเทศ 
อนุรัตน์  เทวตา  
ยุธนา  ศรีอุดม 

11:30 -  11:45 AG-038 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อยไว
รุจน์  อ่ิมโพ  
สิทธินัน  บุญเลิศ 



เวลำ รหัส 
บทควำม ชื่อเรื่อง ผู้เขียน 

11:45 -  12:00 AG-051 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบผลมะเขือเทศ 

ศรลักษณ์  พวงใบดี 
สุวิพงษ ์ เหมะธุลิน, 
ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ 
สาคร  อินทะชัย   
ศรศักดิ์  ฤทธิ์มนตรี 

12:00 - 12:15 AG-053 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 
ราเชนต์ หันธงชัย   
มงคล ชัยสุวรรณ   
อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา 

Session B2 : Industrial Engineering 

ห้องรำชพฤกษ์ 

11:00 -  11:15 IE-014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะที่ 2 

ยุธนา  ศรีอุดม 
อนุรัตน์  เทวตา  
ประสาท  เจาะบ ารุง  
สุรนารถ  ฉิมภารส 
พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล  
สังคม  สัพโส 
พิสุทธิ์  เพชรสุวรรณ์  
ซินเนีย  รัติภัทร์ 

11:15 -  11:30 IE-021 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจ าลองแบบคอมพิวเตอร์ในสาย 
การผลิตพาเลทจากเหล็กและเศษไม้ กรณีศึกษาอาคารปฏิบัติการ
โรงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ 

ณัฐวุฒิ  พลศรี 
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ 
นรพล  รามฤทธิ์ 
นิโรธ  ศรีมันตะ 

11:30 -  11:45 IE-029 การศึกษาวิธีการท างานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตลูกชิ้นหมู 

ปิยะ  รนต์ละออง 
ภาษิต  ทินนาม 
วรพนธ์  ชีววรนนท์ตรี 
พงธีระวัฒน์  ผ่องใส 



เวลำ รหัส 
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11:45 -  12:00 IE-041 
การออกแบบและศึกษาเครื่องลดความชื้นอากาศขาเข้าเครื่อง
ท าแห้งแบบพ่นฝอยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการท าแห้ง 

สมัคร รักแม่ 
ชนิดา อัครเพ็ญพรรณ 
ปฏิภาณ วัฒนานุกิจ  
วรกาญจน์ แก้วเกต   
สุทธิพัฒน์ ชูสาย  
กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ 

Session B3: IT and Society 

ห้องนันทวรรณ 

11:00 -  11:15 IT-002 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือจัดท าแผนที่
สุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสุรินทร์ 

สุพัตรา  วะยะลุน, 
วาสนา  แก้วหล้า 
ฐิติมา  มีช้าง 
อดิศักดิ ์ สังข์รุ่ง 

11:15 -  11:30 IT-059 พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับ
วัยกลางคนและผู้สูงอายุ 

สายสมบัติ วงภูชัย 
บุญประคอง ดาผาผิวผ่อง  
อัจฉรีย์  พิมพิมูล 

11:30 -  11:45 IT-060 ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
ของนักศึกษาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอัตตะปือ 

วันนะพา  ลาสาสาน  
บูญนิบ  คันลักสา  
อัจฉรีย์  พิมพิมูล 

11:45 -  12:00 IT-063 หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชัชชัย  เขื่อนธรรม 

Session C1: Operations Management 

หัองประชุมบอลรูม ชั้น 2 

13:00 -  13:15 OM-044 
การลดของเสียในกระบวนการเป่าครีบเปลือกแบตเตอรี่ 
กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง 

เมธี  พรมศิลา 
ภีม  พรประเสริฐ 
กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ   
ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล 
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13:15 -  13:30 OM-046 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการตั้งโรงงานสกัด
น้ ามันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี 

ภีม  พรประเสริฐ 
เกียรติศักดิ์  พระเนตร 
สุทธิดา  การะเวก 
ยุทธณรงค์  จงจันทร์ 
อมรรัตน์  พรประเสริฐ  

13:30 -  13:45 OM-049 
รูปแบบด้านการจัดการการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์มขนาดย่อม 

ภีม  พรประเสริฐ 
เมธี  พรมศิลา 
ธนธัช  มั่นมงคล 
ยุทธณรงค์  จงจันทร์ 
อมรรัตน์  พรประเสริฐ 

13:45 -  14:00 OM-054 การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระถางต้นกระบองเพชร : 
กรณีศึกษา ร้านสมหมายดินทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ปานจิต  ศรีสวัสดิ์  
เชษฐ์  ศรีไมตรี 
อุบลวรรณ  สุนันทา 
ศักดา  กันหะคุณ 
เตชทัต  พูลเพิ่ม 

Session C2: Manufacturing 

ห้องรำชพฤกษ์ 

13:00 -  13:15 MF-045 
อิทธิพลของขนาดซิลิกอนคาร์ไบด์และเอมเมอรี่ในลูกหินขัด
ข้าวแกนนอนขนาดเล็กต่อการแตกหักของข้าว กข 6 

รังสรรค์  ไชยเชษฐ์, 
เบญจวรรณ  เพียรทา 
และพัชริน  สว่างชาติ 

13:15 -  13:30 MF-047 
ประสิทธิภาพของระบบกวนเร็วกวนช้าโดยใช้เครื่องผสมแบบ
สถิตและท่อโค้ง 

นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข ์
รังสรรค์  ไชยเชษฐ์ 
วิภาดา  ไชยเชษฐ์  

13:30 -  13:45 MF-048 
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ท่ีใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์และชีวมวลเป็นแหล่งความร้อนในการอบแห้งพริก 

พิศาล  สมบัติวงค์ 
อรทัย  จ าปาใด 
ปณต  นวลใส  
เดชณรงค์  วนสันเทียะ 

13:45 -  14:00 MF-065 
การทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื่องบด
แกลบเพ่ือผลิตร าส าหรับโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร 

วิทยา  อินทร์สอน 
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Session C3: Productivity Improvement 

ห้องนันทวรรณ 

13:00 -  13:15 PR-003 การเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนดุมล้อรถยนต์ 
กรณีศึกษา : บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

ศิวะ  พงษ์สระพัง 
จักรกฤษ  บัวเชย 
คณิศร  บัวทอง 
ธนธัช  มั่นมงคล 

13:15 -  13:30 PR-004 
การลดรอบเวลาในกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ล็อค
ล้ออะไหล่รถบรรทุก กรณีศึกษา : บริษัทผลิตชิ้นส่วน
รถบรรทุก 

นิพัทธิ์  จินดา 
ณัฐพล  ศรีสมบูรณ์  
สุทธิดา  การะเวก 

13:30 -  13:45 PR-008 
การลดเวลาการผลิตเฟืองท้ายรถบรรทุกกรณีศึกษาบริษัทผลิต
ชิ้นส่วนรถบรรทุก 

รุ่งอรุณ  มูลกระจก
ธนวัฒน์  เงินสุขสมบัติ 
วัชรพงษ์  บุญช่วย  
ยุทธณรงค ์ จงจันทร์ 

13:45 -  14:00 PR-010 
การลดรอบเวลาในกระบวนการเติมน้ ามันเฟืองท้าย 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุก 

นิตย์รดี  จันทรศร 
กฤษฎา  ภัทรกุล 
ชญานนท์  แสงเมฆ  
ยุทธณรงค ์ จงจันทร์ 

Session D1: Industrial Innovation 

หัองประชุมบอลรูม ชั้น 2 

14:15 -  14:30 IN-033 การสร้างและออกแบบเครื่องบีบอัดกระป๋องส าหรับธุรกิจขาย
ของเก่า 

นครินทร์  นพฤทธิ์ 
ชัชวาล  นิมโรธรรม 
วันเฉลิม  ไข่เจริญ 
จักรพันธ์  โทสิทธิ์  

14:30 -  14:45 IN-036 
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบส าหรับกระบวนการ
ไมโครเวฟไพโรไลซีสจากน้ ามันพืชใช้แล้ว 

สาคร  อินทะชัย 
ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ 
ศรศักดิ์  ฤทธิ์มนตรี   
ศรลักษณ์  พวงใบดี 
สุวิพงษ ์ เหมะธุลิน  
ธฏษธรรมช์  ลาโสภา 
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14:45 -  15:00 IN-037 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง 
ไวรุจน์  อ่ิมโพ 
ภาณุวัฒน์  วงค์แสงน้อย 
สิทธินัน  บุญเลิศ 

15:00 -  15:15 IN-057 การพัฒนาเคลือบจากข้ีเถ้าไม้ยูคาลิปตัสส าหรับเนื้อดินปั้นบ้าน
ตระกวน 

เชี่ยวชาญ  แสงทอง 
อนุวัฒน์  ศรีสุวรรณ์  
เมธี  ไชยหา  
วรายุทธ  อินอร่าม 

15:15 -  15:30 IN-064 การรีไซเคิลเศษแก้วเพ่ือผลิตกระเบื้องประดับ ศิริมา  เอมวงษ์ 

Session D2 : Mobile Application 
หัองรำชพฤกษ์ 

14:15 -  14:30 MB-028 
การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR: Augmented 
Reality) ที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี 

นราธร  สังข์ประเสริฐ 
ณัฐพล  หนูฤทธิ 

14:30 -  14:45 MB-030 การพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย 

เฉลิมเกียรต ิ สุตาชา 
วจิราภรณ์  ประชุมรักษ ์
จุลฑมาศ  เพ็ชรบุญ  
ณัฐธิดาภรณ์  พูลทวี  
ศรายุธ  ศิริวิ 

14:45 -  15:00 MB-031 
การพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

ปิยะวัฒน์  อัฒจักร 
วนษา  สินจังหรีด 
ชุติมณฑน์  สายหอม 
ธีรภัทร  สู่สุข 
นันธวุฒิ  นรสิงห์  

15:00 -  15:15 MB-032 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเค
ชัน 

วนษา  สินจังหรีด  
เอกรินทร์  วทัญญูเลิศสกลุ 
มณีรัตน์  ทองสุทธิ์ 
สุดารัตน์  สืบสิมมา 
เกียรติศักดิ์  โพธิ์ร้อย  
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15:15 -  15:30 MB-034 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับกระถางธูปอัจฉริยะ 

เอกรินทร์  วทัญญูเลิศสกลุ 
เฉลิมเกียรติ  สุตาชา 
ธีระเดช  เจริญเชาว ์
วีระศักดิ ์ บุญนา 
สุริยา  ทะรา 

15:30 -  15:45 MB-052 
การพัฒนาแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รัตน์ชฎาพร  ศรีสุระ 

Session D3 : Computer & Electrical Engineering 

หัองนันทวรรณ 

14:15 -  14:30 CE-005 การพิสูจน์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด ด้วยทฤษฎีข่าวสาร 
โดยแบบจ าลองเชิงเหตุผล 

อายุทธ์  เรืองทอง 

14:30 -  14:45 CE-024 
การก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของอัลกอริทึมอาณา
นิคมผึ้งประดิษฐ์ส าหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมแบบตัว
แปรต่อเนื่อง 

อภิรักษ์  ขัดวิลาศ  
ส ารวม  โกศลานันท์ 

14:45 -  15:00 CE-018 จ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตไฟฟ้า
ด้วยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาด 20 kWe 

สรวิศ  สอนสารี  
Tatsunori  Asaoka 

15:00 -  15:15 CE-019 การประเมินสภาพสถานีไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย 115 kV 

ศิระ  รักสนิท 
วีรวัฒน์  นวลสกุล 
ณัฐพล  อาบีดิน 
แคทรียา  สุวรรณศรี 
ธนพงศ ์ สุวรรณศรี 

15:15 -  15:30 CE-027 
การออกแบบและติดตั้งเครื่องสลับการท างานเครื่องปรับอากาศ
ในห้องเซิร์ฟเวอร์และรักษาอุณหภูมิ 

วรินทร  แซ่ลิ้ม 
สุรพงษ ์ แก่นมณี 

 



ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (NCITE 2019) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล           สังกัด 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา  ยงเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3. อาจารย์ ดร.พรสวรรค์  วงค์ตาธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4. อาจารย ์ดร.พรสวรรค์  วงค์ตาธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
5. อาจารย์ ดร.วิชชา  เฟื่องจันทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา  วิสิทธิพานิช มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลสิา  ทรงศรีวิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. อาจารย์ ดร.ชิตพงศ์  เวชไธสงค์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
9. อาจารย์ ดร.ปรุฬห์  มะยะเฉี่ยว มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
10. อาจารย์อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
12. รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจลักษณ ์ เมืองมีศร ี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. อาจารย์ ดร.นภวรรณ  ชาติมนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารชุดา   พันธ์นิกุล มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ สินธุเชาว์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพศักดิ์  ทีบุญมา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
17. อาจารย์ ดร.วิทยา  อินทร์สอน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ์ 
18.

อาจารย ดร.กนกวรรณ  สุภักดี                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

19.
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดน ุ วิโรจน์อุไรเรือง มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

20.
อาจารย ดร.นัทธพงศ์   นันทส าเริง               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี21.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

22.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร ์ วทัญญูเลิศสกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

23. อาจารย์ ดร.ภีม  พรประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
24. อาจารย์ธัญลักษม ์ ดีกา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
25. อาจารย์บรบิูรณ ์ ดีกา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 



สารบญั 
รหัส

บทความ 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง หนา 

MF-048 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงแบบอุโมงคท่ีใช
พลังงานแสงอาทิตยและชีวมวลเปนแหลงความรอนในการ
อบแหงพริก 

พิศาล  สมบัติวงค 
อรทัย  จําปาใด 
ปณต  นวลใส 
เดชณรงค  วนสันเทียะ 

1 

MB-028 การพัฒนาเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (AR: Augmented 
Reality) ท่ีใชรวมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี 

นราธร  สังขประเสริฐ  
ณัฐพล  หนูฤทธิ 

10 

PR-003 การเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบชิ้นสวนดุมลอ
รถยนต กรณีศึกษา : บริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต 

ศิวะ  พงษสระพัง 
จักรกฤษ  บัวเชย 
คณิศร  บัวทอง 
ธนธัช  ม่ันมงคล 

18 

CE-005 การพิสูจนรูปแบบความสัมพันธของตัวชี้วัด ดวยทฤษฎี
ขาวสาร โดยแบบจําลองเชิงเหตุผล 

อายุทธ  เรืองทอง 30 

CE-011 ทิศทางการดําเนินการตามนโยบายเพ่ือคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียน ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

กุลธิดา บรรจงศิริ 39 

LM-022 การวางแผนกระบวนการผลิตชิ้นงานสามมิติใชวัสดุ ABS 
ดวยเครื่อง FDM ภายใตการวิเคราะหดวยเทคนิค Borda 
count และการเรียงลําดับการตัดสินใจ 

กิตติ วิเศษลา 
กสิณ รังสิกรรพุม 

47 

MB-030 การพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเขาใชอุปกรณไฟฟาบน
ระบบเครือขายไรสาย 

เฉลิมเกียรติ สุตาชา 
วจิราภรณ ประชุมรักษ  
จุลฑมาศ  เพ็ชรบุญ  
ณัฐธิดาภรณ  พูลทวี  
ศรายุธ  ศิริวิ 

55 



สารบญั 
รหัส

บทความ 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง หนา 

AG-038 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว ภาณุวัฒน วงคแสงนอย 
ไวรุจน  อ่ิมโพ 
สิทธินัน  บุญเลิศ 

63 

IE-041 การออกแบบและศึกษาเครื่องลดความชื้นอากาศขาเขา
เครื่องทําแหงแบบพนฝอยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการทําแหง 

สมัคร รักแม 
ชนิดา อัครเพ็ญพรรณ 
ปฏิภาณ วัฒนานุกิจ 
วรกาญจน แกวเกต   
สุทธิพัฒน ชูสาย 
กันตกนิษฐ ขวัญพฤกษ 

72 

OM-054 การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระถางตนกระบองเพชร : 
กรณีศึกษา รานสมหมายดินทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ปานจิต  ศรสีวัสด์ิ  
เชษฐ  ศรีไมตรี 
อุบลวรรณ  สุนันทา 
ศักดา  กันหะคุณ 
เตชทัต  พูลเพ่ิม 

80 

IN-057 การพัฒนาเคลือบจากข้ีเถาไมยูคาลิปตัสสําหรับเนื้อดินปน
บานตระกวน 

เชี่ยวชาญ  แสงทอง 
อนุวัฒน  ศรีสุวรรณ  
เมธี  ไชยหา 
วรายุทธ  อินอราม 

88 

SI-061 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบริการ
ซอมบํารุงรถยนตโคลาว สาขาแขวงจําปาสัก 

สุวัฒน สุวรรณกูฏ 
เพ็ดสะไหม พันโสพา  
นัทธพงศ นันทสําเริง 

95 

IT-063 หุนยนตฉีดพนสารเคมีควบคุมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ชัชชัย  เข่ือนธรรม 103 



สารบญั 
รหัส

บทความ 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง หนา 

IT-002 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือจัดทําแผนท่ี
สุขภาพของกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีภาวะเสี่ยงตอ
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในจังหวัดสุรินทร 

สุพัตรา  วะยะลุน 
วาสนา  แกวหลา 
ฐิติมา  มีชาง 
อดิศักด์ิ  สังขรุง 

111 

PR-004 การลดรอบเวลาในกระบวนการตรวจสอบชิ้นสวนอุปกรณ
ล็อคลออะไหลรถบรรทุก กรณีศึกษา : บริษัทผลิตชิ้นสวน
รถบรรทุก 

นิพัทธิ์  จินดา 
ณัฐพล  ศรีสมบูรณ  
สุทธิดา  การะเวก 

125 

PR-008 การลดเวลาการผลิตเฟองทายรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท
ผลิตชิ้นสวนรถบรรทุก 

รุงอรุณ  มูลกระจก 
ธนวัฒน  เงินสุขสมบัติ  
วัชรพงษ  บุญชวย 
ยุทธณรงค  จงจันทร 

137  

PR-010 ลดรอบเวลาในกระบวนการเติมน้ํามันเฟองทาย 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นสวนรถบรรทุก 

นิตยรดี  จันทรศร  
กฤษฎา  ภัทรกุล 
ชญานนท  แสงเมฆ  
ยุทธณรงค  จงจันทร 

150

IE-014 การถายทอดเทคโนโลยีการซอมบํารุงเครื่องจักรกลเกษตร
เพ่ือพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ระยะท่ี 2 

ยุธนา  ศรีอุดม 
อนุรัตน  เทวตา  
ประสาท  เจาะบํารุง  
สุรนารถ  ฉิมภารส 
พัชรินทร ศิลวัตรพงศกุล  
สังคม  สัพโส 
พิสุทธิ์  เพชรสุวรรณ  
ซินเนีย  รัติภัทร 

163 



สารบญั 
รหัส

บทความ 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง หนา 

AG-015 การอบแหงใบมะกรูดดวยเครื่องอบแหงใชเชื้อเพลิงจากยูคา
ลิปตัสรวมกับการเคลื่อนท่ีอากาศรอนดวยหลักการเกิดลม 

ไพโรจน  จันทรแกว  
จักรพันธ  ถาวรงามยิ่งสกุล 
ชาตรี  ศรีถาวร  
เจษฎา  วิเศษมณี 

171 

CE-019 การประเมินสภาพสถานีไฟฟาในระบบจําหนาย 115 kV ศิระ  รักสนิท 
วีรวัฒน  นวลสกุล 
ณัฐพล  อาบีดิน 
แคทรียา  สุวรรณศรี  
ธนพงศ  สวุรรณศรี 

178 

IE-021 การประยุกตใชโปรแกรมการจําลองแบบคอมพิวเตอรใน
สายการผลิตพาเลทจากเหล็กและเศษไม กรณีศึกษาอาคาร
ปฏิบัติการโรงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ณัฐวุฒิ  พลศรี 
กนกกาญจน จิรศิริเลิศ 
นรพล  รามฤทธิ์ 
นิโรธ  ศรีมันตะ 

186 

CE-024 การกําหนดคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของอัลกอริทึมอาณา
นิคมผึ้งประดิษฐสําหรับปญหาการหาคาท่ีเหมาะสมแบบตัว
แปรตอเนื่อง 

อภิรักษ  ขัดวิลาศ 
สํารวม  โกศลานันท 

196 

AG-025 เครื่องหั่นมันเทศ อนุรัตน  เทวตา 
ยุธนา  ศรีอุดม 

207 

CE-027 การออกแบบและติดต้ังเครื่องสลบัการทํางานเครื่องปรับอากาศ
และรักษาอุณหภูมิในหองเซิรฟเวอร 

วรินทร  แซลิ้ม 
สุรพงษ  แกนมณี 

215 

IE-029 การศึกษาวิธีการทํางานและหาเวลามาตรฐานเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการผลิตลูกชิ้นหมู 

ปยะ  รนตละออง 
ภาษิต  ทินนาม 
วรพนธ  ชีววรนนทตรี  
พงธีระวัฒน  ผองใส 

224 



สารบญั 
รหัส

บทความ 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง หนา 

MB-031 การพัฒนาแบบจําลองจองท่ีจอดรถบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด 

ปยะวัฒน  อัฒจักร  
วนษา  สินจังหรีด 
ชุติมณฑน  สายหอม 
ธีรภัทร  สูสุข 
นันธวุฒ ิ นรสิงห 

233 
 

MB-032 การพัฒนาระบบแจงเตือนการจัดเก็บขยะดวยเว็บแอปพลิเคชัน วนษา  สินจังหรีด 
เอกรินทร วทัญูเลิศสกุล  
มณีรัตน  ทองสุทธิ์  
สุดารัตน  สืบสิมมา 
เกียรติศักด์ิ  โพธิ์รอย 

241 
 

IN-033 การสรางและออกแบบเครื่องบีบอัดกระปองสําหรับธุรกิจขาย
ของเกา 

นครินทร  นพฤทธิ์  
ชัชวาล  นิมโรธรรม 
วันเฉลิม  ไขเจริญ 
จักรพันธ  โทสิทธิ์ 

249 
 

MB-034 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับกระถางธูปอัจฉริยะ เอกรินทร วทัญูเลิศสกุล  
เฉลิมเกียรติ  สุตาชา 
ธีระเดช  เจริญเชาว 
วีระศักด์ิ  บุญนํา 
สุริยา  ทะรา 

258 

CE-035 ผลการเติมเถาแกลบตอสมบัติทางกายภาพและคากําลังรับ
แรงอัดสําหรับซีเมนตเพสต 

อนุวัฒน ศรีสุวรรณ 
เชี่ยวชาญ แสงทอง 
ชูวิทย นาเพีย 

266 



สารบญั 
รหัส

บทความ 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง หนา 

IN-036 การออกแบบและสรางเคร่ืองตนแบบสําหรับกระบวนการ
ไมโครเวฟไพโรไลซีสจากน้ํามันพืชใชแลว 

สาคร  อินทะชัย 
ปรีชาศาสตร  มีเกาะ 
ศรศักด์ิ  ฤทธิ์มนตรี   
ศรลักษณ  พวงใบดี 
สุวิพงษ  เหมะธุลิน 
ธฏษธรรมช  ลาโสภา 

275 

IN-037 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถานแทง ไวรุจน  อ่ิมโพ  
ภาณุวัฒน วงคแสงนอย 
สิทธินัน บุญเลิศ 

283 

LM-039 ชุดควบคุมสายพานลําเลียงคัดแยกวัตถุโดย PLC นุชจิเรศ  แกวสกุล 
กรภัทร เฉลิมวงค 
ฐาปนิค ตีระพันธ 
นภารัตน เกษตรสมบูรณ 

292 

LM-040 การพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของมิลรัน เพ่ือวางแผน 
การขนสง กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต 

ฐิติยา  หมัดเส็น 
ภคินี  มณีรัตน 
สุภาภรณ  สุวรรณรังษี 

298 

OM-044 การลดของเสียในกระบวนการเปาครีบเปลือกแบตเตอรี่ 
กรณีศึกษาบริษัทตัวอยาง 

เมธี  พรมศิลา 
ภีม  พรประเสริฐ 
ก่ิงกาญจน กิตติสุนทโรภาศ 
ณัฐพงศ  สุวรรณกุล 

306 

MF-045 อิทธิพลของขนาดซิลิกอนคารไบดและเอมเมอรี่ในลูกหินขัด
ขาวแกนนอนขนาดเล็กตอการแตกหักของขาว กข 6 

รังสรรค  ไชยเชษฐ 
เบญจวรรณ  เพียรทํา 
พัชริน  สวางชาติ 

314 



สารบญั 
รหัส

บทความ 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง หนา 

OM-046 การศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดในการต้ังโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมในจังหวัดอุบลราชธาน ี

ภีม  พรประเสริฐ 
เกียรติศักด์ิ  พระเนตร 
สุทธิดา  การะเวก 
ยุทธณรงค  จงจันทร 
อมรรัตน  พรประเสริฐ 

323 

MF-047 ประสิทธิภาพของระบบกวนเร็วกวนชาโดยใชเครื่องผสมแบบ
สถิตและทอโคง 

นัทกาญจน ประเสริฐสังข 
รังสรรค  ไชยเชษฐ  
วิภาดา  ไชยเชษฐ 

332 

OM-049 รูปแบบดานการจัดการการผลิตท่ีเหมาะสมในการจัดต้ัง
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดยอม 

ภีม  พรประเสริฐ 
เมธี  พรมศิลา 
ธนธัช  ม่ันมงคล 
ยุทธณรงค  จงจันทร 
อมรรัตน  พรประเสริฐ 

343 

AG-051 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบผลมะเขือเทศ ศรลักษณ  พวงใบดี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอผลการทดลองการใช้เครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ส าหรับการอบแห้งพริก โดยเปรียบเทียบ
การท าแห้งพริก 3 กรณีคือ 1) ตากแดดโดยตรง 2) ใช้เครื่องอบแห้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ และ 3) ใช้ความร้อน
จากเตาชีวมวลทรงกระบอก โดยใช้พริกแดงสด พันธุ์หัวเรือย่น ในการทดลองครั้งละ 50 กิโลกรัม โดยใช้อุณหภูมิ
อบแห้งระหว่าง 55-65 °C ผลการทดลองพบว่า การตากแดดโดยตรง การใช้เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ และการ
ใช้เตาชีวมวลทรงกระบอก ใช้เวลาท าแห้ง 64 ช่ัวโมง 32 ช่ัวโมง และ 28 ช่ัวโมง โดยมีความชื้นสุดท้าย 13% (wb), 
11% (wb) และ 9% (wb) ตามล าดับ จากความช้ืนเริ่มต้น 70-79% (wb) การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตรพ์บวา่ 
กรณีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และกรณีใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล มีระยะเวลาคืนทุน 1.7 ปี และ  
2.16 ปี ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : พริก, อบแห้ง, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานชีวมวล 
 
Abstract 

In this present work, the performance of a tunnel dryer using solar energy and biomass 
energy for drying chilli was investigated. It was tested in three modes of operation (open sun drying, 
solar, and biomass) by drying 3 batches of chilli, with each batch weighing about 50 kg. The dryer 
was tested by drying 50 kg of red chilli in the average drying air temperature range of 55–65 °C. The 
initial average moisture content of the chilli was approximately 70-79% (wb) and was reduced to 
the final moisture content of 13% (wb) and 11% (wb) within 32 h and 28 h (3-5 consecutive days) 
in the solar dryer and biomass modes of operation respectively. The drying process was conducted 
daily for 8 h from 9:00 AM to 5:00 PM, and it was compared with 64 h with 13% (wb) moisture 
content of open sun drying. The estimated payback period of the solar dryer and biomass dryer 
were about 1.7 years and 2.16 years respectively. 
Keywords : Chilli, Drying, Solar energy, Biomass energy 
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1. บทน า 
พริกนับเป็นส่วนประกอบส าคัญในการประกอบอาหารของคนไทยและทั่วโลก โดยมีการบริโภคทั้งในรูปแบบพรกิ

สดและพริกแห้ง แต่ก็มีพริกเสียหายจ านวนมากในระหว่างฤดูการผลิตเนื่องจากพริกล้นตลาดและมีราคาต่ า ท าให้
เกษตรกรบางส่วนหันมาท าพริกแห้งซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าและเพิ่มมูลค่าให้กับพริก วิธีที่เกษตรกรใช้การท า
แห้งโดยทั่วไปคือ การตากแดดโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการตากในลานคอนกรีต บนผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ท าให้เสี่ยงต่อ
ความเสียหายจากแมลง สัตว์ และฝน รวมถึงฝุ่นละอองในอากาศ และยังมีระยะเวลาการท าแห้งที่นานถึง 7-10 วัน 
ซึ่งเสี่ยงต่อการเจริญของเช้ือรา ดังนั้น จึงมีนักวิจัยศึกษาการท าแห้งพริกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยส่วนใหญ่ได้สร้างเครื่องอบแห้งรูปแบบต่าง ๆ ข้ึนมา เช่น Hossain และคณะ [1] ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่อง
อบแห้งแบบอุโมงค์ส าหรับอบแห้งพริกในบังกลาเทศ Janjai และคณะ [2] พัฒนาโรงอบแห้งแบบโดมพาราโบลิก 
ส าหรับท าแห้งพริกและผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ ในประเทศไทยและลาว Kaewkiew และคณะ [3] ได้ศึกษาการ
อบแห้งพริกโดยใช้โรงเรือนอบแห้งแบบโดมพาราโบลิกขนาดก าลังการอบแห้งพริก 1,000 กิโลกรัมต่อครั้งที่จังหวัด
อุบลราชธานี โดยท าการทดลองอบแห้งพริกครั้งละ 500 กิโลกรัม พบว่า สามารถท าแห้งพริกท่ีความช้ืนเริ่มต้น 74% 
(wb) จนเหลือความช้ืนสุดท้าย 9% (wb) โดยใช้เวลา 3 วัน ในขณะที่การตากแห้งโดยตรงใช้เวลา 5 วัน สามารถ
ค านวณระยะเวลาคืนทุนได้ 2 ปี แต่การใช้โดมพาราโบลิกในการอบแห้งพริกก็มีข้อเสียคือ ราคาในการลงทุนเริ่มต้น
สูงมาก ท าให้เกษตรกรไม่สามารถลงทุนได ้และไอระเหยของพริกท่ีอยู่ในโรงเรือนท าให้ระคายเคืองผิวหนังและระบบ
ทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การท าแห้งพริกโดยอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์อย่างเดียวมีความไม่
แน่นอน เนื่องจากแสงอาทิตย์มีความแปรปรวน โดยเฉพาะในฤดูฝน และฤดูร้อนที่อาจจะมีพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งมีความเสียได้ จึงมีนักวิจัยหลายท่าน ทดลองใช้พลังงานความร้อนจากแหล่งอ่ืนเสริม เช่น ฉันทนา 
พันธุ์เหล็กและคณะ [4] ได้ทดลองอบแห้งพริกช้ีฟ้าโดยใช้เครื่องอบล าไยที่ใช้ชีวมวลเป็นแหล่งความร้อน ผล
การศึกษาพบว่า สามารถอบแห้งพริก 200 กิโลกรัม อุณหภูมิอบแห้ง 80 ºC ที่ความช้ืนเริ่มต้น 250%(db) จนเหลือ
ความช้ืนสุดท้าย 13%(db) ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง ในขณะที่ เวียง อากรชี และคณะ [5] ได้ศึกษาการใช้เครื่องอบแห้งลม
ร้อนท่ีใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทดลองอบแห้งพริกข้ีหนูสด 100 กิโลกรมั 
จากความช้ืนเริ่มต้น 60%(wb) จนเหลือความชื้นสุดท้าย 14%(wb) พบว่าการใช้ความร้อนจากก๊าซหุงต้มอย่างเดียว
ที่อุณหภูมิในการอบแห้ง 60 ºC ใช้เวลาในการอบแห้ง 16 ช่ัวโมง โดยใช้ก๊าซหุงต้ม 16 กิโลกรัม จากผลการศึกษา
ต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่า การใช้โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยป้องกันฝุ่น แมลง และฝนได้ แต่สามารถท า
แห้งได้เฉพาะเวลาที่มีแสงอาทิตย์ ส่วนเครื่องอบแห้งด้วยก๊าซหุงต้มแม้จะสะดวกแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงไม่คุ้มค่าต่อการจ าหน่าย ส่วนการใช้เครื่องอบล าไยแม้จะมีต้นทุนต่ ากว่า แต่ก็มีข้อจ ากัดเรื่องการเติมเชื้อเพลิง
ที่ต้องเติมบ่อย ๆ จากข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่
สามารถใช้แหล่งพลังงานความร้อนอื่นเสริม เพื่อให้สามารถด าเนินการอบแห้งอย่างต่อเนื่องได้ ใช้ต้นทุนในการ
อบแห้งต่ าและใช้งานง่าย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เตาชีวมวลทรงกระบอกซึ่งได้รับการพัฒนาโดยนายจริง ดินเชิดชู 
[6] นักประดิษฐ์ชาวนครพนม และได้รับการเผยแพร่โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน (พพ.) [7] ซึ่งมีจุดเด่นคือ ใช้ขี้เลื่อยเป็นเช้ือเพลิง ขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และสามารถ
ท างานต่อเนื่องได้ยาวนาน 6-8 ช่ัวโมง จากการเติมเช้ือเพลิงเพียงครั้งเดียว [7] ซึ่งจากการศึกษาของสุพิน จอดนอก
และคณะ [6] พบว่าการเผาไหม้ของเตาชีวมวลทรงกระบอก อยู่ในเกณฑ์ดีมากและต่ ากว่าการเผาไหม้โดยเตาชีวมวล
ท่ัวไป ส่วนการศึกษาของ พพ.[7] พบว่า เตาชีวมวลทรงกระบอกมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงถึง 36.74% ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น หม้อไอน้ า เครื่องผลิตลมร้อนส าหรับการอบแห้ง 
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จากข้อดีของเตาชีวมวลทรงกระบอกและเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสมรรถนะ
ของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ความร้อนท่ีได้จากเตาชีวมวลทรงกระบอกเป็นแหล่งความร้อน เพื่อน า
ข้อมูลทีไ่ด้ไปออกแบบหาความเหมาะสมในการใช้งานในรูปแบบของเชื้อเพลิงร่วมต่อไป 

 
2. วิธีการวิจัย 

2.1 วัสดุและเคร่ืองมือในการทดลอง 
ในการทดลองนี้ใช้พริกแดงสดพันธุ์หัวเรือ ซึ่งซื้อจากกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกปลอดสารพิษ

บ้านยางน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยท าแห้งในเครื่องอบแห้ง ขนาด 12 m2 ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิใน
ห้องอบแห้งได้ 0-120 ºC เครื่องอบแห้งได้รับการออกแบบให้ใช้ได้ทั้งในรูปแบบใช้แสงอาทิตย์อย่างเดียว ใช้ความ
ร้อนจากเตาชีวมวลอย่างเดียว และใช้ในรูปแบบเช้ือเพลิงร่วม ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยใช้เตาชีวมวลทรงกระบอกได้
สูงสุดพร้อมกัน 3 เตา ซึ่งเตาชีวมวลทรงกระบอกที่ใช้เป็นแบบที่มีการเผยแพร่โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน [7] ในการทดลองมีการบันทึกข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ทุก ๆ 1 วินาที โดยใช้
เครื่องบันทึกพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar power meter) ยี่ห้อ TES รุ่น TES-132 ซึ่งวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ได้
สูงสุด 2,000 W/m2 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้องอบแห้งได้รับการวัดโดยใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์ (Humidity/Temperature Data logger) ยี่ห้อ Extech รุ่น RHT10 ความสามารถในการวัด
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ -40-70 ºC, 0-100%RH ตามล าดับ ความแม่นย าในการวัดอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์ ±2 ºC และ ±3.5% ตามล าดับ ส่วนอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมได้รับการวัดและบันทึก
โดยใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อม ยี่ห้อ Onset HOBO data logger รุ่น U14 ซึ่งมี
ความสามารถในการวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ -20-50 ºC, 0-100%RH ตามล าดับ ความแม่นย าในการวัด
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ±0.2 ºC และ ±2.5% วัดอุณหภูมิจุดต่าง ๆ ในเครื่องอบแห้งด้วยเครื่องวัดและบันทึก
อุณหภูมิ  ยี่ห้อ Applent รุ่น AT4208 พร้อม Thermocouple ชนิด  K ซึ่ งวัดอุณหภูมิ ได้สูงสุด 1 ,200  ºC 
วัดความเร็วลมที่ออกจากเครื่องอบแห้งด้วยเครื่องวัดความเร็วลมชนิดใบพัด ช่ังน้ าหนักพริกด้วยเครื่องช่ังน้ าหนัก 
ยี่ห้อ Tscale ซึ่งช่ังน้ าหนักได้สูงสุด 15 kg ที่ความละเอียด 0.1 g  หาความช้ืนสุดท้ายของพริกแห้งด้วยตู้อบลมร้อน
ทีอุ่ณหภูมิ 103 ºC นาน 72 ช่ัวโมง วิเคราะห์สีของพริกแห้งด้วยเครื่องวัดสี ยี่ห้อ Minolta รุ่น CR400 และวิเคราะห์
หาค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ด้วยเครื่องวิเคราะห์วอเตอร์แอคติวิตี้ ยี่ห้อ Aqualap Pre ซ่ึงมีช่วงของการหาค่าวอเตอร์- 
แอ็คติวิตี้ 0.05-1.00 aw มีความละเอียด ±0.001 ความแม่นย า ±0.015 aw 

2.2 ขั้นตอนการทดลอง 
1) เตรียมพริกแดงสด 50 kg ส าหรับการอบแห้งในเครื่องอบ และเตรียมพริกใส่ถาดเล็กถาดละ 500  g 

จ านวน 6 ถาด เพื่อน าไปวางไว้ในต าแหน่งต่าง ๆ ภายในเครื่องอบแห้ง ส าหรับช่ังหาน้ าหนักท่ีหายไปในแต่ละชั่วโมง 
2) เกลี่ยพริกใส่แต่ละถาดให้ทั่ว แล้วน าถาดไปใส่ในเครื่องอบแห้ง ในกรณีใช้พลังงานความร้อนจากเตาชีว-

มวลอย่างเดียวให้ใช้วัสดุทึบปิดไม่ให้แสงส่องเข้าไปในห้องอบแห้ง 
3) จุดเตาชีวมวลทรงกระบอก เปิดชุดควบคุมการท างานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ตั้งค่าอุณหภูมิใน

การอบแห้ง ให้อยู่ระหว่าง 60-70 ºC (ในกรณีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวไม่ต้องจุดเตาชีวมวล
ทรงกระบอก) ความร้อนจากการเผาไหม้จะไหลผ่านท่อความร้อนที่อยู่ด้านล่างของเครื่องอบแห้งและถ่ายเท 
ความร้อนให้กับอากาศที่อยู่ภายใน ท าให้อุณหภูมิในห้องอบแห้งสูงขึ้น แต่จะอุณหภูมิภายในห้องอบจะถูกควบคุม
โดยพัดลมระบายอากาศท่ีอยู่ส่วนท้ายของเครื่องอบแห้งซึ่งท าหน้าท่ีดึงอากาศช้ืนและอุณหภูมิสูงเกินออกไป 
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4) บันทึกค่าอุณหภูมิ ความช้ืน น้ าหนักของพริก ทุก ๆ ช่ัวโมง และบันทึกน้ าหนักของชีวมวลท่ีใช้ในแต่ละ
รอบการทดสอบ 

5) วิเคราะห์หาค่าความช้ืนสุดท้าย ระยะเวลาการอบแห้ง การสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ ต้นทุนการอบแห้ง 
ระยะเวลาคืนทุน ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ค่าสีและค่าวอเตอร์-
แอคติวิตี้ 

 

 
 

รูปที ่1. รายละเอียดเครื่องอบแหง้พลังงานร่วมแสงอาทิตย์และชีวมวล 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ในบทความนี้น าเสนอผลการทดลองการท าแห้งพริก 3 กรณี คือ 1) การอบแห้งในเครื่องอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar dryer)  2) การตากแดดโดยตรง (Open sun dry) และ 3) การอบแห้งในเครื่องอบแห้งโดยใช้
ความร้อนจากเตาชีวมวลทรงกระบอกอย่างเดียว (Biomass) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ความช้ืน (Moisture 
content) อัตราการอบแห้ง (Drying rate) การสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะในการท าแห้ง นอกจากน้ียังมีการวิเคราะห์
หาค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) วัดค่าสีของพริกแห้ง และวิเคราะห์หาอะฟลาท็อกซิน รวมถึงผลการ
วิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย 

3.1 ผลการท าแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar dryer) เปรียบเทียบกับการตากแดด
โดยตรง (Open sun dry) 

ในการทดลองแต่ละกรณีจะด าเนินการในช่วงเวลา 09:00 น. – 17:00 น. ของแต่ละวัน จนกระทั่งถึงจุดความช้ืน
สมดุลซึ่งสังเกตได้จากน้ าหนักพริกไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากผลการวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ใน
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วันที่ด าเนินการทดลอง พบว่า ความเข้มรังสีอาทิตย์ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ในช่วงเช้าถึงเที่ยงและค่อย ๆ ลดลงในช่วงบ่าย 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีความแปรปรวนของความเข้มรังสีอาทิตย์เนื่องจากเมฆบดบังในบางช่วง ในขณะที่อุณหภูมิทั้ง
ภายในและภายนอกห้องอบแห้งมีการแปรผันตามความเข้มรังสีอาทิตย์ตกกระทบดังแสดงในรูปที่ 2 โดยพบว่า
อุณหภูมิภายในห้องอบแห้งสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกห้องอบแห้งประมาณ 15 - 20 ºC  ส่วนค่าความช้ืนสัมพัทธ์
ภายในและภายนอกห้องอบแห้งแสดงในรูปที่ 3 พบว่า ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้องอบแห้งต่ ากว่าภายนอกห้อง
อบแห้งประมาณ 15 - 25 % ซึ่งส่งผลให้ความชื้นของพริกท่ีอบแห้งภายในเครื่องอบแห้งมีความช้ืนลดลงเร็วกว่าพริก
ที่ตากแดดโดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 ซึ่งพบว่าการอบแห้งในเครื่องอบแห้งมีอัตราการอบแห้งสูงกว่าท า
ให้ความช้ืนของพริกลดลงอย่างรวดเร็วและท าให้พริกแห้งในระยะเวลา 4 วัน ในขณะที่การตากแดดโดยตรงใช้เวลา
ในการท าแห้ง 8 วัน 

 
 

รูปที ่2. อุณหภูมิภายในและภายนอกห้องอบแห้ง ณ เวลาต่าง ๆ 

 
 

รูปที ่3. ความช้ืนสัมพัทธภ์ายในและภายนอกห้องอบแห้ง ณ เวลาตา่ง ๆ 
 

จากรูปที่ 5 พบว่าการอบแห้งทั้ง 2 กรณีจะมีอัตราการแห้งสูงในช่วงต้นและจะเริ่มลดลงในช่วงท้าย เนื่องมาจาก
ในช่วงต้นของการอบแห้ง พริกจากได้รับความร้อนจากภายนอกท่ีผิวของพริกแล้วค่อย ๆ ถ่ายเทความร้อนเข้าไปดา้น
ในของเนื้อพริกท าให้ผิวของพริกเกิดการหดตัวและน้ าที่อยู่ในพริกจะเคลื่อนที่มาที่ผิวของพริกได้ยากขึ้น ส่งผลให้
อัตราการอบแห้งลดลง เมื่อพิจารณาอัตราการแห้งในแต่ละช่วงเวลาของวันจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามความเข้ม
รังสี โดยช่วงที่มีความเข้มรังสีสูง จะมีอัตราการระเหยที่สูงตามโดยเฉพาะช่วงต้นของการอบแห้ง แต่ในช่วงท้ายซึ่งมี
ความช้ืนเหลือน้อยความเข้มรังสีจะไม่มีผลต่ออัตราการแห้งอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากน้ าท่ีอยู่ในพริกมีเหลือน้อย 
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รูปที ่4. ความช้ืน (มาตรฐานเปียก) ของพริกท่ีอบด้วยเครื่องอบแห้งและตากแดดโดยตรง ณ เวลาต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที ่5. อัตราการอบแห้งของพริกท่ีอบด้วยเครื่องอบแห้งและตากแดดโดยตรง ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ 
 

3.2  ผลการท าแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งท่ีใช้ความร้อนจากเตาชีวมวลทรงกระบอก 
ในการทดลองท าแห้งพริกด้วยความร้อนจากเตาชีวมวลทรงกระบอก ด าเนินการทดลองโดยใช้วัสดุทึบแสง

ปิดด้านบนของเครื่องอบแห้งให้สนิท ในการทดลองจะบันทึกค่าอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ทั้งภายในและภายนอก
ห้องอบแห้งทุก ๆ 15 นาที และบันทึกค่าน้ าหนักของพริกตัวอย่าง ทุก ๆ 1 ช่ัวโมง และบันทึกน้ าหนักของเช้ือเพลิง
ก่อนเผาไหม้และหลังเผาไหม้ น ามาใช้ส าหรับค านวณการสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ โดยจะทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า 

จากรูปที่ 6 และ 7 ซึ่งเปรียบเทียบตัวแปรต่าง ๆ ในการท าแห้ง ซึ่งพบว่าพริกที่ตากในเครื่องอบแห้ง
ความช้ืนจะเริ่มคงที่ในเวลา 26 ช่ัวโมง โดยมีความช้ืนเริ่มต้นและความช้ืนสุดท้ายเท่ากับ 71.28 %(wb) และ  
9.7 %(wb) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาอัตราการแห้ง ในรูปที่ 7 พบว่า ในช่วงต้นของการท าแห้งมีอัตราการแห้งสูงและ
ลดลงในช่วงท้ายของการท าแห้ง โดยค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย ทั้งภายในและภายนอกเครื่องอบแห้ง 
และปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้ ในแต่ละการทดลองแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมีผลต่อ
ระยะเวลาในการท าแห้งอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากการทดลองครั้งที่ 2 ซึ่งมีความช้ืนภายนอกสัมพัทธ์เฉลี่ย 
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61.73% ส่งผลให้ระยะเวลาในการท าแห้งนานขึ้น 12-15 ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับการทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 3 
ซึ่งมีความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกเฉลี่ย 49.39% และ 52.32% ตามล าดับ 

 
 

รูปที ่6. ปริมาณความช้ืนมาตรฐานเปียก (wb) ของพริกขณะท าแหง้กรณีอบแห้งด้วยเตาชีวมวลทรงกระบอก 
ณ เวลาต่าง ๆ 

 

 
 

รูปที ่7. ปริมาณความช้ืนมาตรฐานเปียก (wb) ของพริกขณะท าแหง้กรณีอบแห้งด้วยเตาชีวมวลทรงกระบอก 
ณ เวลาต่าง ๆ 

 
ตารางที่ 1 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธเ์ฉลีย่ ปริมาณเชื้อเพลงิที่ใช้ ในแต่ละการทดลอง 
 

การ
ทดลอง 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
ในเคร่ืองอบแห้ง 

(ºC) 

ความชื้นสมัพัทธ์
เฉลี่ยในเคร่ืองอบ
แห้ง (%, RH) 

อุณหภูมิ
ภายนอกเฉลี่ย 

(ºC) 

ความชื้นสมัพัทธ์
เฉลี่ยภายนอก 

(%, RH) 

ปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ใช้ 

kg 
ครั้งท่ี 1 58.43 19.37 36.05 49.39 159.60 
ครั้งท่ี 2 58.17 23.71 32.46 61.73 259.00 
ครั้งท่ี 3 61.32 17.85 34.94 52.32 173.50 
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ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมผลการทดลอง 
 

วิธีการท าแห้ง ระยะเวลาใน
การท าแห้ง 

(วัน) 

ชั่วโมงใน
การท าแห้ง 
(ชั่วโมง) 

ความชื้น
เร่ิมต้น 

(%, wb) 

ความชื้น
สุดท้าย 

(%, wb) 

พลังงาน
จ าเพาะ 

MJ/kg H2O 

ค่า 
Water 
activity 

Open sun 1 8 วัน 63 74.3 12.00 41.44 0.580 
Open sun 2 7 วัน 56 79.14 13.80 31.48 0.624 
Open sun 3 8 วัน 64 68.68 13.00 48.02 0.581 
Solar dryer 1 4 วัน 32 73.69 8.00 22.34 0.579 
Solar dryer 2 5 วัน 40 78.43 12.13 21.05 0.577 
Solar dryer 3 5 วัน 40 68.5 11.77 25.27 0.604 
Biomass 1 3 วัน 28 71.28 9.70 70.21 0.556 
Biomass 2 5 วัน 43 78.36 7.40 101.7 0.510 
Biomass 3 4 วัน 31 76.71 9.17 70 0.438 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการท าแห้งแบบต่าง ๆ พบว่า การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์จะใช้เวลาในการอบแห้ง 4-5 วัน ในขณะที่การตากแดดโดยตรงใช้เวลาในการท าแห้ง 7-8 วัน โดยใช้
เวลาอบแห้งวันละ 8 ช่ัวโมง ส่วนการใช้เตาชีวมวลทรงกระบอกใช้เวลาในการอบแห้ง 3-5 วัน โดยใช้เวลาอบแห้งวัน
ละ 7-13 ช่ัวโมง ซึ่งมีอัตราการอบแห้งที่สูงกว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หากด าเนินการอบแห้งอย่างต่อเนื่องหรือ
ใช้ในรูปแบบเช้ือเพลิงร่วมจะสามารถลดเวลาการท าแห้งเหลือเพียง 1-2 วัน เมื่อเปรียบเทียบความชื้นของพริกแห้ง
จากการท าแห้งแบบต่าง ๆ พบว่า กรณีอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การตากแดดโดยตรง และการ
ใช้เตาชีวมวลทรงกระบอก มีความช้ืนสุดท้ายเท่ากับ 8-12 %(wb), 11-13.8 %(wb) และ 7.4-9.7%(wb) ตามล าดบั 
ผลการเปรียบเทียบค่าวอเตอร์แอคติวิตี้จากการท าแห้งแบบต่าง ๆ พบว่า กรณีอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ การตากแดดโดยตรง และการใช้เตาชีวมวลทรงกระบอกเพียงอย่างเดียว มีค่าเท่ากับ 0.577-0.604, 
0.58-0.643 และ 0.438-0.556 ตามล าดับ ซึ่งเป็นช่วงที่ปลอดภัยจากการเจริญเติบโตของจุลชีพ เปรียบเทียบการ
เกิดอะฟลาท็อกซินในตัวอย่างพริกแห้ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีพบอะฟลาท็อกซินมากที่สุดคือพริกท าแห้งด้วยการตาก
แดดโดยตรง ซึ่งมีระยะเวลาในการท าแห้งหลายวัน รวมทั้งมีความช้ืนสุดท้ายสูงกว่าวิธีอื่น ๆ โดยตรวจพบอะฟลา- 
ท็อกซิน 4 ตัวอย่างจาก 9 ตัวอย่าง และมี 1 ตัวอย่างที่มีค่าสูงเกินมาตรฐาน (20 µg/kg) ซึ่งสูงถึง 212.52 µg/kg 
ส่วนพริกที่ท าแห้งด้วยความร้อนจากเตาชีวมวลเพียงอย่างเดียวไม่พบการเกิดอะฟลาท็อกซินในพริกตัวอย่ าง  การ
เปรียบเทียบสีและลักษณะทางกายภาพของพริกที่ท าแห้งด้วยวิธีต่าง ๆ พบว่ามีลักษณะทางกายภาพและค่าสีที่
ใกล้เคียงกัน การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า กรณีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และกรณีใช้ความร้อน
จากชีวมวล มีต้นทุนการผลิตพริกแห้ง 70 บาท และ 81 บาท ตามล าดับ และให้ระยะเวลาคืนทุน 1.7 ปี และ  
2.16 ปี ท่ีผลตอบแทนสุทธิรายปี เท่ากับ 47,168 บาท, และ 67,158 บาท ตามล าดับ ผลที่ได้จากการทดลองครั้งนี้
จะถูกน าไปใช้ส าหรับการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการอบแห้งโดยใช้พลังงานร่วมต่อไป 
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การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR : Augmented Reality) ที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส าหรับนกัศึกษาชั้นปริญญาตรี  

Development of Augmented Reality (AR) Technology Cooperated with  
A Computer Programming Textbook for Undergraduate Students.  
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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบเดิมใช้วิธีการสอนแบบบรรยายตาม
หนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือดูตัวอย่างรหัสต้นฉบับจากหนังสือ ไม่สามารถจินตนาการเห็นขั้นตอนการ
ประมวลผลและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้โปรแกรมกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่หน่วยความจ าได้ ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อประสมเทคโนโลยคีวามเป็น
จริงเสริมร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี 2) หาประสิทธิภาพ
ของหนังสือเรียนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน 4) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือเรียนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 26 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย สื่อประสมบรรยายการท างานของโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
แสดงผลบนสมาร์ทโฟนร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของสื่อ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  ผลการวิจัยพบว่าหนังสือเรียนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่พัฒนาข้ึน 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.69/81.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือสูงกว่า 80/80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน ( =16.27, S.D. =1.31)  สูงกว่าก่อนเรียน (  =7.12, S.D. =1.66)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสือเรยีนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (  = 3.97, S.D. = 0.79) 
ค าส าคัญ : ความเป็นจริงเสริม สื่อประสม หนังสือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
 
Abstract 
  In a traditional teaching way of computer programming, lectures from textbooks have been 
used, including seeing some pictures and source code examples from books. Therefore, a step of 
processing and interactions between a user and a computer cannot be imagined, especially 
memory area. This situation can lead students to have low learning achievement. The objective of 
this research was thus aimed to (1) develop multimedia of Augmented Reality Technology (AR) 
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cooperated with a computer programming textbook for undergraduate students, (2) investigate 
efficiency of the AR-applied computer programming textbook, (3) compare the students’ learning 
achievements between before and after this utilization, and (4) study the satisfactions of the 
students with the AR-applied computer programming textbook. The samples of the research were 
26 second-year students of Computer Engineering program, Rajamangala University of Technology 
Srivijaya in semester 1/2018 through the method of simple random sampling. The instruments 
employed in this research contains the multimedia for explaining the process of the AR-applied 
program which showed its results on smartphones cooperated with the computer programming 
textbook, a test for media efficiency, a test for the students’ learning achievements, and the survey 
form for satisfaction. 
  The research results revealed that the developed AR-applied computer programming 
textbook for the undergraduate students was efficient with the rate of 82.69/81.35 which is higher 
than the standard criteria (80/80). Learning achievements of the students after studying (�̅�𝒙 = 7.12, 
SD = 1.66) was higher than theirs before studying (�̅�𝒙= 7.12, SD = 1.66) with the significance at 0.05. 
In addition, the satisfactions of the students with the AR-applied computer programming textbook 
were at a high level (�̅�𝒙 = 3.97, SD = 0.79). 
Keywords: Augmented Reality, Multimedia, Computer Programming Textbook 
 
1. บทน า 
 การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศปัจจุบันการศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลก
ที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและทักษะ 3 ด้านคือ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความส าเร็จทั้งทางด้านการ
ท างานและการด าเนินชีวิต ดังนั้นการใช้นวัตกรรมการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง [1] ความส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งเน้นกับ
การศึกษาในด้านการส่งเสริมให้เป็นผู้สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง มีทักษะของการ
ท างานแบบร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน ใช้ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่าน
การเขียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาอย่างหลากหลาย จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม [2] การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างผู้เรียนที่มี
สมรรถนะเป็นที่ต้องการ สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและการพึ่งตนเองได้บ้างทางเทคโนโลยี [3] 
 สื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางในการค้นคว้าความรู้ และวิชาการต่างๆ ในปัจจุบันผู้เรียนมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่
ทันสมัยติดตัวเช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาจึงเป็นเปิดช่องทาง
แห่งการเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ [4] แสดงให้เห็นว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
นักศึกษาจะมีการแอบใช้สมาร์ทโฟนในระหว่างการเรียนการสอนซึ่งเกินครึ่งใช้ไปในด้านการค้นหาข้อมูลและถ่าย
เนื้อหาที่ต้องการเก็บบันทึก ส่วนที่เหลือเป็นการแอบใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
โดยเฉพาะชั่วโมงบรรยายดังนั้นครูควรมีข้อตกลงกับผู้เรียนและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ไม่ควรเน้นบรรยายและหัน
มาจัดการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนโดยการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนหรือการ
ค้นคว้าของนักศึกษา  
 Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสริม ซึ่งจะท าให้
ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง บนสมาร์ทโฟนอาจมีลักษณะทั้งที่เป็นภาพนิ่งสามมิติหรือ 
ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบ
ใด [5]  
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 การเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนมีจินตนาการและมโนทัศน์ 
ซึ่งไม่ได้จากการอ่านหนังสือหรือฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับงานวิจัยของ นราธร สังข์ประเสริฐและ
คณะ [6] ได้พบว่าผลการวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจและมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นเมื่อได้ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมร่วมกับชุดฝึกการอันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ผ่าน
ทางพอร์ตขนาน ที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการควบคุมไปยังแผงอุปกรณ์เอาท์พุตต่างๆ อาทิ มอเตอร์ หลอดไฟ 
เป็นต้น  
 จากปัญหาหลักการและเหตุผลที่ได้เกริ่นมาจึงท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนการสอน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ าเป็นที่ต้องให้ผู้เรียนมองเห็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมและการ
จัดการพื้นที่หน่วยความจ า ตัวแปรและการแสดงผลลัพธ์ต่างๆ ด้วยการน าเสนอผ่านภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง
บรรยายเป็นสื่อประสม (Multimedia) โดยมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองผสาน
กับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อดูสื่อประสมจากเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่สนุกสนานเร้าใจ เปิดจินตนาการ เห็นกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษาซี ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่
ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีพ่ัฒนาขึ้น 
 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 ประสิทธิภาพของสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับ
หนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรม์ีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือ
เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีค่าอยู่ในระดับมาก 
 
4.วิธีการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 3 กลุ่มเรียนรวม 94 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 1 
กลุ่มเรียน จ านวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) สมาร์ทโฟน และหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม กรณีภาษาซี โดยการออกแบบหนังสือและสื่อประสมผสานความจริง
เสริมจะใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาได้แก่ Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash CS6, Adobe Illustrator CS6, 
Unity 5 2)แบบทดสอบระหว่างเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 14 ข้อ 3) แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกัน และ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อประสม
เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม จ านวน 14 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 4.3 ขั้นตอนการทดลองประกอบด้วย 1) จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การทดลอง ใช้พื้นที่ห้องเรียนสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยให้นักศึกษาใช้สมาร์ท
โฟน 1 เครื่องต่อ 1 คน พร้อมชี้แจงให้ทราบวัตถุประสงค์การวิจัยและมอบหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อประสมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 2) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 
ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แล้วจึงให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาตามสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในหัวข้อต่างๆ 
ทั้ง 7 หัวข้อผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยภายในแต่ละหัวข้อให้ท าแบบทดสอบหัวข้อละ 2 ข้อ ใช้เวลา 3 นาที และเมื่อ
เสร็จสิ้นจะให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 3) แจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อ
หนังสือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และ 4) รวบรวมคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจไปวิเคราะห์ทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) การหาประสิทธิภาพของหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คะแนนใช้สูตร E1/E2 2) การหาคุณภาพของแบบทดสอบใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (ICO : Index of objective congruency) หาคุณภาพรายข้อโดยใช้สูตร Kuder Richardson Formula 
20(KR-20) และ 3) การทดสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่มระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Dependent t-test ส่วนการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือเรียนการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สื่อประสมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.5 ขอบเขตงานวิจัยประกอบด้วย 1) รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเนื้อหาที่ใช้เป็น 7 หัวข้อดังนี้ ตัวด าเนินการ ประโยค 
if()...else หลายชั้น วงวนแบบซ้อนหลายชั้นและมีเงื่อนไขภายใน ฟังก์ชันการเรียกซ้ า สายอักขระ การส่งผ่านค่า
ระหว่างฟังก์ชันด้วยตัวชี้ และการเรียกใช้การอ้างถึงและการก าหนดค่าข้อมูลของตัวแปรแบบโครงสร้าง และ 2) 
ระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

5. ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาสื่อประสมความเป็นจริงเสริมร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี และผลประสิทธิภาพของสื่อ 
 5.1 ผลการพัฒนาส่ือประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษาซี ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ทีผู่้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาแสดงได้ดงัรูปที่ 1 รูปที่ 2 และรูปที่ 3 
 

  
 

รูปที่ 1 หนังสือที่ใช้ในการทดลองเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและหน้า QR marker 
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รูปที่ 2 การใช้งานเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมร่วมกับหนังสือ 
 

 
 

รูปที่ 3 สื่อประสมที่พัฒนาบรรยายให้เห็นขั้นตอนการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
      เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

 

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อประสมความเป็นจริงเสริมร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี
ผลดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีความ-
   เป็นจริงเสริม เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 7 หัวข้อ ตามเกณฑ์ 
การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. E1/E2 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 14 11.58 1.03 82.69 
คะแนนหลังเรียน (E2) 20 16.27 1.31 81.35 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีได้คะแนนการทดสอบระหว่างเรียนต่อคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 
82.69/81.35 เมื่อเทียบกับบเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสื่อและหนังที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เรียนด้วยสื่อประสมความเป็นจริง
เสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
น าเสนอได้จากคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปรากฏโดยการทดสอบหาค่า (t-test) ดังรายละเอียดใน
ตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียน 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การทดสอบ จ านวน(N) คะแนนเต็ม �̅�𝒙 S.D. T-test Sig 
ก่อนเรียน 26 20 7.12 1.66 22.95* .000 
หลังเรียน 26 20 16.27 1.31 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สื่อประสมและเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี  หลัง
เรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.31 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.12 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้
ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับ
    หนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี  

รายการประเมิน �̅�𝒙 S.D. แปลผล 
1. ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือ    
1.1 เนื้อหาในหนังสืออ่านเข้าใจง่ายยกตัวอย่างได้ชัดเจน 3.92 0.82 มาก 

1.2 การเกริ่นน าเนื้อหาและสรุปอย่างชัดเจน 3.92 0.85 มาก 

1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 4.04 0.81 มาก 

1.4 การยกตัวอย่างและมีภาพประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย 3.94 0.73 มาก 

1.5 การล าดับเนื้อหาและการแบ่งหัวข้อมีความชัดเจน 4.04 0.76 มาก 

1.6 มีการใช้ค าถูกต้องตามหลักภาษาและชัดเจน 3.99 0.70 มาก 

1.7 มีการอ้างอิงจากแหล่งที่ถูกต้องและทันสมัย 3.96 0.78 มาก 

2. ด้านการออกแบบการใช้งานสื่อ    
2.1 ภาพคมชัดและขนาดของตัวอักษร 3.96 0.79 มาก 

2.2 เสียงบรรยายใช้ค าชัดเจนเข้าใจง่ายและถูกต้อง 3.93 0.76 มาก 

2.3 เห็นการท างานโปรแกรมอย่างเป็นรูปธรรม 3.83 0.80 มาก 

2.4 มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก 3.96 0.74 มาก 

3. ความสนใจของผู้เรียนในภาพรวม    
3.1 ท าให้เปิดจินตนาการการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด 4.04 0.83 มาก 

3.2 ชอบการใช้ AR ร่วมกับการใช้หนังสือในการเรียน 4.17 0.77 มาก 

3.3 ภาพรวมของหนังสือมีคุณค่าอยู่ในระดับใด 3.90 0.91 มาก 

รวม 3.97 0.79 มาก 
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 จากตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
ที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหา วิ ทย าลั ย เ ทค โน โลยี ร า ชม งคลศรี วิ ชั ย  พบว่ า  ร วมทุ กด้ า นนั กศึ กษ ามี ค ว ามพึ งพอ ใจมาก  (
�̅�𝒙= 3.97, S.D.=0.79) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาชอบการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมร่วมกับการใช้
หนังสือในการเรียนมากที่สุด ระดับความพึงพอใจมาก (�̅�𝒙= 4.17, S.D.=0.77) รองลงมาคือ หนังสือเนื้อหามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน (�̅�𝒙= 4.04, S.D.=0.81)  มีการล าดับเนื้อหาและการแบ่งหัวข้อมีความชัดเจน 
(�̅�𝒙= 4.04, S.D.=0.76)  และสื่อท าให้เปิดจินตนาการการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด (�̅�𝒙= 4.04, S.D.=0.83)  ตามล าดับ 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี 
เป็นการศึกษาเบื้องต้นถึงการออกแบบและความพึงพอใจของหนังสือที่ผสานด้วยสื่อความจริงเสริมซึ่งมีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยสามารถน ามาอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

6.1 ผลการวิจัยพบว่า หนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 โดยมีค่า 82.69/81.35 ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
เนื่องจากมีการออกแบบและวางแผนอย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ มีการเรียงล าดับตาม
กลไกการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนด้วยสื่อประสมที่ผสานด้วยความจริงเสริม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ญาณวุฒิ ไชยโยและวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์  [7] พบว่าการพัฒนาหนังสือความเป็นจริงเสริมสามมิติ เรื่อง สมุนไพรจีน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.20/87.40 
ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าหนังสือมีความเหมาะสมและสื่อความเป็นจริงเสริมประกอบ
ท าให้นักเรียนสามารถทบทวนและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหากยังไม่เข้าใจในส่วนใด โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
หนังสือเรียนเป็นการกระตุ้นสร้างความสนใจไม่เบื่อหน่าย 

6.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ หนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม พบว่า รวมทุกด้านนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.79 อาจเนื่องมาจากหนังสือมีสื่อที่มีความน่าสนใจตอบสนองการเรียนรู้ มีภาพเคลื่อนไหว เสียง
ประกอบค าบรรยาย ท่ีดึงดูดความสนใจกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้วยการใช้สมาร์ทโฟนของตน
ร่วมกับหนังสือเพื่อรับชมสื่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของเกวลี ผาใต้ และคณะ [8] พบว่าหน้าหลักของสื่อการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นแนวการเรียนแบบใหม่ที่นักเรียนไม่เคยพบมาก่อนจึงท าให้เกิด
ความสนใจและกระตุ้นความสนใจได้ดี หากได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นสื่อหลักและเสริมได้ตามความต้องการ 

6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ใช้ร่วมกับหนังสือ
เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.31 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.66 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะหนังสือมีการน าเสนอเนื้อเรื่องได้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน มี
การน าเสนอของสื่อประสมผสานความจริงเสริมซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีความรู้เพิ่ มขึ้น
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หลังเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ญาณวุฒิ ไชยโยและวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ [7] พบว่าหนังสือที่สร้างขึ้นเป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพท าให้ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงบ่งให้เห็นว่าหนังสือและสื่อที่สร้างขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  7.1.1 จากการวิจัยพบว่า ควรแนะน าการใช้งานให้นักศึกษามีทักษะการใช้งานแอพพลิเคชั่นก่อน ซึ่ง
นักศึกษาควรเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการใช้ให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ กับการจัดการเรียนการสอน 
  7.1.2 จากการวิจัยพบว่ามีข้อจ ากัดในเรื่องของขนาดพื้นที่หน้าจอแสดงผลบนสมาร์ทโฟน ขนาดของ
สัญลักษณ์ ตัวอักษรในสื่อไม่ควรเล็กเกินไป และควรมีความคมชัดเน้นสีในจุดส าคัญๆ  
  7.1.3 การพัฒนาสื่อประสมควรค านึงถึงเรื่องการก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาไม่มากหรือน้อยเกินไป 
เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นในการวิจัยเกี่ยวกับหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เช่น ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เวลาในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน 
ความสนใจในการเรียนระหว่างการเรียนแบบปกติกับการเรียนโดยใช้หนังสือความจริงเสริม 
  7.2.2 ผู้พัฒนาควรมีการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างสื่อความจริงเสมือน (VR: Virtual Reality)
เพิ่มเติม เพื่อน ามาปรับใช้ให้การเรียนมีความน่าสนใจและตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของช้ินสวนรถยนตของ

บริษัทตัวอยาง ซึ่งประสบปญหาการสูญเสียเวลาในข้ันตอนการนําช้ินสวนดุมลอรถยนตกลับมาตรวจสอบ

คุณภาพเพ่ือยืนยันความเรียบดานหนาของดุมลอตามมาตรฐานในกรณไีมสามารถประกอบเขากับช้ินสวนอ่ืนได 

แผนภูมิกระบวนการผลิตจึงถูกนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเวลาและระยะทาง แลววิเคราะหหาสาเหตุ

ของปญหาดวยเครื่องมือควบคุมคุณภาพและเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม จากน้ันแกปญหาดวยเทคนิค

การออกแบบอุปกรณชวยในการทํางานตรวจสอบความเรียบของช้ินงานใหมีอุปกรณนอยลง สามารถ

เคลื่อนยายตําแหนงในการตรวจสอบได ผลการปรับปรุงสามารถนําอุปกรณการตรวจสอบไปตรวจสอบท่ีสาย

การประกอบของ บริษัทลูกคาไดโดยไมตองนํากลับมายืนยันผลท่ีบริษัทตัวอยางสามารถลดระยะทางไป-กลับ 

ของช้ินงานได 10 กิโลเมตร ลดพนักงานไดจาก 2 คน เหลือ 1 คน คิดเปนลดลงรอยละ 50 ลดเวลาการ

ตรวจสอบไดจาก 205 วินาที/ช้ิน เหลือ 145 วินาที/ช้ิน คิดเปนลดลงรอยละ 29.26 อัตราผลิตภาพเพ่ิมข้ึน

รอยละ 183.33 

 

คําหลัก  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ, เครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม, แผนภูมิกระบวนการผลิต 
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Abstract 

 

This research aims to improve productivity of the car parts quality inspection process 

of the sample company which had loss time problems in the process of bringing the wheel 

hub parts back to check the quality to confirm the flatness of the front of the wheel hub 

according to the standard in case of not being able to assemble with other parts. Production 

process chart was used in data collection of time and distance then analyzed the cause of 

the problem with quality control tools and new quality control tools then solved the 

problem with design techniques of equipment  which used to check the flatness of the 

work piece to have fewer devices and able to move position in checking process. 

Improvement results was able to bring inspection equipment to inspection at the assembly 

line of the client company without had to bring back to confirm the results at the sample 

company. Distance was able to reduce 10 kilometers from round trip of the work, reduce 

staff from 2 to 1 person which is 50 percent decrease, reduce inspection time from 205 

seconds / piece to 145 seconds / piece which is 29.26 percent decrease and productivity 

increases by 183.33 percent. 

 

Keywords:  Quality control tools, New quality control tools, Production process chart. 
 

1. บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

บริษัทตัวอยางเปนผูผลิต ช้ินสวนดุมลอรถยนต (HUB) ใหกับคายรถยนตช้ันนําภายในประเทศ 

แสดงไดดังรูปท่ี 1 
  

  
 

รูปท่ี 1 ดุมลอรถยนต 
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จากรูปท่ี 1 แสดงช้ินสวนดุมลอรถยนต ของบริษัทตัวอยาง ซึ่งบริเวณดานหนา (Front) จะเปน

จุดท่ีตองประกอบ (Assembly) เขากับช้ินสวนอ่ืนจึงจําเปนตองมีความเรียบของผิวช้ินงานตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไวกับลูกคา กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจึงจําเปนตองทําอยางละเอียดท่ีแผนกตรวจสอบ

คุณภาพของบริษัทตัวอยาง (Quality Control: QC) เมื่อผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากบริษัท

ตัวอยางแลวจะทําการจัดสงไปยังลูกคาเพ่ือนําเขาสายการประกอบรถยนต แตถามีช้ินสวนดุมลอท่ีไม

สามารถประกอบเขากับช้ินสวนอ่ืนได จะตองนํากลับมาท่ีบริษัทตัวอยาง เพ่ือใชเครื่องมือทําการตรวจสอบ

คุณภาพและยืนยันความเรียบของช้ินงานแลวจึงสงยอนกลับไปยังลูกคา โดยปจจุบันมีเครื่องมือท่ีใชในการ

ตรวจสอบยืนยันคุณภาพช้ินงานมีมากถึง 6 ช้ิน ทําใหเกิดความสูญเปลาและสงผลตอความเช่ือมั่นของ

ลูกคา โดยบริษัทตัวอยางผลิตช้ินงานจํานวน 35,000 ช้ิน/เดือน เพ่ือสงใหกับลูกคา ซึ่งในแตละเดือนจะมี

ช้ินงานท่ีไมสามารถประกอบเขากับช้ินสวนอ่ืนไดประมาณ 70 ช้ิน คิดเปนรอยละ 0.2 ซึ่งใน 70 ช้ิน เมื่อ

ทําการตรวจสอบยืนยันผลแลว พบวาช้ินงานอยูในคามาตรฐาน แตอาจจะเปนท่ีช้ินสวนอ่ืนท่ีทําใหเกิด

ปญหาในสายการประกอบรถยนต  ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะทําการลดเวลาการสงงานยอนกลับมาท่ีบริษัท

ตัวอยางเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและยืนยันผล อีกท้ังสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคาของบริษัทตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของช้ินสวนดุมลอของบริษัทผลิตช้ินสวนรถยนต 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษา ปรับปรุงวิธีการและสรางอุปกรณชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือใชในการ

ตรวจสอบคุณภาพความเรียบดานหนาของของดุมลอรถยนต (Run Out Part Fr Hub) การศึกษาจะ

เลือกใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพในการเก็บขอมูล คัดเลือกปญหา และวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 

จากน้ันดําเนินการออกแบบอุปกรณและแกไขปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความเรียบดานหนาของดุม

ลอรถยนต โดยเลือกศึกษาเฉพาะกระบวนการตรวจสอบดุมลอรถยนต ของบริษัทตัวอยางเทาน้ัน 

 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

2.1  การเพ่ิมผลผลิต 

กิจกรรมและความพยายามท่ีทําใหเกิดการเพ่ิมพูนคุณภาพ และปริมาณของผลผลิต โดยการเพ่ิม

ผลผลิตไมจําเปนตองเพ่ิมปริมาณการผลิต แตจะเปนการลดตนทุนหรอืลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

ซึ่งสามารถวัดไดจากอัตราผลิตภาพ [1] ดังสมการท่ี 1 

 

  อัตราผลิตภาพ (Productivity)=                                     (1) 
  ปจจัยการผลติ (Input) 

 

ผลผลติท่ีได (Output) 
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2.2  เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพแบบใหม 

เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับวางแผน และปองกันปญหา เพ่ือใหไดนโยบาย และมาตรการเชิงรุกท่ี

ชัดเจน เครื่องมือคุณภาพใหม 7 อยางประกอบดวย แผนภูมิการจัดกลุมความคิด, แผนภูมิแสดง

ความสัมพันธ, แผนภูมิตนไมตัดสินใจ, แผนภูมิเมตริกซ, แผนภาพการวิเคราะหขอมูลเชิงเมตริกซ, 

แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพ่ือบริหารความเสี่ยง, แผนภูมิลูกศร [2] 

 

2.3  เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 

เปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวบรวมและประยุกตใชวิธีการ

ทางสถิติ ประกอบดวย แผนตรวจสอบ, แผนภูมิพาเรโต, ผังแสดงเหตุและผล, กราฟ, ผังการกระจาย, ฮีสโตแก

รม, แผนภูมิควบคุม [3] 

 

2.4  แผนภูมิกระบวนการผลิตตอเนื่อง 

 เปนแผนภูมิท่ีแสดงถึงการเคลื่อนท่ีในกระบวนการผลิตโดยมีรายละเอียดทุกข้ันตอนของการทํางานมี

เวลาหรือระยะทางท่ีเกิดข้ึนแสดงอยางชัดเจน เหมาะสําหรับใชวิเคราะหงานท่ีเสียเวลาในการเคลื่อนยาย

บอยๆ [4] 

 

2.5  การออกแบบอุปกรณชวยในการทํางาน 

 การออกแบบอุปกรณชวยในการทํางานเปนกระบวนการออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือ เทคนิคท่ี

จําเปนหลายๆ อยางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหผลผลิตสูงข้ึน และมี

คุณภาพ [5] 

 

2.6  หลัก 3 Gen 

 หลักการ 3 Gen หรือ 3 จริง มาจากคําภาษาญี่ ปุน 3 คํา ไดแก GENBA, GENBUTSU, GENJITSU 

สถานท่ีจริง, ช้ินงานจริง, ขอเท็จจริง ซึ่ง3คําน้ีมีความหมายวา สถานท่ีจริง=เมื่อเกิดปญหาข้ึนเราตองเขาไป

ตรวจดูสถานท่ีเกิดเหตุจริงดวยตัวของเราเอง ช้ินงานจริง=เราตองเขาไปดูช้ินงานท่ีเกิดความเสียหายดวยตา

ของเราเอง  ขอเท็จจริง=เราตองเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเรื่องราวตางๆท่ีเกิดข้ึนจริง  หลักการน้ีเปน

เรื่องเก่ียวกับความจริงลวนๆ เพราะคนญี่ปุนมักจะพูดวา  “อยาเช่ือขอมลูในคอมพิวเตอรมากนัก ใหไปดูหนา

งานดวยจะไดเขาใจ ถามัวน่ังเทียนอยูกับโตะแลวเราจะรูไดอยางไรวาสิ่งน้ันเปนความจริงหรือเปลา อยาเช่ือ

ใครงายๆ ถาไมเห็นกับตา ” [6] 
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2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อํานาจ มีแสง [7] ใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพและเครื่องมือคุณภาพแบบใหม เก็บขอมูลและวิเคราะห

ปญหาและออกแบบอุปกรณชวยในการทํางาน เพ่ือลดความสูญเสียในกระบวนการตัดทอยาง สามารถลดคา

วัตถุดิบเฉลี่ย 221,870 บาท/เดือน สุจนิดา ศรัณยประชา [8] ปรับปรุงกําลังการผลิตของสายการผลิตช้ินสวน

เบาะท่ีน่ังรถยนตดวยแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยตา วิเคราะหและระบุความสูญเปลา 7 ประการ ท่ีอาจมี

ในกระบวนการทํางานจากน้ันไดจัดทําแผนภูมิพาเรโตเพ่ือคัดเลือกกระบวนการทํางานท่ีเปนปญหามาปรับปรุง

แลวใช Why-Why Analysis วิเคราะหหาสาเหตุของแตละปญหาเหลาน้ัน ทําใหลดการใชพนักงานลง 6 คน 

จากท่ีเคยวางแผนไว 26 คน 

 

3. วิธีการวิจัย 

3.1 สํารวจสภาพปจจุบัน 

ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพความเรียบของดุมลอรถยนต (Hub) ปจจุบันใชอุปกรณในการตรวจสอบ 

จํานวน 6 ช้ิน ไดแก 1. V-Block (แมเหล็ก), 2. Ball Steel 40 มิลลิเมตร, 3. Dial Gauge, 4. High Gauge, 

5. Plate หนา 10 มิลลิเมตร, 6. โตะ Base เหล็ก โดยการตรวจสอบสามารถทําไดเฉพาะในหองปฏิบัติการท่ีมี

โตะ Base เทาน้ัน ซึ่งอุปกรณท้ัง 6 ช้ิน จะตรวจสอบช้ินสวนดุมลอรถยนต 2 รุน ไดแก 4x4, 4x2 โดยในแตละ

รุนจะใชอุปกรณท่ีแตกตางกันออกไป ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

         
 

รูปท่ี 2 ขนาดตรวจสอบช้ินสวนดมุลอรถยนต 

 

จากรูปท่ี 2 ตองใชพนักงานในการเตรียมอุปกรณ 2 คน เวลาในการตรวจสอบตอช้ิน 205 วินาที เมื่อ

ผานกระบวนการตรวจสอบช้ินสวนท่ีผานจะถูกนําสงไปยงับริษัทของลูกคาเพ่ือนําสูสายการประกอบเมื่อปญหา

ช้ินสวนดุมลอไมสามารถประกอบเขากับช้ินสวนอ่ืนไดจะถูกนํายอนกลับมาท่ีบริษัทตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ

ยืนยันผล ทําใหเกิดความสูญเสียท้ังเวลาในการนํายอนกลับและความเช่ือมั่นของลูกคา ขอมูลในข้ันตอนน้ี

สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แผนภูมิกระบวนการผลิตตอเน่ือง 

    

ข้ันตอนการทํางาน 
   ระยะทาง 

(กม.) 

เวลา 

  (วินาที) 

สัญลักษณ 

      D  

1.ไปรับช้ินงาน (Customer) 5 -      

2.ตรวจสอบช้ินงานตามแบบ  10      

3.ตรวจสอบคาพิกัดความเผื่อ  20      

4.ติดตั้งอุปกรณตรวจสอบ  120      

5.ตรวจสอบช้ินงาน  30      

6.ลงคาใบตรวจสอบ  10      

7.ทําเครื่องหมายยืนยันท่ีตัวช้ินงาน  10      

8.เก็บช้ินงานท่ีแสดงสถานะ  5      

9.นําช้ินงานไปสงลูกคา 5 -      

รวม 10 205 2 3 2 1 1 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงข้ันตอนการตรวจสอบช้ินงานท่ีไมสามารถประกอบกับช้ินสวนอ่ืนได ซึ่งตองนํา

ช้ินงานกลับมาจากบริษัทลูกคาเพ่ือมาตรวจสอบยืนยันแลวตองนํากลับไปสง ในกรณีช้ินงานไมพบปญหา ทําให

เสียเวลาในการเดินทาง อีกท้ังเครื่องมือในการตรวจสอบมีจํานวนมากกวา 2 ช้ินตองใชคนในการเตรียม

อุปกรณถึง 2 คน และตรวจไดเฉพาะในหองปฏิบัติการท่ีมีโตะระดับเทาน้ัน สรุปแผนภูมิกระบวนการผลิต 

กอนปรับปรุงมีข้ันตอนท้ังหมด 9 ข้ันตอน แยกไดดังน้ี Operation=2 Inspection=3 Transportation=2 

Delay=1  Storage=1 

 

3.2 วิเคราะหหาสาเหตุปญหาและกําหนดแนวทางแกไข 

จากปญหาท่ีกลาวมา ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ ดังแสดง

ในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 วิเคราะหปญหาดวยเครื่องมือควบคุมคณุภาพ 

 

จากรูปท่ี 3 การวิเคราะหปญหาดวยเครื่องมือควบคุมคุณภาพซึ่งเลือกใชแผนผังแสดงเหตุและผลพบวา

ปญหาความสูญเสียในกระบวนการตรวจสอบยืนยันผลดุมลอรถยนตเกิดจากอุปกรณท่ีใชในการตรวจสอบมี

เฉพาะในหองปฏิบัติการของบริษัทตัวอยาง ขนาดคอนขางใหญและมีจํานวนหลายช้ิน ยากตอการเคลื่อนยาย

ออกนอกสถานท่ีจึงจําเปนตองนําช้ินสวนกลับมาตรวจสอบท่ีบริษัทตัวอยาง แตเพ่ือยืนยันปญหาท่ีทําวิเคราะห

ดวยเครื่องมือควบคุมคุณภาพเปนปญหาท่ีสงผลตอกระบวนการตรวจสอบจริงผูวิจัยไดทําการวิเคราะหซ้ําอีก

ครั้งโดยเลือกใชเครื่องมือท่ีมีลักษณะการวิเคราะหท่ีคลายคลึงกันดังแสดงในรูปท่ี 4 
 

 

 

รูปท่ี 4 วิเคราะหปญหาดวยเครื่องมือควบคุมคณุภาพแบบใหม 

ปญหาการตรวจสอบย่ืนยันผล
ดุมลอรถยนต

ตองใชพนักงานถึง 2 คน 
ในการติดต้ังอุปกรณ 

คน

อุปกรณวิธีการ

อ่ืนๆ

พนักงานบางคนไมมีทักษะในการ
ใชเครื่องมือในการตรวจสอบ

เครื่องมือมีความละเอียดออนอาจ
ชํารุดเสียหายจากการขนยาย

เครื่องตรวจสอบมีใชเฉพาะ
หองปฏิบัติการ

แสงสวางไมเพียงพอ

เครื่องมือท่ีใชมีหลายชิ้น
เคลื่อนยายลําบาก นําไป
ตรวจสอบหนางานไมได

ตรวจสอบหนางานท่ี
บริษัทลูกคาไมได

ตองใชโตะระดับ ท่ีเปนเหล็ก

ชิ้นงานเกิดความเสียหายจาก
การนําชิ้นงานมาตรวจสอบ

คาท่ีตรวจสอบไดมีความ
คาดเคลื่อนคอนขางมาก

พ้ืนท่ีคับแคบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี24



 

 

 
 

 จากรูปท่ี 4 การวิเคราะหปญหาซ้ําดวยแผนผังแสดงความสัมพันธซึ่งเปนเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบ

ใหมปรากฏวาสาเหตุของความสญูเสียว่ิงเขาสูปญหาเดียวกันคือความสูญเสียจากการนําช้ินสวนดุมลอกลับมา

ตรวจสอบ ผูวิจัยจึงนําไปกําหนดแนวทางการแกไขดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แนวทางการแกไข 
 

หัวขอของสาเหตุ ผลการสํารวจ ทดลอง 
สมมติฐาน 

จริง เท็จ 

เครื่องมือในการตรวจสอบความเรยีบดุมลอมี

หลายช้ินแตละรุนตางกัน 

เครื่องมือมีหลายช้ินและนํ้าหนักมาก

เคลื่อนยายไปตรวจสอบท่ีลูกคาลําบาก 
 

 

พ้ืนท่ีวางช้ินงานท่ีลูกคามีความคับแคบ 
พ้ืนท่ีเก็บช้ินงานมีรถลากวางพ้ืนท่ีจึง

คับแคบตรวจสอบงานไมได 
 

 

พนักงานขาดทักษะในการใชเครื่องมือวัดเพราะ

ตองมีการตดิตั้งอุปกรณตางๆรวมกัน 

อุปกรณตองนํามาประกอบรวมการใช

งานแตละคนจะไมเหมือนกัน 
 

 

 

 จากตารางท่ี 2 ผูวิจัยเลือกหัวขอเครื่องมือในการตรวจสอบความเรียบดุมลอมีหลายช้ินแตละรุนตางกัน 

มาทําการปรับปรุงเปนอันอับแรกเมื่อประสบความสําเร็จจึงจะขยายผลในหัวขอท่ีมีคะแนนเปนอันดับถัดไป 
 

4. ดําเนินการปรับปรุงแกไข 

ขอมูลจากการวิเคราะหปญหาผูวิจัยไดนํามากําหนดแนวทางการแกไขไดดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
       1.ทําไมใชอุปกรณ 

        ตรวจสอบหลายชิ้น 
                             

       2.ทําไมชิ้นงาน 

        มีขนาดตางกัน 
                                        

       3.ทําไมเคร่ืองมือ 

        เคล่ือนยาย 
 
 

       4.ทําไมตองเปน  

        Base เหล็ก 

 
 

รูปท่ี 5 กระบวนการดําเนินการแกไข 

     ปญหา 

 
เคร่ืองมือในการ

ตรวจสอบความเรียบ

มีหลายชิ้นแตละรุน

ตางกัน 

      เพราะใชอุปกรณ

ตรวจสอบรวมกันกับ

ชิ้นสวนอื่นๆจึงตอง

ใชอุปกรณรวมกัน

หลายชิ้นและโตะ

Baseที่เปนเหล็กมี

ขนาดใหญและหนัก 

      อุปกรณตรวจสอบที่

มีขนาดกะทัดรัด

เบา เคล่ือนยายได

งายและตรวจสอบ

ดุมลอรถยนตไดทุก

รุน 

สาเหตุปญหา แนวทางแกไข 
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 จากรูปท่ี 5 แสดงกระบวนการแกไข ผูวิจัยจึงการออกแบบอุปกรณในการตรวจสอบความเรียบของดุม

ลอรถยนต ใหมีขนาดกะทัดรัด ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 

 
   

รูปท่ี 6 อุปกรณตรวจสอบความเรยีบดานหนาดุมลอรถยนต 

 

 จากรูปท่ี 6 แสดงข้ันตอนการทํางานหลังการแกไขในการติดตั้งอุปกรณกอนตรวจสอบยืนยันความ

เรียบดานหนาของดุมลอรถยนต ดังน้ี  

1) ใชเหล็ก Plate ทําเปน Upper – Lower  

2) ใชเหล็กเพลาทําเปนเสาปรับสูงต่ํา  

3) ใชเหล็กเพลาทํา Taper เพ่ือจับ Center ของช้ินงาน  

4) เจาะรู Plate Upper 2 ร ูเพ่ือใส Dial Gauge  
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4.1 ผลการดําเนินงานวิจัย 

 จากการออกแบบอุปกรณตรวจสอบความเรียบดานหนาของดุมลอรถยนต ผูวิจัยไดนําไปจัดสราง

อุปกรณตนแบบแลว นําไปทดลองใชงานในกระบวนการตรวจสอบยืนยีนความเรียบดานหนาดุมลอรถยนต 

ซึ่งพบวาสามารถลดข้ันตอนการนําช้ินงานกลับมาท่ีบริษัทตัวอยางและลดเวลาในการตรวจสอบช้ินงานลง

ได 60 วินาที ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แผนภูมิกระบวนการผลิตตอเน่ือง 
 

ข้ันตอนการทํางาน 
  ระยะทาง 

(กม.) 

 เวลา 

   (วินาที) 

สัญลักษณ 

      D  

1.ตรวจสอบช้ินงานตามแบบ  10      

2.ตรวจสอบคาพิกัดความเผื่อ  20      

3.ติดตั้งอุปกรณตรวจสอบ  60      

4.ตรวจสอบช้ินงาน  30      

5.ลงคาใบตรวจสอบ  10      

6.ทําเครื่องหมายยืนยันท่ีตัวช้ินงาน  10      

7.เก็บช้ินงานท่ีแสดงสถานะ  5      

รวม  145 2 3 0 1 1 

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตตอเน่ือง หลังการปรับปรุงแกไข สรุปคือ ผูวิจัยสามารถ

ลดข้ันตอนลงได 2 ข้ันตอน จาก 9 ข้ันตอนเหลือ 7 ข้ันตอนโดยแยกไดดังน้ี Operation=2 Inspection=3 
Transportation=0 Delay=1  Storage=1 และลดเวลาการติดตั้งอุปกรณลงไดจากเดิม 120 วินาที 

เหลือ 60 วินาที ลดเวลาลง 60 วินาทีเปรียบเทียบผลท่ีไดรับ กอน-หลัง ไดจากกราฟ ดังแสดงในรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 กราฟเปรียบเทียบผลท่ีไดรับกอน-หลัง 

 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบความเรียบ

ดานหนาดุมลอรถยนตของบริษัทตัวอยาง ซึ่งข้ันตอนในการปฏิบัติงานตองมีการไปนําช้ินงานกลับมาจาก

ลูกคาเพ่ือตรวจสอบยืนยันผลในกรณี ช้ินงานประกอบเขากับช้ินสวนอ่ืนไมได และเครื่องมือในการ

ตรวจสอบมีจํานวนมากกวา 2 ช้ินอีกท้ังมีขนาดคอยขางใหญและมีนํ้าหนักมากไมสามารถเคลื่อนยายคน

เดียวได บริษัทตัวอยางจึงไดมีการปรับปรุงอุปกรณในการตรวจสอบใหมีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนยาย

ไปตรวจสอบท่ีบริษัทลูกคาได ผลการปรับปรุงสามารถลดเวลาในการตรวจสอบจาก 205 วินาที เหลือ 145 

วินาที ลดลงได 60 วินาที คิดเปนรอยละ 29.26 และการออกแบบอุปกรณในการตรวจสอบความเรียบดุม

ลอรถยนตสามารถลดพนักงานในการตรวจสอบจาก 2 คน เหลือ 1 คน คิดเปนรอยละ 50 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําสาขาท่ีคอยใหคําแนะนํา ขอปรับปรุงในวิจัยครั้งน้ี 

ขอบคุณเพ่ือนรวมกลุมวิจัยท่ีชวยกันคนหาขอมูลและชวยกันทําจนประสบความสําเร็จ ขอบคุณบริษัท

ตัวอยางและพนักงานในสายการผลิตท่ีเอ้ือเฟอในการเก็บขอมูลการทําวิจัยครั้งน้ี  

 

7. เอกสารอางอิง 
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การพิสูจน์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด ด้วยทฤษฎีข่าวสาร โดยแบบจ าลองเชิงเหตุผล 
Proof of relationship of Indicator with Information Theory by Causal Modeling 

 
อายทุธ์   เรืองทอง 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ E-Mail : r.aryut@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด (Indicator) ในแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structure Equation Model) ของพนักงานของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย5 ที่เกิด
จากแบบจ าลองสมการโครงสร้างที่เหมาะสม (Model Fit) แล้วน ามาสร้างแบบจ าลองเชิงเหตุผล (Causal Model) ด้วย
ทฤษฎีข่าวสาร เพื่อท าการค้นหาสาเหตุ และพิสูจน์ว่าตัวช้ีวัดใดที่เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ (Couse) ที่จะส่งผลกระทบ (Effect) 
กับตัวช้ีวัดใด ภายใต้ปัจจัย (Factor) เดียวกัน โดยแบบจ าลองที่ได้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกตัวแปรอิสระ ใน
การที่ใช้พยากรณ์ตัวแปรตามเป็นได้อย่างดี 
 
ค าส าคัญ : แบบจ าลองเชิงเหตุผล , ทฤษฎีข่าวสาร , ตัวช้ีวัด 
 
Abstract  

This research aims to prove the relationship amongst the indicators of the structure equation 
model of the employees at Ford Corporation Public Company Limited , Puttamonton 5 Branch , which 
was developed from the Model Fit , then created as a Causal Model. The news theory was used to 
investigate the causes and to prove which indicator is the cause factor that will affect to the indicators 
under the similar factor. The developed model can be used as a guideline to select the free variable , in 
which the following variable can be effectively predicted. 
 
Keywords : Causal Model , Information Theory , Indicator 
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1. บทน า 

ในราวเดือน พฤษภาคม 2561 – กรกฎาคม 2561 ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ได้มีการจัดโครงการ “ฝังตัวในสถานประกอบการจริง ของบุคลากรสายวิชาการ” ในครั้งนั้นผู้วิจัยได้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว โดยเข้าท าการฝังตัวในสถานประกอบการในบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล
สาย5 เป็นระยะเวลา 30 วัน และในการเข้าร่วมโครงการนั้น ผู้วิจัยได้มีการท างานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการขึ้นมาหนึ่ง
งานวิจัย คือ “การค้นหาเหตุจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) สาขาพุทธ
มณฑลสาย5 โดยวิธีการสกัดปัจจัย และแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง”  

ในการท าวิจัยครั้งนั้น ผู้วิจัยได้ท าการสกัดปัจจัย (Factor Analysis) จากจ านวนค่าสังเกต (Observation) จ านวน 746 
รายที่เก็บได้ ด้วยเทคนิค Explore & Confirm จากนั้นได้ท าการสร้างแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง Structure Equation 
Model : SEM และได้น าเสนอผลการวิจัยดังกล่าวในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ACTIS 
2018 Th14 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะท าการน าผลการวิจัยของตัวผู้วิจัยเองดังกล่าวข้ันต้น มาท าการการพิสูจน์รูปแบบความสัมพันธ์ของ
ตัวช้ีวัด เพื่อใช้ในการคัดเลือกตัวแปรอิสระ และค้นหาตัวแปรเชิงสาเหตุ (Couse) และตัวแปรผลกระทบ (Effect) ด้วยทฤษฎี
ข่าวสาร (Information Theory) และท าการสร้างเป็นแบบจ าลองเชิงเหตุผล (Causal Model) 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา  

การพิสูจน์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด ด้วยทฤษฎีข่าวสาร โดยแบบจ าลองเชิงเหตุผล จะท าการน าข้อมูลที่ได้จาก
สมการโครงสร้างที่เหมาะสม มาท าการค้นหาและพิสูจน์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวแปร
จากปัจจัย (Factor) เดียวกัน ของด้านการบริหาร Management มาท าการวิจัยเป็นตัวอย่าง การค านวณเพื่อพิสูจน์หา
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด และสร้างแบบจ าลองเชิงเหตุผล (Causal Model) ตามทฤษฎีข่าวสาร (Information 
Theory) เนื่องด้วยเหตุผลเพราะกลุ่มของปัจจัย (Factor)  นี้ เป็นปัจจัยสาเหตุ  (Couse) ที่ส่งผลกับปัจจัยผลกระทบ (Effect) 
กับกลุ่มของปัจจัยอื่น ตามผลของการวิจัยก่อนหน้านี้ ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที ่1  : แบบจ าลองสมการโครงสร้างที่เหมาะสม 

 
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย 

      น าตัวช้ีวัด (Indicator) จากกลุ่มปัจจัย (Factor)   ของด้านการบริหาร Management มาท าการวิเคราะห์และจัดกลุ่ม
ด้วยเทคนิค Explore เพื่อให้มั่นใจว่าตัวช้ีวัด (Indicator) เป็นกลุ่มหรือปัจจัยเดียวกัน โดยการทวนสอบและยืนด้วยค่าทางสถิติ  
ด้วยการท า Factor Analysis  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 : ผลการท า Factor Analysis ด้านการบริหารและกลุ่มตัวช้ีวัด 

Component Matrixa 

 

Component 

1 
Manag1 .811 
Manag2 .891 
Manag3 .814 
Manag4 .869 
Manag5 .892 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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2.2 สร้างแบบจ าลองต้ังต้น  
        จากกลุ่มปัจจัย (Factor)  ด้านการบริหาร Management จะพบว่ามีตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด จากข้อมูลทั้งหมด 
746 Observation ดังแสดงได้ในตาราง 2 
 
ตารางที่ 2 : ตัวช้ีวัดและความหมาย 

ด้านการบริหาร Management 

Manag1 องค์กรมีความโปร่งใส และเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งการ 

Manag2 ภายในองค์กร มีความชอบธรรม และมคีวามเป็นกันเอง
ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบญัชา 

Manag3 ท่านมีความพอใจ และมีความสุขในต าแหน่งหน้าที่ และ
ความก้าวหนา้ที่ได้รับ 

Manag4 องค์กรมีนโยบาย ขอ้บังคับ กฎระเบียบ ที่เป็นเหตุเป็นผล 
และเป็นธรรม 

Manag5 ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นได้อย่างชัดเจน 
และเป็นธรรม 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 1  และตารางที่ 2 จ านวนตัวช้ีวัด (Indicator) มีจ านวนทั้งหมด จ านวน 5 ตัวแปร ท าการค้นหา

ความสัมพันธ์ ที่ตัวช้ีวัด (Indicator) แต่ละตัว โดยใช้วิธี Chi-square test (X2) ที่นัยส าคัญ α 0.05 และสามารถน ามาสร้าง
เป็นแบบจ าลองตั้งต้นได้ดังภาพที่ 2 
 

Manag3

Manag4

Manag1

Manag2

Manag5
 

ภาพที่ 2 : แบบจ าลองเชิงเหตุผล (Causal Model) ตั้งต้น 
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 2.3 หาค่าเอนโทรป ี(Entropy) 

                                             i 2 iH(X) (x ) log p(x )
ix x

p


  
                                       (3) 

 
หาค่าเอนโทรปีของทุกตัวแปรดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที ่3 ค่าเอนโทรปี ของแต่ตัวช้ีวัด (Indicator) แต่ละตัว 

No. Variable Entropy (Management) 

1 Manag1 0.4272117 Entropy M  

= 
1.907586762 

1.9076 

2 Manag2 0.3702501 

3 Manag3 0.292451 

4 Manag4 0.4158409 

5 Manag5 0.401833 

 
 
2.4 ตรวจสอบว่า Xj ชี้ Xi หรือไม่ 

       ท าการตรวจสอบว่า ทิศทางความสัมพันธ์ ของตัวแปรอสิระทีม่ีความสมัพันธ์กัน เป็นไปในรูปแบบทิศทางใด โดยค่าเอน
โดยเง่ือนไข (Conditional Entropy) 

ความสัมพันธ์เอนโทรปี (Join Entropy) คือ ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน ของตัวแปรสองตัว    

                                     i i 2 i iH(X,Y) (x , y ) log p(x , y )
i ix x y y

p
 

   
                                          (3) 

 
โดย  X, Y คือ ตัวแปรที่ต้องการวดัค่า 

    xi, yi  คือ ชุดข้อมูลในตัวแปร X และ Y 
         p(xi, yi) คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ Xi และ Yi 
 

เอนโทรปีแบบมเีงื่อนไข (Conditional Entropy) คือ การพิจารณาหาค่าเอนโทรปี (Entropy) เมื่อทราบค่าของอีกตัว
แปรหนึ่ง  

                                             i iH(Y | X) (x )H(Y | x x )
ix x

p


  
                                              (3) 

โดย X, Y คือ ตัวแปรที่ต้องการวัดค่า 
   xi     คือ ชุดข้อมูลในตัวแปร X 
   p(xi)  คือ ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร X 
 หรือหาได้จาก 
                                                  H(Y | X) H(Y,X) H(X)                                                    (3) 
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2.5 พิจารณาหาความมีอิทธิพลต่อกัน 
 ทิศทางการขึ้นต่อกันของตัวแปร โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากค่าความขึ้นต่อกัน ซึ่งจะช่วยในการพิจารณาความเป็น
สาเหตุ และผลกระทบ ทั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อ Y กับตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลต่อ Y ทีละคู่ จน
ครบทุกตัวแปร  

                                                      H(Y | X) H(X | Y)                                                           (3) 

สูตรในการค านวณหาเอนโทรปีแบบมีเงื่อนไขจะใช้สูตรดังนี้ 

                                              i iH(Y | X) (x )H(Y | x x )
ix x

p


  
                                             (3) 

หรือหาได้จาก  

                                                (Y | X) H(X,Y) H(X)H                                                       (3) 

ดังแสดงในภาพที่ 3  

A B

Effect Cause  
ภาพที ่3 ตัวอย่างทิศทางความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด 

 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

3.1 ค้นหารูปแบบความสัมพันธข์องตัวชี้วัด 
  เอนโทรปีแบบมีเงื่อนไข (Conditional Entropy) คือ การพิจารณาหาค่าเอนโทรปี (Entropy) เมื่อทราบค่าของอีก
ตัวแปรหนึ่ง เพื่อใช้ในการพิสูจน์ว่าตัวแปร หรือตัวช้ีวัด มีรูปแบบ หรือทิศทางของความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางใด หรือ
รูปแบบใด ดังแสดงไก้ในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ค่า Conditional Entropy ของคู่ตัวช้ีวัด (Indicator) แต่ละคู ่

No. Indicator Conditional Entropy 
1 H(M1|M2) 0.649918029 
 H(M2|M1) 0.567723303 
2 H(M1|M3) 0.645113437 
 H(M3|M1) 0.567967227 
3 H(M1|M4) 0.655733285 
 H(M4|M1) 0.567967227 
4 H(M1|M5) 0.662410849 
 H(M5|M1) 0.567967227 
5 H(M2|M3) 0.645113437 
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 H(M3|M2) 0.650155538 
6 H(M2|M4) 0.655733285 
 H(M4|M2) 0.650155538 
7 H(M2|M5) 0.662410849 
 H(M5|M2) 0.650155538 
8 H(M3|M4) 0.655733285 
 H(M4|M3) 0.645113437 
9 H(M3|M5) 0.645113437 
 H(M5|M3) 0.662410849 

10 H(M4|M5) 0.662410849 
 H(M5|M4) 0.655733285 

 
3.2 สร้างแบบจ าลองเชิงเหตุผล (Causal Model) 

 เมื่อทราบค่าเอนโทรปีแบบมีเง่ือนไข (Conditional Entropy) จะได้น าค่านั้นมาพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด 
(Indicator) แต่ละตัวที่มีต่อกัน ที่เป็นไปตามกฎ และทฤษฎีข่าวสาร ( Information Theory) จากนั้นจึงได้น ามาสร้างเป็น
แบบจ าลองเชิงเหตุผล (Causal Model) ดังแสดงในภาพที ่4 
 

Manag3

Manag4

Manag1

Manag2

Manag5
 

 
ภาพที ่4 : แบบจ าลองเชิงเหตุผล (Causal Model) ที่พิสูจน์ความสมัพันธ์แล้ว 

 
4. สรุปผลการศึกษา  

4.1 ผลของรูปแบบความสัมพันธ์ 
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 จากผลการวิจัย สามารถที่จะสรุปรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด (Indicator) ว่าตัวช้ีวัดใดเป็นตัวช้ีวัดเชิงสาเหตุ 
(Couse) และตัวช้ีวัดใดที่เป็นตัวช้ีวัดเชิงผลกระทบ (Effect) ที่เป็นไปตามหลัก และกฎของทฤษฎีข่าวสาร ( Information 
Theory) ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางที ่5 สรุปรปูแบบความสัมพนัธ์ ตัวช้ีวัด (Indicator)  

Indicator Meaning Couse Effect 
Manag1 

แทนด้วย M1 
องค์กรมีความโปร่งใส และเป็น
ธรรมในการพิจารณาสั่งการ 

- M2 
M3 
M4 
M5 

Manag2 
แทนด้วย M2 

ภายในองค์กร มีความชอบธรรม 
และมีความเป็นกันเองระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

M1 
M3 

 

M4 
M5 

Manag3 
แทนด้วย M3 

ท่านมีความพอใจ และมีความสุข
ในต าแหน่งหน้าที่ และ
ความก้าวหนา้ที่ได้รับ 

M1 
M5 

M2 
M4 

Manag4 
แทนด้วย M4 

องค์กรมีนโยบาย ขอ้บังคับ 
กฎระเบียบ ที่เป็นเหตุเป็นผล 
และเป็นธรรม 

M3 
M1 
M2 

M5 
 

Manag5 
แทนด้วย M5 

ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยา่งชัดเจน 
และเป็นธรรม 

M1 
M4 
M2 

M3 

 
 4.2 ผลของการสร้างแบบจ าลองเชิงเหตุผล  

 4.2.1 การที่มีการวิจัยเพื่อสร้างแบบจ าลองเชิงเหตุผลนี้ ท าให้ทราบรูปแบบความสัมพันธ์ ละทิศทางว่า ตัวช้ีวัดใดที่
เป็นตัวช้ีวัดที่อาจส่งผลกระทบกับตัวช้ีวัดอื่น 
 4.2.2 การใช้แบบจ าลองเชิงเหตุผล ท าให้ทราบว่า ตัวช้ีวัดใด อาจไม่ได้ส่งผล หรือไม่ใช่สาเหตุของค่าน้ าหนักใดๆเลย 
 4.2.3 อาจน ารูปแบบของแบบจ าลองนี้ ไปพัฒนาเป็นแผนการด าเนินงานในการบริหารงาน หรือใช้ในส่วนของ
แผนพัฒนาองค์กรต่อไป 
 4.2.4 อาจน ารูปแบบของงานวิจัยนี้ ไปเป็นองค์ประกอบ หรือรูปแบบในการพฒันางานวิจัยด้านอื่นๆต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ความช่วยเหลือจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ ที่ได้ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ และได้ชี้แนะแนวทาง จนกระทั่งงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
เอกสารอ้างอิง  
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน ที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มประเทศที่เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมมา
ไม่นาน (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) ยังอยู่ในระหว่างการออกกฎหมายและก าหนดค่ามาตรฐานต่างๆ 
ในขณะกลุ่มประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมมาระยะหนึ่ง (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์) 
กฎหมายมีค่อนข้างครบถ้วนแต่ยังมีปัญหาด้านการก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย (ยกเว้นสิงคโปร์) จากการ
เปรียบเทียบความเป็นไปได้ในยุทธศาสตร์ชาติเพื่ออนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในบางประเด็น
จะพบว่า ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในหลากหลายประเด็น อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ไม่ได้
ก าหนดหรือแนะน าวิธีการท างานที่จะน าไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ได้ เพียงแต่ก าหนดเป้าหมายไว้เท่านั้น ท าให้มี
ยุทธศาสตร์หลายข้อที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2579 ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องมีการเตรียม
ความพร้อมทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว หากต้องการบรรลุตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดยลดช่องว่างของปัญหา
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ประเทศในอาเซียน  
 
Abstract 
 This article aims to study the current situation of environment including laws relating to 
environmental management in Thailand and ASEAN countries. The study is concerned with the 
quality of life and the environment as specified in the Thailand’s 20-Year National Strategic Plan 
(2018 - 2037). It was found that the group of countries that have just started to develop the industry 
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(Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam) are still in the process of issuing laws and setting various 
standards. Meanwhile, in the countries that have developed the industry for a while (Thailand, 
Malaysia, Indonesia, Philippines, Vietnam, Singapore), the laws are quite complete, but they are 
still facing the legal supervision and enforcement issues (except Singapore). By comparing the 
possibility of the National Strategic Plan for the next 20 years with the current situation, it is found 
that many issues could also occur.  However, the National Strategy does not define or suggest the 
methods to achieve these goals. Thus, there are a number of strategies that have limitations to 
achieving the goals within the year 2036. In this regard, Thailand must prepare both short-term and 
long-term plans in order to achieve the guidelines. The plans should focus on reducing the gap of 
problems for the development of the country to balanced and sustainable growth along with the 
management of natural resources and environment effectively. 
Keywords : Quality of Life and Environment, Thailand’s 20-Year National Strategic Plan, ASEAN 
countries 
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายคุ้มครองและรักษาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ที่ประกอบด้วย 115 มาตรา 
แบ่งออกเป็น 7 หมวด ครอบคลุมตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกฎหมายความรับผิดชอบทางแพ่ง บทก าหนดโทษ และบทเฉพาะกาล  
 รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) [1] ซึ่งเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังกล่าวถือเป็นฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ในทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะท่ีระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ท าให้นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยให้ความส าคัญและความ
สนใจกับการเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ การ
ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารที่มีแนวโน้มจะมี
ความส าคัญเพิ่มมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น ส าหรับใน
บทความนี้ จะกล่าวถึง สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี40



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี
 
 

 
 

ประเทศไทย และประเทศในอาเซียน ท่ีสอดคล้องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี โดยรูปแบบการน าเสนอในบทความนี้จะใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม (literature review) การวิเคราะห์เอกสาร 
(document analysis) และน าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (analytical description) เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ต่อไป 
2. กฎ ระเบียบและข้อบังคับระดับประเทศ 

การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียนนั้น 
จ าเป็นจะต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างกฎระเบียบของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบ-เสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นกฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์คุ้มครอง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศในอาเซียน แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประเด็นกฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในอาเซียน (ปรับปรุงจาก [2]) 
 

ประเทศ ประเด็นกฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กัมพูชา รัฐธรรมนูญปี 2536 ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา 58 ว่าทรัพยากร

ทางธรรมชาติเป็นทรัพย์สินของรัฐ การควบคุมและบริการจัดการต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมาย และมาตรา 59 รัฐบาลมีหน้าที่ในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม 
แผนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการประกาศใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
อาทิ กฎหมายที่ดิน และกฎหมายคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติ 

ไทย เริ่มก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 7 (2535 - 2539) รวมทั้งมีการประกาศมาตรฐานคุณภาพน้ าเพื่อการ
บริโภค คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน น้ าทะเล ชายฝั่ง น้ าทิ้งจากอาคารและอุตสาหกรรม มาตรฐาน
คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด โรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ และมาตรฐานสารพิษและการ
ควบคุม รวมถึงการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติโดยประกาศใช้กฎหมายต่างๆ อาทิ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2485 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ.2535 

บรูไน ไม่มีกรอบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ท าให้การบังคับใช้ไม่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม
เท่าที่ควร แต่มีข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมแทรกไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจกรรมเศรษฐกิจ และ
ตั้งแต่ปี 2536 รัฐได้ให้ความส าคัญโดยจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ า และการควบคุมขยะเป็นพิษ 

ฟิลิปปินส ์ ประกาศใช้กฎหมายคุณภาพอากาศ กฎหมายควบคุมสารเคมี สารพิษ และมลพิษ กฎหมาย
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาเลเซีย ประกาศใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎหมายว่าด้วยมลพิษทางน้ า มลพิษทาง
เสียง มลพิษทางทะเล กฎหมายจัดาการขยะ การระบายน้ าเสีย ท้ังจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
กฎหมายการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า ที่ดิน และแหล่งน้ า 

เมียนมาร ์ ประกาศใช้กฎหมายควบคุมโรงงาน กฎหมายด้านสุขอนามัยของสาธารณชน กฎหมายป่าไม้ 
กฎหมายการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ กฎหมายเหมืองแร่ รวมทั้งการก าหนดนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เวียดนาม รัฐธรรมนูญปี 2535 ให้ความส าคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ได้
กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลมีการก าหนดนโยบายมาตรการต่างๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

สปป.ลาว ได้ประกาศใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎหมายด้านป่าไม้ กฎหมายด้านน้ า
และทรัพยากรน้ า กฎหมายที่ดิน กฎหมายเหมืองแร่ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

สิงคโปร ์ ประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมจ านวน 30 ฉบับ อาทิ Environmental Pollution 
Control Act 1999, Code of Practice on Pollution Control 2009 ซึ่งเป็นรัฐบัญญัติเพื่อ
ควบคุมมลภาวะและรัฐบัญญัติด้านสาธารณสุข ทั้งด้านน้ า อากาศ การเคลื่อนย้ายขยะพิษ 
การจราจร รัฐบัญญัติด้านการวางแผนและการจัดการการใช้พื้นที่  การรุกล้ าที่ดินภาครัฐ การ
ควบคุมการก่อสร้าง รัฐบัญญัติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับการประมง สัตว์ป่า 
ต้นไม้และสวนสาธารณะ และรัฐบัญญัติเกี่ยวกับมลภาวะทางทะเล 

อินโดนีเซีย เริ่มให้ความส าคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 3 (2519 - 2523) และ
ปี 2547 มีการเสนอร่างกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 32 ฉบับ รวมทั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้
ก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายการบริหาร
จัดการน้ า นโยบายการควบคุมมลพิษ นโยบายการบริหารจัดการชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล 
นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ 

 
จากกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายที่ก าหนดขึ้นยังมีระดับความครอบคลุมและความเข้มงวดที่

ต่างกัน และในแง่การเตรียมความพร้อมของกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกับมลพิษอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หากเป็นกลุ่มประเทศที่เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมมาไม่นาน (กลุ่ม CLMV) 
ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ยังอยู่ในระหว่างการออกกฎหมายและก าหนดค่ามาตรฐานต่างๆ 
ในขณะกลุ่มประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมมาระยะหนึ่ง (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์) 
กฎหมายมีค่อนข้างครบถ้วนแต่ยังมีปัญหาด้านการก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย (ยกเว้นสิงคโปร์) อย่างไรก็ดี 
ส าหรับประเทศไทยยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการท างานแบบแยกส่วน ซึ่งจุดอ่อนส าคัญทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตที่จะต้องพิจารณาให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น [3] 
3.เป้าหมายและประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายและประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อม หลายเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ การเพิ่มผลิตภาพของน้ าโดยการใช้อย่างมี
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คุณค่า ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลายประเด็นที่ระบุตัวช้ีวัดไว้เป็นตัวเลขชัดเจนที่สามารถวัดค่าได้ว่าท าตาม
เป้าหมายนั้นได้หรือไม่ เช่น 

1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เป็นร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
2) เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นร้อยละ 55 ของประเทศ แบ่งเป็นป่าธรรมชาติร้อยละ 35 สวนป่าร้อยละ 15 และพื้นที่

พักผ่อนหย่อนใจร้อยละ 5 
3) ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนให้เป็น ร้อยละ 30 ของการบริโภคทั้งประเทศ 
4) เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวิตภาพทางทะเลเป็น 6.16 ล้านบาท  
5) ลดพื้นท่ีที่มีการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า 3 เมตรต่อปี ให้เหลือไม่เกิน 100 กิโลเมตรทั่วประเทศ 
6) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 
7) จัดการมลพิษ ขยะ น้ าเสีย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีหลุมฝังกลบขยะในประเทศร้อยละ 100  
8) พัฒนาจัดการน้ าท้ังระบบให้บรรลุดัชนีความมั่นคงทางน้ า ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียให้ถึง 80 คะแนน 
9) เพิ่มผลิตภาพน้ าทั้งระบบ 80 เท่า จากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน 
10)  เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า เป็นร้อยละ 40 
11)  รักษาแนวปะการังที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยวให้เสียหายไม่เกินร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี และไม่เกินร้อยละ 20 

ภายใน 20 ป ี
12)  ก าหนดให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลไม่เกิน 6 ล้านคนต่อปี ภายใน 5 ปี ฯลฯ 
อย่างไรก็ดี ในยุทธศาสตร์ชาตินี้ ไม่ได้ก าหนดหรือแนะน าวิธีการท างานที่จะน าไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ได้ เพียงแต่

ก าหนดเป้าหมายไว้ ว่าจะท าตามนี้เท่านั้น ท าให้มียุทธศาสตร์หลายข้อที่อาจจะยากในการปฏิบัติเมื่อจะต้องท าให้
เป็นจริงภายในปี 2579 เช่น การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตชุมชน การบริหารจัดการพื้นที่ป่า
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การลดปริมาณของเสียลงทะเลทั้งระบบ การมีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนปัญหา เป็นต้น 
4.ความเป็นไปได้ในยุทธศาสตร์ชาติกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

หากเปรียบเทียบความเป็นไปได้ในยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า กับสถานการณ์ปัจจุบันใน
บางประเด็น จะพบว่า ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในหลากหลายด้าน แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบันท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ สถานการณ์ปัจจุบัน 
1.เพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติ 
เป็นร้อยละ 35 

ข้อมูลจากกรมป่าไม้ เมื่อปี 2560 พบว่า สัดส่วนพื้นที่ป่าในประเทศไทยมีอยู่ร้อยละ 
31.58 [4] 

2. เพิ่ มสั ดส่ วนการใ ช้
พลังงานหมุนเวียนใน
การผลิตไฟฟ้า เป็นร้อย
ละ 40 

ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อเดือนมกราคม 2561 พบว่า การใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 9 มีแนวโน้มการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 1.1% 
จาก ปี 2560 โดยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ า พลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าน าเข้าที่
เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติถ่านหินน าเข้า/ลิกไนต์  และน้ ามัน
ลดลง [5] 
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3.การจัดการมลพิษ ขยะ 
น้ าเสีย ให้เป็นไปตาม
มาตราฐานสากล ไม่มี
ห ลุ ม ฝั ง ก ล บ ขย ะ ใ น
ประเทศร้อยละ 100 

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 
27.37 ล้านตัน หรือ 74,998 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 1.15 ที่มี
ปริมาณเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัว
ของชุมชนเมือง ในขณะที่ อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ประมาณ 1.13 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปริมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน [6] 

4 . ลดกา รปล่ อยก๊ า ซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 
20 

ประเทศไทยปล่อยก๊าซ CO2 สู่ช้ันบรรยากาศมากเป็นล าดับที่ 22 ของโลกและมาก
เป็นล าดับที่ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก โดยภาคพลังงานมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศพบว่า ปี 2560 ไทยมี
อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก [7]  

5 .ลดพื้ นที่ ที่ มี การกั ด
เซาะชายฝั่งมากกว่า 3 
เมตรต่อปี ให้เหลือไม่
เกิน 100 กิโลเมตรทั่ว
ประเทศ 

สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ในช่วง 
30 ปีที่ผ่านมาพื้นท่ีริมชายฝั่งทะเลทั่วประเทศถูกน้ าทะเลกัดเซาะลึกเข้ามาตั้งแต่ 50 
เมตรถึงมากกว่า 1 กิโลเมตร ประเทศไทยเสียพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลจากปัญหาการกัด
เซาะทั้งสิ้น 79,725 ไร่ทั่วประเทศและท าให้สูญเสียบริเวณพื้นที่ชายหาดทรายและสัน
ทรายใต้น้ าประมาณ 227,937 ไร่ [8] 

 
5.แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีผ่านมา เป็นที่คาดว่าจะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย ซึ่งแต่ละ
ประเทศ รวมถึงประเทศไทยจะต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในระยะเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกดิขึน้
ให้มากที่สุด และเร่งด าเนินการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการค้าการลงทุน รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากประเทศไทยสามารถปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม และ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดไว้ จะสามารถลดช่องว่างในการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

5.1 ระยะเร่งด่วน  
5.1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักให้ภาครัฐ

และภาคเอกชนถึงความส าคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อ
น าไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ภาครัฐมีการท างานท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกันพร้อมกับ
กระตุ้นให้ภาคเอกชนปรับทัศนคติไปสู่การพัฒนาสีเขียว โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) สร้างจิตส านึกใน
การจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชน เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาการจัดการขยะและน้ าเสียที่เพิ่มมากขึ้น  

5.1.2 ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ ผ่านมาตรการก าหนดพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับ
การพัฒนา พร้อมพัฒนากลไกการติดตาม ตรวจสอบและศึกษาการประเมินผลกระทบด้านต่างๆ และสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีป้องกัน และลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดมากกว่าการบ าบัดมลพิษ หรือเทคโนโลยีที่
ก่อให้เกิดมลพิษต่ าหรือไร้มลพิษ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี เป็นต้น  
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5.1.3 เร่งรัดให้มีการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยด าเนินการปฏิรูประบบภาษีเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Tax Reform) และการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีที่ดิน รวมถึง การพัฒนาเครื่องมือและ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนา
ระบบฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labeling) และมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

5.1.4 การประสานกฎระเบียบ (Harmonization) ด้านมาตรฐานและมาตรการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอาเซียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการมลพิษที่ มีประสิทธิภาพร่วมกัน เพื่อ
แก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน ลดความเหลื่อมล้ าต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น การก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด การติดฉลากสิ่งแวดล้อม 
รวมถึง การใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อม  

5.1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล พร้อมทั้งเทคโนโลยีการติดตาม ตรวจสอบที่ทันสมัย เพื่อเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และตัดสินใจด าเนินนโยบาย พัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการองค์ความรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิกในการวิจัยและพัฒนา ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้กลไกของอาเซียน 
ดูแลประเด็นสิ่งแวดล้อม ผ่านองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกลไกในระดับอนุ
ภูมิภาคที่ด าเนินการอยู่ให้เกิดผลอย่างเต็มที่  

5.2 ระยะยาว  
5.2.1 พัฒนาคน โดยการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการศึกษาท้ังในและนอกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้าง

จิตส านึกและเพิ่มขีดความสามารถแก่ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.2.2  สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิจัยและ พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ การวิจัยและพัฒนาด้านการผลิต
พลังงานหมุนเวียนและการผลิตพลังงานจากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  

5.2.3 ด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.4 ก าหนดมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน 
และด าเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การค้าและการลงทุน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสถานการณ์และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งเตรียมมาตรการรองรับข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วย
การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 

5.2.5 วางแผนจัดการและป้องกันชายฝั่ง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควรมีการล าดับความส าคัญ
ของพืน้ท่ี โดยแบ่ง พื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ที่มีประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณชายฝั่ง และพื้นที่ไม่
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มีการใช้ประโยชน์ใดๆ เพื่อขยายพื้นที่ชายหาดโดยค านึงถึงคุณภาพของชายหาด เป็นส าคัญ และจัดหาพื้นท่ีส าหรับ
ชุมชนใหม่ท่ีเหมาะสม 

5.2.6 รัฐควรจัดให้มีโครงการน าร่องระบบผลิตไฟฟ้าชุมชน โดยการผสมผสานระหว่างแสงแดดและ
เช้ือเพลิงชีวมวล ขนาดเล็ก (Micro Grid) ในระดับหมู่บ้านระดับอ าาเภอ ระดับจังหวัด และมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
พลังงานทางเลือกนี้ทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขและผลลัพธ์ โดยรัฐ
จะต้องมีมาตรการสนับสนุนด้านต่างๆ ให้แก่โครงการน าร่อง เช่น การลงทุน การยกเว้นภาษี เครื่องจักรกล เป็นต้น 

5.2.7 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเพิ่มศักยภาพใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
6.สรุป 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็ยังไม่
ลดลงเท่าที่ควรเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่ สาเหตุเพราะประชาชน
ยังไม่ตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม และขาดความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดต่างๆ ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
จึงควรมีบทบาทในการเป็นผู้น า ถ่ายทอดความรู้ และกระตุ้นจิตส านึกทางด้ านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จริง และส่งผลให้เรามีสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
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การวางแผนกระบวนการผลิตชิ้นงานสามมิติใช้วัสดุ ABS ด้วยเครื่อง FDM ภายใต้การวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค Borda count และการเรียงล าดับการตัดสินใจ 

Process Planning in FDM 3D-Printed Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Using Borda 
count and TOPSIS 

กิตติ วิเศษลา1     กสิณ รังสิกรรพมุ1* 
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บทคัดย่อ 
             บทความฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์การวางแผนการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3DP) โดยพิจารณาปัญหาการเลือกต าแหน่ง
บนเครื่อง 3DP จากปัจจัยทางด้านทิศตามแกน X และ Y และด้านต าแหน่งของฐานแป้นพิมพ์ (หน้า-F, กลาง-M, หลัง-B, ซ้าย-L, และ
ขวา-R) โดยก าหนดความหนาแน่นของช้ินงานที่ 25%, 50%, และ 100% และท าซ้ าสองครั้งในแต่ละการทดสอบรวม 36 การทดลอง 
นั่นคือ ด้านหน้าแกน X 6 ช้ิน ตรงกลางแกน X 6 ช้ิน ด้านหลังแกน X 6 ช้ิน ด้านซ้ายแกน Y 6 ช้ิน ตรงกลางแกน Y 6 ช้ิน และ
ด้านขวา Y 6 ช้ิน โดยพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิต ด้วยวัสดุ ABS แบบเทคโนโลยีหัวฉีด Fused Deposition Modeling 
(FDM) จากปัจจัยน าเข้าสามปัจจัย ได้แก่ปริมาณวัสดุที่ใช้ ต้นทุนในการผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิต และปัจจัยน าออกห้าปัจจัย ได้แก่ค่า
ความเรียบผิว ค่าความเที่ยงตรง ค่า% การยึดตัว ค่าทนแรงดึง และค่าความแข็ง ซึ่งการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียงล าดับการ
ตัดสินใจ (TOPSIS) ในการแยกแยะเพื่อหาทางเลือกต าแหน่งการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงพบว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือ DMU ที่ 8 มีค่า
คะแนนเท่ากับ 0.6192 โดยเป็นการผลิตที่ระดับความหนาแน่นท่ี 100% ในแนวแกน X ต าแหน่งตรงกลางของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งผล
ที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิตส าหรับงาน 3DP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต
ต่อไป 
ค าหลัก : การตัดสินใจแบบหลายปัจจัย; เทคนิคการเรียงล าดับการตัดสินใจ; การพิมพ์ช้ินงานแบบสามมิติ; ค่าอุดมคติ; หน่วยตัดสินใจ 

 
Abstract 

 This article examines process planning issue of three-dimensional printing (3DP) by focusing on the printer-
location problem. We evaluate 36 testing specimens fabricated using Fused Deposition Modeling (FDM) 3D-printed 
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS). The designed experiment is conducted with specimens’ density at 25, 50, 
and 100 percent based on the X and Y direction as well as the location of the printer at the front (F), the middle 
(M), the back (B), the left (L), and the right (R) with two replicates for each scenario. That is, the experimental trials 
are from ‘XF-axis’ 6 trials, ‘XM-axis’ 6 trials, ‘XB-axis’ 6 trials, ‘YL-axis’ 6 trials, ‘YM-axis’ 6 trials, and ‘YR-axis’ 6 
trials. Next, analysis ideal solution of each decision making unit (DMU) is analyzed based on three input criteria 
(i.e., the amount of material, production cost, and production time) and five output criteria (i.e., surface 
smoothness, % accuracy, % adhesion, tensile strength, and hardness) using the Borda count and Technique for 
Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) techniques to analyze the best alternative and find 
that DMU 8 with a score of 0.6192 produced using 25%-density level at the XM position is recommended. The 
results from this research can be further applied for effective production planning for 3DP in the future. 

Keyword : Multi-Criteria Decision Making; Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS); 
Three-Dimensional Printing; Ideal solution; decision making unit (DMU)   
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1. บทน า 
ในอดีตการวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ยัง

ขาดคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและขึ้นรูปสามมิติ ได้ท า
ให้การผลิตนั้นต้องใช้เวลานาน และต้นทุนในการผลิตสูง การ
ผลิตยังคงต้องอาศัยความช านาญของผู้ปฏิบัติโดยอาศัย
เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด และเครื่องจักร
อื่นๆ ซึ่งมีข้อจ ากัดในกระบวนการผลิตหลายประการ ใน
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งมีบทบาท
ช่วยในการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีใน
การพิ มพ์ ขึ้ น รู ปสามมิ ติ  (Three Dimensional Printing- 
3DP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากในแวดวงวิจัยและอุตสาหกรรม ในหลาย ๆ ประเทศ 
อย่างไรก็ตามพบว่าการขึ้นรูปแบบ 3DP ยังคงพบปัญหาหลาย
ด้านที่เป็นข้อจ ากัดในการผลิตและด้านคุณภาพ เช่น ปัญหา
ความเที่ยงตรงของขนาด ความเรียบของผิวงาน และ
คุณสมบัติทางกลอื่นๆ รวมถึงด้านความเข้าใจในต้นทุนใน
กระบวนการผลิต จึงท าให้ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจท่ีจะ
วางแผนการผลิตและใช้งาน  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์หาทาง
เลือกที่ดีที่สุดของกระบวนการผลิตช้ินงานโดยใช้กรณีศึกษา
ของการใช้เทคโนโลยีแบบหัวฉีดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด 
เ รี ยกว่ า เทคโนโลยี แบบ  Fused Deposition Modeling 
(FDM) (Wohlers และคณะ  2016) โ ด ย ใ ช้ วั ส ดุ เ ทอร์ โ ม
พลาสติกแบบ อะคริ โลไนไตรล์ -บิวทาไดอีน-สไตรีน 
(acrylonitrile-butadiene-styrene) (ABS) โดยในการศึกษา
นี้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แบบบูรณาการ (integration) 
ระหว่างการใช้เครื่องมือ  Bodar count และเทคนิคการ
เรียงล าดับการตัดสินใจ (TOPSIS) ในการแยกแยะเพื่อหาทาง
เลือกต าแหน่งการผลิตที่เหมาะสมท่ีสุด ซึ่งเป็นเครื่องมือการ
ท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย (multi-criteria decision 
making – MCDM) ในการวิเคราะห์ (กสิณ รังสิกรรพุม 2018) 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อใช้เทคนิค Borda count ในการวิเคราะห์
ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต  

2. เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกการผลิตที่เหมาะสมที่สดุ
ของการวางแผนกระบวนการผลิตช้ินงานสามมิติโดยการ 
บูรณาการเทคนิคการเรียงล าดับการตัดสินใจ (TOPSIS) 

3. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ตัดสินใจ
หาทางเลือกในการผลิตที่ดีที่สุด ของกระบวนการผลิตช้ินงาน 
3DP โดยท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ช้ินงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รวมถึงงานวิจัยที่ท าการศึกษา
โดยใช้แนวทางการตัดสินใจในการหาทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยวิธี 
(TOPSIS) ) ดังนี ้

3.1.1. งานวิจัยเกี่ยวกับ 3DP 
กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิ และเสรี ประทีบ (2553) ท า

การประยุกต์ใช้ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เพื่อการผ่าตัด
แก้ ไขความผิดปกติของร่างกาย โดยต้องการเผยแพร่
เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ให้กว้างขวางขึ้นใน
ระดับประเทศ แก่โรงพยาบาลต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
โดยพัฒนาเครื่องพิมพ์ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ด้วย
เทคโนโลยีเลเซอร์ เป็นเครื่องที่สามารถผลิตวัสดุฝังในเฉพาะ
บุคคลประเภทโพลิเมอร์ โลหะ และเซรามิกส์ได้  ต่อมาปริศนา 
บุญศักดิ์ (2556) ท าการวิจัยปัญหาในงานหล่อและพัฒนาหา
แนวทางแก้ ไขปัญหาในงานหล่อ เครื่ อ งประดั บ  โดย
ท าการศึกษาการอบเบ้าปูนที่ใช้ต้นแบบตัวเรือนวัสดุ  3DP 
เรียกว่า wic100a แล้วเปรียบเทียบกับเบ้าปูนที่มีตัวเรือนเป็น
วัสดุแวกซ์เขียวทั่วไปที่ไม่ใช่วัสดุ 3DP  

จุฑามาศ พุฒนาคและสุมิตตา จาดคา  (2553) 
ท าการศึกษาการวางทิศทางของช้ินงานที่มีผลกระทบต่อขนาด
ช้ินงานโดยการขึ้นรูปด้วยเครื่องผลิตต้นแบบรวดเร็วซึ่งผลการ
ทดสอบจากการฉีดขึ้นรูปช้ินงานตามแนวแกน X จะมีค่าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยของชิ้นงานน้อยที่สุด และพบว่าแนวโน้มค่า
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช้ินงานจะ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช้ินงานทั้ง 
3 แกนที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ผู้ท าวิจัยท าการศึกษาผล
ความกลมของช้ินงานทรงกระบอกเฉลี่ยที่ ได้จากการขึ้นรูป
ตามแนวแกน X โดบพบว่าการผลิตตามแนวแกน X สามารถ
สร้างทรงกระบอกที่กลมมากที่สุด และแนวโน้มค่าความกลม
ของช้ินงานทรงกระบอกเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของช้ินงาน โดยยิ่งช้ินงานมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางใหญ่ขึ้น ช้ินงานก็จะยิ่งมีความกลมทรงกระบอกลด
น้อยลง  

ทิวากร อภิรักษ์ธนากร และคุณยุต เอี่ยมสอาด 
(2552) ท าการสร้างต้นแบบแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype 
: RP) โดยใช้หยดน้ าเป็นการขึ้นรูปแบบเติมเนื้อวัสดุรูปแบบ
ใหม่ ท่ีมีข้อได้เปรียบจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบแบบรวดเร็วชนิด
อื่นโดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดและคุณภาพผิวของ
ต้นแบบ เพื่อลดปัญหาในเรื่องของต้นทุนของวัสดุ เครื่องพิมพ์
ต้นแบบแบบรวดเร็วโดยใช้หยดน้ าเป็นวัสดุต้นแบบนั้นอาศัย
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) และคอมพิวเตอร์
ช่วยในการผลิต (CAM) ในการออกแบบและแปลงข้อมูลที่ได้
จากการออกแบบ น าไปใช้งานในเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยมีการ
พิจารณาการควบคุมตัวแปรส าคัญในการศึกษา คือขนาดความ
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กว้างและความสูงของแบบน้ าแข็งที่สัมพันธ์กับความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของหัวฉีด ระยะระหว่างหัวฉีดกับพื้นผิวรองรับ และ
อัตราการไหลของหยดน้ า 

ยุต เอี่ยมสอาด และกิตตินาถ วรรณิสสร (2553) 
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดวางวัตถุต่อทิศทางการ
สร้างช้ินงานต้นแบบรวดเร็ว ด้วยเทคนิค FDM พบว่าการ
ก าหนดทิศทางการจัดวางวัตถุนั้น สามารถประยุกต์ใช้กล่อง
ขอบเขตเพื่อระบุปริมาตรของฐานรองช้ินงาน (วัสดุ support) 
ซึ่งทิศทางการจัดวางวัตถุที่ก่อให้เกิดวัสดุ support น้อยที่สุด 
จะถูกก าหนดเป็นทิศทางในการวางแผนการผลิต โดยทิศทาง
การจัดวางวัตถุจะสอดคล้องกับทิศทางการสร้างช้ินงาน
ต้นแบบรวดเร็ว ทั้งนี้หากทิศทางการจัดวางวัตถุมีมากกว่าหนึ่ง
ทิศทางที่ท าให้เกิดวัสดุ support ต่ าสุดเท่ากัน การเลือกทิศ
ทางการจัดวางวัตถุจะพิจารณาทิศทางการจัดวางวัตถุที่มี
จ านวน support ต่ าสุดเป็นทิศทางการจัดวางวัตถุต่อไป 

กิตติ วิเศษลา และกสิน รังสิกรรพุม (2561) 
ท าการศึกษาและวิเคราะห์โดยแบ่งแยกตามด้านต่างๆ ทาง
วัตถุประสงค์ เครื่องมือที่ใช้ การวางแผนการผลิต และข้อสรุป
แนะน าที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน 
กระบวนการ ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์หาแนวโน้มของ
งานวิจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเพื่อเป็นข้อเสนอแนะใน
อนาคต 

กิตติ วิเศษลา และกสิน รังสิกรรพุม (2561) 
ท าการศึกษาหาประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นรูปด้วยการ
พิมพ์แบบ 3 มิติด้วยเครื่อง FDM โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
แบบล้อมกรอบข้อมูล โดยพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าและปัจจยั
ผลผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 3DP จากเครื่อง FDM 
โดยปัจจัยน าเข้าได้แก่ปรมิาณวัสดุที่ใช้ ต้นทุนในการผลิต เวลา
ที่ใช้ในการผลิต และปัจจัยน าออกได้แก่ค่าความเรียบผิว ค่า
ความเที่ยงตรง ค่า% การยึดตัว ค่าทนแรงดึง และค่าความ
แข็ง ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้ ตัวแบบ CCR และ ตัวแบบ 
BCC  เ พ่ือหาขนาดประสิทธิของกระบวนการว่ามี ความ
เหมาะสมหรือไม่ 

  
3.1.2. งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการ DEA และ TOPSIS  

ส่วนงานวิจัยที่ท าการศึกษาโดยใช้แนวทางการ
วิเคราะห์เทคนิคการเรียงล าดับการตัดสินใจ (TOPSIS) เอง 
Aydogan (2011) ท าการบูรณาการวิธีกระบวนการวิเคราะห์
เชิงล าดับช้ัน (AHP) กับ fuzzy TOPSIS เพื่อประเมินบริษัท
การบินสี่แห่ง โดยใช้ปัจจัยห้าปัจจัยในการพิจารณาคือ ความ
เสี่ยงด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ีมีนักวิจัยท่ี
ใช้เครื่องมือ fuzzy TOPSIS หลากหลาย เช่น Kahraman et 
al. 2009 น าเสนอวิธีการตัดสินใจกลุ่มแบบ fuzzy บนพ้ืนฐาน

ของ TOPSIS โดยระบุการจัดอันดับของทางเลือกการตัดสินใจ
และให้ค่าน้ าหนัก และขึ้นอยู่กับเมทริกซ์การตัดสินใจและ
เวกเตอร์น้ าหนัก ส าหรับการแก้ไขปัญหา Location Problem 
และ Chen et al. (2006) ท าการศึกษาปัญหาการเลือกซัพ
พลายเออร์ โดยพิจารณาจากก าไรของซัพพลายเออร์  ค่า
สัมประสิทธ์ิที่ใกล้แนวคิดในอุดมคติของแต่ละทางเลือก 
ความสามารถทางเทคโนโลยี คุณภาพสอดคล้อง และปัจจัย
การแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อก าหนดล าดับการจัดอันดับของซัพ
พลายเออร์ทั้งหมด  

 
3.2. ทฤษฎีและเคร่ืองมือ 

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ การ
วางแผนกระบวนการผลิต ปัญหาการเลือกต าแหน่งเพ่ือหา
หาทางเลือกที่ดีท่ีสดุโดยเทคนิคการตัดสินการใจหลายปจัจัย 
MCDM (Multi-Criteria Decision Making) ด้วยวิธี TOPSIS 
ซึ่งสรุปได้ดังนี ้

 
3.2.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับเคร่ืองมือในการตัดสินใจแบบหลาย
ปัจจัย (MCDM) ด้วยก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์ด้วยวิธี 
Borda – count และใช้วิธี TOPSIS 

TOPSIS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วย
หลักการของ TOPSIS คือการหาทางเลือกเกณฑ์ที่มีสมรรถนะ
โดยรวมใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุดในแต่ละเกณฑ์หรือจาก
ระยะใกล้ในทางเชิงบวก รวมทั้งห่างไกลจากค่าที่แย่ที่สุดในแต่
ละเกณฑ์ ในการประยุกต์ใช้ TOPSIS  ผู้วิเคราะห์ต้องท าการ
วิเคราะห์แต่ละปัจจัยว่าปัจจัยที่น ามาเปรียบเทียบกันชอบ
ปัจจัยไหนมากกว่า หรือน้อยกว่า แล้วน าค่าที่ได้มาผ่าน
ขั้นตอน TOPSIS ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจในการจัดล าดับของแต่ละทางเลือก ดังน้ัน TOPSIS 
จึงเป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการตัดสนิใจเพื่อหาทางเลือกทีด่ี
ที่สุด เพราะเกณฑ์ที่ได้สามารถประเมิณผลออกมาเป็นเชิง
ปริมาณที่สามารถจัดเรียงล าดับทางเลือกได้ ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ตัดสินใจของข้อมูลของ Borda count &TOPSIS มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 
(1) ก าหนดกลุ่มของทางเลือกที่เป็นไปได้ 
(2) หาจ านวนคู่เปรียบเทียบเพื่อหาค่าน้ าหนักของ

แต่ละเกณฑ์ โดยใช้เทคนิค Borda –count ดังแสดงในสมการ
ที่ (1) 

 
             ( 1) / 2N N                                     (1) 
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โดยที่ N คือจ านวนของเกณฑ์จะน ามาหาค่าน้ าหนัก 
 

(3) ท าการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแต่ละ
เกณฑ์ (Wj) โดยให้ผลรวมค่าน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ทุก
ตัวมีค่าเท่ากับ 1 

 
(4) ค านวณหาค่า normalized ของแต่ละข้อมูล

ให้อยู่ในช่วง 0-1 ดังแสดงในสมการที่ (2) 
 

          
2

ij
ij

ij

x
r

x



                                   (2)   

 
โดยที่ i =1,…,m ทางเลือก 
        j =1,…,n  เกณฑ์ 
       ijx  คือข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ของทางเลือกที่ i บน
เกณฑ์ที่ j 

       ijr   คือค่าคะแนนที่ normalized  ของทางเลือกที่ i 
บนเกณฑ์ที่ j 

 
(5) ค านวณค่าน้ าหนัก normalized decision 

matrix ท าการปรับข้อมูลของแต่ละเกณฑ์ที่อยู่ในหน่วยที่
แตกต่างกันให้มีมาตรฐานเดียวกัน ดังแสดงในสมการที่ (3) 
 
           ij j ijV W r                                          (3) 
 
โดยที่ jW  คือ ค่าที่ได้จาก Decision Maker ของ Weight of 
criteria ของเกณฑ์ที่ j 
        ijV  คือค่าท่ีถูกปรับค่าแล้วของทางเลือกที่ i บนเกณฑท์ี่ 
j  

(6)  หาวิธีแก้ไปไขปัญหา positive ideal และ 
negative ideal solution หลังจากข้อมูลของทุกทางเลือกบน

แต่ละเกณฑ์ถูกปรับค่ามาแล้วให้คูณข้อมูลเหล่านั้นกับน้ าหนัก
ความส าคัญของแต่ละเกณฑ์ ดังแสดงในสมการที่ (4) และ (5)  

 
              * *

1* ,..., nA v v                                (4)   
 
โดยที่ 

    * 'max ;mini ij ijv v if j J v if j J    

*A คือค่าที่ดีที่สุดในแต่ละเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบทางเลือก
ทั้งหมดที่มีอยู่ 
 
              ' '

1' ,..., nA v v                                 (5) 
 
โดยที่ 

    ' 'min ;maxi ij ijv v if j J v if j J      
'A คือค่าที่แย่ที่สุดในแต่ละเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบทางเลือก

ทั้งหมดที่มีอยู่ 
 

(7)  ค านวณการวัดเชิงแยกแยะแต่ละทางเลือกหา
ค่าอุดมคตเิชิงบวก (Positive ideal solution:PIS) และค่า
อุดมคติเชิงลบ (Negative ideal solution:NIS) ของเกณฑ์
การตัดสินใจทั้งหมด ดังแสดงในสมการที่ (6) และ (7) 

 
 

                                  (6) 

 
โดยที่   คือระยะทางระหว่างข้อมลูกับจุดอุดมคตเิชิงบวก     
            คือ ข้อมูลคุณลักษณะ 
             คือ ค่าสูงสุดที่เป็นค่าในอุดมคติเชิงบวก 
 

                    (7)

 
 
           
 
                                  
 
 
 

 
โดยที่ '

iS  คือ ระยะทางระหว่างข้อมลูกับจุดอุดมคตเิชิงลบ 
            ijv  คือ ข้อมูลคุณลักษณะ 
            '

jv  คือ ค่าสูงสุดที่เป็นค่าในอุดมคติเชิงลบ 
 

 
1
22* *

i i ijS v v 
   


*
iS

ijv
*
iv

 
1
22' '

i j ijS v v 
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(8)  ค านวณความสัมพันธ์ในเชิงเข้าใกล้แนวคิดวิธี
แก้ปัญหาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้แนวคิดในอุดมคติ
ที่สุด
(Closeness Coefficient) ของแต่ละทางเลือก ดังแสดงใน
สมการที่ (8) 

               
'

*
* '

i
i

i i

SC
S S




                                 (8) 

 
โดยที่ *

iC   คือค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้แนวคิดในอุดมคติของแต่
ละทางเลือก I ค่าที่ได้ต้องอยู่ใน ช่วง *0 1iC   เท่านั้น 
 

 (9)  จัดล าดับของทางเลือกจากค่า  *
iC    ที่

ค านวณได้โดยทั่วไปมักเลือกทางเลือกที่มีค่า *
iC   สูงที่สุด (M. 

