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บทคัดยอ 

การพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกสโดยใชเสียงและระบบรายงานผูใชผานอินเทอรเน็ต เปนงานวิจัยท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกสท่ีผูใชสามารถปลดล็อคประตูโดยใชเสียงจากการเคาะ พรอมท้ัง
มีการสงขอความผานระบบอินเทอรเน็ตไปยังอีเมลของผูใช ซ่ึงการพัฒนางานวิจัยนี้นําเสนอรูปแบบและทางเลือก
ในการใชงานในชีวิตประจําวันของผูใช อีกท้ังเพ่ือใหเขากับยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวัน
ของมนุษยมากยิ่งข้ึน โดยสรางอุปกรณมาพัฒนาฮารดแวร และใชรูปแบบของโปรแกรมภาษาซีประยุกตท่ีมี
โครงสรางโดยรวมเหมือนกับภาษาซีในการพัฒนาระบบซอฟแวร และใชไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) เปน
อุปกรณประมวลผลและสั่งการอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน เซอรโวมอเตอร, เปยโซเซ็นเซอร และสวิตช
แบบกด เปนตน ซ่ึงผลท่ีไดจากการทดสอบประสิทธิภาพพบวา กลอนประตูอิเล็กทรอนิกสฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพในเกณฑดีมากสามารถทํางานไดตามท่ีกําหนดทุกประการ 

คําสําคัญ: กลอนประตู ระบบรายงานผูใช อะดุยโน ไมโครคอนโทรลเลอร กลอนประตูอิเล็กทรอนิกส  
 
ABSTRACT  

The development of electronic bolt control with knock sound and checking on internet 
system. The research aims to develop electronic door bolt that user can unlock the door by 
the sound of knocking while sending a message via Internet to user's email. The development 
of this research presents a model and an alternative to the user’s daily basis and in addition to 
suit the modern era of technology in human daily life even more. By creating a device in order 
to develop the hardware and using the form of a C program application, that has similar 
structure to C language in the development of the software and using Microcontroller, which 
process and control other electronic devices such as servo motors, sensors, Piazo Sensor and 
Push button switch etc. The results of the performance tests revealed that the developed 
electronic door bolt has great efficiency and work exactly as prescribed.  

Keywords: Door Lock, Users report system, Arduino, Microcontroller, Electronic Door Bolt 
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บทนํา  
ปจจุบันสังคมมีคนอยูมากมายหลากหลายมีท้ังคนดีและมิจฉาชีพท่ีคอยจะหาประโยชน ท้ังตอชีวิต และ

ทรัพยสิน จึงไดจัดทําปริญญานิพนธฉบับนี้ข้ึนเพ่ือหวังวากอใหเกิดประโยชนแกผูท่ีไดนําเอาสิ่งท่ีพัฒนานี้ข้ึนไปใช
โดยปริญญานิพนธนี้มีชื่อวา “การพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส โดยใชเสียงพรอมระบบรายงานผูใช ผานระบบ
อินเทอรเน็ต” ซ่ึงเปนการนําเอาฮารดแวร (Hardware) ท่ีไดประดิษฐนํามาใชรวมกับซอฟแวร (Software) ท่ีสราง
ข้ึน สรางตัวล็อคประตูข้ึนมาโดยใชการปลดล็อคประตูโดยใชเสียง อีกท้ังอินเทอรเน็ตไปกับเราไดทุกท่ี และทุกเวลา 
เชน Facebook, Email เปนตน เพ่ือเปนการเตือนภัยถาเกิดมีผูประสงคราย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกสโดยใชเสียง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบรายงานผูใชผานอินเทอรเน็ต 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพกลอนประตูอิเล็กทรอนิกสโดยใชเสียงและระบบรายงานผูใชผานอินเทอรเน็ตท่ี

พัฒนาข้ึน 
4. เพ่ือนําเสนอนวัตกรรมใหมในการใชชีวิตประจําวันยุคดิจิทัล 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส โดยใชเสียงพรอมระบบรายงานผูใช ผานระบบอินเทอรเน็ต 
โดยผูวิจัยไดดําเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังนี้ 

1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) 
ความปลอดภัยของประตู ประตูบานรุนใหมมักมีระบบความปลอดภัยติดตั้งในตัว กุญแจลูกบิดแบบ

ธรรมดาไมพอ เพราะขโมยไขออกไดงาย ๆ ควรเปนลูกบิดเสริมความปลอดภัยสิ่งท่ีสําคัญในปจจุบันนี้คืออุปกรณ
รักษาความปลอดภัย เพราะการโจรกรรมสมัยนี้มักมีวิธีการท่ีซับซอนยิ่งข้ึนซ่ึงทําใหคุณไมสามารถรูไดวาขโมยเขา
มาเม่ือไหรระบบรักษา  ความปลอดภัยท่ีเห็นกันโดยท่ัวไปเปนชุด กลองวงจรปด และอุปกรณ  บันทึกสัญญาณ [7] 

2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
การพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกสโดยใชเสียงมีความเปนได คณะผูดําเนินโครงงานไดศึกษาคนควา

หาขอมูลท่ีมีการพัฒนาไวแลว ระบบไมโครคอนโทรลเลอรอาดุยโน (Arduino) ระบบจดจําเสียง ความสามารถของ
เครื่องจักรหรือโปรแกรมเพ่ือรับ และแปลถอยคําหรือเขาใจ และทําตามคําสั่งท่ีพูดสําหรับการใชกับคอมพิวเตอร 
ระบบรายงานผูใชสามารถสงผานระบบอิเทอรเน็ตได ภาษาในการเขียนโปรแกรมภาษาซีประยุกต เทคโนยี
สมัยใหมสามารถรับขอความไดทุกท่ีและศึกษาหาขอมูลของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดย สุบัน โสวาที และคณะ ไดทํา
การวิจัยโครงงาน ระบบสงเสียงเตือนสําหรับแจงการบุกรุกดวยเทคโนโลยี Voice over Internet Protocol 
(VoIP) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กรุงเทพฯ   ระบบสงเสียง
เตือนเปนสัญญาณเสียงฉุกเฉินในทันทีท่ีเกิดเหตุมีความเก่ียวเนื่องดวยมีการรายงานผูใชหรือแจงเตือนเม่ือมีการ
ตอบรับจากตัวอุปกรณ [8] 
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3. การวิเคราะห (Analysis) 
การวิเคราะหระบบเริ่มตั้งแตการศึกษาระบบการทํางานของกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส ระบบท่ีศึกษา

เปนระบบอิเล็กทรอนิกสเปนการยากท่ีจะออกแบบระบบใหมโดยท่ีไมทราบระบบการทํางานของเดิมหลังจากนั้น
กําหนดความตองการของระบบใหม ทําการวิเคราะห ศึกษาอุปกรณท่ีใชตรวจสอบระบบการทํางาน และวิเคราะห
คําสั่งท่ีใช 

4. การออกแบบ (Design) 
4.1 การออกแบบระบบกลอนประตอิูเล็กทรอนิกส 

การทํางานของระบบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส จะมีการรับคาเพ่ือนบันทึกรหัส และมีการ
รายงานผลไปยังผูใชเม่ือมีการปอนรหัส ไมวาจะถูก หรือผิด ตามข้ันตอนการทํางานท่ีแสดงในเห็นในรูปท่ี 1 มีการ
ประมวลผลคือ รับคาอินพุต (กดปุมบันทึกรหัส), รับคาอินพุต (เคาะบันทึกรหัส), ประมวลผล (บันทึกรหัส), รับคา
อินพุต (ปอนรหัสเพ่ือปลดล็อค) และสรางเง่ือนไข (รอการประมวลผลท่ีบันทึก) 

 
รูปท่ี 1: แผนผังการทํางานระบบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส 

การออกแบบระบบรายงานผูใช ประกอบดวย 1) เม่ือระบบมาถึงชวงของระบบรายงานผูใช 
ระบบจะทําการเชื่อมตออินเทอรเน็ต โดยผาน Ethernet Shield 2) เม่ือเชื่อมกับระบบอินเทอรเน็ตไดแลวนั้น 
ระบบจะทําตามกระบวนการสง smtp ภายในโปรแกรมท่ีระบุไวตามข้ันตอน และ 3) โดยเม่ือสงอีเมลเสร็จ จะทํา
การอางอิงวันเวลาภายใน Client ของอีเมล ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2: แผนผังการทํางานระบบรายงานผูใช 

การออกแบบลักษณะของตัวจับลูกบิดประตูออกแบบโดยใช อะลูมิเนียม (Aluminum) ซ่ึงมี
คุณสมบัติเดน คือเปนโลหะท่ีมีความมันวาวออนสามารถดัดไดงายและตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดี แข็งแรง 
และน้ํ าหนักเบา มีการใช  อะลู มิ เนียม (Aluminum) โดยอะลู มิ เนียมท่ี ใช ทําในโครงงานมีความหนา  
1 มม. ความกวาง 15 มม. ความสูง 15 มม. ความยาว 70 มม. ดังรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3: รูปแบบของตัวจับลูกบิดประตู 

การยึดตัวจับลูกปดประตูติดกับแขนเซอรโว (Servo Arm) ใชตัวสกรูยึดแขนเซอรโว (Servo Arm 
Screw) กับแหวนลองเขาไปแลวจึงใสตัวสกรู (Screw) 2 ตัวเพ่ือปองกันไมใหเกิดการเคลื่อนออกจากตําแหนงท่ีตั้ง
ไว เม่ือทําการประกอบตัวจับอะลูมิเนียม (Aluminum Strip) เรียบรอยแลวจึงนํามาประกอบเขากับเซอรโว
มอเตอร (Servo motor) ดังรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4: การยึดตัวจับอะลูมิเนียมและแขนเซอรโวเขากับเซอรโวมอเตอร 
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ข้ันตอนการประกอบตัวโมเดลก่ึงสําเร็จ (Acrylic Case) ออกแบบโดยใชอะคริลิค (Acrylic) โดยมี
คุณสมบัติคือ สามารถตัดเปนรูปตาง ๆ ไดตามตองการมีน้ําหนักเบา โดยมีน้ําหนักเพียงครึ่งหนึ่งของน้ําหนักแผน
กระจกขนาดเดียวกัน สามารถตานทานแรงกระแทกไดมากกวากระจกถึง 15 เทา เปนฉนวนกันความรอนและกัน
ไฟฟาได ดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5: โมเดลก่ึงสําเร็จรูป (Acrylic Case) 

ข้ันตอนการประกอบการทํางานของชิ้นงานตนแบบ เปนการทดลองประกอบการทํางานของชิ้นงาน
โดยการตอเขากับบอรดโพรโตไทปและอุปกรณตาง ๆ ดวยโปรแกรม Fritzing ซ่ึงไดมีการกําหนดไวดังรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6: การประกอบการทํางานของชิ้นงานตนแบบ 

วงจรในรูปแบบจําลอง (Circuit Simulator) เปนการออกแบบดวยโปรแกรม Fritzing เพ่ือให
เห็นการไหลของไฟฟาภายในโครงงานนั้นเปนอยางไรเพ่ือความสะดวกในการแกปญหาปรับปรุงตางๆ โดยวงจรใน
รูปแบบจําลอง (Circuit Simulator) มีลักษณะดังรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7: วงจรในรูปแบบจําลอง (Circuit Simulator) 

5. การพัฒนาระบบ (Construction) 
ข้ันตอนการพัฒนาระบบเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมวาการทํางานถูกตองหรือไมและไดมีการ

ทดสอบกับขอมูลจริงแลวและไดโปรแกรมท่ีพรอมท่ีจะนําไปใชงานจริง 
6. การปรับเปล่ียน (Conversion) 

ผูวิจัยไดนํามอเตอรขนาด 3 โวลต ประกอบกับตัวอาดุยโน (Arduino) ซ่ึงตัวมอเตอร มีกําลังหมุนไม
เพียงพอตอการปลดล็อคกลอนประตู ทางคณะผูจัดทําจึงไดเปลี่ยนมาเปนมอเตอรขนาด 12 โวลตในการทดลอง
ตอมา ผลลัพธท่ีไดคือ กําลังไฟจากอาดุยโน (Arduino) เพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหมอเตอรขนาด 12 โวลต
ทํางานได ตองมีการตอแหลงจายไฟเพ่ิมซ่ึงมีความยุงยากตอการทํางาน และนํามาใชจริง สรุปการทดลองครั้งลาสุด 
คณะผูจัดทําไดนําเซอรโวมอเตอร (Servo motor) มาใชในการพัฒนาโครงงาน เซอรโวมอเตอร (Servo motor) ท่ี
นํามาใชนั้น สามารถกําหนดระยะการหมุน และมีกําลังพอท่ีจะกระทําใหลูกบิดประตูปลดล็อคได และอีกท้ังเซอรโว
มอเตอร (Servo motor) มีการลองรับท่ีแนนอนจากตัวโปรแกรมอาดุยโน (Arduino) ปรับเปลี่ยนแหลงจาย
พลังงานจากถานขนาด AA 1.5 V จํานวน 4 กอน เปลี่ยนเปนแบตเตอรี่สํารอง (Power Bank) โมเดลตนแบบไม
สมารถดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวได เปลี่ยนโมเดลตนแบบเปนกลองอะคลิลิคเนื่องจากการผลิตโมเดลตนแบบใช
งบประมาณสูงเกินไปทางผูจัดทําและคณะไดตกลงเปลี่ยนโมเดลตนแบบท่ีจัดทําไวเปนในรูปแบบของกลองอะคลิ
ลิค ใชรีเลย Relay 1 channel DC 5 V มาเปนตัวตัดไฟใหกับเซอรโวมอเตอร (Servo motor) ไมใหทํางาน
ตลอดเวลา 

7. การบํารุงรักษา (Maintenance) 
การแกไขปญหาตางๆ ท้ังตัวอุปกรณท้ัง ฮารดแวร (Hardware) และซอฟทแวร (Software) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
ฮารดแวร (Hardware)   
- ตรวจเช็คสภาพความพรอมใชงานหลังใชทุกครั้ง 
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- ควรหลีกเลี่ยงการเขาถึงของน้ํา 
ซอฟทแวร (Software) 
- ตรวจสอบหาขอผิดพลาด (Bug) และแกไข 
- อัพเดตเวอรชั่นของตัวโปรแกรมอยูเสมอ     

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
การพัฒนาเปนการพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส โดยใชเสียงพรอมระบบรายงานผูใช ผานระบบ

อินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 
1. ผลการศึกษา และรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยท่ีผูวิจัยศึกษาทําใหไดความรูทฤษฎีเทคโนโลยีท่ีมีความเก่ียวของกับกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส 
โดยใชเสียงพรอมระบบรายงานผูใช ผานระบบอินเทอรเน็ต ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: งานวิจัยท่ีศึกษาและนํามาประยุกตใช 
ชื่องานวจิัย สิ่งที่นาํมาประยุกตใช 

VoIP Sound – Alerting for Intrusion – Warning 
System Using VoIP Technology 

ระบบสง สงอีเมล แจงใหผูใชงานทราบผานระบบ 

Thai Voice Command and Control for Pocket PC สงขอความเตือนกันขโมยรถยนตผาน
โทรศัพทมือถือ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร 

สุบัน โสวาที และคณะ (2553) ไดทําการวิจัยระบบสงเสียงเตือนสําหรับแจงการบุกรุกดวยเทคโนโลยี 
VoIP การรักษาความปลอดภัยโดยใชกลองวงจรปดสามารถตอบสนองตอความตองการเหลานั้นไดดีในระดับหนึ่ง 
โดยระบบแจงเตือนเปนสัญญาณเสียงฉุกเฉินในทันทีเกิดเหตุ โดยงานวิจัยนี้เสนอแนวคิดท่ีนําเทคโนโลยี VoIP และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) มาประยุกตเขากับระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจรปดแบบไอพี มี
ระบบท่ีสามารถตรวจจับการบุกรุกของผูไมหวังดี ระบบสงเสียงพูดท่ีไดบันทึกไวในท่ีเกิดเหตุ สงอีเมล และโทรศัพท 
แจงใหผูใชงานทราบผานระบบ VoIP ซ่ึงมีความใกลเคียงกับงานวิจัยท่ีผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาข้ึน [8] 

พงษเทพ ประสิทธิโสภา และคณะ (2549) พัฒนาการสงขาวสารแบบขอความสั้น หรือ SMS เปนการ
ใชความสามารถของอุปกรณสื่อสารชนิดหนึ่งทําหนาท่ีรับขอมูลจากอุปกรณสื่อสารชนิดอ่ืนๆ ไวพรอมกับทําการ
ตรวจสอบจุดหมายปลายทางท่ีตองการสงขอมูลนั้น แลวทําการสงขอมูลนั้นไปยังอุปกรณสื่อสารปลายทาง และมี
การใชงานไมโครคอนโทรลเลอร จึงตองอาศัยการเขียนโปรแกรมเพ่ือนําไปใชในการควบคุมอุปกรณตางๆ โดยสราง
เครื่องสงขอความเตือนกันขโมยรถยนตผานโทรศัพท มือถือ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล MCS-51 เปน
อุปกรณ หลักในการควบคุมการทํางาน เครื่องสง SMS ไปยังโทรศัพทมือถือเม่ือตรวจพบการเปดประตูรถยนต  ผล
การทดสอบเครื่องสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว ซ่ึงมีความใกลเคียงกับงานวิจัยท่ีผูวิจัยไดศึกษาและ
พัฒนาข้ึน [9] 

2. ผลการพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส 
ผูวิจัยไดประกอบฮารดแวร (Hardware) และเขียนซอฟทแวร (Software) โดยเลือกใชอาดุยโน 

(Arduino) รุน Uno R3 มาใชรวมกับ Arduino Ethernet Shield เชื่อมตอกับโปรแกรมอาดุยโนไอดีอี (Arduino 
IDE) ในการเขียนระบบการปฏิบัติการเพ่ือนําตัวซอฟทแวร (Software) โดยการอัพโหลดซอฟทแวร (Software) 
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เขาสูตัวไมโครคอนโทรเลอร (Microcontroller) เพ่ือใหตัวไมโครคอนโทรเลอร (Microcontroller) รับคําสั่งจากชุด
ปฏิบัติการท่ีไดจัดทําข้ึนมาจากการเขียนโปรแกรม (Program) ดังรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8: ประกอบฮารดแวร อาดุยโน (Arduino) 

หลังจากทดสอบโปรแกรมวามีความสมบูรณแลว ผูวิจัยไดประกอบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส
ตนแบบ และทดสอบการทํางานกับกลอนประตูจริง ซ่ึงไดผลลัพธในเกณฑดีมาก ดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9: ชิ้นงานกลอนประตูอิเล็กทรอนิกสตนแบบ 

หลังจากการทดลองดวยผลงานตนแบบแลว ผูวิจัยไดประกอบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกสใน
รูปแบบท่ีสมบูรณ และไดทําการทดลองการใชงานกลอนประตูอิเล็กทรอนิกสในสภาพแวดลอมการใชงานจริง ผลการ
ทดลอง กลอนประตูอิเล็กทรอนิกส มีระยะเวลาการทํางานอยูท่ี 27 ชั่วโมง 12 นาที โดยท่ีผลกระทบจากสภาพแวดลอมรอบ
บริเวณพ้ืนท่ีการทดลองใชงานจริงไมสงผลกระทบตอการทํางานของ กลอนประตูอิเล็กทรอนิกส ดังรูปท่ี 10 
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รูปท่ี 10: การทดลองการใชงานกลอนประตูอิเล็กทรอนิกสในสภาพแวดลอมการใชงานจริง 

ผลทดสอบการใชงานไดตั้งการเคาะ (Thresholds) ไวท่ี 20 โดยกําหนดจังหวะการเคาะใน
รูปแบบ มาตรฐาน 4 ครั้งในจังหวะเดียวกันโดยผลท่ีออกมานั้นการเคาะในรูปแบบท่ีมีคา มากกวา 20 ท้ัง 4 
จังหวะ ผลท่ีไดคือ ระบบจะรับคาและทํางานแตหากมีจังหวะใดจังหวะหนึ่งท่ีต่ํากวาคา 20 ระบบไมสามารถรับคา
ได และไมสามารถทํางานได  

ผลการทดสอบท่ีสองไดตั้งการเคาะ (Thresholds) ไวท่ี 10 โดยกําหนดจังหวะการเคาะใน
รูปแบบ มาตรฐาน 4 ครั้งในจังหวะเดียวกันคา thresholds ท่ี 10 นั้นถือเปนการเคาะท่ีรับคาได เบามาก ซ่ึงการ
ทดลองนี้จึงทดสอบใหเคาะเบาท่ีสุด รวมถึงการเคาะหนักมากในระดับหนึ่ง โดยผลท่ีออกมานั้น ไมแตกตางจากการ
ตั้งไวในระดับ 20 คือ เปนระดับมาตรฐานของการเคาะท่ัวไป แตหากตั้งคาการเคาะใหมีการรับท่ีดี สามารถตั้งไวท่ี
คา 10 

ผลการทดสอบท่ีสามไดตั้งการเคาะ (Thresholds) ไวท่ี 15 โดยกําหนดจังหวะการเคาะใน
รูปแบบ มาตรฐาน 5 ครั้งในจังหวะเดียวกันการทดสอบนี้แตกตางจาก 2 การทดสอบแรก คือมีการเพ่ิมการเคาะใน
จังหวะท่ีมากข้ึน และคา thresholds ท่ีตั้งไวในระดับกลางผลการทดสอบนั้นจะเห็นไดวา ในการเคาะท่ีมีคา 
มากกวา 15 ทุกอัน ใน 1 ชุดของการเคาะนั้น ระบบนั้นสามารถท่ีจะทํางานไดแตหากวา มีอันใด อันหนึ่งใน 1 ชุด
การเคาะท่ีมี ผลการเคาะท่ีระดับต่ํากวา 15 ระบบจะไมสามารถทํางานได  

ผลการทดสอบท่ีสี่ไดตั้งการเคาะ (Thresholds) ไวท่ี 27 โดยกําหนดจังหวะการเคาะในรูปแบบ 
มาตรฐาน 5 ครั้งในจังหวะเดียวกันการตั้งคา thresholds ในระดับ 27 ซ่ึงมีระดับท่ีสูงพอประมาณ ซ่ึงถือไดวาเปน
การเคาะท่ียาก หากตองการท่ีจะใหระบบทํางานจะเห็นไดวาจากการทดสอบนั้น ถึงแมจะพยายามเคาะใหดัง แต
ไมสามารถเคาะใหคาเกิน 27 ไดท้ังชุดของการเคาะ ผูวิจัยจึงไดขอสรุปวาคาการเคาะ (Thresholds) ท่ี 20 เปน
คาท่ีเหมาะกับการเคาะระดับกลางท่ีสุด ดังรูปท่ี 11 
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รูปท่ี 11: ผลการทดสอบตั้งการเคาะ (Thresholds) ท่ี 20 และ 27 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบระบบสงเมล 20 ครั้ง เคาะถูกและเคาะผิด เปอรเซ็นตความผิดพลาด ของระบบมี
คาเปนศูนย ระบบไมมีการผิดพลาด ถือวาระบบสามารถทํางานไดในเกณฑดีมาก ดังรูปท่ี 12 

 
รูปท่ี 12: ผลการสงเมลในรูปแบบของ ท้ัง Success to UNLOCK และ Failed to UNLOCK 20 ครั้ง 

ผลการทดสอบระบบสงเมลแจงการเคาะ Success to UNLOCK และ Failed to UNLOCK 
พบวาระบบสงเมลไปยังผูใชไดอยางรวดเร็ว และไมพบความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากระบบ โดยมีผลดังรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 13: หนาตางแสดง Report ใน Inbox ของ Gmail ในโทรศัพทมือถือ 

3. อภิปรายผล 
การพัฒนาระบบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกสเพ่ือควบคุมการเปด-ปดประตูดวยเสียงเคาะท่ีบันทึก

รหัสผานผูใชเปนจังหวะการเคาะ และมีระบบรายงานผูใชผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ดวยการสงอีเมล 
(Email) สามารถพัฒนาไดโดยใช ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ซอฟตแวร (Software) และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ดวยเหตุผลและรูปแบบในการพัฒนาท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเลือก ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล 
AVR ชื่อวา อาดุยโน (Arduino) เปนตัวประมวลผลทํางานรวมกับซอฟตแวร (Software) อาดุยโน ไอดีอี 
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(Arduino IDE) ในการพัฒนาชุดคําสั่งในการประมวลผลเนื่องจาก อาดุยโน (Arduino) มีการใชงานอยาง
แพรหลายในปจจุบันซ่ึงทําใหสามารถศึกษาหาขอมูลไดสะดวก และเปน Opensource สามารถใชงานไดโดยไมมี
คาใชจายสามารถจัดหาอุปกรณตาง ๆ ไดสะดวก  และใชอีเมลเซิรฟเวอร (Email Server) ท่ีเปดใหสามารถใชงาน
ไดโดยไมเสียคาใชจายในสวนของคาเชาพ้ืนท่ี อีเมลเซิรฟเวอร (Email Server) เพ่ือสง อีเมล (Email) รายงานผูใช 
ซ่ึงทําใหประหยัดคาใชจายในการพัฒนาระบบท้ังหมดในงานวิจัย และสงผลใหระบบท้ังหมดสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมจริง อยูในเกณฑดีมาก 

สรุป  
การพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกสโดยใชเสียงและระบบรายงานผูใชผานอินเทอรเน็ต เปนการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือรองรับการใชชีวิตของคนในยุคดิจิทัล ซ่ึงปฏิเสธไมไดวาคนในยุคดิจิทัล สามารถเลือกท่ีจะใช
เทคโนโลยีตางๆ ท่ีตนเองสนใจเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบาย ซ่ึงกลอนประตูอิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ
ทําใหผูใชปลดล็อคประตูโดยใชเสียงจากการเคาะ พรอมท้ังมีการสงขอความผานระบบอินเทอรเน็ตไปยังอีเมลของ
ผูใช ท้ังนี้การพัฒนากลอนประตูดังกลาวขางตนใชอุปกรณในราคาท่ีไมแพงมาก และสามารถตอยอดเชิงพาณิชยได
จริง แตก็ยังพบปญหาบางประการคือ ผูใชจําเปนตองชาตพลังงานไฟฟาใหกับแบทเตอรรี่ซ่ึงอาจจะสงผลใหเกิด
ความยุงยากไดในอนาคต แตก็เปนปญหาเบื้องตนท่ีกลอนประตูอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทตองเจอ และเม่ือ
พิจารณาถึงความแข็งแรงของอลูมิเนียมท่ีใชยึดกับเซอรโวมอเตอร เพ่ือใชในการบิดประตูแลวจากการทดสอบ
พบวามีความแข็งแรงสามารถรับแรงหมุนไดดีเนื่องจากผูพัฒนาเลือกใชเซอรโวมอเตอร ท่ีใชเฟองเปนทองเหลืองซ่ึง
มีความทนทานกวาเฟองพาสติกท่ีมีราคาถูก แตสิ่งท่ีผูวิจัยพบคือ กลอนประตูอิเล็กทรอนิกสโดยใชเสียงและระบบ
รายงานผูใชผานอินเทอรเน็ต ท่ีพัฒนาข้ึนยังไมแพรหลายในทองตลาดมากนักซ่ึงความเปนไปไดท่ีกลอนประตู
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะสามารถตอยอดเชิงพาณิชยไดอยูในเกณฑสูงมากเพราะสามารถตอบสนองตอผูใชงานได
เปนอยางดี  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพยากรณความตองการของวัตถุดิบประเภทฟลมท่ีใชสําหรับทําบรรจุภัณฑ
อาหารทานเลนของโรงงานแหงหนึ่ง เนื่องจากปญหาในการจัดการสินคาคงคลังของโรงงานแหงนี้ คือการให
ความสําคัญของวัตถุดิบเทากันทุกรายการ และมีการกําหนดเวลานําและระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัยท่ีไมรองรับ
กับการผลิตแบบตามสั่ง (Make to order) ทําใหบริษัทมีการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลังท่ีมากหรือนอยเกินความ
ตองการ และมีวัตถุดิบท่ีเสื่อมสภาพเนื่องจากเก็บไวนาน สงผลใหบริษัทมีตนทุนการจัดการสินคาคงคลังท่ีสูง 
เริ่มตนผูวิจัยจึงไดจัดระดับความสําคัญโดยจําแนกกลุมของฟลมบรรจุภัณฑท้ังหมด 48 รายการ ดวยวิธี ABC 
Analysis แลวนําฟลมบรรจุภัณฑกลุม A ซ่ึงมีมูลคาเปน 69 เปอรเซ็นตของมูลคารายการวัตถุดิบคงคลังท้ังหมดมา
เลือกรูปแบบการพยากรณอนุกรมเวลา คือแบบ Decomposition ซ่ึงมีคาความผิดพลาด 9.4 เปอรเซ็นต การ
พยากรณความตองการทําโดยใชโปรแกรม Minitab แลวนําไปหาปริมาณระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัยท่ี
เหมาะสม ผลท่ีไดคือระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัยใหมทําใหบริษัทลดการจัดเก็บสินคาคงคลังของฟลมบรรจุ
ภัณฑกลุม A ลงไดถึง 5,337,380 บาท ในระยะเวลา 12 เดือน 
 คําสําคัญ: การพยากรณสินคาคงคลัง การควบคุมสินคาคงคลัง สต็อกเพ่ือความปลอดภัย 
 
ABSTRACT 

This research aimed to forecast the demand of raw material, packaging film, in a snack 
food factory. The inventory management problems in this factory are: the factory does not 
specify raw materials important, lead time and safety stock level of raw materials does not 
support the make to order production process. These problems cause the factory has high level 
or low level of some raw materials inventory and raw materials deteriorate due to prolonged 
storage then the factory has high inventory management cost. First, the researcher using ABC 
Classification System to classified 48 items of packaging film into groups according to their 
importance and then forecasting packaging film group A (69 % of total inventory value) by time 
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series forecasting methods, Decomposition forecasting model. The forecasting demand of 
packaging film group A run by MINITAB program and use these data to determine safety stock 
level. The result showed that new safety stock level reduces the working capital of packaging 
film group A 5,337,380 Baht in 12 months. 
 Keywords: Inventory forecasting, Inventory control, Safety stock 
 
บทนํา 

การบริหารพัสดุคงคลังนับไดวาเปนงานท่ีผูบริหารในยุคปจจุบันในเกือบจะทุกประเภทธุรกิจ ไมวาจะเปน
ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการผลิตสินคา หรือการใหบริการใหความสําคัญอยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากพัสดุคงคลังเปนปจจัย
ท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนและกําไรของธุรกิจ การท่ีจะทําใหอุตสาหกรรมนั้นมีศักยภาพในการแขงขันทาง
ธุรกิจท่ีเปดกวางมากข้ึนในปจจุบัน ควรมีการจัดการสินคาคงคลังท่ีดี มีความเหมาะสมกับอัตราการผลิต อีกท้ังมี
การวางแผนคงคลังสินคาท่ีดีจะชวยลดคาใชจายตางๆ ลดวัตถุดิบคางสต็อกและเสื่อมสภา ในอุตสาหกรรมการผลิต
เงินลงทุนดานวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยอาจสูงถึง 30-40 เปอรเซ็นตของเงินลงทุนหมุนเวียน ซ่ึงเปนเงินลงทุนท่ี
คอนขางมากและยังกอใหเกิดคาใชจายในการเก็บรักษาพัสดุคงคลังเหลานี้ตามมาอีกดวย ซ่ึงคาใชจายดังกลาวอาจ
สูงถึง 25-35 เปอรเซ็นตของเงินลงทุนในพัสดุคงคลัง ดังนั้นผูบริหารระดับสูงขององคกรจะตองคอยควบคุมดูแลมิ
ใหตนทุนท่ีลงทุนในพัสดุคงคลังสูงเกินไป (การบริหารพัสดุคงคลัง รศ. พิภพ ลลิตาภรณ) ดังนั้นในทุกๆสถาน
ประกอบการควรใหความสําคัญในการจัดการสินคาคงคลัง โรงงานกรณีศึกษาเปนโรงงานผูผลิตอาหารทานเลน ซ่ึง
มีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคาคงคลังมากกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณเนื้อท่ีของโรงงานท้ังหมด แตในบางครั้งพ้ืนท่ีจัดเก็บ
สินคาคงคลังก็ยังไมเพียงพอตอการเก็บวัตถุดิบท่ีสั่งเขามาใหม จากการศึกษาขอมูลและสํารวจคลังสินคา พบวา 
มูลคาการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลังของบริษัท ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 คิดเปนจํานวนเงินสูงถึง 43,621,801 บาท
สามารถแยกประเภทวัตถุดิบคงคลัง ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยวัตถุดิบคงคลังท่ีมีมูลคามากท่ีสุด คือวัตถุดิบ
ประเภทฟลมบรรจุภัณฑ มีมากถึง 74.72เปอรเซ็นตของวัตถุดิบท้ังหมด ซ่ึงวัตถุดิบฟลมบรรจุภัณฑท่ีเก็บรอใชงาน
จนเสื่อมสภาพมีมูลคาถึง 6,877,000 บาท หรือคิดเปน 21.1% ของมูลคาฟลมบรรจุภัณฑท่ีจัดเก็บอยูท้ังหมด 

เนื่องจากในปจจุบันโรงงานนี้ ยังไมมีการนําขอมูลปริมาณการสั่งซ้ือยอนหลังมาใชในการวิเคราะหจํานวน
และชวงเวลาในการสั่งซ้ือวัตถุดิบท่ีเหมาะสม หรือใชหลักการพยากรณยอดขายท่ีถูกตองมาประมาณ ยอดขายใน
อนาคตเพ่ือกําหนดระดับคงคลังท่ีเหมาะสมแตใชวิธีการสั่งวัตถุดิบเม่ือมีคําสั่งซ้ือมาจากลูกคาผูวิจัยจึงทําการศึกษา
ในเรื่องการพยากรณความตองการในแตละชวงเวลาของวัตถุดิบฟลมบรรจุภัณฑ ซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีมีมูลคาคงคลังสูง
ท่ีสุด เพ่ือนําไปสูการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยนําทฤษฎีตางๆ มาชวยในการวิเคราะหขอมูล ทําให
สามารถลดปริมาณการจัดเก็บพัสดุคงคลัง ใหเหมาะสมกับการใชงานในกระบวนการผลิตและปองกันปญหาในขาด
แคลนวัตถุดิบได 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

พยากรณความตองการใชของวัตถุดิบประเภทฟลมบรรจุภัณฑ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ลดตนทุนจมจากการเก็บวัตถุดิบฟลมบรรจุภัณฑ มากเกินปริมาณความตองการใช 
2. ลดคาใชจายในการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง 

 3. เพ่ิมพ้ืนท่ีใชงานในคลังสินคา เนื่องจากมีพัสดุคงคลังนอยลง 
 

ตารางท่ี 1: มูลคาวัตถุดิบคงคลังณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 
 

ลําดับท่ี ประเภทวัตถุดิบ มูลคา(บาท) เปอรเซ็นต 
1 วัตถุดิบประเภทฟลมบรรจุภัณฑ 32,595,600 74.72 
2 วัตถุดิบประเภทกระปอง 4,213,363 9.66 
3 วัตถุดิบประเภทกลอง 2,626,200 6.02 
4 วัตถุดิบประเภทผง 2,416,000 5.54 
5 วัตถุดิบประเภทถุง 1,270,638 2.91 
6 วัตถุดิบอ่ืนๆ 500,000 1.15 

รวม 43,621,801 100 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 วิธีการพยากรณแบบแยกองคประกอบ (Decomposition Method) อนุกรมเวลา Yt จะมีการเคลื่อนไหวตาม
กาลเวลาในรูปแบบตางๆ เชน มีแนวโนมและมีฤดูกาลฉะนั้นหนทางหนึ่งในการวิเคราะหอนุกรมเวลาเพ่ือหาตัว
แบบพยากรณคือวิเคราะหหาองคประกอบในขอมูลอนุกรมเวลาท่ีศึกษามาสรางเปนตัวแบบพยากรณองคประกอบ
ของอนุกรมเวลาจําแนกไดเปน 3 องคประกอบหลักคือ องคประกอบแนวโนม-วัฏจักร (Trend-cycle Component) 

องคประกอบฤดูกาล (Seasonal Component) และองคประกอบไมปกติหรืองคประกอบสวนเหลือ (Irregular or 

Remainder Component) และดังนั้นโดยวิธีแยกองคประกอบซ่ึงจําแนกไดเปนสองตัวแบบคือ 

 1. ตัวแบบเชิงบวก (Additive Model) จะมีรูปแบบสมการดังนี้        Yt = Tt + St + εt 

 2. ตัวแบบเชิงคูณ (Multiplicative Model) จะมีรูปสมการดังนี้        Yt = Tt x St x ε 

โดยท่ี Yt คือคาของอนุกรมเวลาณคาบเวลา t 

 εt คือคาคลาดเคลื่อนสุม 

 Tt คือองคประกอบแนวโนม-วัฏจักรณคาบเวลา t ซ่ึงโดยท่ัวไปจะอยูในรูปแบบพหุนามอันดับต่ํา (Low-
Order Polynomial) (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน, 2556) 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนี้ ไดแก ศิริพร (2548) ซ่ึงนําเสนอการวิธีการจัดการสินคาคงคลังท่ีเปน
ระบบโดยเลือกปรับปรุงในกลุมคอยลขนาดกลาง เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงคอยลกลุมอ่ืนๆ ซ่ึงในข้ันตอน
แรกใชเทคนิคการแยกกลุมตามความสําคัญ แลวเสนอแนวทางในการจัดการวัสดุคงคลังในวัสดุกลุม A เพ่ือนํามาทํา
การพยากรณความตองการวัตถุดิบในชวงเวลาถัดไปดวยวิธีการพยากรณในโปรแกรม MINITAB โดยข้ันตอนแรกใน
การวิเคราะหหาตัวแบบในการพยากรณ จะทดลองเปรียบเทียบคาความผิดพลาดระหวางตัวแบบการพยากรณ
แบบคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Moving Average), วิธีการพยากรณแบบปรับเรียบเอ็กโพเนนเชียล (Exponential 
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Smoothing), วิธีการพยากรณแบบปรับเรียบเอ็กโพเนนเชียลซํ้าสองครั้ง (Double Exponential Smoothing) 
และวิธีการพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอร (Winter’s Linear and Seasonal Exponential) จากรูปแบบการ
พยากรณท้ัง 4 วิธีสามารถนํารูปแบบสมการการพยากรณของแตละแบบมาคํานวณหาคาแนวโนมความตองการ
คอยลในแตละเดือน และเปรียบเทียบคาความผิดพลาดซ่ึงโปรแกรม MINITAB จะคํานวณออกมา 3 คาคือ MAPE, 
MAD และ MSD พบวาการพยากรณแบบฤดูกาลของวินเทอร มีความผิดพลาดนอยท่ีสุดคือ 9% จึงนํามาหา
ปริมาณของการสั่งซ้ือท่ีประหยัด, ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือในคลังท่ีจุดสั่งซ้ือและปริมาณสินคาคงคลังท่ีปลอดภัยทํา
ใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยลดการรอคอยวัตถุดิบลดความสูญเสียโอกาสทางการขาย และลดอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินลงทุนท่ีใชในการสั่งซ้ือวัตถุดิบได   

นอกจากนี้ยังมี อนุรักษ (2551) ไดศึกษาขอมูลในโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนตประเภทชิ้นสวนภายใน
รถยนต ซ่ึงในปจจุบันโรงงานไดกําหนดปริมาณการสํารองอะไหลโดยใชประสบการณและการคาดเดาในการ
กําหนดระดับอะไหล ทําใหมีคาใชจายในการสั่งซ้ือและการจัดเก็บอะไหลสูงและยังเสียคาใชจายในกรณีท่ีเกิดการ
ขาดแคลนอะไหลสูงตามไปดวย จึงศึกษาเพ่ือท่ีจะกําหนดปริมาณการสํารองอะไหลของเครื่องจักรท่ีเหมาะสม โดย
ใชหลักทฤษฎี ABC Classification System ในการวิเคราะหหาระดับความสําคัญของสินคาแตละชนิดจากนั้นใช
การพยากรณความตองการสินคาโดยใชขอมูลยอดขายยอนหลัง 3 ป ในการพยากรณซ่ึงจะเลือกใชวิธีพยากรณท่ี
ใหผลแมนยําท่ีสุดจากวิธีพยากรณแบบ Exponential Smoothing จากนั้นใชทฤษฎี Economic Order 
Quantity แบบ Basic Modelในการคํานวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมและใชทฤษฎีจุดสั่งซ้ือใหม Reorder 
Point ในการกําหนดปริมาณการสํารองอะไหล ทําใหสามารถลดคาใชจายในการจัดเก็บและทําใหสามารถมีอะไหล
เพียงพอกับความตองการใชสินคาคงคลัง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและเก็บขอมูลวัตถุดิบคงคลังแตละประเภท 
2. นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหมูลคาวัตถุดิบคงคลัง เพ่ือเลือกวัตถุดิบท่ีมีมูลคาคงคลังมากท่ีสุด

 3. จําแนกวัตถุดิบคงคลังโดยการวิเคราะหแบบ ABC (ABC Classification System)  
4. วิเคราะหสถานะปจจุบันของวัตถุดิบคงคลังในกลุม A ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีมูลคาสูงสุดเพ่ือเปนขอมูลท่ีใชใน

การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบคงคลัง  
5. คัดเลือกรูปแบบการพยากรณท่ีเหมาะสมสําหรับขอมูลวัตถุดิบประเภทฟลมบรรจุภัณฑ 
6. เปรียบเทียบปริมาณความตองการท่ีใชพยากรณแบบใหมกับปริมาณความตองการใชจริง  

 
ผลการวิจัย 
 1. การแบงประเภทโดยใช ABC Classification System 
  เนื่องจากวัตถุดิบคงคลังประเภทฟลมบรรจุภัณฑมีจํานวน 48 ชนิด จึงใชวิธ ีABC Classification System ใน
การแบงซ่ึงระดับความสําคัญของฟลมบรรจุภัณฑเปน 3 กลุม โดยใชขอมูลยอนหลังเปนระยะเวลา 3 ป (กรกฏาคม
2554 – มิถุนายน2557) ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 1 
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ตารางท่ี 2: ผลการจัดแบงระดับความสําคัญของฟลมบรรจุภัณฑ ตามวิธี ABC Classification System 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี1: การใชและมูลคาวัตถุดิบคงคลัง (กรกฎาคม ป 2554 – มิถุนายน ป 2557) 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวาวัตถุดิบคงคลังกลุม A มีวัตถุดิบคงคลังอยูท่ีประมาณ 15 เปอรเซ็นตของรายการ
วัตถุดิบคงคลังท้ังหมดแตมีมูลคาสูงสุดอยูท่ีประมาณ 69 เปอรเซ็นตของมูลคาวัตถุดิบคงคลังท้ังหมด สวนวัตถุดิบคง
คลังกลุม B มีวัตถุดิบคงคลังอยูประมาณ 40 เปอรเซ็นตของรายการวัตถุดิบคงคลังท้ังหมดแตมีมูลคาประมาณ 26 

เปอรเซ็นตของมูลคาวัตถุดิบคงคลังท้ังหมดและวัตถุดิบคงคลัง กลุม C จะมีวัตถุดิบคงคลังอยูประมาณ 45 

เปอรเซ็นตของรายการวัตถุดิบคงคลังท้ังหมดแตมีมูลคาโดยประมาณเพียง 5 เปอรเซ็นตของมูลคาวัตถุดิบคงคลัง
ท้ังหมดจึงเลือกพยากรณวัตถุดิบคงคลังกลุม A เพราะมีมูลคาสูงสุด 

