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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการทําวิจัยในครั้งนี้เพ่ือลดระยะเวลาการทํางานข้ันตอนของการยื่นขออนุญาตกอสราง
และประหยัดคาใชจายใหทางบริษัทฯอันเกิดจากการจางงานท่ีเกินเวลามาตรฐานการสรางรานรวมถึงลดการ
สูญเสียโอกาสทางการขาย 
 การศึกษาข้ันตอนการสรางราน 7-Eleven ในข้ันตอนการยื่นแบบขออนุญาตพบวา ข้ันตอนนี้มีการติด
ปญหาทําใหการเปดราน 7-Eleven ไมเปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงใชเวลามากท่ีสุดจากทุกข้ันตอนในการกอสรางราน 
7-Eleven ทําใหเสียโอกาสทางการขายและคาใชจายเพ่ิมข้ึนในการกอสรางราน และหากไมผานข้ันตอนของการ
ยื่นขออนุญาตกอสรางก็ไมสามารถทําข้ันตอนอ่ืนตอไปได ในการทํางานของข้ันตอนนี้ปญหาหลักๆท่ีพบคือ ไมไดรับ
โฉนดและแผนท่ี ณ วันท่ีพนักงานออกไปสํารวจวัดพ้ืนท่ี และ ระยะรนของอาคารเดิมผิด พ.ร.บ. จากนั้นไดทําการ
วิจัยถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหานี้ก็พบวาเกิดจากพนักงานท่ีออกไปสํารวจวัดพ้ืนท่ีขาดความรูดาน พ.ร.บ. เก่ียวกับ
การยื่นขออนุญาตกอสราง จึงไดทําการอบรมพนักงานในแตละพ้ืนท่ีใหมีความรูและไดจัดทําการทดสอบ กอนและ
หลังใหความรูซ่ึงไดผลดังนี้ 
ภาคใต     กอนใหความรูได 44% หลังใหความรูได 66% 
ภาคเหนือ    กอนใหความรูได 53% หลังใหความรูได 85.5% 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กอนใหความรูได 48% หลังใหความรูได 79% 
ภาคตะวันออก    กอนใหความรูได 44% หลังใหความรูได 75% 
ภาคกลาง    กอนใหความรูได 48% หลังใหความรูได 70% 
(ไมรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
  หลังจากไดจัดอบรมพนักงานทําใหพนักงานมีความรูมากข้ึนและทําใหระยะเวลาของการยื่นขออนุญาต
ลดลงจนเปนไปตามมาตรฐาน และทางผูวิจัยไดจัดทํารูปแบบตัวอยางขอมูลตางท่ีถูกตองตาม พ.ร.บ. และตองใหใน
การยื่นขออนุญาตใหแกพนักงานเพ่ือนําไปเปนแบบอยางในการออกไปสํารวจวัดพ้ืนท่ี 
   คําสําคัญ: เวลามาตรฐาน, การยื่นขออนุญาตกอสราง, การสูญเสียโอกาสทางการขาย, สาํรวจวัดพ้ืนท่ี 
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ABSTRACT 
 The objective this project for to shorten the working process of the construction permit 
and reduceing cost to the company arising from employment that exceed the standard build 
shops and reduce the loss of sales opportunities. 
   The process of creating a 7-Eleven store in the process of filing the application. The next 
step is to make the turn at 7-Eleven does not meet the standard. Which takes the most out of 
every step in the construction of 7-Eleven. Lost sales opportunities and increase the cost of 
construction shop. And if not through the process of applying for a building permit cannot do 
another step forward. In the work of this stage the main problems encountered. Not the deed 
and map on staff to explore and measure the area of the existing building setback against the 
Act. The research was conducted to determine the cause of this problem was found that 
caused the flap out to survey the area, lack of knowledge of the Act relating to the construction 
permit. The flap in each area to be trained, knowledgeable and did a test. Before and after the 
knowledge which is the result. 
Southern prior knowledge of 44% on the knowledge gained 66%. 
Northern prior knowledge of 53% on the knowledge gained 85.5%. 
Northeast prior knowledge of 48% on the knowledge gained 79%. 
Central (excluding Bangkok Metropolitan) prior knowledge of 48% on the knowledge gained 
70%. 
After training staff, the staff is very knowledgeable and made the timing of the filing reduced to 
the standard. And researchers have made a prototype information is required by the Act and 
must be provided in a filing to the employees to be exemplary in the survey area. 
  Keywords: Standard time , Construction permit, Loss of 2opportunities, Survey the area. 
 
1. บทนํา 
  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) หนึ่งในธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ เปนบริษัทผูนําในการดําเนิน
ธุรกิจคาปลีกประเภทรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven โดยไดรับสิทธิ์แตเพียงผูเดียวจาก 7-Eleven, Inc. ใหประกอบ
ธุรกิจภายใตเครื่องหมายการคา “7-Eleven” ในประเทศไทยภายใตสัญญา Area License Agreement ซ่ึงราน 
7-Eleven ภายใตการบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล มุงเนนตอบโจทยความตองการของลูกคาดวยสินคาและ
บริการท่ีมีคุณภาพเขามาจําหนายท้ังสินคาอุปโภคและบริโภค ซ่ึงมีสินคาวางจําหนายหลากหลายรายการและมี
สินคาใหมทุกเดือน ดวยการบริการท่ีดีและสินคาท่ีมีคุณภาพทําใหผูท่ีเขามาใชบริการราน 7-Eleven มีเพ่ิมข้ึนและ
เปนท่ีนิยมจึงทําใหมีการสรางราน 7-Eleven เพ่ิมข้ึนอยางมากมายท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ทําให
ทางบริษัทมีการขยายรานอยางตอเนื่อง 
   ปจจุบัน ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีราน 7-Eleven ท่ัวประเทศไทยรวม 7429 สาขา และไดมีการขยายสาขา
อยางตอเนื่องรวม 607 สาขา ท้ังในรูปแบบของรานทําเลปกติและในสถานีบริการปมน้ํามันของบริษัท ปตท.จํากัด 
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(มหาชน) เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีของลูกคากลุมเปาหมายท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด บริษัทไดมีแผน
ขยายสาขาเพ่ิมข้ึนปละประมาณ 600 สาขา เพ่ือมุงสูเปาหมาย 10,000 สาขา ภายในป 2561 ทําใหรูถึงปญหาของ
การสรางราน 7-Eleven ท่ีไมเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีตองการตามท่ีไดกําหนดไว ทําใหตองมีการเขา
มาแกไขในข้ันตอนการทํางาน ซ่ึงข้ันตอนท่ีควรแกไขคือข้ันตอนยื่นขอแบบอนุญาตเพราะเปนข้ันตอนท่ีลาชาและ
สําคัญท่ีสุดในการสรางราน เพ่ือจะไดลดระยะเวลา ลดตนทุน และเพ่ือใหการเปดราน 7-Eleven เปนไปตาม
มาตรฐานของบริษัทหลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาข้ันตอนท้ังหมดในการสรางราน 7-Eleven 1 ราน พบวาจาก
ขอมูล แผนเปดรานท่ีผานมา มีการเลื่อนแผนเปดรานดวยสาเหตุการยื่นขอแบบอนุญาตท่ีลาชาทําใหการเปดราน 
7-Eleven ไมเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ มีการติดปญหาตางๆในการยื่นแบบขออนุญาตกอสรางรานกับทาง
หนวยราชการ และในข้ันตอนการยื่นขออนุญาตกอสรางก็เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีเพราะถาไมผานข้ันตอนนี้ก็จะไม
สามารถทําข้ันตอนอ่ืนและไมสามารถเปดราน 7-Eleven ตอไปได  ทําใหจําเปนตองปรับปรุงข้ันตอนการยื่นขอ
อนุญาตเพ่ือทําใหระยะเวลาในการทําราน 7-Eleven ลดลงใหเปนไปตามมาตรฐานและยังเปนการประหยัด
คาใชจาย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําปญหานี้มาวิเคราะหเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงข้ันตอนนี้ใหไดระยะเวลาท่ีสั้นลง 
ประหยัดคาใชจาย และยังทําใหเปด 7-Eleven เปนไปตามมาตรฐานตามท่ีบริษัทกําหนดอีกดวย   
 