Behzadian et al. 2012) 
 
4. กรณีศึกษาและการออกแบบการทดลอง 
4.1 รูปแบบการทดลอง 

งานวิจัยฉบับนี้แบ่งขั้นตอนของการด าเนินงานวิจัย 
ดังนี้คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที่ 1  แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 
1. กา รศึ กษาประสิ ท ธิ ภ าพ  และว า งแผ น

กระบวนการผลิตช้ินงานสามมิติ ด้วยเครื่อง FDM เป็นเกณฑ์
หลักที่ผู้วิจัยต้องศึกษาทั้งกระบวนการผลิตและประสิทธิภาพ
เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผู้วิจัยของท าความเข้าใจ เรียนรู้ 
และสามารถใช้งานได้ ทั้งในตัวเครื่องพิมพ์ และโปรแกรมที่ใช้
ในการผลิตขึ้นรูป 3 มิติ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
ในระหว่างการผลิตได้                                                                   

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการท าวิจัย 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องของเครื่องพิมพ์ 3 มิติแต่ละชนิด การศึกษาทฤษฎี
ของ Borda count การศึกษาทฤษฎีหลักการของแนวทางการ
ตัดสินใจในการหาทางเลือกที่ดีท่ีสุดด้วยวิธี TOPSIS 

3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้ก าหนด
เง่ือนไขในการขึ้นรูป 3D Printing โดยน ามาตรฐานช้ินงาน
ทดลองตาม American Standard of Testing and Material 
(ASTM) D638 TYPE ได้ก าหนดเง่ือนไข และรูปแบบการ
ทดลอง ในเรื่องของ ทิศทางการวางช้ินงาน ความหนาแน่นใน
การขึ้นรูป และต าแหน่งของการวางช้ินงาน  

4. ใช้โปรแกรม Solidworks ในการเขียนแบบสาม
มิติเพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล์นามสกุล .Stl และ
ง่ายต่อการออกแบบงานสามมิติ 

5. กระบวนการแปลงข้อมูลช้ินงาน 3 มิติจาก
โปรแกรม Solidworks เป็นนามสกุล .Stl ในตัวโปรแกรม 
Solidworks มีนามสกุล .Stl อยู่แล้วเราสามารถบันทึกนี้ได้
โดยการเปลี่ยนนามสกุลของ Solidworks เป็น .Stl  

6. การขึ้นรูปช้ินงานด้วยเทคโนโลยีการผลิตด้วย
เครื่อง FDM ได้ใช้โปรแกรม XYZ Ware ในการใช้ควบคุม
เครื่อง FDM หลังที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเราสามารถโหลด
ช้ินงานที่มีนามสกุล .Stl ได้เลย และสามารถตั้งค่าต่างๆที่
ก าหนดตามเงื่อนไขในการทดลอง 

7. ในการเก็บข้อมูลคุณสมบัติทางกลของช้ินงาน
หลังจากขึ้นรูปเสร็จแล้ว ก็ได้น าช้ินงานไปทดสอบขนาดต่างๆ 
ด้วยเครื่อง CMM เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ต่อด้วย
เครื่องวัดความเรียบผิว ต่อจากน้ันน าช้ินงานทดลองไปทดสอบ
ความแข็ง และสุดท้ายน าช้ินงานไปทดสอบด้วยเครื่องวัดแรง
ดึง เพื่อตรวจสอบหาค่าที่ทนแรงดึง และเปอร์เซ็นต์การยึดตัว
ของวัสดุ 

8.หาทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยเทคนิค Borda count 
และ TOPSIS 

การศกึษาประสทิธิภาพและการวางแผนกระบวนการผลิต 

ด้วยเครื่อง FDM ภายใต้การวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย 

ออกแบบชิ้นงาน 3 มติิด้วยโปรแกรม Solidworks 

กระบวนการแปลงข้อมูลชิ้นงาน 3 มติิจากโปรแกรม 
Solidworks เป็นนามสกุล .STL 

ศึกษาทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กี่ยวข้อง 

ก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบการทดลอง 

ขึ้นรูปชิน้งานทดลองการผลิตดว้ยเครือ่ง FDM 

เก็บขอ้มูลคุณสมบัติทางกลของชิน้งานทดลอง 

หาทางเลอืกที่ดีทีสุ่ดด้วยเทคนิค Borda count และ TOPSIS 

ปฏิเสธ ยอมรับคุณภาพของค าตอบหรือไม่ 

ยอมรับ 

สรุปผลทดลอง 
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9. ในขั้นตอนของการยอมรับคุณภาพของค าตอบ 
ถ้าเป็นผลของการวิเคราะห์ด้วยวิธี TOPSIS ผลที่ได้จะมีค่าอยู่
ในช่วง 0-1 และสามารถจัดเรียงล าดับการตัดสินใจว่า
ทางเลือกไหนดีที่สุด และทางเลือกไหนแย่ท่ีสุด 

10. สรุปผลที่ได้จากศึกษา 
 
4.2 การออกแบบการทดลอง 
 

    
 

รูปที่ 2 แสดงช้ินงานทดสอบ 3D Printing และการออกแบบ
การทดลองตามมาตรฐาน ASTM D638 

 
ตารางที่ 1 ปัจจัยเง่ือนไขการทดลองต่างๆที่ใช้ในการวิจัย 
 

ชนิด
เครื่องจักร 

Fused Deposition Modeling (FDM) 

ชนิดของวัสดุ acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) 
Coordinate X-axis , Y-axis 
Location Front(F), Midle(M), Back(B) 
Density 25%, 50%, 100% 
Orientation 0 องศา 
ปัจจัย 1.ปริมาณวัสดุที่ใช้   

 
วิเคราะห์ทางเลือกการผลิตที่
เหมาะสมที่สุดโดยวิธี TOPSIS 

 

2.ต้นทุนในการผลิต 
3.เวลาที่ใช้ในการผลิต 
4.ค่าความเรียบผิว 
5.ค่าความเท่ียงตรง 
6.ค่า%การยึดตวั 
7.ค่าทนแรงดึง 
8.ค่าความแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทีบ่ันทึกจากการทดลองตามเงื่อนไขต่างๆ 
 

 
 
5. ผลการวิเคราะห ์
5.1 ผลจากการวิเคราะหก์ารตัดสินใจหลายปัจจัย 

จากการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อท่ี 3 สามารถสรุปผลการด าเนินงานออกเป็นดังนี้ 

1. ผลการจัดเรียงล าดับทางเลือกที่ดีที่สุดโดย
เทคนิคการตัดสินใจหลายปัจจัย (MCDM) แบบ  TOPSIS 

ขั้ น ต อน ขอ งก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ จั ด เ รี ย งล า ดั บ
ประสิทธิภาพด้วยวิธี  TOPSIS มีดั งนี้  ก าหนดกลุ่ มของ
ทางเลือกที่เป็นไปได้ในกลุ่มทางเลือก (Alternative) ทั้งหมดที่
ท าการทดลองมานั้นมี 18 ทางเลือก ที่เป็นไปได้ และ 8 
Criteria ที่เป็นไปได้ เนื่องจากอีก 1 Criteria คือ ของเสียใน
การผลิตที่เกิดจากการผลิต และSupport ไม่เกิดของเสีย
เกิดขึ้นจึงได้ตัดออก 1 Criteria การหา Weight of criteria 
ได้ใช้เทคนิค Borda – count คือวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ 
(Paired comparison method) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนช่วย
ในการ Weight จากสูตรการหาจ านวนคู่เปรียบเทียบเพื่อหา
ค่าน้ าหนักได้จ านวน 28 คู่เปรียบเทียบ แล้วหาค่าเฉลี่ยของค่า
น้ าหนักของแต่ละ Criteria ต่อจากนั้นก็ท าตามขั้นตอนของวิธี 
TOPSIS ต่อไปจนได้ค่า ความสัมพันธ์ในการเข้าใกล้จุดอุดมคติ 
( Ideal solution value) และค่ าจากตารางที่  4สามารถ
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ตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดคือ DMU ที่ 8 มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0.6192 และสามารถหาทางเลือกที่แย่ที่สุดได้คือ 
DMU ที่ 16 มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.0931 แสดงในตารางที่ 5 
 
5.2 ผลจากการวิเคราะห์การหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยใช้วิธี TOPSIS 
 
ตารางที่ 3 การหาค่าน้ าหนักแต่ละเง่ือนไข (Weight of Criteria) ของค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน  
 

DM C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 sum 
1 0.1667 0.1389 0.1389 0.1944 0.1944 0.0556 0.0833 0.0278 1.00 
2 0.0833 0.2222 0.1389 0.1944 0.0833 0.1389 0.1111 0.0278 1.00 
3 0.0833 0.1111 0.1111 0.1389 0.1944 0.1389 0.1389 0.0833 1.00 
4 0.0833 0.1389 0.1111 0.1389 0.1944 0.1111 0.1667 0.0556 1.00 
5 0.0556 0.0833 0.0556 0.1389 0.1944 0.1389 0.1389 0.1944 1.00 

ค่าเฉลี่ย 0.0944 0.1389 0.1111 0.1611 0.1722 0.1167 0.1278 0.0778 1.00 
 
ตารางท่ี 4 ค่าความสัมพันธ์ในการเข้าใกล้จุดอุดมคติ ( Ideal 
solution value) ได้ผลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
หาทางเลือกที่ดีที่สุดในการผลิตช้ินงานทดสอบ 3D Print ได้
น าเทคนิค Bodar count และ TOPSIS เข้ามาช่วยในการ
แยกแยะเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด ทางเลือกที่แย่ที่สุด และ
สามารถจัดเรียงล าดับความส าคัญของแต่ละทางเลือกเพื่อให้
ง่ายต่อการตัดสินใจ หรือง่ายต่อการน าไปใช้งานในการวาง
แผนการผลิตต่อไปในอนาคต ซึ่งค่าคะแนนความสัมพันธ์ใน
การเข้าใกล้จุดอุดมคติ  ( Ideal solution value) สามารถ
ตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีท่ีสุดคือ หน่วยการตัดสินใจ (DMU) ที่ 
8 มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.6192 และค่าทางเลือกที่แย่ที่สุดคือ 
หน่วยการตัดสินใจ (DMU)  ที่ 16 มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.0931 
แนวทางงานวิจัยที่จะสามารถต่อยอดได้ ในอนาคตคือ
การศึกษาพิจารณาของกระบวนการขึ้นรูปด้วย 3DP ด้วย
เครื่อง FDM เครื่อง SLA และอื่นวัสดุที่แตกต่างกันเช่น ABS, 
PLA, Resin และอื่นๆ ควรมีการเพิ่มความหนาแน่นในการ
ทดลองเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นในการน าไปหา
ประสิทธิภาพของแต่ละเง่ือนไขให้มากขึ้น องศาการปริ้นสาม
มิติ ตลอดจนการจัดการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมต่อการ
ผลิตในแต่ละชนิดของเครื่องปริ้น 3D  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิ จั ยนี้ ไ ด้ รั บทุ นอุ ดหนุนจากส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้วิจัย 

 

iC 
 Ranking 

DMU1 0.5076 3 

DMU2 0.5322 2 

DMU3 0.4581 4 

DMU4 0.3338 10 

DMU5 0.2544 12 

DMU6 0.3676 7 

DMU7 0.4467 5 

DMU8 0.6192 1 

DMU9 0.2404 15 

DMU10 0.3338 10 

DMU11 0.2544 12 

DMU12 0.3676 7 

DMU13 0.3488 9 

DMU14 0.1456 16 

DMU15 0.2406 14 

DMU16 0.0931 18 

DMU17 0.4256 6 

DMU18 0.1354 17 
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ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 
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บทคัดย่อ 

บทความการพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบนจ าลอง โดยออกแบบระบบโดยใช้
บอร์ดโหนดเอ็มซียู พัฒนาด้วยภาษาซีพลัสพลัส และ บอร์ดราสเบอร์รี่พาย 3 พัฒนาด้วยภาษาไพธอน โดยเซ็นเซอร์
โหนดรับค่าเลขรหัสจากเซ็นเซอร์อาร์เอฟไอดีแล้วส่งข้อมูลไปยังราสเบอร์รี่ไพบนโปรโตคอลการสื่อสารแบบ MQTT 
ผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL เพื่อดูสถิติการเข้าใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ จาก
ผลประสิทธิภาพการท างานของระบบพบว่าระยะห่างแท็กอาร์เอฟไอดีจากเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี คือ ไม่เกิน 3 
เซนติเมตร รวมถึงระยะที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในงานแบบบนเครือข่ายไร้สาย คือ ระยะไม่เกิน 40 เมตร ในท่ีโล่ง
แจ้ง และระยะไม่เกิน 30 เมตร ในตัวอาคาร 
ค าส าคัญ : ระบบยืนยันบุคคล  การพิสูจน์ตัวตน  อาร์เอฟไอดี  โหนดเอ็มซียู  ราสเบอรรี่พาย 3 
 
Abstract 
 This article has presented a development of authentication system for usage of electrical 
devices using wireless local area network. This research study and development and to find 
efficiency the system on model. The system is designed by NodeMCU and Raspberry Pi 3. NodeMCU 
use embedded C++ programming and Raspberry Pi 3 use python programming. The sensor node 
function receives data from RFID sensor and sends to server using MQTT protocol via wireless local 
area network for device usage authentication. MySQL is used for database collecting usage history. 
Usage statistics can be viewed via website. The experimental results show that working distance 
(RFID – reader) is less than 3 cm. The appropriate distance for outdoor wireless network is less than 
40 meters and less than 30 meter for indoor. 
Keywords : Authentication System, Authentication, RFID, NodeMCU, Raspberry Pi 3 
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1. บทน า (Introduction) 
 ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการ
ใช้ชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ล้วนได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาวัฒนธรรมที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมายตั้งแต่เริ่มตื่นตลอดทั้งวันจนเข้านอน หรือ 
ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงนั้นมนุษย์ก็มักจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และพึ่งเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
 จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2560 พบว่าสถานท่ีที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ต คือ ที่อยู่อาศัยคิดเป็น
ร้อยละ 85.6 รองลงมา คือส านักงานคิดเป็นร้อยละ 52.4 และสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 17.5 [1] เพื่อความ
ปลอดภัยในส านักงานในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ล้วนมีความเสี่ยงในการเข้าใช้งาน และรวมถึงการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ จากบุคคลที่ไม่หวังดี ดังนั้นจึงมีการก าหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเพื่อความปลอดภัยใน
ส านักงานในแต่ละหน่วยงานเท่านั้น  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดการพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย
เพื่อสามารถสรุปข้อมูลการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และป้องกันความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจาก
บุคคลภายนอก เพื่อวิเคราะห์การท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของบุคคลท าให้การ
ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
2. วิธีการวิจัย (Methodology) 

ทางคณะผู้วิจัยท าได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าบนระบบเครือข่ายไร้สาย จะมีเนื้อหาและวิธีการวิจัยในหลายส่วนประกอบกันเพื่อให้งานวิจัยนั้นสมบูรณ์ดังนี้ 
โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจสอบแท็กอาร์เอฟไอดี การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งข้อมูลระหว่างราสเบอร์รี่พาย เครื่องแม่
ข่ายระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย โดยที่เซ็นเซอร์เกตเวย์จะท าหน้าท่ีเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ให้
ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงข่ายเซ็นเซอร์โหนดทั้งหมด โดยที่โหนดเซ็นเซอร์เกตเวย์จะอยู่ ภายใต้เครือข่าย
ท้องถิ่น เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย คือ การใช้อุปกรณ์เซนเซอร์เล็ก ๆ จ านวนมากเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติต่าง ๆของ
สิ่งแวดล้อมที่เราสนใจและประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือ
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้โดยอัตโนมัติ [2] และสามารถปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนา
อุปกรณ์ Internet of Things ต่อไปบน NodeMCU [3] และ ราสเบอร์รี่พาย [4] เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังรูปที่ 1  
 

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
ในส านักงาน

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่โต ะท างาน 
(ตัวที่ 1)

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีโต ะท างาน
(ตัวที่ 2)

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่โต ะท างาน 
(ตัวที่ 3)

อุปกรณ์ตรวจสอบ
แท็กอาร์เอฟไอดี

เครื่องแม่ข่าย
ระบบฐานข้อมูล

เครือข่ายไร้สาย

 
รูปที่ 1 การท างานของระบบบนเครือข่ายไร้สาย 
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2.1 บล็อกไดอะแกรมและแผนผังบริบทข้อมูลของระบบ 
 การพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบนระบบเครือข่ายไร้สาย โดยที่มีบล็อกไดอะแกรม
การแสดงการท างานของระบบ อุปกรณ์ตรวจสอบแท็กอาร์เอฟไอดี อุปกรณ์ไฟฟ้าที่โต ะท างานตัวท่ี 1 ถึง 3 อุปกรณ์
ให้แสงสว่างในส านักงาน และเครื่องแม่ข่ายระบบข้อมูลบนบอร์ดราสเบอร์รี่พาย 3 ท างานร่วมกันบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไร้สาย ดังรูปที่ 2 
 

เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี บอร์ดโหนดเอ็มซียู หลอดแอลอีดีอาร์จีบี

ส่วนรับข้อมูล ส่วนประมวลผล ส่วนแสดงผล

 
ก)  บล็อกไดอะแกรมอุปกรณ์ตรวจสอบแท็กอาร์เอฟไอดี 

 
ส่วนรับข้อมูล ส่วนประมวลผล ส่วนแสดงผล

บอร์ดโหนดเอ็มซียู หลอดแอลอีดีอาร์จีบี

อุปกรณ์ไฟฟ้า

รีเลย์

เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี

 
ข)  บล็อกไดอะแกรมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โต ะท างานตัวที่ 1 ถึง 3 

 
ส่วนประมวลผล ส่วนแสดงผล
บอร์ดโหนดเอ็มซียู หลอดแอลอีดีอาร์จีบี

อุปกรณ์ไฟฟ้า

รีเลย์

 
ค)  บล็อกไดอะแกรมอุปกรณ์ให้แสงสว่างในส านักงาน 

 

บอร์ดราสเบอร์รี่พาย 3

ส่วนประมวลผล

 
ง)  บล็อกไดอะแกรมเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมลู 

 
รูปที่ 2  การพัฒนาระบบยืนยันบคุคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบนระบบเครือข่ายไร้สาย 
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 จากรูปที่ 2 เป็นบล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบ โดยมีทั้งหมด 4 ส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
รูปที่ 2 ก) มีส่วนประกอบดังน้ี ส่วนรับข้อมูล เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีท าหน้าที่ในการส่งรหัสข้อมูลอาร์เอฟ

ไอดีผ่านเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ส่วนประมวนผล บอร์ดโหนดเอ็มซียูท าหน้าที่ในการรับข้อมูลจากแท็กอาร์เอฟไอดี
และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย ส่วนแสดงผล หลอดแอลอีดีอาร์จีบี ท าหน้าที่แสดงผลสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 รูปที่ 2 ข) มีส่วนประกอบดังน้ี ส่วนรับข้อมูล เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีท าหน้าที่ในการส่งรหัสข้อมูลอาร์เอฟ
ไอดีผ่านเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ส่วนประมวนผล บอร์ดโหนดเอ็มซียูท าหน้าที่ในการรับข้อมูลจากแท็กอาร์เอฟไอดี
และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายผ่านเอ็มคิวทีทีโปรโตคอล ส่วนแสดงผล หลอดแอลอีดีอาร์จีบี ท าหน้าที่แสดงผล
สถานะอุปกรณ์ไฟฟ้า รีเลย์ท าหน้าที่ควบคุมการเข้าเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท าหน้าที่แสดงผลการ
ท างานของระบบด้านฮาร์ดแวร์ 
 รูปที่ 2 ค) มีส่วนประกอบดังนี้ ส่วนประมวนผล บอร์ดโหนดเอ็มซียูท าหน้าที่ในการรับข้อมูลจากแท็กอาร์
เอฟไอดีและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายผ่านเอ็มคิวทีทีโปรโตคอล ส่วนแสดงผล หลอดแอลอีดีอาร์จีบีท าหน้าที่
แสดงผลสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้า รีเลย์ท าหน้าที่ควบคุมการเข้าเช่ือมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท าหน้าที่
แสดงผลการท างานของระบบด้านฮาร์ดแวร์ 
 รูปที่ 2 ง) มีส่วนประกอบดังนี้ ส่วนประมวลผล บอร์ดราสเบอร์รี่พาย 3 ท าหน้าที่เครื่องแม่ข่ายระบบ
ฐานข้อมูล เช่น การตรวจสอบรหัสอาร์เอฟไอดีในฐานข้อมูล การตรวจสอบสถานะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ 
การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล เป็นต้น 

แผนผังบริบทข้อมูล (Context Diagram) เป็นแผนผังบริบทข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์โดยรวมของ
ระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยจะประกอบด้วย ผู้จัดการ พนักงาน และผู้ดูแลระบบ ดังรูปที่ 3 

 

- แสดงข้อมูลสมาชิกทั้งหมด
- แสดงการใช้อุปกรณ์วันนี้
- แสดงการใช้อุปกรณ์ทั้งหมด -. สถานะการใช้งาน

- แสดงข้อมูลสมาชิกทั้งหมด
- แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด

- ลบอุปกรณ์
- แก้ไขอุปกรณ์
- เพิ่มอุปกรณ์
- ลบสมาชิก
- แก้ไขสมาชิก
- เพิ่มสมาชิก

ผู้จัดการ พนักงาน

ผู้ดูแลระบบ

0

ระบบฐานข้อมูลยืนยันบุคคลในการเข้าใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า

 
 

รูปที่ 3  แผนผังบริบทข้อมูลการพฒันาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบนระบบเครือข่ายไรส้าย 
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 จากรูปที่ 3 แผนผังบริบทข้อมูลการพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบนระบบเครือข่าย
ไร้สาย ประกอบด้วย 3 เอนทิตี้ คือ ผู้จัดการ พนักงาน และผู้ดูแลระบบโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ผู้จัดการ สามารถดูการใช้งานของอุปกรณ์ สามารถดูข้อมูลสมาชิก และอุปกรณ์ทั้งหมด 
2) พนักงาน สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และมีสถานะการใช้งาน 
3) ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ลบ แก้ไข เพิ่มอุปกรณ์ ลบ แก้ไข และเพิ่มสมาชิก 

 
2.2 การท างานของระบบ  

 จากหลักการท างานของการพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบเครือข่าย  
ไร้สายมีอุปกรณ์ที่ท างานร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ซึ่งมีทั้งหมด 6 อุปกรณ์ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือวงจร
การท างานของอุปกรณ์ตรวจสอบแท็กอาร์เอฟไอดี วงจรการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โต ะท างานตัวท่ี 1 ถึง 3 วงจร
การท างานของอุปกรณ์ให้แสงสว่างในส านักงาน และวงจรการท างานของเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล  
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของการต่อวงจรของส่วนรับข้อมูล ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผล รวมถึงอุปกรณ์ 
ส่วนเช่ือมต่อประสาน ดังรูปที่ 4 
 

โหนดเอ็ม ียู 
ESP8266

สายยูเอสบี

DO D1 D2

GND

หลอดแอลอีดี
ชนิดอาจีบี

SDA
SCKMOSMISO
GND
3.3U

D4
GNDD5D6
D7

3V3

ตัวต้านทาน 330 โอห์ม

เ ็นเ อร์อาร ์เอฟไอดี
เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ไร้สาย

 
ก) วงจรการท างานของอุปกรณ์ตรวจสอบแท็กอาร์เอฟไอด ี

 

รีเลย์
CH1

DC-
DC+

RSV
D3

โหนดเอ็ม ียู 
ESP8266

สายยูเอสบี

DO D1 D2

GND

หลอดแอลอีดี
ชนิดอาจีบี

SDA
SCKMOSMISO
GND
3.3U

D4
GNDD5D6
D7

3V3

ตัวต้านทาน 330 โอห์ม

เ ็นเ อร์อาร ์เอฟไอดีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไร้สาย

 
ข)  วงจรการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โต ะท างานตัวท่ี 1 ถึง 3 

 
รูปที่ 4  วงจรของการพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบนระบบเครือข่ายไรส้าย 
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รีเลย์
CH1

DC-
DC+

RSV
D3

โหนดเอ็ม ียู 
ESP8266

สายยูเอสบี

DO D1 D2

GND

หลอดแอลอีดี
ชนิดอาจีบี

ตัวต้านทาน 330 โอห์ม

เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไร้สาย

 
 

ค)  วงจรการท างานของอุปกรณ์ให้แสงสว่างในส านักงาน 

บอร์ดราสเบอรี่พาย 3

สายยูเอสบี

เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไร้สาย

 
 

ง)  วงจรการท างานของเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมลู 
 

รูปที่ 4  วงจรของการพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบนระบบเครือข่ายไรส้าย (ต่อ) 
 

3. ผลการวิจัย (Results)  
การพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบเครือข่ายไร้สายมีผลการทดลอง การทดลอง

ประสิทธิภาพจะแบ่งเป็น 3 แบบ คือ การทดลองประสิทธิภาพการท างานของการตรวจสอบระยะห่างแท็กอาร์เอฟ
ไอดีจากเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีการท างานของระบบในที่โล่งแจ้ง และ การท างานของระบบในพ้ืนท่ีตัวอาคาร โดยมี
ผลการทดลองดังนี้ 

 
 

รูปที่ 5  การตรวจสอบระยะห่างแท็กอาร์เอฟไอดีจากเครื่องอ่านอารเ์อฟไอดี 
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ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพการท างานของแท็กอาร์เอฟไอดีจากเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี 
 

อุปกรณ ์
ตัวที ่

ประสิทธิภาพการท างานของแท็กอาร์เอฟไอดีจากเครื่องอ่านอารเ์อฟไอดี (ร้อยละ) 
0.5 ซม. 1.0 ซม. 1.5 ซม. 2.0 ซม. 2.5 ซม. 3.0 ซม. 3.5 ซม. 4.0 ซม. 4.5 ซม. 5.0 ซม. 

1 100 100 100 100 100 100 80 0 0 0 
2 100 100 100 100 100 100 90 0 0 0 
3 100 100 100 100 100 100 70 0 0 0 
4 100 100 100 100 100 100 90 0 0 0 

ค่าเฉลี่ยรวม 100 100 100 100 100 100 82.5 0 0 0 
 
จากรูปที่ 5 และ ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการท างานของระบบจากค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ค านวณโดยใช้

หลักการทางสถิติรวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อหาระยะที่เหมาะสมที่สุดในการท างาน พบว่าระยะห่างการ
ตรวจสอบอาร์เอฟไอดีจากเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีที่เหมาะสมที่สุด คือระยะไม่เกิน 3 เซนติเมตร  
 
ตารางที่ 2  การทดลองประสิทธิภาพการท างานของระบบในท่ีโล่งแจ้ง 
 

อุปกรณ ์
ตัวที ่

ประสิทธิภาพการท างานของระบบในท่ีโล่งแจ้ง (ร้อยละ) 
5 

เมตร 
10

เมตร 
15

เมตร 
20

เมตร 
25

เมตร 
30

เมตร 
35

เมตร 
40

เมตร 
45 

เมตร 
50 

เมตร 
1 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 
2 100 100 100 100 100 100 100 100 20 0 
3 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 

ค่าเฉลี่ยรวม 100 100 100 100 100 100 100 100 13.33 0 
 

ตารางที่ 3  การทดลองประสิทธิภาพการท างานในพ้ืนท่ีตัวอาคาร 
 

อุปกรณ ์
ตัวที ่

ประสิทธิภาพการท างานของระบบในพ้ืนท่ีตัวอาคาร (ร้อยละ) 
5 

เมตร 
10

เมตร 
15

เมตร 
20

เมตร 
25

เมตร 
30

เมตร 
35

เมตร 
40 

เมตร 
45

เมตร 
50

เมตร 
1 100 100 100 100 100 100 70 30 0 0 
2 100 100 100 100 100 100 80 40 0 0 
3 100 100 100 100 100 100 80 30 0 0 

ค่าเฉลีย่รวม 100 100 100 100 100 100 100 33.33 0 0 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 61



 
 

 
 

  
รูปที่ 5  กราฟประสิทธิภาพการท างานของระบบในท่ีโล่งแจ้งและในพื้นที่ตัวอาคาร 

 
จากตารางที่ 2 และ 3 แสดงประสิทธิภาพการท างานของระบบจากค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ค านวณเพื่อหาระยะที่

เหมาะสมที่สุด และจากรูปที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพการท างานของระบบในระยะทางในที่โล่งแจ้งคือ ระยะไม่เกิน 40 
เมตร และประสิทธิภาพการท างานของระบบในระยะทางพื้นที่ในตัวอาคารคือ ระยะไม่เกิน 30 เมตร  
4. การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์และสรุป (Discussion and Conclusion) 
 บทความการพัฒนาระบบยืนยันบุคคลในการเข้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถสื่อสาร
ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเครอืข่ายไร้สายผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและดูสถิติการเข้าใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าผา่น
เว็บไซต์ ในด้านประสิทธิภาพพบว่าระยะห่างแท็กอาร์เอฟไอดีจากเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี คือ ไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
รวมถึงระยะที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในงานแบบบนเครือข่ายไร้สาย คือ ระยะไม่เกิน 40 เมตร ในที่โล่งแจ้ง และ
ระยะไม่เกิน 30 เมตร ในตัวอาคาร สามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจและจัดการพลังงานในการใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
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การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
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บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัยน้ีเป็นการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาหาคุณภาพและหาประสิทธิภาพเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 วิธีการด าเนินงาน คณะผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์แบบที่มีอยู่แล้ว 
เพ่ือน าข้อมูลไปท าการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ใหม่ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วน าแบบไป
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ คณะผู้วิจัยได้เชิญ
ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ใน
ด้านเคร่ืองจักรกล 3 ท่าน และกลุ่มเกษตรกร 2 ท่าน และท าการทดลองหาประสิทธิภาพของเคร่ืองผสมและอัดเม็ด
อาหารสัตว์ที่พัฒนาข้ึน จ านวน 5 คร้ัง แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผลที่ได้พบว่า การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านผลที่ได้จากเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ดี ด้านความเหมาะสมในการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุการสร้างเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านคู่มือการใช้งานของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนประสิทธิภาพของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ออกแบบและพัฒนาข้ึน               
มีประสิทธิภาพ 92.50 เปอร์เซ็นต์ 
ค าส าคัญ : เคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 The Research is design and development of Feed Mixer and Pellet Machine. It aims to 
design and build to find the quality and efficiency of the feed mixer and pellet machine.  
 Research methodology procedures was to study the details of existing feed mixer and 
pellet machine in order to collect information for designing and developing a feed mixer and 
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pellet machine. After that, the model was taken to the expert for finding the quality and 
efficiency of feed mixer and pellet machine. This developed machine’s quality and efficiency 
were evaluated by five experts which were divided to 3 machanical experts and 2 agriculturers. 
This machine was tested 5 times in order to collect information to analyze its quality and 
efficiency. 
 The Results showed that the design and development of feed mixer and pellet 
machine was in good level with an average score of 4.48. Considering each aspect of the 
developed machine, the results were as follow, The property of the machine was in good level 
with an average score of 4.45, the benefit of the machine was in good level with an average 
score of 4.40, the appropriateness of design and material selection and construction was in very 
good level with an average score of 4.57, and the manual of the feed mixer and pellet machine 
was in good level with the average score of 4.45. The efficiency of feed mixer and pellet machine 
was 92.50 percent. 
Keywords : feed mixer and pellet machine, quality, efficiency 
 
1. บทน า 
 ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นมาปริมาณอาหารสัตว์โลกมีผลผลิตเกินกว่า 1,000 ล้านตัน  โดยมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยที่ 2.5% ในแต่ละปีมีการเติบโตที่แข็งแรงและกระจายตัวมากข้ึน โดยล่าสุดจะเป็นการเก็บข้อมูล 144 ประเทศ 
โดยมีการเพ่ิมเติมประเทศใหม่ ๆ ลงไปอีก เช่น กัมพูชา สปป.ลาว ฟิจิ และซามัว  โดยการเติบโตจะมีปัจจัยจาก
ความต้องการการบริโภค เน้ือสัตว์ นม และไข่ กลุ่มอาหารสัตว์ที่มากข้ึนต่อเน่ืองของโลกจะเป็นอาหารไก่เน้ือจะโตสูง
ที่สุดที่ประมาณปีละ 3% [1]     
 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดคะเนปริมาณความต้องการใช้อาหารสัตว์ต่อปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550-
2560 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 12.9 ล้านตัน ใน ปี พ.ศ.2550 เป็น 19.6 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นอัตรา
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.7 ต่อปี เน่ืองจากปริมาณการส่งออกเน้ือไก่และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ชนิดอ่ืนๆ ยังคงมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ภายในประเทศยังคงเพ่ิมข้ึน และเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณความต้องการใช้อาหารสัตว์มีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึน [2]  
 การผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูปส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบท่ีผลิตได้ เองในประเทศเป็นส่วนผสม เช่น ร าข้าว    
ปลายข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันส าปะหลัง ปลาป่น กากถ่ัวเหลืองและอ่ืนๆ เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
นิยมอาหารอัดเม็ดมาให้สัตว์เลี้ยงบริโภค เน่ืองจากอาหาร ประเภทผง มักใช้วัตถุดิบหลายชนิดซึ่งมีลักษณะเป็นฝุ่น 
ผง เมื่อสัตว์เลี้ยงบริโภคจึงท าให้เกิดการระคายเคือง ส่งผลให้สัตว์กินอาหารได้น้อยลงและบริโภคน้ ามากข้ึนจึงท าให้
อัตราการเจริญเติบโตลดลง ในบางคร้ังสัตว์เลี้ยงท าอาหารตกลงกับพ้ืน อาจจะท าให้อาหารน้ันผสมคลุกเคล้าสูญ
หายไปกับฝุ่นที่พ้ืนและไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ วิธีการเหล่าน้ีสามารถแก้ไขด้วยวิธีการอัดเม็ด เกษตรกรหาก
ต้องการที่จะน าอาหารสัตว์อัดเม็ดมาเลี้ยงสัตว์มักจะเกิดปัญหาคือ เกษตรกรจะต้องซื้ออาหารสัตว์อัดเม็ดส าเร็จรูปที่
ราคาค่อนข้างสูง และปริมาณสารอาหารไม่ตรงตามท่ีสัตว์ต้องการ  
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 ดังน้ันเพ่ือช่วยลดปัญหาและลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสัตว์ของเกษตรกร คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
สร้างเคร่ืองบดอัดเม็ดอาหารสัตว์เพ่ือใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด ส าหรับอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 2.2 เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 2.3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 
3. วิธีการวิจัย  
 3.1 การออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์  
    จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ เพ่ือมาเป็น
แนวทางในการออกแบบเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ ซึ่งมีข้ันตอนดังในรูปที่ 1 [3] 
 

�                                     
                                                        

                                      

                                                         

                                                  

              
                              

                                                          

                                                     

              

       
                

       
             

        

 
 

รูปที่ 1 ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
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 จากรูปที่ 1 ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
    3.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นข้ันตอนแรกของการออกแบบและพัฒนาโดยการศึกษาวิธีการ
ผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์จากเคร่ืองเดิม ทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านเศรษฐศาสตร์รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุและ
กรรมการผลิต 
    3.1.2 สังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เป็นข้ันตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหน่ึงของการ
ออกแบบการสังเคราะห์คือการวิเคราะห์และท าให้อ านวยประโยชน์ที่สุดในข้ันตอนน้ีจะต้องสังเคราะห์ความคิดใหม่
กับความคิดเก่า เพ่ือให้ได้แบบเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่สามารถน าไปใช้ในการสร้างได้จริง 
    3.1.3 ออกแบบ ในข้ันตอนน้ีจ าเป็นต้องมีแบบแสดงเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์หรือระบบที่
มีความเกี่ยวข้อง เพ่ือหาความส าคัญของระบบทั้งหมดโดยการออกแบบซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น แบบ
ประกอบ และขนาดของช้ินส่วนต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงแบเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
  จากรูปที่ 2 แบบเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ เป็นแบบประกอบและแบบแยกช้ิน ท่ีจะน ามาใช้ใน
การสร้างเคร่ืองผสมและอัดเม็ดปุ๋ย [4] 
    3.1.4 สร้างเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ โดยการผลิตช้ินส่วนและจัดซื้อช้ินส่วนมาตรฐาน เช่น 
โครงเคร่ือง ช้ินส่วนส าหรับถังผสม ช้ินส่วนส าหรับยึดมอเตอร์และช้ินส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ช้ินส่วนมาตรฐาน ส าหรับ
ช้ินส่วนมาตรฐานสามรถจัดซื้อได้เลยตามร้านขายอะไหล่ เช่น แบร่ิง สกรู น็อต สายพาน พลูเล่ย์ เป็นต้น 
    3.1.5 ประกอบเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ เมื่อผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ และจัดซื้อช้ินส่วน
มาตรฐานครบหมดทุกช้ินแล้ว จึงน าเอาช้ินส่วนเหล่าน้ันมาประกอบเข้าด้วยกัน เป็นเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหาร
สัตว์ ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงข้ันตอนการประกอบช้ินส่วนต่างๆ เป็นเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 

    3.1.5 ทดลองเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์เพ่ือหาข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยการจับเวลาการป้อน 
1 คร้ังต่อ 4,000 กรัม หลังจากน้ันน าปุ๋ยที่ผ่านการผสมและอัดมาช่ังน้ าหนัก เพ่ือหาค่าเฉลี่ยต่อการป้อน ดังแสดงใน
รูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงข้ันตอนการทดลองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 

  3.1.6 การปรับปรุงแก้ไข เมื่อท าการทดลองเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ ท่ีได้ออกแบบและ
พัฒนาพบว่าก้อนเม็ดอาหารสัตว์ที่ผ่านการอัดไม่เป็นก่อนที่สมบูรณ์ เพราะการใส่อัตราส่วนไม่เหมาะสม โดยมี
ส่วนผสมร าหยาบ 2,000 กรัม  น้ าเปล่า 1,000 กรัม และข้าวปลาย 1,000 กรัม  คณะผู้วิจัยจึงได้ปรับอัตราส่วนให้มี
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ความเหมาะสม โดยการปรับเปลี่ยนอัตราส่วน ร าแก่ 1,200 กรัม ร าอ่อน  1,000 กรัม, กล้วย 900 กรัม, กากถ่ัว
เหลือง 900 กรัม, น้ า 0.5 ลิตร และน้ ามันพืช 0.2 ลิตร จึงท าให้การผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ออกมาเป็นก้อน
สมบูรณ์กว่าเดิม 
    3.1.7 ผลการทดลอง ถ้าหากผลการทดลองเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ พร้อมที่จะน าไปทดลองเก็บข้อมูลต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
  4.1 ผลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ อัตราส่วนผสม ร าแก่ 1,200 กรัม ร าอ่อน  
1,000 กรัม, กล้วย 900 กรัม, กากถ่ัวเหลือง 900 กรัม, น้ า 0.5 ลิตร และน้ ามันพืช 0.2 ลิตร 
 

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพด้านผลที่ได้จากเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

คร้ังที่ 
มวลที่ใส่ในถังผสม 

(กรัม) 

มวลหลังจากการอัด เวลาที่ใช้ในการอัด 
เคร่ืองเดิม 

(กรัม) 
เคร่ืองที่พัฒนา 

(กรัม) 
เคร่ืองเดิม 
(วินาที) 

เคร่ืองที่พัฒนา 
(วินาที) 

1 4,000 3,400 3,700 85 17 
2 4,000 3,300 3,800 77 22 
3 4,000 3,200 3,700 84 19 
4 4,000 3,400 3,700 87 23 
5 4,000 3,300 3,600 75 21 

เฉลี่ย 4,000 3,320 3,700 81.6 20.4 
 
 จากตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณและเวลาเฉลี่ยของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์เคร่ืองเดิม
และเคร่ืองที่ออกแบบพัฒนาข้ึน พบว่า มวลหลังจากการอัดของเคร่ืองอัดและผสมเม็ดอาหารสัตว์แบบเดิมมีปริมาณ
หลังการอัดเฉลี่ยเท่ากับ 3,320 กรัม คิดเป็น 83 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการอัดเฉลี่ยเท่ากับ  81.6 วินาที ส่วนเคร่ือง
ผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ออกแบบและพัฒนามีปริมาณหลังการอัดเฉลี่ยเท่ากับ 3,700 กรัม คิดเป็น 92.5 
เปอร์เซ็นต์เวลาท่ีใช้ในการอัดเฉลี่ยเท่ากับ 20.4 วินาที 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ออกแบบและพัฒนาข้ึน 
 

รายการประเมิน n 𝐗𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านคุณสมบัติเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์  
1. เป็นเคร่ืองผสมลัดเม็ดอาหารสัตว์ที่สร้างข้ึนมาใหม่ 5 4.00 0.70 ดี 
2. น าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ 5 4.60 0.54 ดีมาก 
3. เป็นเคร่ืองผสมลัดเม็ดอาหารสัตว์ที่สร้างข้ึนมาใหม่ 5 4.00 0.70 ดี 
4. น าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ 5 4.60 0.54 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ออกแบบและพัฒนาข้ึน 
 

รายการประเมิน n 𝐗𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านคุณสมบัติเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์  
5. สามารถน าไปใช้งานในการผสมอาหารสัตว์ได้ 5 4.60 0.54 ดีมาก 
6. เหมาะแก่การน าไปใช้ในกลุ่มเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์ 5 4.60 0.54 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.45 0.58 ดี 
ด้านผลที่ได้จากเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์  
1. สามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ 5 4.20 0.83 ดี 
2. มีความปลอดภัยในการท างาน 5 4.60 0.54 ดีมาก 
3. ช่วยประหยัดเวลาในการท างานและแรงงานคน 5 4.40 0.54 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.40 0.64 ดี 
ด้านความเหมาะสมในการออกแบบการเลือกใช้วัสดุและการสร้าง 
1. รูปทรงและลักษณะทางกายภาพของเคร่ืองผสมและอัดเม็ด
อาหารสัตว์มีความเหมาะสม 

5 4.40 0.54 ดี 

2. ขนาดของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์มีความเหมาะสม
ส าหรับน าไปใช้งาน 

5 4.40 0.54 ดี 

3. ออกแบบและเลือกวัสดุในการจัดสร้างเหมาะสม 5 4.40 0.54 ดี 
4. ท าความสะอาดและดูแลรักษาง่าย 5 4.60 0.54 ดีมาก 
5. มีความมั่นคงแข็งแรง 5 4.80 0.44 ดีมาก 
6. มีช่องสังเกตการท างานของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหาร
สัตว์ชัดเจน 

5 4.60 0.54 ดีมาก 

7. น าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อได้ 5 4.80 0.44 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.57 0.51 ดีมาก 

ด้านคู่มือการใช้งานของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสตัว์ 
1. อ่านและท าความเข้าใจง่าย 5 4.20 0.44 ดี 
2. ข้อมูลเก่ียวกับการใช้งานเหมาะสม 5 4.40 0.54 ดี 
3. ข้อมูลเก่ียวกับการบ ารุงรักษาเคร่ืองมีความเหมาะสม 5 4.40 0.54 ดี 
4. ภาพประกอบการใช้งานมีความเหมาะสม 5 4.80 0.44 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.45 0.49 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.55 ดี 
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 จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ออกแบบและพัฒนาข้ึนใน
แต่ละด้านสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
  ด้านคุณสมบัติเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.58 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของจุดประเมินทั้ง 4 จุด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่า 3.51 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า ไม่เกิน 1 
 ด้านผลที่ได้จากเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.64 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของจุดประเมินทั้ง 3 จุด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่า 3.51 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า ไม่เกิน 1 
 ด้านการออกแบบการเลือกใช้วัสดุและการสร้างเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเท่ากับ 0.51 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของจุดประเมินทั้ง 7 จุด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
สูงกว่า 4.51 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า ไม่เกิน 1 
 ด้านคู่มือการใช้งานของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่าเท่ากับ 0.49 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของจุดประเมินท้ัง 4 จุดประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่า 3.51 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า ไม่เกิน 1 
  
5. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ออกแบบและสร้างข้ึนอยู่ในระดับดี
เน่ืองจากคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลการสร้างเคร่ืองแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาออกแบบ ค านวณและสร้างข้ึนมา 
หลังจากที่ได้แบบเคร่ืองที่สมบูรณ์แล้วจึงท าการสร้างเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ เมื่อสร้างเคร่ืองเสร็จแล้ว
คณะผู้วิจัยได้น าไปทดลองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์เพ่ือหาข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้เกิดความมั่นใจว่าเคร่ือง
ผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ออกแบบและสร้างข้ึนสามารถน าไปใช้งานได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลท่ีประเมินด้วย
ผู้เช่ียวชาญยัง พบว่า มีความคงทน  แข็งแรง  มีการท างานท่ีง่ายกว่าการใช้แรงงานคน มีความปลอดภัยต่อการใช้
งาน สามารถอัดออกมาเป็นเม็ดอาหารสัตว์ได้ตามที่ก าหนดและเหมาะแก่การน าไปใช้งาน อย่างไรก็ตามในส่วนของ
ข้อจ ากัดของเคร่ืองผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ ได้ท าการพัฒนาข้ึนพบว่า มวลท่ีใช้ในการผสมอาหารสัตว์มี
อัตราส่วนที่สามารถน ามาใช้ได้ 92.5 เปอร์เซ็นต์ โดยคิดจากมวลผสมที่ 4,000 กรัม มีค่าเฉลี่ยของมวลหลังจากการ
อัด 3,700 กรัม 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีศึกษาและออกแบบเครื่องลดความชื้นอากาศสําหรับใชเขากับเครื่องทําแหงแบบพนฝอยรุน JCM 

SDE 10 MINILAB และศึกษาผลของเครื่องลดความชื้นที่มีตอคุณภาพของการทําแหงแบบพนฝอยนํ้าสมเขมขนโดย

ใชสารชวยทําแหงมอลโตเด็กซตริน อัตราสวนของแข็งในนํ้าสมเขมขนตอมอลโตเด็กซตริน 2 ระดับ ที่ 1:3 และ 

1:4.5 ที่อุณหภูมิลมรอนขาเขา 3 ระดับ (140, 160 และ 180 ซ) ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป ได

ผลการวิจัยดังน้ี 1) เครื่องลดความชื้นอากาศน้ีใชนํ้าเย็นเปนตัวแลกเปล่ียนเพื่อลดความชื้นในอากาศ มีพื้นที่หนาตัด

ของแผงคอยลเย็นไมต่ํากวา 0.012 ตร.ม และความเร็วอากาศขาเขาเครื่องลดความชื้นนอยกวา 2.5 เมตรตอวินาที 

2) อัตราสวนความชื้นที่เขาสูเครื่องทําแหงแบบพนฝอยแบบปกติมีคาเฉล่ีย 19.64 กรัม/กิโลกรัมอากาศแหง และ

อัตราสวนความชื้นที่เขาสูเครื่องทําแหงแบบพนฝอยที่ติดเครื่องลดความชื้นอากาศขาเขามีคาเฉล่ีย 11.02 กรัม/

กิโลกรัมอากาศแหง 3)  จากการทําแหงแบบพนฝอยนํ้าสมเขมขน พบวาเครื่องลดความชื้นมีผลตอการทําแหงแบบ

พนฝอยอยางมีนัยสําคัญ โดยเม่ือไมติดตั้งเครื่องลดความชื้น อัตราการทําแหงอยูระหวาง 24.49-26.25 กรัม/นาที 

และเม่ือติดตั้งเครื่องลดความชื้น ทําใหอัตราการทําแหงเพิ่มขึ้นเปน 42.50-43.64 กรัม/นาที และมีผลไดของ

ผลิตภัณฑเฉล่ียเพิ่มขึ้น จาก 37.85% เปน 51.37% 

 

Abstract 

 This research studied and designed an air dehumidifier for use with spray dryer model 

JCM SDE 10 MINILAB and studied the effect of dehumidifier on the quality of concentrated 

orange juice spray drying, by using Maltodextrin. The ration of concentrated orange juice solid 

contents to maltodextrin at 2 levels of 1: 3 and 1: 4.5 and drying temperature at 3 levels of  140, 

160 and 180C, design of full factorial experiments,  were investigated. The results of the 

research are as follows: 1) this air dehumidifier uses cold water as an exchange to reduce 

moisture in the air. There is a cross-sectional area of the evaporator panel not less than 0.012 
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square meters and inlet air velocity less than 2.5 meters per second. 2) The moisture content of 

inlet air that enters the normal spray dryer has an average of 19.64 g / kg air dry And the 

moisture content of inlet air that enters the spray dryer with a dehumidifier has an average of 

11.02 g / kg of dry air 3) from concentrated orange juice spray drying, It was found that the 

dehumidifier had significant effect on spray drying. When not installing the dehumidifier, drying 

rate is between 24.49-26.25 g / min and when installing a dehumidifier causing the drying rate to 

increase to 42.50-43.64 g / min and the average product yield increased from 37.85% to 51.37%. 

Keywords : Dehumidifier, Spray Drying, Orange Juice, Drying Enhancement 

 

1. บทนํา 

 กระบวนการทําแหงเปนที่นิยมในการถนอมอาหาร และแปรรูปอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยกําจัดนํ้า

ออกจากอาหาร เพื่อหยุดหรือชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย และการเปล่ียนแปลงทางเคมี [1] การแปรรูปนํ้า

ผลไมใหเปนผงเปนการลดปริมาตรหรือนํ้าหนัก ขนาดของบรรจุภัณฑที่เล็กลง การจัดการและขนสงไดงายขึ้น และ

เปนการเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาใหยาวนานขึ้น นอกจากน้ีลักษณะทางกายภาพที่เปนผงทําใหสามารถใชงาน

ไดงาย ซ่ึงโดยทั่วไปมักถูกใชในทางผลิตภัณฑอาหารและยา [2]    Goula และคณะ (2005) พบวา ในการอบแหง

แบบพนฝอย เม่ือมีการลดความชื้นของอากาศอบแหงจะทําใหประสิทธิภาพของการอบแหงน้ันดีกวาการอบแหง

แบบพนฝอยปกติ ในการลดปญหาของการเกาะติดผนังเครื่องอบแหง [3] คณะวิจัยของ Islam แสดงใหเห็นวาเม่ือ

ทําการอบแหงแบบพนฝอยที่อุณหภูมิสูงจะทําใหผลิตภัณฑที่ไดน้ันมีคาความชื้นที่ลดลง แตน้ันจะทําใหคุณคาทาง

อาหารบางอยางถูกทําลายไป เชน ปริมาณวิตามินซีในนํ้าผลไมผง มีคาลดลงเม่ือใชอุณหภูมิในการทําแหงที่สูงขึ้น [4]  

การใชอุณหภูมิในการทําแหงที่ต่ําจะชวยคงคุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑ และยังคงลักษณะทางกายภาพของ

ผลิตภณัฑไวได โดยตัวอยางผลิตภัณฑที่ใชในการทดลองน้ันคือนํ้าสมเขมขน โดยองคประกอบหลักของนํ้าสม เชน 

ฟรุกโตส กลูโคส และกรดซิตริกมีคา Tg ต่ํามากโดยมีคา 14, 31, และ16 ซ ตามลําดับ [2] และจากงานวิจัยพบวา

เพื่อแกปญหาความหนืดและปญหาการไหลของผง สามารถใชสารเสริมหรือสารตัวแทน (มอลโตเด็กซตริน, กัม, 

สตารช   หรือ เจลาติน) เปนสารตัวชวยได [5] ในงานวิจัยน้ีจึงเนนศึกษาเรื่องการลดความชื้นของอากาศขาเขาเพื่อ

เพิ่มคุณภาพการทําแหงแบบพนฝอย เพื่อใหเห็นถึงความสามารถในการแกปญหาดังกลาวของเครื่องลดความชื้นที่ตอ

เขารวมกับเครื่องทําแหงแบบพนฝอย 

2. วิธีการวิจัย 

 2.1 การทดลองเคร่ืองลดความช้ืนอากาศ 

  เน่ืองจากเครื่องลดความชื้นน้ีเปนการออกแบบเพื่อใชรวมกับเครื่องทําแหงแบบพนฝอยโดยเปนการลด

ความชื้นของอากาศขาเขาที่ใชในการทําแหง จึงไดมีการวัดปริมาณลมที่ใชสําหรับการทําแหงของเครื่องทําแหงแบบ

พนฝอย การเลือกขนาดของคอยลเย็นเพื่อใหสามารถทําการลดความชื้นไดโดยความเร็วของลมที่ผานหนาคอยลเย็น

น้ันตองมีความเร็วต่ํากวา 2.5 เมตรตอวินาที เพื่อหลีกเล่ียงการที่นํ้าควบแนนหลุดออกจากคอยลไปกับลม [6] โดย

ความเร็วของลมที่ผานคอยลน้ันไดมาจากการวัดคาลมขาออกของเครื่องทําแหงแบบพนฝอย ไดความเร็วลมเฉล่ียอยู

ที่ 10 เมตรตอวินาที สวนทอลมขาออกจากเครื่องทําแหงแบบพนฝอยมีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 5.93 

เซนติเมตร โดยอัตราการไหลคือปริมาณของไหลผานพื้นที่หนาตัดใดๆ มีคาเทากับ 108 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง จาก
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ขอกําหนดในการออกแบบสําหรับคอยลเย็นในการลดความชื้นน้ันทําใหตองทําการเลือกคอยลเย็นที่มีพื้นที่หนาตัด

มากกวา 0.012 ตารางเมตร 

V1, T1, %RH1

Tamb, %RHamb

V2

T3 T4, Water Flow4

T2, %RH2

 
รูปท่ี 1  รูปแบบชุดทดลองเครื่องลดความชื้น  

 

  การทดลองการติดตั้งเครื่องลดความชื้นเขากับเครื่องทําแหงแบบพนฝอย โดยใชคอยลเย็นซ่ึงมีนํ้าเย็นเปน

สารทําความเย็นเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความรอนกับอากาศทําใหเกิดการควบแนนที่คอยลเย็น โดยที่เครื่องทํา

แหงแบบพนฝอยจะมีการดูดอากาศผานคอยลเย็น การทดลองจะทําการวัดคาตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดย Tamb, 

%RHamb, T1, %RH1, v1, T2, %RH2, v2 คือคาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วลม ที่สภาวะบรรยากาศ กอน

เขาคอยลเย็น และหลังออกจากคอยลเย็น ตามลําดับ T3, T4 เปนคาอุณหภูมิของนํ้าเย็น กอนเขาคอยลเย็น และหลัง

ออกจากคอยลเย็น ในการทดลองน้ีจะใชเวลาทั้งส้ิน 60 นาที และทําการเก็บขอมูลทุกๆ 10 นาที ทําการวิเคราะห

ผลที่ไดจากการทดลอง โดยวิเคราะหคุณสมบัติตางๆของอากาศ และประสิทธิภาพทางความเย็นของเครื่องลด

ความชื้น 

 2.2 การศึกษาผลของเคร่ืองลดความช้ืนท่ีมีตอคุณภาพของการทําแหงแบบพนฝอยนํ้าสมเขมขน 

      เพื่อศึกษาผลของการใชเครื่องลดความชื้นรวมกับการทําแหงแบบพนฝอย การออกแบบการทดลองแบบ

แฟคทอเรียลเต็มรูป สําหรับการศึกษา 3 ปจจัย (ความชื้นของอากาศขาเขาเครื่อง, อุณหภูมิการทําแหง และปริมาณ

การใชมอลโตเด็กซตริน) โดยความชื้นอากาศขาเขาเครื่องทําแหงที่ 2 ระดับ คือ ติดตั้งเครื่องลดความชื้นกับไมติดตั้ง

เครื่องลดความชื้นอากาศขาเขาเครื่องทําแหง อุณหภูมิอากาศทําแหงขาเขา 3 ระดับ คือ 140, 160 และ 180 ซ 

และอัตราสวนของของแข็งในนํ้าสมเขมขนตอมอลโตเดกซตริน 2 ระดับคือ 1:3 และ 1:4.5 โดยนํ้าหนัก โดยนํานํ้าสม

เขมขน 65.3 องศาบริกซ ผสมกับมอลโตเดกซตริน (DE10) ในอัตราสวนดังกลาวจนมีความเขมขน 40 องศาบริกซ 

เครื่องทําแหงแบบพนฝอย (JCM MINILAB SPRAY DRYER SDE 10 MINILAB) ตั้งคาสถานะเครื่องดังน้ี ความดัน

หัวฉีดแบบของไหลสองกระแส 0.1 เมกะปาสคาล อัตราการปอนของสารละลาย 13.11 มิลลิลิตรตอนาที อัตราการ

ไหลของอากาศ 108 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง อุณหภูมิลมทําแหงขาเขา 140, 160 และ 180 ซ อุณหภูมิปอน

สารละลาย 50 ซ สําหรับการทดลองทําแหงแบบพนฝอยกรณีติดและไมติดเครื่องลดความชื้นน้ันจะทําการวัดคา

ตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการวัดนําไปวิเคราะหอัตราการทําแหงของเครื่องทําแหงแบบพนฝอย และ

เก็บผลิตภัณฑผงที่ไดนําไปวิเคราะหสมบัติทางกายภาพตอไป 

 2.3 การวิเคราะหการทําแหงแบบพนฝอย  

  2.3.1 อัตราการทําแหง [7] 

   อัตราการทําแหง =  �̇��(𝜔� − 𝜔�)     (1) 

เม่ือ มีหนวยคือกรัมนํ้าระเหยตอนาที 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี74



 
การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม คร้ังที่ 5 (NCITE2019) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี

 

 
 

 �̇��  =   อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่เขาเครื่องทําแหง  

𝜔�    =    อัตราสวนความชื้นที่เขาเครื่องทําแหง 

𝜔�    =   อัตราสวนความชื้นที่ออกจากเครื่องทําแหง 

 

Cooling Coil

Cooling Water

Spray Dryer

Cooling water cycle

Tamb / RHamb

Air cycle

Tin / RHin Tout / RHout

 
รูปท่ี 2 หลักการทํางานของเครื่องลดความชื้นอากาศตอรวมกับเครื่องทําแหงแบบพนฝอย 

 

      2.3.2 รอยละผลผลิต  

          รอยละผลผลิตที่ได คือ อัตราสวนปริมาณของแข็งทั้งหมดในผลิตภัณฑแหงตอปริมาณของแข็ง

ทั้งหมดในวัตถุดิบที่ปอน หาไดโดยชั่งนํ้าหนักของผลิตภัณฑสุดทายที่ไดและปริมาณของแข็งในวัตถุดิบเริ่มตน และ

นํามาคํานวณรอยละผลผลิตที่ไดจากสมการ 

   รอยละผลผลิตที่ได = ปริมาณของแข็งในผลิตภัณฑแหงท่ีได

ปริมาณของแข็งท้ังหมดในวัตถุดิบเริม่ตน 
×100   (2) 

      2.3.3 ปริมาณความช้ืน [8] 

        ชั่งนํ้าหนักที่แนนอนของตัวอยาง 3 กรัม ดวยเครื่องชั่ง 4 ตําแหนง ใสลงในถวยอลูมิเนียมที่ทราบนํ้าหนัก

แนนอน แลวนําเขาไปอบในตูอบลมรอนสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 70  ซ เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําตัวอยางออกมาพักให

เย็นในโถดูดความชื้น จากน้ันชั่งนํ้าหนักหลังอบ แลวคํานวณหาปริมาณความชื้น    

      2.3.4 คาวอเตอรแอคติวิต้ี 

        วัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ ยี่หอ AQUA LAB รุน MODEL SERIES 3TE ที่อุณหภูมิ 25 ซ โดยนําตัวอยางใสลง

ในตลับพลาสติกประมาณ 1/3 ของตลับหรือไมเกินครึ่งหน่ึง ทําการวัด 3 ซํ้า แลวนํามาหาคาเฉล่ีย 

 2.4 การวิเคราะหทางสถิติ 

 การวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (ANOVA) ดวยซอฟตแวร Minitab 16 โดย การทดลองการทําแหงแบบ

พนฝอยและการวิเคราะหเปนการทําซํ้า 2 ครั้ง แสดงในรูปคาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 3.1 ผลการทดลองเคร่ืองลดความช้ืนเบื้องตน 

  3.1.1 ผลการทดลองอุณหภูมิท่ีตําแหนงตางๆ 

  ทําการวัดอุณหภูมิตําแหนงตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยทําการวัดอุณหภูมิเพื่อหาความสามารถในการทํา

ความเย็นของเครองลดความชื้น โดยผลที่ไดแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิขาออกจากเครื่องลดความชื้นน้ันจะลดลงจน
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ใกลเคียงกับอุณหภูมิของนํ้าเย็นขาออกจากระบบ สังเกตไดวาเครื่องลดความชื้นน้ันมีอุณหภูมิขาออกคงที่เม่ือเวลา

ผานไป โดยอุณหภูมิอากาศขาเขาเครื่องลดความชื้นอยูที่ 30.90±0.22 ซ อุณหภูมิขาออกจากเครื่องลดความชื้นอยู

ที่ 18.45± 0.21 ซ อุณหภูมิของนํ้าเย็นขาเขาอยูที่ 7.02± 0.15 ซ และอุณหภูมิของนํ้าเย็นขาออกอยูที่ 15.81± 

0.48 ซ ผลที่ไดแสดงวาความสามารถในการลดอุณหภูมิของเครื่องลดความชื้นน้ีมีคาที่คงที่สามารถนําไปใชกับ

เครื่องทําแหงแบบพนฝอยซ่ึงมีระยะเวลาในการทําแหงที่นานได ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปท่ี 3 อุณหภูมิอากาศที่ตําแหนงตาง ๆ ของเครื่องลดความชื้นที่เวลาตาง ๆ 

 

  คาที่ไดจากการทดลองน้ันเม่ือนํามาคํานวณพบวา เครื่องลดความชื้นน้ันสามารถลดปริมาณนํ้าในอากาศ 

(อัตราสวนความชื้น) ไดจากประมาณ 19.64 กรัมตอกิโลกรัมอากาศแหง ลงมาจนถึงประมาณ 11.02 กรัมตอ

กิโลกรัมอากาศแหง คิดเปน 43.89% ของความชื้นเริ่มตน โดยความสามารถทางความเย็นของเครื่องลดความชื้นมี

คาเทากับ 1.19 กิโลวัตต 

  3.1.2 ผลของเคร่ืองลดความช้ืนตออัตราการทําแหงแบบพนฝอย 

 คาคุณสมบัติตางๆของอากาศที่ผานเครื่องลดความชื้น นํามาทําการวิเคราะหโดยใชแผนภูมิไซโครเมตริกเพื่อให

ทราบถึงความสามารถในการทําแหงของเครื่องทําแหงแบบพนฝอย พบวาเม่ือติดตั้งเครื่องลดความชื้นเขากับเครื่อง

ทําแหงแบบพนฝอย ทําใหอัตราการทําแหงมีคาที่สูงขึ้น โดยเม่ือติดเครื่องลดความชื้นจะมีอัตราการทําแหงเทากับ 

42.50 , 42.79 และ 43.64 กรัมตอนาท ีที่อุณหภูมิ 140, 160 และ 180 ซ ตามลําดับ ในขณะที่การทําแหงเม่ือไม

ติดเครื่องลดความชื้นจะมีคาเทากับ 25.98, 24.49 และ 26.25 กรัมตอนาที ที่อุณหภูมิ 140, 160 และ 180 ซ 

ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมื�อทําการติดตั �งเครื�องลดความชื �นอากาศขาเข้าเครื�องทําแห้งแบบ

พ่นฝอยจะทําให้อตัราการทําแห้งของเครื�องทําแห้งแบบพ่นฝอยนั �นมีค่าที�สงูขึ �น 163.59-174.72% 

3.2 ผลของเคร่ืองลดความช้ืนท่ีมีตอคุณภาพของการทําแหงแบบพนฝอยนํ้าสมเขมขน 

  จากการทําแหงแบบพนฝอยนํ้าสมเขมขน เม่ือทําการทดลองครบทุกสภาวะ ผลิตภัณฑที่ไดนํามาวิเคราะห
คุณสมบัติตางๆ ประกอบดวย รอยละผลผลิตที่ได ความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี ้ไดผลการทดลองดงัน้ี 
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รูปท่ี 4 ผลของการติดเครื่องลดความชื้นตออัตราการทําแหงที่อุณหภูมิตางๆ 

  

  3.2.1 ผลตอรอยละผลผลิตท่ีได 

  ผลผลิตรอยละผลิตภัณฑนํ้าสมเขมขนผงที่ไดจากการวิเคราะห พบวาการทําแหงแบบพนฝอยมีคาอยู

ในชวงรอยละ 24.95-49.61 และการทําแหงแบบพนฝอยรวมกับเครื่องลดความชื้นมีคาอยูในชวงรอยละ 37.79-

63.98 ดังที่แสดงในตารางที่ 1 ซ่ึงการทําแหงแบบพนฝอยรวมกับเครื่องลดความชื้น แสดงใหเห็นวาผลผลิตรอยละ

ผลิตภัณฑนํ้าสมเขมขนผงมีคาสูงกวา จากการวิเคราะหทางสถิติพบวา การติดเครื่องลดความชื้นและอุณหภูมิลมรอน

ขาเขามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ตอรอยละผลผลิตที่ได (p<0.05) และมีผลไดของผลิตภัณฑเฉล่ียเพิ่มขึ้น จาก 

37.85% เปน 51.37% เม่ือมีการใชเครื่องลดความชื้นอากาศขาเขารวมกับเครื่องทําแหงแบบพนฝอย (รูปที่ 5) การ

ใชเครื่องลดความชื้นสงผลใหมีปริมาณรอยละผลผลิตที่ไดมากขึ้น เน่ืองดวยอากาศที่มีความชื้นนอยกวา ชวยใหอัตรา

การทําแหงเพิ่มมากขึ้นเปนการปรับปรุงกระบวนการทําใหแหงโดยลดปญหาการเกาะติดของผลิตภัณฑ นอกจากน้ี

เม่ืออุณหภูมิการทําแหงที่สูงขึ้นจะใหคาผลผลิตรอยละที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Goula และคณะ [9] 

ซ่ึงศึกษาผลของทั้งความชื้นอากาศ ปริมาณมอลโตเด็กซตริน และคา DE ของมอลโตเด็กซตรินที่มีตอการสะสมของ

นํ้าสมผงในหองทําแหงแบบพนฝอย 

  

   
   

รูปท่ี 5 ผลของการลดความชื้นอากาศขาเขาตอรอยละผลผลิตที่ได 

  3.2.2 ผลตอความช้ืนของผลิตภัณฑ 

  ความชื้นของผลิตภัณฑนํ้าสมเขมขนผงที่ไดจากการวิเคราะห พบวาการทําแหงแบบพนฝอยมีคาปริมาณ

ความชื้นอยูในชวงรอยละ 0.85-2.93 และการทําแหงแบบพนฝอยรวมกับเครื่องลดความชื้นมีคาความชื้นอยูในชวง
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รอยละ 0.55-2.83 (ตารางที่ 1) โดยความชื้นของนํ้าสมเขมขนผงที่ใชการทําแหงแบบพนฝอยรวมกับเครื่องลด

ความชื้นมีคาต่ํากวา ซ่ึงปริมาณความชื้นมีแนวโนมลดลงเม่ืออุณหภูมิในการทําแหงสูงขึ้น เน่ืองดวยอุณหภูมิที่สูงขึ้น

เปนการเพิ่มอัตราการระเหยที่สูงขึ้น ในการวิเคราะหสถิติพบวา ปริมาณอัตราสวนของนํ้าสมเขมขน อุณหภูมิลมรอน

ขาเขาและการติดเครื่องลดความชื้นสงผลตอความชื้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ความชื้นของผลิตภัณฑจากทุก

สภาวะการทดลองมีคาต่ํากวา 5% ถือวาเปนคาที่ยอมรับไดสําหรับความชื้นของผลิตภัณฑผง [10] 

  3.2.3 ผลตอคาวอเตอรแอคติวิต้ีของผลิตภัณฑ 

  คาวอเตอรแอคติวิตี้ของผลิตภัณฑนํ้าสมเขมขนผงที่ไดจากการวิเคราะห อยูในชวง 0.282-0.402 และการ

ทําแหงแบบพนฝอยรวมกับเครื่องลดความชื้นมีคาวอเตอรแอคติวิตี้อยูในชวง 0.281-0.395 ดังที่แสดงในตารางที่ 1 

จากการวิเคราะหทางสถิติพบวา ปริมาณอัตราสวนของนํ้าสมเขมขน อุณหภูมิลมรอนขาเขาและการติดเครื่องลด

ความชื้นสงผลตอคาวอเตอรแอคติวิตี้อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซ่ึงคาวอเตอรแอคติวิตี้ของผลิตภัณฑนํ้าสมเขมขน

ผงที่ไดจากทุกสภาวะมีคาอยูในชวง 0.2-0.6 ซ่ึงถือวามีความปลอดภัยตออายุการเก็บรักษาทั้งในดานจุลินทรียและ

การเกิดออกซิเดชั่น [11] 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติของนํ้าสมเขมขนผงที่สภาวะตาง ๆ 

การติดตั้งเครื่อง

ลดความชื้น 

อัตราสวนของ

ของแข็งในนํ้าสม

เขมขนตอมอลโต

เดกซตริน 

อุณหภูมิลม

รอนขาเขา 

(°C) 

รอยละผลผลิต   

ที่ได 

ปริมาณความชื้น 

(%wb) 
วอเตอรแอคติวิตี้ 

 1:3 140 37.79±0.91cde 1.59±0.21abc 0.370±0.01ab 

  160 62.28±4.88ab 0.81±0.40c 0.327±0.00bc 

ติดตั้ง  180 50.32±3.63bc 0.55±0.20c 0.314±0.01bc 

 1:4.5 140 46.63±3.34c 2.83±0.04a 0.395±0.00a 

  160 47.19±4.47c 1.78±0.97abc 0.316±0.01bc 

  180 63.98±1.83a 0.98±0.19bc 0.281±0.01c 

 1:3 140 24.95±2.41e 1.89±0.28abc 0.392±0.02a 

  160 45.15±0.43c 1.43±0.50abc 0.332±0.02bc 

ไมติดตั้ง  180 43.59±1.28c 0.85±0.52c 0.329±0.00bc 

 1:4.5 140 25.17±3.36de 2.93±0.29a 0.402±0.00a 

  160 38.61±3.63cd 2.62±0.56ab 0.392±0.01a 

  180 49.61±5.84bc 1.46±0.36abc 0.282±0.04c 

หมายเหตุ : คาในแถวแนวตั้งเดียวกันที่มีอักษรตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) 

 

4. สรุป 

 เครื่องลดความชื้นที่ศึกษา เปนการออกแบบเพื่อใชรวมกับเครื่องทําแหงแบบพนฝอยโดยเปนการลดความชื้นของ

อากาศขาเขาที่ใชในการทําแหง ใชคอยลเย็นที่มีพื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 0.012 ตร.ม และใชความเร็วอากาศขาเขา
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นอยกวา 2.5 เมตรตอวินาที ใชนํ้าเย็นเปนสารทําแลกเปล่ียนความรอนกับอากาศ เครื่องลดความชื้นน้ีสามารถลด

ปริมาณนํ้าในอากาศ (อัตราสวนความชื้น) ไดถึง 43.89% ความสามารถทางความเย็นของเครื่องลดความชื้นมีคา

เทากับ 1.19 กิโลวัตต จากการศึกษาการทําแหงนํ้าสมเขมขนโดยมีมอลโตเด็กซตรินเปนสารชวยทําแหง ในชวง

อุณหภูมิอากาศขาเขา 140 -180 ซ พบวาเม่ือทําการติดตั้งเครื่องลดความชื้นอากาศขาเขาเครื่องทําแหงแบบพน

ฝอย จะทําใหอัตราการทําแหงของเครื่องทําแหงแบบพนฝอยน้ันมีคาที่สูงขึ้น 163.59-174.72% สามารถทําแหงได

ผลิตภัณฑที่มีความชื้นนอยกวา 3% และมีผลไดของผลิตภัณฑเฉล่ียเพิ่มขึ้น จาก 37.85% เปน 51.37% ซ่ึงเปนการ

เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑนํ้าสมผงจากการทําแหงแบบพนฝอย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตกระถางตนกระบองเพชร โดยศึกษาสภาพ

ปญหาของกระบวนการผลิตดวยเคร่ืองมือแผนตรวจสอบ (Check Sheet) พบปญหา คือ มีของเสียเกิดขึ้นจําแนก

ประเภทไดดังนี้ 1) กระถางแตก 2) รอยราว 3) ไมไดขนาด 4) สีไมสมํ่าเสมอ ซ่ึงของเสียประเภทกระถางแตกคิดเปน

รอยละ 77.90 ของจํานวนของเสียท้ังหมด ซ่ึงเปนของเสียท่ีเกิดข้ึนจํานวนมากในกระบวนการผลิต สงผลกระทบ 

ตอปญหาดานคุณภาพ มีผลใหสงสินคาไมครบตามจํานวนท่ีลูกคาสั่งซ้ือ จากนั้นวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาโดยใช

แผนภาพ ทําไม-ทําไม ในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้นพรอมออกแบบแนวทางการแกไขปญหา ซ่ึง

สาเหตุหลักท่ีมีผลกระทบตอปญหาของเสียประเภทกระถางแตก คือ 1) การตากไมแหง 2) การจัดเรียงในเตาไมเปน

ระเบียบ 3) การขนยายผลิตภัณฑ จากนั้นไดดําเนินการปรับปรุงดังนี้ 1) การปรับปรุงพ้ืนท่ีตากใหสามารถรับแสงได

เพ่ิมข้ึน 2) การจัดเรียงกระถางตนกระบองเพชรในเตาและเผา 3) การจัดทําอุปกรณสําหรับขนยายผลิตภัณฑ  

ผลการปรับปรุงคือ ของเสียประเภทกระถางแตกลดลงจากรอยละ 16.91 เปนรอยละ 0.88 ของจํานวนท่ีผลิต

ท้ังหมด ซ่ึงของเสียลดลงคิดเปนรอยละ 16.03 สงผลใหกระบวนการผลิตกระถางตนกระบองเพชรมีของเสียรวม 

ทุกประเภทลดลงจากรอยละ 21.61 เปนรอยละ 1.15 ของจํานวนที่ผลิตท้ังหมด ซ่ึงของเสียแตละประเภทลดลง 

รอยละ 20.46 

คําสําคัญ : ของเสีย กระบวนการผลิต กระถางตนกระบองเพชร 

 

Abstract 

 The purpose of the research was to reduce the defective in the production process of 

cactus pots. The problems were studied by using check sheet. There were problems found:  

1) broken pots, 2) cracks in pots, 3) pot sizes out of spec, and 4) uneven paint color.  

The percentage of broken pots is 77.90%. This showed the large amount of the defective in the 
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production process. Causes of the problem was analyzed using why - why analysis diagram.  

The causes of the problems were 1) drying, 2) unorganized pots in the kiln, and 3) transportation. 

From the problems mentioned above, they were solved by 1) improving the area for drying the 

pots, 2) organizing the pots in the kiln, and 3) improving the equipment for transportation.  

The result revealed a 15.65% reduction in the broken pots in the production process (from 

16.91% to 0.88%). That showed a 20.46% reduction of the defective in all production process 

(from 21.61% to 1.15%).   

Keywords : Defect, Production Process, Cactus Pots 

 

1. บทนํา 

 สถานประกอบการกรณีศึกษา รานสมหมายดินทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผลิตเครื่องปนดินเผา ไดแก กระถาง

ตนกระบองเพชร โองใสน้ําหวาน กระถางตนไมขนาดกลาง แกวใสน้ําหวาน จากการศึกษาขอมูลยอดส่ังซ้ือ

ผลิตภัณฑต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีสัดสวนยอดการสั่งซ้ือผลิตภัณฑดังนี้     

กระถางตนกระบองเพชรคิดเปนรอยละ 49.00 โองใสน้ําหวานคิดเปนรอยละ 24.67 กระถางตนไมขนาดกลาง  

คิดเปนรอยละ 14.67 และแกวใสน้ําหวานคิดเปนรอยละ 11.67 ตามลําดับ ซ่ึงยอดสั่งซ้ือกระถางตนกระบองเพชร 

มีจํานวนมากท่ีสุด ท้ังนี้ดวยการปลูกตนกระบองเพชรเปนธุรกิจท่ีสรางรายได ขายดีมากในชวงเทศกาลตาง ๆ  

เชน วันปใหม วันวาเลนไทน นิยมนํามาเปนของขวัญ ดวยความเชื่อท่ีวาการมอบตนกระบองเพชรใหเปนของขวัญ  

มีความหมายวาขอใหผูรับมีอายุยืน ซ่ึงธุรกิจการปลูกตนกระบองเพชรกําลังเติบโตในปจจุบัน [1] จึงสงผลใหยอด

สั่งซ้ือกระถางตนกระบองเพชรมีจํานวนมาก ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลยอดสั่งซ้ือเปรียบเทียบกับยอดผลิตไดจริง  

พบปญหา คือ สถานประกอบการกรณีศึกษา ไมสามารถสงมอบสินคาไดครบตามจํานวนยอดสั่งซ้ือ เนื่องจากมีของ

เสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จากการศึกษาขอมูลยอนหลัง 8 เดือน มียอดสั่งซ้ือสินคาทุกประเภท 30,000 ชิ้น 

ผลิตสินคาไดจริง 27,441 ชิ้น แสดงขอมูลยอดสั่งซ้ือ รอยละของการสั่งซ้ือ ยอดผลิตไดจริง รอยละของการสงมอบ

สินคา จํานวนของเสีย รอยละของเสียในสินคาแตละประเภท ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลยอดสั่งซ้ือ การผลิต จํานวนของเสียในสินคาแตละประเภท 

เดือน 

มกราคม 60 ถึง สิงหาคม 60 

สินคาแตละประเภท 

รวม กระถางตน

กระบอง 

เพชร 

โองใส 

น้ําหวาน 

กระถาง

ตนไมขนาด

กลาง 

แกวใส

น้ําหวาน 

ยอดส่ังซื้อ (ชิ้น) 14,700 7,400 4,400 3,500 30,000 

รอยละของการส่ังซื้อ 49.00 24.67 14.67 11.67 100.00 

ยอดผลิตไดจริง (ชิ้น) 13,128 6,807 4,199 3,307 27,441 

รอยละของการสงมอบ 89.31 91.99 95.43 94.49   

ของเสีย (ชิ้น) 1,572 593 201 193 2,559 

รอยละของเสีย 61.43 23.17 7.85 7.54   
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 จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบยอดสั่งซ้ือและการผลิตไดจริง ซ่ึงจากขอมูลพบวากระถางตนกระบองเพชร 

มีสัดสวนการผลิตสินคาสงมอบไดไมครบตามจํานวนยอดสั่งซ้ือมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 89.31 ของจํานวนยอดสั่งซ้ือ 

ซ่ึงการผลิตสินคาไดไมครบตามจํานวนยอดสั่งซ้ือ เนื่องจากมีของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต จํานวน 1,572 ชิ้น  

คิดเปนรอยละ 61.43 ของยอดสั่งซ้ือ คาเสียโอกาสในการขายคิดเปนเงิน 4,716 บาท (1,572 ชิ้น x 3 บาท/ชิ้น) 

จากการศึกษาขอมูลพบปญหา คือ การผลิตมีของเสียดานคุณภาพทําใหไมสามารถผลิตไดตามจํานวนยอดสั่งซ้ือ  

ทําใหเสียโอกาสในการขาย ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกผลิตภัณฑกระถางตนกระบองเพชรเพ่ือทําการศึกษาหาแนวทาง

ปรับปรุง 

1.1. วัตถุประสงคของการศึกษา 

  เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตกระถางตนกระบองเพชรของสถานประกอบการกรณีศึกษา ราน

สมหมายดินทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 1.2   ทบทวนวรรณกรรม 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ มีผูทําการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิต ศตพล จิตธรรม 

และวรพจน เสรีรัฐ (2560) ไดนําหลักการใชใบตรวจสอบบันทึกขอมูลการผลิตเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลของเสีย 

การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้น [2] คลอเคลีย วจนะวิชากร ปานจิต ศรีสวัสด์ิ วรัญู ทิพยโพธ์ิ (2559) 

ไดนําหลักการวิธีการจัดเรียงชิ้นงานเขาเตาเผาเปนแนวทางปรับปรุง [3] ชนิดา วัฒนโชติวงษ อมรวรรณ รังกูล และ 

วิเชียร วรพุทธพร (2558) ไดนําหลักการใชเคร่ืองมือสําหรับควบคุมคุณภาพในการศึกษา ไดแก ใบบันทึกขอมูลและ

รายการตรวจสอบ การระดมสมอง [4] ภีม พรประเสริฐ และคณิศร ภูนิคม (2556) ไดนําหลักการวิเคราะหหา

สาเหตุของปญหาโดยใชแผนภาพ ทําไม-ทําไม และ หลักการ ECRS มาประยุกตใชในงานวิจัย [5]  

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 การสํารวจสภาพปญหาในกระบวนการผลิต 

จากการศึกษากระบวนการผลิตกระถางตนกระบองเพชรของสถานประกอบการกรณีศึกษา ประกอบดวย

ขั้นตอนหรือกิจกรรมการผลิต จํานวน 9 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมการเตรียมดิน  (2) กิจกรรมการหมักดิน  

(3) กิจกรรมการบดดิน (4) กิจกรรมการชั่งน้ําหนักและตัดเปนแทง (5) กิจกรรมการข้ึนรูปชิ้นงาน (6) กิจกรรมการ

ตากใหแหง (7) กิจกรรมการจัดเรียงชิ้นงานในเตาและเผา (8) กิจกรรมการคัดแยกชิ้นงานท่ีเสียออก (9) กิจกรรม

การเก็บรอจําหนาย พบวาการผลิตมีของเสียเกิดข้ึนทําใหไมสามารถสงสินคาไดครบตามจํานวนท่ีลูกคาสั่ง ดังนั้น

ผูวิจัยจึงไดสํารวจสภาพปญหาโดยใชเครื่องมือแผนตรวจสอบเพื่อสํารวจของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

ท่ีกิจกรรมการคัดแยกชิ้นงานท่ีเสียออก เพ่ือศึกษาถึงประเภทของเสียที่เกิดขึ้น ซ่ึงตรวจสอบที่กิจกรรมการคัดแยก

ชิ้นงานท่ีเสียออก ทําการผลิตท้ังหมด 10 รอบ จํานวน 11,350 ชิ้น  รวมของเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด จํานวน 2,174 ชิ้น 

จากนั้นทําการศึกษาดวยแผนภาพพาเรโต เพ่ือจําแนกประเภทของเสีย แสดงดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 แผนภาพพาเรโตตามประเภทของเสีย 

 

 จากรูปท่ี 1 พบวา ประเภทของเสียกระถางแตก มีจํานวน 1,694 ชิ้น คิดเปนรอยละ 77.9 เปนของเสีย 

ท่ีเกิดขึ้นจํานวนมากในกระบวนการผลิตกระถางตนกระบองเพชร สงผลกระทบตอปญหาดานคุณภาพทําใหสงสินคา

ไดไมครบตามจํานวนท่ีลูกคาสั่ง ดังนั้นพิจารณาความสําคัญตามลําดับกอนหลังของปญหาคือ ของเสียกระถางแตก 

มีความสําคัญเหมาะสมตอการเลือกเปนอันดับแรกเพ่ือวิเคราะหถึงสาเหตุรากเหงาท่ีกระทบตอของเสียท่ีเกิดข้ึน  

ในกระบวนการผลิตกระถางตนกระบองเพชร แสดงภาพของเสียประเภทกระถางแตก ดังรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ของเสียประเภทกระถางแตก 

 

 

2.2 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

ผูวิจัยจึงวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของเสียกระถางแตกรวมกับสถานประกอบการกรณีศึกษา โดยใช

เครื่องมือ Why-Why Analysis  ดังรูปที่ 3 
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Problem

กระถางแตก

การตากไมแหง

การจัดเรียงในเตา
ไมเปนระเบียบ

การขนยาย
ผลิตภัณฑ

ไมมีแสงแดดสองถึง

ช้ันวางดานบนบังแสง
ชั้นวางดานลาง

การวางเบียดทับซอนกัน

เก็บผลิตภัณฑใสตะกรา
ขนยายครั้งละมาก ๆ

หลังคาทึบ

เรียงกระถางปดก้ัน

แสงแดด

การจัดเรียงมีพื้นท่ี 3 

ช้ัน เปนแนวต้ังตรง

ผลิตภัณฑมีหลายชนิด

สะดวกขนยายไดเยอะ
ไมตองเดินหลายรอบ

Why 1 Why 2 Why 3 Why 4

พื้นท่ีตากมีจํากัด

 
  

รูปที่ 3 Why-Why Analysis แสดงสาเหตุท่ีทําใหเกิดของเสียประเภทกระถางแตก 

 

    จากรูปท่ี 3 วิเคราะหสาเหตุของปญหาของเสียประเภทกระถางแตก พบวา มี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม

การตากใหแหง กิจกรรมการจัดเรียงชิ้นงานในเตาและเผา และกิจกรรมการคัดแยกชิ้นงานท่ีเสียออก ท่ีสงผลกระทบ

ตอการเกิดของเสียประเภทกระถางแตกโดยสรุปสาเหตุของแตละกิจกรรมดังนี้ 

  2.2.1 กิจกรรมการตากใหแหง ปจจุบันการตากกระถางตนกระบองเพชรไมแหง เนื่องจากพื้นท่ีรับแสงนอย 

บริเวณชั้นวางกระถางมีการใชหลังคาทึบแสง ซ่ึงปดกั้นแสงแดด การวางเรียงกระถางซอนกันเนื่องจากพ้ืนท่ีมีจํากัด 

และชั้นวางกระถางเพื่อตากแดดมีลักษณะเปนชั้น ซ่ึงชั้นวางดานบนปดกั้นแสงท่ีสองลงชั้นวางกระถางดานลาง  

ทําใหกระถางไมแหง และเมื่อนําไปเผามีผลใหกระถางแตก แนวทางการแกไข คือ การปรับปรุงอุปกรณในพ้ืนท่ีตาก  

โดยเปลี่ยนจากการใชหลังคาทึบแสงมาใชหลังคาโปรงแสงเพื่อรับแสงมากขึ้น และการเพ่ิมพื้นท่ีในการตาก  

โดยการจัดทําชั้นวาง 4 ชั้น ซ่ึงมีลักษณะเหมือนขั้นบันได การออกแบบเชนนี้จะชวยลดปญหาการตากกระถางไมแหง 

 

 
 

               รูปท่ี 4 ชั้นวางกอนปรับปรุง                                      รูปที่ 5 ชั้นวางหลังปรับปรุง 

 

  2.2.2 กิจกรรมการจัดเรียงชิ้นงานในเตาและเผา  ปจจุบันมีการจัดเรียงเบียดทับซอนกัน เนื่องจาก

ผลิตภัณฑมีหลายชนิด ขนาดแตกตางกัน มีการวางกระจัดกระจายมีผลใหกระถางแตก  แนวทางการแกไข คือ 
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จัดเรียงกระถางชนิดเดียวกันไวดวยกัน และเรียงกระถางตามขนาด โดยเรียงจากกระถางท่ีมีขนาดใหญไปหากระถาง

ท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงกระถางขนาดใหญจะเรียงไวดานลางและเรียงตอดานบนดวยกระถางขนาดเล็กตามลําดับ 

 

 
  

        รูปที่ 6 การจัดเรียงในเตากอนปรับปรุง                              รูปที่ 7 การจัดเรียงในเตาหลังปรับปรุง    

    

    จากรูปท่ี 7 แสดงลักษณะของการจัดเรียงกระถางหลังการปรับปรุง ซ่ึงการจัดเรียงกระถางท่ีมีชนิด

เดียวกันใหอยูในชั้นเดียวกัน มีขั้นตอนการจัดเรียงดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 การจัดเรียงกระถางตนไมขนาดกลางในชั้นท่ี 1 กระถางสัญลักษณ A คือ กระถางตนไม

ขนาดกลาง ซ่ึงมีขนาดใหญ หนัก และแข็งแรงกวากระถางชนิดอ่ืน ๆ จึงจัดเรียงใหอยูเปนชั้นแรก โดยจะเรียงวนไป

ตามเข็มนาฬิกาวนไปเร่ือย ๆ จนเต็มชั้น วางเรียงไดจํานวน 180 ชิ้น ระหวางทําการเรียงแตละแถวตองตรวจสอบ

ดวยวายังมีกระถางท่ีไมแหงสนิทอยูหรือไม ถามีก็จะทําการจัดเรียงไวใกล ๆ กับปลองไฟเพ่ือที่จะไดไลความชื้นท่ี

ยังคงมีอยูใหหมดไป หรือหากนํากระถางท่ีแหงสนิทดีแลวไปวางใกลกลับปลองไฟจะทําใหกระถางไดรับความรอน

มากเกินไป ซ่ึงจะทําใหกระถางแตกได 

  ขั้นตอนท่ี 2 การจัดเรียงโองใสน้ําหวานในชั้นที่ 2 กระถางสัญลักษณ B คือ โองใสน้ําหวาน มีขนาด

เล็ก หนา แข็งแรง รองลงมาจากกระถางตนไมขนาดกลางจึงจัดเรียงใหอยูเปนชั้นท่ีสองซ่ึงวางซอนกระถางตนไม

ขนาดกลาง โดยจะเรียงวนไปตามเข็มนาฬิกาวนไปเรื่อย ๆ จนเต็มชั้น ชั้นวางเรียงไดจํานวน 286 ชิ้น ลักษณะการ

จัดเรียงจะเรียงเหมือนกันกับชั้นแรก 

  ขั้นตอนที่ 3 การจัดเรียงโองใสน้ําหวานในชั้นท่ี 3 กระถางสัญลักษณ C คือ แกวน้ําหวาน มีขนาดเล็ก

หนาแข็งแรงรองลงมาจากกระถางตนไมขนาดกลางและโองใสน้ําหวานจึงจัดเรียงใหอยูเปนชั้นท่ีสามวางซอนจากชั้น

ท่ีสอง โดยจะเรียงวนไปตามเข็มนาฬิกาวนไปเรื่อย ๆ จนเต็มชั้น ชั้นวางเรียงไดจํานวน 420 ชิ้น  ลักษณะการจัดเรียง

จะเหมือนกับชั้นท่ี 1 และ 2 

  ขั้นตอนท่ี 3 การจัดเรียงโองใสน้ําหวานในชั้นท่ี 4 ชั้นท่ี 5 และชั้นท่ี 6 กระถางสัญลักษณ D คือ 

กระถางตนกระบองเพชร มีขนาดเล็กสุด หนา แข็งแรง รองลงมาจากกระถางตนไมขนาดกลาง โองใสน้ําหวานและ

แกวใสนํ้าหวาน จึงจัดเรียงใหอยูในสามชั้นสุดทายหรือสามชั้นบนสุด โดยจะเรียงไปตามเข็มนาฬิกาและวางเรียง  

วนไปเรื่อย ๆ จนเต็มชั้น แตละชั้นวางเรียงไดจํานวน 373 ชิ้น 

 2.2.3 การคัดแยกชิ้นงานที่เสียออก มีแนวทางการแกไข คือ เก็บเรียงกระถางใสกลองสี่เหลี่ยมแทนการเก็บ

วางทับกันในตะกราเพ่ือลดของเสียที่เกิดขึ้นขณะขนยาย 
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  รูปที่ 8 ตะกราท่ีเก็บคัดแยกชิ้นงานกอนปรับปรุง                 รูปที่ 9 อุปกรณเก็บคัดแยกชิ้นงานหลังปรับปรุง      

    

   จากรูปท่ี 9 ลักษณะของกลองสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 50 x 40 เซนติเมตร อุปกรณท่ีใชในการทํากลอง

ประกอบดวย เหล็ก ไมอัด และลอเลื่อน ใชในการเก็บคัดแยกชิ้นงานหลังปรับปรุง  การทํากลองสี่เหลี่ยมแทนการใช

ตะกราพลาสติกเพื่อลดของเสียท่ีจะเกิดข้ึนในขณะขนยายชิ้นงาน เพราะการใชตะกราพลาสติกมีความยืดหยุน  

เม่ือยกและขนยายจะทําใหตะกราบีบตัวทําใหกระถางแตก 

 

3. ผลการศึกษา 

  ภายหลังจากการไดทดลองใชแนวทางในการแกไขปญหาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผูวิจัยไดทําการเก็บ

ขอมูลของการผลิตหลังการทดลองเพื่อเปรียบเทียบของเสียประเภทกระถางแตกที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตกอน

และหลังปรับปรุงไดดังนี้สรุปดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลของเสียประเภทกระถางแตกกอนและหลังปรับปรุง 

 

รายการ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

จํานวนท่ีผลิตกระถางตนกระบองเพชรตอรอบ (ชิ้น) 1,135 1,470 

จํานวนของเสียประเภทกระถางแตก (ชิ้น) 192 13 

รอยละของเสียประเภทกระถางแตก  16.91 0.88 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงขอมูลการผลิตกระถางตนกระบองเพชร เปรียบเทียบของเสียประเภทกระถางแตกกอน

และหลังปรับปรุง โดยเก็บขอมูลหลังการผลิตจํานวน 1 รอบ ผลิตกระถางทุกประเภทจํานวน 1,820 ชิ้น มีการผลิต

กระถางตนกระบองเพชรจํานวน 1,470 ชิ้น มีของเสียประเภทกระถางแตกเกิดข้ึนจํานวน 13 ชิ้น ในกระบวนการ

ผลิต คิดเปนรอยละ 0.88 ของจํานวนการผลิตกระถางตนกระบองเพชร ของเสียประเภทกระถางแตกลดลงคิดเปน

รอยละ 16.03 (16.91-0.88 =16.03) 
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ตารางที่ 3 สรุปประเภทของเสียกอนและหลังปรับปรุง 

 

ประเภทของเสีย รอยละของเสียกอนปรับปรุง รอยละของเสียหลงัปรับปรุง ลดลงรอยละ 

กระถางแตก 16.91 0.88 16.03 

รอยราว 3.40 0.27 3.13 

ไมไดขนาด 0.21 0.00 0.21 

สีไมสม่ําเสมอ 1.09 0.00 1.09 

รวม 21.61 1.15 20.46 

 

 จากตารางท่ี 3 รวมของเสียที่เกิดขึ้นทุกประเภทลดลงรอยละ 20.46 จากการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตกระถางตนกระบองเพชร สามารถลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการซ่ึงบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

 

4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 อุณหภูมิในเตาเผาสามารถควบคุมไดยาก และตองคอยเติมฟน อุณหภูมิในเตาเผาจะรอนจากสวนลางมาก

ท่ีสุดอาจทําใหชิ้นงานในเตาเผาไหมหรือแตกได ในการศึกษาครั้งตอไปผู วิจัยควรออกแบบวิธีการรักษาความรอน

ภายในเตาใหควบคุมไดงาย หรือการควบคุมเวลาในการเผาไหม ความถี่ในการเติมฟน 

  4.2 การประยุกตเครื่องมือการพยากรณความตองการลูกคามาใชในการวางแผนการผลิตกระถางดินเผาเพ่ือให

การเผากระถางดินเผาแตละรอบการผลิตคุมคามากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมเคลือบขี้เถาไมสําหรับเนื้อดินปนบานตระกวน อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยมีวัตถุดิบหลกัคือเถาไมยูคาลิปตัสและดินบานตระกวน เคลือบเตรยีมโดยปรับอัตราสวนเขาหากันระหวางเถาไมยู
คาลิปตัสและดินบานตระกวน ในระบบไลนเบลนด (Line Blend) ทุกอัตราสวนผสมจะบดดวยวิธีบดเปยกดวยโกรง
บดจนละเอียดประมาณ 15 นาที และทําการเคลือบตัวอยางโดยวิธีการจุมดวยแผนทดสอบที่ผานการเผาดิบในเตา
ไฟฟาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซยีส ยืนไฟ 30 นาที เผาในเตาไฟฟาที่มีระบบการควบคุมการเปดปด โดยกําหนดให
อัตราการเพ่ิมอุณหภูมิคงท่ี 2 องศาเซลเซียส/นาที ตัวอยางทดสอบเคลือบเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ยืน
ไฟ 20 นาที โดยกําหนดใหอตัราการเพ่ิมอุณหภมูิคงท่ี 3 องศาเซลเซยีส/นาที และตรวจสอบลักษณะของเคลือบหลัง
การเผา ผลการวิจัยพบวา ในเคลือบท่ีมีสวนผสมของขี้เถาไมยูคาลิปตัสและดินบานตระกวนในปริมาณสูง สงผลให
เคลือบไมหลอมและเคลือบรอน ซึ่งลักษณะของเคลือบที่พบหลังการเผา ไดแก เคลือบไมหลอม เคลือบดาน เคลือบ
ก่ึงมันก่ึงดาน เคลือบราน เคลือบรอน และเคลือบมัน สีของเคลือบเปนสีน้ําตาล และสีเขียวขี้มา สูตรเคลือบที่มี
สวนผสมระหวางไมยูคาลิปตัสและดินบานตระกวนในอัตราสวน 1:1 มีการหลอมตัวและยึดติดกับเนื้อดินบาน
ตระกวนไดดี และใชอัตราสวนผสมนี้สําหรับนําไปเคลือบบนผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานตระกวน 
คําสําคัญ: เคลือบ ขี้เถาไมยูคาลิปตัส เนื้อดิน 
 
 
Abstract 
This research is aimed to prepare Eucalyptus ash glaze for Baan Trakuan clay body in 
local clay of Srirattana District, Srisaket Province. The glaze raw materials are Eucalyptus ash 
and Baan Trakuan clay body. The glaze was prepared through the modification of the ratios 
between Eucalyptus ash and Baan Trakuan clay using the Line Blend method. All the 
glaze mixture was ground in a mortar for for 15 min prior to dip-coating on the fired clay-body 
after firing at 800°C for 30 min with heating rate 2 °C/min in an electrical furnace. The glazed 
specimens were fired at 1,200°C for 20 min with heating rate 3 °C/min in an electrical furnace. 
After gloss-firing, the specimens were physically examined. The glaze with high content of 
Eucalyptus ash and Baan Trakuan clay was not completely melted, leading to glaze peeling and 
crazing. Matt surface, semi-matt surface and gloss surface were also observed on the glaze 
surface. The glaze surface shows brown and olive color. The glaze containing Eucalyptus ash and 
Baan Trakuan clay in the ratio of 1:1 has smooth glossy surface and good attachment with Baan 
Trakuan clay-body, and therefore selected for preparing Baan Trakuan local pottery. 
Keyword: Glaze, Eucalyptus ash, Clay bodies 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมเคลือบขี้เถาไมสําหรับเนื้อดินปนบานตระกวน อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยมีวัตถุดิบหลกัคือเถาไมยูคาลิปตัสและดินบานตระกวน เคลือบเตรยีมโดยปรับอัตราสวนเขาหากันระหวางเถาไมยู
คาลิปตัสและดินบานตระกวน ในระบบไลนเบลนด (Line Blend) ทุกอัตราสวนผสมจะบดดวยวิธีบดเปยกดวยโกรง
บดจนละเอียดประมาณ 15 นาที และทําการเคลือบตัวอยางโดยวิธีการจุมดวยแผนทดสอบที่ผานการเผาดิบในเตา
ไฟฟาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซยีส ยืนไฟ 30 นาที เผาในเตาไฟฟาที่มีระบบการควบคุมการเปดปด โดยกําหนดให
อัตราการเพ่ิมอุณหภูมิคงท่ี 2 องศาเซลเซียส/นาที ตัวอยางทดสอบเคลือบเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ยืน
ไฟ 20 นาที โดยกําหนดใหอตัราการเพ่ิมอุณหภมูิคงท่ี 3 องศาเซลเซยีส/นาที และตรวจสอบลักษณะของเคลือบหลัง
การเผา ผลการวิจัยพบวา ในเคลือบท่ีมีสวนผสมของขี้เถาไมยูคาลิปตัสและดินบานตระกวนในปริมาณสูง สงผลให
เคลือบไมหลอมและเคลือบรอน ซึ่งลักษณะของเคลือบที่พบหลังการเผา ไดแก เคลือบไมหลอม เคลือบดาน เคลือบ
ก่ึงมันก่ึงดาน เคลือบราน เคลือบรอน และเคลือบมัน สีของเคลือบเปนสีน้ําตาล และสีเขียวขี้มา สูตรเคลือบที่มี
สวนผสมระหวางไมยูคาลิปตัสและดินบานตระกวนในอัตราสวน 1:1 มีการหลอมตัวและยึดติดกับเนื้อดินบาน
ตระกวนไดดี และใชอัตราสวนผสมนี้สําหรับนําไปเคลือบบนผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานตระกวน 
คําสําคัญ: เคลือบ ขี้เถาไมยูคาลิปตัส เนื้อดิน 
 
 
Abstract 
This research is aimed to prepare Eucalyptus ash glaze for Baan Trakuan clay body in 
local clay of Srirattana District, Srisaket Province. The glaze raw materials are Eucalyptus ash 
and Baan Trakuan clay body. The glaze was prepared through the modification of the ratios 
between Eucalyptus ash and Baan Trakuan clay using the Line Blend method. All the 
glaze mixture was ground in a mortar for for 15 min prior to dip-coating on the fired clay-body 
after firing at 800°C for 30 min with heating rate 2 °C/min in an electrical furnace. The glazed 
specimens were fired at 1,200°C for 20 min with heating rate 3 °C/min in an electrical furnace. 
After gloss-firing, the specimens were physically examined. The glaze with high content of 
Eucalyptus ash and Baan Trakuan clay was not completely melted, leading to glaze peeling and 
crazing. Matt surface, semi-matt surface and gloss surface were also observed on the glaze 
surface. The glaze surface shows brown and olive color. The glaze containing Eucalyptus ash and 
Baan Trakuan clay in the ratio of 1:1 has smooth glossy surface and good attachment with Baan 
Trakuan clay-body, and therefore selected for preparing Baan Trakuan local pottery. 
Keyword: Glaze, Eucalyptus ash, Clay bodies 

 
 

 
 

1. บทนํา 
 เคลือบ คอืชั้นแกวบางๆ ที่ฉาบหนาผิวของเนื้อดินปนเกิดจากการหลอมของสวนผสมซิลิเกต [1] หรือโดยท่ัวไป
จะประกอบดวยธาตุพื้นฐาน 3 ชนิดคอื    ซิลิกา (Silica) อลูมินา (Alumina) และสารชวยหลอมละลาย (Flux) [2] 
เคลือบขี้เถาไม เปนเคลือบที่เผาในอุณหภูมิสูงชนิดแรกที่มนุษยรูจักทําขึ้น นิยมใชเคลือบงานเครื่องปนดินเผาที่เปน
ศิลปะพ้ืนบาน โดยใชกันอยางแพรหลายในประเทศญี่ปุน เชน ผลิตภัณฑ บีเซน ชิการากิ โตโกนาเม และมัชชิโกะ [3]  

ขี้เถาจากพืชจะประกอบดวยธาตุหลักประมาณ 6 ชนิด ไดแก แคลเซยีม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม และ
มีสวนประกอบของอะลูมินาและซิลิกาในปริมาณเล็กนอย สงผลใหเคลือบขี้เถาหลอมละลายในอุณหภูมิ 1200 องศา
เซลเซยีส เนื่องจากมีดางหลักที่ใชเปนตัวชวยหลอมอยางรนุแรง [3] เคร่ืองปนดินเผาบานตระกวน เปนอีกหนึ่งอาชีพ
เสรมิที่สรางรายไดรองจากการทํานาซึ่งเปนอาชีพหลักของกลุมเคร่ืองปนดินเผาบานตระกวน อําเภอศรีรัตนะ จังหวัด
ศรสีะเกษ ผลิตภัณฑสวนใหญเปนผลิตภัณฑชนิดไมเคลอืบ ไดแก กระถาง แจกัน  และโคมไฟ เผาในเตามังกร ซึ่งใช
ไมยูคาลิปตัสเปนเชื้อเพลิง หลังการเผาจะมีขี้เถาเปนจํานวนมาก และไมไดนําไปใชประโยชน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดในการนําขึ้เถาไมยูคาลิปตัสท่ีไดจากกระบวนการเผาเครื่องปนดินเผานําไปใชสําหรับเตรียมเคลือบขี้เถา 
สําหรับเนื้อดินปนบานตระกวน เพื่อเปนการเพ่ิมมูลคาและรูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และสามารถ
เพ่ิมชองทางการจําหนายของกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
  
2. วิธีการวิจัย (Methodology)   
 2.1 วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ 
  2.1.1 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมขีองวัตถุดิบ จะวิเคราะหดวยเทคนิคเอกซเรยฟลูออเรสเซนต     
(X-Ray Fluorescence: XRF; บริษัท Horiba รุน Mesa-500w) นําผงตัวอยาง 3 กรมั ใสลงในแบบพิมพเหล็กกลา
ไรสนิมทรงกระบอกที่มีเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร อัดดวยเคร่ืองไฮโดรลิกแบบใหแรงอัดทางเดียวชนิดคันโยก
มือโดยใชแรงอัด 50 เมกกะปาสคาล จะไดชิ้นตัวอยางที่มีความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร จากนั้นนําไปวิเคราะหหา
องคประกอบทางเคมีดวยเทคนิค XRF โดยกําหนดใหศักยไฟฟาที่ใชคือ 15 กิโลโวลต และ 50 กิโลโวลต ระยะเวลาที่
ใชในการทดสอบแตละตัวอยางคือ 30 วินาที 
  2.1.2 ขี้เถาไมยูคาลิปตัส ไดจากกระการเผาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานตระกวน โดยนํามารอน
ผานตะแกรงขนาด 35 เมช เพ่ือแยกเศษที่เจือปนออก จากนั้นนําไปลางในน้ําสะอาดโดยปลอยใหตกตะกอนแลวเท
น้ําท่ีอยูดานบนทิ้ง ทําขั้นตอนน้ีติดตอกันประมาณ 4-5 คร้ังหรือจนกวาฝาที่ลอยอยูบนผิวน้ําไมมี แลวนําไปอบให
แหงท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง  
  2.1.3 ดินที่ใชสําหรับผสมเคลือบ เปนดินเหนียวที่กลุมเคร่ืองปนดินเผาบานตระกวนใชในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ โดยนําดินแหงมาบดใหละเอียดดวยโกรงบด แลวรอนผานตะแกรงขนาด 60 เมช นําไปอบใหแหงท่ี
อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 24 ชั่วโมง  
  2.1.4 เนื้อดินปน เปนดินปนที่ไดจากกลุมผูผลิตเครื่องปนดินเผาบานตระกวน โดยนําดินปนท่ีผานการ
นวดดวยเครื่องนวดดินมาอัดขึ้นรูปในแบบพิมพปูนปลาสเตอรท่ีมีขนาด 4x4 เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร ปลอยทิ้ง
ไวใหแหงหมาด แลวนําไปชุบเอนโกบที่เตรียมจากดินดําบอลเคลย ปลอยทิ้งไวใหแหง จากนั้นนําไปเผาดิบในเตา
ไฟฟาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 30 นาที 
  2.1.5 เคลือบขี้เถา นําเถาไมยูคาลิปตัสและดินท่ีผานการอบแหงมาชั่งอัตราสวนผสม โดยการปรับ
อัตราสวนเขาหากันในระบบไลนเบลนด (Line Blend) สูตรละ 50 กรัม (ดังตารางท่ี 1) นําสวนผสมแตละสูตรบด
ผสมในโกรงบดดวยวิธีบดเปยก โดยผสมน้ําในอตัราสวน 1:1 ใชเวลาการบดโดยเฉลี่ยสูตรละ 15 นาที จากนั้นนาํแทง
ทดสอบที่เตรียมไวนํามาจุมเคลือบ ใชเวลาในการจุมแผนทดสอบละ 5 วินาที จากนั้นนําแผนทดสอบเคลือบไปเผาใน
เตาไฟฟาเผาที่มีระบบการควบคุมการเปดปดที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซยีส โดยกําหนดใหอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ 
3 องศาเซลเซยีสตอนาที ยืนไฟ 20 นาที 
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ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของเคลอืบขี้เถาไม 

สูตรที ่ ขี้เถาไมยูคาลิปตัส ดินบานตระกวน 

1 90 10 
2 80 20 
3 70 30 
4 60 40 

5 50 50 

6 40 60 
7 30 70 
8 20 80 
9 10 90 

 
 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Result and discussion) 

 3.1 องคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ  

 จากผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถาไมยูคาลิปตัส (ตารางท่ี 1) จะมีสารประกอบของ
แคลเซียมออกไซดเปนธาตุหลักโดยมีปริมาณรอยละ 73.33 รองลงมาคือ ซิลิกา แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส อลูมินา 
และแมงกานิส ในปริมาณรอยละ 10.51 4.74 2.74 2.72 และ 2.18 ตามลําดับ ในขณะท่ีออกไซดอื่นๆ มีในปริมาณ
เล็กนอย จากผลการวิเคราะหพบปริมาณของแคลเซียมออกไซดในปริมาณสูง ซึ่งสอดคลองกับ ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน 
[3] ในเถาไมเนื้อแข็งมักพบดางซึ่งจะเปนตัวชวยหลอมอยางรุนแรงหรือหลอมที่อุณหภูมิประมาณ 1,200 องศา
เซลเซยีส  

 องคประกอบทางเคมีของดิน ดินบานตระกวนจะมีปริมาณออกไซดที่พบในปริมาณท่ีตางกัน ไดแก       
ซิลิกา อลูมินา โพแทสเซียม เหล็ก แคลเซียม และไทเทเนียม ซึ่งซิลิกาและอลูมินาพบมากที่สุดคือประมาณรอยละ 
70 และ 20 ตามลําดับ เนื่องจากเปนออกไซดหลักของดิน เหล็กออกไซดและไทเทเนียมออกไซดพบเปนลําดับ
รองลงมา ซึ่งออกไซดเหลานี้จะเปนตัวทํานายสีของดินและเคลือบหลังการเผาคือจะเปนสีน้ําตาลหรือสีแดงอิฐ ใน
กรณีที่พบในเนื้อดิน และเปนสีเหลือง สีเขียวขี้มา และสีนํ้าตาล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณอุณหภูมิในการเผา และ
บรรยากาศในการเผาเปนปจจัยหลัก    
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และแมงกานิส ในปริมาณรอยละ 10.51 4.74 2.74 2.72 และ 2.18 ตามลําดับ ในขณะท่ีออกไซดอื่นๆ มีในปริมาณ
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[3] ในเถาไมเนื้อแข็งมักพบดางซึ่งจะเปนตัวชวยหลอมอยางรุนแรงหรือหลอมที่อุณหภูมิประมาณ 1,200 องศา
เซลเซยีส  

 องคประกอบทางเคมีของดิน ดินบานตระกวนจะมีปริมาณออกไซดที่พบในปริมาณท่ีตางกัน ไดแก       
ซิลิกา อลูมินา โพแทสเซียม เหล็ก แคลเซียม และไทเทเนียม ซึ่งซิลิกาและอลูมินาพบมากที่สุดคือประมาณรอยละ 
70 และ 20 ตามลําดับ เนื่องจากเปนออกไซดหลักของดิน เหล็กออกไซดและไทเทเนียมออกไซดพบเปนลําดับ
รองลงมา ซึ่งออกไซดเหลานี้จะเปนตัวทํานายสีของดินและเคลือบหลังการเผาคือจะเปนสีน้ําตาลหรือสีแดงอิฐ ใน
กรณีที่พบในเนื้อดิน และเปนสีเหลือง สีเขียวขี้มา และสีนํ้าตาล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณอุณหภูมิในการเผา และ
บรรยากาศในการเผาเปนปจจัยหลัก    

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ 

วัตถดุิบ 
รอยละของสารประกอบออกไซด 

SiO2 Al2O3 K2O MgO CaO Fe2O3 Mn2O3 TiO2 P2O5 

ขี้เถาไมยูคา

ลิปตสั 10.512 2.718 1.762 4.713 73.335 1.255 2.179 0.783 2.743 

ดินบาน

ตระกวน 
70.833 20.508 1.107 - 0.081 6.151 - 1.320 - 

 

3.2 ลักษณะของเคลือบ 

ผลการศกึษาลักษณะของเคลือบจากเถาไมยูคาลิปตัสในตารางที่ 3 พบวาลักษณะของเคลือบในแต
ละอัตราสวนผสมหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซยีส คือ เคลือบไมหลอม เคลือบดาน เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 
เคลือบราน เคลือบรอน และเคลือบมัน  

เคลือบไมหลอมคือ สูตรท่ี  8 และ 9 โดยมีอัตราสวนผสมระหวางเถาไมยูคาลิปตัสตอดินบาน
ตระกวน 80:20 และ 90:10 ตามลําดับ 

เคลือบดานคือ สูตรที่ 1, 2, 6 และ 7 โดยมีอัตราสวนผสมระหวางเถาไมยูคาลิปตัสตอดินบาน
ตระกวน 90:10, 80:20, 40:60, 30:70  

เคลือบก่ึงมันก่ึงดานคือ สูตรท่ี 4 และ 6 โดยมีอัตราสวนผสมระหวางเถาไมยูคาลิปตัสตอดินบาน
ตระกวน 60:40 และ 40:60 ตามลําดับ 

เคลือบรอนคือสูตรที่ 8 และ 9 โดยมีอัตราสวนผสมระหวางเถาไมยูคาลิปตัสตอดินบานตระกวน 
20:80 และ 10:90 ตามลําดับ 

เคลือบมันคอืสูตรท่ี 5 โดยมอีัตราสวนผสมระหวางเถาไมยูคาลิปตสัตอดินบานตระกวน 50:50 
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ตารางที่ 3 ลักษณะของเคลือบขี้เถาไมยูคาลิปตัสหลังการเผาที่อุณหูมิ 1,200 องศาเซลเซยีส 

สูตรที่ เถาไม : ดิน 

ลักษณะของเคลอืบเถาไมยูคาลิปตัสหลังการเผาที่อุณหภูม ิ
1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

ตัวอยาง 
1 

ตัวอยาง 
2 

ลักษณะเคลือบ 

1 90:10 

 

ดาน 

2 80:20 

 

ดาน 

3 70:30 
 
 

 
 

ก่ึงมันกึ่งดาน 

4 60:40 
  

 
ก่ึงมันกึ่งดาน 

5 50:50 
  

มันวาว 
 

6 40:60 
  

ดาน 
 

7 30:70 
 
 

 
ดาน 

 

8 20:80 

  
ไมหลอม/รอน 

 

9 10:90 

  
ไมหลอม/รอน 

 

  

จากตารางที่ 3 ลักษณะของเคลอืบที่ไมหลอม เนื่องจากในสวนผสมมีปริมาณเถาและดินในอัตราสวนที่สูง 
โดยเฉพาะในสวนผสมท่ีมีดินในปรมิาณสูง จะสงผลใหเคลือบไมหลอมเพราะในดินมีสารประกอบออกไซดของ อลูมิ
นาและซิลิกาเปนองคประกอบหลักและเปนสารที่มีความทนไฟสูง เพราะอลูมินาและซิลิกาโดยทั่วไปจะใชใน
สวนผสมของเคลือบเพ่ือควบคุมการไหลตัวของเคลือบขณะเคลือบหลอม ในขณะที่ในอัตราสวนผสมของเคลือบที่มี
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ตารางที่ 3 ลักษณะของเคลือบขี้เถาไมยูคาลิปตัสหลังการเผาที่อุณหูมิ 1,200 องศาเซลเซยีส 

สูตรที่ เถาไม : ดิน 

ลักษณะของเคลอืบเถาไมยูคาลิปตัสหลังการเผาที่อุณหภูม ิ
1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

ตัวอยาง 
1 

ตัวอยาง 
2 

ลักษณะเคลือบ 

1 90:10 

 

ดาน 

2 80:20 

 

ดาน 

3 70:30 
 
 

 
 

ก่ึงมันกึ่งดาน 

4 60:40 
  

 
ก่ึงมันกึ่งดาน 

5 50:50 
  

มันวาว 
 

6 40:60 
  

ดาน 
 

7 30:70 
 
 

 
ดาน 

 

8 20:80 

  
ไมหลอม/รอน 

 

9 10:90 

  
ไมหลอม/รอน 

 

  

จากตารางที่ 3 ลักษณะของเคลอืบที่ไมหลอม เนื่องจากในสวนผสมมีปริมาณเถาและดินในอัตราสวนที่สูง 
โดยเฉพาะในสวนผสมท่ีมีดินในปรมิาณสูง จะสงผลใหเคลือบไมหลอมเพราะในดินมีสารประกอบออกไซดของ อลูมิ
นาและซิลิกาเปนองคประกอบหลักและเปนสารที่มีความทนไฟสูง เพราะอลูมินาและซิลิกาโดยทั่วไปจะใชใน
สวนผสมของเคลือบเพ่ือควบคุมการไหลตัวของเคลือบขณะเคลือบหลอม ในขณะที่ในอัตราสวนผสมของเคลือบที่มี

 
 

 
 

เถาในปรมิาณสูงจะสงผลใหเคลือบไมหลอมไดเชนกัน สอดคลองกับ วรรณา ต.แสงจันทร และ ลดา พันธสุขุมธนา 
[4] ในเถาไมที่มีสวนผสมของสารประกอบออกไซดที่เปนตัวชวยหลอมหรือฟลักซ (Flux) โดยเฉพาะแคลเซียม
ออกไซด (CaO) จะทําหนาที่เปนตัวชวยหลอมที่อุณหภูมิ 1,186 องศาเซลเซียส (cone 4) ขึ้นไป ถาต่ํากวานี้จะเปน
ตัวทนไฟ (Refractoriness) ชวยใหการไหลตัวดีขึ้น ถาในสวนผสมมีแคลเซียมออกไซดมากเกินไปจะทําใหเกิดการ
ตกผลึกเล็กๆ ขึ้น ซึ่งจะทําใหผิวเคลือบดาน 

 ในขณะที่เคลอืบที่พบในลักษะอื่นๆ ไดแก เคลือบดาน เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน เคลือบราน เคลือบรอน และ
เคลือบมัน มีสาเหตุดังน้ี [5] ลักษณะของเคลือบดานคือ เคลือบที่มีลักษณะผิวเรียบไมมัน เนือ่งจากการตกผลึกเล็กๆ 
ของสารบางตัวหรือการที่สารบางตัวไมละลายหรือละลายไมหมด ลักษณะของเคลือบที่มีรอยราน คือเคลือบที่มี
สัมประสิทธ์ิการขยายตัวมากกวาเนื้อดิน เมื่อเย็นตัวจะหดตัวมากกวาเน้ือดินจึงทําใหเกิดการรานขึ้น ลักษณะของ
เคลือบท่ีเกิดการรอน เคลือบมีความหนืดสูงและมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวนอยกวาเนื้อดิน  

 สีของเคลือบที่พบในเคลือบเถาไม เกิดจากสารประกอบออกไซดที่ใหสีที่มีอยูในดินและเถาไม ไดแก 
เหล็กออกไซด ไทเทเนียมออกไซด ซึ่งจะใหสีเหลือง สีน้ําตาล ในกรณีที่เผาในบรรยากาศเผาไหมสมบูรณหรือ
ออกซิเดชัน (Oxidation) และใหสีเขียวในกรณีเผาในบรรยากาศเผาไหมไมสมบูรณ รีดักชัน (Reduction) ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปรมิาณรอยละของออกไซดท่ีผสม ซึ่งในการทดลองคร้ังนี้ใชบรรยากาศเผาไหมแบบสมบูรณ และมีออกไซด
ที่ใหสีคือเหล็กออกไซด สงผลใหเคลือบมีสีเหลือง และน้ําตาล ในการเตรียมเคลือบขี้เถาในอดีตจะใชดินหนานามา
เปนสวนผสม เนื่องจากในดินจะมีเหล็กออกไซดจะเปนตัวชวยใหเกิดสีในเคลือบ เหล็กออกไซดในเคลือบประมาณ
รอยละ 1-2  เผาในบรรยากาศรีดักชันจะใหสีเขียว และหากมีเหล็กออกไซดประมาณรอยละ 4-6  เคลือบจะ
กลายเปนสีเขียวเขมอมน้ําตาลของเขียวขี้มา และถาเพิ่มปรมิาณของเหล็กออกไซดมากขึ้นในปริมาณรอยละ 10-15 
จะไดเคลือบสีดําอมน้ําตาล [3] การเปลี่ยนเคลือบจากสีน้ําตาลเปนสีเขียวในกรณีเผาในบรรยากาศเผาไหมไม
สมบูรณ นั้นเน่ืองจากเหล็กเกิดการเปลี่ยนรูปจากเฟอรริกออกไซด (Ferric oxide) ไปเปนเฟอรรัสออกไซด 
(Ferrous oxide) [6] 

 จากผลการทดลอง ผูวิจัยไดเลือกเคลือบที่มีการหลอมตัวดี มีผิวมันเรียบ นําไปเคลือบลงบนผลิตภัณฑ 
เคลือบจากเถาไมยูคาลิปตัสเลือกสูตรท่ี 5 ที่อัตราสวนผสมระหวางเถาไมยูคาลิปตัสตอดินบานตระกวนในอัตราสวน
รอยละ 50:50 หรอื อัตราสวน 1:1 ลักษณะของเคลือบแสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะของเคลือบเถาไมยูคาลิปตัสตอดินบานตระกวนรอยละ 1:1 เผาที่อุณหภูม ิ1200 
องศาเซลเซยีส บรรยากาศเผาไหมสมบูรณ 
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4. สรุปผล (Conclusion) 
 ผลการเตรียมเคลือบจากขี้เถาไมยูคาลิปตัสสําหรับเนื้อดินปนบานตระกวน โดยมีอัตราสวนผสมระหวาง
ขี้เถาไมยูคาลิปตัสตอดินบานตระกวนรอยละ 10 – 90 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส คือ เคลือบไมหลอม 
เคลือบดาน เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน เคลือบราน เคลือบรอน และเคลือบมัน จากผลการทดลอง ผูวิจัยไดเลือกเคลือบ
สูตรที่ 5 ที่มีการหลอมตัวดี มีผิวมันเรียบ สีของเคลือบเปนสีเขียวขี้มา นําไปเคลือบลงบนผลิตภัณฑ โดยมีอัตรา
สวนผสมระหวางเถาไมยูคาลิปตัสตอดินบานตระกวนในอัตราสวนรอยละ 1:1  
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 ผลการเตรียมเคลือบจากขี้เถาไมยูคาลิปตัสสําหรับเนื้อดินปนบานตระกวน โดยมีอัตราสวนผสมระหวาง
ขี้เถาไมยูคาลิปตัสตอดินบานตระกวนรอยละ 10 – 90 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส คือ เคลือบไมหลอม 
เคลือบดาน เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน เคลือบราน เคลือบรอน และเคลือบมัน จากผลการทดลอง ผูวิจัยไดเลือกเคลือบ
สูตรที่ 5 ที่มีการหลอมตัวดี มีผิวมันเรียบ สีของเคลือบเปนสีเขียวขี้มา นําไปเคลือบลงบนผลิตภัณฑ โดยมีอัตรา
สวนผสมระหวางเถาไมยูคาลิปตัสตอดินบานตระกวนในอัตราสวนรอยละ 1:1  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการโคลาวสาขาจ าปาสัก โดย
ท าการเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการด้วยวิธีสุ่มแบบง่าย จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือแบบสอบถามที่
ท าการศึกษาใน 3 ประเด็นได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการบริการ และข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับดี (�̅�𝑥= 3.91 ,S.D = 0.77) 
ค าส าคัญ : ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์โคลาว ความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ  
 
Abstract 
 This research aimed to survey the customer satisfaction in services of KOLAO service center 
at Champasak district branch. Data was obtained by accidental sampling of 100 customers. 
Research instrument was questionnaire which studied in 3 aspects including general information, 
services information and, procedure of facilities services. Statistics used in this research were 
frequency, mean and standard deviation. The result revealed that the overall satisfaction was in 
high level (�̅�𝑥 = 3.91, S.D = 0.77)   
Keywords: KOLAO service center, Satisfaction, Service quality 
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1. บทน า (Introduction)  
 กลุ่มบริษัทโคลาวเป็นเครือข่ายธุรกิจสัญชาติเกาหลีที่ประกอบด้วยกิจการกว่า 13 ประเภทธุรกิจที่
ด าเนินกิจการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น บริษัทโคลาวพัฒนา (โคลาว developing) ธนาคารอิน
โดจีน โคลาวฟาร์มพลังงาน เคพลาซ่าอิเล็กทรอนิกส์มอลล์ ไอเทคการก่อสร้าง ลาวคันทรี่คลับและรีสอร์ท รวมถึง
ธุรกิจยานยนต์ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทโคลาว 
 ธุรกิจยานยนต์ของโคลาวครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์ โรงงานผลิตรถยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ DEAHAN โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์และช้ินส่วนจักรยานยนต์ KR Motor รวมถึงโชว์รูมและ
ศูนย์บริการครบวงจร ซึ่งในปัจจุบันมีโชว์รูมกว่า 35 แห่งทั่วประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [1]  
 ศูนย์บริการโคลาว สาขาจ าปาสักเป็นศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์และให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายรถยนต์ซึ่งมีลูกค้ามารับบริการเป็นจ านวนมาก การรักษาระดับคุณภาพการให้บริการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและมีความเช่ือมั่นต่อบริษัทซึ่งจะผลต่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการและน าผลการศึกษาไปสู่การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของศูนย์บริการโคลาว สาขาแขวงจ าปาสัก 
 
2. วิธีการวิจัย (Methodology)   

ในการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์บริการโคลาวสาขาจ าปา
สักครั้งนี้ เป็นการศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การจัดเก็บข้อมูล  โดยเก็บข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริการของพนักงาน (2) ด้านกระบวนการและขั้นตอน
การใช้บริการ (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ (4) ด้านบริการสถานท่ี โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  

ประชากรในการศึกษาประมาณจากจ านวนประชากรของแขวงจ าปาสัก จากการส ารวจพบว่ามีประมาณ 
600,000 คน [2] เมื่อท าการค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 10% จะได้
ขนาดตัวอย่าง 100 คน  จากนั้นท าการสุ่มประชาชนผู้มารับบริการของศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก จ านวน 
100 คน โดยก าหนดการแจกและเก็บแบบส ารวจจากประชาชนที่มาติดต่อบริการในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 
พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในศูนย์บริการโคลาว ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบบสอบถามใช้มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี [3] 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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3. ผลการวิจัย (Results)  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์บริการโคลาว 
สาขาจ าปาสัก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้อธิบายตามล าดับ ดังน้ี 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ ศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
    1.1. ชาย 
    1.2. หญิง 

70 
30 

70 
30 

2. อายุ   
    2.1. 18-29 ปี 
    2.2. 30-39 ป ี
    2.3. 40-49 ป ี
    2.4. 50-59 
    2.5. 60 ปีขึ้นไป 

25 
50 
24 
1 
0 

25 
50 
24 
1 
0 

3. การศึกษา   
    3.1. มัธยมศึกษา 
    3.2. ปวช./ปวส.  
    3.3. ปริญญาตรี 
    3.4. ปริญญาโท  
    3.5. ปริญญาเอก 

13 
37 
44 
6 
0 

13 
37 
44 
6 
0 

4. อาชีพ   
    4.1.  นิสิต/นักศึกษา 
    4.2.  พนักงานบริษัท 
    4.3.  ลูกจ้างประจ า 
    4.4. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    4.5. ธุรกิจส่วนตัว  
    4.6.  อื่น ๆ 

14 
19 
6 
54 
3 
4 

14 
19 
6 
54 
3 
4 

5. รายได้ต่อเดือน   
    5.1. ต่ ากว่า 30,000 บาท  
    5.2. 30,001 - 35,000 บาท 
    5.3. 35,001 - 40,000 บาท 
    5.4. 40,000 – 45,000 บาท 
    5.5. 45,001 – 50, 000 บาท 
    5.6. มากกว่า 50,001 บาท 

51 
9 
6 
3 
10 
21 

51 
9 
6 
3 
10 
21 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ ศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก 
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

1. รถยนต์รุ่นไหนท่ีท่านน ามาเข้ารับบริการ   
    1.1. ฮุนได 
    1.2. เกีย 
    1.3 โตโยต้า 
    1.4 มิตซูบิชิ  
    1.5 อีซูซ ุ
    1.8 อื่นๆ 

54 
31 
8 
2 
1 
3 

54 
31 
8 
2 
1 
3 

2. เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้บริการ ศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก   
    2.1. ใกล้บ้าน,ท่ีพักอาศัย 
    2.2. การบริการมีคุณภาพ  
    2.3. มีชื่อเสียง 
    2.4. พนักงานมีความช านาญ 
    2.5. ได้รับความแนะน าจากผู้อื่น 

31 
29 
18 
19 
3 

31 
29 
18 
19 
3 

3. วัตถุประสงค์ในการเข้าไปใช้บริการศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก   
    3.1. ตรวจเช็คเครื่องยนต์-ช่วงล่างทั่วไป 
    3.2. รถเสียหรือมีปัญหาจ าเป็นต้องซ่อมบ ารุง  
    3.3. เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง-น้ ามันเกียร์ 
    3.4. เข้าตรวจเช็คเมื่อครบระยะทางที่ก าหนด  

34 
19 
17 
29 

34 
19 
17 
29 

4. จ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการต่อปี ศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก เฉลี่ย/ต่อปี   
    4.1.  น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
    4.2.  2 ครั้งต่อป ี
    4.3.  3– 4 ครั้งต่อปี 
    4.4. มากกว่า 5 ครั้งต่อปี 

29 
29 
31 
10 

29 
29 
31 
10 

5. ช่วงเวลาไหนท่ีท่านมาใช้บริการศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก   
    5.1. เวลา 08.00 น. – 10.00 น.  
    5.2. เวลา 10.01 น. - 12.00 น. 
    5.3. เวลา 12.01 น. – 14.00 น. 
    5.4. เวลา 14.01 น. – 16.00 น. 
    5.5. เวลา 16.01 น. – 18.00 น 

34 
32 
10 
24 
0 

34 
32 
10 
24 
0 

6. ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งท่ีมาใช้บริการศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก   
    6.1. ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 
    6.2. 1 – 2 ช่ัวโมง  
    6.3 2 – 3 ช่ัวโมง 

29 
46 
20 

29 
46 
20 
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    6.4. 3 – 4 ช่ัวโมง 
    6.5. 5 ช่ัวโมงขึ้นไป  

4 
1 

4 
1 

7. กิจกรรมไหนของทาง ศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก ที่ท่านสนใจมากที่สุด   
   7.1. ตรสจสภาพรถยนต์ (ฟรี) 
   7.2. ฝึกสอนซ่อมบ ารุง  
   7.3. งานการกุศล 