 2. การเลือกรูปแบบการพยากรณ 
 วิธีการพยากรณเบื้องตนของขอมูลอนุกรมเวลามี 5 วิธี ผูวิจัยจึงพิจารณาขอมูลการใชฟลมบรรจุภัณฑ วา

เหมาะสมกับการพยากรณแบบใด ซ่ึงการพิจารณาแสดงในตารางท่ี 3 พบวาวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสมกับขอมูล
ของกรณีศึกษา ท่ีมีลักษณะขอมูลเปนแนวโนมและฤดูกาล มี 2 วิธี คือการพยากรณแบบWinter’s Method และ
การพยากรณแบบ Decomposition ท้ังนี้ผูวิจัยจะทําการคัดเลือกรูปแบบการพยากรณวารูปแบบใดมีความ
เหมาะสมกับขอมูลกรณีศึกษาท่ีสุด โดยใชการประเมินความแมนยําของการพยากรณ คือดัชนีการประเมิน Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) ผลของคาการพยากรณดังแสดงในตารางท่ี 4 

 
 

กลุม จํานวนวัตถุดิบ 
คงคลัง(ชนิด) 

จํานวนวัตถุดิบ 
คงคลัง(%) 

มูลคาวัตถุดิบคงคลัง 
(%) 

มูลคาวัตถุดิบคงคลัง 
(บาท) 

A 7 14.58 68.89 118,854,530 
B 19 39.58 26.46 45,674,892 
C 22 45.84 4.65 8,006,775 

รวม 48 100.00 100.00 172,536,197 
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 3. การพยากรณและวิเคราะหผล 
กําหนดระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัย (Safety stock) ทําโดยใชปริมาณการใชวัตถุดิบยอนหลังมา

วิเคราะหดวยปจจัยตางๆ รวมไปถึงคาความตองการใชท่ีไดจากโปรแกรม MINITAB แลวนําระดับสต็อกเพ่ือความ
ปลอดภัยท่ีไดมาปรับดวยการวิเคราะหดวยคาฤดูกาล เพ่ือนํามาหาปริมาณความตองการวัตถุดิบ ซ่ึงวิธีการหาระดับ
สต็อกเพ่ือความปลอดภัย และปริมาณความตองการวัตถุดิบ แสดงในรูปท่ี 2 

ตัวอยางระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัยของฟลมบรรจุภัณฑ ชนิด I1 แสดงในตารางท่ี 5 ซ่ึงปจจัยท่ี
นํามาใชในการพิจารณาไดแก จํานวนครั้งในการเบิก-ใชวัตถุดิบ ปริมาณในการเบิก-ใชในแตละครั้ง เวลานําในการ
วัตถุดิบเขามาคงคลัง รวมไปถึงฤดูกาลของวัตถุดิบ และเม่ือนําไปคํานวณกับวัตถุดิบฟลมบรรจุภัณฑทุกชนิดในกลุม 
A ไดผลตามตารางท่ี 6 

 
รูปท่ี 2: แผนผังการวิเคราะหปริมาณความตองการวัตถุดิบ 
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ตารางท่ี 3: วิธีการพยากรณเบื้องตนของขอมูลอนุกรมเวลา 
วิธี รูปแบบการพยากรณ ความเหมาะสมกับลักษณะขอมูล 

Trend Seasonal 

1 Moving Average ไมมี ไมมี 

2 Single Exp Smoothing ไมมี ไมมี 

3 Double Exp Smoothing มี ไมมี 

4 Winter’s Method มี มี 

5 Decomposition มี ไมมี, มี 

กรณีศึกษา การพยากรณฟลมบรรจุภัณฑ มี มี 

 
ตารางท่ี 4: คาความผิดพลาดของแบบพยากรณ 

Model (MAPE) 

Winter’s Method 10.4 % 

Decomposition 9.4 % 

 
ตารางท่ี 5: ระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัยของวัตถุดิบฟลมบรรจุภัณฑ ชนิด I1 
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ตารางท่ี 6: ระดับสต็อกปลอดภัยของฟลมบรรจุภัณฑ ท่ีไดจากการกําหนดระดับตามฤดูกาล 
เดือน/ป ชนิดของวัตถุดิบฟลม 

H2 H3 I1 I4 H4 I5 G2 
7/2557 90 183 30 21 29 12 32 
8/2557 92 144 29 24 33 18 29 
9/2557 64 160 35 25 50 17 45 

10/2557 107 207 29 23 35 24 42 
11/2557 123 200 35 51 50 47 36 
12/2557 148 120 36 59 34 22 34 
1/2558 117 215 37 98 56 44 38 
2/2558 105 150 36 22 38 44 29 
3/2558 74 190 25 36 36 27 25 
4/2558 124 124 42 35 24 29 38 
5/2558 107 244 44 17 47 32 54 
6/2558 98 221 42 40 35 18 31 

 
ตารางท่ี 7: ปริมาณความตองการวัตถุดิบฟลมบรรจุภัณฑกลุม Aท่ีระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัยแบบใหม 
 

เดือน/ป ชนิดของวัตถุดิบฟลม 
H2 H3 I1 I4 H4 I5 G2 

7/2557 306 313 101 94 69 40 45 
8/2557 407 340 97 114 93 51 58 
9/2557 313 248 108 108 99 49 57 

10/2557 295 347 97 105 67 88 57 
11/2557 407 400 138 168 99 76 61 
12/2557 521 249 155 180 98 80 60 
1/2558 412 452 124 202 140 116 69 
2/2558 365 360 95 82 82 88 48 
3/2558 409 317 123 151 79 81 48 
4/2558 344 209 93 122 32 62 38 
5/2558 423 467 130 74 111 96 87 
6/2558 424 320 118 153 55 45 39 

 
คาท่ีไดจากการกําหนดสต็อกเพ่ือความปลอดภัยตามฤดูกาล จะถูกนําไปรวมกับคาพยากรณท่ีไดจาก

โปรแกรม MINITAB เพ่ือหาปริมาณความตองการ ดังแสดงในตารางท่ี 7 ซ่ึงจากการเปรียบเทียบระดับการเก็บ
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สต็อกเพ่ือความปลอดภัยแบบเดิมและแบบใหมซ่ึงใชการพยากรณ จะเห็นไดวามีความแตกตางกันถึง 5,337,380 
บาท ซ่ึงหมายความวาระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัยแบบใหมจะทําใหโรงงานลดการจัดเก็บฟลมบรรจุภัณฑกลุม 
A ลงได 5,337,380 บาท ในระยะเวลา 12 เดือน 
 
ตารางท่ี 8: เปรียบเทียบมูลคาการจัดเก็บวัตถุดิบฟลมบรรจุภัณฑกลุม A ระหวางการใชสต็อกเพ่ือความปลอดภัย
แบบเกา (1) และแบบใหม (2) ในระยะเวลา 12 เดือน 

รายการ ช่ือวัตถุดิบ 
ฟลม 

สวนตาง(มวน) 
(1) – (2) 

ราคา 
(บาท/มวน) 

รวมมูลคา 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 H2 -49 4,600 - ขาดสต็อก 

2 H3 -958 2,700 - ขาดสต็อก 

3 I1 180 4,350 783,000  

4 I4 149 4,800 715,200  

5 H4 133 4,620 614,460  

6 I5 266 7,000 1,862,000  

7 G2 167 8,160 1,362,720  

รวม 1,902 - 5,337,380  

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. จากการใช ABC Classification System พบวาวัตถุดิบประเภทฟลมกลุม A มีวัสดุคงคลังอยูท่ี 15 
เปอรเซ็นต 7 รายการของรายการวัสดุคงคลังท้ังหมด แตมีมูลคาสูงสุดอยูประมาณ 69 เปอรเซ็นตของมูลคาวัสดุคง
คลังท้ังหมด วัสดุคงคลังกลุม B มีวัสดุคงคลังอยูประมาณ 40 เปอรเซ็นต 19 รายการของรายการวัสดุคงคลัง
ท้ังหมด แตมีมูลคาประมาณ 26 เปอรเซ็นตของมูลคาวัสดุคงคลังท้ังหมด และวัสดุคงคลัง กลุม C จะมีวัสดุคงคลัง
อยูประมาณ 45 เปอรเซ็นต 22 รายการของรายการวัสดุคงคลังท้ังหมด แตมีมูลคาโดยประมาณเพียง 5 เปอรเซ็นต
ของมูลคาวัสดุคงคลังท้ังหมด    

2. รูปแบบพยากรณแบบอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมกับขอมูลของโรงงานกรณีศึกษา มี 2 วิธี คือการพยากรณ
แบบ Winter’s Method และการพยากรณแบบ Decomposition ซ่ึงจากการประเมินความแมนยําของการ
พยากรณโดยใชดัชนี Mean Absolute Percentage Error (MAPE) สรุปไดวาการพยากรณแบบ 
Decomposition มีคาความผิดพลาด 9.4% ซ่ึงนอยท่ีสุด ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการพยากรณนี้เพ่ือนํามากําหนดระดับ
สต็อกเพ่ือความปลอดภัยตามฤดูกาลของวัตถุดิบคงคลัง 
 3. ระดับสต็อกเพ่ือความปลอดภัยแบบใหม ทําใหลดการจัดเก็บสินคาคงคลังของฟลมบรรจุภัณฑกลุม A 
ลงไดถึง 5,337,380 บาทในระยะเวลา 12 เดือน ซ่ึงสงผลดีตอโรงงานในดานการลดตนทุนจมในการเก็บวัตถุดิบ
มากเกินปริมาณความตองการใช และลดคาใชจายในการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง นอกจากนี้การจัดเก็บพัสดุคงคลัง
นอยลงยังทําใหโรงงานมีพ้ืนท่ีใชงานในคลังสินคาเพ่ิมข้ึนอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 

        ขอมูลความคิดเห็นของลูกคาท่ีผานการประมวลผลแลวนั้นถือเปนทรัพยากรทางสารสนเทศท่ีสําคัญมากตอ
ธุรกิจตางๆโดยสารสนเทศนี้จะชวยใหธุรกิจรูและเขาใจถึงความตองการ และปญหาของลูกคาไดในงานวิจัยนี้ผูวิจัย
ไดรวบรวมความคิดเห็นภาษาไทยท่ีเก่ียวกับธุรกิจดานโทรคมนาคมท่ีลูกคาไดแสดงความคิดเห็นบนอินเทอรเน็ตมา
ใชในในการวิเคราะหขอความโดยผูวิจัยมีความพยายามท่ีจะแบงประเภทความคิดเห็นโดยอัตโนมัติและวิเคราะห
ความรูสึกของขอความท่ีรวบรวมมาไดอยางไรก็ตามในการวิเคราะหความรูสึกของขอความภาษาไทยนั้นผูวิจัยพบ
ปญหาความยากตาง ๆเชนการตัดคําการถอดความหรือคํากํากวมเปนตน 
โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมจากนักการตลาด ในดานการทํางานของโปรแกรม ถือวาอยูใน
เกณฑดี แตยังมีความผิดพลาดของการวิเคราะหภาษาไทย ท่ีเห็นไดบางเปนจํานวนนอยของขอความคิดเห็น
ท้ังหมดท่ีผานการวิเคราะหแลว โดยผูวิจัยเชื่อวาในอนาคต การวิเคราะหขอความภาษาไทยจะมีความถูกตองมาก
ข้ึน และนําแนวคิดของงานวิจัยนี้ไปใชกับธุรกิจดานอ่ืนๆ เชน ธุรกิจอุตสาหกรรม ไดตอไป 
คําสําคัญ: การวิเคราะหขอความ การวิเคราะหความรูสึก การคนคืนขอความ 
 

Abstract 
        Customer opinion is foreseen to be one of the most important information resources for 
business. Due to this help commerce to better understand and known customer requirements 
or problems. In this research, thai comment texts in telecommunication domain that have 
posted via the internet have been collected and analyzed. We attempt to automatically 
classified and make sentiments of the text collection. However, to do the Thai text sentiment 
we found many difficulties, such as word segment, paraphrases, ambiguous words etc. 
System application is evaluated by marketeers. The result of system performances is returned 
as good level.However,there is still a minor mistake of Thai Language analysis system.The 
researcher believes that in the future. Analysis of Thai Language would be more accurate. The 
concept of this research can applied to other fields such as industry. 
  Keywords: text analysis, sentiment analysis, text retrieval 
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บทนํา 
  ในธุรกิจดานโทรคมนาคมนั้น ความเร็วในการสื่อสาร คือสิ่งสําคัญมากท่ีลูกคาใชประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกใชเครือขายการสื่อสาร แตนอกจากความเร็วแลว ยังมีปจจัยตางๆอีกมากท่ีสงผลตอการเลือกใชเครือขาย
การสื่อสาร เชน คุณภาพของสัญญาณ ราคา บริการหลังการขาย พ้ืนท่ีของสัญญาณ อัธยาศัยของพนักงาน หรือ
การจัดทําโปรโมชั่นทางการตลาด เปนตน การรักษาไวซ่ึงฐานลูกคาเกา และการหาลูกคาใหมนั้น เปนสิ่งท่ีจะทําให
ธุรกิจดําเนินไปได แตในปจจุบัน ลูกคาเกาเริ่มมีแนวโนมท่ีจะยายการใชงานเครือขายการสื่อสารกันมากข้ึน เพราะ
เจอปญหาบางอยาง เชน คุณภาพการสื่อสารท่ีไมดี ราคาท่ีสูงข้ึน โปรโมชั่นของเครือขายอ่ืนท่ีดีกวา หรือการบริการ
ท่ีใสใจลูกคานอยลง เปนตน ดังนั้นความรูสึกของลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญตอธุรกิจ นักการตลาด (Marketing 
Intelligence) ของเครือขายโทรคมนาคมตางๆ จึงตองมีการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจเพ่ือใหมีฐานลูกคาใหไดมาก
ข้ึน หรือเขาถึงฐานลูกคาท่ีมีปญหาในเวลานั้นๆ ใหไดอยางทันเวลา เพราะการเขาถึงปญหาลูกคาไดชา หรือไมตรง
จุดนั้น ยอมสงผลเสียตอธุรกิจในระยะยาวได 
        จากปญหาดังกลาว ขอความคิดเห็นภาษาไทยของลูกคาบนสังคมออนไลนจึงสําคัญเปนอยางมาก เชน การ
ติดตามและวิเคราะหผลตอบรับของการทําโปรโมชั่นทางการตลาดจากลูกคา หรือการเปรียบเทียบโปรโมชั่น
ทางการตลาดกับคูแขง เปนตน ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําความคิดเห็นของลูกคามาวิเคราะห เพ่ือหา
ความตองการท่ีแทจริงของลูกคา และนําขอมูลการวิเคราะหท่ีได สงตอใหภาคธุรกิจตอไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
        ในอดีตนั้นมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหคําศัพทภาษาไทยอยูจํานวนหนึ่ง แตขอบเขตของขอมูลนั้นมี
ความแตกตางกัน เชน ระบบวิเคราะหขอความความคิดเห็นสําหรับโรงแรม [5] ท่ีมีแหลงขอมูลมาจากธุรกิจโรงแรม 
กลาวคือ จะใชขอมูลความคิดเห็นของลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมตางๆ แตงานวิจัยนี้จะเลือกใชขอมูลความคิดเห็น
ของลูกคาในดานโทรคมนาคมสําหรับการดึงขอมูลจากอินเทอรเน็ตนั้นจะใชแนวคิดเดียวกับ งานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบวิเคราะหขอความจาก Twitter [1]ซ่ึงใชความคิดเห็นภาษาไทย จาก twitter.com แตจะแตกตางกับ
งานวิจัยนี้ คือแหลงท่ีมาของความคิดเห็น ซ่ึงงานวิจัยนี้ จะใช ความคิดเห็นภาษาไทยจาก Pantip.comเปนหลัก 
        สําหรับความรูในการวิเคราะหคําศัพทภาษาไทยนั้น หลักการเตรียมขอมูล (Data Preparing) นั้น จะอางอิง
แนวคิดการแปลงรูปแบบของขอความจากท่ีไมมีโครงสราง (Unstructure / Implicit) ใหเปนขอความท่ีมี
โครงสราง (Structure)จาก งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหเหมืองความคิดเห็นบนสังคมออนไลน[2]ซ่ึงไดสรุปหลักการ
เตรียมขอมูล แบง ออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 1.การเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection)เปนการกําจัดคําหยุด 
(Close Class Word Removal) 2.การกลั่นกรองขอความ (Text Cleaning)เปนการแกไขคําท่ีผิด และแทนดวย
คําท่ีถูกตอง 3.การแทนขอความ (Text Representation) คือการเปลี่ยนขอความใหอยูในรูปตัวเลข เชน ความถ่ี
ของคํา (Term Frequency)โดยตองใชความรูดานการวิเคราะหภาษาธรรมชาติ (Natural Language 
Processing) ของภาษาไทยตางๆในการเปลี่ยนรูปแบบขอมูล เชน ทฤษฎีการตัดคําภาษาไทย (Thai Term 
Segmentation) หลักการกําจัดคําหยุด (Close Class Word Removal) โดยผูวิจัยศึกษา ทฤษฎีเหลานี้ จาก
วารสารเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ[3] และศึกษารูปแบบการตัด
คําภาษาไทยแบบตางๆจาก งานวิทยานิพนธเรื่อง การตัดคําภาษาไทยโดยใชคุณลักษณะ [4] 
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ฝายการตลาดของธุรกิจดานโทรคมนาคม และบุคลากรท่ี
เก่ียวของ เชน นักการตลาด นักวิจัยการตลาด วิศวกรซอฟตแวรเปนตน 
             1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักการตลาด 2 คน  วิศวกรซอฟตแวร 1 คน และ นักศึกษา 1 คน 
 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
    เปนแบบประเมินความพึงพอใจการใชโปรแกรม แบงออกเปน 2 สวนคือ 
          สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูใช จําแนกเปน เพศ และอาชีพ 
  สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานความพึงพอใจ ในการใชโปรแกรม แบงความพึงพอใจเปน 4 ดาน ดังนี้ 
             1. ดานการเริ่มใชงานและความเขาใจในการใชงาน 
                    2. ดานภาพรวมของโปรแกรม 
                  3. รูปแบบและภาพลักษณ 
    4. ดานการใชงาน 
     สําหรับเกณฑการประเมินนั้น ใชการแบงระดับแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีคําตอบ 
ใหเลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 
   คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
   คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
   คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปรับปรุง 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาความเปนไปได 
   ในการเก็บรวมขอมูลนั้น ผูพัฒนาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม แบงออกเปน 2 
ทาง คือ ขอมูลการทํางานของโปรแกรมจากฝงของผูใชโปรแกรม (MarketingIntelligence) และ ขอมูลความ
คิดเห็นของลูกคาจากฝงเว็บไซต pantip.comโดยทางฝงของผูใชโปรแกรมนั้นผูพัฒนาไดสัมภาษณ หัวหนานักการ
ตลาด เก่ียวกับระบบวิเคราะหความคิดเห็นลูกคาท่ีใชอยูในปจจุบัน ปญหาของระบบท่ีใชอยู ความตองการเพ่ิมเติม
เก่ียวกับระบบ ตองพัฒนาโปรแกรมอยางไร จึงจะตอบสนองกับความตองการของนักการตลาดศึกษาแนวโนม และ
ความเปนไปไดของโปรแกรม รวมถึงศึกษาเทคนิค และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือให
โปรแกรมท่ีพัฒนาออกมานั้นประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอผูใชมากท่ีสุด 
 

 
4. การพัฒนาโปรแกรมตนแบบวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคา 
    เริ่มตนพัฒนาโปรแกรม โดยเริ่มจากการจัดเก็บความคิดเห็นของลูกคาลงฐานขอมูลทุกๆวัน จากนั้นนํา
ความคิดเห็นมาผานการตัดคําภาษาไทย โดยใชวิธีการตัดคําแบบเทียบพจนานุกรม ตามความยาวของคํา 
(Dictionary Approach – Longest Matching) หลังจากนั้นนําขอความท่ีผานการตัดคําแลว มาหาคําแสดง
ความรูสึก (Polar Word) ในประโยคโดยหัวใจสําคัญของโปรแกรมนี้คือ ผูใชหรือนักการตลาด สามารถเพ่ิม ลบ 
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แกไข คําแสดงความรูสึก (Polar Word) ได เพ่ือตอบโจทยความถูกตอง ของการวิเคราะหความพึงพอใจ ตามท่ี
นักการตลาดตองการได ดังแสดงตัวอยาง หนาการจัดการคําแสดงความรูสึก ดังรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1: หนาแสดงผลการจัดการคําแสดงความรูสึกของนักการตลาด 
 
ผลการวิจัย 
 

   จากการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือวิเคราะหความรูสึกของลูกคาเก่ียวกับธุรกิจดานโทรคมนาคม บนสังคม
ออนไลนในดานตาง ๆ นั้นพบวา ความรูสึกของลูกคานั้นสวนใหญจะเปน ดานลบ มากกวา ดานบวก ดังแสดงในรูป
ท่ี 2 ซ่ึงเปนตัวอยางการวิเคราะหความรูสึกของขอมูลความคิดเห็นของลูกคาในชวงเวลา 2 เดือน ของธุรกิจดาน
การใหบริการโทรศัพทมือถือ ซ่ึงจะเห็นวามีความคิดเห็นท้ังหมด 1277 ขอความ แบงเปน ดานบวกเพียง 6 
ขอความ หรือคิดเปนเปอรเซ็นตเพียง 0.47 % จากจํานวนขอความท้ังหมดในขณะท่ี ความคิดเห็นท่ีเปนดานลบนั้น 
มีท้ังหมด 428 ขอความ หรือคิดเปนเปอรเซ็นต คือ 33.51 % จากจํานวนขอความท้ังหมด และ โปรแกรมยัง
วิเคราะหประโยคคําถามดวย โดยมีคําถามจากลูกคาท้ังหมด 684 ขอความ หรือคิดเปนเปอรเซ็นต 53.56 % จาก
จํานวนขอความท้ังหมด นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถวิเคราะหความรูสึกของลูกคาในชวงปลายป 2557 เปน
เวลา 4 เดือน ไดดังแสดงในรูปท่ี 2ซ่ึงจะเห็นวา มีความคิดเห็นท้ังหมด 2777 ขอความ แบงเปนดานบวกเพียง 9 
ขอความ หรือคิดเปนเปอรเซ็นตเพียง 0.32 % จากจํานวนขอความท้ังหมด ในขณะท่ี ความคิดเห็นท่ีเปนดานลบ
นั้น มีท้ังหมด 986 ขอความ หรือคิดเปนเปอรเซ็นต 35.51 % จากจํานวนขอความท้ังหมด และความคิดเห็นท่ีเปน
คําถาม มีท้ังหมด 1500 ขอความ หรือคิดเปอรเซ็นต 54.02 % จากจํานวนขอความท้ังหมด 
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รูปท่ี 2: ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในดานโทรศัพทมือถือของเครือขายหนึ่ง จากโปรแกรมระหวาง          
วันท่ี 1/01/58 – 28/02/58 
 

 
 
รูปท่ี 3: ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในดานโทรศัพทมือถือของเครือขายหนึ่ง จากโปรแกรมระหวาง          
วันท่ี 1/08/57–31/12/57(เลือกดูเฉพาะดานบวก) 
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หลักการและข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม 
1.รับคาขอมูลส่ิงท่ีผูใชสนใจและชวงเวลา 
 

 
 

รูปท่ี 4: Flow Chart การเตรียมขอมูลกอนการวิเคราะห และรายงานผล 

  

   จากรูปท่ี 4 ในหนาหลักของโปรแกรมนั้น โปรแกรมจะรับคา คําท่ีสนใจ วันเริ่มตนของความคิดเห็น  และ
วันสิ้นสุดของความคิดเห็นจากผูใช จากนั้นนําคําท่ีผูใชสนใจไปตรวจหาคําท่ีมีความหมายเดียวกัน ใน ฐานขอมูล
ของคําแสดงคุณลักษณะ โดยเรียกคําเหลานี้วา Synonym Word(Concept) ท่ีตองหาคําเหลานี้นั้นเพราะในแตละ
ความคิดเห็น อาจมีการใชคําท่ีหลากหลายเพ่ือพูดถึงเรื่องเดียวกัน เม่ือได คําเหลานี้ มาแลว จะนําคําเหลานี้ ไปใช
ดึง (Query) ความคิดเห็นท่ีมีคําเหลานี้อยู จาก ฐานขอมูลความคิดเห็น โดยใชการเทียบสายอักขระซ่ึงปญหาของ
การเทียบสายอักขระจากฐานขอมูล ของภาษาไทยในปจจุบันนั้น คือ คําบางคําอาจเทียบผิดพลาดได เชน คําวา 
“ชา” จะไดความคิดเห็นท่ีมีคําวา “เชา”มาดวย ปญหานี้ผูพัฒนาคิดวิธีแกไขดวยการ ดึงความคิดเห็นท่ีมี คําวา
“ชา”มากอน แลวลบออกดวย ความคิดเห็นท่ีมี คําวา “เชา” แตวิธีนี้ก็มีขอเสียคือ เราตองรูคําอ่ืนๆ ท่ีมีคําวา ชา 
เปนสวนประกอบดวย เชน ชาง ชาน เปนตน และอาจจะมีคําอ่ืนๆอีกแตปญหานี้จะพบในคําไทยท่ีมีสายอักขระ
สั้นๆ เทานั้น ไมพบกับ Interest Word ท่ีใชในโปรแกรมนี้แตเพ่ือความถูกตองนั้น หลังจากดึงความคิดเห็นมาแลว 
โปรแกรม ตองตัดคําในทุกความคิดเห็น โดยใชคําจาก ฐานขอมูลพจนานุกรม และ ดูวา ความคิดเห็นไหนท่ีไมมี
คําท่ีผูใชเลือก ก็จะไมเอาความคิดเห็นนั้นมาวิเคราะห เชนผูใชคนหาคําวา “ตอ” และ ความคิดเห็นท่ีผานการตัด
คําแลวคือ ผ้ึง|ตอย|เจ็บ|จริง|ๆความคิดเห็นนี้ตองไมถูกนําไปวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับคําวา ตอ  ซ่ึงหลังจากท่ี
โปรแกรมไดความคิดเห็นท่ีผานการตัดคําภาษาไทยและมีคําท่ีเก่ียวกับคําคนหาในประโยคแลว โปรแกรมจะสง
ความคิดเห็นไปท่ีฟงกชัน วิเคราะหความพึงพอใจ ตอไป 
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2. รายงานผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 
 

 

 
 

รูปท่ี 5: Flow Chart ของการวิเคราะหความพึงพอใจ และรายงานผล 

     
  หลังจากไดความคิดเห็นท่ีผานการตัดคํามาแลว ในรูปท่ี 4แสดงใหเห็นถึง การแบงความคิดเห็น ออกเปน 
ความคิดเห็นดานดี และไมดี (Positive and Negative) ความคิดเห็นท่ีเปนคําถาม และความคิดเห็นท่ีเปนคํารอง
ขอ โดยใชคําจาก ฐานขอมูลคําแสดงข้ัวความรูสึก (Polar Word DB) จากนั้นนับความถ่ีของความคิดเห็นดานดี
และไมดี และนําเสนอในรูปแบบของแผนภูมิวงกลม และตารางความถ่ี  
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        3.กําจัดคําหยุด และรายงานคําท่ีเปนท่ีนิยม 
 

 
 

 
  หลังจากไดความคิดเห็นท่ีผานการตัดคํามาแลว ในรูปท่ี 3.8 โปรแกรม ดึงคําหยุดจากฐานขอมูลคําหยุด 
มาใชในการลบคําหยุดออกจากทุกความคิดเห็น คําหยุด ไดแก คําสันธาน คําบุพบท และคําสรรพนาม โปรแกรม
ตองลบคําเหลานี้ เพราะคําเหลานี้มีคาความถ่ีสูง ทําใหการประมวลผลโดยใชความถ่ีผิดพลาดได หลังจากลบคํา
หยุดแลว ก็รวมทุกความคิดเห็นเปน 1 เอกสาร จากนั้น นับความถ่ีของคํา 1 คํา ท่ีเกิดข้ึน และนําเสนอ ตาราง
ความถ่ี ของคํา 1 คํา เรียงลําดับจากมากไปหานอย จากนั้นหาคาความเกิดรวมกันของ คํา 2 คํา ดวยการนับ
ความถ่ีของคํา 2 คําท่ีเกิดรวมกัน หาคาความนาจะเปน และนําคาเหลานี้ ไปแทนในสมการ t – test จะได คา T-
Score ของ คํา 2 คํา จากนั้น นําคา T-score ไปนําเสนอในรูปแบบตาราง T-Score ของคํา 2 คํา เรียงจากมากไป
หานอย โดยคํา 2 คํา ท่ีมีคา T-Score มากๆ หมายถึง เปนคําท่ี เกิดข้ึนบอยในเอกสารนั่นเอง จากนั้นแสดงปุม 
Report As PDF เพ่ือใหผูใชสรางเอกสารรายงานผลได 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
   สรุปผลจากการทําโปรแกรมในครั้งนี้ โปรแกรมไดถูกทดสอบ ประเมิน และใชงานจริง จากนักการตลาด 
วิศวกรซอฟตแวร นักศึกษา โดย ใชโปรแกรม ผานทาง Web Browser ของคอมพิวเตอรจากผลการประเมินความ
พึงพอใจนั้น ดานการเริ่มใชงานและความเขาใจในการใชงานโปรแกรม อยูในเกณฑดี คิดเปนคาเฉลี่ย 4.3 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยผูประเมินสวนใหญเห็นวา เวลาในการเริ่มตนโปรแกรมสามารถพัฒนาใหเร็วข้ึนอีกได ใน
อนาคต ดานภาพรวมของโปรแกรม อยูในเกณฑดี คิดเปนคาเฉลี่ย 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยผูประเมิน
แตละอาชีพ มีความพึงพอใจตอโปรแกรมท่ีตางกัน เชน นักการตลาด 2 คน พึงพอใจตอความทันสมัยของ
โปรแกรมในระดับดีมาก แตวิศวกรซอฟตแวร พึงพอใจตอความทันสมัยในระดับปานกลางดานรูปแบบและ
ภาพลกัษณ อยูในเกณฑดี คิดเปนคาเฉลี่ย 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และดานการใชงาน อยูในเกณฑดี คิด
เปนคาเฉลี่ย 4.48 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยผูประเมินนั้นยังไมพึงพอใจกับความเร็วของโปรแกรมในระดับดี
มาก เพราะโปรแกรมตองใชเวลาทํางานประมาณ 10 วินาที ผูประเมินสวนใหญมีความเห็นวา โปรแกรมไมควรใช
เวลานานเกิน 10 วินาทีในแตละฟงกชัน 
     นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังสามารถแทนท่ีโปรแกรมเดิมท่ีผูใชเคยใชอยูได และยังสามารถนําไปประยุกต
แกไขใชกับธุรกิจภาคอ่ืนๆ นอกจากดานโทรคมนาคมไดอีกดวย เพ่ือชวยธุรกิจในการติดตามความคิดเห็นของลูกคา
บนสังคมออนไลน นําผลสรุปของความรูสึกของลูกคาไปเปรียบเทียบหาขอผิดพลาด เพ่ือพัฒนาธุรกิจตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยสิ่งประดิษฐในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการทางฟสิกสอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เพ่ือทดสอบความสนใจของผูเรียน ใน
การเรียนรูโดยวิธีการปฏิบัติจริง โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาท่ีลงเรียนในวิชา
ปฏิบัติการทางฟสิกสวิศวกรรม 2 ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและวิชาปฏิบัติการฟสิกส ของ
นักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรจํานวน 120 คน  

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค ทําใหผูเรียน
ท่ีเขารวมเกิดความเขาใจ และเรียนรูหลักการทํางานของวงจรระบบไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 
ชวยเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมาก (เฉลี่ย 4.280) และในแตละดานพบวา มีความพึงพอใจใน
ระดับมากเชนเดียวกัน โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีคาความเชื่อม่ัน 0.298 

คําสําคัญ: ชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค ปฏิบัติการทางฟสิกสอิเล็คทรอนิกสเบื้องตน การ
เรียนรูโดยวิธีการปฏิบัติจริง   
 
ABSTRACT 

 The purpose of the research aimed to create Multipurpose Circuit Training Set for 
Worked-Based Learning on Fundamental Laboratory of Physics Electronics Subject to test 
the interest feedback from students on worked-based learning under concept of learning by 
doing, doing by experience. The sample used in this study were 120 from students who are 
enrolled in engineering Physics laboratory course 2 of the Faculty of Engineering and 
Technology and Physics laboratory of the Faculty of Innovative Agricultural Management. 

The findings found that the most students are satisfied with the training kit circuit 
purpose to make clear and understanding on the topics about how does it worked and help 
them to build teamwork skills level at average of 4.280 significant statistical levels 
respectively. The assessment of satisfaction with the reliability at 0.298 significant statistical 
level. 

Keywords: Multipurpose Circuit Training Set, Fundamental Laboratory of Physics 
Electronics, worked-based learning under concept of learning by doing, doing by experience 
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บทนํา 
ในกระบวนวิชาฟสิกสวิศวกรรมไดแบงออกเปน 2 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาบรรยาย และกลุมวิชา

ปฏิบัติการ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีควบคูกันไปอยางเปนลําดับข้ันตอน (Step by step) เนื่องจากเปนรายวิชาบรรยายท่ี
ตองใชทักษะทางคณิตศาสตรมาแกปญหา จึงเปนปญหาทําใหนักศึกษาทอเปนสวนใหญ แตในรายวิชา
ปฏิบัติการกลับมีปญหานอยกวา เนื่องจากนักศึกษาสามารถเรียนรูปญหาและวิธีการแกไขปญหาไดจากการ
ทดลองปฏิบัติการจริง ปญหาท่ีเกิดข้ึนมักมาจากวัสดุอุปกรณการทดลองในวิชาฟสิกสวิศวกรรมมีไมเพียงพอ  

วิชาฟสิกสเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญในกลุมวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีเนื้อหาท่ีสามารถ
ตอยอดประยุกตไปในสาขาวิชาตาง ๆ ในทางวิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 
เกษตรศาสตร ภูมิศาสตร พลังงาน สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสาขาตางๆ เปนตน  

 เนื่องจากการเรียนการสอนของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนจัดการศึกษาในรูปแบบ Worked-
Based Learning จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหการเรียนอยูในรูปแบบการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง หรือ 
Learning by doing, Doing by experience เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงได
ทําการศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชสิ่งประดิษฐชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงคเพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟสิกสอิเล็คทรอนิกสเบื้องตน เพ่ือเรียนรูและทําความเขาใจในการสนับสนุนทาง
ทฤษฎีในวิชาฟสิกสวิศวกรรม 2 ซ่ึงผูท่ีจะไดรับประโยชนสูงสุดคือนักศึกษาและอาจารยนักวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เปนงานวิจัยสิ่งประดิษฐเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ Worked-Based Learning 
ของการเรียนรูโดยประสบการณจริง (Learning by doing, doing by experience)  

2. เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือชุดสําเร็จรูป โดยการออกแบบและพัฒนาประดิษฐชุดฝก
วงจรไฟฟาท่ีเหมาะสม สามารถใชประกอบในการเรียนการสอนปฏิบัติการอิเล็คทรอนิกสเบื้องตนในวิชา
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2 (รหัสวิชา PHY 1022) ไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการสรางสิ่งประดิษฐ “ชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค” เพ่ือประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติการทางไฟฟาอิเล็คทรอนิกสในวิชาปฏิบัติการทางฟสิกสวิศวกรรม 2 เปนการสรางสรรคอุปกรณเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการทางฟสิกสอิเล็คทรอนิกสเบื้องตน ผสมผสานการศึกษาเชิงพรรณา 
(Descriptive Research) ถึงผลสัมฤทธิ์ของการใช “ชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค” ของนักศึกษาท่ี
ลงเรียนวิชาปฏิบัติการทางฟสิกสวิศวกรรม 2 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร (Population) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะ
นวัตกรรมการจัดการเกษตร 

2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ไดกําหนดตัวอยางในการทําวิจัยครั้งนี้  120 ชุด ซ่ึงเปนนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรชั้นปท่ี 2 จํานวน 28 คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรชั้นปท่ี 3 จํานวน 
24 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปท่ี 2 จํานวน 25 คน และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรชั้นปท่ี 
2 จํานวน 35 คน รวมท้ังสิ้น 112 ชุด  
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ลําดับข้ันตอนการออกแบบสรางส่ิงประดิษฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแกไข 

ไมมกีารแกไข 

ออกแบบและประกอบวงจรเขากับกลอง 

ทดสอบการทํางานและการวัดคาผลการทํางานของวงจรภาค
จายไฟ 

นําวงจรและอุปกรณประกอบเขากับกลอง 

ทดสอบการใชงานจริงของตัวเครื่องพรอมท้ังแกปญหาท่ี
เกิดข้ึน 

ศึกษาทฤษฎีเก่ียวของกับภาคจายไฟ 

เริ่มตน 

ออกแบบวงจรภาคจายไฟ 

สรางวงจรภาคจายไฟทดสอบ 

ทดสอบปรับแก
วงจร 

จบการทํางาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานช้ินงานประดิษฐ   

  

 
รูปท่ี 1 : การเตรียมอุปกรณกอนการปฏิบัติ 

 

      

 
รูปท่ี 2 : การวางรูปรางของชิ้นงานอุปกรณตนแบบ 

 

 
 

รูปท่ี 3 : ชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค 
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วิธีการสรางแบบสอบถาม 
1. ศึกษารายละเอียดของวัตถุประสงคในการวิจัยเปนหลัก 
2. ศึกษาถึงความผลสัมฤทธิ์จากการใชชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค โดยมีการจัดลําดับ

คําถามอยางเปนระบบ ข้ันตอน เพ่ือความชัดเจนในการแยกเปนกรณีศึกษาในแตละสวน โดยเนนคําถามแบบ
ปด (Close ended) 
 
การกําหนดรูปแบบของคําถาม 

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ คณะวิชา ชั้นป โดยแบบสอบถามแบบปลายปด 
 สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ในการสรางความเขาใจในการศึกษาเรียนรู
   ทักษะเก่ียวกับวงจรไฟฟาอิเล็คทรอนิกส โดยคําถามท่ีใหผูตอบแบบสอบถามแสดง
ระดับความพึงพอใจโดยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับ 1  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ นอยท่ีสุด 
   ระดับ 2  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ นอย 
   ระดับ 3  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
   ระดับ 4  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ มาก 
   ระดับ 5  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 
ผลการทดลองเบ้ืองตน 
 ผลการดําเนินงานการทดสอบหาสมรรถนะของชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงคท่ีสรางข้ึน 
โดยใชการทดลองตอวงจรตาง ๆ ในระบบเพ่ือวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขจากการทดลองตอวงจรของ
ชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค พบปญหาดังนี้ 
 

ครั้งท่ี วันท่ี แบบสุมการทดสอบวงจรเบ้ืองตน วิธีแกไข 
1 27/02/57 เม่ือทดสอบทําการตอวงจร  

โดยมีอุปกรณไดโอดรวมกับหลอดไฟ 
ปรากฏวาวงจรไฟไมมาจากแหลงจายไฟ 

ตรวจสอบท่ีแหลงจายไฟพบวา 
มีอุปกรณหลวมในชุดจายไฟ  
ทําการแกไขและใชงานไดตามปกติ 

2 27/02/57 เม่ือทดสอบทําการตอวงจร 
ระบบเซนเซอรตรวจจับ (LDR)  
ปรากฏวา LDR ไมทํางาน 

ตรวจสอบกระแสไฟท่ีวิ่งเขามา 
สรุปวากระแสเกินคาท่ีอุปกรณจะรับได  
ทําการคํานวณและลดการไหลของ
กระแสไฟฟาลง 

3 08/03/57 เม่ือทดสอบทําการตอวงจร 
ระบบเช็คการทํางานของทรานซิสเตอร
แบบ NPN ปรากฏวาเกิดช็อตในวงจร 

ตรวจสอบกระแสไฟท่ีวิ่งเขามา 
สรุปวากระแสเกินคาท่ีอุปกรณจะรับได  
ทําการคํานวณและลดการไหลของ
กระแสไฟฟาลง 

4 08/03/57 เม่ือทดสอบทําการตอวงจร LED รวม 
กับซีเนอรไดโอด ปรากฏวาหลอด LED 
ขาดจากแรงดันและกระแสมากเกินไป 

ตรวจสอบกระแสไฟท่ีวิ่งเขามา 
สรุปวากระแสเกินคาท่ีอุปกรณจะรับได  
ทําการคํานวณและลดการไหลของ
กระแสไฟฟาลง 
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 จากการแกไขปญหาทางเทคนิกสชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค เพ่ือทดสอบความปลอดภัย
และความเท่ียงตรงของเครื่องมือ ไดผลตรงตามท่ีไดคาดหวังสําหรับในกระบวนวิชาปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2 
และปฏิบัติการฟสิกส 2 ซ่ึงเปนเนื้อหาปฏิบัติการทางดานไฟฟาและอิเล็คทรอนิกสพ้ืนฐาน ดังแสดงในรูปท่ี 4 – 6  

 

       
 

รูปท่ี 4 : การเชื่อมตอวงจร input 
 

  
 

รูปท่ี 5 : การเชื่อมตอวงจรปองกันไฟเกิน (Over load) 
 

   
 

รูปท่ี 6 : การเชื่อมตอวงจร Regulator 
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รูปท่ี 7 : การเชื่อมตอวงจร out put 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดเครื่องมือ
ฝกวงจร ไฟฟาเอนกประสงค จากจํานวนกลุมตัวอยาง 112 คน 

 
หัวขอประเมิน  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. มีความปลอดภัยและทันสมัย 4.34 0.265 มาก 
2. มีมาตรฐานและสอดคลองกับเนื้อหา 4.31 0.267 มาก 
3. ใชงานงาย ดึงดูดความสนใจ 4.21 0.392 มาก 
4. ทําใหเขาใจเนื้อหาทางทฤษฎีเพ่ิมข้ึน 4.24 0.229 มาก 
5. กระตุนใหเกิดความคิดท่ีอยากจะลงมือปฏิบัติ 4.30 0.338 มาก 

เฉลี่ย 4.28 0.298 มาก 
คาความเชื่อม่ัน 0.298 

 

จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา มีความพึงพอใจตอชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟา
เอนกประสงคในระดับมาก (เฉลี่ย 4.28) และในแตละดานพบวา มีความพึงพอใจในระดับมากเชนเดียวกัน 
โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีคาความเชื่อม่ัน 0.298 

 
สรุป 

 จากการทดลองและทดสอบชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค จํานวน 7 ชุด ทําใหไดชุด
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการฟสิกสอิเล็คทรอนิกสพ้ืนฐานและ
วิชาปฏิบัติการท่ีเก่ียวเนื่องในทางไฟฟา ดิจิทัลอิเล็คทรอนิกส เปนตน จากการวิจัยพบวานักศึกษาผูเขารวม
โครงการมีความเขาใจและเรียนรูหลักการทํางานของระบบวงจรไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจรตาง ๆ 
ไดดีข้ึน ท้ังยังชวยสรางทักษะการทํางานเปนทีม มีความสามัคคีในหมูคณะ  
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จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจตอชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนก 
ประสงคอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดออกแบบอุปกรณสื่อชุดฝกใหมีขนาดพอเหมาะตอการ
เคลื่อนยายสะดวก สามารถดึงดูดความสนใจใหกับผูเรียน และกระตุนใหนักศึกษาเกิดความคิดท่ีอยากจะลงมือ
ทําจริงจากการใชชุดเครื่องมือฝกวงจรไฟฟาเอนกประสงค สามารถท่ีจะนําความรูความเขาใจท่ีไดจาก
การศึกษาและทักษะการปฏิบัติไปพัฒนาตอยอดความรูในสาขาวิชาท่ีตอเนื่อง และบูรณาการในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของได  
 
เอกสารอางอิง 
คําอธิบายรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2 เนื้อหาทางดานไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส และสนามแมเหล็ก

ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
คําอธิบายรายวิชาปฏิบัติการฟสิกส เนื้อหาทางดานไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส และสนามแมเหล็กไฟฟา คณะ

นวัตกรรมการจัดการเกษตร 
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บทคัดยอ 
 การผลิตชิ้นสวนโซอุตสาหกรรมมีความจําเปนตองผลิตใหเขากับลักษณะการนําใชงานเพ่ือใหไดโซท่ีมี
อายุการใชงานท่ียาวนาน  ดังนั้นคุณสมบัติเชิงกลดานความแข็งจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในปจจุบัน
เนื่องจากเหล็กชนิดเดิมท่ีใชในการผลิตโซอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติท่ีไมเพียงพอท่ีทําใหโซมีความแข็งแรง
ทนทานตอการใชงานตลอดจนราคาของเหล็กท่ีสูงข้ึนทําใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึนตามไปดวย การพัฒนา
ปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโซ  แตงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาปริมาณคารบอนท่ีมีผลตอคุณสมบัติความแข็งของเหล็กกลาโดยการหาปริมาณคารบอนท่ีเหมาะสม
กับเหล็กท่ีใชผลิตโซอุตสาหกรรมยังมีอยูนอย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณคารบอนท่ี
เหมาะสมในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลดานความแข็งสําหรับกระบวนการผลิตโซอุตสาหกรรม  โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเปรียบเทียบเหล็กสองชนิด  คือ ตัวมาตรฐานและตัวท่ีตองการปรับปรุง ระดับ
ปริมาณคารบอนท่ีทําการศึกษามีตั้งแต 100 – 800 กรัม ท่ีสภาวะควบคุมท่ีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส และ
เวลาในการหนวง 8 นาที ผลจากการทดลองพบวา ปริมาณคารบอนท่ีระดับ 100 กรัม ใหคุณสมบัติความแข็ง
ท่ีดีท่ีสุดอยูระหวาง 74.6 - 76.8 HRA. ตลอดจนสงผลเชิงบอกตอคุณสมบัติเชิงกลในดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการ
นําไปใชงาน นอกจากนั้นยังนําปริมาณคารบอนท่ีไดไปทําการผลิตจริงในกระบวนการเพ่ือทดสอบความเปนไป
ไดและนาเชื่อถือของการศึกษา ซ่ึงสามารถใชงานไดจริงและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกระบวนการผลิตไดเปนอยาง
ดี 
 

คําสําคัญ:  ปริมาณคารบอน คุณสมบัติความแข็ง กระบวนการคารบูไรซ่ิง ปรับปรุงกระบวนการผลิต    
โซอุตสาหกรรม 
 
Abstract   
  In practical chain manufacturing, the hardness as a main mechanical property is the 
most concerned for using chain in various suitable working environments. As intensively 
mentioned, the carbon contents are the significant factor affecting the hardness in every 
mild steel production. Also today the cost of production is increasing since the high quality 
raw materials the high cost. The firms hence need to find the way to save the cost and stay 
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competitiveness. One is to improve the mechanical properties from the related competitive 
materials. However, the optimal carbon contents for chain manufacturing are lacks of 
empirical evidences. The main motivation of this study is therefore to improve the 
mechanical properties of the alternative mild steel, called B comparing with the original one, 
called A by varying the contents of carbon for 100-800 grams at 850 degrees and resistance 
time at 8 minutes as control experimental conditions. The results showed that the optimal 
condition is 100 grams of carbon contents for chain production. The validation is tested by 
the mechanical properties measurements with 74.6 – 76.8 HRA as requirement specifications. 
In addition, the study was implemented in real chain manufacturing. The result has shown 
that this carbon content is empirically positively suitable in practical production. 