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
  1 เพ่ือลดระยะเวลาการทํางานข้ันตอนของการยื่นขออนุญาตกอสราง 
  2 เพ่ือใหไดรับใบอนุญาตภายในกําหนดของทางราชการเพ่ือใหการเปดราน 7-Eleven เปนไปตาม
มาตรฐานของบริษัท 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1ศึกษาข้ันตอนในการสรางราน 7-11 
  ในการสรางราน 7-11 แตละสาขาจะไมเหมือนกันเพราะมีท้ังรานท่ีตั้งอยู ณ ท่ีดินเปลา หรือพ้ืนท่ีโลงจะ
เรียกวาราน Stand Alone (SA) และรานท่ีสรางสวมทับอาคารพาณิชยท่ีสรางไวแลว จะมีตั้งแต อาคาร 1 ชั้นจะ
เรียกวา R1 ไปจนถึงอาคาร 4 ชั้น หรือ R4 นั่นเอง  
 3.2 รวบรวมเก็บขอมูลของการสราง 7-11 ในแตละราน  

  ในแตละวันทาง บริษัท ซีพี ออลล จะมีพนักงานออกไปเคลียรไซดตามพ้ืนท่ีๆตางๆท่ี Location ของในแต
ละภาคสงแผนงานมาใหโดยการไปเคลียรไซดแตละครั้งคนเคลียรไซดจะตองนําเอกสารไปดวยเพ่ือกรอกขอมูลของ
แตละรานมาจัดทําแบบและจะตองนําแผนท่ีหรือโฉลดตางๆมาใหครบเพ่ือท่ีจะไดนํามาจัดทําแบบยื่นขออนุญาต
กอสรางรานสงไปใหทางราชกาลตรวจสอบความถูกตองในการกอสรางวาเปนไปตามขอกฎหมายและ พ.ร.บ. 
หรือไม 

3.3 การศึกษาสภาพปญหา 
  จากปญหาท่ีกลาวในบทนํา  บริษัทตองใหการสรางราน 7-Eleven ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดศึกษาสภาพปญหาการยื่นแบบขออนุญาตกอสรางแยกเปนรายภาค ดังตารางท่ี 1 จากขอมูลพบวาภาค 
RE (ภาคตะวันออก) มีจํานวนสาขาท่ีติดปญหามากท่ีสุดและผูวิจัยจึงไดนํากรณีศึกษาสาขา ตลาดกิจเจริญ 
สหพัฒน ภาค RE เปนตัวอยางในการวิเคราะหเสนทางวิกฤตดังตารางท่ี 2 
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ปภ.ร้าน Group1 ภาค รหัส ชื�อสาขา Process วันที� เป้า ประเภทอาคาร ก่อสร้าง ระยะเวลา หัวข้อปัญหา

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ เคลียร์ไซด์ 5/2/2014 มิ.ย 57 R4 35 1

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ Layout 11/2/2014 7

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ ขออนุญาต 1/9/2014 122

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ ประชุม 12/9/2014 5

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ 4ลายเซ็น 14/9/2014 2

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ แบบครบชุด 19/9/2014 13

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ ส่งBOQ 22/9/2014 6

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ คิดBOQเสร็จ 24/9/2014 6

New FN RE - ตลาดกิจเจริญ สหพัฒน์ ส่งก่อสร้าง 26/9/2014 R4 35 8

เทศบาลให้เพิ�มเติมข้อมูลจากแบบปกติ

ตารางท่ี 1: ขอมูลราน 7-Eleven ท่ีติดปญหาโดยแยกเปนรายภาค 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2: ตัวอยางราน 7-Elevn ท่ีติดปญหา สาขาตลาดกิจเจริญสหพัฒน ภาค RE ประเภทอาคาร R4 

 
   

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงตัวอยางการเก็บขอมูลระยะเวลาในการสรางราน 7-Eleven ตั้งแตเคลียรไซต
จนถึงสงกอสราง ดังนั้นผูวิจัยไดนําระยะเวลาและข้ันตอนการสรางรานท้ังหมดลงในโปรแกรม Microsoft Project 
เพ่ือวิเคราะหเสนทางวิกฤตซ่ึงเกิดจากงานยื่นแบบขออนุญาตกอสราง ดังรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1: การวิเคราะหเสนทางวิกฤตของสาขา ตลาดกิจเจริญสหพัฒน  ภาค RE ประเภทอาคาร R4 

ภาค จํานวนสาขาทั�งหมด จํานวนสาขาที�ติดปัญหา

RC 50 36

RE 219 51

RN 114 31

RS 215 37

รวม 598 155
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  จากรูปท่ี 1 ข้ันตอนการยื่นแบบขออนุญาตเปนปญหาหลัก ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนโดย
ใชแผนภาพพาเรโต พบวาสาเหตุหลักท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ ไมไดโฉนดและแผนท่ี ณ วันท่ีสํารวจวัดพ้ืนท่ี และระยะ
รนอาคารเดิมผิด พ.ร.บ.  ดังแสดงในรูปท่ี 2 และวิเคราะหแผนผังกางปลาในหัวขอ ไดโฉนดและแผนท่ีไมครบ 
ณ วันท่ีสํารวจวัดพ้ืนท่ี และระยะรนของอาคารเดิมไมตรงตาม พ.ร.บ. จะทําใหเห็นวาปจจัยดานคนมีผลมาจาก 
พนักงานเคลียรไซตขาดความรูเก่ียวกับพ.ร.บ โดยสาเหตุเกิดจากพนักงานไมไดนําโฉนดมาจากเจาของท่ีดินบาง 
หรือเจาของท่ีดินไมไดรังวัดท่ีดินใหม ดังรูปท่ี 3  

 
 
รูปท่ี 2: แผนภาพพาเรโตเพ่ือวิเคราะหสาเหตุหลักของปญหา 

 
 

 

รูปท่ี 3: แผนผังกางปลาแสดงถึงการสาเหตุของปญหา 
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 3.4 นําแนวทางการปรับปรุงท่ีไดไปจัดอบรบแกพนักงานในภาคตางๆ 
  เม่ือไดวิธีการแกไขปญหาแลวก็ทําการจัดอบรมเพ่ือใหความรูแกพนักงานในแตละภาคโดยเลือกภาคท่ีติด
ปญหาบอยท่ีสุดและติดปญหามากท่ีสุด โดยมีหัวขอการบรรยายดังนี้  
-  การจัดทําแบบขออนุญาตกอสรางท่ีถูกตองและสอดคลองกับ พ.ร.บ. 
-  การอานแบบขออนุญาตและการใช พ.ร.บ.เบื้องตนเพ่ือเจรจาตอรองกับหนวยงานราชการใหคลองตัวมากข้ึน 
-  ยกตัวอยางแบบขออนุญาตท่ีติดปญหาจากมณฑลตางๆ พรอมอธิบายแนวทางแกไขปญหา 
-  ศึกษาขอจํากัดพิเศษของแตละพ้ืนท่ีในมณฑล RN (ภาคเหนือ) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพแบบขออนุญาต 
-  การเตรียมความพรอมเอกสารของ Location, จนท.ประสานงานราชการ เพ่ือใหแบบขออนุญาตใหมีความ 
   สมบูรณมากข้ึน 
-  แนะนําทีมงานฝายจัดทําแบบ เพ่ือชวยเจรจาเรื่องแบบฯ กรณีเทศบาลติดปญหา เพ่ือใหใบอนุญาตออกตามแผน
และลดคาใชจาย 
  3.5 จัดทํารูปเลมมาตรฐานของการย่ืนแบบขออนุญาตเพ่ือใหพนักงานนําไปใชหนางาน 
  เม่ือทําการจัดอบรมท่ัวทุกภาคแลวจะมีการจัดทํารูปเลมท่ีเปนแบบมาตรฐานในการเก็บขอมูลเพ่ือยื่น 
ขออนุญาตกอสรางใหแกพนักงานทุกคนท่ีจะไปเคลียรไซดวาควรมีเอกสารใดบางเผื่อท่ีจะไดลดปญหาในการยื่นขอ
อนุญาต 
  3.6 การเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล 
  ในแตละวันไดมีการเก็บขอมูลการเคลียรไซดจากพนักงานลงใน  Excel  เพ่ือเก็บสถิติขอมูลมาวิเคราะห
แนวทางการแกไขปญหาและจากการท่ีไดติดตอประสานงานกับทางภาคตางๆ เพ่ือทําการขอขอมูลท่ีตองใชในการ
ยื่นขออนุญาตแตละพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาเปนตัวอยางในการจัดทํารูปเลมมาตรฐานการยื่นขออนุญาต 
  3.8 วัดผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงการทํางาน 
  ข้ันตอนการวัดผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงการทํางาน มีดังนี้ 
   3.8.1 เก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดโดยการบันทึกขอมูลของการติดปญหาในแตละประเด็นในการ
ยื่นแบบขออนุญาต 
   3.8.2 นําขอมูลการติดปญหาท้ังหมดมารวบรวมและแสดงผลในกราฟและตารางแสดงใหเห็น
แนวโนมของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
   3.8.3 รวบรวมขอมูลของข้ันตอนการยื่นแบบขออนุญาตเพ่ือเปรียบเทียบขอมูล 
   3.8.4 ทําการจัดอบรบและใหมีการสอบวัดผลเพ่ือเก็บขอมูลมาเปรียบเทียบในกอนและหลังให
ความรู 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  เม่ือไดสาเหตุตางๆมาก็ไดทําการแกไขโดยการจัดอบรมใหแกพนักงานเพ่ือใหพนักงานไดมีความรูเก่ียวกับ 
พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสารตางท่ีตองใชในการยื่นแบบขออนุญาต จึงไดมีการใหพนักงานทําขอสอบและแบบ
ประเมินท้ังกอนอบรมและหลังอบรมดังนี้ 
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ภาคมณฑล RS (ภาคใต) 