85 
13 
1 

85 
13 
1 

8. วิธีการช าระเงิน   
    8.1. โดยการจ่ายเงินสด 
    8.2. โดยการผ่านบัตรเครดิต 
    8.3. โดยการผ่อนช าระ 

80 
9 
11 

80 
9 
11 

 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของศูนย์บริการ โคลาว สาขาจ าปาสัก 

ความคิดเห็น X S.D แปล
ความ 

1. ด้านบริการของเจ้าหน้าท่ี    
    1.1 ให้ค าแนะน าและตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน 4.16 0.87 ดี 
    1.2 ให้บริการรวดเร็วและตรงเวลา 4.00 0.65 ดี 
    1.3 ดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการ 3.96 0.48 ดี 
    1.4 ให้บริการสุภาพและเป็นมิตร 3.72 0.87 ดี 
    1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี 3.29 0.88 พอใช้ 

เฉลี่ย 3.82 0.75 ดี 
2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้บริการ    
    2.1 มีการบริการด้วยความเสมอภาค (ก่อน-หลัง) 4.06 0.82 ดี 
    2.2 ได้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้องของการบริการ 3.96 0.85 ดี 
    2.3 ระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม 4.04 0.69 ดี 
    2.4 มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย 3.95 0.89 ดี 
    2.5 มีผังล าดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน 3.91 0.78 ดี 

เฉลี่ย 3.98 0.80 ดี 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก    
    3.1 มีป้ายและสัญลักษณ์/บอกจุดบริการอย่างชัดเจน 4.10 0.75 ดี 
    3.2 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ 4.39 0.56 ดี 
    3.3 สถานที่ให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
ให้บริการ 

 
4.08 

 
0.72 

 
ดี 
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    3.4 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องจัดกิจกรรม ท่ีพัก 
ห้องน้ า ที่จอดรถ โรงอาหาร 

 
3.70 

 
0.78 

 
ดี 

    3.5 มีช่องทางการบริการหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ 
เป็นต้น 

 
3.63 

 
0.77 

 
ดี 

เฉลี่ย 3.98 0.71 ดี 
4. ด้านบริการสถานท่ี    
    4.1 มีห้องรับรองและห้องน้ าส าหรับลูกค้า 4.23 0.77 ดี 
    4.2 มีทีวีดีจิตอลผ่านระบบดาวเทียม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ส าหรับลูกค้า  

3.76 
 

0.88 
 
ดี 

    4.3 มีน้ าดื่มและอาหารว่างเพียงพอ (ฟรี) 3.37 0.93 ดี 
    4.4 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ  

3.72 
 

0.86 
 
ดี 

    4.5 สถานท่ีให้บริการ มีความปลอดภัยในการให้บริการ 4.41 0.82 ดี 
เฉลี่ย 3.89 0.85 ดี 

เฉลี่ยรวมท้ังสิ้น 3.91 0.77 ดี 
 

ข้อมูลภาพรวมทุกด้านพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥= 3.91, S.D = 0.77) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ 

ด้านบริการของเจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 3.82, S.D = 0.75) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า 

ให้ค าแนะน าและตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน (�̅�𝑥= 4.16,S.D = 0.87) มากที่สุด รองลงมาคือ ให้บริการรวดเร็ว
และตรงเวลา (�̅�𝑥 = 4.00,S.D = 0.65)  ดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการ (�̅�𝑥 = 3.96,S.D = 0.48)  ให้บริการสุภาพและ
เป็นมิตร (�̅�𝑥 = 3.72,S.D = 0.87)  และการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี (�̅�𝑥= 3.29,S.D = 0.88)   

  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้บริการ  
 กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 3.98, S.D = 0.80)  เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า 
มีการบริการด้วยความเสมอภาค (ก่อน-หลัง) (�̅�𝑥 = 4.06 ,S.D = 0.82)  มากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการ
ให้บริการที่เหมาะสม (�̅�𝑥 = 4.04 ,S.D = 0.69)  ได้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้องของการบริการ (Mean = 3.96 ,S.D 
= 0.85)  มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย (�̅�𝑥= 3.95 ,S.D = 0.89)  และ มีผังล าดับขั้นตอน และระยะเวลาการ
ให้บริการที่แน่นอน (�̅�𝑥 = 3.91 ,S.D = 0.78)   

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 3.98 ,S.D = 0.71)  เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า 

คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ (�̅�𝑥 = 4.39 ,S.D = 0.56)  มากที่สุด รองลงมาคือ มีป้ายและ
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สัญลักษณ์/บอกจุดบริการอย่างชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.10 ,S.D = 0.75)  สถานที่ให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ (�̅�𝑥 = 4.08 ,S.D = 0.72)  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องจัด
กิจกรรม ที่พัก ห้องน้ า ท่ีจอดรถ โรงอาหาร (�̅�𝑥 = 3.70 ,S.D = 0.78)  และมีช่องทางการบริการหลายรูปแบบ เช่น 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ เป็นต้น (�̅�𝑥 = 3.63 ,S.D = 0.77)   

 ด้านบริการสถานท่ี 
กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 3.89, S.D = 0.85) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า 

สถานท่ีให้บริการ มีความปลอดภยัในการให้บริการ (�̅�𝑥= 4.41 ,S.D = 0.82)  มากที่สุด รองลงมาคือ มีห้องรับรอง
และห้องน้ าส าหรับลูกค้า (�̅�𝑥 = 4.23 ,S.D = 0.77)  มีทีวีดีจิตอลผ่านระบบดาวเทียม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ส าหรับ
ลูกค้า (�̅�𝑥 = 3.76 ,S.D = 0.88)  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ (�̅�𝑥 = 3.72 
,S.D = 0.86)  และมีน้ าดื่มและอาหารว่างเพียงพอ (ฟรี) (�̅�𝑥 = 3.37 ,S.D = 0.93)   

 
4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusion, Discussion, and Recommendations)  
 จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับดี (�̅�𝑥= 3.91 ,S.D = 0.77)  โดยในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจในด้านการตอบ
ค าถามและให้ข้อแนะน ามากที่สุด (�̅�𝑥= 4.16,S.D = 0.87)  ในขณะที่ด้านกระบวนการให้บริการพบว่าการให้บริการ
ด้วยความเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (�̅�𝑥= 4.16,S.D = 0.87) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่า
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.39 ,S.D = 0.56)  และในด้าน
บริการสถานที่พบว่าสถานท่ีให้บริการมีความปลอดภัยในการให้บริการได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด (�̅�𝑥= 4.41 ,S.D 
= 0.82) 
 จะเห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า
อยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์บริการโคลาวได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักลงทุนที่เป็นชาว
เกาหลีใต้ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการในศูนย์รถยนต์ในระดับโลกมาก่อนแล้ว แต่อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างท าให้ได้
ระดับความพึงพอใจเพียงแค่ระดับดี อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงระดับคะแนนจะพบว่าด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมต่ าที่สุด (�̅�𝑥 = 3.82, S.D = 0.75) ทั้งนี้เป็นเพราะการให้บริการส่วนใหญ่
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างดีเพียงพอ [4], [5] เมื่อ
วิเคราะห์รายละเอียดปลีกย่อยในประเด็นพนักงานพบว่าประเด็นการแต่งกายของพนักงานมีคะแนนความพึงพอใจ
น้อยทีสุ่ด 
 ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์บริการจึงควรน าข้อมูลดังกล่าวไปท าการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการซ่อม
บ ารุงรถยนต์โคลาวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยอาจท าการศึกษาเปรียบเทียบกับศูนย์บริการ
รถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ (Benchmark) และน าข้อดีของแต่ละยี่ห้อมาปรับใช้กับศูนย์บริการโคลาว เช่น การมีเครื่องแบบ
ส าหรับพนักงานที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของพนักงานผู้ให้บริการ การให้ข้อมูลกับ
ลูกค้าผู้มารับบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
โดยใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับการบังคับหุ่นยนต์ และถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เพื่อ
ทราบถึงค่าความพึงพอใจในการใช้งานหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีส าหรับก าจัดหรือป้องกันศัตรูพืช โรคพืช และการให้ปุ๋ย
ทางใบของพืชสวน การทดสอบหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี 3 การทดสอบ คือ 
1) การทดสอบระยะในการเช่ือมต่อแอพพลิเคช่ันด้วยสัญญาณ Bluetooth ที่ระยะ 0 – 70 เมตร ในพื้นที่โล่งแจ้ง
และพื้นทีอ่ับสัญญาณพบว่าแอพพลิเคช่ันสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth ได้คงที่ในระยะไกลสุด 50 เมตร 2) 
การทดสอบการท างานของแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ ในระยะเวลา 0 - 120 นาที แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นาน 
90 นาที และ 3) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีมีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ออกแบบหุ่นยนต์ฯ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 2) ด้านเทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์ มีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งอยู่
ในระดับมาก 3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 4) ด้านความรู้ที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดฯ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : หุ่นยนต์ฉีดพ่น   ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   แอพพลิเคช่ัน 
 
Abstract 
 This article aims to create a robot spraying chemicals controlled by the Android operating 
system. Using the Android operating system for robot manipulation. And transfer technology 
knowledge to farmers and to know the satisfaction of using the spraying chemicals robot to 
eliminate or prevent pests, plant diseases and foliar fertilization of horticulture. The testing of 
spraying chemicals robot controlled by Android operating system have three experiments. 1) The 
test connecting of application by Bluetooth at 0 - 70 meters distance in space area and signal-
obstacle area reveal that the connecting of signal is best 50  meters distance. 2) The test using of 
battery 24  volt at 0 - 120  minute distance, it can be using maximum time 90 minute. And 3) the 
results of the satisfaction assessment from the 4 participants in the training found that 1) the robot 
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design has an average of 4.13 which is at a high level 2) the robot control technology has an 
average of 4.27 which is at a high level. 3) the utilization has an average of 4.53 which is at the 
highest level and 4) the knowledge gained from seminar of technology has an average of 4.42 
which is at a high level. 
Keywords: Robot spraying, Android operating system, Applications  
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยมีพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ 2 ใน 3 ประกอบอาชีพเกษตรกรแบบดั้งเดิม คือการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล การใช้สารเคมีในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต การป้องกันโรคพืช และแมลงต่างๆ จึงมีบทบาทต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ส่วนใหญ่ จึงท าให้มีระดับสารเคมีตกค้างท่ีสูงในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะสารฆ่าแมลงที่มาจากกระบวนการฉีดพ่น 
โดยใช้ความดันสูงผลักดันสารเคมีผ่านหัวฉีด 
 การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้วยการพัฒนาเครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการฉีดพน่สารเคมี
ต่างๆ โดยน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เข้ามาเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือประกอบ
อาชีพ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการใช้แรงงานในการท าเกษตรกรรม ลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงจากการฉีด
พ่นสารเคมีแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก  
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่สามารถควบคุม
ผ่านสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีชุดโมดูลรับ-ส่งสัญญาณบลูทูธ ปรับระดับความสูงของ
ต าแหน่งในการฉีดพ่นสารเคมีตามระดับความสูงของต้นพืชได้ มีชุดขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24
โวลต์ 350 วัตต์ 15 แอมแปร์ มีการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนที่
รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีใหส้ามารถเคลื่อนที่ 
ฉีดพ่นสารเคมีได้ตรงตามเป้าหมายทีเ่กษตรกรต้องการ 
 1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1.1.1 เพื่อสร้างหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  1.1.2 เพื่อประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับการบังคับหุ่นยนต์ ด้วยแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาขึ้น  
  1.1.3 เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีสู่เกษตรกร และชุมชน  
  1.1.4 เพื่อหาค่าความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมการใช้งานหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 1.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1.2.1 เครื่องพ่นสารเคมีแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก เป็นเครื่องพ่นยาขนาดเล็กที่ประกอบด้วยถังน้ ายา ซึ่ง
วางตั้งบนพื้นได้ ท าให้การเทน้ ายาเคมีที่ใช้ก าจัดศัตรูพืชลงไปในถังได้สะดวก อีกทั้งยังมีรูปร่างที่เหมาะสมส าหรับใช้
สะพายหลังผู้ฉีดพ่นยา ถังน้ ายาส่วนใหญ่มีความจุประมาณ 15 ลิตร เมื่อบรรจุน้ ายา แล้วน้ าหนักรวมทั้งหมดไม่ควร
เกิน 20 กิโลกรัม ไม่เช่นนั้นแล้วผู้ใช้จะแยกน้ าหนักมากเกินไป เครื่องพ่นยาที่ใช้คันโยกแบบนี้เหมาะส าหรับบริเวณ
ปลูกพืชทีไ่ม่สูง และปลูกห่างกันพอสมควร ดังรูปที่ 1 
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รูปที ่1 เครื่องพ่นสารเคมีชนิดสะพายหลัง 

          
  1.2.2 เกษตรกรรมความแม่นย าสูง (precision agriculture) เป็นกลยุทธ์การท าเกษตรที่ยึดหลัก “ควบคุม
การใช้ปัจจัยการผลิตให้ถูกท่ีและถูกเวลา” โดยอาศัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการการเกษตร เข้ามาช่วย ท าให้
การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ตลอดจน ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ใช้ลง ซึ่งทั่วไปแล้วเกษตรกรมักจะใช้ปัจจัยการผลิต (น้ า ปุ๋ย สารปราบศัตรูพืช) โดยไม่
สนใจตัวแปรอื่นๆ จนบางครั้งมีการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป ท าให้เกิดการรั่วไหลของแร่ธาตุและสารอาหารลงดิน
และแหล่งน้ า แต่เกษตรกรรมความแม่นย าสูงจะใช้วิธีสังเกต ตรวจวัด และควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม
กับความต้องการของพืชหรือสัตว์ในแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละช่วงเวลา จึงช่วยลดความสูญเสียจากการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท าเกษตรอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
 
2.  วิธีด าเนินงานวิจัย 
 หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนโครงสร้าง 
(Structure) 2) ส่วนซอฟท์แวร์ (Software) และ 3) ส่วนแอพพลิเคช่ันควบคุม (Application Control) ดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที ่2 ไดอะแกรมระบบการท างานของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
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 โดยระบบการท างานของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เมื่อท าการเปิดสวิตช์ 
(Switch) แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ จะเข้าสู่วงจรของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ท าให้ชุดโมดูล
สัญญาณบลูทู ธ  (Bluetooth Signal Module) จะปล่อยสัญญาณออกไปรอการ เ ช่ือมจ ากสมาร์ท โฟน 
(Smartphone) เมื่อมีค าสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และถอยหลัง บอร์ดขับมอเตอร์ชนิดขับคู่ (Dual 
Drive Motor Board Module) จะท าการควบคุมมอเตอร์ 4 ตัวที่เป็นชุดขับเคลื่อน คือ มอเตอร์ชุด 1 (ล้อคู่หน้า) 
และมอเตอร์ชุด 2 (ล้อคู่หลัง) ให้ท างานตามค าสั่งที่เขียนโปรแกรม และเมื่อมีการส่งค าสั่งยกระดับหัวฉีดพ่นทั้งสอง
ข้าง บอร์ดขับมอเตอร์ชนิดขับคู่ (Dual Drive Motor Board Module) จะท าการควบคุมมอเตอร์ชุด 3 ให้หัวฉีดพ่น
ยกระดับขึ้นลงตามค าสั่ง  
 2.1 ส่วนโครงสร้าง (Structure)  
  การออกแบบส่วนโครงสร้างของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ก าหนด
โครงสร้าง มีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร ล้อขับเคลื่อนเป็นล้อยางขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร 
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รูปที ่3 โครงสร้างหุ่นยนต์ฉดีพ่นสารเคมคีวบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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 2.2 ส่วนซอฟท์แวร์ (Software)  
  การออกแบบส่วนซอฟท์แวร์ของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
ประกอบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ส าหรับประมวลผลค าสั่งภาษาซีด้วยโปรแกรม 
Arduino 1.8.1 แล้วส่งสัญญาณข้อมูลไปยังบอร์ดขับมอเตอร์ชนิดขับคู่ (Dual Drive Motor Board Module) ชุด
โมดูลรีเลย์ (Relay Module Board) ชุดโมดูลสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth Signal Module) และเซอร์โวมอเตอร์ 
(Servo Motor) เพื่อให้หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีสามารถท างานตามค าสั่งจากสมาร์ทโฟน (Android Smartphone) ที่
ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้  
 2.3 ส่วนแอพพลิเคช่ันควบคุม (Application Control) 
 การออกแบบหน้าจอแอพพลิเคช่ันควบคุม เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งานด้วยการสัมผัสบนหน้าจอของ
สมาร์ทโฟน ใช้ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังรูปที่ 4  
 

 
 

รูปที ่4 แอพพลิเคชั่นควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมคีวบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

 จากรูปที่ 4 การท างานของแอพพลิเคช่ันควบคุม คือ เมื่อเปิดแอพพลิเคช่ันควบคุมแล้ว หน้าจอแสดงผลจะ
ให้กดปุ่มเช่ือมต่อ (Connect BT) หลังจากเช่ือมต่อ Bluetooth แล้วระบบท าการตรวจสอบการเช่ือมต่อสัญญาณ
ระหว่างอุปกรณ์ หากเชื่อมต่อไม่ส าเร็จแอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อความเตือนให้ท าการเช่ือมต่อใหม่อีกครั้ง และถ้าหาก
เช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว แอพพลิเคช่ันจะรอการกดปุ่มสัมผัสบนหน้าจอของสมาร์ทโฟนจากผู้ใช้งาน
ต่อไป  
 
3.  ผลการวิจัย 
 การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท่ีได้การออกแบบ
และสร้างขึ้นก าหนดขั้นตอนของการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ  
 3.1 การทดสอบระยะในการเช่ือมต่อแอปพลิเคช่ันด้วยสัญญาณ Bluetooth ที่ระยะ 0 – 70 เมตร ในพื้นท่ีโล่ง
แจ้งและพื้นที่อับสัญญาณ 
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ตารางที่ 1 ผลทดสอบการเช่ือมต่อแอพพลิเคช่ันด้วย Bluetooth ในระยะ   0 - 70 เมตร 

คร้ังท่ี ระยะทาง (เมตร) 
ประสิทธิภาพในการท างาน (%) 

พ้ืนที่โล่งแจ้ง พ้ืนที่อับสัญญาณ 
1 10 100% 100% 
2 20 100% 100% 
3 30 100% 100% 
4 40 100% 100% 
5 50 100% 100% 
6 60 0% 0% 
7 70 0% 0% 

 

 
ก) ผลการเชื่อมต่อสญัญาณในพื้นที่โล่งแจ้งเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 เมตร 

 
 
 

 
 

 
 

ข) ผลการเช่ือมต่อสญัญาณในพื้นที่อับสัญญาณเมื่อระยะทางเพิ่มขึน้ครั้งละ 10 เมตร 
รูปที่ 5 กราฟผลการตอบสนองการเช่ือมต่อแอปพลิเคช่ันของระยะทางที่เพ่ิมขึ้นครั้งละ 10 เมตร 

 
 จากรูปที่ 5 การทดสอบระยะการเช่ือมต่อแอปพลิเคช่ันด้วย Bluetooth ในระยะ 0 – 70 เมตร ทั้งในพื้นที่
โล่งแจ้ง และพื้นที่อับสัญญาณ สามารถวิเคราะห์หาระยะทางที่สามารถตอบสนองการเช่ือมระหว่างโทรศัพท์กับ
หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้ระยะทางที่เช่ือมต่อแอปพลิเคช่ันที่ดีที่สุดคือ 
ระยะ 0 - 50 เมตร หลังจากนั้นเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
จะไม่ตอบสนองการท างานจากสมาร์ทโฟนที่สั่งการท างาน จึงสรุปได้ว่าหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีสามารถท างานตาม
ค าสั่งจากแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนได้ทั้งในพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่อับสัญญาณ 
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ผลการทดสอบการเช่ือมต่อแอปพลิเคช่ันด้วย บลูทูธ ในระยะ 0 - 70 m

ระยะทาง ประสิทธิภาพการท างานในพื้นท่ีโล่งแจ้ง
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ผลการทดสอบการเช่ือมต่อแอปพลิเคช่ันด้วย บลูทูธ ในระยะ 0 - 70 m

ระยะทาง ประสิทธิภาพการท างานในพื้นท่ีอับสัญญาณ
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 3.2 การทดสอบการท างานของแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ ในระยะเวลา 0 - 120 นาที  

 
รูปที่ 6 กราฟเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการท างานของระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 10 นาที 

 
 จากรูปที่  6 สามารถวิเคราะห์หาระยะเวลาในการท างานของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในระยะเวลาการท างาน 100% อยู่ท่ี 120 นาที โดยของหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุม
ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จะไม่ท างานในช่วงเวลา 100 นาทีขึ้นไป จึงสรุปได้ว่าหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมี
ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถท างานได้ดีแบบเต็มประสิทธิภาพอยู่ที่ 90 นาที หลังจากนั้น
ประสิทธิภาพการท างานจะลดลง 
 3.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) 
และ ควรปรับปรุง (1) และได้ออกแบบเครื่องมือในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมี ซึ่ง
ก าหนดเป็น 4 หัวข้อหลักคือ 1) ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ฯ 2) ด้านเทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์  3) ด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ และ 4) ด้านความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดฯ ผลจากการประเมินความพึงพอใจจากเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมอบรม ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี  

  
 จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฉีดพ่น
สารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จ านวน 30 คน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ฯ มีค่าเฉลี่ย 4.13 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก 2) ด้านเทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์ มีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 3) ด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) ด้านความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดฯ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก  

0%

50%

100%

150%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ท า
งาน

เวลา(นาที)

ผลการทดสอบการท างานของแบตเตอรี่ระยะเวลา 0 - 120 นาที
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ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ฯ 4.13 มาก 

ด้านเทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์ 4.27 มาก 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.53 มากที่สุด 

ด้านความรู้ทีไ่ดร้ับจากการถ่ายทอดฯ 4.42 มาก 
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4. การอภิปราย วิจารณ์ และสรุปผล 
 หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับการ
บังคับหุ่นยนต์ และถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เพื่อทราบถึงค่าความพึงพอใจในการใช้งานหุ่นยนต์ฉีด
พ่นสารเคมีส าหรับก าจัดหรือป้องกันศัตรูพืช โรคพืช และการให้ปุ๋ยทางใบของพืชสวน สามารถท างานได้โดยผ่านการ
ควบคุมทางระบบ Bluetooth การทดสอบหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี 3 การ
ทดสอบ คือ 1) การทดสอบระยะในการเช่ือมต่อแอพพลิเคช่ันด้วยสัญญาณ Bluetooth ที่ระยะ 0 – 70 เมตร ใน
พื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่อับสัญญาณพบว่าแอพพลิเคช่ันสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth ได้คงที่ในระยะไกลสุด 
50 เมตร 2) การทดสอบการท างานของแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ ในระยะเวลา 0 - 120 นาที แบตเตอรี่สามารถใช้
งานได้นาน 90 นาที และ 3) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีมีความพึงพอใจท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ฯ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 2) ด้านเทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์ มีค่าเฉลี่ย 
4.27 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) ด้านความรู้
ที่ได้รับจากการถ่ายทอดฯ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผลจากการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ฉีด
พ่นสารเคมีฯ สามารถช่วยให้เกษตรกรเกิดความสะดวกสบายยิ่งข้ึนในการประกอบอาชีพ และปลอดภัยจากสารเคมี
ต่างๆ ที่ฟุ้งกระจายขณะฉีดพ่น เนื่องจากมีระยะห่างจากต้นพืชถึงผู้ใช้งานพอสมควร และจากการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีข้อเสนอแนะด้านการออกแบบหุ่นยนต์ให้สามารถใช้งานได้ทุก
สภาพพื้นผิวดิน เนื่องจากเกษตรกรมีลักษณะของการปรับพื้นที่ทางการเกษตรไม่เหมือนกัน บางครั้งจึงท าให้หุ่นยนต์
เคลื่อนได้ไม่สะดวก   
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจปัญหาสุขภาพและปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อสร้างแบบจ าลองแผนที่สุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา สพม. 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 30 โรงเรียน จ านวน 400 คน 
อายุ 13 -17 ปี เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบจ าลองเชิงพื้นที่ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริโภคอาหาร 
ด้านการออกก าลังกาย ด้านความรู้ และด้านกายภาพ   และสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย=2.02, SD=0.87) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าฐานข้อมูลเชิงบรรยายโดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ QGIS แสดงผลออกมาในรูปของแผนที่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ 
2 ระดับคือกลุ่มสูงและปานกลาง พบว่ากลุ่มระดับความรุนแรงมากที่สุด คือระดับเสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 91.75 
รองลงมา คือระดับเส่ียงสูง ร้อยละ 8.25 ใช้สัญลักษณ์ สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้าแสดงความเสี่ยงระดับปานกลาง และ
สามเหลี่ยมสีแดงแสดงความเสี่ยงในระดับสูง โดยแต่ละกลุ่มมีการกระจายตัวไม่สม่ าเสมอ มีระยะห่างจาก
โรงพยาบาลในรัศมีตั้งแต่ 0.4-8 กิโลเมตร ผลการวิจัยสามารถน ามาวางแผนการติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและ
สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  แผนที่สุขภาพ  เด็กและเยาวชน  โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to explore health problems and risk factors that cause 
Diabetes Mellitus Type 2 in children and youth Surin Province. 2) To create a spatial model for 
mapping the health of children and adolescents at risk for Diabetes Mellitus Type 2. The sample 
was selected by purposive random samplings, comprising of 400, secondary students aged between 
13-17 years old. The research tools were questionnaires, spatial model. The percentage, mean, and 
standard deviation were used to analyze the data. The study showed that the risk factors in 4 
aspects were food consumption, exercise, knowledge, and physical and environmental aspects 
that effect to an occurrence. The average of all aspects is at a moderate level. (Mean=2.02, 
SD=0.87). The GIS database has been developed on the basis of problem condition tracking and 
risk factors analysis., which are classified into 2 levers, i.e., high and moderate. The results showed 
that most of them are at a moderate risk level (91.75%), followed by high-risk level (8.25%). The 
risk database is combined with the stored spatial data regarding the location of their entire resident 
for health mapping, which displays’ health based on the severity level of risk group by a different 
symbol, blue rectangles showing medium risk levels and a red triangle showing a high risk. The 
results of this research indicate that resides within 0.4-8 kilometers. The health maps, which 
includes these characteristics with risk factors are guidelines for closely monitoring health and 
establishing cooperation with nearby hospitals for effective follow-up. 
 
Keywords : Geographic Information System  Health Mapping Children and Youth Diabetes 
Mellitus Type II 
 

1. บทน า 
 โรคเบาหวานในเด็กเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มี 2 ชนิด คือ เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes) เป็นชนิดที่พบได้บ่อย
ที่สุดส าหรับเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น โดยเกิดจากการท่ีเซลล์ตับอ่อน (บีต้าเซลล์) ถูกท าลาย เป็นผลจากกระบวนการ 
ทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่านั้น และมักเริ่มเป็นโรคเมื่ออายุยังน้อย ส่วนเบาหวาน
ชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) จะพบมากในเด็กและวัยรุ่นปัจจุบัน และมักพบร่วมกับโรคอ้วนหรือภาวะโภชนาการเกิน      
เบาหวานชนิดที่ 2 นี้ ต้องรักษาด้วยยารับประทานและบางรายต้องใช้การฉีดอินซูลิน นอกจากนี้เบาหวานชนิดที่ 2 ยังอาจ
รวมถึงผู้ป่วยบางโรคที่ได้รับยาที่ท าให้เกิดน้ าตาลสูงในเลือดชั่วคราวด้วย เช่น ยาเคมีบ าบัดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง      
บางชนิด เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ แก่เด็ก พ่อ แม่ พี่น้อง อย่างมาก จากสถานการณ์
ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันเด็กที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง 
จึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวานนี้จึง
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทัศนคติต่อการป้องกันโรค และส่งผลให้มีพฤติกรรมป้องกันโรคได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งในด้านการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การออกก าลังกาย และการผ่อนคลายความเครียดได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม [1] ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่
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มุ่งเน้นการคุ้มครอง จัดการโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ลดผลกระทบ สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วย ตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง [2] จากอุบัติการณ์ของ
ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากราวร้อยละ 6   ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 13-
15 ในระหว่างปี พ.ศ. 2539-2541 ตัวอย่างข้อมูลของหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพียง 4 รายที่ได้รับการวินิจฉัยในช่วง 10 ปีแรก 
(พ.ศ. 2533-2542) แต่ในช่วง 10 ปีหลัง (พ.ศ. 2543 - 2552) พบผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 40 ราย 
หรือประมาณ 10 เท่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 ตามมา ได้แก่ ภาวะโภชนาการเกิน
และการขาดการออกก าลังกาย การที่มีความไม่สมดุลระหว่างการได้รับ และการใช้พลังงานเป็นเวลานานท าให้เกิด
ความอ้วน ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 จากการรายงานสุขภาพของคนไทย ปีพ.ศ. 2557 
ได้ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ พบว่า เด็กไทยอายุ 1-14 ปี ประมาณ 1 ใน 10 คน คนไทยทั้งประเทศกว่า 1 ใน 3 
มีภาวะน้ าหนักเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดโรคเบาหวานด้วยเช่นกัน [3] 
 จากรายงานข้อมูลการป่วยเป็นโรคเบาหวานในกลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี ในจังหวัดสุรินทร์ ปี 2556 พบว่ามีผู้ป่วย 
246,873 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ปี 2557 พบว่ามีผู้ป่วย 241,083 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ปี 2558 พบว่ามีผู้ป่วย 234,245    
คน คิดเป็นร้อยละ 42 และปี 2558 พบว่ามีผู้ป่วย 221,851 คน คิดเป็นร้อยละ 43 (ข้อมูลประมวลผลเมื่อ 27 
กรกฎาคม 2559) [4] จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบถึงจ านวนผู้ป่วยเด็กและเยาวชนโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เป็นระยะ เนื่องจากการแก้ไขหรือการป้องกันโรคที่เกิดจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไร้เชื้อในปัจจุบันเป็นประเด็นที่ควร
ให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชน และพฤติกรรมเรื่องสุขภาพเป็นปัจจัยหลักของรัฐบาลมุ่งแก้ไข จึงท า
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดท าแผนที่สุขภาพของกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสุรินทร์เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ ในการตัดสินใจและวางแผน
จัดบริการโครงการสุขภาพสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็น
ข้อมูล   ในการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมด้านการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานในเด็กและเยาวชนและ
การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันโรคน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และป้องกันโรคเบาหวานได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ภาวการณ์เจ็บป่วยในเด็กมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงอายุ 
พัฒนาการและความต้องการบริโภคในแต่ละวัยควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้แล้วข้อมูลดังกล่าว  ยังสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิจัยเพื่อต่อยอด
องค์ความรู้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป [1] 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อส ารวจปัญหาสุขภาพและความรุนแรงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสุรินทร์ 
2.2  เพื่อสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่เพื่อจัดท าแผนที่สุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิด

ที่ 2 ในจังหวัดสุรินทร์ 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีระยะเวลาการวิจัย 1 ปี มีขั้นตอนการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น โดยศึกษาเนื้อหา เอกสารต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษารวบรวม
ข้อมูลโดยค้นคว้าจากรายงานข้อมูลภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปี 2560 ข้อมูลเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน เขตบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ ปี 
2560 หนังสือ ต าราเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การจัดท าแผนที่สุขภาพด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (QGIS) 
 3.2 ก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ในการศึกษา  
  3.2.1  ประชากรได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 จ านวน 85 โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียน ทั้งสิ้น 
 52,443 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 สังกัด [6]  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 โดยใช้การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ ± 0.5) ได้กลุ่มตัวอย่าง 397 คน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลรวม 400 
คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกจากตัวอย่างจากรายงานภาวะอ้วนผอมสูง ประจ า
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 [5] แล้วคัดเลือกโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป 
จ านวน 30 โรงเรียนแล้วก าหนดสัดส่วนจ านวนตัวอย่างตามขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญเพื่อก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับชั้น 
    พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 17 อ าเภอ ข้อมูลจากทะเบียนโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 [6] ระยะเวลาในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการใช้วิทยาการวิจัยแบบภาพตัดขวาง โดยมีช่วงระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้คือ 1 ตุลาคม 2560  – 30 
กันยายน 2561 
 3.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล และสุขภาพ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการความเสี่ยงที่มีต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจ
ต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรคเบาหวานในโรงเรียน  และหา
คุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
วิธีการ Cronbach’ Alpha Coefficient มีค่าเท่ากับ 0.78 ส่วนแบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วย
วิธีของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR. -21 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 แล้วน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะด้านงานแผนที่ มาสร้างแผนที่ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จ านวน 400 ชุด แล้วตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ  ได้แก่ ข้อมูลเชิงบรรยาย 
(Attribute Data) จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนบุคคลและสุขภาพ ด้านพฤติกรรมความเสี่ยง
ด้านอาหาร การออกก าลังกาย ด้านความรู้ และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรคเบาหวานใน
โรงเรียน ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือแต่ละชนิดที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากภาคสนามมาวิเคราะห์ และประมวลผลแต่ละ
ประเภทดังนี้ 
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  1) ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจากแบบสอบถาม เกณฑ์การให้คะแนนและประเมินผลพฤติกรรมความหมาย  
ทางลบทั้งหมด 9 ข้อ คือ ข้อ 1-8,12 เกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ปฏิบัติประจ า 1  คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง 2 คะแนน 
ไม่ปฏิบัติ 3  คะแนน และพฤติกรรมความหมายทางบวกคือ ข้อ 9,10,11 ได้แก่ปฏิบัติประจ า 3  คะแนน  ปฏิบัติ
บางครั้ง 2 คะแนน ไม่ปฏิบัติ 1  คะแนน โดยมีเกณฑ์พิจารณาระดับพฤติกรรม ดังนี้ 

   พฤติกรรมระดับต ่ำ           มีค่ำเฉลี ย  1.00–1.79 คะแนน (0-59.99%) 
   พฤติกรรมระดับปำนกลำง  มีค่ำเฉลี ย  1.80-2.39  คะแนน (60-79.99%) 
   พฤติกรรมระดับสูง           มีค่ำเฉลี ย  2.40-3.00  คะแนน (80-100.00%) 

  2) วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 
  3) ส ารวจข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดยการเก็บพิกัดต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนและน าค่าพิกัดต าแหน่งที่ได ้
ตรวจสอบกับข้อมูลใน Google Map และสร้างระดับชั้นข้อมูลโดยใช้ข้อมูลแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหมและ  
Google Map 
  4) จำกนั้นน่ำแบบสอบถำมมำก่ำหนดค่ำน้่ำหนักควำมส่ำคัญของปัจจัย (Weighting Value) โดยกำรปรับ
ค่ำของทุกปัจจัยให้อยู่ในช่วงคะแนนเดียวกัน (0–1) จำกนั้นจึงให้ค่ำน้่ำหนักของแต่ละปัจจัยเกณฑ์กำรก่ำหนดค่ำ
น้่ำหนักของแต่ละปัจจัยจะให้ค่ำควำมส่ำคัญ คือ ปัจจัยที มีควำมส่ำคัญมำกจะให้ค่ำน้่ำหนักมำก แต่ถ้ำมีควำมส่ำคัญ
น้อยจะมีค่ำต ่ำ และกำรก่ำหนดค่ำน้่ำหนักจะต้องมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ มีกำรค่ำนวณผลโดยใช้สมกำรดังนี้ 

  Suitability (S) = (R1 × W1) + (R2 × W2) + … + (Rn × Wn) 
   เมื อ  S  = ระดับควำมเสี ยง  R  = ค่ำควำมสำมำรถของแต่ละปัจจัย 
     W = ค่ำน้่ำหนักของแต่ละปัจจัยที ใช้ในกำรเฉลี ย n  = จ่ำนวนของปัจจัยที ใช้ในกำรวิเครำะห์  

กำรแบ่งระดับควำมเสี ยงของพื้นที  คะแนนรวมของระดับปัจจัยเสี ยง (ค่ำ S) จะถูกน่ำมำแบ่งระดับควำมเหมำะสมของพื้นที  
โดยใช้หลักทำงสถิติหำค่ำส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำน (S.D) มำก่ำหนดค่ำพิสัย (Range) ของคะแนนในแต่ละช่วงโอกำส 
 ดังสมกำร 

  อันตรภำคชั้น  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่ำสุด 
                                        จ่ำนวนชั้น 

 ซึ งแบ่งพื้นที ควำมเสี ยง 3 ระดับคือ  
 1) ระดับควำมเสี ยงต ่ำ มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 18.30 – 33.40  
 2) ระดับควำมเสี ยงปำนกลำง มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 33.41- 48.50  
 3) ระดับควำมเสี ยงสูงมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 48.51- 63.60 
 

4. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติสุขภาพ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กและเยาวชน 
โดยเป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน ร้อยละ 68.75 เป็นเพศชาย จ านวน 125 คน ร้อยละ 32.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 17 
ปี ร้อยละ 27 ศึกษาอยู่โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ านวน 60 คน ร้อยละ 15 อยู่ชั้น ม.5 หรือ ปวช.2 ร้อยละ 42 บิดา
มารดามีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 67 มีน้ าหนัก ระหว่าง 66.00-75.99 ร้อยละ 25.25 มีความสูงระหว่าง 151.00 
– 160.99 เซนติเมตร ร้อยละ 50.75 และไม่มีโรคประจ าตัว และส่วนใหญ่ไม่มีญาติ พี่น้องป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
ร้อยละ 65.75 
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 ตอนที่ 2 พฤติกรรมความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ด้านการบริโภคอาหาร 
 
ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลี ยคะแนน และส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนกำรบริโภคอำหำร (n=400) 
 

ด้านการบริโภคอาหาร ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเสี่ยง 
1. นักเรียนรับประทำนเนื้อสัตว์ที  ติดมันและเครื องในสัตว์ 1.90 0.30 ปำนกลำง 
2. นักเรียนรับประทำนอำหำรที ใส่กะทิมัน ๆ เช่น แกงมัสมั น แกง 
    กะทิ แกงเขียวหวำน เป็นต้น 

1.88 
 

0.33 ปำนกลำง 

3. นักเรียนชอบรับประทำนขนมหวำน 1.68 0.47 ต ่ำ 
4. นักเรียนชอบรับประทำนผลไม้รสหวำนจัด เช่น มะม่วงสุก ทุเรียน 2.00 0.56 ปำนกลำง 
5. นักเรียนรับประทำนผักใบเขียว เช่นผักบุ้ง ผักกำด ผักคะน้ำ 

    เป็นต้น 
2.36 0.63 ปำนกลำง 

6. นักเรียนใช้น้่ำมันพืชในกำรประกอบอำหำร เช่น น้่ำมันจำกถั ว 
    เหลืองจำกดอกทำนตะวัน 

2.23 0.68 ปำนกลำง 

7. นักเรียนรับประทำนอำหำรพวกปลำหมึก หอย  กุ้ง 2.07 0.53 ปำนกลำง 
8. นักเรียนชอบดื มน้่ำอัดลมหรือน้่ำหวำนนมหวำนนมเปรี้ยว 2.04 0.41 ปำนกลำง 

ค่ำเฉลี ยรวม 2.02 0.49 ปำนกลำง 
 
 จากตารางที่ 1สามารถอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้านการบริโภคอาหาร โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.02, S.D. 0.49)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจ าแนกรายข้อ โดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้  พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดคือ นักเรียนรับประทานผักใบเขียว เช่นผักบุ้ง ผักกาด 
ผักคะน้า เป็นต้น มีพฤติกรรมระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.36 , S.D. 0.63) รองลงมาคือ นักเรียนใช้น้ ามันพืชในการ
ประกอบอาหาร เช่น น้ ามันจากถั่วเหลือง จากดอกทานตะวัน มีพฤติกรรมระดับปานกลาง (ค่ าเฉลี่ย 2.23, S.D. 
0.68) และน้อยที่สุดคือ นักเรียนชอบรับประทานขนมหวาน มีพฤติกรรมระดับต่ า (ค่าเฉลี่ย 1.68, S.D. 0.47) 
 

     
 

รูปที่ 1 ค่ำเฉลี ยคะแนน และส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำน 
 ด้ำนกำรออกก่ำลังกำย (n=400) 

รูปที่ 2 ค่ำเฉลี ยคะแนน และส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำน 
ด้ำนควำมรู้เกี ยวกับโรคเบำหวำนชนิดที  2 (n=400) 
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ค่าเฉลี่ย

24.73
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ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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 จำกรูปที  1 สำมำรถอธิบำยพฤติกรรมกำรออกก่ำลังกำย โดยรวมมีค่ำเฉลี ยอยู่ในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี ย 2.03,  
S.D 0.62) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถจ่ำแนกรำยข้อ โดยเรียงล่ำดับจำกมำกไปน้อย พบว่ำส่วนใหญ่นักเรียน  ชอบนอน 
มำกกว่ำออกก่ำลังกำย โดยมีระดับพฤติกรรมสูง (ค่ำเฉลี ย 2.14, S.D. 0.73)  รองลงมำนักเรียนท่ำงำนออกแรงจนเหงื อออก
แทนกำรออกก่ำลังกำย โดยมีระดับพฤติกรรมปำนกลำง (ค่ำเฉลี ย 2.05 , S.D. 0.53) และน้อยที สุดคือ นักเรียนออก
ก่ำลังกำยอย่ำงน้อยครั้งละ 20-30 นำที โดยมีระดับพฤติกรรมระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี ย 1.96, S.D. 0.61) 
 จำกรูปที  2 แสดงควำมรู้เกี ยวกับโรคเบำหวำนในเด็กและเยำวชน ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ นักเรียนส่วนมำก
มีควำมรู้ระดับปำนกลำง (ร้อยละ 60 – 79) มีจ่ำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 รองลงมำนักเรียนมีควำมรู้
ระดับน้อย (น้อยกว่ำร้อยละ 60) มีจ่ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.56 และน้อยที สุด นักเรียนมีควำมรู้ดับสูง 
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) มีจ่ำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.73 
 

ตารางท่ี 3 ปัจจัยด้ำนกำยภำพและสิ งแวดล้อมสิ งแวดล้อมที เอื้อต่อกำรเกิดโรคเบำหวำน 
 

ปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเสี่ยง 

1. นักเรียนสำมำรถซื้อน้่ำอัดลมได้จำก ร้ำนค้ำในโรงอำหำร 
    และสหกรณ์ 

2.03 0.57 ปำนกลำง 

2. ในโรงเรียนของท่ำนอนุญำตให้ขำยน้่ำหวำนได้ 1.99 0.94 ปำนกลำง 
3. ในสหกรณ์ร้ำนค้ำมีกำรจ่ำหน่ำยขนมกรุบกรอบมำกมำย 
   หลำยรูปแบบ 

2.22 0.99 ปำนกลำง 

4. อำหำรที ขำยในโรงอำหำร มีปริมำณเส้นปริมำณข้ำว 
    จ่ำนวนมำกแต่มีปริมำณเนื้อสัตว์และผักน้อย 

1.86 0.82 ปำนกลำง 

5. เครื องปรุงส่ำหรับก๋วยเตี๋ยว กวยจั๊บ หรืออำหำรที ต้อง
ปรุงรสมีเครื องปรุงไม่จ่ำกัด 

2.04 0.97 ปำนกลำง 

6. ในโรงเรียนของท่ำนไม่มีจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกัน 
    โรคเบำหวำน 

2.12 0.84 ปำนกลำง 

7. นักเรียนได้รับกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ่ำอย่ำงต่อเนื องทุก 
    ภำคเรียน 

2.12 0.85 ปำนกลำง 

8. นักเรียนมีกำรจดบันทึกประวัติสุขภำพชั งน้่ำหนักและวัด 
    ส่วนสูงเป็น ประจ่ำทุกสัปดำห์ 

2.47 0.76 มำก 

 

จำกตำรำงที  3 สำมำรถอธิบำย ปัจจัยด้ำนกำยภำพและสิ งแวดล้อมสิ งแวดล้อมที เอื้อต่อกำรเกิดโรคเบำหวำน   
โดยภำพรวมด้ำนกำยภำพและสิ งแวดล้อมสิ งแวดล้อมที เอื้อต่อกำรเกิดโรคเบำหวำน อยู่ในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี ย 
2.11,S.D 0.87)  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถจ่ำแนกควำมรู้รำยข้อที นักเรียนมีควำมรู้จำกมำกไปน้อยพบว่ำนักเรียนมีกำร
จดบันทึกประวัติสุขภำพชั งน้่ำหนักและวัดส่วนสูงเป็น ประจ่ำทุกสัปดำห์ (ค่ำเฉลี ย 2.47,S.D 0.76) รองลงมำได้แก่ 
ในสหกรณ์ร้ำนค้ำมีกำรจ่ำหน่ำยขนมกรุบกรอบมำกมำยหลำยรูปแบบ (ค่ำเฉลี ย 2.22,S.D 0.99) และน้อยที สุด คือ
อำหำรที ขำยในโรงอำหำร มีปริมำณเส้นปริมำณข้ำวจ่ำนวนมำกแต่มีปริมำณเนื้อสัตว์และผักน้อย (ค่ำเฉลี ย 1.86,S.D 
0.82) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 117



 
 

 
 

ตารางท่ี  4 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที มีผลต่อระดับควำมเสี ยงเป็นโรคเบำหวำนชนิดที  2 ของเด็กและเยำวชน 
 

ปัจจัย
ที่ 

(n) 
ปัจจัย 

ค่าน้้าหนัก
เฉลี่ยของ

ปัจจัย 
(Wn) 

ค่าความสามารถ 
ของแต่ละปัจจัย 

(Rn) 

ระดับความเสี่ยง
(S) 

ค่าน้อย
สุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่าน้อย
สุด 

ค่าสูงสุด 

R1 เพศ 0.4 1 2 0.4 0.8 
R2 อำยุ 0.8 1 6 0.8 4.2 
R3 ระดับกำรศึกษำ 0.6 1 5 0.6 3.0 
R4 น้่ำหนัก 0.9 1 8 0.9 7.2 
R5 ส่วนสูง 0.6 1 4 0.6 2.4 
R6 อำชีพของบิดำ/ผู้ปกครอง 0.7 1 5 0.7 3.5 
R7 อำชีพของมำรดำ 0.7 1 5 0.7 3.5 
R8 โรคประจ่ำตัว 0.9 1 2 0.9 1.8 
R9 ญำติหรือบุคคลในครอบครัวป่วยเปน็

เบำหวำน 
0.9 1 2 0.9 1.8 

R10 นักเรียนรับประทำนเนื้อสัตว์ที ติดมันและ
เครื องในสัตว์  

0.9 1 3 0.9 2.7 

R11 นักเรียนรับประทำนอำหำรที ใส่กะทิมัน ๆ 
เช่น แกงมัสมั น แกงกะทิ แกงเขียวหวำน 
เป็นต้น  

0.9 1 3 0.9 2.7 

R12 นักเรียนชอบรับประทำนขนมหวำน 0.9 1 3 0.9 2.7 
R13 นักเรียนชอบรับประทำนผลไม้รสหวำน

จัด เช่น มะม่วงสุก ทุเรียน  
0.9 1 3 0.9 2.7 

R14 นักเรียนใช้น้่ำมันพืชในกำรประกอบ
อำหำร เช่น น้่ำมันจำก ถั วเหลืองจำก 
ดอกทำนตะวัน  

0.8 1 3 0.8 2.4 

R15 นักเรียนรับประทำนอำหำรพวกปลำหมึก
หอยกุ้ง  

0.8 1 3 0.8 2.4 

R16 นักเรียนชอบดื มน้่ำอัดลมหรือน้่ำหวำน 
นมหวำน นมเปรี้ยว  

0.9 1 3 0.9 2.7 

R17 นักเรียนชอบนอนมำกกว่ำออกก่ำลังกำย  0.8 1 3 0.8 2.4 
R18 นักเรียนสำมำรถซื้อน้่ำอัดลมได้จำก

ร้ำนค้ำในโรงอำหำรและสหกรณ์  
0.8 1 3 0.8 2.4 
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ปัจจัย
ที่ 

(n) 
ปัจจัย 

ค่าน้้าหนัก
เฉลี่ยของ

ปัจจัย 
(Wn) 

ค่าความสามารถ 
ของแต่ละปัจจัย 

(Rn) 

ระดับความเสี่ยง
(S) 

ค่าน้อย
สุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่าน้อย
สุด 

ค่าสูงสุด 

R19 ในโรงเรียนของท่ำนอนุญำตให้ขำย
น้่ำหวำนได้  

0.8 1 3 0.8 2.4 

R20 ในสหกรณ์รำ้นค้ำมีกำรจ่ำหน่ำยขนม 
กรุบกรอบมำกมำยหลำยรูปแบบ  

0.8 1 3 0.8 2.4 

R21 อำหำรที ขำยในโรงอำหำร มีปริมำณเส้น 
ปริมำณข้ำวจ่ำนวนมำกแต่มีปริมำณ
เนื้อสัตว์และผักน้อย  

0.8 1 3 0.8 2.4 

R22 เครื องปรุงส่ำหรับก๋วยเตี๋ยว ก๊วยจับ หรือ
อำหำรที ต้องปรุงรส มีเครื องปรุงไม่จ่ำกัด  

0.8 1 3 0.8 2.4 

R23 ในโรงเรียนของท่ำนไม่มีจัดกิจกรรมให้
ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคเบำหวำน 

0.9 1 3 0.9 2.7 

รวมค่ำคะแนนควำมเสี ยง(S) 18.30 63.60 
 
 จำกตำรำงที  4 แสดงผลกำรศึกษำพื้นที เสี ยงของเด็กและเยำวชนที มีควำมเสี ยงต่อโรคเบำหวำนชนิดที  2 
โดยกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System: GIS) ร่วมกับหลักกำรวิเครำะห์
ศักยภำพเชิงพื้นที  (Potential Surface Analysis: PSA) ผลกำรก่ำหนดค่ำถ่วงน้่ำหนักของตัวแปร ได้ค่ำถ่วงน้่ำหนัก
ของแต่ละปัจจัยโดยให้ผู้เชี ยวชำญทั้ง 5 ท่ำนเป็นผู้ให้ค่ำคะแนนถ่วงน้่ำหนัก 28 ข้อ พบว่ำข้อที มีผลต่อระดับควำม
เสี ยงของโรคเบำหวำนชนิดที  2 จ่ำนวน 22 ข้อ แล้วน่ำค่ำคะแนนที ได้มำจัดระดับควำมเสี ยง (ค่ำตั้งแต่ 18.30 – 63.50)     
ซึ งในกำรศึกษำครั้งนี้แบ่งระดับควำมรุนแรงของโรคเบำหวำนชนิดที  2 เป็น 3 ระดับ หรือ 3 ช่วงคะแนนที ครอบคลุม
ทุกค่ำโดยค่ำนวณจำกสูตรอันตรภำคชั้นดังนี้ 

 

อันตรภำคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่ำสุด 
  จ่ำนวนชั้น 
 = 63.60 – 18.30 = 15.10 
   3 

เมื อพิจำรณำกำรแบ่งกลุ่มโดยใช้หลักกำรอิงเกณฑ์ ทั้ง 3 ระดับคือ  
 1) ระดับควำมเสี ยงต ่ำ              มีค่ำคะแนนเท่ำกับ   18.30 – 33.40 
 2) ระดับควำมเสี ยงปำนกลำง     มีค่ำคะแนนเท่ำกับ   33.41- 48.50 
 3) ระดับควำมเสี ยงสูง              มีค่ำคะแนนเท่ำกับ   48.51-63.60 
กำรจัดท่ำแผนที สุขภำพของกลุ่มเด็กและเยำวชนที มีภำวะเสี ยงต่อโรคเบำหวำนชนิดที  2 ในจังหวัดสุรินทรมี์
รำยละเอียดดังนี้ 
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 1. จัดเตรียมฐำนข้อมูลระดับควำมเสี ยงรวมกับกำรหำพิกัดสถำนที ส่ำคัญ มำจัดท่ำแผนที สุขภำพ
สุขภำพของกลุ่มเด็กและเยำวชนที มีภำวะเสี ยงต่อโรคเบำหวำนชนิดที  2 ในจังหวัดสุรินทร์ และจัดเตรียมรำยกำร
ข้อมูลเชิงพื้นที  แฟ้มข้อมูลและรูปลักษณ์พื้นฐำน ดังตำรำงที  5 
 
ตารางท่ี 5  รำยกำรข้อมูลเชิงพื้นที  แฟ้มข้อมูล และรูปลักษณ์พื้นฐำน 

 
ล้าดับที่ ชื่อชั้นข้อมูล ชื่อแฟ้มข้อมูล รูปลักษณ์พื้นฐาน 

1 ขอบเขตจังหวัดสุรินทร์ Surin.shp Polygon 
2 ขอบเขตอ่ำเภอ Amphur.shp Polygon 
3 ระดับควำมเสี ยง Tumbol.shp Point 
4 โรงเรียน Water.shp Point 
5 โรงพยำบำล Trans.shp Point 

 
 2. แผนที ข้อมูลเชิงพื้นที ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
  น่ำรำยกำรข้อมูลเชิงพื้นที  ประกอบด้วยขอบเขตจังหวัดสุรินทร์ (Surin.shp) ขอบเขตอ่ำเภอ (Amphur.shp)  
ระดับควำมเสี ยงและโรงเรียน (School.shp) มำท่ำกำรซ้อนทับข้อมูล (Overlay) กันทั้งหมด โดยระบุสีของที ตั้งที 
ของโรงเรียนเป็นสีแดง และสีน้่ำเงินเพื อควำมชัดเจน จะได้แผนที มำตรำส่วน 1:10000 ท่ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัย
เสี ยงกลุ่มเด็กและเยำวชน ในพื้นที ศึกษำทั้ง 2 กลุ่ม คือ 
  2.1.1 สัญลักษณ์วงกลมสีน้่ำตำล หมำยถึง โรงพยำบำลที อยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มเสี ยงปำนกลำง  
  2.1.2 สัญลักษณ์วงกลมชมพูบำนเย็น หมำยถึง โรงพยำบำลที อยู่ใกล้เคียงกลุ่มเสี ยงสูง  
  2.1.3 สัญลักษณ์สำมเหลี ยมสีแดง หมำยถึง กลุ่มเด็กและเยำวชนที มีระดับควำมเสี ยงสูง มีค่ำ
ระหว่ำง 48.51-63.60 มีข้อควำมก่ำกับ “High” ควรได้รับกำรช่วยเหลือจำกแพทย์และผู้เชี ยวชำญอย่ำงเร่งด่วน 
  2.1.4 สัญลักษณ์สีเหลี ยมสีฟ้ำ หมำยถึง กลุ่มกลุ่มเด็กและเยำวชนที มีระดับควำมเสี ยงปำนกลำง  
มีค่ำระหว่ำง 33.41-48.50 มีข้อควำมก่ำกับ “Medium” ควรได้รับควำมรู้ที ถูกต้องเพื อปรับพฤติกรรมกำร
รับประทำนและกำรออกก่ำลังกำย 
  2.15  สีพื้นที อ่ำเภอ มีควำมแตกต่ำงกันไปเพื อบอกขอบเขตกำรปกครองของอ่ำเภอ 
  น่ำข้อมูลดังกล่ำวมำท่ำกำรซ้อนทับข้อมูล (Overlay) กับปัจจัยด้ำนกำยภำพคือ 1) ที ตั้งสถำนที 
ส่ำคัญ = Landmark layer ซึ งรวมถึงสถำนที ตั้งของโรงพยำบำลด้วย ดังรูปที  3 
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รูปที่ 3 สัญลักษณ์สำมเหลี ยมสีแดงแสดงพื้นที ระดับควำมเสี ยงของกลุ่มเด็กและเยำวชนที มีภำวะเสี ยงสูง  
  

 จำกรูปที  3 ในแผนที นี้จะแสดงขอบเขตพื้นที อ่ำเภอด้วยสีที แตกต่ำงกันและมีชื ออ่ำเภอปรำกฎอยู่ โดยระดับ
ควำมเสี ยงของกลุ่มเด็กและเยำวชนที มีภำวะเสี ยงสูงมีกำรกระจำยตัวทุกพื้นที  ได้แก่อ่ำเภอชุมพลบุรี อ่ำเภอท่ำตูม 
อ่ำเภอรัตนบุรี อ่ำเภอจอมพระ อ่ำเภอเขวำสินรินทร์ อ่ำเภอศรีขรภูมิ อ่ำเภอเมืองสุรินทร์ อ่ำเภอปรำสำท อ่ำเภอ
ล่ำดวน อ่ำเภอสังขะ อ่ำเภอบัวเชด และอ่ำเภอกำบเชิง ซึ งโรงเรียนกลุ่มเสี ยงเหล่ำนี้มีที ตั้งในอ่ำเภอ มีผลมำจำกมี
ควำมสะดวกในกำรเลือกซื้ออำหำรจำกร้ำนสะดวกซื้อ เด็กจะชอบรับประทำนอำหำรที ไม่มีประโยชน์โดยเฉพำะขนม
กรุบกรอบ และน้่ำอัดลม น้่ำหวำน เป็นต้น ส่วนใหญ่โรงเรียนมีระยะห่ำงไกลจำกสถำนพยำบำลในระยะทำงระหว่ำง 
1-3 กิโลเมตร ซึ งโรงเรียนสำมำรถวำงแผนร่วมกับสถำนพยำบำลในบริเวณใกล้เคียงเพื อตรวจคัดกรองโรคเบำหวำน
ชนิดที  2 กำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที  2 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที ถูกต้องจำกผู้เชี ยวชำญ และกำรตรวจ
ติดตำมเด็กและเยำวชนที มีควำมเสี ยง เพื อปรับเปลี ยนพฤติกรรมกำรรับประทำน กำรออกก่ำลังกำยเพื อช่วยให้ควำม
เสี ยงนี้ลดลง 
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รูปที่ 4 สัญลักษณ์สี เหลี ยมสีฟ้ำแสดงพื้นที ระดับควำมเสี ยงของกลุ่มเด็กและเยำวชนที มีภำวะเสี ยงปำนกลำง 
 

 จากรูปที่ 4 ในแผนที่นี้จะแสดงขอบเขตพื้นที่อ าเภอด้วยสีที่แตกต่างกันและมีชื่ออ าเภอปรากฎอยู่ โดยระดับ
ความเสี่ยงของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงปานกลาง มีการกระจายตัวทุกอ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ทั้งภายใน
และภายนอกอ าเภอ ทั้งนี้เกิดจากเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการรับประทานที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบออกก าลังกาย
ขาดความรู้เรื่องเบาหวานชนิดที่ 2 และโรงเรียนส่วนใหญ่มีระยะห่างไกลจากสถานพยาบาลในระยะทางระหว่าง 1-8 
กิโลเมตร ดังนั้น โรงเรียนและผู้ปกครองจึงควรร่วมมือกันก าหนดกิจกรรม และรณรงค์การให้ความรู้เรื่องเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และหมั่นตรวจสุขภาพด้วยกันบันทึกประวัติสุขภาพเป็นประจ า นอกจากนี้โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายกับ
สถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่ อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดท าแผนที่สุขภาพของกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสุรินทร์ท าให้ทราบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ในระดับปานกลางและมีพฤตกรรมสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เนื่องจากชอบประทานขนม
หวาน สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติศักด์ิ พรมดาวและคณะ [7] ที่กล่าวว่าการรับประทานขนมและของหวาน
ตามใจชอบ ท าให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ และมีพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกายที่มีความ
เสี่ยงคือชอบนอนและไม่ค่อยชอบออกก าลังกายเป็นประจ าสอดคล้องกับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยออกก าลังกาย
เป็นประจ า อาจเนื่องมาจากวัยรุ่นใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในการเรียนพิเศษ ท่องอินเตอร์เน็ต เล่นเกม คุยโทรศัพท์ ดูหนัง 
ฟังเพลง กับเพื่อน ๆ เป็นต้น จึงมีเวลาในการออกการลังกายหรือเล่นกีฬาน้อยลง เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ด้าน
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กายภาพและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน เช่น โรงเรียนไม่มีการควบคุม      
การจ าหน่ายน้ าหวาน ขนมหวานท่ีไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย รวมทั้งขาดการติดตามการประเมินผลสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องทั้งจากโรงเรียนและสถาบันทางการแพทย์เครือข่ายใกล้โรงเรียน จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค  
สอดคล้องกับงานวิจัยของเวธกา กลิ่นวิชิตและคณะ[8] ที่ได้ศึกษาว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสามารถท านายพฤติกรรม
การป้องกันภาวะอ้วนและภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของนักเรียนวัยรุ่นได้ ผลจากการจัดท า
แบบจ าลองแผนที่สุขภาพท าให้ทราบว่าโรงเรียนที่มีภาวะความเสี่ยงสูงคือโรงเรียนในกลุ่มชุมชนเมือง โดยโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในอ าเภออันเนื่องมาจากค่านิยมในการรับประทานอาหารของสังคมเมืองที่เปลี่ยนไป ที่นิยมซื้ออาหาร ขนม
กรุบกรอบที่หาซื้อได้ง่ายจากร้านสะดวกซื้อ ตลาด อาหารข้างทางเป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่
ใกล้กับสถานพยาบาลในระยะไม่เกิน 1-3 กิโลเมตร ซึ่งสะดวกในการเดินทางและสามารถสร้างความร่วมมือกับ
สถานพยาบาลเพื่อรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ถูกต้องและสามารถประเมินผลและติดตามภาวะความเสี่ยงที่จะเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 ผลจากการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการแสดงข้อมูลสารสนเทศจากแผนที่โดยระบุภาพสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสี
แดง      สามารถชี้ให้เห็นความส าคัญอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยโรงเรียนและ
ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลบุตรหลาน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชน 
รวมทั้งการติดตามผลเพื่อให้ความเสี่ยงนี้ลดลง โดยโรงเรียนสามารถสร้างเครือข่ายกับสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมภาวะเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกก าลังกาย การรับประทานยาควบคุม การเข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจที่ถูกต้องเพื่อป้องกันตนเอง
ของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น ภาวะความดันโลหิตสูงในเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น 
 ส่วนการแสดงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสีฟ้า     สามารถชี้ให้เห็นพื้นที่ของกลุ่มเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
ในระยะปานกลาง ซึ่งโรงเรียนสามารถน าสารสนเทศนี้มาวางแผนเพื่อกระตุ้นเตือนหรือจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น มีการตรวจสุขภาพสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องของโทษและการป้องกันตนเองจาก
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งการแสดงผลด้วยแผนที่และสัญลักษณ์นีจ้ะช่วยสื่อความหมายให้ผู้ใช้สารสนเทศประเภทนี้มี
ความเข้าใจที่ง่ายขึ้นมากกว่าการอ่านรายงานจากตัวเลขนั่นเอง 
 
6. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยนี้ 
 6.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับระบบติดตามเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
พี่ช่วยพี่ หรือชมรม เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ถูกต้อง 
 6.2 ควรมีการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เสมือนเป็นพี่
เลี้ยงออนไลน์ คอยให้ค าแนะน า ผ่านแชท หรือคู่มือพร้อมวิดีโอการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง รวมทั้งเทคนิคการบประทาน
อาหารที่ห่างไกลจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมทั้งระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เพื่อความสะดวกส าหรับแพทย์ผู้ดูแล
ในการติดตามความก้าวหน้าในการรักษาเป็นต้น 
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การลดรอบเวลาในกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่รถบรรทุก 
กรณีศึกษา : บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุก 

Reducing The Cycle Time In The Inspection Process Parts Truck Spare 
Wheel Lock Device 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดข้ันตอนการตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ

ชิ้นส่วนรถบรรทุกของบริษัทตัวอย่าง ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการสูญเสียเวลาในข้ันตอนการตรวจสอบ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่รถบรรทุกซึ่งมากเกินความจ าเป็น เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัยน้ี เก็บ
ข้อมูลปัญหาด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเน่ือง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภาพแสดงเหตุ
และผล วิเคราะห์ต่อเน่ืองด้วยการต้ังค าถามท าไม ท าไม ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค ECRS ได้แก่ 
การขจัดงานที่ไม่มีความจ าเป็นออก และออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการท างานให้สามารถท างานได้ง่ายข้ึน 
ผลการปรับปรุงสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานจาก 8 ข้ันตอน เหลือ 4 ข้ันตอน คิดเป็นลดลงร้อยละ 
50 รอบเวลาการปฏิบัติงานลดลงจาก 1,300 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 930 วินาทีต่อชิ้น คิดเป็นลดลงร้อยละ 
28.46 และสามารถจัดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้    
 
ค าหลัก  การวิเคราะหสาเหตุดวยค าถามท าไม,  แผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเน่ือง , มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
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Abstract 
 

This research aims to reduce the inspection process in the process of checking 
the quality of the parts truck of the sample company which is currently experiencing a 
loss of time in the process procedures for checking parts, wheel lock parts, truck parts 
which is more than necessary.  Tools used in this research collect problem data with 
continuous production process charts. Analyze the cause of the problem by showing 
the cause and effect diagram. Continuous analysis by asking questions why Improve the 
problem with ECRS technique include eliminating unnecessary tasks and design working 
equipment to be able to work more easily. The improvement results can reduce the 
work process from 8  steps to 4  steps representing a decrease of 5 0  percent.  The 
operating time period decreased from 1,300 seconds per piece 930 seconds left per 
piece Representing a decrease of 28.46 percent and able to set operational standards 
for employees. 
 
Keywords: Why Why Analysis, Flow Process Chart, Work Instruction 
 
1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

บริษัทตัวอย่างด าเนินธุรกิจด้านการผลิตอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่รถบรรทุก ให้กับค่ายรถบรรทุก
ชั้นน าภายในประเทศ แสดงได้ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 อุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล ่
 

จากรูปที่ 1 อุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่รถบรรทุกของบริษัทตัวอย่าง ซึ่งปัจจุบันกระบวนการผลิต
เกิดปัญหาท้ังหมด 5 ด้าน ซึ่งได้แก่  ชุดแขนกล (Haatari) มีเสียงดัง การวางชิ้นงานสแกนล าบากชิ้นงาน
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ขยับได้ ถังน้ ามันเกินสัญญาณไฟเตือนบ่อยครั้ง มีความล าบากในการน าเครื่องมือไปเทียบวัดมาตรฐาน 
และท าการเคลื่อนย้ายแขนกลล าบาก ท าให้ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะน า
ปัญหามาท าการปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีการคัดเลือกปัญหาด้วยการให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก จากปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ความรุนแรง
ของปัญหา ความถ่ีของปัญหา และนโยบายของบริษัท โดยพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องของปัญหา โดยมี
พนักงานทั้งหมด 20 คน โดยใช้ค่าถ่วงน้ าหนักโดยให้ระดับการให้คะแนน คือ 1 หมายถึง น้อยมาก 2 
หมายถึง น้อย 3 หมายถึง ปานกลาง 4 หมายถึง มาก ซึ่งผลการให้คะแนนสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการคัดเลือกปัญหา 
 

 
 
จากตารางที่ 1 ผลการให้คะแนนการคัดเลือกปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตอุปกรณ์ล็อคล้อ

อะไหล่รถบรรทุก ซึ่งผลคะแนนสามารถอธิบายได้ดังน้ี การวางชิ้นงานสแกนล าบากชิ้นงานขยับได้ มี
คะแนนรวม 16 คะแนน ปัญหาท่ีรองลงมาคือ ชุดแขนกล (Haatari) มีเสียงดัง มีคะแนนรวม 13 คะแนน 
ท าการเคลื่อนย้ายแขนกลล าบาก มีคะแนนรวม 11 คะแนน ถังน้ ามันเกินสัญญาณไฟเตือนบ่อยครั้ง มี
คะแนนรวม 9 คะแนน และมีความล าบากในการน าเครื่องมือไปเทียบวัดมาตรฐาน 7 คะแนน ดังน้ัน
คณะผู้จัดท างานวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าปัญหาการวางชิ้นงานสแกนล าบากชิ้นงานขยับได้มาท าการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นสวนอุปกรณล็อคลออะไหลรถบรรทุก 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ชดุแขนต่อ Haatari มีเสียงดัง * * * * 13
2. การวางชิน้งานสแกนล าบากชิน้งาน
ขยับได้

* * * * 16

3. ถังน้ ามันเกินสัญญาณไฟเตือนบ่อยคร้ัง * * * * 9
4. มีความล าบากในการน าเคร่ืองมือไป
เทียบวัด

* * * * 7

5. ท าการเคล่ือนย้ายแขนกลล าบาก * * * * 11

คะแนนรวมหัวข้อปัญหา

ความเป็นไปได้
ในการแก้ไข
ปัญหา

ความรุนแรง
ของปัญหา

ความถ่ีของ
ปัญหา

นโยบายบริษัท
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1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 
 หลังจากปรับปรุงวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่รถบรรทุกของบริษัทตัวอย่าง  
ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จับยึด เพ่ือช่วยในข้ันตอนการพลิกชิ้นงานบนโต๊ะสแกนสามารถลดรอบ
เวลา และข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพได้ 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษา ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่รถบรรทุก 
การศึกษาจะเลือกใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการเก็บข้อมูล คัดเลือกปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา ด าเนินการปรับปรุงด้วยเทคนิค ECRS โดยการขจัดงานที่ไม่จ าเป็นออก และออกแบบอุปกรณ์จับ
ยึดเพ่ือให้การปฏิบัติงานง่ายข้ึน โดยเลือกศึกษาเฉพาะแผนกตรวจสอบคุณภาพของบริษัทตัวอย่างเท่าน้ัน 
 
2. ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2.1 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 (7 QC Tools) [1] 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการท างาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของ
ปัญหา การเลือกปัญหา การส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา 
ที่แท้จริงเพ่ือการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดท ามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่าง
ต่อเน่ือง เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) แผนผังพาเรโต 
(Pareto Diagram) กราฟ (Graph) แผนภูมิแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) ผังการ
กระจาย (Scatter Diagram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) และฮิตโตแกรม (Histogram)  
 
2.2 เทคนิคการต้ังค าถาม ท าไม ท าไม (Why Why Analysis) [2] 
 เทคนิคการต้ังค าถาม ท าไม ท าไม เป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา การจะท าให้
ปัญหาน้ันหมดไป จึงจ าเป็นต้องประยุกต์หลักการอื่น ๆ เข้ามาช่วย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับปัญหาที่เราก าลัง
วิเคราะห์กันอยู่ 
 
2.3 ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) [3] 
 ความสูญเปล่า 7 ประการได้แก่ ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป ความสูญเสีย
เน่ืองจากการเก็บวัสดุคงคลัง ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง ความสูญเสียเน่ืองจากการเคลื่อนไหว 
ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย ความสูญเสียเน่ืองจาก
การผลิตของเสีย 
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2.4 การวิเคราะห์กระบวนการ ( Process Analysis) [4] 
  แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป (Outlined Process Chart) และแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการผลิต (Flow Process Chart) เป็นเทคนิคที่นิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการ 
โดยมีการเขียนสัญลักษณ์แทนประเภทของการท างานดังแสดงในตารางที่ 2 
  
ตารางที่ 2 สัญลักษณ์กระบวนด าเนินงาน 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 การปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบ 
 การขนส่ง 
 การรอคอย 
 การจัดเก็บ 

 
2.5 เทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS [5] 
 ECRS คือ แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน ประกอบด้วย Eliminate คือ การตัด
สิ่งที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการหรือในระบบออกไป เพ่ือลดระยะเวลาในการท างานให้สั้นลง Combine 
คือ การหาวิธีรวมงานเข้าด้วยกัน เพ่ือประหยัดเวลาในการท างาน Rearrange หมายถึง การจัดเรียงใหม่ 
จัดล าดับความส าคัญในการท างานใหม่ให้ง่ายข้ึน Simplify คือ การปรับปรุงวิธีท างานให้ง่ายข้ึน เพ่ือลด
ระยะเวลาในการท างานให้เสร็จเร็วข้ึน 
 
2.6 วิจัยที่เก่ียวข้อง   
 ยุทธณรงค์ จงจันทร์ [6] ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพส าหรับการเก็บข้อมูล และเทคนิคการจัด
สมดุลสายการผลิต ด้วยหลักเกณฑ์ ECRS เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตติดต้ังด้ัมพ์ลดรอบ
เวลาการผลิตรวมลดลง 300 วินาทีต่อคันคิดเป็น 1.03% ลดต้นทุนจากการซ่อมสี 122,304 บาทก่อน
การปรังปรุงได้ 100% ลดต้นทุนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 179,240 บาทก่อนการปรับได้ 100% ลดต้นทุน
จากการเปลี่ยนสายลม 108,825 บาทก่อนการปรับปรุงได้ 100%  

ศิริวรรณ เหมือนแก้ว [7] ปรับปรุงข้ันตอนวิธีการท างานใหม่ ด้วยหลักการของ ECRS เพ่ือ
เวลาในกระบวนการด าเนินงานธุรกิจการผลิตการะดาษ การจัดล าดับข้ันตอนการท างานใหม่พบว่า 
โรงงานสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันตรงตามก าหนด และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเฉลี่ยลดลงจากเดิม 
28 วัน เหลือ 25 วัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 129



 
 

 
 

 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน 

ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่ ในปัจจุบันต้องน าแม่เหล็กมาติดต้ัง
กับโต๊ะสแกนตรวจสอบก่อน ซึ่งต้องใช้แม่เหล็ก 2 ตัว ในการยึดจับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และต้องน า
ชิ้นงานมา Set กับแม่เหล็กที่ติดต้ังไว้ก่อนหน้าซึ่งถ้าท าการ Set ชิ้นงานกับแม่เหล็กไม่ดีจะท าให้ชิ้นงาน
ขยับได้ ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

       
 

รูปที่ 2 การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ล็อคล้อรถบรรทุก 
 

จากรูปที่ 2 พนักงานจะต้องท าการ Set แม่เหล็กที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงานบนโต๊ะสแกน และ
เมื่อน าชิ้นงานมาวางบนแม่เหล็กต้องท าการ Set ชิ้นงานกับแม่เหล็กอีกครั้ง เมื่อสแกนเก็บข้อมูลด้านบน
เสร็จ ต้องท าการพลิกชิ้นงานอีกด้านข้ึนมาเพ่ือท าการสแกนเก็บข้อมูลให้ครบ และทุกครั้งที่ท าการขยับ
ชิ้นงานต้องท าการ Set ชิ้นงานกับแม่เหล็กใหม่ทุกครั้งข้อมูลในข้ันตอนน้ี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเน่ือง 

 

 

1. น าแมเ่หล็กออกจากตู้จัดเก็บ 10 l

2. วางแมเ่หล็กลงบนโต๊ะสแกน 10 l

3. น าชิ้นงานมาวางบนแมเ่หล็กทั้ง2ตัว 10 l

4. Set ชิ้นงานบนแมเ่หล็กให้แน่น 180 l

5. เร่ิมการตรวจสอบชิ้นงานด้านบนก่อน 600 l

6. จับชิ้นงานพลิกด้านล่างข้ึนมาSetกับแมเ่หล็ก 180 l

7. ตรวจสอบชิ้นงานด้านล่างที่พลิกข้ันมา 300 l

8. น าชิ้นงานออกจากแมเ่หล็กแล้วน าไปจัดเก็บ 10 l

1300 190 1020 20 0 10

สัญลักษณ์
ข้ันตอนการท างาน

เวลา
(วินาที)
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จากตารางท่ี 3 แสดงข้ันตอนการไหลในกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ล้อรถบรรทุก 
ก่อนปรับปรุง พบว่ามีการปฏิบัติงาน 2 ข้ันตอน การตรวจสอบ 3 ข้ึนตอน การขนส่ง 2 ข้ันตอน และการ
จัดเก็บ 1 ข้ึนตอน และทุกครั้งที่ท าการขยับชิ้นงานต้องท าการติดต้ังชิ้นงานกับแม่เหล็กใหม่ทุกครั้ง ท าให้
เกิดการสูญเสียเวลา ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหา 
 
3.2 วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 

จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุม
คุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 
 
จากรูปที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพซึ่งเลือกใช้แผนผังแสดงเหตุและ

ผลพบว่าปัญหาความสูญเสียในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่ของบริษัท
ตัวอย่างเกิดจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบคือแม่เหล็กมีหน้าสัมผัสที่มีพ้ืนที่จ ากัดและแม่เหล็กล็อค
ชิ้นงานไม่อยู่ซึ่งในการสแกนต้องมีการล็อคชิ้นงานให้แน่น และเน่ืองจากโต๊ะสแกนอยู่ต่ ามากพนักงานจึง
ต้องก้มท างานเป็นเวลานาน และต้องท าการพลิกชิ้นงานอีกด้านข้ึนมาสแกนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ผลการส ารวจทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
 

แม่เหล็กหน้าสัมผัส
มีพื้นที่จ ากัด

แม่เหล็กล็อค
ชิ้นงานไม่อยู่

ต้องพลิกชิ้นงาน 
Scan ทั้ง 2 ด้าน

ก้มท างานเป นเวลานาน
การวางชิ้นงานใน
การสแกนล าบาก

และเสียเวลา

แม่เหล็กจับยึดชิ้นงานไม่ดี
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ตารางที่ 4 ผลการส ารวจทดลอง 
 

หัวข้อของสาเหตุ ผลการส ารวจทดลอง 
สมติฐาน 

จริง เท็จ 

แม่เหล็กหน้าสัมผัสมีพ้ืนที่จ ากัด 
แม่เหล็กหน้าสัมผัสมีพ้ืนที่จ ากัดวาง

ชิ้นงานได้ไม่ดี ✓ 
 

แม่เหล็กล็อคชิ้นงานไม่อยู่ 
แม่เหล็กล็อคชิ้นงานไม่อยู่ท าให้ชิ้นงาน

ขยับได้ ✓ 
 

ก้มท างานเป็นเวลานาน 
โต๊ะสแกนชิ้นงานอยู่ต่ าท าให้ต้องก้ม

ท างานเป็นเวลานาน ✓ 
 

ต้องพลิกชิ้นงานสแกนทั้ง 2 ด้าน 
ต้องท าการพลิกชิ้นงานสแกนทั้ง 2 
ด้าน เพ่ือการสแกนเก็บข้อมูลที่

ครบถ้วน 
✓ 

 

 
3.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

จากการวิเคราะห์น าแต่ละสาเหตุมาพิจารณาแนวทางการแก้ไขว่าจะแก้ไขสาเหตุด้วยแนวคิด
หรือแนวทางใดได้ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แนวทางการแก้ไข 
 

 
 

ข้อมูลจากตารางที่ 5 ผู้วิจัยจึงออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ล็อค
ล้ออะไหล่ ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข
1. แม่เหล็กหนา้สัมผัสมีพ้ืนที่จ ากัด จัดท าจ๊ิก (Jig) วางชิ้นงานที่คงที่

2. แม่เหล็กล็อคชิ้นงานไม่อยู่ จัดท าจ๊ิก (Jig) วางชิ้นงานที่คงที่

3. ก้มท างานเป็นเวลานาน จัดท าแท่นวางให้ชิ้นงานสูงข้ึน

4. ต้องพลิกชิ้นงานข้ึนสแกนทั้ง 2 ด้าน จัดท าจ๊ิก (Jig) แบบไม่ต้องพลิกชิ้นงาน
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รูปที่ 4 การออกแบบจิ๊ก (Jig)  
 
จากรูปที่ 4 แสดงการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการท างาน ผู้วิจัยได้ท าอุปกรณ์ต้นแบบ แล้วน ามา

ทดลองใช้ในกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

   
 

รูปที่ 5 อุปกรณ์ต้นแบบ และลักษณะการวางชิ้นงานบนจิ๊ก 
 
 จากรูปที่ 5 หลังจากท าการทดลองอุปกรณ์ต้นแบบกับชิ้นงานจริงสามารถต้ังชิ้นงานได้ง่ายข้ึน
ไม่ต้องเสียเวลาในการพลิกชิ้นงานข้ึนมาอีกด้าน ท าให้ข้ันตอนการสแกนงานเก็บข้อมูลทั้ง 2 ด้านได้ใน
เวลาเดียวกัน และพนักงานไม่ต้องก้มท างาน แต่ยังพบข้อบกพร่องในเรื่องของชิ้นงานยังสามารถขยับได้
ผู้วิจัยจึงได้น าปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข้เป็นครั้งที่ 2  เริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ด้วยเทคนิคการต้ังค าถาม ท าไม ท าไม ได้ดังรูปที่ 6 

 

 
 

รูปที่ 6 เทคนิคการต้ังค าถาม ท าไม ท าไม 
 

ชิ้นงานสามารถขยับได้ ไม่ได้ท าการล็อคชิ้นงานไว้ ไม่มี Clamp Lock น าไปแก้ไข

ลักษณะการวางช้ินงานบนจิ๊ก 

ค าถาม ท าไม 

อ     อุปกรณ์ต้นแบบ 

ท าไม 
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 จากรูปที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคการต้ังค าถาม ท าไม ท าไม พบปัญหาว่าไม่
มี Clamp Lock ชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงได้ท าการติดต้ัง Clamp Lock ชิ้นงานเพ่ิมเติมเข้าไป เพ่ือให้การสแกน
ชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังรูปที่ 7 
 

         
 

รูปที่ 7 Clamp Lock ชิ้นงาน 
 
 จากรูปที่ 7 แสดงการติดต้ัง Clamp Lock ชิ้นงานในการตรวจสอบการสแกนท าให้ชิ้นงาน 
ล็อคได้แน่นข้ึนและไม่สามารถขยับได้ 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 

จากการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่ผู้วิจัยได้น าไปจัดสร้าง
อุปกรณ์ต้นแบบแล้วน าไปทดลองใช้งานในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่
พบว่าสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานจาก 8 ข้ันตอน เหลือ 4 ข้ันตอน และรอบเวลาการปฏิบัติงาน
ลดลงจาก 1,300 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 930 วินาทีต่อชิ้น ลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงานลงได้ 370 วินาที 
ดังแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แผนภูมิกระบานการผลิตต่อเน่ือง 
 

 
 

1.น าชิ้นงานมาวางบนจ๊ิก (Jig) พร้อมกด Clamp Lock 20 l
2.เร่ิมการตรวจสอบชิ้นงานจากด้านบน 600 l
3.เร่ิมการตรวจสอบชิ้นงานด้านล่าง 300 l
4.เปิด Lock Clamp แล้วน าชิ้นงานออกจากจ๊ิก (Jig) 10 l

930 0 900 20 0 10

สัญลักษณ์เวลา
(วินาที)

ข้ันตอนการท างาน
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จากตารางที่ 6 พบว่าหลังการปรับปรุงแก้ไขสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานจาก 8 ข้ันตอน 
เหลือ 4 ข้ันตอน และรอบเวลาการปฏิบัติงานลดลงจาก 1,300 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 930 วินาทีต่อชิ้น ลด
เวลาในการตรวจสอบชิ้นงานลงได้ 370 วินาที และสามารถเปรียบเทียบผลที่ได้รับก่อน-หลัง ได้จาก
กราฟ ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 
 

รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลที่ได้รับก่อนการแก้ไข-หลังการแก้ไข 
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาและปรับปรุงเพ่ือลดข้ันตอนในกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของอุปกรณ์ล็อคล้ออะไหล่ของบริษัทตัวอย่าง ซึ่งข้ันตอนในการปฏิบัติงานต้องมีการพลิก
ชิ้นงานเพ่ือท าการสแกนเก็บข้อมูล และโต๊ะสแกนอยู่ต่ าเกินไปท าให้พนักงานต้องก้มท างาน บริษัท
ตัวอย่างจึงได้มีการปรับปรุงด้วยวิธีการขจัดงานที่ไม่มีความจ าเป็นออก และออกแบบอุปกรณ์ช่วยใน
การท างานให้สามารถท างานได้ง่ายข้ึน ผลการปรับปรุงสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานจาก 8 
ข้ันตอน เหลือ 4 ข้ันตอน คิดเป็นลดลงร้อยละ 50 รอบเวลาการปฏิบัติงานลดลงจาก 1 ,300 วินาทีต่อ
ชิ้น เหลือ 930 วินาทีต่อชิ้น คิดเป็นลดลงร้อยละ 28.46 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน า และความคิดที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับ
แนวทางการท าวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการน าเสนองานวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ท่านคอยชี้แนะ 
ท าให้คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน และสามารถน ามาใช้วิเคราะห์วางแผนรวมทั้งแผนงานต่าง ๆ 
และสรุปข้อมูลได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ขอบคุณเพ่ือนร่วมกลุ่มวิจัยที่ช่วยกันค้นหา
ข้อมูลและช่วยกันท าจนประสบความส าเร็จขอบคุณบริษัทตัวอย่างและพนักงานในสายการผลิตที่
เอ้ือเฟ้ือในการเก็บข้อมูลการท าวิจัยครั้งน้ี 
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ก่อนแก้ไข หลังแก้ไข

เปรียบเทียบผลการแก้ไข

เวลาลดลง 37  วินาที
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บทคัดย่อ 
 

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อ
ต้นทุนโดยรวมขององค์กร ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่างเป็นบริษัทที่ด าเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนเฟืองท้ายรถบรรทุก ให้กับค่าย
รถบรรทุกช้ันน าภายในประเทศปัจจุบันพบปัญหาการใช้เวลาในการถอดเปลี่ยนเฟืองท้ายค่อนข้างล่าช้าการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการด าเนินงานในการเลือกศึกษาขั้นตอนการท างานโดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ขั้นตอนการท างานของพนักงานในองค์กรจากนั้นใช้แผนภูมิแสดงการไหลวิเคราะห์ และเครื่องมือควบคุม
คุณภาพ เทคนิค การตั้งค าถามท าไม ท าไม แก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ช่วยลดเวลาในการถอด
เปลี่ยนเฟืองท้าย และลดจ านวนคนในการปฏิบัติงานผลการแก้ไขปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลาในการถอด
เปลี่ยนเฟืองท้ายจากเดิม 20 นาที เหลือ 10 นาทีคิดเป็น ร้อยละ 50 ลดจ านวนคนจากเดิม 2 คนเหลือ 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 ถือว่าเป็นการเพิ่มผลผลิต 
 
ค าหลัก   แผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเนื่อง, เทคนิคการตั้งค าถาม และ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ   
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 137



 
 

 
 

Abstract 
 

This research aims to increase the efficiency of the production process which is the 
main factor that is important to the overall cost of the organization. In this research, the 
focus is on improving the efficiency of the production process from the case study 
company that operates in the production of truck rear axle parts for the leading truck 
brands in the country. Which found the problem of using the time to remove the rear gear 
is quite delayed Solving problems that occur by used method of operation in choosing to 
study work procedures by starting from analyzing the workflow of employees in the 
organization then used the flow process chart to analyze. Quality control tools and Why 
Why Analysis were being used to improve the operation process that reduced the time to 
remove the gear And reduced the number of people working The results of the 
improvement revealed that it can reduce the time to remove the gear from the original 20 
minutes to 10 minutes which is 50 percent and reduce the number of people from the 
original 2 people to 1 person which is 50 percent 
 
Keywords:  Flow Process Chart, Why Why Analysis and Quality control tools 
 
1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ ส าคัญต่อประเทศเป็น 
อย่างมาก โดยมีความคาดหวังท่ีจะเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียให้ได้ขณะที่การแข่งขันของตลาดยานยนต์ ใน
ระดับโลกในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ีสงูมาก จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่อุตสาหกรรมภายในประเทศ จะต้อง
มีศักยภาพสูงตามไปด้วยเพื่อความสามารถแข่งขันในตลาดโลกที่มีความเข้มข้นสูง เนื่องจากอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เป็น อย่างมากท าให้
ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกันที่สูง การที่จะเพิ่มก าไรให้กับบริษัทที่ได้
จ าเป็นที่จะต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
ท างานให้อยู่ ในมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยคุณภาพและ
กระบวนการท างานของผลิตภัณฑ์รวมทั้งด้านราคาและการส่งมอบของ ผลิตภัณฑ์มีผลโดยตรงต่อการ
สร้างความพึงพอใจรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ซึ่งมี ผลกระทบต่อรายได้และผลก าไรขององค์กร 
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บริษัทตัวอย่างด าเนินธุรกิจด้านการผลิตเฟืองท้ายรถบรรทุกตามใบสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งเป็นค่ายรถช้ันน า
ภายในประเทศเฟืองท้ายรถบรรทุกของบริษัทตัวอย่าง ซึ่งปัจจุบันกระบวนการผลิตเกิดปัญหาทั้งหมด 4 
ด้าน ซึ่งได้แก่ ใช้เวลาในการถอดเปลี่ยนเฟื่องท้ายเป็นเวลานาน ตรวจสอบย้อนกลับเฟื่องท้ายในสต๊อก
ล าบาก ตรวจสอบย้อนกลับ Frame ในสต๊อกคัทซี (EDP) ล าบากและพนักงานเกิดความเมื่อยในการย้ าไล่
ลมเบรก ท าให้ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะน าปัญหามาท าการปรับปรุงแก้ไข ด้วย
วิธีการคัดเลือกปัญหาด้วยการให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก จากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
ทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นไปในการแก้ไขปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความถี่ของปัญหา และ
นโยบายของบริษัท โดยพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยมีพนักทั้งหมด 15 คน ให้คะแนนในแต่
ละปัจจัยเป็น 4 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก 1 คะแนน, น้อย 2 คะแนน, ปานกลาง 3 คะแนน, มาก 4 คะแนน 
ผลการให้คะแนนสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การคัดเลือกปัญหาด้วยการให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก 

 
 จากรูปที่ 2 แสดงผลการคัดเลือกปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งผลคะแนนสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ปัญหาการใช้เวลาในการถอดเปลี่ยนเฟืองท้ายมีคะแนนรวม 16 คะแนน ต่อมาคือปัญหา ตรวจสอบย้อนกลับ
เฟื่องท้ายในสต๊อกล าบากมีคะแนนรวม 14 คะแนน ปัญหา ตรวจสอบย้อนกลับ Frame ในสต๊อกคัทซี (EDP) 
ล าบากมีคะแนนรวม 13 คะแนน และปัญหาพนักงานเกิดความเมื่อยในการย้ าไล่ลมเบรกมีคะแนนรวม 12 
คะแนน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการลดเวลาในการถอดเปลี่ยนเฟืองท้าย 
 
1.2 วัตถุประสงค ์

  เพื่อศึกษากระบวนการถอดเปลี่ยนเฟืองท้ายรถบรรทุกและปรับปรุงการลดเวลาการถอดเปลี่ยนเฟือง
ท้ายรถบรรทุก  
 
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

NO หัวข้อปัญหา 
ความเป็นไปได้
ในการแก้ไข 

ความรุนแรง ความถ่ี นโยบายบริษัท รวม 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 ใช้เวลาในการถอดเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น

เวลานาน 
   /    /    /    / 16 

2 ตรวจสอบย้อนกลับเฟืองท้ายในสต๊อกล าบาก   /    /     /    / 14 
3 ตรวจสอบย้อนกลับ Frame ในสต๊อกคัทซี 

(EDP) ล าบาก 
  /    /    /     / 13 

4 พนักงานเกิดความเมื่อยในการย้ าไล่ลมเบรก   /    /   /      / 12 
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 หลังจากการปรับปรุงการการลดเวลาการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการถอดเปลี่ยนเฟืองท้าย
รถบรรทุก ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบ สามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตได้ 
อย่างน้อย 50% และสามารถก าหนดให้เป็นเอกสารการปฏิบัติงานท่ีมาตรฐานให้กับพนักงานได้ 

 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดเวลาการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ถอดเปลี่ยนเฟืองท้ายรถบรรทุก โดยการศึกษาเลือกใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการเก็บข้อมูล คัดเลือก
ปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขด้วยการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน 
โดยเลือกศึกษาเฉพาะกระบวนการถอดเปลี่ยนเฟืองท้ายรถบรรทุกของบริษัทตัวอย่างเท่าน้ัน 
 
2. ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การศึกษางาน (Work Study) 
 1.ศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) 
การศึกษาวิธีการท า งานเป็นการบันทึก และวิเคราะห์วิธีการท างานท่ีเป็นอยู่ หรือเสนอใหม่อย่างมีระบบเป็น
เครื่องมือเพื่อพิจารณา และประยุกต์ให้ง่ายขึ้นรวมทั้งเป็นวิธีการที่มีประสทิธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย โดยการศึกษา
วิธีการจะช่วยปรับปรุง กระบวนการ การวางผังโรงงาน ออกแบบโรงงานและอุปกรณ์ ช่วยลดความเมื่อยล้า
ของพนักง่าย ยึดหลักกายศาสตร์ (Ergonomic)และสิ่งแวดล้อมในการท างาน   
 2. การวัดผลงาน (Work Measurement) 
การวัดผลงาน คือ การหาเวลาที่เป็นมาตรฐานในการท างาน(Standard Time) โดยเทคนิคการวัดผลงานที่
นิยมใช้เนื่องจากความแม่นย า ในการเก็บข้อมูล [1] 
 
2.2 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 
 เป็นการใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพให้เกิดประโยชน์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้ แผนภาพพาเรโต ใช้ในการ
คัดเลือกปัญหา กราฟใช้เปรียบเทียบก่อนการแก้ไขและหลังการแก้ไข และผังแสดงเหตุและผลใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหา [2] 
 
2.3 เทคนิคการต้ังค าถาม ท าไม ท าไม 
 การวิเคราะห์ Why Why Analysis จะเป็นการวเิคราะห์ หาสาเหตรุากเหง้าของปัญหา การจะท าให้
ปัญหานั้นหมดไป จึงจ าเป็นต้องประยุกตห์ลักการอื่นๆ เข้ามาช่วย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัญหาที่เราก าลังวิเคราะห์
กันอยู่ [3] 
2.4 การสูญเสีย 7 ประการ 
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 การก าจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับกิจกรรมหรืองานท่ีด าเนินการ ดังนั้นจึงควรลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด และการลดความสูญเสีย
นอกจากจะเป็นการปรับปรุงการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต [4] 
 
2.5 แผนภูมิการผลิตแบบต่อเนื่อง 
 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน เพื่อให้เห็นขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการ
ท างานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการท างานลักษณะต่างๆ ช่วยให้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นและ
ช่วยให้เข้าใจกระบวนการท างานและบางทีอาจช่วยหาข้อบกพร่องภายในงาน [5] 
 
2.6 หลักการ 3 Gen 
 เป็นหลักกิจกรรมที่จ าเป็นในการสร้างและพัฒนาคณุภาพของงานเปน็ปรัชญาแห่งการปฏิบัติของ
งานการผลติซึ่งเป็นแนวคดิและหลักปฏิบัติที่ถูกก าหนดขึ้นมาให้เปน็รูปแบบและใช้ปฏิบัติในธุรกิจ
อุตสาหกรรมผลติ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน [6] 

 
2.7 การออกแบบอุปกรณ์ช่วย 
 ท าการออกแบบผลิตอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถบรรจุน้ ามันเบรกได้ และสามารถดูดน้ ามันเบรกได้ใน
เวลาเดียวกัน โดยน้ ามันเบรกไม่หกรั่วไหล และอุปกรณ์ต้องสามาถน าไปใช้ในที่คับแคบได้ เพื่อให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
2.8 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 วันชัย ลีลากวีวงศ์และคณะ (2556)[7] ได้ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดย
การปรับปรุงอุปกรณ์ตัดขึ้นรูปในกระบวนการผลิตช้ินส่วนสลีฟกรณีศึกษา โรงงานผลิตช้ินส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ พบว่า สามารถลดราคาของบอริง ไบท ไอเทิม จาก 743 บาท เหลือ110 บาทและมีดัชนี
ความสามารถของกระบวนการผลิตระยะสั้น เท่ากับ 8.68 และดัชนีความสามารถของกระบวนการด้าน
สมรรถนะที่กระบวนการเบี่ยงเบนไปในระยะสั้น มีค่าเท่ากับ 4.26โดยมีระยะเวลาคืนทุน 7 วัน 
 ยุทธณรงค์ จงจันทร์ (2555)[8] ได้ศึกษาเรื่อง การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตรองเท้า พบว่า สามารถท าให้สายการผลิตผลิตรองเท้าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 50 
วินาที/1คู่ และสายการผลติมีความสมดุลเพ่ิมขึ้นเป็นรอ้ยละ 83.70 ค่า PPH เพิ่มขึ้นเป็น1.64 ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากความสูญเสียลดลง 486.11 บาทในทุก 1,000 คู ่ 
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3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ส ารวจสภาพปัจจุบนั 

 ขั้นตอนการตรวจสอบการผลิตเฟืองท้ายรถบรรทุก โดยใช้หลักการ 3 จริง ได้แก่ข้อมูลจริงที่ได้จาก
สถานท่ีจริง จากการปฏิบัติงานจริง ดังแสดงในรูปที่ 1  
 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการตรวจสอบโดยใช้หลัก 3 จริง 

 
 จากรูปที่ 1 แสดงพื้นที่หน่วยงานซ่อมที่มีลิฟต์ยกเพียง 2 ตัว จุดที่มีการไล่ลมเบรกมีพื้นที่คับแคบ 
และมีน้ ามันไหลหยดพ้ืนจากการไล่ลมเบรก ขณะไล่ลมพนักงานที่ท าการย้ าเบรกอยู่บริเวณด้านบนย้ าเบรก
เป็นเวลานานท าให้เกิดความเมื่อยล้า ขั้นตอนดังกล่าวสามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แผนภูมิการผลิตแบบตอ่เนื่อง 
 

ข้ันตอนการท างาน 
คน    ระยะทาง 

(กม.) 
น้ าหนัก
(กก.) 

เวลา 
  (นาที) 

สัญลักษณ์ 
      D  

1.น าเฟืองท้ายไปเปลี่ยน 2 5 120 30      
2.ท าการถอดเปลี่ยนเฟืองท้ายออก 3 - 120 45      
3.น าเฟืองท้ายประกอบเข้าที่ตัวรถ 3 - 120 120      
4.ไล่อากาศออกจากท่อของน้ ามันเบรก 2 - - 20      
5.ตรวจสอบระบบเบรก 2 - - 5      
6.น าเฟืองท้ายกลับมาวิเคราะห์ปัญหา 2 5 120 30      

รวม 14 10 480 250 3 1 2 0 0 

 
      จากตารางที ่2 แสดงขั้นตอนการไล่ลมเบรกจะเห็นได้ว่าประเภทของงานเป็นการปฏิบัติทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
และในขั้นตอนท่ี 4 มีการใช้คนเพิม่ หากแก้ไขได้ส าเร็จจะส่งผลให้ปญัหาลดลง สรุปแผนภูมิกระบวนการผลิต
ก่อนปรับปรุงมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน แยกได้ดังนี้ Operation=3 Inspection=1 Transportation=2 
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3.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ไข 
 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพแผงผังแสดงเหตุและ
ผลในการวิเคราะห์  ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคณุภาพ 

  
 จากรูปที่ 2 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพซึ่งเลือกใช้ผังแสดงเหตุ
และผลพบว่าปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการไล่ลมเบรกในบริษัทตัวอย่าง ไม่มีอุปกรณ์ที่สะดวกในการไล่ลม
เบรกยากต่อการเคลื่อนย้ายไปในช่องคับแคบ แต่เพื่อยืนยันปัญหาที่น ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือควบคุม
คุณภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อกระบวนการ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยซ้ าอีกครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 3 
   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 วิเคราะห์ปญัหาด้วยเทคนิคการตั้งค าถามท าไม ท าไม 
 
 จากรูปที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาซ้ าด้วยเทคนิคการตั้งค าถามท าไม ท าไม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุป
ได้ดังตารางที่ 3 
 

เ     เสียเวลาในการไล่

ฟองอากาศออกจาก
ระบบของท่อน้ ามัน
เบรค 

       เสียเวลาในการไล่ลมเบรก       ใช้พนักงาน 2 คน       ขาดอปุกรณ์ช่วย 

ออกแบบอุปกรณ์ช่วย 
และจัดท าเป็นมาตรฐาน 
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ตารางที ่3 ผลการพิสูจน์โดยใช้หลัก 3 จริง 
 

No สาเหต ุ ผลการพิสจูน ์
สมมุติฐาน 

จริง เท็จ 

    1 
Lifter ในการยกมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถน ารถที่เกิดเกิดปัญหา

ขึ้นลิฟท์ได้ทุกครั้ง 
  

2 
จุดที่ท าการเติมน้ ามันเป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบ เป็นพื้นที่ใต้ท้องรถซ่ึงไม่สามารถ

แก้ไขได้ 
  

3 
มีน้ ามันเบรกไหลออกหยดลงพื้นในขณะ
ไล่ลมเบรก 

น้ ามันเบรกเลอะพื้นและด้านใน
ของแผงเบรก 

  

4 

ต้องมีพนักงาน 2 คนช่วยกันไล่ลมเบรก 
โดยคนอยู่ใต้ Lifter 1 คน หน้ารถ 1 คน 

ต้องคอยตะโกนให้จั งหวะกัน
ระหว่างคนที่อยู่ใต้ Lifter และคน
ที่อยู่ในรถ ซ่ึงรอการส่งเสียงให้
เหยียบเบรค 

  

 
 
3.3 ก าหนดแนวทางแก้ไข 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ได้ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพโดยใช้ผังแสดงเหตุและผล เทคนิค
การตั้งค าถามท าไม ท าไม และหลักการ 3 gen ผู้วิจัยจึงได้วางแผนการแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 4 
  
ตารางที่ 4 วางแผนการแก้ไข 
   

ปัญหา สาเหต ุ
1. วิธีการของการไล่ลมเบรก 
   -ท าไมการไล่ลมเบรกใช้เวลานาน 
 
2. ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการไล่ลมเบรก 
   -ท าไมไม่มีอุปกรณ์ดูดน้ ามันเบรก   

1. เพราะการไล่ลมเบรกต้องใช้พนักงานถึง 2 คน ซ่ึงคนหนึ่ง
เหยียบแป้นเบรกอีกหนึ่งคนคอยรองน้ ามันเบรกที่ออกมาปั๊ม
เบรก 
2. เพราะอุปกรณ์ที่ใช้รองรับน้ ามันเบรกจากการไล่ลมเบรก
ท ามาจากขวดน้ าที่ใช้แล้ว ไม่สามารถดูดน้ ามันเบรกได้ 

 
 แนวทางแก้ไขใช้เครื่องมือท่ีสามารถบรรจุน้ ามันเบรกได้ และสามารถดูดน้ ามันเบรกได้ในเวลาเดียวกัน 
โดยน้ ามันเบรกไม่หกรั่วไหล และอุปกรณ์ต้องสามารถน าไปใช้ในที่คับแคบได้ 
 
3.4 เป้าหมาย 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาก่อนน ามาด าเนินแก้ไข ผู้วิจัยได้ท าการตั้งเป้าหมายในกรปรับปรุงแก้ไขโดยจะ
พยายามลดเวลาดังรูปที่ 4 
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รูปที ่4 เป้าหมายในการลดเวลา 
 
จากรูปที่ 4 แสดงเป้าหมายในการลดเวลาจากเดิม 20 นาที เหลือเวลา 10 นาที หรือสามารถลด

เวลาลงได้ 10 นาที จากสภาพปัจจุบัน คิดเป็น% เท่ากับ 50%  
 

3.5 ด าเนินการแก้ไข 
  
 
 
 
 

รูปที่ 5 แบบอุปกรณ์ที่ท าการแกไ้ข 
  
 จากรูปที่ 5 น าขวดพลาสติกใสขนาดความจุ 0.5 ลิตร มาเป็นอุปกรณ์บรรจุน้ ามันเบรกและเจาะรูทีฝ่าขวด
เพื่อใส่ท่อยางใช้ส าหรับเสียบตรงต าแหน่งท่อถ่ายน้ ามันเบรกเพื่อไม่ให้น้ ามันเบรกหกลงพ้ืน 
 
4. ผลด าเนินการแก้ไข 
 การด าเนินแก้ไขโดยการออกแบบอุปกรณ์สามารถใช้งานได้แต่มีอากาศเข้าไปในระบบของท่อน้ ามันเบรก
ต้องเสียเวลาในการไล่ลมเบรกซ้ าเมื่อประกอบเฟืองท้ายรถบรรทุกเข้ากับรถแล้วเนื่องจากกระบอกใส่น้ ามัน
เบรกของเดิมมีขนาดใหญ่ไม่สามารถท างานในท่ีคับแคบได้และต้องใช้คน 2 คนช่วยในการท างาน ผู้วิจัยจึงได้มี
การออกแบบอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลงสามารถท างานได้โดยคนเดียวและใช้ในที่คับแคบได้ ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

      ลดเวลา 10 นาที 
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รูปที ่6 การออกแบบอุปกรณ์ที่ท าการแก้ไขครั้งท่ี 2 
 
 จากรูปที่ 6 แสดงการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการท างาน จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการจัดสรา้งอุปกรณ์
ต้นแบบ แล้วน ามาทดลองใช้ ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
  

รูปที่ 7 อุปกรณ์ต้นแบบ 
  
 จากรูปที่ 7 หลังจากท าการทดลองอุปกรณ์ต้นแบบ สามารถดูดน้ ามันเบรกออกมาได้ง่ายและไล่ลมเบรก
ไปในคราวเดียวกันอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดสามารถท างานในพื้นที่คับแคบได้ ด้วยเครื่องมือเพียงช้ินเดียว 
และใช้คนงานเพียงคนเดียวท างานง่ายและรวดเร็วข้ึน  
 
4.1 ผลการด าเนินงานวิจัย 
 จากการออกแบบอุปกรณ์การไล่ลมเบรกผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้งาน ซึ่งพบว่าสามารถลดจ านวนคน 2 
คน เหลือ 1 คน และสามารถลดเวลาเวลาในการไล่อากาศออกจากระบบของท่อน้ ามันเบรกจาก 20 นาที 
เหลือ 10 นาที ดังแสดงในตารางที่ 4 
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1 

• ท าการดูดน้ ามันเบรกออกจากระบบท่อ โดยการเสียบสายยางเข้ารูปล่อยน้ ามันเบรกออกพอประมาณ และ
ขันคลาย Nut ปั๊มน้ ามันเบรกออกพอประมาณ 

2 
• เปิดวาลว์ด้วยกระบอกฉีดยา ปิดวาลว์ด้านที่ส่งไปขวดเก็บน้ ามัน 

3 

• ท าการดูดเปลี่ยนน้ ามันเบรกเข้ากระบอกฉดียา ค่อยๆดึงกระบอกฉีดยาให้น้ ามันเบรกไหลออกมา ถ้าน้ ามัน
เต็มกระบอกก็ปิดวางว์ด้านกระบอกฉดียา และเปิดวาลว์ด้านขวดเก็บน้ ามัน แล้วดันน้ ามันเข้าไปเก็บในขวด
เก็บ 

4 • ท าการดูดน้ ามันเบรกมาเร่ือยๆ จนไม่มาอากาศในท่อสายยาง 

5 
• ดึงท่อสายยางออกจากจกุปั๊มน้ ามันเบรก และขัน Nut ปั๊มน้ ามันเบรกพอตึงมือ ส่วนน้ ามันเบรกในขวดเก็บ

น้ ามัน ก็น าไปใส่ในกระปุกน้ ามันเบรกด้านหน้าห้องเครื่องต่อไป 

ตารางที่ 4 แผนภูมิการผลิตแบบต่อเนื่อง 
 

ข้ันตอนการท างาน 
คน    ระยะทาง 

(กม.) 
น้ าหนัก
(กก.) 

เวลา 
  (นาที) 

สัญลักษณ์ 
      D  

1.น าเฟืองท้ายไปเปลี่ยน 2 5 120 30      
2.ท าการถอดเปลี่ยนเฟืองท้ายออก 3 - 120 45      
3.น าเฟืองท้ายประกอบเข้าที่ตัวรถ 3 - 120 120      
4.ไล่อากาศออกจากท่อของน้ ามันเบรก 1 - - 10      
5.ตรวจสอบระบบเบรก 2 - - 5      
6.น าเฟืองท้ายกลับมาวิเคราะห์ปัญหา 2 5 120 30      

รวม 13 10 480 240 3 1 2 0 0 

 
 จากตารางที่ 4 แผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเนื่องหลังการปรับปรุงแก้ไข สรุปคือ ผู้วิจัยสามารถลด
จ านวนคนจาก 2 คน เหลือ 1 คน และสามารถลดเวลาการไล่อากาศออกจากระบบของท่อน้ ามันเบรก
จาก 20 นาที เหลือ 10 นาที และสามารถก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 วิธีการใช้งานอุปกรณ์ 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ในกระบวนการผลิตเฟืองท้ายรถบรรทุกของบริษัทตัวอย่างนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยประกอบหลายอย่าง
ในกระบวนการผลิต การคัดเลือกปัญหาที่จะน ามาแก้ไข จากนั้นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ พาเรโตจึงถูกน ามา
วิเคราะห์เพื่อคัดเลือกปัญหาที่จ าเป็นที่ต้องน ามาท าการแก้ไข และน าเทคนิคการตั้งค าถามท าไม ท าไม มา
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วิเคราะห์ปัญหาซ้ าอีกครั้ง ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสามารถลดเวลาการถอดเปลี่ยนเฟืองท้าย
ได้ 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 50 ของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเฟืองท้ายรถบรรทุกของบริษัท
ตัวอย่าง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ที่ได้อนุญาตให้ข้อมูลของบริษัท และให้ความ
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ลดรอบเวลาในกระบวนการเติมน ้ามันเฟืองท้าย 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ นส่วนรถบรรทุก 

To reduce cycle time in the process of refueling gear. Case studies 
of truck parts manufacturing companies 
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บทคัดย่อ 

 
บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตเฟืองท้ายให้กับสายการผลิตรถบรรทุกช้ันน าภายในประเทศ  ประสบ

ปัญหาใช้เวลานานในขั้นตอนการเติมน้ ามันเข้าช้ินส่วนเฟื่องท้าย  เนื่องจากอุปกรณ์รองรับน้ ามันขาดการ
ปรับปรุงท าให้การท างานเกิดความล่าช้าจากการเคลื่อนย้ายถังรองรับ และสูญเสียน้ ามันที่เติมขณะถอดหัว
เติมออกจากเฟืองท้าย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการเติมน้ ามันเฟืองท้ายเข้าถังรองรับ
และออกแบบอุปกรณ์ช่วยให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้น เครื่องมือควบคุมคุณภาพจึงถูกน ามาใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คัดเลือกและระดมสมองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ปรับปรุงแก้ไขด้วยเทคนิค ECRS และ
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยให้การท างานง่ายขึ้น ผลการปรับพบว่ารอบเวลาในการเติมน้ ามันเฟืองท้ายลดลง
จาก 850 วินาที เหลือ 290 วินาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 65.88 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก 7 ขั้นตอน 
เหลือ 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และสามารถจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้  

 
 
ค้าหลัก : มาตรฐานการปฏิบัติงาน, เทคนิค ECRS, เครื่องมือคุณภาพ 
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Abstract 
 
 The sample company is the manufacturer of rear gears for the leading truck 
production lines in the country, which had trouble taking a long time in the process of fueling 
into the rear parts. Due to the lack of oil support equipment, the work was delayed from 
moving the support tank and Lose oil that fills while removing the filling head from the rear. 
This research therefore aims to improve the process of fueling the rear gear to support tank 
and designing the equipment to make it easier to work. Quality control tools are used to 
store data, select and brainstorm in analyzing the cause of the problem. Improvements with 
ECRS techniques and equipment design make operation easier. The results of the adjustment 
showed that the timing of fueling the rear gear decreased from 850 seconds to 700 seconds, 
representing a decrease of 17.64 percent. Reduce the work process from 7 steps to 5 steps, 
equivalent to 28.57 percent and able to create operational standards for employees. 
 

Keywords:  Performance standards, ECRS, and Quality tools 
 

1. บทน้า 
1.1 ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 

 บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตเฟืองท้ายรถบรรทุกให้กับบริษัทผลิตรถบรรทุกช้ันน าทั่วประเทศ ปัจจุบัน
ประสบปัญหาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด 4 ปัญหา ผู้วิจัยจึงน ามาคัดเลือกโดยการให้คะแนนแบบถ่วง
น้ าหนักจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งหมด 4 ปัจจัย 1) ความเป็นได้ในการปัญหา 2) ความรุน  แรงของปัญหา 
3) ความถี่ของปัญหา 4) นโยบายบริษัท และให้คะแนนความส าคัญจากพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตทั้งหมด 15 คน ผลการให้คะแนน แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 การให้คะแนนถ่วงน้ าหนักจากปัญหาการผลิตเฟืองท้าย 

หัวข้อปัญหา 
ปัจจัยที ่1 ปัจจัยที ่2 ปัจจัยที ่3 ปัจจัยที ่4 

รวม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสียเวลาในการเติมน้ ามันเฟืองท้าย                 16 
เครื่องมือช ารุดจากการใช้งาน                 11 
เสียเวลาในการเปลี่ยน Jig test vibration                 9 
Haatari รอยขบฟันเฟืองไม่ชัดเจน                 13 
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 The sample company is the manufacturer of rear gears for the leading truck 
production lines in the country, which had trouble taking a long time in the process of fueling 
into the rear parts. Due to the lack of oil support equipment, the work was delayed from 
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น้ าหนักจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งหมด 4 ปัจจัย 1) ความเป็นได้ในการปัญหา 2) ความรุน  แรงของปัญหา 
3) ความถี่ของปัญหา 4) นโยบายบริษัท และให้คะแนนความส าคัญจากพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตทั้งหมด 15 คน ผลการให้คะแนน แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 การให้คะแนนถ่วงน้ าหนักจากปัญหาการผลิตเฟืองท้าย 

หัวข้อปัญหา 
ปัจจัยที ่1 ปัจจัยที ่2 ปัจจัยที ่3 ปัจจัยที ่4 

รวม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสียเวลาในการเติมน้ ามันเฟืองท้าย                 16 
เครื่องมือช ารุดจากการใช้งาน                 11 
เสียเวลาในการเปลี่ยน Jig test vibration                 9 
Haatari รอยขบฟันเฟืองไม่ชัดเจน                 13 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 151



 
 

 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงการให้คะแนนความส าคัญแบบถ่วงน้ าหนักจากปัจจัยที่ส่งผล พบว่าปัญหาการ
เติมน้ ามันเฟืองท้าย มีคะแนน 16 คะแนน เป็นอันดับแรก อันดับต่อมาเป็นปัญหาเครื่องมือช ารุดจากการใช้
งาน อันดับที่ 3 เป็นปัญหาที่การเปลี่ยนแบบทดสอบการสั่นเทือน และอันดับสุดท้ายเป็นปัญหาการเปลี่ยน
ถ่านหน้าปัดมาตรวัด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าปัญหาการเสียเวลาในการเติมน้ ามันเฟืองท้าย มาท าการ
ปรับปรุงก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นต่อยขยายผลไปสู่ปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นอันดับต่อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนน้ ามันเฟืองท้ายรถยนต์ของบริษัทตัวอย่างเพื่อลดเวลาสูญเสียจาก
การเปลี่ยนน้ ามันเฟืองท้ายรถยนต์ของบริษัทตัวอย่าง 

 
1.3 สมมติฐานของบทความวิจัย 

หลังจากปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนระบบเติมน้ ามันเฟืองท้ายเข้าถังน้ ามัน โดยการปรับปรุง
อุปกรณ์หัวจ่ายน้ ามันและระบบการเติมน้ ามันของบริษัทตัวอย่าง ท าให้สามารถลดความสูญเสียเวลา และลด
ขั้นตอนในการเติมน้ ามันได้จริง 

   
1.4 ขอบเขตของบทความวิจัย 
 บทความวิจัยนี้เป็นการลดความสูญเสียจากกระบวนการเติมน้ ามันเฟืองท้ายเข้าถังรองรับของ
บริษัทตัวอย่างโดยการเลือกใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการเก็บข้อมูล คัดเลือกปัญหา และวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์หัวจ่ายน้ ามันและระบบการเติมน้ ามัน โดยเลือก
ศึกษาเฉพาะกระบวนการเติมน้ ามันเฟืองท้ายเข้าถังรองรับ ของบริษัทตัวอย่างเท่าน้ัน 
 
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การศึกษางาน (Work Study) 

2.1.1ศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) 
การศึกษาวิธีการท า งานเป็นการบันทึก และวิเคราะห์วิธีการท างานที่เป็นอยู่ หรือเสนอใหม่อย่างมี

ระบบเป็นเครื่องมือเพื่อพิจารณา และประยุกต์ให้ง่ายขึ้นรวมทั้งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย โดย
การศึกษาวิธีการจะช่วยปรับปรุง กระบวนการ การวางผังโรงงาน ออกแบบโรงงานและอุปกรณ์ ช่วยลดความ
เมื่อยล้าของพนักง่าย ยึดหลักกายศาสตร์ (Ergonomic)และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  

2.2.2 การวัดผลงาน (Work Measurement) 
การวัดผลงาน คือ การหาเวลาที่เป็นมาตรฐานในการท างาน(Standard Time) โดยเทคนิคการ

วัดผลงานที่นิยมใช้เนื่องจากความแม่นย า ในการเก็บข้อมูลคือการศึกษาเวลาโดยตรง หมายถึง การจับเวลา
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ขณะพนักงานปฏิบัติงาน จากนั้นค านวณเวลาท างานปกติ(Normal Time) ประเมินอัตราการท างาน (Rating) 
และคิดเวลาเผื่อ (Allowance) แล้วจึงค านวณเวลามาตรฐาน(Standard Time) [1] 
 
2.2 การวิเคราะห์กระบวนการการไหล (Flow Process Chart) 

แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) เป็นเทคนิคที่นิยมน ามาใช้
ในการวิเคราะห์กระบวนการ โดยมีการเขียนสัญลักษณ์แทนประเภทของการท างานดังแสดงในตารางที ่ 

 
ตารางที ่2 สัญลักษณ์กระบวนการด าเนินงาน [2] 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 การปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบ 
 การขนส่ง 

 การรอคอย 
 การจัดเก็บ 

 
2.3 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tool) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการท างาน  ซึ่งช่วยศึกษาสภาพท่ัว 
ไปของปัญหา การเลือกปัญหา การส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา 
ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดท ามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ(Check Sheet), แผนผังพาเรโต(Pareto 
Diagram), กราฟ (Graph), ผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram), ผังการกระจาย (Scatter 
Diagram), แผนภูมิควบคุม(Control Chart), และฮิสโตแกรม(Histogram) [3] 
 
2.4 เทคนิคการตั งถาม ท้าไม ท้าไม (Why Why Analysis) 

Why-Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและแนวทางแก้ไข ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขด้วยหลักการWhy-Why 
Analysis จะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ (1) การก าหนดเรื่องที่ต้องการน ามาปรับปรุง (2) การ
ส ารวจ สภาพของปัญหาทั้งส ารวจพื้นที่จริง และการใช้หลักการทางสถิติ (3) การตั้งเป้าหมายที่จะลดปัญหา 
และ (4) การก าหนดแผนกิจกรรม [4] 
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2.5 เทคนิคการปรับปรับปรุงงาน ECRS 
Eliminate - ขจัดงานที่ไม่จ าเป็นออกจากกระบวนการ 
Combine- รวมงานท่ีท าลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน 
Rearrange –จัดล าดับขั้น ตอนการท างานใหม่ 
Simplify – ปรับปรุงการท างานให้ง่ายขึ้น [5] 

 
2.6  หลักการ 3 Gen 

1. Genba (สถานท่ีเกิดเหตุการณจ์ริง)  
2. Genbutsu (ของจริง) 
3. Genjitsu (สถานการณจ์ริง) [6] 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธนิดา สุนารักษ์[7]เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ให้กับสายการผลิตขดลวดแม่เหล็ก 
(Stator) รุ่น D Frame ของบริษัทกรณีศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลักการการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 
การปรับสมดุลสายการผลิตและการลดความสูญเปล่าด้วย ECRS งาน จากผลการดาเนินโครงงานพบว่า
กระบวนการผลิตหลังจากที่ได้ปรับปรุงมีประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มขึ้น 75.7 เปอร์เซ็นต์ ค่าความ
แปรปรวนจาก 57.80 เหลือ 34.61 และค่าความเท่าเทียมในการกระจายงานจาก 10.60 เหลือ 9.44 

 

ธารชุดา พันธ์นิกุล, ดวงพร สังฆะมณี และ ปรีดาภรณ์ งามสง่า [8] ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการเพื่อช่วยในการลดต้นทุนด้านเวลาและแรงงานให้กับผู้ประกอบการงานวิจัยนี้จึงได้น า
เคร่ืองมือทางวิศวกรรมอุตสาหการต่าง ๆ เช่น การศึกษางาน การจับเวลา การใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต 
(Operation Process Chart; OPC) แผนผังก้างปลา และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS) เป็นต้น มาช่วยใน
การแก้ปัญหาให้กับโรงงาน โดยพบว่าหลังจากปรับปรุงการท างานแล้ว สามารถลดเวลาสูญเปล่าในการ
ท างานลงได้จากเดิม 509 วินาที เหลือเพียง 43 วินาที และในภาพรวมใช้เวลาประกอบจักรยานลดลงจาก 
837 วินาทีต่อคัน เหลือเพียง 595 วินาที หรือ ใช้เวลาประกอบจักรยานได้เร็วขึ้น 28.91% 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ส้ารวจสภาพปัจจุบนั 

ปริมาณน้ ามันลดลงเนื่องจากสภาพหลังท าการทดสอบโดยมีรายระเอียดดังนี้ 
1.น้ ามันที่ไหลหยดออกหลังการถอดjig 
2.น้ ามันท่ีเหลือตกค้างในjig test 
3.น้ ามันท่ีตกค้างในช้ินงาน 
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รูปที่ 1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน 
 

ตารางที่ 3 ส ารวจสภาพการท างาน(ก่อน) 
 

ขั้นตอนการท างาน 
เวลา สัญลักษณ ์

 (วินาที) 
 

        

1.เข็นรถถังน้ ามัน200ลิตร มาจอดยังถังOil Tank  40 
 

    

2.เปิดฝาถังของOil Tank เสียบหัวจ่ายเข้าช่องเติม  30      

3.ปั่นน้ ามันขึ้นให้เต็มหลอดแกว้(5ลิตร)  90      

4.เปิดวาล์วปล่อยน้ ามันจากหลอดเข้า Oil Tank  630      

5.ปิดวาล์ว ดึงหัวจ่ายออกจัดเก็บ  20      

6.ปิดฝาถังของOil Tankและตรวจสอบปริมาณ  20      

7.เข็นรถถังน้ า200ลิตร กลับมาจัดเก็บทีเ่ดิม  20     

รวม 850 770 20 40 0 20 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าขั้นตอนการท างานมี 7 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 3 มีการใช้

เวลาในการเติมน้ ามัน 850 วินาที ซึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลาในการท างานมากที่สุดคือ เปิดวาล์วปล่อยน้ ามันจาก
หลอดเข้า Oil Tank ใช้เวลา 630 วินาที 
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3.2 วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา 
จากปัญหาที่กลา่วมา ผู้วิจยัได้น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ ดัง

แสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 วิเคราะห์ปญัหาด้วยแผนภาพก้างปลา (Fish-bone Diagram) 

 
จากรูปท่ี 3 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพซึ่งเลือกใช้แผนผังแสดงเหตุและผลพบว่า

ปัญหาความสูญเสียในกระบวนการปฏิบัติงานการเติมน้ ามันเข้าถังของบริษัทตัวอย่างเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเติมน้ ามันเข้าถังแกนปั้มหมุนโยกได้ขณะปั้มน้ ามัน ต้องเคลื่อนย้ายปั้มไปยังถังน้ ามัน ใช้มือหมุนติดขอบถัง
ท าให้มือกระแทกเกิดการบาดเจ็บ และปั้มหลอดมีความจุจ ากัด ผู้วิจัยจึงน าไปพิสูจน์ทดลองด้วยหลักการ 3 
จริง จากปัจจัย 4 ปัจจัย ข้อมูลแสดงได้ในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลการพสิูจน์การทดลองด้วยหลักการ 3 จริง 
 

 
   

 จากข้อมูลในตารางที่ 4 แสดงผลการพิสูจน์การทดลองด้วยหลักการ 3 จริง ผลปรากฏว่า จาก
ทั้งหมด 4 ปัจจัย แสดงผลที่เลือกมาท าการแก้ไขเพียงปัจจัยเดียวคือ ปัญหาที่เกิ ดจากอุปกรณ์ขาดการ
ปรับปรุง โดยปัจจุบันในการท างานได้ใช้ระบบการป้ัมน้ ามันแบบปั้มมือหมุน โดยการปั่นน้ ามันจากถังเข้า
หลอดแก้ว ดังสรุปได้ในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 สรุปผลการพิสูจน์การทดลองด้วยหลักการ 3 จริง 

 
 

จริง ไม่จริง แก้ ไม่แก้
1 แกนป้ัมหมุนโยกได้ขณะหมุนป่ันน ้ำมัน ตัวล็อคเกิดควำมเสียหำยล็อคไม่อยู่  

2 ต้องเคล่ือนย้ำยถังน ้ำมันไปยังOil tank layoutถังน ้ำมันวำงอยู่ไกล  

3 มือหมุนป้ัมหลอดติดขอบถังน ้ำมัน แกนป้ัมเอียงขณะป่ันน ้ำมัน  

4 ป้ัมหลอดมีขนำดควำมจุจ้ำกัด เป็นมำตรฐำนของป้ัมหลอด  

ล้ำดับ คน(พนักงำนไม่มีSkillในกำรท้ำงำน)

1 มีกำรRotateพนักงำนในกลุ่มงำน ยังไม่ผ่ำนกำรtraining  

2 พนักงำนขำดทักษะท้ำให้ท้ำงำนช้ำ Skillของพนักงำนยังไม่ผ่ำน  

ล ำดับ วัตถุดิบ(น  ำมันเฟือนท้ำย)

1 น ้ำมันไหลช้ำ น ้ำมันมีควำมควำมหนืดสูง  

2 ถังบรรจุน ้ำมันเฟืองท้ำย200ลิตร มีน ้ำหนัก  

ล้ำดับ วิธีกำร(ขั นตอนกำรท้ำงำนซ ้ำกัน)

1 ท้ำงำนหลำยรอบ ควำมจุของหลอดน ้ำมันน้อย(5ลิตร)  

2 ต้องจับสำยน ้ำมันยกขึ น ให้น ้ำมันไหลลงoil tank  

3 กำรเคล่ือนย้ำยถังน ้ำมัน เพ่ือเติมน ้ำมันเข้ำoil tank  

ล ำดับ อุปกรณ์(ป้ัมแบบมือหมุน) ผลกำรพิสูจน์ สมมุติฐำน กำรแก้ไข

หัวข้อสำเหตุ หัวข้อท่ีน ำ

4M จริง ไม่จริง มำแก้ไข

1 อุปกรณ์ ป้ัมแบบมือหมุน (ควำมจุ5ลิตร)  

2 คน พนักงำนไม่มีSkillในกำรท้ำงำน  

3 วัตถุดิบ น ้ำมันเฟืองท้ำย มีควำมหนืด  

4 วิธีกำร ขั นตอนกำรท้ำงำนซ ้ำกัน  

ล ำดับ ผลกำรพิสูจน์
สมมุติฐำน

 น้ำมำแก้ไข ไม่น้ำมำแก้ไข
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3.3 ก้าหนดแนวทางการแก้ไข 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา และพิสูจน์การทดลองด้วยหลักการ 3 จริง ผู้วิจัยได้
น ามาก าหนดเป็นแนวทางการแก้ไข จากปัจจัยด้านอุปกรณ์ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ตัวต่อลมแบบ 3 ทาง และ
ม้วนสายลม พร้อมทั้งติดตั้งปั้มลม(Air pump)  เข้าถังน้ ามัน 200 ลิตร เช่ือมต่อสายลมเข้าปั้มลม(Air pump) 
ติดตั้งสวิตย์กดจ่ายน้ ามันและเช่ือมต่อสายลมเข้าปั้มลม(Air pump) ฝั่งเข้าปั้ม อีกท้ังติดตั้งเสาเพื่อไว้ส าหรับ
จัดเก็บสายน้ ามันและหัวจ่าย ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

              
 

รูปที่ 3 อุปกรณ์แบบเดมิและแบบใหม่ 
 

 
 
 

จากรูปที่ 3 ผู้วิจัยจึงออกแบบอุปกรณ์ในขั้นตอนการปฏิบัติการเติมน้ ามันเข้าถัง ดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 

 
 

รูปที ่4 อุปกรณ์ในขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
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3.4 ผลการด้าเนินการแก้ไข 
 จากการออกแบบอุปกรณ์ในขั้นตอนการปฏิบัติการเติมน้ ามันเข้าถัง พบว่าใช้เวลาในการเติมน้ ามัน 
15 ลิตร ได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น การเติมน้ ามันไหลราบรื่นไหลต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถ
ค านวณปริมาณน้ ามันท่ีเติมเข้าไปได้ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยเทคนิค ท าไม ท าไม ได้ดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 เทคนิคการตั้งค าถาม ท าไม ท าไม 
 

3.5 ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม ท าไม ท าไม พบปัญหาว่าไม่มีเกจวัดปริมาณ

น้ ามัน จึงได้ท าการติดตั้งเกจวัดปริมาณน้ ามันเกียร์แบบเข็มเข้ากับหัวจ่าย และเพิ่มขนาดความยาวของสายน้ า
มันเข้ากับเกจวัดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเติมน้ ามัน ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
 

รูปที่ 6 เกจวัดปริมาณน้ ามันและหวักดจ่ายน้ ามัน 
 
3.6 ผลการด้าเนินการแก้ไข 
 จากการติดตั้งเกจวัดปริมาณน้ ามันเกียร์แบบเข็มเข้ากับหัวจ่าย พบว่าใช้เวลาในการเติมน้ ามัน 15 
ลิตร ได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น การเติมน้ ามันไหลราบรื่นไหลต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี และสามารถค านวณ
ปริมาณน้ ามันท่ีเติมเข้าไปได้จริง 
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4. ผลการด้าเนินงานวิจัย 
จากขั้นตอนการปฏิบัติการเติมน้ ามันเข้าถัง ผู้วิจัยได้น าไปจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบแล้วน าไปทดลอง

ใช้งานในกระบวนการเติมน้ ามันเข้าถัง ผลการปรับปรุงพบว่ารอบเวลาในการเติมน้ ามันเฟืองท้ายลดลงจาก 
850 วินาที เหลือ 290 วินาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 65.88 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก 7 ขั้นตอน เหลือ 5 
ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ดังแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเนื่อง 
 

 
 
จากตารางที่ 6 สามารถเปรียบเทียบผลที่ได้รับก่อน-หลัง ได้จากกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7 กราฟเปรียบเทียบผลที่ไดร้ับก่อนการแก้ไข-หลังการแกไ้ข 
 
 
 
 

1.ต่อสำยลมเข้ำกับป้ัมลมปลดหัวจ่ำยและสำยมำท่ีถังน ้ำมัน 30 

2.เปิดฝำถังของถังน ้ำมันเสียบหัวจ่ำยเข้ำช่องเดิม 20 

3.ปรับเข็มหน้ำปัดเป็นศูนย์ กดจ่ำยน ้ำมัน 180 

4.ดึงหัวจ่ำยออก ปิดฝำถังของน ้ำมันเก็บหัวจ่ำยน ้ำมันและตรวจสอบ 40 

5.ถอดสำยลมออกจำกป้ัมลมจัดเก็บ 20 

290 270 0 0 0 20

ขั นตอนกำรท้ำงำน เวลำ(วินำที)
สัญญำณ

850

290
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200
400
600
800

1000

ก่อนแก้ไข หลงัแก้ไข

เปรียบเทียบข้อมูล ก่อนแก้ไข-หลังการแก้ไข
ลดเวลาลง 
560 วินาที  
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5. สรุปผลการด้าเนินงาน 
 
 ผลการปรับพบว่ารอบเวลาในการเติมน้ ามันเฟืองท้ายลดลงจาก 850 วินาที เหลือ 290 วินาที คิด
เป็นลดลงร้อยละ 65.88 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก 7 ขั้นตอน เหลือ 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
สามารถลดความเมื่อยล้าในการท างานของพนักงาน และสามารถจดัท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้กบั
พนักงานได้  
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรให้กับคน
ในชุมชน รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรโดยการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรไดด้้วยตนเอง และเพิ่ม
รายได้จากการสร้างอาชีพเสริมด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรให้กับคนในชุมชน โดยโครงการวิจัยเปน็การอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และคนในชุมชน อีกทั้งยังมีการมีการจัดท าแบบทดสอบก่อน 
และหลังการอบรมเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงการประเมินผลการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ โดยผลที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พบว่า มผีู้เข้ารับการอบรม 10 คน โดยเป็นชายทั้งหมด 
ซึ่งผลการทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ได้คะแนนโดยเฉลี่ย 56% และผลการทดสอบความรู้หลงัการอบรม ได้
คะแนนโดยเฉลีย่ 99% ซึ่งผู้เข้ารบัการอบรมฯ สามารถท าคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 43% ส่วนการประเมินผลการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ไดผ้ลการประเมิน ดังนี้ ผลการประเมินผล
ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหารอยูใ่นเกณฑ์สูงสุด (ค่าเฉลีย่รวม ( ̅) 4.30, SD 0.46) รองลงมาคือ ด้านความรู้ความ
เข้าใจ (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.20, SD 0.52) และ ด้านการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑต์่ าสดุ (ค่าเฉลี่ยรวม 
( ̅) 4.00, SD 0.45) หลังจากการฝกึอบรมผู้วิจยัได้ท าการคัดเลือกตัวแทน จ านวน 3 คน เพื่อเป็นผู้น าการผลิตช่าง
ซ่อมบ ารุงในหมู่บ้าน รวมไปถึงการขยายผลสู่การจดัหน่วยซ่อมบ ารงุภายในชุมชนต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่อมบ ารุง เครื่องจักรกลเกษตร   
 
Abstract 
 The objectives of this project were to train and practice about agricultural machinery 
maintenance to people in Ban phupar in order to reduce the agricultural machinery maintaining 
cost by doing it themselves or increase their incomes from doing it as a part time job. This 
project was a practical workshop by participation of lecturers, students and people in 
community. Pre-training and post-training tests were used to evaluate the knowledge of trainees. 
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Including 5 point rating scale questionnaires were used to assess satisfaction in this project. There 
were 26 trainees in this training and all of them were male. From the tests, it was found that an 
average point was increased 63% from 35% in pre-training test to 98% in post-training test. For 
the results of 5 point rating scale questionnaires were as follows: place/duration/foods 
assessment was the maximum point ( ̅ = 4.30, SD = 0.46), the second was 
knowledge/understanding assessment ( ̅ = 4.20, SD = 0.52), knowledge application assessment 
was the lowest point ( ̅ = 4.00, SD = 0.45). After training, 3 trainees were selected to be 
technicians of the village. Then they would be leaders to establish maintenance unit of 
community. 
 