Keywords: Carbon content, Hardness, Carburizing process, Process improvement, Chain 
manufacturing
 
บทนํา 
 จากโรงงานกรณีศึกษาเปนโรงงานผูผลิตโซเฟองสงกําลัง มีผลิตภัณฑโซอุตสาหกรรมหลายขนาด
ดวยกันและยังมีการออกแบบตามความตองการของลูกคา  ซ่ึงปจจุบันโรงงานตองการท่ีจะขยายการตลาดไป
ยังตางประเทศ  จึงไดมีการสงโซเฟองสงกําลังไปทําการทดสอบเปรียบเทียบกับโซเฟองสงกําลังท่ีลูกคาใชอยู
กอนแลวโดยนําไปติดตั้งไวท่ีสวนของเครื่องยนตโรตารี่ (Rotary Engine) เปนรูปแบบของเครื่องยนตท่ีใช
หลักการหมุนแทนท่ีการใชงานของลูกสูบ  แตเนื่องดวยสภาพของดินท่ีประเทศเวียดนามมีลักษณะเปนดิน
เหนียวซ่ึงมีความแตกตางกับสภาพดินในประเทศไทยท่ีเปนดินรวน จึงสงผลใหโซเฟองสงกําลังของโรงงาน
กรณีศึกษาเกิดการยืดเร็ว  มีอายุการใชงานสั้นกวาปกติ ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณสมบัติเชิงกลประกอบไปดวย ความตานทานตอการกัดกรอน ความตานทานตอการเสียดสี  ความ
เหนียว  เพ่ือใหโซเฟองสงกําลังมีคุณภาพท่ีดีข้ึน   รวมไปถึงเปนการตอบสนองความตองการของลูกคา  โดยมี
งานวิจัยท่ีกลาวถึงการพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลในเรื่องของการเพ่ิมคาความแข็ง กลาวไววา (เหรียญ, 2541) การ
ชุบผิวแข็งของชิ้นสวนเพ่ือความแข็งแรงและทนทานตอการใชงาน  ทําไดโดยการชุบผิวแข็งดวยวิธีแพ็คคารบูไร
ซ่ิง (Pack carburizing) เปนวิธีการหนึ่งท่ีนิยมใชชุบผิวแข็งใหกับชิ้นสวนท่ีเปนเหล็กคารบอนต่ํา ผูวิจัยจึงใช
วิธีการเติมคารบอน (Carburizing) ในกรรมวิธีทางความรอน (Heat treatment) ซ่ึงการเติมคารบอนนั้น
จะตองทําในกระบวนการชุบแข็ง  ผูวิจัยจึงทําการศึกษาองคประกอบของคุณสมบัติเชิงกลท่ีตองการและศึกษา
สวนผสมองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบเหล็ก  แลวพบวาธาตุท่ีทําการผสมไปในเนื้อเหล็กแลวทําใหเหล็กมี
คุณสมบัติท่ีตองการ คือ คารบอน (C), แมงกานีส (Mn), โครเมียม (Cr) และนิกเกิล (Ni) จึงไดทําการเลือกการ
เปลี่ยนแปลงเกรดวัตถุดิบเหล็กเกรดA เปนเหล็กเกรดB  มาทําการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากมีอัตราสวนประกอบทาง
เคมีท่ีตองการในจํานวนท่ีมากเพียงพอตอคุณสมบัติเชิงกล  โดยผูวิจัยไดนําชิ้นสวนปลอกสลัก (Bush) 
เนื่องจากชิ้นสวนปลอกสลักมีกรรมวิธีการผลิตท่ีสั้นกวาชิ้นสวนอ่ืนๆ ของโซ ซ่ึงประกอบไปดวย แผนประกับ
นอก (Pin link plat), แผนประกับใน (Roller link plate), สลัก (Pin), ลูกกลิ้ง (Roller), ปลอกสลัก (Bush)  
และยังมีตนทุนในการผลิตท่ีต่ํากวา จึงใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกชิ้นสวนปลอกสลักในการทําการวิจัย  
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วัตถุประสงคการวิจัย   
 1. เพ่ือศึกษาปริมาณคารบอนท่ีมีผลตอคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กท่ีใชในการผลิตโซอุตสาหกรรม 
 2. เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุชิ้นสวนปลอกสลักเหล็กเกรด B   
 3. เพ่ือจัดทํามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการชุบแข็งชิ้นสวนปลอกสลักเหล็กเกรด B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1: กระบวนการผลิตโซเฟองสงกําลัง 

 

วัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ              
  1. ชิ้นสวนปลอกสลักวัตถุดิบเหล็กเกรด A      
  2. ชิ้นสวนปลอกสลักวัตถุดิบเหล็กเกรด B 
  3. ผงถานคารบอน 
  4. เครื่องวัดคาความแข็งแบบร็อกเวลล 
  5. เครื่องวัดแรงดัน 
 โดยมีขอมูลแสดงองคประกอบทางเคมีของเหล็กเกรด A และเหล็กเกรด B ดังนี้ 
 

      
       2 ก.     2 ข. 
รูปท่ี 2: แสดงวัสดุท่ีเก่ียวของกับการทดลอง 

 
     ก. ชิ้นสวนปลอกสลัก     
     ข. ผงถานคารบอน 
 
 

กระบวนการขึน้รูปแผน่
ประกบัใน และแผน่ประกบั

 

กระบวนการขึน้รูปสลกั 

อบ 
ล้าง
ด้วย

ํ ้  

ชบุ
ด้วย
ํ ้ ั  

อบคืน
ไฟ รับวัตถุดิบ 

ปลอกสลกั/ลกูกลิง้ 

 

กรรมวิธีทางความรอน 
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ตารางท่ี 1: องคประกอบทางเคมีของเหล็กเกรด A  และ เหล็กเกรด B 

ชื่อสารเคม ี
องคประกอบคิดเปนรอยละ (%) 

เหล็กเกรด A เหล็กเกรด B 

Carbon 0.41 0.20 

Silicon 0.30 0.25 

Manganese 0.007 0.80 

Nickel 1.50 0.55 

Chromium 1.10 0.50 

Molybdenum 0.20 0.20 

 

วิธีการวิจัยและการทดลอง 
 1. กรรมวิธีทางความรอน           
 กรรมวิธีการทางความรอน (Heat treatment) ประกอบไปดวย กระบวนการชุบแข็งดวยน้ํามัน และ
กระบวนการอบคืนไฟ โดยกระบวนการท่ีสงผลตอคุณสมบัติเชิงกลท่ีตองการ คือ กระบวนการชุบแข็งดวยน้ํามัน 
โดยมีรายละเอียดข้ันตอนดังตอไปนี้ 
    1.1 ข้ันตอนการเผาชิ้นสวนปลอกสลัก1          
   1.2 ข้ันตอนการชุบชิ้นสวนปลอกสลัก ดิบลงในน้ํามัน     
     1.3 ข้ันตอนการชุบชิ้นสวนปลอกสลักลงในน้ํา          
   1.4 ข้ันตอนการอบคืนไฟเพ่ือลดอุณหภูมิ          
   1.5 ข้ันตอนการชุบลงในน้ํา           
   1.6 ข้ันตอนการเย็นตัวของชิ้นสวน 
 2. การกําหนดปริมาณคารบอนท่ีทําการศึกษา 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการศึกษาปริมาณคารบอน พบวา เม่ือปริมาณคารบอนเพ่ิมมากข้ึนแลว
จะสงผลใหเหล็กมีความแข็งเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย (กรรณิการ, 2554; นภนต, 2541; เหรียญ, 2541) กรรณิการ 
(2554) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของกรรมวิธีการอบชุบภายใตสภาวะการเผาอุนท่ีมีตอพฤติกรรมการสึกหรอของ
แมพิมพตัดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสึกหรอของพ้ันชอบชุบดวยกรรมวิธีแก็สคารบูไรซ่ิง พบวาสภาวะอบ
ตอเนื่องจากคารบอน 800 กรัม  สงผลโดยตรงตอการสึกหรอของพ้ันชและคุณภาพของชิ้นงาน อีกท้ังในงานวิจัย
ของเหรียญ (2541)  ไดทําการศึกษาการทําแพ็คคารบูไรซ่ิงปริมาณคารบอนท่ีระดับ 100-400 กรัมของเหล็กกลา
คารบอนต่ําเกรด AISI8615 สําหรับเพลาขับท่ีใชในระบบสงกําลังของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแรงและยืดอายุการใชงานของเพลาใหยาวนานข้ึน แลวพบวาการเติมคารบอนสงผลใหเพลาขับมีความ
แข็งแรงมากข้ึน  

                                                           
1 เติมผงคารบอนในกระบวนการเผา (Carburizing) 
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 จากการวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา ปริมาณคารบอนท่ีไดทําการศึกษานั้นไมไดถูกนํามาทดลองกับเหล็กท่ีใชใน
การผลิตอุตสาหกรรมโซ ดังนั้นทางผูวิจัยจึงกําหนดการศึกษาปริมาณคารบอนสําหรับการวิจัยท่ีระดับ              
100–800 กรัม เพ่ือศึกษาและดูอิทธิพลของปริมาณคารบอนท่ีระดับตางๆ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3: ตัวแปรท่ีใชในการทําการวิจัยและทดลอง 
 

 จากนั้นจึงทําการทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กเกรด A และเหล็กเกรด B มาทําการ
ทดลองผานกรรมวิธีการทางความรอนโดยมีเง่ือนไขในกระบวนการชุบแข็งดวยน้ํามันท่ีอุณหภูมิตัดไฟ 820 องศา
เซลเซียส ใชเวลาในการหนวง 8 นาที และทําการอบคืนไฟท่ีอุณหภูมิตัดไฟ 200 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการ
หนวง 30 นาที จากนั้นจึงนําไปทําการทดสอบดวยเครื่องทดสอบชิ้นสวนโซ ดังนี้  
 1. เครื่องวัดความแข็ง : ใชวัดคาความแข็งผิวของชิ้นสวนปลอกสลัก    
 2. เครื่องกดวัดแรงดัน : ใชวัดคาระยะยุบตัว และคาแรงดันของชิ้นสวนปลอกสลัก 
 

 
 
 
 
 
 

คาความแข็งผิวดานใน 

คาแรงดัน 

คาระยะยบุตัว 

ตัวแปร
ตาม 

ตัวแปร
อิสระ 

ปริมาณผงคารบอน  

100g

 200g

 300g

 400g

 

800g

 

700g

 

600g

 

500g

 

ตัวแปร
ควบคุม 

ชุบแข็ง 

อบคืนไฟ 

อุณหภูมิตัดไฟ 850
o
C 

เวลาหนวง 8 min 

อุณหภูมิตัดไฟ 200
o
C 

เวลาหนวง 30 min 
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ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบเปรียบเทียบคาคุณสมบัติเชิงกล ของชิ้นสวนปลอกสลักเหล็กเกรดA กับเหล็กเกรดB 
  

คุณสมบัติเชิงกล 
ชนิดของ

เหล็ก 

คาท่ีไดจากการทดสอบ ความสามารถของ
กระบวนการ (Cpk) ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉลี่ย 

ความแข็งผิวดานใน 
(73-77 HRA.) 

A 75.6 77.1 76.4 0.52 

B 58.9 71.4 68.8 -0.56 

ระยุบตัว                                        
(ขีดจํากัดลาง 0.9 มิลลิเมตร) 

A 1.00 1.91 1.65 0.84 

B 2.56 3.47 3.00 2.89 

แรงดัน                                    

(ขีดจํากัดลาง 14 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร) 

A 19 20 20 13.36 

B 16 16 16 4.66 

 

76.876.075.274.473.672.8

LSL Target USL

LSL 73
Target 75
USL 77
Sample Mean 73.1128
Sample N 13
StDev (Within) 0.397521
StDev (O v erall) 0.389334

Process Data

C p 1.68
C PL 0.09
C PU 3.26
C pk 0.09

Pp 1.71
PPL 0.10
PPU 3.33
Ppk 0.10
C pm 0.33

O v erall C apability

Potential (Within) C apability

PPM < LSL 230769.23
PPM > USL 0.00
PPM Total 230769.23

O bserv ed Performance
PPM < LSL 388277.92
PPM > USL 0.00
PPM Total 388277.92

Exp. Within Performance
PPM < LSL 385993.04
PPM > USL 0.00
PPM Total 385993.04

Exp. O v erall Performance

Within
Overall

Process Capability of ค◌่าความแข◌็งผ◌ิวด◌้านใน (ก◌อ่น)

 
 
รูปท่ี 4: คาความแข็งผิวดานในท่ีทําการทดสอบไดของวัตถุดิบเหล็กเกรดB  
 
 จากผลการทดสอบเปรียบเทียบคาคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นสวนปลอกสลักเหล็กเกรด A กับเหล็กเกรดB จึง
พบวาคาระยะยุบตัว และคาแรงดันสูงกวาคาควบคุมท่ีกําหนด แตในขณะเดียวกันคาความแข็งผิวดานในของเหล็ก
เกรด B ท่ีทําการทดสอบไดต่ํากวาคาควบคุมท่ีกําหนดไวอยูท่ี 58.9 ถึง 68.8 HRA. ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได
กําหนดขอบเขตของการแกปญหาการเพ่ิมคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กเกรด B เปนการเพ่ิมคุณสมบัติในเรื่องของการ
เพ่ิมคาความแข็งผิว  ใหไดคาควบคุมท่ีกําหนดไวอยูท่ี 73.0 ถึง 77.0 HRA. โดยท่ีคาระยะยุบตัวตองไมต่ํากวา 0.9 
มิลลิเมตร และคาแรงดันไมต่ํากวา 14 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร   
 3. การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล            
 3.1 นําชิ้นสวนวางท่ีฐานรองชิ้นงาน                      
 3.2 กดชิ้นสวนใหเกิดยุบตัว โดยสังเกตจากหนาปดของเกจวัดแรงดันหยุดนิ่งจะไดคาแรงดัน (กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร) และอานคาระยะยุบตัว (มิลลิเมตร) จากไดอัลเกจ        

3.3 ทําการกดชิ้นสวนอีกครั้งใหแตกออกเปน 4 สวน          

การวิเคราะหกระบวนการของคาความแข็งผิวดานใน (กอน) 
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 3.4 นําชิ้นสวนปลอกสลักท่ีแตกออกมากดวัดคาความแข็ง 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5: การทดสอบชิ้นสวนปลอกสลัก 
 

 3. แผนการทดลอง (Experimental Plan)                          
 ใชแผนแบบสุมบริบูรณ (Randomized complete design) โดยประกอบดวยปริมาณคารบอน 8 ระดับ 
จํานวนซํ้า 3 ซํ้า จะไดจํานวนหนวยทดลอง คือ 8×3 = 24 ครั้ง 
 การออกแบบการทดลองแบบแผนการสุมบริบูรณ (Completely Randomization Design: CRD) 
เหมาะสําหรับกรณีสิ่งทดลองมีความสมํ่าเสมอ และไมมีความแตกตางเนื่องจากปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปจจัยหรือ
ตัวแปรอิสระท่ีตองการศึกษา คือ มีเพียงแคปริมาณคารบอนเทานั้นท่ีตองทําการศึกษา สําหรับการทดลองนี้คือ ทุก
หนวยการทดลองมีโอกาสท่ีจะไดรับระดับของการทดลองตางๆ เทาๆกันเทากัน  นั่นคือตองใชการชักตัวอยางสุมใน
การจัดหนวยทดลองเขารับระดับตางๆ (Meclave & Sincich, 2003; ธารารัตน ศุภศิริ 2555) 
 
 

ตารางท่ี 3: การจัดปจจัยใสตําแหนงการทดลองโดยใชหมายเลขสุม (ใชการชักตัวอยางแบบสุมเชิงเดี่ยว) 
 

หมายเลขท่ีสุมได ปริมาณคารบอน (กรัม) การทดลอง 

002 800 1 
010 800 2 
013 800 3 
016 700 5 
020 700 6 
024 700 7 
015 600 4 
035 600 8 
047 600 9 
050 500 11 
048 500 10 
059 500 12 
063 400 13 
066 400 14 
071 400 15 

 
  

จุดที่ทําการกด 
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หมายเลขท่ีสุมได ปริมาณคารบอน (กรัม) การทดลอง 

079 300 17 
088 300 20 
098 300 24 
072 200 16 
084 200 19 
083 200 18 
093 100 22 
090 100 21 
095 100 23 

 
 

ตารางท่ี 4: คาเฉลี่ยของคุณสมบัติเชิงกลจากผลการทดลองในกรรมวิธีทางความรอน จําแนกผลการทดลองตาม
ปริมาณคารบอน (g.)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะหผลการทดลอง 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณคารบอนท่ีมีผลตอคุณสมบัติความแข็งของ
เหล็กกลา” ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมมาไดจํานวน 24 ชุด  ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลวมาทํา
การวิเคราะห  ดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
 จากรายละเอียดเก่ียวกับคาคุณสมบัติเชิงกลท่ีไดจากการทดลองในกรรมวิธีทางความรอน  แสดงใหเห็นวา
การเพ่ิมคุณสมบัติเชิงกลโดยการเพ่ิมคาความแข็งของชิ้นสวนปลอกสลักโดยวิธีการเติมคารบอน (Carburizing) ใน
กระบวนการชุบแข็งดวยน้ํามัน  พบวาระดับปริมาณคารบอนท่ีสงผลใหคุณสมบัติเชิงกลตางๆ ท้ังคาความแข็งผิว
ดานใน  คาแรงดัน  และคาระยะยุบตัว  อยูภายใตคาควบคุมท่ีกําหนด คือการ เติมคารบอนปริมาณ 100 กรัม 
อุณหภูมิตัดไฟท่ี 850 องศาเซลเซียส เวลาหนวง 8 นาที   แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ปริมาณ
คารบอน 
(กรัม) 

คาความแข็งผิวใน 
(73.0-77.0 HRA.) 

คาแรงดัน 
(ขีดจํากัดลาง 14 กิโลกรัมตอ

ตารางเซนติเมตร) 

คาระยะยุบตัว 
(ขีดจํากัดลาง 0.9 มิลลิเมตร.) 

ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉลี่ย 

800 75.5 76.1 75.8 12 14 14 0.00 1.10 0.61 

700 76.2 77.5 76.8 13 16 15 0.00 1.66 1.06 

600 76.9 77.6 77.2 14 16 15 0.00 1.22 0.66 

500 75.5 76.6 76.2 14 16 15 0.70 1.64 1.30 

400 74.0 75.9 75.2 13 16 15 0.00 1.98 1.15 

300 76.2 77.0 76.5 16 16 16 0.00 1.76 1.05 

200 75.9 77.2 76.7 16 22 19 0.00 1.53 0.96 
100 75.0 75.9 75.4 16 18 17 1.30 2.40 1.89 
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         6  ค. 

รูปท่ี 6: แสดงผลการทดสอบของคุณสมบัติเชิงกลจากผลการทดลองของเหล็กเกรด A และเหล็กเกรด B 
 ก. แสดงคาความแข็งผิวดานใน        
 ข. แสดงคาแรงดัน         
 ค. แสดงคาระยะยุบตัว 
  
 หากเปรียบเทียบวัตถุดิบเหล็กเกรด B  ท่ีทําการเติมคารบอน2 (Carburizing) ปริมาณ 100 กรัม อุณหภูมิ
ตัดไฟ 850 องศาเซลเซียส และเวลาหนวง 8 นาที กับวัตถุดิบเหล็กเกรด A  ท่ีไมมีการเติมคารบอนใน 
กระบวนการชุบแข็งดวยน้ํามัน  ผลทดสอบปรากฏวาเม่ือผูวิจัยไดทําการปรับปรุงคาความแข็งผิวของ เหล็กเกรด B  
ใหอยูภายใตคาควบคุมท่ีกําหนดแลวคาระยะยุบตัวของเหล็กเกรดใหมก็ยังสูงเพ่ิมข้ึนอีกดวย เม่ือทําการ
เปรียบเทียบคาระหวางวัตถุดิบเหล็กเกรด A 
 

                                                           
2 เปนการทดลองข้ันตน  เพ่ือศึกษาถึงระดับของปริมาณคารบอน (แบบหยาบ) วามีผลตอคณุสมบัตเิชิงกลหรือไม   

75.6 

77.1 

76.4 

75 
75.9 75.4 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

เกรดB 
เกรดA 

คาความแข็งผิวดานใน 

LSL = 73 HRA. 

USL = 77 HRA. 

19 

20 
20 

16 

18 

16.7 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

คาแรงดัน 

LSL = 14 kg/cm2 

(kg/cm2.) 

เกรดB 
เกรดA 

1 

1.91 
1.57 

1.3 

2.4 

1.8 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

คาระยะยุบตัว 
(mm.) 

LSL = 0.9 mm. 

เกรดB 
เกรดA 

(HRA.) 
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76.876.075.274.473.672.8

LSL Target USL

LSL 73
Target 75
USL 77
Sample Mean 73.1128
Sample N 13
StDev (Within) 0.397521
StDev (O v erall) 0.389334

Process Data

C p 1.68
C PL 0.09
C PU 3.26
C pk 0.09

Pp 1.71
PPL 0.10
PPU 3.33
Ppk 0.10
C pm 0.33

O v erall C apability

Potential (Within) C apability

PPM < LSL 230769.23
PPM > USL 0.00
PPM Total 230769.23

O bserv ed Performance
PPM < LSL 388277.92
PPM > USL 0.00
PPM Total 388277.92

Exp. Within Performance
PPM < LSL 385993.04
PPM > USL 0.00
PPM Total 385993.04

Exp. O v erall Performance

Within
Overall

Process Capability of ค◌่าความแข◌็งผ◌ิวด◌้านใน (ก◌อ่น)

           

76.876.275.675.074.473.873.2

LSL Target USL

LSL 73
Target 75
USL 77
Sample Mean 74.8821
Sample N 13
StDev (Within) 0.339665
StDev (O v erall) 0.33267

Process Data

C p 1.96
C PL 1.85
C PU 2.08
C pk 1.85

Pp 2.00
PPL 1.89
PPU 2.12
Ppk 1.89
C pm 1.88

O v erall C apability

Potential (Within) C apability

PPM < LSL 0.00
PPM > USL 0.00
PPM Total 0.00

O bserv ed Performance
PPM < LSL 0.02
PPM > USL 0.00
PPM Total 0.02

Exp. Within Performance
PPM < LSL 0.01
PPM > USL 0.00
PPM Total 0.01

Exp. O v erall Performance

Within
Overall

Process Capability of ค◌่าความแข◌็งผ◌ิวด◌้านใน (หล◌ัง)

 
   7 ก.      7 ข. 

รูปท่ี 7: แสดงคาความแข็งผิวดานในกอนและหลังทําการปรับปรุง 
     

   ก. กอนทําการปรับปรุง         

   ข. หลังทําการปรับปรุง 
 
สรุปผลการทดลอง 
 

 ในการวิจัยนี้เปนการศึกษาการการเพ่ิมคาความแข็งของวัตถุดิบเหล็กเกรด B โดยวิธีการเติมคารบอน 
(Carburizing) ในกระบวนการชุบแข็งดวยน้ํามัน โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพของปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑโซ
เฟองสงกําลังของโรงงานกรณีศึกษา  จากนั้นจึงทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเหล็กเกรดเดิม ท่ีโรงงานกรณีศึกษาได
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนผลิตภัณฑ กับเหล็กเกรด B เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติของวัตถุดิบเหล็ก 
โดยอาศัยแบบฟอรมการเก็บขอมูล  จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมากําหนดหัวขอปญหาโดยใชโปรแกรมประมวลผลทาง
สถิติ  แลวทําการพิจารณาคาท่ีไดวาอยูในคาควบคุมท่ีกําหนดหรือไม  จากนั้นทําการวิเคราะหหาวิธีการปรับปรุง 
และพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลใหไดตามท่ีตองการ 
 จากการดําเนินการศึกษาวิจัย  และทดลองโดยใชการออกแบบการทดลอง  เครื่องทดสอบคาความแข็ง 
และเครื่องกดแตกในการหาคาคุณสมบัติเชิงกล ท้ังคาความแข็งผิว  คาแรงดันและคาระยะยุบตัว  โดยมีเครื่องมือท่ี
ชวยในการตัดสินใจ คือ โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ  ใชระยะเวลาในการดําเนินการทําการทดลอง ทดสอบและ
วิเคราะห ท้ังสิ้น 3 เดือน  โดยไดมีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสังเกตแนวโนมของคาคุณสมบัติเชิงกลอยางตอเนื่อง  
วัตถุดิบเหล็กเกรด B ไดคาความแข็งผิว 75.0 ถึง 75.9 HRA. ตามท่ีไดกําหนดไวภายใตคาควบคุมท่ี 73.0 ถึง 77.0 
HRA. ไดคาแรงดัน  16 ถึง 18 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  ตามคาควบคุมไวท่ี คาต่ําสุดท่ี 14 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร และไดคาระยะยุบตัว 1.3 ถึง 2.4 มิลลิเมตร สูงกวาคาควบคุมท่ีกําหนดไว 0.9 มิลลิเมตร ซ่ึงเปนไปตาม
เปาหมายท่ีตองการ  คือใหเพ่ิมคาความแข็งผิว โดยท่ีไดคาแรงดันและคาระยะยุบตัวอยูภายใตคาท่ีกําหนด 
 ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมคาความแข็งของวัตถุดิบเหล็กเกรด B ในลําดับตอไปนี้ จําเปนตองมีการ
ดําเนินการเพ่ิมเติมดังนี้ 
 

 
 
 
 

การวิเคราะหกระบวนการของคาความแข็งผิวดานใน (กอน) การวิเคราะหกระบวนการของคาความแข็งผิวดานใน (หลัง) 
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ขอจํากัดของงานวิจัยครั้งนี้ 
 1. ปรับปรุงกระบวนการคารบูไรซ่ิงท่ีมีระดับการเติมผงคารบอนในกระบวนการแบบหยาบเปนแบบ
ละเอียด 
 2. ขยายผลการทดลองเพ่ือไปปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนเกรดวัตถุดิบเหล็กไปยังชิ้นสวนของโซสวน
อ่ืนๆ ท้ังแผนประกับนอก, แผนประกับใน, สลัก และลูกกลิ้ง ใหเปนวัตถุดิบเหล็กเกรด B 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาการใชขอมูลความคิดเห็นบนสังคมออนไลนอยาง “เฟซบุค (Facebook)” เพ่ือ
นํามาวิเคราะหความคิดเห็นของลูกคารานคาปลีก โดยการใชวิธีการทําเหมืองขอมูล ซ่ึงขอมูลเหลานี้ไดมาจาก
การท่ีลูกคาไดเขามาแสดงความคิดเห็นบนเพจ (Page) ขอมูลท่ีไดจัดเปนขอมูลขนาดใหญ และนําขอมูล
เหลานั้นมาสรางแบบจําลองความคิดเห็นของลูกคา เพ่ือสามารถจําแนกความคิดเห็นเชิงบวก เชิงลบ หรือ 
คําถามได ซ่ึงจากการสรางแบบจําลองโดยการใชแนวคิดของระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) แบบกฎ 
(Rule-based) มีคาความถูกตองถึงรอยละ 90 สวนการสรางแบบจําลองโดยวิธีการทําเหมืองขอมูล (Data 
Mining) แบบตนไมการตัดสินใจ(Decision Tree) มีคาความถูกตองรอยละ 83 ซ่ึงทําใหทราบถึงความคิดเห็น
ของลูกคาท่ีมีตอรานคาปลีกและนําผลท่ีไดมาชวยสงเสริมการบริหารความสัมพันธขององคกรและลูกคา 
(Customer Relationship Management) โดยสามารถลดเวลาในการจําแนกความคิดเห็นสําหรับผูดูแลเพจ 
เพ่ือสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  

สําคัญ : การทําเหมืองขอมูล ขอมูลขนาดใหญ สังคมออนไลน การทําเหมืองขอมูลความคิดเห็น 
ระบบผูเชี่ยวชาญ 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the use of opinions on Social Network Services (SNS) such 
as Facebook to analyze the opinion related to retailers by using Data Mining techniques. 
Data are acquired from customers’ comments that posted on Facebook’s Page which 
considered as Big Data. Data are used to build the classifier model which can classify 
positive, negative and question aspects. By using the Rule-based Expert System, we are able 
to build classifier whose accuracy is 90 percent while the Decision Tree model is 83 percent. 
The results from this research are able to help the retail business in order to manage their 
customers’ opinions and maintain good relationships between the business and customers 
(Customer Relationship Management). The system built in this research is able to reduce the 
time consumption in order to classify the customers’ opinions, respond the customers’ 
needs quickly. 

Keyword : Data Mining, Big Data, Social Network Services, Opinion Mining, Expert System 
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บทนํา 
ในปจจุบันเครือขายสังคมออนไลน (Social Network Services : SNS) ไดเขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวันเพ่ือตอบสนองทางสังคมไดหลายทิศทาง เชน การสงขอความ การแบงปนเรื่องราว สงอีเมล 
วีดีโอ เพลง รูป เพ่ือเข่ือมโยงความสนใจและกิจกรรมกับผูอ่ืน โดยเฉพาะ เฟซบุค (Facebook) ท่ีมีผูใชงานรวม
กวา 1.35 พันลานคน นับวาเปนเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีผูใชงานมากท่ีสุดในโลก (Statista, 2014) สําหรับ
ในเมืองไทยนั้นเปนเครือขายสังคมออนไลนมีผูใชงานกวาท่ีมีผูใชงานมากท่ีสุดในประเทศไทยซ่ึงมีกวา 28 ลาน
คน (Techinasia, 2014) ซ่ึงทําให Facebook นั้นมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคนไทยเปนอยางมาก ซ่ึง
ธุรกิจตางๆไดใช Facebook ในการกระจายขอมูลขาวสารตางๆ สามารถสื่อสารขอมูลเขาถึงกลุมเปาหมาย
สวนใหญไดงาย รวดเร็ว และ ประหยัดคาโฆษณาอยางมาก อีกท้ังยังเปนการสื่อสารสองทาง (Two-way 
Communication) (ปยะ วราบุญทวีสุข, 2553) นอกจากสามารถแนะนําสินคาหรือบริการไดแลว สังคม
ออนไลนยังเปนชองทางท่ีทําใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค ลักษณะสินคาท่ีไดเร็วความนิยม ตลอดจน
ความคิดเห็นตอสินคาและบริการ สามารถสื่อสารไดตลอดเวลาอีกดวย ซ่ึงขอมูลดังกลาวมีปริมาณมากจัดเปน
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในแตละวันซ่ึงธุรกิจโดยเฉพาะดานคาปลีกจะตองมีพนักงานท่ีตองทําหนาท่ีใน
การดูแลเพจของธุรกิจเพ่ือตอบคําถามตามความตองการของลูกคา ซ่ึงในแตละวันจะมีลูกคาเขามาทําการแสดง
ความคิดเห็นท้ังเชิงบวก เชิงลบตอธุรกิจ หรือคําถามท่ีมีตอสินคาและบริการเปนจํานวนมาก ในบางครั้งความ
คิดเห็นจํานวนมากผูดูแลเพจไมสามารถตอบคําถามไดทันเวลา ทําใหลูกคาท่ีมาแสดงความคิดเห็นตองรอ ทํา
ใหเกิดความไมพอใจ เปนเหตุใหผูวิจัยไดสรางระบบท่ีสามารถจําแนกขอความความคิดเห็นของลูกคาออกเปน
ประเภทตางๆ เพ่ือใหผูดูแลเพจสามารถตอบคําถามไดอยางทันทวงที และยังมีแผนภูมิสรุปความคิดเห็นในอีก
ดวยเพ่ือใชวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคา  

ผูวิจัยไดทําการดึงขอมูลความคิดเห็นจากเพจบน Facebook โดยนําขอความเหลานั้นมาทําการสราง
แบบจําลองเพ่ือชวยทําการจําแนกขอความออกเปนดานบวก ดานลบ คําถาม เพ่ือทําใหผูดูแลเพจสามารถ
ลําดับความสําคัญในการตอบสนองความคิดเห็นท่ีมีเขามาอยางมากมายไดเร็วข้ึน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. การทําเหมืองขอมูล 
 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) (P.Chapman, 2000) หรือการคนพบความรูในฐานขอมูล 

(Knowledge Discovery inn Database) เปนวิธีการท่ีกระทํากับขอมูลจํานวนมาก หรือ ขอมูลขนาดใหญเพ่ือ
คนพบความรู โดยรูปแบบความรูท่ีไดจากกระบวนการทําเหมืองขอมูลไดแก กฎความสัมพันธ (Association 
Rules) การจําแนกประเภทขอมูล (Classification) การแบงกลุมขอมูล (Clustering) โดยอาศัยหลังสถิติ การ
เรียนรูของเครื่อง หลักคณิตศาสตร และ หลักการขอระบบฐานขอมูล 

2. ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
ขอมูลขนาดใหญ หรือ Big Data สามารถนิยามความหมายของ Big Data ไดดวย 3V คือ 

Volume, Velocity และ Variety กลาวคือขนาดของขอมูลท่ีมีขนาดใหญมาก (Volume) เกินกวาฐานขอมูล
แบบเดิมจะสามารถจัดการได 

ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Velocity)  เชน ขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน ขอมูล
การซ้ือขาย ท่ีมีปริมาณขอมูลเขามาเปนจํานวนมากอยางรวดเร็วเกินกวาระบบฐานขอมูลธรรมดาจะจัดเก็บได 
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ขอมูลท่ีมีความหลากหลาย (Variety) โครงสรางขอมูลนั้นแตกตางจากระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database) กลาวคือขอมูลในยุคปจจุบันนั้นไมไดมีโครงสรางเชิงสัมพันธอีกตอไป มีหลากหลาย เชน 
ขอมูลแบบสตรีม ขอมูลแบบเรียลไทม (Real Time) ขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน  

ทําใหเกิดความทาทายท่ีเกิดข้ึนจากการใช Big Data ไดแก การไดมาซ่ึงขอมูล การเก็บขอมูลมหา
สาร การคนหาขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแสดงมโนทัศนของขอมูลขนาดใหญเปนเรื่องท่ี
ยากเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีของเว็บไซทตางๆ โดยเฉพาะเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีผูใชในระดับรอยลาน
คนข้ึนไป การซ้ือของในรานสะดวกท่ีตองการการวิเคราะหขอมูลในระดับหม่ืนรานรายการ ขอมูลขอความบนเว็บ
ตางๆ และอ่ืนๆ ทําใหตองมีเทคโนโลยีท่ีมารองรับในการวิเคราะหขอมูลเหลานี้ โดยในปจจุบันเทคโนโลยีมี
ความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การเก็บขอมูลมีราคาถูกลงเนื่องจากราคาของหนวยความจํามีความถูกลงอยางมาก 
การใชสถาปตยกรรมแบบใหม การใชดิสกท่ีทําจากวัตถุชั้นดี สามารถทําใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปไดอยางดี 
รวดเร็วมากข้ึน (ชนกานต ก่ิงแกว, 2557) 

ในงานวิจัยนี้ขอมูลจัดวาเปนขอมูลขนาดใหญเนื่องจากขอมูลขอความแสดงความคิดเห็นบนเพจมี
มากกวา 2 ลานขอความ โดยในแตละวันมีขอความแสดงความคิดเห็นตลอดเวลา และ ขอมูลเปนแบบตัวอักษร
ซ่ึงยากตอการนําไปใชตอ 

3. กระบวนการมาตรฐาน CRISP-DM 
 

 
 

รูปท่ี 1: มาตรฐาน CRISP-DM 
ท่ีมา : Wikipedia 
  
กระบวนการมาตรฐาน CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) 

(C.Shearer, 2006) เปนกระบวนการมาตรฐานสากลท่ีไดรับความนิยมในการทําเหมืองขอมูล ดังรูปท่ี 1 ซ่ึง
ประกอบไปดวยข้ันตอนมาตรฐาน 6 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
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การทําความเขาใจในจุดประสงคทางธุรกิจ Business Understanding 
เปนข้ันตอนท่ีวิเคราะหความตองการทําเหมืองขอมูลในเชิงธุรกิจ เม่ือทราบจุดประสงคแลวก็ระบุ

ผลลัพท หรือ เปาหมายท่ีตองการท่ีจะไดจากการวิเคราะห และ ข้ันตอนนี้ยังเปนข้ันตอนการวางแผนงานอีก
ดวย 

การเขาใจในขอมูล (Data Understanding) 
เปนข้ันตอนท่ีมีการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ นาเชื่อถือ ในจํานวนท่ีมากเพียงพอท่ีจะนํามาใชในการ

วิเคราะห เนื่องจากขอมูลเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการ  
การเตรียมขอมูล (Data Preparation) 
เปนข้ันตอนท่ีใชเวลายาวนานท่ีสุด เนื่องจากความถูกตองท่ีจะไดจากการทําการวิเคราะหขอมูลนั้น

ข้ึนอยูกับคุณภาพของขอมูล ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนยอยๆ อีกคือ  
1) การคัดเลือกขอมูล (Data Selection) เปนการกําหนดเปาหมายวาสิ่งท่ีตองการจะวิเคราะหคืออะไร  
2) การกลั่นกรองขอมูล (Data Cleaning) เปนการทําใหขอมูลมีความถูกตอง โดยจะมีการลบขอมูลท่ี

ซํ้าซอนกัน ซอมแซมขอมูลท่ีขาดหายไป รวมไปถึงแกไขขอมูลท่ีมีขอผิดพลาด การตัดขอมูลท่ีไมอยูในชวงออก 
เปนตน 

3) การบูรณาการขอมูล (Data Integration) เปนการรวบรวมขอมูลจากหลายๆแหลงเขาดวยกัน 
เนื่องจากในบางครั้งขอมูลมาจากหลายแหลง 

4) การลดขนาดขอมูล (Data Reduction) เปนการลดขนาดขอมูล ในบางครั้งขอมูลท่ีมากจนเกินไปจะ
ทําใหการทํางานในการสรางแบบจําลองมีความชา และ เสียพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลอยางมาก 

5) การแปลงรูปขอมูล (Data Transformation) เปนข้ันตอนการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีพรอม
ไปใชในการวิเคราะหขอมูลตามหลักอัลกอริทึมของการทําเหมือง เชน ขอมูลประเภท Text ก็ไมสามารถใชใน
อัลกอริทึมประเภทการจําแนกประเภทของขอมูลได ตองมีการแปลงรูปขอมูล ซ่ึงในบางครั้งเรียกวาการสกัด
ฟเจอร (Feature Extraction) 

6) การทําใหขอมูลเปนชวง (Data Discretization) เปนการทําใหขอมูลท่ีเปนตัวเลข อยูในจํานวนของ
ชวงท่ีกําหนด 

การสรางโมเดลแบบจําลอง (Modeling) 
เปนข้ันตอนในการใชอัลกอริทึมในการสรางโมเดลแบบจําลอง 
การตรวจสอบและประเมินผล (Evaluation) 
เปนข้ันตอนในการวัดประสิทธิภาพของโมเดล ดูจากความแมนยําในการทํานาย การสามารถนําโมเดล

ไปใชในทางธุรกิจไดจริง 
การนําไปใชงาน (Deployment) 
เปนข้ันตอนท่ีนําโมเดลผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลไปใชจริง เพ่ือชวยในการตัดสินใจทางธุรกิจ   
4. การจําแนกขอมูล (Classification) และ ตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) 

ตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) (J.Gehtke และ คณะ, 1998) เปนหนึ่งในวิธีการจําแนก
ขอมูล (Classification) ในการทําเหมืองขอมูลโดยเปนการสรางโมเดลแบบจําลองขอมูล โดยใชขอมูลมาสอน
ระบบ (Training data) ใหเรียนรู (Supervised Learning) เพ่ือสามารถสรางโมเดลแบบจําลองตนไมการ
ตัดสินใจเพ่ือสามารถจําแนกขอมูลออกมาได ผลท่ีไดจากการสรางโมเดลแบบจําลองนี้เรียกวาตัวจําแนกขอมูล 
(Classifier) ซ่ึงสามารถจําแนกขอมูลออกมาเปนกลุมได ตนไมการตัดสินใจนั้นเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถจําแนก
ขอมูลได โดยมีโครงสรางแบบตนไม และ สามารถแปลงขอมูลออกมาเปนแบบกฎ (If-Then Rules) ได 
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5. POP แอพพลิเคช่ันท่ีใชวัดความรูสึกของคนไทยในโซเชียลมีเดีย 
POP แอพพลิเคชั่นท่ีใชวัดความรูสึกของคนไทยในโซเชียลมีเดียเปนระบบท่ีใชวัดความรูสึกของผู