 
รูปท่ี 4: แสดงผลของการทําขอสอบกอนและหลังการอบรมของภาคใต 

 
จากรูปท่ี 4 ไดทําการทดสอบพนักงานของภาคใตเพ่ือวัดความรูซ่ึงไดผลดังนี้กอนอบรมได 44% หลังอบรมได 66%
ไดความรูเพ่ิมข้ึนความรูเพ่ิมข้ึน 22%  
 
ภาคมณฑล RN (ภาคเหนือ) 

 
รูปท่ี 5: แสดงผลของการทําขอสอบกอนและหลังการอบรมของภาคเหนือ 

 
จากรูปท่ี 5 ไดทําการทดสอบพนักงานของภาคเหนือเพ่ือวัดความรูซ่ึงไดผลดังนี้กอนอบรมได 53% หลังอบรมได 
85.5%ไดความรูเพ่ิมข้ึน 32.5% 
ภาคมณฑล RN (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

 
รูปท่ี 6: แสดงผลของการทําขอสอบกอนและหลังการอบรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากรูปท่ี 6 ไดทําการทดสอบพนักงานของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือวัดความรูซ่ึงไดผลดังนี้กอนอบรมได 
48% หลังอบรมได 79%ไดความรูเพ่ิมข้ึน 31%  
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ภาคมณฑล RE (ภาคตะวันออก) 

 
รูปท่ี 7: แสดงผลของการทําขอสอบกอนและหลังการอบรมของภาคตะวันออก 

จากรูปท่ี 7 ไดทําการทดสอบพนักงานของภาคภาคตะวันออกเพ่ือวัดความรูซ่ึงไดผลดังนี้ กอนอบรมได 44% หลัง
อบรมได 75%ไดความรูเพ่ิมข้ึน 31% 
 
ภาคมณฑล RC (ภาคกลางแตไมรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 

 
รูปท่ี 8: แสดงผลของการทําขอสอบกอนและหลังการอบรมของภาคกลางแตไมรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากรูปท่ี 8 ไดทําการทดสอบพนักงานของภาคกลางแตไมรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือวัดความรูซ่ึง
ไดผลดังนี้ กอนอบรมได 48% หลังอบรมได 70%ไดความรูเพ่ิมข้ึน 22%  
 
5. สรุป 
 หลังจากไดจัดการอบรมและทดสอบความรูของพนักงาน พบวาพนักงานมีความรูมากข้ึนและทําให
ระยะเวลาของการยื่นขออนุญาตลดลงจนเปนไปตามมาตรฐาน และทางผูวิจัยจึงสรุปผลตามภาคไดดังนี้  

ภาคมณฑล RS (ภาคใต) 

 
รูปท่ี 9: แสดงใหระยะเวลาหลังปรับปรุงกระบวนการของภาคมณฑล RS (ภาคใต) 
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จากรูปท่ี 9 หลังจากท่ีไดจัดอบรมและทดสอบผูวิจัยไดทําการหาคาเฉลี่ยของระยะเวลาการทํางานของข้ันตอนการ
ยื่นแบบขออนุญาตของแตละจังหวัดของภาคใต ไดผลดังนี้กอนอบรมมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูท่ี 64 วัน 
และหลังอบรมมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูท่ี 44 วัน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยลดลง 20 วัน 

ภาคมณฑล RN (ภาคเหนือ) 

 
รูปท่ี 10: แสดงใหระยะเวลาหลังปรับปรุงกระบวนการของภาคมณฑล RN (ภาคเหนือ) 

จากรูปท่ี 10 หลังจากท่ีไดจัดอบรมและทดสอบผูวิจัยไดทําการหาคาเฉลี่ยของระยะเวลาการทํางานของข้ันตอน
การยื่นแบบขออนุญาตของแตละจังหวัดของภาคเหนือ ไดผลดังนี้กอนอบรมมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูท่ี 
60 วัน และหลังอบรมมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูท่ี 30 วัน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยลดลง 30 วัน 

 
รูปท่ี 11: แสดงใหระยะเวลาหลังปรับปรุงกระบวนการของภาคมณฑล RE (ภาคตะวันออก) 

จากรูปท่ี 11 หลังจากท่ีไดจัดอบรมและทดสอบผูวิจัยไดทําการหาคาเฉลี่ยของระยะเวลาการทํางานของข้ันตอน
การยื่นแบบขออนุญาตของแตละจังหวัดของภาคเหนือ ไดผลดังนี้กอนอบรมมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูท่ี 
86 วัน และหลังอบรมมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูท่ี 45 วัน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยลดลง 41 วัน 

 

รูปท่ี 12: แสดงใหระยะเวลาหลังปรับปรุงกระบวนการของภาคมณฑล RC  
(ภาคกลางแตไมรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
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จากรูปท่ี 12 หลังจากท่ีไดจัดอบรมและทดสอบผูวิจัยไดทําการหาคาเฉลี่ยของระยะเวลาการทํางานของข้ันตอน
การยื่นแบบขออนุญาตของแตละจังหวัดของภาคมณฑล (ภาคกลางแตไมรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
ไดผลดังนี้กอนอบรมมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูท่ี 45 วัน และหลังอบรมมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูท่ี 
30 วัน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยลดลง 15 วัน 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส โดยใชการจําลองสถานการณ 
THE INCREASE EFFIENCY IN THE PRODUCTION OF SANDWICH POCKET PROCESS 
BY USING SIMULATION 
 

ธีรเชษฐ มุสิถาวร1, ชลิดา ชาญวิจิตร2 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส โดยใชโปรแกรม 
Arena จําลองสถานการณอัตราการผลิตท่ีผลิตไดในปจจุบัน เปรียบเทียบกับการใชโปรแกรมจําลอง
สถานการณในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเปนทางเลือก เนื่องจากการปรับปรุงระบบการผลิตจริงนั้น
ตองการระยะเวลาในการปรับปรุงเพ่ือใหระบบสามารถใชไดอยางสมบรูณ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอระบบการผลิต
ท่ีจะตองหยุดชะงักลง ผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวทางของการใชเทคนิคการสรางแบบจําลองสถานการณนี้ เพ่ือ
แสดงใหเห็นปญหาและแนวทางการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตจริง ท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับปรุง 
ท้ังยังสามารถใชเปนแนวทางการตัดสินใจของบริษัทผูผลิตในการเลือกปรับปรุงกระบวนการผลิต จากนั้นทํา
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึน โดยใชการจําลองสถานการณเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ผลท่ีไดหลังจากการจําลองสถานการณเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
พบวา ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 5,539 ชิ้นตอชั่วโมง เปน 6,274 ชิ้นตอชั่วโมง คิดเปน 13.26% 

คําสําคัญ : การเพ่ิมประสิทธิภาพ การจําลองสถานการณ   กระบวนการผลิต 
 
ABSTRACT 

 The objective of the study was to increase efficiency in the production of sandwich 
pocket by using Arena to simulate the production rate of production at present compared 
with a simulated program to increase production’s efficiency as an alternative. Because of 
the improved production systems that required times for the system perfectly so it will 
affect to the product system to stop short working. Therefore the researchers have also 
suggested using modeling techniques of this situation to illustrate the problems and possible 
changing of the production system from the result of improvement. Moreover, it also can be 
used to guide the company's decision constructors to improve their production control 
systems. Then improved manufacturing process reduces waste going on by using simulation 
to increase effective the manufacturing process. The results of the simulations showed that 
the optimization process increased from 5,539 pieces per hour to 6,274 pieces per hour, 
equivalent to 13.26% 

Keywords: Increase efficiency Simulation Manufacturing Process 
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บทนํา 
อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมลําดับแรกท่ีไดรับการสนับสนุนมาตั้งแตประเทศไทยเริ่ม

ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ในป พ.ศ.2504 อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
ไทยเปนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศและเพ่ือการสงออก เนื่องจากประเทศ
ไทยมีพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรท่ีม่ันคงและม่ังค่ัง ทําใหมีผลผลิตท่ีสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ 1ในการ
แปรรูปไดอยางหลากหลายและตอเนื่องซ่ึงสภาพเศรษฐกิจปจจุบันเต็มไปดวยการแขงขันท่ีคอนขางสูง ดังนั้น
ผูประกอบการจึงจําเปนจะตองปรับปรุงกระบวนการผลิตและอาศัยการจัดการท่ีดี และเนื่องจากการปรับปรุง
ระบบการผลิตจริงนั้นตองการระยะเวลาในการปรับปรุง เพ่ือใหระบบสามารถใชไดอยางสมบรูณ ซ่ึงจะสงผล
กระทบใหในบางสวนหรืออาจจะท้ังหมดของระบบการผลิตหยุดชะงักลงผูวิจัยจึงไดใชการจําลองทาง
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหกระบวนการ เนื่องจากการสรางแบบจําลองสามารถทํานายอนาคตของระบบได 
โดยใชเวลาอันสั้นในการประมวลผลลัพธของแบบจําลอง โดยงานวิจัยนี้มุงเนนท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตโดยใชโปรแกรมจําลอง เพ่ือเปนทางเลือกในการตัดสินใจบริษัทผูผลิตในการเลือกปรับปรุง
กระบวนการผลิต 
 
วัตถุประสงคงานวิจัย 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เก็บรวบรวมขอมูลในกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส ทําการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 

1. วิเคราะหสภาพปจจุบันของกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส 
กําหนดลักษณะปญหาของกระบวนการผลิตท่ีพบ โดยการเก็บขอมูลตางๆท่ีมีผลกระทบตอ

กระบวนการผลิต จากนั้นกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส 
 

 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0464/raw-material-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
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2. จําลองระบบการผลิตจริง 
กําหนดแผนการเก็บขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการสรางตัวแบบจําลอง โดยนําขอมูลท่ีวิเคราะหแลว

เขาสูตัวแบบจําลอง โดยมีตัวแปรเวลา ตัวแปรจํานวนชิ้นงาน และลําดับข้ันตอนตางๆในกระบวนการ 
ตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองวาโปรแกรมใหผลลัพธถูกตองหรือไม โดยเปรียบเทียบผลลัพธกับ
ระบบงานจริง 

3. จําลองการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส 
โดยใชโปรแกรม Arena การสรางแบบจําลองตามแนวคิดท่ีปรับปรุงไว พิจารณาผลลัพธท่ีไดจาก 

แบบจําลองเปรียบเทียบกับผลลัพธจริงกอนการปรับปรุงกระบวนการผลิต วิเคราะหตนทุนคาใชจาย 
ผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุน 
 
ผลการวิจัย 

 จากวิธีการดําเนินงานวิจัย สามารถแสดงผลการศึกษา และวิเคราะหผลไดดังนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส  

กอนทําการปรับปรุง ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลจากการเก็บบันทึกสถิติ อัตราการผลิตระหวาง
เครื่องปมกับเครื่องแพ็ค 
ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบอัตราการผลิตของเครื่องปม กับ เครื่องแพ็ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางการเก็บขอมูลอัตราการผลิตระหวางสายการผลิตเครื่องปมท้ัง 3 สายการผลิต กับ เครื่อง
แพ็คพบวาอัตราการผลิตเครื่องปมกับเครื่องแพ็คโดยการผลิตของเครื่องปมท้ัง 3 สถานี มีอัตราการผลิต
มากกวาเครื่องแพ็ค โดยอัตราการผลิตของเครื่องปมสายการผลิตท่ีหนึ่งอยูท่ี 38 ชิ้น/นาที, อัตราการผลิตของ
เครื่องปมสายการผลิตท่ีสองอยูท่ี 30 ชิ้น/นาที, อัตราการผลิตของเครื่องปมสายการผลิตท่ีสามอยูท่ี 36 ชิ้น/
นาที เม่ือรวมอัตราการผลิตของเครื่องปมท้ังสามเครื่องจะไดอัตราการผลิตอยูที 104 ชิ้น/นาที  หรือ 6,282 
ชิ้น/ชั่วโมงในขณะท่ีอัตราการผลิตของเครื่องแพ็คอยูท่ี 100 ชิ้น/นาที หรือ 6,000 ชิ้น/ชั่วโมง ทําใหเกิดปญหา
คองานรอระหวางกระบวนการหนาเครื่องแพ็ค 

การเก็บบันทึกสถิติยอดการผลิตแซนวิชสอดไสกอนการปรับปรุง โดยทําการสุมเก็บบันทึกขอมูล 5 วัน 
ทําการผลิต โดยขอมูลดังกลาวคิดมาจากในหนึ่งวันทํางานเทากับ 8 ชั่วโมง คือ เริ่มทํางานเวลา 07.00-16.00 น. 
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รูปท่ี 2: คาเฉลี่ยยอดการผลิต/ชั่วโมง 
 

จากกราฟจะพบวาคาเฉลี่ยยอดการผลิต/ชั่วโมง ของแซนวิชสอดไสกอนการปรับปรุงอยูท่ีคาระหวาง 
5345.97 – 5878.75 ชิ้น/ชั่วโมง โดยทําการจําลองสถานการณผลิตแซนวิชสอดไสในปจจุบันใหอยูในคา
ดังกลาว 

2. จําลองระบบการผลิตจริง 
ขอมูลท่ีเก็บไดจากกระบวนการผลิตมาวิเคราะหขอมูลรับเขาโดยใชเครื่องมือมาตรฐานของ

โปรแกรม Arena คือ Input Analyzer ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชทดสอบคาการกระจายขอมูลท่ีปอนเขาไปใน
โปรแกรมวามีการกระจายแบบใดเพ่ือนํามาใชในตัวแบบจําลองกอนปรับปรุงท่ีทําการสรางไวแลว 

หลังจากไดตัวแบบจําลองแลวผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบจําลองโดยเปรียบเทียบ
กับคาจริงพบวาโปรแกรมแสดงคาจํานวนชิ้นงานท่ีผลิตไดในการผลิตจริง 5,539 ชิ้น/ชั่วโมง ซ่ึงคาท่ีเก็บขอมูล
จากระบบการผลิตจริงระหวาง 5345.97 – 5878.75 ชิ้น/ชั่วโมง จึงถือวาอยูในเกณฑท่ียอมรับได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3: แผนผังการไหลกระบวนการผลิตกอนปรับปรุง 
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รูปท่ี 4: ตัวแบบจําลองกอนการปรับปรุง 
 

3. จําลองการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส 
สําหรับแนวทางในการปรับปรุงนั้น ทําโดยการเพ่ิมเครื่องแพ็คเขามาในระบบอีก 1 เครื่อง เพ่ือ

กําจัดการรอคอยหนาเครื่องแพ็คทําใหประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน 
เม่ือไดแนวทางในการปรับปรุงแลวจึงจัดทําแผนผังการไหลหลังการปรับปรุง และสรางตัวแบบ

จํา-ลองหลังการปรับปรุง โดยตัวแบบจําลองหลังการปรับปรุงแสดงคาจํานวนชิ้นงานท่ีผลิตไดในการผลิต
เทากับ 6,274 ชิ้น/ชั่วโมง ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากจํานวนชิ้นงานท่ีผลิตไดจริงกอนการปรับปรุง 735 ชิ้น คิดเปน 
13.26% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5: แผนผังการไหลกระบวนการผลิตหลังปรับปรุง 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 316 

 
 

รูปท่ี 6: แสดงการจําลองการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 
สรุป 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส โดยใชโปรแกรม 
Arenaการจําลองสถานการณอัตราการผลิตท่ีผลิตไดในปจจุบัน เปรียบเทียบกับการใชโปรแกรมจําลอง
สถานการณในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการจําลองสถานการณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
ผลท่ีไดหลังจากการจําลองสถานการณเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพบวา ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 5,539 ชิ้น
ตอชั่วโมง เปน 6,274 ชิ้นตอชั่วโมง คิดเปน 13.26%โดยประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแพ็คเพ่ิมข้ึนจาก
ปจจุบัน 74% เปน 82% ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องตรวจจับโลหะเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน 74% 
เปน 85% และประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องตรวจจับน้ําหนักเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน74% เปน 83%
ระยะเวลาคืนทุน คือ 42 วันซ่ึงผลท่ีไดนี้สามารถนําไปใชเพ่ือเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจการเลือก
ปรับปรุงกระบวนการผลิตตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