Keywords : Technology Transfer, Maintenance, Agricultural machinery 
 
1. บทน า 
 บ้านปูแปู ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จ.ตาก คนในชุมชน 90 % เป็นชุมชมกะเหรี่ยง หรือเรียกอีกอย่างว่า 
ชาวปกาเกอะญอ มีครัวเรือนทั้งสิ้น 236 ครัวเรือน มีประชากรในชุมชน ทั้งหมด 807 คน เป็นชาย 403 คน เป็น
หญิง 404 คน โดยพื้นที่อาศัยจะตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการปกครองขององค์การบริหารส่วน ต.พะวอ มีพื้นที่หมู่บ้านรวม 
4,580 ไร่ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 1,050 ไร่ พื้นที่การเกษตร 2,500 ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ 300 ไร่ และ พื้นที่
ปุาชุมชน 730 ไร่ โดยบ้านปูแปู พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน และมีปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
หมู่บ้านปูแปูตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ เป็นหมู่บ้านที่มีโอกาสในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
พัฒนาหมู่บ้านค่อนน้อยเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ จุดแข็งของหมู่บ้าน ได้แก่ 1. มีผู้น า
ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ เสียสละและมีความรับผิดชอบ เป็นศูนย์รวมให้กับคนในชุมชนท างานร่วมกันได้
อย่างดี การท างานภายในหมู่บ้านจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน 2. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา พิธีกรรม วัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั้งเดิม และมีเทศกาล
ประจ าปี 3.มีภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง 4. มีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
มากมาย และมีท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวมีเสน่ห์ ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ และ มีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความ
เข้มแข็ง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อีกทั้งคนในชุมชนยังมีความตระหนักถึงการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ เลี่ยงการใช้สารเคมีใน
การบริโภคอาหาร และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ แต่ก็มีข้อด้วย
ภายในหมู่บ้าน ได้แก่ 1. คนในชุมชนมีหนี้สินมาก 2. สื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างล าบาก 3. ขาดการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดีและเป็นระบบ ดังนั้น จากปัจจัยทั้งจุดเด่น และ จุดด้อยดังกล่าว ฯ สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ และ 
ผลักดันให้คนในชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกลไกอาจารย์พี่เลี้ยงโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ตั้งแต่เริ่มกระบวนการการค้นหาโครงการจนกระทั้งสิ้นสุดโครงการ ตามแนวทาง “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา” 
ซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน และปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชนได้ 
 โดยปัจจุบันเครื่องยนต์ต้นก าลังทางการเกษตร หรือเครื่องยนต์อเนกประสงค์มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อ
การเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการท าการเกษตร และการขยายพื้นที่
เพาะปลูกที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้คนในชุมชนต้องการเครื่องยนต์ต้นก าลังทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
เครื่องยนต์ต้นก าลังทางการเกษตรสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ จากการใช้เครื่องยนต์ต้นก าลังมา
ทดแทนแรงงานคน จะท าให้ลดการใช้แรงงานคน ลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องยนต์ต้น
ก าลังของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังใช้กันได้ไม่เต็มสมรรถนะของเครื่องที่มีอยู่ ขาดการดูแล และบ ารุงรักษา ท าให้อายุ
การใช้งานของเครื่องต้นก าลัง ดังกล่าวสั้นลงมาก ในขณะที่ราคาเครื่องดังกล่าว ค่อนข้างสูง อีกทั้งเกษตรกรไม่
สามารถซ่อมบ ารุงรักษาเองได้ ดังนั้น โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรบนพื้นที่สูง 
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ณ บ้านปูแปู อ.แม่สอด จ.ตาก จึงได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร
ให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรโดยการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากการเป็นช่างซ่อมบ ารุงและจัดท า
หน่วยซ่อมบ ารุงขึ้นในชุมชน 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงานดัง
แสดงใน รูปที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษามีที่ตั้งอยู่ใน 6 จังหวัด ใน
ภาคเหนือ มีบทบาทส าคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม ในการนี้พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ฯ ด้านการบริการวิชาการ ที่น าองค์ความรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนให้สามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนให้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งการด าเนินงานจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในทุกด้าน 
มหาวิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนให้ด าเนินงาน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และภาคอุตสาหกรรม” โดยมี
เปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการด ารงชีพและมีอาชีพ
ที่มั่นคง ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม
ที่เป็นเจ้าของปัญหา ด้วยการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขในเรื่องที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเชิญ
ชวนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา น าความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่จากการวิจัยไปสานต่อองค์ความรู้เดิมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน ให้มีความรู้ มีอาชีพ มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
และยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ต้องสร้าง พื้นฐานคือความพอมี 
พอกิน พอใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเสริม ค่อยสร้างความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงต่อไป และผลักดันให้เกิดการน า
ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปสู่การต่อยอด เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการไปสู่ Economic value Impact ผลผลิต วัด
จากด้าน Gross Domestic Product (GDP) Product และการสร้างรายได้ และให้มหาวิทยาลัย Academic 
value Impact และสะท้อนการท างานด้านบริการวิชาการที่เป็นเอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 

 
รูปที่ 1 แนวคิดในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม ่
 
2.1 ขั้นเตรียมการ ประกอบไปด้วย 

1. ประชุมวิทยากรกระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับอบรมให้ความรู้ โดยใช้อาจารย์สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 

2. ติดต่อประสานงาน และช้ีแจงท าความเข้าใจในโครงการร่วมระหว่างทีมวิจัย และผู้เข้ารับการอบรม 
3. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน จัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาและความ

ต้องการ ตามความต้องการของคนในชุมชนด้านการซ่อมบ ารุง 
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4. ประชุมวิเคราะห์ และสรุประหว่างผู้ส ารวจเก็บข้อมูล ผู้ปฏิบตัิงานในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท่ีจะ
ด าเนินการวางแผนในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน 

5. จัดเตรียมเอกสารคู่มือ เอกสารการอบรม และเอกสารการประเมินผลการอบรม  
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการฯ ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างวัสดุและเครื่องมือส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบือ้งต้น 

2.2 ขั้นตอนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกลเกษตร 
ประกอบไปด้วย 

1. การจัดท าแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องท าแบบทดสอบก่อน
การอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นชายทั้งหมด และประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทั้งหมด 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ประกอบไปด้วย 
3. ให้ค าแนะน า อบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงช้ินส่วนรถไถเดินตาม ดังแสดงในรูปที่ 3 – 

5 

 
รูปที่ 3 การจัดเตรียมพื้นท่ีในการฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 

 
รูปที่ 4 การให้ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร 
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รูปที่ 5 กลุ่มตัวแทนท่ีเข้ารับการฝกึอบรมในวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง 

 

  
รูปที่ 6 การฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารงุเครื่องจักรกลเกษตร 

 

 
รูปที่ 7 การศึกษาช้ินส่วนประกอบภายในเครื่องยนต ์

 

 
รูปที่ 8 เครื่องจักรกลเกษตรที่น ามาใช้ในการฝึกอบรมฯ 
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รูปที่ 9 คณะท างานและกลุม่ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายรูปร่วมกัน 

 
2.3 การจัดท าแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องท าแบบทดสอบหลัง

การฝึกอบรมขั้นตอนการประเมินผลส าเร็จ และการติดตามผลของโครงการ ประกอบด้วย 
1. การประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จะประเมินผลที่ได้จากแบบทดสอบ (Pre-test และ 

Post – test) และแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรม  
2. การประเมินผลส าเร็จของโครงการ โดยทีมวิจัยจะท าการลงพื้นที่ติดตามผลของผู้ที่เข้ารับการอบรม

เชิงปฏิบัติการฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับทราบปัญหาหลังจากการฝึกอบรม และให้ค้าปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหา รวมไปถึงการติดตามการน้าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ขยายผลให้กับผู้ที่ให้ความสนใจ  

3. รูปแบบในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น  
3.1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปและสถานะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใช้สถิติค่าร้อยละ  
3.2  ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประเมินผลโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และประมวลผลส าเร็จ
ของโครงการโดยใช้สถิติค่าร้อยละ 

 
3. ผลการวิจัย  

จากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นเพศชายทั้งหมด ช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี 
จ านวน  2 คน, 20 – 30 ปี จ านวน 2 คน, 31 – 40 ปี จ านวน 2 คน, 41 – 50 ปี จ านวน 3 คน และ 51 ปีขึ้นไป 
จ านวน 1 คน การศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าหรือต่ ากว่า จ านวน 8 คน, อนุปริญญาหรือเทียบเทา่ 
จ านวน 1 คน และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน มีผลดังนี ้

3.1 ผลการประเมินความรู้จากแบบทดสอบ พบว่า การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ได้คะแนนโดยเฉลีย่ 
56% และผลการทดสอบความรู้หลังการอบรม ได้คะแนนโดยเฉลี่ย 99% ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถท าคะแนน
เพิ่มขึ้นถึง 43% 

3.2 ผลการการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 
ระดับ พบว่า ผลการประเมินผลดา้นสถานที่/ระยะเวลา/อาหารอยู่ในเกณฑส์ูงสุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.30, SD 0.46) 
รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.20, SD 0.52) และ ด้านการน าความรู้ไปใช้อยู่ในเกณฑ์
ต่ าสุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.00, SD 0.45) โดยรายละเอียดการประเมนิผลการอบรมฯ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ประเด็นความคิดเห็น ( x ) (SD) ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.3 0.67 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.3 0.48 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.1 0.57 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.0 0.67 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 3.9 0.57 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 3.7 0.48 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 0.59 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร   
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.4 0.52 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.4 0.52 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.1 0.32 
4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.3 0.48 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.46 
ด้านความรู้ความเข้าใจ   
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 4.1 0.57 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 4.3 0.48 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.52 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

4.2 0.42 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 3.9 0.32 
3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.9 0.57 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.45 
หมายเหตุ; [3] 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม 
4.51 – 5.00 มากที่สุด, 3.51 – 4.50 มาก, 2.51 – 3.50 ปานกลาง, 1.51 – 2.50 น้อย และ 1.00 – 1.50 น้อย
ที่สุด 

 
3.3 ผลการติดตามการด าเนินงานการของผู้เข้าร่วมฝึกทักษะการซ่อมบ ารุง และการติดตามผลด้านรายได้ที่

เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพเสรมิด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยหลังจากการฝกึอบรมทีมวิจัย 
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับผู้เข้ารับการอบรม รวมไปถึงการติดตามอาชีพเสริมด้านการซ่อมบ ารุง จากผู้เข้าร่วม 10 คน 
โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเริ่มมีการจัดตั้งหน่วยซ่อมบ ารุงข้ึนมาเพื่อท าเป็นอาชีพเสริม และเกดิรายไดเ้พิ่มขึ้นจากเดมิ 
เฉลี่ยเดือนละ 500 – 700 บาท/คน ซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลการซ่อมบ ารุงออกไปยังนอกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการด าเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล
เกษตรให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงการมุ่งเปูาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรโดยการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง และเพิ่มรายได้จากการสรา้งอาชีพเสรมิด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรให้กับคนในชุมชน 
ซึ่งจะวัดผลของโครงการ ผ่านการจัดท าแบบทดสอบก่อนการอบรม และหลังการอบรมเพื่อประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใ ช้แบบสอบถาม
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ โดยผลที่ได้จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ พบว่า มีผู้เข้ารับการอบรม 10 คน โดยเป็นชายทั้งหมด และประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซ่ึง
ผลการทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ได้คะแนนโดยเฉลี่ย 56% และผลการทดสอบความรู้หลังการอบรม ได้คะแนน
โดยเฉลี่ย 99% ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถท าคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 43% ส่วนการประเมินผลการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ผลการประเมิน ดังนี้ ผลการประเมินผลด้าน
สถานที่/ระยะเวลา/อาหารอยู่ในเกณฑ์สูงสุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.30, SD 0.46) รองลงมาคือ ด้านความรู้ความ
เข้าใจ (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.20, SD 0.52) และ ด้านการน าความรู้ไปใช้อยู่ในเกณฑ์ต่ าสุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.00, 
SD 0.45) โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเริ่มมีการจัดตั้งหน่วยซ่อมบ ารุงขึ้นมาเพื่อท าเป็นอาชีพเสริม และเกิดรายได้
เพิ่มขึ้นจากเดิม เฉลี่ยเดือนละ 500 – 700 บาท/คน อีกทั้งหลังจากการฝึกอบรมผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกตัวแทน 
จ านวน 3 คน เพื่อเป็นผู้น าการผลิตช่างซ่อมบ ารุงในหมู่บ้าน รวมไปถึงการขยายผลสู่การจัดหน่วยซ่อมบ ารุงภายใน
ชุมชนต่อไป 
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การอบแหงใบมะกรูดดวยเครื่องอบแหงใชเช้ือเพลิงจากยูคาลิปตัสรวมกับการเคล่ือนท่ีอากาศรอน
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Kaffir Lime Leaves Drying by Dryer Using Eucalyptus Combination Moving Hot Air 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ืออบแหงใบมะกรูดดวยเครื่องอบแหงใชเช้ือเพลิงจากยูคาลิปตัสรวมกับการ

เคลื่อนท่ีอากาศรอนดวยหลักการเกิดลม เครื่องอบแหงมีหลักการทํางานคือเตาเผาใชถังเหล็กขนาด 50 ลิตร และมี

ผนังกักเก็บอากาศรอนเปนทรงสี่เหลี่ยมครอบเตาไว ความรอนท่ีไดจากการเผาไหมถูกถายเทสงผานผนังเตา สงผลให

อากาศรอบเตามีอุณหภูมิสูงข้ึน สวนดานบนออกแบบเปนหองอบแหงสําหรับใหอากาศรอนเคลื่อนท่ีจากขางลางข้ึน

ดานบน มีสวนประกอบหลัก ๆ คือ (1) หองอบแหง (2) ถาดวางผลิตภัณฑอบแหง (3) ปลองควัน (4) เตาเผา 50 

ลิตร (5) ถาดวางฟน ทําการทดสอบอบแหงใบมะกรดูมีความช้ืนเริ่มตนประมาณ 164% dry basis ท่ีระดับอุณหภูมิ 

70 80 และ 90 oC จนไดใบมะกรูดมีความช้ืนสุดทายต่ํากวา 10% dry basis พบวา เมื่ออุณหภูมิการอบแหงเพ่ิมข้ึน

สงผลใหเวลาท่ีใชอบแหงลดลง ที่ระดับอุณหภูมิ 70 80 และ 90 oC ใชเวลาในการอบแหง 75 60 และ 45 นาที 

ตามลําดับ ท้ัง 3 อุณหภูมิมีอัตราการใชไมยูคาลิปตัสประมาณ 0.035±0.0019 kg/min 

คําสําคัญ : การอบแหงใบมะกรูด เครื่องอบแหง ยูคาลิปตัส หลักการเกิดลม 

 

Abstract 

The objective of this research was to dry kaffir lime leaves by dryer using eucalyptus fuel 

combination moving hot air with the wind principle. Working principle of drying machine, the kiln 

used a 50-liter steel tank and had a wall to store hot air into a square covering the kiln. The heat 

from the combustion was transmitted through the furnace wall. As a result, the air around the 

furnace was heated up and the top was designed as a drying room for hot air to move from the 

bottom to the top. The main components were (1) drying chamber (2) drying tray of products (3) 
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chimneys (4) a 50 liter kiln (5) firewood tray. Experiments, kaffir lime leaves with initial moisture 

content of 164% dry basis were tested at the temperatures of 70, 80 and 90 oC until to the final 

moisture content lower than 10% dry basis. It was found that the drying temperature increased, 

the drying time decreased. At 70, 80 and 90 oC had drying times of 75, 60 and 45 minutes, 

respectively. The three temperatures had used rate of eucalyptus about 0.035 ± 0.0019 kg/min. 

Keywords: Kaffir Lime Leaves Drying, Dryer, Eucalyptus, Wind Principle 

 

1. บทนํา 

 มะกรูด (Kaffir Lime) เปนพืชตระกูลสมและมะนาว (Citrus Family) เปนพืชพ้ืนเมืองในแถบประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจัดเปนไมผลและพืชผักสมุนไพรท่ีนิยมปลูกไวตามบานและสวนเพ่ือใชสําหรับประกอบ

อาหาร เน่ืองจากใบและผลมีนํ้ามันหอมระเหยท่ีใหกลิ่นหอมชวยในการดับกลิ่นคาวและเพ่ิมรสใหแกอาหารไดเปน

อยางดี รวมถึงมีองคประกอบของสาระสําคัญหลายชนิดท่ีมีคุณสมบัติทางยาและคณุสมบัติทางดานความสวยความ

งาม เกษตรกรทองถ่ินในจังหวัดตากบางสวนมีการปลูกพืชจําพวกสมุนไพรเพ่ือใชบริโภคและจําหนายท่ีมีปริมาณมาก

ในสวนท่ีนําไปขายใหกับพอคาก็จะไดราคาท่ีต่ํา เน่ืองจากพอคาเหลาน้ีรับซื้อสมุนไพรในราคาถูก และเกษตรกรก็ตอง

ยอมขายเพราะถาไมขายสมุนไพรก็จะเนาเสีย หากมีการนําสมุนไพรท่ีปลูกมาแปรรูปก็จะสามารถเพ่ิมมูลคาของผลิต

ผลไดทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน สวนเครื่องจักรท่ีสนับสนุนงานของเกษตรกรท่ีมีอยูในปจจุบันสวนใหญเนน

สงเสริมงานของเกษตรกรทางดานการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว และการแปรรูป อยางไรก็ตามเครื่องจักรเหลาน้ันยังมี

ขนาดใหญมีราคาสูง ซึ่งสมุนไพรบางชนิดไมสามารถเก็บเก่ียวดวยเครื่องจักรไดและไมสามารถเก็บไวไดนาน จึงไดหา

วิธีแปรรูปสมุนไพรเพ่ือใหเก็บรักษาไวไดนานข้ึน โดยการทําใหแหงซึ่งเปนวิธีท่ีทําไดงาย ในอดีตใชวิธีการนําไปตาก

แดด แตก็เกิดปญหาเน่ืองจากสภาพดินฟาอากาศไมแนนอน ใชพ้ืนท่ีมาก และเวลานาน บางพ้ืนท่ีท่ีคนไทยอาศัยอยู

ไมมีใบมะกรูดสดขาย เชน อาศัยอยูตางประเทศ ดังน้ันใบมะกรูดอบแหงเปนแนวทางหน่ึงในการท่ีสามารถขนถายไป

ยังตางประเทศไดสําหรับผูบริโภคท่ีตองการบริโภคใบมะกรูด ดังน้ันจึงมีแนวคิดในการศึกษาการอบแหงใบมะกรูด

ดวยเครื่องอบแหงใชเช้ือเพลิงจากยูคาลิปตัสรวมกับการเคลื่อนท่ีอากาศรอนดวยหลักการเกิดลม สําหรับลดคาใชจาย

ดานพลังงานโดยใชไมฟนซึ่งหางาย บางพ้ืนท่ีไมตองซื้อแตสามารถหาใชไดในพ้ืนท่ีไดเลย หรือหากพ้ืนท่ีท่ีไมมีราคา

ของฟนก็ยังอยูในราคาท่ีต่ํามาก ๆ 

 

2. วัสดุและวิธีการ 

 2.1 เคร่ืองอบแหงใชเชื้อเพลิงจากยูคาลิปตัสรวมกับการเคลื่อนท่ีอากาศรอนดวยหลักการเกิดลม 

  สวนประกอบของเครื่องอบแหงใบมะกรูดดวยพลังงานความรอนจากไมยูคาลิปตัส โดยหลักการ

ทํางานเริ่มจากการใหความรอนภายในเตาโดยใชถังเหล็กขนาด 50 ลิตร และมีผนังกักเก็บอากาศรอนเปนทรง

สี่เหลี่ยมครอบเตาไว ความรอนท่ีไดจากการเผาไหมถูกถายเทสงผานผนังเตา สงผลใหอากาศรอบเตามีอุณหภูมิสูงข้ึน 

จากน้ันอากาศรอนเคลื่อนท่ีข้ึนดวยหลักการเกิดลมเขาไปยังหองอบแหง ซึ่งอากาศรอนลอยตัวสูงข้ึนผานหองอบแหง

และเคลื่อนท่ีออกดานบนของหองอบแหง และอากาศแวดลอมซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวาไหลเขาหองกักเก็บอากาศรอบ

เตาเผา 50 ลิตรดวยหลักการเกิดลม ความรอนจากอากาศรอนถูกนําไปใชในการลดความช้ืนของใบมะกรูดตาม

อุณหภูมิท่ีตองการ ซึ่งวางบนถาดขนาด 49x69 cm2 ตามรูปท่ี 1 เมื่ออุณหภูมิในหองสูงเกินท่ีตองการ ผูใชเครื่องจะ
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ปดชองอากาศเขาเตาเผา 50 ลิตร ใหนอยลง เพ่ือลดการเผาไหมไมยูคาลิปตัสท่ีอยูในเตาลง อุณหภูมิอากาศจะคอย 

ๆ ลดลงตามท่ีตองการ และเมื่อตองการใหอุณหภูมิอากาศรอนมีอุณหภูมิสูงข้ึน ผูใชตองเปดชองอากาศเขาเตาเผา 

50 ลิตรใหมากข้ึน แตหากไมยูคาลิปตัสถูกเผาไหมหมดใหเติมไมยูคาลิปตัสเพ่ิมเขาไปในเตาเผา 50 ลิตรสวนประกอบ

ของเครื่องอบแหงใบมะกรูดดวยพลังงานความรอนไมยูคาลิปตัสดังรูปท่ี 2 

 2.2 วัตถุดิบสําหรับการทดสอบ 

  ใบมะกรูดนํ้าหนัก 100 g ตอถาด จํานวน 3 ถาด ซึ่งใบมะกรูดมีความช้ืนเริ่มตนประมาณ 164 

% dry basis ลักษณะการจัดเรียงใบมะกรูดตามรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 การจัดเรียงใบมะกรูด 100 g ในถาดขนาด 49x69 cm2 

 

 2.3 ขั้นตอนการทดสอบ 

  อบแหงใบมะกรูดนํ้าหนัก 100 g ตอถาด จํานวน 3 ถาด โดยถาดดานบนสุดอยูชั้นที่ 1 ถาด

กลางอยูชั้นท่ี 2 และถาดดานลางสุดอยูชั้นท่ี 3 ตําแหนงตรวจวัดอุณหภูมิสําหรับควบคุมการเผาไหมไมยูคาลิปตัส

ในเตาเผาใชถังเหล็กขนาด 50 ลิตร ติดตั้งในตําแหนงช้ันท่ี 2 โดยทดสอบระดับอุณหภูมิ 70  80 และ 90 oC จนได

ใบมะกรูดมีความช้ืนสุดทายต่ํากวา 10% dry basis [1] และทําการทดสอบจํานวน 3 ซ้ํา 
 

 

 

 

(1) ตูอบ  

(2) ถาดวางผลิตภณัฑ

อบแหง  

(3) ปลองควัน  

(4) เตาเผา 50 ลิตร 

(5) ถาดวางฟน  

(6) เครื่องวัดอุณหภูมิ  

(7) เครื่องวัดความช้ืน RH  

 

รูปท่ี 2 สวนประกอบของเครื่องอบแหงใบมะกรูดดวยพลังงานความรอนไมยคูาลิปตัส 

55 cm 

100 cm 

20cm 
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 2.4 การประเมินสมรรถนะ 

  สมรรถนะการอบแหงใบมะกูดไดนําเสนอในรูปแบบการลดลงของความช้ืนท่ีสัมพันธกับ

ระยะเวลาในการอบแหง เวลาท้ังหมดท่ีใชอบแหง ผลความเร็วลมผานหนาตัด 5.08 cm x 7.62 cm อุณหภูมิผนัง

ดานนอกเตาเผา 50 ลิตร และสีใบมะกรูดหลังการอบแหง 

 

3. ผลการทดสอบและการวิเคราะหผล 

 ใบมะกรูดมีความช้ืนเริม่ตนประมาณ 164% dry basis ถูกอบแหงดวยความรอนจากไมยคูาลิปตสัท่ี 70 80 

และ 90 oC จนมคีวามช้ืนสุดทายต่าํกวา 10 % dry basis 

 3.1 ผลของอุณหภูมอิบแหงตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของใบมะกรูดในถาดแตละชัน้ 

  การเปลี่ยนแปลงความชื้นของใบมะกรูดระหวางการอบแหงดวยความรอนจากไมยูคาลิปตัส เมื่อ

ใชอุณหภูมิท่ี 70 80 และ 90 oC ท่ีเวลาทุก ๆ 15 นาที แสดงดังรูปท่ี 3, 4 และ 5 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 70 oC ใชเวลา 

75 นาที ท่ีอุณหภูมิ 80 oC ใชเวลา 60 นาที และท่ีอุณหภูมิ 90 oC ใชเวลา 45 นาที สําหรับการลดความช้ืนของใบ

มะกรูดจากความชื้นเริ่มตนจนถึงความชื้นสุดทายซึ่งก็สอดคลองกับการอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรทั่วไปท่ี

เคยทําการวิจัย เชน กลวยนํ้าวา [2-4] 

  จากผลการทดสอบท่ีถาดช้ันเดียวกัน เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน สงผลใหใชเวลาในการอบแหงนอยลง 

และอีกประเด็นหน่ึงท่ีอุณหภูมิเดียวกันถาดช้ันท่ี 1 ซึ่งอยูดานบนสุด ความช้ืนจะลดไดชากวาถาดช้ันท่ี 2 และถาดช้ัน

ท่ี 3 เน่ืองจากผลของอุณหภูมิท่ีแตกตางกันจากการตรวจสอบอุณหภูมิอากาศตําแหนงท่ีถาดติดตั้งอยู พบวา ถาดช้ัน

ท่ี 3 ซึ่งเปนถาดลางสุดท่ีอยูใกลกับหองกักเก็บความรอน จะมีอุณหภูมิสูงกวาถาดช้ันท่ี 2 และถาดช้ันท่ี 1 จากตาราง

ท่ี 1 พบวาความแตกตางระหวางถาดลางและบน ที่อุณหภูมิอบแหง 70 oC อุณหภูมิแตกตางประมาณ 20 oC ท่ี

อุณหภูมิอบแหง 80 oC อุณหภูมิแตกตางประมาณ 30 oC และท่ีอุณหภูมิอบแหง 90 oC อุณหภูมิแตกตางประมาณ 

28 oC ตามตารางท่ี 1 

  สวนอัตราการใชเช้ือเพลิงเน่ืองจากไมสามารถตรวจสอบนํ้าหนักไมยูคาลิปตัสในชวงอบแหงได

แตสามารถตรวจสอบไมยูคาลิปตัสกอนเริ่มอบแหง และภายหลังอบแหงเสร็จได อัตราการใชเชื้อเพลิงทั้งสาม

อุณหภูมิไมแตกตางกัน เน่ืองจากการเผาไหมฟนข้ึนกับอุณหภูมิท่ีใชและเวลาท่ีใชในการอบแหง ซึ่งหากใชอุณหภูมิ

ต่ํา ชองอากาศเปดเขาเตาเผา 50 ลิตรนอย แตเวลาที่ใชอบแหงจะนาน แตในทางตรงขามหากใชอุณหภูมิสูงชอง

อากาศเปดเขาเตาเผา 50 ลิตรมากขึ้น แตเวลาที่ใชอบแหงจะสั ้น ซึ ่งอัตราการใชไมยูคาลิปตัสประมาณ 

0.035±0.0019 kg/min 

 
รูปท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงความช้ืนของใบมะกรูดระหวางการอบแหงดวยไมยูคาลิปตัสท่ีอุณหภูมิ 70oC 
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รูปท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงความช้ืนของใบมะกรูดระหวางการอบแหงดวยไมยูคาลิปตัสท่ีอุณหภูมิ 80oC 

 
รูปท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงความช้ืนของใบมะกรูดระหวางการอบแหงดวยไมยูคาลิปตัสท่ีอุณหภูมิ 90oC 

 

 

ตารางท่ี 1 อุณหภูมิอากาศรอนท่ีตรวจวัดท่ีถาดช้ันท่ี 3 และถาดช้ันท่ี 1 โดยควบคุมอุณหภูมิท่ีถาดช้ันท่ี 2 

 

อุณหภูมิอบแหง (oC) อุณหภูมิท่ีถาดช้ันท่ี 3 

(oC) 

อุณหภูมิท่ีถาดช้ันท่ี 1 

(oC) 

อุณหภูมิแตกตาง (oC) 

70 85.67±2.89 65.67±2.08 20 

80 107.33±2.08 77.00±1.73 30 

90 114.0±2.31 86.00±1.00 28 

 

 3.2 ผลของอุณหภูมิอบแหงตอการเคลื่อนท่ีของอากาศเขาเคร่ืองอบแหงดวยหลักการเกิดลม 

  สวนผลของอุณหภูมิท่ีใชงานตอการเคลื่อนท่ีของอากาศเขาเครื่องอบแหงดวยหลักการเกิดลม 

จากการตรวจวัดความเร็วอากาศดานเขาเครื่องซึ่งเปดพ้ืนท่ีหนาตัด 5.08 cm x7.62 cm ไมมีแนวโนมท่ีชัดเจน ซึ่ง

ท้ังสามอุณหภูมิวัดความเร็วลมไดประมาณ 1.03±0.06 m/s 
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 3.3 ผลของอุณหภูมิอบแหงตออุณหภูมิของผนังเตาเผา 50 ลิตรดานนอก 

  ผลของอุณหภูมิท่ีมีผลตออุณหภูมิของผนังเตาเผา 50 ลิตรดานนอก จากตารางท่ี 2 พบวา เมื่อ

อุณหภูมิอากาศท่ีใชอบแหงเพ่ิมข้ึนอุณหภูมิของผนังเตาเผา 50 ลิตรดานนอกสูงข้ึนตาม พบวา อุณหภูมิอบแหง 70 
oC อุณหภูมิของผนังเตาเผา 50 ลิตรดานนอกประมาณ 120 oC อุณหภูมิอบแหง 80 oC อุณหภูมิของผนังเตาเผา 50 

ลิตรดานนอกประมาณ 133 oC และอุณหภูมิอบแหง 90 oC อุณหภูมิของผนังเตาเผา 50 ลิตรดานนอกประมาณ 

172 oC 

 

ตารางท่ี 2 ผลอุณหภูมิผนังเตาเมื่อทําการควบคุมอุณหภูมิ 70 80 และ 90 oC ทุก ๆ 15 นาที 

 

อุณหภูมิในการอบ (oC) เวลา (นาที) 
อุณหภูมผินังเตาดานนอก (oC) 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย SD 

70 

15 118 120 123 120.3 2.52 

30 118 119 121 119.3 1.53 

45 119 124 123 122.0 2.65 

60 121 126 124 123.7 2.52 

75 119 120 118 119.0 1.00 

80 

15 139 129 130 132.7 5.51 

30 137 130 126 131.0 5.57 

45 138 128 134 133.3 5.03 

60 138 136 131 135.0 3.61 

90 

15 170 175 167 170.7 4.04 

30 172 177 170 173.0 3.61 

45 175 169 172 172.0 3.00 

 

 3.4 ผลของอุณหภูมิอบแหงตอสีของใบมะกรูดหลังการอบแหง 

  ลักษณะสีของใบมะกรูดหลังการอบแหงท้ัง 3 อุณหภูมิไมแตกตางกัน แสดงดังรูปท่ี 6 เน่ืองจาก

อุณหภูมิท่ีใชคอนขางสูงดังน้ันสีจึงเปลี่ยนจากสีเขียวสดเปนเหลืองออกนํ้าตาล 
 

   
(ก) 70 oC (ข) 80 oC (ค) 90 oC 

 

รูปท่ี 6 ลักษณะใบมะกรูดท่ีไดหลงัการอบแหงท่ีอุณหภูมิตาง ๆ 
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4. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 การอบแหงใบมะกรูดดวยเครื่องอบแหงใชเช้ือเพลิงจากยูคาลิปตัสรวมกับการเคลื่อนท่ีอากาศรอนดวย

หลักการเกิดลม เครื่องอบแหงมีหลักการทํางานคือเตาเผาใชถังเหล็กขนาด 50 ลิตร และมีผนังกักเก็บอากาศรอน

เปนทรงสี่เหลี่ยมครอบเตาไว ความรอนท่ีไดจากการเผาไหมถูกถายเทสงผานผนังเตา สงผลใหอากาศรอบเตามี

อุณหภูมิสูงข้ึน สวนดานบนออกแบบเปนหองอบแหงสําหรับใหอากาศรอนเคลื่อนท่ีจากขางลางข้ึนดานบน ทําการ

ทดสอบอบแหงใบมะกรูดมีความช้ืนเริ่มตนประมาณ 164% dry basis ที่ระดับอุณหภูมิ 70 80 และ 90 oC จนได

ใบมะกรูดมีความช้ืนสุดทายต่ํากวา 10% dry basis พบวา ใชเวลาในการอบแหง 75 60 และ 45 นาที ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาการลดลงของความช้ืนใบมะกรูดของแตละถาด ถาดดานลางมีการลดความช้ืนไดไว รองลงมาคือถาด

ตรงกลาง และถาดบนมีการลดความช้ืนชากวาถาดกลางและถาดลาง ท้ังน้ีเน่ืองจากอุณหภูมิถาดดานลางจะสูงกวา

ถาดดานบน และพบวาท้ัง 3 อุณหภูมิมีอัตราการใชไมยูคาลิปตัส 0.035±0.0019 kg/min จากการตรวจวัดอุณหภูมิ

ท่ีผิวเตาถังเหล็กขนาด 50 ลิตร พบวา เมื่ออุณหภูมิในหองอบแหงสูงข้ึน อุณหภูมิท่ีผิวเตาถังเหล็กขนาด 50 ลิตร

สูงข้ึนดวย และผลการตรวจวัดการเคลื่อนท่ีดวยหลักการเกิดลมท้ัง 3 อุณหภูมิ ความเร็วท่ีตรวจวัดผานพ้ืนท่ีหนาตัด 

5.08 cm x 7.62 cm พบวาไมแตกตางกันซึ่งมีความเร็วประมาณ 1.03±0.06 m/s สวนคุณภาพดานสีของใบมะกรูด

หลังการอบแหงท่ีสภาวะความช้ืนสุดทายพบวาสีใกลเคียงกัน ขอเสนอแนะควรมีการสลับถาดดานลางข้ึนไปดานบน

และดานบนลงดานลางเพ่ือใหแตละถาดมีการลดลงของความช้ืนแบบสม่ําเสมอ เครื่องอบแหงใชงายสามารถ

ประยุกตใชอบแหงพืชผลทางการเกษตรตามฤดูการ ท้ังน้ีตองเลือกใชอุณหภูมิใหเหมาะสมของแตละชนิดวัตถุดิบท่ีจะ

นํามาอบแหง 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอวิธีการประเมินสภาพของสถานีไฟฟ้าแรงสูงในสถานีไฟฟ้าระบบจ าหน่าย โดยใช้ข้อมูล
ทางเทคนิค การตรวจสอบพินิจด้วยสายตา และผลการทดสอบร่วมกับวิธีการประเมินสภาพแบบการให้น้ าหนัก
ความส าคัญและคะแนนสภาพอุปกรณ์โดยการให้น้ าหนักความส าคัญใช้วิธีการตัดสินใจวิเคราะห์เชิงล าดับขั้นเพื่อ
ก าหนดความส าคัญของอุปกรณ์ย่อยและการทดสอบแต่ละหลักเกณฑ์ประเมินสภาพ ซ่ึงประกอบด้วย  อายุ 
ความเครียด อาการเสีย ความล้าสมัย ชนิดความเสียหาย และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเสียหายกับความ
ปลอดภัย โดยใช้วิธีการให้น้ าหนักและคะแนน และกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ันเพื่อค านวณหาดัชนีช้ีวัด
สุขภาพของแต่ละอุปกรณ์ประกอบไปด้วย เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิตช์ใบมีด หม้อแปลงเครื่องมือวัดกระแส หม้อแปลง
เครื่องมือวัดแรงดัน และกับดักฟ้าผ่า โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซลในการจัดฐานข้อมูลและค านวณผลการ
ประเมินสภาพของสถานีไฟฟ้าจ านวน 5 สถานีไฟฟ้า ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับดี (0-50%) 
ระดับปานกลาง (51-75%) และ ระดับแย่ (76-100%) น าไปสู่การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 3 ระดับคือ 1) บ ารุงรักษา
ตามปกติ 2) เพิ่มความถี่ในการซ่อมบ ารุงและติดตามผลการทดสอบ 3) ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ผลการประเมิน
สภาพค่าดัชนีช้ีวัดสุขภาพของ 5 สถานีไฟฟ้าได้ค่า %HI เท่ากับ 59.21%, 59.28%, 61.76%, 42.86%, 77.93% อยู่
ในระดับดี 1 สถานี บ ารุงรักษาตามปกติ อยู่ในระดับปานกลาง 3 สถานี ต้องเพิ่มความถี่ในการซ่อมบ ารุงและติดตาม
ผลการทดสอบ และอยู่ในระดับแย่ 1 สถานี ต้องการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ค าส าคัญ : การประเมินสภาพ   ดัชนีช้ีวัดสุขภาพของอุปกรณ์   การให้น้ าหนักและคะแนน   กระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดับชั้น   อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 
 
Abstract 
 This paper aims to present a condition assessment procedure for substation by using 
technical information, visual inspection, and tested results. Weighting technique is used to 
determine importance weights of six criteria consisting of age, electrical stress, symptom, failed 
type, obsolescence as well as environment and safety. Scoring technique is used to identify the 
score of tested results. By applying Weighting and Scoring Method (WSM) as well as Analytic 
Hierarchy Process (AHP), a percentage Health Index (%HI) of Circuit Breaker, Disconnect Switch, 
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Current Transformer, Potential Transformer and Lightning Arresters. The Microsoft Excel program is 
used for data collection and analysis of the 5 substations. The evaluation results are divided into 
3 levels: good level (0-50%), moderate level (51- 75%) and poor level (76-100%). The maintenance 
is divided to 3 levels of equipment: 1) regular maintenance 2) increasing maintenance frequency 
and tracking the test results 3) urgent improvements Health assessment. The evaluation results of 
5 substations were 59%, 59.76%, 61.76%, 61.76%, 77.93%, that good level has a station normal 
maintenance condition, medium level has 3 stations increased the frequency of maintenance and 
follow the test results and poor level has a station urgent improvement. Also, the condition 
assessment could reduce cost of maintaining equipment in the system more efficient 
Keywords : Condition Assessment, Health Index, Weighting and Scoring Method, Analytical 
Hierarchy Process, Substation Equipment 
 
1. บทน า 
 สถานีไฟฟ้านับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและมีความส าคัญอย่างมากในระบบส่งพลังงานไฟฟ้า โดยอุปกรณ์
จ่ายไฟหลักของสถานีไฟฟ้าประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (Major Equipment) ต่างๆ เช่น เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
สวิทช์ใบมีด หม้อแปลงเครื่องมือวัดกระแส หม้อแปลงเครื่องมือวัดแรงดัน และกับดักฟ้าผ่า จากเวลาและการใช้งาน
ที่ผ่านมาท าให้อุปกรณ์จ่ายไฟหลักและสถานีไฟฟ้ามีการเสื่อมสภาพลง จากการศึกษาวารสารวิชาการและงานวิจัยใน
ต่างประเทศพบว่าหลักการให้น้ าหนักความส าคัญของแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักของสถานีไฟฟ้า ควรพิจารณาจาก
ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ารวมค่าขนส่งและติดตั้ง (Acquisition Cost) หน้าที่และความส าคัญของอุปกรณ์ต่อระบบ
ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์นั้น ๆ 
และโอกาสในการดับไฟเพื่อท าการบ ารุงรักษา เป็นต้นนอกจากนี้อุปกรณ์จ่ายไฟหลักแต่ละตัวและสถานีไฟฟ้าแต่ละ
แห่งก็ยังมาจากบริษัทผู้ผลิตที่แตกต่างกัน การใช้งานต่างกัน อายุ และการบ ารุงรักษาที่ต่างกันท าให้การประเมิน
สภาพท่ีแท้จริงของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ามีความซับซ้อน และยังท าได้ยากในปัจจุบัน [1] 
 บทความนี้จะน าเสนอการประเมินสภาพอุปกรณ์ที่ส าคัญในสถานีไฟฟ้าโดยการประเมินสภาพเพื่อหาดัชนีช้ีวัด
สุขภาพของอุปกรณ์ (Equipment Health Index) จากผลการประเมินสภาพจากข้อมูลทางเทคนิค การตรวจสอบ
พินิจด้วยสายตา และผลการทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ปีที่ติดตั้งใช้งาน ชนิดของกลไก ความต้านทานฉนวน       
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ดังแสดงในตารางที่ 1 เซอร์กิตเบรกเกอร์อายุ 18 ปี ให้คะแนนเท่ากับ “3”, พอใช้ ครบก าหนด 12 ปี (หลังจากท า
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ต่อ) 
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Score ข้อมูล Si %CRI %ERI %HI 1 2 3 4 5 
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- ความพร้อมของอะไหล่ (ยาก/ง่าย)  
- ตน้ทุนการตรวจสอบและบ ารุงรักษา (บาท/ปี) 
- การหยดุท างานเพ่ือซ่อมแซม (ช่ัวโมง/คร้ัง) 
- บริการหลงัการขายท่ีมีคุณภาพ (ช่ัวโมง/คร้ัง) 
- เทคโนโลยีความทนัสมยั (ด-ีแย่) 
- ความพยายามในการสร้างใหม่ / ตกแต่งใหม่  (น้อย/
มาก) 
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- ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น (น้อย/มาก) 
- ความปลอดภยัต่อบุคลากรท่ีปฏิบติังาน (น้อยมาก) 
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3. วิธีการประเมินแบบให้น  าหนักความส าคัญและคะแนน(Weighting and Scoring Method: WSM) 

การให้น้ าหนัก (Weight) มาจากผู้เช่ียวชาญที่ท างานเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าจะให้น้ าหนักความส าคัญแต่ละ    
เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อยและวิธีการทดสอบอย่างเหมาะสม ส่วนการให้คะแนน (Score) เป็นการให้คะแนนแต่ละ
เกณฑ์ย่อยของอุปกรณ์ส าหรับการจัดอันดับสภาพจากผลการตรวจพินิจด้วยสายตาและข้อมูลจากการทดสอบของ
แต่ละอุปกรณ์มี 1 - 5 ระดับให้คะแนน 1 - 5 คะแนน [2] 
4. กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั น 
 เทคนิคกระบวนการวิ เคราะห์ตามล าดับ ช้ัน (Analytical Hierarchy Process; AHP) นิยมน ามาใช้ ใน
กระบวนการตัดสินใจโดยใช้การแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ ในบทความนี้ได้น าตัวอย่างการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ันเพื่อก าหนดน้ าหนักของ 6 เกณฑ์เพื่อประเมินสภาพอุปกรณ์ คือ อายุ 
ความเครียด อาการเสีย ความล้าสมัย ชนิดความเสียหายของอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อความ
เสียหายกับความปลอดภัย ดังแสดงตามขั้นตอนต่อไปนี้ [3] 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดความส าคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างสองเกณฑ์ เช่น (C1) กับ (C2) ดังนี้ “1” คือส าคัญ
เท่ากัน “3” ส าคัญกว่าเล็กน้อย “5” ส าคัญกว่าปานกลาง “7” ส าคัญกว่ามาก “9” ส าคัญกว่ามากที่สุด “2”, “4”, 
“6”, “8”, ส าหรับการประนีประนอม เพื่อลดช่องว่างของระดับความรู้สึก ถ้าความส าคัญเป็นลักษณะน้อยกว่าให้ใส่
ค่าเป็นส่วนกลับ เช่น “1/3”, “1/5”, “1/7”, “1/9”  เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2 ค่าเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู ่
 

Criteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 1.00 5.00 3.00 3.00 1.00 7.00 
C2 0.20 1.00 1.00 0.33 1.00 5.00 
C3 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 
C4 0.33 3.00 1.00 1.00 0.33 5.00 
C5 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 9.00 
C6 0.14 0.20 0.14 0.20 0.11 1.00 

Total 3.01 11.20 7.14 8.53 4.44 34.00 
 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตารางเมตริกช์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู่ และประเมินโดยให้คะแนน
ความส าคัญ 6 เกณฑ์ อายุ (C1) ความเครียด (C2) อาการเสีย (C3) ความล้าสมัย (C4) ชนิดความเสียหาย (C5) และ
สภาพแวดล้อมกับความปลอดภัย (C6) เช่นในตารางที่ 2 (C1) มีความส าคัญปานกลางกับ (C2) ให้ค่าเท่ากับ “5” 
และรวมค่าความส าคัญทุกคอลัมน์ ในตารางที่ 2 เช่นผลรวมในคอลัมน์ที่ 1 ได้ 3.01   
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15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี
 
 

 
 

ยกเครื่องครั้งล่าสุด) 12 ปี ให้คะแนนเท่ากับ “3”, พอใช้ ครบการท างาน 2,000 ครั้ง ให้คะแนนเท่ากับ “3”, พอใช้ 
เกณฑ์ประเมินสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ [2] 

1. อายุ หมายถึง อายุเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา โดยดูจากอายุโดยตรงจากป้ายเพลทของ
อุปกรณ์หรือจากการใช้งานกลไกของ H/S/P/G และ SF6 เซอร์กิตเบรกเกอร์ เช่น ครบก าหนดการใช้งานในแต่ละ
รอบ 

2. ความเครียดการใช้งาน หมายถึง ค่าความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานหรือกระแสโหลดสูงกว่าพิกัด
ของอุปกรณ์ เช่น การนับการขัดจังหวะความผิดพลาด จ านวนครั้งในการตัดกระแสลัดวงจรอัตราส่วนของค่ากระแส
จริงต่อพิกัด อัตราส่วนของค่ากระแสลัดวงจรจริงต่อพิกัดกระแสลัดวงจร เป็นต้น 

3. อาการเสีย หมายถึง การแสดงอาการเสียของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น ความผิดปกติของโครงสร้าง
และพื้นคอนกรีตการตรวจสอบด้วยสายตา ค่าความแตกต่างช่วงเวลาปิดหรือเปิดวงจรความต้านทานฉนวน        
การตรวจวัดค่าความสูญเสียทางฉนวน การท าของกลไก การรั่วซึมของก๊าซ อากาศและน้ ามันไฮดรอลิกรั่วไหล 

4. ความล้าสมัย หมายถึง ในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีการพัฒนามากขึ้นของอุปกรณ์ที่ผลิตออกมามีความทนัสมยั
มากขึ้น เช่นความพร้อมของอะไหล่ ต้นทุนการตรวจสอบและบ ารุงรักษา การหยุดท างานเพื่อซ่อมแซม บริการหลัง
การขายที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีความทันสมัย ความพยายามในการสร้างใหม่และตกแต่งใหม่ 

5. ชนิดความเสียหาย หมายถึง ประเภทความล้มเหลวของอุปกรณ์ใช้การวิเคราะห์จากสถิติความล้มเหลว  
6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์หลัก ส่งผลต่อ

อุปกรณ์ใกล้เคียงและบริเวณโดยรอบท าให้เกิดความเสียหาย เช่น ความปลอดภัยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เสียงใน
การท างาน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 

หลักเกณฑ์ประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ %Wj %Wi 
Score ข้อมูล Si %CRI %ERI %HI 

1 2 3 4 5 
1.อายุ 
-อาย ุ(ปี) 
การใชง้านของกลไก H/S/P/G 
- ครบก าหนด 12 ปี (หลงัจากท ายกเคร่ืองคร้ังล่าสุด) 
(ปี) 
- ครบการท างาน 2,000 คร้ัง (จ านวนคร้ัง) 
SF6 เซอร์กิตเบรกเกอร์   
- ครบก าหนด 24 ปี (ปี)   
- ครบการท างาน 2,000 (จ านวนคร้ัง) 
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1,900 

 
3 
 

3 
3 
 

2 
2 

56% 

42.72% 52.28% 

2.ความเครียด 
- อตัราของค่ากระแสจริงต่อพิกดั  
- อัตราของค่ากระแสลัดวงจรจริงต่อพิกัดกระแส
ลดัวงจร 
- จ านวนคร้ังในการตดักระแสลดัวงจร (จ านวนคร้ัง) 
- การขดัจงัหวะความผิดพลาด (จ านวนคร้ัง) 

12%  
15% 
40% 
25% 
20% 

- 
< 0.6 
< 0.6 
< 2 

< 18 

- 
- 
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62% 

3.อาการเสีย    
- การตรวจสอบดว้ยสายตา (ปกติ/ผิดปกติ)  
- ค่าความแตกต่างช่วงเวลาปิดหรือเปิดวงจร (ms) 
- จ านวนเท่าของค่าตรวจรับ (จ านวนคร้ัง)  
- ความตา้นทานฉนวน (MΩ)  
- การตรวจวดัค่าความสูญเสียทางฉนวน (ปกติ/ผิดปกติ) 
 การท างานของกลไก   
-  ท างานไม่ได ้/ close , trip เอง (จ านวนคร้ัง/ปี) 
-  การกระแทกลม้เหลว / ร่ัว (จ านวนคร้ัง/ปี) 
- อากาศ / น ้ามนัไฮดรอลิกร่ัวไหล (จ านวนคร้ัง/ปี) 
- การร่ัวซึมของก๊าซ (จ านวนคร้ัง/ปี)  
- ความผิดปกติของโครงสร้าง (ปกติ/ผิดปกติ)  
- พ้ืนคอนกรีต (ปกติ/ผิดปกติ)   
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รอยแตก 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
- 

- 
ผิดปกติ 

> 10 
> 2 

>10K 
ผิดปกติ 

- 
> 2 
> 2 
4 

> 3 
ผิดปกติ 
ผิดปกติ 

- 
ปกติ 

8 
1 

10K 
ปกติ 

- 
1 
1 
2 
2 
ผิด 
ปกติ 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 

3 
3 
3 
3 
3 
1 

40% 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี
 
 

 
 

ยกเครื่องครั้งล่าสุด) 12 ปี ให้คะแนนเท่ากับ “3”, พอใช้ ครบการท างาน 2,000 ครั้ง ให้คะแนนเท่ากับ “3”, พอใช้ 
เกณฑ์ประเมินสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ [2] 

1. อายุ หมายถึง อายุเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา โดยดูจากอายุโดยตรงจากป้ายเพลทของ
อุปกรณ์หรือจากการใช้งานกลไกของ H/S/P/G และ SF6 เซอร์กิตเบรกเกอร์ เช่น ครบก าหนดการใช้งานในแต่ละ
รอบ 

2. ความเครียดการใช้งาน หมายถึง ค่าความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานหรือกระแสโหลดสูงกว่าพิกัด
ของอุปกรณ์ เช่น การนับการขัดจังหวะความผิดพลาด จ านวนครั้งในการตัดกระแสลัดวงจรอัตราส่วนของค่ากระแส
จริงต่อพิกัด อัตราส่วนของค่ากระแสลัดวงจรจริงต่อพิกัดกระแสลัดวงจร เป็นต้น 

3. อาการเสีย หมายถึง การแสดงอาการเสียของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น ความผิดปกติของโครงสร้าง
และพื้นคอนกรีตการตรวจสอบด้วยสายตา ค่าความแตกต่างช่วงเวลาปิดหรือเปิดวงจรความต้านทานฉนวน        
การตรวจวัดค่าความสูญเสียทางฉนวน การท าของกลไก การรั่วซึมของก๊าซ อากาศและน้ ามันไฮดรอลิกรั่วไหล 

4. ความล้าสมัย หมายถึง ในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีการพัฒนามากขึ้นของอุปกรณ์ที่ผลิตออกมามีความทนัสมยั
มากขึ้น เช่นความพร้อมของอะไหล่ ต้นทุนการตรวจสอบและบ ารุงรักษา การหยุดท างานเพื่อซ่อมแซม บริการหลัง
การขายที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีความทันสมัย ความพยายามในการสร้างใหม่และตกแต่งใหม่ 

5. ชนิดความเสียหาย หมายถึง ประเภทความล้มเหลวของอุปกรณ์ใช้การวิเคราะห์จากสถิติความล้มเหลว  
6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์หลัก ส่งผลต่อ

อุปกรณ์ใกล้เคียงและบริเวณโดยรอบท าให้เกิดความเสียหาย เช่น ความปลอดภัยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เสียงใน
การท างาน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 

หลักเกณฑ์ประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ %Wj %Wi 
Score ข้อมูล Si %CRI %ERI %HI 

1 2 3 4 5 
1.อายุ 
-อาย ุ(ปี) 
การใชง้านของกลไก H/S/P/G 
- ครบก าหนด 12 ปี (หลงัจากท ายกเคร่ืองคร้ังล่าสุด) 
(ปี) 
- ครบการท างาน 2,000 คร้ัง (จ านวนคร้ัง) 
SF6 เซอร์กิตเบรกเกอร์   
- ครบก าหนด 24 ปี (ปี)   
- ครบการท างาน 2,000 (จ านวนคร้ัง) 
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42.72% 52.28% 

2.ความเครียด 
- อตัราของค่ากระแสจริงต่อพิกดั  
- อัตราของค่ากระแสลัดวงจรจริงต่อพิกัดกระแส
ลดัวงจร 
- จ านวนคร้ังในการตดักระแสลดัวงจร (จ านวนคร้ัง) 
- การขดัจงัหวะความผิดพลาด (จ านวนคร้ัง) 
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62% 

3.อาการเสีย    
- การตรวจสอบดว้ยสายตา (ปกติ/ผิดปกติ)  
- ค่าความแตกต่างช่วงเวลาปิดหรือเปิดวงจร (ms) 
- จ านวนเท่าของค่าตรวจรับ (จ านวนคร้ัง)  
- ความตา้นทานฉนวน (MΩ)  
- การตรวจวดัค่าความสูญเสียทางฉนวน (ปกติ/ผิดปกติ) 
 การท างานของกลไก   
-  ท างานไม่ได ้/ close , trip เอง (จ านวนคร้ัง/ปี) 
-  การกระแทกลม้เหลว / ร่ัว (จ านวนคร้ัง/ปี) 
- อากาศ / น ้ามนัไฮดรอลิกร่ัวไหล (จ านวนคร้ัง/ปี) 
- การร่ัวซึมของก๊าซ (จ านวนคร้ัง/ปี)  
- ความผิดปกติของโครงสร้าง (ปกติ/ผิดปกติ)  
- พ้ืนคอนกรีต (ปกติ/ผิดปกติ)   
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ต่อ) 
 

หลักเกณฑ์ประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ %Wj %Wi 
Score ข้อมูล Si %CRI %ERI %HI 1 2 3 4 5 

4.ความล้าสมัย    
- ความพร้อมของอะไหล่ (ยาก/ง่าย)  
- ตน้ทุนการตรวจสอบและบ ารุงรักษา (บาท/ปี) 
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3. วิธีการประเมินแบบให้น  าหนักความส าคัญและคะแนน(Weighting and Scoring Method: WSM) 

การให้น้ าหนัก (Weight) มาจากผู้เช่ียวชาญที่ท างานเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าจะให้น้ าหนักความส าคัญแต่ละ    
เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อยและวิธีการทดสอบอย่างเหมาะสม ส่วนการให้คะแนน (Score) เป็นการให้คะแนนแต่ละ
เกณฑ์ย่อยของอุปกรณ์ส าหรับการจัดอันดับสภาพจากผลการตรวจพินิจด้วยสายตาและข้อมูลจากการทดสอบของ
แต่ละอุปกรณ์มี 1 - 5 ระดับให้คะแนน 1 - 5 คะแนน [2] 
4. กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั น 
 เทคนิคกระบวนการวิ เคราะห์ตามล าดับ ช้ัน (Analytical Hierarchy Process; AHP) นิยมน ามาใช้ ใน
กระบวนการตัดสินใจโดยใช้การแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ ในบทความนี้ได้น าตัวอย่างการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ันเพื่อก าหนดน้ าหนักของ 6 เกณฑ์เพื่อประเมินสภาพอุปกรณ์ คือ อายุ 
ความเครียด อาการเสีย ความล้าสมัย ชนิดความเสียหายของอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อความ
เสียหายกับความปลอดภัย ดังแสดงตามขั้นตอนต่อไปนี้ [3] 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดความส าคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างสองเกณฑ์ เช่น (C1) กับ (C2) ดังนี้ “1” คือส าคัญ
เท่ากัน “3” ส าคัญกว่าเล็กน้อย “5” ส าคัญกว่าปานกลาง “7” ส าคัญกว่ามาก “9” ส าคัญกว่ามากที่สุด “2”, “4”, 
“6”, “8”, ส าหรับการประนีประนอม เพื่อลดช่องว่างของระดับความรู้สึก ถ้าความส าคัญเป็นลักษณะน้อยกว่าให้ใส่
ค่าเป็นส่วนกลับ เช่น “1/3”, “1/5”, “1/7”, “1/9”  เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2 ค่าเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู ่
 

Criteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 1.00 5.00 3.00 3.00 1.00 7.00 
C2 0.20 1.00 1.00 0.33 1.00 5.00 
C3 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 
C4 0.33 3.00 1.00 1.00 0.33 5.00 
C5 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 9.00 
C6 0.14 0.20 0.14 0.20 0.11 1.00 

Total 3.01 11.20 7.14 8.53 4.44 34.00 
 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตารางเมตริกช์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู่ และประเมินโดยให้คะแนน
ความส าคัญ 6 เกณฑ์ อายุ (C1) ความเครียด (C2) อาการเสีย (C3) ความล้าสมัย (C4) ชนิดความเสียหาย (C5) และ
สภาพแวดล้อมกับความปลอดภัย (C6) เช่นในตารางที่ 2 (C1) มีความส าคัญปานกลางกับ (C2) ให้ค่าเท่ากับ “5” 
และรวมค่าความส าคัญทุกคอลัมน์ ในตารางที่ 2 เช่นผลรวมในคอลัมน์ที่ 1 ได้ 3.01   

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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3. วิธีการประเมินแบบให้น  าหนักความส าคัญและคะแนน(Weighting and Scoring Method: WSM) 

การให้น้ าหนัก (Weight) มาจากผู้เช่ียวชาญที่ท างานเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าจะให้น้ าหนักความส าคัญแต่ละ    
เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อยและวิธีการทดสอบอย่างเหมาะสม ส่วนการให้คะแนน (Score) เป็นการให้คะแนนแต่ละ
เกณฑ์ย่อยของอุปกรณ์ส าหรับการจัดอันดับสภาพจากผลการตรวจพินิจด้วยสายตาและข้อมูลจากการทดสอบของ
แต่ละอุปกรณ์มี 1 - 5 ระดับให้คะแนน 1 - 5 คะแนน [2] 
4. กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั น 
 เทคนิคกระบวนการวิ เคราะห์ตามล าดับ ช้ัน (Analytical Hierarchy Process; AHP) นิยมน ามาใช้ ใน
กระบวนการตัดสินใจโดยใช้การแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ ในบทความนี้ได้น าตัวอย่างการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ันเพื่อก าหนดน้ าหนักของ 6 เกณฑ์เพื่อประเมินสภาพอุปกรณ์ คือ อายุ 
ความเครียด อาการเสีย ความล้าสมัย ชนิดความเสียหายของอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อความ
เสียหายกับความปลอดภัย ดังแสดงตามขั้นตอนต่อไปนี้ [3] 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดความส าคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างสองเกณฑ์ เช่น (C1) กับ (C2) ดังนี้ “1” คือส าคัญ
เท่ากัน “3” ส าคัญกว่าเล็กน้อย “5” ส าคัญกว่าปานกลาง “7” ส าคัญกว่ามาก “9” ส าคัญกว่ามากที่สุด “2”, “4”, 
“6”, “8”, ส าหรับการประนีประนอม เพื่อลดช่องว่างของระดับความรู้สึก ถ้าความส าคัญเป็นลักษณะน้อยกว่าให้ใส่
ค่าเป็นส่วนกลับ เช่น “1/3”, “1/5”, “1/7”, “1/9”  เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2 ค่าเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู ่
 

Criteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 1.00 5.00 3.00 3.00 1.00 7.00 
C2 0.20 1.00 1.00 0.33 1.00 5.00 
C3 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 
C4 0.33 3.00 1.00 1.00 0.33 5.00 
C5 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 9.00 
C6 0.14 0.20 0.14 0.20 0.11 1.00 

Total 3.01 11.20 7.14 8.53 4.44 34.00 
 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตารางเมตริกช์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู่ และประเมินโดยให้คะแนน
ความส าคัญ 6 เกณฑ์ อายุ (C1) ความเครียด (C2) อาการเสีย (C3) ความล้าสมัย (C4) ชนิดความเสียหาย (C5) และ
สภาพแวดล้อมกับความปลอดภัย (C6) เช่นในตารางที่ 2 (C1) มีความส าคัญปานกลางกับ (C2) ให้ค่าเท่ากับ “5” 
และรวมค่าความส าคัญทุกคอลัมน์ ในตารางที่ 2 เช่นผลรวมในคอลัมน์ที่ 1 ได้ 3.01   
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 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการปรับบรรทัดฐานของน้ าหนัก (Normalization) ทุกคอลัมน์ในตารางที่ 2 ให้เท่ากับ “1” เช่น 
คอลัมน์ (C1) และแถว (C1) จะได้ 1/3.01 = 0.33 จากนั้นค านวณผลรวมของแต่ละแถว และหารผลรวมจ านวน
เกณฑ์คือ 6 เช่น (0.33+0.45+0.42+0.35+ 0.23+0.21)/6 = 0.33 จะได้ผลลัพธ์ของน้ าหนักความส าคัญ (Wj) ของ
เกณฑ์ แสดงในตารางที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 4 น าค่าน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ที่ประเมินได้คูณด้วย 100 จะได้เปอร์เซ็นต์น้ าหนักในแต่ละ
เกณฑ์ แสดงในคอลัมน์สุดท้ายตารางที่ 3 จะเห็นว่าค่าความส าคัญของ (C1 - C6) เท่ากับ 33%, 12%, 15%, 14%, 
23% และ 3% ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ของน้ าหนักความส าคญัของเกณฑ์ที่ประเมินได ้
 

Criteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total Wj %Wj 
C1 0.33 0.45 0.42 0.35 0.23 0.21 1.98 0.33 33 
C2 0.07 0.09 0.14 0.04 0.23 0.15 0.71 0.12 12 
C3 0.11 0.09 0.14 0.12 0.23 0.21 0.89 0.15 15 
C4 0.11 0.27 0.14 0.12 0.07 0.15 0.86 0.14 14 
C5 0.33 0.09 0.14 0.35 0.23 0.26 1.40 0.23 23 
C6 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.16 0.03 3 

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 100 
 
5. การค านวณดัชนีชี วัดสุขภาพ 
 การประเมินสภาพของอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับวิธีการให้น้ าหนักความส าคัญ และคะแนน (Weighting and Scoring 
Method; WSM) ซึ่งประกอบด้วยคะแนนและน้ าหนักความส าคัญของแต่ละวิธีการทดสอบ การให้คะแนนเป็นไป
ตามค่าจากผลการทดสอบซึ่งจะเปลี่ยนมาเป็นคะแนน “1”, “2”, ”3”, “4” และ “5” ส าหรับน้ าหนักกลุ่มการ
ทดสอบจะหาจากวิธี กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process; AHP) แล้วค านวณค่า
น้ าหนักความส าคัญ [3] ตามข้างต้นซึ่งมีน้ าหนักรวม 100% เช่นตัวอย่างเซอร์กิตเบรกเกอร์กลุ่มอายุ (Wi) 
ประกอบด้วยการประเมิน อายุ, การใช้งานของกลไกไฮดรอลิก 12 ปี, การท างานของกลไกไฮดรอลิกครบ 2,000 
ครั้งต่อปี, เซอร์กิตเบรกเกอร์ครบก าหนด 24 ปี และเซอร์กิตเบรกเกอร์ครบการท างาน 2,000 ครั้งต่อปี มีน้ าหนัก
ของแต่ละการทดสอบเป็น 60%, 10%, 10%, 10%, 10% การให้คะแนนและน้ าหนักจะใช้ในการหาค่าดัชนีความ
ต้องการปรับปรุงอุปกรณ์ (Criteria Renovation Index: %CRI) ดัชนีความต้องการปรับปรุงส าหรับอาการเสีย 
(Equipment Renovation Index: %ERI) และดัชนีช้ีวัดสุขภาพของอุปกรณ์ (Equipment Health Index:%HI) 
[4] ได้อธิบายไว้ในสมการที่ (1) - (3) 
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         100 %%HI ERI= −     (3) 

 โดย Smax คือ คะแนนสูงสุด, Si คอืคะแนนของอุปกรณ์ย่อยแตล่ะตวั, %CRImax คือค่าสูงสุดของ %CRIj , %Wsub-

criteria,i คือเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของเกณฑ์ย่อยที่ ith, %Wcriteria,j คือเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของเกณฑ์ย่อยที่ jth, M คือจ านวน
ของอุปกรณ์ย่อยทั้งหมด, N คือจ านวนของอุปกรณ์ 
 ตัวอย่างการทดลองประเมินสภาพอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ในการค านวณดัชนีวัดประสิทธิภาพทั้ง 6 เกณฑ์ 
โดยยกตัวอย่างส าหรับการประเมินเซอร์กิตเบรกเกอร์ GKBI_1YB_01_MT ถูกติดตั้งปี 2543 มาค านวณ 
 ขั้นตอนที่ 1 การหา %CRI ของเกณฑ์อายุประกอบด้วยการประเมิน อายุ, การใช้งานของกลไกไฮดรอลิก 12 ปี, 
การท างานของกลไกไฮดรอลิกครบ 2,000 ครั้งต่อปี, เซอร์กิตเบรกเกอร์ครบก าหนด 24 ปี และเซอร์กิตเบรกเกอร์
ครบการท างาน 2,000 ครั้งต่อปี มีน้ าหนัก (%Wi) เท่ากับ 60%, 10%, 10%, 10%, 10% และผลการทดสอบได้
จากการทดสอบข้างต้นเปลี่ยนเป็นคะแนน (Si) เท่ากับ 3, 3, 3, 2 และ 2 ดังแสดงในตารางที่ 1 หลังจากน้ันใช้สมการ
ที่ (1) หาค่า %CRI จะได้ออกมาดังแสดงในสมการที่ (4) 
 

%% (60x3) (10x3) (10x3) (10x2) (10x2) x100 = 56
5x100AgeCRI + + + +

=     (4) 

 
  ขั้นตอนท่ี 2 น า %CRIAge , %CRIStress, %CRISymptom, %CRIFailed-type, %CRIObsolescence และ %CRIEnvironmenta  ใน
ขั้นตอนที่ 1 มีค่าเท่ากับ 56%, 62%, 40%, 40%, 20%, 20% และน้ าหนัก (%Wj) เท่ากับ 33%, 12%, 15%, 
14%, 23% และ 3% มาค านวณ %ERI โดยใช้สมการที่ (2) จะได้ออกมาดังแสดงในสมการที่ (5) 
 

(56x33) (62x12) (40x15) (40x14) (20x23) (20x3) x100 = 47.72%%
(33+12 +15 +14 + 23+ 3) x100

ERI + + + + +
=     (5) 

 
 ขั้นตอนที่ 3 ค านวณ %HI = 100 - 47.72 = 52.28% จากผลการค านวณ (%HI) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดย
แบ่งจากหน่วยงานและผู้ช านาญการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านวิศวกรรม ปฏิบัติการ และบ ารุงรักษา คือ ระดับดี 
ระดับปานกลาง และระดับแย่ แสดงด้วยสี คือ แดง หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เหลือง หมายถึง เพิ่มความถี่
ในการซ่อมบ ารุงและติดตามผลการทดสอบ และเขียว หมายถึง บ ารุงรักษาตามปกติ ดังตารางที่ 4 ของเซอร์กิตเบรก
เกอร์เท่ากับ %HI = 52.28% แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ อยู่ในระดับสุขภาพปานกลาง ในแถบสีเหลืองซึ่งต้องเพิ่ม
ความถี่ในการซ่อมบ ารุงและติดตามผลการทดสอบ [4] 
 
ตารางที่ 4 ค่าดัชนีช้ีวัดสุขภาพของอุปกรณ ์
 

ดัชนีชี วัดสขุภาพ สุขภาพ ความต้องการ แถบส ี
0-50% แย่ ต้องการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน แดง 

51-75% ปานกลาง เพิ่มความถี่ในการซ่อมบ ารุง
และตดิตามผลการทดสอบ เหลือง 

76-100% ดี บ ารุงรักษาตามปกต ิ เขียว 
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6. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 รูปภาพการประเมินสภาพของสถานีไฟฟ้าได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 จากนั้นก็ได้น าเอาหลักการดังกล่างมาประเมิน
สภาพของสถานีไฟฟ้า เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิทช์ใบมีด หม้อแปลงเครื่องมือวัดกระแส หม้อแปลงเครื่องมือวัดแรงดัน 
และกับดักฟ้าผ่า [4] โดยน าค่าจากผุ้ประเมินทั้ง 3 คน โดยแบ่ง 1 คนประเมิน เซอร์กิตเบรคเกอร์ และอีก 2 คน
ประเมินอุปกรณ์ที่เหลือ จากนั้นจึงมาใช้ประเมินสภาพรวมแต่ละสถานีไฟฟ้าจนครบ 5 สถานีไฟฟ้า [5] ดังตารางที่ 5 

 
Circuit Breaker (CB)Circuit Breaker (CB)

Disconnect Switch (DS)Disconnect Switch (DS)

Current Transformer (CT)Current Transformer (CT)

Potential Transformer (PT)Potential Transformer (PT)

 Lightning Arresters (LA)Lightning Arresters (LA)

%HICB%HICB

%HIDS%HIDS

%HICT%HICT

%HIPT%HIPT

%HILA%HILA

%HI Substation%HI Substation

 
รูปที่ 1  การประเมินสภาพของสถานีไฟฟ้า 

 
ตารางที่ 5 ค่าดัชนีช้ีวัดสุขภาพของสถานีไฟฟ้า 
 

สถานีไฟฟ้า %HICB %HIDS %HICT %HIPT %HILA %HISUBSTATION 

1.GKBI 52.28% 60.20% 62.60% 60.80% 60.20% 59.21% 

2.HRAB 80.20% 52.40% 52.30% 60.70% 50.80% 59.28% 

3.IDMA 60.50% 52.38% 49.38% 90.78% 55.80% 61.76% 

4.HLCA 39.38% 40.30% 45.80% 40.80% 48.20 42.86% 

5.APAS 78.50% 70.30% 80.30% 80.30% 80.28% 77.93% 

 
 สถานีที่น ามาประเมินนั้นมาจากการตัดสินใจของผู้ประเมินทั้ง 3 คน โดยคัดเลือกจาก 30 สถานีให้เหลือ

เพียง 5 สถานีเพื่อให้ง่ายต่อการให้เห็นผลชัดเจน โดยยกตัวอย่างสถานี HLCA เป็นสถานีที่มีอายุมาก และมี
ความเครียดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และเป็นสถานีที่ส าคัญมากต่อโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่าค่าดัชนีช้ีวัด
สุขภาพอยู่ในระดับแย่ จากผลการประเมินสภาพค่าดัชนีช้ีวัดสุขภาพของ 5 สถานีไฟฟ้าได้ค่า %HI เท่ากับ 59.21%, 
59.28%, 61.76%, 42.86%, 77.93% อยู่ในระดับดี 1 สถานี บ ารุงรักษาตามปกติ อยู่ในระดับปานกลาง 3 สถานี 
ต้องเพิ่มความถี่ในการซ่อมบ ารุงและติดตามผลการทดสอบ และอยู่ในระดับแย่ 1 สถานี ต้องการปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน เพื่อติดตามผลและก าหนดแผนการบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟหลักใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น [6] วิธีการนี้สามารถน าไปปฏิบัติกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อสามารถวางแผนการบ ารุงรักษาและการบริหารความ
เสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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7. สรุป 
 การประเมินสภาพสถานีในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก าลัง แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย อายุ 
ความเครียดจากการใช้งาน อาการเสีย การเสื่อมสภาพ ชนิดของความเสียหาย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ใช้
วิธีการประเมินแบบการให้คะแนนและน้ าหนัก (WSM) และกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (AHP) เพื่อ
ค านวณหาค่าดัชนีช้ีวัดสุขภาพของอุปกรณ์ (%HI) เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิทช์ใบมีด หม้อแปลงเครื่องมือวัดกระแส 
หม้อแปลงเครื่องมือวัดแรงดัน และกับดักฟ้าผ่า ส่วนการให้คะแนนจากผลการทดสอบตามสภาพจริงของอุปกรณ์ ผล
การประเมินสภาพค่าดัชนีช้ีวัดสุขภาพของ 5 สถานีไฟฟ้าได้ค่า %HI เท่ากับ 59.21%, 59.28%, 61.76%, 42.86%, 
77.93% อยู่ในระดับดี 1 สถานี บ ารุงรักษาตามปกติ อยู่ในระดับปานกลาง 3 สถานี ต้องเพิ่มความถี่ในการซ่อมบ ารงุ
และติดตามผลการทดสอบ และอยู่ในระดับแย่ 1 สถานี ต้องการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน วิธีการนี้สามารถน าไปปฏิบัติ
กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อสามารถวางแผนการบ ารุงรักษาและการบริหารความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ใน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสายการผลิตพาเลทจากเหล็กและเศษไม และสรางแบบจําลอง

คอมพิวเตอรของสายการผลิตดังกลาวดวยโปรแกรมโปรโมเดล กรณีศึกษา อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เม่ือศึกษาสายการผลิตท่ีไดสรางขึ้นแลวพบวาสายการผลิตมีประสิทธิภาพตํ่าและ
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การผลิตและทําการจําลองดวยโปรแกรมโปรโมเดล พบวาเมื่อจําลองการผลิตเปนเวลา 40 ชั่วโมงหรือ 1 สัปดาห 

(วันละ 8 ชั่วโมง) ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน 35% ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 74.10% การใชประโยชนของแตละสถานีงาน

โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.9% เวลาสญูเปลาโดยเฉลี่ยแตละสถานีงานลดลง 12.39% และระยะทางลดลง 57.14%  
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Abstract 

 This research article aims to create a pallet production line from steel and waste wood 

and create a computer simulation of the production line with the ProModel , case studies of 

Industrial Technology buildings at Sisaket Rajabhat University. After the production line has been 

built, the result show that the production line has low efficiency. The researcher therefore 

improved the production line according to the line balancing principle and simulated with the Pro 

Model program. It was found that when simulating production for 40 hours or 1 week (8 hours per 

day), production efficiency increased by 35%, productivity increased by 74.10%. The average 
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utilization of each work station increased by 8.9%, the idle time each stations decreased by 12.39% 

and distance decreased by 57.14% 

Keywords : Production line, Pallet, ProModel 

 

1. บทนํา 

 ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีระบบการผลิตในรูปแบบของสายการผลิต จะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆในการผลิต 

เพ่ือใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูง ตนทุนต่ําและเกิดกําไรมากท่ีสุด ทําใหเกิดความเขมแข็งในการแขงขันกันทาง

อุตสาหกรรม อาทิ การปรับปรุงสายการผลิตเพ่ือลดเวลา เพิ่มกําลังการผลิตหรือการใชทรัพยากรใหคุมคามากท่ีสุด

โดยคุณภาพของผลิตภัณฑคงท่ีหรือดีขึ้น การนําวัสดุเหลือใชในกระบวนการผลิตมาใชประโยชน เปนตน  

 ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากไมเปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีเศษไมเหลือใชในปริมาณตางๆกันในแตละ

โรงงาน โดยสามารถนํามาเปนวัตถุดิบสํารองหรือผลิตเปนผลิตภัณฑอื่นๆได เชน พาเลทไม [1] เปนอุปกรณหน่ึงท่ีใช

ในกระบวนการขนถายวัสดุท่ีไดรับความนิยมสามารถสรางจากไม พลาสติกและเหล็ก หากสามารถนําเศษไมดังกลาว

มาผลิตเปนพาเลทไมก็จะเปนการใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนอยางมาก โดยในอาคารปฏิบัติการโรงงานเทคโนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะมีเศษไมท่ีเกิดจากการฝก

ปฏิบัติการของนักศึกษาท่ีสามารถนํามาใชในการผลิตพาเลทได แตเน่ืองจากเศษไมมีขนาดตางกันซึ่งจะสงผลกระทบ

ตอความแข็งแรงของพาเลท ดังน้ันเพ่ือความแข็งแรงงานวิจัยน้ีจึงไดใชเหล็กมาเปนโครงสรางหลักและใชเศษไม

ดังกลาวประกอบกันเปนพาเลท โดยแนวทางท่ีจะสามารถสรางสายการผลิตพาเลทท่ีมีประสิทธิภาพและทําให

นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชกับสายการผลิตอ่ืนๆได คือการออกแบบและสรางสายการผลิตพาเลทจากเหล็ก

และเศษไมเบ้ืองตนและจําลองการผลิตดวยโปรแกรมการจําลองแบบคอมพิวเตอรหรือจําลองการผลิตดวยโปรแกรม

โปรโมเดล ท่ีเปนโปรแกรมในการจําลองการผลิตท่ีเปนท่ีนิยมและสามารถปรับใชไดหลากหลายรูปแบบสายการผลิต 

 ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงไดทําการออกแบบและสรางสายการผลิตพาเลทจากเหล็กและเศษไม แลวประยุกตใช

โปรแกรมการจําลองแบบคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมโปรโมเดล ในสายการผลิตพาเลทจากเหล็กและเศษไม 

กรณศึีกษาอาคารปฏิบัติการโรงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

(1) เพื่อสรางสายการผลิตพาเลทจากเหล็กและเศษไมและประยุกตใชโปรแกรมการจําลองแบบคอมพิวเตอรจาก

สายการผลิตท่ีสรางข้ึน 

(2) เพ่ือสรางแบบจําลองคอมพิวเตอรในสายการผลิตพาเลทจากเหล็กและเศษไมท่ีปรับเงื่อนไขการผลิตได 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย  

3.1 การออกแบบพาเลทไมผสมเหล็ก 

 รวบรวมขอมูลเพ่ือการผลิตพาเลทจากเหล็กและเศษไม ดงั รูปที่ 1 1 ก ภายใตปจจัยการผลิตของสาขา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยการออกแบบพาเลทไมผสมเหล็กในครั้งน้ี 

เปนการพัฒนามาจากพาเลทไม โดยใชเหล็กเขามาทําเปนฐาน เพื่อใหตัวของพาเลทมีความแข็งแรงและทนตอการใช

งานเพ่ิมมากข้ึน ดังรูปท่ี 1 ข 
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 ก ข 

 รูปที่ 1  ก  เศษไมภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและตัวอยางพาเลทเหล็ก 

   ข  แบบพาเลทไมผสมเหล็กท่ีไดทําการออกแบบดวยโปรแกรม Sketchup 

 

3.2 สถานท่ีทําการทดลอง 

  ในสายการผลิตจะมีเสนทางดังรูปท่ี 2 ซึ่งเปนพื้นท่ีภายในอาคารฝกปฏิบัติการโรงงาน คณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร และไมมีการเคล่ือนยายเคร่ืองจักรจากตาํแหนงเดิมแตอยางใด โดยในสายการผลิตพาเลทไมผสม

เหล็กจะประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ 

 1) คัดเลือกวัตถดิุบคือเศษไมใหไดขนาดท่ีตองการ 

 2) ตัดไมและเหล็กใหไดขนาดมาตรฐานท่ีออกแบบไว  

 3) ทําการเช่ือมและประกอบไมและเหล็กเขาดวยกัน 

 4) ทําการตรวจสอบคุณภาพโดยวางส่ิงของท่ีมีนํ้าหนัก 50 กิโลกรัม บนพาเลทท่ีไดแลวทําการยกดวย

แฮนดลิฟต 

 

 
 

รูปที่ 2 พื้นท่ีและเสนทางการผลิตภายในอาคารปฏิบัติการโรงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  
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3.3 การทดลองและเก็บขอมูล 

  หลังจากไดทําการออกแบบสายการผลิตแลวจึงไดทําการทดลองสรางพาเลทไมผสมเหล็กตามที่ได

ออกแบบและตามสายการผลิตท่ีกําหนดข้ึนดังรูปท่ี 3 และไดทําการเก็บขอมูลเวลาของแตละสถานี ระยะทาง

ระหวางสถานี แลวคํานวณหาประสิทธิภาพสายการผลิตและทําการปรับปรุงสายการผลิตดวยโปรแกรมโปรโมเดล

ตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 3 การทดลองสรางพลเลทไมผสมเหล็ก ณ สถานท่ีจริง 

 

3.4 ทําการทดลองสายการผลิตพาเลทไมดวยโปรแกรมโปรโมเดล 

 การสรางแบบจําลองของสายการผลิตหลังจากการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลเวลาการผลิต  

ขอมูลเหลาน้ันจะถูกนํามาใชสําหรับเปนขอมูลนําเขาในการสรางแบบจําลองของสายการผลิตโดยใชโปรแกรม “โปร

โมเดล” (ProModel) [2] ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ี ใชในการสรางแบบจําลองท่ีมีลักษณะเดนในการแสดงผลแบบเสมือน

จริง  โดยรายละเอียดของการสรางแบบจําลองน้ันจะประกอบไปดวย การกําหนดเงื่อนไขในการทํางานและลําดับ

การทํางานของแตละสถานีงาน เวลาการผลิตของเคร่ืองจักร การกําหนดตําแหนงและการเคล่ือนท่ีของวัตถุ(ช้ินงาน) 

ท่ีจะเขาสูสถานีงาน รวมถึงการกําหนดคาของตัวแปรเพ่ือใหสอดคลองกับการทํางานจริงของสายการผลิต  

 

4. ผลการวิจัย (Results)  

 การทดลองไดแบงเปน 2 สวน คือ กระบวนการผลิตกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง และการทดลองได

กําหนดการจําลองการทํางานดวยโปรแกรมโปรโมเดล เปนระยะเวลา 40 ชั่วโมง (5 วัน วันละ 8 ช่ัวโมง โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 189



การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม คร้ังท่ี 5 (NCITE2019) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 

 
 

4.1 กระบวนการผลิตกอนปรับปรุง 

ในกระบวนการผลิตกอนปรับปรุงไดทําการสรางสรางสายการผลิตพาเลทไมผสมเหล็ก โดยมีรายละเอียด

ดังรูปท่ี 4 โดยพาเลทไมผสมเหล็กช้ินท่ี 1 จะใชเวลาผลิต (Lead Time) 85.93 นาที และกระบวนการผลิตจะมีรอบ

เวลาการผลิต (Cycle Time) 50 นาที โดยเปนเวลาของสถานีตัดและเช่ือมเหล็กทําโครงสรางพาเลท ถือวาเปนคอ

ขวดในกระบวนการผลิตน้ี 

 

 
 

รูปที่ 4 กระบวนการผลิตพาเลทไมผสมเหล็กท่ีไดออกแบบและสรางข้ึน 
 

จากน้ันไดทําการนําขอมูลจากการทดลองไปทําการจําลองการผลิตดวยโปรแกรมโปรโมเดล ดงัรูปท่ี 5 และ

ไดผลการจําลองดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 โดยพบวา ภายในระยะเวลา 40 ช่ัวโมง จะสามารถสรางพาเลทไมผสม

เหล็กไดท้ังหมด 47 ชิ้น ซ่ึงเปนกําลังการผลิตสูงสุดของสายการผลิตท่ีสรางขึ้น โดยในการผลิตตลอดระยะเวลา 40 

ช่ัวโมง จะมีเวลาการผลิต (% In Operation)  27.75 %  เวลารอคอยการผลิต (% Blocked) 72.25 %  โดยมีผล

การทดลองในแตละสถานีการผลิตดังตารางท่ี 2 
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รูปที่ 5 การจําลองการผลิตพาเลทไมผสมเหล็กกอนปรับปรุงดวยโปแกรมแกรมโปรโมเดล 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองและทําการรันดวยโปรแกรมโปรโมเดล (กอนปรับปรงุ) สวนท่ี 1 
 

Name Total 

Exits 

% Waiting % In 

Operation 

% Blocked Average Time In 

Operation (Min) 

Wood 47 15.03 10.19 74.47 32.82 

Pipe - - - - - 

Pallet Product 47 - 27.75 72.25 85.93 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองและทําการรันดวยโปรแกรมโปรโมเดล (กอนปรับปรงุ) สวนท่ี 2 
 

Entity Locaton Std.Time %Operation %Idle %Block 

Wood RM (Raw Material) 10 - - - 

Wood Conveyor 1 3.67 2.8 93.53 

Wood Band_Saw  20 40.83 0.53 58.63 

Wood Conveyor 1 2.12 1.37 0.00 

Wood Table  (โตะประกอบงาน) 15 29.38 70.63 0.00 

Pipe Pipe steel (Raw Material) 5 - - - 

Pipe Conveyor 1 2.27 0.37 97.36 

Pipe Drill_Press (เจาะ เชื่อม) 50 99.75 0.25 0.00 
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Entity Locaton Std.Time %Operation %Idle %Block 

Pipe Conveyor 1 2.89 97.11 0.00 

Pipe Table (โตะประกอบงาน) 15 29.38 70.63 0.00 

Pallet Conveyor 2 6.35 93.65 0.00 

Pallet Inspect (ทดสอบ) 5 9.79 90.21 0.00 

Pallet Conveyor 1 2.16 97.84 0.00 

Pallet Ware House 4 - - - 

 

4.2 กระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง 

ในกระบวนการผลิตหลังปรับปรุงไดทําการปรับปรุงสายการผลิตพาเลทไมผสมเหล็ก โดยมี

รายละเอียดดังรูปท่ี 6 โดยมีการปรับปรุงดังน้ี 

(1) ทําการแยกกระบวนการผลิตโครงสรางเหล็กซึ่งเปนคอขวด จากเดิมเปนกระบวนการตัด เชื่อม ใน

กระบวนการเดียวโดยผูปฏิบัติงาน 1 คน ทําการแกไขโดยแยกเปน 2 กระบวนการคือ กระบวนการตัดโดยใช

พนักงาน 1 คน และกระบวนการเชื่อมโครงสรางโดยใชพนักงาน 1 คน 

(2) ทําการจัดตําแหนงเคร่ืองจักรในกระบวนการอื่นๆแลวทําการรวมกระบวนการผลิตเขาดวยกันเพื่อเปน

การลดระยะทางการเคลื่อนท่ี ดังนี้ 

- จัดผังกระบวนการคัดเลือกเศษไมและกระบวนการเลื่อยอยูจุดเดียวกันหรือเปนสถานีเดียวกัน โดย

กระบวนการท้ัง 2 ใชเวลารวมกัน 30 นาที 

- จัดผังกระบวนการประกอบ(15 นาที) กระบวนการการตวจสอบคุณภาพ(5 นาที) และกระบวนการ

จัดเก็บเขาคลังสินคา(4 นาที)  ใหอยูจุดเดียวกันรวมเปน 1 สถานี ใชเวลารวมกัน 24 นาที 

เม่ือทําการปรับผังการวางเครื่องจักรและรวมจุดปฏิบัติงานแลว จึงทําการจําลองการผลิตดวยโปรแกรมโปร

โมเดล ดังรูปท่ี 7 และไดผลการจําลองดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 โดยพบวา พาเลทไมผสมเหล็กช้ินท่ี 1 จะใชเวลา

ผลิต (Lead Time) 82.54 นาที และกระบวนการผลิตจะมีรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) 30 นาที และภายใน

ระยะเวลา 40 ช่ัวโมง จะสามารถสรางพาเลทไมผสมเหล็กไดท้ังหมด 78 ช้ิน โดยมีสัดสวนเวลาการผลิต (% In 

Operation)  32.65 %  เวลารอคอยการผลิต (% Blocked) 67.34 %  โดยมีผลการทดลองในแตละสถานีการผลิต

ดังตารางท่ี 4  
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Entity Locaton Std.Time %Operation %Idle %Block 

Pipe Conveyor 1 2.89 97.11 0.00 

Pipe Table (โตะประกอบงาน) 15 29.38 70.63 0.00 

Pallet Conveyor 2 6.35 93.65 0.00 

Pallet Inspect (ทดสอบ) 5 9.79 90.21 0.00 

Pallet Conveyor 1 2.16 97.84 0.00 

Pallet Ware House 4 - - - 
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จัดเก็บเขาคลังสินคา(4 นาที)  ใหอยูจุดเดียวกันรวมเปน 1 สถานี ใชเวลารวมกัน 24 นาที 
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ผลิต (Lead Time) 82.54 นาที และกระบวนการผลิตจะมีรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) 30 นาที และภายใน

ระยะเวลา 40 ช่ัวโมง จะสามารถสรางพาเลทไมผสมเหล็กไดท้ังหมด 78 ช้ิน โดยมีสัดสวนเวลาการผลิต (% In 
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รูปที่ 6 กระบวนการผลิตพาเลทไมผสมเหล็กหลังการปรับปรุง 

 

 
 

รูปที่ 7 การจําลองการผลิตพาเลทไมผสมเหล็กหลังปรับปรุงดวยโปแกรมโปรโมเดล 
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองและทําการรันดวยโปรแกรมโปรโมเดล (หลังปรับปรุง) สวนท่ี 1 
 

Name Total Exits % Waiting % In 

Operation 

% Blocked Average Time In 

Operation (Min) 

Wood 78 10.15 55.96 33.54 165.57 

Pipe - - - - - 

Pallet Product 78 - 32.65 67.34 82.54 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองและทําการรันดวยโปรแกรมโปรโมเดล (หลังปรับปรุง) สวนท่ี 2 
 

Entity Locaton Std.Time %Operation %Idle %Block 

Wood RM 10 - - - 

Wood Band Saw 20 66.48 3.75 29.77 

Wood Saw to table 1 5.38 1.29 0 

Wood Table 15 48.81 51.19 0 

Pipe Pipe Steel RM 5 - - - 

Pipe Pipe to drill 1 3.84 0.37 95.79 

Pipe Drill Press 20 67.61 0.25 32.14 

Pipe cut drill to weld 1 4.27 2.23 93.49 

Pipe Weld 30 98.86 1.14 0 

Pipe weld to table 1 3.83 96.17 0 

Pallet Inspect 5 16.25 83.75 0 

Pallet Ware  House 4 - - - 

 
 

4.3 การอภิปรายผลหรือการวิจารณและสรุป (Discussion and Conclusion)  

 จากการออกแบบและสรางสายการผลิตพาเลทไมผสมเหล็กและทําการทดลองแลวนําขอมูลไปทําการ

จําลองดวยโปรแกรมโปรโมเดล และทําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเปรียบเทียบกันกอนและหลัง ดัง

ตารางท่ี 5 พบวาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจาก 53% เปน 88% (เพิ่มข้ึน 35%)  ผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 1.12 

ช้ินตอชั่วโมง เปน 1.95 ชิ้นตอชั่วโมง (เพิ่มข้ึน 74.10%) การใชประโยชนของแตละสถานีงานโดยเฉลี่ย (Line 

Utilization average) เพิ่มข้ึนจาก 72.20% เปน 78.66% (เพ่ิมข้ึน 8.9%) เวลาสูญเปลาโดยเฉล่ียแตละสถานีงาน

ลดลงจาก 40.41% เปน 28.02 (ลดลง 12.39%) และระยะทางลดลงจาก 70 เมตร เปน 30 เมตร (ลดลง 57.14%) 

ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดสมดุลสายการผลิตใหม ยุบรวมกระบวนการใหเกิดความสมดุลและลดระยะทางการเคล่ือนท่ี

ทําใหไมเกิดคอขวดในกระบวนการผลิต  สอดคลองกับงานวิจัยของ ของ Muthanna Jamil [3] ท่ีสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นสวนยานยนตจากการจําลองดวยโปแกรมโปรโมเดล โดยนําขอมูลจริงมาทําการจําลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองและทําการรันดวยโปรแกรมโปรโมเดล (หลังปรับปรุง) สวนท่ี 1 
 

Name Total Exits % Waiting % In 

Operation 

% Blocked Average Time In 

Operation (Min) 

Wood 78 10.15 55.96 33.54 165.57 

Pipe - - - - - 

Pallet Product 78 - 32.65 67.34 82.54 
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Entity Locaton Std.Time %Operation %Idle %Block 

Wood RM 10 - - - 

Wood Band Saw 20 66.48 3.75 29.77 

Wood Saw to table 1 5.38 1.29 0 

Wood Table 15 48.81 51.19 0 

Pipe Pipe Steel RM 5 - - - 

Pipe Pipe to drill 1 3.84 0.37 95.79 

Pipe Drill Press 20 67.61 0.25 32.14 

Pipe cut drill to weld 1 4.27 2.23 93.49 

Pipe Weld 30 98.86 1.14 0 

Pipe weld to table 1 3.83 96.17 0 

Pallet Inspect 5 16.25 83.75 0 
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4.3 การอภิปรายผลหรือการวิจารณและสรุป (Discussion and Conclusion)  
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กฤต จันทรสมัย [4] ท่ีสามารถลดข้ันตอนกระบวนการผลิตประตูไมบานเล่ือนทําใหเวลาเฉลี่ยทุกดานลดลง และ

ตะวันฉาย โพธ์ิหอม [5] ท่ีสามารถลดระยะทางการขนถายภายในคลังสินคาลงรอยละ 44 ลดตนทุนการใชรถยก

ของไดราว 1,200 บาทตอป ดวยการจําลองดวยโปรแกรมโปรโมเดล 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบกระบวนการกอนและหลังปรับปรุง 
 

กระบวนการ

กอน - หลัง

ปรับปรุง 

รายละเอียด Line 

Efficiency 

(%) 

Production 

Rate 

(Unit/hour) 

Line 

Utilization 

average (%) 

Idle Time 

average (%) 

ระยะ 

ทาง (m) 

กอนปรับปรุง 7 กระบวนการผลิต  

6 กระบวนการขนสง 
53 47/40=1.12 72.20 40.41 70 

หลังปรับปรุง 4 กระบวนการผลิต  

4 กระบวนการขนสง 
88 78/40=1.95 78.66 28.02 30 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท างานของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ และการก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ในการทดสอบอัลกอริทึมได้น าฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์จ านวน 9 ฟังก์ช่ัน คือ ฟังก์ช่ัน
ทอดด์, ฟังก์ช่ันคาเมลแบ็ค, ฟังก์ช่ันโกลด์สเตนไพรซ์, ฟังก์ช่ันมอนทโ์กเมอรี่, ฟังก์ช่ันพาราโบลิก, ฟังก์ช่ันเรสไตรจิน, 
ฟังก์ช่ันโรเซนบร็อค, ฟังก์ช่ันชีเคล และฟังก์ช่ันดีจอง มาใช้ในการทดสอบอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ ส าหรับ
การออกแบบการทดลองนั้นถูกแบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การออกแบบการทดลองเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ และ การทดลองเพื่อตรวจสอบความแม่นย าของพารามิเตอร์ที่ได้จากการ
ทดลองที่ 1 ผลจากการทดสอบพบว่า อัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์กับค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดลอง
สามารถพบค่าค าตอบที่ดีที่สุดของแปดฟังก์ช่ันทดสอบ แต่ส าหรับฟังก์ช่ันคาเมลแบ็คอัลกอริทึมไม่สามารถหาค่า
ค าตอบได้เท่ากับค่าที่ดีท่ีสุดของฟังก์ช่ัน เนื่องจากค่าที่ดีท่ีสุดของฟังก์ช่ันเข้าใกล้ค่าอนันต์ 
ค าส าคัญ : อัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ การก าหนดค่าพารามิเตอร์ การหาค่าที่เหมาะสม เมตาฮิวริสติกส์ 
 
Abstract 
 This research aims to study artificial bee colony algorithm and to investigate the 
appropriate parameter setting of the algorithm. For testing the algorithm, nine mathematical 
function problems, Todd function, Camelback function, Goldstein-price function, Montgomery 
function, Parabolic function, Rastrigin function, Rosenbrock function, Shekel function and Dejong 
function were used. For experimental design, it is divided into 2 experiments: experimental design 
to find suitable parameters of artificial bee colony algorithms and experiment to check the accuracy 
of the parameters obtained from experiment 1. The results of the test showed that artificial bee 
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colony algorithm with parameters obtained from the experiment can find the best solution of eight 
test functions. But for the Camelback function, the algorithm cannot find the solution equal to the 
best value of the function because the best value of the function approaches infinity. 
Keywords : Artificial bee colony algorithm, Parameter setting, Optimization, Metaheuristics 
 
1. บทน า 
 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม [1] คือ วิธีการแบบดั้งเดิม โดยใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งจะให้ค่าผลของค าตอบแบบแม่นตรงและกลุ่มวิธีการหาค่าค าตอบท่ีดีที่สุดแบบประมาณค่า ในการหา
ค่าค าตอบของทั้งสองกลุ่มวิธีนั้นส าหรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน วิธีการหาค่าค าตอบแบบดั้งเดิม
อาจจะไม่สามารถหาค าตอบได้หรือสามารถหาค าตอบได ้แต่ใช้ระยะเวลายาวนานในการหาค่าค าตอบ ส่วนในวิธีการ
หาค่าค าตอบแบบประมาณค่าจะใช้ระยะเวลาในการประมวลผลสั้นกว่าโดยให้ค่าค าตอบที่ใกล้เคียงกับค่าค าตอบที่ดี
สุด 
 ดังนั้นวิธีการหาค่าค าตอบแบบประมาณค่าหลายวิธีซึ่งถูกเรียกว่า เมตาฮิวริสติกส์ (Metaheuristics) จึงได้ถูก
พัฒนาขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เช่น  วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) [2] วิธีอาณาจักรมด (Ant 
Colony Optimization) [3] วิธีการหาค่าที่เหมาะสมด้วยกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimisation) [4] วิธี
ฮาร์โมนี่เสริจช์ (Harmony Search Algorithm) [5] และ วิธีอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์(Artificial Bee Colony) [6] 
เป็นต้น วิธีอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์เป็นวิธีการที่ง่ายต่อการประยุกต์ใช้ โดยได้ถูกท าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหลาย
ลักษณะ เช่น การแก้ปัญหาการไหลของก าลังไฟฟ้าเหมาะที่สุด [7] ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบมี กรอบ
เวลาในการขนส่ง [8] ปัญหาการจัดตารางการผลิตกับการสุ่มเวลาด าเนินการ [9] ปัญหาการหาเส้นทางของพนักงาน
ขาย [10] และปัญหาทางระบบควมคุม [11] เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ มีความง่ายต่อการประยุกต์ใช้งาน แต่คุณภาพของค าตอบ
นั้นขึ้นอยู่การก าหนดค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึม ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจที่จะท าการศึกษาการท างานของ
อัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ และค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ โดย
การทดสอบกับปัญหาฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์จ านวน 9 ฟังก์ช่ัน 
 
2. อัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ 

อัลกอริทมึอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ (Artificial bee colony algorithm, ABC) [6] คือ วิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการ
หาค่าที่เหมาะสมส าหรับค่าสูงสุดหรือค่าต่ าสุดตามเง่ือนไขที่ก าหนด ด้วยวิธีการสุ่มค าตอบที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีต้องการ วิธีนี้ได้เลียนแบบพฤติกรรมการออกหาอาหารของฝูงผึ้ง ที่แบ่งการท างานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ฝูง
ผึ้งงาน (Employed bees) ฝูงผึ้งสังเกตการณ์ (Onlooker bees) และผึ้งส ารวจ (Scout bees) โดยผึ้งงานจะออก
หาอาหารแล้วกลับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอาหารที่พบให้กับผึ้งสังเกตการณ์ที่รออยู่ในรัง ผึ้งสังเกตการณ์จะเลือก
ผึ้งงานเพื่อตามออกไปเก็บอาหารขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากผึ้งงาน ถ้าอาหารแหล่งใดถูกเก็บจนหมด ผึ้งงานที่เป็น
เจ้าของแหล่งอาหารนั้นจะกลายไปเป็นผึ้งส ารวจ เพื่อสุ่มส ารวจหาแหล่งอาหารใหม่ อัลกอริทึมอาณานิคมผึ้ง
ประดิษฐ์ มีขั้นตอนหลักดังนี้ 

1. เริ่มต้นสร้างเวกเตอร์พารามิเตอร์ให้กับผึ้งงาน  
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2. ผึ้งงานสร้างเวกเตอร์พารามิเตอร์ใหม่จากเวกเตอร์พารามิเตอร์เดิมแล้วเลือกเวกเตอร์พารามิเตอร์ที่ให้ค่า
ความเหมาะสมมากกว่า 

3. ผึ้งสังเกตการณ์แต่ละตัวเลือกผึ้งงานโดยขึ้นอยู่กับค่าความเหมาะสมของผึ้งงาน แล้วสร้างเวกเตอร์
พารามิเตอร์ใหม่จากเวกเตอร์พารามิเตอร์ของผึ้งงานที่เลือก ซึ่งผึ้งงานจะเลือกเวกเตอร์พารามิเตอร์ที่ให้ค่าความ
เหมาะสมมากกว่า 

4. จดจ าเวกเตอร์พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนนี้ 
5. หาเวกเตอร์พารามิเตอร์ของผึ้งงานที่ต้องละทิ้งแล้วก าหนดให้เป็นผึ้งส ารวจที่สร้างเ วกเตอร์พารามิเตอร์

ขึ้นมาใหม่ 
6. ท าซ้ าขั้นตอนที่ 2-5 จนกระทั่งครบตามจ านวนรอบท่ีก าหนดไว้ 

ส าหรับขั้นตอนโดยสรุปแสดงได้ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ ์
 
3. ฟังก์ชั่นทดสอบ 

ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกสมการคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสมการที่ถูกน าไปใช้ในการทดสอบกับวิธีการหาค่า
เหมาะ (Optimization) ที่สุดแบบต่างๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิธีในเครือข่ายของเมตาฮิวริสติกส์ ซึ่ง
สมการต่างๆนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

3.1 ฟังก์ชั่นทดสอบทอดด์ (Todd’s function) 
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รูปที ่2 ผลเฉลยฟังก์ช่ันทอดด ์
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ช่วงของการพิจารณา 0≤x≤10   ค่าสูงสุด  f(x) =9.515504816   
 

3.2 ฟังก์ชั่นทดสอบคาเมลแบ็ค (Camelback function) 

 
รูปที ่3 ผลเฉลยฟังก์ช่ันทดสอบคาเมลแบค็ 

 

 














  1)(43

12.1410)( 22422
10log yyxyxxxyxf ,                      (2) 

ช่วงของการพิจารณา -20≤x≤20, -20≤y≤20  ค่าสูงสุด  f(x,y) = ∞ 
 

3.3 ฟังก์ชั่นทดสอบโกลด์สเตนไพรช์ (Goldstein-price function) 

 
รูปที ่4 ผลเฉลยฟังก์ช่ันทดสอบโกลด์สเตนไพรซ ์
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       ช่วงของการพิจารณา -20≤x≤20, -20≤y≤20  ค่าสูงสุด  f(x,y) = 9.5228784528034 
 

3.4 ฟังก์ชั่นทดสอบมอนท์โกเมอร่ี (Montgomery’s function) 

 
รูปที ่5 ผลเฉลยฟังก์ช่ันทดสอบมอนท์โกเมอรี ่

 
(4)                     02875.08733.212917.0017.86256.313.1217),( 22 xyyxyxyxf 

     
        

ช่วงของการพิจารณา -100≤x≤140, -10≤y≤20  ค่าต่ าสดุ  f(x,y) = -66.03402
  

3.5 ฟังก์ชั่นทดสอบพาราโบลิก (Parabolic function) 

 
รูปที ่6 ผลเฉลยฟังก์ช่ันทดสอบสมการพาราโบลิก  
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12),(

22 yxyxf 
                                                      (5) 

        ช่วงของการพิจารณา -20≤x≤20, -20≤y≤20  ค่าสูงสุด  f(x,y) = 12 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี200



 
 

 
 

3.6 ฟังก์ชั่นทดสอบเรสไตรจิน (Rastrigin function) 

 
รูปที ่7 ผลเฉลยฟังก์ช่ันทดสอบเรสไตรจิน  

 
))]2cos()2(cos(1020[80),( 22 yxyxyxf                               (6) 

          ช่วงของการพิจารณา -5≤x≤5, -5≤y≤5  ค่าสูงสุด  f(x,y) = 80 
 

3.7 ฟังก์ชั่นทดสอบโรเซนบร็อค (Rosenbrock function) 

 
รูปที่ 8 ผลเฉลยฟังก์ช่ันทดสอบโรเซนบร็อค  
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           ช่วงของการพิจารณา -20≤x≤20, -20≤y≤20  ค่าสูงสดุ  f(x,y) = 80 
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3.8 ฟังก์ชั่นทดสอบซีเคล (Shekel function) 

 
รูปที ่9 ผลเฉลยฟังก์ช่ันทดสอบซีเคล 
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          ช่วงของการพิจารณา -20≤x≤20, -20≤y≤20  ค่าสูงสุด  f(x,y) = 23.4452302014896 
 

3.9 ฟังก์ชั่นทดสอบดีจอง 
222),,( zyxzyxf                                                  (9)                        

ช่วงของการพิจารณา -5.12≤x≤5.12, -5.12≤y≤5.12, -5.12≤z≤5.12 ค่าต่ าสุด  f(x,y,z) = 0   
 
4. การออกแบบการทดลองและผลการทดลอง 

 ส าหรับพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ท่ีพิจารณา คือ จ านวนผึ้ง (NP) จ านวนรอบการท างาน 
(Max cycle) ขอบเขตการละทิ้งแหล่งอาหารเดิม (Limit) โดยก าหนดระดับของปัจจัย แสดงดังตารางที่ 1 ดังนั้นเพื่อ
หาปัจจัยที่เหมาะสมของอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ จึงใช้การออกแบบการทดลองแบบ 3k แฟกทอเรียล [12] การ
ทดลองจึงเป็น 33 = 27 การทดลอง ส าหรับการทดลองนี้จะท าการทดสอบสามซ้ าโดยการเปลี่ยนค่าสุ่มเริ่มต้น จึง
ต้องท าการทดลอง 27 x 3 = 81 การทดลอง ต่อฟังก์ช่ัน 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยและค่าระดับปัจจัยในการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
 

ปัจจัย (Factor) 
ระดับของปัจจัย (Levels) 

ต่ า กลาง สูง 
Max cycle 100 500 1000 
NP 20 50 100 
Limit 10 50 100 
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หลังจากท าการทดสอบตามที่ออกแบบการทดลองแล้ว จึงน าผลที่ได้ไปทดสอบสถิติโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และสรุปผลค่าพารามิเตอร์ของแต่ละฟังก์ช่ันได้ดังตารางที่ 3 จากนั้น
จึงน าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองที่ 1 ไปท าการทดสอบในการทดลองท่ี 2 โดยทดสอบซ้ าอีก 30 
ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะท าการเปลี่ยนค่าสุ่มเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ผลที่ ได้จากการทดลองที่ 2 แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งจะ
พบว่า การก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การหาค าตอบของอัลกอริทึมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในการทดลองที่ 1 จะได้ท าการแสดงการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์โดยใช้ ฟังก์ช่ันทดสอบเรสไตรจิน โดยเป็นการ
หาค่าค าตอบท่ีดีที่สุดแบบค่าสูงสูด ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงดังตารางที่ 2  และ รูปที่ 10-11 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของฟังก์ช่ันทดสอบเรสไตรจิน 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 
Maxcycle 2 18008 18008 9004 6.00 0.004 
NP 2 38680 38680 19340 12.90 0.000 
Limit 2 102405 102405 51202 34.14 0.000 
Maxcycle*NP 4 14929 14929 3732 2.49 0.054 
Maxcycle*Limit 4 34889 34889 8722 5.82 0.001 
NP*Limit 4 77206 77206 19301 12.87 0.000 
Maxcycle*NP*Limit 8 30441 30441 3805 2.54 0.020 
Error 54 80980 80980 1500   
Total 80 397538     
 

 

 
 

รูปที ่10 ผลกระทบจากปัจจัยหลกั (Main effects plot) ในการหาค่าสูงสุดของฟังก์ช่ันทดสอบเรสไตรจิน 
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รูปที ่11 ผลกระทบจากปัจจัยร่วม (Interaction effect) ในการหาค่าสูงสุดของฟังก์ช่ันทดสอบเรสไตรจิน 
 

 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในตารางที่ 2 พบว่า พารามิเตอร์ทุกตัวมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และมีผลกระทบร่วมของตัวแปร ยกเว้น ผลกระทบร่วมระหว่าง 
Maxcycle*NP ซึ่งมีค่า P-value มากกว่า 0.05 และเมื่อพิจารณาจากกราฟผลกระทบปัจจัยหลัก (Main effects 
plot) ดังรูปที่ 10 และ กราฟผลกระทบร่วมของปัจจัย (Interaction effect) ดังรูปที่ 11 จึงสามารถสรุปได้ว่า การ
ก าหนดระดับของพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ช่ัน
ทดสอบเรสไตรจิน  ควรเลือกที่  Max cycle, NP และ Limit เท่ากับ 1000, 20 และ  10 ตามล าดับ และ
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่ได้จากการทดสอบของแต่ละฟังก์ช่ันสรุปดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าปัจจัยที่ดีที่สุดของแต่ละฟังก์ช่ันจากการทดลองที่ 1 

Function Max cycle NP Limit 
TODD 100 20 10 
CAMELBACK 1000 100 50 
GOLDSTEIN PRICE 1000 100 100 
MONTGOMERY 100 50 50 
PARABOLIC 100 20 50 
RASTRIGIN 1000 20 10 
ROSENBROCK 100 20 10 
SHEKEL 100 20 10 
DEJONG 1000 100 10 
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 ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความเสถียรค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดลองที่ 1 ของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้ง
ประดิษฐ์ โดยน าค่าพารามิเตอร์ที่ได้ มาท าการทดสอบซ้ าอีก 30 ครั้ง โดยเปลี่ยนค่าสุ่มเริ่มต้นทุกครั้ง จากผลที่ได้ 
พบว่าค่าเฉลี่ยของทุกฟังก์ช่ันเข้าใกล้ค่าค าตอบที่ดีที่สุด และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับ
ค่าพารามิเตอร์ช่วยให้การค้นหาค่าค าตอบดีขึ้น 
 
ตารางที่ 4 ค่าค าตอบที่ดีท่ีสุดของฟังก์ช่ันจากการทดลองที่ 2 

Function Optimum Best of ABC Mean SD 
TODD 9.5155 9.5155 9.5155 0 
CAMELBACK ∞ 228.251 223.9668 2.194012 
GOLDSTEIN- 

PRICE 
9.5228787

4 
9.522878745 9.5223283 0.001422 

MONTGOMER
Y 

-66.03402 -66.03401 -66.03401 0 

PARABOLIC 12 12 12 0 
RASTRIGIN 80 80 80 0 
ROSENBROCK 80 80 80 0 
SHEKEL 23.44523 23.44523 23.44523 0 
DEJONG 0 8.42E-187 2.88E-181 0.000000 

 
5. สรุปผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท างาน และการก าหนดค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้ง
ประดิษฐ์ รวมถึงการน าอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับปัญหาฟังก์ช่ันทดสอบ ในการทดสอบ
ปัญหาฟังก์ช่ันทดสอบได้น าฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์จ านวน 9 ฟังก์ช่ัน คือ ฟังก์ช่ันทดสอบทอดด์, ฟังก์ช่ันทดสอบคา
เมลแบ็ค, ฟังก์ช่ันทดสอบโกลด์สเตนไพรซ์, ฟังก์ช่ันทดสอบมอนท์โกเมอรี่, ฟังก์ช่ันทดสอบพาราโบลิก, ฟังก์ช่ัน
ทดสอบเรสไตรจิน, ฟังก์ช่ันทดสอบโรเซนบร็อค, ฟังก์ช่ันทดสอบชีเคล และฟังก์ช่ันทดสอบดีจอง เพื่อทดสอบหา
ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดตามวัตถุประสงค์ของแต่ละฟังก์ช่ัน โดยมีขั้นตอนการทดลองจ านวน 2 การทดลอง ในการ
ทดลองท่ี 1 ถูกใช้เพื่อหาระดับปัจจัยของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ โดยพิจารณาปัจจัย จ านวนรอบการ
ท างาน, จ านวนประชากรของผึ้ง, ขอบเขตในการละทิ้งแหล่งอาหารเดิม หลังจากนั้นน าผลการทดลองที่ได้มาทดสอบ
ทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลกระทบหลัก และผลกระทบร่วมของแต่ละปัจจัย เพื่อหาข้อมูลสรุปว่า
ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการหาค่าค าตอบ ในการทดลองที่ 2 จะน าค่าระดับปัจจัยที่ได้จากการทดลองที่ 1 มาทดสอบ
ซ้ าอีก 30 ครั้ง เพ่ือทดสอบค่าความแม่นตรงในการค้นหาค าตอบ ผลจากการทดสอบพบว่า การก าหนดค่าระดับ
ปัจจัยของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ที่เหมาะสมในแต่ละฟังก์ช่ันทดสอบมีความแตกต่างกัน และค่าค าตอบ
ของแปดฟังก์ช่ันทดสอบสามารถหาค่าค าตอบท่ีดีที่สุดได้ แต่ฟังก์ช่ันทดสอบคาเมลแบ็คยังไม่สามารถหาค่าค าตอบได้
เท่ากับค่าท่ีดีที่สุดของฟังก์ช่ัน เนื่องจากค่าที่ดีท่ีสุดของฟังก์ช่ันเข้าใกล้ค่าอนันต์ 
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บทคัดย่อ 

โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ สร้าง และทดสอบเคร่ืองหั่นมันเทศให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด
ความยาวด้านละ 1-2 cm โดยหัวมันเทศที่หั่นมีขนาดไม่เกิน 20 cm เพ่ือน าผลผลิตที่ได้ไปเป็นส่วนประกอบในการ
ท ากะหร่ีปั๊บ ตัวเคร่ืองที่ได้ท าการออกแบบมีขนาดความสูง 83.5 cm กว้าง 55 cm และยาว 105 cm การท างาน
ของเคร่ืองประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนการฝานมันเทศให้เป็นแผ่นหนาประมาณ 1.5  cm ข้ันตอนการ
ล าเลียงผ่านสายพานล าเลียงและข้ันตอนการสับให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ใน 3 ข้ันตอนน้ีใช้มอเตอร์แรง
เคลื่อน 220 V ขนาด 1 hp เป็นตัวต้นก าลังส่งผ่านเฟืองโซ่และสายพานไปยังช้ินส่วนเคลื่อนที่ต่างๆ และได้ทดสอบ
มันเทศ 2 ประเภท คือ มันเทศสดและมันเทศแห้ง รวมท้ังได้ทดสอบมันเทศ 2 ขนาด คือ มันเทศขนาดเล็กท่ีความ
ยาวไม่เกิน 10 cm และมันเทศขนาดใหญ่ที่มีความยาวเกิน 10 cm ในการทดลองได้ใช้มันเทศที่ปอกเปลือกแล้วมา
หั่นด้วยเคร่ืองคร้ังละ 10 kg จับเวลาท่ีเคร่ืองใช้ในการหั่นและน ามันเทศที่หั่นแล้วมาแยกขนาดที่ต้องการเพ่ือน าไปหา
ประสิทธิภาพและอัตราการผลิตของเคร่ืองหั่นมันเทศ 

จากการทดสอบ พบว่า เคร่ืองหั่นมันเทศสามารถหั่นมันเทศแบบสดขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการหั่นมันเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 74.58% และมีอัตราการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 36.25 kg/hr 
ค าส าคัญ : เคร่ืองหั่น มันเทศ 
 
Abstract 

The objectives of this project were to design, construct and test a sweet potato dicer. It was 
used for dicing sweet potato to cubic shape of 1-2 cm for each size in order to use as curry puff 
ingredient. The sweet potato that was fed to this dicer must be not over than 20 cm of length. The 
dicer had the size of 83.5 cm height, 55 cm width and 105 cm length. There were 3 steps of 
operations. First, the sweet potato was sliced to the sheet of about 1.5 cm thickness. Second it 
was transported by a belt. Finally, it was diced to the cubic shape. A 1-hp, 220 V motor was used 
for driving all 3 moving parts through 2 roller chains and a V-belt. 2 types (fresh potato and dried 
potato) with 2 sizes (smaller than 10 cm and larger than 10 cm for length) of sweet potatoes were 
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used for the test. For each test, 10 kg of peeled sweet potatoes were fed to the dicer. Its operating 
times for dicing all potatoes were recorded. The diced potatoes were screened by 2 colanders to 
separate the specified size potatoes from the others. They were weighed and recorded to 
determine the dicer efficiencies and production rates. 

From the test, it was found that the dicer could dice the fresh big size of potatoes with the 
highest efficiency of 74.58% and the highest production rate of 36.25 kg/hr. 
Keywords : Dicer, Sweet potato 
 
1. บทน า 

มันเทศมีถ่ินก าเนิดเดิมอยู่บริเวณเขตร้อนของทวีปอเมริกา แต่เดิมชาวพ้ืนเมืองอเมริกาใต้เรียกช่ือของมันว่า บา
ตาตาส์ ต่อมาชาวยุโรปได้เอาส าเนียงชาวพ้ืนเมืองไปใช้ และเพ้ียนไปเป็น โพเตโต (Potato) เน่ืองจากมันมี 2 ชนิด
ด้วยกันคือ ชนิดหวานและไม่หวาน ชนิดหวานเรียกว่า สวีทโพเตโต (Sweet potato) คือ มันเทศน่ันเอง ส่วนชนิดไม่
หวานเรียกว่า ไอริชโพเตโต (Irish potato) เรียกว่า มันฝร่ัง ในทวีปเอเชียต้นมันเทศถูกน ามายังอินเดีย ฟิลิปินส์ จีน 
และญ่ีปุ่น โดยนักส ารวจชาวสเปนและโปรตุเกส ส าหรับประเทศไทยไม่มีหลักฐานบันทึกว่าได้มีการน ามันเทศเข้ามา
ปลูกในสมัยใดเข้าใจกันว่ามีผู้น ามันเทศมาแพร่หลายในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในปัจจุบันมันเทศปลูกกัน
ทั่วไปในประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่แหล่งปลูกเป็นจังหวัดในทางภาคกลาง จังหวัดท่ีปลูกมากได้แก่ นครศรีธรรมราช 
พระนครศรีอยุธยา สงขลา นครปฐม เพชรบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ ตรัง เลย และปทุมธานี  ส่วนประกอบของมัน
เทศที่มีการน ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุดคือหัว โดยทั่วไปมันเทศลงหัวในระดับความลึกไม่เกิน 9 in หัวมันเทศเกิดจาก
การขยายของราก ซึ่งเน้ือเย่ือภายในที่เรียกว่า พาเรนไคมา (Parenchyma) เป็นส่วนท่ีสะสมแป้ง ลักษณะหัว
ส่วนมากมีรูปร่างทรงกระบอก ด้านหัวท้ายเรียบเรียวตรงกลางป่องออก สีผิวของหัวและสีของเน้ืออาจเป็นสีแดง 
เหลือง ขาว หรือ สีนวล แตกต่างกันไปตามพันธ์ุ ผิวอาจเรียบหรือขรุขระและมักมีรากแขนงเกิดในร่องหัว [1] 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของมันเทศ [1] 
 

“มันเทศ”มีคุณค่าทางโภชนาการ คือ ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต เส้นใย โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
วิตามินเอ (สูงมาก) วิตามินบี 1 วิตามิน 2 ไนอาซิน โพเลท วิตามินซี สารเร่ิมต้นของสารแคโรทีนและเบต้าแคโรทีน 
เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตช้ันดีที่ให้พลังงานโดยไม่ก่อสารพิษต่อร่างกายแบบอาหารที่แปรรูปจากแป้งและน้ าตาลแบบ
อื่นๆ มันเทศจึงมีส่วนช่วยบ ารุงสายตา เสริมสร้างระบบคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแกร่ง ลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ทั้ง
น้อยและใหญ่ รวมทั้งมะเร็ง มันเทศเป็นพืชของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ท้ังหัว เถา ใบ และยอดอ่อน มาประกอบ
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อาหารทั้งคาวและหวาน เช่น แกงเลียง แกงคั่ว มันเช่ือม มันรังนก และไส้กะหร่ีปั๊บ เป็นต้น ในด้านอุตสาหกรรมมี
การสกัดแป้งมันเทศเป็นส่วนผสมอาหารเด็กและกาว นอกจากน้ีมันเทศยังใช้เป็นอาหารสัตว์หลายชนิด เช่น สุกร วัว 
ควาย กระต่าย เป็ด ไก่ และปลา เป็นต้น [2] 

ในจังหวัดสระบุรีมีการน ามันเทศมาเป็นส่วนประกอบในการท ากะหร่ีปั๊บไส้ไก่จ านวนมาก โดยมันเทศที่จะ
น ามาท าไส้ไก่ในกะหร่ีปั๊บน้ัน โดยทั่วไปจะใช้มันเทศหั่นเต๋าท่ีมีขนาดด้านละประมาณ 1 cm น ามาผัดรวมกับเน้ือไก่
และส่วนประกอบอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยทั่วไปการเตรียมมันเทศหั่นเต๋าเพ่ือผัดไส้ของกลุ่มชาวบ้านต่างๆ ใน
จังหวัดสระบุรี จะใช้แรงงานคนในการหั่นซึ่งต้องใช้เวลานาน เกิดความล่าช้าในกระบวนการดังกล่าว งานวิจัยน้ีจึงมี
แนวคิดที่จะออกแบบ และสร้างเคร่ืองหั่นมันเทศให้มีลักษณะทรงลูกบาศก์ หรือลูกเต๋า เพ่ือทดแทนการใช้แรงงานคน 
โดยมีข้อก าหนดของขนาดมันเทศหั่นเต๋าต้องมีขนาดความกว้างยาวแต่ละด้านอยู่ในช่วง 1 – 2 cmนอกจากน้ียังได้
ท าการทดสอบประสิทธิภาพการหั่นและอัตราการผลิตของเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะของมันเทศหั่นเต๋า และไส้กะหร่ีปั๊บ 
 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าการออกแบบเคร่ืองหั่น ซอย หรือฝาน โดยท่ัวไปจะใช้ลักษณะการ
เคลื่อนที่ของใบมีด 2 รูปแบบคือการใช้ใบมีดเคลื่อนที่แบบหมุน เช่น เคร่ืองฝานทุเรียนต้นแบบจานหมุนในแนวนอน 
[3] ขนาดของเคร่ืองต้นแบบ 50x50x72 cm สามารถป้อนทุเรียนได้ 2 ช่องตามแนวยาวและตามขวางของช้ินเน้ือ
ทุเรียนขนาดช่องป้อน 8x13 cm ชุดใบมีดเฉือนเน้ือทุเรียนได้มีการออกแบบและพัฒนาหลายแบบ ผลการทดสอบ
พบว่า เคร่ืองฝานทุเรียนที่ใช้ใบมีดแบบไสมีความเหมาะสมท่ีสุด โดยมีความสามารถในการท างาน 53.14 kg/hr ที่
ระยะปรับต้ังใบมีด 1.5 mm แผ่นทุเรียนที่ฝานได้ดีขนาดความหนาท่ีสม่ าเสมอ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (%CV) 0.17 mm และ 11.09% ตามล าดับเมื่อเทียบกับความหนาของแผ่นทุเรียน
ที่ต้องการ 1.5 mm และอีกรูปแบบหน่ึงคือการใบมีดเคลื่อนท่ีไปกลับในแนวเส้นตรง เช่น เคร่ืองซอยกล้วย
เล็บมือนาง [4] โดยการน ากล้วยเล็บมือนางมาซอยเป็นแผ่นเพ่ือน าแผ่นกล้วยที่ได้มาท าขนมกล้วยทอดเคลือบคารา
เมล โดยใช้หลักการกลไกข้อเหว่ียง ซึ่งจ านวนคร้ังในการซอย 48 คร้ังต่อนาที สามารถป้อนกล้วยเล็บมือนางผ่านชุด
ป้อนกล้วยใช้แรงในแนวด่ิง ผลการทดลองและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองสามารถฝานกล้วยได้ 1.07 kg/min แผ่น
กล้วยที่ฝานได้มีความหนาประมาณ 1.2 mm 
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2. วิธีการวิจัย 
2.1 การออกแบบและสร้างเคร่ืองหั่นมันเทศ 

ในการออกแบบเคร่ืองหั่นมันเทศน้ีเร่ิมจากการก าหนดรูปแบบการหั่นเป็น 2 ข้ันตอน โดยมันเทศที่จะเข้าสู่
เคร่ืองจะต้องเป็นมันเทศที่ปอกเปลือกแล้วผ่าขวางเพ่ือป้อนเข้าสู่เคร่ืองทีละคร่ึงลูก เมื่อเข้าสู่เคร่ืองข้ันตอนที่ 1 คือ 
การเฉือนมันเทศเป็นแผ่นหนา 1.5 cm จากน้ันจึงให้แผ่นมันเทศเคลื่อนที่บนสายพานล าเลียงเข้าสู่ข้ันตอนที่ 2 ซึ่งจะ
ใช้ใบมีดสับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ด้านละ 1.5 cm ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 ข้ันตอนการหั่นมันเทศของเคร่ืองหั่น 
 
 หลังจากได้รูปแบบการหั่นเบื้องต้นแล้วจึงท าการออกแบบตัวเคร่ืองโดยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V เป็นต้น
ก าลังและส่งก าลังผ่านช้ืนส่วนต่างๆ ตามข้ันตอนดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ข้ันตอนการออกแบบอุปกรณ์ในเคร่ืองหั่นมันเทศ 

ก าหนดอัตราการผลิตเร่ิมต้นในการออกแบบ 

หาแรงกระท าที่ใช้เฉือนมันเทศ 

วิเคราะห์ความเร็วในการเคลื่อนที่
ใบมีดหั่น 

ออกแบบกลไกขับใบมีดเฉือน 

ใบมีดเฉือน 

สายพานล าเลียง 

ใบมีดหั่น 

ออกแบบอุปกรณ์ส่งก าลัง ได้แก่ ชุดโซ่ และสายพาน 

หาแรงกระท าที่ใช้หั่นแผ่นมันเทศ 

วิเคราะห์ความเร็วในการเคลื่อนที่
ใบมีดเฉือน 

ออกแบบกลไกขับใบมีดหั่น 

วิเคราะห์ความเร็วและอัตราการ
ขนถ่ายของสายพานล าเลียง 

ค านวณหาก าลังที่ต้องใช้ที่มอเตอร์ไฟฟ้าต้นก าลัง 

ออกแบบสายพานล าเลียง 

หาแรงกดสายพานของแผ่นมันเทศ 

ออกแบบอุปกรณ์อื่นๆ เช่นเพลา และแบร่ิง 
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ลักษณะของเคร่ืองหั่นมันเทศที่ออกแบบมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 5 เคร่ืองหั่นมันเทศจะท างานโดยใช้ต้น
ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านชุดทด และกลไกต่างๆ ไปยังใบมีดทั้งสอง และสายพานล าเลียง เมื่อท าการป้อนมันเทศที่
ถูกหั่นคร่ึงเพ่ือให้มีผิวหน้าเรียบลงไปในช่องป้อนมันเทศ (หมายเลข 1) และเปิดสวิตช์เคร่ืองหั่นมันเทศ ใบมีดเฉือน 
(หมายเลข 2) จะท าการเฉือนมันเป็นแผ่นหนา 1.5 cm โดยมันที่ถูกหั่นแล้วจะตกลงบนสายพานล าเลียง (หมายเลข 
3) ซึ่งท าการล าเลียงมันแผ่นไปยังใบมีดหั่น (หมายเลข 4) ซึ่งท าหน้าท่ีหั่นมันแผ่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ลักษณะของเคร่ืองหั่นมันเทศ 
 

โดยความเร็วรอบ ค่าแรงบิด และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์สายพานหรือจ านวนฟันเฟืองโซ่ที่ใช้
เป็นชุดทดในการส่งก าลังแต่ละช่วง สามารถค านวณได้จาก 

 

     n2
n1

 = T1
T2

 = d1
d2

 = N1
N2

     (1) 
 

เมื่อ n1, T1, d1, N1 และ n2, T2, d2, N2 คือความเร็วรอบ แรงบิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 
และจ านวนฟันเฟืองโซ่ของเพลาขับและเพลาตาม ตามล าดับ และก าลังที่ใช้ในการขับโหลด หาได้จากสมการที่ (2) 

 

      PL = 2πTn
60

        (2) 
 

เมื่อ PL คือ ก าลังที่ใช้ในการขับโหลด (W), T คือ แรงบิด (N-m) และ n คือ ความเร็วรอบ (rpm) 
อย่างไรก็ตามในการส่งถ่ายก าลังผ่านชุดทดและกลไกต่างๆ ของเคร่ืองจะท าให้เกิดก าลังสูญเสียในแต่ละ

ช่วง รวมไปถึงแรงเสียดทานที่เกิดข้ึนในลูกกลิ้งของสายพานส่งก าลัง จึงต้องท าการวิเคราะห์ก าลังท่ีมอเตอร์ จาก
ความสัมพันธ์กับก าลังที่ใช้ในการขับโหลดและประสิทธิภาพการส่งก าลัง [5] รวมจากสมการที่ (3)  

    Pm = PL
1×2×3×4

     (3) 
 

3 
2 

4 

1 
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เมื่อ Pm คือก าลังที่มอเตอร์ (W), 1 คือประสิทธิภาพการส่งก าลังผ่านชุดทดรวม, 2 คือประสิทธิภาพ
การส่งก าลังผ่านกลไกข้อเหว่ียงและตัวเลื่อน, 3 คือประสิทธิภาพการส่งก าลังผ่านชุดลูกเบี้ยวและตัวตาม และ 4 
คือประสิทธิภาพการส่งก าลังผ่านลูกกลิ้งสายพานล าเลียง จากผลลัพธ์การค านวณพบว่าต้องใช้มอเตอร์ขนาดก าลัง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.565 แรงม้า จึงเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้าเป็นต้นก าลัง 

2.2 การทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองหั่นมันเทศ 
 ในการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองหั่นมันเทศ ได้ท าการทดสอบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลผลิต 
โดยในเชิงปริมาณคือการหาอัตราการผลิต ซึ่งได้น ามันเทศปอกเปลือกและหั่นคร่ึงแล้วมาป้อนเข้าสู่ตัวเคร่ืองเพ่ือท า
การหั่นแล้วจับเวลาที่เคร่ืองหั่นใช้ในการหั่นมันเทศ และเชิงคุณภาพคือการหาร้อยละของมันเทศหั่นที่ได้ขนาดตาม
ต้องการ (ด้านละ 1 -2 cm) โดยน ามันเทศที่หั่นได้มาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 1 cm ส่วนที่ร่อนผ่านคือมันเทศที่ไม่ได้
ขนาดตามต้องการ (เล็กเกินไป) แล้วน าส่วนที่เหลือมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 cm ส่วนที่ร่อนไม่ผ่านคือมันเทศที่
ไม่ได้ขนาดตามต้องการ (ใหญ่เกินไป) จากน้ันจึงน ามันเทศที่ได้ขนาดตามต้องการมาช่ังน้ าหนักเพ่ือหาร้อยละของมัน
เทศที่ได้ขนาดเทียบกับน้ าหนักมันเทศที่ป้อนเข้าสู่ตัวเคร่ือง 
 ส าหรับมันเทศที่ใช้ทดสอบแยกออกเป็น 2 แบบ คือ แบบสด (หมายถึง มันเทศที่มีระยะเวลาหลังการเก็บ
เกี่ยวไม่เกิน 1 สัปดาห์) และมันเทศแบบแห้ง (หมายถึงมันเทศท่ีมีระยะเวลาหลังการเก็บเก่ียวมากกว่า 1 สัปดาห์) 
นอกจากน้ียังได้ทดสอบแยกขนาดของมันเทศเป็น 2 ขนาด คือขนาดใหญ่ (ความยาวมากกว่า 100 mm) และขนาด
เล็ก (ความยาวน้อยกว่า100 mm) ท าการทดสอบในแต่ละแบบ 3 คร้ังคร้ังละ 10 kg 
 
3. ผลการวิจัย (Results) 

3.1  ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของเคร่ืองหั่นมันเทศ 
จากการทดสอบได้น ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากปริมาณมันเทศที่ได้ขนาดเทียบกับปริมาณมันที่ป้อนเข้า

สู่ตัวเคร่ือง ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองหั่นมันเทศอยู่ในช่วง 44.53 % - 
74.58 % โดยผลผลิตที่ได้เมื่อทดลองกับมันสดประสิทธิภาพของเคร่ืองจะสูงกว่ามันแห้ง เพราะมันแห้งมีความแข็ง
มาก ท าให้เวลาเคร่ืองท าการหั่นมัน มันไม่ขาดในทีเดียว ท าให้เกิดการหั่นซ้ าไปซ้ ามาผลิตของมันที่เสียจึงมากไปด้วย 
และมันสดหัวใหญ่ให้ประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่ามันสดหัวเล็ก เน่ืองจากเวลาเคร่ืองท าการหั่นมันเป็นลูกบาศก์
มันหัวใหญ่มีพ้ืนที่หน้าตัดในการหั่นมากกว่าท าให้มีผลผลิตที่เสียน้อยกว่า 

3.2  อัตราการผลิตของเคร่ืองหั่น 
 จากปริมาณมันที่ได้จากเคร่ืองหั่นมันเทศและเวลาท่ีใช้สามารถน ามาวิเคราะห์อัตราการผลิตได้ดังแสดงใน

รูปที่ 7 ซ่ึงเห็นได้ว่าอัตราการผลิตของเคร่ืองหั่นมันเทศอยู่ในช่วง 15.49 – 36.25 kg/hr โดยอัตราการผลิตจะ
สอดคล้องกับประสิทธิภาพเคร่ืองหั่นมันเทศ เน่ืองจากเวลาท่ีใช้ในการหั่นมันเทศที่น้ าหนักเท่ากันใช้เวลาใกล้เคียงกัน 
ดังน้ันอัตราการผลิตจึงข้ึนอยู่กับผลผลิตที่ได้ขนาดตามต้องการ 
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รูปที่ 6 ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของเคร่ืองหั่นมันเทศ 
 

 
 

รปูที่ 7 อัตราการผลิตของเคร่ืองหั่นมันเทศ 
 
4. การอภิปรายและสรุปผล 

4.1 เคร่ืองหั่นมันเทศที่ได้ออกแบบและสร้างข้ึนมีขนาดความสูง 83.5 cm ยาว 105 cm กว้าง 55 cm 
ประกอบด้วยการท างาน 3 ส่วน คือ การฝาน การล าเลียงและการหั่นมันให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ โดยใช้มอเตอร์
ขนาด 1 hp เป็นตัวต้นก าลังผ่านชุดทดแบบสายพานและโซ่ 

4.2 เคร่ืองหั่นมันเทศที่สร้างข้ึนสามารถใช้กับมันเทศชนิดสดได้ดีกว่ามันแห้ง โดยพบว่าประสิทธิภาพสูงสุดของ
เคร่ืองหั่นมันเทศเป็น 74.583.46% เมื่อใช้หั่นมันสดหัวใหญ่ ในขณะที่ประสิทธิภาพต่ าสุดเป็น 44.53 เมื่อใช้หั่นมัน
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แห้งหัวเล็ก อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ได้จากการหั่นมันเทศทั้งหมดยังคงสามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการท า
กะหร่ีปั๊บได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน 

4.3 อัตราการผลิตของเคร่ืองหั่นมันเทศสูงสุดมีค่า 36.252.95 kg/hr เมื่อใช้หั่นมันสดหัวใหญ่ 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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และขอบคุณสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส าหรับสถานที่และเคร่ืองมือใน
การวิจัย 
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The design and installation of air conditioning switch and keep the temperature  
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บทคัดย่อ   

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองสลับการทํางาน เปิด-ปิด ของเครื่องปรับอากาศห้อง

เซิร์ฟเวอร์  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการบํารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ และรักษาอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์  เนื่องจาก
อุปกรณ์ของตัวเซิร์ฟเวอร์ทํางานตลอดเวลาโดยกําหนดให้ จึงจําเป็นต้องมีการปรับอากาศให้มีอุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส 
ตลอด 24 ชั่วโมง การเปิดใช้งานจึงจําเป็นต้องมีเคร่ืองปรับอากาศ ในการทํางานอย่างน้อย 2 เคร่ือง จากการทํางานท่ีต่อเนื่อง

ทําให้เครื่องปรับอากาศชํารุดบ่อย แต่เพื่อยืดอายุการใช้งาน เครื่องปรับอากาศจึงควรมีการหยุดพัก โดยสลับการทํางานของ

เคร่ืองปรับอากาศทุก 4 ช่ัวโมง ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงในการ เปิด - ปิด สลับการทํางานเครื่องปรับอากาศในห้องเซิร์ฟเวอร์

ของ บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องสลับการทํางานเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถตั้งเวลาการสลับ

การทํางานของเครื่องปรับอากาศได้โดยอัตโนมัติ เพ่ือทําให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการเริ่มทํางานของมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์ และรวมถึงการยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อีกวิธีการหนึ่ง 
 

คําสําคัญ : การออกแบบ  เครื่องสลับการทํางานเครื่องปรับอากาศ  ห้องเซิร์ฟเวอร ์  
 
Abstract 

This research aims to study and establish controls to switch - off of air conditioning in the server 
room. As part of the maintenance of air conditioning equipment. And maintain the temperature in the 
server room. The device server running all the time. It has to be conditioned to temperatures of 25 degrees 
Celsius for 24 hours, Activation is required to have air conditioning in at least 2. The operation continued to 
make frequent malfunctioning air conditioning. But in order to prolong its lifespan. Air conditioning should 
have a break. By alternating the operation of the air conditioning every 4 hours. To reduce the risk of on - 
off switch, air conditioning in the server room of the TOT Public Company Limited (Thailand). Has designed 
and built a machine to switch the air conditioner can be set to switch the air conditioner automatically. To 
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achieve energy savings in the operation of the compressor motor. And to extend the use of air conditioning 
is another way. 

 
Keywords : Design, Air conditioning switch , Energy savings, Server room. 
 