ท่ีใชภาษาไทยท่ีแสดงผานขอความบนเครือขายสังคมอยาง Pantip และ Twitter พัฒนาข้ึนโดยนักวิจัยจาก
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Electronics and Computer 
Technology Center: NECTEC หรือเนคเทค) สามารถแบงความรูสึกออกเปน 2 ดานคือดานความสุขแสดง
เปนรอยยิ้ม และ ความทุกข โดยขอความดังกลาวจะเปนขอความท่ัวๆไป โดยใชเทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) การทําเหมืองขอความ (Text Mining) และการวิเคราะห
อารมณและความรูสึกจากขอความ (Sentiment Analysis) (S-Sense, 2558) รูปแบบของแอพพลิเคชั้น POP 
เปน ดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 : ระบบวิเคราะหอารมณและความรูสึกจากขอความ 

ท่ีมา : ssense.in.th 
 

6. ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert System) 
ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) คือระบบคอมพิวเตอร ท่ีจําลองการตัดสินใจของมนุษย ผู

เปนผูเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่ง โดยใชความรูและการสรุปเหตุผลเชิงอนุมาน (Inference) ในการแกปญหา
ยากๆ ท่ีตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญไดถูกพัฒนาข้ึนมา เพ่ือใชงานในระบบตางๆ อยางแพรหลาย
มากวา 30 ป ไมวาจะเปนในแวดวงธุรกิจ การแพทย วิทยาศาสตร วิศวกรรม อุตสาหกรรม เปนตน (ทรงศักดิ์ 
กะตารัตน, 2553) วัตถุประสงคหลักของระบบผูเชี่ยวชาญ ก็คือ การชวยในการตัดสินใจ การใหความรู 
คําแนะนํา หรือคําปรึกษา อยางท่ีเราตองการจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รูปแบบหนึ่งในการแทนความรูท่ีชวย
ในการตัดสินใจไดแกกฎ (If-Then Rule-based) โดยมีลักษณะเปนเง่ือนไขจํานวนมาก ใชในการชวยการ
ตัดสินใจในระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
(วรัญญา วรรณศรี, 2553) ไดพัฒนาระบบวิเคราะหขอความแสดงความคิดเห็นสําหรับโรงแรม 

ซ่ึงงานวิจัยฉบับนี้ไดถูกนํามาศึกษาโดยนําขอความแสดงความคิดเห็นสําหรับโรงแรมมาแยกเปนวลีและคําในแต
ละประเภทจากนั้นนํามาผานข้ันตอนการวิเคราะหและระบุคุณลักษณะท่ีขอความแสดง ความคิดเห็นกลาวถึง
พรอมระบุข้ัวความคิดเห็นพรอมท้ังแสดงผลสรุปขอความแสดงความคิดเห็นให แกผูใชโดยผลลัพธจากงานวิจัย
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ฉบับนี้พบวาระบบวิเคราะหขอความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโรงแรมสามารถวิเคราะหขอความแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับโรงแรมไดจริง จากการใชขอความแสดงความคิด เห็นดวยภาษาธรรมชาติโดยสามารถนํา
ขอความท่ีผานการวิเคราะหแลวมาสรุปเปนขอมูลเชิงสถิติและ แสดงในรูปแบบกราฟกได  

(พัชรนิกานต พงษธนูและคณะ, 2554) ไดทําการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาจากขอความ 
คําแนะนําบริการโดยการทําเหมืองความคิดเห็นงานวิจัยฉบับนี้ไดนําเสนอโมเดลจากการทําเหมือนขอ มูลโดย
วิธีตนไมตัดสินใจและการเรียนรูแบบเบยอยางงายเพ่ือใชสําหรับวิเคราะหขอความแสดงความคิดเห็นบน
เว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพโดยรวบรวมจํานวนคําในความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับดานดี และดานลบแลวทําการ
ทดสอบโดยใชวิธีการจําแนกประเภทขอมูลการทําเหมืองขอความแสดงความคิด เห็นนั้นทําการเปรียบเทียบผล
ท่ีไดจากเทคนิคท่ีนําเสนอจากนั้นมีการประเมินจากการทดสอบกับขอ ความแสดงความคิดเห็นท่ีแบงขอมูลไว
สําหรับการทดสอบและเปรียบเทียบความถูกตองของเทคนิควิธีท้ังสองกับคาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดบนเว็บไซตวา
ควรจะสรุปดานดีหรือดานลบเก่ียวกับสินคาและ บริการผลลัพธจากงานวิจัยฉบับนี้พบวาคารอยละของความ
ถูกตองของการเรียนรูตนไมตัดสินใจใหคา รอยละความถูกตองมากกวาวิธีการเรียนรูแบบเบยซ่ึงคารอยละ
ความถูกตองคือ 95.50%  

(ชวาลศักดิ์ เพชรจันทรฉาย และคณะ, 2553) ไดทําการสํารวจการทําเหมืองขอมูลขอคิดเห็น 
ดานภาพลักษณการทองเท่ียว โดยไดนําขอมูลขอคิดเห็นของลูกคา ตัวอยางเชน ในบทวิจารณโรงแรม 

ผูใชสามารถดูความคิดเห็นในเชิงบวกหรือลบ เก่ียวบกับคุณสมบัติโรงแรมท่ีเก่ียวของได เชน 
ราคาคา บริการอาหารเชา, หองพัก, สิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรม เพ่ือนํามาใชสําหรับการตัดสินใจท่ีจะ 
เขาพักในโรงแรมนั้นๆนอกจากนี้ยังสามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการทําเหมืองขอมูลนี้ไปใชในการ ปรับ ปรุง
สินคาและบริการใหตรงใจลูกคาไดอีกดวย ดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 : ภาพแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเชิงบวก เชิงลบ ตอบริการดานตางๆ 
ท่ีมา : http://www.sansarn.com/HotelOpinion 
 

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวสามารถนํามาเปนแนวทางในการทํางานวิจัยนี้ได โดยเฉพาะการ
จําแนกขอมูลความคิดเห็น  

http://www.sansarn.com/HotelOpinion
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการนําขอมูลความคิดเห็นบนสังคมออนไลนมาใชประโยชนในธุรกิจคาปลีก 
2. เพ่ือสรางแบบจําลองท่ีสามารถจําแนกความคิดเห็นบนสังคมออนไลนไดโดยอัตโนมัติ 
3. เพ่ือนําขอมูลความคิดเห็นมาใชวิเคราะหแนวโนมความคิดเห็นของลูกคาในธุรกิจคาปลีก 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามรูปแบบตามกระบวนการมาตรฐาน CRISP-DM (Cross Industry 
Standard Process for Data Mining) (C. Shearer, 2006) โดยมีรายละเอียดแตละข้ันตอนดังนี้ 

1. การทําความเขาใจในจุดประสงคทางธุรกิจ Business Understanding 
 ข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทําการสอบถามผูเชี่ยวชาญท่ีมีหนาท่ีดูแลเพจของธุรกิจคาปลีก เพ่ือทราบถึง

ปญหาในการดูแลเพจ ซ่ึงเพจนั้นในแตละวันมีขอมูลความคิดเห็นเขามาจํานวนมาก ไมสามารถจําแนกขอมูล
นั้นออกมาไดทันทวงที ไมสามารถลําดับไดวาควรจะตอบขอความไหนกอน โดยเฉพาะขอความในเชิงลบ 
ขอความคําถามของลูกคา 

นอกจากนั้นยังไมสามารถสรุปขอมูลในแตละวันวาความคิดเห็นของลูกคานั้นมีแนวโนมอยางไร
ขอมูลมีปริมาณมากยากตอการจัดการ  

2. การเขาใจในขอมูล (Data Understanding) 
ขอมูลท่ีนํามาใชไดมาจากเพจบนเครือขายสังคม Facebook โดยจะตองดึงขอมูลความคิดเห็น

ผานสวนตอประสานโปรแกรม หรือ Facebook API (Facebook Application Programming Interface) 
ซ่ึง Facebook เปดใหนักพัฒนาเขาถึงขอมูลได ดังรูปท่ี 4 และนําขอมูลมาเก็บลงไวในฐานขอมูล โดยขอมูลท่ี
ไดมีท้ังขอความท่ีเกิดจากผูดูแลเพจไดทําการสงขอความแนะนําสินคาบริการ ขอความความคิดเห็นของลูกคา 
จํานวนกวา 38,996 ขอความ ณ เดือนมกราคม 2558 โดยขอความท่ีไดจะมีเปนลักษณะประโยค (Text) ซ่ึง
เปนขอมูลแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Data) ซ่ึงยากตอการนําไปใชในการทําเหมืองขอมูล 

 

 
  

รูปท่ี 4 : Facebook API ท่ีเปดใหผูพัฒนาโปรแกรมสามารถดึงขอมูลความคิดเห็นออกมาได 
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3. การเตรียมขอมูล (Data Preparation) 
1) การคัดเลือกขอมูล (Data Selection) 

ทางผูวิจัยไดคัดเลือกขอมูลความคิดเห็นจากเพจของธุรกิจคาปลีกเทานั้น โดยจะนําเฉพาะสวน
ความคิดเห็นของลูกคา comment และ post โดยไมรวมถึงขอความท่ีสงโดยผูดูแลเพจ และมาพักไวใน
ฐานขอมูล โดยการดึงขอความผาน Facebook API ดังรูปท่ี 4 

2) การกล่ันกรองขอมูล (Data Cleaning) 
ทางผูวิจัยไดทําการกลั่นกรองขอมูลโดยไมนําขอความท่ีเปนภาษาอ่ืนท่ีไมใชภาษาไทยเขามา 

รวมถึงทําการตัดชองวางระหวางประโยค การนําขอมูลท่ีเปนประเภทประโยคเขามาเทานั้น เนื่องจากจะมี
ขอมูลภาพอยูดวยไมสามารถนําเขามาใชในการทําเหมืองขอมูลได 

3) การลดขนาดขอมูล (Data Reduction)  
เนื่องจากขอมูลท่ีไดมานั้นมีเปนจํานวนมาก ทางผูวิจัยจึงไดกําหนดใชขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็น

ของลูกคาท่ีมีความทันสมัยจํานวน 38,996 ขอความมาเปนตัวอยางในการสอน (Training Data) เพ่ือใหระบบ
สรางโมเดลแบบจําลอง โดยแบงขอความเพ่ือทําการทดสอบ (Test Data) จํานวน 100 ขอความท่ีคัดเลือกโดย
ผูเชี่ยวชาญและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาใชในการดูความแมนยําของโมเดลแบบจําลองท่ีได 

4) การแปลงรูปขอมูล (Data Transformation)  
ข้ันตอนนี้เปนจากดึงขอมูลสําคัญออกจากขอมูลดิบ (Feature Extraction) เนื่องจากขอมูล

ประเภทขอความ (Text) เปนขอมูลท่ีไมมีโครงสราง (Unstructured Data) ในการนําขอมูลขอความไปใชกับ
ตัวจําแนก (Classifier) โดยตรงนั้นจะไมมีความเหมาะสม ในเรื่องหนวยความจํา อีกท้ังรูปแบบขอมูลไม
เหมาะสมกับอัลกอริทึมการสรางตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) ดังนั้นตองทําการแปลงรูปขอมูล โดย
หลักการแปลงรูปขอมูลนั้นในครั้งตองทําการหาคําสําคัญ (Keyword) ซ่ึงจะเรียกวาการเลือกขอมูลสําคัญออก
จากขอมูลดิบ (Feature Selection) ท่ีเก่ียวของกับการจําแนกขอมูลเปนเชิงบวก เชิงลบ เชิงคําถาม โดย
ตารางท่ี 1, 2 และ 3 เปนตารางแสดงคําสําคัญท่ีจะใชในการสอนตัวจําแนกขอมูลใหเรียนรู 

ตารางท่ี 1: ตารางแสดงคําสําคัญในดานบวก 

สวัสดี ดี สบาย สะอาด 

สะดวก ใหม ใกล อรอย 

เร็ว ถูก สงบ ยิ้มแยม 

ใหม ปลอดภัย เยอะ สวนลด 

เยี่ยม อ่ิม ม่ันใจ คุม 

ฟน นาฟง เต็มใจ แจมใส 

ตั้งใจ พยายาม หิว พัฒนา 
อ่ิมใจ อนามัย รูสึกดี อ่ิมเวอร 
แซบเวอร รวดเร็ว ตอบไดดี นากินมาก 

พูดจาดี คุณภาพดี มารยาทดี เห็นแลวหิว 

อ่ิมใจจัง ถูกหลักอนามัย เยอะ สุดยอด 

รับผิดชอบ ความอรอย   
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ตารางท่ี 2: ตารางแสดงคําสําคัญในดานลบ 

ไมดี ผิดหวัง แย กาก 

กลิ่นอับ สกปรก ไมสะดวก เกา 

ไมเอาใจใส ไกล ไมอรอย ชา 
แพง เสียงรบกวน หนาบูด หนาบึ้ง 
เล็ก แคบ ไมอรอย นากลัว 

เสีย ไม ทําหนาทําตา ต่ํา 
โกง หลอกลวง ไหม หวย 

รองเรียน มักงาย ปรับปรุง สะเพรา 

หมด เสียความรูสึก เสียเวลา ตอบแบบไมเต็มใจ 

ทําเสียงกระโชกใส ไมเต็มใจ ไมเหมาะสม ขออภัย 

ไมมีคุณภาพ พนักงานคุณภาพต่ํา หวยมาก หวยแตก 

มืด    

 
ตารางท่ี 3: แสดงคําสําคัญเชิงคําถาม 

 
ท่ีไหน ทําไม เทาไหร ไหม 

ม้ัย เปลา ปาว ทําไง 
อะไร ก่ี ใคร ลองกันหรือยัง 
จะถามใคร จะรูไดยังไง จะรูไดอยางไร หรือไม 
ไดปาว มันคืออะไร ชวยบอกที อยากรูวา 

หรือยัง ยังไง อยากทราบขอมูล ท่ีไหน 

เทาไหร ไหม รึเปลา บางม้ัย 

ทําไงดี ใครหนอ ใครหรอ ก่ีบาท 

 
โดยตองทําการตัดคําในประโยค โดยในข้ันตอนนี้จะเปนการตัดคําในประโยคและนํามาใสใน

ตารางความถ่ี ตัวอยางประโยค “สินคาชิ้นนี้ราคาเทาไรคะ หรือตองใชแตมแลกรึเปลาคะ แลวสามารถซ้ือถึง
วันท่ีเทาไหรคะ” ดังรูปท่ี 5 โดยประโยคถามีคําไหนตรงกับคําสําคัญดังตารางท่ี 1, 2 และ 3 จะถูกนับเปน
ความถ่ี 
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รูปท่ี 5 : ข้ันตอนการสกัดขอมูลสําคัญ (Feature Extraction) และการสรางขอมูลการเรียนรู (Training Data) 
 

 จากนั้นตองทําการสอนตัวจําแนกขอมูลโดยการกําหนดคลาส (Class) เชน ถาประโยคท่ีวา 
“สินคาชิ้นนี้ราคาเทาไรคะ หรือตองใชแตมแลกรึเปลาคะ แลวสามารถซ้ือถึงวันท่ีเทาไหรคะ” เปนประโยค
คําถามจะตองใสคลาสใหเปน Q (Question) ถามีประโยคอ่ืนทําวิธีเดียวกันโดยถาเปนเชิงบวกใสเปน P 
(Positive) และ เปนเชิงลบใสเปน N (Negative) 

   
4. การสรางโมเดลแบบจําลอง (Modeling) 

ผูวิจัยไดพัฒนาโมเดลแบบจําลองเปน 2 ทาง โดยทางแรกเปนวิธีการทําเหมืองขอมูล โดยเลือก
อัลกอริทึมประเภทการจําแนกขอมูล (Classification) โดยใชอัลกอริทึม C4.5 (JR Quinlan, 1996) ซ่ึง
สามารถไดตนไมการตัดสินใน (Decision Tree) ออกมา ซ่ึงสามารถแปลงออกมาเปนกฎได โดยไดใชโปรแกรม 
WEKA (M. Hall และ คณะ, 2009) ซ่ึงเปนโปรแกรมแบบเปดรหัส (Open Source) ท่ีนิยมในการทํา
กระบวนการเหมืองขอมูล โดยทางผูวิจัยไดใชขอมูลเรียนรู (Training Data) จํานวน 8,746 ขอมูลมาใชในการ
สรางโมเดลการจําแนกขอมูล (Classifier Model) ดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 : ข้ันตอนการทําเหมืองขอมูลโดยวิธีการจําแนกขอมูล 
ท่ีมา : http://scriptslines.com/data-classification/ 
       
อีกวิธีเปนวิธีแบบการใชระบบผูเชี่ยวชาญ กลาวคือเปนการจําลองความคิดของผูเชี่ยวชาญวาใช

หลักการตัดสินใจอยางไรท่ีจะบอกวาขอความนี้เปนขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ หรือ เชิงคําถาม โดยใช
รูปแบบของกฎ (If-Then Rule-based) ออกมา 

โดยโมเดลแบบจําลองแบบตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) และ สามารถอธิบายเปนกฎบางสวน
ไดดังนี้ โดยอธิบายความหมายในวงเล็บขางทาย 

1) If อรอย = 0 If ไม = 0 If ความอรอย = 1 If เต็มใจ = 1 ➔   Positive ( ถาปรากฎคําวา อรอย 
แลวจะไดคลาสเปน Positive) 

2) If อรอย = 0 If ไหม = 1 ➔   Question ( ถาไมปรากฎคําวา อรอย ปรากฎคําวาไหม แลวจะได
คลาสเปน Question) 

3) If ไมอรอย = 1 ➔   Negative (ถาปรากฎคําวา ไมอรอย แลวจะไดคลาสเปน Negative)          
สําหรับแบบจําลองตามแนวคิดของระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) ไดสรางกฎแบบ (If-Then 

rule-based) ไดท้ังหมด 278 กฎ โดยบางสวนของกฎมีลักษณะดังนี้ โดยอธิบายความหมายในวงเล็บ 
1) ฝาก ปรับปรุง  Negative (ถาปรากฎคําวา ฝาก และ ปรับปรุง คลาสเปน Negative) 
2) เสีย ความรู สึก  Negative (ถาปรากฎคําวา เสีย, ความรู และ สึก คลาสเปน Negative) 

3) ทําไม  Question (ถาปรากฎคําวา ทําไม คลาสเปน Question) 
4) นา ทาน มาก  Positive (ถาปรากฎคําวา นา ทาน มาก คลาสเปน Positive) 
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5. การตรวจสอบและประเมินผล (Evaluation) 
ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผลโมเดลแบบจําลอง โดยดูจากคาความถูกตอง 

(Accuracy) และวัดความพึงพอใจจากการใชงานระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
1) การวัดคาความถูกตองของโมเดลแบบจําลอง (Accuracy Test) 

การวัดคาความถูกตองของโมเดลใชวิธีการนําขอมูลทดสอบ (Test Data) จํานวน 100 ประโยคท่ี
ไมไดใชในการสรางโมเดลแบบจําลอง คัดเลือกขอมูลใหมจากขอมูลความคิดเห็นของลูกคาโดยใหผูเชี่ยวชาญ
กําหนดคลาสไวมาทําการทดสอบโดยวัดผลจากการท่ีโมเดลสามารถทํานายคลาสออกมาไดถูกตองตามขอมูล
ทดสอบหรือไม โดยผลการทดสอบปรากฎวาโมเดลแบบตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) ใหคาความ
ถูกตองรอยละ 83 สวนโมเดลแบบระบบผูเชี่ยวชาญใหคาความถูกตองรอยละ 90 

2) การวัดความพึงพอใจของผูใชงาน (Satisfaction Test) 
การวัดความพึงพอใจของผูใชงานทําโดยการใชแบบสอบถามใหผูใชงานท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับการ

ดูแลระบบเพจ ใหผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของไดประเมิน โดยวัดการประเมินทางดานการใชงานของระบบ ภาพรวม
ของระบบ ความเขาใจในการใชงาน ความถูกตองของระบบ โดยพบวาความพึงพอใจท่ีรอยละ 86.6  

3) การนําไปใชงาน (Deployment) 
เปนข้ันตอนท่ีนําโมเดลผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลไปใชจริง เพ่ือชวยในการตัดสินใจทาง   

ธุรกิจ โดยไดจัดทําเปนหนาเว็บไซท โดยมีการแสดงผลเปนแผนภูมิวงกลมดังรูปท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 7: แผนภูมิสรุปภาพรวมขอความความคิดเห็นแยกเปนดานตางๆ 
 

จากนั้นมีระบบตอบกลับขอความความคิดเห็น โดยเม่ือมีขอความความคิดเห็นใหมเกิดข้ึนบนเพจ
ระบบจะดึงขอความมาแลวทําการจําแนกขอความโดยอัตโนมัติเปนประเภทตางๆ เพ่ือสามารถตอบสนองตอ
ความตองการลูกคาไดอยางรวดเร็ว ดังรูปท่ี 8 โดยจะใหความสําคัญกับขอความเชิงลบและเชิงคําถามเปน
ลําดับแรก 
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รูปท่ี 8 : ระบบตอบกลับขอความความคิดเห็น 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลลัพธจากการวิจัยนี้สามารถสรางโมเดลแบบจําลองได 2 แบบคือแบบการใชวิธีการทําเหมืองขอมูล 
(Data Mining) วิธีนี้ตองใชขอมูลเปนจํานวนมากในการสอนตัวจําแนกขอมูล (Classifier) โดยตองใชขอมูลกวา 
8,746 ขอความในการสอนใหโมเดลเรียนรู (Training Data) นั้นตองใชกําลังคนและเวลาในการทําอยางมาก 
โดยจะตองอานและตีความทีละประโยคเพ่ือทําการระบุคลาสซ่ึงใชเวลาและทรัพยากรสูง 

สวนอีกวิธีคือวิธีระบบผูเชี่ยวชาญ วิธีนี้เปนการสรางกฎจากกฎเพียงกฎเดียวและเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ จน
ครอบคลุมทุกกรณี ซ่ึงวิธีดังกลาวก็ตองใชเวลาในการตีความและสรางกฎออกมา แตไมตองใชขอมูลในการสอน
โมเดลแตอยางใด 

จากการวิเคราะหผลลัพธการจําแนกขอมูล (Confusion Matrix) ของการใชตนไมการตัดสินใจออกมา
เปนรูปแบบดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4: ผลลัพธจากการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมการตัดสินใจ 

Actual\ Predicted Positive Negative Question 
Positive 25 6 2 
Negative 3 28 3 
Question 1 2 30 

         
จากการวิเคราะหผลลัพธการทํางาน (Confusion Matrix) จะเห็นวาโมเดลนี้มีความแมนยํารอยละ 83 

กลาวคือโมเดลสามารถใชในการจําแนกขอมูลไดอยางถูกตองตามคลาสท่ีกําหนด 83 ขอความ โดยแบงเปน
ขอมูลเชิงบวก โดยโมเดลสามารถจําแนกขอมูลขอความความคิดเห็นไดถูกตอง 25 ขอความจาก 33 ขอความ 
โดยจําแนกเปนขอความ Negative 6 ขอความ และ จําแนกเปนขอมูลคําถาม 2 ขอความ 

โมเดลจําแนกขอมูลความคิดเห็นเชิงลบ โดยสามารถจําแนกขอมูลความคิดเห็นเชิงลบไดถูกตอง 28 
ขอความ จากท้ังหมด 34 ขอความ โดยจําแนกเปนขอมูลเชิงบวก 3 ขอความ และ จําแนกเปนขอมูลคําถาม 3 
ขอความ 
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โมเดลจําแนกขอมูลความคิดเห็นเชิงคําถาม โดย โดยสามารถจําแนกขอมูลความคิดเห็นคําถามได
ถูกตอง 30 ขอความ จากท้ังหมด 33 ขอความ โดยจําแนกเปนขอมูลเชิงบวก 1 ขอความ และ จําแนกเปน
ขอมูลเชิงลบ 3 ขอความ 

จากการใหผูท่ีเก่ียวของและผูเชี่ยวชาญไดทดลองใชงานระบบ ไดมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมใหใชการหาคําท่ี
เกิดข้ึนบอยครั้งในชวงเวลาหนึ่งในดาน Negative หรือ Positive เพ่ือดูแนวโนมวาสิ่งท่ีคนกําลังพูดถึงคืออะไร 
นอกไปจากนั้นยังแนะนําใหสามารถวิเคราะหดูแนวโนมความคิดเห็นของคูแขงเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกันดวย  
 
สรุป 

งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยไดพัฒนาระบบท่ีชวยในการจําแนกขอมูลความคิดเห็นของลูกคาธุรกิจคาปลีก ซ่ึง
ขอมูลความคิดเห็นจํานวนมากไดถูกจําแนกออกเปนประเภทตางๆ เชน คําถาม เชิงบวก เชิงลบ ซ่ึงทําใหผูดูแล
เพจสามารถตอบสนองตอความคิดเห็นไดอยางท้ันทวงที โดยมีแผนภูมิสรุปความคิดเห็นเอาไวเพ่ือใชในการ
วิเคราะหความพึงพอใจตอลูกคาของธุรกิจคาปลีก โดยผลการสรางโมเดลแบบจําลองสามารถไดตัวจําแนก
ขอมูลท่ีมีความแมนยําสูงสามารถนําไปใชในทางธุรกิจได  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมปงเดนิชแอปเปลสอดไสลูกเกด ในข้ันตอน
การใสไสลูกเกด กระบวนการทํางานปจจุบันจะมีพนักงานทําหนาท่ีโรยลูกเกด โดยใชมือชอนลูกเกดท่ีอยูในกระบะ 
แลวนํามาโรยลงบนแผนแปงท่ีใชทําเดนิช เพ่ือใหมีการกระจายตัวของลูกเกดอยางสมํ่าเสมอ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ออกแบบและประดิษฐเครื่องโรยลูกเกด เพ่ือใชแทนพนักงานท่ีทําหนาท่ีโรยลูกเกด การออกแบบเครื่องจักร ทําโดย
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดลูกเกด เชน ขนาดกวาง ยาว โดยเครื่องจักรท่ีไดทําการออกแบบประกอบ
ไปดวย ชุดโถโรยท่ีใชในการบรรจุลูกเกด แกนเพลาแบบหนามท่ีใชในการดันลูกเกดในโถโรยใหหลนลงบนแปงขนม
ปง ชุดขาตั้งจับยึดโถโรยกับสายพาน มอเตอรขนาด 400 วัตต และฝาครอบมอเตอร โดยมีคาพารามิเตอรของรอบ
มอเตอรท่ีเหมาะสมคือ 35 รอบ/นาที (rpm) จึงจะทําใหบรรจุไสลูกเกดไดตามมาตรฐาน คือ 6 - 7 กรัมตอชิ้น และ
ไดน้ําหนักรวมของผลิตภัณฑตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวคือ 75 – 80 กรัมตอชิ้น การทําเครื่องจักรใชเงินลงทุน 
64,100 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุนอยูท่ี 428 วัน  
 คําสําคัญ :  การปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบเครื่องจักร 
 
Abstracts 
 This research aims to improve the manufacturing process of apple raisin Danish pastries 
in raisin filling process. Existing process has a worker strew raisins on bread sheet by hands; the 
raisins must be spread over bread sheet. Researchers have an idea to design and invent raisin 
strewn machine to replace strewn worker. Designing machine used physical properties of grain 
raisins such as length and width. The designed machine has a strewn bowl, spines shaft, 
assembly stand, 400 – watt motor belt and motor cover. The parameter of the motor is 35 
rounds per minute (rpm) to make apple raisin Danish pastries 6 – 7 raisin/piece or 75-80 grams 
total weight/piece which followed in standard weight. This machine invests 64,000 and the 
payback period is 428 days. 

mailto:sukonthipper@pim.ac.th
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บทนํา 
ขนมปงไสลูกเกด เปนหนึ่งในผลิตภัณฑเบเกอรี่ประเภทขนมปงท่ีไดรับความนิยมมาก ซ่ึงกระบวนการผลิต

เดนิชแอปเปลสอดไสลูกเกดในโรงงานผลิตเบเกอรี่ท่ีผูวิจัยทําการศึกษา ซ่ึงมีลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 1 มียอดการ
ผลิตประมาณ 20,000 ชิ้น/วัน หรือประมาณ 7,040,000 ชิ้น/ป จากท่ีผูวิจัยไดศึกษากระบวนการผลิตขนมปง 
พบวาในข้ันตอนใสไสลูกเกดจะตองใชพนักงาน 1 คน ทําหนาท่ีโรยลูกเกดลงบนแผนแปงท่ีสงมาตามสายพาน
ลําเลียง โดยพนักงานจะยืนอยูดานขางสายพานการผลิต และจะนําลูกเกดท่ีบรรจุอยูในถุงมาเทใสลงในกระบะรอง
ท่ีวางไวขางๆ สายพานการผลิต แลวใชมือท่ีสวมถุงมือชอนลูกเกดท่ีอยูในกระบะนํามาโรยลงบนแผนแปง ซ่ึงมีหนา
กวาง 50 เซนติเมตร โดยใหมีการกระจายตัวของลูกเกดอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมีน้ําหนักของไสลูกเกดอยูท่ี 6 - 7 
กรัมตอชิ้น ซ่ึงผูวิจัยพบวาสามารถปรับปรุงกระบวนการโรยลูกเกดนี้ได โดยออกแบบและประดิษฐเครื่องจักรเพ่ือใช
ในการโรยลูกเกดมาทดแทนพนักงาน เพ่ือลดจํานวนพนักงานในสายการผลิตเดนิชแอปเปลสอดไสลูกเกด ซ่ึงจะทํา
ใหตนทุนการผลิตของโรงงานผลิตเบเกอรี่ลดลง 

                                           
รูปท่ี 1: เดนิชแอปเปลสอดไสลูกเกด 
 
วัตถุประสงค 
 ออกแบบและประดิษฐเครื่องโรยลูกเกด เพ่ือใชแทนพนักงานท่ีทําหนาท่ีโรยลูกเกด 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและประดิษฐเครื่องจักรเพ่ือใชในการทํางาน ซ่ึงใชเปนแนวทางในการ
ทํางานวิจัยเรื่องนี้ ไดแก กัญญา และ สามารถ (2555) ไดดําเนินการออกแบบสรางและพัฒนาเครื่องโรยปุยคอก 
ใหสามารถทํางานพรอมกับจอบหมุนเพ่ือใชเตรียมดินในนาขาวเพ่ือลดการบดอัดดิน โดยลดจํานวนครั้งของการวิ่ง
ผานหนาดินใหนอยลง โดยตัวแปรในการทดลอง คือ จํานวนใบกวาดปุย (4, 6, และ 8 ใบ) และรูปรางของใบกวาด 
(รูปทรงตรง รูปทรงตัวแอล และรูปทรงตัวซี) ซ่ึงใบกวาดท่ีกลาวมาขางตนจะติดอยูกับแกนเพลา โดยการทดลอง
แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การทดสอบแบบจําลองเครื่องโรยปุยคอกเพ่ือหาจํานวนใบกวาดกับรูปรางของใบกวาด
ท่ีเหมาะสม และการทดสอบเครื่องตนแบบเพ่ือหาความสามารถในการทํางาน อัตราการโรยปุยคอก จุดคุมทุน และ
อัตราผลตอบแทนในการทํางานของเครื่องได  
  โกเมน อานนท และ อิสรศักดิ์ (2552) ไดทําการออกแบบและสรางเครื่องหยอดเมล็ดถ่ัวลิสงพรอมใหปุย 
จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถ่ัวลิสงพบวามี ขนาดความกวาง ความยาวและมีน้ําหนักเฉลี่ย 100 
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เมล็ด เทากับ 9.12 มิลลิเมตร ,13.4 มิลลิเมตร และ 0.67 กรัม ตามลําดับ เพ่ือใชในการออกแบบและสรางเครื่อง
หยอดเมล็ดถ่ัวลิสงพรอมใหปุยโดยพวงตอกับรถไถเดินตาม โดยสามารถปรับระยะหางระหวางหลุมและแถวในการ
ปลูกใหเหมาะสมโดยใชสกรูและนอต เครื่องหยอดถ่ัวลิสงพรอมใหปุยประกอบดวยอุปกรณท่ีสําคัญ อันไดแก ชุดไถ
เปดรอง ชุดหยอดเมล็ด ชุดกลบและอัดดิน ชุดลอและชุดเฟองควบคุมระยะในการปลูก  กฤษดา  รุ ง สุ ริ ยา  และ 
อนุรักษ (2554) ไดออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุยอินทรียอัดเม็ดติดทายรถแทรกเตอรขนาดเล็กจากผล
การศึกษาพบวาอัตราการใหปุยอินทรียกับพืชไรจะอยูท่ี 50 กิโลกรัม/ไร และการใหปุยจะโรยขางตนพืชโดยหาง
ออกจากตนพืช 10 เชนติเมตร เพ่ือท่ีจะนําขอมูลไปใชในการออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุยอินทรียอัดเม็ดติด
ทายรถแทรกเตอรขนาดเล็ก จากผลการศึกษาในการออกแบบเครื่องจะประกอบไปดวยชุดโครงสรางโดยมีหนา
กวาง 200 เซนติเมตรสามารถปรับระยะหางระหวางแถวในการใหปุยโดยใชนอตปรับตั้ง และในสวนอ่ืนๆจะ
ประกอบไปดวย ถังบรรจุปุย 2 ถัง ชุดลําเลียงปุยอินทรีย 2 ชุด ชุดเปดรอง 4 ชุด ชุดกลบปุย 4 ชุด และชุดควบคุม
การใหปุยใชกําลังจากมอเตอรขนาด 12 โวลต ซ่ึงตอกับแบตเตอรี่ของรถแทรกเตอรควบคุมการลําเลียงปุยโดยใช
เกลียวลําเลียงท่ีมีระยะเกลียวหาง 2 เซนติเมตร ความยาวของเกลียวลําเลียงเทากับ 36 เซนติเมตร 
 สวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต ไดแก สุจินดา (2557) ทําการปรับปรุงกําลังการ
ผลิตของสายการผลิตชิ้นสวนเบาะท่ีนั่งรถยนต ซ่ึงไมเพียงพอตอยอดสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัวทางผูบริหารจึงมี
แนวคิดท่ีจะแกปญหาดวยวิธีการเพ่ิมจํานวนชั่วโมงการทํางาน และขณะเดียวกันก็ตองการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการทํางานโดยการนําแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตามาประยุกตใช โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
แบบเปนงวด ใหเปนแบบการไหลทีละชิ้นเพ่ือมุงเนนการลดตนทุนท่ีเกินความจําเปน และการกําจัดความสูญเปลา
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาขอมูลจําเพาะของลูกเกด 
 ทําการศึกษาเก่ียวกับขอมูลจําเพาะของเมล็ดลูกเกด ดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยเก็บขอมูลเมล็ดลูกเกดจํานวน 
100 เม็ด นํามาวัดความยาวและความกวาง และหาคาทางสถิติ ดังแสดงในรูปท่ี 3 และ 4 พบวามีความกวางเฉลี่ย
เทากับ 10.41 มิลลิเมตร โดยความกวางท่ีสั้นท่ีสุดและยาวท่ีสุด คือ 4 มิลลิเมตร และ 15 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
สวนความยาว เฉลี่ยเทากับ 16.09 มิลลิเมตร โดยความยาวท่ีสั้นท่ีสุดและยาวท่ีสุด คือ 10 มิลลิเมตร และ 21 
มิลลิเมตร ตามลําดับ  โดยคาท่ีไดนี้จะนําไปใชเปนขอกําหนดในการออกแบบระยะของหนามของแกนเพลา ของ
เครื่องโรยลูกเกด 

                                  
รูปท่ี 2:  ดานยาวและดานกวางของเมล็ดลูกเกด 
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รูปท่ี 3: แผนภูมิการกระจายของความกวางเม็ดลูกเกดจํานวน 100 เม็ด 
 
จากรูปท่ี 3  ความกวางสูงสุดเทากับ 15 มิลลิเมตร 
  ความกวางต่ําสุดเทากับ 4 มิลลิเมตร 
  ความกวางเฉลี่ยเทากับ 10.41 มิลลิเมตร 
  ฐานนิยมเทากับ 10 มิลลิเมตร 
 
 

                  
รูปท่ี 4: แผนภูมิการกระจายความยาวเม็ดลูกเกดจํานวน 100 เม็ด 

จากรูปท่ี 4  ความยาวสูงสุดเทากับ 21 มิลลิเมตร 
  ความยาวต่ําสุดเทากับ 10 มิลลิเมตร 
  ความยาวเฉลี่ยเทากับ 16.09 มิลลิเมตร 
  ฐานนิยมเทากับ 16 มิลลิเมตร 
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2. หาแนวทางในการออกแบบ 
  ใชหลักการของ ECRS โดยใชการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหงายข้ึน (Simplify: S) เปนหลัก โดยการ
นําเครื่องจักรมาใชแทนพนักงานในการโรยลูกเกด เนื่องจากวาการโรยลูกเกดมีลักษณะงานท่ีทําซํ้าๆ กัน ซ่ึงงาน
ลักษณะนี้สามารถนําเครื่องจักรมาใชงานแทนได เพราะเครื่องจักรสามารถลอกเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษยได  
  ผูวิจัยไดทําการศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับเครื่องโรยในแบบตางๆ  และศึกษาทฤษฎีของเพลาและการเลือกใช
ลูกปน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ โดยใชเง่ือนไขในการปฏิบัติงานจริงเปนขอกําหนดในการออกแบบ 
รวมถึงการเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยจากการศึกษาแกนเพลาในลักษณะตางๆ ไดคัดเลือก
แกนเพลาท่ีนาจะนํามาใชในเครื่องโรยลูกเกดได 2 แบบ คือ แกนเพลาแบบเกลียวลําเลียง และแกนเพลาแบบเปน
หนาม ดังแสดงในรูปท่ี 5 ซ่ึงไดนํามาเปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจเลือกใช แสดงผลการเปรียบเทียบในตารางท่ี 1 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

รูปท่ี 5: แกนเพลาแบบเกลียวลําเลียง (ดานซาย) และแกนเพลาแบบหนาม (ดานขวา) 
 
ตารางท่ี 1: การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแกนเพลาแบบเกลียวลําเลียง และแบบหนาม 

ดาน 
แกนเพลา 

แบบเกลียวลําเลียง แบบหนาม 

การใชงาน ไมสามารถนําไปปรับใชสายการผลิต
อ่ืนๆ ได 

สามารถนําไปประยุกตใชกับสายการผลิตอ่ืน
ได แตตองดัดแปลงอีกเล็กนอย 

คุณภาพ มีโอกาสท่ีลูกเกดจะถูกสวนเกลียวบีบ
อัดจนแตก 

มีโอกาสท่ีลูกเกดจะถูกสวนหนามบีบอัดจน
แตกนอยกวา ซ่ึงสามารถควบคุมระยะหาง
ของปลายหนามลูกเกดและกระบอกเพลา 
เพ่ือไมใหบีบอัดลูกเกดจนแตกได 

คาใชจาย สามารถประดิษฐข้ึนเองได แตใช
ทรัพยากรมากกวา และมีความ
ยุงยากในการประดิษฐ หรืออาจ
จําเปนตองสั่งซ้ือจากภายนอกเขามา 

สามารถประดิษฐข้ึนเองได โดยใชทรัพยากร
ในการทํานอย มีข้ันตอนการทําท่ีไมยุงยาก 
และไมจําเปนตองสั่งซ้ือจากภายนอกเขามา 

ระยะเวลา ใชเวลาในการทํา 5 เดือน ใชเวลาในการทํา 5 เดือน 
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  จากการเปรียบเทียบในคุณสมบัติของดานตางๆ ของแกนเพลาท้ังสองแบบในตารางท่ี 1 ไดขอสรุปวา
เลือกใชแกนเพลาแบบหนาม เนื่องจากสามารถนําไปประยุกตใชกับสายการผลิตอ่ืนได โอกาสท่ีลูกเกดจะถูกบีบอัด
นั้นนอยกวา และสามารถประดิษฐข้ึนเองไดโดยมีข้ันตอนการประดิษฐท่ีไมยุงยาก 
3. ประดิษฐเครื่องโรยลูกเกด 
  เครื่องโรยลูกเกดท่ีประดิษฐข้ึนจะประกอบไปดวย  
  1) ชุดโถโรย ซ่ึงสามารถบรรจุลูกเกดได 5 กิโลกรัม โดยมีปากทางเขาและทางออกของเสื้อเพลา 
คือ 40 มิลลิเมตร และ 36 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
  2) แกนเพลาแบบหนาม ซ่ึงมีหนามท้ังหมด 244 กาน แตละกานจะยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร 
และมีระยะหางแตละหนามในแถวเดียวกัน คือ 20 มิลลิเมตร และระยะหางระหวางหนามในตางแถวกัน คือ 10 
มิลลิเมตร 
  3) ชุดขาตั้งจับยึดกับสายพาน  
  4) มอเตอรขนาด 400 วัตต เพ่ือใชในการขับแกนเพลาใหหมุน เพ่ือปลอยลูกเกดลงมาบนแผน
ขนมปงดานลาง 
  5) ฝาครอบมอเตอร  
 วัสดุท่ีนํามาใชในการประดิษฐเครื่องจักรจะเปนสแตนเลสเปนหลัก เนื่องจากมีความทนทานการกัดกรอน
สูง ไมเปนสนิม เพ่ือใหใชงานในสายการผลิตโดยไมสงผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยเครื่องจักรโรยลูกเกดท่ี
ประดิษฐข้ึนมาแสดงในรูปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6: เครื่องจักรโรยลูกเกด 
 
4. ทดลองใชเครื่องจักรในสายการผลิต 
  เม่ือติดตั้งเครื่องโรยลูกเกดในสายการผลิตแลว จึงทดลองใชเครื่องจักร เพ่ือหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม
ในการโรยลูกเกดใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซ่ึงจากการทดลองปรับความเร็วรอบของมอเตอร พบวาความเร็ว
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รอบของมอเตอรขับแกนเพลาท่ีเหมาะสม คือ 35 รอบตอนาที (rpm) พบวาเม็ดลูกเกดมีการกระจายตัวและมี
ปริมาณเหมาะสมกับท่ีมาตรฐานกําหนดไว แสดงดังรูปท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7: ผลการทดลองการโรยลูกเกดโดยใชเครื่องจักรโรยลูกเกด 
    
    4.1 สรุปผลดานคุณภาพของลูกเกด 
   จากการทดลองพบวาแกนเพลาไมมีการกด หรือบดทับลูกเกดจนแตกเละ เปนไปตาม
ขอกําหนดท่ีตั้งไว 
  4.2 สรุปผลดานความสมํ่าเสมอของลูกเกด 
   จากการทดลองพบวาเครื่องโรยลูกเกดสามารถโรยลูกเกดไดกระจายท่ัวแผนแปง 
เหมือนกับท่ีพนักงานโรยดวยมือ และลูกเกดไมกระจายออกจากขอบแผนแปง 
  4.3 สรุปผลดานปริมาณของลูกเกด 
    จากการเก็บขอมูลพบวาน้ําหนักเฉลี่ยของเม็ดลูกเกดตามมาตรฐาน คือ 6 - 7 กรัมตอชิ้น 
หรือ มีจํานวนลูกเกดอยูประมาณ 9 – 13 เม็ดตอชิ้นขนมปง โดยจํานวนเม็ดลูกเกดจากการใชพนักงานโรยและใช
เครื่องโรยแสดงในรูปท่ี 8 และ 9 ซ่ึงจะเห็นไดวาการใชเครื่องจักรโรย ทําใหจํานวนเม็ดลูกเกดตอชิ้นมีการกระจาย
ตัวเขาสูคากลางมากข้ึน 
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รูปท่ี 8: กราฟแสดงการแจกแจงแบบปกติของเม็ดลูกเกดเม่ือใชพนักงานโรย 