สามารถนําโปรแกรม Arena ไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆได 
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การลดเวลาขัดของของเคร่ืองดึงใยในโรงงานผลิตแหอวน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือลดเวลาการขัดของของเครื่องจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักร
ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องโดยใชหลักการบํารุงรักษาเชิงปองกัน  การเก็บขอมูลเครื่องจักร 88 เครื่อง
พรอมวิเคราะหหาเวลาการขัดของของเครื่องจักรโดยพาเรโตพบวาเครื่องจักรท่ีมีเวลาการขัดของมากท่ีสุด คือ
เครื่องจักรในแผนกดึงใยจํานวน 10 เครื่อง และทําการเก็บขอมูลเครื่องจักรเพ่ือนําขอมูลมาวางแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันท่ีเหมาะสมกับเครื่องจักร ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานของเครื่องจักร 
หลังจากท่ีไดนําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันมาใชงานในโรงงาน  พบวาสามารถทําใหจํานวนครั้งในการ
ขัดของลดลง 82.67%, เวลาในการขัดของลดลง 89.97% และ อัตราการพรอมใชงานเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 
83.03  

คําสําคัญ : การบํารุงรักษาเชิงปองกัน, การขัดของของเครื่องจักร, อัตราความพรอมใชงาน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research are reducing breakdown time of extruder machines 
and improved efficiency in productivity by preventive maintenance. We using the data 88 
machines for analysis breakdown time by Pareto and found 10 that the extruder machines 
are most faults. So we used the data to plan preventive maintenance.  After that plan 
preventive maintenance to work in factories, we found that number of breakdown 
decreased by 82.67 percent, the breakdown time decreased by 89.97 percent and Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) increased to 83.03 percent   

Keywords: Preventive Maintenance, breakdown, Overall Equipment Effectiveness 
 
บทนํา 

ปจจุบันเครื่องจักรและอุปกรณเขามามีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมเปนอยางมากโดยเฉพาะดาน
การผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดรวมท้ังใหความสําคัญกับคุณภาพและเวลาสงมอบสินคา 
เครื่องจักรจึงเปนตัวแปรสําคัญตัวแปรหนึ่งในการผลิต  สําหรับกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้คือ บริษัททวีกิจ
อุตสาหกรรม จํากัด เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงไดกอตั้งมายาวนานเปนระยะเวลา 30 ป และมีการผลิต
อยางตอเนื่อง โดยไมมีแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรและจะทําการบํารุงรักษาก็ตอเม่ือเครื่องจักรเสียหรือเกิด
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การชํารุดเทานั้น  โดยข้ันตอนในการผลิตแหอวนมีข้ันตอนการผลิต 4ข้ันตอน  1. ดึงใย (A)  2. ปนใย (B-C) 3. 
ทอ (K) 4.อบรีด 

จากการเก็บขอมูลเวลาการขัดของของเครื่องจักรสามารถวิเคราะหไดดังรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 เวลาการเกิดเหตุขัดของของเครื่องจักร 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือลดการขัดของของเครื่องจักร 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรโดย3. ใหเครื่องจักรสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาขอมูลในการวิจัยฉบับนี้ ไดใชขอมูลเครื่องจักรจากโรงงานของบริษัท ทวีกิจ
อุตสาหกรรม จํากัด เปนกรณีศึกษา ซ่ึงเปนโรงงานท่ีผลิตแหอวนตามคําสั่งของลูกคา  โดยมีสถานท่ีตั้งอยูท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ 

1. ข้ันตอนการแกปญหา 
1) ศึกษาขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับเครื่องจักร 
2) ปญหาเก่ียวกับการทํางานของเครื่องจักร 
พบในโรงงานของบริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จํากัดเครื่องจักรภายในโรงงานเปนเครื่องจักรเกาท่ีมี

การใชงานมานานกวา 30 ป จากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลพบวามีปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงาน คือ 
(1) ไมมีการบํารุงรักษาเครื่องจักรท่ีมีมาตรฐาน โดยการบํารุงรักษาเครื่องจักรสวนใหญจะ

เกิดข้ึนเม่ือเครื่องจักรขัดของหรือชํารุดเทานั้น 
(2) ไมมีการบันทึกการบํารุงรักษาเม่ือมีการขัดของของเครื่องจักร ทําใหไมรูอายุการใชงาน

ของชิ้นสวนตางๆ 
(3) เวลาท่ีสูญเสียจากการหยุดเครื่องจักรเนื่องจากเครื่องจักรขัดของมีเวลาคอนขางสูง 
(4) เครื่องจักรเกิดการขัดของเสียหายทําใหตองหยุดการผลิตในระหวางการผลิตเปน

ประจํา 
 
 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

A9
 

A2
 

A6
 

A3
 

K1
4 

A1
0 A8

 
K1

3 
K1

6 K6
 

K1
0 K2

 
K1

5 B3
 

K8
 

K3
 

K2
3 K5

 
C4

 
C1

2 
K1

2 C3
 

C1
1 B4

 
C7

 
K2

0 
K2

5 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 320 

2. เครื่องมือและอุปกรณ 
1) Why Why  Analysis 

การวิเคราะหโดยใช Why Why  Analysis ดังตารางท่ี 1  เปนการวิเคระหหาสาเหตุ
รากเหงาของการขัดของของเครื่องจักร 
 
ตารางท่ี 1 วิเคราะหการเสียของเครื่องจักรโดยใช Why Why  Analysis 
 

  สาเหตุท่ี 1 สาเหตุท่ี 2 สาเหตุท่ี 3 

why 
เครื่องจักรเกา 

ใชงานเกินความสามารถของ
เครื่องจักร 

ชางดูแลไมท่ัวถึง 

why 
ไมมีการดูแลบํารุงรักษา 

พนักงานขาดความรูความ
เขาใจ 

ชางมีจํานวนนอยเกินไป 

why 
ขาดอะไหล พนักงานไมไดรับการอบรม 

ชางทํางานเรียนรูทํางานเกง
แลวลาออก 

why 

ไมมีการสั่งอะไหลมาเก็บไว
เนื่องจากไม 

พนักงานใหม 
โรงงานอ่ืนใหสวัสดิการ
ดีกวา ทราบวาเครื่องจักรตองเปลี่ยน

อะไหลเม่ือไร 

why ขาดการวางแผนการบํารุงรักษา     

why 
ไมมีการตรวจเช็คและบันทึกการ
เสียหายของเครื่องจักร     

  
2) แผนภูมิกางปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2: แผนภูมิกางปลาแสดงสาเหตุการเสียของเครื่องจักร 
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จากการวิเคราะหแผนผังกางปลาพบวาสาเหตุหลักของการหยุดเครื่องจักรฉุกเฉินนั่นคือ
วิธีการทํางาน วัสดุ พนักงานและเครื่องจักร โดยมีปจจัยตางๆท่ีทําใหเกิดการเสียของเครื่องจักรฉุกเฉินเชน 
วิธีการไมมีการตรวจสอบเครื่องจักรกอนใชงาน วัสดุขาดอะไหลสํารองและอะไหลขาดคุณภาพ  พนักงานขาด
ความชํานาญในการทํางาน เครื่องจักรขาดการดูแลรักษาและอายุการใชงานมากเปนสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
ผลการวิจัย 

การจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันในกรณีศึกษาของโรงงานผลิตแหอวน  บริษัททวีกิจ
อุตสาหกรรมจํากัด ซ่ึงไดทําการเก็บขอมูลปญหาการเสียของเครื่องจักรแผนกดึงใยและวิเคราะหความสําคัญ
ของชิ้นสวนของเครื่องจักร เม่ือจัดลําดับความสําคัญของชิ้นสวนอะไหลใหเปนหมวดหมูรวมถึงไดทําการบันทึก
การเสียของเครื่องจักรและการตรวจเช็คเครื่องจักรประจําวัน  เพ่ือวิเคราะหรูปแบบความเสียหายและ
ผลกระทบ  เพ่ือจะสามารถนําขอมูลวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรโดยอาศัยหลักของการวางแผนเชิง
ปองกัน 

พิจารณาผลจากดัชนีชี้วัด ไดแก  จํานวนครั้งในการเกิดความเสียหายของเครื่องจักร  อัตราการพรอม
ใชงานของเครื่องจักร  คาเวลาเฉลี่ยระหวางความเสียหายของเครื่องจักร  โดยผูวิจัยขอยกการดําเนินการแกไข
ปญหาของเครื่องดึงใย  ซ่ึงเปนเครื่องจักรท่ีเกิดการเสียหายมากท่ีสุดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบและผลกระทบจากความเสียหายของเครื่องจักรเพ่ือใหรูสาเหตุท่ีแทจริงของการขัดของท่ี
เกิดข้ึนกับเครื่องจักรเพ่ือใหเกิดเปนมาตรฐานดียวกันโดยมีการวิเคราะหรายละเอียด 

2. การวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันเพ่ือไมใหเกิดการเสียเวลาในการรอคอยเครื่องจักรเสียโดยไม
คาดคิดจึงควรท่ีจะมีการวางแผนการบํารุงรักษาลวงหนา โดยการศึกษาขอมูลชิ้นสวนของเครื่องดึงใย หนาท่ี
ของชิ้นสวน  รูปแบบความเสียหาย และผลการวิเคราะหหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชิ้นสวน รวมถึงสาเหตุของ
การเสีย จากการวิเคราะหอายุการใชงาน ระยะเวลาการสั่งซ้ือของชิ้นสวนแตละชิ้น สามารถนําไปวางแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันไดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันของเครื่องดึงใย 
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ตารางท่ี 2 (ตอ): ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันของเครื่องดึงใย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการศึกษาและวิเคราะหระยะเวลาในการทํางานของเครื่องจักรท่ีเม่ือเครื่องจักรหยุดทํางานฉุกเฉิน 
โดยเครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหายสงผลตอเครื่องจักรและการทํางานของโรงงานจึงมีการวิเคราหอัตราการ
ทํางานท่ีเกิดข้ึนของเครื่องจักรกอนท่ีจะทําการวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพ่ือลดระยะเวลาของการ 
Breakdown และยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องดึงใยใหเพ่ิมข้ึน เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบการ
ทํางานเดิมของโรงงานเปนระยะเวลา 3 เดือน เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ไดดังแสดง
ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 คาดัชนีท่ีใชสําหรับวัดผลการดําเนินงานกอนการปรับปรุง 

เครื่องจักร 
ดัชนีวัดผล (3เดือน) 

ความถ่ีการเสียหาย (ครั้ง) เวลา Breakdown (นาที) อัตราความพรอมใชงาน 
A2 1 1440 61.27 
A3 3 250 63 
A4 7 3060 48.29 
A5 3 35 51.4 
A6 3 270 41.54 
A7 4 165 29.59 
A8 4 150 30.53 
A9 3 4320 42.99 
A10 2 180 65.35 
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ตารางท่ี 4 : ผลเปรียบเทียบคาจากการวัดผลการดําเนินงาน กอน-หลัง จากดัชนีชี้วัดโดยการวิเคราะหตาม
แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน จากระยะเวลาการใชงานของชิ้นสวน รูปแบบผลกระทบความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 

 
 

ลําดับ ดัชนีช้ีวัด 
เครื่องจักร 

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
กอน จํานวนความถ่ี (ครั้ง) 1 3 7 3 3 4 4 3 2 

เวลา Breakdown (นาที) 1440 250 3060 35 270 165 150 4320 180 
อัตราการพรอมใชงาน (%) 61.27 63 48.29 51.4 41.54 29.59 30.53 42.99 65.35 

หลัง จํานวนความถ่ี (ครั้ง) 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
เวลา Breakdown (นาที) 0 0 55 0 30 0 93 85 60 
อัตราการพรอมใชงาน (%) 73.94 82.45 73.94 76.22 96.37 99.68 77.67 79.75 87.23 

 

 
 

รูปท่ี 5 : อัตราการพรอมใชงานของเครื่องดึงใยกอน-หลังปรับปรุง 
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สรุปผลการวิจัย 
จากท่ีไดทําการปรับปรุงแลวหลังจากการนําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันไปปฏิบัติ พบวาทาง

กรณีศึกษาไดรับประโยชนหลายดานดังนี้ 
1. ดานโรงงาน 

1) จํานวนครั้งในการเกิดความเสียหายของเครื่องดึงใยเฉลี่ย 1 ครั้งตอเครื่อง หรือเฉลี่ยลดลงรอย
ละ 82.67 ดังตารางท่ี 1 เพราะวา มีการวิเคราะหหาสาเหตุและผลกระทบตอความเสียหายเม่ือเครื่องจักรหยุด
ทํางานฉุกเฉินเพ่ือปองกันการเกิดข้ึนซํ้าอีก จึงทําใหมีการวางแผนการบํารุงรักษาใหเหมาะสมกับเครื่องดึงใย 

2)  เวลาท่ีสูญเสียเนื่องจากการขัดของของเครื่องดึงใยเฉลี่ย 35.89 นาทีตอเครื่อง หรือเฉลี่ย
ลดลงรอยละ 89.97 เม่ือจํานวนครั้งของการขัดของเสียหายลดลงสงผลตอเวลาท่ีสูญเสีย เนื่องจากการขัดของ
ของเครื่องจักรนอยลงเวลาก็ลดลง 

3) อัตราการพรอมใชงานของเครื่องดึงใยท้ังหมดเฉลี่ยรอยละ 83.03 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 
34.81 เม่ือเครื่องจักรเกิดการเสียหายลดลงสงผลใหเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
เครื่องจักรไมเกิดการขัดของจึงทําใหเครื่องจักรทํางานไดอยางตอเนื่อง 
 
ตารางท่ี 5 : สรุปผลการวิจัย 

ดัชนีช้ีวัด 
คาเฉล่ียท่ีได 

ผล 
กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

จํานวนความถ่ี  (ครั้ง) 3.33 1 ลดลงรอยละ    82.67 
เวลา Breakdown (นาที) 1096.67 35.89 ลดลงรอยละ    89.97 
อัตราการพรอมใชงาน (%) 48.22 83.03 เพ่ิมข้ึนรอยละ  34.81 

 
2. ดานพนักงาน 

1) เม่ือปรับปรุงการทํางาน  โดยการวางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันทําใหพนักงานสามารถ
รูสาเหตุการขัดของของเครื่องจักรไดโดยไมตอง 

2) พนักงานสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและรวดเร็วพนักงานไมตองวิตกกังวลวาเครื่องจักร
จะเกิดการขัดของเสียหายขณะเครื่องจักรทํางาน 

3) มีแบบแผนในการบํารุงรักษาและระยะเวลาการสึกหรอท่ีจะเกิดข้ึนกับเครื่องจักรทําให
พนักงานสามารถรูลวงหนาวิ้นสวนใดจะเสียหาย 
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การพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตผสมเศษผงเหล็ก 
DEVELOPMENNT OF COMPRESSIVE STRENGTH CONCRETE MIXED SCRAP IRON 
POWDER 
 
                   โชคชัย  ไตรยสุทธิ์ 
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             Email: ts.chokchai@gmail.com 
 
บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเศษผงเหล็กมาใชผสมกับปูนซีเมนตเปนคอนกรีตและทดสอบ
กําลังรับแรงอัดของคอนกรีตท่ีอัตราสวนผสมตางๆ โดยใชเศษผงเหล็กเปนสวนผสมแทนปูนซีเมนตท่ีอัตราสวน
รอยละ 0 5 10 15 และ 20 โดยน้ําหนักในแตละสูตรผสมท่ี 1-5 ตามลําดับ ผลการศึกษากําอัดของคอนกรีต
ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 1210-50 ใชอัตราสวนผสม 1:2:4 อายุการบมท่ี 28 วัน พบวาสูตรท่ี  
1-5 มีกําลังอัด 28.93, 28.76, 25.08,19.12 และ 15.51 Mpa. ในการทดลองสูตรผสมท่ี 2 ผสมผงเหล็กลงไป
แทนปูนซีเมนตในอัตราสวนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก ซ่ึงไมทําใหกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับน้ําหนักของตัวอยางทดสอบแลว พบวา น้ําหนักของตัวอยางทดสอบมีน้ําหนักไมตางกันมากนัก  
และการนําผงเหล็กเขาไปเปนสวนผสมกับปูนซีเมนตในอัตราสวนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก จะไดคอนกรีตมีกําลัง
อัดใกลเคียงกับคอนกรีตท่ีไมผสมเศษผงเหล็ก 

คําสําคัญ: กําลังอัดของคอนกรีต ผงเหล็ก อัตราสวนผสมคอนกรีต 
 
ABSTRACT 

 This research is intended to be used scrap iron powder is mixed with cement and 
concrete compressive strength test of concrete at various ingredients. Using scrap iron 
powder is a mixture of cement ratio of 0, 5, 10, 15 and 20 by weight of the formulation 1-5, 
respectively. Results bundle concrete by the Department of Public Works and Town 
Planning 1210-50 using the 1: 2: 4 mixed concrete curing at 28 days was formula 1-5 with a 
compression is 28.93, 28.76, 25.08,19.12 and. 15.51 Mpa. In experiments on Formula 2 scrap 
iron powder into the cement in the ratio of 5 percent by weight without the compressive 
strength of concrete fell. Compared to the weight of the samples and found that the weight 
of the sample does not weigh much different. Therefore, it is shown that the concrete used 
is a mixture of cement, scrap iron powder can be mixed with concrete and compression as 
well, and bringing the scrap iron powder into the mixture with cement in ratio of 5 percent 
by weight the concrete with compressive strength close to concrete not mixed with scrap 
iron powder. 