 
บทนํา 
       ในปัจจุบันองค์กรที่มีการดําเนินงานธุรกิจต่างๆ ได้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ ภายในองค์กร 
เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจนั้นใช้ทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด องค์กรจึงต้องมีการ ลงทุนด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือลูกข่าย (Client) ตลอดจนถึงเครือแม่ข่าย (Server) เพ่ือสนับสนุนการใช้ ระบบสารสนเทศท่ีนําเข้ามาใช้ในองค์กร โดย
ปกติแล้ว เครื่องแม่ข่ายจะมีบทบาทสําคัญท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบ สารสนเทศ อาทิเช่น ทําหน้าท่ีดูแลระบบฐานข้อมูล 
(Database Server) ระบบเครือข่าย (Network System) และระบบการแชร์แฟ้มข้อมูล (File Sharing) เป็นต้น [1] บริษัท ที
โอที จํากัด (มหาชน) มีการวาง Server เป็นของตัวเอง เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้งาน เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล หรือ
เพ่ือความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น Mail Server, Web Hosting Server, File Server, Print Server, Storage Server เป็นต้น 
เม่ือเร่ิมติดตั้งระบบ Server เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น ก็ต้องเร่ิมท่ีจะดูแล Server เพื่อให้สามารถบริการระบบได้อย่าง
ราบรื่น เคร่ือง Server ท่ีต้องมีสภาวะการทํางานอยู่ตลอดเวลา และมีผลการเกิดมีความร้อน ซ่ึงมาจากอุปกรณ์ภายในและอาจ
มีผลต่อระบบการทํางานของระบบทําให้ประสิทธิภาพอาจทํางานได้ไม่ดีเท่าท่ีควร อันเนื่องจากความร้อนท่ีหรืออุณหภูมิท่ีเพ่ิม  
เพราะสาเหตุนี้การดูแลรักษาความปลอดภัยเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์แบบเบื้องต้นคือ การดูแลรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้มี ความ
ปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ดั้งนั้นอุณหภูมิมีความสําคัญต่อระบบ Server คือทําให้เครื่อง 
Server ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ [2] ระบบเครือข่ายท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายและ
เคร่ืองแม่ข่ายทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้เกิดความร้อนสูง จึงต้องมีระบบรองรับในการที่ควบคุมการระบายความร้อนและ
อุณหภูมิในห้องแม่ข่ายข้อมูลเพ่ือรองรับกับประสิทธิภาพของการทํางานของระบบเครือข่าย [3] การทํางานของ
เครื่องปรับอากาศทั่วไป เครื่องจะทํางานเต็มพิกัดในช่วงเวลาเปิดทํางาน ในช่วงแรกท่ีต้องทําความเย็นเต็มพิกัดเพ่ือลดอุณหภูมิ
ให้น้อยลงตามท่ีตั้งไว้ เม่ืออุณหภูมิห้องได้ตามค่าท่ีต้ังไว้เครื่องปรับอากาศจะพยายามรักษาอุณหภูมิให้เท่ากับค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว้
โดยการตัดต่อการทํางานของคอมเพรสเซอร์ซ่ึงการทํางานของคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศในการตัดต่อแต่ละครั้งจะต้อง
ใช้กระแสไฟฟ้าจํานวนมากในช่วงเวลาระหว่างวัน 
               จากสาเหตุนี้ จึงได้คิดออกแบบเคร่ืองสลับการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ โดยอาศัยอุปกรณ์ Timer Switch ใน
การควบคุมการสลับ เปิด-ปิด การทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ โดยการตั้งเวลาในตัวอุปกรณ์ Timer Switch เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุมการ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ในการรักษาอุณหภูมิ เพ่ือระบายความร้อนของอุปกรณ์ระบบ 
Server โดยบุคลากรในองค์กรและยังลดปัญหาลืม เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศได้เพ่ือไม่ให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนัก
จนเกินไป และยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศ และเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
แก่ประชาชน ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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รูปที่ 1 อุปกรณ์ภายในห้องห้องเซิร์ฟเวอร์   

 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
    เพ่ือศึกษาและออกแบบติดตั้งเคร่ืองสลับการทํางาน เปิด-ปิด ของเคร่ืองปรับอากาศห้องเซิร์ฟเวอร์  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
       โดยทําการทดลองตามสถานท่ีดังนี้ 
         ห้องปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้นําแนวทางมาใช้กับห้องปฏิบัติการ

เซิร์ฟเวอร์ ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
         
วิธีการดําเนินการวิจัย 

สําหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทดลองทําการสร้างชุดทดลองอยู่ภายในห้องขนาด 4×8 
เมตร ท่ีมีการปรับอากาศ 2 เครื่องโดยใช้ระบบความคุมให้เครื่องปรับอากาศปิด-เปิด สลับกัน ตัวละ 4 ชั่วโมง จะทําการ
ทดลองศึกษาผล โดยการตั้งค่าเคร่ืองปรับอากาศในห้องไว้ท่ี 25 °C เพ่ือรักษาอุณหภูมิให้คงที่ใน 24 ชั่วโมง  โดยมีการออกแบบ
การทดลองดังนี้ 

1. การออกการทํางานเพื่อการทดลอง 
1. ไฟ AC 220 V เข้า Timer Switch เพ่ือเป็นตัวกําหนดเวลา เริ่ม-หยุด ทํางานของเครื่องปรับอากาศ  
2. ไฟ AC 220 V ท่ีออกจาก Timer Switch เข้าขาคอยล์ของ Breaker เพ่ือจ่ายไฟให้กับเครื่องปรับอากาศ  
3. ไฟ AC 220 V ท่ีออกผ่าน Breaker เพื่อเป็นตัวป้องกันกระแสไฟกินจากเคร่ืองปรับอากาศย้อนกลับมาสร้างความ

เสียหายให้กับ  Timer Switch  
4. ไฟ AC 220 V ออกจาก Breaker เข้าเคร่ืองปรับอากาศ 
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รูปที่ 2 การติดตั้ง Timer switch 
 
 
 
 
2. การเก็บข้อมูลการวิจัย 

การเก็บข้อมูลวิจัยในคร้ังนี้ ได้มีการเก็บข้อมูล ในช่วงเวลา 08.00น. ถึง 17.00น. (8 ชม./วัน)ในระยะเวลา 10 วัน 
ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  

เก็บข้อมูลการทดลองวิธีท่ี 1 ตั้งแต่วันท่ี 6 – 10  
เก็บข้อมูลการทดลองวิธีท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 20 – 24 
โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ครั้ง ได้ดังนี้ 
วิธีท่ี 1  
การปิด-เปิดของเครื่องปรับอากาศตรงที่ตั้งเวลา การทํางานของเครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 08.00น. ถึง 

12.00น. เคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 2 จะทํางานต่อจากตัวเคร่ืองปรับอากาศท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 12.00น. ถึง 17.00น. การเก็บข้อมูล
การทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและอุณหภูมิภายในห้อง (2ครั้ง/วัน) ครั้งท่ี 1 ช่วงเปิด-ปิดของเครื่องปรับอากาศท้ัง 2 ตัว 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ครั้งท่ี 2 ช่วงเปิด-ปิดของเคร่ืองปรับอากาศทั้ง 2 ตัว ตั้งแต่เวลา 12.00น. ถึง 17.00น. และ
การวัดอุณหภูมิของห้องโดยใช้  Termometreler เป็นตัววัด หาค่าความเย็นท่ีตั้งไว้ โดยมีการบันทึกผลค่าท่ีได้ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ตารางการวัดอุณหภูมิและเช็คอุปกรณ์ วิธีท่ี 1   
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วิธีท่ี 2 
การปิด-เปิดของเครื่องปรับอากาศตรงที่ตั้งเวลา การทํางานของเครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 07.55 น. ถึง 

12.00 น. เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 2 จะทํางานต่อจากตัวเครื่องปรับอากาศท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 11.55 น. ถึง 17.00 น. การเก็บ
ข้อมูลการเก็บข้อมูลการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและอุณหภูมิภายในห้อง (2ครั้ง/วัน) คร้ังท่ี1 ช่วงเปิด-ปิดของ
เครื่องปรับอากาศท้ัง 2 ตัว  ตั้งแต่เวลา 07.55 น. ถึง 12.00 น. ครั้งท่ี 2 ช่วงเปิด-ปิดของเคร่ืองปรับอากาศท้ัง 2 ตัว ตั้งแต่
เวลา 11.55น. ถึง 17.00 น. และการวัดอุณหภูมิของห้องโดยใช้  Thermometer เป็นตัววัด หาค่าความเย็นท่ีตั้งไว้ โดยมีการ
บันทึกผลค่าท่ีได้ตามตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ตารางการวัดอุณหภูมิและเช็คอุปกรณ์ วิธีท่ี 2   

 

 
วันเก็บ
ข้อมูล 

 
การเก็บข้อมูลการทดลอง การวัดความเย็น

( Thermometer) 

 
เวลาการสลับการทํางาน
ของอุปกรณ์ ปกติหรือไม่  

 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2

จันทร์ 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น.  
อังคาร 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น.  
พุธ 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น.  
พฤหัสบดี 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น.  
ศุกร์ 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น.  

 
วันเก็บ
ข้อมูล 

 
การเก็บข้อมูลการทดลอง การวัดความเย็น

( Thermometer) 

 
เวลาการสลับการทํางาน
ของอุปกรณ์ ปกติหรือไม่  

 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2

จันทร์ 07.55น. - 12.00น. 11.55น. - 17.00น.  
อังคาร 07.55น. - 12.00น. 11.55น. - 17.00น.  
พุธ 07.55น. - 12.00น. 11.55น. - 17.00น.  
พฤหัสบดี 07.55น. - 12.00น. 11.55น. - 17.00น.  
ศุกร์ 07.55น. - 12.00น. 11.55น. - 17.00น.  
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การดําเนินการวิจัย เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ทําการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ และทํา
การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง รายละเอียด ดังต่อไปน้ี   

วิธีท่ี 1  
ขั้นตอนท่ี 1 ตั้งเวลาเคร่ืองปรับอากาศตัวแรกให้เริ่มทํางาน 08.00 น. – 12.00 น. หยุดทํางาน 12.00 น.– 16.00 น. 

เร่ิมทํางานอีกครั้งเวลา 16.00 น. – 20.00 น. หยุดทํางานเวลา 20.00 น. – 24.00 น. เร่ิมทํางานอีกคร้ังเวลา 24.00 น. – 
04.00 น. หยุดทํางาน 04.00 น. – 08.00น. 

ขั้นตอนท่ี 2 ตั้งเวลาเครื่องปรับอากาศตัวท่ี 2 ให้เริ่มทํางาน 12.00 น. – 16.00 น. หยุดทํางาน 16.00 น. – 20.00 
น. เริ่มทํางานอีกครั้งเวลา 20.00 น. – 24.00 น. หยุดทํางานเวลา 24.00 น. – 04.00 น. เริ่มทํางานอีกคร้ังเวลา 04.00 น. – 
08.00 น. 

ขั้นตอนท่ี 3 บันทึกผลการทดลองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ 
ขั้นตอนท่ี 4 เก็บผลการทดลองเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 1 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. แล้วบันทึกผล 
ขั้นตอนท่ี 5 เก็บผลการทดลองเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 2 เวลา 12.00 น. – 17.00 น. แล้วบันทึกผล 
 
วิธีท่ี 2 
ขั้นตอนท่ี 1 ตั้งเวลาเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 1 ให้เร่ิมทํางาน 07.55 น. – 12.00 น. ซ่ึงเร่ิมการทํางานเร็วกว่า

เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 ของวิธีท่ี 1 ก่อน 5 นาที หยุดทํางานเวลา 12.00 น. – 15.55 น. เครื่องปรับอากาศเริ่มทํางาน 15.00 
น. – 19.00 น. หยุดการทํางาน 19.00 น. – 23.55 นาที แล้วเร่ิมทํางานอีกครั้งเวลา 23.55 น. - 04.00 น. เคร่ืองปรับอากาศ
หยุดทํางาน 03.55 น. - 08.00 น. 

ขั้นตอนท่ี 2 ตั้งเวลาเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 2 ให้เร่ิมทํางานเวลา 11.55 น. - 16.00 น. ซ่ึงเร่ิมการทํางานเร็วกว่า
เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 2 ของวิธีท่ี 1 ก่อน 5นาที หยุดการทํางานเวลา 15.55 น. - 19.00 น. เริ่มการทํางาน 18.55 น. – 
24.00 น. หยุดการทํางานเวลา 23.55 น. – 04.00 น. เริ่มทํางานอีกครั้งเวลา 03.55 น. – 08.00 น. 

ขั้นตอนท่ี 3 บันทึกผลการทดลองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ 
ขั้นตอนท่ี 4 เก็บผลการทดลองเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 1 เวลา 07.55 น. – 12.00 น. แล้วบันทึกผล 
ขั้นตอนท่ี 5 เก็บผลการทดลองเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 2 เวลา 11.55 น. – 17.00 น. แล้วบันทึกผล 

 
 
ผลการวิจัย 

การเก็บผลทดลอง การสลับการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ และรักษาอุณหภูมิภายในห้องที่  25 องศาเซลเซียส 
โดยมีเครื่อง Thermometer ตรวจวัดอุณหภูมิ  ใช้การเก็บข้อมูลแต่ล่ะคร้ัง ครั้งละ 10 นาทีระยะการดําเนินงาน 10 วันทําการ 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. จันทร์-ศุกร์ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ  

 วิธีท่ี 1 ตั้งแต่วันท่ี 6 – 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  
 วิธีท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 20 – 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 3 การวัดอุณหภูมิและเช็คอุปกรณ์ วิธีท่ี 1 ตั้งแต่วันท่ี 6 – 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
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สรุปผลการทดลอง 
 อุณหภูมิจากการทดลองการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ สลับ ปิด – เปิดการทํางานโดยเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 1 
จะเริ่มทํางานต้ังแต่ 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามเวลาท่ีตั้งไว้  4 ชั่วโมง และหยุดทํางาน หลังจากตัวท่ี 1 หยุดทํางาน ตัวท่ี 2 ก็
เร่ิมทํางานต่อตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 17.00 น. จากตัวท่ี 1 เพ่ือไม่ให้อุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ สูงขึ้น และได้มีการวัด
อุณหภูมิขณะที่เครื่องปรับอากาศสลับการทํางานในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 08.10 น.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ ท่ี 25.2 องศาเซลเซียส 
เครื่องปรับอากาศสลับการทํางานในช่วงเวลา 12.00 น.ถึง 12.10 น. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิท่ีวัดได้ ท่ี 26.2  องศาเซลเซียส 
 

ตารางที่ 4 การวัดอุณหภูมิและเช็คอุปกรณ์ วิธีท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 20 – 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
 

 
 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองการทํางานของเครื่องปรับอากาศ สลับ ปิด – เปิดการทํางานโดยเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 1 จะเร่ิม
ทํางานตั้งแต่ 07.55 น. ถึง 12.00 น. ตามเวลาที่ตั้งไว้  4 ชั่วโมง แล้วหยุดทํางาน และก่อนเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 1 จะหยุด

 
วันเก็บ
ข้อมูล 

 
การเก็บข้อมูลการทดลอง การวัดความเย็น

( Thermometer) 

 
เวลาการสลับการทํางาน
ของอุปกรณ์ ปกติหรือไม่  

 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2

จันทร์ 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น. 25.5°C 26°C ปกติ ปกติ
อังคาร 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น. 25°C 25.5°C ปกติ ปกติ
พุธ 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น. 24.5°C 26°C ปกติ ปกติ
พฤหัสบดี 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น. 25°C 26.5°C ปกติ ปกติ
ศุกร์ 08.00น. - 12.00น. 12.00น. - 17.00น. 26°C 27°C ปกติ ปกติ

 
วันเก็บ
ข้อมูล 

 
การเก็บข้อมูลการทดลอง การวัดความเย็น

( Thermometer) 

 
การตัดและการทํางานของ 

อุปกรณ์ ปกติหรือไม่  
 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2
จันทร์ 07.55น. - 12.00น. 11.55น.-17.00น. 25°C 25.5°C ปกติ ปกติ
อังคาร 07.55น. - 12.00น. 11.55น.-17.00น. 25°C 25.5°C ปกติ ปกติ
พุธ 07.55น. - 12.00น. 11.55น.-17.00น. 24°C 25°C ปกติ ปกติ
พฤหัสบดี 07.55น. - 12.00น. 11.55น.-17.00น. 25°C 27°C ปกติ ปกติ
ศุกร์ 07.55น. - 12.00น. 11.55น.-17.00น. 23.5°C 25°C ปกติ ปกติ
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ทํางาน เคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 2 ก็เริ่มทํางานต่อต้ังแต่เวลา 11.55 น. ถึง 16.00 น. ซ่ึงเคร่ืองปรับอากาศเร่ิมทํางานก่อน
เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 จะหยุดทํางานประมาณ 5 นาที เพ่ือไม่ให้อุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีการหยุดชะงัก ในการทํา
ความเย็นอย่างต่อเนื่อง และได้มีการวัดอุณหภูมิขณะท่ีเครื่องปรับอากาศสลับการทํางานในช่วงเวลา 07.55 น. ถึง 08.05 น. 
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิท่ีวัดได้ ท่ี 24.5 องศาเซลเซียส เคร่ืองปรับอากาศสลับการทํางานในช่วงเวลา 12.00 น. ถึง 12.10 น. ค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิท่ีวัดได้ ท่ี 25.6 องศาเซลเซียส    ประเด็นท่ีต้องพิจารณาระหว่างวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 ผลอุณหภูมิโดยรวมแล้วมีค่า
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิท่ีตั้งวัตถุประสงค์ไว้ คือ โดยเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียสโดยในการวัดครั้งท่ี 1 ท้ัง 2 วิธีเราสามารถควบคุม
อุณหภูมิได้เป็นอย่างดี เพราะอยู่ในช่วงเวลาเช้าซ่ึงสภาพอากาศภายนอกยังมีอุณหภูมิท่ียังไม่สูงมากนัก แต่ในการวัดครั้งท่ี 2 
ของท้ัง 2 วิธี จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิโดยเฉล่ียจะสูงเกินเกณฑ์ท่ีได้ตั้งไว้อยู่ประมาณ 0.5 – 1 องศาเซลเซียส ท้ังนี้อาจมีผลมาจาก
อุณหภูมิภายนอกในช่วงหลังจากเที่ยงวันไปแลว้มีค่าความร้อนท่ีสูงมีผลทําให้อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์อาจมีการควบคุมที่
ค่อนข้างทําได้ยาก ประเด็นสังเกตเห็นได้ชัดคือผลการทดลองด้วยวิธีท่ี 2 จะมีการรักษาระดับอุณหภูมิได้ดีกว่าแบบวิธีท่ี 1 และ
ประการสําคัญของวิธี 2 ตามหลักการวิชาเครื่องปรับอากาศเป็นการลดสภาวะการทํางานหนักของมอเตอร์คอมเพรสในการทํา
ระบบทําความเย็นเวลาเร่ิมสตาร์ท เป็นการรักษาสภาพมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้มีอายุการใช้งานที่นานย่ิงข้ึน และยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าลงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อ ปี 
 
การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์และสรุป 
        การศึกษาการออกแบบและติดต้ังเครื่องสลับการทํางานเคร่ืองปรับอากาศในห้องเซิร์ฟเวอร์ และรักษาอุณหภูมิ 
โดยจากการทดลองการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ สลับ ปิด – เปิดการทํางานโดยเคร่ืองปรับอากาศตัวที่ 1 จะเริ่มทํางาน
ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามเวลาท่ีตั้งไว้  4 ชั่วโมง และหยุดทํางาน หลังจากตัวท่ี 1 หยุดทํางาน ตัวท่ี 2 ก็เริ่มทํางาน มี
ผลต่อการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ และการเริ่มทํางานของเครื่องปรับอากาศที่ 2 เม่ือเวลาเริ่มเดินเคร่ือง
คอมเพรสเซอร์กินกระแสไฟฟ้าสูงในการที่จะเร่งทําความเย็นในได้อุณหภูมิท่ีตั้งค่าไว้ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจํานวน
ค่อนข้างมาก ซ่ึงต่างจากการทดลองการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ สลับ ปิด – เปิดการทํางานโดยเครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 
ก่อนจะหยุดการทํางาน 5 นาที เพื่อไม่ให้อุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีการหยุดชะงัก โดยการเดินเคร่ืองปรับอากาศตัวท่ี 2 
พร้อม ซ่ึงสามารถช่วยรักษาระดับของอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ได้ดีกว่า คืออยู่ท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย 24 – 25 องศาเซลเซียส 
และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการท่ีคอมเพรสเซอร์จะต้องใช้ในการเดินเคร่ืองปรับอากาศ เพราะอุณหภูมิความ
เย็นยังใกล้เคียงกับอุณหภูมิท่ีตั้งค่าไว้  ระยะเวลาการเปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีเหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีผลกระทบ
ในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ เม่ือเวลาทํางาน และหยุดการทํางานในระยะสั้น ซ่ึงเม่ือมีการหยุดการทํางานในระยะ
สั้นส่งผลให้เม่ือเคร่ืองการทํางานอีกคร้ังจะมีการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยสูงข้ึน และอาจส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมมากข้ึนเม่ือมี
การเปิด ปิด การทํางานมากข้ึน [4] การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างท่ีน่าพอใจ โดยระบบการจัด การพลังงานจะมีระบบ
การเฝ้าสังเกตการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ี แยกเป็นรายคน ห้อง อาคาร เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกัน สําหรับการตั้งเป้าหมายใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงส่งผลให้พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนท่ีดี ขึ้น นอกจากน้ียังมีระบบการ
ควบคุมแบบอัตโนมัติเพ่ือโต้ตอบ การควบคุมแบบระยะไกล [5] งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระบบควบคุมท่ีเป็นแบบ
กึ่งอัตโนมัติซ่ึงอาจมีพัฒนาให้ระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศในเซิร์ฟเวอร์เป็นระบบท่ีมีความเป็นอัตโนมัติมาก
ย่ิงขึ้นโดยการใช้ชุดควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ และการเพิ่มอุปกรณ์เซนเซอร์ในการตัวจับอุณหภูมิ เพ่ือควบคุมการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ และเพ่ือเป็นการศึกษาในการพัฒนาระบบในการลดพลังงานไฟฟ้าท่ีจะพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานและยืดอายุการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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      โครงการศึกษาวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากในการออกแบบและศึกษาข้อมูลและสถานท่ีในการทําการทดลอง
จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สาขาอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
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บทคัดย่อ 

จากการตรวจสอบข้อมูลในโรงงานลูกช้ินของโรงงานกรณีศึกษา พบว่าทางโรงงานไม่มีการจัดท าเวลา
มาตรฐานของการผลิตลูกช้ิน การปฏิบัติงานในปัจจุบันอาศัยประสบการณ์ของหัวหน้าคนงานเป็นการสั่งการท างาน
ในแต่ละขั้นตอนเป็นการปฏิบัติงานเดมิที่ท าต่อจากอดตี ท าให้ไม่สามารถควบคุมการปฏบิัติงานในแต่ละขั้นตอนได้จึง
ท าให้ผลการผลิตลูกช้ินล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดส่งมอบให้กับลูกค้าคือเวลา 15.30 น. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท าการศึกษาขั้นตอนการผลิตลูกช้ิน ศึกษาเวลาการท างานเพื่อลดเวลาการปฏิบัติงาน จัดท าเวลามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตลูกช้ิน โดยก่อนปรับปรุงจะมีเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตลูกช้ิน
หมู 6,415.1 วินาที ต่อ 35 กิโลกรัม ก าลังการผลิตต่อวัน 182 กิโลกรัม จากนั้นได้ท าการปรับปรุง และเสริม
ประสิทธิภาพโดยการเพิ่มอุปกรณ์ที่ช่วยในการท างานให้ง่ายขึ้น และท าการวิเคราะห์ปัญหาแต่ละงานย่อย โดยท า
การก าจัดงานท่ีไม่ก่อให้เกิดประสทิธิภาพให้ลดลง รวมงานเข้าด้วยกัน หรือจัดวิธีการท างานใหม่ เพื่อให้เวลาและการ
ท างานเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเวลามาตรฐานการผลิตลูกช้ินหมู หลังการปรับปรุงแล้วคือ 5 ,208.8 วินาที 
โดยเวลาที่ลดลงทั้งหมด 1,206.3 วินาที คิดเป็น 18.8% ท าให้ก าลังผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 193 กิโลกรัม ผลผลิต
เพิ่มขึ้น 11 กิโลกรัม 
ค าส าคัญ : ลูกช้ินหมู, กระบวนการผลิตลูกช้ิน, เวลามาตรฐาน 
 
Abstract 
 According to the data of the factory case study, it was found that the factory did not 
prepare the standard time of meatball production. The current working is based on the 
experience of the supervisor. As a result, the production of ball meat was delayed to meet the 
deadline and delivered to customers at 15:30 pm. The objectives of this research were to study 
the process of meatball production to reduce working time and setting the standard time for 
working to improve the production process. Before the improving, it was standard time to 
produce the pork balls 6,415.1 seconds per 35 kg capacity of 182 kilograms per day. And enhance 
the efficiency by adding devices that help to work easier. And analyze each sub-problem. By 
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eliminating the ineffective work to reduce combines work or arrange a new way to make time 
and work most effective for determining the standard time pork balls production. The 
improvement was 5,208.8 seconds, with a total decrease of 1.206.3 seconds or 18.8%, resulting in 
a 193 kg increase in production per day. 
Keywords: Pork Balls, Meatball Production, Standard Time 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันลูกช้ินถือเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย นิยมทั้งบริโภคเป็นอาหารหลัก และบริโภคเป็นอาหารรอง
ท้องก่อนเวลาอาหารมื้อใหญ่ต่อไป ลูกช้ินหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว เครื่องเทศ 
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหารอื่นๆ โดยน ามาบดผสมกันอย่างละเอียดจนรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วท าเป็น
รูปร่างตามความต้องการ ที่มีขนาดเล็กและใหญ่แล้วน ามาลวกให้สุกจากนั้นก็รับประทานได้ ดังนั้นท าให้เกิดความ
ต้องการลูกช้ินมากขึ้น จากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันของโรงงานลูกช้ิน พบว่าโรงงานไม่เคยมีการจัดท าเวลา
มาตรฐานของการปฏิบัติงานมาก่อน โดยการวางแผนการท างานในปัจจุบันอาศัยการประมาณการของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นหลักในการวางแผนการท างาน ไม่สามารถท าตามที่ต้องการได้ตามก าหนดเวลาของลูกค้าเวลา 15.30 น. ที่ทาง
โรงงานต้องจัดส่งลูกค้า พบว่าการผลิตลูกช้ินหมูไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบลูกช้ินหมูไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด คือเวลา 15.30 น. โดยจากการเก็บข้อมูลก าหนดการจัดส่งลูกช้ินในระยะเวลา 1 เดือน (30 วัน) 
พบว่าจัดส่งไม่ทันตามก าหนด 20 วัน คิดเป็น 74% จากท้ังหมด 27 วันท่ีลูกค้าต้องการสินค้า ทางโรงงานมีการผลิต
ไม่ทันจัดส่งตามเวลาของลูกค้า จึงน าลูกช้ินหมูหาอัตราผลิตต่อวันและปรับปรุงกระบวนการผลิตลูกช้ิน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เวลาการผลิตของลูกช้ินหมูและผลผลิตต่อวัน (ก่อนการปรับปรุง) 
เวลาการผลิตลูกชิ้นหมตู่อ 35 กก. ผลผลิตลูกชิ้นหมูต่อวัน 

6,415.1 (วินาที) 182 (กก.) 

 ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหาเวลามาตรฐานของการผลิตลูกช้ินหมู ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อลด
เวลาในการผลิตลูกช้ินหมู เพื่อให้ทันเวลากับความต้องการของลูกค้า 
 
2. วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการลดเวลาในการผลิตลูกช้ินหมู โดยประยุกต์ใช้การศึกษาการท างาน (Work 
Study) เพื่อใช้ส าหรับวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต โดยใช้สัญลักษณ์ 5 ลักษณะ ได้แก่     แทนกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
     แทนกิจกรรมการเคลื่อนย้าย     แทนกิจกรรมการตรวจสอบ     แทนกิจกรรมการรอหรือเก็บพักช่ัวคราวและ 
   แทนกิจกรรมการหยุดหรือเก็บถาวร [1] จากนั้นจึงวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ขั้นตอนการผลิตที่ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการผลิตโดยแผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) และท าการศึกษาเวลา (Time Study) โดย
หาเวลามาตรฐานในการผลิตลูกช้ินหมูแล้วท าการปรับปรุงกระบวนการผลิตลูกช้ินหมูด้วยหลักการ ECRS 
(Eliminate, Combined, Rearrange, and Simplify) ร่วมกับการวิเคราะห์ Why-Why Analysis โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
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 2.1 ศึกษาขั้นตอนการผลิตลูกชิ้นหมู 
  การผลิตลูกช้ินสามารถแบ่งขั้นตอนการท างานหลักได้ 6 ขั้นตอน คือ กระบวนการบด กระบวนการสับ 
กระบวนการปั้น กระบวนการต้ม กระบวนการเป่า และกระบวนการบรรจุ แต่ละขั้นตอนการผลิตหลักสามารถแบ่ง
การท างานออกเป็นงานย่อย โดยการแบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็นงานย่อยเพื่อความสะดวกในการจับเวลาและ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเวลาต่อไป [2] แสดงดังแผนภูมิการผลิตดังตารางที่ 2-7 โดยผลผลิตแต่ละรอบการผลิต
มีน้ าหนักของลูกช้ินหมูที่ผลิตเท่ากับ 35 กก. 

ตารางที่ 2 แผนภูมิการผลิตขั้นตอนการบด  

 
ตารางที่ 3 แผนภูมิการผลิตขั้นตอนการสับ 

 
ตารางที่ 4 แผนภูมิการผลิตขั้นตอนการปั้น  

 
ตารางที่ 5 แผนภูมิการผลิตขั้นตอนการต้ม 
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ตารางที่ 6 แผนภูมิการผลิตขั้นตอนการเป่า 

 
ตารางที่ 7 แผนภูมิการผลิตขั้นตอนการบรรจ ุ

 
  
 2.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของขั้นตอนการผลิตลูกชิ้นหมู  
  ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของการรอคอยการผลิตโดยแผนภูมิสาเหตุและผลในการผลิตดัง
รูปที่ 1 โดยสามารถท าการปรับปรุง Method (วิธีการท างาน) โดยจัดท าเวลามาตรฐานเพื่อมาสอดคล้องกับการ
วางแผนผลิต เพื่อควบคุมเวลาผลิตให้ทันตามก าหนดเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ในส่วนของคน  (Man) วัตถุดิบ 
(Material) เครื่องจักร (Machine) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ทางโรงงานยังไม่มีนโยบายจัดท าเนื่องจากการ
แก้ปัญหาอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น  

 
รูปที่ 1 แผนภูมสิาเหตุและผลแสดงปัญหาการรอคอยในการผลติ 

 
 2.3 เวลามาตรฐานการผลิตลูกชิ้นหมู 
   ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการหาเวลามาตรฐานโดยวิธีการศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time)
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีกรณีศึกษาที่ได้ประยุกต์ใช้หลักการหาเวลามาตรฐาน เพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิต ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตโต๊ะล้างภาชนะโดยจัดท าเวลามาตรฐาน [3] การศึกษาเวลา
มาตรฐานในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก [4] และการปรับปรุงกระบวนการผลิตฝาครอบโหลดเบรกสวิทช์ใน
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โรงงานผลิตหม้อแปลงโดยการจัดท าเวลามาตรฐาน [5] ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการหาเวลามาตรฐานสรุปได้
ดังนี ้[2] 
  1. ท าการจับเวลาโดยก าหนด 30 รอบ โดยวิธีการจับเวลาแบบจับซ้ า (Repetitive Timing)  
 2. ค านวณจ านวนการจับเวลาที่เหมาะสม ด้วยความเช่ือมั่นท่ี 95% ดังสมการที่ 1 
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  3. ประเมินค่าอัตราความเร็ว (RF: Rating Factor) โดยวิธี Westinghouse System of Rating โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบ 4 ปัจจัย ได้แก่ ทักษะการท างาน (Skill) ความพยายาม (Effort) ความสม่ าเสมอ (Consistency) และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (Condition) 
 4. หาเวลาปกติ (Normal Time: NT) ดังสมการที่ 2 

NT = Selected Time x Rating Factor (2) 
5. การประเมินค่าเวลาเผื่อ (Allowance; %AF)  
6. การหาเวลามาตรฐาน (Standard Time: Std.) ดังสมการที่ 3 












AF
NTStd

%100
100.  (3) 

 
3. ผลการวิจัย 
 3.1 ผลการค านวณเวลามาตรฐานของการผลิตลูกชิ้นหมู 
  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการหาเวลามาตรฐานของการผลิตลูกช้ินหมู โดยมีขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน และมี
งานย่อย 25 งานย่อยซึ่งได้ผลดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 เวลามาตรฐานของการผลิตลูกช้ินหมู (ก่อนการปรับปรุง) 
ขั้นตอนการผลิตหลัก งานย่อย ST RF NT %A Std. 

1. กระบวนการบด 
1. จับใส่ถุงวัตถุดิบใส่เครื่องบด (30 กก.)  28.8 +0.09 31.39 14.6 36.76 
2. ตรวจสอบวัตถุดบิลงรูบด 255.7 +0.09 278.71 14.6 326.26 
3. จับถังที่รองเนื้อบดไปยังจุดเครื่องสับ 9.9 +0.09 10.79 14.6 12.64 

2. กระบวนการสับ 

1. จับถังเนื้อสัตว์ที่บดมาแลว้ใส่กระทะ 14.3 +0.28 18.30 16.9 22.03 
2. น าน้ าแข็งใส่กระทะสับ 5.1 +0.28 6.53 16.9 7.86 
3. เดินไปตักเครื่องปรุง 5.8 +0.28 7.42 16.9 8.93 
4. ตักเครื่องปรุง 54.4 +0.28 69.63 16.9 83.79 
5. เดินกลับมาที่เครื่องแล้วใส่เครื่องปรุง 5.8 +0.28 7.42 16.9 8.93 
6. รอเครื่องสับให้ได้เนื้อที่เข้ากัน 140.4 +0.28 179.71 16.9 216.26 
7. จับกะละมังมารอควักใส่กะละมัง 19.4 +0.28 24.83 16.9 29.88 
8. ยกไปจุดรอใส่เครื่องปั้น 6.7 +0.28 8.58 16.9 10.32 

3. กระบวนการปั้น 

1. ปรับหน้าแว่นตั้งเครื่อง 78.6 +0.16 91.18 15.8 108.29 
2. ควักเนื้อที่สับแล้วใส่เครื่องปั้น 82.5 +0.16 95.70 15.8 113.66 
3. รอคอยจนหมดอา่ง 962.1 +0.16 1,116.04 15.8 1,325.46 
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ขั้นตอนการผลิตหลัก งานย่อย ST RF NT %A Std. 

4. กระบวนการต้ม 

1. ตักลูกชิ้นที่รอไว้แล้วใส่หมอ้ต้ม 35 +0.33 46.55 12.5 53.20 
2. รอจนสุก 1,041 +0.33 1,384.53 12.5 1,582.32 
3. ตักลูกชิ้นออกใส่ตะกร้า 36.5 +0.33 48.55 12.5 55.48 
4. ส่งตะกร้าที่มีลูกชิ้นมายังเครื่องเป่า 10.2 +0.33 13.57 12.5 15.50 

5. กระบวนการเป่า 

1. ยกตะกรา้ใส่เครื่องเป่า 14.2 +0.22 17.32 14.58 20.28 
2. รอลูกชิ้นเย็นลง 1,171.2 +0.22 1,428.86 14.58 1,672.75 
3. ตักลูกชิ้นใส่ถุง 5 กก. (7 ถุง) ใส่
กะละมัง 

222.4 +0.22 271.33 14.58 317.64 

6. กระบวนการบรรจ ุ

1. เคลื่อนที่กะละมังมาจุดชั่งน้ าหนัก 5.9 +0.08 6.37 13.54 7.37 
2. ชั่งน้ าหนัก (ทั้งหมด 7 ถุง ถุงละ 5 กก.)  157.7 +0.08 170.32 13.54 196.99 
3. ปิดปากถุงที่ชั่งน้ าหนกัเสร็จแล้ว (7 ถงุ) 126 +0.08 136.08 13.54 157.39 
4. ตรวจสอบถุงลูกชิ้น 20.1 +0.08 21.71 13.54 25.11 

 
 3.2 การปรับปรุงเวลาการผลิตลูกชิ้นหมู 
  จากข้อมูลเวลามาตรฐานในตารางที่ 8 พบว่าเวลามาตรฐานในการผลิตลูกช้ินมีค่าเท่ากับ 6,415.1 วินาที
ต่อรอบการผลิตเท่ากับ 35 กก. ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตลูกช้ินหมู เพื่อให้เวลามาตรฐานการผลิตต่อรอบลดลง  โดยได้ท าการปรับปรุงขั้นตอนการ
ผลิตดังนี้ 
 3.2.1 การผลิตลูกช้ินหม ูขั้นตอนการสับ งานย่อยท่ี 3 (เดินไปตักเครื่องปรุง) โดยท าการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Why Why Analysis และท าการปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS แสดงดังตารางที่ 9 และ 10 

 ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ปัญหาดว้ยหลักการ Why-Why Analysis การผลติลูกช้ินหม ูขั้นตอนการสบั งานย่อยท่ี 3 
ลักษณะของปญัหา Why 1 Why 2 Why 3 แนวทางการแก้ไข 
1. เครื่องปรุงตักไม่

เท่ากัน 
รีบตักเครื่องปรุง 

ตักตวงระหวา่งเครื่องจักร
ผลิตลูกชิ้นหมู 

เครื่องจักรท างาน
จึงต้องท าทันเวลา 

ตักเครื่องปรุงใส่ถุงไว้ก่อน
ท างาน 

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ ECRS การผลิตลูกช้ินหม ูขั้นตอนการสับ งานย่อยท่ี 3 

สภาพการปฏบิัติงานเดิม 
พนักงานปฏบิัติงานส่วนขั้นตอนการสับ ท าการเทน้ าแข็งเสร็จแล้วต้องเดินไปตักเครื่องปรุงแล้ว
กลับมายังเครื่องสับ 

หลักการ ECRS 

Eliminate สามารถตัดขั้นตอนการท างานนี้ได้ 
Combine สามารถรวมขั้นตอนการท างานนี้ได้ 
Rearrange ไม่สามารถจัดล าดับงานใหม่ได้ 
Simplify จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย 

สภาพการปฏบิัติงานใหม่ 
พนักงานปฏบิัติงานส่วนขั้นตอนสับ ท าการเทน้ าแข็งเสร็จแล้ว น าถุงที่ตักเครื่องปรุงไว้แล้วใส่เครื่อง
สับ และยืนรอเครื่องสับให้ได้เนื้อที่เข้ากัน ช่วยลดระยะทางได้ 

   
  3.2.2 ขั้นตอนการปั้นลูกช้ิน งานย่อยที่ 1 จะต้องตั้งหน้าแว่นของเครื่องปั้นท าให้เสียเวลาในการผลิต จึง
เอางานย่อยท่ี 1 ออก เพราะขั้นตอนน้ีอยู่ในส่วนของการเตรียมการผลิตลูกช้ินได้ จึงไม่จ าเป็นมีงานย่อยที่ 1 ได้ โดย
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ลดขั้นตอนกาท างานเพื่อลดเวลาในการผลิตลงได้ วิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีการ Why-Why Analysis และท าการ
ปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS แสดงดังตารางที่ 11, 12 และแสดงการปรับตั้งหน้าแว่นดังรูปที่ 2  

ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปญัหาด้วยหลักการ Why-Why Analysis การผลิตลูกช้ินหมู ขั้นตอน
การปั้น งานย่อยท่ี 1 

ลักษณะของปญัหา Why 1 Why 2 Why 3 แนวทางการแก้ไข 

1. ปรับตั้งเครื่องปั้น
ยุ่งยาก 

การปรับหน้า
แว่นต้องใส่สลัก
ด้านล่างของอ่าง

เครื่องปั้น 

สลักเครื่องปั้นอยู่ใกล้ถาด
น้ าร้อน 

ต้องประกอบ
แปลนปั้นก่อนเปิด

เครื่อง 

การปรับหน้าแว่นใหป้รับ
ตอนเตรียมพร้อมท างาน 

ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะห์ ECRS การผลิตลูกช้ินหม ูขั้นตอนการปั้น งานย่อยท่ี 1 

สภาพการปฏบิัติงานเดิม 
พนักงานปฏบิัติงานส่วนขั้นตอนการปั้น พนักงานต้องประกอบหัวแปลนกับตวัเครื่องปั้น แล้วเปิด
เครื่อง 

หลักการ ECRS 

Eliminate สามารถตัดขั้นตอนการท างานนี้ได้ 
Combine ไม่สามารถรวมขั้นตอนการท างานนี้ได้ 
Rearrange ไม่สามารถจัดล าดับงานใหม่ได้ 
Simplify ไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย 

สภาพการปฏบิัติงานใหม่ 
พนักงานปฏบิัติงานส่วนขั้นตอนปั้น ควกัเนื้อที่สับแล้วลงอ่าง แล้วเปิดเครื่องท างานได้เลย โดยไม่
ต้องมีการปรับตั้งหน้าแว่น 

 
รูปที่ 2 การปรับตั้งหน้าแว่นของขั้นตอนการปั้นลูกช้ิน 

  3.2.2 ขั้นตอนกระบวนการเป่า งานย่อยท่ี 3 ได้ท าการปรับปรุงที่ตักลูกช้ินของเดิมที่มีขนาดเล็กมากท าให้
เวลาในการผลิตช้าลง จึงท าการออกแบบที่ตักให้ใหญ่พอเหมาะกับตักใส่ถุง 5 กก. และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
ดีกว่าท่ีตักอันเดิมที่มีขนาดเล็กและตักได้ประมาณน้อย ส่งผลให้เวลาการผลิตลดลง วิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีการ Why 
Why Analysis และท าการปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS แสดงดังตารางที่ 13, 14 และแสดงวิธีการปรับปรุงโดย
เปลี่ยนขนาดภาชนะส าหรับตักลูกช้ินดังรูปที่ 3 

ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปญัหาด้วยหลักการ Why-Why Analysis การผลิตลูกช้ินหมู ขั้นตอน
การเป่า งานย่อยท่ี 3 

ลักษณะของปญัหา Why 1 Why 2 Why 3 แนวทางการแก้ไข 

1. ปัญหาตักใส่ถุงช้า 
ถุงมีขนาดใหญ่
กว่าที่ตกัลูกชิ้น 

ที่ตักลูกชิ้นเล็กกวา่
ถุงมาก 

ขนาดที่ตักลูกชิ้นมี
ขนาดเล็ก 

เปลี่ยนที่ตักลูกชิ้นให้มีขนาด
ใหญ่พอเหมาะสมกับถุง 
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ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะห์ ECRS การผลิตลูกช้ินหม ูขั้นตอนการเป่า งานย่อยท่ี 3 

สภาพการปฏบิัติงานเดิม 
พนักงานปฏบิัติงานส่วนขั้นตอนการเป่า พนักงานใช้จ านวนตักลกูชิ้นใส่ถุง 5 กก. จ านวน 6 คร้ังถึง
ครบ 5 กก. 

หลักการ ECRS 

Eliminate ไม่สามารถตัดขั้นตอนการท างานนี้ได้ 
Combine ไม่รวมขั้นตอนการท างานนี้ได้ 
Rearrange ไม่สามารถจัดล าดับงานใหม่ได้ 
Simplify จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย 

สภาพการปฏบิัติงานใหม่ 
พนักงานปฏบิัติงานส่วนขั้นตอนเปา่ พนกังานใช้จ านวนตกัลูกชิ้นใส่ถุง 5 กก. จ านวน 3 คร้ังถึงครบ 
5 กก. 

 
รูปที่ 3 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตกัลูกช้ินของขั้นตอนการเป่าลูกช้ิน 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการจัดท าเวลามาตรฐานในการผลิตลูกช้ินหมู โดยมีเวลามาตรฐานการผลิตลูกช้ินหมูเป็นเวลา 
6,415.1 วินาที ต่อ 35 กิโลกรัม จากน้ันได้ท าการปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพโดยการเพิ่มอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
ท างานให้ง่ายขึ้น และท าการวิเคราะห์ปัญหาแต่ละงานย่อย โดยท าการก าจัดงานท่ีไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพให้ลดลง 
รวมงานเข้าด้วยกัน หรือจัดวิธีการท างานใหม่ เพื่อให้เวลาการท างานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเวลามาตรฐาน
การผลิตลูกช้ินหมู หลังการปรับปรุงคือ 5,208.8 วินาที โดยเวลาที่ลดลง 1,206.3 วินาที คิดเป็น 18.8% ส่งผลให้
ก าลังการผลิตลูกช้ินหมูเพิ่มขึ้น 11 กก. ดังตารางที ่15 โดยหลังการปรับปรุงจ านวนวันที่ส่งลูกช้ินไม่ทันลดเหลือ 18 
วันจากเดิม 20 วัน ลดลง 2 วัน ท าให้ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 7% 

ตารางที่ 15 เวลาการผลิตลูกช้ินของลูกช้ินหมู และผลผลิตต่อวัน (ก่อนและหลังการปรับปรุง) 
เวลาการผลิตลูกชิ้นต่อ 35 กก. (วินาที) เวลาลดลง 

(%) 
ผลผลิตลูกชิ้นต่อวัน (กโิลกรัม) ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

(%) ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
6,415.1 5,208.8 18.80 182 193 6.04 

 
5. ข้อเสนอแนะ 
 หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตพบว่าลดจ านวนวันการส่งมอบที่ล่าช้าได้เพียง 2 วัน ผู้วิจัยจึงได้มีความ
สนใจที่จะลดเวลาในการผลิต โดยลดเวลาการรอคอยของระยะเวลารอลกูช้ินสุก (กระบวนการต้ม) และระยะเวลารอ
ลูกช้ินเย็นตัว (กระบวนการเป่า) เนื่องจากมีระยะเวลารอคอยที่สูง โดยประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง 
(Design of Experiment: DOE) เพื่อก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 231



 
 

 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1]  วันชัย ริจิรวนิช. การศึกษาการท างาน หลักการและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย; 2555. 
[2]  รัชต์วรรณ์ กาญจนปัญญาคม. การศึกษางานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์ท้อป จ ากัด; 2550. 
[3]   เอกชัย คุปตาวาทิน และอภิชาติ คงวิริยะกุล. การปรับปรุงกระบวนการผลิตโต๊ะล้างภาชนะโดยการจัดท า

เวลามาตรฐาน : กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สแตนเลส. วารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร 2557; 
8(2) : 81-91. 

[4]   คมกริช เมืองมูล, นัดฐ์พร กาแตและมนินทรา ใจค าปัน. การศึกษาเวลามาตรฐานในการผลิตกล่องลูกฟูก : 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองชนะแพ็คก้ิง. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 2559; 6(1) : 107-121. 

[5]   อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล, นรินทร์ เตชะสวัสดิ์วิทย์ และ อิทธิพล เนคมานุรักษ์. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ฝาครอบโหลดเบรกสวิทช์ในโรงงานผลิตหม้อแปลงโดยการจัดท าเวลามาตรฐาน . วารสารพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 2551, 18(1) : 41-46. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี232



 
 

 
 

การพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
A Development of Parking Reservation Model on 

Android Operating System 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถ ขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ส่วนท่ี 1 คือ แอปพลิเคชัน เป็นส่วนส าหรับผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการจะ
แบ่งเป็น 2 สิทธ์ิการใช้งาน ได้แก่ ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้ใช้บริการวีไอพี โดยผู้ใช้บริการสามารถดูสถานะลานจอดรถ
และจองที่จอดรถผ่านแอปพลิเคชัน ส่วนที่ 2 คือ เว็บไซต์ เป็นส่วนส าหรับผู้ดู แลระบบ มีหน้าที่ท าการยืนยันการ
สมัครสมาชิก เติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ เพิ่มผู้ใช้งาน ดูสถานะลานจอดรถและดูรายงานประวัติการใช้บริการ ส่วนที ่3 คือ 
แบบจ าลองลานจอดรถ ใช้ราสเบอร์รี่พายในการจัดการการแสดงสีไดโอดเปล่งแสงของช่องที่จอดรถ  

จากการวิจัย แบ่งการทดลองเป็น 4 สิทธิ์การใช้งาน คือ ผู้ดูแลระบบจ านวน 5 คน มีความพึงพอใจใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.00 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจ านวน 10 คน มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 81.80 ผู้ใช้บริการวีไอพีจ านวน 15 คน มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.00 ผู้ใช้บริการทั่วไปจ านวน 
15 คน มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.60 

 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน, ลานจอดรถ, แอนดรอยด์, ราสเบอร์รี่พาย 
 
Abstract 
 The aims of this research were 1) to study and development of parking reservation model 
on android operating system. 2) to find efficiency of parking reservation model. The scope of the 
research was divided into 3 parts. Part 1 is an application for users and security guard. The users is 
divided into 2 licenses, i.e., general users and VIP users. Users can review parking lot status and 
book parking via the application. Part 2 is a web site for administrators. This part covers register 
confirmation, toping up users account, adding user, and viewing parking status and service history 
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report. Part 3 is the parking lot model which is a color light-emitting diode display of parking spaces 
managed by Raspberry Pi. 
 The research was done with 4 types of users. 5 administrators were highly evaluated by 
82.00%. 10 security guards were highly evaluated by 81.80%. 15 VIP users were highly evaluated 
by 83.00%. 15 general users were highly evaluated by 82.60%. 
 
Keywords : Application, Parking Lot, Android, Raspberry Pi 
 
1. บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบันมีประชากรมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละท้องถิ่น จึงมีผลกระทบหลายประการเช่น การขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดสภาพชุมชนแออัด การเจริญเติบโตของที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและการเพิ่มจ านวน
ของยานพาหนะในการขับขี่ เป็นต้น เมื่อความเจริญเติบโตของเมืองมากขึ้น จ านวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้น มีความ
ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางก็เพิ่มขึ้นตามล าดับ เมื่อประชากรใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นจ านวนมากขึ้นก็ท า
ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงท าให้ปริมาณรถที่เข้ามาจอด ณ ลานจอดรถมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเกิด
ปัญหาในการหาที่จอดรถ ในขณะที่จ านวนช่องจอดรถน้ันมีจ านวนเท่าเดิม ในบางวันจ านวนรถที่เข้ามาใช้บริการนั้น
มีปริมาณมากจนท าให้ลูกค้าต้องใช้เวลาขับวนในลานจอดรถหลาย ๆ รอบ จนกว่าจะได้ช่องจอดรถ ซึ่งท าให้ลูกค้า
เสียทั้งเวลา เสียพลังงานเพิ่มขึ้น  
 การใช้บริการลานจอดรถในปัจจุบัน บางสถานท่ีอาจมีข้อผิดพลาด ไม่มีความชัดเจนด้านการคิดค านวณจ านวน
เงินค่าจอดรถที่ชัดเจน ระบบไม่ทันสมัย ซึ่งท าให้เป็นข้อเสียเปรียบส าหรับลูกค้า ท าให้เสียเงินมากข้ึนโดยไม่จ าเป็น 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อจัดการระบบจองที่จอดรถ ซึ่ง
ช่วยให้ทราบถึงบริเวณต าแหน่งที่ช่องจอดรถว่าง และเป็นข้อมูลเพื่อท าการจองที่จอดรถและลดระยะเวลาในการขับ
รถหาที่จอดรถ โดยมีรายงานสถิติการเข้าใช้บริการและรายได้จากค่าจอดรถ [1] 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

ทางคณะผู้วิจัยท าได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การ
สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ราสเบอร์รี่ พาย และการส่งข้อมูลระหว่างราสเบอร์รี่ พาย กับไดโอดเปล่งแสง เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาท าให้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้สามารถท างานได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1  การออกแบบหลักการท างานของบล็อกไดอะแกรม 
 การออกแบบบล็อกไดอะแกรมแสดงการท างานของระบบการพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีรายละเอียด ดังภาพที่ 1 
 

               
           

        
             

                                   
           

         
 

ภาพที่ 1 : บล็อกไดอะแกรมการท างานโดยรวมของการพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถ 
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 จากภาพที่ 1 เป็นบล็อกไดอะแกรมการท างานโดยรวมของการพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การท างานของบล็อกไดอะแกรมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นกระบวนการในส่วนรับข้อมูล โดยการเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และจองที่จอดรถโดยใช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชัน และการเพิ่มข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ เช่น เพิ่มผู้ใช้ เติมเงิน และยืนยันการสมัครสมาชิก โดยจะใช้
งานผ่านเว็บไซต์ 

 ส่วนที่ 2 เป็นกระบวนการในส่วนประมวลผล โดยใช้ราสเบอร์รี่ พาย เป็นเซิร์ฟเวอร์โดยมี  เอพีไอ 
(Application Programming Interface: API) เป็นตัวกลางเพื่อส่งหรือรับข้อมูลจากฐานข้อมูลไปที่แอปพลิเคชัน 
เว็บไซต์และไดโอดเปล่งแสง 

 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนการแสดงผล โดยแอปพลิเคชันท าหน้าที่แสดงข้อมูลผู้ใช้ สถานะว่างของ ประวัติการใช้
งานของผู้ใช้ ส่วนเว็บไซต์ท าหน้าท่ีแสดงข้อมูลผู้ใช้ รายงานประวัติการใช้งาน รายละเอียดการใช้งาน และ
ไดโอดเปล่งแสงท าหน้าท่ีในการแสดงสถานะของช่องจอดรถ 

2.2  การออกแบบวงจรส าหรับลานจอดรถของการพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถ 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ ซึ่งมีส่วนประกอบของวงจรของระบบ คือ ราสเบอร์รี่ พายและ

ไดโอดเปล่งแสง ดังภาพที่ 2 
  

 
 

ภาพที่ 2 : วงจรการท างานของระบบในส่วนของลานจอดรถ 
 

 จากภาพที่ 2 เป็นวงจรการท างานของระบบในส่วนของลานจอดรถ โดยใช้ราสเบอร์รี่ พาย 3 ในการ
ประมวลผล โดยราสเบอร์รี่  พาย จะรับข้อมูลมาจากฐานข้อมูล หลังจากนั้นก็น ามาประมวลเพื่อที่จะสั่งให้
ไดโอดเปล่งแสงสว่าง เช่น ช่องจอดที่ 1 มีสถานะว่าง จะท าให้ไดโอดเปล่งแสงสีเขียวท างาน ถ้าช่องจอดที่ 1 ไม่ว่าง
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ จะท าให้ไดโอดเปล่งแสงสีแดงท างาน 

2.3  แผนผังบริบทข้อมูล 
 แผนผังบริบทข้อมูล (Context Diagram) ของระบบแสดงถึงแผนภาพระดับสูงสุด แผนผังบริบทข้อมูล 

ของการพัฒนาแอปพลิเคชันจองท่ีจอดรถ ประกอบด้วย 4 สิทธิ์การเข้าใช้งาน คือ สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ สิทธิ์เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย สิทธิ์ผู้ใช้บริการวีไอพี และสิทธ์ิผู้ใช้บริการทั่วไป แสดงดังภาพ 3 
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ภาพที่ 3 : แผนผังภาพรวมของระบบ 
 

 จากภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการท างานทั้งหมดของการพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถ มีผู้ใช้งานระบบ
ทั้งหมด 4 สิทธิ์ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ใช้บริการวีไอพี และผู้ใช้บริการทั่วไป 
การใช้งานสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ท าการยืนยันการสมัครสมาชิก เติมเงินเข้า
บัญชีผู้ใช้ เพิ่มผู้ใช้งาน ดูสถานะลานจอดรถ ข้อมูลผู้ใช้ ประวัติการใช้บริการ และประวัติการเติมเงิน สิทธิ์เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ท าการยืนยันการจองและออกจากลานจอดรถ สิทธิ์
ผู้ใช้บริการวีไอพีและสิทธิ์ผู้ใช้บริการทั่วไป กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ท าการจองที่จอดรถ และดู
ประวัติการใช้บริการ สิทธ์ิผู้ใช้งานท่ัวไป กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก 

2.4  การออกแบบแบบจ าลองลานจอดรถ 
 ในการพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ คณะผู้วิจัยท าได้ออกแบบแบบจ าลองลานจอดรถดังนี้ 
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ภาพที่ 4 : การออกแบบแบบจ าลองลานจอดรถ 
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 จากภาพที่ 4 เป็นขั้นตอนการการออกแบบแบบจ าลองลานจอดรถ ประกอบด้วย ราสเบอร์รี่ พายแผ่นปริ๊น 
พีซีบี และไดโอดเปล่งแสง 
 
3.  การทดลองการวิจัย 
 ในการทดลองการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการใช้งานระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
 3.1  การทดลองการท างานส่วนของแอปพลิเคชัน 
  ในการทดลองการท างานในส่วนแอปพลิเคชัน ได้ทดสอบการท างานในส่วนของสิทธิ์ของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้ใช้บริการ VIP โดยสามารถจองเข้าใช้บริการ ยืนยันการจอง ยกเลิกการจอง
เมื่อไม่ท าการยืนยันในระยะเวลาที่ก าหนดระบบจะท าการยกเลิกอัตโนมัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด และคิด
ค่าบริการได้ ดังภาพท่ี 5 
 

 

 
 

ภาพที่ 5 : การทดลองการท างานส่วนของแอปพลิเคชัน 
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3.2  การทดลองการท างานส่วนของเว็บไซต ์
 ในการทดลองการท างานในส่วนเว็บไซต์ ได้ทดสอบการท างานในส่วนของสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ  โดย

สามารถจัดการข้อมูลสมาชิก เติมเงินค่าบริการ และดูประวัติการเข้าใช้บริการจองที่จอดรถได้ ดังภาพท่ี 6 
 

 

 
 

ภาพที่ 6 : การทดลองการท างานส่วนของเว็บไซต ์
 

3.3  การทดลองการท างานส่วนของแบบจ าลองลานจอดรถ 
 ในการทดลองการท างานในส่วนแบบจ าลองลานจอดรถ ได้ทดสอบการท างานในส่วนของผู้ใช้บริการท า

การจอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานการณ์ท างานของไดโอดเปล่งแสง  โดยให้สีเขียว คือ สถานะ
ว่าง และสีแดง คือ สถานะไม่ว่างหรืออยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังภาพท่ี 7  

 

 
 

ภาพที่ 7 : การทดลองการท างานส่วนของแบบจ าลองลานจอดรถ 
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4.  การอภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลของการพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีการด าเนินการ
ดังนี ้
  4.1  การประเมินประสิทธิภาพ 
   การประเมินประสิทธิภาพของพัฒนาแบบจ าลองจองที่จอดรถบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้
สร้างแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งก าหนดค่าคะแนน 5 
ระดับดังนี ้            
 5 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก  
 4 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี     
 3 หมายถึง ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง     
 2 หมายถึง ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย     
 1 หมายถึง ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยมาก        
  น าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ แปล
ผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ [2]     
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิภาพดีมาก     
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพดี     
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง     
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อย       
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อยมาก    
 4.2  สรุปผล 
  การพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ ได้มีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 45 คน แบ่งออกเป็น 4 สิทธิ์คือ 
สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สิทธิ์ของผู้ใช้บริการวีไอพี และสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ
ทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปผลการทดลอง ดังต่อไปนี้ 
  จากการประเมินโดยกลุ่มผู้ดูแลระบบ จ านวน 5 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของกลุ่มผู้ดูแลระบบ  มี
ความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18, S.D. = 0.64) คิดเป็นร้อยละ 83.50 
  จากการประเมินโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 10 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของ
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.03, S.D = 0.71) คิดเป็นร้อยละ 80.50 
  จากการประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้บริการวีไอพี จ านวน 15 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของกลุ่มผู้ใช้บริการวี
ไอพีมีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.15, S.D. = 0.66) คิดเป็นร้อยละ 83.07 
  จากการประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป จ านวน 15 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของกลุ่มผู้ใช้บริการ
ทั่วไปมีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13, S.D. = 0.67) คิดเป็นร้อยละ 82.67 
  จากผลการทดลองใช้งานระบบของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน พบว่าทั้ง 4 กลุ่ม มีความพึงพอใจ ในการ
ใช้งานระบบของภาพรวมในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.12, S.D. = 0.67) คิดเป็นร้อยละ 82.48 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การ
พัฒนาแอปพลิเคชันจองที่จอดรถมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
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4.3  อภิปรายผล 

จากการส ารวจความพึงพอใจทางคณะผู้วิจัยได้ทดลองการพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ ดังนี ้
ในด้านผู้ดูแลระบบ จากผลการทดลองผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ในการใช้งานเว็บไซต์ เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้วิจัยท าคิดว่าผลการทดลองเป็นเช่นนี้ เพราะอ านวย
ความสะดวกในการจัดการข้อมูล ท้ังในด้านเพิ่มและแก้ไขข้อมูล ในการแสดงรายงายการใช้บริการ และเข้าใจง่ายใน
ด้านการใช้งาน 

ในด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากผลการทดลองผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่ง
คณะผู้วิจัยท าคิดว่าผลการทดลองเป็นเช่นน้ี เพราะอ านวยความสะดวกในการใช้งาน และเข้าใจง่ายในการใช้งาน 

ในด้านผู้ใช้บริการวีไอพี จากผลการทดลองผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการวีไอพี มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันจองท่ีจอดรถ เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้วิจัยคิดว่าผลการทดลอง
เป็นเช่นน้ี เพราะง่ายต่อการใช้งาน และสามารถอ านวยความสะดวกในด้านการใช้บริการลานจอดรถ 

ในด้านผู้ใช้บริการทั่วไป จากผลการทดลองผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันจองท่ีจอดรถ เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้วิจัยคิดว่าผลการทดลอง
เป็นเช่นน้ี เพราะง่ายต่อการใช้งาน และสามารถอ านวยความสะดวกในด้านการใช้บริการลานจอดรถ 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการปัญหาขยะเต็มถัง มี
กระบวนการแจ้งเตือนหน่วยงาน โดยระบบจะท าการวัดปริมาณขยะจากเซ็นเซอร์วัดระยะทาง พร้อมทั้งระบุต าแหน่งของถัง
ขยะจากโมดูลจีพีเอส และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลและแสดงผลผ่าน
หน้าเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้หน่วยงานได้ท าการวางแผนการจัดการการเก็บขยะ จากการทดสอบประสิทธิภาพ 
พบว่า การทดลองความแม่นย าและประสิทธิภาพการท างานของเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะ ความถูกต้องของการท างานของ
เซ็นเซอร์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 การทดลองการท างานของระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพ้ืนที่โล่ง
แจ้ง ท างานได้ดีที่สุดที่ระยะ 1 ถึง 10 เมตร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 และการทดลองการท างานของระบบการจัดเก็บ
ขยะแบบไร้สายในพ้ืนท่ีมีสิ่งกีดขวาง ท างานได้ดีที่สุดที่ระยะ 1 ถึง 5 เมตร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 
ค าส าคัญ : การแจ้งเตือนการจดัเกบ็ขยะ  เซ็นเซอร์วัดระยะทาง  เว็บแอปพลิเคชัน 
 
Abstract  

A development of trash tracking system by the web application is the system that is used to 
manage the full garbage problem. The system has a process to notify the amount of waste to the agency 
from distance sensor and specify the location of the trash from GPS module. Then, a computer network 
sends data to store in the database and displayed through the website to support the decision of the 
agency to manage and find the best route. The results showed that, the operation accuracy of the sensor 
has an average of 100 percent. In addition, the wireless garbage collection notification system in open area 
work best at a distance of 1 to 10 meters with an average of 100 percent and the wireless garbage collection 
notification system in the obstructed area work best at a distance of 1 to 5  meters with an average of 100 
percent. 
Keywords : Trash Tracking, Distance Sensor, Web Application 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการปัญหาขยะเต็มถัง มี
กระบวนการแจ้งเตือนหน่วยงาน โดยระบบจะท าการวัดปริมาณขยะจากเซ็นเซอร์วัดระยะทาง พร้อมทั้งระบุต าแหน่งของถัง
ขยะจากโมดูลจีพีเอส และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลและแสดงผลผ่าน
หน้าเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้หน่วยงานได้ท าการวางแผนการจัดการการเก็บขยะ จากการทดสอบประสิทธิภาพ 
พบว่า การทดลองความแม่นย าและประสิทธิภาพการท างานของเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะ ความถูกต้องของการท างานของ
เซ็นเซอร์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 การทดลองการท างานของระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพ้ืนที่โล่ง
แจ้ง ท างานได้ดีที่สุดที่ระยะ 1 ถึง 10 เมตร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 และการทดลองการท างานของระบบการจัดเก็บ
ขยะแบบไร้สายในพ้ืนท่ีมีสิ่งกีดขวาง ท างานได้ดีที่สุดที่ระยะ 1 ถึง 5 เมตร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 
ค าส าคัญ : การแจ้งเตือนการจดัเกบ็ขยะ  เซ็นเซอร์วัดระยะทาง  เว็บแอปพลิเคชัน 
 
Abstract  

A development of trash tracking system by the web application is the system that is used to 
manage the full garbage problem. The system has a process to notify the amount of waste to the agency 
from distance sensor and specify the location of the trash from GPS module. Then, a computer network 
sends data to store in the database and displayed through the website to support the decision of the 
agency to manage and find the best route. The results showed that, the operation accuracy of the sensor 
has an average of 100 percent. In addition, the wireless garbage collection notification system in open area 
work best at a distance of 1 to 10 meters with an average of 100 percent and the wireless garbage collection 
notification system in the obstructed area work best at a distance of 1 to 5  meters with an average of 100 
percent. 
Keywords : Trash Tracking, Distance Sensor, Web Application 
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1. บทน า 

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละวันมีปริมาณ 
ขยะจ านวนมากที่ล้นออกมาท าให้ผู้รับผิดชอบท างานได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดกลิ่นอันพึงไม่ประสงค์ จากปัญหาดังกล่าว 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรและนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงท าให้
ผู้เขียนมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพือ่รองรับปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน 

ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึงได้มีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะใช้โหนดเอ็มซียู และ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณขยะ เพื่อให้รู้ปริมาณขยะ และต าแหน่งของถังขยะ โดยใช้จีพีเอสระบุพิกัด พร้อมทั้งระบบจะ
ท าการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลและแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์ 
[1] เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานได้ท าการวางแผนการจัดการการเก็บขยะ ซึ่งท าให้หน่วยงาน
มีความสะอาดเป็นระเบยีบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 

2. วิธกีารวิจัย (Methodology)   
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 

2.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์ และ 2.2 ส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน ได้ดังนี้ 
2.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์  
 ในการท างานของระบบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน  เซ็นเซอร์จะท า

การตรวจวัดค่าระดับปริมาณขยะ และพิกัดของถังขยะ โดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 
 2.1.1 การออกแบบบล็อกไดอะแกรมและหลักการท างาน 
 การแสดงการท างานของบล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะ

ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ในการเข้าใช้งานอุปกรณ์มีรายละเอียด ดังรูปที่ 1 
 

แบบจ าลองการแจ้งเตือน
การจัดเก็บขยะ (ตัวท่ี 1)

แบบจ าลองการแจ้งเตือน
การจัดเก็บขยะ (ตัวท่ี 2)

แบบจ าลองการแจ้งเตือน
การจัดเก็บขยะ (ตัวท่ี n)

คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโ น
เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ไร้สาย

เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

 
 

รูปที่ 1  บล็อกไดอะแกรมระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะบนเครอืข่ายคอมพิวเตอรไ์รส้าย 
 

 จากรูปที่ 1 แสดงการท างานของระบบ โดยที่อุปกรณ์ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดระยะท างานตัวที่ 1 ถึง ตัวที ่n 
และเครื่องแม่ข่ายระบบข้อมูลบนบอร์ดโหนดเอ็มซียู ท างานร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายดังรูปที่ 2 
 

         รับข้อมูล           ประมวลผล  

บอร์ดโหนดเอ็มซียู
โมดูลจีพีเอส

เซ็นเซอร์วัดระยะ
 

 
รูปที ่2  บล็อกไดอะแกรมการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจดัเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน 
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จากรูปท่ี 2 เป็นการแสดงถึงบล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบ โดยมีโมดูลจีพีเอสและเซ็นเซอร ์
วัดระยะท าหน้าที่ส่งข้อมูลไปที่บอร์ดโหนดเอ็มซียูเพื่อท าการประมวลผล ซึ่งสามารถน ามาออกแบบวงจรและการท างาน
ของวงจร ดังรูปที่ 3 
 2.1.2 การออกแบบวงจรและการท างานของวงจร มีการออกแบบการท างานดังน้ี 
 

         
                 

            

             
ESP8266

D2D1 3V
3

GN
D

3V
3

GN
D

GND

VCC

RX
TX

D7D6

                   

 
 

รูปที่ 3  การออกแบบวงจรการท างานของระบบ 
 
 จากรูปที่ 3 เป็นการออกแบบวงจรของอุปกรณ์ภายในของระบบ โดยมีรายละเอียดการท างานดังน้ี 
 2.1.2.1 โมดูลจีพีเอส ท าหน้าที่ รับสัญญาณจากดาวเทียม ซึ่งสัญญาณดาวเทียมจะประกอบไปด้วย
ข้อมูลที่ระบุต าแหน่ง และเวลาขณะส่งสัญญาณ และที่ตัวเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสจะต้องประมวลผลความแตกต่าง
ของเวลาในการรับสัญญาณเปรียบเทียบกับเวลาจริง 
 2.1.2.2 เลเซอร์เซ็นเซอร์วัดระยะทาง ท าหน้าท่ี เป็นตัวตรวจจับปริมาณขยะ 
 2.1.2.3 บอร์ดโหนดเอ็มซียู ท าหน้าที่ สามารถเช่ือมต่อกับ WiFi ได้ [2] รับข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
จากเลเซอร์เซน็เซอร์ในการค านวณหาค่าปริมาณของขยะ และส่งค่าที่ได้แสดงผลผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ 
 2.1.2.4 หน้าจอแสดงผล ท าหน้าท่ี แสดงผลข้อมูลปริมาณขยะ และพิกัดถังขยะ 
 การออกแบบวงจรการท างานของระบบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
จะแสดงค่าสถานะไ ในการแจ้งเตือนปริมาณขยะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี ้
  1.  เมื่อระดับปริมาณขยะ 0 ถึง 26 เซนติเมตร ปริมาณขยะได้แจ้งเตือนสถานะปริมาณขยะว่าง
หรือน้อย โดยไ สถานะแจ้งเตือนเป็นสีเขียว 
  2.  เมื่อระดับปริมาณขยะ 27 ถึง 54 เซนติเมตร ปริมาณขยะได้แจ้งเตือนสถานะปริมาณขยะ
ปานกลาง โดยไ สถานะแจ้งเตือนเป็นสีเหลือง 
  3.  เมื่อระดับปริมาณขยะ 55 ถึง 81 เซนติเมตร ปริมาณขยะได้แจ้งเตือนสถานะปริมาณขยะเต็ม 
โดยไ สถานะแจ้งเตือนเป็นสีแดง 
 จากการออกแบบในหัวข้อท่ีกล่าวมาในข้างต้นท าให้ได้ส่วนประกอบของถังขยะ ดังรูปที่ 4  
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ก)  ด้านข้างถังขยะ  ข)   ด้านหน้าถังขยะ 
 

รูปที่ 4 ส่วนประกอบของถังขยะ 
 

 2.2 ส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน 
 ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานในการตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะ โดยมีข้อมูล
แสดงบนหน้าเว็บ คือ ข้อมูลปริมาณขยะ และพิกัดของถังขยะ ดังรูปที่ 5  
 

 
 

รูปที่ 5 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน 
 

 จากขั้นตอนการด าเนินงานท่ีกล่าวมาในข้างต้นท าให้สามารถได้ระบบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการ
จัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6  การท างานของระบบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน 
 
 จากรูปที่ 6 ระบบจะท าการตรวจวัดปริมาณขยะในถังขยะ และพิกัดของถังขยะ แล้วท าการส่งข้อมูลจาก
บอร์ดโหนดเอ็มซียูไปยังเครื่องแม่ข่าย เพื่อท าการจัดเก็บในฐานข้อมูล พร้อมทั้งน าข้อมูลมาแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
แบบ Real-time  
3. ผลการวิจัย (Results)  

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน มีผลการทดลองประสิทธิภาพ 2 ส่วน คือ 1.การ
ทดลองประสิทธิภาพการท างานของเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะ และ 2. การทดลองการท างานของระบบการพัฒนาระบบแจ้ง
เตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบไร้สายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยมีผลการทดลองดังนี ้

3.1 การทดลองประสิทธิภาพการท างานของเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะ 
 การทดสอบในส่วนนี้เพื่อทดลองประสิทธิภาพในการตรวจสอบความแม่นย าของตัวเซ็นเซอร์ ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที ่1  การทดลองความแม่นย าและประสิทธิภาพการท างานของเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะ 
 

ครั้งท่ี 

ผลการทดลองประสิทธิภาพการท างาน 
ของเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะ 

 
ความถูกต้อง 
ของการท างาน 

 
ระดับปรมิาณขยะ (เซ็นเซอร์) แจ้งสถานะไ  

1 7 เขียว ถูกต้อง 
2 7 เขียว ถูกต้อง 
3 17 เขียว ถูกต้อง 
4 23 เขียว ถูกต้อง 
5 30 เหลือง ถูกต้อง 
6 39 เหลือง ถูกต้อง 
7 49 เหลือง ถูกต้อง 
8 61 แดง ถูกต้อง 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 
 

ครั้งท่ี 

ผลการทดลองประสิทธิภาพการท างาน 
ของเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะ 

 
ความถูกต้อง 
ของการท างาน 

 
ระดับปรมิาณขยะ (เซ็นเซอร์) แจ้งสถานะไ  

9 75 แดง ถูกต้อง 
10 81 แดง ถูกต้อง 

ความถูกต้องของการทดลองรวม (ร้อยละ) 100 
 
จากตารางที่ 1 เป็นตารางผลการทดลองความแม่นย าและประสิทธิภาพ ในการท างานของเซ็นเซอร์วัดปริมาณ

ขยะจ านวน 10 ครั้ง การท างานระยะในการทดสอบ เริ่มตั้งแต่ 0 ถึง 81 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า มีค่า
ความถูกต้องของการท างานร้อยละ 100  

3.2 การทดลองการท างานของระบบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบ 
ไร้สายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
 การทดลองในส่วนนี้ดังรูปที่ 7 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการรับและส่งสัญญาณระหว่างการส่งสัญญาณ 
WiFi จากต้นทางด้วยมาตรฐาน 802.11g ที่ความถี่ 2.4 GHz แบนวิดธ์ 54 Mbps ความไวของสัญญาณ (Sensitivity)  
-75.5 dBm ก าลังในการส่งสัญญาณ 19.9 dBm [3] ไปยังปลายทางถังขยะที่ประมวลผลการท างานด้วยโหนดเอ็มซียู 
ESP8266 ด้วยมาตรฐาน 802.11g ที่ความถี่ 2.4 GHz แบนวิดธ์ 54 Mbps ความไวของสัญญาณ -75 dBm ก าลังในการส่ง
สัญญาณ 17 dBm [4] แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดลองการท างานของระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะ
แบบไร้สายในพื้นที่โล่งแจ้ง และการทดลองการท างานของระบบการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพื้นที่มีสิ่งกีดขวาง ดังนี ้

 

สาขาวิชาไ   า
สา
ขา
วิช
าโล
จิส
ติก
ส์

ท่ีจอดรถ

 
 

รูปที่ 7  ผังการทดลองการท างานของระบบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน 
แบบไร้สายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
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 3.2.1 การทดลองการท างานของระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพื้นที่โล่งแจ้ง 
  การทดลองการท างานของระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพื้นที่โล่งแจ้งโดยไม่ม ี

สิ่งกีดขวางในระยะต่าง ๆ ได้ผลการทดลองดังรูปที่ 8  
 

 
 

รูปที่ 8  กรา การท างานของระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพื้นที่โล่งแจ้ง 
โดยไม่มีสิ่งกีดขวางในระยะต่าง ๆ. 

 
จากรูปที่ 8 เป็นกรา การท างานของระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะในพื้นที่โล่งแจ้งแบบไร้สายโดยไม่มี 

สิ่งกีดขวางในระยะต่าง ๆ ได้ท าการทดสอบวัดประสิทธิภาพจ านวน 10 ครั้ง ที่ระยะต่าง ๆ พบว่าที่ระยะ 1-10 เมตร 
สามารถรับสัญญาณได้ดีที่สุดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมา คือ ระยะ 15 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90 ระยะ 20 เมตร มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ระยะ 25 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ระยะ 30 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ระยะ 35 เมตร มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 50 ระยะ 40 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ระยะ 45 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20 และระยะ 50 เมตร มีค่าเฉลีย่
ร้อยละ 0 ไม่สามารถรับสัญญาณได้เลย  

3.2.2 การทดลองการท างานของระบบการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพื้นที่มีสิ่งกีดขวาง 
การทดลองการท างานของระบบการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพ้ืนท่ีมีสิ่งกีดขวางในระยะต่าง ๆ ได้ผล

การทดลองดังรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 9  การทดลองการท างานของระบบการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพื้นที่มีสิ่งกีดขวางในระยะต่าง ๆ 
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จากรูปที่ 9 เป็นกรา การท างานของระบบการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพ้ืนที่มีสิ่งกีดขวางในระยะต่าง ๆ ได้ท าการ
ทดสอบวัดประสิทธิภาพจ านวน 10 ครั้ง ที่ระยะต่าง ๆ พบว่าที่ระยะทาง 1-5 เมตร สามารถรับสัญญาณได้ดีที่สุดมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ระยะ 10 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ระยะ 15 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ระยะ 20 เมตร มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ระยะ 25 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ระยะ 30 เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20 และระยะ 35 -50 
เมตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0 ซึ่งไม่สามารถรับสัญญาณได้เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางในสภาพแวดล้อม เช่น ก าแพง ต้นไม้ เป็นต้น 
จึงท าให้สรุปได้ว่าสามารส่งสญัญาณแบบไร้สายในพื้นที่มีสิ่งกีดขวางได้ที่ระยะทาง 1-30 เมตร 
4. การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์และสรุป (Discussion and Conclusion) 
 บทความการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะด้วยเว็บแอปพลิเคชัน มีค่าความแม่นย าและประสิทธิภาพ
การท างานของเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะ ความถูกต้องของการท างานของเซ็นเซอร์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 การ
ท างานของระบบการแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพื้นที่โล่งแจ้ง ท างานได้ดีที่สุดที่ระยะ 1 ถึง 10 เมตร มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 และการท างานของระบบการจัดเก็บขยะแบบไร้สายในพื้นที่มีสิ่งกีดขวาง ท างานได้ดี
ที่สุดที่ระยะ 1 ถึง 5 เมตร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 100 จากค่าที่ได้สามารถสรุปได้ว่าระบบสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย า สามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจให้
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานได้ท าการวางแผนการจัดการการเก็บขยะ ซึ่งท าให้หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่อาศัยมากยิ่งข้ึน 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ควรพัฒนาเพิ่มเซ็นเซอร์วัดความชื้นและวัดกลิ่น 
 5.2 ควรพัฒนาให้สามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการสรางเครื่องอัดกระปอง เพ่ือหารอบการหมุนที่เหมาะสมสําหรับอัดกระปอง  เพ่ือ

การประเมินความสามารถของเครื่องบีบอัดกระปองเทียบกับแรงงานและพลังงานที่ใชในการอัดกระปอง สําหรับลด

พ้ืนที่ในการจัดเก็บกระปองในธุรกิจขายของเกา เครื่องอัดกระปองทํางานดวยมอเตอรสงกําลังผานชุดสายพานเพ่ือ

ขับกลไกหมุนเพลาขอเหวี่ยงของชุดอัดกระปองเคลื่อนที่ข้ึนลงในรางอัดกระปอง  ผลการทดลองพบวารอบการหมุน

ที่เหมาะสมในการอัดกระปองอยูท่ี 1: 1.6 อัดกระปองไดจํานวน 59 กระปองตอนาที ใชพลังงานในการอัดกระปอง

จํานวน 1.32 kW-hr เมื่อเทียบกับการใชคนงานจะสะดวกและรวดเร็วกวา 23.72 % สรุปไดวาเครื่องอัดกระปอง

สามารถอัดกระปองไดทุกขนาดเปนอยางดี 
คําสําคัญ : กระปอง  ชุดอัดกระปอง  จัดเก็บกระปอง   ธุรกิจของเกา 

 

Abstract 

 This research presents the creation of squeeze the can machine, to evaluation suitable 

rotation ratio of shaft and evaluating the ability of the machine compared to labor and energy 

used in squeeze the can, to reduce the space for canning storage in second-hand goods business. 

Canning press machine operates with a power transmission motor through a belt set to drive the 

crankshaft rotation mechanism of the canning set moving up and down in rail. The results showed 

that the ratio 1: 1.6, squeezing cans about 59 cans per minute can, squeeze the cans very well. It 

is consuming energy for squeezing cans about 1.32 kW-hr, compared to the use of workers, it is 

convenient and faster than 23.72%. The concluded that the press caning machine works very well. 

Keywords: Canned, Canning squeezing, Storage of Canned, Antiques business  
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1. บทนํา 

     ปจจุบันอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกเปนไปอยางอยางรวดเร็ว ควบคูไปกับการบุกรกุทําลาย ทรัพยากรปา
ไมเพ่ือแสวงหาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย  จึงมีการผลิตเพ่ือการอุปโภค บริโภคเพ่ิมมาก ข้ึน เปนเหตุใหเกิดขยะเศษ
สิ่งของเหลือใชมีปริมาณมากขึ้น มนุษยเราผลิตขยะในแตละวันโดยเฉลี่ย 1  กิโลกรัม/วัน  ประชากรโลกกวา 6000 
ลานคน ก็จะผลิตขยะมีปริมาณมากมายมหาศาลสงูถึงวันละ  6000 ลานกิโลกรัม ในเมืองใหญบอยครั้งเราจะเห็น ถุง
ใสเศษอาหาร  เปลือกผลไมตกทิ้งอยูกลาด เกลื่อน กระปอง กระดาษและอ่ืนๆ มีการจัดทิ้งในถังขยะ ซึ่งหนวยงาน
ราชการและเอกชนท่ี รับผิดชอบจึงมีการขนยายไปทิ้งในบอขยะ ซึ่งขยะเหลานี้ไมมีการแยกขยะประเภท ขยะมูล
ฝอย  ขยะ รีไซเคิล และขยะเปนพิษออกจากกันและมีการกองรวมกันเปนกองใหญ ซึ่งเปนปญหาดานมลพิษและ 
ที่ดินทิ้งขยะ    หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดหาแนวทางและกิจกรรมการแกไข เชน การคัดแยก ขยะ ลดปริมาณ
ปริมาณขยะในชุมชน แนะนําสมาชิกในชุมชนจัดการขยะถูกวิธี  ไมเผาขยะใหเกิดเปน มลพิษ [1]   โดยประชาชน
เริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีดี โดยมีการแยกประเภทขยะและนําขยะประเภทกลองกระดาษ   หนังสือพิมพ  
ขวด  กระปองกลับมาใชใหมและมีการเก็บไวขาย[2] โดยขยะจําพวกกระปองท่ีมีจํานวนมาก เนื่องมาจากการผูผลิต
นิยมหันมาใสกระปองเนื่องจากไมสัมผัสกับแสงจึงสามารถรักษารสชาติไดดี ดวยเหตุนี้จึงทําใหกระปองจึงมีความ
นิยมใชในการดําเนินชีวิตนั้นจํานวนมาก การจัดเก็บตองสิ้นเปลืองเน้ือที่หรือการขนยายตองใชเวลามาก หากเรา
สามารถสรางเครื่องอัดกระปองที่ทําใหปริมาตรของกระปองนั้นเล็กลง จะทําใหลดเนื้อที่ในการจัดเก็บและลดเวลาใน
การขนยายหรือยังสะดวกในการใชงานในลําดับถัดไป โดยเฉพาะธุรกิจขายของเกาดังแสดงในรูปที่ 1 ที่ตองมีการ
จัดเก็บกระปองกอนนําไปสูกระบวนการตอไปจะตองลดขนาดกระปองลง เพ่ือประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ โดยสวนมาก
จะใชแรงงานคนงานในการเหยียบเพ่ือใหกระปองแบนลงซึ่งมีขอเสียในการใชเวลานาน ลักษณะของกระปองที่ไม
เปนไปในรูปแบบเดียวกันและจํานวนยอดการการบีดกระปองที่ตองการจํานวนมากเนื่องดวยเปนการพานิช ระดับ
อุตสาหกรรม การใชแรงงานคนเปนการสิ้นเปลืองมาก โครงการวิจัยนี้จึงเล็งเห็นการประดิษฐเครื่องบีบอัดกระปอง
ขึ้น เพ่ือตอบโจทยความตองการในเชิงพานิชที่ตองการลดตนทุนดานแรงงาน 

 

       
 

รูปท่ี 1 ลักษณะการจัดเก็บขยะกระปอง 
 

โดยเครื่องอัดกระปองที่ดําเนินการออกแบบจะสามารถดําเนินงานไดโดยคนเพียงคนเดียวเพ่ือเปนการประหยัด 
ทั้งตนทุนแรงงานและเวลาในการดําเนินงานและชิ้นสวนจะใชวัสดุในทองถ่ินเพ่ือจะงายตอการดําเนินการ 
 
2.วัตถุประสงค  
   2.1 สรางเครื่องอัดกระปองบรรจุภัณฑโดยใชวัสดุในทองถ่ิน  
   2.2 ประเมินหารอบของมูเลยทีเ่หมาะสมในการอัด  
   2.3 ประเมินความสามารถในการทํางานของเครื่องบีบอัดกระปองและพลังงานที่ใช  
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี250



การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งท่ี 5 (NCITE2019) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี

 
 

 
 

3.ขอบขายของงานวิจัย 
    การออกแบบและสรางเครื่องบีบอัดกระปองสามารถบีบอัดกระปองไดหลายขนาดตามที่มีขาดในทองตลาด เชน 
กระปองเครื่องดื่มอัดลม  กระปองกาแฟ   กระปองเบียร เปนตน โดยใชตนกําลังจากชุดมอเตอรและในการเคลื่อนที่
ชุดอัดกระปอง  ซึ่งวัสดุที่จัดทําสามารถหาซื้อไดในทองถิ่นและการออกแบบไดออกแบบโครงสรางในคอมพิวเตอร

ดวยโปรแกรมเขียนแบบสําเร็จรูป 3 มิติ (Solid Works) 
 
4. วธิีการดําเนินการวิจัย 
    การดําเนินการวิจัยไดแบงการดําเนินงานออกเปนสองสวน สวนแรกเปนการสรางและออกแบบ  สวนที่สองเปน
การประเมินประสิทธิ์ภาพของเครื่องบีบอัดกระปอง   
    สวนแรกเปนการออกแบบและการสรางเครื่องบีบอัดกระปองอลูมิเนียมมีการศึกษาขอมูลของ กระปองอลูมิเนียม
ตามทองตลาด เพ่ือท่ีใหเหมาะสมเครื่องอัดกระปองท่ีอัดไดหลายขนาดในเครื่องเดียวโดยการออกแบบและสรางมี
ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
จากรูปท่ี 2 ในขั้นตอนการออกแบบไดศึกษาขอมูลเบ้ืองตนไดแกขนาดกระปองโดยการสํารวจขอมูลของกระปองใส
น้ําดื่มจากรานคาขายสินคาเบ็ดเตล็ด ในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีซึ่งสามารถสํารวจกระปองและแยกประเภท
ของกระปองได 5 แบบคือ 
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แบบที ่1  กระปองมีขนาดเทากับ  68 มิลลิเมตร มีความสูง 106 มิลลเิมตร 

แบบที่ 2  กระปองมีขนาดเทากับ  53 มิลลิเมตร มีความสูง สูง133 มิลลิเมตร 

แบบที่ 3  กระปองมีขนาดเทากับ  60 มิลลิเมตร มีความสูง สูง145 มิลลิเมตร 

แบบที่ 4  กระปองมีขนาดเทากับ  68 มิลลิเมตร มีความสูง สูง169 มิลลิเมตร 

แบบที่ 5  กระปองมีขนาดเทากับ  58 มิลลิเมตร มีความสูง สูง105 มิลลิเมตร 

 
4.1 การออกแบบเครื่อง 
      ในการออกแบบโครงสรางความแข็งแรงเครื่องบีบอัดกระปองไดออกแบบโดยหลักพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโดยทีม
วิจัยไดนําโปรแกรม Solid work มาชวยในการออกแบบและวิเคราะหโครงสรางความแข็งแรง เพ่ือใหไดรูปลักษณะ
ตามความเหมาะสม ตามตองการและยังสามารถปรับปรุงแกไขชิ้นงานกอนลงมือดําเนินการสรางเครื่องบีบอัด
กระปองอลูมิเนียม โดยอุปกรณทั้งหมดติดตั้งบนโครงสราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
     4.1.1 ชุดรางลําเรียงกระปอง 

   ชุดรางลําเรียงโครงสรางทําจากเหล็กฉาก เช่ือมปดหัวทายโดยมีขนาดความกวาง 170 มิลลิเมตร และม ี
สันกลาง 85 มิลลิเมตร รางลําเรียงกระปองยกเอียง 30 องศา กระปองจะกลิ้งไหลตามแรงโนมถวงเขารางอัด
กระปอง ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

รูปที่ 3 รางลําเลียงกระปอง 
 
       4.1.2 ชุดสงกําลัง 
               ชุดสงกําลังประกอบดวยมอเตอรขนาด 1.5hp มีความเร็วรอบ 1,420 rpm  อัตราทดเกียรคงที่ 15:1  
ทําหนาที่ขับชุดอัดกระปองใหเคลื่อนที่ในรางอัดกระปองดวยสายพานและ มูเลยแบบลิ่ม [3] [4] กลไกการอัด
กระปอง เครื่องจักรกลมีการหมุนแบบวงกลมโดยใชเทคนิคจากเพลาขอเหวี่ยงของเครื่องยนต ทําใหชุดอัดกระปอง
เคลื่อนที่ขึ้นลงดังแสดงในรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 

รูปที่ 4 ชุดตนกําลังและกลไกการบีบอัดกระปอง 
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การออกแบบโครงสรางความแข็งแรงใชหลักการออกแบบทางวศิวกรรม โดยใชสมการในการออกแบบคือ 
 
ความเคน 

𝜎𝜎 = �
�

                              (1) 

 
P คือ แรงกระทํา 
A คือ พื้นที่รับแรง 

𝜎𝜎 คือ ความเคน 
    

ความเครยีด () 
 

                                                ε = ��
�

                (2) 

L คือ ความยาวท่ีเปลี่ยนไป 

   L คือ ความเดิม [5] 

 
สมการหาความสัมพันธระหวางแรงบิดและความเคนเฉือนของเพลาขับดังนี้ 

 𝑇𝑇
𝐽𝐽

=
𝜏𝜏
𝑟𝑟

=
𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐿𝐿

 

เมื่อ    

         𝐽𝐽 = �
��

�
 

 

      τ = ��
�

= ���
���     (3) 

 
สมการหาความสัมพัทธระหวางแรงบิดเพลาตนดําลัง  
 

    𝑃𝑃 = ����
��

= 𝑇𝑇𝑇𝑇      (4) 

  

𝑇𝑇  คือ ความเร็วเชิงมุม (rad /s) [6]  
 

ความสามารถในการทํางานจริงของเครื่องอัดกระปอง =  
จํานวนที่ไดจากการทดสอบ

เวลาที่ใชทั้งหมด
      (5) 

  

  อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟาของเครื่องอัดกระปอง  = 
จํานวนที่ไดจากการทดสอบ

พลังงานที่ใชทั้งหมด
           (6) 
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4.1.3 เคร่ืองบีบอัดกระปอง 
 
 

 
 

รูปที่ 5 เครื่องบีบอัดกระปอง 
 

จากรูปที่ 5 มอเตอรจะทําการสงกําลังทําใหกับชุด (9) ขอเหวี่ยงชุดอัดเกิดการเคลื่อนท่ีจากดานลางดันกระปองที่อยู
ในรางลําเลียงอัดกับแผนกั้นดานบนท่ีมีการทําเปนเหล็กแผน เมื่อชุดอัดเคลื่อนที่ออกกระปองท่ีถูกอัดจะลวงลงสู
ดานลาง 
 
วิธีการทดสอบหารอบท่ีเหมาะสมในการอัดกระปอง 

1.การทดลองจะติดตั้งมอเตอรขนาด 2hp มีความเร็วรอบ1420 rpm  อัตราทดเกียรคงที่ 15:1 พรอมติดตั้งชุด    
   อุปกรณและกลไกสงกําลังใหเรยีบรอย  
2. ติดตั้งพูเลยตามขนาด โดย มูเลขับมีขนาด 2, 2.5, 3 นิ้ว และ มูเลตามขนาด 6, 4, 4  ตามลําดับ 
3.เปดสวทิชเดินเครื่องอัดกระปอง  
4.บันทึกคารอบ เวลาการอัดกระปองและวิเคราะหผล 

 
วิธีการทดสอบหาประสิทธิ์ภาพของเครื่องอัดกระปองเทียบกับแรงงาน 

1.เปดสวทิชท่ีเครื่องใหทํางาน 
2.ปอนกระปองเขารางอัดกระปอง 
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3.จับเวลาและวัดขนาดกระปองทีถู่กอัด 
4.เปรียบการอัดกระปองกับแรงงานคนงาน 

 
สวนการทดลองการอัดกระปองกับคนงานใหปฎิบัติงานโดยใชทาเหยียบและทําการจับเวลา 5 นาทีและนําขอมลูท่ีได
ไปวิเคราะหผล 
 
5. ผลการวิจัย (Results)   

   5.1 ประเมินรอบที่เหมาะสมของมูเลยขับและตามในชุดขับสําหรับการอัดกระปองโดยใชมูเลยขับขนาด 2, 2.5 , 3 
นิ้ว และ มูเลยตามขนาด 6, 4, 4 นิ้วตามลําดับ ในการติดตั้งเขากับชุดสงกําลังของมอเตอรโดยมอเตอรมีขนาด  1.5 
hp มีความเร็วรอบ 1,420 rpm  อัตราทดเกียรคงท่ี 15:1 ซึ่งแสดงผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 6 
 
 

 
 

รูปที่ 6 อัตราสวนของมูเลยกับการอัดกระปอง 

 
           จากรูปที่ 6 แสดงผลการทดลองอัตราสวนของมูเลยกับการอัดกระปอง จากการทดลองพบวาความเร็ว 1:3  
ชุดอัดกระปองเคลื่อนตัวอยางชาทําใหกระปองลงมาในชุดอัดในลักษณะตั้งทําใหไมสามารถอัดไดอยางตอเนื่อง     
อัตราทด 1: 1.6   ชุดอัดกระปองเคลื่อนตัวอัดกระปองอยางตอเนื่องสามารถทําการอัดกระปองไดอยาง สม่ําเสมอซึ่ง
เหมาะสมสําหรับการใชงาน และอัตราทด 1:1.33 ชุดอัดกระปองเคลื่อนตัวลงอัดดวยความเร็วทําใหกระปอง 
กระเด็นออกจากชุดอัด  

 
     5.2 ประเมินความสามารถในการทํางานของเคร่ืองบีบอดักระปองเมื่อเทียบกับคนงาน 

     การหาประสิทธิ์ภาพเปรียบเทียบระหวางคนงานใชเทาเหยยีบกับเครื่องอัดกระปองอลูมิเนียม จากการ 
ใชเทาเหยียบจะไดกระปองที่ไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันและจากทํางานที่เหยียบซ้ําหลายๆ ครั้งจะกอใหเกิด 
ความเมื่อยลาและไมสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง  ผลที่ไดจากการใชเทาเหยีบได 45 กระปองตอนาทีตอคน 
สําหรับเครื่องอัดกระปองเมื่อนํามาใชงานอัดกระปองจะไดกระปองที่มีขนาดรูปทรงเปนไปตามขนาดเดยีวกัน จํานวน
การอัดกระปองของเครื่อง  59 กระปองตอนาที  ไดนําผลเปรียบเทียบผลลัพทพบวาเครื่องอัดระปองมีปริมาณ
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จํานวนการอัดกระปองมากกวาการ ใชคนงานถึง 23.72 % ดังแสดงในรูปที่  7  พลังงานท่ีใชใน 1 ชั่วโมง ที่ 1.32 
kW-hr.  
 

 

 
 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบระหวางคนงานและเครื่องอัดกระปอง 

 

     
  
(ก) กระปองจากคนงาน                   (ข) เครื่องอัดกระปอง 

 
รูปที ่8 กระปองท่ีอัดจากคนงานและเครื่องอัดกระปอง 

 
จากรูปที่ 8 (ก) เปนกระปองจากคนงานซึ่งพบวาจะยุบไมหมดและบดิเบี้ยวเมื่อมีการใชแรงงานคนไป 

นานๆ จะเกดิการเม่ือยลา ทําใหแรงในการเหยียบไมสม่ําเสมอสวนเครื่องอัดกระปองจะมีการอัดบีจ้นขอบบนและ
ขอบลางติดกันเทากันทุกอัน 
   
6. การอภิปรายผลหรือการวิจารณและสรุป (Discussion and Conclusion)  

 การทดสอบหารอบที่เหมาะสมในการอัดกระปองอยูที่ 1: 1.6 ซึ่งเมื่อเดินเครื่องพบวากระปองสามารถอัด 

คนงาน เคร่ืองอัดกระปอง

45กระปอง
59กระปอง
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ไดเปนอยางด ีเครื่องอัดกระปองใชพลังงานในการอัดกระปองจํานวน 1.32 kW-hr และสามารถอัดกระปองไดจํานวน 
59 กระปองตอนาทีเมื่อเทียบกับการใชคนงาน 45 กระปองตอนาทีจะสะดวกและรวดเร็วกวา 23.72 % สรุปไดวา
เครื่องอัดกระปองสามารถอัดกระปองไดทุกขนาดเปนอยางด ี
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอผลการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับกระถางธูปอัจฉริยะ มุ่งเน้นการน าความรู้
พ้ืนฐานของเทคโนโลยี IoT มาปรับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและแจ้งเตือนสถานะการท างานของ
กระถางธูปอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบเอ็มคิวทีที ในการติดตามสถานการณ์ใช้งาน ควบคุม และแจ้ง
เตือน ประกอบด้วยการออกแบบและพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันมือถือ 
ส าหรับการท างานของกระถางธูปอัจฉริยะสามารถควบคุมการท างานได้ 3 แบบ คือ การควบคุมด้วยมือ การควบคุม
อัตโนมัติ และการควบคุมสั่งการโดยผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งมีราสเบอร์รี่พายท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่ายและบริดจ ์
โบรกเกอร์ ซึ่งเหมาะสมส าหรับการใช้งานภายในบ้านพักหรือสถานที่ส าคัญที่มีความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้จาก
การจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
ค าส าคัญ : กระถางธูป   โบรกเกอร์   เอ็มคิวทีที   
 
Abstract 
 This article presents the results of a study to develop applications for smart incense burner 
focuses on bringing basic knowledge of technology is implemented in conjunction with the IoT 
applications to track and alert status of the intelligent use of technology by MQTT protocol. For 
tracking, control and alert, it contains a design and development on the part of the hardware, 
software, and mobile applications. The operation of the intelligent incense burner is controlled in 
3 ways: 1) manual control  2) automatic control and 3) control via the mobile application. There 
was a raspberry pie serving as a server and bridge brokers that are suitable for use in the home or 
important places that are at risk of fire due to the burning of incense. 
Keywords : Incense Burner, Broker, MQTT 
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1. บทน า 
 สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธที่มีพิธีกรรมทางศาสนาด้วยการสวดมนต์และใช้ธูปเทียนดอกไม้ไหว้บูชาพระพุทธรปู 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพนับถือในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น วัด ศาลเจ้า และที่พักบ้านเรือน ซึ่งการจุดธูปไหว้พระจะเกิดควันไฟ
จากการเผาไหม้ลอยคลุ้งปะปนไปในอากาศ ท าให้ผู้ที่สูดดมส าลักควันจนเกิดอาการระคายเคืองเยื้อบุตาได้ หากมี
การจุดธูปทิ้งไว้โดยไม่มีการดูแล เปลวธูปที่ยังไม่ดับสนิทอาจโดนลมพัดไปโดนสิ่งของต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเปลวไฟ
กลายเป็นอัคคีภัยได้ 
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้ธูปและปลอดภัยจากการดับธูป จึงได้มีการพัฒนา
แบบจ าลองกระถางธูปอัตโนมัติขึ้นมา รูปแบบที่แตกต่างโดดเด่นเรื่องความปลอดภัย และสะดวกในการใช้งานซึ่ง
คณะผู้จัดท าได้ท า 3 ระบบคือ ระบบอัตโนมัติ (Automatic) ระบบควบคุมด้วยมือ (Manual) และระบบควบคุมผา่น
แอปพลิเคชัน ซึ่งระบบอัตโนมัติจะท างานโดยการใช้เซนเซอร์ในการควบคุมการเททราย ทิ้งทราย ทิ้งธูป และฉีดน้ า
ดับธูป ระบบควบคุมด้วยมือจะใช้สวิตช์ปุ่มกดในการควบคุมการท างานทั้งหมด และระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
จะควบคุมโดยผ่านการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวราสเบอรี่พายในการควบคุมและ
ประมวลผล 

1.1 ความส าคัญของปัญหา  
  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติของประชาชนชาวไทย การกราบไหว้บูชาหรือการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาจะใช้ธูปเป็นวัสดุส าคัญ ซึ่งตามความเช่ือในความหมายในการกราบไหว้ของธู ป 3 ดอกนั้นประกอบด้วย
พระคุณ 3 ของพระพุทธเจ้า คือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ  ความต้องการใช้ธูปจึง
ขึ้นอยู่กับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวไทยในแต่ละท้องถิ่น จากข้อมูลการวิจัยพบว่าธูปที่
มีความยาว 13 นิ้วจะเผาไหม้หมดในเวลา 40 - 45 นาที โดยธูปบางชนิดสามารถส่งกลิ่นและควันไดน้านถึง 3 วัน ซึ่ง
การจุดธูปนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว การจุดธูปยังส่งผลต่อภาวะ โลกร้อนและเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย [1] 
  สถานที่ที่มีความต้องการใช้งานธูปจ านวนปริมาณมากได้แก่ วัด ศาลเจ้า และที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ เป็นแหล่งก าเนิดควันที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ควันธูปมีสาร 3 ชนิด ได้แก่ เบนซิล บิวทาไดอีน และ
เบนโซเอไพรีน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของกาว ขี้เลื่อย และน้ าหอม นอกจากนี้ยังมีสารที่เป็นควันพิษ ซึ่งท าให้เกิด
อาการแสบตา แสบจมูก นอกจากนั้นยังปล่อยก๊าซที่เป็นต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และมีเทน การจุดธูปไหว้พระสวดมนต์ หรือท าพิธีต่าง ๆ แล้วไม่ดับธูปให้สนิทจะเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการดูแลและควบคุมการจุดธูปอย่างใกล้ชิดด้วยการพรมน้ าดับ หรือใช้วิธีการรวบเก็บธูปด้วยมือจนอาจ
ท าให้เกิดการบาดเจ็บในการปฏิบัติงานได้ เช่น อันตรายจากสะเก็ดไฟท่ีกระเด็นมาโดนผิหนัง ท าให้เกิดเป็นบาดแผล
ที่มีการท าลายของเซลล์หนังก าพร้าช้ันผิวนอก มีโอกาสมีแผลเป็น และอาการติดเช้ืออักเสบได้ 
  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้มีการใช้ธูปจ านวนมากในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในแต่ละครั้งที่
ปักธูปหรือเก็บธูปไหว้พระอาจเกิดอันตรายท าให้เสี่ยงท่ีจะโดนไฟจากก้านธูปลวกได้ จึงท าให้คณะผู้วิจัยได้มีแนวคิดที่
จะสร้างแบบจ าลองกระถางธูปอัจฉริยะขึ้นมาเพื่อความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและ
เจ้าหน้าท่ีเก็บธูป โดยควบคุมและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวราสเบอรี่พาย ร่วมกับการท างานของเซอร์
โวมอเตอร์ ปั้มน้ า เซนเซอร์ และสวิตช์ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
1.2.1  เพื่อวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบกระถางธูปอัจฉริยะ 

  1.2.2  เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมและแอปพลิเคชันส าหรับกระถางธูปอัจฉริยะ  
  1.2.3  เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้แบบจ าลองกระถางธูป 

1.3 ทบทวนวรรณกรรม  
ในการด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับกระถางธูปอัจฉริยะ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้

ข้อมูลจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.3.1  ภัยเงียบจากควันธูป  

สถาบันวิจัยจุฬากรณ์ ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของควันธูป เนื่องจากพบว่า ปัจจุบัน
โรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของโรคมะเร็ง โดยร้อยละ 80 -90 มีสาเหตุมาจากการสูบ
บุหรี่ แต่ขณะเดียวกันจากสถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดในเพศหญิงกลับพบว่าร้อยละ 50 ไม่พบประวัติสูบบุหรี่ 
หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ อีกทั้ง ไม่มีประวัติสัมผัสสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพเลย ซึ่งส่วนหนึ่งพบว่าได้รับ
ควันพิษจากท่อไอเสีย แต่ภัยที่ส าคัญที่สุดที่เพ่ิงค้นพบคือ สารพิษจากควันธูป โดยการตรวจเลือดและปัสสาวะพบว่า 
คนงานที่ท างานในวัดทั้งหมดมีสารเบนซีนสูงกว่าคนที่ไม่ท างานในวัดถึง 4 เท่าขณะที่สารบิวทาไดอีน สูงกว่า 260 
เท่า และสารในกลุ่มพีเอเอช จ าพวกฟาร์มาลดีไฮด์ พบสูงกว่า 12 เท่านอกจากน้ี ยังพบสารเบโซเอไพรีน ซึ่งเป็นสาร
ที่มีศักยภาพในการก่อมะเร็งสูงสุด โดยพบว่าในวัดมีสารดังกล่าวสูงกว่าสถานท่ีที่ไม่จุดธูปไม่ถึง 63 เท่า [2] 
  1.3.2  อุปกรณ์ดับเทียนอัตโนมัติ 

อัคคีภัยจากการจุดเทียนธูปบูชาพระหรือส่องสว่าง เป็นภัยที่คาดไม่ถึงและไม่คิดว่าจะเกิดไฟไหมไ้ด้ 
ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุลืมดับ หรือตั้งใจจุดแล้วให้ดับเอง จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอย่างหน่ึง ทางผู้ประดิษฐ์
จึงแนวคิดจัดสร้างอุปกรณ์ที่สามารถดับเทียนได้อัตโนมัติเมื่อถึงระยะการจุดที่ต้องการและดับมอดไป และสามารถ
ถอดและตั้งระยะการดับใหม่ได้อีกโดยไส้เทียนยงัเป็นลักษณะเหมอืนเดิมทุกประการ ตลอดจนสามารถเลอืกใช้งานได้
ตามขนาดล าต้นเทียนได้ น่ันก็คืออุปกรณ์ดับเทียนอัตโนมัติ [3] 
  1.3.3  โพรโตคอลเอ็มคิวทีที 

เอ็มคิวทีที (MQTT) เป็นโพรโตคอลที่พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม มีขนาดของแพ็คเกตที่เล็ก มีตัว
ควบคุมคุณภาพสามระดับ ท างานอยู่บนโพรโตคอลทีซีพี มีรูปแบบการสื่อสารแบบการเผยแพร่และการติดตาม 
(Publish/Subscribe) เหมาะส าหรับการน าไปใช้กับระบบงานที่ต้องการความแน่นอนในการสื่อสารระหว่าง
เครื่องจักรกับเครื่องจักร รวมถึงระบบที่ต้องจ ากัดขนาดของโปรแกรมและปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย [4] 
2. วิธีการด าเนินงานและการออกแบบระบบ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับกระถางธูปอัจฉริยะมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยและการออกแบบโดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการจัดงานวิจัย 2) ค้นคว้าศึกษา
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3) ออกแบบโครงสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรค์วบคุม 4) ออกแบบแอปพลิเคชัน และ
5) ทดสอบการท างานและการปรับปรุงแก้ไข โดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นน าเสนอส่วนของการออกแบบฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ควบคุม และแอปพลิเคชัน เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในการควบคุมและใช้งานกระถางธูปอัจฉริยะทั้งระบบ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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รูปที่ 1  แนวคิดการออกแบบระบบงานกระถางธูปอัจฉริยะ 

 
2.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์กระถางธูปอัจฉริยะ  

การออกแบบฮาร์ดแวร์ของกระถางธูปอัจฉริยะ มีวงจรการท างานประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
 

บอร์ดราสเบอรร่ีพาย 3 โมเดล บี

หลอด LEDเซอร์โวมอเตอร์
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รูปที่ 2  วงจรการท างานกระถางธูปอัจฉริยะ 
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2.2 การออกแบบซอฟต์แวร์ควบคุมกระถางธูปอัจฉริยะ  
การออกแบบซอฟต์แวร์ควบคุมของกระถางธูปอัจฉริยะใช้โปรแกรมภาษาไพธอนในการพัฒนาและ

ออกแบบเพื่อควบคุมการท างาน GPIO ของราสเบอร์รี่พายที่เชื่อมต่ออยู่ที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในขั้นตอนการออกแบบฮาร์ดแวร์ก่อนหน้านี้  โดยมีการตรจสอบโหมดการท างานหลัก ๆ 2 โหมด คือ โหมด
ควบคุมด้วยมือและโหมดการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเลือกการท างานได้โดยการรับค่าการจาก
เลือกของปุ่มกด โดยจะมีไฟสถานะบอกการท างานในรูปแบบหลอดแสดงผลแอลอีดี ในกรณีที่เป็นการควบคุมสั่งการ
แบบอัตโนมัติ กระถางธูปอัจฉริยะจะท าการส่งค่าอุณหภูมิไปยังโบรกเกอร์เพื่อใช้ในการแสดงผลของแอปพลิเคชัน 
จากนั้นจะตรวจสอบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตในบริเวณกระถางธูป หากพบสิ่งมีชีวิตสันนิษฐานว่ามีผู้มาปักธูป และ
หลังจากการปักธูปนั้นจะท าการตรวจสอบในระยะเวลา 15 วินาที หากระหว่างนั้นไม่สามารถตรวจพบสิ่งมีชีวิตแล้ว 
ระบบจะท าการทิ้งทรายและธูปลงในช่องถาดพร้อมสั่งปั้มน้ าฉีดพ่นน้ าเพื่อดับไฟจากธูป กรณีเครื่องอยู่ในสถานะ
ควบคุมด้วยมือระบบจะหยุดรอรับค าสั่งจากการกดปุ่ม ส่วนการควบคุมสั่งการจากแอปพลิเคชันจะสามารถควบคุม
โดยระบบจะท าการตรวจสอบสถานะการสั่งการได้จากการติดตาม (Subscribe) การท างานในโบรกเกอร์ของ
โปรโตคอลเอ็มคิวทีที แอปพลิเคชันจึงสามารถจะควบคุมการท างานของกระถางธูปอัจฉริยะได้โดยตรงเสมือนการ
ท างานในโหมดควบคุมด้วยมือโดยไม่สนใจว่าระบบจะท างานในโหมดใดอยู่ก็ตาม 
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รูปที่ 3  ผังงานการท างานของกระถางธูปอัจฉริยะ 
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2.3 การออกแบบแอปพลิเคชันกระถางธูปอัจฉริยะ  
 ในการออกแบบแอปพลิเคชันกระถางธูปอัจฉริยะเริ่มจากการจัดวางแนวทางโดยการพูดคุยถึงขอบเขต 
ปัญหาพร้อมข้อก าหนดจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการลงพื้นที่ส ารวจ
และเก็บข้อมูลจากผู้ดูแลรักษาสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมใช้การจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น วัด และศาลเจ้า 
โดยมีทีมนักออกแบบร่วมวางแผนการออกแบบและสรุปแนวคิดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
แอปพลิเคชันนั้นตรงกับความต้องการตามข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่ส ารวจมา โดยการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบโครงร่าง 
ไม่เน้นความสวยงามแต่ให้สามารถน าเสนอมุมมองของแอปพลิเคชัน และรูปแบบการใช้งานโดยสื่อความคิดของ 
ทุกฝ่ายให้ถูกต้องและตรงกัน ซึ่งสามารถวาดออกมาน าเสนอในรูปแบบของการออกแบบทิศทางการด าเนินการของ
ส่วนต่อประสานกราฟิกผู้ใช้ในแต่ละหน้าจอ พร้อมแสดงทิศทางการโต้ตอบหน้าจอของแอปพลิเคชันได้ดังรูปที่ 4  
 

 
 

รูปที่ 4  ผังการไหลของหน้าจอส่วนต่อประสานกราฟิกผู้ใช้ของแอปพลิเคชันกระถางธูปอัจฉรยิะ 
 
3. ผลการวิจัย 

การทดสอบประสิทธิภาพของงานวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับกระถางธูปอัจฉริยะ ใช้การทดสอบท างาน
บนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีการทดสอบร่วมกับการท างานของฮาร์ดแวร์ระบบกระถางธูปอัจฉริยะ 
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ในการทดลองจะต้องท าการก าหนดหัวข้อของการสื่อสารในโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีในระบบกระถางธูปอัจฉริยะให้ตรง
กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของแอปพลิเคชัน ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบ ดังนี้ 

3.1 การแสดงสถานะอุณหภูมิของกระถางธูปอัจฉริยะ  
ท าการทดสอบการส่งค่าอุณหภูมิจากกระถางธูปอัจฉริยะโดยใช้อุปกรณ์ก าเนิดความร้อน เช่น หลอดไฟ 

ไดร์เป่าผม ท าให้ DHT 22 ส่งค่าไปยังโบรกเกอร์ แล้วบันทึกผลการทดลองที่ได้ 
3.2 การควบคุมสั่งการทิ้งธูปของกระถางธูปอัจฉริยะ  

ทดลองการควบคุมสั่งการทิ้งธูปของกระถางธูปอัจฉริยะโดยก าหนดรูปแบบการสั่งงานในโหมดควบคุมด้วย
มือ โหมดอัตโนมัติ และโหมดการควบคุมผ่านทางแอปพลิเคชัน 

3.3 การควบคุมการรดน้ าเพ่ือดับธูปในกระถางธูปอัจฉริยะ 
การควบคุมรดน้ าเพื่อดับธูปโดยการควบคุมผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคนิคการสื่อสารผ่านทาง

โปรโตคอลเอ็มคิวทีที 
  

          
 

รูปที่ 4  หน้าจอแอปพลิเคชันส าหรับกระถางธูปอัจฉรยิะ และการสัง่ดับธูปของกระถางธูปอัจฉริยะ 
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รูปที่ 5  โครงสร้างและส่วนประกอบของกระถางธูปอัจฉริยะ  
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4. การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์และสรุป 
แอปพลิเคชันส าหรับกระถางธูปอัจฉริยะควบคุมการท างานได้โดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์สามารถแสดงผลอุณหภูมิที่ได้จากกระถางธูปอัจฉริยะส่งมาผ่านทางโปรโตคอลเอ็มคิวทีที และสามารถ
ควบคุมให้กระถางธูปท าการทิ้งทรายและธูปพร้อมดับไฟได้อย่างถูกต้องแม่นย า หลังจากทดลองดับธูปโดยการใช้งาน
ผ่านเครือข่ายภายในและผ่านเครือข่าย 3G จ านวนอย่างละ 25 ครั้ง พบว่า สามารถควบคุมสั่งการและแสดงผล
อุณหภูมิในแอปพลิเคชันได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100.00 

ผลจากการดับธูปพบว่าเมื่อธูปและทรายหล่นลงสู่ตะแกรงและถาดรอรับ จ านวน 25 ครั้ง พบว่าส่วนใหญ่ธูปจะ
ถูกดับได้เนื่องจากทรายที่หล่นลงมาประกอบกับการฉีดน้ าของปั้มน้ าขนาดเล็กท่ีท างานอัตโนมัติภายหลังจากธูปหล่น
ลงมาในตะแกรง และมีการทดลองบางส่วนท่ีไฟธูปไม่สามารถดับได้แม้จะมีการฉีดพ่นน้ าแล้ว ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพ
ในการดับไฟได้อย่างสมบูรณ์ได้ร้อยละ 88.00  
5. กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีศึกษาความเปนไปไดในการนําเถาแกลบหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 600 700 และ 800  

องศาเซลเซียส มาใชเปนวัสดุปอซโซลานสําหรับเปนสวนผสมในซีเมนตเพสต ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและ

โครงสรางผลึกยืนยันวา เถาแกลบหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แสดงสมบัติการเปนวัสดุปอโซลาน

เพราะมีโครงสรางแบบอสัณฐาน และมีปริมาณซิลิกา (SiO2) ท่ีสูง ผลการศึกษาการเติมเถาแกลบในสวนผสมของ

ซีเมนตเพสตท่ีอัตราสวนไมเกิน 40 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักตอสมบัติทางกายภายและทางกล พบวา การเติมเถาแกลบ

ท่ี 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก สามารถลดปริมาณรูพรุนในซีเมนตเพสต ในขณะท่ีความหนาแนนเพ่ิมข้ึน โดยซีเมนต

เพสตผสมเถาแกลบท่ี 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักสามารถใหคากําลังรับแรงอัดสูงสุดท่ีเวลาการบม 28 วันเทากับ 

38.52 เมกะปาสคาล อยางไรก็ตามการเติมเถาแกลบมากกวา 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก มีผลตอคากําลังรับแรงอัด

ท่ีลดลง เน่ืองจากเถาแกลบสวนเกินไมสามารถเกิดปฏิกิริยาปอโซลานได 

คําสําคัญ : เถาแกลบ  ซเีมนตเพสต ความแข็งแรง ปอซโซลาน 

 

Abstract 

 This research aimed to study the possibility of rice husk ash (RHA) after fired at 600ºC, 

700ºC and 800ºC for use as the pozzolanic for cement paste. Chemical composition and crystalline 

structure confirmed that the fired RHA at 600ºC showed the pozzolanic behavior because it had 

amorphous phase and high SiO2 content. Effect of RHA contents (0-40 wt%) on physical and 

mechanical properties found that cement paste with 10 wt% RHA presented the optimum physical 

properties. In 10% RHA addition, porosity was decreased, while densification was significantly 

developed. Cement paste with 10 wt% RHA curing 28 day presented the maximum compressive 

strength (38.52 MPa). However, exceed RHA content (>10 wt% RHA) affected on the deteriorated 

compressive strength due to incomplete pozzolanical reaction of exceed RHA content. 

Keywords : Rice husk ash, Cement paste, Strength, Pozzolan   
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1. บทนํา (Introduction) 

 ปูนซีเมนต (Cement) เปนวัสดุหลักท่ีถูกนํามาใชในงานกอสรางมายาวนาน การเติบโตดานเทคโนโลยี

ตลอดจนสถาปตยกรรมท่ีซับซอนในสังคมปจจุบันสงผลโดยตรงตอการพัฒนาปูนซีเมนตใหมีคุณภาพท้ังดานสมบัติ

และตนทุนการผลติอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามเปนท่ีทราบกันดีวาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการ

ใชปริมาณไฟฟาจํานวนมากในกระบวนการเผาวัตถุดิบใหเกิดปฏิกิริยาเปนเม็ดปูนซีเมนต (Clinker) ในขณะเดียวกัน

ระหวางกระบวนการเผายังมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) หรือกาซเรือนกระจกจํานวนมหาศาล

ออกสูสิ่งแวดลอมสงผลใหเกิดสภาวะเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีสูงข้ึนตามมา จาก

ปญหาขางตนทําใหนักวิจัยพยายามศึกษาแนวทางเพ่ือลดปริมาณการใชปูนซีเมนต แนวทางหน่ึงท่ีมีการศึกษาวิจัยคือ

การพัฒนาปูนซีเมนตโดยผสมวัสดุในกลุมปอซโซลาน (Pozzolan) 

 วัสดุปอซโซลานโดยท่ัวไปจะมีลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญคือ มีการจัดเรียงตัวของโครงสรางแบบอสัณฐาน 

โดยมีสารประกอบซิลิกา (SiO2) หรืออลูมินา (Al2O3) เปนองคประกอบหลัก มักพบในดินเหนียว ดินดาน ผงถานหิน 

เถาแกลบ และเถาลอย เปนตน [1-2] จากการทบทวนเอกสารวิจัยพบวา การนําวัสดุปอซโซลานมาใชผสมกับ

ปูนซีเมนตสามารถพัฒนาคากําลังรับแรงอัดของปูนซีเมนตได ท้ังน้ีเน่ืองจากหลังเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration 

reaction) ระหวางปูนซีเมนตกับนํ้าจะไดผลิตภัณฑหลักคือ สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium 

silicate hydrate, CSH) ซึ่งมีโครงสรางแบบอสัณฐาน และมีรูปทรงทางกายภาพเปนแทงขนาดเล็กในระดับ

ไมโครเมตรยึดประสานกันจํานวนมาก ดังน้ันสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตจึงชวยยึดเน้ือปูนซีเมนตใหมีความ

แข็งแรงเพ่ิมข้ึน สารประกอบอีกชนิดท่ีเกิดข้ึนหลังปฏิกิริยาไฮเดรชันคือ สารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด 

(Calcium hydroxide, Ca(OH)2) ซึ่งมีรูปทรงทางกายภาพเปนผลึกหกเหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยม สารประกอบ

แคลเซียมไฮดรอกไซดท่ีเกิดข้ึนสงผลใหปูนซีเมนตเกิดการขยายตัวแลวเกิดปญหาการแตกราวตามมา ดังน้ันการผสม

วัสดุปอซโซลานกับปูนซีเมนตทําใหเกิดปฏิกิริยาตอเน่ือง สารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซดจะทําปฏิกิริยากับซิลิกา

หรืออลูมินาท่ีมีในวัสดุปอซโซลานเกิดเปนสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตหรือสารประกอบแคลเซียมอลูมเินตประสาน

ระหวางชองวาง ปูนซีเมนตจึงมีคากําลังรับแรงอัดท่ีเพ่ิมข้ึน [3] เถาแกลบเปนวัสดุเหลือใชชนิดหน่ึงท่ีมีความเปนไปได

ในการนําไปศึกษาเพ่ือประยุกตใชเปนวัสดุปอซโซลาน เน่ืองจากประเทศไทยมีการปลูกขาวเปนพืชเศรษฐกิจอันดับ

ตนของโลก จากกระบวนการเผาแกลบพบวา จะเหลือเถาแกลบประมาณรอยละ 20 ของนํ้าหนักเดิม โดยจะพบ

องคประกอบของซิลิกาในชวง 70–90% การประยุกตใชแกลบซึ่งเปนวัสดุเหลือใชนอกจากจะสามารถเพ่ิมมูลคา

ผลิตผลแลว ยังสามารถชวยลดปรมิาณการใชปูนซีเมนตได [4-5] อยางไรก็ตามการเผาแกลบหลังกระบวนการสีขาว

โดยท่ัวไปจะเผาท่ีอุณหภูมิในชวง 600–800 องศาเซลเซียส [6] ซึ่งชวงอุณหภูมิดังกลาวจะทําใหยังเหลือสวนซิลิกาท่ี

อยูในรูปอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งมีความไวตอการทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด [7-8]  

  งานวิจัยน้ีมุงศึกษาผลของอุณหภูมิการเผาแกลบท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนวัสดุปอซโซลานในซีเมนต

เพสต โดยศึกษาองคประกอบทางเคมีและลักษณะโครงสรางผลึกของเถาแกลบท่ีอุณหภูมิในชวง 600-800 องศา

เซลเซียส นอกจากน้ีงานวิจัยไดศึกษาอัตราสวนผสมของเถาแกลบท่ีเหมาะสมตอสมบัติทางกายภาพและสมบัติทาง

กลของซีเมนตเพสต  
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2. วิธีการวิจัย (Methodology) 

แกลบขาวท่ีไดจากโรงสีจะถูกนํามารอนผานตะแกรงขนาด 80 เมช เพ่ือกําจัดเศษวัสดขุนาดใหญ จากน้ันแกลบ

ขาวหลังการรอนจะถูกนําไปเผาดวยเตาไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 600 700 และ 800 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที  

โดยใชอัตราการเผาท่ี 200 องศาเซลเซียสตอช่ัวโมง เถาแกลบหลังการเผาจะถูกนํามาวิเคราะหองคประกอบทางเคมี

ดวยเคร่ือง X-ray fluorescence (XRF) และวิเคราะห์โครงสรางผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอ็กซ (X-ray 

diffraction, XRD) เพ่ือพิจารณาลักษณะเฉพาะของเถาแกลบในการนําไปใชเปนวัสดุปอซโซลานสําหรับซีเมนตเพสต 

เถาแกลบหลังการเผาจะถูกนําไปศึกษาผลของการบดตอขนาดอนุภาคโดยใชวิธีการการบดแหงดวยเครื่องบดขนิด 

Ball Mill ท่ีเวลาบด 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 ช่ัวโมง จากน้ันจึงนําไปวิเคราะหขนาดอนุภาคดวยเทคนิคการเลี้ยวเบน

ของแสงเลเซอร ในข้ันตอนการเตรียมซีเมนเพสต ปูนซีเมนตและเถาแกลบจะถูกผสมโดยใชนํ้าเปนสารละลาย ซึ่งจะ

มีการใชอัตราสวนผสมเถาแกลบท่ี 10 20 30 และ 40 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก  แลวทําการเทหลอในแมพิมพทรง

ลูกบาศกขนาดความกวาง 5 เซนติเมตร ปูนซีเมนตหลังการเทหลอจะถูกบมในนํ้าเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันท่ีเวลา

บม 1 7 14 และ 28 วัน ช้ินงานหลังการบมจะถูกนําไปศึกษาสมบัติทางกายภาพไดแก ความหนาแนน ปริมาณรพูรนุ 

และเปอรเซ็นตการดูดซึมนํ้า ตามหลักการของอารคิเมเดส (Archimedes) ในขณะท่ีการศึกษาคากําลังรับแรงอัดจะ

ทดสอบดวยเครื่อง Universal Testing Machine (UTM)   

 

3. ผลการวิจัย (Results)  

 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถาแกลบในตารางท่ี 1 พบวา องคประกอบทางเคมีของเถาแกลบ

ประกอบดวยสารประกอบหลักของซิลิกา (SiO2) ในอัตราสวน 90.16 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีสารประกอบรองไดแก 

K2O CaO และ SO3 จากผลวิเคราะหทําใหเถาแกลบมีความเปนไปไดสําหรับใชเปนวัสดุปอซโซลาน  

 

ตารางท่ี 1 องคประกอบทางเคมีของเถาแกลบ  

องคประกอบทางเคมีของเถาแกลบ (เปอรเซ็นต) 

SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 MnO2  Fe2O3 ZnO LOI 

90.16 0.63 4.80 1.68 0.09 0.26 0.56 0.06 1.40 

 

รูปท่ี 1 แสดงผลวิเคราะหลักษณะโครงสรางผลึกของเถาแกลบหลังการเผาท่ี 600-800 องศาเซลเซียส ดวยเทคนิค

การเลี้ยวเบนของรังสเีอ็กซ ผลการศึกษาพบวา เถาแกลบหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แสดงการเรียง

โครงสรางแบบอสัณฐาน โดยสังเกตไดจากลักษณะของการเกิดรูปแบบของพีคเล็กเพียงพีคเดียวท่ีมุม 2Ɵ เทากับ 

25.82 องศา ในขณะท่ีการเกิดพีคท่ีตําแหนงมุม 2Ɵ อ่ืนท่ีไมชัดเจน อยางไรก็ตามการเพ่ิมอุณหภูมิในการเผาเปน 

700 องศาเซลเซียส มีผลทําใหความสงูของพีคท่ีตําแหนงมุม 2Ɵ เทากับ 25.82 องศา เพ่ิมข้ึน โดยผลการวิเคราะห

แสดงรูปแบบโครงสรางผลึกของสารประกอบซิลิกา (SiO2) และเมื่อพิจารณาท่ีอุณหภูมิการเผาท่ี 800 องศาเซลเซยีส 

พบวา ความสูงของพีคดังกลาวสูงเพ่ิมข้ึน จึงอธิบายไดวา โครงสรางผลึกของซิลิกาจะเริม่เกิดข้ึนหลงัการเผาท่ี 700 

องศาเซลเซียส และแนวโนมการเกิดข้ึนของผลึกซิลิกาจะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนเปน 800 องศาเซลเซียส อยางไน

ก็ตามในการพิจารณาสมบัติของวัสดุปอซโซลานท่ีจําเปนตองมีโครงสรางเปนแบบอสัณฐาน เพราะจะสามารถทํา

ปฏิกิริยาปอซโซลานิกไดดีกับสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด ดังน้ันผลการศึกษาองคประกอบทางเคมีและ
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โครงสรางผลึกสามารถยืนยันไดวา เถาแกลบหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม

สําหรับใชเปนวัสดุปอซโซลานในสวนผสมของซีเมนตเพสต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 รูปแบบพีคของเถาแกลบหลังการเผาท่ี 600-800 องศาเซลเซียส ดวยเทคนิคการเลีย้วเบนดวยรังสีเอ็กซ 

 

 แมวาเถาแกลบหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส จะมีลักษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมในการนํามาใชเปน

สวนผสมในซีเมนตเพสต แตอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีความสาํคัญตอการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกคือ การลดขนาดอนุภาค

ของเถาแกลบ เพราะอนุภาคของเถาแกลบท่ีเล็กลงจะทําใหพ้ืนท่ีผิวในการทําปฏิกิริยาไดมากข้ึน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง

ไดมีการศึกษาผลของเวลาในการบดตอการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคของเถาแกลบท่ีเวลาในการบด 0.5 1.0 1.5 

และ 2.0 ช่ัวโมง ผลการศึกษาแสดงในตารางท่ี 2 พบวา ขนาดอนุภาคของเถาแกลบมีแนวโนมลดลงอยางเปน

นัยสําคัญ โดยขนาดอนุภาคเฉลี่ยของเถาแกลบกอนการบดเทากับ 109.5 ไมโครเมตร เมื่อบดเปนเวลา 0.5 ช่ัวโมง

พบวา ขนาดอนุภาคของเถาแกลบลดลงเหลือเพียง 69.2 ไมโครเมตร และการลดลงของขนาดอนุภาคเถาแกลบยัง

เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง (32.7 ไมโครเมตร) ท่ีเวลาในการบด 1.0 ช่ัวโมง อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา เวลาในการ

บดท่ี 1.5 ช่ัวโมง มีผลทําใหขนาดอนุภาคเฉลี่ยของเถาแกลบเพ่ิมข้ึนเล็กนอย (34.9 ไมโครเมตร) เพราะการเสียดสี

ของอนุภาคและลูกบดระหวางการบดอยางตอเน่ืองเปนเวลานานมากเกินไปทําใหเกิดความรอนภายในหมอบด  

ดังน้ันอนุภาคของเถาแกลบจึงเกิดการเกาะกลุมรวมกัน ผลดังกลาวเกิดมากข้ึนหลังการบดเปนเวลา 2.0 ช่ัวโมง โดย

จะสังเกตเห็นวา ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเปน 41.6 ไมโครเมตร ดังน้ันเวลาในการบดเถาแกลบท่ี 1.0 ช่ัวโมง จึงถูก

นําไปใชในการเตรียมเถาแกลบสําหรับใชเปนสวนผสมในซีเมนตเพสต 
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ตารางท่ี 2 การกระจายขนาดอนุภาคของเถาแกลบท่ีเวลาในการบดตางๆ 

ระยะเวลาการบด (ช่ัวโมง) ขนาดอนุภาคเฉลี่ย D[4,3] (ไมโครเมตร) 

0.0 (ไมบด) 109.5 

0.5 69.2 

1.0 32.7 

1.5 34.9 

2.0 41.6 

 

 ซีเมนตเพสตท่ีอัตราสวนผสมเถาแกลบในชวง 0-40 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ถูกเตรียมข้ึนมาดวยการเทหลอใน

แบบพิมพทรงลูกบาศก แลวนําไปบมท่ีเวลา 1 7 14 และ 28 วัน จากน้ันช้ินงานหลังการบมท่ีเวลาตางๆจะถูกนําไป

ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ซึ่งประกอบดวย ความหนาแนน ปริมาณรูพรุน และเปอรเซ็นตการดูดซึมนํ้า จาก

การศึกษาพบวา เวลาในการบมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของช้ินงานทุกอัตราสวนในทิศทาง

เดียวกันคือ ความหนาแนนของช้ินงานจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกับเวลาในการบมท่ีมากข้ึน (รูปท่ี 2) เน่ืองจาก

สารประกอบ C2S C3S C3A และ C4AF ซึ่งเปนสารประกอบหลักในปูนซีเมนตเกิดปฏกิิริยาไฮเดรชันกับนํ้าในชวงเวลา

ท่ีตางกัน ดังน้ันเวลาการบมท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหสารประกอบแตละตัวทําปฏิกิริยาไฮเดรชันกับนํ้าไดมากข้ึน เกิดเปน

สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตท่ีสานเก่ียวกันมากข้ึน ผลของคาความหนาแนนสอดคลองกับปริมาณรูพรุน 

(รูปท่ี 3) และ เปอรเซ็นตการดูดซึมนํ้า (รูปท่ี 4) โดยจะเห็นวา ช้ินงานท่ีความหนาแนนสูงข้ึนจะแสดงปริมาณรูพรุนท่ี

เปอรเซ็นตการดูดซึมนํ้ามีแนวโนมลดลง  

 

 
 

รูปท่ี 2 ความหนาแนนของซีเมนตเพสตท่ีผสมดวยเถาแกลบในอัตราสวนและเวลาในการบมตางๆ 
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รูปท่ี 3 ปริมาณรูพรุนของซีเมนตเพสตท่ีผสมดวยเถาแกลบในอัตราสวนและเวลาในการบมตางๆ 

 

 
 

รูปท่ี 4 เปอรเซ็นตการดดูซึมนํ้าของซีเมนตเพสตท่ีผสมดวยเถาแกลบในอัตราสวนและเวลาในการบมตางๆ 
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เมื่อพิจารณาผลของอัตราสวนการผสมเถาแกลบตอสมบัติทางกายภาพพบวา ความหนาแนนของช้ินงานมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปริมาณรูพรุนและการดูดซึมนํ้าลดลง เมื่อปริมาณการเติมเถาแกลบท่ี 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

เพราะสารผลิตภัณฑแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานิก 

(Pozzolanic reaction) กับสารประกอบซิลิกาในเถาแกลบเกิดเปนสารประกอบแคลเซยีมซลิิเกตไฮเดรต ทําใหเกิด

การสานเก่ียวในโครงสรางซีเมนตเพสตมากข้ึน อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาพบวา ความหนาแนนของช้ินงานมี

แนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองเมื่อปริมาณการเติมเถาแกลบมากกวา 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ผลดังกลาวสามารถ

อธิบายไดวา การเกิดข้ึนของสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซดซึ่งเปนสารผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาไฮเดรชันจะมี

ความสมดุลในการทําปฏิกิริยาปอซโซลานกับกับเถาแกลบท่ีอัตราสวน 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ดังน้ันปริมาณเถา

แกลบท่ีมากข้ึนจึงไมมีผลตอการเกิดปฏิกิยาปอซโซลาน ในทางตรงขามจะเกิดเปนบริเวณเถาแกลบสวนเกินท่ีแสดง

พฤติกรรมเปนสวนบกพรองในโครงสรางซีเมนตเพสต ดังน้ันปริมาณรูพรุนและคาเปอรเซ็นตการดูดซึมนํ้าจึงเพ่ิม

ข้ึนกับปริมาณการเติมเถาแกลบท่ีมากกวา 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 การศึกษาผลของการเติมเถาแกลบตอคากําลังรับแรงอัดของซีเมนตเพสตท่ีเวลาในการบม 1 7 14 และ 28 วัน 

แสดงในรูปท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา คากําลังรับแรงอัดของซีเมนตเพสตในทุกอัตราสวนเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาในการ

บมท่ีมากข้ึน เน่ืองจากสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนจะสานเก่ียวบริเวณชองวางหรือรูพรุนใน

โครงสรางของซีเมนตเพสต  

 

 
รูปท่ี 5 คากําลังรับแรงอัดของของซีเมนตเพสตท่ีผสมดวยเถาแกลบในอัตราสวนและเวลาในการบมตางๆ 
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เมื่อพิจารณาผลของปริมาณการเติมเถาแกลบในซีเมนตเพสตพบวา คากําลังรับแรงอัดของช้ินงานซีเมนตเพสตท่ีมี

สวนผสมของเถาแกลบ 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักมีคาสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับช้ินงานซีเมนตเพสตท่ีไมมีการเติม

เถาแกลบ โดยสามารถสังเกตผลดังกลาวจากตวัอยางช้ินงานซีเมนตเพสตท่ีไมมีการเติมเถาแกลบท่ีเวลาการบม 28 

วัน แสดงคากําลังรับแรงอัดเทากับ 34.72 เมกะปาสคาล ในขณะท่ีคากําลังรับแรงอัดเพ่ิมสูงข้ึนเปน 38.52 เมกะ

ปาสคาล เมื่อมีการเติมเถาแกลบท่ี 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก อยางไรก็ตามคากําลังรับแรงอัดมีแนวโนมลดลง  

เมื่อการเติมเถาแกลบมากกวา 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ผลดังกลาวสอดคลองกับคาปริมาณรูพรุนท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะ

รูพรุนเปนจุดบกพรองท่ีมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคไมเปนระเบียบ ดังน้ันรูพรุนจึงเปนบริเวณท่ีเกิดการแตกหักได

งายกวาบริเวณท่ีเปนการจัดเรียงตัวของอนุภาคอยางเปนระเบียบ เมื่อช้ินงานไดรับแรงกระทําสงผลใหบริเวณรูพรุน

เปนจุดเริ่มตนของการแตกราว 

 

4. สรุปผลการทดลอง  

  การศึกษาผลของอุณหภูมิการเผาเถาแกลบยืนยันวา เถาแกลบหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แสดง

สารประกอบหลักของซิลิกา และมีการจัดเรียงโครงสรางแบบอสัณฐาน ซึ่งเปนสมบัติท่ีเหมาะสมในการใชเปนวัสดุ

ปอซโซลาน ในสวนการศึกษาการเติมเถาแกลบในซีเมนตเพสตพบวา ซีเมนตเพสตท่ีผสมเถาแกลบในอัตราสวน 10 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก แสดงปริมาณรูพรุนลดลงในโครงสรางซีเมนตเพสต เน่ืองจากแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ีเกิดจาก

ปฏิกิริยาไฮเดรชันสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานอยางตอเน่ืองกับซิลิกาในเถาแกลบเกิดเปนสารประกอบแคลเซียม

ซิลิเกตไฮเดรตประสานบริเวณชองวางหรือรูพรุน ดังน้ันซีเมนตจึงมีคากําลังรับแรงอัดสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ

ซีเมนตท่ีไมมีการเติมเถาแกลบ อยางไรก็ตามการผสมเถาแกลบท่ีมากกวา 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก มีผลตอคา

กําลังรับแรงอัดท่ีลดลงเพราะปริมาณการเกิดของแคลเซียมไฮดรกไซดท่ีไมมากพอจะทําปฏิกิยาปอซโซลานกับเถา

แกลบท่ีมากกวา ทําใหเกิดเปนบริเวณเถาแกลบสวนเกินท่ีไมแข็งแรงในโครงสรางของซีเมนตเพสต 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบการผลิตไบโอออยล์จากน้้ามันพืชที่ใช้แล้วโดยผ่าน
กระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วในชุดเตาปฏิกรณ์แบบตกอิสระ การใช้คลื่นไมโครเวฟจะสร้างความร้อนโดยตรงทีม่ี
ขั้วทางไฟฟ้ากับน้้ามันพืชใช้ที่จึงท้าความร้อนได้ดีกว่าการใช้เตาไฟฟ้าและเตาน้้ามัน ในการวิจัยนี้ได้ท้าการออกแบบ
เครื่องผลิตน้้ามันดีเซลจากน้้ามันพืชที่ใช้แล้วโดยกระบวนการไมโครเวฟไฟโลไรซีสโดยใช้โปรแกรมออกแบบส้าเรจ็รปู 
ซึ่งเครื่องไมโครเวฟไฟโลไรซสีประกอบด้วยแหล่งก้าเนิดคลืน่ (Magnetron) 1 ตัว ก้าลังสูงสุดที่ท้าได้ 800 Watt จาก
ผลการวิจัย พบว่า เครื่องผลิตน้้ามันดีเซลจากน้้ามันพืชที่ใช้แล้วโดยกระบวนการไมโครเวฟไฟโลไรซีสไม่สามารถผลิต
น้้ามันได้ 
ค าส าคัญ : ไมโครเวฟไพโรไลซีส   น้้ามันพืชใช้แล้ว   ไบโอออยล์ 
 