                      

รูปท่ี 9: กราฟแสดงการแจกแจงแบบปกติของเม็ดลูกเกดเม่ือใชเครื่องจักรโรย  
 
  4.4 สรุปผลดานน้ําหนักของผลิตภัณฑ 
  เม่ือชั่งน้ําหนักรวมของผลิตภัณฑ ท่ีใชพนักงานโรยลูกเกดเปรียบเทียบกับการใชเครื่องจักรโรยลูก
เกด แสดงในรูปท่ี 10 และ 11 จะเห็นไดวาการใชเครื่องจักรโรยทําใหน้ําหนักผลิตภัณฑกระจายตัวเขาสูคากลาง
มากข้ึน โดยน้ําหนักมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีกําหนดไวคือ 75 – 80 กรัมตอชิ้น 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 233 

                 

รูปท่ี 10: กราฟแสดงการแจกแจงแบบปกติของน้ําหนักผลิตภัณฑเม่ือใชพนักงานโรย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 11: กราฟแสดงการแจกแจงแบบปกติของน้ําหนักผลิตภัณฑเม่ือใชเครื่องจักรโรย 
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5. คํานวณความคุมทุนในการลงทุน 
  ทําการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ ดังนี้ 
  - เงินลงทุนในการประดิษฐเครื่องจักรเทากับ  64,460 บาท  
  - คํานวณตนทุนดานแรงงานท่ีลดลงได  
  ใชแรงงานในการโรยลูกเกด = 4 ชั่วโมงตอวัน x 37.5 บาทตอชั่วโมง = 150 บาทตอวัน 

  ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน = 
เงินลงทุน

ผลตอบแทน
 = 

64,100 บาท

150 บาทตอวัน
 = 428 วัน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการทดลองสามารถสรุปไดวา 
   1. เครื่องโรยลูกเกดสามารถใชโรยลูกเกดแทนคนได โดยไมบดลูกเกดใหแตก ทําใหน้ําหนักรวมของ
ผลิตภัณฑ และจํานวนเมล็ดลูกเกดตอชิ้น เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดมากยิ่งข้ึน 
   2. คาพารามิเตอรความเร็วรอบมอเตอรขับแกนเพลาท่ีเหมาะสม เทากับ 35 รอบตอนาที (rpm) จึงจะ
ควบคุมน้ําหนักลูกเกดใหเทากับ 6 - 7 กรัมตอชิ้นผลิตภัณฑ และควบคุมน้ําหนักรวมของผลิตภัณฑใหอยูระหวาง 
75 – 80 กรัมตอชิ้น 
  3. การใชเครื่องโรยลูกเกดแทนคนจะลดคาใชจายดานแรงงานได 150 บาทตอวัน โดยมีจุดคุมทุนของการ
ใชเครื่องจักรแทนคนงานท่ี 428 วัน 
 
ขอเสนอแนะ 
  1. ควรมีการทําความสะอาดเครื่องจักรหลังการใชงานทุกครั้ง เพ่ือปองกันไมใหมีเม็ดลูกเกดติดคางกับ
แกนเพลา  
  2. เนื่องจากในการผลิตแตละรอบมีปริมาณไมเทากัน จึงควรมีการคํานวนปริมาณลูกเกดท่ีตองใชในแตละ
รอบการผลิต เพ่ือตวงลูกเกดไดตามปริมาณท่ีตองการใช ไมมีลูกเกดเหลือหลังการผลิตเสร็จสิ้น 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขนมปงโรยงาของโรงงานผลิต 
เบเกอรี่ เนื่องจากในข้ันตอนโรยงาบนหนาขนมปงพบปญหาคือ พนักงานตองหยิบเมล็ดงาเพ่ือโรยลงบนหนา
ขนมปงและควบคุมปริมาณเมล็ดงาใหสมํ่าเสมอเทากันทุกกอนขนมปง ซ่ึงเปนการทํางานซํ้าๆ และตองเรงรีบ
ทํางานเพ่ือใหทันเวลาท่ีขนมปงเลื่อนมาตามสายพาน โดยพนักงานท่ีมีความชํานาญจะสามารถทําการโรยงาได
ทันกับความเร็วสูงสุดในการผลิตของเครื่องจักรคือ 50 ชิ้นตอนาที แตถาเปนพนักงานใหมท่ีไมมีความชํานาญ
จะตองลดความเร็วของเครื่องจักรใหเหลือเพียง 46 ชิ้นตอนาที เพ่ือใหสามารถโรยงาไดทันซ่ึงทําใหกําลังการ
ผลิตขนมปงโรยงาลดลงจาก 22,500 ชิ้นตอวัน เหลือเพียง 20,700 ชิ้นตอวัน หรือลดลง 8% ผูวิจัยจึงได
ออกแบบและจัดทําเครื่องโรยงาอัตโนมัติเพ่ือใชแทนพนักงานในข้ันตอนการโรยงา จากผลการทดลองพบวา
เครื่องโรยงาสามารถทําการโรยงาไดทันกับความเร็วสูงสุดของเครื่องจักรท่ีผลิตขนมปง และยังสามารถควบคุม
ปริมาณของเมล็ดงาบนหนาขนมปงไดตามมาตรฐานคือ 70 – 100 เมล็ดตอชิ้น 

คําสําคัญ :  การเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพ่ิมผลผลิต การออกแบบเครื่องจักร 
 
ABSTRACT 

This research aims to increase efficiency of sesame strewn bread production process 
in the Bakery Factory. The process of strewing sesame seeds on bread, the bread move 
along the machine belt with speed 50 pieces per minute. Then worker pick sesame seeds 
and strew on bread, worker has to control amount of sesame seeds on bread and speed up 
his strewing to keep up the machine belt speed, otherwise this process has to reduce 
machine belt speed. Skilled worker be able to strew sesame seeds keep up with the 
machine belt speed but the machine belt speed is reduced to 46 pieces per minute for 
unskillful worker, so the machine capacity reduce from 22,500 pieces per day to 20,700 
pieces per day or reduce 8% productivity. The researchers designed and invented the 
sesame strew machine to replace worker in sesame strewn on bread process. The testing 
run result showed that the sesame strew machine can run at maximum speed of machine 
and control amount of sesame seeds on bread to 70 – 100 seeds per piece on standard. 

mailto:sukonthipper@pim.ac.th
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บทนํา  

 ปจจุบันในประเทศไทยไมเพียงแตขาวเทานั้นท่ีจะรับประทานเปนอาหารหลักประจําม้ืออาหารตางๆ 
แตยังมีขนมปงและเบเกอรี่ท่ีคนทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานแทนขาวในม้ือตางๆ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และยังมีประโยชนตอรางกาย จึงทําใหธุรกิจหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขนมปงและเบเกอรี่ไดรับความ
นิยมมากยิ่งข้ึน สงผลใหความตองการอาหารจําพวกขนมปงและเบเกอรี่มีเพ่ิมมากดวย การผลิตขนมปงจึงตอง
ผลิตใหทันความตองการของผูบริโภค กระบวนการผลิตเดิมท่ีผลิตดวยมือจึงไมทันตอการความตองการ จึงไดมี
การเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรในการผลิต และกลายเปนโรงงานผลิตเบเกอรี่ในการผลิต  เพ่ือท่ีทําการผลิตใหทัน
ตอความตองการบริโภคใหปจจุบัน 

ในโรงงานผลิตเบเกอรี่กรณีศึกษามีสายการผลิตของขนมปงโรยงา ซ่ึงมีกระบวนการผลิตดังแสดงในรูป
ท่ี 1 ซ่ึงมียอดการผลิตขนมปงโรยงาเฉลี่ย 22,500 ชิ้นตอวัน หรือเฉลี่ยปละ 6,840,000 ชิ้น โดยในข้ันตอนการ
ผลิตจะมีพนักงาน 2 คน พนักงานคนแรกจะเปนผูเตรียมแปงและไสใสในเครื่องท่ีจะผลิต กอนขนมปงจะถูก
ลําเลียงมาทางสายพานลําเลียง สวนพนักงานอีกคนจะเปนผูโรยงาบนหนาขนมปง และหยิบขนมปงโรยงาจาก
สายพานลําเลียงไปวางไวท่ีถาดรองขนมปง เพ่ือเตรียมไปใหอุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสมเพ่ือใหแปงขนม
ปงขยายตัวเพ่ิมข้ึนในข้ันตอนตอไป ดังแสดงในรูปท่ี 2 
   

 
 

รูปท่ี 1: ข้ันตอนการทํางานในการผลิตขนมปงโรยงา 
  

จากท่ีผูวิจัยไดศึกษากระบวนการผลิตขนมปงโรยงาในข้ันตอนการโรยงา พบวาเม่ือแปงขนมปงถูกตัด
ใหเปนลักษณะกอนทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร ตกลงบนสายพานยาวประมาณ 1 เมตรท่ี
วางตอจากเครื่องจักร กอนขนมปงท้ังหมดท่ีอยูบนสายพานแตละชวงเวลาหนึ่งจะมีประมาณ 6-7 ชิ้น พนักงาน
ท่ีโรยงาจะตองหยิบงา 1 ครั้งประมาณ 350 เมล็ด หรือประมาณ 1.05 กรัม โรยบนหนาขนมปงจํานวน 4-5 
ชิ้นบนสายพาน พรอมท้ังหยิบขนมปงท่ีโรยงาแลวไปวางท่ีถาด และใชมือกดหนาขนมปงเพ่ือใหเมล็ดงาติดกับ
หนาขนมปง  ปญหาท่ีพบคือพนักงานทํางานซํ้าๆ ในข้ันตอนการโรยงา และพนักงานตองเรงรีบทํางานเพ่ือให
ทันกับเวลาท่ีขนมปงเลื่อนมาตามสายพาน โดยพนักงานท่ีมีความชํานาญจะสามารถทําการโรยงาไดทันกับ
ความเร็วสูงสุดในการผลิตของเครื่องจักรคือ 50 ชิ้นตอนาที แตถาเปนพนักงานใหมท่ีไมมีความชํานาญจะตอง
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ลดความเร็วของเครื่องจักรใหเหลือเพียง 46 ชิ้นตอนาที เพ่ือใหสามารโรยงาไดทัน ซ่ึงทําใหยอดผลิตขนมปง
ลดลงจาก 22,500 ชิ้นตอวัน เหลือเพียง 20,700 ชิ้นตอวัน หรือลดลง 1,800 ชิ้นตอวัน หรือลดลง 8% 
นอกจากนี้ในข้ันตอนการโรยงาเนื่องจากใชแรงงานคนในการโรย จึงไมสามารถกําหนดปริมาณเมล็ดงาท่ีโรยบน
ขนมปงใหเทากันทุกกอนได ซ่ึงมาตรฐานการโรยงาบนหนาขนมปงมาตรฐานกําหนดไวท่ี 210 – 300 มิลลิกรัม 
หรือ 70 – 100 เมล็ด  

 

 
 

รูปท่ี 2: ข้ันตอนการโรยงาบนหนาขนมปงโรยงา 
 
แนวคิดในการแกปญหา 

 จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสําหรับโรยงา นํามาใชทดแทน
พนักงานในข้ันตอนการโรยงาในกระบวนการผลิตขนมปงโรยงา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
และควบคุมปริมาณเมล็ดงาใหมีความสมํ่าเสมอมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้การใชเครื่องจักรโรยงายังสามารถลด
ข้ันตอนการทํางานของพนักงานลงไดดวย  
 
วัตถุประสงค 

 ออกแบบและจัดทําเครื่องจักรสําหรับโรยงา เพ่ือนํามาใชทํางานแทนพนักงานในข้ันตอนการโรยงา 
 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study) 
การศึกษาวิธีการทํางาน  หมายถึงการบันทึกอยางมีระบบระเบียบและมีการตรวจตราอยางถ่ีถวนถึง

วิธีการทํางานท่ีมีอยูแลวและวิธีการท่ีปรับปรุงใหม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา วิธีการทํางานท่ีงายกวา 
 ข้ันตอนของการศึกษาวิธีการทํางาน 
ความสําคัญของข้ันตอนการศึกษาวิธีการทํางาน  เพ่ือใหเกิดความคลองตัวกับสถานการณตางๆ ไดดี

และเปนแนวทางท่ีใชกับทุกสถานการณไดอีกดวย  ดังนั้นสามารถสรุปไดดังนี้ 
 ก.  เลือกงานหรือกระบวนการท่ีทําการศึกษา 
 ข.  บันทึกและทําการสังเกตการณโดยตรงในทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท่ีเลือกใช โดยวิธีการ

บันทึกท่ีเหมาะสม  เพ่ือเปนขอมูลท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห 
 ค.  ตรวจตราขอเท็จจริงท่ีจดบันทึกมาในทุกๆเรื่องท่ีนาสนใจโดยจะพิจารณาถึงจุดประสงคของการ

ทํางานนั้นๆ 
 ง.  พัฒนาวิธีการทํางานท่ีประหยัดโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมท้ังหมด 
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 จ.  วัดปริมาณท่ีตองทําวิธีการทํางานท่ีเลือกใชและคํานวณมาตรฐานเวลาท่ีตองการใชในการทํางานนั้นๆ 
 ช.  ใชงานวิธีการทํางานท่ีเสนอข้ึนมาใหมโดยมีมาตรฐานของงานตามท่ีกําหนด 
 ซ.  ดํารงมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดข้ึนโดยวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 (ชุติมา เครือณรงค, การุณ แกวใส (2553)) 
 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 นวดี และ ณวรา (2551)  ไดประยุกตใชเทคนิควิธีการศึกษาการทํางาน (Method Study)  เพ่ือเพ่ิม

ผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชเยือกแข็ง  โดยกรณีศึกษาท่ีใชคือ แผนกแลในกระบวนการผลิตปลา
ฤๅษีแลแชเยือกแข็ง ซ่ึงเปนแผนกท่ีมีความสําคัญตอคุณภาพของผลิตภัณฑสุดทายและเปนคอขวดของ
กระบวนการผลิต วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ การหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการทํางาน  โดยการประยุกตใช
เทคนิคการศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study) เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการทํางานสองวิธีของแผนกแล คือ การ
แลแลวดึงกาง (วิธีการเดิม) และ การแลแลวเจาะ กาง (วิธีการใหม) ตลอดจนเพ่ือหาโอกาสในการลดระยะ
ทางการเคลื่อนท่ีของพนักงานในขณะทํางาน  โดยใชแผนภูมิกระบวนการผลิตตอเนื่องประเภทคน (Flow 
Process Chart - Man Type) และไดอะแกรมการเคลื่อนท่ี (Flow Diagram) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห
ผล การศึกษาพบวาในระยะเวลาการทํางานท่ีเทากัน 8 ชั่วโมง  วิธีการแลแลวเจาะกางจะทําใหผลผลิต เพ่ิมข้ึน
รอยละ 31.81 เปอรเซ็นต  และมีผลกําไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 29.30 เปอรเซ็นต 

กันญา  (2555)  ไดทําการออกแบบและพัฒนาเครื่องปุยคอกตอพวงจอบหมุนสําหรับการไถเตรียมดิน
ในนาขาว  วัตถุประสงคเพ่ือลดการบดดินโดยลดจํานวนครั้งของการวิ่งผานหนาดินใหนอยลง  ปุยคอกท่ีใช
ทดลองมีความชื้น 15% ตัวแปรในการทดลอง คือ จํานวนโบกวาดปุย (4,6,8 ใบ) และรูปรางของใบกวาด 
(รูปทรงตัวตรง รูปทรงตัวแอล รูปทรงตัวซี)  การทดลองแบงออกเปน 2 ข้ันตอน  คือ การทดสอบชุดจําลอง
เครื่องโรยปุยคอกเพ่ือหาจํานวนใบกวาด  และรูปรางของใบกวาดท่ีเหมาะสม  และการทดสอบเครื่องตนแบบ
เพ่ือหาความสามารถในการทํางาน  อัตราการโรยปุยคอก และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประสิทธิภาพใน
การทํางานตอพ้ืนท่ี  จุดคุมทุน  และอัตราการผลตอบแทนในการทํางานของเครื่อง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาขนาดของเมล็ดงา 
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับมาตรฐานการโรยงาบนหนาขนมพบวาบนหนาขนมปง 1 

ชิ้นมีเสนผานศูนยกลาง 40-60 มิลลิเมตรมีเมล็ดงาประมาณ 70 – 100 เมล็ด หรือมีน้ําหนักประมาณ 210 – 
300 มิลลิกรัม แตจากการเก็บขอมูลเมล็ดงาบนหนาขนมปงจํานวน 100 ชิ้น เพ่ือหาน้ําหนักท่ีแทจริงของเมล็ด
งาท่ีใชในการโรย ดังแสดงในรูปท่ี 3 พบวามีปริมาณเมล็ดงาอยูในชวง 40 – 110 เมล็ด เม่ือนํามาชั่งน้ําหนัก
เทากับ 120 – 330 มิลลิกรัม 
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LSL, Target USL

LSL 70
Target 70
USL 100
Sample Mean 85
Sample N 100
StDev (Within) 14.1486
StDev (O v erall) 17.7847

Process Data

C p 0.35
C PL 0.35
C PU 0.35
C pk 0.35

Pp 0.28
PPL 0.28
PPU 0.28
Ppk 0.28
C pm 0.00

O v erall C apability

Potential (Within) C apability

PPM < LSL 420000.00
PPM > USL 30000.00
PPM Total 450000.00

O bserv ed Performance
PPM < LSL 144531.99
PPM > USL 144531.99
PPM Total 289063.98

Exp. Within Performance
PPM < LSL 199496.28
PPM > USL 199496.28
PPM Total 398992.55

Exp. O v erall Performance

Within
Overall

ต ั�วอย �างจำนวนเมล ็�ดงาบนหน �าขนมบ ั�ง (ก �อนการปร ั�บปร ุ�ง)

 

รูปท่ี 3: ขอมูลปริมาณเมล็ดงาบนหนาขนมปง เม่ือใชพนักงานโรยงา 

2. การออกแบบเครื่องโรยงา 
ผูวิจัยไดสรางชุดทดลองข้ึนเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการโรยงาบนหนาขนมปง ดังนี้   
1) ออกแบบอุปกรณท่ีใชในการบรรจุเมล็ดงากอนจะโรยลงบนหนาขนมปง  

เง่ือนไขของอุปกรณท่ีใชในการบรรจุเมล็ดงา หรือโถบรรจุเมล็ดงามีดังนี้ 
(1) สามารถบรรจุเมล็ดงาไดเพียงพอตอการโรยงาใน 1 รอบการผลิต 
(2) สามารถติดตั้งหรือตอพวงกับเครื่องผลิตขนมปงไดอยางเหมาะสม 
(3) ใชผูปฏิบัติงาน 1 คน 
(4) งายตอการทําความสะอาดและการบํารุงรักษา 
(5) ความสูงของโถใสงาไมเปนอุปสรรคตอการเทงาใสโถบรรจุ  

2) ออกแบบอุปกรณท่ีใชเปนแกนเพลา 
ผูวิจัยมีความประสงคใหอุปกรณตัวนี้มีลักษณะเปนแกนเพลาทรงกลม ท่ีสามารถหมุนได 

360 องศา เพ่ือท่ีจะรับเมล็ดงามาปลอยลงบนหนาขนมปง ซ่ึงควบคุมการทํางานดวยมอเตอรขับใหแกนหมุนมา
รับเมล็ดงาและหมุนไปอีกดานเพ่ือปลอยเมล็ดงาใหหลนลงบนหนาขนมปง ซ่ึงมีแกนเพลาท่ีเหมาะสม 2  แบบ 
คือ แกนเพลาแบบเกลียวและแบบหลุม ดังแสดงรูปท่ี 4 ผูวิจัยทําการทดสอบวาแกนเพลาชนิดใด เหมาะสมท่ี
จะใชกับอุปกรณในการโรยงา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของแกนเพลาท้ังสองทําโดยใชการ
ออกแบบอุปกรณจําลอง โดยแสดงผลในตารางท่ี 1 

 

รูปท่ี 4: แกนเพลาแบบเกลียว (ซาย) และแกนเพลาแบบหลุม (ขวา) 
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ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบคุณสมบัติของแกนเพลาแบบเกลียวและแบบหลุม 
 

คุณสมบัติ 
ชนิดแกนเพลา 

แบบเกลียว แบบหลุม 
การปลอยเมล็ดงาลงบนหนาขนมปง  √ 
การกําหนดปริมาณเมล็ดงา  √ 
การหมุนของแกนเพลา √  
การสรางแกนเพลา  √ 
ราคาวัสดุ √  
การทําความสะอาด  √ 

หมายเหตุ : √ คือ คุณสมบัติท่ีดีกวา 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา แกนเพลาแบบเกลียวมีคุณสมบัติคือการหมุนของแกนเพลาและราคาวัสดุ 
ดีกวาแกนเพลาแบบหลุม แตแกนเพลาแบบหลุมมีคุณสมบัติการปลอยเมล็ดงาลงบนหนาขนมปงและสามารถ
กําหนดปริมาณเมล็ดงาได รวมถึงการสรางแกนเพลาและการทําความสะอาดงายกวาแบบแกนเพลาแบบ
เกลียว ดังนั้นผูวิจัยเลือกแกนเพลาแบบหลุมมาใชในการสรางเครื่องโรยงา 

3) การออกแบบวัสดุท่ีใชทําเครื่องจักร 
วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการจัดทําเครื่องจักรท่ีสามารถใชไดจริงในสายการผลิตจะตองใช

วัสดุท่ีไมปนเปอนกับขนมปงท่ีทําการผลิต เชน แกนเพลาจะใช พลาสติกซูพิลีน และวัสดุท่ีใชในการจัดทําตัวโถ
บรรจุงา และตัวเครื่องจักรจะใชสแตนเลส 

3. การสรางเครื่องตนแบบ 
สําหรับการสรางเครื่องตนแบบนั้น ผูวิจัยใหดําเนินการสรางใหมีขนาด และรูปรางท่ีเปนไปตามท่ี

ไดออกแบบไวดังแสดงในรูปท่ี 5 คือ เครื่องตนแบบสามารถโรยงาบนหนาขนมปงไดในครั้งละ 210 กรัม โดย
ตอพวงกับเครื่องเครื่องจักรท่ีผลิตขนมปง โดยใชมอเตอรในการขับเคลื่อนเพลาใหหมุนมารับงา แลวปลอยลง
บนหนาขนมปง โดยโถบรรจุงาจะอยูบนสายพานท่ีขนมปงเคลื่อนท่ีออกจากเครื่องผลิตขนมปง และใช
ผูปฏิบัติงาน 1 คนโดยชิ้นงานสามารถถอดเปลี่ยนและทําความสะอาดบํารุงรักษาไดงาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5: แบบรางของเครื่องโรยงา 
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4. การติดตั้งเครื่องโรยงา 
นําเครื่องโรยงาไปติดตั้งในสายการผลิตขนมปงโรยงา โดยหาระยะท่ีเหมาะสมในการติดตั้ง ให

เครื่องโรยงาอัตโนมัติอยูบนสายพานระยะหางจากสายพาน 5 เซนติเมตร เนื่องจากกอนขนมปงมีความสูง
ประมาณ 4 เซนติเมตร และเพ่ือเหลือพ้ืนท่ีใหพนักงานปฏิบัติงานไดสะดวก 

 

 
 

รูปท่ี 6: การติดตั้งเครื่องโรยงาอัตโนมัติ 
 
ผลการวิจัย 

 หลังจากไดเครื่องโรยงาอัตโนมัติแลว ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาหาวิธีท่ีทําใหการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในข้ันตอนการโรยงามีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การศึกการทํางานมือซาย-มือขวา ของพนักงาน พบวาพนักงานเคลื่อนไหวมือในการหยิบงาโรย
บนหนาขนมปงและหยิบขนมปงใสถาด รวมท้ังหยุดนิ่งรองาน ท้ังหมด 20 ครั้ง ดังตารางท่ี 3 เม่ือใชเครื่องโรย
งาแทนพนักงาน ทําใหการเคลื่อนไหวมือของพนักงานลดลงเหลือ 12 ครั้ง ดังนั้นหลังการปรับปรุงพบวา การ
เคลื่อนไหวมือซาย-มือขวา ในการทํางานลดลงจากเดิม 8 ครั้ง ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2: แผนผังการปฏิบัติงาน Left-hand and Right-hand ของการโรยงาโดยใชพนักงานโรยงา 
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ตารางท่ี 3: แผนผังการปฏิบัติงาน Left-hand and Right-hand ของการโรยงาโดยใชเครื่องจักรโรยงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จากการศึกษาจํานวนและน้ําหนักเมล็ดงาท่ีโรยบนหนาขนมปง การใชพนักงานโรยงาจะทําให
จํานวนเมล็ดงาบนหนาขนมปงจะไมสมํ่าเสมอ ดังแสดงในรูปท่ี 3 เม่ือออกแบบและจัดทําเครื่องโรยงาแทน
พนักงาน พบวาเมล็ดงาท่ีโรยบนหนาขนมปงสมํ่าเสมอและอยูในมาตรฐานท่ีกําหนดคือ 70 – 100 เมล็ด หรือ 
210 – 300 มิลลิกรัม ดังแสดงในรูปท่ี 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7: ขอมูลปริมาณเมล็ดงาบนหนาขนมปง เม่ือใชเครื่องจักรโรยงา 
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โดยถาเปนพนักงานใหมหรือพนักงานท่ีไมชํานาญจะตองมีพนักงานผลิตในสายการผลิตนี้ 2 คน เพราะ
จะผลิตไมทัน ดังนั้นจึงตั้งลดประสิทธิภาพของเครื่องลง จากเดิม 1 นาทีผลิตได 50 ชิ้น จะลดลงเหลือ 46 ชิ้น 
ทําใหยอดผลิตลดลง 1,800 ชิ้น หรือลดลง 8% เม่ือผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยงาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ซ่ึงสามารถลดข้ันตอนในการโรยงาลงทําใหพนักงานท่ีผลิตมีหนาท่ีหยิบกอนขนมปงใส
ถาดเพียงอยางเดียว ดังนั้นไมวาจะเปนพนักงานท่ีชํานาญหรือไมชํานาญก็สามารถผลิตไดเทากัน คือสามารถทํา
ไดกับความเร็วสูงสุดของเครื่อง คือ 1 นาทีสามารถผลิตได 50 ชิ้น เครื่องจักรจะทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ ทํา
ใหผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
 
สรุปและอภิปลายผล 

1. จากการศึกษาการทํางานในข้ันตอนการโรยงาพบวา การใชพนักงานในการโรยงาทําใหตองลด
ประสิทธิภาพเครื่องจักรลดลงเปน 46 ชิ้นตอนาที ทําใหผลผลิตลดลง 8% หลังการปรับปรุงโดยติดตั้งเครื่อง
โรยงาสามารถทําใหพนักงานทํางานไดทันกับความเร็วสูงสุดของเครื่องจักร คือ 50 ชิ้นตอนาที และได
ประสิทธิภาพรวมถึงยอดการผลผลิตเพ่ิมข้ึนในเวลาการผลิตเทากัน โดยสรุปวาเครื่องโรยงาอัตโนมัติสามารถ
โรยงาแทนพนักงานได และทําใหประสิทธิภาพในการผลิตสูงข้ึน  

2. จากการศึกษามาตรฐานจํานวนและน้ําหนักของเมล็ดงาบนหนาขนมปง พบวาการใชพนักงานโรย
งา จากการสุมตัวอยาง 100 ชิ้น มีจํานวนเมล็ดงาบนหนาขนมปง 40 – 110 เมล็ด หรือ 120 – 330 มิลลิกรัม 
ทําใหจํานวนเมล็ดงาไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด ทางผูศึกษาจึงไดออกแบบหลุมแกนเพลาของเครื่องจักรเพ่ือ
กําหนดปริมาณใหสามารถบรรจุเมล็ดงาไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงผลท่ีไดคือ การโรงงาบนหนาขนมปงโดย
ใชเครื่องโรยงาอัตโนมัติสามารถโรยงาไดตามมาตรฐานคืออยูในชวง 70 – 10 เมล็ด หรือ 210 – 300 มิลลิกรัม
ตามท่ีมาตรฐานกําหนด 
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ความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเที่ยวพัทยา 
สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคน
ขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน ซ่ึงใชงานบนระบบปฏิบัติการ iOS ของบริษัท 
Apple โดยรวบรวมขอมูลจากหนังสือ “ทริปสุดสัปดาห พัทยา เวย เฮย!!” และ หนังสือ “พัทยา เฟยวฟาว” 
ของสํานักพิมพD+Plus Guide บริษัท โปรวิชั่น จํากัด กลุมตัวอยางเปนผูใชไอโฟนท่ัวไปและเจาของบริษัท
จํานวน 30 คน  เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม และใชคาสถิติรอยละในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย
พบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และ
บางแสน บนไอโฟน อยูในระดับดี โดยเฉพาะดานการคนหาขอมูลแหลงทองเท่ียว รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก 
ดานแผนท่ีการเดินทางท้ังแบบออนไลนและออฟไลน และดานการบันทึกรายการโปรด (Favorite) มีความพึง
พอใจอยูในระดับดีมาก 

คําสําคัญ: ทองเท่ียว พัทยา สัตหีบ บางแสน 
 
ABSTRACT 

The objective of this study is to measure the users' satisfaction in using the mobile 
application "Pattaya Guide" (on Apple's iOS platform) for searching travel and tourism related 
information for Pattaya, Sattaheep and Bangsan. This application was based on information 
from the Pattaya guide books courtesy of D+Plus Guide, an imprint of Provision Co., Ltd. The 
sample user group consists of 30 general iPhone users and business owners. Questionnaire is 
used to collect raw data and the statistical analysis is done using percentile  The result 
show that users have good level of satisfaction using the application in searching for the 
tourist spots, places to eat and accommodations, as well as onlinemaps and travel route 
suggestions. They also shown high level of satisfaction using the "Add to Favorites" features 
of the apps.  

Keywords : Pattaya Guide iOS Application User Satisfaction 
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บทนํา 
จากรายงานผลขอมูลจํานวนผูใชงานโทรศัพทมือถือของประเทศไทยในชวงไตรมาสท่ี 2 ป 2557 

พบวาประชากรของประเทศไทย (Population) มีจํานวนท้ังสิ้น 67.9 ลานคน มีผูใชงานอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทมือถือ (Mobile Internet Users) จํานวน 44.6 ลานคน จากจํานวนนี้พบวาเฉลี่ยแลวคนไทยใช
สมารทโฟนคิดเปน 30% ของโทรศัพทมือถือท้ังหมด โดยแบงเปนเครือขาย AIS 12.8 ลานคน DTAC 10.4 
ลานคน Truemove 6 ลานคน ตามลําดับ และมีรายงานจํานวนของผูใชงานโทรศัพทมือถือ (Total Mobile 
Devices) ถึง 94.3 ลานเครื่อง ซ่ึงมีจํานวนสูงกวาจํานวนประชากรของประเทศไทย จากสถิติท่ีกลาวมาทาง
ผูวิจัยไดมองเห็นถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟน โดยเฉพาะการพัฒนาแอพ
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS ของบริษัท Apple โดยลาสุดระบบปฏิบัติการ iOS พัฒนาไปถึง Version 8 
และจากการสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 2557 หัวขออุปกรณท่ีใชในการเขาถึง
อินเทอรเน็ต พบวา “สมารทโฟน” เปนอุปกรณอันดับ 1 ท่ีใชเขาถึงอินเทอรเน็ตในปจจุบัน และมีการใชงาน
สูงสุดในแตละวัน จากผลการสํารวจพบวา รอยละ 77.1 ของผูตอบแบบสอบถามมีการใชอุปกรณสมารทโฟน 
และกลุมผูใชงานมีการใชงานเฉลี่ยสูงถึง 6.6 ชั่วโมงตอวัน จากการสํารวจในหัวขอกิจกรรมการใชงานผาน
อินเทอรเน็ต พบวาผูใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณเคลื่อนท่ีใชอินเทอรเน็ตเพ่ือวัตถุประสงคดานความบันเทิง 
และการติดตอสื่อสาร โดยกิจกรรมหลัก 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 ใชเพ่ือการพูดคุยผานเครือขายสังคม
ออนไลน อันดับ 2 ใชเพ่ืออานขาวอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส รอยละ 57.6 และอันดับ 3 ใชเพ่ือคนหาขอมูล 
รอยละ 56.5 จึงนับวาอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีอํานวยความสะดวกใหคนไดทํากิจกรรมตางๆ ได
อยางหลากหลาย  

ผูวิจัยจึงไดรวมมือกับบริษัท  โปรวิชั่น จํากัด เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันดานการทองเท่ียว เพ่ือสืบคน
ขอมูลการทองเท่ียว พัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน ซ่ึงทํางานบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยไดรับการ
เอ้ือเฟอขอมูลจากสํานักพิมพ D+Plus Guide บริษัท โปรวิชั่น จํากัด เก่ียวกับขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 
และรูปภาพ จากหนังสือ ทริปสุดสัปดาห พัทยา เวย เฮย !! และ หนังสือ พัทยา เฟยวฟาว โดยในแอพพลิเคชัน
มีการแสดงผลเปนภาษาไทย มีขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวท้ังหมดของพัทยา สัตหีบ บางแสน โดยแบงออกเปน 3 
ประเภท คือ สถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร และโรงแรม มีระบบแผนท่ีแบบออนไลน (Online) เพ่ือใชในการ
เดินทางและวางแผนการทองเท่ียว สามารถแบงปนขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว (Shared) ผานทางสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) คือ เฟสบุค (Facebook) และ ทวิตเตอร (Twitter) สามารถบันทึกและแกไข
รายการโปรดได (Favorite) มีระบบแสดงความคิดเห็นสวนตัวและใหคะแนนความนิยมตอสถานท่ีทองเท่ียว 
รานอาหาร และโรงแรม เพ่ือเปนขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับสถานท่ีนั้นๆ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. พัฒนาระบบสืบคนขอมูลการทองเท่ียวเมืองพัทยาและบริเวณใกลเคียงบนไอโฟน  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide ในการสืบคนขอมูล

การทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

วิธินี วรรณสกล (2542) ไดศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธการทองเท่ียวกับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตางกันมีการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในสภาวะ
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วิฤตเศรษฐกิจจากสื่อประเภทตาง ๆ ตางกัน 2. กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตางกัน 3. การเปดรับขาวสารการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับทัศนคติการทองเท่ียวในสภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ 4. การเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 5. ความถ่ีในการทองเท่ียวเปนตัวแปรท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไดดีท่ีสุด  

อัญชนา สุขสมจิตร (2548) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการใชสื่อ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
วัฒนธรรมศึกษากรณี : เยาวราช เทศกาลกินเจ ประเภทของสื่อท่ีนักทองเท่ียวเปดรับขอมูลมากท่ีสุด คือ สื่อ
โทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ สื่ออินเทอรเน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อนิตยสาร ดานอิทธิพลของสื่อดัง
กลาวคือ สื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ สื่ออินเทอรเน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อนิตยสาร มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจสูงมาก และจากสื่อดังกลาว นักทองเท่ียวสวนใหญเห็นวา สื่อโทรทัศนเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาเปน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต วิทยุกระจายเสียงและนิตยสาร นักทองเท่ียวสวน
ใหญเปดรับขาวสารทองเท่ียวยานเยาวราช เทศกาลกินเจ จากสื่อมวลชนเปนสวนใหญ นอกนั้น เปนการบอก
เลาปากตอปาก และจากสื่อมวลชนท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญเปดรับขาวสารการทองเท่ียว วัฒนธรรม ยาน
เยาวราช เทศกาลกินเจ นั้น นักทองเท่ียวเปดรับจากสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาเปนหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง อินเทอรเน็ต และนิตยสาร แตนักทองเท่ียวสวนใหญกลับมีความคิดเห็นวา ขอมูลขาวสารท่ี
ไดรับเก่ียวกับการทองเท่ียววัฒนธรรม ยานเยาวราช เทศกาลกินเจ มีจํานวนขอมูลไมมาก พอไดขอมูลบาง
เทานั้น ท่ีสําคัญท่ีสุด ขอมูลท่ีไดรับนั้นมีความนาสนใจของขาวสารเพียงเล็กนอย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใชงาน
สมารทโฟนไอโฟนท่ัวไปและมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร คือ ผูใชท่ัวไปท่ีใชไอโฟน กลุมตัวอยาง คือ ผูใชไอโฟนท่ัวไป
และเจาของบริษัท รวมจํานวนท้ังสิ้น 30 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน Pattaya Guide 
เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน 

ตัวแปรการวิจัยแบงเปน ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ และชวงอายุ ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความพึง
พอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน 
บนไอโฟน 

เครื่องมือการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชันระบบสืบคนขอมูล
การทองเท่ียวเมืองพัทยาบนไอโฟน แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist) เพ่ือสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ 
ชวงอายุ ประสบการณการทองเท่ียว พัทยา สัตหีบ หรือ บางแสน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบวัดระดับความพึงพอใจแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 9 ขอ ไดแก สี
ตัวอักษรและพ้ืนหลังเหมาะสมกับแอพพลิเคชัน ขนาดตัวอักษรอานงายและสวยงาม ความละเอียดของภาพ
ชัดเจนและมีจํานวนเพียงพอ ขนาดของปุมและไอคอนมีความเหมาะสม การคนหาขอมูลแหลงทองเท่ียว 
รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก การแยกประเภทของสถานท่ีทําใหงายตอการใชงาน การใหคะแนนความนิยมและ
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การแสดงความคิดเห็น แผนท่ีมีประโยชนตอการทองเท่ียวและการเดินทาง และการบันทึกรายการโปรด 
(Favorite) 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับงานวิจัยนี้ วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 

Windows เพ่ือวิเคราะหสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชในการวิเคราะหลักษณะเบื้องตนของตัวอยาง 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ท่ีมีคาคะแนนอยูในชวง 1.00 – 5.00 
ผูวิจัยใหความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยใชเกณฑดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 
 1.00 – 1.50  นอยท่ีสุด 
 1.51 – 2.50  นอย 
 2.51 – 3.50   ปานกลาง 
 3.51 – 4.50  มาก 
 4.51 – 5.00  มากท่ีสุด 
 
ข้ันตอนการพัฒนาแอพพลิเคชัน 

แอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน 
ทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ iOS ของบริษัท Apple มีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลแอพพลิเคชันบนมือถือ หรือ สมารทโฟน เปนท่ีนิยมเพ่ิมข้ึนอยางมาก 
แอพพลิเคชันประเภทการทองเท่ียวก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับนักทองเท่ียวโดยไมจําเปนตองซ้ือหนังสือเปน
เลมเพ่ือใชศึกษาในการเดินทาง ซ่ึงมีความเปนไปไดวาการพัฒนาแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคน
ขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟนจัดเปนแอพพลิเคชันท่ีมีเนื้อหาสําหรับการทองเท่ียว
บนไอโฟนซ่ึงใชระบบปฏิบัติการ iOS ของบริษัท Apple สามารถดาวนโหลดผานแอพสตอร (App Store) โดย
ไมเสียคาใชจาย ซ่ึงแอพพลิเคชันดังกลาวนี้อาจเปนตัวเลือกในการตัดสินใจ และชวยในการวางแผนการ
ทองเท่ียวได 

2. วิเคราะหและกําหนดขอบเขตลักษณะของแอพพลิเคชันเปนการสืบคนขอมูลการทองเท่ียวพัทยา 
สัตหีบ และบางแสน ซ่ึงไดรับความเอ้ือเฟอขอมูล รูปภาพท้ังหมดจากหนังสือ “ทริปสุดสัปดาห พัทยา เวย เฮย !!” 
และหนังสือ “พัทยา เฟยวฟาว” สํานักพิมพ D+Plus Guide บริษัท โปรวิชั่น จํากัด มีการแสดงผลเปนภาษาไทย 
ขนาดไฟลของแอพพลิเคชันไมเกิน 50 เมกะไบต เพ่ือรองรับการดาวนโหลดผานระบบโครงขาย 3G และ 4G LTE 
(Long Term Evolution) 

ความสามารถหลักของแอพพลิเคชัน คือ รวบรวมขอมูลท้ังหมดของ พัทยา สัตหีบ บางแสน เพ่ือการ
สืบคน โดยแบงตามประเภท ไดแก สถานท่ีทองเท่ียว ท้ังหมด 50 แหง รานอาหาร รวมไปถึงรานเบอเกอรี่ ผับ 
และ บาร ท้ังหมด 42 แหง และโรงแรม ท้ังหมด 44 แหง มีระบบแผนท่ีแบบออนไลน สามารถบอกพิกัด 
ณ จุดปจจุบันโดยใชระบบกําหนดตําแหนงบนโลก หรือ Global Positioning System (GPS) และแสดงขอมูล
สถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร หรือ โรงแรมท่ีใกลเคียงจากจุดปจจุบัน แอพพลิเคชันสามารถเชื่อมตอกับสื่อ
สังคมออนไลน คือ เฟสบุค และทวิตเตอรได เพ่ือแบงปนขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร โรงแรม บน
สื่อสังคมออนไลน ผูใชสามารถเลือกเก็บขอมูล สถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร โรงแรม ท่ีสนใจใหเปนรายการ
โปรด ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ สถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร โรงแรม พรอมท้ังระบบการให
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คะแนนความนิยมเพ่ือแสดงถึงความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอสถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร หรือ โรงแรม
นั้นๆ เม่ือดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชันเสร็จเรียบรอยแลว สามารถนําแอพพลิเคชันข้ึนบนระบบแอพสตอร 
ตามขอบเขต (Guidelines for iOS) ท่ีบริษัท Apple ไดกําหนดไว และเปนแอพพลิเคชันท่ีไมเสียคาใชจายใน
การดาวนโหลดแตอยางใด 

1. การออกแบบระบบผูวิจัยใชเครื่องมือหลักในการวิเคราะหและการพัฒนาระบบ โดยใชแผนภาพ
กระแสขอมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือความเขาใจในระบบงานและใชในการทําความเขาใจระบบงานกับ
กลุมผูใชงานหรือเจาของระบบงาน 

 

 
 

รูปท่ี1: แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
 
2. การพัฒนาระบบสวนของการพัฒนาระบบบนไอโฟนเขียนดวยภาษา Objective-C และใช

โปรแกรม Xcode เปนเครื่องมือในการพัฒนา ซ่ึงรองรับการทํางานไดในระบบปฏิบัติการ iOS ใชงานบน
ไอโฟนไดท้ัง iPhone4 iPhone4S iPhone5 iPhone5SiPhone6 iPhone6Plusมีการจัดเก็บขอมูลลง
ฐานขอมูล MySQL สําหรับการดึงขอมูลเพ่ือแสดงบนแอพพลิเคชันใชบริการ Web Service ซ่ึงตองใชภาษา 
SQL (Structure Query Language) โดยเรียกผาน Script .php ผูวิจัยไดเขียนโปรแกรมภาษา PHP ในการ
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เรียกขอมูลดังกลาวเพ่ือแสดงผล โดยเม่ือเรียกผาน Script .php เรียบรอยแลวจะตองจัดรูปแบบขอมูลใหอยูใน
รูปแบบของ JSON เพ่ือจะนําไปใชในการเขียนโปรแกรมบน Xcode ตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 2: การเชื่อมตอระหวางแอพพลิเคชันกับเซิรฟเวอร 
 