Keywords: compressive strength of concrete, Iron powder, Concrete mix ratio. 
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บทนํา 
 ปูนซีเมนตท่ีใชกันท่ัวไปในประเทศไทยจัดอยูในปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ใชในงานโครงสราง

ดวยคุณสมบัติเม่ือนํามาผสมกับ ทราย หิน และน้ํา แลวจะไดเปนคอนกรีตสดสามารถนําไปหลอข้ึนรูปเปนรูป
โครงสรางตาง เชน เสา คาน พ้ืน บันได หลังคา ฯลฯ คอนกรีตเขามามีบทบาทในการกอสรางจากอดีตจนถึง
ปจจุบันวาสามพันป  ดวยคุณสมบัติการรับรับแรงกด (Compression)  ไดสูง  มีความแข็งแรงทนทาน  ใชงาน
ไดนาน  คาไมสูงมาก  มีความทนทานสูง ทนไฟไดดีไมไหมไฟ สามารถทําใหผิวสวยงาม การขนสงสะดวก  เปน
ตน แตคอนกรีตก็มีขอเสียเชนเดียวกันคือ ความสามารถรับแรงดึงต่ํา มีความยืดตัวต่ํา มีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตร และอัตรากําลังตอน้ําหนักต่ํา [1] ดังนั้นในปจจุบันคอนกรีตยังคงรักษาความนิยมในอันดับตนๆ  ของ
วัสดุท่ีจะนํามาใชในการกอสราง ซ่ึงยังไมมีวัสดุใดมาแทนท่ีได 

วัสดุท่ีสําคัญอีกอยางคือ เหล็ก ดัวยคุณสมบัติท่ีสามารถรับกําลังแรงกด และแรงดึง (Tension) ไดเปน
อยางดี  เหล็ก  จึงเปนท่ีนิยมนํามาเปนวัสดุในการกอสรางดวยเชนกัน  เสมือนวาเหล็กกับคอนกรีตจะเปนของ
ท่ีมีมาคูกันกับงานกอสราง ถึงแมเหล็กจะมีขอดีอยูหลายประการแตเหล็กก็มีขอเสีย เชน ราคาสูง น้ําหนักมาก  
และท่ีสําคัญคือเหล็กเปนสนิม นั่นคือขอควรระวังเปนอยางมากในการนําเหล็กไปใชในการกอสราง ถึงอยางไรก็
ตามเหล็กก็ยังเปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบันในการนํามาทําเปนโครงสรางตางๆ ดวยขอดีท่ีกอสรางไดรวดเร็ว 
ดัดแปลงเปนรูปทรงตางๆ ไดหลากหลาย เชน สนามกีฬารูปรังนกในประเทศจีน เปนตน เม่ือนําเหล็กมาทําเปน
การกอสรางเปนรูปทรงตางๆ จําเปนจะตองทําการตัดและตอเหล็กในกระบวนการนี้เองจะเกิดเปนเศษผงเหล็ก
ข้ึน เศษผลเหล็กนี้มีปริมาณแปรผันตามจํานวนเหล็กท่ีใชยิ่งมีปริมาณมากเศษผงเหล็กยิ่งมากตามดวยเชนกัน 
ดังนั้น ดวยคุณสมบัติการรับแรงกดไดดีของเหล็กเม่ือนําเศษผงเหล็กท่ีเหลือจากการตัดเหล็กนํามาผสมเปน
คอนกรีตเพ่ือเปนการทดแทนปริมาณของปูนซีเมนต อีกท้ังยังเปนการนําเอาเศษวัสดุนํามาใชใหเกิดประโยชน
ไดอีกทางหนึ่ง 

การผสมผสานกันระหวาวัสดุท่ีนิยมนํามาใชในงานกอสรางระหวางคอนกรีตกับเหล็กนั้นมีมานานแลว
เชนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete) คอนกรีตอัดแรง (Prestress Concrete) ซ่ึงการ
ผสมกันระวางเหล็กกับคอนกรีตดังกลาวจะเปนไปในลักษณะแยกสวนกัน  กลาวคือ  เปนคอนกรีตกับเหล็กเสน  
หรือเหล็กรูปพรรณ  การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําเอาเศษผงเหล็กจากการตัดเหล็กและการเจาะ
เหล็กดวยสวานแทนมาใชผสมกับปูนซีเมนตในอัตราสวนตางๆ  เพ่ือทดแทนปริมาณของปูนซีเมนตในหนึ่ง
หนวยน้ําหนักของคอนกรีต  เพ่ือเปนการนําเศษวัสดุมาใชประโยชนอีกทาง   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้นําเอาเศษผงเหล็กจากการตัดเหล็ก  การเจาะเหล็กโดยสวานแทน  ทําใหเหลือเศษผง
เหล็กท่ัวไปแลวจะนําเศษผงเหล็กไปท้ิง  ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการนํามาทดลองผสมกับปูนซีเมนตผงโดยมี
วัตถุประสงค  ดังนี้ 

1. เพ่ือนําเศษผงเหล็กจากการตัดเหล็กมาใชผสมกับปูนซีเมนตเปนคอนกรีตในอัตราสวนตางๆ 
2. เพ่ือทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตผสมผงเหล็กในอัตราสวนตางๆ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ใชปูนปอรตแลนดประเภท 1 
2. ใชเศษผงเหล็กจากการตัดเหล็ก และจากการเจาะเหล็กดวยสวานแทน 
3. อัตราสวนในการผสม 1:2:4 (ปู:ทราย:หิน) 
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4. ใช มยผ.1210-50 ในการทดสอบตัวอยาง [6] 
5. ตัวอยางทดสอบรูปทรง Cube. ขนาด 5x5x5 cm. 
6. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

6.1 ตัวแปรตน รอยละโดยน้ําหนักระหวางปูนซีเมนตกับปริมาณผงเหล็กท่ีใชผสมคอนกรีต 
6.2 ตัวแปรตาม กําลังอัดของคอนกรีตทําการทดสอบท่ี 7,14 และ 28  วัน 
6.3 ตัวแปรควบคุม ปริมาณน้ําท่ีใชผสม 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 คอนกรีตคือวัสดุกอสรางชนิดหนึ่งท่ีใชกันอยางแพรหลายจากอดีตจนกระท่ังปจจุบัน เพราะเปนวัสดุท่ี
มีความเหมาะสมท้ังดานราคาและคุณสมบัติตางๆ คอนกรีตประกอบดวยสวนผสม 2 สวนคือ วัสดุประสาน อัน
ไดแกปูนซีเมนตกับน้ํา และน้ํายาผสมคอนกรีตผสมกับวัสดุผสม ไดแก ทราย หิน หรือกรวด เม่ือนํามาผสมกัน
จะคงสภาพเหลวอยูชวงเวลาหนึ่งพอท่ีจะนําไปใชเทลงในแบบหลอท่ีมีรูปรางตามตองการ หลังจากนั้นแปร
สภาพเปนของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ําหนักไดมากข้ึนตามอายุของคอนกรีตท่ีเพ่ิมข้ึน คอนกรีต
และเหล็กรูปพรรณเปนวัสดุพ้ืนฐานท่ีใชสําหรับงานโครงสราง วัสดุท้ังสองชนิดบางครั้งจะใชรวมกัน แตบางครั้ง
วัสดุท้ังสองชนิดก็กลายเปนวัสดุคูแขงซ่ึงกันและกัน เพราะวัสดุท้ังสองชนิดสามารถทดแทนกันได [1] 