Abstract 
 This research studies the design and production of bio-oil from used vegetable oil through 
a process of fast pyrolysis reactor in a free fall. Using microwaves to generate heat directly to the 
oil terminals are electrically heated, so it is better to use an electric stove and furnace oil. This 
research is designed to produce diesel fuel from vegetable oils used by the microwave power Rice 
of using ready-made designs. The microwave power Rice Sea contain the wave generator 
(Magnetron) 1, the peak power is 800 Watt This product is Diesel and Gas in the future can bring a 
product to be analyzed and improved comparable to petroleum. The results showed that the  
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production of diesel fuel from vegetable oils used by the microwave power Rice Sea could   
produce oil. 
Keywords: Microwave Pyrolysis, Waste Cooking Oil, Bio-Oil 
 
1. บทน า (Introduction)  
 ส้าหรับประเทศไทยนั้นน้้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสา้คัญมากในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้น้้ามัน
ดีเซลจ้านวนมากในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง และเนื่องจากปริมาณน้้ามันดิบส้ารองของโลกมีปริมาณลดต่้าลง 
จึงได้มีการศึกษาพัฒนาหาแหล่งทดแทนซึ่งทางเลือกหนึ่งคือการน้าน้้ามันจากพืชหรือน้้ามันพืชประกอบอาหารที่ใช้
แล้ว (น้้ามันพืชใช้แล้ว) มาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นน้้ามันดีเซลสังเคราะห์  
 กระบวนการที่ เปลี่ยนชีวมวลและน้้ามันพืชใช้แล้วให้อยู่ในสภาพที่สามารถเป็นพลังงานทดแทนได้ คือ 
กระบวนการไพโรไลซีส ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ไพโรไลซีสแบบช้าและไพโรไลซีสแบบเร็ว ใน 2 ประเภทน้ี กระบวนการ
ไพโรไลซีสแบบเร็ว สามารถแปรสภาพชีวมวลในรูปของแข็งให้เป็นเช้ือเพลิงเหลวได้มากท่ีสุดให้มากสุดถึงร้อยละ 70 
ของพลังงานจากชีวมวล[1] เป็นการก้าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันได้สนใจที่จะน้าน้้ามันพืชใช้
แล้วที่เหลือจากอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านพลังงาน 
 จากการศึกษาของ [2] พบว่าไบโอออยล์จากชีวมวลมีค่าพลังงานความร้อน 16-19 MJ/kgความหนืด 48-120 
cSt และมีถ่านชาร์ (Char) ประมาณร้อยละ 1 จากสมบัติของไบโอออยล์พบว่า มีของแข็งเจือปน ความหนืดสูง และ
มีเสถียรภาพของการเก็บต่้า เมื่อเก็บไบโอออยล์เป็นระยะเวลานานพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลภายใน 
ท้าให้มีความหนืดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้้ามันจากปิโตรเลียม การเปลี่ยนแปลงความหนืดของไบโอออยล์นี้เกิดขึ้น
เนื่องจากภายในไบโอออยล์มีสารประกอบของออกซิเจนซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เมื่อเก็บรักษาในระยะ
เวลานาน โมเลกุลเหล่านี้เข้าสู่สมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamic equilibrium) เป็นผลท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความหนืดและน้้าหนักโมเลกุล เมื่อความหนืดเพิ่มขึ้น ส่วนประกอบต่างๆ ในไบโอออยล์มีแนวโน้มที่เกิด
การแยกช้ัน ท้าให้เกิดสารคล้ายขี้ผึ้ง สารเหล่านี้เข้าไปอุดตามท่อทางต่างๆ ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปริมาณ
ออกซิเจนในไบโอออยล์มีมากเกินไป [3] จึงได้มีการปรับปรุงคุณภาพของไบโอออยล์ เพื่อให้มีเสถียรภาพท่ีดีขึ้น โดย
ท้าการลดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในไบโอออยล์ให้น้อยลงที่สุดเท่าที่ท้าได้ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีปรับปรุงคุณภาพไบโอออ
ยล์อยู่ 2 แบบ คือ ไฮโดรทรีตติ้ง (Hydrotreating) การปรับปรุงคุณภาพของไบโอออยล์ด้วยวิธีไฮโดรทรีตติ้ง 
(Hydrotreating) นั้นสิ้นเปลืองต้นทุนในการผลิตเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้แก๊สไฮโดรเจนเป็นปริมาณมาก และการ
แตกตัวผ่านตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalytic cracking) และในงานวิจัยต่างๆ ที่มีวิธีการปรับปรุงคุณภาพของ ไบโอออยล์
ได้ผลไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนประกอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไฮโดรคาร์บอนนั้นเป็นส่วนประกอบหลักของน้้ามันเชื้อเพลิงที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ยังได้เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอ ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพของไบโอออยล์นั้นข้ึนอยู่กับวิธีการเตรียม ชนิด
และคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาดังนั้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าวิธีการก้าจัดน้้ามันพืชใช้แล้วที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ คือ การน้าไปเผาเป็น
เช้ือเพลิง ( Incineration) ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ดังนั้นงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง
กระบวนการผลิตเช้ือเพลิงดีเซลสังเคราะห์จากน้้ามันพืชใช้แล้วด้วยกระบวนการไพโรไลซิสให้มีประสิทธิภาพมาก
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ยิ่งขึ้น ที่ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างพลังสะอาด ใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดทั้งพลังงานและเวลา รวมทั้ง
ปรับปรุงคุณภาพของไบโอออยล์ จึงมีแนวความคิดที่จะประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการท้าความร้อนของ
กระบวนการไพโรไลซิสแทนการใช้น้้ามันและไฟฟ้า[4]  สืบเนื่องมาจากเหตุผล 
 1. การใช้คลื่นไมโครเวฟจะสร้างความร้อนโดยตรงกับน้้ามันพืชใช้ที่มีขั้วทางไฟฟ้าจึงท้าความร้อนได้ดีกว่าการใช้
เตาไฟฟ้าและเตาน้้ามัน ดังนั้นในการทดลองจะผสมตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟในน้้ามันพืชใช้เพื่อใช้เป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิ 
ซึ่งวิธีการท้าความร้อนด้วยไมโครเวฟนี้สามารถเปลี่ยนพลังงานที่ให้เข้าไปในระบบไปเป็นความร้อนได้ดีกว่าวิธีการใช้
เตาไฟฟ้าและเตาน้้ามัน 
 2. กระบวนการไพโรไลซิสโดยใช้เตาไฟฟ้าและเตาน้้ามันมีข้อจ้ากัดในเรื่องความช้ืนของน้้ามันพืชใช้แต่ใน
กระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซิสมีวิธีก้าจัดความช้ืนท่ีรวดเร็วกว่า 
 3. การท้าความร้อนด้วยไมโครเวฟมอีัตราเร่งอุณหภูมิที่เร็วกว่าการใช้เตาไฟฟ้าและเตาน้้ามัน ท้าให้ประหยัดเวลา 
 4. การท้าความร้อนด้วยไมโครเวฟไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
 
2.  วิธีการวิจัย (Methodology)   
 2.1 การออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบส าหรับกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีสจากน  ามันพืชใช้แล้ว 
  การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบส้าหรับกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส ใช้เครื่องไมโครเวฟ ยี่ห้อ 
samsung รุ่น ge711k มีขนาด 484 x 376 x 285 มิลลิเมตร โหมดไมโครเวฟที่ใช้เป็นแบบมัลติโหมด มีต้าแหน่งการ
ป้อนคลื่น 1 ต้าแหน่ง ก้าลังของคลื่นไมโครเวฟรวม 800 Watt (แมกนีตรอน 1 ตัว) ก้าลังไฟฟ้ารวม 1,300 วัตต์ 
ความถี่คลื่นไมโครเวฟที่ใช้ 2.45 GHz แรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์ 50 เฮิร์ต ซึ่งรายละเอียดดังที่กล่าวมานี้จะถูกน้าไปใช้
ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ และประกอบเป็นเครื่องผลิตน้้ามันดีเซลจากน้้ามันพืชใช้แล้วโดยกระบวนการไมโครเวฟไพ
โรไลซีสต้นแบบดังแสดงในรูปที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบส้าหรับกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีสจากน้้ามันพืชใช้แล้ว 
 โดยโปรแกรมส้าเร็วรูป 
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รูปที่ 2 ส่วนประกอบของกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส 
 
 ส้าหรับส่วนประกอบของกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส ดังแสดงในรูปที่ 2 ประกอบไปด้วย 1) ถังแก๊ส
ไนโตรเจน 2) ถังใส่น้้ามันขนาด 5 ลิตร 3) วาล์วเปิด-ปิดน้้ามัน 4-5) ชุดไซโคลน 6) ชุดกรองไอร้อน 7) ชุดเครื่องแก้ว
ควบแน่นด้วยน้้าแข็งผสมเกลือ 8) ชุดเครื่องแก้วควบแน่นด้วยน้้า 9) ถังเก็บไบโอออยล์ 11-12) ถังเก็บถ่าน 13) เตา
ปฏิกรณ์แบบตกอิสระ 14) ชุดเก็บแก๊ส 
 
 2.2 หลักการท างานของกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส       
  น้้ามันใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ น้้ามันพืชที่เหลือจากการประกอบอาหาร โดยจะผ่านการทอดมาไม่เกิน
จ้านวน 3 ครั้ง โดยก่อนการทดลองต้องน้าไปกรองสิ่งเจือปนออกและน้าไปต้มเพื่อไล่ความช่ืน จ้านวนที่ใช้คือ 2 ลิตร  
เมื่อน้้ามันพืชไหลลงมาจากถังเก็บน้้ามันโดยมีมอเตอร์เป็นตัวดูดเพื่อป้อนเข้าไปยังท่อปฎิกรณ์ ก่อนท่ีน้้ามันพืชจะไหล
เข้าไปยังท่อปฎิกรณ์นั้นจะมีไนโตเจนไหลเข้าไปด้วยเพื่อเป็นการแทนที่อากาศจากนั้นทั้งสองจึงไหลเข้าไปยังภายใน
ห้องเผาไหม้ความร้อนจากตัวแมกนีตรอนของเครื่องไมโครเวฟจะถูกปล่อยออกมายังห้องเผาไหม้ท้าให้เกิดการเผา
ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นไอไฟโรไลซีส จากนั้นไอไฟโรไลซีสจะไหลไปตามท่อเพื่อที่จะไปยังชุดไซโคลนตัวที่  1 
เพื่อท่ีจะแยกชาร์ออกจากไอไพโรไลซีส ในเฟสที่ 1 เมื่อผ่านไซโคลนชุดที่ 1 แล้วไอไพโลไรซีสจะไหลไปยังไซโคลนชุด
ที่ 2 เพื่อท่ีจะแยกชาร์ออกจากไอไพโรไลซีส ในเฟสที่ 2 จากนั้นไอไพโรไลซีสจะไหลผา่นชุดกรองไอร้อนเพื่อกรองชาร์
ออกให้หมดจากนั้นไอไพโลไรซีสจากนั้นไอไพโลไรซีสจะไหลผ่านชุดควบแน่นชุดที่ 1 เพื่อท่ีจะควบแน่นเป็นผลิตภณัฑ์
น้้ามันชุดที่ 1 ในอุณหภูมิห้อง 25 องศาเชลเชียส ส่วนไอไพโลไรซีสที่ไม่สามารถควบแน่นได้จะไหลไปยังชุดควบแน่น
ชุดที่ 2 ในอุณหภูมิติด -1 องศาเชลเชียส เพื่อที่จะท้าการควบแน่นเป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันชุดที่ 2 และส่วนที่เหลือท่ีไม่
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สามารถควบแน่นได้ของไอไพโลไรซีสจะกลายเป็นก๊าชที่สามารถจุดติดไฟได้จะโดนปลอ่ยท้ิง อุณหภูมิในระบบท้าการ
วัดและแสดงผลโดยเทอร์โมคัปเปิล ชนิด K และอุณหภูมิภายในท่อปฏิกรณ์จะใช้เทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิ 

 

รูปที่ 3 เครื่องต้นแบบสา้หรับกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีสจากน้้ามันพืชใช้แล้ว 
 

 2.3 วิธีการทดลองและเก็บข้อมูล 
  ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อปริมาณผลได้และสมบัติของไบโอออยล์การไพโรไลซีสน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว เพื่อหา
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ท้าให้ได้ปริมาณไบโอออยล์สูงสุด  โดยทดลองปรับวัตต์เริ่มต้นที่ 400, 450, 500, 550 และ 
800 วัตต์ ตามล้าดับ ใช้อัตราการไหลของไนโตรเจนอยู่ที่ 0.05 ลิตรต่อนาที เพื่อเป็นตัวพาไอร้อนไหลในระบบอัตรา
การป้อนน้้ามันพืชอยู่ท่ี 0.05 ลิตรต่อช่ัวโมง  
 
3.  ผลการวิจัย (Results)  
 3.1 ผลของการปรับระดับก าลังไฟฟ้าหน้าเคร่ืองไมโครเวฟต่ออุณหภูมิและอัตราการให้ความร้อนของ
กระบวนการไพโรไลซีส 
 เมื่อใส่น้้ามันพืชที่ใช้แล้วจ้านวน 2 ลิตร ลงในถังบรรจุน้้ามันพืชและใช้มอเตอร์ปั๊มเข้าสู่ท่อปฏิกรณ์ แล้ว
ก้าหนดเวลาที่ใช้ในการไพโรไลซีสเท่ากับ 20 นาที การปรับระดับก้าลังไฟฟ้าหน้าเครื่องไมโครเวฟจาก 100 ถึง 800 
วัตต์ ส่งผลต่ออัตราการให้ความร้อนและอุณหภูมิของน้้ามันพืชที่ใช้แล้วภายในท่อปฏิกรณ์ ดังแสดงในรูปที ่4 ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่ากระบวนการไพโรไลซีสน้้ามันพืชที่ใช้แล้วด้วยเครื่องผลิตน้้ามันดีเซลจากน้้ามันพืชที่ใช้แล้วโดย
กระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีสมีอุณหภูมิที่ไม่สามารถท้าให้น้้ามันพืชเกิดการระเหยเป็นไอไพโรไลซีสได้ 
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รูปที ่4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้้ามันพืชใช้แล้วที่อยู่ในท่อปฏิกรณ์ภายใต้การให้รังสีไมโครเวฟอัตราการให้ 
 ความร้อนที่แตกต่างกัน 
 
 ดังนั้นเมื่อกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในน้้ามันพืชที่ใช้แล้วสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ ท้าให้อุณหภูมิ
ของน้้ามันพืชที่ใช้แล้วสูงขึ้นโดยใช้ระยะเวลานาน เมื่ออัตราการให้ความร้อนเท่ากับ 200 องศาเซลเซียสต่อนาที ทั้งนี้
จากกราฟในช่วงแรกที่อุณหภูมิของน้้ามันพืชเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามอัตราการให้สลายตัวของสารระเหยง่าย ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบท่ีมีอยู่ภายในยางน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว และเกิดการสลายตัวของกรดไขมันอ่ิมตัวของน้้ามันพืช ผลที่ได้
แสดงให้เห็น ดังตารางที ่1    
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ตารางที่ 1 อัตราการให้ความร้อนและอุณหภูมสิูงสดุภายใต้การปรบัระดับก้าลังไฟฟ้าหน้าเครื่องไมโครเวฟท่ี 
แตกต่างกัน 

ระดับพลังงานไมโครเวฟ 
(วัตต์) 

อัตราการให้ความร้อน 
(องศาเซลเซียสต่อนาที) 

อุณหภูมิสูงสุด 
(องศาเซลเซียส) 

100 48 262 
300 83 422 
450 102 606 
600 153 629 
700 180 717 
800 200 777 
 

 แสดงให้เห็นว่าเมื่อปรับก้าลังไฟฟ้าที่แสดงบนหน้าปัดของเครื่องไมโครเวฟให้สูงขึ้นตั้งแต่ 100 ถึง 800 วัตต์ 
ส่งผลท้าให้อัตราการให้ความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 48 ถึง 200 องศาเซลเซียสต่อนาที และอุณหภูมิของน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว
ในท่อปฏิกรณ์สูงที่สุด แสดงดังตารางที ่1  

 
 3.2 ผลของอัตราการให้ความร้อนและเวลาในการไพโรไลซีส 
 3.2.1 ผลของอัตราการให้ความร้อนและเวลาในการไพโรไลซีสต่อร้อยละผลได้ผลิตภัณฑ์ 

 จากการไพโรไลซีสของน้้ามันพืชที่ใช้แล้วปริมาณ 2 ลิตร ด้วยไมโครเวฟที่อัตราการ  ให้ความร้อนตั้งแต่ 
48 ถึง 200 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลา 10 ถึง 25 นาที ภายใต้บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจนที่อัตราการไหล 
0.05 ลิตรต่อนาที โดยท้าการวัดอุณหภูมิทุก ๆ 1 นาที พบว่า   เมื่อให้เวลาในการไพโรไลซีสตั้งแต่ 10 ถึง 15 นาที 
ร้อยละผลที่ได้ของของเหลวและแก๊สมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการให้ความร้อนจาก  48 ถึง 200 
องศาเซลเซียสต่อนาที และเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิสูงสุดของการไพโรไลซีสน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว เนื่องจากเกิดการสลายตัว
ของกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่มากในน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว และเกิดการสลายตัวทางความร้อน 
(Thermal decomposition) ของสารไฮโดรคาร์บอนที่มีน้้าหนักโมเลกุลสูง ดังนั้นที่เวลาในการไพโรไลซีส 10 และ 
15 นาที สามารถท้าให้ได้อุณหภูมิได้มากที่สุดที่ 200 องศาเซลเซียส ที่อัตราการให้ความร้อน 100 ถึง 800 วัตต์ 
อย่างไรก็ตามการเพิ่มเวลาที่ใช้   ในการไพโรไลซีส อัตราการให้ความร้อนด้วยรังสีไมโครเวฟรวมทั้งอุณหภูมิสูงสุด
ของกระบวนการไพโรไลซีสส่งผลให้น้้ามันพืชไม่เกิดการระเหยกลายเป็นไอไฟโรไลซีส  
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4.  การวิจารณ์และสรุป (Discussion and Conclusion) 
 จากการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบส้าหรับกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีสจากน้้ามันพืชใช้แล้ว โดยใช้
น้้ามันพืชในเตาปฏิกรณ์แบบตกอิสระ พบว่า อุณหภูมิท้าปฏิกิริยาไพโรไลซีสจากการที่ได้ของผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีสจากน้้ามันพืชใช้แล้ว ด้วยเครื่องไมโครเวฟที่อัตราการให้ความร้อนตั้งแต่ 102  ถึง 
210 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลา 10 ถึง 35 นาที ภายใต้บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจนที่อัตราการไหล 0.05 
ลิตรต่อนาที โดยท้าการวัดอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที พบว่าผลของอัตราการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟได้สงูสุดอยู่ที่ 210 
องศาเซลเชียส จึงไม่ท้าให้น้้ามันพืชใช้แล้วเกิดการระเหยกลายเป็นไอไพโรไลซีสได้ แสดงว่าไม่สามารถเป็นไบโอ
ออยล์ได้ เนื่องจากเครื่องไมโครเวฟมีก้าลงัของคลื่นไมโครเวฟรวม 800 Watt ซึ่งไม่สามารถท้าให้น้้ามันพืชใช้แล้วเกดิ
การระเหยกลายเป็นไอไพโรไลซีสได้ ส้าหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตไบโอออยล์จากกระบวนการไพโรไลซีส
ของน้้ามันพืชใช้แล้วควรมีอุณหภูมิทีสู่งกว่า 400 องศาเซลเซียส 
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บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอัดถ่านแท่ง  เพ่ือหาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของเคร่ืองอัดถ่านแท่งที่พัฒนาข้ึน  

วิธีการด าเนินงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองอัดถ่านและเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอัดถ่านข้ึน หลังจากน้ันจึงท าการสร้างเคร่ืองอัดถ่านตามแบบที่ ได้
ออกแบบไว้ เมื่อได้เคร่ืองอัดถ่านแท่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงน าเคร่ืองอัดถ่านแท่งไปท าการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน ท าการประเมินเคร่ืองที่พัฒนาข้ึนและท าการทดลองอัดถ่านจ านวน 10 คร้ัง 
คร้ังละ 5 กิโลกรัม โดยอัดผงถ่านกับแป้งมัน  5 คร้ัง คร้ังละ 5 กิโลกรัม และอัดผงถ่านกับข้ีเลื่อย 5 คร้ัง คร้ังละ     
5 กิโลกรัม ในแต่ละคร้ังท าการจับเวลาพร้อมกับน าแท่งถ่านที่ได้จากการอัดมาช่ังน้ าหนักแล้วท าการเผาไหม้ จากน้ัน
น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพ่ือประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เคร่ืองอัดถ่านท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 มีประสิทธิภาพในการอัดผงถ่านกับแป้งมัน 89.6 เปอร์เซ็นต์  ประสิทธิภาพในการอัดผงถ่าน  
ข้ีเลื่อยเท่ากับ 92.4 เปอร์เซ็นต์ 
ค าส าคัญ : ถ่านแท่ง, เศษวัสดุเหลือใช้, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 This Research is design and development Charcoal Briquette Machine. It aims to design 
and development to find the efficiency and quality of the charcoal briquette machine. 
 Research methodology the Researchers studied the details and related researches to 
design and development of the charcoal briquette. Then the researchers built the charcoal 
briquette machine by following the model. The Charcoal Briquette Machine was built 
completely, it was tested and collected data by evaluating from 6 specialists. Then the machine 
was evaluated and tested to charcoal briquette 10 times per 5 kilograms. The timer was set and 
the shred charcoal briquettes were weighed each time and burn. After that data was analyzed to 
find its efficiency and quality. 
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 The Results of the data analysis. The charger designed and built. The Quality was at the 
level of 3.86 the efficiency of the charcoal powder was 89.6 percentage. The Efficiency of the 
charcoal grinding was 92.4 percentage. 
Keywords : Bar Charcoal, Waste material, Quality, Efficiency 
 
1. บทน า 
 ปัญหาด้านพลังงานของไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาหลักท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยไม่ว่า
จะเป็นปัญหาด้านราคาพลังงานที่ในครัวเรือนแก๊งหุงต้มหรือน้ ามัน มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองถึงแม้พลังงาน    
ต่าง ๆ จะมีราคาสูงข้ึนความต้องการในการใช้พลังงานของประชากรยังคงสูงเช่นกัน จึงจ าเป็นต้องมีการคิดค้นหา
แหล่งพลังงานทดแทนภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีการใช้เช้ือเพลิงในการ
หุงต้ม ปิ้ง ย่าง ในครัวเรือนและร้านอาหารต่าง ๆ และในภาคอีสานยังคงใช้ฟืนและถ่านไม้อยู่ เน่ืองจากเป็นเช้ือเพลิง
ที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก [1]  
 เช้ือเพลงถ่านอัดแท่งเป็นถ่านที่ท าจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติหรือที่เหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม เช่น 
เศษถ่านไม้จากการเผาถ่าน แกลบ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด สามารถน ามาทดแทนถ่านไม้ธรรมชาติได้ เป็นการช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม เหมาะส าหรับการท าอาหารปิ้ง ย่าง คุณสมบัติเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งจะให้ความร้อนสูงสม่ าเสมอติด
ไฟทนนานกว่าถ่านธรรมดาทั่วไป ในการข้ึนรูปแท่งเช้ือเพลงจะใช้กระบวนการอัด 2 รูปแบบ คือ การอัดร้อนและ
การอัดเย็น ในกระบวนการอัดร้อนน้ันวัสดุที่สามารถผลิตด้วยกระบวนการน้ีคือ แกลบและข้ีเลื้อยเพราะวัสดุทั้งสอง
ชนิดน้ีเมื่อผ่านกระบวนการอัดจะเกิดความร้อนข้ึนและจะมีสารในเน้ือวัสดุยึดตัวมันเองจึงท าให้สามารถยึดเกาะเป็น
แท่งได้ โดยไม่ต้องใช้ตัวประสานโดยเคร่ืองอัดเป็นแบบอัดด้วยความร้อนจึงมีราคาค่อนข้างสูง จากน้ันน าไปลดความ
ช่ืนด้วยการอบหรือการผึ่งแดดเพ่ือให้อยู่ในรูปแบบของเช่ือเพลิงอัดแท่งใช้สะดวก ไม่มีควันเผาไหม้ได้นานและท่ี
ส าคัญราคาไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ ส่วนกระบวนการอัดเย็นเป็นการอัดวัสดุที่ผ่านการเผา
เป็นถ่านและบดเป็นผงละเอียดมาแล้ว น ามาผสมกับแป้งมันหรือวัสดุประสานอื่น ในอัตราส่วนที่ต้องการ 
กระบวนการอัดเย็นจะใช้เคร่ืองอัดข้ึนรูปด้วยระบบเกลียวอัดเพ่ือให้ได้เช้ือเพลิงอัดแท่ง [2]  
 จากการส ารวจและสอบถามผู้จ าหน่ายถ่านไม้ ในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่ามีประชาชนได้ผลิตถ่านไม้
เพ่ือใช้ภายในครัวเรือนและจ าหน่ายร่วมด้วยเป็นจ านวนมาก แต่เศษถ่านท่ีเหลือจากการน าถ่านไม้ท่ีบรรจุถุงยังไม่มี
การน ามาใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมากและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับเศษ
ผงถ่าน คณะผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการน าเศษวัตถุดังกล่าวมาอัดแท่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า น ากลับมาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนถ่านจากป่าไม้ธรรมชาติที่ก าลังจะหมดไปและเป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหารต้ังแต่ภาคครัวเรือน 
ตลอดจน ภาคธุรกิจร้านอาหารต่างๆ  จากการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กานต์ วิรุณพัณธ์ ธนารักษ์ สาย
เปลี่ยน และภาคภูมิ ใจชมพู [3] จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ท าการศึกษาการผลิตเช้ือเพลิงถ่าน
อัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม โดยศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของเศษวัสดุ แป้งมัน และน้ า 
พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ ผงกะลามะพร้าว 8.55 กิโลกรัมต่อผงถ่านไม้ไผ่ 0.95 กิโลกรัม โดยมีค่าความช่ืน 
6.07 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณเถ้าท่ี 10.42 เปอร์เซ็นต์ มีค่าพลังงานความร้อนที่ 5,748.83 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม และ
มีปริมาณการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงในการต้มน้ าเดือดที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นปริมาณ 1.917 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง [4] 
อุกฤษฏ์ โข่ศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ท าการศึกษาเทคโนโลยีถ่านอัดแท่ง 
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ส่วนผสมของถ่านอัดแท่งผงถ่าน 10 กิโลกรัม แป้งมัน 0.5 กิโลกรัม น้ า 3 ลิตร (ปริมาณน้ าสามารถปรับได้ข้ึนอยู่กับ
ความช้ืนของวัสดุ) จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การน าดินเหนียวท่ีร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 50 มาผสมแทนแป้งมัน ไม่มี
ผลต่อคุณภาพแท่งถ่านมากนัก ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้มากและอัตราส่วนที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ 
10 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณผงถ่าน  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอัดถ่านแท่ง 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดถ่านแท่ง 
 2.3 เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองอัดถ่านแท่ง 
 
3. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 
4. วิธีการวิจัย  
 4.1 การออกแบบเคร่ืองอัดถ่านแท่ง  
    1) คณะผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล โดยศึกษาวิธีการอัดถ่านแท่งจากเคร่ืองเดิม ทั้งทางด้าน
เทคนิคและทางด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิต 
    2) สังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ในข้ันตอนน้ีจะต้องสังเคราะห์แนวความคิดใหม่
และแนวความคิดเก่าเพ่ือให้ได้แบบเคร่ืองอัดถ่านแท่งที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
    3) การออกแบบและค านวณช้ินส่วนต่างของเคร่ืองอัดถ่านแท่ง โดยก าหนดหลักเกณฑ์ คือ ต้องมี
กลไกการท างานไม่ซับซ้อน และใช้งานง่าย มีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกท้ังยังต้องซ่อมแซม
บ ารุงรักษาง่าย และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 
     4.1.1 การค านวณอัตราทดและความเร็วรอบ ได้ใช้ข้อมูลเฉพาะของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานวิจัย
ขนาด 3 แรงม้า ซึ่งความเร็วรอบของต้นก าลังเท่ากับ 1,475 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดท่ี 14.48 นิวตัน-เมตร โดยน า
ค่าน้ีมาใช้ในการค านวณ และพิจารณาหาความเร็วรอบของเพลาและขนาดของล้อสายพานต่าง ๆ ซึ่งลักษณะของ

ปัจจัยภายใน 

  การพัฒนาเคร่ืองอัดถ่านแท่ง 

  สร้างเคร่ืองอัดถ่านแท่งเพ่ือช่วย
เกษตรกรในชุมชน 

ปัจจัยภายนอก 

  ราคาเคร่ืองอัดถ่านแท่ง 

  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและด้านธุรกิจ
ได้ 

การพัฒนาเคร่ืองอัดถ่านแท่ง 
  พัฒนาเคร่ืองอัดถ่านแท่งจากแบบด้ังเดิม

ให้ใช้งานได้ง่ายย่ิงข้ึน 

  เพ่ิมประสิทธิภาพในการอัดมากย่ิงข้ึน 

  สามารถอัดถ่านแท่งได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
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การติดต้ังและมุมของล้อสายพานที่กระท ากับแนวระดับมีผลต่อการค านวณหาค่าโมเมนต์ดัดในเพลา การค านวณ
อัตราทด (i) และความเร็วรอบจะใช้สมการที่ 1 [5] 

    2 1

1 2

i D n
D n

          (1) 

 เมื่อ 
    1D   = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานตาม (เมตร) 
    2D  = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานตาม (เมตร) 
    1n  = ความเร็วรอบของล้อสายพานตาม (รอบต่อนาที) 
    2n  = ความเร็วรอบของล้อสายพานขับ (รอบต่อนาที) 
 
     4.1.2 การค านวณหาขนาดเพลาใช้การออกแบบเพลาตามรหัสสมาคมวิศวกรเคร่ืองกลแห่ง
อเมริกา (American Society Mechanical Engineers, ASME) วิธีดังกล่าวใช้ทฤษฎีความเค้นเฉือนสูงสุด ซึ่งเป็น
การออกแบบโดยวิธีสถิตยศาสตร์ (Static Design Method) เพลาส่วนมากจะอยู่ภายใต้ความเค้นที่เป็นวัฏจักร โดย
ใช้วัสดุเพลาท าจากโลหะเหนียว (St 42) ตามมาตรฐาน ISO/R 775-1969 เน่ืองจากเป็นการง่ายต่อการค านวณ และ
ยัง 
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ วัสดุในการท าเพลาด้วย เน่ืองจากต้องการให้แรงบิดที่เกิดข้ึนที่เพลาอัดเกลียว
มาก วิธีการค านวณขนาดของเพลา (d) จะใช้สมการที่ 2  
 

       
1/22 2

3 16
.

. .
d

t mC T C Md  
    

    (2) 

 เมื่อ 
    mC   = ตัวประกอบความล้าเน่ืองจากการดัด (ลักษณะเป็นเพลาหมุน แรงเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ  

      ค่าเท่ากับ 1.5) 
    tC  = ตัวประกอบความล้าเน่ืองจากการบิด (ลักษณะเป็นเพลาหมุนแรงเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ  

      ค่าเท่ากับ 1.0) 
    T  = แรงบิดที่เกิดกับเพลา (นิวตัน-เมตร) 
    M  = โมเมนดัดที่เกิดกับเพลา (นิวตัน-เมตร) 
    d  = ค่าความเค้นเฉือนในการออกแบบ (กรณีที่เพลาไม่มีร่องลิ่มเท่ากับ 55 นิวตันต่อ 

      ตารางมิลลิเมตร) 
     4.1.3 การค านวณหาก าลังงานท่ีเพลา เมื่อทราบความเร็วรอบและแรงบิดของเพลาสามารถ
ค านวณหากาลังงานที่เกิดข้ึนในเพลา (P) ได้ ดังสมการที่ 3 
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     2
60 746

T nP 


. .
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        (3) 

 เมื่อ 
    P  = ก าลังงาน (แรงม้า) 
    T  = แรงบิด (นิวตัน-เมตร) 
    n  = ความเร็วรอบของเพลา (รอบต่อนาที) 
 

     4.1..4 การค านวณหาโมเมนต์ดัดสูงสุด ที่เกิดข้ึนในเพลา เมื่อทาการวิเคราะห์โมเมนต์ดัดที่
เกิดข้ึนในเพลาโดยท าการพิจารณาจากแรงต่าง ๆ ท่ีกระท ากับเพลา โดยท าการแบ่งการพิจาณาเป็นสองระนาบ คือ 
แนวนอน และแนวด่ิง จากน้ันท าการค านวณหาโมเมนต์สูงสุดได้จากสมการที่ 4 [6] 
 

     2 2
H VM M M ( ) ( )        (4)

 เมื่อ 
    M  = โมเมนต์ดัดสูงสุดที่เกิดข้ึนกับเพลา (นิวต้นเมตร) 
    HM  = โมเมนต์ดัดสูงสุดในแนวนอน (นิวตันเมตร) 
    VM  = โมเมนต์ดัดสูงสุดในแนวด่ิง (นิวตันเมตร) 
 
 หลังจากน้ันคณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองอัดถ่านด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ 
ส าเร็จรูป แล้วน าแบบไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งานก่อนด าเนินสร้างเคร่ืองดังแสดงในรูปที่ 1 
 

           หมายเลข 1 โครงเคร่ือง 
           หมายเลข 2 เกลียวอัด 
           หมายเลข 3 กระบอกอัด 
           หมายเลข 4 ถังผสม 
           หมายเลข 5 ชุดบดถ่าน 
           หมายเลข 6 ถังบด 
           หมายเลข 7 ใบผสม  
     
  
 
 

รูปที่ 1 การออกแบบเคร่ืองอัดถ่านแท่ง 
 

  4.2 การสร้างเคร่ืองอัดถ่านตามที่ออกแบบ 
    1) เมื่อเขียนแบบเคร่ืองอัดถ่านแท่งเป็นแบบประกอบและแบบแยกช้ินส่วนแล้ว คณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างช้ินส่วนตามแบบและจัดซื้อช้ินส่วนมาตรฐาน 
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    2) ผลิตช้ินส่วนและจัดซื้อช้ินส่วนมาตรฐาน เป็นข้ันตอนการผลิตช้ินส่วนต่างๆ เช่น โครงเคร่ือง 
ช้ินส่วนส าหรับถังผสม ใบกวน เกลียวอัด ช้ินส่วนส าหรับยึดมอเตอร์และช้ินส่วนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ช้ินส่วนมาตรฐาน
ส าหรับช้ินส่วนมาตรฐานสามารถจัดซื้อได้เลย เช่น แบร่ิง สกรู น๊อต สายพาน ล้อสายพาน เป็นต้น 
    3) ประกอบเคร่ืองอัดถ่านแท่งเมื่อผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ และจัดซื้อส่วนมาตรฐานครบหมดทุกช้ินแล้ว 
จึงน าเอาช้ินส่วนเหล่าน้ันมาประกอบเข้าด้วยกัน เป็นเคร่ืองอัดถ่านแท่ง  
    4) ทดลองเคร่ืองอัดถ่านแท่งเพ่ือหาข้อบกพร่อง น าเคร่ืองท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทดลองอัด
ถ่านแท่งเบื้องต้นเพ่ือจะหาข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยการจับเวลาต่อการป้อน 1 คร้ังต่อ 5 กิโลกรัม จากน้ันน าถ่านที่อัด
แล้วมาช่ังน้าหนัก เพ่ือหาค่าเฉลี่ยต่อในการอัดถ่านแท่ง  
    5) การทดสอบสมมติฐาน ถ้าหากผลการทดลองการอัดถ่านแท่ง เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือ 
เคร่ืองอัดถ่านสามารถอัดได้เร็วข้ึนและสามารถอัดถ่านแท่งออกมาเป็นรูปร่างท่ีสวยงาม จะได้เคร่ืองอัดถ่านแท่งที่
สมบูรณ์ พร้อมที่จะน าไปทดลองเพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
    6) การปรับปรุงและแก้ไข เมื่อท าการทดลองอัดถ่านด้วยเคร่ืองท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนมาใหม่
แล้ว จากการทดลองพบว่าเคร่ืองอัดถ่านแท่งที่ออกแบบและพัฒนาข้ึนยังมีก้อนถ่านอัดแท่งออกมาลักษณะทาง
กายภาพน้ันไม่สมบูรณ์เพราะอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสม คณะผู้จัดท าจึงได้มีการปรับอัตราส่วนให้อยู่ในขนาดท่ี
เหมาะสม คือ ผงถ่าน 4.70 กิโลกรัม แป้งมัน 0.30 กิโลกรัม และน้ าเปล่า 1.5 ลิตร จึงท าให้การอัดถ่านแท่งออกมา
เป็นก้อนสมบูรณ์มากกว่าเดิม 
    7) เคร่ืองอัดถ่านแท่งที่สมบูรณ์ เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วจึงได้เคร่ืองอัด
ถ่านแท่งที่สมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 เคร่ืองอัดถ่านแท่งที่สมบูรณ์ 
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5. ผลการวิจัย 
  5.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดถ่านแท่งออกแบบและสร้างขึ้น 
      จากการน าเคร่ืองอัดถ่านแท่ง ไปทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การอัดถ่าน 10 คร้ัง โดยอัดถ่าน
กับแป้งมัน คร้ังละ 5 กิโลกรัม และอัดถ่านกับข้ีเลื่อย คร้ังละ 5 กิโลกรัม ในการทดลองแต่ละคร้ังท าการจับเวลาและ
ถ่านที่ได้นับจ านวนก้อนถ่านที่ได้ หลังจากน้ันจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาเวลาและปริมาณเฉลี่ยที่ใช้ในการผสม 
และการอัดถ่านแต่ละคร้ัง ผลที่ได้จากการทดลองปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาเวลาและปริมาณเฉลี่ยของการผสม และการอัดผงถ่านกับแป้งมัน 
 

คร้ังที่ 
น้ าหนักถ่านก่อนอัด 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักถ่านหลังอัด 

(กิโลกรัม) 
เวลาอัด 
(นาที) 

จ านวนถ่านที่ได้
(ก้อน) 

1 5.00 4.50 24.37 43 
2 5.00 4.70 26.58 48 
3 5.00 4.20 25.48 46 
4 5.00 4.10 26.32 47 
5 5.00 4.90 25.46 45 
ผลรวม 25.00 22.40 128.21 229 
ค่าเฉลี่ย 5.00 4.48 25.64 45.8 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาเวลาและปริมาณเฉลี่ยของเคร่ืองอัดถ่านแท่งท่ีออกแบบและสร้างข้ึน 
พบว่า ในการอัดถ่านกับแป้งมันแต่ละคร้ังใช้เวลาเฉลี่ย 25.64 ได้ปริมาณถ่านเฉลี่ยคร้ังละ 45.8 คิดเป็นประสิทธิภาพ 
89.6 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาเวลาและปริมาณเฉลี่ยของการผสม และการอัดผงถ่านกับข้ีเลื่อย 
 

คร้ังที่ 
น้ าหนักถ่านก่อนอัด 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักถ่านหลังอัด 

(กิโลกรัม) 
เวลาอัด 
(นาที) 

จ านวนถ่านที่ได้
(ก้อน) 

1 5.00 4.80 41.47 48 
2 5.00 4.70 39.36 47 
3 5.00 4.30 35.31 43 
4 5.00 4.80 31.22 48 
5 5.00 4.50 37.50 45 
ผลรวม 25.00 23.10 189.06 233 
ค่าเฉลี่ย 5.00 4.62 37.32 46.6 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาเวลาและปริมาณเฉลี่ยของเคร่ืองอัดถ่านแท่งท่ีออกแบบและสร้างข้ึน 
พบว่า ในการอัดถ่านกับข้ีเลื่อยแต่ละคร้ังใช้เวลาเฉลี่ย 37.32 ได้ปริมาณถ่านเฉลี่ยคร้ังละ 46.6 ก้อน คิดเป็น
ประสิทธิภาพ 92.4 เปอร์เซ็นต์  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดถ่านที่ออกแบบและสร้างข้ึน  
สามารถสรุปได้ มีประสิทธิภาพในการอัดผงถ่านกับแป้งมัน 89.6 เปอร์เซ็นต์  ประสิทธิภาพในการอัดผงถ่านข้ีเลื่อย
เท่ากับ 92.4 เปอร์เซ็นต์ 
 5.2 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองอัดถ่านแท่งที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
      จากการน าเคร่ืองอัดถ่านแท่งไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพ 
โดยมีผู้เช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ซึ่งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการออกแบบและสร้าง
เคร่ืองกล จ านวน 3 ท่าน และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 ท่าน ผลวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังน้ี 
 ด้านการออกแบบและสร้างเคร่ือง อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ความคงทน แข็งแรง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือวัสดุหาซื้อได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีก าลัง
เพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ 
 ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี การท างานที่ง่าย
กว่าใช้งานแรงงานคน อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และ ท าความสะอาดและดูแลรักษาง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ตามล าดับ 
 ด้านคู่มือ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ภาพประกอบการใช้งาน
เหมาะสม อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาคือ อธิบายส่วนประกอบของเคร่ืองได้ชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และอ่านและท าความเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองอัดถ่านแท่งที่ออกแบบและสร้างเคร่ืองข้ึน รวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 โดยด้านด้านการออกแบบและสร้างเคร่ือง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ ากับ 4.20 
รองลงมาคือ ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของอัดถ่านแท่งที่ออกแบบและสร้างข้ึน อยู่ในระดับดีเน่ืองจาก
คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลการสร้างเคร่ืองแล้วน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบ ค านวณและสร้างข้ึนมา หลังจากท่ีได้
แบบเคร่ืองที่สมบูรณ์แล้วจึงท าการสร้างเคร่ืองอัดถ่านแท่ง เมื่อสร้างเคร่ืองเสร็จแล้วคณะผู้วิจัยได้น าไปทดลองอัด
ถ่านเพ่ือหาข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้เกิดความมั่นใจว่าเคร่ืองอัดถ่านแท่งที่ออกแบบและสร้างข้ึนสามารถน าไปใช้
งานได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลที่ประเมินด้วยผู้เช่ียวชาญยัง พบว่า มีความคงทน  แข็งแรง  มีการท างานที่ง่ายกว่าการ
ใช้แรงงานคน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน อัดออกมาเป็นก้อนได้ตามท่ีก าหนดและเหมาะแก่การน าไปใช้งาน 
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ชุดควบคุมสายพานลาํเลียงคัดแยกวัตถุโดย PLC 
Conveyor belt Control Unit  sort out  Objects   by PLC 
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บทคัดย่อ 

ชุดทดลองสายพานลําเลียงคัดแยกวัตถุควบคุมโดยพีแอลซี มีคุณสมบัติ ในการคัดแยกวัตถุท่ีเป็นชนิดโลหะ
และอโลหะ โดยใช้คําสั่งจากพีแอลซี ซ่ึงทําหน้าท่ีควบคุมมอเตอร์ เพ่ือให้สายพานลําเลียงเคล่ือนที่ กระบอกสูบ
หมายเลข 1 จะผลักวัตถุไปข้างหน้า  เม่ือวัตถุโดนผลักจากกระบอกสูบหมายเลข 1 สายพานก็จะลําเลียงวัตถุผ่าน
เซนเซอร์เพ่ือคัดแยกวัตถุว่าอโลหะหรือโลหะ หากเป็นโลหะ กระบอกสูบหมายเลข 2 ก็จะผลักวัตถุไปอีกด้านหนึ่ง  
แต่ถ้าเป็นอโลหะกระบอกสูบก็จะปล่อยให้วัตถุเคลื่อนต่อไปในทิศทางเดิม 

ผลการทดลอง แยกวัตถุชนิดโลหะ ค่าเฉลี่ยเวลา  4.27 ± 0.52 สามารถจําแนกวัตถุชนิดโลหะได้ 100 % 
ตําแหน่งของการคัดแยกถูกต้อง 100 % และผลการทดลองแยกวัตถุชนิดโลหะ ค่าเฉลี่ยเวลา  5.90 ± 0.52 
คําสําคัญ : คัดแยกวัตถุ, สายพานลําเลียง, พีแอลซี 
 
Abstract 
 Conveyor test set, separating the material controlled by PLC, has features in sorting objects 
that are metal and nonmetal, by using orders from PLC Which serves to control the motor, to 
allow the conveyor belt to move Cylinder number 1 Will push the object forward. When the object 
is pushed from the cylinder number 1, the belt will convey the material through the sensor to 
separate the material whether it is metal or metal. If the metal cylinder number 2 will push the 
object to the other side. But if it is a non-metal cylinder, it will allow the object to move in the 
same direction. 

 The results of the separation of metal objects The average time spent 4.27 ± 0.52 can 
identify 100% metal objects. The position of the sorting is 100% accurate. And the experimental 
results of the separation of metal objects Average time spent 5.90 ± 0.52. 
Keywords : Object sorting, Conveyor belt, PLC 
 
1. บทนํา 
 พีแอลซี หรือ PLC (Programmable Logic Controller) ได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมกระบวนการการผลิต
ต่างๆ  เพ่ือทดแทนแรงงานมนุษย์มากย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมมีท่ีต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ 
จําเป็นต้องมีเซนเซอร์มาตรวจรับคัดแยกผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  มีกลไกลท่ีแข่งแรงและแม่นยําและมีสมองกลท่ี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี292



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม คร้ังท่ี 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 
 
 

 
 

เฉลียวฉลาด สามารถตอบรับคําสั่งท่ีซับซ้อนจากผู้ใช้งานได้ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม ท่ีมี
ผลดีต่อกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
พีแอลซี เป็นอุปกรณ์ควบคุมชนิดหนึ่ง ท่ีนํามาแทนการใช้รีเลย์ เพราะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และใช้การเขียน
โปรแกรม ทํานองเดียวกันกับคอมพิวเตอร์แทนการเดินสายไฟฟ้า มีหน่วยอินพุตและเอาต์พุตแบบลอจิก (ON/OFF) 
และแบบแอนะลอก จึงทําให้สามารถควบคุมเครื่องจักรได้ทุกชนิด พีแอลซี มีคําสั่งท่ีใช้เขียนโปรแกรม 4 ภาษาคือ 
ภาษาแลดเดอร์ ภาษาบูลีน ภาษาบล็อก และภาษาคําสั่งข้อความภาษาอังกฤษ จะเห็นว่า พีแอลซี สามารถควบคุม
เคร่ืองจักรได้ทุกชนิด อีกท้ังยังมีประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือกว่าระบบควบคุมแบบเดิม ดังนั้นการใช้ PLC สําหรับ
ควบคุมเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ชนิดต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ระบบของรีเลย์ จึง
จําเป็นต้องเดินสายไฟฟ้า นอกจากน้ีแล้ว พีแอลซี ยังใช้ระบบโซลิด-สเตท ซ่ึงน่าเชื่อถือกว่าระบบเดิม การกิน
กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าและสะดวกกว่า [1] 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดเหนี่ยวนํา (inductive proximity sensor)  เป็นเซนเซอร์ (sensor) ท่ีใช้ตรวจจับ
วัตถุท่ีเป็นโลหะเท่านั้น เช่น เหล็ก สแตนเลส โครงสร้างประกอบด้วย สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ขดลวดออสซิลเลเตอร์ 
ตัวเรือน และแกนเฟอร์ไรท์ ทํางานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนําของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีกําเนิดขึ้นจากวงจร
ออสซิลเลเตอร์ โดยกําเนิดสัญญาณส่งให้ขดลวดซ่ึงพันอยู่บนแกนเฟอร์ไรท์ ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณ
ด้านหน้าของอุปกรณ์ เรียกบริเวณน้ีว่า "ส่วนตรวจจับ" เม่ือมีวัตถุเป้าหมายซ่ึงต้องเป็นโลหะเท่านั้นเคลื่อนท่ีเข้ามา
บริเวณส่วนตรวจจับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเหนี่ยวนําในวัตถุท่ีต้องการตรวจจับ ทําให้เกิดมีกระแสไหลวน (eddy 
current) ขึ้นภายในวัตถุ หรือวัตถุเป้าหมายทําการดูดซับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จนเม่ือถึงจุด ๆ หนึ่งท่ีวัตถุเป้าหมาย
ได้ดูดซับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจนหมด หรือเกิดการเหน่ียวนํามากท่ีสุด วงจรออสซิลเลเตอร์จะหยุดทํางาน จากนั้น
วงจรทริกเกอร์จะทํางานและให้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตออกมา ส่วนประกอบของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิด
เหนี่ยวนําแสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปท่ี 1 การทํางานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดเหนี่ยวนํา 

 
2.2 ระบบสายพานลําเลียง PVC Belt Conveyor System (แบบ PVC) สําหรับลําเลียงชิ้นงานหรือวัสดุท่ีมี

น้ําหนักเบา ระบบสายพานลําเลียงแบบ PVC สามารถทนความร้อนได้และราคาถูก ลักษณะการทํางานของระบบ
สายพานลําเลียงแบบ PVC จะลําเลียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เหมาะสําหรับงานลําเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร 
สินค้าท่ีบรรจุหีบห่อท่ีมีน้ําหนักเบาและต้องการความสะอาด 
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รูปท่ี  2  PVC Belt Conveyor System 
 

2.4  อุปกรณ์นิวแมติกส์  
2.4.1 กระบอกสูบชนิดทํางานทางเดียว กระบอกสูบชนิดนี้จะมีรูลมเพียงรูเดียวใช้สําหรับให้ลมอัดเพ่ือดัน

ลูกสูบให้วิ่งออก ส่วนจังหวะถอยกลับจะกลับด้วยแรงของสปริงดังนั้นการใช้งานของกระบอกสูบชนิดนี้จึงควรใช้ใน
จังหวะดันออก [1] อธบิายว่า กระบอกสูบชนิดนี้ทํางานทางเดียว คือ อุปกรณ์ทํางานชนิดหนึ่งท่ีให้แรงในแนวเส้นตรง
และทํางานทิศทางเดียว มักจะเป็นทิศทางให้ก้านสูบวิ่งออก ขณะที่ก้านสูบวิ่งออกจะดันสปริงภายในกระบอกสูบ
ยุบตัว เม่ือตัดสัญญาณลมท่ีป้อนเข้ากระบอกสูบให้วิ่งออก สปริงที่ยุบตัวจะคลายตัวออกมาพร้อมกับดันกระบอกสูบ
กลับมาอยู่ตําแหน่งเดิม 

 

 
 

รูปท่ี  3 โครงสร้างของกระบอกสูบชนิดทํางานทิศทางเดียว 
 

2.4.2 วาล์วควบคุมทิศทางลม ( Directional Control Valve ) วาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าท่ี คือ เปลี่ยน
ทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทางทิศทางท่ีต้องการท้ังนี้ให้อุปกรณ์ทํางาน เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ลม 
สามารถทํางานและเคล่ือนท่ีในทิทางตามที่ต้องการ 

 

 
 

รูปท่ี 4 ลักษณะการทํางานของกระบอกสูบร่วมกับวาล์วควบคุมทิศทาง 
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3.  วิธีการดําเนินงาน 
3.1  ส่วนโครงสร้างของชุดทดลอง 
 

   
 

รูปท่ี 5  ชิ้นงานจากด้านขวา          รูปท่ี 6 ชิ้นงานจากด้านบน 
 

หมายเลข 1 เซนเซอร์พร็อกซิมิตี้ หมายเลข 2 กระบอกสูบ 
หมายเลข 3 ไฟแสดงสถานะ  หมายเลข 4 ไฟแสดงสถานะ 
หมายเลข 5 สายพาน 1  หมายเลข 6 มอเตอร์ขนาดเล็ก 1 
หมายเลข 7 สายพาน 2  หมายเลข 8 มอเตอร์ขนาดเล็ก 2 
หมายเลข 9 กระบอกสูบดันวัตถุ  หมายเลข 10 กล่องใส่วัตถุ 

 
3.2  การเขียนโปรแกรม  XC Series Program Tool 
 

 
รูปท่ี 7 โปรแกรม  XC Series Program Tool 

4.  ผลการทดลอง 
4.1  ด้านฮาร์ดแวร์เป็นการออกแบบโครงสร้างชิ้นงาน 
 

 
 

รูปท่ี 8 ชุดทดลองควบคุมสายพานลําเลียงโดยใช้โปรแกรม PLC 
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4.2  ด้านซอฟต์แวร์เป็นการออกแบบวงจรที่สามารถนํามาใช้ควบคุมสายพาน 
 

 
 

รูปท่ี 9  การออกแบบวงจรท่ีสามารถนํามาใช้ควบคุมสายพาน 
 

4.3 ผลการทดสอบการควบคุมชดุทดลอง 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองแยกวัตถุชนิดโลหะ 
 

คร้ังท่ีทดลอง เวลาที่ใช้ 
(วินาที) 

การจําแนกวัตถุ 
 (อโลหะ,โลหะ) 

ตําแหน่งของ 
การคัดแยก 

1 4.26 โลหะ ถูกต้อง 
2 5.10 โลหะ ถูกต้อง 
3 4.29 โลหะ ถูกต้อง 
4 3.45 โลหะ ถูกต้อง 
5 3.67 โลหะ ถูกต้อง 
6 4.02 โลหะ ถูกต้อง 
7 4.15 โลหะ ถูกต้อง 
8 4.46 โลหะ ถูกต้อง 
9 4.23 โลหะ ถูกต้อง 
10 5.03 โลหะ ถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย 4.27 ± 0.52    
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองแยกวัตถุชนิดอโลหะ 
 

คร้ังท่ีทดลอง เวลาที่ใช้ (วินาที) การจําแนกวัตถุ 
(อโลหะ,โลหะ) 

ตําแหน่งของ 
การคัดแยก 

1 5.52 อโลหะ ถูกต้อง 
2 6.10 อโลหะ ถูกต้อง 
3 6.19 อโลหะ ถูกต้อง 
4 6.13 อโลหะ ถูกต้อง 
5 6.20 อโลหะ ถูกต้อง 
6 5.57 อโลหะ ถูกต้อง 
7 5.58 อโลหะ ถูกต้อง 
8 6.07 อโลหะ ถูกต้อง 
9 5.57 อโลหะ ถูกต้อง 
10 6.03 อโลหะ ถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย 5.90 ± 0.29     
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5. สรุป 
ชุดทดลองสายพานลําเลียงคัดแยกวัตถุควบคุมโดยพีแอลซี มีคุณสมบัติ ในการคัดแยกวัตถุท่ีเป็นชนิดโลหะและ

อโลหะ โดยใช้คําสั่งจากพีแอลซี ซ่ึงทําหน้าท่ีควบคุมมอเตอร์ เพ่ือให้สายพานลําเลียงเคลื่อนท่ี กระบอกสูบหมายเลข 
1 จะผลักวัตถุไปข้างหน้า  เม่ือวัตถุโดนผลักจากกระบอกสูบหมายเลข 1 แล้ว สายพานก็จะลําเลียงวัตถุผ่านเซนเซอร์
เพ่ือคัดแยกวัตถุว่าอโลหะหรือโลหะ หากเป็นโลหะ กระบอกสูบหมายเลข 2 ก็จะผลักวัตถุไปอีกด้านหนึ่ง  แต่ถ้าเป็น
อโลหะกระบอกสูบก็จะปล่อยให้วัตถุเคลื่อนต่อไปในทิศทางเดิม 

ผลการทดลอง แยกวัตถุชนิดโลหะ ค่าเฉลี่ยเวลาท่ีใช้  4.27 ± 0.52 สามารถจําแนกวัตถุชนิดโลหะได้ 100 % 
ตําแหน่งของการคัดแยกถูกต้อง 100 % และ ผลการทดลองแยกวัตถุชนิดโลหะ ค่าเฉล่ียเวลาที่ใช้  5.90 ± 0.52 
สามารถจําแนกวัตถุชนิดโลหะได้ 100 % ตําแหน่งของการคัดแยกถูกต้อง 100 % 
6.อภิปรายผล  

6.1 สามารถพัฒนาต่อยอด เป็นระบบสายพานลําเลียงในการคัดแยกวัตถุ สามารถใช้เซนเซอร์แยกวัตถุตามสี 
สามารถแยกวัตถุตามขนาดได้ หรือนํามาพัฒนาการใช้เทคโนโลยี Image Processing 

6.2 การพัฒนาในการใช้กระบอกสูบในการผลักดันวัตถุ กระบอกสูบผลักวัตถุไม่ได้ตามท่ีต้องการ ซ่ึงกระบอกสูบ
นั้นมีสองตัว ซ่ึงต้องปรับท้ังสองกระบอกน้ันให้เหมาะสมกัน เร็วเกินไปไม่ได้ ช้าเกินไปก็ไม่ได้  

6.3 สามารถนําผลท่ีได้รับการพัฒนา นําไปใช้ในการคัดแยกวัตถุในงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ คัดแยกวัตถุใน
งานไปรษณีย์ ระบบขนส่งต่างๆ  
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การพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของมิลรัน เพื่อวางแผนการขนส่ง 
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

Development of Program with concept of Milk run study for Transportation 
plan in case study Automotive parts industry 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการขนส่งตามแนวคิดแบบมิลค์รัน จากการศึกษาและเก็บรวบรวม

ข้อมูลพบว่าปัญหาในการขนส่งปัจจุบันเกิดจากการบรรทุกช้ินงานไม่เต็มคันรถ การวางแผนการขนส่งรายวันไม่มี
กฎเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และพนักงานที่วางแผนการเดินรถมีเพียงคนเดียว จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการขนส่งแบบมิลค์รันส าหรับการพัฒนาเป็นโปรแกรมวางแผนการขนส่งร่วมกับโปรแกรมวิชวล
เบสิคบนไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล อีกทั้งได้มีการใช้หลักการวิธีเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด และวิธีเพื่อนบ้านที่ไกลที่สุดเพื่อ
ปรับปรุงค าตอบเพื่อให้การวางแผนขั้นต้นส่งผลให้การวางแผนการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลจากการประยุกต์ใช้
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในการวางแผนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษา พบว่าสามารถลดระยะทางการขนส่งลงได้ร้อย
ละ 10.42 ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 11.82 และพบว่าพื้นที่ว่างส าหรับวางแผ่นรองสินค้าในการบรรทุกลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 91.80  อีกทั้งยังสามารถลดความผิดพลาดจากมนุษย์ พร้อมท้ังยังท าให้การท างานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  
ค าส าคัญ : แนวคิดแบบมิลคร์ัน, วิธีเพื่อนบ้านท่ีใกล้ที่สุด, วิธีเพื่อนบ้านท่ีไกลที่สดุ, โปรแกรมวิชวลเบสิค 
 
Abstract. 

The purpose of this article is transportation planning with applying the concept of Milk-run. 
From study and data collection founded problems in current transportation cause by three main 
problems are (1) Loading the work pieces is non-full-truck load (2) Non-standard delivery plan and 
(3) The staff who has the duty to plan the truck layout has only one person. From these problems 
Therefore, this article has applied the concept of milk run transport in the Visual Basic program on 
Excel and used the Nearest Neighbor Approach and the Farthest Neighbor approach to provide 
suitable and efficient transportation. The results showed that distance decreased 11.42 percent. 
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Costs decreased 11.82 percent and found that the free space for placing cargo pad decreased 
91.80 percent Furthermore, Transportation program can reduce human error and resulting in more 
flexible work. 
Keyword : Milk run concept, Nearest Neighbor Approach, Farthest Neighbor Approach, Visual Basic 
Program 
 
1.  บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดที่สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจ
ไทย จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท าให้ได้รับผลกระทบอย่างมาก ด้วยบริษัท
กรณีศึกษาเป็นบริษัทประเภทเทรดดิ้ง ซึ่งมีลักษณะเป็นพ่อค้าคนกลาง โดยมีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิต แล้วท าการซื้อ
มาขายไป บทความนีจ้ึงมุ่งพิจารณาที่การปรับลดต้นทุนค่าขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการอยู่
รอดของบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

บริษัทกรณีศึกษาปัจจุบันใช้รูปแบบการขนส่งแบบขนส่งตรง มีลักษณะเป็นการส่งจากต้นทาง ไปยังปลายทาง
โดยตรง โดยจะไม่แวะเพิ่มหรือลดสินค้าระหว่างทาง วิธีการแบบนี้ จะรวดเร็ว และจะมีต้นทุนต่ าเมื่อสินค้าเต็มคันรถ 
ถ้าสินค้าไม่เต็มคันรถต้นทุนขนส่งก็จะสูง โดยบทความนีจ้ะศึกษาการเปรียบเทียบค่าขนส่งการขนส่งแบบมิลค์รันกับ
การขนส่งแบบขนส่งตรง ด้วยการขนส่งแบบมิลค์รันจะให้รถแต่ละคันแวะรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายราย แล้ว
น ามาส่งให้ลูกค้า จึงท าให้มีสินค้าเต็มคัน ซึ่งสามารถสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลา และลดต้นทุนค่าขนส่งได้ 
การขนส่งแบบมิลค์รันจะพิจารณาถึงปริมาณสินค้า จ านวนผู้ผลิต ระยะทาง และเวลา เพื่อน ามาจัดรอบการขนส่ง 
ซึ่งท าให้ปริมาณสินค้าเต็มคัน สามารถมีรอบการขนส่งที่ถี่ขึ้นได้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลา  และลด
ปริมาณสินค้าคงคลัง  

 
2.  วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการขนส่งแบบตรงกับการขนส่งแบบมิลค์รัน พร้อมทั้ง
ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบมิลค์รัน เพื่อวางแผนการขนส่งที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาพื้นที่ว่างในการบรรทุก
และเป็นการใช้ประโยชน์จากปริมาตรในการบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพ ในการศึกษาจะท าการศึกษาการขนส่ง
ช้ินงานระหว่างบริษัทกรณีศึกษาและบริษัทในเครือ 5 บริษัท ในส่วนการวางแผนการขนส่งแบบมิลค์รันจะ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมวิชวลเบสิคบนโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลพัฒนาเป็นโปรแกรมวางแผนการขนส่ง ซึ่งมีการ
พัฒนาโปรแกรมโดยศึกษาควบคู่กับทฤษฎีฮิวริสติกส์โดยใช้หลักการเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor 
Approach) และ วิธีเพื่อนบ้านที่ไกลที่สุด (Farthest Neighbor Approach) เพื่อให้ได้แผนการขนส่งที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อก าหนดต่างๆอย่างชัดเจน การประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถ
ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้ ง่ายต่อการท าความเข้าใจและการท างาน อีกทั้งยังท าให้พนักงานคนอื่น ๆ สามารถ
วางแผนการขนส่งรายวันได้ ท าให้การท างานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  
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2.1  การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการขนส่งโดยใช้หลักการเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด  (Nearest Neighbor 
Approach) และเพ่ือนบ้านที่ไกลที่สุด (Farthest Neighbor Approach) 

เนื่องจากช้ินงานที่ต้องวิ่งรับนั้น เป็นช้ินงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีน้ าหนัก
มาก ประกอบกับการคิดราคาค่าขนส่งนั้น พิจารณาตามระยะทาง จึงประยุกต์ใช้หลักการเพื่อนบ้านไกลสุด 
(Farthest Neighbor Approach) เพื่อหาล าดับของบริษัทในเครือบริษัทแรกที่รถควรวิ่งไปรับช้ินงานและวิธีการ
เพื่อนบ้านใกล้สุด (Nearest Neighbor Approach) ในการจัดล าดับบริษัทในเครือล าดับถัดไป เพื่อให้เกิดระยะทาง
รวมในการวิ่งรับชิ้นงานท่ีสั้นท่ีสุด โดยระยะทางระหว่างบริษัทกรณีศึกษาและบริษัทในเครือ แสดงดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 ระยะทางระหว่างบริษัทกรณีศึกษาและบริษัทในเครือทั้ง 5 บริษัท (กิโลเมตร) 
 

        ปลายทาง 
ต้นทาง 

บริษัท ก บริษัท ข บริษัท ค บริษัท ง บริษัท จ 
บริษัท

กรณีศึกษา 
บริษัท ก  22.4 21.3 10.1 13.5 39.6 
บริษัท ข 27.5  12.5 19.4 14.5 36.7 
บริษัท ค 15.7 15.2  16.4 19.7 23 
บริษัท ง 10.3 26.1 19.4  9.9 42.2 
บริษัท จ 14.4 14.5 17.1 8.4  41.1 
บริษัท

กรณีศึกษา 
37 35.7 21.7 32.7 36.1  

 
จากตารางท่ี 2.1 สามารถล าดับบริษัทในเครือ ตามทฤษฎีฮิวริสติกส์โดยหลักการเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด

(Nearest Neighbor Approach) และเพื่อนบ้านที่ไกลที่สุด (Farthest Neighbor Approach) โดยเริ่มต้นจาก
บริษัทกรณีศึกษาได้ดังนี้ บริษัท ก บริษัท ง บริษัท จ บริษัท ค และบริษัท ข ตามล าดับ โดยมีข้อก าหนดในการขนสง่ 
คือ 

1. รถบรรทุก ใช้รถบรรทุก 2 ขนาด ซึ่งมีค่าบริการต่างกัน คือ รถ 4 ล้อเล็ก มีค่าบริการ 7.86 บาท ต่อ 
กิโลเมตร และรถ 4 ล้อใหญ่ มีค่าบริการ 9.66 บาท ต่อ กิโลเมตร 

2. ช้ินงาน มีจ านวนท้ังหมด 49 ช้ินงาน แบ่งตามบริษัทในเครือ 5 บริษัท คือ บริษัท ก มีชิ้นงาน 8 รายการ 
บริษัท ข มีช้ินงาน 6 รายการ บริษัท ค มีช้ินงาน 25 รายการ บริษัท ง มีช้ินงาน 4 รายการ และบริษัท จ มีช้ินงาน 
6 รายการ 

3. น้ าหนัก ก าหนดให้น้ าหนักในการบรรทุกห้ามเกิน 1000 กิโลกรัมในรถ 4 ล้อเล็ก และ 2500 กิโลกรัมใน
รถ 4 ล้อใหญ่  

4. แผ่นรองสินค้า มีขนาดกว้าง 110 เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร และสามารถรับ
น้ าหนักได้ 4000 กิโลกรัม 

5. ความสูง บริษัทกรณีศึกษาก าหนดให้ความสูงในการจัดเรียงห้ามเกิน 110 เซนติเมตร 
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6. บรรจุภัณฑ์ ช้ินงานแต่ละชิ้นใช้บรรจุภัณฑ์และมีปริมาณช้ินงานท่ีบรรจุต่อบรรจุภัณฑ์ต่างกัน และบรรจุ
ภัณฑ์ต่างชนิดกันไม่สามารถวางซ้อนกันได้ 

7. พื้นที่ การวางแผ่นรองสินค้า รถ 4 ล้อเล็ก สามารถวางได้ 2 แผ่น และรถ 4 ล้อใหญ่ สามารถวางได้ 3 
แผ่น  

จากการวิเคราะห์แนวคิดแบบมิลค์รันพร้อมประยุกต์ใช้หลักการเพื่อนบ้านท่ีใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor 
Approach) และหลักการเพื่อนบ้านท่ีไกลที่สุด (Farthest Neighbor Approach) รวมถึงพิจารณาข้อก าหนดของรถ
ในการขนส่ง จึงประยุกต์ใช้กับโปรแกรมวิชวลเบสิคบนโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลพัฒนาเป็นโปรแกรมวาง
แผนการขนส่ง ซึ่งกระบวนการท างานของโปรแกรมวางแผนการขนส่ง แบ่งได้เป็น 5 ส่วนหลัก คือ  

ส่วนท่ี 1 คือ ผู้ใช้งานใส่รายละเอียดข้อมูลช้ินงานท่ีขนส่ง  
ส่วนท่ี 2 คือ โปรแกรมประมวลผลจ านวนบรรจุภัณฑ์  
ส่วนท่ี 3 คือ โปรแกรมประมวลผลจ านวนแผ่นรองสินค้า  
ส่วนท่ี 4 คือ โปรแกรมประมวลผลเส้นทาง  
ส่วนท่ี 5 คือ โปรแกรมแสดงผล  
การท างานของโปรแกรมจะเริ่มต้นโปรแกรมส่วนท่ี 1 ผู้ใช้งานจะต้องป้อนข้อมูลรายละเอียดของช้ินงานท่ีมี

การขนส่งให้โปรแกรม ซึ่งก็คือ ช่ือบริษัท รหัสช้ินงาน และจ านวนช้ินงานที่มีการขนส่ง หลังจากนั้นโปรแกรมจะ
ประมวลผลรหัสบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้จากรหัสช้ินงาน จากนั้นโปรแกรมจึงเข้าสู่การประมวลผลส่วนที่ 2 โปรแกรม
ประมวลผลจ านวนบรรจุภัณฑ์ โดยเริ่มจากการใช้หลักการเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Approach) 
และหลักการเพื่อนบ้านที่ไกลที่สุด (Farthest Neighbor Approach) เพื่อจัดเรียงข้อมูลบริษัทตามล าดับ จากนั้น
ประมวลผลน้ าหนักช้ินงานและจ านวนช้ินงานที่บรรจุต่อบรรจุภัณฑ์ จากรหัสช้ินงานและรหัสบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
ค านวณหาจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ซึ่งจะได้ผลเป็นบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุช้ินงานเต็ม และบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุช้ินงานไม่
เต็ม แล้วจะท าการค านวณหาน้ าหนักสุทธิของแต่ละบรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การประมวลผลของโปรแกรมในส่วนท่ี 3 
โปรแกรมประมวลผลจ านวนแผ่นรองสินค้า รวบรวมจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในแต่ละบริษัท แบ่งตามชนิดของ
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งแผ่นรองสินค้าสามารถวางบรรจุภัณฑ์ได้ 1 ชนิดเท่านั้น ประกอบกับบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดมีปริมาตร
ต่างกัน และข้อจ ากัดด้านความสูง จึงท าให้จ านวนของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดสามารถวางซ้อนได้ใน 1 แผ่นรองสินค้า
มีจ านวนไม่เท่ากัน จึงเป็นอีกหนึ่งเง่ือนไขในการค านวณจ านวนแผ่นรองสินค้า เมื่อได้จ านวนบรรจุภัณฑ์แบ่งตาม
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีในแต่ละบริษัท โปรแกรมจะน าค่าดังกล่าว หารด้วยเง่ือนไขของจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถวางซ้อนได้ใน 1 แผ่นรองสินค้า ท าให้ทราบถึงจ านวนแผ่นรองสินค้าและจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่วางในแต่ละ
แผ่นรองสินค้า น ามาค านวณเป็นน้ าหนักสุทธิของแต่ละแผ่นรองสินค้า แล้วเข้าสู่การประมวลผลของโปรแกรมใน
ส่วนที่ 4 โปรแกรมประมวลผลเส้นทาง เนื่องจากปริมาณช้ินงานที่ขนส่งรายวันของบริษัทในเครือมีปริมาณแตกต่าง
กัน จึงมีการก าหนดชนิดรถตามปริมาณของแต่ละบริษัทไว้เบื้องต้น ดังนี้ บริษัท ก ใช้รถบรรทุกขนาด 4 ล้อใหญ่ 
บริษัท ง และ จ ใช้รถบรรทุกขนาด 4 ล้อใหญ่ร่วมกันเนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ใกล้กัน และมีปริมาณช้ินงานที่ขนส่ง
ต่อวันไม่มากนัก บริษัท ข ใช้รถบรรทุกขนาด 4 ล้อเล็ก เนื่องจากมีปริมาณช้ินงานที่ขนส่งต่อวันไม่มากนัก  และ
บริษัท ค ใช้รถบรรทุกขนาด 4 ล้อใหญ่ ซึ่งขนาดรถต่างกันจะมีพื้นที่ในการวางแผ่นรองสินค้าและน้ าหนักในการ
บรรทุกเป็นเงื่อนไขที่ต่างกัน โปรแกรมจะน าจ านวนแผ่นรองสินค้าที่ต้องใช้ในแต่ละบริษัท ยกเว้นบริษัท ง และ จ ที่
จะต้องน าค่ามารวมกันเพราะใช้รถร่วมกัน มาพิจารณากับเง่ือนไขจ านวนแผ่นรองสินค้าและน้ าหนักในการบรรทุก
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ตามขนาดของรถ ได้เป็นจ านวนรถที่ต้องใช้โดยมีแผ่นรองสินค้าเต็มคัน และจะมีค่าของจ านวนแผ่นรองสินค้าที่เกิด
เป็นเศษขึ้นในแต่ละบริษัท โปรแกรมจะเก็บค่าแผ่นรองสินค้านั้นไว้ และจัดเรียงล าดับของแผ่นรองสินค้าตาม
หลักการเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Approach) และหลักการเพื่อนบ้านที่ไกลที่สุด (Farthest 
Neighbor Approach) แล้วจัดแผ่นรองสินค้าที่เกิดเป็นเศษนั้นใส่รถบรรทุกตามล าดับที่จัดเรียง โดยพิจารณาขนาด
รถตามจ านวนแผ่นรองสินค้าที่เหลือเป็นเศษทั้งหมดว่าควรใช้รถบรรทุกขนาดใดจึงจะเกิดพื้นที่ว่างน้อยที่สุด แล้วจึง
แสดงผลในโปรแกรมส่วนที่ 5 โดยโปรแกรมจะแสดงผลเป็นจ านวนรอบของรถ และในแต่ละรอบที่วิ่ง จะแสดง
ลักษณะของรถที่ใช้ ซึ่งจะบอกปลายทางท่ีต้องไป และรายละเอียดว่า ในแต่ละแผ่นรองสินค้านั้น จะประกอบไปด้วย
ช้ินงานรหัสใด จ านวนของบรรจุภัณฑ์เป็นเท่าไหร่  ตัวอย่างเช่น ล าดับรถรอบที่ 1 ใช้รถสี่ล้อใหญ่ มีปลายทางคือ 
บริษัท จ แผ่นรองสินค้าที่ 1 คือ ช้ินงาน ATC-121 จ านวน 18 กล่อง แผ่นรองสินค้าที่ 2 คือ ช้ินงาน ATC-402 
จ านวน 56 กล่อง และแผ่นรองสินค้าท่ี 3 คือ ช้ินงาน ATC-402 จ านวน 56 กล่อง แสดงดังรูปที่ 2.1  

 

 
 

รูปที่ 2.1 การจัดการขนส่งโดยการประยุกต์การขนส่งแบบมลิค์รันโดยใช้โปรแกรม 
 

2.2  การทดสอบผลการแก้ปัญหาการวางแผนการขนส่ง 
บทความนี้จะยกตัวอย่างการเปรียบการขนส่งแบบตรง กับการขนส่งแบบประยุกต์ใช้การขนส่งแบบมิลคร์นั 

โดยแสดงการเปรียบเทียบให้ดูในวันที่ 19 มกราคม ซึ่งการขนส่งแบบตรงจะก าหนดให้ รถบรรทุก 1 คัน วิ่งไปยัง
บริษัทในเครือโดยตรง ซึ่งขนาดของรถบรรทุกที่ใช้ในแต่ละบริษัท คือ บริษัท ก ค ง และ จ ใช้รถ 4 ล้อใหญ่ และ ข 
ใช้รถ 4 ล้อเล็ก รายการชิ้นงานท่ีมีการขนส่งในวันท่ี 19 มกราคม แสดงดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 รายการชิ้นงานท่ีมีการขนส่งในวันท่ี 19 มกราคม 
 

บริษัท รหัสชิ้นงาน จ านวน บริษัท รหัสชิ้นงาน จ านวน 
บริษัท จ ATC-121 5400 บริษัท ก SKT-008 165 
บริษัท จ ATC-402 3600 บริษัท ข KKT-400 1000 
บริษัท ก KKT-203 90 บริษัท ข KKT-917 150 
บริษัท ก KKT-204 75 บริษัท ข KKT-918 150 
บริษัท ก KKT-940 90 บริษัท ข KKT-937 30 
บริษัท ก KKT-950 16 บริษัท ข KKT-943 360 
บริษัท ก SKT-007 165 บริษัท ข KKT-944 360 

 
เมื่อน ารายการชิ้นงานมาค านวณจ านวนบรรจุภัณฑ์และจ านวนแผ่นรองสินค้าที่ต้องใช้ แสดงดังตารางท่ี  

2.3 การเปรียบเทียบผลการแก้ปัญหาส าหรับการวางแผนการขนส่งโดยใช้โปรแกรมวางแผนการขนส่ง 
 
ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงจ านวนบรรจภุัณฑ์และจ านวนแผ่นรองสนิค้า 

 

แผ่นรองสินค้า บริษัท รหัสบรรจุภัณฑ ์ รหัสชิ้นงาน จ านวนบรรจุภัณฑ ์ น้ าหนักสุทธ ิ

1 

บริษัท ก 1026 KKT-203 6 

500.85 
บริษัท ก 1026 KKT-204 5 
บริษัท ก 1026 KKT-950 2 
บริษัท ก 1026 SKT-007 11 
บริษัท ก 1026 SKT-008 11 

2 บริษัท ก 1031 KKT-940 3 25.65 
3 บริษัท จ 995 ATC-121 18 140.4 
4 บริษัท จ 1118 ATC-402 56 729.12 
5 บริษัท จ 1118 ATC-402 56 729.12 
6 บริษัท จ 1118 ATC-402 8 104.16 
7 บริษัท ข 331 KKT-400 5 40 

8 
บริษัท ข 341 KKT-917 5 

124.5 
บริษัท ข 341 KKT-918 5 

9 
บริษัท ข 1026 KKT-943 6 

144 
บริษัท ข 1026 KKT-944 6 

 
เมื่อน าข้อมูลที่ค านวณดังตารางที่ 2.3 จะจัดการขนส่งแบบตรงได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.4 การจัดเส้นทางการขนส่งแบบขนส่งตรง 
 

ล าดับ ลักษณะรถ ปลายทาง จ านวนแผ่นรองสนิค้า ระยะทาง ค่าขนส่ง 
1 รถสี่ล้อใหญ ่ บริษัท ก 2 76.6 739.956 
2 รถสี่ล้อใหญ ่ บริษัท จ 3 77.2 754.752 
3 รถสี่ล้อใหญ ่ บริษัท จ 1 77.2 754.752 
4 รถสี่ล้อเล็ก บริษัท ข 2 72.4 569.064 
5 รถสี่ล้อเล็ก บริษัท ข 1 72.4 569.064 

 
จากตารางที่ 2.4 ระยะทางรวมเท่ากับ 375.8 กิโลเมตร ราคาค่าขนส่งเท่ากับ 3388 บาท และมีพื้นที่ว่าง

ในการขนส่ง 4 แผ่นรองสินค้า เมื่อน าข้อมูลที่ค านวณดังตารางที่ 2.3 มาจัดการขนส่งท่ีมีการประยุกต์การขนส่งแบบ
มิลค์รันโดยใช้โปรแกรมได้ดังตารางที่ 2.5 

 
ตารางที่ 2.5 การจัดเส้นทางการขนส่งแบบขนส่งโดยการประยุกต์การขนส่งแบบมลิค์รัน 

 

ล าดับ ลักษณะรถ ปลายทาง จ านวนแผ่นรองสนิค้า ระยะทาง ค่าขนส่ง 

1 รถสี่ล้อใหญ ่ บริษัท จ 3 77.2 754.752 
2 รถสี่ล้อเล็ก บริษัท ข 2 72.4 569.064 

3 รถสี่ล้อใหญ ่
บริษัท ก 

3 91.6 884.865 
บริษัท จ 

4 รถสี่ล้อเล็ก บริษัท ข 1 72.4 569.064 
 

จากตาราง 2.5 ระยะทางรวมเท่ากับ 313.6 กิโลเมตร ราคาค่าขนส่งเท่ากับ 2778 บาท และมีพื้นท่ีว่างใน
การขนส่ง 1 แผ่นรองสินค้า จะเห็นได้ว่า การขนส่งแบบตรงเปรียบเทียบกับการขนส่งแบบประยุกต์ใช้การขนส่งแบบ
มิลค์รัน สามารถใช้ลดพื้นที่ว่างในการขนส่งและระยะทางลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าขนส่งที่ลดลง เมื่ออ้างอิงถึงข้อมูล
การขนส่งจริงที่เกิดขึ้นวันที่ 19 มกราคม 2562 พบว่าระยะทางในการขนส่งลดลงร้อยละ 16.55 ค่าขนส่งลดลงร้อย
ละ 18.00 และพื้นที่ว่างในการขนส่งลดลงร้อยละ 75.00 
 
3.  ผลการวิจัย 

บทความนี้ได้น าข้อมูลการขนส่งที่เกิดขึ้นจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 น ามาจัดการขนส่งที่มีการประยุกต์การ
ขนส่งแบบมิลค์รันโดยใช้โปรแกรมวางแผนการขนส่ง เพื่อเปรียบเทียบการแบบตรงและการประยุกต์การขนส่งแบบ
มิลค์รัน ผลจากการเปรียบเทียบพบว่าระยะทางลดลงจาก 8,058.1 กิโลเมตร เหลือ 7,218.4 กิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 10.42 ค่าใช้จ่ายลดลงจาก 75,793 บาท เหลือ 66,833 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 และพบว่าพื้นที่ว่างส าหรับ
วางแผ่นรองสินค้าในการบรรทุกลดลงจาก 61 เหลือเพียง 5 คิดเป็น ร้อยละ 91.80  
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4.  อภิปรายผลและสรุป 
จากบทความน้ีได้ศึกษารูปแบบการขนส่งแบบตรง การขนส่งแบบมิลค์รันและลักษณะการขนส่งท่ีบริษัท

กรณีศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน จากการเก็บรวมรวมข้อมูลของปัญหาและศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน และน ามา
วิเคราะห์ พบปัญหาที่เกิดขึ้น 3 ปัญหาหลัก คือ การบรรทุกช้ินงานไม่เต็มคันรถ วิธีการวางแผนการขนส่งรายวันไม่มี
กฎเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และพนักงานที่วางแผนการเดินรถมีเพียงคนเดียว บทความนี้จึงได้มีการประยุกต์ใช้
แนวคิดการขนส่งแบบมิลค์รันกับโปรแกรมวิชวลเบสิคบนโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล ซึ่งมีการพัฒนาโปรแกรม
โดยศึกษาควบคู่กับทฤษฎีฮิวริสติกส์โดยใช้หลักการเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Approach) และ
หลักการเพื่อนบ้านที่ไกลที่สุด (Farthest Neighbor Approach) เพื่อให้ได้แผนการขนส่งที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพภายใต้ข้อก าหนดต่าง ๆอย่างชัดเจน สามารถลดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ
และการท างาน ผลการด าเนินงานพบว่า ระยะทางลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.42 ค่าใช้จ่ายลดลง คิดเป็นร้อยละ 
11.82 และพบว่าพื้นที่ว่างส าหรับวางแผ่นรองสินค้าในการบรรทุกลดลง คิดเป็ นร้อยละ 91.80 และจาก
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมวางแผนการขนส่ง ด้านความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้ระบบ ด้านการใช้งานการป้อนข้อมูล ด้านการแสดงผลของโปรแกรมและด้านความผิดพลาดในการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก  

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทกรณีศึกษาใช้อยู่มีความหลากหลายค่อนข้างมาก และไม่สามารถวางซ้อนกันได้ ท าให้
ในแต่ละแผ่นรองสินค้าสามารถวางบรรจุภัณฑ์ได้เพียง 1 ประเภท ท าให้เกิดพื้นที่ว่างของแผ่นรองสินค้าได้ในการ
จัดเรียงบรรจุภัณฑ์ จึงควรมีการลดความหลากหลายของ บรรจุภัณฑ์ลงและออกแบบให้บรรจุภัณฑ์สามารถวางซ้อน
กันได้ เพื่อลดพื้นท่ีว่างของแผ่นรองสินค้าได้ในการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ 
 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
บทความนี้ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี ขอขอบคุณภาควิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ใน

การให้ความรู้และอนุเคราะห์ในการจัดท าบทความนี้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและพนักงานของบริษัทกรณีศึกษาทุกท่านที่
ได้อนุญาตให้ผู้จัดท าเข้ามาด าเนินงานการท าบทความ รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือด้านความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ใน
การท าบทความนี ้
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การลดของเสียในกระบวนการเป่าครีบเปลือกแบตเตอรี่ กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง 
Waste Reduction in Battery Peel Fin Extrusion Blow Molding Process:  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น   ในขั้นตอนการเป่าครีบเปลือกแบตเตอรี่ของ
บริษัทตัวอย่างซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 1,298 ช้ินต่อเดือน จากปัจจัยที่ส่งผลทั้งหมด 5 ปัจจัย การให้คะแนนแบบถ่วง
น้้าหนักจึงถูกน้ามาคัดเลือกปัญหาโดยปัญหารอยด่างจากการเป่าครีบเป็นปัญหาที่มีคะแนนสูงสุดจึงถูกน้ามาแก้ไข
เป็นอนัดับแรก เครื่องมือควบคุมคุณภาพจึงถูกน้ามาใช้ในในการเก็บข้อมูลและวิเคราะหป์ัญหา  ซึ่งพบว่าข้ันตอนการ
เป่าครีบแบตเตอรี่มีบางช้ินเกิดรอยด่างจากเปลวไฟที่ใช้ในการเป่า  สาเหตุเกิดจากมีเปลวไฟแทรกเข้าตรงช่อง
ระหว่างช้ินงานที่ท้าการเป่า ผู้วิจัยจึงได้ใช้ฉนวนเซรามิคแบบกระดาษวางกั้นระหว่างช้ินงานแล้วท้าการทดสอบ 
จ้านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 120 ช้ิน  ผลการด้าเนินการพบว่าสามารถลดของเสียได้จาก 113 ช้ิน เหลือ 11 ช้ิน คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 90.27 และเปอร์เซ็นต์ของเสียลดลงจาก 9.42% เหลือ 0.92% คิดเป็ นลดลงร้อยละ 90.23 ของ
ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง 
ค าส าคัญ:  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ  ของเสีย  แบตเตอรี ่ 
 
Abstract  

This research aims to reduce the amount of waste generated. In the process of blowing 
the battery shell of the sample company, which currently has up to 1,298 pieces per month. 
From all 5 factors scoring weighted therefore being selected for problems by stain problem from 
blowing fins Is a problem with the highest score therefore being first edited. Quality control tools 
therefore being used in data collection and the analysis. This analysis found that the process of 
blowing fin battery have some pieces born smudges from the flame used for blowing. The cause 
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of the flame Inserted into the slot between the work pieces blowing.  The researcher used 
ceramic insulators the paper is placed between the work pieces and then test 120 samples on 10 
times. The results showed that the waste can be reduced from 113 pieces to 11 pieces or 
90.27 % and the percentage of waste decreased from 9.42% to 0.92% representing a decrease of 
90.23 percent Of the amount of waste before improvement. 
Keywords:  Quality control tools, waste, Battery 
 
1. บทน า 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกมีบทบาทส้าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 
เช่น อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง  และบรรจุภัณฑ์  บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิต
ช้ินส่วนเปลือกแบตเตอรี่ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 เปลือกแบตเตอรี่กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง 
 

จากรูปที่ 1 แสดงช้ินส่วนเปลือกแบตเตอรี่ โดยพบว่าเกิดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจากปัจจัย
ทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัญหาที่ 1 รอยด่างจากการเป่าครีบ ปัญหาที่ 2 ลายเป็นเม็ด ปัญหาที่ 3 รอยขีดข่วน, 
ปัญหาที่ 4 รั่วทางฉีด และปัญหาที่ 5 เจาะรูเอียง โดยมีปริมาณของเสีย ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลของเสียในอดีต 
 

ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เฉลี่ย % 
1 418 497 640 1,555 518 39.89 
2 50 29 17 96 32 2.46 
3 417 307 258 982 327 25.20 
4 68 83 16 167 55 4.28 
5 2 985 111 1,098 366 28.17 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าปัญหารอยด่างจากการเป่าครีบมีปริมาณและเปอร์เซ็นต์ของเสียมากที่สุดใน

ประเภทปัญหาทั้งหมดแต่เพื่อเป็นการยืนยันการคัดเลือกปัญหาเพื่อท่ีจะน้ามาท้าการแก้ไขผู้วิจัยได้น้าปัญหาทั้งหมด
มาท้าการคัดเลือกอีกครั้งด้วยการให้คะแนนแบบถ่วงน้้าหนักจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขท้ังหมด 3 ปัจจัย 
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ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ความถี่ของการเกิดปัญหา ปัจจัยที่ 2 ความรุนแรงของปัญหา ปัจจัยที่ 3 โอกาสในการแก้ไขปัญหา 
โดยให้พนักงานท่ีมีส่วนร่วมในการผลิต 15 คน ลงคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การคัดเลือกปัญหาแบบให้คะแนนถ่วงน้้าหนัก 
 

ปัญหาที ่ ปัจจัยที ่1 ปัจจัยที ่2 ปัจจัยที ่3 คะแนนถ่วงน้้าหนัก ล้าดับ 
1 3 5 1 3 5 1 3 5 

1          75 1 
2          9 5 
3          25 3 
4          15 4 
5          27 2 

 
จากตารางที่ 2 เมื่อค้านวณคะแนนถ่วงน้้าหนักจาผลคูณของปัจจัยทั้ง 3 พบว่าการให้คะแนนยังคงถ่วงน้้าหนัก

ให้กับปัญหารอยด่างจากการเป่าครบีมากที่สุด ผู้วิจัยจึงตัดสินใจน้าปัญหาดังกล่าวมาท้าการปรบัปรุงแก้ไขในงานวิจยั
นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการเป่าครีบเปลือกแบตเตอรี่ของบริษัทตัวอย่าง 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ พลาสติก PP หรือช่ือเต็มว่า พอลิโพรพิลีน เป็น
พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปโดยใช้ความร้อนได้หลายครั้ง มีน้้าหนักเบา และมีความแข็งแรง 
[1] เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งงานวิจัยนี้เลือก
น้ามาใช้ 2 ชนิด ประกอบด้วย แผนตรวจสอบและผังแสดงเหตุและผล [2] แล้วจึงวิเคราะห์ซ้้าอีกครั้งด้วยแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ [3] เพื่อความมั่นใจว่าสาเหตุของความสูญเสียมาจาก
ปัญหาเดียวกันซึ่งจะน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางในการแก้ไขโดยสามารถค้นพบได้ตามลักษณะที่เกิดจากความสูญ
เปล่า 7 ประการ ซึ่งงานวิจัยนี้เกิดจากการผลิตงานที่เป็นของเสีย [4] ซึ่งยุทธณรงค์ [5] ได้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ดังกล่าวลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตยางรถบรรทุกด้วยการรวบรวมข้อมูลและน้ามาวิเคราะห์ปัญหาด้วย
เครื่องมือคุณภาพจากนั้นแก้ปัญหาที่เกิดจากแบลดเดอร์หลุดและแม่พิมพ์เหลื่อม ผลการด้าเนินงานสามารถลดของ
เสียได้จาก 2.39 % เหลือ 0.04% คิดเป็นร้อยละ 98.33 และผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 1.06 คิดเป็นร้อยละ 5.66 
นอกจากนี้จักรี และ ศุภรัชชัย [6] ที่ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ประการในการลดของเสียในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่
รถยนต์ ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 366,700 บาทต่อปี 
3.วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด้าเนินงานวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการด้าเนินงานวิจยั 

ค้นหาปัญหา ศึดษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ส้ารวจสภาพปัจจุบัน ศึกษาขั้นตอนการเป่าครีบ

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา สรุปและอภิปรายผลก้าหนดแนวทางการแก้ไข เสนอแนะ
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3.1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน 
จากการส้ารวจสภาพกระบวนการผลิตในปัจจุบันพบว่า  ขั้นตอนการผลิตเปลือกแบตเตอรี่มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน 

ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
 

รูปที่ 3 กระบวนการผลติเปลือกแบตเตอรี่ 
 

จากรูปที่ 3 แสดงกระบวนการผลิตเปลือกแบตเตอรี่ จากการไหลของกระบวนการที่เป็นการปฏิบัติงานจะเกิด
ของเสียมากน้อยแตกต่างกันซึ่งจากการคัดเลือกปัญหาในงานวิจัยนี้เลือกของเสียที่เกิดจากปัญหาการเผาครีบเปลือก
แบตเตอรี่ซึ่งมีมากที่สุด ผู้วิจัยจะได้ท้าการศึกษาในกระบวนการดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลน้าไปวิเคราะห์ปัญหา 

3.2 ศึกษาขั้นตอนการเป่าครีบเปลือกแบตเตอร่ี 
หลังจากขั้นตอนการเจาะรูที่เปลือกแบตเตอรี่ จะเกิดครีบขึ้นบริเวณที่ท้าการเจาะ ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งแสดง

ลักษณะเปลือกแบตเตอรีท่ี่ผ่านการเจาะรูแลว้จะมีลกัษณะของเศษพลาสติกที่ยังหลงเหลืออยู่อีกจ้านวนหนึ่งพนักงาน
จะต้องดึงออกใหห้มด ส่วนครีบท่ียื่นออกมาจะต้องน้าไปเข้ากระบวนการเป่าด้วยไฟให้เกิดการละลายและหดตัว โดย
ก่อนการเป่าไฟพนังงานจะต้องน้าช้ินงานท่ีดึงเศษออกแล้วไปจัดเรียงกันเป็นแถวให้เต็มโต๊ะงาน ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 4 เปลือกแบตเตอรี่ที่ผา่นการเจาะรู 
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รูปที่ 5 การจัดเรียงช้ินงานบนโต๊ะเป่าครีบ 
  

จากรูปที่ 5 หลังจากเรียงช้ินงานบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วพนักงานจะท้าการตบแต่งครีบที่มีขนาดใหญ่ออกก่อน ดัง
แสดงในรูปที่ 6 หลังจากตบแต่งครีบที่มีขนาดใหญ่จะใช้ไฟเป่าครีบที่เหลือออกดังแสดงในรูปที่ 7 หลังจากการเป่า
ครีบเปลือกแบตเตอรี่พบว่าเปลือกแบตเตอรี่บางช้ินเกิดความเสียหายจากรอยไหม้ในขณะการเป่าเนื่องจากเปลวไฟ
แทรกตัวเข้าช่องว่างระหว่างเปลือกแบตเตอรี่แต่ละช้ินท้าให้เกิดรอยด่างส่งผลให้ช้ินงานเป็นของเสียไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งข้อมูลก่อนการปรับปรุง 3 เดือน มีมากถึง 1,555 ช้ิน ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 
 

รูปที่ 6 การตบแต่งครีบขนาดใหญ่ 
 

 
 

รูปที่ 7 การเป่าครีบเปลือกแบตเตอรี่ 
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รูปที่ 8 ลักษณะชิ้นงานท่ี ผ่านและไมผ่่านการตรวจสอบ 
 

3.3 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 จากการศึกษาและเก็บข้อมูลในข้ันตอนการเป่าครีบแบตเตอรี่ที่เกิดปัญหาความสูญเสีย ผู้วิจัยได้น้ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 9  
 

 
 

รูปที่ 9 วิเคราะห์ปญัหาด้วยแผนผงัแสดงเหตุและผล 
 

จากการวิเคราะห์ด้วยผังแสดงเหตุและผล พบว่าสาเหตุที่ท้าให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการมาจากขาดการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านอุปกรณ์และวิธีการในการท้างานท้าให้ไฟท่ีใช้ในการเป่าครีบสามารถแทรกตัวเข้าระหว่างช้ินงาน
ได้ ท้าช้ินงานเกิดเป็นรอยด่างส่วนสาเหตุรองที่มาจากพนักงานเมื่อแก้ไขปัญหาหลักเสร็จจึงจะท้าการขยายผลต่อแต่
เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์ว่าสาเหตุของความสูญเสียวิ่งเข้าสู่ปัญหาเดียวกันหรือไม่ผู้วิจัยเลือกที่จะวิเคราะห์
ซ้้าอีกครั้งโดยอาศัยเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึ่งหลังจากวิเคราะห์ปัญหาซ้้าอีกครั้งด้วย
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ปรากฏว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาเดียวกัน ผู้วิจัยจึงน้าไปก้าหนดแนวแก้ไข 
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รูปที่ 10 วิเคราะห์ปญัหาด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ 
 

3.4 ก าหนดแนวทางการแก้ไข 
แนวทางการแก้ไขจากปัญหาไฟที่ใช้ในการเป่าครีบสามารถแทรกตัวเข้าระหว่างช้ินงานได้ ผู้วิจัยเ ลือกวัสดุที่มี

ขนาดบาง ติดตั้งง่าย น้าความร้อนต่้า ทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี ทนความร้อนได้สูงถึง 1000 -
1400 องศาเซลเซียสซึ่งได้แก่ ฉนวนเซรามิคแบบกระดาษ (Ceramic Fiber Paper) มากั้นระหว่างช้ินงานเพื่อ
ป้องกันการแทรกตัวของเปลวไฟ  ดังแสดงในรูปที่ 11 
 

 
 

รูปที่ 11 ฉนวนเซรามิคแบบกระดาษ 
 

 
 

รูปที่ 12 การจัดเรียงเปลือกแบตเตอรี่ และเป่าครบี หลังการปรับปรุง 
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4. สรุปและอภิปรายผล 
หลังจากก้าหนดแนวทางการแก้ไขผู้วิจัยได้น้าไปด้าเนินการทดลองผลิตโดยเลือกเก็บข้อมูลจากการทดลอง

ทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 120 ช้ินท้ังแบบเดิมและแบบที่ปรับปรุง   เริ่มจากการจัดเรียงเปลือกแบตเตอรี่และใช้ฉนวน
เซรามิคแบบกระดาษก้ันจากนั้นใช้ไฟเป่า หลังการทดลองผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลแล้วน้ามาเปรียบเทียบปรากฏว่า
จ้านวนของเสียลดลงจาก 113 ช้ิน เหลือ 11 ช้ิน ลดลง 102 ช้ิน คิดเป็นลดลง 90.26% ซึ่งคล้ายกับงานวิจัยของยุทธ
ณรงค์ [5] ที่พยายามลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตยางรถบรรทุกด้วยการรวบรวมข้อมูลและน้ามา
วิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพจากนั้นแก้ปัญหาที่เกิดจากแบลดเดอร์หลุดและแม่พิมพ์เหลื่อม ผลการ
ด้าเนินงานสามารถลดของเสียได้จาก 2.39 % เหลือ 0.04% คิดเป็นร้อยละ 98.33 และผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 
1.06 คิดเป็นร้อยละ 5.66  และสอดคล้องกบังานวิจยัของจกัรี และ ศภุรัชชยั ที่ใช้เคร่ืองมือคณุภาพ 7 ประการใน
การลดของเสยีในกระบวนการผลติแบตเตอร่ีรถยนต์ สง่ผลให้ลดต้นทนุการผลติได้ถึง 366,700 บาทตอ่ปี 

5. ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาของเสียประเภทเจาะรูเอียงควรเป็นปัญหาที่จะต้องน้ามาขยายผลต่อเนื่องๆ จากมีคะแนนเป็นอันดับสอง
ต่อจากปัญหาหลัก 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณบริษัทตัวอย่างเป็นอย่างสูงที่อนุญาตให้ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลในการด้าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ 
และขอขอบพระคุณพนักงานฝ่ายผลิตทุกท่านท่ีให้ความกรุณาช่วยรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] วิโรจน เตชะวิญ  ูธรรม. วิศวกรรมการฉีดพลาสติก. กรุงเทพฯ : สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน); 2553.  
[2] เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. การจัดการคุณภาพ. กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จ้ากัด; 2555. 
[3] โกศล ดีศิลธรรม. เทคนิคการจัดการอุตสาหกรรมส้าหรับนักบริหาร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2546. 
[4] ดวงรัตน์ ชีวปัญญาโรจน์ และ ศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์. ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes). กรุงเทพฯ : สถาบัน

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ; 2557. 
[5] ยุทธณรงค์ จงจันทร์. การลดของเสียในกระบวนการนึ่งยางรถยนต์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธนบุรี. 2557; 5(15) : 49-57. 
[6] จักรี อุดมดี และ ศุภรัชชัย วรรัตน์. การลดของเสียในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ . วารสารวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์. 2557; 3(2) : 602-611. 
 
  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 313



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี

 
 

อิทธิพลของขนาดซิลิกอนคาร์ไบด์และเอมเมอรี่ในลูกหินขัดข้าวแกนนอนขนาดเล็ก 
ต่อการแตกหักของข้าว กข 6 

THE INFLUENCE SILICON CARBIDE AND EMERY IN THE RICE POLISHING CYLINDER 
ON THE PERCENTAGE OF BROKE RD 6 RICE 

 
รังสรรค์ ไชยเชษฐ์1*  เบญจวรรณ เพียรท า2 และพัชริน สว่างชาติ3 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

Rungsan Chaiyachet1*, Benchawan Phiartham2, Patcharin Sawangchat3 
Faculty of Science and Engineering,  Kasetsart University  Chalermphrakiat 

Sakon Nakhon Province Campus. 1*,2,3 
E-mail : rungsan.c@ku.th1*, Benchawan.Phiartham@gmail.com2,    

patcharin.sawangchat@gmail.com3 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยได้ท าการศึกษากระบวนการสีข้าวโดยใช้ลูกหินขัดข้าว พบว่าเกิดการแตกหักของข้าวจากการขัดสี 

ในปริมาณมาก โดยปกติค่าเฉลี่ยของการแตกหักของข้าวคิดเป็น  28.1 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากส่วนผสมของลูกหินขัด
ข้าวไม่เหมาะสม การแก้ไขจึงท าการออกแบบการทดลองหาส่วนผสมที่เหมาะสมของลูกหินขัดข้าว โดยมีปัจจัยที่ใช้ 
ได้แก่ ขนาดของเอมเมอรี่ ขนาดของซิลิกอนคาร์ไบด์ และความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ โดยองค์ประกอบ
เบื้องต้นมี 2 และ 3 ระดับ โดยขนาดของเอมเมอรี่ ได้แก่เบอร์ 12 14 และ 16 ขนาดของซิลิกอนคาร์ไบด์ ได้แก่ 
เบอร์ 14 16 และความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ ได้แก่ 31 32 และ 33 ดีกรี ผลจากออกแบบการทดลองแบบ
หลายปัจจัย พบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพการสีข้าว ผลจากการด าเนินการทดลองท าลูกหินขัดข้าว พบว่า
น้ าหนักเฉลี่ยของข้าวที่หักร้อยละ 20.4 และปริมาณข้าวเต็มเมล็ดที่ร้อยละ 79.6 ซึ่งให้ผลดีกว่าลูกหินขัดข้าวแบบ
ปกติ โดยเปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าวน้อยกว่า 7.7 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ียังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกหิน
ขัดข้าว เดิมใช้งบประมาณ 1,400 บาทต่อลูกเหลือเพียง 700 - 800 บาท    
ค าส าคัญ : หินขดัข้าว   ข้าวหัก   ออกแบบการทดลอง   
 
Abstract 
 This research aims to study the rice polishing process using rice polishing cylinder. The 
study showed that there are many broken rice from the milling. Normally, the average of broken 
rice was 28.1 percent due to the unsuitable mixture. The improvement was to conducted 
experimental design, to find out the suitable rice polishing cylinder mixture. The factors included 
Silicon Carbide Emery and Magnesium chloride. There were 2 levels and 3 levels. Emery size were 
12 14 and 16, Silicon Carbide size were 14 and 16, Magnesium chloride were 31 32 and 33 degree. 
The results revealed that all factors affected milling efficiency. The average weight of the smallest 
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broken rice was 20.4 percent. The rice was 79.6 percent which was better than normal rice polishing 
cylinder. The percentage of broken rice was less than 7.7 percent. Moreover, it can also reduce the 
cost of rice polishing cylinder. The budget was 700 - 800 baht per unit from 1,400 baht per unit. 
Keywords : Rice polishing cylinder, Broken rice, Design of experiment. 
 
1. บทน า 
 ข้าวเป็นอาหารหลักในการด ารงชีพของประชากรโลก ในปี 2554 – 2559 ความต้องการบริโภคข้าวโลก เพิ่มขึ้น
จาก 460.83 ล้านตันข้าวสาร เป็น 470.37 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 ต่อปี  ซึ่งข้าวร้อยละ 90 
บริโภคโดยชาวเอเชีย โดยประเทศไทยมีการบริโภคเป็นอันดับ 7 ของโลก และสามารถผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับ 6 
การผลิตข้าวนาปี ปี 2559 - 2560 มีเนื้อที่เพาะปลูก 58.44 ล้านไร่ และผลผลติ 25.41 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ที่มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 58.06 ล้านไร่ และผลผลิต 24.31 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.64 และ
ร้อยละ 4.50 ตามล าดับ[1]  
 ข้าวเปลือกมีขั้นตอนเริ่มต้นคือการแยกเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าวเพื่อให้ได้เป็นข้าวเปลือกโดยรวงข้าวนั้นจะ
ถูงพึ่งให้แห้งประมาณ 3-4 วัน จากนั้นค่อนน ามาฟาดข้าวโดยใช้แรงงานคนหรือมีการใช้งานเครื่องจักรมาช่วย และ
ข้าวในส่วนนี้มักจะมีสิ่งเจือปนจึงต้องน าไปท าความสะอาดแยกสิ่งเจือปนออกไป เหลือไว้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือก 
หลังจากการตากจะมีความช้ืนประมาณร้อยละ 10-14 ซึ่งเป็นความช้ืนที่เหมาะสมเก็บรักษา[2] การกะเทาะ
ข้าวเปลือกเป็นการแยกเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกล้อง  ในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ส่วนมากใช้แบบลูกยาง 2 ลูก หมุนใน
ทิศทางเดียวกันแต่ความเร็วการหมุนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิสูง และอีกรูปแบบเป็นที่นิยมในโรงสีข้าวขนาดกลาง
และเล็กคือการกะเทาะด้วยลูกหินรว่มกับยางขัดข้าว ลูกหินขัดข้าวท าหน้าสีขัดสีและฉีกเปลือกของข้าวเปลือกให้เปน็
ข้าวกล้อง การแยกข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง ในส่วนการขัดขาวเป็นกรรมวิธีการขัดเอาร าออกจากเมล็ดข้าวกล้อง 
เพื่อให้ข้าวกล้องได้เป็นข้าวขาว เครื่องสีข้าวขนากเล็กส่วนใหญ่จะมีการกะเทาะเปลือกและขัดขาวข้าวกล้องในเวลา
เดียวกัน และเกิดการแตกหักของข้าวในกระบวนการนี้จากความร้อนเพื่อลดการแตกหักควรใช้เวลาในการขัดขาวไม่
เกิน  2 นาที [3] 
 ลูกหินขัดข้าวในเครื่องสีข้าวส าหรับขัดข้าวและกะเทาะเปลือกข้าวนั้น มีการขึ้นรูปโดยการผสมสารละลาย
แมกนีเซียมคลอไรด์(MgCl2) ที่ความเข้มข้นโดยทั่วไปช่างขึ้นรูปลูกหินเรียกว่า “เกลือโรงสี” และแคลเซียมออกไซด์
เป็นตัวยึดพอกติดกับแกนเหล็กกลม เมื่อปรับเครื่องสีให้ได้ระยะที่พอดีแล้วหมุนแกนหมุนเครื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ซิลิกอนคาร์ไบด์และเอมเมอรี่จะขัดสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร[4] ซึ่งข้าวที่ได้ออกมาจะแตกหักมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ของอากาศขณะท าการสี ขนาดของโรงสี เครื่องจักร
ที่ใช้ ความช้ืนของเมล็ดข้าว พันธุ์ข้าว ฯลฯ  
 ลูกหินขัดข้าวเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการแตกหักของการสีข้าว และส่วนผสมของลูกหินขัดข้าว
จะเป็นสิ่งก าหนดประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว หากลูกหินมีขนาดและส่วนผสมในปริมาณท่ีเหมาะสม จะท าให้
สามารถลดปริมาณการแตกหักของข้าวจากการสีข้าวด้วยลูกหินขัดข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
      เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของซิลิกอนคาร์ไบด์เอมเมอรี่ในลูกหินขัดข้าว และความเข้มข้นของสารละลาย
แมกนีเซียมคลอไรด์ เพื่อเป็นแนวทางในการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวมีประสิทธิภาพ  
3. ขอบเขตของโครงงาน 
 รูปแบบการสีข้าวใช้ลูกหินขัดข้าวแกนนอนขนาด 12 นิ้ว ชนิดที่มีการกะเทาะและขัดขาวในกระบวนการเดียวกัน 
ใช้เครื่องสีข้าวครอบครัวขนาดเล็กก าลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อวัน ข้าวที่น ามาทดลอง ใช้ข้าวเหนียว กข 6 ซึ่งมี
ความนิยมในการบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) ทราบผลกระทบของซิลิกอนคาร์ไบด์และเอมเมอรี่ที่ส่งผลจากกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว 
      2) เพื่อทราบถึงข้อมูลของขนาดของซิลิกอนคาร์ไบด์และเอมเมอรี่ที่เหมาะสมในการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว  
  3) เพื่อท าให้ทราบวิธีการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดปริมาณการแตกหักของข้าว 

 
5. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 โครงสร้างภายในของเมล็ดข้าวเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลหญ้ามีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa เมล็ดข้าว มี
ส่วนประกอบด้วยเยื่อหุ้มเมล็ด (Seed coat or Tegment) เป็นเซลล์ช้ันเดียวหนา  0.5 ไมครอน อุดมด้วยโปรตีน
ไขมัน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส  ช้ันแอลูโรน (Aleurone layer) ช้ันแอลูโรนประกอบด้วยเซลล์ที่มีความหนา 1-7 
ช้ัน เซลล์แอลูโรนอุดมด้วยโปรตีนและไขมัน ผนังเซลล์ประกอบด้วยโปรตีน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส  คัพภะ 
(Embryo or Germ) คัพภะจะเป็นส่วนท่ีมีชีวิต และสามารถงอกขึ้นไปเป็นใบเลี้ยงของต้นข้าวใหม่ และเอ็นโดสเปริม์ 
(Endosperm) เป็นส่วนส าคัญของเมล็ดข้าวที่เหลืออยู่และจะเป็นอาหารมนุษย์ หลังจากเปลือกนอกหรือแกลบ 
เปลือกใน ร า และคัพภะได้ถูกก าจัดออกไปหมดแล้ว เอ็นโดสเปิร์ม จะประกอบด้วยแป้ง เป็นหลัก คือร้อยละ 80 
และโปรตีน อยู่เพียงร้อยละ 6  ส่วน เกลือแร่ วิตามิน ตลอดจนไขมัน มีอยู่น้อยมาก โดยมีปริมาณคาร์โบโฮเดรตอยู่
มากจึงท าให้เอ็นโดสเปิร์มเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญ 
 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างของเมล็ดข้าว[5] 
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 5.1 กรรมวิธีการแปรสภาพข้าวหรือการสีข้าว 
 ขั้นตอนการแปรสภาพหรือสีข้าว เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพเมล็ดข้าวที่เป็นข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารที่
พร้อมน าไปประกอบอาหารและมีความน่ารับประทานซึ่งจะผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้าวสารที่
ไม่มีสิ่งเจือปน มีขั้นตอนดังนี้ 

 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการสีข้าว 
 

5.4 การออกแบบการทดลอง 
  การออกแบบการทดลอง เป็นการด าเนินการทดลองอย่างเป็นระบบและมีการควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พิจารณาว่าวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปในกระบวนการผลิต ( Input) หรืออิทธิพลระหว่างกันของวัตถุดิบ ( Interaction) มี
ความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต (Output) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ ประโยชน์ของการ
ออกแบบการทดลองคือช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในขณะที่ผลลัพธ์มีความน่าเช่ือถือสูง สามารถน าไปใช้ใน
การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการ เพื่อให้กระบวนการสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล (Optimal 
Process Setting)  

 
 

รูปที่ 3 ปัจจัยและพารามเิตอร์ของกระบวนการ[5] 
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6. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวกับซิลิกอนคาร์ไบด์ เอมเมอร่ี และการสีข้าว 
  ซึ่งได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่โรงสีข้าว เครือ่งสีข้าว กระบวนการสีข้าว การแตกหัก
ของข้าวและเข้าสูร่ายละเอียดการศึกษาเกี่ยวกับลูกหินขดัข้าว กระบวนการขึ้นรูป โดยมุ่งเน้นท่ีวัสดุส่วนผสม คือ
ซิลิกอนคารไ์บด์และเอมเมอรี่  โดยศึกษาคุณสมสมบัติการเป็นวัสดขุัดผิว 
 6.2 ออกแบบส่วนผสมในการขึ้นรูปหินขัดข้าว  
  ส่วนผสมที่ใช้ในการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวส่วนผสมที่ใช้ เช่น แมกนีเซียมคลอไรด์ แคลเซียมออดไซด์ โดยวัสดุ
หลัก คือ ซิลิกอนคาร์ไบด์และเอมเมอรี่ โดยก าหนดซลิิกอนคารไ์บด์และเอมเมอรี่ในปริมาณต่างๆ 
 
ตารางที่ 1  ปัจจัยควบคุม(Control Factors) ส่วนผสมของหินขัดข้าว 
 

ปัจจัยควบคุม  ระดับ ของปัจจัย 
ขนาดของซิลิกอนคารไ์บด์  เบอร์ 14 เบอร์ 16 
ขนาดของเอมเมอรี ่ เบอร์ 12 เบอร์ 14 เบอร์ 16 
ความเข้มข้นแมกนเีซียมคลอไรด ์ 30 31 32 

 
นอกจากส่วนผสมของหินขัดข้าวแล้วนั้นปัจจัยในด้านความเร็วรอบของหินขัดข้าวนั้นก าหนดให้มีความเร็วรอบที่

คงที่ระดับ 1,300 รอบต่อนาทีเพื่อให้การสีข้าวมีการท างานอย่างเหมาะสม[6] 
 

6.3 ขั้นตอนการขึน้รูปหินขัดข้าว ในการผสมวสัดุหินขดัข้าว ได้แก่ เอมเมอรี่ขนาดของเมลด็เกรนเบอร์ 12 , 14 
และ 16 ในปริมาณ 2.52 กิโลกรัมต่อลูก และซิลิกอนคาร์ไบด์ขนาดของเมล็ดเกรนเบอร์ 14 และ 16 ในปริมาณ 
1.48 กิโลกรัมต่อลูก ตามการออกแบบการทดลองผสมใหเ้ข้ากันก่อนจากนั้นน าสารละลายแมกนีเซียมคลอไรดผ์สมที่
ระดับ 30 , 31 และ 32 ในปริมาณสารละลายที่ 570 มิลลิลติร เพือ่ประสานวสัดุขัดและแกนเหล็ก แล้วค่อยน ามา
พอกบนโครงแกนเหล็ก บม่ในอากาศ เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นกลึงใหไ้ด้ขนาดตามต้องการ[7] 
 

 
 

รูปที่ 8 ลูกหินขัดข้าวท่ีกลึงเรียบรอ้ยแล้ว 
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6.5 ผลจากการสีข้าวด้วยลูกหินขัดข้าว เครื่องสีข้าวท่ีใช้เป็นแบบขัดสี ซึ่งสามารถพบได้ในปัจจุบัน จะมีลูกหินขัด
ข้าว ซึ่งเป็นแบบแกนนอน โดยใช้สีข้าวในโรงสีข้าวขนาดเล็กมีการใช้งานอย่างแพร่หลายพบได้ทั่วไป 
 

 
 

รูปที่ 9 เครื่องสีข้าวแกนนอนขนาดเล็ก 
 

 จากรูปที่ 9 ได้ท าการทดลองสีข้าวโดยใช้ลูกหินขัดข้าวที่มีส่วนผสมจากการออกแบบการทดลอง และก่อน
การเก็บข้อมูลการแตกหักนั้นจะท าการสีข้าวเปลือก กข .6 จ านวน 15 กิโลกรัม เพื่อท าการล้างหน้าหิน ซึ่ง
หมายความถึงการที่ท าการสีข้าวเพื่อให้คมตัดของหินขัดข้าวมีความสม่ าเสมอกันก่อนและท าการขจัดสิ่งเจือปนของ
หินที่เป็นตัวประสานในเม็ดวัสดุขัดออกไป ซึ่งผลจากการทดลองสีข้าวในลูกหินขัดข้าวส่วนผสมต่างๆ โดยท าการสุ่ม
เก็บจ านวน 100 กรัม ให้ผลค่าเฉลี่ยของการแตกหักของการสีข้าวได้ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการแตกหักของข้าวสารจากการออกแบบการทดลอง โดยโปรแกรม Mimitab Release 17 ใน
การทดสอบ 3 ปัจจัย 2 และ 3 ระดับ 
 
StdOrder RunOrder PtType Blocks MgCl2 Emery SiC Broken rice 

2 1 1 1 31 12 16 22.60 
13 2 1 1 33 12 14 22.80 
6 3 1 1 31 16 16 24.70 
15 4 1 1 33 14 14 23.70 
4 5 1 1 31 14 16 22.50 
17 6 1 1 33 16 14 19.70 
11 7 1 1 32 16 14 20.40 
5 8 1 1 31 16 14 24.40 
16 9 1 1 33 14 16 22.30 
10 10 1 1 32 14 16 22.20 
8 11 1 1 32 12 16 24.96 
1 12 1 1 31 12 14 24.80 
12 13 1 1 32 16 16 24.88 
18 14 1 1 33 16 16 23.40 
3 15 1 1 31 14 14 22.10 
7 16 1 1 32 12 14 21.60 
14 17 1 1 33 12 16 23.50 
9 18 1 1 32 14 14 21.00 
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จากข้อมูลการสีข้าวของลูกหินท่ีมีส่วนผสมที่แตกต่างกันตามการออกแบบการทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยน้ าหนักข้าว
ที่หักน้อยที่สุด เท่ากับ 19.70 กรัม และค่าเฉลี่ยน้ าหนักข้าวที่หักมากที่สุดเท่ากับ 24.96 กรัม และค่าเฉลี่ยน้ าหนัก
ข้าวที่หักรวมทั้งหมด เท่ากับ 22.86 กรัม 

7. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Mimitab Release 17 ได้ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) ดังนี ้

 
ตารางที่ 3 Analysis of Variance for Broke Rice 

 
Source P 

Main Effects 0.170 
2-Way Interactions 0.818 
3-Way Interactions 0.618 

S = 1.79380 
R - Sq = 72.27% 

      
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยก าหนดระดบัความเชื่อมั่นที่ 95% ( = 0.05) เมื่อพิจารณาปัจจยั 3 

ปัจจัย เนื่องจากค่า P-Value > 0.05 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ อิทธิพลหลัก (Main Effect) ที่มีนัยส าคัญ  
จะเห็นว่าค่า R -Square (สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ ; Coefficient of Determination) เท่ากับ 

72.27% แสดงว่าผลการทดลองมีความเช่ือมั่นสูง ส่วนค่า P-value ของแต่ละ Factor มีค่าแตกต่างกันไปซึ่งมากกวา่ 
0.05 แสดงว่า Main Effects Plot และ Interaction Plot ของทั้งสาม Factor มีอิทธิพลต่อปริมาณการแตกหักของ
ข้าวข้าว กข. 6 โดยขนาดของของเอมเมอรี่เบอร์ 12 และ 16 มีอิทธิพลต่อการแตกหักของข้าวลดลงในช่วง 23.29 
ถึง 23.06 กรัม ขนาดของซิลิกอนคาร์ไบด์เบอร์ 14 และ 16 มีอิทธิพลต่อการแตกหักของข้าวลดลงในช่วง 22.92 ถึง 
22.8 กรัม ความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ 31  และ 33  อิทธิพลต่อการแตกหักของข้าวลดลงในช่วง 23.40 ถึง 
23.25 กรัม ดังนั้น ปัจจัยท้ัง 3 มีผลท าให้การแตกหักของข้าว กข 6 ลดลง แสดงดังรูปที ่4.8 
 

 
 

รูปที่ 10 อิทธิพลทั้ง 3 ปัจจัย โดยมีอิทธิพลหลักได้แก่ขนาดของเอมเมอรี่, ขนาดของซิลิกอนคาร์ไบด์  
และความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ที่มีอิทธิพลต่อข้าวที่หัก ระดับนัยส าคัญที่   = 0.05 
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หากพิจารณากราฟแสดงพ้ืนท่ีของน้ าหนักของข้าวที่หักน้อยที่สุดช่วง 22.0 ถึง 22.5 กรัม มีความเข้มข้น
ของแมกนีเซียมคลอไรด์ 31 และมีขนาดของเอมเมอรี่อยู่ที่ประมาณในช่วง 14.8 ถึง 16.0 และมีขนาดของซิลิกอน
คาร์ไบด์อยู่ที่ประมาณช่วง 15.7 ถึง 16.0 ดังภาพท่ี 11 

 

 
 

รูปที่ 11 พื้นที่ของน้ าหนักข้าวที่หักต่อขนาดเอมเมอรี่ และขนาดซลิกิอนคาร์ไบด์ 

 เมื่อพิจารณาสตูรการสร้างลูกหินขัดข้าวท่ีดีที่สุดจะอยู่ที่ขนาดของเอมเมอรีเ่บอร์ 16 ขนาดของซิลิกอนคาร์
ไบด์เบอร์ 16 และความเข้มข้นแมกนีเซียมคลอไรด์ 31    โดย น้ าหนกัข้าวท่ีหัก (y) เท่ากับ 21.65 กรัม และความพึง
พอใจ (Desirability; D) เท่ากับ 0.66 ดังแสดงในรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12  สูตรที่เหมาะสมที่สดุในการทดลอง 

8. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาอิทธิพลของขนาดซลิิกอนคารไ์บด์ เอมเมอรี่ และความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ ในลูกหิน

ขัดข้าวแกนนอนขนาดเล็กต่อการแตกหักของข้าว กข 6 ได้ท าการออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง พร้อม
วิเคราะหผ์ล สามารถสรุปผลการวจิัยไดด้ังนี ้อัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการท าลูกหินขัดข้าว ขนาดของเอมเมอรี่เบอร์ 
16 ขนาดของซิลิกอนคาร์ไบด์ เบอร์ 16 และความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ที่ระดับ 31 จากเง่ือนไขดังกล่าว 
ร้อยละข้าวหักเท่ากับ 22.86 ซึง่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีท าการศึกษาค้นคว้าในการผลติลูกหินขัดข้าวแบบ
แกนนอนขนาดเล็กโดยใช้สูตรผสมในสัดส่วนต่างพบว่ามีการใช้เอมเมอรี่(Emery) เบอร์ 16 ในปริมาณ 2.52 กิโลกรัม
ต่อลูกและมีการใช้ขนาดของซิลิกอนคาร์ไบด์(Sic) เบอร์ 16 ในปริมาณ 1.48 กิโลกรัมต่อลูก อัตราการแตกหักของ
ข้าวสารทีร่้อยละ 31.75 [8] 
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9. ข้อเสนอแนะ 

1) การขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวควรใช้แบบหล่อขนาด 5 นิ้ว แทนการขึ้นรูปด้วยมือ ซึ่งจะช่วยให้ประหยดัเวลา
และได้ลูกหินท่ีมีขนาดตามความตอ้งการลดความเสยีหายจากการกลึงตกแต่งลูกหิน 

2) ระหว่างการขึ้นรูปลูกหินควรทาแกนลูกหินด้วยแคลเซียมออกไซด์ เพื่อช่วยในการยึดเกาะของหินและ
แกนเหล็กได้ดีขึ้นป้องกันการหลุดของช้ันหินท่ีพอกและแกนเหล็ก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มใน
จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จาก  หนังสือ  วารสาร  บทความ รายงานการวิจัย 
และข้อมูลปฐมภูมิจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน้าข้อมูลทั้งหมดระดมสมองประชุมกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก  ภัยคุกคามทางธุรกิจ  ขนาดของตลาด  การเจริญเติบโตของ
ตลาด และ ส่วนครองตลาด ผลการวิจัยพบว่าการตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี  จะมีข้อ
ได้เปรียบด้านคู่แข่ง  ส่วนครองตลาด  และยังมีท้าเลที่ตั้งที่เหมาะสมในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากยังไม่มีโรงงานตั้ง
มาก่อน  นอกจากนี้ยังผลิตภัณฑ์ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกหลายอย่างในอนาคต  จึงจัดเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่ดี
ทางการตลาดในภูมิภาคนี้ 
ค้าส้าคัญ :  การศึกษาความเป็นไปได้ การตลาด โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 
 
Abstract 

 The purpose of this research is to marketing feasibility study of investment on palm oil 
extraction factory in Ubon Ratchatani province. The researchers began the study of secondary 
data from journal articles, research reports. The primary data from government agencies and 
private organizations concerned. Then all the brainstorming meeting of experts to analyze 
internal and external factors, threats business, market size, market growth and market share 
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results showed that the palm oil mill in the provinces. The competitors will have the advantage 
of incumbents and still has an appropriate location right in the ASEAN region. Because no factory 
set before. In addition, the product also can create added value for many in the future. It is a 
business with a good marketing opportunity in this region. 
Keywords:  Feasibility Study, Marketing, Palm Oil Extraction Factory 
 
1. บทน้า 

ปาล์มน้้ามันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน หลาย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในปัจจุบันต้องอาศัยปาล์มน้้ามันเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น น้้ามันรถ สารท้าละลาย น้้ามัน
ปรุงอาหาร ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน [1]  พื้นท่ีในการปลูกปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่ของไทยจะกระจายอยู่บริเวณทั่วประเทศ 
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูกมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและ
ภาคเหนือตามล้าดับ รวมมีพื้นที่เพาะปลูกที่สามารถให้ผลผลิตมีทั้งสิ้นประมาณ 17.77 ล้านไร่ โดยมีกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน เช่น แรงงานในโรงงาน ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ได้มีรายได้ อีกทั้งสามารถน้ารายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน ใน
ระดับต้นน้้า กลางน้้าและปลายน้้า นับแสนล้านบาท [2] 

ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราปลูกปาล์มน้้ามันสูงที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 
2559 มีพื้นที่เพาะปลูกจ้านวน 30,640 ไร่ มีจ้านวนผลผลิตที่ได้ 55,870 ตันต่อปี จากจ้านวนผลผลิตดังกล่าว 
จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องระบายผลผลิตออกสู่ตลาดให้เกิดประสิทธิผลและก่อให้เกิดรายได้ต่อท้องถิ่นมากที่สุด [3] 
ดังนั้นเพื่อให้สอดคลองกับจ้านวนผลผลิตที่มีในปัจจุบัน  จึงจ้าเป็นต้องมีโรงงานแปรรูปในระดับกลางน้้าคือ
โรงงานสกัดปาล์มน้้ามันเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณปาล์มน้้ามันด้วยอีกท้ังเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปาล์มจากไร่ จ้าเป็นต้องรีบส่งไปยังโรงงานสกัดปาล์มน้้ามันภายใน 24 ช่ัวโมง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการตลาดของการสร้างโรงงานสกัดปาล์มน้้ามันในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
ในปัจจุบันยังไม่มีโรงงานสกัดปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่   นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาศักยภาพการผลิตและการส่ง
จ้าหน่ายปาล์มน้้ามันของจังหวัดอุบราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีแนวความคิดในการศึกษาและรวบข้อมูล 
พื้นที่การปลูก ปริมาณการผลิต  การส่งจ้าหน่าย แล้วท้าการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด จากนั้นจึงจะสรุปผลว่า 
การลงทุนอุตสาหกรรมโรงงานสกัดปาลม์น้้ามนัมีความเหมาะสมทางทางการตลาดในจังหวัดอุบลราชธานีเพียงใด 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพื่อศึกษาภัยคุกคามทางธุรกิจโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี 
3. เพื่อศึกษาขนาดของตลาดและการเจริญเติบโตของตลาดน้้ามันปาล์ม 
4. เพื่อการศึกษาส่วนครองตลาดน้้ามันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี  

 3. วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 
 
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ   โดยการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  วารสาร  บทความ รายงา นการวิจัย 

เอกสารรายงานการศึกษา  อินเทอร์เน็ต  ตลอดจนสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด   
2. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

อุบลราชธานี   ส้านักงานเกษตรอ้าเภอตระการพืชผล   ส้านักงานเกษตรอ้าเภอสิรินทร   ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ
พิบูลมังสาหาร ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเดชอุดม   ส้านักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี   ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุบลราชธานี   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7   ส้านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการภาค 7  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ประกอบการรับซื้อ ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 

3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด 
โดยการระดมสมองประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการตลาดในการลงทุนโรงงานอุสกัด

ปาล์มน้้ามันท่ีมีมาตรฐาน   โดยพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมาย ขนาดของตลาดและส่วนประสมของตลาด ตลอดจน
สภาพแวดล้อมปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาด เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลและการตัดสินใจ โดย
มีประเด็นการวิเคราะห์คือ ปัจจัยภายในและภายนอก(SWOT)  ภัยคุกคามทางธุรกิจ (5 Force Model)   ขนาดของ
ตลาด (Market Size)   การเจริญเติบโตของตลาด (Market Growth)  และ ส่วนครองตลาด (Market Share) 
4. ผลการวิจัย  

4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก(SWOT) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในซึ่งเป็นเป็นสภาวะที่อยู่ในการควบคุม  และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางบวก

หรือลบ  ต่ออุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์จากสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้ 
4.1.1 จุดแข็ง (Strength) 
- เป็นโรงงานสกัดน้้ามันแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นโรงงานมีศักยภาพในการผลิตน้้ามันปาล์มดิบ

เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องจักรในปัจจุบันมีศักยภาพสูง 
- ผลผลิต ณ ปัจจุบัน มีความเพียงพอต่อการสร้างโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม และ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจาก

พื้นที่เพาะปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิตแล้ว 
- ที่ตั้งยุทธศาสตร์มีความเช่ือมโยงติดกับประเทศเพื่อบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา ซึ่งในอนาคต อาจเป็นพื้นที่ ที่

สามารถป้อนผลผลิต และ รวมไปถึงกระจายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน  
- โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มสามารถตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี 
- ระยะทางระหว่างโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับโรงงานสกัด

น้้ามันปาล์มในจังหวัดใกล้เคียง 

ศึกษา ้อมูลทุติยภูมิ รวบรวม ้อมูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก

วิเคราะห์ภัยคุกคามทางธุรกิจ

วิเคราะห์ส่วนครองตลาด สรุปผลการด้าเนินการ เสนอแนะ

วิเคราะห์การเจริญเติบโต องตลาดวิเคราะห์ นาด องตลาด
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- โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มไม่ต้องมีขนาดใหญ่มากนัก ท้าให้ทีความเสี่ยงทางธุรกิจต่้า 
- เนื่องจากเป็นโรงงานสกัดน้้ามันแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีโอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรผู้

ปลูกปาล์ม หรือผู้จ้าหน่ายวัตถุดิบ 
- การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี Value added ยังมีโอกาสเป็นไปได้อีกมาก หากมีการสนับสนุนจากภาครัฐในอนาคต 
4.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
- จุดรับซื้อผลปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานียังมีไม่ครอบคุมพื้นที่ปลูกของเกษตรกรท้าให้เกษตรกรต้นเดินทาง

ขนส่งผลผลิตในระยะทางที่ไกล  
- ไม่มีการควบคุมจุดรับซื้อผลปาล์ม ก่อให้เกิดระบบการรับซื้อที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งส่งผลให้การสกัดน้้ามันได้

เปอร์เซ็นต์ต่้าซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับราคาปาล์มสด 
- พันธ์ปาล์มที่ปลูกในจังหวัดอุบลราชธานีให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มต่้าเมื่อเทียบกับผลผลิตของ

ภาคใต้ โดยเฉพาะสวนปาล์มที่เป็นของเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากต้นปาล์มน้้ามันมีอายุน้อยและเพิ่งเริ่มให้ผลผลิต 
- ขนาดพื้นท่ีปลูกต่อครัวเรือนมีขนาดเล็กท้าให้ไม่คุ้มต่อท่ีจะลงทุนในเชิงพาณิชย์ 
- วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย มีราคาสูงท้าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงไปด้วย 
- โรงงานมีก้าลังการผลิตต่้า  อาจไม่สามารถรับซื้อผลผลิตในช่วงที่มีผลผลิตสูงได้ ส่งผลให้สูญเสียโอกาส 
- โรงงานมีก้าลังการผลิตต่้า  จึงท้าให้มีอ้านาจต่อรองกับลูกค้าต่้า 
-  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ท้าให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
4.1.3 โอกาส (Opportunity) 
 - มีพื้นท่ีปลูกและได้ผลผลิตมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถขยายพื้นท่ีปลูกได้อีก 
 - มีส่วนได้เปรียบทางด้านโลจิสติกส์เชื่อมต่อเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้้าแม่น้้าโขง  
- นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริมการสร้างโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดเล็กในแต่ละชุมชนเพื่อผลิตเป็นไปโอดีเซล 
4.1.4 อุปสรรค (Threat) 
- เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการจัดการสวนปาล์ม  เนื่องจากพื้นที่ปลูกปาล์มส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีใหม่ ซึ่ง

อาจส่งผลให้เกิดผลประทบต่อเปอร์เซ็นต์น้้ามันที่ได้อยู่ในเกณฑ์ต่้า  
- ต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานีมีต้นทุนสูง 
- จังหวัดอุบลราชธานีไม่ใช่พื้นท่ีหลักในการปลูกปาล์มอาจมีข้อจัดกัดในการรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
- เกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าท่ีควร 
- ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจเกี่ยวกับนโยบายการเช่าท่ีดินของรัฐเพื่อปลูกปาล์ม 
- การพัฒนาจากภาครัฐขาดความต่อเนื่องและในจังหวัดไม่มีหน่วยงานรองรับ 
- ตลาดไม่มีเสถียรภาพทางด้านราคา ไม่สามารถก้าหนดราคาเองได้ 
- นโยบายการน้าเข้าน้้ามันปาล์มจากมาเลเซีย ซึ่งมีราคาต่้าเข้ามาจ้าหน่ายในประเทศ 
- มีข้อกีดกันทางการค้าหลายรูปแบบ ทั้งในรูปภาษีและมิใช่ภาษีอากร  เช่น  คุณภาพสินค้า  การรักษา

สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนในการช่วยเหลือสังคม 
4.2 การวิเคราะห์ภัยคุกคามทางธุรกิจ (5 Force Model)    
4.2.1 ความรุนแรงในการแข่งขัน (Degree of Existing Rivalry) 
ไม่มีความรุนแรงในการแข่งขันของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นโรงงานสกัด

น้้ามันปาล์มดิบจากผลปาล์มแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี  
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4.2.2 อุปสรรคในการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ (Threat of New Entrants) 
ในการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีความเป็นไปได้

เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามันของจังหวัดอุบลราชธานีมีประมาณ 19,155.83 ตันต่อปี ซึ่งยังไม่รวมพื้นที่
ใกล้เคียง หากเปิดโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดเล็กท่ีมีก้าลังการผลิตที่ประมาณ 10,000 ตันต่อปี จะมีศักยภาพเปิด
โรงงานได้ 2 แห่ง และ อีกทั้งการส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงานสกัดปาลม์น้้ามนัระดับชุมชนเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล ของ
รัฐบาลยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นท่ีดึงดูดให้เกิดคู่แข่งขันรายใหม่เกิดขึ้น  

4.2.3 อ้านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining power of Customer) 
เนื่องจากสินค้าขั้นสุดท้ายของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม คือ น้้ามันปาล์มดิบซึ่งจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ไบโอ

ดีเซล และ น้าไปสกัดเป็นน้้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ ดังนั้นลูกค้าแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ  
1. ลูกค้ากลุ่มผลิตเป็นไบโอดีเซล ซึ่งน้้ามันไบโอดีเซลถูกก้าหนดให้มีการใช้ตามนโยบายพลังงานของรัฐบาลที่

ยกเลิกการจ้าหน่ายน้้ามันดีเซล 100% และส่งเสริมให้มีการจ้าหน่ายน้้ามัน ไบโอดีเซล B2 และ B5 ส่งผลให้ความ
ต้องการน้้ามันปาล์มดิบสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับอ้านาจการต่อรองของลูกค้าน้อยลง  

2. ลูกค้ากลุ่มน้าไปเป็นวัตถุดิบเพื่อสกัดเป็นน้้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีอ้านาจต่อรองสูงเนื่องจากลูกค้า
กลุ่มนี้มีแหล่งวัตถุดิบจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ มาเลเชีย ที่สามารถขายวัตถุดิบในราคาที่ต่้ากว่า 

4.2.4 อ้านาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining power of Supplier) 
เนื่องจากในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีโรงงานสกัดปาล์มน้้ามัน และ ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรจากแหล่ง

วัตถุดิบทั้งภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีมากพอที่จะส่งผลผลิตให้กับโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 
ส่งผลให้อ้านาจต่อรองของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มที่จะขายวัตถุดิบให้กับโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มน้อย 

4.2.5 สินค้าทดแทน (Substitution Goods) 
ในพื้นที่ไม่มีพลังของสินค้าทดแทนของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม  เนื่องจากการผลิตน้้ามันดีเซลบี 2 และ บี 5 

จ้าเป็นต้องใช้ปาล์มน้้ามันเป็นส่วนประกอบหลัก และรัฐบาลเป็นผู้ก้าหนดนโยบายห้ามจ้าหน่ายน้้ามันดีเซลแบบ
ดั้งเดิม  จึงยังไม่มีผลผลิตเกษตรอื่นที่มีปริมาณมากพอที่จะมาทดแทน 

4.3  นาด องตลาดและการเจริญเติบโต องตลาด (Market Size and Market Growth)  
ปาล์มน้้ามันเป็นพืชน้้ามัน ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าพืชน้้ามันชนิดอื่น ทั้งด้านการผลิตและการตลาด 

ส่วนแบ่งการผลิตน้้ามันปาล์มต่อน้้ามันพืชของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น   อย่างต่อเนื่อง ส้าหรับประเทศไทยในอดีตที่
ผ่านมา อุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มของไทย มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงและน้้ามันปาล์มเป็นน้้ามันพืชที่มีส่วนแบ่ง
การผลิตสูงสุดของอุตสาหกรรมน้้ามันพืชของไทย คือ  มีส่วนแบ่งการผลิตถึงร้อยละ 73  มีส่วนแบ่งการบริโภคน้้ามัน
พืชร้อยละ 62 ของน้้ามันพืชทุกชนิด และมีมูลค่าของอุตสาหกรรมสูงถึง 45,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จัดท้ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาลม์น้้ามนั โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูป ท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ทั้งในส่วนของการน้ามาบริโภค และน้ามาท้าเป็นพลังงาน ทั้งนี้ มีเป้าหมายขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม ให้ได้ 
10 ล้านไร่ ภายในปี 2572 เพื่อให้ได้ผลปาล์ม 25 ล้านต้น เพื่อให้ได้น้้ามันปาล์มดิบ 4.50 ล้านตัน  

ปัจจุบันปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีความส้าคัญต่อประเทศ ทั้งในแง่เศรษฐกิจรวมถึงการช่วยสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารและด้านพลังงานของประเทศ  ปัจจุบันแม้ว่าไทยจะสามารถผลิตน้้ามันปาล์มได้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ภายในประเทศในด้านต่างๆ แต่จากโครงสร้างการผลิตที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการราย
ย่อย ท้าให้การผลิตน้้ามันปาล์มของไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ อย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่ง
นับว่าเป็นจุดอ่อนส้าคัญที่จะมีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้้ามันปาลม์ไทย อย่างไร
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ก็ตาม แม้ว่าอัตราภาษีน้าเข้าน้้ามันปาล์มของไทยจะลดลงเหลือร้อยละ 0 แต่ปัจจุบันไทยยังคงมีมาตรการควบคุม
การน้าเข้าน้้ามันปาล์ม โดยก้าหนดให้น้้ามันปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน้าเข้า เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งจะช่วยชะลอผลกระทบ และยังคงมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวเพื่อ เพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตน้้ามันปาล์มให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ในอาเซียนได้  

การผลิตน้้ามันปาล์มดิบของไทยในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่ภาครัฐได้มีการด้าเนินยุทธศาสตร์ปาล์ม
น้้ามันในช่วงห้าปีที่ผ่านมา  เพื่อเร่งผลักดันให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามัน และเพิ่มผลผลิตน้้ามัน
ปาล์มดิบเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทาง ด้านอาหารของ
ประเทศ ประกอบกับราคาผลปาล์มดิบในช่วงก่อนปี พ.ศ.2555 ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท ปรับขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 6 บาทในปี พ.ศ. 2555 จึงเป็นแรงจูงใจที่ท้าให้เกษตรกรขยายพื้นท่ีการเพาะปลูก แต่ในปัจจุบันราคาผล
ปาล์มดิบกลับลดลงเหลือกิโลกรัมละ 2 บาท ในด้านปริมาณผลผลิตน้้ามันปาล์มในประเทศ   ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 
80 ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยการใช้น้้ามันปาล์มสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. ใช้เพื่อการบริโภค ท้ังในรูปแบบของน้้ามันพืชในการประกอบอาหารและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ 
เช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป นมข้น ครีมและเนยเทียม ท้ังนี้ น้้ามันปาล์มนับว่าเป็นน้้ามันพืชที่ใช้บริโภคมาก
ที่สุดในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าตลาดน้้ามันพืชทั้งหมด เนื่องจากน้้ามันปาล์มมีราคาที่ค่อนข้างถูกหาก
เทียบกับประเภทอื่น ประกอบกับคุณสมบัติที่เหมาะในการประกอบอาหารประเภททอด และไม่ท้าให้อาหารมีกลิ่น
หืน จึงท้าให้คนส่วนใหญ่นิยมเลือกบริโภคน้้ามันปาล์ม 

2. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน ที่เรียกว่าไบโอดีเซล (ร้อยละ 28) เพื่อช่วยลดการใช้น้้ามันดีเซล 
เพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ อีกทั้งยังจะช่วยลดปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และ
คาดว่าการใช้น้้ามันปาล์มในภาคพลังงานจะยังคงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35-40 ของการใช้น้้ามันปาล์มทั้งหมด 

 3. ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น สบู่ เครื่องส้าอาง เคมีภัณฑ์ต่างๆ และอาหารสัตว์  
ส้าหรับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันในปัจจุบันความต้องการใช้น้้ามันปาล์มดิบในประเทศมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้ผลิตพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา เช่น เวเนซูเอลา 
บราซิล อาร์เจนตินา กดดันให้ราคาน้้ามันพืช เช่น น้้ามันถ่ัวเหลืองและน้้ามันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่ง
จูงใจให้การส่งออก   

ส้าหรับการเปิดเสรีสินค้าน้้ามันปาล์มภายใต้กรอบอาเซียน แม้ว่าไทยจะทยอยปรับลดภาษีน้าเข้าสินค้าน้้ามัน
ปาล์มให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนจนเหลือร้อยละ แต่ปัจจุบันการน้าเข้าน้้ามันปาล์มของไทย ยังคงต้องมี การขอ
อนุญาตน้าเข้า (Import license) และจะได้รับอนุญาตให้น้าเข้าได้ตามความเหมาะสมของ สถานการณ์ อย่างไรก็
ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยต้องทยอยปรับลดมาตรการกีดกันท่ีไม่ใช่ภาษีต่างๆ เพื่อให้สินค้าและบริการ
มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี  ซึ่งข้อผูกพันดังกล่าวสร้างความเสียเปรียบอย่างมากต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้้ามันปาล์ม เนื่องจากการผลิตน้้ามันปาล์มของไทยยังมีจุดอ่อนทางด้านศักยภาพ
การผลิต หากเทียบกับผู้ผลิตรายใหญ่อย่างเช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย กล่าวคือ การเพาะปลูกปาล์มน้้ามันของ
ไทยยังคงได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่้าประมาณ 2.3 ตันต่อไร่ ในขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซีย ได้ผลผลิต 
ประมาณ 2.7 และ 3.5 ตันต่อไร่ และอัตราการให้น้้ามันของผลผลิตปาล์มน้้ามันของไทยประมาณร้อยละ 15.7 
ในขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีอัตราที่สูงถึงร้อยละ 22 และ 19.4 ตามล้าดับ [4] 
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4.4 ส่วนครองตลาด (Market Share) 
ถึงแม้สัดส่วนการปลูกปาล์มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจ้านวนน้อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศ   แต่

ส้าหรับตลาดในจังหวัดอุบลราชธานีมีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านเนื่องจากมีเนื้อที่ปลูกปาล์มมากที่สุดในเขต    
ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค หากพิจารณาจากพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์ม 
จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นพื้นท่ีหนึ่งที่เหมาะสม ในหลายพื้นที่  ส่งผลให้มีเกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่
ท้าการเกษตรไม่ได้ผล ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดอุบล มากกว่า 2,103 ครัวเรือน และมีพื้นท่ีใน
การปลูกไม่น้อยกว่า 19,189  ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี 21 อ้าเภอ  โดยมีพื้นที่เพราะปลูกมากท่ีสุด คือ อ้าเภอนาจะหลวย 
มีพื้นที่ปลูกปาล์มแล้วจ้านวน 4,916 ไร่ รองลงมาคืออ้าเภอบุณฑริก จ้านวน 4,493 ไร่ อ้าเภอน้้ายืน จ้านวน 2,897 
ไร่ และ อ้าเภออื่น ๆ ตามล้าดับ โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกเฉลี่ยประมาณ 8 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาด
เล็ก  ผลผลิตของปาล์มน้้ามันในจังหวัดอุบลราชธานี มีผลผลิตประมาณ 19,155.83 ตันต่อปี โดยใน 1 ไร่มีผลผลิต
เฉลี่ย 2.748 ตันต่อปี  โดยมีพื้นท่ีและปริมาณผลผลิตดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เนื้อท่ีปลูกและผลผลิตปาล์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [4] 
 

จังหวัด 
เนื้อที่ให้ผล(ไร่) ผลผลิต(ตัน) 

2559 2560 % 2559 2560 % 
เลย 1,677 6,810 306.08 1,784 3,780 111.88 

หนองบัวล้าภ ู 200 350 75.00 127 180 41.73 
อุดรธาน ี 992 1,590 60.28 1,290 2,090 62.02 

หนองคาย 7,893 8,960 13.52 12,818 14,680 14.53 
บึงกาฬ 13,840 15,730 13.66 10,270 13,300 29.50 

นครพนม 2,167 3,350 54.59 2,295 3,590 56.43 
มุกดาหาร 388 860 121.65 200 460 130.00 

ยโสธร 1,008 1,008 0.00 233 400 71.67 
อ้านาจเจรญิ 2,403 2,403 0.00 1,211 1,190 -1.73 
อุบลราชธาน ี 13,072 30,640 134.39 29,843 55,870 87.21 
ศรีสะเกษ 1,712 2,150 25.58 3,554 4,530 27.46 
สุรินทร ์ 200 240 20.00 20 20 0.00 
บุรีรัมย ์ 804 804 0.00 392 440 12.24 
ร้อยเอ็ด 300 300 0.00 110 120 9.09 
กาฬสินธุ ์ 90 100 11.11 40 50 25.00 

นครราชสมีา 303 303 0.00 142 160 12.68 
รวม 47,049 75,598 60.68 64,329 100,860 56.79 
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อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นเพียงแค่อุตสาหกรรมต้นน้้าเท่านั้น คือ เกษตรกรผลิต
ปาล์มน้้ามัน เพื่อส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมกลางน้้า คือ โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม โดยมีจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้้ามัน 
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้้ามันในจังหวัดอุบลราชธานี [5] 

 
ล้าดับที ่ ช่ือจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้้ามัน อ้าเภอ 
1 สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้้ามันสามเหลี่ยมมรกต นาจะหลวย 
2 จุดรับซื้อปาล์มน้้ามันเขื่องใน เขื่องใน 
3 ลานเทอุบลอินเตอร์ไรซ์ ตาลสุม 
4 สหกรณ์การเกษตรเดชอุดมสาขาบ้านหมากมาย เดชอุดม 
5 สหกรณ์การเกษตรน้้ายืน น้้ายืน 
 
จะเห็นได้ว่าในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้้ามันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีโรงงานสกัด  ดังนั้นผู้ก่อตั้งโรงงาน

ดังกล่าวเป็นอันดับต้น ๆ จึงสามารถแบ่งส่วนครองตลาดในจังหวัดในสัดส่วนท่ีสูง 
5. สรุปและอภิปรายผล  

เนื่องจากสถานะโรงงานที่ท้าการศึกษาเป็นโรงงานสกัดน้้ามันแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีข้อได้เปรียบ
ได้แก่   ด้านผลผลิตในจังหวัดมีเพียงพอ   ท่ีตั้งยุทธศาสตร์มีความเช่ือมโยงติดกับประเทศเพื่อบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา 
ซึ่งในอนาคต อาจเป็นพื้นที่ที่สามารถป้อนผลผลิต และ รวมไปถึงกระจายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน      
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มไม่ต้องมีขนาดใหญ่มากนักท้าให้มีความเสี่ยงทางธุรกิจต่้า    ยังมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ได้อีกมากหากมีการสนับสนุนจากภาครัฐในอนาคต    อีกทั้งยังมีส่วนได้เปรียบทางด้าน Logistic ในการสู่
เศรษฐกิจสู่อาเซียน และ เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้้าแม่น้้าโขง และได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างโรงงาน
สกัดน้้ามันปาล์มขนาดเล็ก  ภายใต้ข้อจ้ากัดบางประการได้แก่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบปาล์มที่ส่งผลต่อรายได้
และปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีปริมาณเหมาะสมกับความคุ้มค่าของก้าลังการผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัช
ชัย ถนอมพงษ์ [2]  และ บัญชา ศรีสวัสดิ์ [3] ที่มีความเห็นจากการวิจัยคล้ายคลึงกันว่าการสร้างโรงงานผลิตน้้ามัน
ปาล์มมีโอกาสทางการตลาดในทิศทางที่ดี 
6.  ้อเสนอแนะ  

1. ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญพบว่า  ตลาดที่ผ่านมามักมีความผันผวนของราคาวัตถุดิบปาล์ม  ดังนั้นการวิเคราะห์
ทางการตลาด  ควรมีการตรวจสอบสถานการณอ์ย่างสม่า้เสมอ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยภายนอก 

2. เนื่องจากสถานะโรงงานที่ท้าการศึกษาเป็นโรงงานสกัดน้้ามันแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีผู้ประกอบการ
รายใหม่ต้องมีแผนธุรกิจ และ ปฎิบัติตามแผนธุรกิจ อย่างมีวินัย 

3. จังหวัดอุบลราชธานีมีการปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การวางวัตถุประสงค์
ทางการตลาดที่ชัดเจนจะช่วยสนับสนุนธุรกิจโดยรวมตลอดโซ่อุปทาน  
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการใช้สารโพลีอลูมินัมคลอไรด์ (PACl) และการใช้เครื่องผสมแบบสถิตและ

ท่อโค้งทดแทนบ่อกวนเร็วและบ่อกวนช้ากับน้้ าดิบความขุ่นต่างกัน  โดยน้าน้้ าผิวดินจากอ่างสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มาปรับความขุ่นโดยใช้ดินตะกอนที่ก้นอ่าง
เป็น 13, 58, 95, 518, 1,010, 5,050 และ 9,910 NTU แบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหา
ปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสมโดยใช้การทดลองจาร์เทสต์และขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการใช้ท่อโค้งและเครื่องผสมแบบ
สถิตที่เหมาะสมโดยใช้ปริมาณสาร PACl จากการทดลองในขั้นแรก ก้าหนดให้อัตราการสูบน้้าดิบเป็น 0.44 ลิตร/
นาที เครื่องผสมแบบสถิตที่ใช้เป็นท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตรและใช้ใบพัดเป็น
ชุดพลาสติกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3/8 นิ้ว จ้านวน 10 ชุด ส่วนท่อโค้งใช้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ความยาว
ของท่อโค้ง 34 เซนติเมตรและน้้าท่ีออกมาจากท่อโค้งจะทิ้งไว้ให้ตกตะกอนในบีกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ผลการ
ทดลองขั้นที่ 1 พบว่าปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสมส้าหรับน้้าดิบที่มีความขุ่นเป็น 13, 58, 95, 518, 1,010, 5,150 
และ 9,910 NTU เป็น 20, 20, 20, 60, 40, 10 และ 25 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลา้ดับ เมื่อน้าค่าความเข้มข้นของ PACl 
มาใช้กับน้้าดิบที่มีความขุ่นต่างๆกันในขั้นที่ 2 พบว่าจ้านวนของท่อโค้งที่ท้าให้น้้ามีความขุ่นต่้าคือ 11 ชุด เมื่อใช้กับ
น้้าดิบที่มีความขุ่นเป็น 13, 58, 95, 518, 1,010, 5,150 และ 9,910 NTU ได้ค่าความขุ่นสุดท้ายเป็น 2.45, 0.93, 
2.14, 2.16, 1.30, 4.80 และ 4.30 NTU ตามล้าดับ และจากการทดลองพบว่าน้้าที่ได้หลังจากการตกตะกอนผ่าน
มาตรฐานน้้าบริโภค การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2550 
ค าส าคัญ : เครื่องผสมแบบสถิต, กวนช้ากวนเร็ว, โพลีอลูมินัมคลอไรด์ 
 
Abstract 
 The aim of this study was to investigate amount of Polyaluminium Chloride (PACl) usage 
and the use of static mixer and bended pipe instead of using rapid and slow mixers on different 
turbidity values. In this study, surface water was obtained from Kasetsart University Sakonnakhon 
province Campus reservoir to transformed turbidity by 58, 95, 518, 1,010, 5,050 and 9,910 NTU 
sedimental soil. The experiment was divided into 2 steps. The first was Jar test for evaluating the 
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appropriated PACl. Second, studied on the static mixer and bended pipe with the amount of PACl 
from the first stage. The pumping rate was 0.44 L/min. The static mixer was PVC pipe, 2inch. 
diameter, 40 cm. length. The 10 plastic turbines which 3/8 inch diameter were use as static mixer. 
The 2 inch. diameter and 34 cm. length bended pipe  used as slow mixer. The 1000 ml. beaker 
used as settling tank. The result of stage 1 was found that the suitable optimum PACl for turbidity 
were 13, 58, 95, 518, 1,010, 5,150 and 9,910 NTU were 20, 20, 20, 60, 40, 10 and 25 mg/L 
respectively. While used with turbidity at 13, 58, 95, 518, 1,010, 5,150 and 9,910. NTU, the final 
turbidity values were 2.45, 0.93, 2.14, 2.16, 1.30, 4.80 and 4.30 NTU, respectively. The result of 
second stage, shown that the number of bended pipe that caused the lowest turbidity were 11 
bends. It was found that the obtained water meets up with the standard of PWA drinking water in 
2007.   
Keywords : static mixer, Polyaluminium Chloride (PACl), Rapid mixing, slow mixing 
 
บทน า 
 น้้าเป็นปัจจัยส้าคัญของการด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ไม่ว่ามนุษย์หรือ สัตว์ ต่างก็มีน้้าเป็น
องค์ประกอบส้าคัญ ส้าหรับมนุษย์นั้น น้้าที่มีคุณค่าสูงสุดคือ น้้าสะอาดซึ่งหมายถึง น้้าที่ปราศจากเช้ือโรคต่างๆ ที่
เหมาะส้าหรับมนุษย์ในการใช้อุปโภค-บริโภค นั่นก็คือ น้้าประปา แม้ว่าประเทศไทยจะมีแหล่งน้้าบาดาลและน้้าผิว
ดินมากมายส้าหรับการผลิตน้้าประปา แต่ก็เริ่มพบปัญหาของแหล่งน้้า เป็นไปตามความเจริญด้านวัตถุที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็วและพฤติกรรมการใช้น้้าที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้แหล่งน้้าท้ังบาดาลและผิวดินที่มีอยู่
มากมายกลับไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด สารปนเปื้อนในน้้าแยกได้เป็น  2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ สารอนินทรีย์และ 
สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ไม่เน่าเสีย เช่น แร่ธาตุต่าง ๆ สารอินทรีย์เน่าเสีย ได้ เช่น ซากพืช สัตว์ เศษอาหาร 
กากน้้าตาล โดยธรรมชาติสารอินทรีย์จะ ย่อยสลายตัวเองจนเป็นสารอนินทรีย์ น้้าผิวดินท่ีมีคุณภาพดีมีสารปนเปื้อน
น้อยค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นน้าประปาก็น้อย หากมีสารปนเปื้อนสูง ค่าใช้จ่ายก็สูงรวมทั้งขั้นตอนวิธีการควบคุมการ
ผลิตก็ซับซ้อนยุ่งยากตามไปด้วย ฉะนั้นจึงมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้้าสะอาดจึงได้ออกมาแสดงความวิตกกังวลกับ
ปัญหาการขาดแคลนน้้าดื่ม เพราะขาดแคลนน้้าดิบที่มคีุณภาพพอท่ีจะผลติน้้าประปาได้ ซึ่งในการผลิตน้้าประปาจาก
น้้าผิวดิน ความขุ่นมักเป็นปัญหาที่ต้องก้าจัดออกไปเพื่อให้ได้น้้าใส  ความขุ่นเกิดจากอนุภาคเล็กมาก เรียกว่า 
คอลลอยด์ ซึ่งสารพวกคอลลอยด์จะมีประจุไฟฟ้าชนิด เดียวกันอยู่รอบตัว ท้าให้เกิดแรงผลักซึ่งกันและกัน ตะกอนจึง
ไม่มีการจับตัวเป็นเม็ดใหญ่ ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการท้าให้สารแขวนลอยในน้้าที่มีขนาดเล็กเหล่านี้รวมตัวกันให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้น จนกระทั่งหนักพอที่จะตกตะกอน ได้ด้วยน้้าหนักของตัวเอง ดังนั้นเราจึงต้องทดลองหาวิธีที่ให้ตกตะกอน 
โดยวิธีกวนเร็วกวนช้าด้วยระบบท่อ PVC มาใช้ในกระบวนการการผลิตซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน สามารถที่จะลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้้าประปาและสามารถน้าน้้าผิวดินมาผลิตเป็นน้้าประปาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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วิธีการวิจัย 
1. ขั้นตอนการทดสอบ Jar Test  

1) น้าน้้าดิบจากอ่างสกลนคร ความขุ่น 13 NTU และน้าน้้าดิบมาเติมตะกอนดินจากก้นอ่างเพื่อปรับความขุ่นให้ไกล้
เคียงกับ 50, 100, 500, 1,000, 5,000 และ 10,000 NTU เมื่อเติมตะกอนดินแล้วน้้าดิบจะมีลักษณะเป็น ดังรูปที่ 1 
ซึ่งค่าความขุ่นท่ีปรับได้คือ 58, 95, 518, 1,010, 5,150 และ 9,910 NTU 
2) เตรียมสารละลาย PACl ความเข้มข้น 1% คือ ใช้สาร PACl 1 กรัม ต่อน้้ากลั่น 100 มิลลิลิตร ท้าการทดลอง Jar 
test เพื่อ หาปริมาณสาร PACl ส้าหรับระบบกวนเร็วกวนช้า 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะน้้าดบิท่ีปริมาณความขุ่นต่างกัน 
 

2. ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ระบบกวนเร็ว กวนช้า โดยใช้ Static mixer และท่อโค้ง เพื่อหาจ้านวนท่อโค้งที่
ดีที่สุดส้าหรับระบบกวนช้า  

1) ประกอบชุด Static mixer โดยน้าใบพัดขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร จ้านวน 10 ช้ิน มา
ร้อยต่อเข้ากับแกนอะลูมิเนียม แล้วน้าเข้าไปไว้ในระบบท่อกวนเร็ว ที่เป็นท่อPVC เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความ
ยาว 40 เซนติเมตร เพื่อเป็นการท้าลายอนุภาคของสาร แขวนลอย  

2) ประกอบท่อโค้ง 7, 9, 11 และ 13 ท่อน ตามล้าดับการทดลอง เพื่อท้าเป็นระบบการกวนช้าดังรูปที่ 2 
  3) การหาค่าแรงดันลดโดยการเจาะรขูนาด 3/8 นิ้ว ที่ระยะก่อน static mixer 20 เซนติเมตร และก่อนถึง
ปลายทางออกท่อโค้ง 15 เซนติเมตร  
           4 ) ประกอบปั้มเข้ากับ Static mixer และท่อโค้ง 

5) ท้าการเติมสาร PACl ลงในน้้าดิบ ตามผลการทดลองที่ได้จากขั้นตอนท่ี 1 ซึ่งปริมาณ PACl จะแตกต่าง
กันตามแตล่ะความขุ่น  

6) เปิดปั๊มน้้าอัตราการสูบ 15 ลิตร/นาที ควบคุมน้้าให้เต็มท่อโดยการปิดวาล์วที่ทางออกหลังจากนั้นปลอ่ย
น้้าออกด้วยอัตราการไหล 0.44 ลิตร/นาที  

7) อ่านค่าแรงดันลด โดยอ่านค่าระดับน้้าที่อยู่ในสายยางวัดขนาด 3/8 นิ้ว ที่ติดตั้งไว้ของทางเข้าและ
ทางออกท่ีแตกต่างกัน  

8) น้าน้้าที่ออกจากระบบกวนเร็วกวนช้าตั้งทิ้งไว้ปล่อยให้ตกตะกอน  30 นาที หลังจากนั้นน้าน้้าที่อยู่
ส่วนบนไปวัดความขุ่น  

9) บันทึกผลการทดลอง  
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10) ท้าการทดลองซ้้า โดยการเพิ่มขนาดจ้านวนท่อโค้ง ตามขั้นตอนท่ี 2  
11) เปรียบเทียบความขุ่นที่ดีที่ระหว่างแต่ละจ้านวนท่อโค้ง เมื่อได้จ้านวนท่อโค้งที่ดีที่สุดแล้วน้าไปท้าการ

ทดลองส้าหรับความขุ่นต่างๆ ตามขั้นตอน ที ่5 – 9  
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงระบบกวนเร็วกวนช้าโดยใช้ static mixer และท่อโค้ง 
 
ผลการวิจัย 

การทดลองขั้นตอนที่ 1 
 ผลการทดสอบจาร์เทสต์เพื่อหาปริมาณ PACl ที่เหมาะสมเพื่อ ท้าลายเสถียรภาพของความขุ่นและรวม

ตะกอนของน้้าดิบที่มีความขุ่น ต่างๆกันโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินที่ 5 NTU พบว่าปริมาณการเติม PACl ของแต่
ละความขุ่นมีค่าที่แตกต่างกัน และความขุ่นน้อย ตะกอนกระจายตัวกันจึงต้องเติมปริมาณสารช่วยตกตะกอนเพื่อให้
ตะกอนที่เป็นประจุลบเปลี่ยนเป็นกลางเพิ่มความสามารถในการจับรวมตัวกันมากขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันความขุ่น
มากปริมาณตะกอนเยอะ ก็ต้องเพิ่มปริมาณ PACl เพื่อเร่งการตกตะกอนมากขึ้น ผลการทดลองแสดงดัง ตารางที่1 
และตารางที ่2 

ตารางที่ 1 แสดงผลการท้า Jar Test หาปริมาณสาร PACl ส้าหรับน้าดิบ ความขุ่น 13, 58, 95, 518 และ 
9,010 NTU 

 
ความขุ่น 

     (NTU) 
ปริมาณ PACL (mg/L) 

10 20 30 40 50 60 
13 0.4 0.0 2.0 20.3 14.2 15.6 
58 2.2 1.0 9.5 28.5 38.5 43.6 
95 8.4 1.8 14.5 51.5 87.7 83.0 
518 212.0 98.6 23.0 13.4 4.1 2.9 

9,910 201.0 35.3 16.5 4.3 105.0 152.0 
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จากผลการท้า Jar Test พบว่าปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสม ที่สุดเพื่อเติมในระบบกวนช้ากวนเร็วที่ความขุ่น
ต่างๆ แสดงดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 

 

 
 
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขุ่นและปริมาณ PACl ส้าหรับน้้าดิบความขุ่น 13, 58 และ 95 NTU 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขุ่นและปริมาณ PACl ส้าหรับน้้าดิบความขุ่น 518 และ 1,010 NTU 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการท้าจาร์เทสต์หาปริมาณสาร PACl ส้าหรับน้้าดิบความขุ่น 5,050 และ 9,910 NTU 
 

ความขุ่น ปริมาณ PACl (mg/L) 
NTU 5 10 15 20 25 30 
5,150 11.5 4.3 10.2 24.1 215 422.0 
9,910 664 232.0 48.7 6.0 3.8 3.9 
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รูปที ่5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขุ่นและปริมาณ PACl ส้าหรับ น้าดิบความขุ่น 5,150 NTU 
 
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขุ่นและปริมาณ PACl ส้าหรับ น้้าดิบความขุ่น 9,910 NTU 
 
  จากรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 พบว่าปริมาณการเติมสาร PAClจะปรับให้ตะกอนเป็นกลางท้าให้ค่าความขุ่นลดลง

แต่เมื่อมีปริมาณสาร PACl มากขึ้นท้าให้ตะกอนเป็นประจุบวกมากขึ้นจึงท้าให้ความขุ่นเพิ่มขึ้น 
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การทดลองขั้นตอนที่ 2 

 เมื่อได้ค่า PACl ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับท่อโค้งท้าการทดลองเพื่อหาจ้านวนท่อโค้งที่เหมาะสมเพื่อ
ออกแบบระบบกวนเร็วกวนช้า พบว่า ท่อโค้งในระบบกวนช้า จ้านวน 11 ช้ิน และใช้ใบพัดในระบบกวนเร็ว จ้านวน 
10 ช้ิน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองระบบกวนเร็วกวนช้าโดยระบบ static mixer และท่อโค้ง ส้าหรับน้้าดิบอ่างสกลนคร 
 

คร้ังท่ี จ านวนท่อ
โค้งใน
ระบบ 
กวนช้า 

จ านวน
ใบพัดใน
ระบบ 

กวนเร็ว 

ความขุ่น
เร่ิมต้น 
(NTU) 

ความขุ่น
สุดท าย 
(NTU) 

pH H  
ระยะเวลา
กักเก็บ 
(นาที) 

1 7 10 13.11 3.18 7.68 0.045 23 
2 9 10 13.11 2.96 7.68 0.055 30 
3 11 10 13.11 2.24 7.68 0.130 37 
4 13 10 13.11 2.19 7.68 0.145 44 

 
 
ค่าแรงดันลด(ΔH) ใช้การวัดแบบปิโซมิเตอร์ โดยใช้วิธีการสมดุลพลงังาน (Energy gauge line) คือวัดค่าความดัน
ของน้้า ซึ่งวัดจากค่าระดับของน้้าของทางเข้าและทางออกท่ีแตกต่างกัน  

การหาค่า 𝜏𝜏 จากสมการ 1 
                                               τ=nV/Q                                         (1) 
เมื่อ 𝜏𝜏 เท่ากับระยะเวลาเก็บกับ    

V  เท่ากับปริมาตร  
     (ท่อPVC∅ 2 นิ้วยาว 40 cm +ท่อโค้ง 2 นิ้ว ยาว 34 cm) = 1.5 ลิตร 
Q  เท่ากับอัตราการไหลทางออก  0.44 ลิตร/นาที 

  n   เท่ากับจ้านวนท่อโค้ง 
 
จากตารางที่ 3 จะพบว่า ค่าความขุ่นและระยะเวลาเก็บกัก มีความสัมพันธ์เป็นดังรูปที่ 7 และค่าความสัมพันธ์ 
ระหว่าง ΔH กับระยะเวลาเก็บกัก มีความสัมพันธ์เป็นดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความขุ่นกับระยะเวลาเก็บกัก (นาที) 
 
จากรูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความขุ่นกับระยะเวลาเก็บกักหรือจ้านวนท่อโค้ง พบว่าท่ีระยะเวลาเก็บกัก 44 
นาที หรือท่อโค้งจ้านวน 13 ท่อน มีความขุ่นท่ีต่้าที่สดุ และพบว่าท่ีระยะเวลาเก็บกัก 37 นาทีหรือท่อโค้งจ้านวน 11 
ท่อน ก็มีความขุ่นท่ีไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ จึงเลือกใช้ท่อโค้งจ้านวน 11 ท่อน 
 

 
 

รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ΔH กับระยะเวลาเก็บกัก (นาท)ี 

จากภาพท่ี 4-6 จะพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย(Regression) มคี่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าผลการทดลองมีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน ของความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันลดและระยะเวลาเก็บกัก ดังสมการที่ 2 
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                    y = 0.0054x - 0.0857                  (2) 
เมื่อ y = ค่าแรงดันลด (m) 

x = ระยะเวลาเก็บกัก (นาที) 
 
 จากผลการทดลองโดยใช้ท่อโค้งจะได้จ้านวนท่อโค้งในระบบกวนช้าทีท่้าให้ได้ความขุ่นและ pH ที่ดีท่ีสุด 
(มาตรฐานน้้าบริโภค การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2550 ค่าความขุ่นไม่เกิน 5 NTU  pH 6.5-8.5) ซึ่งใช้ท่อโค้งใน 
ระบบกวนช้า จ้านวน 11 ช้ิน และใช้ใบพัดในระบบกวนเร็ว จ้านวน 10 ช้ิน ท้าให้น้้ามีคุณภาพความขุ่น 2.45 NTU  
และค่า pH เท่ากับ 7.86 แล้วท้าการเพิ่มตะกอนโดยใช้ดินจากอ่างสกลนครเพื่อท้าการทดลองส้าหรบัความขุ่นต่างๆ  
และการเติมสารเร่งตะกอน PACl ตามปริมาณจากการทดลองจาร์เทสต์ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดลองระบบกวนเร็วกวนช้าโดยระบบ static mixer และท่อโค้งส้าหรับความขุ่นต่างๆ ดังน้ี 
 

คร้ังท่ี ความขุ่นเร่ิมต้น 
(NTU) 

ความขุ่นสุดท้าย 
(NTU) 

pH 

1 58 0.93 7.46 
2 95 2.14 7.46 
3 518 2.16 7.46 
4 1,010 1.30 7.46 
5 5,150 4.80 7.46 
6 9,910 4.30 7.46 

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงประสิทธิภาพของระบบกวนเร็วกวนช้าโดยใช้ static mixer และท่อโค้ง 
 จากผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของระบบกวนเร็วกวนช้าโดยระบบ static mixer และท่อโค้ง ได้ความ 
ขุ่นสุดท้ายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานน้้าบริโภค การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2550 ค่าความขุ่นไม่เกิน         
5 NTU pH 6.5-8.5) ซึ่งสามารถน้าไปใช้ในการอุปโภคให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
   1.สรุปผลการทดลองขั้นตอนท่ี 1 การใช้ปริมาณ PACl ต่อความขุ่นต่างๆ 

ความขุ่น 13 NTU ปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสม 20 mg/L ได้ความขุ่นสุดท้าย 2.45 NTU ความขุ่น 58 
NTU ปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสม 20 mg/L ได้ความขุ่นสุดท้าย 1.00 NTU ความขุ่น 95 NTU ปริมาณสาร PACl 
ที่เหมาะสม 20 mg/L ได้ความขุ่นสุดท้าย 1.80 NTU ความขุ่น 518 NTU ปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสม 60 mg/L 
ได้ความขุ่นสุดท้าย 2.90 NTUความขุ่น 1,010 NTU ปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสม 40 mg/L ได้ความขุ่นสุดท้าย 
4.30 NTU ความขุ่น 5,150 NTU ปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสม 10 mg/L ได้ความขุ่นสุดท้าย 4.30 NTU  
ความขุ่น 9,910 NTU ปริมาณสาร PACl ที่เหมาะสม 25 mg/L ได้ความขุ่นสุดท้าย 3.80 NTU  

ผลการทดสอบจาร์เทสต์เพื่อหาปริมาณ PACl ที่เหมาะสมเพื่อ ท้าลายเสถียรภาพของความขุ่นและรวม
ตะกอนของน้้าดิบที่มีความขุ่น ต่างๆกันโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินที่ 5 NTU พบว่าปริมาณการเติม PACl ของแต่
ละความขุ่นมีค่าที่แตกต่างกัน และความขุ่นน้อยตะกอนกระจายตัวกันจึงต้องเติมปริมาณสารช่วยตกตะกอนเพื่อให้
ตะกอนที่เป็นประจุลบเปลี่ยนเป็นกลางเพิ่มความสามารถในการจับรวมตัวกันมากขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันความขุ่น
มากปริมาณมีเป้าสัมผัสกับสารตกตะกอนมากท้าให้ใช้ปริมาณสารตกตะกอนน้อยกว่า 

2. สรุปผลการทดลองการใช้ static mixer และท่อโค้งในน้้าดิบที่มีความขุ่นแตกต่างกันโดยใช้ท่อโค้ง
จ้านวน 11 ท่อน ใช้ปริมาณ PACl ตามผลการทดลองขั้นตอนท่ี 1 ความขุ่น 13 NTU ได้ความขุ่นสุดท้าย 2.45 NTU 
ความขุ่น 58 NTU ได้ความขุ่นสุดท้าย 0.93 NTU ความขุ่น 95 NTU ได้ความขุ่นสุดท้าย 2.14 NTU ความขุ่น 518 
NTU ได้ความขุ่นสุดท้าย 2.16 NTU ความขุ่น 1,010 NTU ได้ความขุ่นสุดท้าย 1.30 NTU ความขุ่น 5,150 NTU ได้
ความขุ่นสุดท้าย4.80 NTU ความขุ่น 9,910 NTU ได้ความขุ่นสุดท้าย 4.30 NTU  
 ความสัมพันธ์ระหว่างความขุ่นกับระยะเวลาเก็บกักหรือจ้านวนท่อโค้ง พบว่าที่ระยะเวลาเก็บกัก 44 นาที 
หรือท่อโค้งจ้านวน 13 ท่อน มีความขุ่นท่ีต่้าที่สุด และพบว่าท่ีระยะเวลาเก็บกัก 37 นาทีหรือท่อโค้งจ้านวน 11 ท่อน 
ก็มีความขุ่นท่ีไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณหรือพ้ืนท่ีในการท้าการทดลอง จึงเลือกใช้ท่อโค้ง
จ้านวน 11 ท่อน   

จากผลการทดลองโดยใช้ท่อโค้งจะได้จ้านวนท่อโค้งในระบบกวนช้าที่ท้าให้ได้ความขุ่นและ pH ที่ดีท่ีสุด 
(มาตรฐานน้้าบริโภค การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2550 ค่าความขุ่นไม่เกิน 5 NTU  pH 6.5-8.5) ซึ่งใช้ทอ่โค้งใน 
ระบบกวนช้า จ้านวน 11 ช้ิน และใช้ใบพัดในระบบกวนเร็ว จ้านวน 10 ช้ิน ท้าให้น้้ามีคุณภาพความขุ่น 2.45 NTU  
และค่า pH เท่ากับ 7.86 แล้วท้าการเพิ่มตะกอนโดยใช้ดินจากอ่างสกลนครเพื่อท้าการทดลองส้าหรับความขุ่นต่างๆ  
และการเติมสารเร่งตะกอน PACl  พบว่าประสิทธิภาพของระบบกวนเร็วกวนช้าโดยระบบ static mixer และท่อโค้ง 
ได้ความขุ่นสุดท้ายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานน้้าบริโภค การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2550 ค่าความขุ่นไม่เกนิ 
5 NTU, pH 6.5-8.5) ซึ่งสามารถน้าไปใช้ในการอุปโภคให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้ 
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An Appropriate of Production Management of Investment on Small Size Palm 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษารูปแบบด้านปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัด
น้้ามันปาล์มขนาดย่อม การวิจัยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จาก  หนังสือ  วารสาร  บทความ รายงานการวิจัย 
และข้อมูลปฐมภูมิจากผู้เชี่ยวชาญในด้านท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นน้าข้อมูลทั้งหมดระดมสมองประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วิเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสมด้าน  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต   การจัดหาวัตถุดิบ  
และ กระบวนการผลิต ผลการวิจัยพบว่า  โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อมควรมีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
จ้านวน 26 คน โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้แรงงานระดับปฏิบัติการที่มีทักษะพิเศษเฉพาะด้าน  เครื่องจักรที่เหมาะสมควร
เป็นเครื่องจักรขนาดมาตรฐาน 12 ตัน แบ่งเป็น 11 กลุ่มการใช้งาน ความเหมาะสมด้านวัตถุดิบตรวจสอบจากการให้
น้้ามันปาล์มดิบที่มีคุณสมบัติมาตรฐานในปริมาณความต้องการ 46,920 ตันต่อปี และการจัดตั้งโรงงานใช้เนื้อที่การ
ด้าเนินการ 9,600 ตารางเมตร โดยมีผังโรงงานและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม 
ค้าส้าคัญ :  การจัดการการผลิต  การสกัดน้้ามันปาล์ม  โรงงานขนาดย่อม 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study in appropriate of production management for 
investment on small size Palm Oil extraction factory. The researchers began study of secondary 
data from books, journal, articles, and research reports. And study of primary data from Experts in 
related fields. Then set up a brainstorming meeting of experts to analyze the appropriate form 
Human resource management, Machinery and production equipment, Raw material and 
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procurement production. The research found that small size Palm Oil Extraction factory should 
be 26 personnel for working in the factory by without having to use special skills in the 
operational level. Appropriate machines should be 12 ton standard machines, divided into 11 
functional groups. Raw material appropriate should be checked by providing crude palm oil with 
standard specifications in the amount of demand 46,920 tons per year. And the establishment of 
a Palm Oil extraction small size factory using an area of 9,600 square meters with factory layout 
and production process according to the Ministry of Industry standards. 
Keywords: Production Management, Palm Oil Extraction, Small Size Factory 
 
1. บทน้า 

ปัจจุบันปาล์มน้้ามันถือเป็นพืชที่มีความส้าคัญต่อประเทศ ทั้งในแง่ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
ทดแทน   แม้ว่าการผลิตน้้ามันปาล์มจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศในด้านต่างๆ แต่จาก
โครงสร้างโซ่อุปทานที่ผู้ประกอบการในพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรและผู้รับซื้อรายย่อย [1] ท้าให้
การผลิตน้้ามันปาล์มของไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงเนื่องจากเกิดความสูญเปล่าด้านระยะทางการขนส่งวัตถุดิบ
ไปยังโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม จึงเกิดความเสียเปรียบต่อประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่นมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่ง
นับว่าเป็นจุดอ่อนส้าคัญที่จะมีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงงานแปรรูปและสกัดน้้ามันปาล์มในชุมชน 
เพื่อระบายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิผลและก่อให้เกิดรายได้ต่อท้องถิ่นมากที่สุด [2] ดังนั้นการตั้ง
โรงงานแปรรูปในระดับกลางน้้าคือโรงงานสกัดปาล์มน้้ามันขนาดเล็กเพื่อลดต้นทุนการขนย้ายที่สิ้นเปลือง อีกท้ัง
เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มจากสวนยังสามารถส่งไปยังโรงงานสกัดปาล์มน้้ามันภายใน 24 ช่ัวโมงท้าให้
การสกัดน้้ามันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบด้านการจัดการ
การผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม ภายใต้ปัจจัยการผลิต 4M (คน เครื่องจักร 
วัตดุดิบ และ วิธีการ) [3] เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ลงทุน ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้านการจัดการ  
ส้าหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้้ามันต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเสนอรูปแบบด้านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม 
2. เพื่อเสนอจ้านวนทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม 
3. เพื่อเสนอรูปแบบด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม 
4. เพื่อเสนอรูปแบบด้านการจัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม 

3. วิธีการวิจัย  
วิธีการวิจัยเพื่อจัดท้าข้อเสนอรูปแบบด้านการจัดการการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้้ามัน

ปาล์มขนาดย่อม  มีแหล่งข้อมูลและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั่วไปด้าน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การติดตั้ง

เครื่องจักร ราคาวัสดุอุปกรณ์ และ กระบวนการผลิต โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการด้าเนินงาน ได้แก่ 
ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม  ผู้ประกอบการบริษัทจัดจ้าหน่ายเครื่องจักร ผู้ประกอบการช้ินส่วน
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เครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ประกอบการรับจ้างผลิตช้ินส่วนเครือ่งจักอุตสาหกรรม อาจารย์ นักวิชาการจากส้านักงาน
เกษตรและสหกรณ์ และ นักวิชาการด้านอุตสาหกรรม  

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากรายงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต หนังสือ รายงานการวิจัย วารสาร เอกสารการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรทางวิศวกรรม  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ การน้าข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้มาใช้ประกอบการ 
ประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม โดยประเด็นในการประชุมมี
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. กระบวนการผลิต  2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3. เครื่องจักร
และอุปกรณ์การผลิต และ  4. การจัดหาวัตถุดิบ  จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญสรุปการวิเคราะห์และเสนอรูปแบบที่
เหมาะสมในแต่ละด้าน   
4. ผลการวิจัย  

4.1 รูปแบบด้านกระบวนการผลิต 
รูปแบบด้านกระบวนการผลิตก้าหนดใช้ผังโรงงานที่เหมาะสมตามความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม  

ด้าเนินการภายใต้เนื้อท่ี 2400 ตารางวา หรือ 9,600 ตารางเมตร โดยมีลักษณะผังโรงงานดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 ผังโรงงานสกัดน้้ามันปาลม์ที่เหมาะสม 
 
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  เป็นการสกัดแบบรวมหรือหีบผสม การผลิตนี้จะ

ใช้ถูกดัดแปลงมาจากโรงงานหีบน้้ามันมะพร้าวจะน้าเอาผลปาล์มร่วงมาท้าการย่างที่อุณหภูมิ 180 -200องศา
เซลเซียส ในกระบะโดยเป่าลมร้อนจากเตาฟืนเข้ามาโดยตรงเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั่นน้าผลปาล์มไปหีบน้้ามัน
ด้วยเครื่องหีบน้้ามันมะพร้าวซึ่งน้้ามันจากเปลือกและเมล็ดในจะผสมกันหมดแล้วน้าน้้ามันไปกรองแบบเครื่องกรอง
อัดหลายชั้น ส่วนกากเส้นใย กะลา และเมล็ดในจะขายเป็นอาหารสัตว์ โดยมีผังกระบวนการผลิตดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 กระบวนการสกัดน้้ามันปาล์มแบบรวมหรือหีบผสม [8] 
 
4.2 รูปแบบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
จากการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพบว่า   รูปแบบด้านการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง

โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม ควรมีบุคลากรที่จ้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จ้านวน 26 คนโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

1. กรรมการบริหาร 1 คน มีหน้าที่ดูแล บริหารโรงงาน เพื่อให้การด้าเนินธุรกิจสามารถส้าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ก้าหนดอัตราเงินเดือน 60,000 บาทต่อเดือน 

2. ผู้จัดการโรงงาน 1 คน มีหน้าที่ดูแลกระบวนการผลิต บัญชีการตลาด และ การบริหารบุคคลให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ก้าหนดอัตราเงินเดือน 50,000 บาท 

3. วิศวกร 1 คน รับผิดชอบดูแลซ่อมบ้ารุง เครื่องจักร ให้ได้ก้าลังการผลิตตามเป้า ก้าหนดอัตราเงินเดือนที่ 
28,000 บาท 

4. ช่างเทคนิค 4 คน รับผิดชอบดูแลเครื่องจักร การซ่อมบ้ารุง ให้สามารถด้าเนินการผลิตได้ ก้าหนดอัตรา
เงินเดือนท่ี 12,500 บาท 

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 คน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ ธุรการทั่วไป จัดซื้อและบริหารวัตถุดิบและ
สินค้า พร้อมท้ังประสานงานกับฝ่ายการตลาด อัตราเงินเดือน 12,000 บาท 

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจ้านวน 2 คน มีความรู้ด้านการตลาด รับผิดชอบเกี่ยวกับการตลาดและดูแลลูกค้า 
อัตราเงินเดือน 14,000 บาท 
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7. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการบัญชีและการเงิน 1 คน วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ดูแลด้าน
บัญช ีการเงิน ภาษี ก้าหนดอัตราเงินเดือนที ่20,000 บาท 

8. เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพห้อง Lab 2 คน วุฒิปริญญาตรี รับผิดชอบการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ 
รักษาระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ และดูแลการจัดเก็บเอกสาร ก้าหนดอัตราเงินเดือนที่ 12,750 บาท 

9. หัวหน้างานฝ่ายผลิต จ้านวน 1 คน มีหน้าที่วางแผนผลิตสินค้า ก้าหนดอัตราเงินเดือนที่ 20,000 บาท 
10. พนักงานฝ่ายผลิต จ้านวน 6 คน มีหน้าที่ท้าการผลิตให้ได้ตามแผน ก้าหนดเงินเดือนท่ี 13,000 บาท 
11. พนักงานขับรถ จ้านวน 2 คน มีหน้าที่ขับรถส่งน้้ามันปาล์มให้ลูกค้าก้าหนดเงินเดือนท่ี 11,500 บาท 
12. แม่บ้าน จ้านวน 1 คน มีหน้าที่ท้าความสะอาดในส้านักงาน คิดเป็นรายเดือนท่ี 10,000 บาท 
13. พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้านวน 2 คน แบ่งเป็น 2 กะ กะละ 1 คน ก้าหนดเงินเดือน 12,200 บาท 
โดยก้าหนดผังองค์กรดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 

รูปที ่1 ผังองค์กรที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานสกดัน้้ามันปาล์ม 
 
จากโครงสร้างความรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล  บุคลากรทั้งหมดสามารถหาได้ในท้องถิ่นประกอบกับ

กระบวนการผลิตไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงไม่จ้าเป็นต้องใช้แรงงานระดับปฏิบัติการที่มีทักษะพิเศษเฉพาะด้าน  
4.3 รูปแบบด้านเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต 
จากการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญได้ข้อเสนอรูปแบบด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสมในการ

จัดตั้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม ควรเป็นแบบมาตรฐานขนาด 12 ตันดังต่อไปนี้ [4-6] 
1. ส่วนอบทะลายปาล์ม 
1.1 ถังและปั๊มแยกตะกอน จ้านวน 1 ชุด ราคา 800,000 บาทต่อชุด 
1.2 ชุดหม้ออบปาล์ม จ้านวน 1 ชุด ราคา 1,600,000 บาทต่อชุด 
1.3 รางเลื่อนและสะพานเดินบนหม้ออบ จ้านวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาทต่อชุด 
1.4 ถังปล่อยไอน้้าเก็บเสียง จ้านวน 1 ชุด ราคา 60,000 บาทต่อชุด 
2. ส่วนแยกผลปาล์ม 
2.1 เครื่องแยกผลปาล์ม จ้านวน 1 ชุด ราคา 700,000 บาทต่อชุด 
2.2 ชุดกรองส้าหรับยกกระบะ จ้านวน 1 ชุด ราคา 800,000 บาทต่อชุด 
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2.3 สายพานและรางล้าเลียงทะลายเปล่า จ้านวน 1 ชุด ราคา 630,000 บาทต่อชุด 
2.4 เตาเผาทะลาย จ้านวน 1 ชุด ราคา 1,500,000 บาทต่อชุด 
3. ส่วนหีบน้้ามัน 
3.1. รางล้าเลียงผลปาล์มและรางรับน้้ามันดิบ จ้านวน 3 ชุด ราคา 60,000 บาทต่อชุด 
3.2 เครื่องตักผลปาล์ม จ้านวน 1 ชุด ราคา 600,000 บาทต่อชุด 
3.3 เครื่องย่อยผลปาล์ม จ้านวน 1 ชุด ราคา 550,000 บาทต่อชุด 
3.4 เครื่องหีบ 2 เพลา 15 ตัน+โครงสร้าง จ้านวน 1 ชุด ราคา 1,500,000 บาทต่อชุด 
4. ระบบกรองและท้าความสะอาดน้้ามัน 
4.1 ถังดักทรายพร้อมตะแกรงสั่น จ้านวน 1 ชุด ราคา 400,000 บาทต่อชุด 
4.2 ถังและปั๊มน้้ามันดิบ จ้านวน 1 ชุด ราคา 180,000 บาทต่อชุด 
4.3 ถังน้้าร้อน จ้านวน 1 ชุด ราคา 60,000 บาทต่อชุด 
4.4 ไซโคลนและปั๊มไซโคลนดักทราย จ้านวน 1 ชุด ราคา 330,000 บาทต่อชุด 
4.5 ถังสูญญากาศ และ ถังสลัตจ์ จ้านวน 1 ชุด ราคา 600,000 บาทต่อชุด 
4.6 ปั๊มน้้าร้อนและปั๊มน้้าหมุนเวียน จ้านวน 1 ชุด ราคา 80,000 บาทต่อชุด 
4.7 ถังพักน้้าร้อน จ้านวน 2 ชุด ราคา 50,000 บาทต่อชุด 
4.8 รางล้าเลียงกากจากตะแกรงสั่น จ้านวน 1 ชุด ราคา 100,000 บาทต่อชุด 
4.9 เครื่องปั่นฟิวริไฟร์และดีแคนเตอร์ จ้านวน 1 ชุด ราคา 4,000,000 บาทต่อชุด 
5. ส่วนถังเก็บน้้ามัน 
5.1 ถังเก็บน้้ามันขนาด 700 ตัน จ้านวน 1 ชุด ราคา 1,300,000 บาทต่อชุด 
5.2 ปั๊มจ่ายน้้ามัน จ้านวน 1 ชุด ราคา 100,000 บาทต่อชุด 
6. ส่วนแยกเส้นใยและเมล็ด 
6.1 รางตีกระจายและรางล้าเลียง จ้านวน 1 ชุด ราคา 710,000 บาทต่อชุด 
6.2 ไซโคลน จ้านวน 1 ชุด ราคา 900,000 บาทต่อชุด 
6.3 ท่อดูดเส้นใย จ้านวน 1 ชุด ราคา 350,000 บาทต่อชุด 
6.4 เครื่องขัดเมล็ด จ้านวน 1 ชุด ราคา 300,000 บาทต่อชุด 
7. ส่วนกะเทาะเมล็ด 
7.1 ไซโลเก็บเมล็ด จ้านวน 1 ชุด ราคา 600,000 บาทต่อชุด 
7.2 เครื่องกะเทาะเมล็ดพร้อมแยกเศษเหล็ก 1 ชุด ราคา 200,000 บาทต่อชุด 
7.3 อุปกรณ์ตักเมล็ด จ้านวน 1 ชุด ราคา 300,000 บาทต่อชุด 
7.4 รางล้าเลียงและท่อลมแยก จ้านวน 2 ชุด ราคา 700,000 บาทต่อชุด 
7.5 ตะแกรงแยกและเครื่องแยกเมล็ดใน จ้านวน 1 ชุด ราคา 700,000 บาทต่อชุด 
7.6 เครื่องตักเมล็ดใน จ้านวน 1 ชุด ราคา 320,000 บาทต่อชุด 
7.7 ไซโลเก็บเมล็ดใน จ้านวน 1 ชุด ราคา 500,000 บาทต่อชุด 
7.8 ไซโลเก็บกะลา จ้านวน 1 ชุด ราคา 300,000 บาทต่อชุด 
7.9 รางล้าเลียงเมล็ดใน จ้านวน 1 ชุด ราคา 900,000 บาทต่อชุด 
7.10 ไซโคลนดูดกะลา จ้านวน 1 ชุด ราคา 300,000 บาทต่อชุด 
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7.11 ท่อลมส่งเศษกะลา จ้านวน 1 ชุด ราคา 200,000 บาทต่อชุด 
8. ระบบก้าเนิดไอน้้า 
8.1 หม้อก้าเนิดและหม้อพักไอน้้า 5 ตัน จ้านวน 1 ชุด ราคา 5,000,000 บาทต่อชุด 
8.2 รางล้าเลียงเส้นใยและกะลา จ้านวน 1 ชุด ราคา 340,000 บาทต่อชุด 
8.3 รางล้าเลียงป้อนเช้ือเพลิง จ้านวน 1 ชุด ราคา 420,000 บาทต่อชุด 
8.4 โครงสร้างส่วนประกอบและท่อไอน้้า จ้านวน 1 ชุด ราคา 1,100,000 บาทต่อชุด 
8.5 ฉนวนหุ้ม จ้านวน 1 ชุด ราคา 400,000 บาทต่อชุด 
8.6 วาล์ว และอุปกรณ์ต่าง ๆ จ้านวน 1 ชุด ราคา 800,000 บาทต่อชุด 
9. ระบบผลิตน้้า 
9.1 ระบบท่อน้้าและถังเก็บน้้า จ้านวน 1 ชุด ราคา 500,000 บาทต่อชุด 
9.2 ระบบป้อนเคมี จ้านวน 1 ชุด ราคา 120,000 บาทต่อชุด 
9.3 ถังกรองทรายและปั๊มกรองทราย จ้านวน 1 ชุด ราคา 330,000 บาทต่อชุด 
9.4 ถังป้อนน้้าใช้ และปั๊มความดัน จ้านวน 1 ชุด ราคา 450,000 บาทต่อชุด 
9.5 ถังดีแอเรตอร์ จ้านวน 1 ชุด ราคา 500,000 บาทต่อชุด 
9.6 ถังกรองน้้าอ่อน จ้านวน 1 ชุด ราคา 220,000 บาทต่อชุด 
9.7 ระบบไฟฟ้าควบคุม จ้านวน 1 ชุด ราคา 100,000 บาทต่อชุด 
10. ระบบน้้าเสีย 
10.1 ระบบปั๊มและท่อสูบน้้า จ้านวน 1 ชุด ราคา 500,000 บาทต่อชุด 
10.2 เครื่องเติมอากาศ 10 แรงม้า จ้านวน 5 ชุด ราคา 130,000 บาทต่อชุด 
11. ระบบไฟฟ้า 
11.1 ตู้เมนบอร์ดและอุปกรณ์ จ้านวน 1 ชุด ราคา 3,000,000 บาทต่อชุด 
11.2 สายหลัก จ้านวน 1 ชุด ราคา 2,000,000 บาทต่อชุด 
11.3 ระบบไฟแสงสว่าง จ้านวน 1 ชุด ราคา 300,000 บาทต่อชุด 
11.4 ระบบสายดินและระบบป้องกันฟ้าผ่า จ้านวน 1 ชุด ราคา 200,000 บาทต่อชุด 
11.5 หม้อแปลงไฟฟ้า จ้านวน 1 ชุด ราคา 200,000 บาทต่อชุด 
11.6 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าน้้ามันดีเซล+ถังเก็บน้้ามัน 1 ชุด ราคา 2,300,000 บาทต่อชุด 
11.7 ระบบป้องกันความดันย้อนกลับ จ้านวน 1 ชุด ราคา 3,000,000 บาทต่อชุด 
4.4 รูปแบบด้านการจัดหาวัตถุดิบ 
ผู้เชี่ยวชาญได้ข้อเสนอรูปแบบด้านการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมส้าหรับโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อม 

ซึ่งใช้ข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนซึ่งการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ  ได้มาจากการประมาณการ
ก้าลังการผลิตโดยก้าหนดให้อัตราการสูญเสียตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเท่ากับ 15% หรือประสิทธิภาพการผลิต
เท่ากับ 0.85 [7] โดยก้าลังการผลิตสามารถค้านวณได้ดังนี ้

ก้าลังการผลิต   = ก้าลังการผลิตต่อช่ัวโมง x ช่ัวโมงการท้างานต่อปี x 0.85 
 = 12 ตันทะลายปาล์มสดต่อช่ัวโมง x 4,600 ช่ัวโมงต่อปี x 0.85 
 = 46,920 ตันทะลายปาล์มสดต่อปี 
โดยมีอุปกรณ์ส่วนเตรียมวัตถุดิบดังนี้ 
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1. ลานเทปาล์ม 3 ช่อง จ้านวน 1 ชุด ราคา 300,000 บาทต่อชุด 
2. เครื่องช่ังน้้าหนัก จ้านวน 1 ชุด ราคา 1,000,000 บาทต่อชุด 
3. เครื่องล้าเลียงผลปาล์ม จ้านวน 1 ชุด ราคา 400,000 บาทต่อชุด 
4. กระบะใส่ทะลายปาล์ม จ้านวน 15 ชุด ราคา 31,000 บาทต่อชุด 
ลักษณะของวัตถุดิบที่เป็นไปตามข้อก้าหนดจะต้องให้น้้ามันปาล์มดิบท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ [4,7] 
1. สีแดง 
2. แยกช้ันเมื่อวางทิ้งไว้ โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิต่้ากว่า 33 องศาเซลเซียส โดยส่วนที่เป็นของเหลวซึ่งอยู่

ข้างบนเรียกว่า Palm Olein ส่วนด้านล่างเป็นส่วนข้นเหมือนน้้ามันหมูเรียกว่า Palm Stearin 
3. กรดไขมันอิสระมีประมาณร้อยละ 2-5 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคุณภาพของผลปาล์มสด 
4. ปริมาณความช้ืนประมาณร้อยละ 0.3-1.0 โดยปริมาตร แต่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต 
5. สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 0.05 
6. ค่าไอโอดีน ซึ่งเป็นตัววัดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวในน้้ามันปาล์ม ค่าที่วัดเป็นน้้าหนักไอโอดีน (กรัม) ท่ีท้า

ปฏิกิริยาพอดีกับน้้าหนัก 100 กรัม ค่าไอโอดีนควรอยู่ระหว่าง 52.55 
7. ค่าเปอร์ออกไซด์ วัดความหืนในน้้ามันปาล์ม โดยวัดเป็นปริมาณออกซิเจนที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีที่

อยู่ในน้้ามันเป็นมิลลิลิตรสมดุล ต่อน้้ามัน 1 กิโลกรัม ควรมีค่าไม่เกิน 10 
8. ปริมาณเหล็ก ควรมีเหล็กเจือปนอยู่ไม่เกิน 4 ส่วนในล้านส่วน 
9. ทองแดง ควรมีเจือปนไม่เกิน 0.2 ส่วนในล้านส่วน 
10. สารหนู มีได้แต่ไม่เกิน 0.1 ส่วนในล้านส่วน 
11. ตะกั่ว ควรมีเจือปนไม่เกิน 0.2 ส่วนในล้านส่วน 

5. สรปุผล  
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มขนาดย่อมควรมีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ จ้านวน 26 คน โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้

แรงงานระดับปฏิบัติการที่มีทักษะพิเศษเฉพาะด้าน  เครื่องจักรที่เหมาะสมควรเป็นเครื่องจักรขนาดมาตรฐาน 12 
ตัน แบ่งเป็น 11 กลุ่มการใช้งาน ความเหมาะสมด้านวัตถุดิบตรวจสอบจากการให้น้้ามันปาล์มดิบที่มีคุณสมบัติ
มาตรฐานในปริมาณความต้องการ 46,920 ตันต่อปี และการจัดตั้งโรงงานใช้เนื้อที่การด้าเนินการ 9 ,600 ตาราง
เมตร โดยมีผังโรงงานและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม 
6. ข้อเสนอแนะ  

1. เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงไม่จ้าเป็นต้องใช้แรงงานระดับปฏิบัติการที่มีทักษะ
พิเศษเฉพาะด้าน บุคลากรส่วนใหญ่สามารถหาได้ในแต่ละท้องถิ่น 

2. ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นเพียงข้อเสนอมิใช่มาตรฐานที่ดีที่สุด  ควรมีการปรับเปลียนวิธีการตาม
สถานการณ์  

3. ผู้สนใจลงทุนมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเท่าทันข้อมูล ศึกษาอย่างละเอียดบนพื้นฐานความเป็นจริงของแหล่ง
วัตถุดิบ และความรอบรู้เกี่ยวกับปาล์มน้้ามันก่อนท่ีจะตัดสินใจ  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะเขือเทศ และการทดสอบเบื้องต้น เพื่อน ามา
วิเคราะห์ออกแบบและสร้างเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพ่ือการแยกเมล็ดพันธ์ุ ตลอดจนการทดสอบและประเมินผลเครื่องบีบผล
มะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์ วิธีการศึกษา เริ่มจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะเขือเทศ โดยวัดขนาดผลเมล็ด
มะเขือเทศ แยกส่วนประกอบผลมะเขือเทศ ทดสอบการแยกเมล็ดมะเขือเทศโดยใช้แรงงานคน และเก็บข้อมูลพื้นฐานใน
การศึกษาแนวทางที่จะใช้ในการออกแบบและสร้างเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธ์ุ การทดสอบเครื่องบีบผล
มะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธ์ุ ท าการทดสอบที่น้ าหนัก 5000 กรัม จ านวน 5 รอบประเมินผลเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการ
แยกเมล็ดพันธ์ุ คือ ความสามารถในการท างาน ประสิทธิภาพในการคัดแยก อัตราการสูญเสียเฉลี่ย การประเมินผลเครื่องบีบผล
มะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธ์ุพบว่า ที่น้ าหนักรอบละ 5000 กรัม ซึ่งมีความสามารถในการท างานเฉลี่ย 60 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
ประสิทธิภาพในการคัดแยกเฉลี่ย 82.26 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเฉลี่ย 17.74 เปอร์เซ็นต์ 
ค าส าคัญ : เครื่องแยกเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ   การออกแบบ   การพัฒนา  เปอร์เซนต์การสูญเสีย 
 
Abstract 
 This research purpose to study the physical characteristics of tomatoes. And preliminary tests to 
analyze, design and create a tomato squeezer for seed separation. The test and evaluation of tomato 
squeezer for seed separation. The study was started by studying the physical characteristics of tomatoes. By 
measuring the size of tomato seeds. Tomato fruit extract Tomato seeds are tested by human labor. In the 
study, the method was used to design and construct a tomato squeezer for seed separation. Tomato Seed 
Testing Machine for Seeding Tested at 5000 grams for 5 rounds. Evaluation of tomato squeezer for seed 
separation is the ability to work. Separation efficiency, Average loss rate, evaluation of tomato squeezer for 
seed separation. At a weight of 5000 grams, which has an average working capacity of 60 kilograms per hour. 
The average separation efficiency was 82.26 % and the average loss percentage was 17.74 %. 
Keywords : Tomato Seeds Separated Machine, Design, Development, Loss Percentage 
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1. บทน า 
 มะเขือเทศเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ส่วนใหญ่มะเขือเทศจะปลูกในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ มีพ้ืนท่ีปลูกทั้งสิ้น 64,729 ไร่ แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยแยกเป็นพื้นที่ปลูกมะเขือ
เทศบริโภคผลสด 28,209 ไร่ พื้นที่ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงาน 27,195 ไร่ และพื้นที่ปลูกเพื่อใช้ท าเป็นเมล็ดพันธุ์ 9,361 ไร่ [1] 
โดยประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดมะเขือเทศประมาณ 2,997.05 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 38,950,645.67 บาท และมีการส่งออก
เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ ปริมาณ 29,616.58 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 745,916,685.40 บาท [2] และมีความต้องการเมล็ดพันธ์ุมะเขือ
เทศของตลาดเมล็ดพันธ์ุอีกมาก โดยมีบริษัทเอกชนเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและรับซื้อเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศจากเกษตรกร 
 เกษตรกรที ่บ้านนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ที่มีการปลูกมะเขือเทศเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์โดยเก็บผล
จากแปลงปลูกซึ่งมีการคัดเลือกผลที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงลักษณะตามที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีการคัดแยกเมล็ดมะเขือเทศ 2 วิธีคือ 
วิธีที1่ เกษตรกรจะจ้างคนงานบีบแยกเมลด็มะเขือเทศออกจากผลโดยจ้างแรงงานในราคา 160 - 180 บาทต่อวัน จะได้เมล็ดพันธุ์
ประมาณ 0.33 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งใช้เวลาและค่าจ้างแรงงานมาก วิธีที่ 2 เกษตรกรใช้เครื่องแยกเมล็ดมะเขือเทศออกจาก
ผลโดยป้อนมะเขือเทศท่ีคัดเลือกแล้วลงไปในเครื่องซึ่งมีลูกบีบเป็นตัวบีบผลมะเขือเทศให้แตกออก ส่วนเมล็ดมะเขือเทศจะตกลง
ตะแกรงคัดแยกไปยังถังเก็บเมล็ด ส่วนเนื้อมะเขือเทศท่ีถูกบีบแตกแลว้จะถูกแยกออกไป [3] ปัญหาของเครื่องคัดแยกเมล็ดมะเขือ
เทศท่ีเกษตรกรใช้ คือ เมื่อป้อนมะเขือเทศเข้าไปแล้วผลมะเขือเทศจะติดลูกบีบต้องใช้น้ าฉีดตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งเมื่อ
ต้องแยกเมล็ดมะเขือเทศพันธุ์อ่ืนต้องมีการล้างท าความสะอาดเครื่องก่อนเพื่อไม่ให้พันธุ์มะเขือเทศปะปนกัน แต่ตัวเครื่องมีขนาด
ใหญ่ท าความสะอาดได้ยากและไม่สามารถเปิดเครื่องเพื่อล้างท าความสะอาดได้ [4] เกษตรกรจึงกลับมาใช้แรงงานคนในการบีบ
แยกเมล็ดมะเขือเทศออกจากผล 
 ด้วยปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดศึกษาการแยกเมล็ดมะเขือเทศออกจากผลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและสร้างเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์ในการแก้ปัญหาการติดผลมะเขือเทศกับลูกตี และการล้างท า
ความสะอาดเครื่องได้ง่ายเพื่อลดการปะปนของเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ รวมทั้งขนาดเครื่องท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกร 
2. วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการออกแบบเครื่องบีบผลมะเขือเทศโดยสามารถหาอุปกรณ์และช้ินส่วนต่างๆ ได้ง่ายราคาไม่แพงและมี
องค์ประกอบไม่ซับซ้อนโดยมีหลักการ คือ ต้องท าการบีบเมล็ดมะเขือเทศออกจากเนื้อมะเขือเทศแล้วให้เมล็ดตกลงสู่ตะแกรง
ด้านล่างแล้วปั่นเอาเนื้อมะเขือเทศออก ในการออกแบบได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเพื่อให้การออกแบบมี
ประสิทธิภาพสามารถปรับแก้แบบได้ง่าย โดยแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมีส่วนประกอบต่างๆ แสดงในรูปที่ 1 มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 
ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที มีมูเล่ย์ทดรอบ  
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รูปที่ 1 แบบจ าลองเครื่องบีบผลมะเขือเทศ 

ความเร็วถังรอบถังปั่น 70 รอบต่อนาที โครงสร้างเครื่องมีขนาด 1000 มิลลิเมตร x 800 มิลลิเมตร x 950 มิลลิเมตร การ
ออกแบบกลไกการท างานของระบบเครื่องบีบผลมะเขือเทศโดยใช้หลักการบีบของลูกกลิ้ง 2 ตัว ก่อนเข้าสู่ระบบถังปั่นเพื่อการ
แยกเมล็ดพันธ์ุ ท าการแยกเมล็ดมะเขือเทศออกและเนื้อมะเขือเทศออกจากกันโดยใช้น้ าเป็นตัวช่วยในการแยกเมล็ดโดยในถั่งปั่น
จะมีตะแกรงเพื่อให้เมล็ดหลุดร่วงส่งสู่ถาดรองและเนื้อจะถูกแยกออกไปอีกช่องทางหน่ึงดังแสดงในรูปที่ 2 โดยใช้มะเขือเทศใน
การทดลองคือพันธุ์ โกล 111 โดยทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง ใช้มะเขือเทศในการทดสอบครั้งล่ะ 5 กิโลกรัม โดยการทดสอบแบ่งเป็น
การทดสอบแยกส่วนประกอบมะเขือเทศ, การทดสอบเครื่องบีบผลมะเขือเทศ และ การประเมินเครื่องบีบผลมะเขือเทศ 
ตามล าดับ และมีสมการการค านวณดังต่อไปนี้ [5] 

    ความสามารถในการท างาน = น้ าหนักมะเขือเทศรวม
เวลาที่ใช้ในการท างาน

   x 100      (1) 

    ประสิทธิภาพในการคัดแยก = น้ าหนักเมล็ดมะเขือเทศที่ได้จากช่องทางออกเมล็ด
น้ าหนักเมล็ดมะเขือเทศทั้งหมด

 x 100          (2) 

    เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย = น้ าหนักเมล็ดมะเขือเทศที่ติดไปกับเนื้อมะเขือเทศ
น้ าหนักเมล็ดมะเขือเทศทั้งหมด

  x 100                 (3) 

 

โครงสร้างเครื่อง ชุดบีบเมลด็มะเขือเทศ 

ชุดถังปั่นแยกเมลด็พันธ์ุ
มะเขือเทศ 

ถาดรองเมล็ดพันธ์ุ 

มูเล่ย์และสายพานส่ง
ก าลัง 
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รูปที่ 2 การทดลองใช้งานแยกเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1  ผลการแยกส่วนประกอบมะเขือเทศ 5 กิโลกรัม  

  ผลการแยกส่วนประกอบผลมะเขือเทศ 5,000 กรัม ทั้งหมด 4 ครั้ง พบว่า ได้น้ าหนักเนื้อมะเขือเทศรวมเฉลี่ย 84.79 
% น้ าหนักเมล็ดมะเขือเทศรวมเฉลี่ย 3.38 %  และน้ าหนักน้ ามะเขือเทศเฉลี่ย 11.82 % ตามล าดับ โดยผลการทดลองทั้ง 4 ครั้ง 
แยกได้เป็น น้ าหนักเนื้อมะเขือเทศ, น้ าหนักเมล็ดมะเขือเทศ และ น้ าหนักน้ ามะเขือเทศแสดงในรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 ผลการแยกส่วนประกอบมะเขือเทศ  
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3.2  ผลการทดสอบเคร่ืองบีบผลมะเขือเทศ  
ผลการทดสอบเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดโดยทดสอบครั้ง ล่ะ 5 กิโลกรัม ท าซ้ าทั้งหมด 5 ครั้งได้ผลการ
ทดสอบแสดงในรูปที่ 4 โดยในแต่ละรอบนั้นผลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันมาก น้ าหนักเมล็ดมีความคลาดเคลื่อนที่ 5% ส่วน
น้ าหนักเนื้อมะเขือเทศมีความคลาดเคลื่อนอยู่ 10% 

 
รูปที่ 4 ผลการคัดแยกเมลด็พันธ์ุมะเขือเทศด้วยเครื่องบีบผลมะเขือเทศ 

 
3.3 ผลการประเมินเคร่ืองบีบมะเขือเทศ 

ผลการทดสอบเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธ์ุ โดยที่จ านวน 5กิโลกรัม ซึ่งมีความสามารถในการท างาน
เฉลี่ย 60 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ประสิทธิภาพในการคัดแยกเฉลี่ย 82.26 % และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเฉลี่ย 17.74 % ดัง
แสดงในรูปที่ 5  
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ผลการทดสอบเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์  

น้ าหนักมะเขือเทศ น้ าหนักเมล็ด น้ าหนักเนื้อ 
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รูปที่ 5 แสดงประสิทธิภาพของเครื่องบีบผลมะเขือเทศ 

 
4.  ข้อเสนอแนะ 
  ในการท างานของเครื่องต้องมีระบบน้ าเข้ามาหมุนเวียนเพื่อแยกเมลด็ออกจากเนื้อมะเขือเทศควรมีการสรา้งอุปกรณ์กักเก็บ
น้ าและสามารถน าน้ ากลับเข้ามาใช้ในระบบหมุนเวียนเครื่องแยกเมล็ดได้อีก 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
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ผลการประเมินเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์  

ประสิทธิภาพในการคัดแยก เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย 100% 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันมีการค้นพบว่าสมุนไพรไทยหลาย ๆ ชนิดสามารถน ามาใช้ในการรักษาโรคได้มากมาย งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(2) เพื่อหาประสิทธิภาพในการท างานของแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(3) เพื่อสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยไม่ให้สูญหาย ใช้ภาษา Java, XML 
เขียนชุดค าสั่งควบคุมการท างานในฟังก์ช่ันต่าง ๆ ใช้ภาษา PHP เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลและใช้ JSON ท าหน้าที่ใน
การรับส่งชุดค่าตัวแปรจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมายังแอปพลิเคชัน ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานออกเป็น 4 สิทธิ์คือ 
ผู้ดูแลระบบ ผู้เช่ียวชาญ สมาชิก และผู้ใช้งานทั่วไป ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน 
พบว่า ข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถน าไปใช้งานได้จริง และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.19, 
S.D. = 0.65) คิดเป็นร้อยละ 83.90 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน, สมุนไพรไทย, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
Abstract 
 Nowadays, Thai herbs have been disclosed to be well-applicable to many medical 
treatments. the purposes of this study were 1) to study and develop an Android database 
application to manage the Thai herbs data. 2) to find out an efficiency of the Android database 
application for the Thai herbs data. 3) to develop an application to collect and search the 
conservative Thai herbs data. Java and XML were used to code controlling all functions in the 
system. PHP was used to bind the database and JSON was deployed to receive and send 
variables from sever to application.  There are 4 levels of users, admin, expert, general member, 
and guest. Satisfaction assessment of the application from 40 samples showed that the 
information was accurate and quick responses. The application can be used in real situation. The 
satisfaction was at high level (mean = 4.19 and S.D. = 0.65) with 83.90%. 
Keywords : Application, Herbs, Android Operating System 
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1. บทน า 
 ในประเทศของเรายังมีสมุนไพรอีกมากมายที่จะสามารถน ามาใช้ในการรักษาโรคได้ แต่ยังไม่ได้รับการค้นพบหรือ
ทราบแหล่งข้อมูลจากผู้มีความรู้เท่าที่ควร ดังนั้นด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านระบบอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสมาร์ทโฟน แท็บเลต ได้ถูกพัฒนาให้
ท างานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การขับเคลื่อนของระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ผ่านทาง
แอปพลิเคชัน ซึ่งฐานข้อมูลนั้นเป็นแหล่งรวมของข้อมูลที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ [1] ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีความรู้ ความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานสมุนไพรสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรก็สามารถจัดเก็บข้อมูลองค์
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรลงในแอปพลิเคชันได้ โดยระบบมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการก าหนดรหัสผ่านของผู้ใช้ 
และเพื่อก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป และระบบนี้จะสามารถแสดงผลข้อมูล
ของสมุนไพรไทยท่ีมีอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั่วไปของประเทศไทยได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยจัดการ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร  ใช้วิธีเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน แบ่งออกเป็นผู้ดูแลระบบ จ านวน 5 คน 
สมาชิก จ านวน 20 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และผู้ใช้งานท่ัวไป จ านวน 10 คน  
 ขอบเขตด้านระบบงาน ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานออกเป็น 4 สิทธิ์ คือ ผู้ดูแลระบบ  สามารถจัดการข้อมูลสมาชิกได้ 
สมาชิก สามารถเพิ่ม และ ค้นหาสมุนไพรไทยได้ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลสมุนไพรไทย และ
อนุมัติข้อมูลสมุนไพรไทยได้ ผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน และสามารถค้นหาข้อสมนุไพรไทยได ้
 
3. การด าเนินงานวิจัย 
  เพื่อให้การพัฒนาระบบที่มีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการท างานของระบบ นักวิจัยได้ใช้โมเดล
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) กลาวคือ มีการก าหนดวัตถุประสงคของแอปพลิ 
เคชัน ออกแบบหนาจอ และก าหนดคุณสมบัติของสวนประกอบตาง ๆ ของแอปพลิเคชันอยางละเอียด เขียน
โปรแกรมและตรวจสอบการใชงานของแอปพลิเคชัน พรอมท้ังจัดเตรียมความพรอมของโปรแกรมให้สามรถน าไปใช้
งานได้จริง [2] ท าใหได ้แอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ และใช้
แผนภาพบริบท (Context Diagram) เพื่อมาอธิบายภาพรวมของระบบงานทั้งหมด โดยจะแสดงการไหลของข้อมูล 
เพื่อให้ทราบแหล่งข้อมูลมาจากไหน น าไปเก็บท่ีใด การเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการและกับเอนทิตี้ภายนอก [3] ดัง
รูปที ่1 และ 2 
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รูปที ่1 แผนผังบริบทข้อมลู (Context Diagram) 
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รูปที ่2 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับที่ 1 
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4. ผลการทดลองการวิจัย 
 หลังจากท าการวิเคราะห์ออกแบบหน้าจอการท างานและก าหนดคุณสมบัติของแอปพลิเคชันแล้วท าการเขียน
โปรแกรมตามที่ออกแบบ ได้ผลการทดลองของแอปพลิเคชันดังรูปที่ 3 และ 4 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             ผู้ดูแลระบบ (ก)                         สมาชิก (ข)                            ผู้เชี่ยวชาญ (ค)           

 
รูปที่ 3  แสดงหน้าเมนูการท างานของผู้ใช้งานแต่ละสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (ก)  ค้นหาตามประเภทสมุนไพร (ข)            ค้นหาตามช่ือของสมุนไพร (ค) 
 

รูปที่ 4  แสดงหน้าเมนูการค้นหาข้อมูลสมุนไพร 
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5.  การอภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลของการพัฒนาแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีการ
ด าเนินการดังนี ้
  5.1  การประเมินประสิทธิภาพ 
   การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่ง
ก าหนดค่าคะแนน 5 ระดับดังนี ้            
 5 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก  
 4 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี     
 3 หมายถึง ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง     
 2 หมายถึง ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย     
 1 หมายถึง ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยมาก        
  น าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ แปล
ผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ [4]     
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิภาพดีมาก     
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพดี     
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง     
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อย       
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อยมาก    
 5.2  สรุปผล 
       ในการอภิปรายผลของการพัฒนาแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 ได้มีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน แบ่งออกเป็น 4 สิทธิ์ คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้เช่ียวชาญ สมาชิก และผู้ใช้งาน
ทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปผลการทดลอง ดังต่อไปนี้ 
  จากการประเมินโดยกลุ่มผู้ดูแลระบบ จ านวน 5 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของกลุ่มผู้ดูแลระบบ  มี
ความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.62) คิดเป็นร้อยละ 93.20 
  จากการประเมินโดยกลุ่มสมาชิก จ านวน 20 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของกลุ่มสมาชิก มีความพึง
พอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.22, S.D = 0.72) คิดเป็นร้อยละ 72.20 
  จากการประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความ
พึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.08, S.D. = 0.59) คิดเป็นร้อยละ 84.40 
  จากการประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 10 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของกลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไป มี
ความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.04, S.D. = 0.66) คิดเป็นร้อยละ 80.80 
  จากผลการทดลองใช้งานระบบของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 คน พบว่าทั้ง 4 กลุ่ม มีความพึงพอใจ ในการ
ใช้งานระบบของภาพรวมในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.19, S.D. = 0.65) คิดเป็นร้อยละ 83.90 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
การพัฒนาแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
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5.3  อภิปรายผล 
จากการส ารวจความพึงพอใจ คณะผู้วิจัยได้ท าการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันฐานข้อมูลสมุนไพรไทยบน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ดังนี ้
ด้านผู้ดูแลระบบ จากผลการทดลองผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน

การใช้งานแอปพลิเคชัน เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้วิจัยคิดว่าผลการทดลองเป็นเช่นนี้ เพราะอ านวย
ความสะดวกในการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านเพิ่มและแก้ไขข้อมูล ในการแสดงรายงายการใช้บริการ และเข้าใจง่ายใน
ด้านการใช้งาน 

ด้านสมาชิก จากผลการทดลองผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มสมาชิก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้
งานแอปพลิเคชัน เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้วิจัยคิดว่าผลการทดลองเป็นเช่นนี้ เพราะอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน และเข้าใจง่ายในการใช้งาน 

ด้านผู้เชี่ยวชาญ จากผลการทดลองผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
การใช้งานแอปพลิเคชัน เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้วิจัยคิดว่าผลการทดลองเป็นเช่นนี้ เพราะง่ายต่อ
การใช้งาน และสามารถอ านวยความสะดวกในด้านการใช้งาน 

ด้านผู้ใช้งานท่ัวไป จากผลการทดลองผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในการใช้งานแอปพลิเคชัน เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้วิจัยคิดว่าผลการทดลองเป็นเช่นนี้ เพราะง่ายต่อ
การใช้งาน และสามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 
A Design and Development of Bamboo Shoots Peeling Machine 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยโดยการออกแบบและพัฒนาเครื่องปอก
เปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบใหม่ และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง แล้วน าผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมา
เปรียบเทียบกับเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบ เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่มีขนาด 0.30 X 
0.50 X 0.70 เมตร ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการสร้างโครงสร้างเครื่อง ส่วนฟันปอกเปลือกหน่อไม้นั้นใช้ยางเป็นวัสดุหลัก 
ระบบส่งก าลังใช้มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า เป็นต้นก าลัง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่
ออกแบบและพัฒนาใหม่พบว่าเครื่องสามารถปอกเปลือกหน่อไม้มีประสิทธิภาพในการท างานมีเวลาเฉลี่ยการปอกอยู่ที่
หน่อละ 33.86 วินาที ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบพบว่าเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่
ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาใหม่สามารถท างานได้ดีกว่า มีค่าเวลาเฉลี่ยในการปอกที่เร็วกว่าอยู่ที่ 36.8 วินาทีต่อหน่อ 
ค าส าคัญ : หน่อไม้   เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้   การออกแบบและพัฒนา  ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 This research aims to design and develop the prototype bamboo shoots peeling 
machine and find the efficiency of the newly created bamboo shoots peeling machine. The 
researcher determined the scope of research by designing and developing a newly designed 
bamboo shoots peeler. And test the performance of the machine. Newly designed and developed 
bamboo shoots peeling machines are 0.30 X 0.50 X 0.70 meters. Use steel as the main material in 
building the machine structure. As for the peeled bamboo shoots, the rubber is used as the main 
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material. The transmission system uses a 0.5 hp motor is generated power. The results of the 
performance testing of newly designed and developed machines showed that the machine can 
peel the bamboo shoots with work efficiency with an average time 33.86 seconds per shoots. 
Which, when compared with the prototype, found that the machine that the researcher designed 
and developed can work better With an average peeling speed of 36.8 seconds per shoots.  
Keywords : Bamboo shoots, Bamboo Shoots Peeling Machine, Design and development, 
Performance 

 
1. บทน า (Introduction) 
 หน่อไม้เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนิยม
น ามาบริโภคเป็นอาหาร ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนซ่ึงเหมาะกับการเจริญเติบโตของไผ่ซ่ึงเป็นพืชเมืองร้อนอยู่แล้ว 
ประเทศไทยมีไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศส าหรับไผ่ที่พบในประเทศไทยมี 13 สกุล 60 
ชนิด แต่ส่วนมากพบอยู่ในป่าผลัดใบผสม เรามีพื้นที่ป่าไผ่ประมาณ 8,100 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 5.5 ของ
พื้นที่ป่าทั้งหมด จังหวัดที่มีป่าไผ่มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ในปัจจุบันมีการปลูกไผ่เพื่อการค้าและการ
อุตสาหกรรมเป็นพ้ืนที่ใหญ่ๆ ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี จากสถิติของส านกงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีในปี 2533 
พบว่า มีการปลูกไผ่ตรงในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 84,354 ไร่ และมีการปลูกไผ่เลี้ยงประมาณ 2,083 ไร่
ซึ่งคาดว่าเนื้อที่ปลูกไม้ไผ่จะเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี จังหวัดนี้มีโรงงานดองหน่อไม้อยู่ประมาณ 15–20 แห่ง [1] ส่วนใน
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นั้นการปลูกไผ่เพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนั้นกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัด ไผ่ที่นิยมปลูก
เพื่อมากที่สุดคือไผ่ตง รองลงไปคือไผ่เลี้ยง และไผ่รวกตามล าดับ หน่อไม้ไผ่ตงนั้นนิยมน ามาบริ โภคเป็นอาหารมาก
ที่สุด หน่อไม้ที่จ าหน่ายในท้องตลาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหน่อไม้สดที่ยังไม่ปอกเปลือก และหน่อไม้สดที่ปอกเปลือก
และแปรรูปเรียบร้อยแล้ว รองลงไปก็จะเป็นหน่อไม้ดอง [2] จากการลงพื้นที่ส ารวจพบว่าในการน าหน่อไม้มาแปรรูป
เพื่อเพื่อขายนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการปอกเปลือกหน่อไม้เสียก่อน วิธีการปอกเปลือกหน่อไม้ในปัจจุบันเกษตรกร
ผู้ขายหน่อไม้ใช้แรงงานคนปอกด้วยวิธีดั้งเดิมของชาวบ้าน ซ่ึงต้องใช้เวลาในการปอกค่อนข้างนานและเสี่ยงต่อการ
เกิดเกิดอันตรายต่อผู้ปอกด้วยวิธีการปอกที่ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลว่าจะใช้ลักษณะการปอกแบบได 
ดังนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้   เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร
ผู้ขายหน่อไม้ลดระยะเวลาในการปอกหน่อไม้และเพิ่มความปลอดภัยในการปอกเปลือกหน่อไม้ 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่พัฒนาขึ้นใหม ่
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ทดลองใช้กับผู้มีอาชีพขายหน่อไม้ในชุมชนเท่านั้น 
 2. ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของโดยเปรียบเทียบผลที่ได้จากเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบกับ 

เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 
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กรอบแนวคิด 
ปัญหา                                                  วิธีการ   
 
 
 
 
                                                                   ผลที่ได้ 
 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 
  หน่อไม้นั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติที่ดีสามารถประกอบ

อาหารได้หลายชนิด และไผ่ส่วนมากสามารถใช้หน่อในการบริโภคได้ส าหรับไผ่ที่นิยมน าหน่อมาบริโภคและมีจ าหน่ายอยู่
ทั่วไปนั้น ได้แก่ ไผ่ตง ไผ่รวก ไผ่สีสุก และไผ่ป่า เป็นต้น ส าหรับเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้มีงานวิจัยที่มีการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้สด และทดสอบ ประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ มีความเร็วเฉลี่ยใน 
การปอกเปลือกหน่อไม้สด 70 วินาทีต่อหน่อ หรือมีอัตราการปอกเปลือกเท่ากับ 50 หน่อต่อช่ัวโมง เปรียบเทียบกับการ
ปอกเปลือกหน่อไม้สดด้วยมือของแรงงาน พบว่าเวลาการปอกเปลือกหน่อไม้สดด้วย เครื่องมีค่าต่ ากว่าการปอกเปลือก
หน่อไม้สดด้วยมือร้อยละ 50 การเพิ่มหรือลด ความเร็วรอบของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้สดท าให้ได้ผลิตภัณฑ์หน่อไม้
สดที่ไม่สมบูรณ์ [3] เช่นเดียวกับหลักการท างานของเครื่องปอกข้าวโพดฝักอ่อนเริ่มจากใส่ข้าวโพดฝักอ่อนลงไปในถาด
รับฝักที่มีมุมเอียงสองระนาบ โดยป้อนโดยคนแบบต่อเนื่อง ฝักข้าวโพดไปยังสายพานโซ่ สายพานโซ่จะท าหน้าที่ล าเลียง
ฝักข้าวโพดไปยังมีดกรีดเปลือกและจะถูกผลักดันด้วย ชุดผลัก เมื่อผ่านกระบวนการกรีดเปลือกแล้วฝักข้าวโพดจะหล่น
ไปยังลูกกลิ้งปอกเปลือกและดึงไหม [4] และสามารถประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาเครื่องปอกมะละกอ ผลมะละกอจะถูก
จับยึดในแนวตั้งฉาก โดยที่ตัวเครื่องจะมีที่จับผลมะละกอทั้งด้านบนและด้านล่าง หลักการท างาน คือให้ผลมะละกอหมุน
อยู่นิ่งกับที่ในแนวตั้งฉากส่วนชุดใบมีดปอกจะเคลื่อนที่จากด้าน  บนของเครื่องลงสู่ด้านล่างเครื่อง ซึ่งในการปอกเปลือก
มะละกอ จะใช้ชุดใบมีดที่มีสปริงซึ่งจะคอย ช่วยให้ชุดใบมีดปอกแนบกับผลมะละกอ และคอยท าการปอกเปลือกจาก
ส่วนบนของมะละกอลงมายังส่วนล่างของมะละกอ โดยท่ีมีสกรูเป็นส่วนท่ีท าให้ชุดใบมีดเคลื่อนที่จากส่วนบนของ
มะละกอลงยังมาส่วนล่างของมะละกอในขณะที่มะละกอหมุนอยู่ตลอดเวลา [5] ในส่วนการออกแบบตัวเครื่องอาศัย
หลักการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก มีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนของโครงเครื่องจักร ชุดจับผลเผือก ชุดปอก
เปลือกซึ่งเป็นใบมีด ชุดต้นก าลัง มอเตอร์ 0.5 แรงม้า 220 โวลต์และ ชุดถาดรองรับ มีการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะการท างานของเครื่อง โดยมีปัจจัยควบคุม 3 ปัจจัย ได้แก่  ก. พันธุ์เผือก (หอม) ข. ขนาดของเผือก (เล็ก , 
กลาง, ใหญ่) และ ค. ความเร็วรอบชุดปอก ปัจจัยที่ประเมินคือประสิทธิภาพการปอก เปอร์เซ็นต์เผือกติดค้าง และ

- การปอกเปลือกหน่อไม้โดยใช้คนปอกล่าช้า 
- อุปกรณ์ในการปอกเปลือกหน่อไม้ที่ใช้เสี่ยงต่อ
การเกิดอันตราย  

- ออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 
- ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 

 

- ได้เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ทีม่ปีระสิทธิภาพใน
การใช้งาน ช่วยทุ่นแรง 
- ทราบประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือก
หน่อไม้ที่พัฒนาขึ้นใหม ่
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อัตราการท างานของเครื่อง มีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของเครื่องปอกเปลือกเผือก [6] เช่นเดียวกับ
หลักการออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกผิวมันฝรั่งและฝานมันฝรั่งซึ่งอาศัยชุดต้นก าลังร่วมกัน อาศัยหลักการตัด
เฉือนด้วยใบมีดหมุนจ านวน 2 ตัว ที่ติดตั ้งอยู ่ด้านล่างของเครื ่อง การป้อนมันฝรั ่งจะท าการป้อนครั ้งละลูก
ระหว่างมันฝรั่งถูกฝานจะถูกบังคับจากช่องป้อนและกระบอกส่งมันฝร่ัง [7] 

 
2. วิธีการวิจัย (Methodology) 

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้และทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานของ
เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบ โดยพื้นท่ีการวิจัย คือ บ้านระกา ต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
มีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
 2.1 ขั้นตอนการท าวิจัย 
 
   
 
 
 
  
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการท าวิจัย 
 

 2.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองปอกเปลือกหน่อไม้ 
   2.2.1 การออกแบบโครงสร้าง 
 2.2.1.1 โครงสร้างส่วนฐานของเครื่อง ท าจากเหล็กฉากขนาด 0.040 x 0.040 x 0.003 เมตร โครงสร้างมี

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.50 เมตร และสูง 0.40 เมตร เป็นส่วนท่ีใช้รองรับชุดโครงปอกเปลือกหน่อไม้  
   2.2.1.2 โครงสร้างชุดปอกเปลือกหน่อไม้ ท าจากเหล็กแผ่นหนา 0.002 เมตร มีขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 0.33 เมตร และสูง 0.30 เมตร น าเหล็กแผ่นที่ตัดไว้ตามแบบมาประกอบกันโดยใช้น๊อตขันยึดไว้ ด้านล่างของ

1. ศึกษาข้อมูลและก าหนดกรอบงานวิจัยเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 

2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการปอกเปลือกหน่อไม้ 
 

3. ศึกษารายละเอียดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบ 

4. ศึกษาวัสดุท่ีใช้ในการสร้างเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 
(dimension) 

5. ออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 
(dimension) 

6. สร้างเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ท่ีออกแบบใหม่ 
(dimension) 

7. ทดสอบเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ท่ีพัฒนาใหม่ 
(dimension) 

8. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ท่ีพัฒนาใหม่กับเครื่องเดิม 
(dimension) 

9. สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
(dimension) 
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โครงสร้างชุดปอกเปลือกหน่อไม้เป็นเป็นถาดรองรับเปลือกหนอไม้ มีขนาดความยาว 0.33 เมตร เพื่อรองรับเปลือก
หน่อไม้  

2.2.2 การออกแบบชุดปอกเปลือกหน่อไม ้
  2.2.2.1 ชุดแกนฟันปอกเปลือกหน่อไม้ ใช้สองแกนสองขนาด แกนตัวบนมีขนาด 0.0381 X 0.34 เมตร 

แกนตัวด้านล่างมีขนาด 0.0254 X 0.34 เมตร โดยแกนทั้ง 2 จะท าจากยางเป็นฟันปอกเปลือกหน่อไม้ เพราะการใช้
ยางแทนเหล็กหรือพลาสติกจะท าให้หน่อไมที่ปอกเกิดรอยช้ าน้อยกว่า 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3 ร่างแบบของแกนฟันปอกทั้งสองเมื่อน ามาประกอบกับชุดโครง 
 
  2.2.2.2 อุปกรณ์กดหน่อไม้ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการกดควบคุมหนอ่ไม้ไม่ให้กระเด็นในระหว่างการปอก

เปลือกหน่อไม ้
2.2.3 การออกแบบการหมุนของแกนปอกและชุดป้องกันอันตรายจากสายพาน 

 2.2.3.1 การหมุนของแกนปอก การท างานของแกนปอกทั้งสองแกนนั้นจะมีการท างานแบบแกนหมุนเข้า
หากัน เพราะการหมุนเข้าหากันของแกนทั้งสองนั้นจะเป็นการท างานแบบรีดเปลือกหน่อไม้ออกได้เร็ว 

  2.2.3.2 ฝาครอบป้องกันอันตรายจากสายพาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ร่างแบบสมบูรณ์ของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม ่
 
 

ชุดแกนฟันปอก
เปลือกหน่อไม ้
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2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือในการศึกษาวิจัย คือ ประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบกับเครื่องปอก
เปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  5.1 เก็บข้อมูลจากการทดลองแต่ละครั้งโดยการทดลองการทดสอบปอกหน่อไม้จ านวน 10 หน่อ
แบบต่อเนื่อง ทดสอบจ านวน 3 ครั้ง แล้วน ามาหาค่าเวลาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบค่าของประสิทธิภาพเครื่อง  
 5.2 น าผลที่ได้จากวิเคราะห์การออกแบบของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ 

มาสรุปและน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมค าอธิบาย 
 

3. ผลการวิจัย (Results)  
3.1 ประสิทธิภาพในการปอกเปลือกหน่อไม้ของเคร่ืองปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ 

จากตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ พบว่า 
    1. โครงสร้างของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ท าจากเหล็กฉากขนาด 

0.040 x 0.040 x 0.003 เมตร ส่วนมอเตอร์ส่งก าลังขนาด 0.5 แรงม้า 1,400 รอบต่อนาที ในส่วนเวลา เครื่องปอก
เปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่อง เมื่อมีการกรีดเปลือกหน่อไม้ไว้แล้วท าให้
สามารถปอกเปลือกหน่อไม้ได้เร็วขึ้น และในส่วนความปลอดภัย เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่
มีชุดคลุมป้องกันอันตรายจากสายพานอย่างมิดชิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ตัวเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม ่

หัวข้อคุณสมบัติ คุณสมบัติของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ 
ความแข็งแรงของโครงสร้างเครื่อง โครงสร้างของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ท่ีออกแบบและพัฒนาใหม่ท าจาก

เหล็กฉาก ขนาด 0.040 x 0.040 x 0.003 เมตร  
มอเตอร์ มอเตอร์ส่งก าลังขนาด 0.5 แรงม้า 1400 รอบต่อนาที 
เวลา สามารถเดินเครื่องได้ต่อเน่ือง หากกรีดเปลือกหน่อไม้ไว้แล้วท าให้สามาร

ปอกเปลือกหน่อไม้ได้เร็วขึ้น  
ความปลอดภัย มีชุคลุมป้องกันอันตรายจากสายพานมิดชิด 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 369



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี

3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปอกเปลือกหน่อไม้ของเคร่ืองปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบกับเคร่ืองปอก
เปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปอกเปลือกหน่อไม้ของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบ 
กับเครื่องที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ 

ล าดับที่ 

เครื่องปอกเปลือกหน่อไม ้
ต้นแบบ [3] 

เครื่องปอกเปลือกหน่อไม ้
ที่ออกแบบและพัฒนาใหม ่

เวลาทดสอบ 
ครั้งที่ 1  
(วินาที) 

เวลาทดสอบ 
ครั้งที่ 2  
(วินาที) 

เวลาทดสอบ 
ครั้งที่ 3  
(วินาที) 

เวลาทดสอบ 
ครั้งที่ 1  
(วินาที) 

เวลาทดสอบ 
ครั้งที่ 2  
(วินาที) 

เวลาทดสอบ 
ครั้งที่ 3  
(วินาที) 

1 72 68 73 24 26 30 
2 70 68 75 37 51 41 
3 73 69 71 27 30 29 
4 71 72 69 26 29 31 
5 69 65 66 27 34 27 
6 68 66 74 50 37 35 
7 69 71 77 32 29 31 
8 72 73 75 42 42 28 
9 72 69 74 29 38 38 
10 70 68 73 46 36 34 

เฉลี่ย 70.4 68.9 72.7 34 35.2 32.4 
  

  จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากตารางที่ 2 พบว่า เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
ออกแบบและพัฒนาใหม่นั่นเมื่อมีการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง ครั้งละ 10 หน่อ จะสามารถท างานได้ดีกว่าเครื่องปอก
เปลือกหน่อไม้ต้นแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การทดสอบครั้งที่ 1 เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ย
อยู่ที่ 34 วินาที ในส่วนเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบค่าเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 70.4 วินาที เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่
ออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าเครื่องต้นแบบอยู่ที่ 36.4 วินาที  
            2. การทดสอบครั้งที่ 2 เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ย
อยู่ท่ี 35.2 วินาที ในส่วนเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบค่าเวลาเฉลีย่อยู่ที่ 68.9 วินาที เครื่องปอกเปลือกหน่อไมท้ี่
ออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าเครื่องต้นแบบอยู่ที่ 33.7 วินาท ี
  3. การทดสอบครั้งที่ 3 เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ย
อยู่ท่ี 32.4 วินาที ในส่วนเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบค่าเวลาเฉลีย่อยู่ที่ 72.7 วินาที เครื่องปอกเปลือกหน่อไมท้ี่
ออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าเครื่องต้นแบบอยู่ที่ 40.3 วินาที สรุปโดยรวม เครื่องปอกเปลือก
หน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยรวมกันทั้ง  3 ครั้งอยู่ที่ 33.86 วินาที ขณะที่เครื่องปอกเปลือก
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หน่อไม้ต้นแบบมีค่าเวลาเฉลี่ยรวมกันท้ัง 3 ครั้งอยู่ที่ 70.66 วินาที พบว่าเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
ออกแบบและพัฒนาใหม่ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าเครื่องต้นแบบอยู่ที่ 36.8 วินาที 

3.3 การวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ 
คณะผู้วิจัยประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมซึ่งมีสมมติว่า เกษตรกรซื้อเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้มาใช้ทดแทน

แรงงานคนในการปอก เพื่อน ามาค านวณหาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนดังสมการต่อไปนี้ [6] 
สูตรหาจุดคุม้ทุน 

BEP =  FC
H − VC per kg 

สูตรหาระยะเวลาคืนทุน 

                                                PBP =  AC
P  

 
 เมื่อ  BEP = จุดคุ้มทุน (กิโลกรัมต่อปี)  
  FC   = ต้นทุนคงที่ (บาทต่อปี) 
  H   = ค่าเช่าเครื่อง (บาทต่อกิโลกรัม)  
  VC per kg = ต้นทุนแปรผัน (บาทต่อกิโลกรัม) 
  PBP  = ระยะเวลาในการคืนทุน (ปี) 
  P  = ก าไร (บาท) 
 AC  = ค่าใช้จ่ายรวม (บาทต่อปี) 
  จากการวิเคราะห์ต้นทุนเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้มีต้นทุนในการสร้างเครื่องเท่ากับ 8,300 บาท และ 

ประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ค านวณหาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน พบว่าถ้าให้เช่าเครื่องในอัตรา 5 บาทต่อ
กิโลกรัมจะมีจุดคุ้มทุนในระยะเวลาในการคืนทุนที่ 302 กิโลกรัมต่อปี หรือประมาณ 2 เดือน 

 
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)  
 4.1 สรุปผลการวิจัย 
              จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพบว่าเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและ
พัฒนาใหม่มีการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง ครั้งละ 10 หน่อ พบว่า การทดสอบครั้งที่ 1 เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและ
พัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 34 วินาที ลดเวลาการปอกเปลือกหน่อไม้น้อยกว่าเครื่องต้นแบบอยู่ที่ 36.4 วินาที การ
ทดสอบครั้งที่ 2 เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 35.2 วินาที การทดสอบครั้งที่ 
2 เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้
ต้นแบบอยู่ที่ 33.7 วินาที การทดสอบครั้งที่ 3 เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบค่าเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 72.7 วินาที การ
ทดสอบครั้งที่ 3 เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 32.4 วินาที การ
ทดสอบครั้งที่  เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าเครื่องปอก
เปลือกหน่อไม้ต้นแบบอยู่ที่ 40.3 วินาที ดังนั้น เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาใหม่
สามารถท างานได้ดีกว่าเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบ โดยมีค่าเวลาเฉลี่ยรวมกันทั้งสามครั้งอยู่ที่ 33.86 วินาที 
ขณะที่เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบมีค่าเวลาเฉลี่ยรวมกันท้ังสามครั้งอยู่ที่ 70.66 วินาที พบว่าเครื่องปอกเปลือก
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หน่อไม้ที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาใหม่มีค่าเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบอยู่ที่ 36.8 
วินาที เวลาลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.08 และจากการวิเคราะห์ต้นทุนเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้มีต้นทุนในการสร้าง
เครื่องเท่ากับ 8,300 บาท และ ประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ค านวณหาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน พบว่าถ้าให้
เช่าเครื่องในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัมจะมีจุดคุ้มทุนในระยะเวลาในการคืนทุนที่ 302 กิโลกรัมต่อปี หรือประมาณ 2 
เดือน 
 4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้สอดคล้องกับงานวิจัยการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ขายหน่อไม้ได้ลดระยะเวลาการปอกเปลือก
หน่อไม้เพราะการปอกเปลือกหน่อไม้โดยใช้แรงงานคนปอกนั้นต้องใช้เวลาปอกค่อนข้างนานและเสี่ยงต่ อการเกิด
อันตรายต่อผู้ปอก [3] สอดคล้องกับหลักการท างานของเครื่องปอกข้าวโพดฝักอ่อนเริ่มจากใส่ข้าวโพดฝักอ่อนลงไปใน
ถาดรับฝักท่ีมีมุมเอียงสองระนาบ โดยป้อนโดยคนแบบต่อเนื่อง ฝักข้าวโพดไปยังสายพานโซ่ สายพานโซ่จะท าหน้าที่
ล าเลียงฝักข้าวโพดไปยังมีดกรีดเปลือกและจะถูกผลักดันด้วย ชุดผลัก เม่ือผ่านกระบวนการกรีดเปลือกแล้วฝักข้าวโพด
จะหล่นไปยังลูกกลิ้งปอกเปลือกและดึงไหม [4] วิจัยยังได้ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาเครื่องปอกมะละกอ ผลมะละกอจะ
ถูกจับยึดในแนวตั้งฉาก โดยที่ตัวเครื่องจะมีที่จับผลมะละกอทั้งด้านบนและด้านล่าง หลักการท างาน คือให้ผลมะละกอ
หมุนอยู่นิ่งกับที่ในแนวตั้งฉากส่วนชุดใบมีดปอกจะเคลื่อนที่จากด้าน  บนของเครื่องลงสู่ด้านล่างเครื่อง ซึ่งในการปอก
เปลือกมะละกอ จะใช้ชุดใบมีดที่มีสปริงซึ่งจะคอย ช่วยให้ชุดใบมีดปอกแนบกับผลมะละกอ และคอยท าการปอกเปลือก
จากส่วนบนของมะละกอลงมายังส่วนล่างของมะละกอ โดยที่มีสกรูเป็นส่วนที่ท าให้ชุดใบมีดเคลื่อนที่จากส่วนบนของลง
ยังมาส่วนล่างของมะละกอ [5] ในส่วนการออกแบบตัวเครื่องสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก มี
ส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนของโครงเครื่องจักร ชุดจับผลเผือก ชุดปอกเปลือกซึ่งเป็นใบมีด ชุดต้นก าลัง มอเตอร์ 
0.5 แรงม้า 220 โวลต์ และชุดถาดรองรับ มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะการท างานของเครื่อง [6] ส่วนผลจาก
การทดสอบประสิทธิภาพการปอกเปลือกหน่อไม้ของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เครื่อง
ปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่มีข้อดีได้แก่ คุณภาพของหน่อไม้ที่ปอกเสร็จแล้วออกมาสมบูรณ์ไม่แตกหัก 
ใช้เวลาในการปอกน้อยกว่าเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบ ส่วนข้อด้อยของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและ
พัฒนาใหม่ ได้แก่ ยังไม่มีชุดอุปกรณ์ที่ช่วยกรีดเปลือกหน่อไม้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนท่ีมาใช้บริการ จ านวน 100 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก พบว่า ด้าน
ภาพรวมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านงานบริการรับค าร้อง
และด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง  2) ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีเพศ
และอายุพบว่าผู้มารับบริการที่มีเพศ และอายุมีความพึงพอใจในด้านภาพรวม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์  ด้านงานบริการรับค าร้อง และด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ การให้บริการ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  
 
Abstract  

The purpose of this research was to study the level of satisfaction and comparison of 
public satisfaction with the service of the electric branch Sekong operators by collecting data 
from 100 people using the service according to the 5 rating criteria. The study indicated that       
1) The satisfaction of the people towards the service of the electric section Overall, the level of 
satisfaction At a high level, it was found that the overall picture was first. Followed by facilities 
Product quality On the service side of the petition and the work of solving power outages  2) The 
results of the comparison of the level of satisfaction of people who come to receive services 
with sex and age, found that those who receive services with sex and age are satisfied with the 
overall aspect of facilities Product quality On the service side of the petition and the work of 
solving power outages not different. 
Keywords: Satisfaction Service Lao Electric Enterprises 
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1.  บทน า 
ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหน่ึง ที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง 

เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความเจริญให้กับประชาชน และประเทศชาติ ไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตประกอบภารกิจประจ าวัน รวมทั้งการด าเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในบ้านพักอาศัย สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม งานธุรกิจด้านการบริการ การพัฒนา
ประเทศต้องพัฒนาไฟฟ้าให้มีความเพียงพอและมีความเช่ือถือได้ในระบบไฟฟ้า  ตลอดการบริการท่ีดี [1]. กิจการ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ซ่ึงมีตั้งแต่กิจการขนาดเล็กถึงกิจการขนาด
ใหญ่ มีการใช้เงินลงทุนที่สูงมาก แต่ผลตอบแทนต่างกัน เน่ืองจากกิจการไฟฟ้าต้องอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาลรัฐ
เป็นผู้ก ากับดูแล และ ควบคุมเรื่องไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และ ประเทศชาติการส่งเสริมการ
บริการประชาชนของรัฐบาล เพื่อให้การบริการที่ดีกว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ และ พยายามผลักดันให้
บังเกิดผลตลอดมา ทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคมประชาธิปไตยน้ันการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความส าคัญ
เป็นอันดับแรกที่รัฐบาลพึงกระท าไม่ว่าจะเป็นของลาวหรือต่างประเทศ การบริการของรัฐบาลที่ให้แก่ประชาชนน้ันมี
หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การบริการเบื้องต้นที่ไม่สลับซับซ้อนไปจนถึงการบริการที่ยุ่งยากซับซ้อน รัฐบาลและส่วน
ราชการต่างพยายามจะด าเนินการในหลายลักษณะเพื่อที่จะส่งผลต่อการให้บริการที่ดีขึ้น การให้บริการหรือการทา
งานในปัจจุบันและอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นคุณภาพของการให้บริการ ส าหรับภาครัฐหน่วยงานราชการที่ไม่
สามารถนา เสนอหรือมอบงานบริการที่ดีทัดเทียมกับหน่วยงานเดียวกันในพื้นที่อ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่
เดียวกันได้ ย่อมถูกตรวจสอบและร้องเรียนโดยสาธารณะการไฟฟ้าของแขวงเชกอง ซ่ึงในปี 2556 ประชากรในแขวง
ประมาณ 99,387 คน เป็นหญิง 50,178 คน  ได้ก่อตั้งขึ้น รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง เพื่อด าเนินการด้าน
บริการกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน เขตการปกครอง 4 เมือง ได้แก่ ละมาม ท่าแตง 
ดากจึง กะลืม จากการให้บริการพลังไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเช่ือถือได้มาเป็นเวลากว่า 
55 ปี [2].  จึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความช านาญ ประสบการณ์ ท้ังในด้านวิศวกรรม และการบริการ
โครงการที่พร้อมจะนาความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยดังกล่าว มาให้บริการแก่ลูกค้า
ภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ รับประกันคุณภาพ ในราคายุติธรรม และ เวลาที่รวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง ให้บริการผู้ใช้
ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ 4 เมือง ได้แก่ ละมาม ท่าแตง ดากจึง กะลืม มีเป้าหมายสูงสุดต่อการให้บริการด้านระบบ
จ าหน่ายจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งด้านภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดความพึงพอใจและภาพพจน์ที่ดี ตามนโยบายคุณภาพของของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา
แขวงเชกอง ปัญหาเก่ียวกับงานด้านบริการของการไฟฟ้าของแขวง มีปัจจัยหลายสาเหตุ เช่น กระบวนการในการ
ให้บริการ การจัดล าดับการให้บริการ ความทันสมัยในเรื่องของเครื่องมือ การให้บริการช าระเงินค่าไฟฟ้า ความล่าช้า
ในการให้บริการสิ่งอ านวยความ สะดวกต่าง ๆ สถานที่ การพูดจา ความถูกต้อง ความกระตือรือร้น ความรวดเร็ว 
การเอาใจใส่กับผู้มารับ บริการ และการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจ และเม่ือ
พิจารณาจากข้อมูลการบริการ ของของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง ท่ีผ่านมายังไม่มีข้อมูลในเชิงวิชาการ ที่
ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา
แขวงเชกอง ว่าอยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบถูกต้อง 
และเหมาะสมกับความต้องการของผู้มาใช้บริการซ่ึงปัจจุบันประชาชนมีความต้องการ การใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย
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เหตุผลดังที่กล่าวมาน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง เพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ
การให้บริการแก่ประชาชน และพัฒนาระบบงานด้านการบริการให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น [1] 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง 

จ าแนกตาม เพศ และ อายุ 
 

3. วิธีการวิจัย  
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงเชกอง ครั้งน้ี 

เป็นการศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การจัดเก็บ
ข้อมูล  โดยเก็บข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (2) ด้านคุณภาพบริการ (3) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และ (4) ด้านภาพรวม โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ.2562  

การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนท่ีมาใช้บริการของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง ประชากรในการศึกษาประมาณจากจ านวนประชากรของแขวงเซกอง จากการ
ส ารวจพบว่ามีประมาณ 90,000 คน [3] เม่ือท าการค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และ
ความคลาดเคลื่อน 10% จะได้ ขนาดตัวอย่าง 100 คน จากน้ันท าการสุ่มประชาชนผู้มาใช้บริการของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง จ านวน 100 คน โดยก าหนดการแจกและเก็บแบบส ารวจจากประชาชนที่มาติดต่อบริการ
ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบบสอบถามใช้มาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 
สาขาแขวงเชกอง โดยการ หาค่าเฉลี่ย  ̅ และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลคะแนนดังน้ี [4] 

4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับมาก  
2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับปานกลาง  
1.50 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับน้อย  
1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

4. ผลของการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนรับบริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย น า เสนอผล การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้อภิปรายตามล าดับ ดังน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ  
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของสถานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

57 
43 

57 
43 

2. อายุ 
2.1 ไม่เกิน 20 ปี 
2.2 21-30 ปี             
2.3 31-40 ปี  
2.4 41-50 ปี                        

19 
61 
18 
2 

19 
61 
18 
2 

3. ประเภท / ลักษณะการใช้ไฟฟ้า 
3.1  บ้านอยู่อาศัย 
3.2  พาณิชย์ 

83 
17 

83 
17 

4. ท่านรู้จักไฟฟ้าลาว หรือ ไม่ 
   4.1  รู้จัก 
   4.2  ไม่รู้จัก 

76 
24 

76 
24 

5. ท่านเคยใช้บริการของไฟฟ้าลาว หรือ ไม่ 
   5.1 เคย 
   5.2 ไม่เคย 

82 
18 

82 
18 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ  รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา
แขวงเชกอง ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง  
 

ความคิดเห็น  ̅ S.D. 
แปล
ความ 

1.คุณภาพผลิตภัณฑ ์
1.1 ความมีเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้า (ไม่ดับ/ไม่ตก/ไม่กระพริบ) 3.40 .98 ปานกลาง 
1.2 ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 3.63 .87 มาก 
1.3 มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 3.60 1.06 มาก 

เฉลี่ย 3.54 .80 มาก 
2. คุณภาพบริการ 

2.1 งานบริการรับค าร้อง 
1) พนักงานให้ข้อมูลได้ชัดเจน เพียงพอ และน่าเชื่อถือ 3.48 1.01 ปานกลาง 
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2) กริยามารยาทในการให้บริการ (ความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ) 3.37 .95 ปานกลาง 
3) การแต่งกายของพนักงานผู้ให้บริการ 3.50 .77 มาก 
4) ระยะเวลาในการติดต่อรับค าร้อง 3.21 .96 ปานกลาง 
5) ระยะเวลาในการด าเนินงานหลังจากรับค าร้องจนได้รับบริการจากไฟฟ้า

ลาว 
3.36 .91 ปานกลาง 

6) ความสะดวกของช่องทางการช าระเงิน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (จุดบริการอ่ืนๆ Counter Service เป็นต้น) 

3.27 1.03 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.36 .68 ปานกลาง 
2.2 งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
1) ความสะดวกของช่องทางการติดต่อแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Call Center 

เบอร์โทรแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง, ห้องเวรแก้ไฟ) 
3.27 1.03 ปานกลาง 

2) กริยามารยาทในการรับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องและให้การให้บริการ
ของพนักงาน 

3.29 .92 ปานกลาง 

3) ความรวดเร็วในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3.14 1.09 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.23 .85 ปานกลาง 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 ความสะดวกในด้านอาคาร/สถานที่ (เช่น สถานที่จอดรถ ที่น่ังรับรอง 

ห้องน้ า) 
3.68 .94 มาก 

3.2 ความทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ส าหรับให้บริการ (เช่น ระบบ
บัตรคิว) 

3.61 .93 มาก 

3.3 ป้ายแนะน าจุดให้บริการต่างๆ (ชัดเจนเข้าใจง่าย) 3.55 .92 มาก 
เฉลี่ย 3.61 .80 มาก 

4. ภาพรวม 
4.1 ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพไฟฟ้าที่ได้รับจาก ไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด 3.78 .84 มาก 
4.2 ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ ไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด 3.69 .90 มาก 

เฉลี่ย 3.73 .81 ระดับมาก 
 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 
สาขาแขวงเชกอง จ านวน 5 ด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา
แขวงเชกอง โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅   3.49) และจ าแนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ   
(1) ด้านภาพรวม ( ̅ = 3.73) (2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅  = 3.61) (3) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ( ̅ = 3.54) 
(4) ด้านคุณภาพบริการ (4.1) ด้านงานบริการรับค าร้อง ( ̅ = 3.36) และ (4.2) ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (  ̅= 
3.23)  

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา
แขวงเชกอง จ าแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้าน  
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 1) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าความพึงพอใจของประชาชน ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยรวมมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.54) และจ าแนกเป็นรายข้อ 3 ข้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
และปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐานมีความปลอดภัย ( ̅ = 3.63) 
รองลงมาคือ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ( ̅ = 3.60) และความมีเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้า (  ̅ = 3.40) 

 2) ด้านคุณภาพบริการ 
  (2.1) งานบริการรับค าร้อง พบว่าความพึงพอใจของประชาชนงานบริการรับค าร้อง ความพึง

พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅  = 3.36) และ จ าแนกเป็นรายข้อ 6 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยปานกลางไปน้อย คือ การแต่งกายของพนักงานผู้ให้บริการ ( ̅ = 3.50) รองลงมาคือ 
พนักงานให้ข้อมูลได้ชัดเจน เพียงพอ และน่าเชื่อถือ (  ̅= 3.48) กริยามารยาทในการให้บริการ (ความสุภาพ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ) ( ̅ = 3.37) ระยะเวลาในการด าเนินงานหลังจากรับค าร้องจนได้รับบริการจาก ( ̅ = 
3.36) ความสะดวกของช่องทางการช าระเงิน ค่าไฟฟ้าค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ( ̅ = 3.27) และ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการติดต่อรับค าร้อง ( ̅  =3.27) 

  (2.2) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง พบว่าความพึงพอใจของประชาชนงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
โดยรวมมีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.23) และ จ าแนกเป็นรายข้อ 3 ข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ย ปานกลางไปน้อย 3 อันดับแรก คือ กริยามารยาทในการรับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องและให้การ
ให้บริการของพนักงาน ( ̅ = 3.29) รองลงมาคือ ความสะดวกของช่องทางการติดต่อแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅ = 
3.27) และความรวดเร็วในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅=3.14) 

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าความพึงพอใจของประชาชนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.61) และจ าแนกเป็นรายข้อ 3 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ความสะดวกในด้านอาคาร/สถานที่ (เช่น สถานที่จอดรถ ที่น่ัง
รับรอง ห้องน้ า) ( ̅ = 3.68) รองลงมาคือ ความทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ท่ีใช้ส าหรับให้บริการ (เช่น ระบบ
บัตรคิว) (  ̅= 3.61) และป้ายแนะน าจุดให้บริการต่างๆ (ชัดเจนเข้าใจง่าย) (  ̅= 3.55) 

 4)  ด้านภาพรวม พบว่าความพึงพอใจของประชาชนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.73) และจ าแนกเป็นรายข้อ 2 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพไฟฟ้าที่ได้รับจาก ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด ( ̅ 
= 3.78) รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ ไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด (  ̅= 3.69)  

4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันต่อการให้บริการ  ของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง  

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา  
แขวงเชกอง 

 

ความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
X  S.D.  X  S.D.  