สวนของการทํางานแบบออนไลน มีฟงกชันท่ีทํางานเก่ียวกับระบบแผนท่ีซ่ึงจะอางอิงขอมูลจาก
เซิรฟเวอรของ MKMapkit ซ่ึงเปนเฟรมเวิรค (Framework) ท่ีใชทํางานเก่ียวกับระบบแผนท่ีบนแอพพลิเคชัน 
และฟงกชันงานในสวนของการแสดงความคิดเห็นและการใหคะแนนความนิยมซ่ึงจะตองนําขอมูลดังกลาวเพ่ิม
เขาไปยังฐานขอมูลท่ีอยูบนเซิรฟเวอร การทํางานบนระบบปฏิบัติการ iOS คือ ระบบปฏิบัติการแบบปด สราง
และพัฒนาโดยบริษัท Apple โดยมีจุดประสงคหลักคือ ความงายในการใชงาน และยังสามารถเขาถึงแอพส
ตอรเพ่ือดาวนโหลดแอพพลิชันตางๆ โดยปจจุบันระบบปฏิบัติการ iOS ไดพัฒนาถึง Version 8ผูวิจัยไดเลือก
ระบบปฏิบัติการ iOS เนื่องจากมีจุดเดน คือ มัลติทาสก้ิง (Multitasking) ซ่ึงเปนระบบท่ีมีความสามารถสลับ
การใชงานไปมาระหวางแอพพลิเคชันตางๆ หมายความวาถาผูใชงานเปดใชงานแอพพลิเคชันใหม โดยท่ียัง
ไมไดปดแอพพลิเคชันเกา แอพพลิเคชันเกาจะยังคงทํางานอยู แตจะเปนการทํางานในโหมดเบื้องหลัง 
(BackgroundMode) หรือ ถูกหยุดเอาไว (ณัชพล จันทรนวล, 2555) ภาษาท่ีใชในการพัฒนามีชื่อวา อ็อบเจก
ทีฟ-ซี (Object-C) เปนภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ซ่ึงพัฒนามา
จากภาษาซีโดยยังคงลักษณะของภาษาซีไวครบทุกประการ โดยโครงสรางของภาษาจะประกอบไปดวย คลาส 
(Class) อ็อบเจก (Object) ตัวแปร (Variable) และ เมธอด (Method) (daydev. 2012) 
 
ผลการวิจัย 

แอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน 
ไดนําข้ึนบนระบบแอพสตอรตามขอบเขต (Guidelines for iOS) ท่ีบริษัท Apple ไดกําหนดไว โดยใชชื่อแอพ
พลิเคชันวา Pattaya Guide ภายใตระบบปฏิบัติการ iOS รองรับการใชงานบน iOS Version 8 

เม่ือเขาสูแอพพลิเคชัน สามารถเลือกโซนเพ่ือหาขอมูล ประกอบดวย พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยา
ใต จอมเทียน สัตหีบ ในแตละโซนจะแสดงรายละเอียดขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร และ โรงแรมท่ี
พัก โดยแสดงผลตามชื่อสถานท่ี ท่ีตั้ง ชวงราคา จํานวนความคิดเห็น และคะแนนความนิยม 
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รูปท่ี 3: การแสดงผลสถานท่ีทองเท่ียวรานอาหาร และโรงแรม 
 

แตละสถานท่ีแสดงขอมูลพ้ืนฐาน รูปภาพ แผนท่ีการเดินทาง มีระบบการใหคะแนนความนิยม ซ่ึง
สูงสุดอยูท่ี 5 คะแนน และระบบแสดงความคิดเห็น ผูใชแอพพลิเคชันทานอ่ืนสามารถอานความคิดเห็นท่ีผูใช
บันทึกไวได เพ่ือเปนขอมูลเพ่ิมเติมในการทองเท่ียวสถานท่ีนั้นๆ 

 

 
 

รูปท่ี 4: แสดงรายละเอียดของสถานท่ี 
 
สวนของฟงกชันการคนหาขอมูล ผูใชสามารถคนหาขอมูลตาม สถานท่ี ท่ีตั้ง หรือ คําสําคัญ โดยพิมพ

ขอมูลหรือคําสําคัญท่ีตองการคนหา สวนของแผนท่ี แสดงแผนท่ีในระบบออนไลน และแสดงถึงตําแหนงของ
ผูใชปจจุบันวาใกลเคียงกับสถานท่ีใดบางในระบบ ระบบแผนท่ีออนไลนมีมุมมอง 3 แบบ คือ Standard 
Satellite และ.Hybrid สวนของรายการโปรด สามารถบันทึก แกไข เรียกดูสถานท่ีท่ีชื่นชอบ เพ่ือสะดวกตอ
การเรียกดูขอมูลสถานท่ีในครั้งตอไป ผลการประเมินความพึงพอใจสวนของการตั้งคา เปนการแบงปนขอมูล
ผานสื่อสังคมออนไลน คือ เฟสบุคและทวิตเตอร ผูใชสามารถแบงปนขอความสถานท่ีท่ีไดไปเยี่ยมชม ซ่ึงเปน
ขอความท่ีระบบกําหนดให หรือตองการกําหนดเองก็ได สวนเก่ียวกับผูวิจัย แสดงผูเอ้ือเฟอขอมูลในการทํา
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โครงงาน คือ บริษัท โปรวิชั่น จํากัด ซ่ึงเปนไปตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส CC-BY-NC-ND ซ่ึงการ
นําขอมูลและรูปภาพภายในแอพพลิเคชันไปใชตองแสดงท่ีมา ไมใชเพ่ือการคา และหามดัดแปลงแกไข 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการ
ทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน จํานวน 30 คน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของระบบท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน จํานวน 9 ขอ  

พบวา กลุมตัวอยางผูทดลองใชงานแอพพลิเคชัน เปนเพศชาย จํานวน 13 คน เพศหญิง จํานวน 17 
คน และชวงอายุของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจอยูในชวงอายุ 20-25 ป จํานวน 11 คน ชวงอายุ 26-30 
ป จํานวน 12 คน ชวงอายุ 31-35 ป จํานวน 4 คน ชวงอายุ 36-40 ป จํานวน 1 คน และชวงอายุ 41-45 ป 
จํานวน 2 คน ขอมูลตามประสบการณการทองเท่ียว ผูท่ีเคยทองเท่ียว พัทยา สัตหีบ หรือ บางแสน จํานวน 28 
คน ผูท่ีไมเคยทองเท่ียว พัทยา สัตหีบ หรือ บางแสน จํานวน 2 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: สรุปขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
ชาย 13 คน 43.3 
หญิง 17 คน 56.7 
รวม 30 คน 100.0 
ชวงอายุ 
20-25 11 36.6 
26-30 12 40.0 
31-35 4 13.3 
36-40 1 3.3 
41-45 2 6.6 
รวม 30 คน 100.0 
ประสบการณการทองเท่ียว พัทยา สัตหีบ หรือ บางแสน 
เคยเท่ียว 28 93.3 
ไมเคยเท่ียว 2 6.7 
รวม 30 คน 100.0 

 
ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัต

หีบ และบางแสน บนไอโฟน โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.35 หมายความวา ระดับความพึงพอใจของผูใชท่ีมี
ตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide อยูในระดับมาก ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide 
 

ขอคําถาม ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1. สีตัวอักษรและพ้ืนหลัง

เหมาะสมกับแอพพลเิคชัน 
12 16 2 0 0 4.33 

(มาก) 
0.60 6 

2. ขนาดตัวอักษรอานงายและ
สวยงาม 

9 18 3 0 0 4.20 
(มาก) 

0.61 7 

3. ความละเอียดของภาพชัดเจน
และมีจาํนวนเพียงพอ 

13 15 2 0 0 4.37 
(มาก) 

0.61 5 

4. ขนาดของปุมและไอคอนมี
ความเหมาะสม 

4 16 10 0 0 3.80 
(มาก) 

0.66 9 

5. การคนหาขอมูลแหลง
ทองเท่ียว รานอาหาร โรงแรม
ท่ีพัก 

20 7 3 0 0 4.57 
(มากท่ีสุด) 

0.67 2 

6. การแยกประเภทของสถานท่ี
ทําใหงายตอการใชงาน 

16 12 2 0 0 4.47 
(มาก) 

0.62 4 

7. การใหคะแนนความนิยมและ
การแสดงความคิดเห็น 

9 15 6 0 0 4.10 
(มาก) 

0.71 8 

8. แผนท่ีมีประโยชนตอการ
ทองเท่ียวและการเดินทาง 

24 5 1 0 0 4.77 
(มากท่ีสุด) 

0.50 1 

9. การบันทึกรายการโปรด 
(Favorite) 

18 11 1 0 0 4.57 
(มากท่ีสุด) 

0.56 2 

คะแนนเฉลีย่ 4.35 (มาก) 

 
การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน 

ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคน
ขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน หากพิจารณาในแตละดาน พบวาดานท่ีมีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุดมีท้ังหมด 3 ดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานแผนท่ีการเดินทางในแบบออนไลนซ่ึงทําให
สามารถวางแผนการทองเท่ียวไดดานการบันทึกรายการโปรดทําใหสามารถเรียกดูขอมูลสถานท่ีนั้นๆ ไดอยาง
รวดเร็วและดานการคนหาขอมูลแหลงทองเท่ียว รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก 

การประเมินภาพรวมความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูล
การทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน อยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิธินี วรรณ
สกล (2542)  ท่ีผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธการทองเท่ียวจากสื่อมวลชน สื่อ
เฉพาะกิจ และสื่ออินเทอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และเปน
ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการทองเท่ียวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไดในอันดับตนๆ และงานวิจัยของ 
อัญชนา สุขสมจิตร (2548) พบวา ประเภทของสื่อท่ีนักทองเท่ียวเปดรับขอมูลมากท่ีสุด คือ สื่อโทรทัศน สื่อ
หนังสือพิมพ สื่ออินเทอรเน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อนิตยสาร ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
ทองเท่ียวสูงมาก โดยเฉพาะสื่ออินเทอรเน็ตซ่ึงมีอิทธิพลสูงมาก เปนอันดับสองรองจากสื่อโทรทัศนเทานั้น 
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สรุปผลการวิจัย 
แอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน 

ทํางานบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยใชชื่อแอพพลิเคชันวา Pattaya Guide ประเภทการทองเท่ียว Travel 
สามารถดาวนโหลดไดจากแอพสตอรโดยไมเสียคาใชจาย ซ่ึงไดรวมมือกับบริษัท โปรวิชั่น จํากัด เอ้ือเฟอขอมูล
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ รวมท้ังรูปภาพ จากหนังสือ ทริปสุดสัปดาห พัทยา เวย เฮย!! และ หนังสือ พัทยา 
เฟยวฟาว จากสํานักพิมพ D+Plus Guide แอพพลิเคชันแสดงผลเปนภาษาไทย ซ่ึงมีการแบงเนื้อหาออกเปน
ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว 50 แหง รานอาหาร 42 แหง และโรงแรม 44 แหง ของพัทยา สัตหีบ และบางแสน 
มีการทํางานบนระบบแผนท่ีออนไลนสามารถบอกพิกัด ณ จุดปจจุบันโดยใชระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 
และแสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร หรือ โรงแรมท่ีใกลเคียงจากจุดปจจุบัน สามารถแบงปนขอมูล
สถานท่ีตางๆ ลงบนสื่อสังคมออนไลน คือ เฟสบุคและทวิตเตอร สามารถบันทึกและแกไขรายการโปรด 
สามารถแสดงความคิดเห็นและใหคะแนนความนิยม และสามารถคนหาขอมูลสถานท่ีตางๆ ได จาก
ความสามารถในการทํางานดังกลาวแอพพลิเคชันจึงมีประโยชนเพ่ือสงเสริมธุรกิจการทองเท่ียว ชวยในการ
คนหาขอมูล วางแผนการเดินทาง สะดวกใชงานในระบบออนไลน สําหรับการแบงปนขอมูลบนสื่อสังคม
ออนไลน ซ่ึงชวยเปนสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวไดอีกทางหนึ่ง 

จากรายงานผลทางสถิติของบริษัท Apple หลังจากท่ีไดนําแอพพลิเคชันPattaya GuideVersion 1
เขาสูแอพสตอรตั้งแตป 2556 และอัพเดทแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เปน Version 2.0ในป 2557 พบวา
ในป 2556 มีผูใชดาวนโหลดและติดตั้งใหม 500 ครั้ง และป 2557 มีผูใชดาวนโหลดและติดตั้งใหม 999 ครั้ง
(ไมนับรวมการติดตั้งซํ้าและอัพเดทเวอรชั่น) ดังรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5: แสดงสถิติการดาวนโหลดแอพพลิเคชันจาก iTune 

 
การอัพเดทแอพพลิเคชันลาสุดนั้นเพ่ือใหรองรับกับระบบปฏิบัติการ iOS Version 8 ซ่ึงเปนเวอรชั่น

ลาสุด และขนาดหนาจอของไอโฟนรุนปจจุบันคือ iPhone6 และ iPhone6Plus พรอมท้ังแกไขเพ่ิมเติมขอมูล
สถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร และโรงแรม โดยจากสถิติพบวาในป 2557 มีการดาวนโหลดแอพพลิเคชันจาก
สมารทโฟนไอโฟน (iPhone) มากท่ีสุด คือ 930 ครั้ง รองลงมา ไอแพต (iPad) 32 ครั้ง รองลงมา Desktop 
21 ครั้ง และ iPod Touch 16 ครั้ง (ไมนับรวมการติดตั้งซํ้าและอัพเดทเวอรชั่น) ดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6: แสดงสถิติการดาวนโหลดแอพพลิเคชันแยกตามอุปกรณ 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอแอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียว

พัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน สามารถพัฒนาฟงกชันงานเพ่ิมเติมในอนาคตไดดังนี้ 
1. พัฒนาแอพพลิเคชันท่ีใหขอมูลการทองเท่ียวทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยอาจขอความรวมมือ

จากภาครัฐสําหรับขอมูลการทองเท่ียว 
2. ศึกษาความเปนสากลของแอพพลิเคชันประเภทการทองเท่ียว 
3. ทําใหแอพพลิเคชันสามารถใชไดกับทุกแพลตฟอรม 
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บทคัดยอ  
 การศึกษานี้เปนการบูรณาการองคความรูวิทยาศาสตรการอาหารและวิศวกรรมอุตสหการเพ่ือหาแนวทาง
ลดการสูญเสียในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสุกรโดยเลือกผลิตภัณฑเปนกรณีศึกษา 3 ชนิดคือ สามชั้นเบคอนสไลด  
สันนอกหั่นชิ้น และ ซ่ีโครงแผน การศึกษาเริ่มจากการรวบรวมปญหา การวิเคราะหหาสาเหตุโดยใชแผนผังสาเหตุ
และผล นําผลท่ีไดมาวิเคราะหความเสี่ยงดวยการวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA)เพ่ือใหทราบลําดับ
ความรุนแรงของปญหา ผลทดสอบสมมุติฐานการทดลอง (T-test และ ANOVA) พบวาท้ังวัตถุดิบและวิธีการท่ี
แตกตางกันจะมีอิทธิพลทําใหรอยละผลผลิตท่ีไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (α=0.05)  เพ่ือเลือกวิธีการลดของ
การสูญเสียท่ีเหมาะสมอาศัยกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (AHP) โดยมีเกณฑการตัดสินใจ คือ ความถูกตอง
และแมนยํา ความซับซอนในการปฏิบัติ ระยะเวลา  และความสามารถในการลดการสูญเสีย หลังจากนําเสนอ
แนวทางปรับปรุงและนําไปทดลองดําเนินการพบวารอยละผลผลิต (%Yield) ของสินคาสามชั้นเบคอน สันนอกหั่น
ชิ้น และ ซ่ีโครงแผน จะสามารถเพ่ิมข้ึนไดรอยละ 6.89, 4.59 และ 3.53 ตามลําดับ  
  คําสําคัญ: การเพ่ิมผลผลิต การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น
อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร 

 
ABSTRACT 

This study shows the integration of knowledge in food science and industrial engineering 
for improving productivity. The study was carried out at chilled pork manufacturing. Based on 
quantity and loss occurred in production line, three product items including bacon slice, sirloin, 
and spare rib (Kurobota), were selected as case studies.  We employed cause and effect 
diagram for root cause analysis. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was applied to screen 
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risk of yield loss in the process. Raw material and cutting method were considered as the main 
factors. After performing experiment and statistical analysis (t-test and ANOVA), the result shows 
that raw material and method significantly influence to %yield (p= 0.05). With four criteria, 
accuracy and precision, complexity of operation in practice, operation duration, and capability 
of yield loss reduction, Analytic Hierarchy Process (AHP) was employed for selecting the most 
appropriate method. Throughout pilot experiment, the improvement method for each product 
item was proposed to reduce yield loss. After performing operations as per proposed methods, 
% yield of bacon slice, sirloin, and spare rib can be expected to be increased by 4.47, 3.03, and 
3.53, respectively. Total cost total cost can be expected to be reduced by 6,659,266 baht per 
year.  
 Keywords: Analytic Hierarchy Process, Productivity Improvement, Failure Mode and 
Effects Analysis (FMEA), Chilled Pork Manufacturing  
 
บทนํา 

อุตสาหกรรมอาหารเปนสวนท่ีมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะมีสวนชวย
สงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแตตนน้ําไปยังปลายน้ํา อุตสาหกรรมแปรรูปสุกรเปนอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วตามการขยายตัวของตลาดสินคาอาหารและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีนิยมเลือกซ้ือสินคา
ในรานคาปลีกสมัยใหมมากข้ึน เนื้อสุกรถือวาเปนเนื้อสัตวท่ีไดรับความนิยมบริโภคในประเทศไทย ดวยปริมาณการ
ผลิตท่ีสูงข้ึนตามความตองการของตลาดอยางตอเนื่อง ทําใหการสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสูงข้ึนตาม
สัดสวนการผลิต ดังนั้นผูประกอบการจึงจําเปนตองคนหาสาเหตุและลดการสูญเสียดังกลาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตสินคาใหไดผลตอบแทนสูงสุดโดยไมสิ้นเปลืองทรัพยากรตามแนวทางการพัฒนาการผลิตแบบ
ยั่งยืน กระจายรายไดไปยังพนักงานและผูผลิตในตนน้ําของโซอปุทานสุกรได  

การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ  (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) เปน
วิธีการหนึ่งจะมุงเนนท่ีการชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของความเสียหายหรือสาเหตุท่ีจะนําไปสูความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึน อันเนื่องมาจากการออกแบบ การผลิต หรือการบริการ (Levent & Sibel, 2013) แลวทําการวิเคราะห
ผลกระทบของความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสูการหาวิธีปองการการเกิดความเสียหายท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน เพ่ือเปาหมายในการสรางระบบในการปองกันหรือลดโอกาสการเกิดลักษณะขอบกพรอง กําจัดสาเหตุของ
ขอบกพรอง รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจจับขอบกพรองใหพบกอนถูกสงเขาสูกระบวนการ ทําใหองคกรมี
ศักยภาพการแขงขันในระดับสากลท้ังในดานคุณภาพ ราคา การสงมอบ การบริการ รวมถึงการสรางขวัญ กําลังใจ 
และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางมีคุณภาพ (กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชยเจริญ, 2551) ซ่ึง FMEA สามารถใชเปน
เครื่องมือการลดขอบกพรองจากการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตวแชเย็น 
 นอกจากการศึกษากระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานอยูในกรอบองคความรูทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ท่ีดําเนินการควบคุมการผลิตอาหารใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภคแลว เพ่ือวิเคราะหหาโอกาสในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต การสูญเสียในกระบวนการผลิต การศึกษาการทํางานก็เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนํามาใชใน
การศึกษาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Khalid S. Al-Saleh., 2011) มาวิเคราะหการ
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ปฏิบัติงาน ในขณะท่ีเทคนิคกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เปนเทคนิค
ท่ีใชการคัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีนิยมใชกันในการการพัฒนาอุตสาหกรรม (Yazdani &  Moghaddam, 
2012)    
 การศึกษานี้เปนการบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร และวิศวกรรมอุต
สหการเพ่ือหาแนวทางลดการสูญเสียในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสุกรโดยเลือกผลิตภัณฑเปนกรณีศึกษา 3 ชนิดคือ 
สามชั้นเบคอน สันนอกหั่นชิ้น และซ่ีโครงแผน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหการสูญเสียในกระบวนการการผลิตเนื้อสุกรแชเย็น 
2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการวิเคราะหเพ่ือเลือกแนวทางการเพ่ิมผลผลิตในโรงงาน 
3. เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตใหกับโรงงานแปรรูปสุกร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษานี้มีข้ันตอนสําคัญในการดําเนินงานดังนี้ 
 1. ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงงาน ข้ันตอนวิธีการผลิต ตลอดจนสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน โดยอาศัย
การสัมภาษณและการเขาไปสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง และการประชุมอภิปรายรวมกับผูปฏิบัติงาน เพ่ือ
กําหนดปญหา และเลือกผลิตภัณฑท่ีเปนกรณีศึกษา 
 2. ศึกษาเวลาและวิธีการในการปฏิบัติงาน วิเคราะหการไหลของสินคาภายในโรงงาน โดยอาศัย 
การศึกษางาน (Work Study) เปนแนวทางในการศึกษา วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพ่ือกําหนดปญหาในการปรับปรุง 
และระบุจุดงานท่ีตองการปรับปรุง 
 3. การคนหาหาสาเหตุของปญหาท่ีเปนไปไดท้ังมด อาศัยการประชุมระดมสมองเพ่ือระบุสาเหตุตางท่ี
เปนไปได โดยใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
  4. การจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบจากสาเหตุตางๆ โดยจัดทําตารางการวิเคราะหขอบกพรองและ
ผลกระทบ FMEA เพ่ือนําสาเหตุท่ีมีความเสี่ยงทําใหเกิดผลกระทบสูงท่ีสูงสุดมาพิจารณาแกไขกอน 
 5. การตั้งสมมุติฐาน การทําการทดลอง และการสรุปผลทางสถิติ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการทดลองไป
ปรับปรุงแกไขการสูญเสียจาการผลิตสินคา 
 6. วิเคราะหทางเลือกในการปรับปรุงจากแนวทางการปรับปรุงท่ีเปนไปไดท้ังหมด และทดลองนําไปปฏิบัติ
จริง สรุปผลและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและขอเสนอในการปรับปรุงสําหรับโรงงาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษากระบวนการผลิต สภาพแวดลอมการทํางาน ท้ังการสัมภาษณผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบรายงานและการเขาสังเกตภาพการดําเนินงานจริง พบวา สินคาท่ีผลิตมีการสูญเสียวัสดุในระหวางการ
ผลิต ทําใหรอยละผลผลิต (% yield) ท่ีไดต่ํากวาเปาหมายจากฝายวางแผนการผลิต 
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           2. ทางผูศึกษาเลือกผลิตภัณฑ 3 ชนิดมาศึกษาคือ เนื้อสุกรสามชั้นเบคอน เนื้อสุกรสันนอกหั่นชิ้น และ 
ซ่ีโครงสุกรแผน เนื่องจากสินคาท้ังสามชนิดมีปริมาณการผลิตสูงและตอเนื่อง โดยสินคาท้ัง 3 ชนิดมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานประกอบไปดวยลําดับข้ันตอนการผลิต แสดงดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1: ข้ันตอนการผลิตเนื้อสุกรแชเย็น 

 

 3. การวิเคราะหคนหาสาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมดท่ีจะทําใหวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสูญเสีย ทําใหผล
ผลิตท่ีไดต่ํากวามาตรฐานการผลิตของโรงงานโดยใชแผนผังสาเหตุในการบันทึกและวิเคราะหสาเหตุ แสดงดังรูปท่ี 
2 ถึงรูปท่ี 4  

 
รูปท่ี 2: การวิเคราะหปญหารอยละผลผลิต (%Yield) ต่ํากวามาตรฐานของผลิตภัณฑสามชั้นเบคอน 
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รูปท่ี 3: การวิเคราะหปญหารอยละผลผลิต (%Yield) ต่ํากวามาตรฐานของผลิตภัณฑสันนอกหั่นชิ้น  

 

รูปท่ี 4: การวิเคราะหปญหารอยละผลผลิต (%Yield) ต่ํากวามาตรฐานของผลิตภัณฑซ่ีโครงแผน 

 จากรูปท่ี 2 ถึง รูปท่ี 4 แสดงถึงรายละเอียดของสาเหตุตางๆ ท่ีทําใหโรงงานเกิดการสูญเสียผลผลิตในการ
ผลิตสินคาท้ัง 3 ชนิด 

 4. การจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบจากสาเหตุตางๆ โดยจัดทําตารางการวิเคราะหขอบกพรองและ
ผลกระทบ FMEA เพ่ือนําสาเหตุท่ีมีความเสี่ยงทําใหเกิดผลกระทบสูงท่ีสูงสุดมาพิจารณาแกไขกอนการศึกษาจัดทํา
ตารางการวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)) จากรายละเอียด
สาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมดในรูปท่ี 2 ถึง 4 ไดนํามาวิเคราะหผลกระทบและสาเหตุตามหลักการและข้ันตอนของ
FMEA แลวจัดทําเรียงลําดับของความรุนแรงเพ่ือสะทอนถึงความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาแสดงในรูปของ
แผนภูมิพาเรโต แสดงดังภาพท่ี 5  
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รูปท่ี 5: แผนภูมิพาเรโต ผลการวิเคราะหคา Risk Priority number (RPN) จากการวิเคราะหกระบวนการตัดแตง
สินคาสามชั้นเบคอน สันนอกหั่นชิ้น และ ซ่ีโครงแผน  

 
5 การนําเสนอแนวทางการปรับปรุง 

 5.1 การปรับผลผลิตสินคาเบเคอนสไลด  
 จากรูปแผนผังสาเหตุและผลในรูปท่ี 2 และรูปแผนภูมิ Pareto Chart แสดงคาความเสี่ยงท่ีจาก
กระบวนการตัดแตงสินคาสามชั้นเบคอนสไลดดังรูปท่ี 5 (ก) พบวาชนิด (E) และขนาดของวัตถุดิบ (H) เปนสาเหตุ
สําคัญ จึงไดทําการทดลองเพ่ือทดสอบสมมุติงานวาในกระบวนการตัดแตง วาแหลงวัตถุดิบและท่ีแตกตางกันและ
ขนาดของวัตถุดิบเริ่มตนกอนการตัดแตงไมมีผลตอคาผลผลิต (% Yield) หรือไม จากการทดสอบความแตกตาง
ทางสถิติ T-test (α=0.05) (H0: วัตถุดิบท่ีแตกตางกันไมมีผลตอคารอยละผลผลิต H1: วัตถุดิบท่ีแตกตางกันมีผล
ตอคารอยละผลผลิต) แสดงผลดังรูปท่ี 6  
 
 
 
 

คะแนนความเสี�ยง 81729 567 343 125 75 45 45 45
Percent 3.935.5 27.6 16.7 6.1 3.6 2.2 2.2 2.2
Cum % 100.035.5 63.1 79.8 85.8 89.5 91.7 93.9 96.1
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คะแนนความเสี�ยง 513 329 300 270 88 84 81 31
Percent 30.2 19.4 17.7 15.9 5.2 5.0 4.8 1.8
Cum % 30.2 49.6 67.3 83.3 88.4 93.4 98.2 100.0
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(ก) สินคาสามช้ันเบคอนสไลด (ข) สินคาสันนอกหั่นช้ิน 

(ค) สินคาซี่โครงแผน 
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รูปท่ี 6: ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (T-test) โดยโปรแกรม Minitab 16 
 จากรูปท่ี 6 วัตถุดิบท่ีนํามาผลิตสินคาสามชั้นเบคอนสไลดมาจากการใชวัตถุดิบสองชนิด คือสามชั้นลอก
หนังขนาดปกติและสามชั้นลอกหนังขนาดเล็ก พบวาวัตถุดิบท่ีแตกตางกันมีผลตอคารอยละผลผลิต (P-Value < 
0.05) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 สาเหตุลําดับตอมาคือขนาดความกวางของวัตถุดิบเริ่มตนกอนการตัดแตง (H) ซ่ึงจากเดิมการตัดแตงจาก
วัตถุดิบท่ีความกวางของหนาตัด 11.5-12.5 ซม.ซ่ึงทําสูญเสียผลผลิตจากตัดแตงมากถึงรอยละ 30.64 จึงทําการ
ทดลองโดยเปลี่ยนขนาดวัตถุดิบเริ่มตนท่ีแตกตางกันแลวทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ (H0: วัตถุดิบสามชั้นลอกหนัง
ตัดแตงดวยความกวางท่ีตางกันไมมีผลตอรอยละผลผลิต H1: วัตถุดิบสามชั้นลอกหนังขนาดเล็กตัดแตงดวยความ
กวางท่ีตางกันมีผลตอรอยละผลผลิต) ไดผลดังรูปท่ี 7 

 
 
 

(ก) วัตถุดิบสามชั้นลอกหนังขนาดปกติ   (ข) วัตถุดิบสามชั้นลอกหนังขนาดเล็ก 

รูปท่ี 7: การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากวัตถุดิบท่ีมีชนิดและขนาดตางกัน 
 จากรูปท่ี 7 พบวาวัตถุดิบท้ัง 2 ชนิด การตัดแตงชวงความกวางท่ี 8.0-10.0 ซม.จะไดผลผลิตมากกวาการ
ตัดแตงดวยความกวาง 11.5-12.5 ซม. อยางมีนัยสําคัญ (α=0.05) 

5.2 จากรูปท่ี 5 (ข) กราฟ Pareto Chart แสดงคาความเสี่ยงท่ีจากกระบวนการตัดแตงสินคาสันนอกหั่น
ชิ้น ไดทําการทดลองเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง 2 สาเหตุสําคัญ ดังนี้ วิธีการตัดแตงท่ีทําใหมีการสูญเสียมาก 
(I) และน้ําหนักเริ่มตนของวัตถุดิบ  

กรณีวิธีการตัดแตงไมเหมาะสม ผูวิจัยไดการพิจารณาออกแบบเลือกวิธีการตัดแตงแบบอ่ืนมาเปรียบเทียบ
ท้ังหมด 3 วิธี แลวพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดดวยการประยุกตกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับ
ชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) โดยมีเกณฑการตัดสินใจดังนี้ ความถูกตองและแมนยํา(A) ความ
ซับซอนในการปฏิบัติจริง(B) ระยะเวลาในการทํางาน(C) และความสามารถในการลดเศษเนื้อจากการตัดแตง(D) 
ในขณะท่ีทางเลือกท่ีเปนไปไดท่ีนํามาพิจารณาตามเกณฑขางตนคือ วิธีการตัดแตงแบบท่ี1(M1) วิธีการตัดแตงแบบ
ท่ี2(M2) และ วิธีการตัดแตงแบบท่ี3(M3) แสดงโครงสรางกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้นดังรูปท่ี  ดังรูปท่ี 8 

 
 

Grouping Information Using  

Tukey Method (วัตถุดิบสามชัน้ลอกหนงัขนาดเล็ก) 
ช่วงความกวา้ง    N     Mean     Grouping 
8.0-10.0     30   50.566       A 
9.0-11.0     30   50.288       A B 
11.5-12.5    30   49.326       B 
 

 

Two-sample T for สามชัน้ลอกหนงั Size S VS สามชัน้ลอกหนงั 

 
       N    Mean  stdev SE Mean 
สามชั้นลอกหนงั ขนาดเลกี    30  45.0    10.5    1.9 
สามชั้นลอกหนงั ขนาดปกติ    30  51.16    5.02   0.92 
 
Difference = mu (สามชัน้ลอกหนงัขนาดเลก็)-mu (สามชัน้ลอกหนงั ขนาดปกต)ิ 
Estimate for difference : -6.16 
95% CI for difference : (-10.44,-1.89) 
T-test of difference = 0(VS not=): T-Value = -2.91 P-Value = 0.006 DF = 41 

 

Grouping Information  

Using Tukey Method (วัตถุดบิสามชั้นลอกหนังขนาดปกติ) 
 
ช่วงความกวา้ง    N    Mean   Grouping 
8.0-10.0     30  56.023   A 
9.0-11.0     30  51.195    B 
11.5-12.     30  50.246    B 
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รูปท่ี 8: โครงสรางลําดับชั้นในการวิเคราะหเพ่ือเลือกวิธีการตัดแตงท่ีดีท่ีสุด 

จากรูป ท่ี 8 อาศัยวิธีการเปรียบเทียบทีละคูจากคะแนนท่ีให ความสําคัญมากกวาระดับ 1 ถึง 9 โดยหาก
คูใดมีความสําคัญเทากัน จะมีคะแนนเทากับ 1 และคูใดท่ีตัวเปรียบเทียบแรกมีความสําคัญกวามากท่ีสุดจะมี
คะแนนระดับ 9 อาศัยวิธีการคํานวณหาคาน้ําหนัก ความสําคัญของเกณฑตางๆและวิเคราะหหาทางเลือกท่ีละ
เกณฑแลวประมวลผลหาทางเลือกท่ีเหมาะสมตามข้ันตอน AHP พบวาวิธีการตัดแตงแบบท่ี1 (M1) มีคะแนน
น้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด ( 0.57 ) ดังแสดงใน ตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1: ผลวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (AHP) 

 A B C D คะแนน
น้ําหนัก 

ลําดับ 

M1 0.10 0.05 0.03 0.40 0.57 1 
M2 0.10 0.06 0.04 0.11 0.31 2 
M3 0.03 0.02 0.03 0.05 0.12 3 

 
จากตารางท่ี 1 เปนผลการวิเคราะหดวยวิธี (AHP) ในการเลือกวิธีการตัดแตงท่ีเหมาะสม พบวาวิธีการท่ี 1 

(M1) มีคาคะแนนสูงสุด หมายถึงวิธีการท่ี 1 เหมาะสมท่ีสุด มีข้ันตอนสําคัญกลาวคือ ตัดดานหัวสันนอกออก
ประมาณ 10 ซม. ไมตัดสวนทาย ตัดแบงครึ่งสันนอกออกเปน 2 ทอน และไมตัดชายเนื้อดานขางออกเม่ือตัดเปน
เสน โดยทําการสอนพนักงานจนสามารถชวยลดการสูญเสียผลผลิตในกระบวนการได กรณีสาเหตุจากน้ําหนักของ
วัตถุดิบเริ่มตนท่ีนํามาศึกษา (D) ไดทดลองเปลี่ยนน้ําหนักวัตถุดิบท่ีแตกตางกันแลวทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ (H0: 
น้ําหนักวัตถุดิบท่ีแตกตางกันไมมีผลตอผลผลิตเนื้อสันนอกหั่นชิ้น H1: น้ําหนักวัตถุดิท่ีแตกตางกันมีผลตอผลผลิต
เนื้อสันนอกหั่นชิ้น) ไดผลดังรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 9: การทดสอบน้ําหนักวัตถุดิบท่ีแตกตางกันในการผลิตเนื้อสันนอก (T-Test) 
จากรูปท่ี 9 การออกแบบการทดลองโดยเปลี่ยนชวงน้ําหนักของสันนอกแบงเปน 2 ชวงคือ 2.00-2.99 

กก. กับ ชวงน้ําหนัก 3.00-4.00 กก. แลวตัดแตงดวยวิธีการเหมือนกัน พบวาน้ําหนักวัตถุดิบเริ่มตนมีอิทธิพลให
ผลผลิตแตกตางกัน (P-Value < 0.05) โดยชวงน้ําหนักท่ี 2.00-2.99 กก. เม่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานจริงพบวามี
ผลผลิตสูงข้ึนจากเดิมโดยสูงเปนรอยละ 49.71  

5.3 จากรูปท่ี 5 (ค) กราฟ Pareto Chart แสดงคาความเสี่ยงท่ีจากกระบวนการตัดแตงสินคาซ่ีโครงแผน
ไดทําการทดลองเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง พบวาปจจัยสําคัญอันดับแรกคือไมมีการกําหนดชวงน้ําหนักท่ี
เหมาะสมของวัตถุดิบซ่ีโครงแผน (G) ทําการทดลองเปลี่ยนน้ําหนักเริ่มตนท่ีแตกตางกัน 7 ระดับ ไดผลแสดงดังรูป
ท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10: ผลการวิเคราะหความแปรปรวน และ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Tukey Method ในการตัดแตง
ซ่ีโครงหมูดํา (Kuropbota) 

จากรูปท่ี 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของชวงน้ําหนัก พบวาชวงน้ําหนักท่ีตางกันของวัตถุดิบมีผล
ตอรอยละผลผลิต (%yield) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P-value < 0.05) จากการวิเคราะหความแตกตางตาง
ของคาเฉลี่ยโดยใช Tukey Method พบวา น้ําหนักวัตถุดิบในชวง 1400-1799 กรัม (ประกอบไปดวย 1400-
1499 กรัม 1500-1599 กรัม 1600-1699 กรัม และ 1700-1799 กรัม มีรอยละผลผลิต (%yield) ไมตางกัน
(α=0.05) ดังนั้นจึงกําหนดชวงน้ําหนักของวัตถุดิบท่ีมีคาน้ําหนักเหมาะสม คือชวง 1400-1799 กรัม  

One-way ANOVA: %yield versus Range 
 
Source  DF      SS     MS      F      P 
Range    6  1521.0  253.5  22.04  0.000 
Error   28   322.1   11.5 
Total   34  1843.1 
 
S = 3.392   R-Sq = 82.52%   R-Sq(adj) = 78.78% 
 
 
Individual 95% CIs For Mean Based on 
Pooled StDev 
Level        N    Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
1400-1499    5  78.156  5.278                            (----*---) 
1500-1599    5  79.312  5.247                              (---*----) 
1600-1699    5  75.840  2.439                         (---*----) 
1700-1799    5  72.618  1.770                    (----*---) 
1800-1899    5  69.326  1.536                (---*---) 
1900-1999    5  65.528  1.599          (----*---) 
มากกว่า2000  5  59.736  3.338  (---*----) 
---------+---------+---------+---------+ 
63.0      70.0      77.0      84.0 
 
Pooled StDev = 3.392 

 

Grouping Information Using Tukey 
Method 
 
Range        N    Mean  Grouping 
1500-1599    5  79.312  A 
1400-1499    5  78.156  A 
1600-1699    5  75.840  A B 
1700-1799    5  72.618  A B 
1800-1899    5  69.326    B C 
1900-1999    5  65.528      C D 
มากกว่า2000     5  59.736         D 
 
Means that do not share a letter 
are significantly different. 
 
 
Tukey 95% Simultaneous 
Confidence Intervals 
All Pairwise Comparisons among 
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จากการจัดชวงน้ําหนักของวัตถุดิบแลวจึงทําการศึกษาการทํางานของพนักงานท่ีชําแหละวัตถุดิบจํานวน 
4 คน แลวเลือกศึกษาการทํางานของพนักงาน โดยออกแบบวิธีการทํางาน เพ่ือหาวิธีการทํางานใหพนักงาน
สามารถชําแหละวัตถุดิบใหน้ําหนักอยูในชวง 1400-1799 กรัม และทํางานเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทํา
เอกสารสอนการทํางาน วิธีการชําแหละซ่ีโครงแผนมาตรฐานพรอมภาพประกอบท่ีเปนแนวทางในการปรับปรุง ให
นําไปสอนการทํางานใหพนักงานตอไป หลังจากนํามาตรฐานวิธีการทํางานใหมไปโดยใชวัตถุดิบเริ่มตนชวงน้ําหนัก 
1400-1799 กรัม ใชพบวาพนักงานแตละคนทํางานดีข้ึนมีการสูญเสียผลผลิตลดลง  
 
สรุป 

จากการวิเคราะหการสูญเสียเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตวแชเย็นของสินคา
ท้ัง 3 ชนิด คือ สามชั้นเบคอน สันนอกหั่นชิ้น ซ่ีโครงแผน ทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยแผนผังสาเหตุและ
ผล (Case and Effect Diagram) รวมกับการวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบของปญหา (Failure Modes 
and Effects Analysis) การออกแบบการทดลองและทดสอบสมมุติฐาน รวมท้ังการใชกระบวนการวิเคราะหเชิง
ลําดับชั้นในการเลือกวิธีการวิธีการท่ีดีท่ีสุดพบวา 

1. การลดการสูญเสียในการตัดแตงสินคาเนื้อสามชั้นเบคอน แนวทางการลดการสูญเสียสามารถทําไดโดย
กําหนดขนาดความกวางท่ีเหมาะสมของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต โดยกําหนดใหมีความกวางเริ่มตนกอนการตัดแตง
ใหอยูในชวง 8.0-10.0 ซม.กับวัตถุดิบท้ัง 2 ชนิด พบวาหลังดําเนินการ วัตถุดิบเนื้อสามชั้นลอกหนังขนาดปกติ
สามารถเพ่ิมรอยละผลผลิต (%Yield) ไดรอยละ 2.42 และวัตถุดิบเนื้อสามชั้นลอกหนังขนาดเล็กสามารถเพ่ิมรอย
ละผลผลิต (%Yield) ไดรอยละ 4.47  

2. การลดการสูญเสียในการตัดแตงสินคาสันนอกหั่นชิ้น โดยการปรับปรุงวิธีการตัดแตงและกําหนดชวง
น้ําหนักท่ีเหมาะสม (2.00-2.99 กก.) สามารถเพ่ิมรอยละผลผลิต (%Yield) ไดรอยละ 3.03 และ รอยละ1.56 
ตามลําดับ  

3. การลดการสูญเสียในการตัดแตงสินคาซ่ีโครงแผน โดยการกําหนดน้ําหนักท่ีเหมาะสมของวัตถุดิบท่ีจะ
ใชตัดแตง (1400-1799กรัม) แลวจัดทํามาตรฐานวิธีการทํางานใหม ซ่ึงสามารถเพ่ิมรอยละผลผลิต (%Yield) ได
รอยละ 3.53  
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บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงความเปนไปไดและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนท่ีคํานึกถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภคสีเขียวและปจจัยทางการตลาดเพ่ือสงเสริมการใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นท ซ่ึงกอนเริ่มพัฒนาผูวิจัยได
ดําเนินวิธีวิจัยแนวคิดจากการศึกษาทบทวนเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจาก
ผลการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยาง 400 คนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไปอาศัยอยูเขต กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญยังคงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในระดับนอย รวมท้ังไมทราบ
เก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทติดอยูจํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 79.7 และผลจากการศึกษา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความประสงคอยากซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทติดอยูคิดเปนรอยละ 72.7 โดย
ใหความคิดเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทมากท่ีสุดคือ ปจจัย
ทางดานสังคม ดานจิตวิทยา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนเพ่ือ
สงเสริมการใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นทเปนจํานวน 327 คนคิดเปนรอยละ 82.0 และจากสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญ
พบวา แนวคิดของผูวิจัยมีความเปนไปไดสูงตอประสิทธิผลดานการสงเสริมการใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นท และ
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล ออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนเพ่ือสงเสริมการ
ใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นทไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 คําสําคัญ: ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน ผูบริโภคสีเขียว ปจจัยทางการตลาด 
 
ABSTRACT 
  This research was aimed to study the feasibility and development of application in 
smartphones which observe the behavior of green consumers and various factors, including 
marketing factors, to promote the use of Carbon footprint label. Before developing application, 
researcher has conducted Documentary Research, Quantitative Research and Qualitative 
Research. Quantitative Research, The study surveyed 400 persons found that consumers also 
have knowledge about the Carbon footprint label in the low level and don’t know about 
Carbon footprint label on product is 79.7%. The result of research presented that social factor, 
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psychological factor and the marketing place and promotion factor is the most influenced of 
buying statistically significant at the level of 0.05.The respondents pay attention about 
application is 82.0 percent. And from in-depth interviews with experts, researcher can design 
and develop efficiency of application on the smartphones to encourage the use of Carbon 
footprint label in Thailand. 

Keywords: Carbon Footprint Label, Application in Smartphone, Green Consumer, 
Marketing Factors  
 
บทนํา 
  ในปจจุบันทุกภาคสวนจากท่ัวโลกใหความสําคัญกับปญหาภาวะโลกรอนท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินวิถี
ชีวิตของมนุษยโดยตรง ปญหาภาวะโลกรอน คือ ปญหาทางสิ่งแวดลอมชนิดหนึ่งท่ีตองเผชิญอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจาก
กาซเรือนกระจกหรือกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลอยออกมาสูชั้นบรรยากาศ จนกระท้ังเกิดโครงการตลาด
คารบอนเครดิตข้ึนท่ีใหความสําคัญกับการคํานวณและลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลอยสูชั้น
บรรยากาศท่ีเรียกวา “คารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint)” ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา จึงเขา
รวมโครงการตลาดคารบอนเครดิตในรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Carbon Market Program) เพ่ือความกาวหนา
ดานเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในอนาคต โดยโครงการตลาดคารบอนเครดิตแบบสมัครใจ
ไดใหความสําคัญกับการออกแบบฉลากสีเขียว เนื่องจากเปนการแกไขปญหาท่ีทุกภาคสวนรวมมือกันไดไมวาจะ
เปน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะฉลากประเภทฉลากคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon 
Footprint Label) ท่ีไดรับรองระดับมาตรฐานโลก แตปญหาท่ีพบคือ ผูบริโภคในประเทศไทยกลับมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในระดับท่ีนอยมาก (ชนาทิป ออนหวาน, 2553)  ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการท่ี
จะแกไขปญหานี้ โดยใชหลักแนวคิดจากการตลาดแบบ 3.0 ของ Philip Kotler (2010) ซ่ึงเปนการตลาดยุคใหมท่ี
ใสใจการสรางนวัตกรรม และมีแนวคิดวาธุรกิจจะสรางคานิยมหรือคุณคาเปนไปตามจิตวิญญาณและทัศนคติของ
ผูบริโภค คือ การมองภายนอกสูภายใน (Outside-In) และยังคงใหความสําคัญกับการสรางผลิตภัณฑหรือบริการ
ตามความตองการของพฤติกรรมผูบริโภค การทํางานแบบการตลาดความรวมมือ รวมท้ังการสื่อสารทางการตลาด
แบบสองทาง (Two–Way Communication) ดวยเทคโนโลยีคลื่นลูกใหมในยุคดิจิตอลอยางแอพพลิเคชั่นบน
สมารทโฟน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจ ตระหนัก รับรู และพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันตอฉลากคารบอน 
รวมท้ังปจจัยตางๆ และปจจัยทางสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอน
ฟุตพริ้นทในไฮเปอรมารเก็ต 
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนใน
รูปแบบท่ีสามารถทําใหผูบริโภคเกิดการยอมรับ และมีความรูความเขาใจฉลากคารบอนมากข้ึน 
  3. เพ่ือออกแบบและพัฒนาตนแบบแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนท่ีสามารถจะชวยสงเสริมการใชฉลาก
คารบอนฟุตพริ้นท 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
1. การศึกษาและรวบรวมขอมูลในเอกสาร 

1.1 ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยไดเริ่มข้ึนโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  เม่ือ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ชวงเริ่มตนไดดําเนินการโครงการ “ฉลากลดคารบอน” ซ่ึงจะทําประเมินการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเทานั้น โดยการมีฉลากลดคารบอนจะทําใหผูประกอบการไทยมีการ
เตรียมพรอมในการพัฒนาไปสูการจัดทําฉลากคารบอนระดับสากลท่ีมีการวัดขนาดคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon 
Footprint) หรือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (นั่นคือ “ฉลากคารบอนฟุตพ
ริ้นท”) จนกระท้ังประเทศไทยมีฐานขอมูล LCA (Life Cycle Assessment) ท่ีสมบูรณเพียงพอ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (2558) ไดใหความหมายฉลากคารบอนฟุตพริ้นท หมายถึง “สิ่งท่ี
บงบอกปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาจากผลิตภัณฑแตละหนวยตลอดวัฏจักรของชีวิตของผลิตภัณฑ 
ตั้งแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การประกอบชิ้นสวน การใชงาน และการจัดการของเหลือจากหลัง
การใชงาน โดยคํานวณออกมาในรูปแบบคารบอนไดออกไซดเทียบเทา” โดยลักษณะสัญลักษณของฉลากคารบอน
ฟุตพริ้นทแสดงดังรูปท่ี 1 
 

 

 

 

 
รูปท่ี 1: แสดงถึงสัญลักษณโครงการฉลากคารบอนฟุตพริ้นท 

ท่ีมา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2558. 
 

 ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทไดเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2552 โดยปจจุบันมีผลิตภัณฑท่ีไดรับการอนุมัติใหใชฉลาก
คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑแลวจํานวน 1,388 ผลิตภัณฑ จาก 339 บริษัท ขอมูลเม่ือ วันท่ี 5 ก.พ. 2558 
(องคการบริหารกาซเรือนกระจก, 2558)  

1.2 ปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของฉลากคารบอนในประเทศไทย 
จากการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผานมา รวมท้ังการสอบถามเบื้องตนกับคนรูจัก 

พบวา ดานพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนของผูบริโภคในประเทศไทย ผูบริโภคใหความสําคัญกับ
เหตุผลท่ีใชในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก แตสวนดานการรับรู
ขาวสารท่ีเก่ียวของกับฉลากคารบอนทุกประเภทผานการสื่อสารทางการตลาด โดยรวมกลับอยูในระดับนอย (ชนา
ทิป ออนหวาน, 2553) 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) 
จากการศึกษาแนวคิดตลาดยุคใหมของ Philip Kotler (2010) ผูวิจัยไดใหความสําคัญ และแสดงถึง

แนวคิดในการสรางแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนในงานวิจัยไดดังนี้ 
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1.3.1 การคาปลีกสีเขียว (Green Retailing) ธุรกิจทุกประเภทใหความสําคัญกับการแสดงความ
รับผิดชอบเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) เพ่ือมีเปาหมายหลักในการตอบสนองคานิยมท่ี
ผูบริโภคตองการทําใหโลกนาอยู (Better World) การสรางภาพลักษณขององคกรท่ีดีตอสังคม และความยั่งยืน
ขององคกร ซ่ึงจากงานวิจัยของ Evans & Company Consultants (2009) ศึกษา สํารวจและจัดลําดับเก่ียวกับ
ความสามารถในการแขงขันแตละธุรกิจคาปลีกสีเขียวจากท่ัวโลกพบวา ธุรกิจคาปลีกหันมาใสใจสิ่งแวดลอมมากข้ึน
และสรางกลยุทธตางๆ เพ่ือลดปญหาทางสิ่งแวดลอม รวมท้ังการสรางฉลากคารบอนฟุตพริ้นท ยกตัวอยางเชน 
เทสโก โลตัส ประเทศอังกฤษและประเทศไทย หรือ วอลมารท ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.3.2 ผูบริโภคสีเขียว (Green Consumer) หมายถึง ผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดลอม
ผานทางการบริโภคสินคาหรือเลือกใชสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (GMA and Deloitte, 2009) โดยท่ีผานมามี
งานวิจัยมากมายเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคสีเขียว ซ่ึงผูวิจัยขอยกตัวอยางงานวิจัย 2 งาน 

งานวิจัยของ อนุวัต สงสม (2555) ไดทบทวนหลากหลายวรรณกรรม การวิเคราะห และไดพัฒนา
รูปแบบท่ีอธิบายแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห โดยไดสรางแบบจําลองใหมเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภค จากการเติมเต็มชองวางเชิงทฤษฎี  (Theoretical Gap) จนมาเปนแบบจําลองเชิง
แนวคิดท่ีวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานจิตวิทยา ดานสังคม และมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเปนตัว
แปรกํากับ สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภคท้ังสิ้น และงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ไดศึกษาเก่ียวกับแนวโนมและพฤติกรรมของผูบริโภคสีเขียวในประเทศไทย รวมท้ัง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภคจากใบแบบสอบถามจํานวน 309 ชุด และ
สัมภาษณเชิงลึกอีก 22 คนกับกลุมผูบริโภคชวงอายุ 18 ปข้ึนไป เขตกรุงเทพมหานครพบวา เพศหญิงใสใจ
สิ่งแวดลอมมากกวาเพศชาย ชวงวัยอายุ 34 ข้ึนไปพบวา มีโอกาสบอกตอสําหรับประโยชนของสินคาสีเขียว และ 
49 ปข้ึนไปมีอิทธิพลตอคนรอบขางในการบริโภคสีเขียว อยางไรก็ตามพบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธตอ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม เหตุผลท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑสีเขียว เพราะมีผลตอสุขภาพของครอบครัว ลดภาวะโลกรอน 
และอยากลองผลิตภัณฑใหมๆ ตามลําดับ มักซ้ือผลิตภัณฑสีเขียวท่ีไฮเปอรมารเก็ตเพราะงายและสะดวก รอยละ 
80 พบวาผูบริโภคสีเขียวอานฉลากบรรจุภัณฑทุกครั้งกอนซ้ือสินคา และรอยละ 92 เห็นวาการไดรับรองเก่ียวกับ
รักษาสิ่งแวดลอมผานฉลากจะชวยใหการตัดสินใจซ้ือไดรวดเร็วข้ึน  

1.3.3 การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) งานวิจัยท่ีผานมาพบวา การสงเสริมการขาย (Sale 
Promotion) มีอิทธิพลมากตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภค โดยเฉพาะในดานปจจัยดานจิตวิทยา อาทิเชน 
การสรางความตระหนักรูดานคุณภาพ ความตระหนักรูดานราคา ผูแสวงหาความหลากหลาย และความภักดีตอ
รานคา เปนตน ปจจัยเหลานี้ไดรับผลกระทบจากปจจัยดานการสงเสริมการขาย แตปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ความ
สนุกสนานในการซ้ือสินคา การตัดสินใจอยางรวดเร็วในการซ้ือ และความภักดีตอตรายี่หอ เปนตน ปจจัยเหลานี้
กลับไมไดรับอิทธิพลจากการสงเสริมการขาย (Maryam Jafarzadeh, 2012) 

1.3.4 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดดวยเทคโนโลยีการตลาดบนสมารทโฟนและแอพพลิเคชั่น 
(Smartphone and Application Marketing) โดยจะสําเร็จไดจะตองเขาใจแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีของผูใช
ท่ีชื่อวา แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM :Technology Acceptance Model) ซ่ึงแบบจําลองนี้ไดพัฒนา
มาจากทฤษฎีการตอบสนองอยางมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) เพ่ือเปนการวัดความเขาใจ
ของผูบริโภคในเรื่องการรับรูระบบขอมูลท่ีมีการคิดคนใหม แบบจําลองนี้ใหความสําคัญกับ 2 ตัวแปร คือ การรับรู
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ไดงายถึงการใชเทคโนโลยี ไมซับซอน และการรับรูถึงประโยชนท่ีจะไดรับในกรณีท่ีใชเทคโนโลยีนี้ พบวาท้ัง 2 ตัว
แปรมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีเปนนัยสําคัญ (Davis, 1992) 
  
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปน
เครื่องมือวิจัยกอนพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยสัมภาษณท่ีมีโครงสรางชัดเจน (Structural Interview) สําหรับ
บริษัทเอกชนหรือผูเก่ียวของในธุรกิจคาปลีกไฮเปอรมารเก็ต ผูเชี่ยวชาญดานฉลากคารบอน ผูเชี่ยวชาญดาน
กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบเพ่ือสังคม (CSR) ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด รวมท้ังผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น โดยสอบถามเก่ียวกับสภาวะปจจุบัน พฤติกรรมของผูบริโภค ปญหา โอกาส หรืออุปสรรคท่ีจะ
เกิดข้ึนตอฉลากคารบอนฟุตพริ้นท และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของเพ่ือความเปนไปไดของการ
ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนเพ่ือสงเสริมการใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นท 

2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม เพ่ือการศึกษา
ถึงความรูความเขาใจ การรับรู และการตระหนักของผูบริโภคตอฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในประเทศไทย รวมท้ัง
การศึกษาปจจัยดานสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทของผูบริโภค 

  
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดย
กลุมตัวอยาง ไดแก บริษัทเอกชนหรือผูเก่ียวของของธุรกิจคาปลีกไฮเปอรมารเก็ต ผูเก่ียวของในสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยและองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  ผูเชี่ยวชาญกิจกรรมดานความรับผิดชอบเพ่ือสังคม (CSR)  
ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและการเงิน และผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน แบบ 1:1 
จํานวน 10 คน 

 3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยาง คือ ประชากรท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป 
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจับจายใชสอยผลิตภัณฑในไฮเปอรมารเก็ต โดยเครื่องมือท่ีใชคือ แบบสอบถาม 
เม่ือคํานวณในสมการการหาจํานวนประชากรท่ีในตอบแบบสอบถามรูจํานวนประชากรท่ีแนชัดของ Yamane ดัง
สมการท่ี 1  

 

                𝑛 =  𝑁
1+𝑁𝑒2

  (1) 

  จะไดประชากรท่ีจะใชการตอบแบบสอบถามคือ 400 คน 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและตัวอยางจากเอกสาร รายงานวิชาการ บทความ

วิชาการ วิทยานิพนธเก่ียวกับการนํากลยุทธทางการตลาดและแอพพลิเคชั่นไปใชไดจริง สวนการวิเคราะหจาก
ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Constant 
Comparative Method) โดยวิเคราะหเพ่ืออธิบาย ตีความ ตรวจสอบความถูกตอง และประเมินผล ซ่ึงจะสรุปเปน
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ภาพรวม และนําประเด็นแนะนําของแตละกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันสูการพิจารณาความเปนไปไดการพัฒนาและ
ออกแบบแอพพลิเคชั่นตนแบบออกมา และสวนการวิเคราะหขอมูลจากใบแบบสอบถามจากผูบริโภค จะทําการ
วิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิตพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคารอยละ และ
วิเคราะหขอเสนอแนะเพ่ือเห็นภาพรวมของลักษณะกลุมตัวอยาง สวนเปรียบเทียบขอมูลและวิเคราะหขอมูลจาก
ใบสอบถามจากผูบริโภค ไมวาจะเปน ปจจัยสวนบุคคล ทางสังคม และสวนประสมทางการตลาดวามีผลอยางไรตอ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ทดสอบ ไดแก T-test และ Chi-square 
test 

 
5. ผลการวิเคราะหขอมูล 

5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ คือแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ซ่ึงนํามาประมวลผล 

399 ชุด เสียไป 1 ชุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.1สวน
เพศชายจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.9 โดยอยูชวงอายุระหวาง 25 – 33 ป คิดเปนรอยละ 56.4 
 
ตารางท่ี 1: คารอยละของผูท่ีตอบแบบสอบถามดานการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นท 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ผลิตภัณฑท่ีมี
ฉลากคารบอน

ฟุตพร้ินท 
 

สื่อท่ีทําใหทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอน* ประเภทของผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอน* 

อินเตอรเน็ต นิตยสาร มหาวิทยาลยั โทรทัศน อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

อุปกรณตกแตง
บานเรือน 

เคร่ืองใชใน
ครัวเรือน 

ทราบ 81 
(20.3%) 

43 
(53.1%) 

21 
(25.9%) 

12 
(22.2%) 

10 
(12.3%) 

55 
(67.9%) 

31 
(38.2%) 

20  
(24.6%) 

ไมทราบ 318 
(79.7%) 

- - - - - - - 

รวม 399  
(100%) 

 

หมายเหตุ : (………..) รอยละ , * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

  การวัดระดับความรูความเขาใจของผูบริโภคตอฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปน ความรู
ท่ัวไปหรือประโยชนพบวา อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงคาเฉลี่ยผานเกณฑการวัดเพียง 0.03 คือคาเฉลี่ยเทากับ 0.37 
ดั งนั้ นสรุ ปว าความรู ค วาม เข า ใจของผู บ ริ โ ภคต อฉลากคาร บอน ฟุตพริ้ นท ยั งคงอยู ในระดับน อย 
  จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมี
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในไฮเปอรมารเก็ต โดยทดสอบสมมติฐานท้ังสถิติ T-test และ Chi-square test ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวา มีกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความประสงคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอน
ฟุตพริ้นทในไฮเปอรมารเก็ตจํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.7 และกลุมไมมีความประสงคตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในไฮเปอรมารเก็ตจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 มีความคิดเห็นดาน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนแตกตางกัน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับความประสงคในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมี
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในไฮเปอรมารเก็ต 

ปจจัยตางๆ 

ความประสงค t-test/ 
Chi-

square 
test 

df sig ประสงค 

290 คน 
72.7% 

ไมประสงค 
109 คน 
27.3% 

ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร 

สมาชิกคลับการด      ใช 184 คน 

                          ไมใช 215 คน 

151 คน 
139 คน 

33 คน 
76 คน 

15.143* 1 .000 

ปจจัยดานสังคม รวม  (3.25)  (2.98) 

2.246* 195.376 .025 ระดับความคิดเห็นการต่ืนตัวดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

(3.25) 

ระดับมาก 

112 คน 
28.1% 

ระดับปานกลาง 

33 คน 
8.3% 

ปจจัยดาน
จิตวิทยา 

รวม  (3.35) (3.00) 

3.276* 234.118 .001 ระดับความคิดเห็นการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับฉลากคารบอน 

(3.21) 

ระดับมาก 

98 คน 
24.6% 

ระดับนอย 

29 คน 
7.2% 

ปจจัยดานชอง
ทางการจัด
จําหนาย 

รวม (3.36)  (3.01) 

3.414* 226.684 .001 
ระดับความคิดเห็นผลิตภัณฑท่ีมีฉลาก

คารบอนจัดจําหนายไปทุกประเภทรานคาปลีก 
(3.32) 

ระดับมาก 

145 คน 
36.4% 

ระดับปานกลาง 

47 คน 
11.8% 

 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

รวม  (3.23)  (3.06) 

1.660* 265.740 .006 

ระดับความคิดเห็นการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูความเขาใจผาน
สื่อตางๆ เชน แอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน 

เว็บไซน เปนตน 
(3.24) 

ระดับมาก 

110 คน 
27.6% 

ระดับปานกลาง 

37 คน 
9.3% 

สงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม และ
การสะสมคะแนน เปนตน 

(3.25) 

ระดับมาก 

127 คน 
31.8% 

ระดับปานกลาง 

39 คน 
9.7% 

หมายเหตุ : (………) คาเฉล่ียระดับความสําคัญของแตละปจจัย มาก = (3.68 - 5.00) ปานกลาง = (2.34 – 3.67) นอย = (1.00 - 2.33), sig = คา p-value , * ที่
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดสอบถามเก่ียวกับความสนใจนวัตกรรมการสงเสริมการใชฉลากคารบอนผาน
แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน โดยเปนการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับฉลากคารบอน รวมท้ังสิทธิพิเศษตางๆหรือ
การสะสมแตมเม่ือมีการสแกนบารโคดของผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนติดอยูไดพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญจํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 82.0 ใหความสนใจกับแอพพลิเคชั่นนี้ สวนผูตอบแบบสอบถามอีกจํานวน 72 
คน คิดเปนรอยละ 18.0 ไมสนใจ เนื่องจากไมคอยมีเวลา แตอยางไรก็ตามพบวา กลุมตัดสินใจซ้ือกับกลุมสนใจ
นวัตกรรมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนเพ่ือการสงเสริมการใชฉลาก

คารบอนฟุตพริ้นทตามแนวคิดของผูวิจัยมีความเปนไปไดสูง แตควรคํานึกถึงปจจัยท่ีสามารถสรุปไดดังนี้ 
  ในปจจุบันพบวา บริษัทไทยหันมาติดฉลากคารบอนฟุตพริ้นทบนผลิตภัณฑนั่นมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคในการสามารถสงออกไปตางประเทศ แตในดานของผูบริโภคกลับรับรูในระดับนอย เนื่องจากทาง
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) มีงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธท่ีจํากัด อยางไรก็
ตามเง่ือนไขการสรางฉลากคารบอนฟุตพริ้นทข้ึนมาสิ่งสําคัญจริงๆคือ ผูบริโภคไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมผานการซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทติดอยู ซ่ึงการสงเสริมการใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
สามารถเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบเพ่ือสังคมได เนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมผูคนหันมา
ใหความใสใจมากข้ึน แตการสงเสริมท่ีไดผลตองใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายใหเชื่อมโยงกับยุคดิจิตอล รวมท้ังการ
วางแผนการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพควบคูกันไป โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสําคัญและมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ท่ีมีฉลากคารบอนในไฮเปอรมารเก็ตคือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) โดยการสงเสริมการตลาดควรคํานึกถึงความแตกตางกันของตามกลุมผูบริโภคสีเขียวท่ีมีตั้งแตเขียว
มากสูเขียวนอย นอกจากนี้ยังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของตราสินคาตอสังคม 

 ในกรณีการนําแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนเพ่ือสงเสริมการใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นท เปนสิ่งท่ีนาจะทํา
ใหเกิดประสิทธิผลได เนื่องจากในปจจุบันคนเรามีการใชสมารทโฟนมากข้ึน และอยากไดคุณคาเพ่ิมข้ึนจากการใช
แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน โดยการทําใหเกิดความยอมรับดานนวัตกรรมได สิ่งสําคัญคือ เทคโนโลยีท่ีไมกอความ
ยุงยาก ใชกันอยางแพรหลาย เขาใจงาย ใชไดจริง และไมใชแอพพลิเคชั่นท่ีไมเคลื่อนไหว ถากรณีเชิงเปรียบเทียบ
ระหวางเทคโนโลยี QR Code กับ NFC พบวา ควรใชเทคโนโลยี QR Code มากกวา เนื่องจากในปจจุบัน QR 
Code ใชกันอยางแพรหลาย ราคาถูก และในบางครั้งประสิทธิภาพดานการอาน (Reader) ขอมูลของเทคโนโลยีท้ัง
สองไมมีความแตกตางมากนัก เปนตน อยางไรก็ตามนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมหรือนวัตกรรมสีเขียวเปนสิ่งท่ีดี และ
ธุรกิจในปจจุบันใหการสนับสนุนอยางแนนอน   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยท้ังในรูปแบบการศึกษาในเอกสาร (Documentary Research) การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําใหสามารถ
ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนท่ีมีชื่อวา “Carbon Label Gift” ไดดังนี้ 
1. การออกแบบและสรางแอพพลิเคช่ัน Carbon Label Gift 
  การออกแบบเพ่ือการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพริ้นทมากข้ึน ผูวิจัยมีแนวคิด
พ่ึงพาแอพพลิเคชั่นของชองทางการจัดจําหนายอยางธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย อาทิเชน เทสโก โลตัส 7- 
Eleven หรือหางสรรพสินคาเซ็นทรัล เปนตน ท่ีมีภาพลักษณสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจนและมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยนําแอพพลิเคชั่นท่ีมีการจัดการความรู (Knowledge Management) เก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพริ้นท รวมท้ัง
ผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในปจจุบัน โดยเนนรูปแบบโทนสีเขียว นอกจากนี้ยังนําแนวคิดโปรแกรมการ
สะสมแตม (การสงเสริมการขาย) ผานเทคโนโลยี QR Code ท่ีมีขอมูลผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นท และ
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เชื่อมตอกับระบบสะสมแตมของทางรานคา เพ่ือสรางพฤติกรรมการตระหนักรู และรวมท้ังการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทของผูบริโภคได 
2. ข้ันตอนการใชงานแอพพลิเคช่ัน 
 2.1 การดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน Carbon Label Gift  ในกรณีท่ีผูใชงานมีแอพพลิเคชั่นของธุรกิจคา
ปลีก เชน เทสโก โลตัส เปนตน ก็จะสามารถใชงานแอพพลิเคชั่น Carbon Label Gift ไดทันที (รูปท่ี 2)  2.2 การ
เขาสูระบบ สามารถเขาได 2 วิธี 1) ลงทะเบียนใหม ประกอบดวย ชื่อ ท่ีอยู อีเมล และเบอรโทร โดยเบอรโทรจะ
เชื่อมโยงไป 2 ทาง คือ ระบบสมาชิกของรานคา และ ระบบฐานขอมูลลูกคาทางเราดูแล (รูปท่ี 4) และ 2) 
Facebook จะเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลลูกคาทางเราดูแล และทางเราจะสงขอมูลไปทางรานคา นอกจากนี้ใชทาง
นี้ในการสื่อสารกับผูใชงาน (รูปท่ี 4) ซ่ึงหลังจากการเขาเปนสมาชิกของ Carbon Labl Gift การเขาใชงานครั้ง
ตอไปแอพพลิเคชั่นจะมีการถามเก่ียวกับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม เม่ือมีกิจกรรมท่ีทางเรา
จัดข้ึนมาหรือทางรานคาปลีกจัดข้ึนมา (รูปท่ี 3) 
 2.3 เมนูเกี่ยวกับเรา (About Us) มีเมนูยอยๆ คือ 1) เมนูท่ีมีวิดีโอกวา 10 วิดีโอเลาเรื่องเก่ียวกับปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากภาวะโลกรอน ความเปนมา ประโยชนและความสําคัญของฉลากคารบอนฟุตพริ้นทท่ีทําให
ผูใชงานมีความรูความเขาใจ และแบงปนวิดีโอไดผาน Facebook  นอกจากนี้มีการอธิบายเพ่ิมเติมเปนลักษณะ
การบรรยายแบบยอ เพ่ือสรางความรูเก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพริ้นทมากข้ึน (รูปท่ี 5 - รูปท่ี 6) 2) เมนูมีสวน
อธิบายคําสําคัญและหลักการใชงานของแอพพลิเคชั่น Carbon Label Gift ในแงของการไดรับ/การใชคะแนน
สะสมผานการอธิบายแบบรูปภาพ (รูปท่ี 7) และ 3) เมนูสวนบริการเพ่ิมเติมสําหรับผูใชงานท่ีเกิดขอสงสัยเก่ียวกับ
เรื่องการใชงานแอพพลิเคชั่น สามารถสอบถามผานลิงคจดหมาย Facebook หรือ อีเมลของ Carbon Label Gift 
และศึกษาเพ่ิมเติมผานเว็บไซดขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
 2.4 เมนูสแกน (Scanner) 
 เมนูสแกน เปนการสแกน QR Code ท่ีติดอยูบน 2 สถานท่ี คือ ชั้นวางสินคาในหางท่ีรวมรายการกับ
แอพพลิเคชั่นของเรา และ ใบเสร็จของหางท่ีรวมรายการกับแอพพลิเคชั่นของเรา (รูปท่ี 8) โดยการสแกนมี
วัตถุประสงคเพ่ือการไดรับคะแนนสะสม และน้ําท่ีแตกตางกันไป ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
 ตารางท่ี 3: แสดงถึงหลักการคํานวณเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือไดสิทธิพิเศษการไดรับคะแนนสะสม และน้ํา  

สัญลักษณ จํานวนคารบอนฟุตพร้ินท/คะแนนสะสม/น้ํา สัญลักษณ จํานวนคารบอนฟุตพร้ินท/คะแนนสะสม/น้ํา 

(สีแดง) 
= 8.1 – 10 kgCO2e ข้ึนไป = 10 แตม 

= 1 หยด 
(สีฟา) 

= 2.1 – 4 kgCO2e = 40 แตม = 5 หยด 

(สีสม) 
= 6.1 – 8 kgCO2e = 20 แตม = 3 

หยด 
(สีเขียว) 

= 0.1 – 2 kgCO2e = 50 แตม = 6 หยด 

(สีเหลือง) 
= 4.1 – 6 kgCO2e = 30 แตม = 4 

หยด 
  

  การสแกนผาน QR Code บนชั้นวางสินคาในหางมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูใชงานไดรูจักแอพพลิเคชั่น รูจัก
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท ผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นท รูจักการใชงานแอพพลิเคชั่น Carbon Label Gift 
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ใหมากข้ึน และการไดรับคะแนนสะสมครั้งแรกเพียงแคสแกนบนชั้นวางผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอน (รูปท่ี 9) สวน
การสแกนผาน QR Code บนใบเสร็จมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูใชงานรูจักฉลากคารบอนฟุตพริ้นท รายละเอียดของ
ขอมูลผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นท และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีฉลากคารบอนมากข้ึนผานการไดรับ
คะแนนสะสม และน้ําสําหรับเลนเกมรดน้ําตนไม (รูปท่ี 10 และรูปท่ี 11) 
 2.5 เมนูโปรไฟล (Profile) ประกอบไปดวย 1) เมนูสวนท่ีมีรูปผูใชงาน ชื่อ และท่ีอยูท่ีดึงขอมูลมาจาก 
Facebook ในกรณีท่ีเขาสูระบบดวย Facebook แตในกรณีไมไดเขาสูระบบนี้ก็สามารถเขาสูระบบอีกครั้งในสวน
ของเกมรดน้ําตนไมท่ีอยูในเมนูโปรไฟล (รูปท่ี 12) นอกจากนี้มีผลรวมของคะแนนสะสม (Carbon Label Point) 
แสดงอยูดวย 2) สวนของเมนูโปรไฟลมีแสดงกราฟเชิงสถิติวา ภายใน 1 เดือนคุณมีการใชบริการรานคานั่นก่ีครั้ง 
แตละครั้งมีการซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีการปลอยคารบอนฟุตพริ้นทในจํานวนเทาใด (กิโลกรัม/คารบอนไดออกไซด
เทียบเทา) (รูปท่ี 13) และ 3) เมนูเกมรดน้ําตนไม เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานและไดความรู ซ่ึงในปจจุบันการแกไข
ปญหาทางสิ่งแวดลอมท่ีประชาชนคนไทยสวนใหญปฏิบัติมากท่ีสุดก็คือ การปลูกตนไม เนื่องจากทําไดงายและ
เขาใจงายวาสงผลดีตอสิ่งแวดลอม สวนประกอบตามรูปท่ี 14 กําหนดวาผูใชงานทุกคนมีตนไม 6 ตน โดยน้ํา 1 
หยดจะทําใหตนไมหนึ่งตนดํารงอยูได 10 วันและถาเกิน 10 วัน ตนไมจะเปลี่ยนสีเปน 5 ระดับในทุกๆ 5 วัน
ดวยกัน โดยตนไมเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีฟา เปนสีเหลือง เปนสีสม และกลายเปนสีแดง จนกวามีน้ํามาหลอเลี้ยง
ชีวิตตนไมตอไป โดยผูดูแลระบบจะจัดตั้งระบบแจงเตือน (รูปท่ี 15) เพ่ือใหผูใชงานไดทราบวาตอนนี้สภาวะตนไม
ของผูใชงานเปนอยางไร เปลี่ยนไปก่ีสี เปนตน เม่ือครบกําหนดรายเดือนก็จะไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ตามท่ีตกลงกับ
ทางรานคา (รูปท่ี 16 – รูปท่ี 18) ตามแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4: แสดงถึงหลักการคํานวณเชิงวิทยาศาสตรเพ่ือไดสิทธิพิเศษจากการเลนเกมรดน้ําตนไม 

จํานวนการลดคารบอนฟุตพร้ินท/วัน (/เดือน) เครดิตคารบอนชดเชย สิทธิพิเศษ (ตามตกลงกับรานคา ยกตัวอยางกรณีสมมุติ) 

ตนไม 1 ตน : 1.1 – 1.8 kgCO2e (33 – 56 

kgCO2e) 
-0.087 ไดรับคําแนะนําผาน Facebook หนาเพจผูใชงาน 

ตนไม 2 ตน : 2.2 – 3.7 kgCO2e (66 – 112 

kgCO2e) 
-0.054 ไดรับคําชมเชยผาน Facebook หนาเพจผูใชงาน 

ตนไม 3 ตน : 3.3 – 5.6 kgCO2e (99 - 168 

kgCO2e) 
-0.021 ไดรับคะแนนสะสมเพ่ิม 30 แตม 

ตนไม 4 ตน : 4.4 – 7.4 kgCO2e (132 – 224 

kgCO2e) 
 

0.012 ไดรับเงิน 60 บาทหรือคูปองสวนลดสินคา (E-Coupon) 

ตนไม 5 ตน : 5.5 – 9.5 kgCO2e (165 – 280 

kgCO2e) 
0.045 ไดรับเงิน 80 บาทหรือคูปองสวนลดสินคา (E-Coupon) 

ตนไม 6 ตน 6.6 – 11.2 kgCO2e (198 – 336 
kgCO2e) 

0.078 ไดรับเงิน 120 บาทหรือคูปองสวนลดสินคา (E-Coupon) 
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นอกจากนี้เกมไดแบงเปนระดับ (Level) ไปเรื่อยๆ ซ่ึงในเดือนตอมาจะพบระดับเกมท่ีมีอุปสรรคตอการ
ปลูกตนไมมากข้ึน อยางเชน แมลงกินพืช มลพิษท่ีทําใหตนไมเหี่ยวไดงานมากข้ึน อุทกภัยและสภาพอากาศแหง
แลง เปนตน 

2.6 เมนูของขวัญ (Gift) เมนูนี้เปนสวนท่ีจัดเก็บโปรโมชั่นตางๆท้ังจากเกมรดน้ําตนไม และจากคะแนน
สะสมในแอพพลิเคชั่น ไมวาจะเปน คูปองสวนลดเงินสด (E-Coupon) ผลิตภัณฑซ้ือ 1 แถม 1 การลดราคา หรือ
การสงเสริมการขายจากรานคาอ่ืนๆในหาง เปนตน ของผูใชงานไว เพ่ือใหผูใชงานไดทราบวาตอนนี้ไดรับสิทธิพิเศษ
อะไรไปแลวบาง ใชแตมสะสมเทาไรในการแลกโปรโมชั่นท่ีตองการใช พรอมกับการอธิบายเง่ือนไขในการใชสิทธิ์
ตางๆ (รูปท่ี 19 – รูปท่ี 23) ซ่ึงแตละโปรโมชั่นใหมๆ จะเกิดข้ึนเม่ือไรก็ได จึงมีระบบการแจงเตือนใหผูใชงานได
ทราบ และรับรูอยูเสมอ (รูปท่ี 15) 

 
 รูปท่ี 2   รูปท่ี 3   รูปท่ี 4   รูปท่ี 5   รูปท่ี 6   รูปท่ี 7  รูปท่ี 8  รูปท่ี 9  รูปท่ี 10  รูปท่ี 11  รูปท่ี 12   

                        

               
รูปท่ี 13 รูปท่ี 14 รูปท่ี 15 รูปท่ี 16 รูปท่ี 17 รูปท่ี 18 รูปท่ี 19 รูปท่ี 20 รูปท่ี 21 รูปท่ี 22 รูปท่ี 23 
 
สรุป 

จากการวิจัยงานครั้งนี้พบวา ประชาชนยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในประเทศ
ไทยในระดับท่ีนอย เนื่องจากการไดรับรูจากสื่อประเภทตางๆในระดับท่ีนอยเชนกัน การนําแนวคิดกลยุทธทาง
ปจจัยการตลาดท่ีเชื่อมโยงและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ไมวาจะเปน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมาประยุกตใช รวมท้ังในยุคดิจิตอลมีเทคโนโลยีหลากหลาย โดยเม่ือประเมิน
และเปรียบเทียบเทคโนโลยีตางๆ พบวา เทคโนโลยีท่ีตรงกับผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ และทฤษฎี 
TAM คือ เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนโดยการสแกนผาน QR Code ท่ีผสมผสานเทคโนโลยีอ่ืนๆ อาทิ
เชน Social Network, SMS และระบบสะสมแตม เปนตน จึงทําใหไดแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนท่ีมีชื่อวา 
“Carbon Label Gift” เพ่ือความเปนไปไดในการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพริ้นท รวมท้ัง
การไดรับรูผลิตภัณฑในปจจุบันท่ีมีฉลากคารบอนฟุตพริ้นทติดอยูท่ีจําหนายในธุรกิจคาปลีก และการสงเสริมการใช
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในประเทศไทยใหมากข้ึน  
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การปรับปรุงกระบวนการทํางานและการลดปริมาณนํ้าใชในกระบวนการผลิต 
โดยใชวิธีการทาง Lean Six Sigma กรณีศึกษา: ธุรกิจแปรรูปไขบานนา 
WORK IMPROVEMENT AND REDUCTION OF WATER USAGE IN PROCESS BY LEAN 
SIX SIGMA : A CASE STUDY OF EGG PROCESSING PLANT (BAN NA) 

     กวิสรา มณีโชติ1, วิจิตรา สานพภา1*, ธีระพงษ มีเพียร2 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมกระบวนการผลิตและการลางทําความสะอาดของโรงงานซีพีเอฟ แปร

รูปไข (บานนา) โดยนําหลักการ Lean Six Sigma มาใชในการปรับปรุงการทํางาน ซ่ึงจัดทําผังแสดงเหตุผล 
(Fishbone diagram) และการวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) เพ่ือนําไปสูการสังเกตและ
วิเคราะหการใชน้ําในกระบวนการทําความสะอาดแบบถอดชิ้นสวน (COP) และวิเคราะหเวลาท่ีใชน้ําใน
กระบวนการลางทําความสะอาดชวงการไลน้ําไขเหลวภายในเสนทอ (CIP) หลังจากกระบวนการผลิตในแตละ
สินคา มีการระดมสมองเพ่ือวิเคราะหและหาแนวทางการแกปญหา พิจารณาเกณฑการประเมินความรุนแรง
ขอบกพรอง โอกาสสาเหตุการเกิดความเสียหาย และความสามารถในการตรวจพบเพ่ือควบคุมปจจัยขอบกพรอง 
และนําไปคํานวณคาดัชนีความเสี่ยงชี้นํา (Risk Priority Number: RPN) งานวิจัยนี้จึงเลือกแกไขลักษณะ
ขอบกพรองท่ีมีคา RPN มากกวา 700 คะแนนข้ึนไป พบสาเหตุขอบกพรองท่ีทําใหใชน้ําในปริมาณสูง 14 ขอ จึงได
ดําเนินการแกไข ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน และติดตั้งอุปกรณการจายน้ําท่ีสามารถควบคุมการ
เปดปดได ผลคือสามารถลดปริมาณการใชน้ําในกระบวนการทํางานไดเฉลี่ย 15,832.32  ลูกบาศกเมตรตอป และ
ลดคาใชจายในการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสียได 427,472.64 บาทตอป 
 คําสําคัญ: Lean Six Sigma ผังแสดงเหตุผล การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ คาดัชนี
ความเสี่ยงชี้นํา   
 
ABSTRACT 

This research studied processing unit and cleaning process at CPF egg processing plant 
(Ban Na) by applying a principle of Lean Six Sigma to improve working approach. A fishbone 
diagram and failure mode and effects analysis (FMEA) were used to analyze the data which 

mailto:kawii09@hotmail.com
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including the amount of water used in a cleaning out of place (COP) process, as well as, the 
rinsing time during the cleaning in place (CIP) process of liquid egg in the pipeline. In this study, 
a brainstorming was conducted to analyze and to find appropriate solutions by considering the 
severity of risk factors, the probability of risk factors occurrence as well as the ability to detect 
and control risk factors. The risk priority number (RPN) was calculated to evaluate and prioritize 
to eliminate the risk factors. There were 14 risk factors with the RPN over 700 points. From this 
study, we improved the process approach to meet the standard as well as installed an 
equipment to control the water flow. Consequently, we found that the average amount of 
water used in the process was decreased by 15,832.32 cubic meters per year. This reduced the 
cost of water production and waste water treatment process up to 427,472.64 baht per year. 
 Keywords: Lean Six Sigma Fishbone diagram Failure Mode and Effects Analysis Risk 
Priority Number 
 

บทนํา 
ทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานในบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) โรงงานแปรรูปไข บานนา เปนอยางมาก ซ่ึงทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรท่ีถูกนําไปใชในปริมาณท่ีสูง 
ดังนั้นทางโรงงานจึงมีความพยายามท่ีจะจัดการทรัพยากรดังกลาวใหมีความเพียงพอตอการอุปโภค และกอ
ประโยชนไดสูงสุดในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ภายในโรงงาน ซ่ึงภายในโรงงานมีกระบวนการผลิตและกิจกรรม
ตางๆท่ีใชน้ําเปนหลักในการดําเนินกิจกรรม อาทิเชน การใชน้ําในการอุปโภค การลางทําความสะอาดไขสด การ
ลางทําความสะอาดพ้ืนในพ้ืนท่ีการผลิต การลางทําความสะอาดภายใน และภายนอกเครื่องจักร เพ่ือใหความ
สะอาดเปนไปตามบทบัญญัติสุขาภิบาลและขอกําหนดตามกฎระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการระบุไวใน
ระเบียบขอปฏิบัติของโรงงานไดอยางถูกตอง และเพ่ือความปลอดภัยแกผูบริโภคผลิตภัณฑ การดําเนินกิจกรรม
ตางๆของโรงงานเหลานี้สงผลใหมีการใชน้ําในปริมาณสูง แตสาเหตุหลักท่ีแทจริงนั้นเกิดจากลักษณะและพฤติกรรม
ของพนักงานในกิจกรรมตางๆภายในโรงงาน น้ําท่ีใชในโรงงานมีอยู 2 ลักษณะ คือน้ําท่ีใชลางทําความสะอาด
ภายนอกเครื่องจักร อุปกรณท่ีถอดชิ้นสวนท่ีใชกระบวนการผลิตตางๆ และการอุปโภค เรียกวา Clean out place 
(COP) สวนน้ําท่ีใชในการลางทําความสะอาดภายในอุปกรณกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูป เรียกวา 
Clean in place (CIP) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดนําหลักการ Lean Six Sigma มาเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการ
จัดระเบียบและเปนระบบสําหรับการปรับปรุงกระบวนการเชิงกลยุทธและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและบริการท่ี
ตองอาศัยวิธีการทางสถิติและวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีจะทําใหการลดอัตราของเสีย (Tenera, A. & Pinto, L. C., 
2014) ซ่ึงเปนการบูรณาการแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการแบบลีน และไดนําวิธีการตามแนวคิด DMAIC 
(คนหา-วัด-วิเคราะห-ปรับปรุง-ควบคุม) เปนการแนวทางการศึกษา (Mast, J. d. et al., 2012) เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการทํางานท่ีสงผลตอการลดปริมาณน้ําใชของโรงงานกรณีศึกษา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสังเกตและวิเคราะหการใชน้ําในกระบวนการลางทําความสะอาดในกระบวนการผลิต 
2. เพ่ือปรับปรุงวิธีการใชน้ําในกระบวนการการลางทําความสะอาด (COP) ใหเหมาะสม 
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3. เพ่ือวิเคราะหเวลาท่ีใชน้ําในชวงของการไลน้ําของกระบวนการลางทําความสะอาด (CIP) ภายในเสนทอ 
หลังจากกระบวนการผลิตในแตละจํานวนการผลิตในแตละสินคา 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. การศึกษาและการสํารวจสภาพแวดลอมท่ัวไปของการดําเนินงานการผลิตในโรงงาน 
ดําเนินงานวิจัยทําการสํารวจภายในบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปไขบานนา 

โดยการสํารวจและศึกษาสภาพแวดลอม พ้ืนท่ีการทํางาน และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท้ังบริเวณสํานักงาน โรง
อาหาร และหอพัก   

2. การศึกษาข้ันตอนตางๆของกระบวนการผลิต 
 ดําเนินการสังเกต สํารวจ สอบถาม และจดบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวกับสายการผลิตในโรงงาน โดยการสํารวจ
การดําเนินงานของแตละสายการผลิต  