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.50 .84 3.58 .75 -.49 .62 
ด้านงานบริการรับค าร้อง 3.46 .63 3.22 .73 1.74 .08 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 379



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 
 

ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3.26 .80 3.18 .92 .48 .63 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.66 .71 3.55 .91 .67 .49 
ด้านภาพรวม 3.69 .69 3.79 .95 -.56 .57 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันต่อการให้บริการ
ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเซกอง จ าแนกตามด้านเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเซกอง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีอายุ  แตกต่างกันต่อการให้บริการของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง  

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา

แขวงเชกอง 
 

ความพึงพอใจ 
ไม่เกิน 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป สรุปรวม 

X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.19 .97 3.66 .74 3.16 .23 3.53 .75 3.54 .80 
ด้านงานบริการรับค าร้อง 3.40 .79 3.31 .65 3.16 .00 3.50 .71 3.36 .68 
ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3.01 .97 3.31 .80 3.50 1.64 3.10 .82 3.23 .85 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.01 .89 3.49 .79 3.66 .94 3.59 .64 3.61 .80 
ด้านภาพรวม 3.86 .99 3.64 .80 4.50 .70 3.80 .62 3.73 .81 
 
 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวง
เซกอง จ าแนกตามอายุ พบว่า ด้านภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.73) รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.61, S.D.=.80) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.54) ด้านงานบริการรับค าร้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.36) และด้านงานแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.23) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจจ าแนกตามสถานภาพด้านอายุ 
 

ความพึงพอใจ แบ่งกลุ่ม SS df MS F P 
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 3.545 3 1.182 1.892 .136 

ภายในกลุ่ม 59.934 96 .624   
รวม 63.479 99    

ด้านงานบริการรับค าร้อง ระหว่างกลุ่ม .622 3 .207 .432 .730 
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ภายในกลุ่ม 46.083 96 .480   
รวม 46.705 99    

ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระหว่างกลุ่ม 1.584 3 .528 .723 .541 
ภายในกลุ่ม 70.083 96 .730   
รวม 71.667 99    

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 4.019 3 1.340 2.146 .099 
ภายในกลุ่ม 59.919 96 .624   
รวม 63.938 99    

ด้านภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.065 3 .688 1.038 .379 
ภายในกลุ่ม 63.663 96 .663   
รวม 65.727 99    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจของประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน  
ต่อการใช้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเซกอง พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเซกอง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเซกอง 
จ าแนกตามด้านเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา
แขวงเซกอง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันต่อการใช้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเซกอง 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงเซกอง ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มี ผลต่อการให้บริการที่รวดเร็วทันเวลาของการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้า สาขาแขวงเชกอง 

 2. ควรมีการวิจัยกระบวนการ หรือ จ านวนการให้บริการที่มีคุณภาพ 
 

5. เอกสารอ้างอิง 
[1]  วิบูลย์ เผือกฉุย  ศรชัย ท้าวมิตร. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 
2559; 6(10) : 57 - 70. 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงจ าปาสัก 
Satisfaction with the Service Provided by the Lao Electricity Authority 
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บทคัดย่อ 
      การท าการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและ เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก โดยเก็บข้อมูล จากประชาชนที่มาใช้บริการ จ านวน 
100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า: 
  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก โดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านภาพรวมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านงานบริการรับค าร้อง และ ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีเพศและอายุพบว่าผู้มารับบริการที่มี
เพศและอายุ มีความพึงพอใจใน ด้านภาพรวม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  ด้านงานบริการ
รับค าร้อง และ ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ การให้บริการ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  
 
 Abstract  
      This research of The purpose is to study the level of satisfaction And compare the People 's 
satisfaction with the service provided by the Lao Electricity Authority Champasak Branch By 
collecting data From 100 people who used the service. The tools used in the study were 
questionnaires. (Questionnaire) The rating scale is divided into 5 levels by analyzing the data by 
finding the average value of percent and standard deviation The study indicated that: 
 The satisfaction of the people towards the service of the electric section Overall , the level of 
satisfaction At a high level, it was found that the overall picture was first. Followed by facilities 
Product quality On the service side of the petition and the work of solving power outages 

The results of the comparison of the level of satisfaction of people who come to receive 
services with sex and age, found that those who receive services with sex and age are satisfied 
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with the overall aspect of facilities Product quality On the service side of the petition and the 
work of solving power outages not different. 
Keywords: Satisfaction, Service, Lao Electricity Authority 
 
1. บทน า 
     ไฟฟ้าถือว่าเป็นพลังงานรูปแบบหน่ึง ที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การเมือง เพราะไฟฟ้าในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.) มีทั้งพลังงานน้ าและพลังงานจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินและพลังงานอ่ืน ๆ ซ่ึงในน้ีพลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน สปป.ลาว ได้ประกาศเปิดโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดใน
ประเทศอย่างเป็นทางการวันที่ 9 ธันวาคมน้ี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบปีที่ 40 การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  โรงไฟฟ้าหงสาประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจ านวน 3 หน่วย มีก าลังติดตั้งหน่วยละ 626 เมกะวัตต์ 
หน่วยที่ 1 เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าส่งจ าหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของไทย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และ ตาม
ก าหนดเดิมน้ัน บริษัทไฟฟ้าหงสาจ ากัด Hongsa Power ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินการ มีก าหนดเดินเครื่องปั่นไฟหน่วยท่ี 2 
ภายในเดือนพฤศจิกายนน้ี และ หน่วยที่ 3 ในเดือน มีนาคม 2559 [1] ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความเจริญ
ให้กับประชาชน และประเทศชาติ ไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประกอบภารกิจประจ าวัน รวมทั้งการ
ด าเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ในบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม งานธุรกิจด้านการบริการ การพัฒนาประเทศต้องพัฒนาไฟฟ้าให้มีความเพียงพอและมีความ
เชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้า ตลอดการบริการที่ดี กิจการสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่ ซ่ึงมีตั้งแต่กิจการขนาดเล็กถึงกิจการขนาดใหญ่ มีการใช้เงินลงทุนที่สูงมาก แต่ผลตอบแทนต่างกัน 
เน่ืองจากกิจการไฟฟ้าต้องอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาลรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล และ ควบคุมเรื่องไฟฟ้าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และ ประเทศชาติการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐบาล เพื่อให้การบริการที่
ดีกว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ และ พยายามผลักดันให้บังเกิดผลตลอดมา ทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคม
ประชาธิปไตยน้ันการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความส าคัญเป็นอันดับแรกที่รัฐบาลพึงกระท าไม่ว่าจะ
เป็นของลาวหรือต่างประเทศ การบริการของรัฐบาลท่ีให้แก่ประชาชนน้ันมีหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแต่การบริการ
เบื้องต้นที่ไม่สลับซับซ้อนไปจนถึงการบริการที่ยุ่งยากซับซ้อน รัฐบาลและส่วนราชการต่างพยายามจะด าเนินการใน
หลายลักษณะเพื่อที่จะส่งผลต่อการให้บริการที่ดีขึ้น การให้บริการหรือการทางานในปัจจุบันและอนาคตจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องเน้นคุณภาพของการให้บริการ ส าหรับภาครัฐหน่วยงานราชการที่ไม่สามารถนา เสนอหรือมอบงานบริการที่
ดีทัดเทียมกับหน่วยงานเดียวกันในพื้นที่อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่เดียวกันได้ ย่อมถูกตรวจสอบและร้องเรียนโดย
สาธารณะการไฟฟ้าของแขวงจ าปาสัก ซ่ึงประชากรปี 2556 ในแขวง ฯ มีมากที่สุดในประเทศ คือ ประมาณ 
643,785 คน เป็นหญิงร้อยละ 51 [2]  จากประเทศที่มีประชากรเพียง 6.5 ล้านคน แต่ก็เป็นท่ีรู้จักในฐานะประเทศ
ที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และยังอยู่ในจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคซ่ึงก็คือ
คาบสมุทรอินโดจีนที่ถือเป็นทางเชื่อมของทิศเหนือกับใต้และตะวันออกกับตะวันตก ซ่ึงพระเอกที่มีหน้าที่หลักในการ
ช่วยขยายระบบเศรษฐกิจ [3] และแขวงจ าปาสักมี 10 เมืองได้แก่ ปากเซ บาเจียง จะเลินสุก ปะทุมพอน จ าปาสัก 
สุขุมา มูนละปาโมก ซะนะสมบูน ปากซอง โพนทอง และเมืองโขง [1]  รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก ได้
ก่อตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการด้านบริการกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน เขตการปกครอง 10 
เมือง ได้แก่ ปากเซ บาเจียงจะเลินสุก ปะทุมพอน จ าปาสัก สุขุมา มูนละปาโมก ซะนะสมบูน ปากซอง โพนทอง 
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เมืองโขงจากการให้บริการพลังไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้มาเป็นเวลา 41 ปี จึง
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความช านาญ ประสบการณ์ ท้ังในด้านวิศวกรรม และการบริการโครงการที่พร้อมจะ
นาความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ทันสมัยดังกล่าวมาให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ [4] รับประกันคุณภาพ ในราคายุติธรรม และ เวลาที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก มีเป้าหมายสูงสุดต่อ
การให้บริการด้านระบบจ าหน่ายจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้ง
ด้านภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดความพึงพอใจและภาพพจน์ที่ดี  ตามนโยบายคุณภาพของของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก ปัญหาเก่ียวกับงานด้านบริการของการไฟฟ้าของแขวง มีปัจจัยหลาย
สาเหตุ เช่น กระบวนการในการให้บริการ การจัดล าดับการให้บริการ ความทันสมัยในเรื่องของเครื่องมือ การ
ให้บริการช าระเงินค่าไฟฟ้า ความล่าช้าในการให้บริการสิ่งอ านวยความ สะดวกต่าง ๆ สถานที่ การพูดจา ความ
ถูกต้อง ความกระตือรือร้น ความรวดเร็ว การเอาใจใส่กับผู้มารับ บริการ และการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึง
ผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจ และเม่ือพิจารณาจากข้อมูลการบริการ ของของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวง
จ าปาสัก ที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลในเชิงวิชาการ ที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของการไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบถูกต้อง และเหมาะสมกับความต้องการของผู้มาใช้บริการซ่ึงปัจจุบัน
ประชาชนมีความต้องการ การใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก เพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการให้บริการแก่ประชาชน และพัฒนาระบบงานด้านการ
บริการให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก 
  2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขา
แขวงจ าปาสักจ าแนกตาม เพศ และ อายุ 
 
3. วิธีการวิจัย  

การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนท่ีมาใช้บริการของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงจ าปา ประชากรในการศึกษาประมาณจากจ านวนประชากรของแขวงจ าปาสัก จากการ
ส ารวจพบว่ามีประมาณ 600,000 คน [3] เม่ือท าการค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และ
ความคลาดเคลื่อน 10% จะได้ ขนาดตัวอย่าง 100 คน จากน้ันท าการสุ่มประชาชนผู้มาใช้บริการของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้า สาขาแขวงจ าปาสัก จ านวน 100 คน โดยก าหนดการแจกและเก็บแบบส ารวจจากประชาชนที่มาติดต่อบริการ
ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า แขวงจ าปาสัก ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบบสอบถามใช้มาตรส่วนประมาณ
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ค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขา
แขวงจ าปาสัก โดยการ หาค่าเฉลี่ย ( ̅)และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลคะแนนดังน้ี [4] 

4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับมาก  
2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับปานกลาง  
1.50 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับน้อย  
1.0 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
4. ผลของการวิจัย  
 4.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ  
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของสถานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

89 
7 

92.7 
7.3 

2. อายุ 
2.1 ไม่เกิน 20 ปี 
2.2 21-30 ปี             
2.3 31-40 ปี  
2.4 41-50 ปี                        

32 
59 
4 
1 

33.3 
61.5 
4.2 
1 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน จ าแนกตามเพศ เพศชาย 89 คน คิดเป็น ร้อยละ 92.7 
เพศหญิง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุไม่เกิน 20 ปี ความถี่ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
อายุ 21 - 30 ปี ความถี่ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 อายุ 31 - 40 ปี ความถี่ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และ อายุ 
41 - 50 ปี ความถี่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขา
แขวงจ าปาสัก จ าแนกเป็นตามด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สาขาแขวงจ าปาสัก 
 

ความคิดเห็น  ̅ S.D แปลความ 
1. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.88 .67 มาก 
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   ความมีเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้า (ไม่ดับ/ไม่ตก/ไม่กระพริบ) 3.73 .90 มาก 
   ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 4.06 .78 มาก 
   มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 3.88 1.03 มาก 
2. คุณภาพบริการ   มาก 
   2.1 ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3.61 .80 มาก 

       พนักงานให้ข้อมูลได้ชัดเจน เพียงพอ และน่าเชื่อถือ 3.90 .85 มาก 
       กริยามารยาทในการให้บริการ (ความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ) 

3.95 .919 
มาก 

      การแต่งกายของพนักงานผู้ให้บริการ 3.94 .89 มาก 
      ระยะเวลาในการติดต่อรับค าร้อง 3.62 .77 มาก 
      ระยะเวลาในการด าเนินงานหลังจากรับค าร้องจนได้รับบริการจาก 
PEA 

3.77 .92 
มาก 

     ความสะดวกของช่องทางการช าระเงิน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ส านักงาน, PEA Shop , PEA Mobile Shop , จุด
บริการอ่ืนๆ Counter Service เป็นต้น) 

3.99 1.01 
มาก 

   2.2. งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3.86 .61 มาก 
      ความสะดวกของช่องทางการติดต่อแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Call 
Center เบอร์โทรแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง, ห้องเวรแก้ไฟ) 

3.65 .97 
มาก 

     กริยามารยาทในการรับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องและให้การ
ให้บริการของพนักงาน 

3.67 .97 
มาก 

     ความรวดเร็วในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3.49 .95 ปานกลาง 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.90 .74 มาก 
    สิง่อ านวยความสะดวก 3.87 .80 มาก 
    ความทันสมัย 4.01 .90 มาก 
    ป้ายแนะน าจุดให้บรกิาร 3.85 1.09 มาก 
4. ด้านภาพรวม 4.17 .79 มาก 
   ความพอใจในคุณภาพการใช้ไฟฟ้า 4.23 .78 มาก 
   ความพอใจในการให้บอลิการ 4.12 .93 มาก 

 
  4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้า สาขาแขวงจ าปาสัก โดยรวม และจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ
ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก จ านวน 4 ด้าน โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง 
( ̅ = 3.8) และจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
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คือ ด้านภาพรวม ( ̅ = 4.1)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 3.9) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ( ̅ = 3.88) ด้านงาน
บริการรับค าร้อง ( ̅ = 3.86)  และ ด้าน งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅ = 3.61)  

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  
สาขาแขวงจ าปาสัก จ าแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้าน  

 1) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก พบว่าความ โดยรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.88) 
และจ าแนกเป็นรายข้อ 3 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับ
แรก คือระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย (  ̅= 4.05) รองลงมาคือ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ( ̅ = 
3.85) และความมีเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้า ( ̅ = 3.75) 
 2) ด้านคุณภาพบริการ 
  (1) ด้านงานบริการรับค าร้อง ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก พบว่าความ โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.84) และ 
จ าแนกเป็นรายข้อ 6 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ความ
สะดวกของช่องทางการช าระเงิน ค่าไฟฟ้าค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ( ̅=3.95) รองลงมาคือ การแต่งกาย
ของพนักงานผู้ให้บริการ ( ̅=3.92) และ กริยามารยาทในการให้บริการ (ความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ) ( ̅=3.92)  พนักงานให้ข้อมูลได้ชัดเจน เพียงพอ และน่าเชื่อถือ ( ̅=3.89) ระยะเวลาในการด าเนินงาน
หลังจากรับค าร้องจนได้รับบริการจาก ( ̅=3.76) และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการติดต่อรับค า
ร้อง ( ̅  =3.6)  
  (2) ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก พบว่า โดยรวมมีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ 
= 3.57) และ จ าแนกเป็นรายข้อ 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ในละดับมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ กริยามารยาท
ในการรับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องและให้การให้บริการของพนักงาน ( ̅=3.64) รองลงมาคือ ความสะดวกของ
ช่องทางการติดต่อแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅=3.63) และความรวดเร็วในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅=3.46) 
 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก พบว่า โดยรวมมีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.89) และ 
จ าแนกเป็นรายข้อ 3 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียมากไปน้อย คือ ความ
ทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับให้บริการ (เช่น ระบบบัตรคิว) ( ̅=3.99) รองลงมาคือ ความสะดวกใน
ด้านอาคาร/สถานที่ (เช่น สถานที่จอดรถ ที่ น่ังรับรอง ห้องน้ า)  ( ̅=3.85) และป้ายแนะน าจุดให้บริการต่างๆ 
(ชัดเจนเข้าใจง่าย) ( ̅=3.84) 
 4) ด้านภาพรวม ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว สาขาแขวงจ าปาสัก พบว่า โดยรวมมีระดับความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.1) และจ าแนกเป็นรายข้อ 2 
ข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพ
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ไฟฟ้าที่ได้รับจาก EDL มากน้อยเพียงใด ( ̅ = 4.21) รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ EDL 
มากน้อยเพียงใด ( ̅=4.1) 
 4.3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันต่อการให้บริการ  ของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน  
  4.3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ พึงพอใจของประชาชนที่มีเพศ แตกต่างกันต่อการให้บริการของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก  
        โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าเพศชาย โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
3.88) จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้าน
ภาพรวม ( ̅ = 4.13)  ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ( ̅ = 3.9) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 3.87) ด้านงานบริการ
รับค าร้อง ( ̅ =3.85)  และ ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅ = 3.59) ส่วนเพศหญิง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่
ใน ระดับมาก ( ̅=3.94) จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและปานกลาง 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านภาพรวม ( ̅= 4.35)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 4.04) ด้านงาน
บริการรับค าร้อง ( ̅ = 3.69)  ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  ( ̅ = 3.57) และ ด้านงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅ = 
3.47) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสัก พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส าหรับความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันต่อการให้บริการ ของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก  
   1) ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีอายุแตกต่างกันต่อการให้บริการของการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว สาขาแขวงจ าปาสัก โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
    (1) ประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกาง ( ̅=3.82) 
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก4ข้อ และ ระดับปานกาง1ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย คือ ด้านภาพรวม ( ̅=4.3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (  ̅=3.87) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  ( ̅=3.78) 
ด้านงานบริการรับค าร้อง ( ̅=3.72) และ ด้าน งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅=3.38) 
    (2) ประชาชนที่มีอายุ 21 - 30 ปี โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.93) จ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจยูในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านภาพรวม 
( ̅ =4.1) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  ( ̅=3.96)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅=3.92) ด้านงานบริการรับค าร้อง 
( ̅=3.91) และ ด้านงานแก้กระ แสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅=3.7)  
    (3) ประชาชนที่มีอายุ 31 - 40 ปี โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกาง ( ̅= ด้านงาน
บริการรับค าร้อง ( ̅=3.22) และ ด้านงานแก้กระ แสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅=3.08) 
    (4) ประชาชนที่มีอายุ 41 - 50 ปี โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 5.0) 
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ ด้านภาพรวม ( ̅ =5.0) ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ( ̅ =5.0) ด้าน งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ( ̅ =5.0) ด้านงานบริการรับค าร้อง ( ̅ =5.0) 
และด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ( ̅ =5.0) 
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    ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความ พึงพอใจของประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันต่อการ 
ให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสักโดยรวมและจ าแนก เป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สาขาแขวงจ าปาสักไม่แตกต่างกันที่
ระดับ .05 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงจ าปาสักจ าแนกตามเพศ
เห็นว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีอายุแตกต่างกันต่อการให้บริการของการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขา
แขวงจ าปาสัก โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อายุ 41 - 50 ปี โดยรวมเห็นว่าทุกด้านมีความพึงพอใจยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการที่รวดเร็วทันเวลาของการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจ าปาสัก 
  2.2 ควรมีการวิจัยกระบวนการ หรือ จ านวนการให้บริการที่มีคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 

 งานค้นคว้าฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ การรับรู้ภาพลักษณ์และมิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถ
ประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  วิธีการศึกษาเริ่มจาก
การสุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกเลือกขึ้นมาในลักษณะบังเอิญพบเป็นจ านวน  400 ชุด 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเบื้องต้นได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยและความสมัพันธ์ของข้อมูล ใช้วิธีการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์สมการความสมัพันธ์อย่างง่าย
โดยใช้แผนผังการกระจาย  ผลการค้นคว้าพบว่า  การรับรู้ ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยมีภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดได้แก่ด้าน  เก้าอี้นั่งบนรถมีความ
สะดวกสบาย  พนักงานขับรถมีกิริยาที่สุภาพ  และเก้าอี้นั่งที่ท่ารถมีความสะดวกสบาย ตามล าดับ  จากการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มิติด้านต้นทุน  ด้านที่มากที่สุด ได้แก่ ด้าน ค่าโดยสาร การรับรู้มิติด้านเวลา  ด้านที่มากที่สุด 
ได้แก่ ด้าน สามารถรักษาเวลาให้ถึงจุดหมายตามเวลาที่ผู้โดยสารคาดหวัง การรับรู้มิติด้านความน่าเช่ือถือด้านท่ีมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านการมีค าเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้มิติการ
บริการด้านโลจิสติกส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรู้ภาพลักษณ์มีความสมัพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ค าส าคัญ :  การรับรู้  ภาพลักษณ์  มิติการบริการด้านโลจิสติกส์   
 
Abstract 

 The objective of this research is to define the perception of image positioning and logistics 
services dimension of pickup truck bus of Ubon Ratchathani university line.  The research started 
with quota sampling and then distributed the questionnaires. The sample group consisted of 400 
samples that were selected as the accidental sampling’s method.  Basic statistics are used in data 
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analysis include percentage, average, and standard deviation.  To test the hypothesis, the 
researcher uses t-test and finds the relationship through. In testing the hypothesis of research and 
data relations using t-test method and simple relationship analysis by scatter diagram. The results 
of the research show that the perception of the Ubon Ratchathani University buses was high. The 
best image is the car seat is comfortable. The driver is polite. And the chairs at the carriage are 
comfortable, respectively. By analyzing information about cost perception, the most important 
aspects are the fare, the time dimension. The most important aspect is the ability to keep time to 
arrive at the expected time of the passenger. The most important aspect of credibility is the 
presence of potential danger warnings. The sample had different levels of education. The 
dimension of logistics services is recognized. There were statistically significant differences at .05 
level. 0.05. The perception of image was positively correlated with the perception of logistics 
service dimension of bus at Ubon Ratchathani University. At a significant level of 0.05. 
Keywords:  Perception, Image Positioning, logistics services dimension 
 
1. บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศที่มีลักษณะโดนเด่น  มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 200 ปี 

เคยมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศก่อนที่จะถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดยโสธรและจังหวัดอ านาจเจริญ ปัจจุบัน
ประกอบด้วยอ าเภอจ านวน 25 อ าเภอ ประกอบไปด้วยแหล่งชุมชนที่มากมาย  อีกทั้งยังมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อบ้านคือประเทศลาวและประเทศกัมพูชา  จังหวัดอุบลราชธานีจึงมีความจ าเป็นต้องมีการเช่ือมต่อ
คมนาคมจ านวนมากตามมา  โดยปัจจุบันการบริการขนส่งมวลชนถือว่าเป็นหัวใจหลักของการเดินทาง  ท้ังส าหรับ
ผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองหรือเดินทางมาจากต่างพื้นที่  โดยรูปแบบการเดินทางภายในจังหวัดที่เป็นที่นิยม
เป็นอย่างยิ่งคือรถสองแถวโดยสารประจ าทาง  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพการ
บริการให้เพียงพอกับจ านวนผู้โดยสาร  เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น และลดปัญหาเรื่องการเดินรถขาดระยะใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งในช่วงเช้าและเย็นซึ่งมีคนโดยสารเป็นจ านวนมากในการเดินทางไปและกลับ  แต่ก็ยังพบว่าการ
ให้บริการรถสองแถวประจ าทางภายในจังหวัดอุบลราชธานีน้ัน ยังมีปัญหาข้อบกพร่องหลากหลายประการ   ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของระบบการให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ   การใช้เส้นทางการเดินรถ ความเสี่ยงต่ออันตราย  สถานที่รอ
ขึ้นรถสองแถวมีสภาพเสื่อมโทรม   ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลให้ภาพลักษณ์โดยรวมของการคมนาคมด้านนี้ตกต่ า ท า
ให้ผู้โดยสารที่เลือกช่องทางในการสัญจรโดยรถสองแถวเกิดความกังวลใจ  เกิดความสับสน ขาดความรู้ความเข้าใจ 
อีกท้ังยังรู้สึกไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง [1]   

รถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นรถสองแถวโดยสารประจ าทางที่มีผู้โดยสารโดยเฉพาะนักเรียน
นักศึกษาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  มีเส้นทางวิ่งระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปยัง สถานีขนส่งจังหวัด
อุบลราชธานี  เป็นการจัดการบริการด้านโลจิสติกส์อย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางตลอดเส้นทาง ดังนั้นภาพลักษณ์ของ
รถประจ าทางและการบริการจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสะท้อนถึงความมีมาตรฐานทั้งด้าน ค่าใช้จ่าย  เวลา  
และความน่าเช่ือถือ [2]  ผู้ให้บริการจึงจ าเป็นต้องรีบใช้โอกาสทางพื้นที่ ประชากร และ การมีอาณาเขตติดต่อกับ
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ประเทศเพื่อบ้าน  สร้างความได้เปรียบในธุรกิจการบริการขนส่ง  ก่อนที่การแข่งขันจะทวีความรุนแรงข้ึนจนผู้บริการ
มีทางเลือกอื่นที่พึงพอใจมากกว่า จากเหตุผลดังกล่าวการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และมิติการบริการด้านโลจิสติกส์
ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  จะช่วยสร้าง
บทสรุปในการวางแผนการปรับปรุงการให้บริการ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจวางแผน
ด าเนินการทางธุรกิจให้ประสบความส าเร็จยิ่งข้ึนต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อระบุระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของนักเรียนนักศึกษา 
2. เพื่อระบุระดับการรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของ

นักเรียนนักศึกษา 
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์และมิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ของนักเรียนนักศึกษา  
1.3 ขอบเขต 
1. ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 233,704 คน [3] 
2. งานวิจัยนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม 2561 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัส

ทั้งห้า และส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อการแปลความ 
2. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพการให้บริการที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น ของรถประจ า

ทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรากฏแก่ความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชน 
3. มิติการบริการด้านโลจิสติกส์หมายถึง มิติ ในกิจกรรมหลักด้านโลด้านโลจิสติกส์ 3 กิจกรรมหลัก                  

สามารถแสดงถึงลักษณะการให้บริการที่ดี ประกอบด้วยมิติด้าน  ต้นทุน  เวลา และ ความน่าเช่ือถือ  
4. มิติด้านต้นทุน หมายถึงตัวช้ีวัดที่แสดงถึง  การจัดการด้านค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการต้องเสียเมื่อมาใช้บริการ 
5. มิติด้านเวลา หมายถึงตัวช้ีวัดที่แสดงถึงระยะเวลาการเดินทางและการรอคอยที่ผู้ใช้บริการได้รับ   
6. มิติด้านความน่าเชื่อถือ หมายถึงตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความเชื่อถือหรือคว่มมั่นใจในการใช้บริการ ว่าสามารถพอา

ถึงจุดหมายได้ตามที่คาดหว้งอย่างปลอดภัย  
7. รถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายถึง รถกระบะหรือรถสี่ล้อใหญ่ตอนเดียวต่อเติมหลังคาและ

ที่นั่งสองแถวบริเวณด้านหลังกระบะ  ทาสีแดง และให้สัญลักษณ์ตัวอักษร ม. มีเส้นทางวิ่งระหว่างระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปยัง สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี 

8. นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา ในพ้ืนท่ีจัหวัดอุบลราชธานี 

1.5 สมมติฐานของงานวิจัย 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์รถประจ าทางสายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน 
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3. การรับรู้ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

วิบูลย์ มิ่งมงคล [4] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของพาหนะในการเดินทางทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของ
คนไทย  ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ท างานย่านธุรกิจสีลมมีความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการด้านต่าง ๆ ของรถไมโครบัส 
และการเลือกพาหนะในการเดินทางมักสอดคล้องกับรายได้ค่อนข้างมาก นอกจากระดับรายได้แล้วยังขึ้นอยู่กับ
การจราจรทีต่ิดขัดสภาพอากาศ ระยะทางของการเดินทาง และความเร่งด่วน เป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจัยที่ส าคัญในการ
ก าหนดความพึงพอใจ คือความตรงต่อเวลา ความรวดเร็ว และการปรับปรุงให้บริการที่มีอยู่บนรถไมโครบัส 

พิเนตร์ พัวพัฒนกุล [5] ได้ท าการศึกษาเกณฑ์วัดคุณภาพมิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของบริการรถโดยสาร
ประจ าทางในกรุงเทพ ฯ ส าหรับการน าไปใช้ในการพัฒนาการบริการ โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วางแผนขนส่งในแขนงต่างๆ จ านวน 29 คน และใช้แบบสอบถามในการส ารวจ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชากร
ผู้ใช้บริการจ านวน 413 คน ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของบริการรถโดยสารประจ าทางประกอบด้วย 1. ความ
สะดวก 2. ความปลอดภัย 3. พฤติกรรมของพนักงานประจ ารถ 4. สภาพรถและอุปกรณ์ 5. ความรวดเร็ว 6. ความ
สะอาด และ 7. ความสบาย 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [6] ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ า
ทางของ ขสมก. โดยศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศของ ขสมก. ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชน  โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด และรายได้
ต่อเดือน รวมถึงศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการด้านสภาพรถและความสะอาด ความสะดวก ความปลอดกัย ราคาค่า
โดยสาร การบริการของพนักงาน และการประชาสัมพันธ์ ว่ามีผลตอบสนองก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการหรือไม่ 
พบว่า องค์ประกอบในด้านราคาค่าโดยสาร เวลาที่ใช้ในการเดินทาง การให้บริการของพนักงาน ความสะดวกสบาย
ในการใช้บริการ และความปลอดภัย เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนต่าง 

บุญรักษ์ กุณาศล [7] ท าการศึกษาสาเหตุในการให้และใช้บริการรถตู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการรถตู้โดยสารและระบบขนส่งสาธารณะต่อไป ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้รถตู้และรถโดยสารปรับอากาศให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการ 
ระยะเวลาในการเดินทางมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสบายในการเดินทาง ความแน่นอนในการให้บริการ  

วีรภัทร วัสสระ [8] ได้ท าการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่าการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้บุคคลมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกัน 
3. วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี ้
 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 
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3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้มีแหล่งข้อมูลแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการรถ

ประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน 400 ราย และน าข้อมูลไปประเมินผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2.  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ต ารา เอกสาร รายงานต่าง ๆ ข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวน 233,704 คน กลุ่มตัวอย่าง

ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  โดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติ (Non-
Probability Sampling)  

3.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane [9] ดังนี ้
 n   =   N / (1 + Ne2) 
 n   คือ ขนาดของตัวอย่าง 
 N   คือ จ านวนประชากรที่จะศึกษา 
 e   คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 
เมื่อแทนค่าในสูตรข้างต้น ด้วยขนาดของประชากรจ านวน 233,704 คน ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 5% 
 n = 233,704 / [1 + (233,704) (0.05)2] = 400.00 
จากการค านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จึงท าการแจกภาคสนามและเก็บรวบรวมจนมี

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ และสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ได้จ านวน 400 ตัวอย่าง จึงน ามาใช้ในการประมวลผล 
3.4 เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaire) โดยผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ซึ่งแบ่งเป็น 4 

ส่วนใหญ่ๆ คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์รถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั่วไป 
ส่วนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก ส่วนที่ 2 และ 3 เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ตัวเลือก ด้วยวิธีการของ 

Likert โดยในค าถามที่มีความหมายเป็นบวก จะมีค าตอบให้เลือกดังต่อไปนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 เห็นด้วย = 4 
เฉยๆ = 3 ไม่เห็นด้วย = 2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1  ส่วนของข้อค าถามที่มีลักษณะในเชิงลบ จะมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดให้ค่าคะแนนในแต่ละข้อกลับกันจากท่ีได้น าเสนอวิธีในข้างต้น      

ส่วนการแปลความหมายนั้น ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 แปลค่าว่าเห็นด้วยน้อยที่สุด   ระดับคะแนน 1.81 – 
2.60 แปลค่าว่าเห็นด้วยน้อย   ระดับคะแนน 2.61 –  3.40   แปลค่าว่าเห็นด้วยปานกลาง   ระดับคะแนน  3.41 –  
4.20   แปลค่าว่าเห็นด้วยมาก  และ  ระดับคะแนน 4.21 –  5.00 แปลค่าว่าเห็นด้วยมากท่ีสุด 
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การตรวจแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้ได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจข้อความ เนื้อหา ภาษา ความชัดเจน และความถูก
ต้องครบถ้วนตามประเด็นที่ศึกษา โดยมีค่าความเที่ยงตรง 0.97 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าออกใช้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 

3.5 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถามได้น ามาลงรหัสในส่วนของแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล 
3.6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และ

ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานได้แก่ การทดสอบค่า t (t -test) และ การวิเคราะห์สมการความสัมพันธ์อย่างง่ายโดยใช้แผนผัง
การกระจาย (Scatter Diagram) 
4. ผลการวิจัย  

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 165 คน คิดเป็น 41% และเพศหญิง 235 คน   คิดเป็น  59%

ส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จ านวน  271 คน คิดเป็น  68%  มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน จ านวน  129 คน คิดเป็น  32%  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เรียนระดับอุดมศึกษาขึ้นไปจ านวน  209 คน 
คิดเป็น  52%  เรียนต่ ากว่าระดับอุดมศึกษาจ านวน 191 คน คิดเป็น  48%  

4.2 ผลการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลปรากฏดัง

ตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสาย ม.อุบลราชธาน ี  S.D. แปลค่า อันดับ 
1. เป็นรถประจ าทางที่ให้บริการมาอย่างยาวนาน 3.59 0.71 มาก 8 
2. เป็นรถประจ าทางที่มีช่ือเสียงในการให้บริการ 3.74 0.69 มาก 5 
3. สภาพของรถโดยสารอยู่ในสภาพท่ีดี 3.36 0.95 ปานกลาง 9 
4. ลักษณะทางกายภาพภายนอกรถมีความใหม่และสะอาด 3.73 0.71 มาก 6 
5. เก้าอี้นั่งบนรถมีความสะดวกสบาย 3.83 0.65 มาก 1 
6. เก้าอ้ีนั่งที่ท่ารถมีความสะดวกสบาย 3.80 0.67 มาก 3 
7. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเสน้ทางและจุดจอดรถ 3.24 1.05 ปานกลาง 10 
8. พนักงานขับรถมีการแต่งกายทีสุ่ภาพ 3.62 0.89 มาก 7 
9. พนักงานขับรถมีกิริยาที่สุภาพ 3.82 0.75 มาก 2 
10. พนักงานขับรถมีการเอาใจใสผู่้โดยสาร 3.79 0.71 มาก 4 

รวม 3.65 0.77 มาก  

X
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า  
ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
โดยมีภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดได้แก่ด้าน  เก้าอี้นั่งบนรถมีความสะดวกสบาย  พนักงานขับรถมีกิริยาที่สุภาพ  เก้าอี้นั่งที่
ท่ารถมีความสะดวกสบาย และ พนักงานขับรถมีการเอาใจใส่ผู้โดยสาร ตามล าดับ ส่วนภาพลักษณ์ที่มีคะแนนใน
ล าดับท้ายสุดได้แก่ ด้านสภาพของรถโดยสาร และ  ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเส้นทางและจุดจอดรถ 
ตามล าดับ 

4.2 ผลการรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มิติด้านต้นทุน  ในการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับการรับรู้มิตดิ้านต้นทุน 
 

มิติด้านต้นทุน  S.D. แปลค่า อันดับ 
1.ค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง 4.34 0.58 มากที่สุด 1 
2.ค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น 4.19 0.67 มาก 2 
3. ค่าโดยสารมคีวามเหมาะสมเมือ่เทียบกับความสะดวกสบาย 3.38 0.74 ปานกลาง 3 
4. มีส่วนลดกรณผีู้โดยเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แต่งเครื่องแบบ 3.34 0.77 ปานกลาง 4 

รวม 3.81 0.69 มาก  
 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการรับรูม้ิตดิ้านต้นทุน  ในการบริการด้านโลจสิติกส์ของรถประจ าทางสาย
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีพบว่า การรับรูม้ิตดิ้านต้นทุนในการบริการด้านโลจิสติกส์ ด้านที่มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ด้าน ค่า
โดยสารมคีวามเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง  รองลงมาได้แก่  คา่โดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน  
ค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทยีบกับความสะดวกสบาย  และ  มีส่วนลดกรณีผูโ้ดยเป็นนักเรยีนนกัศึกษาที่แต่ง
เครื่องแบบ  ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการรบัรู้มิตดิ้านเวลา  ในการบริการด้านโลจสิติกส์ของรถประจ าทางสาย
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีผลปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับการรับรู้มิตดิ้านเวลา 
 

มิติด้านเวลา  S.D. แปลค่า อันดับ 
5. ความตรงต่อเวลาในการเดินทาง 3.34 0.77 ปานกลาง 3 
6. การรักษาเวลาให้ถึงจุดหมายตามที่ผู้โดยสารคาดหวัง 3.42 0.89 มาก 1 
7. จ านวนเที่ยวรถโดยสารที่ให้บรกิารมีความเพียงพอ 3.36 0.85 ปานกลาง 2 

รวม 3.37 0.83 ปานกลาง  
 

X

X
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มิติด้านเวลา  ในการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า การรับรู้มิติด้านเวลาในการบริการด้านโลจิสติกส์ ด้านที่มากที่สุด ได้แก่ ด้าน การ
รักษาเวลาให้ถึงจุดหมายตามที่ผู้โดยสารคาดหวัง รองลงมาได้แก่  จ านวนเที่ยวรถโดยสารที่ให้บริการมคีวามเพียงพอ
และ ความตรงต่อเวลาในการเดินทาง  ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มิติด้านความน่าเชื่อถือ  ในการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลปรากฏดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับการรับรู้มิตดิ้านความนา่เชื่อถือ   
 

มิติด้านความน่าเชื่อถือ  S.D. แปลค่า อันดับ 
8. ความปลอดภยัจากอุบัตเิหต ุ 3.82 0.69 มาก 5 
9. ความปลอดภยัจากอาชญากรรมตลอดการเดินทาง 3.42 0.96 มาก 8 
10. มีความแน่นอนในการจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร 3.79 0.71 มาก 6 
11. การใช้เส้นทางที่แน่นอน 3.87 0.65 มาก 2 
12.คนขับรถ ขับอย่างไม่ประมาท 3.84 0.66 มาก 4 
13.การหยุดรถ-ออกตัว มีความนุม่นวล 3.25 1.08 ปานกลาง 9 
14.การให้ค าแนะน าจุดหมายจากพนักงาน 3.66 0.87 มาก 7 
15. มีค าเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 3.88 0.74 มาก 1 
16. มีความซื่อสัตย์กรณีผู้โดยสารลืมสิ่งของ 3.86 0.71 มาก 3 

รวม 3.71 0.78 มาก  
 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการรับรูม้ิตดิ้านความน่าเชื่อถือ    ในการบริการด้านโลจสิติกส์ของรถประจ าทาง
สายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า การรับรูม้ิติดา้นความน่าเช่ือถือ  ในการบริการด้านโลจสิติกส์ ด้านที่มากท่ีสุด 
ได้แก่ ด้านการ มีค าเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  รองลงมาได้แก่ การใช้เส้นทางที่แน่นอน และ การมีความซื่อสตัย์
กรณผีู้โดยสารลมืสิ่งของ  ตามล าดับ 

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ รายได้ และ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน

ส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแตกต่างกัน  
ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 5 

 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์ t - test for Equality of Means 
n  S.D. t ตาราง t ค านวณ Result 

เพศ ชาย 165 3.68 0.82 
1.96 0.63 Accept 

หญิง 235 3.63 0.81 
รายได ้ ต่ ากว่า 5000 บาท/เดือน 129 3.56 0.85 

1.96 1.61 Accept 
5000 บาท/เดือน ข้ึนไป 271 3.70 0.79 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา 191 3.60 0.84 
1.96 1.09 Accept 

ระดับอุดมศึกษาข้ึนไป 209 3.69 0.79 
 
ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสาย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ รายได้ และ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน

ส่งผลให้การรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแตกต่างกัน  
ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 

การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด t - test for Equality of Means 
n  S.D. t ตาราง t ค านวณ Result 

เพศ ชาย 165 3.65 0.84 
1.96 0.47 Accept 

หญิง 235 3.69 0.84 
รายได ้ ต่ ากว่า 5000 บาท/เดือน 129 3.58 0.86 

1.96 1.55 Accept 
5000 บาท/เดือน ขึ้นไป 271 3.72 0.83 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา 191 3.55 0.86 
1.96 2.02 Reject 

ระดับอุดมศึกษาข้ึนไป 209 3.72 0.83 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ า
ทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

X

X
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กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสายมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. การรับรู้ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้มิติการบริการด้านโลจิ
สติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(r = .501) ในระดับปานกลาง ซ่ึงจากการประมวลผลโดยโป
รมแกรมคอมพิวเตอร์ได้ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) ดังสมการที่ (1) 

 Y = 0.77X   +   0.98                                  (1) 
โดย    X   หมายถึง  การรับรู้ภาพลักษณ์ 
และ   Y  หมายถึง  การรับรู้มิติการบริการด้านโลจิสติกส์ 
โดยมีลักษณะของแผนภาพดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์มีความสมัพันธ์กับการรับรู้มิติการ
บริการดา้นโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
5. สรุปและอภิปรายผล  

ผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า การรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดยมีภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดได้แก่ด้าน  เก้าอี้นั่งบนรถมีความสะดวกสบาย  พนักงาน
ขับรถมีกิริยาที่สุภาพ  เก้าอี้นั่งที่ท่ารถมีความสะดวกสบาย และ พนักงานขับรถมีการเอาใจใส่ผู้โดยสาร ตามล าดับ 
ส่วนภาพลักษณ์ที่มีคะแนนในล าดับท้ายสุดได้แก่ ด้านสภาพของรถโดยสาร และ  ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
เส้นทางและจุดจอดรถ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเนตร์ พัวพัฒนกุล [5] พบว่าคุณภาพของบริการรถ
โดยสารประจ าทางขึ้นอยู่กับ 1. ความสะดวก 2. ความปลอดภัย 3. พฤติกรรมของพนักงานประจ ารถ ตามล าดับ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มิติด้านต้นทุน  ด้านที่มากที่สุด ได้แก่ ด้าน ค่าโดยสาร เนื่องจากนักเรียน
นักศึกษายังหารายได้ด้วยตนเองไม่ได้ ราคาค่าโดยสารจึงมีผลต่อการรับรู้มากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ [6]  ที่พบว่า องค์ประกอบในด้านราคาค่าโดยสารมีความส าคัญต่อผู้ใช้บริการมาก
ที่สุด รองลงมาจึงเป็นด้านเวลาการเดินทาง การให้บริการของพนักงาน ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มิติด้านเวลา  ในการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า การรับรู้มิติด้านเวลาในการบริการด้านโลจิสติกส์ ด้านที่มากที่สุด ได้แก่ ด้าน 
สามารถรักษาเวลาให้ถึงจุดหมายตามเวลาที่ผู้โดยสารคาดหวัง สอดคล้องกับงาวิจัยของ วิบูลย์ มิ่งมงคล [7] ซึ่งพบว่า
ความพึงพอใจข้ึนอยู่กับ ระยะทางของการเดินทาง และความเร่งด่วน เป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนด
ความพึงพอใจ คือความตรงต่อเวลา ความรวดเร็ว และการปรับปรุงให้บริการที่มีอยู่บนรถโดยสารไมโครบัส  จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มิติด้านความน่าเช่ือถือ    ในการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจ าทางสาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า การรับรู้มิติด้านความน่าเช่ือถือ  ในการบริการด้านโลจิสติกส์ ด้านท่ีมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านการมีค าเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  รองลงมาได้แก่ การใช้เส้นทางที่แน่นอน และ การมีความซื่อสัตย์กรณี
ผู้โดยสารลืมสิ่งของ  ตามล าดับ  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ บุญรักษ์ กุณาศล [8] ที่พบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกบั
ความปลอดภัยเป็นอันดับต้น ๆ  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้มิติการบริการด้านโลจิ
สติกส์ของรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับท่ี วีรภัทร วัสสระ [9] ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ต่างกัน 

6. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์  แสดงให้เห็นว่าทางผู้ประกอบการรถประจ าทางสายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ยังสามารถพัฒนาปัจจัยแต่ละด้านให้เพิ่มขึ้นได้อีก    เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัจจัยภาพลกัษณ์
ด้าน การประชาสัมพันธ์ให้ทราบเส้นทางและจุดจอดรถยังต้องการการพัฒนามากที่สุด  นอกจากนี้ควรมีการพัฒนา
ในปัจจัยมิติการบริการด้านโลจิสติกส์ในแต่ละด้านให้ดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะมิติด้านเวลาในการเดินทางซึ่งมีคะแนนต่ า
ที่สุด นอกจากน้ีในปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายและความนิ่มนวลในการขับรถยังมีระดับต่ าในการรับรู้ของนักเรียน
นักศึกษาผู้ใช้งาน  ซึ่งจ าเป็นต้องรีบปรับปรุง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิเคราะห์ภาพลักษณ์หรือคุณภาพการให้บริการในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประเด็นท่ีหลากหลายมากข้ึน 
2. ควรมีการวิจัยถึงการเช่ือมโยงสายการเดินรถต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
3. ควรมีการวิจัยถึงการส่เสริมการประชาสัมพันธ์เส้นทางและจุดจอดรถประจ าทางในจังหวัดอุบลราชธานี 

8. กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้าพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี   ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่านที่ให้ความรู้  ขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัย จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
9. เอกสารอ้างอิง  
[1] ทูลพร แสงบางปลา. องค์ประกอบของการขนส่ง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542. 
[2] สิริกุล พรหมชาติ. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา 

จ ากัด [ปริญญานิพนธ์บริหารธุริจมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552. 
[3] ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี.  2560. ข่าวประชาสัมพันธ์. (ออนไลน์: สืบค้นเมื่อเมื่อ 2 พฤศจิกายน 

2561). จาก ubon.nso.go.th/ubon/about/about-prov49.html 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 401



 
 

 
 

[4] วิบูลย์ มิ่งมงคล. การใช้บริการของรถโดยสารไมโครบัสในย่านธุรกิจสีลม [ปริญญานิพนธ์บริหารธุริจมหา
บัณฑิต]. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง; 2550. 

[5] พิเนตร์ พัวพัฒนกุล. การบริการรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานคร ศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์วัด
คุณภาพ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542. 

[6] องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. 
กรุงเทพฯ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ; 2545. 

[7] บุญรักษ์ กุณาศล. การศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการให้และใช้บริการรถตู้สาธารณะรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล [ปริญญานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2543. 

[8] วีรภัทร วัสสระ. การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2558. 

[9] Yamane. T. Statistics: An introductory analysis. 3rd edition. New York : Harper & Row; 1973. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี402



 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5(NCITE2019) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี

 

 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัยกลางคนและผูสู้งอายุ 
USAGE BEHAVIOR OF SMARTPHONE APPLICATION FOR MIDDLE-AGED AND OLDER 

PERSON 
 

สายสมบัติ วงภูชัย1* บุญประคอง ดาผาผิวผ่อง2 และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล3 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1* 

 

Saysombath Vongphouxai1* Bounpakhong Daphapheiwphong2 and Ajcharee Pimpimool3 
Faculty of Industrial Technology, UbonRatcahthani Rajabhat University1* 

E-mail: saysombath.vg61@ubru.ac.th1* bounpakhong.dg61@ubru.ac.th2 and 
ajchpim@yahoo.com3 

 

บทคัดย่อ 
การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัย

กลางคนและผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนที่อยู่ในวัยกลางคนมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัย
อยู่ในอ าเภอปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 
100 คน สถิติที่ใช้ในวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ Independent Samples t-test ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก ( ̅                 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีความคิดเห็นมากกว่าด้านอ่ืน ๆ  ( ̅                 ) รองลงมาได้แก่ ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅                 ) ด้านการถ่ายทอดสิ่งใหม่ ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
( ̅                 ) ด้านแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅                 ) และ ด้าน
สุขภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅               0 ) ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่น วัยกลางคนและผู้สูงอายุ โทรศัพท์มือถือ 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the behavior of choosing applications on 
smart phone for middle-aged and elderly person. The samples used in this research were people 
in middle age, aged 35 years and over who lived in Pakse District, Shampasak Province, Laos 
People's Democratic Republic, by using the accidental sampling method for 100 people. The 
statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation and the statistics used 
to test hypotheses were independent samples t-test. Results were found that the behavior of 
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choosing the application on smart phone in an overall was in a high level of agreement 
( ̅                 ). When considering each aspect was found that the communication aspect 
got more agreement than other aspects ( ̅                ), followed by aspect of emergency 
assistance was in a high level of agreement ( ̅                ), aspect of new things transfer 
was in a high level of agreement ( ̅                ), aspect of inspiration was in a high level of 
agreement ( ̅                ) and aspect of health was in a high level of agreement 
( ̅                ), respectively. In addition, behavioral comparison results of choosing the 
applications on smart phones for middle-aged and elderly people by gender were found that 
males and females have no behavioral difference for choosing use of applications on smart 
phone at statistical significance level of .05.  

Keyword: application, middle-aged and elderly people, smartphone 

 
1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การสื่อสารในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคของโลกดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

สังคมสะดวกสบายมากขึ้น ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีขนาดเล็กลง  ท าให้ผู้คนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ด้วยการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีที่พกติดตัวผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างสมาร์ตโฟน 
(Smartphone) และแอพพลิเคช่ัน (Application) บนสมาร์ตโฟน ท าให้ผู้ใช้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากกว่า
การสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ด้วย “การสนทนาผ่านข้อความ” (Chat) บนแอพพลิเคช่ันที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกัน 
รูปแบบของแอพพลิเคชั่นส าหรับการแชทมีหลายแบบที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากกว่า 18 ล้านคน ซึ่ง
ถือเป็นจ านวนประชากรถึงหนึ่งในสามของประเทศไทย [1] โทรศัพท์มือถือหรือ ที่เรียกว่า สมาร์ตโฟน ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่ในสังคม เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ท าให้สมาร์ตโฟน นอกจากจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร
แล้วยังเป็นอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ มีบริการเสริมที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ
หรือเรียกบริการเสริมนี้ว่า “แอพพลิเคช่ัน” ซึ่งแอพพลิเคช่ันนอกจากจะมาพร้อมกับตัวเครื่องสมาร์ตโฟนแล้ว ยังมี
บริการให้ดาวน์โหลดอย่างหลากหลาย ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแอพพลิเคชันนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
หรือแพ็คเกจหนึ่งของสมาร์ตโฟน ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านความบันเทิง ในการเข้าถึง 
Social Network ตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ที่มีไว้ส าหรับดูหนังฟังเพลง 
แอพพลิเคช่ันที่ใช้ด้านการสื่อสารออนไลน์ เช่น โปรแกรม Line, Whatsapp, Skype, Facebook Chat เป็นต้น 
แอพพลิเคช่ันด้านการศึกษา เช่น Quick Office ใช้ส าหรับการอ่าน แก้ไข หรือเขียนไฟล์เอกสาร Word, Excel, 
PDF หรืออ่ืน ๆ ก็สามารถท าผ่านสมาร์ตโฟนได้ [2]  
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สถานการณ์ของประชากรก าลังได้รับความสนใจของสังคมโลกปัจจุบัน นั่นคือโครงสร้างของประชากรที่ก าลังมี
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานมี
จ านวนลดลง ส่งผลให้จ านวนประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
เพิ่มของประชากร โดยตัวเลขจากการคาดประมาณแนวโน้มของประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ.2563 จะมี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 และอีกเกือบ 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุราว 1 ใน 4 
ของประเทศ [3] และมักจะได้ยินเสมอว่าคนวัยสูงอายุถูกปล่อยทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวอ้างว้างส่งผลต่อสุขภาพจิตและการ
ด าเนินชีวิต ทั้งที่ปัจจุบันเป็นยุคสังคมดิจิทัลที่การติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้สะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่ทุกเวลา  
เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ สามารถท าให้คนวัยสูงอายุ ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง บุตรหลาน 
หรือเพ่ือน ๆ ได้อย่างสะดวก รวมเร็ว และง่ายดายเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
เช่น การค้นหาสถานพยาบาล การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน 
หรือแม้กะทั่งเข้าถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ ท่ีจะช่วยดูแลความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเน้นถึงการใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย 
และไม่ซับซ้อน  

 จากผู้สูงอายุท่ัวโลกมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนสูงขึ้นรวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งเพศหญิงและชาย โดย
ในปี ค.ศ. 1970 มีผู้สูงอายุเพศหญิงร้อยละ 4.6 เพศชายร้อยละ 4.2 และได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.2 ในเพศหญิง และ
ร้อยละ 44 ในเพศชาย ในปี ค.ศ. 1995 และปี ค.ศ. 2025 จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 6.9 ในเพศหญิง ส่วนในเพศชาย
จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 5.8 และคาดว่าในปี ค.ศ. 2050 สปป.ลาว จะก้าวเข้าสู่โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุร้อยละของ
ผู้สูงอายุคือมีร้อยละของผู้สูงอายุเพศหญิงร้อยละ 12.8 และผู้สูงอายุเพศชายเป็นร้อยละ 10.8 [4] สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งการปกครองออกเป็น 17 แขวง (จังหวัด) และหนึ่งเขตพิเศษไชสมบูน แขวงใน 
สปป.ลาว ประกอบด้วย นครหลวงเวียงจันทน์ ผงสาลี หลวงน้ าท า อุดมไช บ่อแก้ว หัวพัน หลวงพระบาง ไชยะบุลี 
เวียงจันทน์ เชียงขวางบอลิค าไช ค าม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จ าปาสัก เซกอง อัตปือ ซึ่งเมืองปากเซ เป็นเมือง
ใหญ่อันดับสามของประเทศและเป็นเมืองเอกของลาวภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางน้ าหรือทาง
บก เป็นศูนย์รวมแหล่งสินค้าที่มาจากประเทศไทยก่อนจะกระจายตัวไปสู่เมืองอื่น ๆ ในลาวภาคใต้ และยังเป็นจุด
รวมของสินค้าด้านการเกษตรจากท่ีราบสูงโบโลเวนก่อนส่งไปยังไประเทศไทยและตัวเมืองต่าง ๆ ของ สปป.ลาว [5] 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับ
วัยกลางคนและผู้สูงอายุ ทีอ่าศัยอยู่ในอ าเภอปากเซ แขวงจ าปาสัก เพื่อทราบถึงความสามารถในการใช้แอพพลิเคชั่น
ส าหรับติดต่อสื่อสารของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ การถ่ายทอดสิ่งใหม่ ๆ หรือแม้แต่การช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน 
โดยผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อกลุ่มอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 
ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบและการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
เพศต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ   

ทีแ่ต่ละด้านแตกต่างกัน 
1.4 เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับผูสู้งอายุในประเทศตา่ง ๆ พบว่า การออกแบบ
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับผูสู้งอายุมสีิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้ [6] 

1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคช่ันบน โทรศัพท์ถือถือของผู้สูงอายุจากการส ารวจการใช้งาน
แอพพลิเคช่ันกลุ่มสังคมออนไลน์ของคนไทยในปี พ.ศ.2558 พบว่าคนไทยใช้เวลามากกว่า 12 ช่ัวโมงต่อวันแต่
พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคช่ันในผู้สูงอายุมีลักษณะที่แตกต่างไปเนื่องจากผู้สูงอายุมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท า เป็น
ประจ าหรือเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่มีความเสพย์ติดเทคโนโลยีมากเท่ากับ คนในกลุ่มอายุอื่น ๆ ดั งนั้นการออกแบบ
แอพพลิเคชั่น ส าหรับผู้สูงอายุจึงควรเป็นแอพพลิเคช่ันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของผู้สูงอายุและแอพพลิเคชั่นน้ัน ๆ ควรใช้งานง่ายเข้าถึงง่าย 

2. ศึกษาความต้องการในการใช้งานแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุการใช้งานแอพพลิเคช่ัน
ของผู้สูงอายุจะมีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้ในวัยรุ่นหรือวัยท างาน เพราะกลุ่มผู้สูงอายุไม่นิยมการเข้าไปดาวน์
โหลดแอพพลิเคช่ันจาก Google Play Store หรือ App Store เพราะผู้สูงอายุจะเลือกใช้แอพพลิเคช่ันตามท่ีเพื่อน 
ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เพราะเมื่อใช้แอพพลิเคชั่นเดียวกันจะมีผู้ให้ค าแนะน าการใช้งาน ดังนั้นการออกแบบแอพพลิเคชั่น
ส าหรับผู้สูงอายุจึงควรศึกษาความต้องการแอพพลิเคช่ันที่แท้จริงของคนกลุ่มนี้ มีหน่วยงานที่ให้บริการทาง
สาธารณสุขหลายหน่วยงานพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุแต่แอพพลิเคช่ันไม่ได้รับ
ความสนใจในการใช้งาน ทั้งนี้เพราะไม่มีผู้น าในการใช้แอพพลิเคชั่นในกลุ่มผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุไม่เป็นความจ าเป็น
และประโยชน์ของการใช้งานและยังไม่แน่ใจใน ประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชั่น 

3. ศึกษาข้อจ ากัดสมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุความสามารถในการมองเห็นทางลดลงของผู้สูงอายุ
เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของการใช้งานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุนอกกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง
การได้ยิน การควบคุมกล้ามเนื้อ ดังนั้นการออกแบบ แอพพลิเคช่ันส าหรับผู้สูงอายุจึงควรตัวอักษรขนาดใหญ่ใช้สีที่
ไม่สดสว่าง หลีกเลี่ยงการท างานของแอพพลิเคช่ันที่ต้องให้ผู้ใช้คลิกแล้วลากไปวางในต าแหน่งอื่นหรืออาจพัฒนา
แอพพลิเคชั่นท่ีสามารถใช้เสียงในการสั่งงานก็จะสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

การศึกษาปัจจัยด้านอาชีพ การเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน และ ช่องทางในการค้นหาแอพพลิเคช่ันที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อความต้องการใช้งานแอพพลิเคช่ันที่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สีตัวอักษรบน
สมาร์ตโฟนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการใช้งาน แอพพลิเคช่ันที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 รูปแบบตัวอักษรบนสมาร์ตโฟนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการใช้งานแอพพลิเคช่ันที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ช่วงระยะเวลาที่ ใช้สมาร์ตโฟนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลางคน 
จึงมีความต้องการสีของตัวอักษร และรูปแบบ ตัวอักษรที่ชัดเจน เพื่อความชัดเจนในการมองเห็นข้อความบน
โทรศัพท์เคลื่อนทีส่มาร์ตโฟน [7] 
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การศึกษาปัจจัยในเรื่องของ สาเหตุการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนและปัจจัยในเรื่องการใช้บริการของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน ผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการ เลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนเพื่อการติดต่อสื่อสาร และนิยมใช้
งานในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด รวมถึงมี ปริมาณการใช้งานต่อวันส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนในเรื่อง สาเหตุการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนมี 5 ปัจจัย คือ ด้านการใช้
งาน ด้านสังคม ด้านรูปลักษณ์ด้านบริการ และ ด้านการติดต่อสื่อสาร ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
68.501 ของความแปรปรวนท้ังหมด และปัจจัย ในเรื่องการใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนมี 
2 ปัจจัย คือด้านแรงจูงใจและคุณภาพเครือข่าย และด้านการบริการเบื้องต้น ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 69.327 ของความแปรปรวนทั้งหมด ส่วน ความคิดเห็นต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนทั้ง 3 
บริษัท คือ AIS DTAC และ Truemove ในการให้บริการ ด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ คุณภาพเครือข่าย ราคาค่าบริการ 
โปรโมช่ัน และภาพลักษณ์พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน แตกต่าง
กันท้ัง 4 ด้าน [8] 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ 
โดยผู้ศึกษาได้ใช้ระบบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) แบบวัดผลครั้งเดียว และศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรในครั้งนี้คือประชาชนที่อยู่ในวัยกลางคน มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในอ าเภอปากเซ 

แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยท าการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารพกพาที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ตโฟน 
ตามคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษาจ านวน 100 คน 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ 

ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านแรงบันดาลใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านสุขภาพ ด้านการถ่ายทอดสิ่งใหม่ ๆ และด้าน
การช่วยเหลือฉุกเฉิน 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับ
วัยกลางคนและผูสู้งอายุ โดยแบ่งลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ท า การศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ 
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 2.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึง่เป็นข้อมูลทีผู่้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการ
ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 

 2.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประกอบของการท าวิจัยนั้น  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลอดจนเอกสารเผยแพร่ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มดีังนี ้

2.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเช่น ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้ค่าจากโปรแกรมส าเร็จรูป 

2.4.2 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบบสอบถามใช้
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ [6] 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
3. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 100 คน สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 3.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัยกลางคนและ
ผู้สูงอายุ 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ     

- ชาย 59 59.0 

- หญิง 41 41.0 
รวม 100 100.0 

2. อาย ุ     
- ต่ ากว่า 46 ปี 19 19.0 

- 46 - 55 ปี 34 34.0 

- 56 ปีขึ้นไป 47 47.0 
รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา     

- ต่ ากว่าปริญญาตร ี 51 51.0 

- ปริญญาตร ี 35 35.0 

- ปริญญาโท 8 8.0 

- ปริญญาเอก 6 6.0 
รวม 100 100.0 

4. อาชีพ    
- พนักงานบริษัท 27 27.0 

- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐ 
วิสาหกิจ 

32 32.0 

- ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 27 27.0 

- ว่างงาน 14 14.0 
รวม 100 100.0 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     
- ต่ ากว่า  20000 บาท 39 39.0 

- 20001 – 30000 บาท 35 35.0 

- 30001 – 40000 บาท 20 20.0 

- 40001 บาทขึน้ไป 6 6.0 
รวม 100 100.0 

 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า  
  เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 59.0 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 41.0  
  อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคืออายุ 46 - 55 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34.0 และอายนุ้อยกว่า 46 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ  
  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 8.0 และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ  
  อาชีพ ส่วนใหญ่คือข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 32.0 
รองลงมามี 2 อาชีพท่ีเท่ากันคือพนักงานบริษัท กับ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 27.0 และว่างงาน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 ตามล าดับ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 409



 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5(NCITE2019) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี

 

 
 

  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้ต่ ากว่า 20000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ
รายได้ 20001 – 30000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.0 รายได้ 30001 – 40000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 และรายได้ 
40001 บาทขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือจ าแนกรายด้าน 

 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ความหมาย 
ด้านแรงบันดาลใจ 
1.  ไดร้ับถ้อยค าท่ีให้ก าลังใจต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างก าลังใจ 4.16 0.75 เห็นด้วยมาก 
2.  ไดร้ับภาพท่ีให้ก าลังใจต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างก าลังใจ 4.22 0.64 เห็นด้วยมาก 
3.  ไดร้ับข้อมูลขา่วสานเพื่อเสรมิสร้างความรู้และสร้างก าลังใจมิให้ท้อถอย 4.20 0.77 เห็นด้วยมาก 
4.  ไดร้ับแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสร้างก าลังใจ 4.09 0.88 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.17 0.62 เห็นด้วยมาก 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 

5.  สามารถตดิต่อลูกหลานได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้ภาพแทนช่ือท่ีกดยาก 4.59 0.57 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
6. สามารถติดต่อผู้ดูแลได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้ภาพแทนช่ือท่ีกดยาก 4.30 0.64 เห็นด้วยมาก 
7.  สามารถตดิต่อเพื่อนฝูงได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้ภาพแทนช่ือท่ีกดยาก 4.16 0.95 เห็นด้วยมาก 
8.  สามารถค้นหาเพื่อนใหม่ ๆ ไดง่้าย ๆ ด้วยการใช้ภาพแทนช่ือท่ีกดยาก 4.27 0.76 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.33 0.55 เห็นด้วยมาก 
ด้านสุขภาพ 
9.  สามารถเอาใจใส่ในสุขภาพด้วย tips ผ่านวีดีโอ 3.83 1.13 เห็นด้วยมาก 
10. สามารถใจใส่ในสุขภาพด้วยขอ้มูลผ่านวดีีโอ 3.93 1.04 เห็นด้วยมาก 
11. ช่วยเตือนในการกินยารักษาโรคต่าง ๆ ให้ตรงเวลา 4.21 0.73 เห็นด้วยมาก 
12. ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะของผูสู้งอายุ 3.63 0.71 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.97 0.70 เห็นด้วยมาก 
ด้านการถ่ายทอดสิ่งใหม ่ๆ 
13. สามารถแชร์ประสบการณ์และสิ่งที่อยู่รอบตัวแก่ครอบครัวท าให้ไม่รูส้ึกโดดเดี่ยว 4.16 1.04 เห็นด้วยมาก 
14. สามารถแชร์ประสบการณ์และสิ่งที่อยู่รอบตัวแก่เพื่อน ๆ ท าใหไ้ม่รูส้ึกโดดเดี่ยว 4.27 0.89 เห็นด้วยมาก 
15. สามารถแชร์ภาพหรือสิ่งแปลกใหม่ให้กับเพื่อน ๆ ด้วยกันเอง 4.27 1.01 เห็นด้วยมาก 
16. สามารถแชร์ความรูส้ึกผ่านถ้อยค าหรือข้อความ ค าคม แก่เพื่อน ๆ ด้วยกันเอง 4.14 0.78 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.21 0.80 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือจ าแนกรายด้าน (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเฉลีย่รอ้ยละของความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น
บนโทรศัพท์มือถือพบว่า  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( ̅            

     ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดต่อสื่อสาร มีความคิดเห็นมากกว่าด้านอ่ืน ๆ  ( ̅            

     ) รองลงมาได้แก่ ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅                 ) ด้านการ
ถ่ายทอดสิ่งใหม่ ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅                 ) ด้านแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅                 ) และ ด้านสุขภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅                ) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ  

จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ 

เพศชาย เพศหญิง 
t sig. 

   S.D.    S.D.  
ด้านแรงบันดาลใจ 4.20 .62 4.11 .62 .69 .49 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.39 .57 4.23 .51 1.40 .16 
ด้านสุขภาพ 4.01 .70 3.90 .71 .73 .46 
ด้านการถ่ายทอดสิ่งใหม่ ๆ 4.11 .86 4.35 .68 -1.49 .13 
ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน 4.18 .80 4.47 .63 -1.92 .06 

รวม 4.21 .48 4.22 .46 -.03 .98 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ความหมาย 
ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
17. แจ้งเหตุฉุกเฉินแก่ต ารวจได้ง่ายดีกว่าต้องจ าตัวเลขเบอร์โทรฉุกเฉินต่าง ๆ 4.34 0.77 เห็นด้วยมาก 
18. แจ้งเหตุฉุกเฉินแก่สถานพยาบาลได้ง่าย ดีกว่าต้องจ าตัวตัวเลขเบอร์โทรฉุกเฉิน
ต่าง ๆ 

4.27 0.79 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.31 0.75 เห็นด้วยมาก 
ภาพรวม 4.22 0.48 เห็นด้วยมาก 
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ผลการการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัย
กลางคนและผู้สูงอายุ โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติ .05  
4. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับวัยกลางคนและผูสู้งอายุ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 59 คน 
และเพศหญิง 41 คน อายุส่วนใหญ่ 56 ปีขึ้นไป การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี การประกอบ
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า  
20000 บาท 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือพบว่าในภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกันทุกด้าน ส าหรับด้านการติดต่อสื่อสาร มีความคิดเห็นมากกว่าด้านอื่น ๆ 
รองลงมาได้แก่ ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้านการถ่ายทอดสิ่งใหม่ ๆ ด้านแรงบันดาลใจ และด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39, 4.20, 4.18, 4.11 และ 4.01 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ
ส าหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ในการติดต่อสื่อสารถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับประชาชนใน 
ปากเซ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว มีเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งการคมนาคมที่ไม่สะดวก สภาพถนนหนทางที่ไม่คล่องตัว 
สถานพยาบาลหรือสถานีอนามัยแต่ละที่อยู่ห่างไกล ลูกหลานไปท างานต่างถิ่นที่ห่างไกลจากหมู่บ้านหรือบางคนไป
ท างานที่ประเทศอื่น ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสมาร์ตโฟนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้ของ
วัยกลางคนและผู้สูงอายุ ท าให้สามารถติดต่อกับลูกหลานญาติพี่น้องได้สะดวก รวดเร็ว หรือสื่อสารกับเพื่อน ๆ ในวัย
เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท าให้ไม่รู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยวและเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลการรักษาหรือเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาเจ็บป่วย 

 การทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศชายและเพศหญิง มีลักษณะการเสริมสร้างก าลังใจ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร การสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงแรงบันดาลใจในการกระตุ้นการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารกับครอบครัว 
ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ๆ ท าได้ง่ายเพราะมีการใช้รูปภาพแทนความหมายต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลมีการน าเสนอข้อมูลการ
ดูแลสุขภาพทั้งภาพ เสียง วิดีทัศน์ การรักษาโรคเบื้องต้น การเสริมสร้างสุขภาวะ การแจ้งเตือนด้วยข้อความภาพ
หรือเสียง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนใกล้ตัวหรือคนอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท าให้
ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรืออยู่อย่างโดดเดี่ยว ท าให้เกิดการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา และการให้ความช่วยเหลือที่มีการ
แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทั้งส่วนของต ารวจหรือสถานพยาบาล ดังนั้นผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับ จันทิรา แซ่เตียวและสุรีรัตน์ อินทร์หม้อ [5] ที่ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ตโฟนส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน (แรงบันดาลใจ 
การติดต่อสื่อสาร สุขภาพ การ ถ่ายทอดสิ่งใหม่ ๆ และ การช่วยเหลือฉุกเฉิน)  
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5. กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อัจฉรีย์ พิมพิมูล 

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า คอยให้ก าลังใจ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ และคอยผลักดันให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา 
ณ ท่ีนี ้ขอขอพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง ครู อาจารย์ และกัลยาณมิตรทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจ และ
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของ
นักศึกษาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ ซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สถิติที่ใช้ในวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลด 
แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยทั้งหมด โดยปัจจัยด้านอิทธิพล 
ทางสังคม มีความคิดเห็นมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว  
ด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็นตัวเงิน ปัจจัยด้านเจตนาที่จะดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ และ ปัจจัย
ด้านการรับรู้ถึงความสะดวกในการพกพา ตามล าดับ ซึ่งเหตุที่ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 
บนโทรศัพท์มือถือทั้งภาพรวมและปัจจัยแต่ละด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยมาก 
 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ นักศึกษาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the factors that affect downloading 
applications on mobile phones of mixed vocational technical school students, Attapeu Province, 
who live in Laos. Statistics used in research are percentage, mean, standard deviation. Results are 
found that factors affecting application downloads on mobile phones in an overall are most of 
the respondents disagree with them. Considering each aspect is found that all aspects get a low 
level of agreement. Moreover, factor of social influence get more agreement than other aspects. 
There are factor of security and privacy, factor of money value perception, factor of application 
download intention of users, and factor of portable convenience perception, respectively. Thus, 
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factors for downloading applications on mobile phones in both of an overall and each aspect are 
in very low level.  
Keywords: Mobile Application, Mixed Vocational Technical School Students, Attapeu Province 
 

1. บทน า (Introduction)  
   1.1 ความเปนมาและความส าคัญของปญหา. 

การจัดเตรียมก าลังคนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ซึ่งเป็นระยะที่ประเทศก าลังมีการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้น
การวางแผนก าลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของระบบ ยิ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะก าลังคนที่มีระดับ
การศึกษาขั้นสูงแล้ว ยิ่งจะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ เพราะจะเป็นก าลังส าคัญให้กับประเทศ ถึงแม้ว่า
ตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดที่แรงงานต้องมีการศึกษาระดับสูง ถึงแม้จะยังคงเป็นภาครัฐบาลอยู่ในปัจจุบันตาม  
แต่เป็นการสมควรอย่ายิ่งที่จะพิจารณาทางภาคธุรกิจอีกด้านหนึ่งว่าจะมีความต้องการแรงงานระดับสูงมากน้อย
เพียงใด เพราะการน าประเทศก้าวสูการเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยตามนโยบายของพรรคประชาชน 
ปฏิวัติลาว และรัฐบาลได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติห้าปีฉบับที่ 5 (ค.ศ. 2001 – 2005)  
ที่ระบุว่าต้องสร้างให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการในการที่จะท าประเทศให้เป็น
อุตสาหกรรมและทันสมัย ท้ังหมดนั้นย่อมจะท าไม่ไดเพียงภาครัฐฝ่ายเดียว จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมจากภาคอื่น ๆ และ
หนึ่งในนั้นคือภาคธุรกิจท่ีก าลังมีบทบาทส าคัญในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นเป็นล าดับ [1] 

โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่าสมาร์ตโฟน (Smartphone) ได้กลายเป็นอุปกรณ์
ส าคัญในการติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคของระบบสื่อสารไร้สายที่พัฒนาเข้าสู่ยุคของ 
3G หรือ Third Generation สามารถให้บริการมัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่
สูงขึ้น [2] และกลายเป็นปัจจัยส าคัญของชีวิตคนเมือง เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเตบิโตและขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ถือเป็นเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร พกพาได้ง่าย ธุรกิจสื่อมัลติมีเดียเป็นหนึ่งใน
บริการภายใต้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปัจจุบันมีการดาวน์โหลดยอดเพลง
ต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่เป็นกลุ่มลูกค้าย่อยมากกว่ากลุ่มใหญ่ ก่อนหน้านี้โทรศัพท์มือถือที่รองรับการดาวน์โหลด
อาจมีไม่มากนัก และการใช้บริการดาวน์โหลดยังไม่แพร่หลาย แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบมือถือหน้าจอสมัผัส การพัฒนาแอพพลิเคชันต่าง ๆ การใหบ้ริการดาวน์โหลดมลัติมเีดีย มี
ธุรกิจดาวน์โหลด มีระบบประมวลผลบนโทรศัทพ์มือถือ [3] แนวโน้มการเติบโตของตลาดแอพพลิเคชันที่แปรผันตาม
การใช้งานสมาร์ตโฟนที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2558 ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการใช้งานสมาร์ตโฟนมากที่สุดในกลุ่ม
อาเซียน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 180 มีผู้ใช้สมาร์ตโฟนมากกว่าหนึ่งเครื่องหลายราย ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟน 
กว่าร้อยละ 75 มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และมีการเข้าใช้งานแอพพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนทุกวัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
จากบริษัท AppLift ที่เปิดเผยว่า ตลาดแอพพลิเคชันของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบัน ถือว่า
เป็นตลาดแอพพลิเคชันที่ใหญ่ในอันดับที่ 20 ของโลก จากผลประกอบการท่ีสูงถึง 93.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 
2557 และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึง 300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ [4]  
 จากการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจบริการผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และมีการแข่งขันที่เพิ่ม
ความรุนแรงมากข้ึนตามไปด้วย บริษัท ร้านค้า หรือธุรกิจแต่ละราย ต่างพยายามใช้กลยุทธ์ ใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการ
จูงใจผู้บริโภคให้ท าการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของตนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การท า
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ธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการส่งเสริมทางการตลาดเพื่อจูงใจผู้ใช้งานเช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกสิ่งของ การให้
รางวัล การแจกคูปองแทนเงินสด การน าเสนอบริการที่หลากหลายโน้มน้าวจิตใจมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด และเพื่อครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด จากเหตุผลดังที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัย
ต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ
แบบผสม แขวงอัตตะปือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีผู้ใช้งานเป็นกลุ่มของนักศึกษาหรือคน
รุ่นใหม่มีความต้องการ โดยผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับบริษัท หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือและ
เป็นประโยชน์ทางวิชาการในล าดับต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ
แบบผสม แขวงอัตตะปือ 

 
3. วิธีการวิจัย (Methodology)   

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาโรงเรียนเทคนิค
วิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ โดยผู้ศึกษาได้ใช้ระบบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมี
รูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว และศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ประชากร 
 ประชากรในครั้งน้ีคือนักศึกษาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรซ่ึงเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เนื่องจากนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ปี ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาที่เหลือไม่มากนักและต้องเป็นนักศึกษาที่มี
การใช้งานสมาร์ตโฟนเท่านั้นจึงจะเป็นประชากรที่ได้ในการวิจัย ซึ่งได้จ านวนท้ังสิ้น 100 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม น าไปทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีของครอนบาค

(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเทา่กับ .76 โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน  
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ  

1. ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความสะดวกในการพกพา 2. ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม 3. ปัจจัยด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็น
ตัวเงิน 4. ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และ 5. ปัจจัยด้านเจตนาที่จะดาวน์โหลดแอพพลิ- 
เคชันของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจัยนีผู้้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีวิธดี าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 3.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากตาราง เอกสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ วารสาร 
งานวิจัย และ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบ
ผสมแขวงอัตตะปือที่มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเช่น ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
  3.4.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบบสอบถามใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท [5] ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
 

4. ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาโรงเรียนเทคนิค
วิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
55 
45 

 
55.0 
45.0 

รวม 100 100.0 
2. อาย ุ

- น้อยกว่า 20 ปี 
- 20 - 29 ปี 
- ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

 
23.0 
68.0 
9.0 

 
23.0 
68.0 
9.0 

รวม 100.0 100.0 
3. ระดับการศึกษา 

- มัธยมศึกษา/ปวช. 
- อนุปริญญา/ปวส. 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
80 
19 
1 

 
80.0 
19.0 
1.0 

รวม 100.0 100.0 
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ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

- ต่ ากว่า 300000 กีบ 
- 300000 - 400000 กีบ 
- 450000 - 500000 กีบ 
- 500000 – 600000 กีบ 
- 650000 – 700000 กีบ 
- สูงกว่า 700000 กีบ 

 
48 
9 
15 
3 
4 
21 

 
48.0 
9.0 
15.0 
3.0 
4.0 
21.0 

รวม 100.0 100.0 
 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า  

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเปน็ร้อยละ 55.0 และเพศหญิง คิดเปน็ร้อย 44.0 
อาย ุส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคืออายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 23.0 และอายุตั้งแต ่30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดับ  
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ระดับมธัยมศึกษา/ปวช คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมาคืออนุปริญญา/

ปวส. คิดเป็นร้อยละ 19.0 และปรญิญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่รายไดต้่ ากว่า 300000 กีบ คิดเป็นรอ้ยละ 48.0 รองลงมาคือรายได ้

สูงกว่า 700000 กีบ คิดเป็นร้อยละ 21.0 รายได ้450000 - 500000 กีบ คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได ้300000 - 
400000 กีบ คิดเป็นร้อยละ 9.0 รายได ้650000 – 700000 กีบ คิดเป็นร้อยละ 4.0 และรายได้ 500000 – 
600000 กีบ คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ความถีแ่ละร้อยละของข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน 
 

ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. โทรศัพท์ท่ีคุณใช้มีความจเุท่าใด 

- 4 GB 
- 8 GB 
- 16 GB 
- 32 GB 

 
19 
38 
37 
6 

 
19.0 
38.0 
37.0 
6.0 

รวม 100.0 100.0 
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ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน (ต่อ) 
 

ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

- 3G 
- 4G 
- Wi-Fi 

- อื่น ๆ 

 
21 
49 
14 
16 

 
21.0 
49.0 
14.0 
16.0 

รวม 100.0 100.0 
3. เสียค่าใช้จ่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

- เหมาจ่ายต่อเดือนแบบไม่จ ากัด 
- เหมาจ่ายต่อเดือนแบบเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหากใช้เกิน 
- จ่ายตามนาทีท่ีใช้งานจริง 
- จ่ายตามจ านวน MB ที่ใช้งานจริง 
- อื่น ๆ 

 
15 
8 
27 
46 
4 

 
15.0 
8.0 
27.0 
46.0 
4.0 

รวม 100.0 100.0 
4. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

- น้อยกว่า 200000 กีบ 
- 250000-300000 กีบ 
- 350000-500000 กีบ 
- มากกว่า 500000 กีบ 

 
27 
46 
15 
12 

 
27.0 
46.0 
15.0 
12.0 

รวม 100.0 100.0 
5. ท่านนิยมดาวน์โหลดแอพพลิเคชันผ่านทางใดมากที่สุด 

- App store 
- Play store 
- Chrome 
- อื่นๆ 

 
17 
61 
3 
19 

 
17.0 
61.0 
3.0 
19.0 

รวม 100.0 100.0 
6. ความถี่ของการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 

- ทุกวัน 
- ทุก 2-3 วัน 
- ทุกสัปดาห ์
- เดือนละ 1-2 ครั้ง 
- น้อยกว่าเดือนละครั้ง 
- อื่น ๆ 

 
17 
17 
11 
30 
13 
12 

 
17.0 
17.0 
11.0 
30.0 
13.0 
12.0 

รวม 100.0 100.0 
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ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน (ต่อ) 
 

ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
7. ประเภทแอปพลเิคชั่นท่ีท่านดาวน์โหลดมากที่สดุ 

- Games 
- Social Networking 
- Lifestyle 
- Sports 
- News 
- Book 
- Entertainment 
- Music 
- Navigation 
- Photography 
- อื่น ๆ 

 
37 
10 
9 
8 
3 
5 
1 
23 
1 
2 
1 

 
37.0 
10.0 
9.0 
8.0 
3.0 
5.0 
1.0 
23.0 
1.0 
2.0 
1.0 

รวม 100.0 100.0 
8. ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันแต่ละครั้ง 

- $0.99 – $1.99 
- $2.99 – $3.99 
- $ 4.99 – $5.99 
- มากกว่า $5.99 

 
28 
13 
2 
3 

 
28.0 
13.0 
2.0 
3.0 

รวม 100.0 100.0 
 

จากตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน 
ผลการวิจัย พบว่า  
 โทรศัพท์ท่ีใช้มีความจุเท่าใด ส่วนใหญ่มีความจุ 8 GB คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือความจุ 16 GB คิด
เป็นร้อยละ 37.0 ความจุ 4 GB คิดเป็นร้อยละ 19.0 และความจุ 32 GB คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 
 เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เช่ือมต่อ 4G คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ 3G คิดเป็นร้อยละ 21.0 
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ FiWi คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดับ  
 เสียค่าใช้จ่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จ่ายตามจ านวน MB ที่ใช้งานจริง คิดเป็นร้อยละ 46.0 
รองลงมาคือ จ่ายตามนาทีที่ใช้งานจริง คิดเป็นร้อยละ 27.0 เหมาจ่ายต่อเดือนแบบไม่จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 15.0 
เหมาจ่ายต่อเดือนแบบเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหากใช้เกิน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ  
 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่าย 250000-300000 กีบ 
คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 200000 กีบ คิดเป็นร้อยละ 27.0 ค่าใช้จ่าย 350000-500000 
กีบ คิดเป็นร้อยละ 15.0 และค่าใช้จ่ายมากกว่า 500000 กีบ คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 
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 ท่านนิยมดาวน์โหลดแอพพลิเคชันผ่านทางใดมากที่สุด ส่วนใหญ่ผ่านทาง Play store คิดเป็นร้อยละ 
61.0 รองลงมาคือผ่านทางอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 19.0 ผ่านทาง App store คิดเป็นร้อยละ 17.0 และผ่านทาง 
chrome คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 
 ความถี่ของการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ส่วนใหญ่ความถี่เดือนละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา
คือความถี่ทุก 2 - 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ความถี่ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ความถี่น้อยกว่าเดือนละครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 13.0 ความถีอ่ื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.0 และความถี่ทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ 
 ประเภทแอปพลิเคชั่นที่ท่านดาวน์โหลดมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็น Games คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ 
Music คิดเป็นร้อยละ 23.0 Social Networking คิดเป็นร้อยละ 10.0 Lifestyle คิดเป็นร้อยละ 9.0 Sports คิด
เป็นร้อยละ 8.0 Book คิดเป็นร้อยละ 5.0 News คิดเป็นร้อยละ 3.0 Photography คิดเป็นร้อยละ 2.0 
Entertainment คิดเป็นร้อยละ 1.0 Navigation คิดเป็นร้อยละ 1.0 และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
 ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่าย $0.99 – $1.99 คิดเป็นร้อยละ 
28.0 รองลงมาคือ $2.99 – $3.99 คิดเป็นร้อยละ 13.0 มากกว่า $5.99 คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ $ 4.99 – $5.99 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 
 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ จ าแนกรายด้าน 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ความหมาย 
ด้านการรับรู้ถึงความสะดวกในการพกพา 
1. บริการจะดาวน์โหลดแอพพลเิคชันสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเมือ่ต้องการ 1.90 0.81 เห็นด้วยน้อย 
2. โดยรวมแล้วการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสามารถท าได้ทุกท่ีและทุกเวลา 1.80 0.72 เห็นด้วยน้อย 
3. อุปกรณ์ในการจะดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสามารถพกพาไปได้ทกุท่ี 1.79 0.64 เห็นด้วยน้อย 
4. การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันท าได้ง่าย 1.78 0.52 เห็นด้วยน้อย 
5. การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสามารถท าได้ทุกท่ีทุกเวลา 1.63 0.53 เห็นด้วยน้อย 

รวม 1.78 0.46 เห็นด้วยน้อย 
ด้านอิทธิพลทางสังคม 
1. การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสามารถแสดงถึงบุคลิกภาพท่ีดดูีและดูทันสมยัให้ผู้อื่น
รับรู ้

2.05 0.70 เห็นด้วยน้อย 

2. โดยรวมแล้วคณุดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเพราะบุคคลรอบข้างของคุณ 2.02 0.90 เห็นด้วยน้อย 
3. คุณต้องการดาวนโ์หลดแอพพลเิคชันเพราะเพื่อนของคุณดาวน์โหลดและคณุ
ต้องการที่จะเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มเพื่อน 

1.98 0.65 เห็นด้วยน้อย 

4. ครอบครัว/เพื่อน/คนรอบข้างทีม่ีความส าคัญแนะน าให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 1.91 0.59 เห็นด้วยน้อย 
รวม 1.99 0.54 เห็นด้วยน้อย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 421



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธาน ี
 
 

 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ จ าแนกรายด้าน (ต่อ) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ความหมาย 
ด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็นตัวเงิน 
1. การดาวน์โหลดหรือซื้อแอพพลเิคชันมีราคาที่เหมาะสม 1.95 0.74 เห็นด้วยน้อย 
2. ราคาในปัจจุบันการดาวน์โหลดหรือซื้อแอพพลิเคชันมีความคุ้มค่า 1.91 0.79 เห็นด้วยน้อย 
3. การดาวน์โหลดหรือซื้อแอพพลเิคชันจะมีความคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป 1.90 0.78 เห็นด้วยน้อย 
4. โดยรวมแล้วการดาวน์โหลดหรอืซื้อแอพพลิเคชันมีความคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป 1.89 0.75 เห็นด้วยน้อย 

รวม 1.91 0.57 เห็นด้วยน้อย 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 
1. ไม่กังวลเกี่ยงกับความปลอดภัยของวิทีการและขั้นตอนในการช าระเงินหลังจากการ
ดาวน์โหลดหรือซ้อแอพพลิเคชัน 

2.07 0.90 เห็นด้วยน้อย 

2. มีความคิดว่าการช าระเงินหลังจากการดาวนโ์หลดหรือช้ือแอพพลิเคชันผ่านบตัร
เครดติเหมือนกับการซื้อของทั่วไปผ่านบัตรเครดิต 

2.00 0.71 เห็นด้วยน้อย 

3. โดยรวมแลว้ความกังวลเกี่ยวกบัความปอดภยัและความปันส่วนตัวไม่มผีลต่อการ
ดาวน์โหลดหรือซื้อแอพพลิเคชัน 

1.98 0.77 เห็นด้วยน้อย 

4. มีความเช่ือมั่นและไว้ว่างใจในการช าระเงินหลังจากการดาวน์โหลดหรือช้ือแอพ
พลิเคชันผ่านบตัรเครดติว่ามีความปลอดภัยทางด้านการเงิน 

1.97 0.69 เห็นด้วยน้อย 

5. มีความเชื่อมั่นและไว้ว่างใจในการดาวน์โหลดหรือช้ือแอพพลิเคชนัว่ามีระบบการ
ป้องกันข้อมูลส่วนตีวของคุณไว้เปน็ความลับได ้

1.60 0.62 เห็นด้วยน้อย 

รวม 1.92 0.56 เห็นด้วยน้อย 
ด้านเจตนาท่ีจะดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
1. หากมีช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถใช้บริการดาวน์โหลดแอพพลเิคชันได้เหมือนกัน ก็ยัง
ยืนยันที่จะเลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเช่นเดมิ 

1.90 0.77 เห็นด้วยน้อย 

2. มีความตั้งใจท่ีจะดาวนโ์หลดแอพพลิเคชันเพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้านต่าง ๆ  1.84 0.73 เห็นดว้ยน้อย 
3. คาดว่าจะดาวนโ์หลดแอพพลิเคชันบ่อยขึ้น 1.81 0.66 เห็นด้วยน้อย 
4. มีความตั้งใจท่ีจะดาวนโ์หลดแอพพลิเคชันในอนาคต 1.77 0.60 เห็นด้วยน้อย 

รวม 1.83 0.48 เห็นด้วยน้อย 
สรุปภาพรวม 1.89 0.42 เห็นด้วยน้อย 

 
จากตารางที่ 3 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลด

แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
( ̅                 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยทั้งหมด 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ จ าแนกรายด้าน (ต่อ) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ความหมาย 
ด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็นตัวเงิน 
1. การดาวน์โหลดหรือซื้อแอพพลเิคชันมีราคาที่เหมาะสม 1.95 0.74 เห็นด้วยน้อย 
2. ราคาในปัจจุบันการดาวน์โหลดหรือซื้อแอพพลิเคชันมีความคุ้มค่า 1.91 0.79 เห็นด้วยน้อย 
3. การดาวน์โหลดหรือซื้อแอพพลเิคชันจะมีความคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป 1.90 0.78 เห็นด้วยน้อย 
4. โดยรวมแล้วการดาวน์โหลดหรอืซื้อแอพพลิเคชันมีความคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป 1.89 0.75 เห็นด้วยน้อย 

รวม 1.91 0.57 เห็นด้วยน้อย 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 
1. ไม่กังวลเกี่ยงกับความปลอดภัยของวิทีการและขั้นตอนในการช าระเงินหลังจากการ
ดาวน์โหลดหรือซ้อแอพพลิเคชัน 

2.07 0.90 เห็นด้วยน้อย 

2. มีความคิดว่าการช าระเงินหลังจากการดาวนโ์หลดหรือช้ือแอพพลิเคชันผ่านบตัร
เครดติเหมือนกับการซื้อของทั่วไปผ่านบัตรเครดิต 

2.00 0.71 เห็นด้วยน้อย 

3. โดยรวมแลว้ความกังวลเกี่ยวกบัความปอดภยัและความปันส่วนตัวไม่มผีลต่อการ
ดาวน์โหลดหรือซื้อแอพพลิเคชัน 

1.98 0.77 เห็นด้วยน้อย 

4. มีความเช่ือมั่นและไว้ว่างใจในการช าระเงินหลังจากการดาวน์โหลดหรือช้ือแอพ
พลิเคชันผ่านบตัรเครดติว่ามีความปลอดภัยทางด้านการเงิน 

1.97 0.69 เห็นด้วยน้อย 

5. มีความเชื่อมั่นและไว้ว่างใจในการดาวน์โหลดหรือช้ือแอพพลิเคชนัว่ามีระบบการ
ป้องกันข้อมูลส่วนตีวของคุณไว้เปน็ความลับได ้

1.60 0.62 เห็นด้วยน้อย 

รวม 1.92 0.56 เห็นด้วยน้อย 
ด้านเจตนาท่ีจะดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
1. หากมีช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถใช้บริการดาวน์โหลดแอพพลเิคชันได้เหมือนกัน ก็ยัง
ยืนยันที่จะเลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเช่นเดมิ 

1.90 0.77 เห็นด้วยน้อย 

2. มีความตั้งใจท่ีจะดาวนโ์หลดแอพพลิเคชันเพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้านต่าง ๆ  1.84 0.73 เห็นดว้ยน้อย 
3. คาดว่าจะดาวนโ์หลดแอพพลิเคชันบ่อยขึ้น 1.81 0.66 เห็นด้วยน้อย 
4. มีความตั้งใจท่ีจะดาวนโ์หลดแอพพลิเคชันในอนาคต 1.77 0.60 เห็นด้วยน้อย 

รวม 1.83 0.48 เห็นด้วยน้อย 
สรุปภาพรวม 1.89 0.42 เห็นด้วยน้อย 

 
จากตารางที่ 3 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลด

แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
( ̅                 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยทั้งหมด 
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โดยปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม มีความคิดเห็นมากกว่าด้านอื่น ๆ  ( ̅                 ) รองลงมาคือปัจจัย
ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว  ( ̅                 ) ปัจจัยด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็นตัวเงิน  
( ̅                 ) ปัจจัยด้านเจตนาท่ีจะดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ( ̅            

     ) และ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความสะดวกในการพกพา ( ̅              46) ตามล าดับ 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาโรงเรียนเทคนิค

วิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ จ านวน 100 คน มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 55 คน 

และเพศหญิง จ านวน 44.0 คน อายุส่วนใหญ่อยู ่ระหว่าง 20 – 29 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษา/ปวช 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญต่่ ากว่า 300000 กีบ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ผลการวิจัยพบว่า โทรศัพท์ท่ีใช้
มีความจุเท่าใดซึ่งส่วนใหญ่มีความจุ 8 GB การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อ 4G เสียค่าใช้จ่ายการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จ่ายตามจ านวน MB ที่ใช้งานจริง ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณส าหรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่าย 250000-300000 กีบ ท่านนิยมดาวน์โหลดแอพพลิเคชันผ่านทางใดมากที่สุด  
ส่วนใหญ่ผ่านทาง Play store ความถี่ของการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ส่วนใหญ่ความถี่เดือนละ 1-2 ครั้ง ประเภท
แอปพลิเคชั่นท่ีท่านดาวน์โหลดมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็น Games ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันแต่ละครั้ง 
ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่าย $0.99 – $1.99  

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยทั้งหมด โดยปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม มีความคิดเห็นมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็นตัวเงิน ปัจจัยด้านเจตนาที่จะดาวน์
โหลดแอพพลิเคชันของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ และ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความสะดวกในการพกพา ตามล าดับ ซึ่งเหตุที่
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทั้งภาพรวมและปัจจัยแต่ละด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้อยมากนัน้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1. การให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีบางพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่อนข้างอ่อน 
ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ทุกพ้ืนท่ี ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 

2. ครอบครัวของนักศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร มีฐานะทางครอบครัวไม่ร่ ารวย โดยได้รับการ
อนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากรัฐบาล เมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอัตตะปือ จึงได้มีโอกาสได้
ใช้สมาร์ตโฟนเป็นครั้งแรก ส่งผลท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานของนักศึกษา 

3. การดาวน์โหลดหรือการใช้แอพพลิเคชันของนักศึกษา สปป.ลาว ไม่ได้แสดงถึงการเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพ
ที่ดูดีหรือดูทันสมัย เพราะการใช้แอพพลิเคชันถือเป็นเรื่องปกติในสังคมของนักศึกษา 

4. การดาวน์โหลดหรือการซื้อแอพพลิเคชันมีความคุ้มค่าน้อย เนื่องจากค่าครองชีพที่แขวงอัตตะปือ
ค่อนข้างสูง เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตแพง จึงดูไม่คุ้มค่าที่จะดาวน์โหลดโดยการซื้อแอพพลิเคชันมาใช้งาน 
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5. นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชันที่เป็นของฟรี จึงไม่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางด้านการช าระเงิน ซึ่งบัตรเครดิตส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ในกลุ่มนักศึกษาและประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่พนักงาน
รัฐบาล 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อัจฉรีย์ พิมพิมูล 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า คอยให้ก าลังใจ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ และคอยผลักดันให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา 
ณ ท่ีนี ้ขอขอพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง ครู อาจารย์ และกัลยาณมิตรทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจ และ
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ 

 
7. เอกสารอ้างอิง.  
[1] พงศ์ชัยศักดิ์ อินทร์ถาราชย์. การศึกษาการผลิตและความต้องการบัณฑิตมในสาขาเศรษฐศาสต์และ

บริหารธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนบา (สปป.ลาว). [วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต]. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. 

[2] กนกวรรณ ครินชัย. ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน (Application) ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟน 
(iPhone). [การค้นคว้าอิสะ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2554. 

[3] ศุภเสกข์ ประจักษ์สุวิถี. ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2554. 

[4] ณภัทรา เกียรติพงษ.์ การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชั่น เรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภค. [การ
ค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2558. 

[5] มนต์ชัย เทียนทอง. ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : แดเน็กซ์ อินเตอร์
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด; 2555. 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University

การประชุมว�ชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และว�ศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี424



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

15-16 กรกฎาคม 2562 อุบลราชธานี 
 

 

ปัจจัยด้านการท างานทีส่่งผลต่อความเครยีดของคนงาน  
กรณีศึกษา บริษัท เจริญเซกอง ก่อสร้าง จ ากัด 

Effects of Factors at Work on Employee Stress  
A Case Study of Chalern Sekong Company Limited 

 
สัญจร สรีโยธา1*  และ พรหมมา ดวงปัญญา2 , วิเชียร โสมณวัฒน์ * 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

Sanjonh Siyotha1*   and Phomma Daungpanya2  Wichain Sommanawat*   
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University 

E-mail : sanjonh.s@ubru.ac.th1*, phomma.p@ubru.ac.th2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดของคนงาน และ และปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัย

ด้านการท างานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของคนงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนงานระดับ 
ปฏิบัติ การจ านวน 68 คน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ทดสอบ
สมมุติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมานได้แก่ ความถี่ และ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา
พบว่าคนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะงานด้านบทบาทและหน้าที่ในองค์กรด้าน
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์การอยู่ ในระดับปานกลาง และด้าน
สัมพันธภาพในการท างานอยู่ในระดับน้อย ส าหรับความเครียดของคนงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และสถานภาพมี
อิทธิพลต่อความเครียดของคนงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า ปัจจัยการท างาน ประกอบด้วย 
ลักษณะงาน สัมพันธภาพในการท างาน ความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพลต่อความเครียดในการ
ท างานของคนงาน 
ค าส าคัญ : ปัจจัยด้านการท างาน ความเครียด 
 
Abstract 

The study was carried out to investigate the stress level of the employees and the 
individual factors on the factors at work that influenced the employee stress. The sample of the 
study consisted of 68 operating officers. The data were analyzed using descriptive statistics which 
comprised Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, as well as inferential statistics which 
included Independent Frequency and Com pair Mean, Multiple Linear Regression at 0.05 level of 
significance. The results of the study showed that the employees expressed their opinion toward 
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the factors at work on the aspects of work types, roles and responsibilities in the organization, 
success sand progress in career, organizational structure and climate at a moderate level, and the 
job relation aspect was at a low level, however, the employee stress was found at the highest 
level. The results of hypothesis testing revealed that the individual factors on level of education, 
work experience, and marital status had influence on the employee stress at 0.05 level of 
significance, moreover, it was found that the factors at work concerning work types, job relation, 
success and progress in career had influence on the stress at work of the employees. 
Keywords: factors at work, employee stress 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันนี้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ทุกองค์กรไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ ต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นไปในปัจจุบันมากที่สุด และที่ส าคัญทุกองค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อน
ไปได้โดยปราศจากบุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานระดับล่างซึ่งต่างมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยกันทั้งสิ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ แต่การท างานร่วมกัน
ของคนจ านวนมากที่มาจากในสถานที่ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านครอบครัว ด้านจิตใจความรู้สึก ความรู้ความสามารถ 
ด้านอายุ และด้านประสบการณ์ในการท างาน อาจท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ การกระทบกระทั่งหรือความไม่
เข้าใจกัน  ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมจะเกิดเป็นความท้อแท้ ความกดดัน และความเบื่อหน่าย 
ซึ่งจะน าไปสู่ความเครียด ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง   ภาวะความเครียดกลายเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ
ชีวิตคนสมัยใหม่ เป็นปฏิกิริยาของร่างกายและจิตใจที่ตอบสนองต่อสภาวะหรือการกระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของบุคคลส่วนใหญ่และมักส่งผลในทางลบต่อความพึง
พอใจของบุคคลนั้น ๆ มนุษย์ทุกคนย่อมมีความเครียดเกิดขึ้นเสมอ ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจะมีทั้งประโยชน์และ
โทษ ความเครียดที่ไม่รุนแรงเป็นสิ่งกระตุ้นให้พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า แต่ความเครียดที่รุนแรงมากอาจส่งผล
เสียมากกว่าผลดี (องค์กร เรืองรัตนะอัมพร, 2556) [1] วิธีการจัดการกับความเครียดของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กัน เช่น หลีกเลี่ยงความเครียดที่ไม่จ าเป็น เรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยเฉพาะเมื่อถูกบังคับให้ต้องท าในสิ่งที่เกินกว่า
ความสามารถ การฝืนท าในสิ่งเหล่านี้ย่อมล้มเหลวได้ง่ายและท าให้เกิดความเครียดตามมา  ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ต่อต้านกับสถานการณ์ที่สร้างความเครียด นอกจากนี้ควรหมั่นให้ก าลังใจตัวเอง 
แบ่งเวลาไว้เที่ยวและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน ก าหนดเวลาส าหรับการพักผ่อนท่องเที่ยว และดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง ย่อมมีศักยภาพในการต่อสู้กับความเครียดได้ดี  อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดทางกาย และทาง
อารมณ์ลงได้ (นวลลักษณ์ กลางบุรัมย์, 2556) [2]  อุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบยานยนต์ในประเทศไทย
นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ทั้งการจ้างงานหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยประเทศเป็นฐานการผลิตเพื่อการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังถือเป็นผู้น าในด้านการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบในภูมิภาคอาเซียนด้วย (สมาคมผู้ผลิดชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, 2554) [3] ซึ่ง
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมมีการพัฒนามากขึ้นปัจจัยด้านบุคลากรก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นเดียวกัน ปัญหาที่ทุก
องค์กรส่วนใหญ่ต้องพบเจอ คือ ปัญหาความเครียดในการท างาน ซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากองค์กร และตัว
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บุคคลความเครียดส่งผลกระทบต่อบุคลากร และต่อประสิทธิภาพการท างานโดยตรง ตัวอย่างของความเครียดที่เห็น
กันโดยทัว่ไป เช่น แรงกดดันในการท างานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การที่จะต้องท างานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
แรงกดดันจากหัวหน้างานและแรงกดดันจากการท างานกับผู้ร่วมงาน (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร , 2555) [4] 
ความเครียดมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและการกระท าภายในองค์กรจะส่งผลต่อเป้าหมายความส าเร็จขององค์กร และ
อาจเกิดปัญหาท้ังทางด้านการงานและการเงิน ซึ่งสามารถวัดได้จากดัชนีชี้วัดต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ และอัตราการ
เจ็บป่วยจากการท างานที่เพิ่มมากขึ้นการขาด ลา มาสายของคนงานเพิ่มขึ้นผิดปกติ ความปลอดภัยในที่ท างานลดลง 
ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและก าลังใจ คุณภาพผลผลิตของสินค้าและบริการถดถอย การท างานที่ก้าวก่ายกัน หรือไม่
ชัดเจน การสื่อสารไร้ประสิทธิภาพ ท างานผิดพลาดบ่อย สภาพและบรรยากาศการท างานที่ไม่ดี มีเรื่องทะเลาะเบาะ
แว้งระหว่างแผนกต่อแผนก ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มารับบริการถดถอยลง ภาพลักษณ์องค์กรเสื่อมถอย 
ฯลฯ มาใช้วัดผลความรุนแรงของความเครียดในองค์กรได้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 
[5] ดังนั้น ความเครียดจึงจัดเป็นภัยเงียบ เป็นโรคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หากเราไม่ใส่ใจและบริหารจัดการก็อาจท า
ให้องค์กรเกิดความเสียหายอย่างมาก จึงเป็นหน้าที่ของทุกๆ คนในองค์กรที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับ
คนงานในองค์กร จากเหตุผลข้างต้นจึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจว่าเพราะเหตุใดปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเครียด
ที่เกิดขั้นในที่ท างานของบริษัทส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้อาจเป็นแนวทางช่วยให้
ผู้บริหารได้ทราบถึงสาเหตุและระดับความเครียดของคนงานเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปรับปรุงตลอดจนพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของคนงานบริษัทเจริญเซกองก่อสร้าง จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และปัจจัยด้านการท างาน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของคนงานบริษัทเจริญเซกองก่อสร้าง จ ากัด 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการท างานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของคนงานบริษัทเจริญเซกองก่อสร้างจ ากัด 

2. วิธีการท าวิจัย  
1. เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นการใช้ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษารวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากคนงานบริษัทเจริญเซกอง

ก่อสร้าง จ านวน 68 คน ซึ่งเป็นจ านวนของคนงานก่อสร้างทั้งหมด โดยจ านวนประชากรด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากตาราง เอกสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ วารสาร งานวิจัย และ 

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยแจกแบบสอบถามคนงานบริษัท สมมติฐานการวิจัย 
1. สมมุติฐานที่ 1 คนงานมีปัจจัยส่วนบุคคนที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างานแตกต่างกัน 
2. สมมุติฐานที่ 2 คนงานมีปัจจัยด้านการท างานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างานแตกต่างกัน 
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

 ความถี่ ร้อยละ 

Valid 
ชาย 61 89.7 
หญิง 7 10.3 
Total 68 100.0 

 
จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการท างานโดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 89.7 เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 10.3 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30 ปี รองลงมาคือ อายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 89.7 และ 10.3 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะการเงิน 
 

 ความถี่ ร้อยละ 

Valid 

รายรับน้อยกว่ารายจ่าย 38 55.9 
รายรับเท่ากับรายจ่าย 21 30.9 
รายรับมากกว่ารายจ่าย 9 13.2 
Total 68 100.0 

 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการท างาน

โดยจ าแนกตามสถานการเงิน โดยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น สถานะทางการเงินอยู่ในสภาพที่รายรับ
น้อยกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 55.9  รองลงมาคือรายรับเท่ากับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 30.9 และ รายรับมากกว่า
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 13.2 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดจ าแนกตามเพศ 
 เพศชาย เพศหญิง 

X SD X SD 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 2.96 .58 2.85 .64 
ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่ในองค์กร 2.78 .80 2.25 .99 
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการท างาน 2.84 .91 2.50 .64 
ความเครียดในการท างาน 2.51 .84 2.14 .71 
ปัจจัยด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ 2.87 .68 2.81 .44 
ปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร 2.45 .77 2.14 .69 
ความเครียดในการท างาน 2.69 .79 2.7 .56 
Total 2.73 .61 2.49 .28 
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3. การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์และสรุป (Discussion and Conclusion)  

ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านการท างาน ที่มีผลต่อความเครียดของคนงานปัจจัยด้านลักษณะงานแตกต่างกัน มี
ความเครียดแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากภาพพจน์ของงานในบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างคือ งานที่มีความเสี่ยงงานที่มีอันตรายเป็นงานที่ต้องใช้ก าลังเสียเป็นส่วนใหญ่ งานที่ท ามีลักษณะเฉพาะต้อง
อาศัยความสามารถและความเข้าใจสอดคล้องกับ Cooper, el at. (2001) ที่กล่าวว่า งานที่ไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนัดงานที่หนักเกินและมีความยุ่งยากซับซ้อน งานที่มีความกดดันและต้องการความ
รับผิดชอบสูง และภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมีระยะเวลาจ ากัดหรือเส้นตายเข้ามากดดัน  เงื่อนไขดังกล่าวย่อมมีส่วน
ท าให้เกิดความเครียดขึ้นได้ หรือการท างานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งส่งผลเสียในด้านสุขภาพและเป็นตัว
แปรที่มีผลต่อความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับ ชวัลญา ชีวะพฤกษ์ (2547) ที่ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยในการท างานและ
กลวิธีในการเผชิญปัญหาที่มีผลต่อความเครียดของคนงานฝ่ายสินเชื่อธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ในข้อที่ว่าปัจจัย ในการท างานมีความเครียดคือลักษณะของงานที่ปฏิบัติและการมุ่งเน้นอารมณ์มีผลกับ
ความเครียดของคนงาน 

จากข้อมูลของปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียด ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าความเครียดของคนงาน
ก่อสร้างโดยรวม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า คนงานมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งตีความหมายได้ว่า 
ค ว า ม เ ค รี ย ด ใ น ก า ร ท า ง า น ข อ ง ค น ง า น ใ น ด้ า น ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ท า ง า น มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ว ม เ ป็ น 
เพศชาย X  = 2.73 (SD = .61) ค่าเฉลี่ยเป็นเพศหญิง X = 2.49 (SD = .28) ทั้งนี้ ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่
รับผิดชอบนั้นมีค่าเฉลี่ยมากสุด ทั้งเพศชายและหญิง โดยมีค่าเท่ากับ 2.96 และ 2.85 ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัยคือ หากต้องการลดความเครียดในการท างานลง ควรให้คนงานน้ันมีรายรับ
มากกว่ารายจ่าย ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นั้นมีเพียงร้อยละ 13.2 และนอกจากนั้นควรให้คนงานท างานที่ตนเองถนัด
หรือมีความช านาญ     
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเศษแก้วมาใช้ท ากระเบื้องประดับและการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษแก้ว 
โดยใช้เศษแก้วชนิดโซดาไลม์ จากขวดสีขาว สีน้ าตาลและสีเขียว บดให้มีความละเอียดที่ 80 เมช จากนั้นน าเศษ
แก้วที่บดละเอียดขึ้นรูปกระเบื้องประดับในแบบพิมพ์ดินเผา ขนาด 4 x 4 นิ้ว แบ่งกระเบื้องประดับจากเศษแก้ว
เป็น 3 ชุด แล้วน ากระเบื้องประดับไปเผาที่อุณหภูมิ 900  1000 และ 1100 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ผลการวิจัย
พบว่าการรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ ที่เหมาะสมสามารถน ามาใช้ได้คือ 1000 - 1100 องศา
เซลเซียส 
ค าส าคัญ : รีไซเคลิ  กระเบื้องประดับ แบบพิมพ์ดินเผา 
 
Abstract 

The purpose of this research is to bring glass fragments into decorative tiles and add 
value to glass fragments.  Using soda lime glass fragments from white, brown and green bottles. 
Crushed to a resolution of 80 mesh, then the crushed glass, forming a decorative tile in a 4 x 4-
inch terracotta pattern. Divided the decorative tiles from glass into 3 sets, and then firing at 900, 
1000 and 1100 ° C, respectively.  The research found that recycling glass fragments to produce 
decorative tiles. Suitable for use is 1000 - 1100 ° C. 
Keyword : recycle, decorative tiles , Clay tiles 
 
1. บทน า 
           จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเศรษฐกิจท าให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้า
ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น หลังสินค้าถูกใช้จนหมดประโยชน์จะเหลือสิ่งที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่กลายเป็นขยะต่อไป 
ท าให้ปริมาณขยะหลายชนิดมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทั้ง ๆ ท่ีขยะหลายชนิดยังมีมูลค่าสามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่
ได้จากรายงานกรมควบคุมมลพิษระบุว่าปัจจุบันคนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้ถึง 14 ล้านตันต่อปี 
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แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง ร้อยละ 70 ของขยะที่เกิดขึ้น  [1] ซึ่งขยะในประเทศไทยสามารถ
แบ่งเป็น ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ ประมาณร้อยละ 46.2 ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลาย
ได้ เช่น แก้ว พลาสติก ประมาณร้อยละ 42  ส่วนขยะที่อันตรายที่มีวัสดุปนเปื้อนประมาณร้อยละ 3 และขยะทั่วไป  

 แก้วเป็นวัสดุที่นิยมใช้เป็นภาชนะบรรจุสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารและยา เช่น น้ าอัดลม เบียร์ 
ซอสปรุงรส เป็นต้น  เนื่องจากแก้วมีคุณสมบัติแข็งโปร่งใสหรือโปร่งแสง ไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับอาหารและยา 
อีกทั้งยังสามารถขึ้นรูปให้มีรูปทรงหลากหลาย  ขวดแก้วหรือบรรจุภัณฑ์จากแก้วนั้นสามารถน ากลับมาหลอมเพื่อ        
รีไซเคิลใหม่ได้หลายครั้ง โดยสมบัติไม่เปลี่ยนไปจากเดิม  ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตแก้วมีการน าของเสียจากการ
ผลิตและขวดแก้วที่ผ่านการใช้แล้วประเภทเดียวกับที่ได้รวบรวมจากร้านรับซื้อของเก่าเข้าสู่ระบบการผลิตใหม่ โดย
ท าการหลอมขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  แต่ปัญหาข้อหนึ่งในการน าขวดแก้วหรือเศษแก้วที่เป็นขยะมารีไซเคิลใหม่
คือ เศษขวดแก้วมีราคาค่อนข้างถูกโดยราคาน้อยกว่า 1 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้เกิดผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจใน
การขนส่งเศษแก้วไปโรงงานหลอมแก้ว นอกจากนี้เศษแก้วจากขวดแก้วหรือบรรจุภัณฑ์หลายชนิด เช่น ขวด 
น้ าอัดลม ขวดเบียร์ ขวดไวน์ ไม่สามารถน ากลับไปหลอมใหม่ได้เนื่องจากมีการเติมสีหรือองค์ประกอบทางเคมี ต่าง
จากแก้วทั่วไป  ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณเศษแก้วซึ่งไม่ได้น ากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตแก้วอยู่เป็นจ านวน
มาก  เกิดเป็นขยะในที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  ในต่างประเทศมีการน าเศษแก้วไปใช้ประโยชน์หลายด้าน อาทิเช่น 
ใช้เป็นตัวกรอง(filtration medium)ใช้ผสมในคอนกรีต  ใช้เป็นวัสดุขัดสี (abrasive) ใช้เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิ
(fluxing agent)ในงานเซรามิก การใช้เศษแก้วมาท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
ทรายหิน ดิน ฯลฯ ซึ่งนับวันมีแต่จะใช้หมดไป และยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้มีปริมาณของขยะจากเศษ
แก้วทิ้งกองอยู่เป็นจ านวนมาก   อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว[2] เศษแก้วจากขวด น้ าอัดลม ขวด
เบียร์ ขวดไวน์ เป็นแก้วชนิดโซดาไลม์ (soda-lime)เป็นแก้วที่มีจุดอ่อนตัวอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 900  - 1100   
องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมินี้แก้วจะมีความหนืดลดลงและไหลตัวได ้ดังนั้นหากน าเศษแก้วมาบดให้ละเอียด น าไปขึ้น
รูปเป็นผลิตภัณฑ์  ให้ความร้อน ประมาณ 900  - 1100    องศาเซลเซียส จะท าให้แก้วเกิดการหลอมตัว ท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อแน่น ความแข็งแรงสูง และดูดซึมน้ าต่ า 

ด้วยสาเหตุนีผู้้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเศษแก้วชนิดโซดาไลม์ มาท าการรีไซเคลิเพื่อท าผลิตภัณฑ์
กระเบื้องประดับ  ส าหรับใช้ประดบัตกแต่งอาคาร 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ดังน้ี    
2.1 น าขวดแก้วชนิดโซดาไลม์ สีขาว สีน้ าตาล และสีเขียว มาทุบบดละเอียด และผ่านตะแกรงกรองขนาด 

80 เมช โดยแบ่งเศษแก้วสลีะ 3 ชุด ๆ ละ 9 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 27 ตัวอย่าง 
2.2 น าเศษแก้วท้ัง 3 ชุด ๆ ละ 9 ตัวอย่าง มาขึ้นรูปในแผ่นกระเบื้องดินเผา ขนาด 4 X 4 นิ้ว  
2.3 น าแผ่นกระเบื้องที่ผ่านการขึ้นรูป โดยชุดที่ 1 เผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส   ชุดที่ 2 เผาที่อุณหภูมิ 

1000 องศาเซลเซียส และชุดที่ 3 เผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส ด้วยเตาไฟฟ้า บรรยากาศออกซิเดชัน 
2.4 น ากระเบื้องที่ผ่านการเผาทั้ง 3 อุณหภูมิ มาทดสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ การหลอมตัว และการหด

ตัวของกระเบื้อง โดยใช้ผู้เชียวชาญด้านเซรามิก จ านวน 3 ท่าน พิจารณากระเบื้องจากเศษแก้วท่ีผ่านการเผาทั้ง 3 
อุณหภูมิ  
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2.5 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนผังแสดงล าดับขั้นตอนการวิจัย 
 

  
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างเศษแก้วที่ผ่านการทุบก่อนท่ีจะน าไปบดให้ละเอียด 
 

ขวดแกว้ชนิดโซดาไลม์ ทุบและบดละเอยีด 
ผ่านตะแกรงกรองขนาด 80 เมช 

ขึ้นรูปในแบบพิมพ์ดินเผา ขนาด 4 x 4 นิ้ว จ านวน 3 ชุดๆ ละ 9 ตัวอย่าง 

เผา 900 ๐ C    เผา 1000 ๐ C    เผา 1100 ๐ C    

ทดทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผาของกระเบื้อง 

อภิปรายผลและสรุป 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างเศษแก้วบดให้ละเอียดผ่านตะแกรงกรองขนาด 80 เมช 
3.  ผลการวิจัย 

เนื้อกระเบื้องประดับจากเศษแก้ว ชนิดโซดาไลม์ สีขาว สีน้ าตาล และสีเขียว หลังการเผาทั้ง 3 ชุด คือชุดที่ 1 
เผาที่อุณหภูมิ  900 องศาเซลเซียส   ชุดที่ 2 เผาที่อุณหภูมิ 1000  องศาเซลเซียส   และชุดท่ี 3 เผาที่อุณหภูมิ 
1100  องศาเซลเซียส   ได้ผลการวิจัยดังนี ้

ชุดที่ 1 เผาท่ีอุณหภูมิ 900  องศาเซลเซียส    
     หลังจากน ากระเบื้องประดับจากเศษแก้วที่ผ่านการบดละเอียดไปขึ้นรูปในแผ่นดินเผาขนาด  4 X 4 นิ้ว 

จ านวน 9 แผ่น และน าไปเผาที่อุณหภมูิ 900 องศาเซลเซียส  ใช้เวลาในการเผา 7 ช่ัวโมง ด้วยเตาไฟฟ้า พบว่า เนื้อ
กระเบื้องประดับจากเศษแก้วมีการหลอมตัวจับกันเป็นแผ่นกระเบื้อง ไม่มีความมัน ผิวกระเบื้องด้าน มีลักษณะทึบ
แสงในกระเบื้องจากเศษแก้วทั้ง 3 สี ไม่หลอมตดิกับแผ่นกระเบื้องดนิเผา ส่วนการหดตัวของเนื้อกระเบื้องพบว่า 
เนื้อกระเบื้องประดับจากเศษแก้วสีขาว และเขียวมีการหดตัวสูงกว่าสีน้ าตาล มีค่าการหดตัวระหวา่ง ร้อยละ 9.09-
12.72   ดังรูปที่ 4 
 

 

 
 

 

 

 

      
 

เศษแก้วสีขาว        เศษแก้วสีน้ าตาล  เศษแก้วสีเขียว 
 

รูปที่ 4 แผ่นกระเบื้อประดับหลังเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 
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ชุดที่ 2 เผาท่ีอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส    
      หลังจากน ากระเบื้องจากเศษแก้วที่ผ่านการบดละเอียดไปขึ้นรูปในแบบพิมพ์ดินเผาขนาด  4 X 4 นิ้ว จ านวน 
9 แผ่น และน าไปเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส  ใช้เวลาในการเผา 8 ช่ัวโมง ด้วยเตาไฟฟ้า พบว่า เนื้อ
กระเบื้องประดับจากเศษแก้ว ไม่หลอมติดกับแผ่นกระเบื้องดินเผา ส่วนการหดตัวของเนื้อกระเบื้องพบว่า เนื้อ
กระเบื้องประดับจากเศษแก้วสีเขียวมีการหดตัวสูงที่สุด รองลงมาคือ เนื้อกระเบื้องประดับจากเศษแก้วสีน้ าตาล 
และเนื้อกระเบื้องประดับจากเศษแก้วสีขาว มีการหดตัวน้อยที่สุด โดยมีค่าการหดตัวระหว่าง ร้อยละ 12.73-18.18  
ดังรูปที่ 5  
 

      
 

เศษแก้วสีขาว เศษแก้วสีน้ าตาล เศษแก้วสีเขียว 
 

รูปที่ 5 แผ่นกระเบื้อประดับหลังเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส 
 

ชุดที่ 3 เผาท่ีอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส    
หลังจากน ากระเบื้องจากเศษแก้วที่ผ่านการบดละเอียดไปขึ้นรูปในแผ่นดินเผาขนาด  4  X 4 นิ้ว จ านวน 9 

แผ่น และน าไปเผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการเผา 9.30 ช่ัวโมง ด้วยเตาไฟฟ้า พบว่าเนื้อ
กระเบื้องประดับจากเศษแก้วท้ัง 3 สี มีลักษณะการหลอมตัวดี โดยกระเบื้องประดับจากเศษแก้วสีขาวมีสีขาวขุ่น 
กระเบื้องประดับจากเศษแก้วสีน้ าตาลมีสีน้ าตาลเข้มทึบ และกระเบื้องประดับจากเศษแก้วสีเขียวมีสีเขียวใส ส่วน
การหดตัวของกระเบื้องประดับจากเศษแก้ว พบว่ากระเบื้องจากเศษแก้ว 3 สี  ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากเนื้องกระ
เบื้องประดับมีการหลอมตัวของเศษแก้วติดกับแผ่นกระเบื้องดินเผา  ผิวกระเบื้องเรียบมีความมัน  มีรอยแตกราน 
ทั้ง 3 สี  ดังรูปที่ 6 

 

 
 

  

เศษแก้วสีขาว เศษแก้วสีน้ าตาล            เศษแก้วสีเขียว 
 

รูปที่ 6 แผ่นกระเบื้อประดับหลังเผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส 
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4.การอภิปรายผลและสรุปผล 
   4.1 อภิปรายผล 
       การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ จากการน าขวดแก้ว เช่น ขวดเบียร์  ขวดไวน์ และขวดบรรจุ
อาหาร ซึ่งเป็นขวดแก้วชนิดโซดาไลม์ มาท าการทุบและบดให้มีความละเอียดที่ขนาด 80 เมช จากนั้นน าไปขึ้นรูป
ในแผ่นดินเผาขนาด 4 X 4 นิ้ว และน าไปเผา ที่อุณหภูมิ 900  1000 และ 1100 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วงอุณหภูมิ
ดังกล่าวเป็นอุณหภูมิที่แก้วชนิดโซดาไลม์อ่อนตัวและหลอมตัวได้ดี  โดยหลังเผาที่ช่วงอุณหภูมิดังกล่าว พบว่า 
        การหลอมตัวของเนื้อแก้ว เมื่อให้ความร้อนด้วยการน าแผ่นกระเบื้องประดับจากเศษแก้วไปเผาด้วยเตาไฟฟา้ 
ที่อุณหภูมิ 900  1000  1100 องศาเซลเซียส พบว่าการหลอมตัวที่อุณหภูมิต่ า 900 องศาเซลเซียส การหลอมตัว
ของเนื้อแก้วเริ่มมีการหลอมตัวจากแก้วที่เป็นผงละเอียด มีเริ่มมีการหลอมตัวประสารเป็นเนื้อเดียวกัน มีพื้นผิว
หยาบไม่มีความมันวาว เนื่องจากเนื้อแก้วยังไม่ถึงจุดสุกตัว 
        การหดตัวของเนื้อกระเบื้อง เมื่อน าไปเผา ท่ีอุณหภูมิ 900 1000 และ 1100 องศาเซลเซียส พบว่า การหด
ตัวของเนื้อกระเบื้องที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส และ 1000 องศาเซลเซียส เนื้อกระเบื้องประดับมีการหดตัว
เล็กน้อย และหดตัวมาก ตามล าดับ มีค่าการหดตัวระหว่าง ร้อยละ 9.09 - 18.18 และที่อุณหภูมิ 1100 องศา
เซลเซียส เนื้อกระเบื้องมีการหลอมตัวส่งผลให้เนื้อกระเบื้องมีการขยายตวัของเนื้อแก้วเมื่อได้รับความร้อนท าให้การ
หดตัวลดลง [3] โดยการหดตัวของเนื้อกระเบื้องที่แตกต่างกันของเนื้อกระเบื้องประดับจากเศษแก้วสีขาว สีน้ าตาล 
และสีเขียวมีสาเหตุจากในกระบวนการผลิตขวดแก้วชนิดโซดาไลม์ ได้มีการเติมสีหรือองค์ประกอบทางเคมีต่างๆ  
ลงไปในเนื้อขอขวดแก้ว ท าให้มีผลต่อการหดของแก้วที่ต่างกันเมื่อเผาที่อุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 

4.2 สรุปผล 
     การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อใช้ในการท ากระเบื้องประดับสามารถท าได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 

1100 องศาเซลเซียส เนื้อกระเบื้องประดับมีการหลอมตวั ผิวมันวาวสวยงาม สามารถน ามาใช้ตกแต่งท้ังภายในและ
ภายนอกอาคารได้ 
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[เข้าถึงเมื่อ 2561 กุมภาพันธ์ 18]. เข้าถึงได้จาก http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm 

[2] วรรณา ต.แสงจันทร์และ ลดา พันธ์สุขุมธนา. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2561 กุมภาพันธ์ 10].
เข้าถึงได้จาก http://www.most.go.th/main/en/111-knowledge/work-of-most/dss/1636-2010-06-03-
09-35-53 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื่องบดแกลบเพื่อผลิต  
ร าส าหรับโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร โดยเริ่มจากศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนา 
เป็นการประดิษฐ์คิดค้น ท าสิ่งใหม่ๆขึ้นมา ท าให้เกิดการเติบโตขึ้น การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ดีขึ้น 
ส่วนด้านการออกแบบ เป็นการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลตลาด
ผู้บริโภคและอุปโภค หลังจากนั้นน ามาออกแบบปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด  
หลักการออกแบบเครื่องบดแกลบ ต้องค านึงถึงทางด้าน หน้าท่ีใช้สอย ความปลอดภัย โครงสร้าง ความทนทาน การ
ประหยัด วัสดุ การซ่อมแซม และการขนส่ง เป็นต้น โลหะที่น ามาใช้ในการออกแบบเครื่องบดแกลบ มี 2 ประเภทคือ 
เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ การเลือกใช้วัสดุช้ินส่วนเครื่องจักรกล หาได้ง่าย ราคาถูกมีขายตามท้องตลาด เช่น เพลา 
ตลับลูกปืน สาพาน พลูเล่ย์ และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

โรงสีข้าวเมื่อสีข้าวจะมีส่วนของแกลบ ปลายข้าว และจมูกข้าวปะปนออกมาด้วย ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการสีข้าว ดังนั้นมีความเป็นไปได้เมื่อน ามาบดเป็นร า สามารถน ามาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ได้ ลดค่าใช้จ่าย 
ช่วยสร้างรายได้ และสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร หรือชุมชน 
ค าส าคัญ : การทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบ  เครื่องบดแกลบ  โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร 
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Abstract 
This academic article is purpose to review the literature on the development of rice husk 

grinder design to produce bran for rice mills in agricultural cooperatives by starting from studying 
and reviewing relevant theories and research found that the development was invented do 
something new causing growth leading to better progress design. It is a plan to analyze various 
information related to the function of the product. Consumer and consumer market information 
After that, it was designed to improve the product. To meet the needs of the market Which the 
principle of rice husk grinder design must consider the side functional, safety, structure, durability, 
saving materials, repair and transportation, etc. Metal used in the design of rice husk grinders has 
2 types, namely steel and cast iron. Selection of materials, mechanical parts. Easy to find, the 
price is commercially available, such as axles, bearings, spares, plungers and electric motors, etc. 

Rice mills, when rice milling, has rice husk, rice grains and germs. Which is a waste from the 
rice milling process so there is a possibility. When grinding into a beneficial can be used to feed 
animals, reduce costs, help generate income and create value for farmers groups, rice mills, 
agricultural cooperatives or communities.. 
Keywords : Literature Review, Design, Rice Hulls Grinding Machine, Rice Mill of Agricultural  
                 Cooperatives 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรหรือโรงสีข้าวชุมชนมีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรโดยเป็นโรงสีข้าวที่ท า 
การแปรรูปวัตถุดิบ (ข้าวเปลือก) จากผู้ผลิต (ชาวนา) ไปเป็นสินค้า (ข้าวสาร) เพื่อขายให้แก่ผู้บริโภค (ประชาชน) 
อาศัยระบบกลไกทางการตลาด และส่งออกไปขายยังต่างประเทศ  แกลบที่ได้จากการสีข้าวเปลือกจะมีประมาณร้อย 
22-25 โดยน้ าหนักจากเมล็ดข้าวเปลือก ท าให้การสีข้าวเปลือกแต่ละครั้งจะเกิดแกลบจ านวนมาก 
 แกลบ (Rice Husk) ถือเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการสีข้าวเปลือก ซึ่งท าให้เกิดเศษของเปลือกข้าว
ออกมา มีลักษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลแดง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ข้าว  โดยโรงสีข้าวสหกรณ์
การเกษตรที่ท าการสีข้าว จะมีปลายข้าว เม็ดข้าวเศษเล็กๆผสมปนมากับแกลบ ซึ่งปัจจุบันมีการน าแกลบมาใช้
ประโยชน์อย่างกว้าง เช่น  ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้รองพื้นส าหรับฟาร์มไก่ หรือสุกร เช้ือเพลิงในการให้ความร้อนหม้อ
ต้มไอน้ า เครื่องอบข้าวเปลือก และผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 
 วัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นสารใดๆก็ตามที่ให้คุณค่าทางโภชนาหรือสารอาหารที่ท าให้ เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย
สัตว์ ซึ่งได้มาจากพืช สัตว์ หรือจากการสังเคราะห์  ปกติวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมีสารอาหารเป็นองค์ 
ประกอบ หรือได้จากการสังเคราะห์ขึ้นด้วยขบวนการใดๆ การน าเอาวัตถุดิบอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงสัตว์ หรือผสมรวม
ให้สัตว์กินควรมีความเข้าใจคุณลักษณะ และส่วนประกอบของสารอาหาร เพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 ร า เป็นอาหารสัตว์ที่ใช้กันมานานมาก และเป็นที่รู้จักมานานแล้วในบ้านเรา โดยในสมัยก่อนจะได้ร าละเอียด 
และร าหยาบจากโรงสีข้าวต่างๆ ใช้ส าหรับเป็นอาหารหมู เป็ด และไก่ ซึ่งอาจจะน าไปผสมกับพืชผัก เช่น ต้นกล้วย  
ปลีกล้วย หรือเศษผักต่างๆ และปลายข้าว เพื่อใช้เป็นอาหารหมู เป็ด ไก่ หรือสัตว์น้ าอย่างปลาก็ได้ 
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 จากการสอบถามผู้ประกอบการโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรปราสาท ราคาร าละเอียด 12.50 บาทต่อกิโลกรัม 
และราคาร าหยาบ 4.50 บาทต่อกิโลกรัม กระสอบละ 20 กิโลกรัม ขายปลีกกระสอบละ 90 บาท 
 จากการสอบถามผู้จัดการโรงสีกองทุนข้าวอินทรีย์ พบว่า ข้าวเปลือกที่ออกมาจากโรงสีข้าวจะมีปลายข้าว เศษ
ข้าว ปะปนหลุดออกมาบ้าง ซึ่งข้าวเปลือกท่ีสีออกมาแล้วก็ปล่อยท้ิงไว้ หรือน าไปใส่เป็นปุ๋ยต้นไม้ หรือน าไปขายก็จะ
ไม่ได้ราคา แต่ถ้ามีการน าข้าวเปลือกที่ปนกับปลายข้าว เม็ดข้าวเล็กๆไปบดเป็นร าก็จะเป็นการดี ซึ่งเป็นการสร้าง
มูลค่าขึ้นมาทันทีให้กับเกษตรกรโรงสีข้าว  ตลอดจนช่วยลดความสูญเปล่า (Wastes) ของทรัพยากร เพิ่มคุณค่า
ผลผลิต  นอกจากนี้เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเปลือก คือเศษเม็ดข้าวสารที่แตกหักเป็นช้ินเล็กๆ มีคุณค่าอาหาร
สูง ให้พลังงานมาก กากอ้อย ใช้เป็นอาหารประเภทพลังงาน ส่วนมากใช้เป็นอาหาร สุกร เป็ด ไก่ และโคนม 
 
ตารางที่ 1 แสดงปรมิาณองค์ประกอบทางเคมีโดยปริมาณของข้าวเปลือก 
 

 

ส่วนของข้าว 
โปรตีน  
(กรัม) 

ไขมัน 
(กรัม) 

เส้นใย 
(กรัม) 

เถ้า 
(กรัม) 

คาร์โบไฮ 
เดรต (กรัม) 

เส้นไยอาหาร  
(กรัม) 

ข้าวเปลือก 5.8-7.7 1.5-2.3 7.2-10.4 2.9-5.2 64-73 16.4-19.2 
ข้าวกล้อง 7.1-8.3 1.6-2.8 0.6-1.0 1.0-1.5 73-87 2.9-3.9 
ข้าวสาร 6.3-7.1 0.3-0.5 0.2-0.5 0.3-0.8 77-89 0.7-2.3 
ร าข้าว 11.3-14.9 15.0-19.7 7.0-11.4 6.6-9.9 34-62 24-29 
แกลบ 2.0-2.8 0.3-0.8 34.5-45.9 13.2-21.0 22-34 66-74 

 
 ตลอดจนความเป็นไปได้ถ้ามีการพัฒนาเครื่องบดแกลบเพื่อผลิตร าจากปลายข้าวที่หลุดออกมา จะช่วยท าให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และช่วยเพิ่มคุณค่าของแกลบที่มีอัตราส่วนผสมของปลายข้าวที่ได้จากห้องทดสอบ
ปฏิบัติการ รวมทั้งท าให้ชาวบ้าน เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงสีข้าวชุมชนทราบถึง ต้นทุน (Cost) ในการบด
แกลบเพื่อผลิตร า ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ (แกลบและปลายข้าว) และค่าโสหุ้ยการผลิต (ค่าไฟ และอื่นๆ) เพื่อ
ช่วยประกอบการตัดสินใจ  ดังนั้นผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีความเป็นได้ที่จะมีการทบทวนทฤษฎีการ
พัฒนาการออกแบบเครื่องบดแกลบส าหรับโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรภายในชุมชนจะได้ช่วย
สร้างมูลค่าขึ้น ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก และช่วยสร้างเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร หรือจะมีประโยชน์มากขึ้นในอนาคต 
2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื่องบดแกลบเพื่อผลิตร า
ส าหรับโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร 
3.  วิธีการด าเนินการศึกษา 

ศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จากห้องสมุด หนังสือ บทความวิจัย งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  ซึ่งได้เรียบเรียงล าดับความส าคัญของการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ เช่น 
การพัฒนา การออกแบบเครื่องบดแกลบ แกลบและร า และโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น  สรุปผลการ
ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดเขียนรูปเล่ม 
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4.  การทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4.1 ความหมายของการพัฒนา 

ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน การพัฒนา (Development) หมายถึง การท าให้เจริญ การเปลี่ยน 
แปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นต่างๆไปสู่ล าดับที่สามารถขยายตัว เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น  และ
เหมาะสมกว่าเดิม 

การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น หรือริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา และน ามาใช้เป็นครั้งแรก หรือโดยสรปุ
การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 

4.2 การออกแบบเคร่ืองบดแกลบ 
4.2.1 ความหมายของการออกแบบ 

การออกแบบ คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  และสิ่ง  
แวดล้อมด้านอื่นๆ ที่มีการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
ของผู้บริโภคและอุปโภค แล้วน ามาออกแบบ ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาด 

4.2.2 หลักการออกแบบเคร่ืองจักรกล 
หลักการออกแบบ เป็นการน าเอาองค์ประกอบของการออกแบบ มาจัดเข้าด้วยกันอย่างมีระบบและมี

หลักการ จนได้รูปร่างของผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ หลักการออกแบบเครื่องจักรกลที่ดี  กล่าวโดยสรุป มีดังต่อไปนี้ 
เช่น หน้าท่ีใช้สอย (Function)  ความปลอดภัย (Safety)  โครงสร้าง (Structure) ความทนทาน (Durability) ความ 
สะดวกสบายในการใช้ (Facility) ความสวยงาม (Beautiful) การประหยัด (Economize) วัสดุ (Material) การ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาง่าย (Repair and Maintenance) และการขนส่ง (Transportation) เป็นต้น 

4.2.3 โลหะที่ใช้ในงานการออกแบบเคร่ืองจักรกล  สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ 
4.2.3.1 เหล็กกล้า (Steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกิน 1.5 % โดยธาตุต่างๆที่ผสม

อยู่ในเหล็กกล้า ท าให้มีอิทธิพลทางด้านความเค้นแรงดึงมากขึ้น ความแข็งเพิ่ม มีความเหนียว และทนแรงดัดได้ดี 
เหล็กกล้าแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel ) เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel) 

1. เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) เป็นเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของคาร์บอนเป็นหลัก  
และเจือจางธาตุอื่นผสมอยู่ เช่น คาร์บอน 0.05-1.5%  แมงกานีส 0.025-1.65%  ฟอสฟอรัส 0.040 %  ก ามะถัน 
0.050 % และเหล็ก 97% เป็นต้น สามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิดคือ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า (Low Carbon Steel)  
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) และเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)  

2. เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel) เป็นเหล็กที่มีธาตุอื่นผสมอยู่เข้าไปมากกว่า 1 ชนิด ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณสมบัตทิางกล ให้มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้งาน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในด้านความเหนียว  
ด้านการทนต่อแรงดึง ท าให้ทนต่อความร้อนได้ดี เม็ดเกรนละเอียดมากขึ้น สามารถชุบแข็งได้ดี  และทนต่ออุณหภูมิ
สูงได้ดี  แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ เหล็กกล้าผสมต่ า (Low Alloy Steel) และเหล็กกล้าผสมสูง (High Alloy Steel)  

4.2.3.2 เหล็กหล่อ (Cast Iron) หมายถึง เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน ตั้งแต่ 2-6.67 % ถ้ามีปริมาณ
คาร์บอนมาก จะท าให้เหล็กแข็ง แต่จะเปราะแตกหักง่าย รับแรงดึงได้ต่ า มีจุดหลอมเหลวต่ าที่อุณหภูมิ  1,150-
1,250 องศาเซลเซียส มีธาตุที่ผสมอยู่คือ คาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส ก ามะถัน และฟอสฟอรัส เป็นต้น เหล็กหล่อ 
มี 5 ชนิด คือ เหล็กหล่อสีขาว เหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลม และเหล็กหล่อผสม 
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4.2.4 การเลือกใช้ชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกล   
ช้ินส่วนเครื่องจักรกลที่น ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นช้ินส่วนท่ีสามารถหาได้ง่าย ราคาถูก มี

ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป เช่น เพลา ตลับลูกปืน สายพาน พลูเล่ย์ และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น   
 4.2.4.1 เพลา (Shaft) เป็นช้ินส่วนเครื่องจักรกลที่หมุนได้ เพลาจะรับโมเมนต์บิดถ่ายภาระมาจากล้อ
เฟือง ล้อสายพาน หรือคลัตช์ เพลาจึงสามารถรั บภาระบิด และภาระได้โดยเพลา  ดังนั้นเพลาส่งก าลัง 
(Transmission Shafts) เพลาชนิดนี้ใช้เฉพาะบิดหรืออาจรับทั้งการบิด และการตัดผสมกันก็ได้ การส่งก าลังจะทอด
ผ่านเพลาโดยอาศัยแผ่นประกับต่อเพลา (Couplings) ผ่านเฟือง ผ่านพลูเลย์ ผ่านสายพาน และจานโซ่ 
 4.2.4.2 ตลับลูกปืน ในการสร้างเครื่องบดแกลบผู้สร้างได้เลือกตลับลูกปืน  เป็นช้ินส่วนเครื่องจักรกล
ที่ใช้คู่กับเพลา โดยมีลูกปืนและสารหล่อลื่นอยู่ระหว่างเพลา  ตลับลูกปืนใช้ส าหรับรับรองเพลาโดยให้เพลารับภาระ
และหมุนไปอย่างราบรื่นปลอดภัย เช่น ตลับลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (Deed Groove Ball Bearing) และตลับลูกปืน
ลูกกลิ้งผิวโค้งทรงกระบอก (Spherical Roller Bearing) เป็นต้น 
 4.2.4.3 สายพานและพลูเลย์ (Belt and Pulley) สายพาน เป็นช้ินส่วนของเครื่องจักรกลประเภท 
ฉุด ดึง ตลอดจนท าหน้าที่ส่งถ่ายโมเมนต์หมุน และส่งการเคลื่อนที่ระหว่างเพลาตั้งแต่ 2 เพลาขึ้นไป ด้วยความเร็ว
รอบสูงต่ าได้ตามความต้องการ และมีระยะห่างกันมากได้  โดยใช้พูลเลย์เป็นตัวช่วยในการติดตั้งการส่งก าลังด้วย
สายพานให้หมุนไปด้วยความเสียดทาน (Friction) ระหว่างสายพานกับพลูเลย์ 
 4.2.4.4 มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆในงานอุตสาหกรรม มอเตอร์มี
หลายชนิดใช้ให้เหมาะสมกับงาน ซึ่งต้องทราบชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า คุณสมบัติการใช้งานของมอเตอร์แต่ละชนิด 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งได้ 2 ชนิดคือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating 
Current Motor) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) 

4.3 อุตสาหกรรมโรงสีข้าว 
การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการโรงสีข้าวมีบทบาทส าคัญในการแปรรูปวัตถุดิบ (ข้าวเปลือก) จากผู้ผลิต 

(ชาวนา) ไปเป็นสินค้า (ข้าวสาร) เพื่อขายให้แก่ผู้บริโภค (ประชาชน) โดยอาศัยระบบกลไกทางการตลาด เพื่อท าการ
จ าหน่ายข้าวไปยังตลาดผู้บริโภคภายใน ประเทศเป็นหลัก และที่เหลือส่งออกขายตลาดในต่างประเทศ  

4.3.1 ความหมายของโรงสีข้าว 
 โรงสีข้าว หมายถึง สถานที่ท่ีท าการรวบรวมน าเอาปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร 
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ในการผลิตเข้ามาร่วมกัน เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตที่ก่อให้เกิดผลผลิตในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ หรือโรงสีข้าว หมายถึง สถานท่ีสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารด้วยเครื่องจักร 

4.3.2 ประเภทของโรงสีข้าวแบ่งตามการใช้เชื้อเพลิง ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่
4.3.2.1 โรงสีที่ใช้หม้อไอน้ า ใช้แกลบจากการสีข้าวเป็นเชื้อเพลิง 
4.3.2.2 โรงสไีฟฟ้า ใช้กระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ 
4.3.2.3 โรงสีที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ใช้น้ ามันดีเซลเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 

4.3.3 การก าหนดขนาดของโรงสีข้าว  มาตรฐานที่ใช้ในการจ าแนกขนาดโรงสมีี 2 มาตรฐานคือ 
4.3.3.1 จ าแนกตามก าลังการผลติ  (Processing Capacity)  

1. โรงสีขนาดใหญ่ ก าลังการผลติตั้งแต่ 60 เกวียนต่อวัน (24 ช่ัวโมง) ข้ึน 
2. โรงสีขนาดกลาง ก าลังการผลติตั้งแต่ 13-59 เกวียนต่อวัน (24 ช่ัวโมง) 
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3. โรงสีขนาดเล็ก ก าลังการผลิต 1-12 เกวียนต่อวัน (24 ช่ัวโมง) 
  4.3.3.2 จ าแนกตามจ านวนแรงงาน (Size of Employee)   

   1. โรงสีขนาดใหญ่ คนงานตั้งแต่ 10 ขึ้นไป 
   2. โรงสีขนาดกลาง คนงานไม่เกิน 10 คน 
   3. โรงสีขนาดเล็ก โดยทั่วไปใช้แรงงานภายในครัวเรือน 

4.4 แกลบ 
แกลบ (Rice Husk) เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการสีข้าวเปลือก ซึ่งท าให้เกิดเศษของเปลือกข้าว

ออกมามีลักษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ข้าว  ดังนั้นแกลบที่ได้จากการสี
ข้าวเปลือกจะมีประมาณร้อยละ 22-25 โดยน้ าหนักจากเมล็ดข้าวเปลือก ท าให้การสีข้าวเปลือกแต่ละครั้งจะเกิด
แกลบจ านวนมาก ปัจจุบันมีการน าแกลบมาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น เชื้อเพลิงหุงต้มในภาคครัวเรือน เชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ เป็นต้น 

4.5 ปลายข้าว 
 ปลายข้าว (Rice Broken) ประกอบด้วยเศษข้าวท่ีหัก และส่วนของจมูกข้าว  ปลายข้าวโดยทั่วไปมีโปรตีน 

ประมาณ 8 % มีไขมัน และเยื่อใยต่ า ปลายข้าวมี 3 ขนาด  คือ ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า 
ข้าวท่อน ปลายข้าวขนาดเล็กมักมีส่วนของจมูกข้าว  ซึ่งเป็นต้นอ่อนที่มีโปรตีน ไขมัน ไวตามิน  และแร่ธาตุมากกว่า 
ส่วนอ่ืนของเมล็ดจึงเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากกว่า เพราะสัตว์สามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า  

4.6. ร า (Bran) 
4.6.1 ร าละเอียด หรือร าอ่อน (Rice Bran) เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเช่นเดียวกับปลายข้าว แต่ว่าร า 

ละเอียดมีไขมันเป็นสว่นประกอบอยูใ่นระดับค่อนข้างสูงมาก ประมาณ 12-13 % และเป็นไขมันท่ีหืนได้ง่าย ในภาวะ
ที่อากาศร้อน และมีความชื้นในอากาศสูง รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี เช่น สภาวะการเก็บร าละเอียดในกระสอบ
ป่านธรรมดา ร าละเอียดจะเริ่มหืนเมื่อเก็บไว้ 30-40 วัน และไม่เหมาะที่จะน ามาเลี้ยงสัตว์ ร าละเอียดเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันมากในการประกอบสูตรอาหาร สุกร หรือสัตว์ปีก   

ดังนั้นส่วนประกอบทางเคมีของร าละเอียด เช่น ความชื้น 12% โปรตีน 12% ไขมัน 12% เยื่อใย 11% 
เถ้า 10.9% แคลเซียม 0.06% และฟอสฟอรัส 0.47% เป็นต้น 

4.6.2 ร าหยาบ (Rice Bran) ร าข้าวเป็นผลพลอยได้จากโรงสีเช่นเดียวกับปลายข้าว ร ามีโปรตีนประมาณ
11-13% ร าละเอียดมีไวตามินบี 1 มากกว่าร าหยาบ ร าสกัดน้ ามัน โปรตีนประมาณ 14 % ร าข้าวมีเยื่อใยสูง ไขมัน
สูง หืนง่าย และร าข้าวนาปรังมีความช้ืนสูง ร า สกัดน้ ามันแล้ว มีไขมันน้อย เก็บได้นาน แต่ระดับพลังงานอาจจะต่ า 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ประสาร กระดังงา และคณะ (2533) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับย่อยฟาง พบว่า 
เครื่องสับย่อยฟางนี้ต้องการก าลังในการขับเคลื่อนสูงขึ้น เมื่ออัตราการป้อนฟาง และใช้ความเร็วรอบลูกนวดสูงขึ้น  
เมื่อใช้ความเร็วรอบลูกนวดที่มีชุดใบมีดติดอยู่เท่ากับ 1,000 รอบต่อนาที และป้อนฟางด้วยอัตราการป้อนระหว่าง 
125-225 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง สามารถสับย่อยฟางได้ความยาวเฉลี่ยฟาง ระหว่าง 3.23-4.42 เซนติเมตร  
 ชูชัย อาทรวรางกูร (2544) ได้ท าการศึกษา เรื่องการออกแบบอุปกรณ์รีดแผ่นยางพาราแบบต่อเนื่อง พบว่าเครื่อง  
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ต้นแบบนี้สามารถท างานรีดแผ่นยางพาราแบบต่อเนื่องได้ประมาณ 200 แผ่นต่อช่ัวโมง กินกระแสไฟฟ้า 0.81 
กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ใช้แรงงาน 2 คน ต้นทุนในการสร้างเครื่องประมาณ 35,630 บาท  ท างานเป็นเวลา 90 วันต่อปี 
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 237 บาทต่อตัน อัตราผลตอบแทนการลงทุน 20 % และระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 
 กฤษฎา พึ่งกลาง และคณะ (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องการสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ เพื่อผลิตใช้กับกลุ่ม
เกษตรกร โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ความเร็วในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ระยะ เวลา ต้นทุนในการสร้างและการ
ประหยัดแรงงาน พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งมีประสิทธิภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพในอัตราส่วนระหว่างปุ๋ยกับน้ า 10 : 4.5 โดยสามารถผลิตปุ๋ยได้วันละ 61 กระสอบ/วัน และผลิตได้สูงสุด 
20,513 กระสอบ/ปี 
 จ านง ชูด้วง (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างและหาสมรรถนะเครื่องหยอดถั่วเหลืองแบบนั่งขับ พบว่า
สมรรถนะของเครื่องหยอดถั่วเหลืองแบบนั่งขับ ปลูกถั่วเหลืองพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เวลา 27 นาที อัตราเมล็ดที่ใช้ 16 
กิโลกรัมต่อไร่ สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 0.25 ลิตรต่อไร่ และเมื่อทดสอบในระยะ 10 เมตร พบว่าอัตราการจ่ายเมล็ด
เฉลี่ย 213 เมล็ดต่อแถว ส่วนจ านวนเมล็ดที่หยอดในร่องปลูกเฉลี่ย 210 เมล็ดต่อแถว จ านวนเมล็ดที่ไม่ได้กลบเฉลี่ย 
7 เมล็ดต่อแถว จ านวนต้นเฉลี่ย 182 ต้นต่อแถว จากการทดสอบไม่พบเมล็ดที่แตกหัก รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการ
งอกของเมล็ด และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานแรงงานคน สามารถท างานได้เร็วกว่า 68 เท่า 

วทัญญู เนตรสง่า (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องปักด าต้นกล้าที่เหมาะสมกับการใช้ 
งานในสภาพพื้นท่ีอีสาน พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน เปอร์เซ็นต์การปักด ากล้าที่ได้คือ 92 % ของเครื่องปักด า
ต้นกล้าที่น ามาใช้ทดลองเหมาะสมอย่างยิ่งในการน าเอามาใช้งานในพื้นที่อีสาน เวลาที่ใช้ในการปักด าของเครื่องใช้
เวลาประมาณ 5 วินาที/เมตร2 เมื่อเปรียบเทียบกับคนปักด า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 25 วินาที/เมตร2 (เฉลี่ยรวมกับ
เวลาการพัก)  ดังนั้นเครื่องปักด าจึงสามารถปักได้เร็วกว่าคน 20 วินาที/เมตร2 ประมาณ 4 เท่าของเวลาท างานคน  
ลดความเมื่อยล้าในการท างาน และหาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเครื่องปักด า โดยมีความพึงพอใจสูงที่
ค่าเฉลี่ย 4.47 ในระดับดีถึงดีมาก 
 วิบูลย์ชัย พิทักษ์วาปี และคณะ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เครื่องบดเอนกประสงค์ พบว่า ระยะเวลาการท า
เนื้อให้ละเอียด ระหว่างคนกับเครื่อง/งาน 10 กิโลกรัม คน 2 คนใช้เวลาสับเนื้อ 30 นาที/เนื้อสัตว์ 10 กิโลกรัม และ
เครื่อง 1 เครื่องใช้เวลาในการบดเนื้อ 10 นาที/เนื้อสัตว์ 10กิโลกรัม 

อุกฤษฏ์ โข่ศรี (มปป.) ได้ประดิษฐ์เครื่องบดแกลบและวสัดุปอซโซลานเพื่อประโยชน์ในการบดวัสดุปอซโซลานให้ 
ละเอียดใช้มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส เครื่องบดหมุนด้วยความเร็วรอบประมาณ 65 รอบต่อนาที โดยวัสดุปอซ 
โซลานท่ีใช้ คือเถ้าแกลบ ซึ่งใช้ตัวบด 2 ชนิด คือ ลูกกลมเหล็ก และเหล็กเส้นกลมโดยบดผ่าน 
6. สรุปผลการทบทวนทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย 

บทความวิชาการนี้ได้ท าการทบทวนทฤษฎีและงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมหลักการ  แนวคิดต่าง ๆ  เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาใช้ทฤษฎี การพัฒนาการออกแบบเครื่องบดแกลบเพื่อผลิตร าส าหรับโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร พบว่า การ
ออกแบบ เป็นการการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้มีหน้าที่ใช้สอยตามต้องการตามวัตถุประสงค์  หลักการออกแบบ
เครื่องจักรกลที่ดีมีดังนี้ เช่น หน้าที่ของการน าไปใช้ การประหยัด ความทนทาน วัสดุ และโครงสร้าง เป็นต้น โลหะที่ใช้ในงานการ
ออกแบบเครื่องจักรกล แบ่งได้ 2 ประเภท คือ เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ การเลือกใช้ช้ินส่วนเครื่องจักรกลที่น ามาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  
เป็นช้ินส่วนที่สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก มีขายตามท้องตลาด เช่น เพลา ตลับลูกปืน สายพาน พลูเล่ย์ และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 
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  โรงสีข้าว หมายถึง สถานที่สีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารด้วยเครื่องจักร โรงสีข้าวแบ่งได้ 3 ขนาด คือ โรงสีขนาดใหญ่ โรงสีขนาด 
กลาง และโรงสีขนาดเล็ก ดังนั้นแกลบ เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการสีข้าวเปลือกซึ่งท าให้เกิดเศษของเปลือกข้าวออกมามี
ลักษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ข้าว นอกจากนี้ปลายข้าว ประกอบด้วยเศษข้าวที่หักและส่วน
ของจมูกข้าว ปลายข้าวทั่วไปมีโปรตีน ไขมัน และเยื่อใยต่ า ปลายข้าวขนาดเล็กมักมีส่วนของจมูกข้าว ซึ่งเป็นต้นอ่อนที่มีโปรตีน 
ไขมัน ไวตามิน  และแร่ธาตุมากกว่าส่วนอื่นของเมล็ดจึงเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากกว่า เพราะสัตว์สามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้
ดีกว่า ดังนั้นร าละเอียด หรือร าอ่อน และร าหยาบ เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเช่นเดียวกับปลายข้าว มีความเป็นไปได้ที่จะน ามา
บดให้ละเอียดผสมกันอีกครั้ง เพื่อให้สามารถช่วยในการเลี้ยงสัตว์ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มโอกาสทางเลือกให้กับกลุ่ม
เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป   

สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการเน้นเรื่องการสร้างและประสิทธิภาพเครื่อง  โดยเครื่องบดแกลบที่ผลิตขึ้นมีข้อดีคือ 
ลูกหินสามารถถอดเปลี่ยนได้ ไม่ต้องใช้ลูกยางบดอัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้มอเตอร์ขนาด 220 โวลต์ และมีก าลังการผลิตสูง 
7.  กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดร้ับการสนับสนุนจาก ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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