3. การเก็บขอมูลเพ่ือกําหนดปญหาในการศึกษา (Define) 
เก็บขอมูลโดยการตรวจสอบของขอมูลเชิงสถิติของปริมาณการใชน้ํายอนหลังในป 2557 ตั้งแตสัปดาหท่ี 2 

ของป (เดือนมกราคม) ถึงสัปดาหท่ี 32 ของป (เดือนสิงหาคม) และศึกษาแผนผังของทางเดินน้ําภายในโรงงานแปร
รูปไขเหลว รวมท้ังการสํารวจทางเดินของน้ํา การสังเกตการณ การสอบถามเก่ียวกับการทํางานของพนักงานใน
สายการผลิต และการจดบันทึกการทํางานของพนักงานในแตละจุด พรอมท้ังมีการรวบรวมทีมงานท่ีเก่ียวของจาก
ฝายตางๆ ภายในองคกร เพ่ือหาวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 

4. การวัดและรวบรวมขอมูล (Measure) 
ประเมินประสิทธิภาพและโอกาสความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดมิเตอรน้ํา เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน

ของเครื่องมือวัด โดยการสอบเทียบตามมาตรฐานของโรงงงานท่ีอยูภายใตแผนกวิศวกรรมและลักษณะการอานคา
ของปริมาณน้ําในแตละวันของพนักงานผูรับผิดชอบ 

5. การวิเคราะห (Analyze) 
ดําเนินการหาสาเหตุของปญหา โดยวิเคราะหความเสี่ยงของข้ันตอนกระบวนการผลิต มีการจัดทําแผนผัง

กางปลา (Fishbone diagram) เพ่ือแสดงสาเหตุของปญหาท่ีไดจากการศึกษาขอมูลในขอ 1-4 และนําปจจัย
สาเหตุของปญหามาจัดทําเปนตารางการวิเคราะหขอบกพรอง และผลกระทบ (Failure Mode and Effects 
Analysis : FMEA) โดยการระดมสมองจากตัวแทนฝายตางๆ ภายในองคกรท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบ ท้ังนี้เพ่ือ
วิเคราะหสาเหตุของผลกระทบ ความถ่ี มาตรการควบคุม และคัดเลือกปจจัยเพ่ือนํามาแกไขปญหา จากนั้นนํา
ปจจัยท่ีไดมาจัดลําดับความสําคัญ และชี้บงขอบกพรองตามตัวเลขความเสี่ยง (Risk Priority Number : RPN) 
โดยมีเกณฑลําดับการใหคะแนนดังนี้ Severity (SEV) เปนกําหนดระดับของความรุนแรงของความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน Occurrence of Cause of Failure Mode (OCC) เปนความถ่ีของสาเหตุของการเกิดอาการความ
เสียหาย Detectability of Cause of Failure Mode (DET) เปนวิธีการท่ีทําการตรวจสอบและปองกันไมใหเกิด
ลมเหลวข้ึนได (Feilia, H. et al., 2013) และเขาสูการจัดทําแผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) เพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุของความบกพรองกับปริมาณความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 
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6. ข้ันตอนการหาแนวทางในการแกไข (Improvement) 
ดําเนินการนําสาเหตุของปญหาท่ีมีการพิจารณาจากในขอ 5 หาแนวทางการแกปญหาโดยการศึกษาขอมูล

การทํางานและพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีการใชน้ําในแตละจุดของพ้ืนท่ีการทํางานท่ีเกิดข้ึนในปจจัยท่ีเลือกไว เปน
ขอมูลแสดงกอนการทําการปรับปรุงแกไข เพ่ือนําขอมูลมาใชวิเคราะหหาแนวทาง วิธีการแกไขสาเหตุแหงปจจัยท่ี
ทําใหปริมาณมีการใชน้ําในปริมาณน้ําสูง 

7. การควบคุมเพ่ือใหกระบวนการท่ีดําเนินการยังอยูได (Control) 
ตรวจสอบขอมูลเชิงสถิติของปริมาณการใชน้ํากอนการปรับปรุง และขอมูลปริมาณการใชน้ําหลังการ

ปรับปรุง พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลของการดําเนินการวิจัยเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค และมีการติดตาม
ประสิทธิภาพของการดําเนินการเปนไปตามการแกปญหาท่ีสําเร็จตรงตามเปาหมายหรือไมรวมท้ังสามารถควบคุม
ปริมาณการใชน้ําตลอดการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

1. การศึกษาและการสํารวจสภาพแวดลอมท่ัวไปของการดําเนินงานการผลิตในบริษัท 
จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปไขบานนา  เปน

โรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร เริ่มดําเนินการทางธุรกิจมากวา 5 ป มีสถานประกอบการอยูในพ้ืนท่ีบานนา 
นครนายก โดยมีการกอสรางตั้งป 2551 แลวเสร็จป 2552  

การผลิตของโรงงานไดรับการรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐาน GMP & EST NO. 204, HACCP, 
CPF-SHE MS, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, BRC Issue6, HALAL และ KOSHER 
Certificate  

ภายในโรงงานประกอบดวย 2 อาคาร 2 โรงงาน และ 1 ลานอาคาร คือ อาคารสวนกลาง (Office) เปน
สวนใหบริการและเปนท่ีทํางานของคณะบริหาร อาคารหอพักเจาหนาท่ี โรงคัดไขสด มีพ้ืนท่ี 1,296 ตารางเมตร 
กําลังการผลิต 700,000 ฟองตอกะ กําลังคน 70 คน ทําการคัดเลือก และจําแนกขนาดของไขไกสดบรรจุลงกลอง
บรรจุผลิตภัณฑ และโรงแปรรูปไขเหลว มีพ้ืนท่ี  4,100 ตารางเมตร กําลังการผลิต 32 ตันตอกะ กําลังคน 68 คน 
ทําการผลิตผลิตภัณฑหลักแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผลิตไขผง (ยกเลิกการผลิต) และกลุมผลิตไขเหลวแปรรูป 
มีสัดสวนการผลิต รอยละ 100  ซ่ึงผลิตเพ่ือการขายใหกับบริษัทภายในเครือบริษัทเปนหลัก และจําหนายใหกับ
ลูกคา มีการทํางาน 6 วันตอสัปดาห แบงทําการผลิตดังนี้ คือ ฝงพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีความเสี่ยงกับผลิตภัณฑต่ํา (Low 
Risk) ปฏิบัติงาน 1 กะตอวัน สวนฝงพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีความเสี่ยงกับผลิตภัณฑสูง (High Risk) ปฏิบัติงาน 2 กะตอ
วัน ทํางานเริ่มตั้งแต 8.00 – 17.00 น. โดยมีการจางพนักงานเปนรายงานเดือน และรายวัน  

2. การศึกษาข้ันตอนของกระบวนการผลิตภายฝายในโรงงานแปรรูปไข 
ขอมูลท่ีเก่ียวกับสายการผลิตในโรงงาน ไดจากการสํารวจท่ีหนาสวนของแตละสายการผลิต ซ่ึงแบง

ออกเปน 2 สวน คือ ฝงพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีความเสี่ยงกับผลิตภัณฑต่ํา (Low Risk) และฝงพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีความ
เสี่ยงกับผลิตภัณฑสูง (High Risk) โดยฝงพ้ืนท่ีความเสี่ยงกับผลิตภัณฑต่ํา (Low Risk)  มีข้ันตอนการผลิต 4 
ข้ันตอน คือ  การ โหลดไข สด  การล า ง ไข สด  การตอกไข สด  การฆ า เชื้ อจุ ลิ นทรี ย  (กระบวนการ 
พาสเจอรไรซ) และฝงพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีความเสี่ยงกับผลิตภัณฑสูง (High Risk)  มีข้ันตอนการผลิต 2 ข้ันตอน คือ 
การรอในการบรรจุและการบรรจุ  โดยกอนการเขาไปยังหนาสวนงานของกระบวนการผลิตท้ัง 2 ฝงตองมีการสวม
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เสื้อคลุม รองเทา และสวมท่ีคลุมผมกอนเขาไปดําเนินการเก็บตัวอยาง เพ่ือสุขลักษณะสวนบุคคลท่ีดี ซ่ึงมี
ความสําคัญตอคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑอาหาร 

 
 

รูปท่ี 1:  ข้ันตอนของกระบวนการผลิตโรงแปรรูปไข 
 
3. การเก็บขอมูลเพ่ือทําการกําหนดปญหาในการศึกษา (Define) 

3.1 จัดตั้งคณะการทํางานของการวิเคราะหขอบกพรอง และผลกระทบ (Failure Mode 
and Effects Analysis: FMEA) 

จากการดําเนินงานวิจัยตามหลักการ Lean Six Sigma และการวิเคราะหลักษณะขอ บกพรอง
และผลกระทบ)  เปนวิธีการหนึ่งจะมุงเนนท่ีการชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของความเสียหายหรือสาเหตุท่ีจะนําไปสู
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เนื่องมาจากการออกแบบ การผลิต หรือการบริการ แลวทําการวิเคราะหผลกระทบของ
ความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Effects Analysis) เพ่ือนําไปสูการหาวิธีปองการการเกิดความเสียหายท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน เพ่ือเปาหมายในการสรางระบบในการปองกันหรือลดโอกาสการเกิดปริมาณน้ําใชน้ําท่ีสูง กําจัดสาเหตุ
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ของปริมาณน้ําใชน้ําท่ีสูง รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจจับปริมาณน้ําใชน้ําท่ีสูง ใหพบกอนถูกสงเขาสู
กระบวนการถัดไป  ดําเนินการโดยทีมงานหลากหลายหนวยงานท่ีรวมกัน เพ่ือใหไดผลการดําเนินงานตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว คณะทํางานท่ีจัดตั้งข้ึนตองเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณเปนอยางดีในดานการทํางานท่ี
เกิดข้ึนภายในโรงงานแปรรูปไขแหงนี้ ซ่ึงประกอบดวย ผูชวยอํานวยการบริหาร (APV) จํานวน 1 คน ผูจัดการ
ท่ัวไป (GM) จํานวน 1 คน ผูจัดการแผนกควบคุมการผลิตโรงแปรรูปไข จํานวน 1 คน เจาหนาท่ีแผนกวิศวกรรม 
จํานวน 2 คน เจาหนาท่ีแผนกควบคุมการผลิตโรงแปรรูปไข จํานวน 1 คน เจาหนาท่ีแผนกควบคุมคุณภาพ 
จํานวน 2 คน เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 1 คน และนักศึกษาสหกิจศึกษา (ผูวิจัย) 1 คน รวมเปน 10 คน 

3.2 การศึกษาปญหาของขอมูลเชิงสถิติของปริมาณการใชน้ํา 
จากการตรวจสอบขอมูลยอนหลังปริมาณการใชน้ําจากฝายวิศวกรรมใน แตละสัปดาหของป 

พ.ศ. 2557 ตั้งแตสัปดาหท่ี 2 ของป (เดือนมกราคม) ถึงสัปดาหท่ี 32 ของป (เดือนสิงหาคม) มีปริมาณการใชน้ําใน
กระบวนการผลิตท้ังน้ําประปาและน้ําซอฟทรวมกัน (Baseline) เฉลี่ย 17.75 ลูกบาศกเมตรตอการผลิตหนึ่งตันตอ
สัปดาห ปริมาณการใชน้ําท่ีต่ําท่ีสุดในกระบวนการผลิตท้ังน้ําประปาและน้ําซอฟทรวมกัน (Entitlement) 13.64 
ลูกบาศกเมตรตอการผลิตหนึ่งตันตอสัปดาห และมีคาใชจายในการผลิตน้ําและการบําบัดน้ําเสียอยูท่ี 486.46 บาท
ตอหนึ่งตันสินคา โดยมีคาเปาหมาย (Goal) ท่ีตองการใหปริมาณการใชน้ําในกระบวนการผลิตท้ังน้ําประปาและน้ํา
ซอฟทรวมกันเฉลี่ย 14.46 ลูกบาศกเมตรตอการผลิตหนึ่งตันตอสัปดาห โดยมีจํานวนการผลิตสินคาเฉลี่ยตอ
สัปดาหอยูท่ี 128 ตันตอสัปดาห แสดงดังรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2: การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใชน้ําในแตละสัปดาห 

 
4. การวัดและรวบรวมขอมูล (Measure) 
ประเมินประสิทธิภาพและโอกาสความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดมิเตอรน้ํามีท้ังหมด 2 ประเภท คือ

มิเตอรน้ําซอฟท และมิเตอรน้ําประปา เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด โดยการสอบเทียบเครื่องมือตาม
มาตรฐานของโรงงงานท่ีอยูภายใตแผนกวิศวกรรม ผลท่ีไดคือมิเตอรน้ําท้ัง 2 ประเภท ไมมีความคลาดเคลื่อนและ
ไมสงกระทบของการแสดงคาทางตัวเลขบนหนาจอแสดงผลของปริมาณการใชน้ําไปหนาเครื่องมือวัดมิเตอรน้ํา 
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5. การวิเคราะห (Analyze) 
5.1 การจัดทําแผนผังกางปลา (Fishbone diagram) 
เปนข้ันตอนการหาสาเหตุของปญหา  โดยการวิเคราะหความเสี่ยงของข้ันตอนของกระบวนการ

ผลิต โดยมีการจัดทําแผนผังกางปลา (Fishbone diagram) ไดมาจากการศึกษาขอท่ี 3.1 – 3.2 เพ่ือแสดงสาเหตุ
ของปญหา  

 

รูปท่ี 3: แผนผังกางปลา (Fishbone diagram) แสดงสาเหตุของปญหา 

จากแผนผังกางปลาทําใหทราบปจจัยท่ีสงผลใหการใชน้ําในปริมาณสูงในกระบวนการลางทําความสะอาด
มีจํานวนท้ังหมด 72 ปจจัย และนําปจจัยเหลานี้มาจัดทําเปนตารางการวิเคราะหขอบกพรอง และผลกระทบ 
(Failure Mode and Effects Analysis: FMEA) โดยการระดมสมองจากฝายตัวแทนฝายตางๆ ภายในองคกรท่ีอยู
ภายใตความรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหสาเหตุของผลกระทบ ความถ่ี มาตรการควบคุม และคัดเลือกปจจัยเพ่ือนํามา
แกไขปญหา และนําปจจัยท่ีไดมาจัดลําดับความสําคัญและชี้บงขอบกพรองตามตัวเลขความเสี่ยง (Risk Priority 
Number: RPN) แสดงในรูปท่ี 4  

 

รูปท่ี 4: ตารางการวิเคราะหขอบกพรอง และผลกระทบ (FMEA) 
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  5.2 การจัดทําแผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)   
โดยนําขอมูลจากตารางการวิเคราะหขอบกพรอง และผลกระทบ (FMEA) มาจัดทําแผนผังพา

เรโต (Pareto Diagram)  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุของความบกพรองกับปริมาณความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบสูงสุดมีท้ังหมด 22 ปจจัยท่ีท่ีควรไดรับการแกไข เพ่ือนําไปสูเปาหมาย
ไดสําเร็จ ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวพบวา ปจจัยท่ีมีความเสี่ยงท่ีสามารถแกไขปญหาไดมี 14 ปจจัย คือ วาลวปลายสาย 
วิธีการลางบรรจุภัณฑหลังการบรรจุ การเปด / ปด Final Rinse ของเครื่องลางไขสด จํานวนหัวฉีดน้ําของเครื่อง
ลาง Spray Final Rinse ลักษณะหัวฉีดน้ําของเครื่องลาง Spray Final Rinse เวลาในการไลน้ําไลนการบรรจุ 
เวลาในการลางถังผาน Spray Ball หลังใชงานของถังเก็บไขเหลวรอการบรรจุ (Pasteurize tank) วิธีการและ
ความถ่ีในการลางบรรจุภัณฑ เวลาในการไลน้ําไขเหลวคางภายในเสนทอของระบบการลางทําความสะอาดภายใน
อุปกรณ (CIP) วิธีการเปลี่ยนน้ําลางในเครื่องลางไขสด วิธีการและความถ่ีในการลางเครื่องตอกหลังใชงาน ปริมาณ
น้ําอางลางรองเทากอนเขาไลนผลิต Low Risk ปริมาณน้ําอางลางรองเทากอนเขาไลนผลิต High Risk และเวลาใน
การฆาเชื้อของระบบการลางทําความสะอาดภายในอุปกรณ (CIP) ดังรูปท่ี 5 

 
6. ข้ันตอนการหาแนวทางในการแกไข (Improvement) 
ในข้ันตอนนี้ไดนําปจจัยท่ีไดรับการคัดเลือกไปศึกษาขอมูลการทํางานและพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีการ

ใชน้ําในแตละจุดของสถานท่ีปฏิบัติ แสดงดังตารางท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 5: แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) 
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ตารางท่ี 1: ผลการแกไขปญหาปรับปรุงกอน และหลังปรับปรุง 

 
7. การควบคุมเพ่ือใหกระบวนการท่ีดําเนินการยังอยูได (Control) 
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลของการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค และมีการติดตาม

ประสิทธิภาพของการดําเนินการใหเปนไปตามการแกปญหาเพ่ือใหบรรลุตรงตามเปาหมาย ซ่ึงไดมีการจัดทํา
แผนการควบคุมในลักษณะเปนแผนภาพแสดงการทํางาน (Standardized Operator) ดังรูปท่ี 6 และการตั้งคา
ของระบบการทําความสะอาด CIP  

ปจจัยท่ีมขีอบกพรอง กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. วาลวปลายสาย ไมม ี ม ี

2. วิธีการลางบรรจุภณัฑหลังการบรรจุ 
ไมม ี

เขียนวิธีการปฏิบัติงาน
(Standardized Operator) 

3. การเปด /ปด  Final Rinse ของเครื่องลางไขสด ไมม ี ติดตั้งตัวตัดนํ้าอัตโนมัต ิ

4. จํานวนหัวฉีดนํ้าของเครื่องลาง Spray Final Rinse 20 หัว 10 หัว 

5. ลักษณะหัวฉีดนํ้าของเครื่องลาง Spray Final Rinse คละแบบ V Shape 

6. เวลาในการไลนํ้าไลนการบรรจ ุ ไมกําหนด 3 นาที 

7. เวลาในการลางถังผาน Spray Ball หลังใชงานของถังเก็บไข
เหลวรอการบรรจ ุ(Pasteurize tank)   

ไมกําหนด 5 นาที 

8. วิธีการและความถ่ีในการลางบรรจภุัณฑ พนักงานลาง เครื่องลางบรรจุภณัฑ 
9. เวลาในการไลนํ้าไขเหลวคางภายในเสนทอของระบบการลาง

ทําความสะอาดภายในอุปกรณ (CIP 
12 นาที 10 นาที 

10. วิธีการเปลีย่นนํ้าลางในเครื่องลางไขสด 5 ครั้งตอเครื่องตอวัน 3 ครั้งตอเครื่องตอวัน 

11. ปริมาณนํ้าอางลางรองเทากอนเขาไลนผลติ Low Risk 360 มิลลิลิตร 80 มิลลิลติร 
12. ปริมาณนํ้าอางลางรองเทากอนเขาไลนผลติ High Risk   360 มิลลิลิตร 80 มิลลิลติร 
13. เวลาในการฆาเช้ือของระบบการลางทําความสะอาดภายใน

อุปกรณ (CIP) 
3 นาที 2 นาที 

14. วิธีการและความถ่ีในการลางเครื่องตอกหลังใชงาน ไมม ี เขียนวิธีการปฏิบัติงาน
(Standardized Operator) 
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รูปท่ี 6: แผนภาพแสดงการทํางาน (Standardized Operator) 
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สรุป 
ในการศึกษากระบวนการผลิตและการลางทําความสะอาดภายในบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) โรงงานแปรรูปไข โดยนําหลักการ Lean Six Sigma มาประยุกตใชในการทํางานในการลดปริมาณการใช
น้ํา ซ่ึงการวิเคราะหขอบกพรอง และผลกระทบ (FMEA) พบวาสามารถคัดเลือกปจจัยท่ีเปนสาเหตุแหงปญหาของ
ปริมาณการใชน้ําสูง ได 14 ปจจัย และควรนํามาแกไขเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุด ผลจากการ
แกปญหานั้นสามารถลดปริมาณการใชน้ําในกระบวนการผลิตและมีแนวทางการทํางานท่ีเปนมาตรฐานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน พบวาสามารถลดปริมาณน้ําในกระบวนการทํางานลงโดยเฉลี่ย 15,832.32 ลูกบาศกเมตรตอป 
และประหยัดคาใชจายในการผลิตน้ําและการบําบัดน้ําเสียได 427,472.64 บาทตอป  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริม
ความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียโดยการจัดการเรียนการสอนขางตน
ประกอบดวยการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝกทักษะดวยการลงมือทําโดยใหนักศึกษานํานิตยาสารตัดแปะ
ในรูปแบบสรางสรรค เรียนรูทฤษฎีความคิดสรางสรรคและฝกทักษะการออกแบบมัลติมีเดียซ่ึงกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีจัดข้ึนเปนการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูโดยใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรู และ
ความสําคัญของความรูเดิมเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูและสรางความรูดวยตนเองคนควาแสวงหา
ความรูเพ่ิมเชื่อมโยงกับความรูเดิมประสบการณเดิมผนวกกับความรูใหมสรางสรรคเกิดเปนองคความรูและ
ประสบการณใหมการเรียนรูโดยผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงคนหาความรูดวยตนเองจนพบความรูและรูจักสิ่งท่ี      
คนพบเรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 

ท้ังนี้ผูวิจัยใชแบบประเมินการเรียนการสอน (Online Assessment System) เปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลการวิจัยโดยใชผลการประเมินในรูปแบบคาเฉลี่ยรวมและคิดวิเคราะหในรูปแบบเกรดสรุป
ผลการวิจัยสามารถแสดงใหเห็นวาการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจรวมกับสงเสริม
ความคิดสรางสรรคทําใหนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและมีทักษะความคิดสรางสรรคท่ีสามารถพัฒนางานดาน
มัลติมีเดียไดดียิ่งข้ึนโดยจากผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริม
ความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย ผลการประเมินอาจารยและการสอนมีคาเฉลี่ย
รวมอยูท่ี 4.47 คิดเปนเกรดอยูท่ี B และผลการประเมินตนเองของนักศึกษาดาน TQF มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.17 
คิดเปนเกรดอยูท่ี B สรุปไดวา กระบวนการเรียนรูสามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ: คอนสตรัคติวิซึม ความคิดสรางสรรค มัลติมีเดีย การจัดการเรียนรู การเรียนการสอน 
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ABSTRACT  
The purpose of this research is to study the effects of learning activities based on 

constructivist approach that promotes absorption creative skills in creative media course. 
The learning activities that was proposed in the above includes an educational field trips, 
coaching hands-on skill, by giving students to cut and paste images from magazines in a 
creative style, learn the theory of creativity and practice multimedia design skill.  

These learning activities are held to gain knowledge and recognized the importance 
of the process of learning and primary cognition. Which opens opportunity for the students 
who seek knowledge and self-learning to research and connect to more information that 
links to prior knowledge and experience, combined with the new knowledge and creates a 
new body of knowledge and experience that student is self-taught and involve in actual 
practice and leads to the discovery of knowledge, analysis and practical knowledge based 
on Constructivism concept. 

The researchers use Online Assessment System which is a tool to evaluate research 
using assessment results in a total average and critical thinking in the form of grades, the 
study was able to demonstrate that modifying teaching methods result in the learner’s 
attention on promoting creativity that students are inspired and gained creative skills to 
develop multimedia applications better. 

Due to the results of the research in learning activities based on Constructivism 
concept that promotes absorption creative skills course in creative media, the assessment 
from teachers and coaching has an average at 4.47  represents a B grade and  The Self-
assessment of the TQF students have included a 4.17 average represents a grade of B. 
In conclusion, learning process can encourage creativity effectively well. 

Keywords: Constructivism, Creativity, multimedia, learning activities, Teaching 
 
บทนํา  

การศึกษาเปนกลไกลสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหมีเจริญอยางยั่งยืนและสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดดังนั้นการพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนสิ่งสําคัญสุดซ่ึงกลไกพ้ืนฐานในการพัฒนาคนท่ีสําคัญ
คือการศึกษาดังเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 ท่ีกลาวถึง
วิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศไววา “เปนการพัฒนาคนท่ีมุงสูคุณภาพในทุกดาน โดยเฉพาะการเสริมสรางดวย
การพัฒนาใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มี
เหตุผล มีความคิดสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลกเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง” 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) และเม่ือพิจารณาถึงการคิดเชิงสรางสรรค
ซ่ึงสะทอนไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมีจุดเนนในการพัฒนาคนท่ีรูเทาทัน       
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของโลกรวมถึงไดกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดการเผชิญสถานการณและท่ีสําคัญสุดคือการประยุกตใชความรูในการแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรคตามท่ีมาตรฐานการศึกษาแหงชาติไดระบุไว คือสถาบันการศึกษาตองปลูกฝงใหผู เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหคิดวิจารณญาณคิดริเริ่มสรางสรรคคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
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(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550) 
อีกท้ังอีกท้ังการจัดการศึกษามีความจําเปนตนเปลี่ยนจากการจัดการสอนไปสูการจัดการเรียนรูเพ่ือให

ผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือกระทําและสรางองคความรูดวยการสะทอนความคิดจากการสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ี
กระทํา (Active Learning) (นฤเทพ สุวรรณธาดา, 2556) ซ่ึงตรงกับแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนวิธีการ
เรียนรูท่ีมีกระบวนการเกิดข้ึนภายในบุคคลบุคคลเปนผูสรางสัมพันธระหวางสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจ
ท่ีมีอยูเดิมเกิดเปน โครงสรางทางปญญาซ่ึงโครงสรางทางปญญาไมสามารถปรับเปลี่ยนไดแตสามารถชวยได    
ดวยการจัดสภาพแวดลอมท่ีเปนประสบการณใหมใหสอดคลองกับประสบการณเดิมแลวสรางเปนองคความรู
ใหมกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจะมีพลังเม่ือผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการสรางสรรคดวย
ตนเองและไดเห็นผลงานของตนเองมีความหมายและสรางความพึงพอใจสวนตัวอันจะเปนแรงจูงใจท่ีดีท่ีสุด
สําหรับผูเรียน (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2551) ทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม หรือทฤษฏีการเรียนรูแบบใหมโดยการ
สรางองคความรูดวยตัวเองนั้น เกิดข้ึนตั้งแต ศตวรรษท่ี 1 ซ่ึงใชในการเรียนการสอน เปาหมายของการเรียนรู
แบบจะสนับสนุนใหสรางมากกวาถายทอดความรู และเชื่อวาสิ่งแวดลอมมีผลตอการสรางความหมายตาม
ความเปนจริง (Duffy and Cunningham, 1996) นอกจากนี้สามารถทําใหผูเรียนไดรับความรูและไดรับ
ประสบการณและกระบวนการในการสรางความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของตนเองใหมีความ
สมดุลไดเม่ือพิจารณาจากท่ีมาและความสําคัญท่ีกลาวขางตนเห็นไดวาการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรสงเสริม
กระบวนการท่ีสรางใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในกระบวนการเรียนรูรวมท้ังทักษะพ้ืนฐานในแกปญหา
และการใชชีวิตในอนาคตซ่ึงจัดเปนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหพรอมกับโลกยุคปจจุบันและเพ่ือเปน
ประโยชนตอนักศึกษาในการนําความรูท่ีไดรับไปใชพัฒนาตนเองและประเทศชาติตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค
ในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิซึม ท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาถึงประเด็นท่ีสําคัญและมีวิธีการดําเนิน 
การวิจัยดังนี้ 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใช
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน (Online Assessment System) 

2) ระบบติดตอกับนักศึกษาและสงงานผาน Facebook ในรูปแบบกลุม 
2. การจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค  

ผูวิจัยไดเลือกออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ตามรูปแบบของ         
โรเจอร ออสบอรน (Roger Osborne) และเมอรลิน วิททร็อค (Merlin Wittrock) ซ่ึงเปนหลักการท่ีใชอิทธิพล
ของความรูเดิมท่ีผูเรียนมีอยูเปนตัวเลือกสิ่งเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ รวมท้ังเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับ
ความจําท่ีผูเรียนไดสั่งสมไว (มนตชัย เทียนทอง, 2556) ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน 
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1) ข้ันนํา เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนจะตองตอบคําถามของผูสอนโดยดึงเอาความรูและประสบการณ
ท่ีมีอยูออกมา ตามกรอบวัตถุประสงคของบทเรียน 

2) ข้ันเนน เปนข้ันตอนของการทําใหคิด โดยการจูงใจหรือเราความสนใจใหผูเรียนเกิดความ
พยายามในการอยากเรียนรู ดวยการใชกลยุทธท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 

3) ข้ันทาทาย เปนข้ันตอนของการเรียนรูโดยเนน “การเรียนรูจากพ้ืนฐานเดิมของผูเรียน” ซ่ึง
ข้ึนอยูกับความรูเดิมของผูเรียนแตละคน โดยการทดลอง แกไขปญหา หรือทําปฏิบัติการตางๆ โดยเนนการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน 

4) ข้ันนําไปใช เปนข้ันตอนของการนําความรูท่ีเกิดข้ึนไปประยุกตใชแกปญหาในบริบทตาง ๆ 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความคุนเคยและม่ันใจในความรูท่ีเกิดข้ึนวาสามารถนําไปใชงานไดจริง 

โดยข้ันตอนท้ัง 4 จะถูกหมุนเวียนใชในทุกหัวขอของการเรียนการสอนในแตละสัปดาห ซ่ึงในแตละ
สัปดาหก็จะมีรูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมท่ีแตกตางออกไป 

3. การดําเนินการทดสอบและประเมินผล 
ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนกับผูเรียนโดยแบงเปนรายละเอียดดังนี้ 
1) รูปแบบและวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิด

สรางสรรคในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย 
2) รูปแบบการสงงานโดยนักศึกษาสามารถสงผาน Facebook ในแบบกลุมท่ีตั้งข้ึนในสวนนี้

อาจารยผูสอนจะเปนผูระบุวิธีในการสงเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
3) ใหนักศึกษารวมวิพากษงานของเพ่ือนอยางสรางสรรคผาน Facebook ในรูปแบบกลุมท่ี

ตั้งข้ึน 
4) ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนตามแผนการสอน (Course outline)  
5) ดําเนินการสอนตามแผนการสอน 
6) สรุปและประเมินผลในสวนของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย แบงออกเปน 2 สวนคือ 
1) ขอมูลเก่ียวกับอาจารยผูสอนและวิธีการสอนและ 2) ขอมูลการประเมินตนเองของนักศึกษาดานTQF ท่ี
ไดรับจากการเรียนในวิชานี้ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผลการดําเนินการวิจัยแบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 
1. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน (Online Assessment System) 

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558) ผูวิจัยไดกําหนดให
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียเปนผูประเมินซ่ึงอาจารยผูสอน ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1: หนาระบบระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนแบงชนิดเกรดท่ีไดจากการประเมินเปน 5 ระดับ         
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: ระบบการประเมินชนิดเกรด 5 ระดับ  

 

สัญลักษณของเกรด ชวงคะแนน ความหมาย 
A 4.51 - 5.00 ดีมาก (very good) 
B 3.51 - 4.50 ดี (good) 
C 2.51 - 3.50 พอใช (fair) 
D 1.51 - 2.50 ตองปรับปรุง (poor) 

F 1.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน (Needs Improvements) 

 
2. ระบบติดตอกับนักศึกษาและสงงานผาน Facebook ในรปูแบบกลุม 

ระบบติดตอกับนักศึกษาและสงงานผานFacebook ในรูปแบบกลุมจัดทําข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา
สามารถวิพากษงานของเพ่ือนอยางสรางสรรคไดเพราะการสงงานอาจารยจะใหนักศึกษาสงงานผาน
Facebook ในรูปแบบกลุมดังรูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 2: ระบบติดตอกับนักศึกษาและสงงานผาน Facebook ในรูปแบบกลุม 
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รูปท่ี 3: หนาระบบจัดสงงานผาน Facebook ในรูปแบบกลุม 
 

3. ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน  
ผูวิจัยไดใชหลักเกณฑการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซ่ึงไดกําหนดเกณฑ

การประเมินอาจารยและวิธีการสอนไว 13 ขอ ดังในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินเก่ียวกับอาจารยผูสอนและวิธีการสอน 

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คะแนน (เกรด) 
1 มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตเนื้อหาและวิธีการประเมินผลท่ีชัดเจน 4.55 (A) 
2 มีการเตรียมการสอน ทุมเทและตั้งใจสอน 4.71 (A) 
3 ใชกระบวนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะหหรือคิดสรางสรรค 4.71 (A) 

4 
สามารถกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูแสดงความคิดเห็นซักถาม 
หรือทํากิจกรรมรวมกัน 

4.52 (A) 

5 
อธิบายไดตรงประเด็นมีการนําประสบการณหรือยกตัวอยางประกอบให
เขาใจไดงาย 

4.45 (B) 

6 
มีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเขากับการปฏิบัติงานในวิชาชีพสภาพสังคม  
และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของไดอยางนาสนใจ 

4.32 (B) 

7 
มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหวางการสอน เชนความซ่ือสัตย  
ความรับผิดชอบตอสังคม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

4.23 (B) 

8 มีการเตรียมการสอน ทุมเทและตั้งใจสอน 4.33 (B) 

9 
เปนผูมีจิตเมตตาตอศิษย เชน ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาดวยความเต็มใจ 
เปนตน 

4.45 (A) 

 คาเฉล่ียรวม (Total Average) 4.47 (B) 
 

ผลการวิเคราะหการประเมินการเรียนการสอนออนไลนผานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
(Online Assessment System) มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.47 คิดเปนเกรดอยูท่ี B และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา
ขอ 2 และ 3 มีคาคะแนนสูงสุด คือ มีการเตรียมการสอน ทุมเทและตั้งใจสอน และใชกระบวนการสอนท่ี
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สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะหหรือคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.71 คิดเปนเกรดอยูท่ี A ท้ัง 2 ขอ สรุป
ผลไดวาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตออาจารยผูสอน และวิธีการสอนแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนว 
คอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียแสดงใหเห็นวาการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเหมาะกับผูเรียนและวัตถุประสงคในการเรียนนั้นสงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดเชิงสรางสรรคไดเปนอยางดี  

นอกจากผลการประเมินเก่ียวกับอาจารยผูสอนและวิธีการสอนในขางตนแลวยังมีผลการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาดาน TQF ท่ีไดรับจากการเรียนในวิชานี้ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3: ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาดาน TQF ท่ีไดรับจากการเรียนในวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อ

มัลติมีเดีย 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คะแนน (เกรด) 
1 เขาใจและรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของ “นักศึกษา” เชนตั้งใจเรียน 

รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา เปนตน 
4.10 (B) 

2 เห็นวา “ความซ่ือสัตย” มีความสําคัญท้ังในการเรียนและการดําเนินชีวิต 4.26 (B) 
3 เขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและสามารถสรุปเนื้อหาท่ีสําคัญของวิชาท่ี

เรียนได 
4.03 (B) 

4 สามารถประยุกตใชความรูและประสบการณมาแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน
หรือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ 

4.23 (B) 

5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลการสื่อสารในโลก
ออนไลน หรือการใชแอพพลิเคชันประกอบการเรียนรู 

4.58 (A) 

6 สามารถวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงโดยใชหลักเหตุผลกอนการตัดสินใจใช
ขอมูล 

4.03 (B) 

7 พิจารณาส่ิงท่ีเกิดขึ้นดวยหลักเหตุผลและความแตกตางโดยยึดประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ 

4.10 (B) 

8 สามารถนําแนวคิดวงจรคุณภาพ “PDCA” (Plan-Do-Check-Act) มาใชใน
การเรียนและการดําเนินชีวิต 

3.97 (B) 

9 เปนผูใฝรู รักการเรียนรูโดยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและ/หรือ
ความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

3.90 (B) 

10 สามารถทํางานรวมกับผูซ่ึงมีความคิดเห็นแตกตางกันได 4.16 (B) 
11 สามารถประพฤติตนไดอยางเหมาะสมในบทบาทของผูนําหรือผูตาม 4.10 (B) 
12 สามารถใชทักษะการพูด/การเขียนเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองและตรง

ความหมาย 
4.03 (B) 

13 ไดเรียนรูและไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการเรียนวิชานี้ 4.74 (A) 
 คาเฉล่ียรวม (Total Average) 4.17 B) 
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ผลการวิเคราะหการประเมินการเรียนการสอนออนไลนเรื่องการประเมินตนเองของนักศึกษา          
ดาน TQF ท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค           
ในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียผานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน มีคาเฉลี่ยรวม          
อยูท่ี 4.17 คิดเปนเกรดอยูท่ี B และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ี 13 คือ ไดเรียนรูและไดรับประโยชน
เ พ่ิมข้ึนจากการเรียนวิชานี้  เปนขอท่ีมีคะแนนสูงสุด มีคาเฉลี่ยรวมอยู ท่ี  4.74 คิดเปนเกรดอยู ท่ี  A            
สามารถวิเคราะหไดวา ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูตาง ๆ ท่ีตนเองมีอยูเดิมกับความรูใหมท่ีไดรับใน
รายวิชาซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึนไดในอนาคต สรุปผลไดวารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนให
ผูเรียนมีสวนในการจัดการเรียนรูของตนเอง และไดเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองมีความสนใจ รวมถึงสามารถเขาใจใน
เนื้อหาตาง ๆ จนเกิดความเขาใจและเปนผูถายทอดความรูนั้น ๆ สูเพ่ือนรวมชั้นเรียนได มีประโยชนมากกวา
การเรียนรูในรูปแบบบรรยายซ่ึงถาผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนใหตรงกับความตองการของ
ผูเรียนไดจะสงผลดีตอท้ังผูเรียนและผูสอนเปนอยางมาก 

4. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคในรายวิชา
ทักษะการสรางสรรคส่ือมัลติมีเดีย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะ  
การสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียสงผลใหผูเรียนสามารถถายทอดสิ่งท่ีตนเองสนใจไดเปนอยางดีอีกท้ังการจัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ยังสงผลใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดท่ีมีการเชื่อมโยงกับความรูและ
ประสบการณเดิม เปนผลใหการเรียนรู ท่ีเกิดข้ึนสามารถสรางเสริมความเขาใจใหกับผูเรียน รวมท้ังยังมี
บรรยากาศของการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันท่ีดี (มนตชัย เทียนทอง, 2556) โดยผูวิจัยไดใช
หลักการสรางความรูในการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 6 ขอ คือ 1) การสรางความรูดวยตนเอง ผูวิจัยได
จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเองหรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมี
ความหมาย เพ่ือใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูของตนเองดวยความสนใจและทาทาย ภายใตสิ่งแวดลอม บุคคล 
เหตุการณ ท่ีไดรับจากแหลงความรูท่ีหลากหลายในกรณีนี้ผูวิจัยไดเลือกใชการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเปน
กิจกรรมการเรียนรู ดังรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปท่ี 4: การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑการเรียนรู 
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รูปท่ี 5: การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2)  การยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยเนนการจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง และจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล และเปลี่ยน
บทบาทจากผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 3) เนนหลักการเรียนรูรวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในกรณีนี้ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูท่ีตองการใหผูเรียนรูสึกไดวาบุคคลรอบตัวเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ สามารถ
แลกเปลี่ยน แบงปนซ่ึงกันและกัน 4) เนนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการแสวงหาคําตอบจากแหลง
ความรูตาง ๆ ดวยตนเอง อันนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต เม่ือผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรูวาจะเรียนรู
ไดอยางไร 5) เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีอิสระในการเรียนรูอยางเต็มท่ี เพ่ือใหการเรียนรูเปนไปตามอัตราการรับรู
ของผูเรียนเอง โดยมีผูสอนทําหนาท่ีคอยกระตุน ชี้แนะ และสงเสริมการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ และชวย
เชื่อมโยงความคิดเห็นของผูเรียนใหเกิดเปนรูปธรรม และ 6) เนนการประเมินผลในสภาพจริง โดยประเมินจาก
พฤติกรรมและความสามารถของผูเรียน รวมถึงผลงานตาง ๆ ท่ีแสดงออกและแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ
และผูเรียนแตละคน โดยใชหลักการประเมินแบบโครงงาน ดังรูปท่ี 6 - 8 ตามลําดับ 

 

 

รูปท่ี 6: กิจกรรมหาแรงบันดาลใจจากแนวความคิดสรางสรรครอบมหาวิทยาลัย 
 

 

รูปท่ี 7: กิจกรรมการทํา Stop Motion จาก Pixel Wall อาคาร A1 (BUCC) 
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รูปท่ี 8: ผลงาน Final Project รายวิชา 
อภิปรายผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะการ
สรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย สามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักศึกษาไดเปน
อยางดี อีกท้ังยังสามารถปรับพ้ืนฐานทางดานมัลติมีเดียใหกับนักศึกษาท่ีมีความตางกันอยางหลากหลายไดเปน
อยางดี ซ่ึงการจัดการเรียนรูท่ีอาศัยการเชื่อมโยงความรูเดิม และความรูใหม เขาดวยกันโดยอาศัยสถานการณ
และประสบการณการเรียนรู ท่ีผูวิจัยจัดข้ึนในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนการเรียนรูนอกสถานท่ี การ
เรียนรูจากสภาพแวดลอมท่ีสรางสรรค การเรียนรูจากเพ่ือนรวมชั้นเรียน และการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก ซ่ึงสงผลใหผูเรียนไดฝกวิธีการเรียนรูดวยตนเองโดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
ขอมูลท้ังหมดนี้สามารถวิเคราะหไดจากสวนหนึ่งของสิ่งท่ีนักศึกษาไดแสดงขอคิดเห็นอ่ืนๆ ผานระบบออนไลน 
ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญชอบวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ และมีผลตอบรับดีมาก 
 
สรุป  

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีสงเสริม
ความคิดสรางสรรคในรายวิชาทักษะการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียสามารถสรุปผลไดวา การเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญนั้นสามารถเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมีอิสระในการเลือกเรียนตามความ
สนใจ ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และไดรับประสบการณใหมๆ ในการเรียนรูรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
ซ่ึงความรูท่ีผูเรียนไดรับนั้นพัฒนามาจากสภาพชีวิตจริงโดยประสบการณนอกหองเรียนจะเชื่อมโยงมาสู
ประสบการณในหองเรียนของผูเรียนได ทําใหเกิดการปรับโครงสรางทางปญญาของผูเรียนใหม การเรียนรูจึง
เกิดข้ึน ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ ทดลอง เพ่ือใหเกิดแนวคิดและวิธีการตางๆ ดวยตนเอง 
นอกจากนี้ยังพบวากอนเขาสูกระบวนการเรียนรูผูเรียนยังขาดทักษะทางสังคมท่ีตองปรับตัวเขากับผูอ่ืนอยาง
เห็นไดชัด เนื่องดวยผูเรียนเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จึงยังมีชองวางระหวางเพ่ือนรวมหอง และอาจารยผูสอน แต
เม่ือผูเรียนเขาสูกระบวนการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม สงผลใหผูเรียนเกิดความผอนคลายในการเรียน
และกลาท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและอาจารยมากข้ึนอยางเห็นไดชัด สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี อีกท้ังยังทําใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองดีข้ึน รูขอดีและขอบกพรองของ
ตนเอง อันนําไปสูการปรับตัวอยางตอเนื่องตอไป 
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