พัฒนาการของคอกรีตจากอดีตจนถึงปจจุบันมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศไดศึกษาวิจัยในอัตรา
สวนผสมของคอนกรีตผสมกับวัสดุอ่ืนมากมาย เชน เศษวัสดุเหลือท้ิง วัสดุเสนใยจากธรรมชาติ น้ํายาง
ธรรมชาติ การผสมกันระหวางวัสดุตางๆ ลงไปในคอนกรีตนั้นผูวิจัยตางมีจุดมุงหมายเพ่ือหาวัสดุทดแทนใน
อัตราสวนผสม หรือไมก็เปนการคนหาวัสดุใหมท่ีใหคุณสมบัติใกลเคียง หรือเทียบเคียงไดกับคอนกรีต แตจาก
การวิจัยท่ีผานมายังไมสามารถคนพบวัสดุทดแทนหรือวัสดุประสานชนิดใดเลยท่ีใหคุสมบัติไดดีเทากับคอนกรีต 
ดังเชน การศึกษากําลังอัดของคอนกรีตท่ีใชฝุนแกรนิตเปนสวนผสมแทนทราย กรณีศึกษา หินฝุนแกรนิตจาก
โรงโมหินของบริษัทโรงโมไทยจํากัด พบวาการใชฝุนหินแกรนิตเปนอัตราสวนผสมแทนทรายท่ีอัตราสวนรอยละ 
20 40 60 80 และ 100 (แทนทรายท้ังหมด) ผลปรากฏวาการรับน้ําหนักของคอนกรีตท่ี 28 วันของแตละ
อัตราสวนผสมมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 258 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ซ่ึงเม่ือเทียบกับอัตราสวนผสมคอนกรีตท่ีไมมี
ฝุนหินแกรนิตซ่ึงใหคากําลังอัด 275 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ซ่ึงสูงกวาการผสมหินฝุน [2] การนําวัสดุ
เหลือท้ิงกลับมาใชใหเกิดประโยชนก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนักวิจัยไดพยายามนําเศษวัสดุกลับมาใชเชน 
คอนกรีตท่ีถูกทุบทําลายนักวิจัยก็ไดทําการทดลองโดยนําเอาเศษท่ีถูกทุบทําลายมาใชทดแทนเปนมวลรวมใน
คอนกรีตผลการทดลองพบวา มวลรวมหยาบท่ีไดจากการยอยกอนคอนกรีตมีคากําลังอัดท่ีอายุ 28 วันอยู
ในชวงรอยละ 85 ถึง 87 ของกําลังอัดคอนกรีตควบคุมซ่ึงใชมวลรวมปกติ สวนคอนกรีตท่ีใชมวลรวมหยาบและ
มวลรวมละเอียดท่ีไดจากการยอยกอนคอนกรีตมีคากําลังอัดอยูในชวงรอยละ 78 ถึง 89 ของกําลังอัดคอนกรีต
ควบคุม ซ่ึงลดลงตามปริมาณการแทนท่ีทรายดวยมวลรวมละเอียดซ่ึงไดจากการยอยคอนกรีต [3] การใชวัสดุ
เหลือท้ิงจากธรรมชาติก็เปนแนวทางหนึ่งท่ีนักวิจัยพยายามนําเอาเศษวัชพืช เศษพืชจากการเกษตรนํามาเปน
สวนผสมของคอนกรีต เชน เถาแกลบ  พบวาเถาแกลบท่ีมีความละเอียดสูงมีการทําฏิกิริยาปอซโซลานิกสูงและ
สามมารถใชเปนวัสดุซีเมนตในคอนกรีตไดแตคาการยุบตัวจะนอยกวาคอนกรีตธรรมดา สําหรับสวนผสม
เดียวกันพบวาหนวยน้ําหนักในสภาพสดของคอนกรีตผสมถาแกลบละเอียดลดลงเม่ือเพ่ิมอัตราการแทนท่ี
ซีเมนตดวยเถาแกลบ [4] 

จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวานักวิจัยยังไมสามารถคนหา หรือ คิดคนวัสดุอ่ืนท่ีสามารถนํามาใช
ทดแทนเปนอัตราสวนผสมของคอนกรีตและใหคุณสมบัติท่ีใกลเคียงกับคอนกรีตได ดังนั้น ดวยขอดีและขอ



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 329 

ไดเปรียบระหวาคอนกรีตกับเหล็ก  ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการนําเอาเหล็กผสมกับคอนกรีตซ่ึงมีลักษณะเปน
ผงเขาไปแทนท่ีปูนซีเมนตในอัตราสวนผสมคิดเปนรอยละโดยน้ําหนักและทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ท่ีอายุการบมท่ีกําหนดไว  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ทําการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตจากอัตราสวนผสมตางๆ โดยการนําเอาผงเศษ
เหล็กจากการตัดเหล็ก การเจาะเหล็กดวยสวานแทน นํามาผสมกับปูนซีเมนตในอัตราสวนผสมตางๆ  

1. วัสดุท่ีใชในการวิจัย 
1.1 ปูนซีเมนตเปนปูนปอรตแลนดประเภท 1 
1.2 ทราย เปนทรายแมน้ําในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
1.3 หิน เปนหินเกล็ดขนาด 3/8” จากโรงโมหินภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
1.4 เศษผงเหล็ก ไดจากการตัดเหล็ก และการเจาะเหล็กดวยสวานแทน (รูปท่ี 1) 
1.5 น้ํา ใชน้ําประปาในการผสมคอนกรีต 

  

 
 

รูปท่ี 1: วัสดุท่ีใชในการผสม (ผงเหล็ก ปูนซีเมนต ทราย หิน) 
 

2. ข้ันตอนการทดสอบ 
2.1 ทําการผสมคอนกรีตตามอัตราสวนผสมปกติ คือ  1:2:4  เพ่ือใชในการเปรียบเทียบท้ัง

ทางดานกําลังอัด และน้ําหนักของตัวอยางทดสอบตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
2.2 สูตรการปรับอัตราสวนผสมโดยเริ่มจากการลดปริมาณปูนซีเมนตลงรอยละ 5 โดยน้ําหนัก 

และนําเอาเศษผงเหล็กผสมเพ่ิมในปริมาณท่ีเทากัน ในการวิจัยในครั้งนี้กําหนดปริมาณปูนซีเมนตลดลงสูงสุดท่ี
รอยละ 20 โดยน้ําหนัก สูตรอัตราสวนปูนซีเมนตและผงเหล็กเปนไปดังตารางท่ี 1 

2.3 ทําการหลอตัวอยางทดสอบโดยใชแบบหลอขนาดตัวอยางทรงลูกบาศก (Cube) 5x5x5 
cm. ตามสูตรผสมท่ีกําหนดไวจํานวนสูตรละ 4 ตัวอยาง 

2.4 หลังจาก 24 ชั่วโมงทําการแกะแบบและทําการบมคอนกรีตดวยน้ําประปา   
2.5 ชั่งน้ําหนักตัวอยางทดสอบ 
2.6 ทดสอบกําลังอัดดวยเครื่องทดสอบกําลังอัดของคอนกรีต (Compressive strength) ท่ีอายุ

การบม 7, 14, 21 และ 28 วัน ท้ังนี้แผนแบบการวิจัยในครั้งนี้สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 2   
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รูปท่ี 2: แผนแบบการวิจัย 
 

3. ตัวอยางทดสอบและมาตรฐานการทดสอบ 
แทงตัวอยางทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 5x5x5 cm.  ตอหนึ่งตัวอยางประกอบดวยมวลรวม

ละเอียดท่ีเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ทรายแมน้ําและหินเกล็ดขนาด 3/8” ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
จากนั้นนํามาผสมกับเศษผงเหล็ก  ทําการแทนท่ีปูนซีเมนตโดยน้ําหนักท่ีอัตราสวนรอยละ 5 10 15 และ 20 
ตามลําดับ แทงตัวอยางทดสอบนี้หลังจากแกะจากแบบหลอแลวจะนําไปทําการบมดวยน้ําประปาหลังจากการ
บมท่ี 7 14 21 และ 28 วัน  นํามาทําการทดสอบตามสูตรผสมสูตรละ 4 ตัวอยาง การทดสอบดวยเครื่อง
ทดสอบกําลังอัด (Compressive strength) แบบดิจิทัล ซ่ึงสูตรผสมในแตละสูตรแสดงในตารางท่ี 1 และ
มาตรฐานการทดสอบเปนไปตาม มยผ.1210-50   
 
ตารางท่ี 1: สูตรผสมระหวางปูนซีเมนต ผงเหล็ก ทราย หิน น้ํา 
 

สูตรท่ี ปูนซีเมนต  
(กรัม) 

เศษผงเหล็ก 
(กรัม) 

ทราย 
(กรัม) 

หิน 
(กรัม) 

น้ํา 
(กรัม) 

1 100 0 200 400 140 
2 95 5 200 400 140 
3 90 10 200 400 140 
4 85 15 200 400 140 
5 80 20 200 400 140 

 
 
 

ทราย 

เศษผงเหล็ก 

ปนูซีเมนต์ 

 

  

หิน 

ผสมกันโดยลดปริมาณ
ปูนซีเมนตลงรอยละ 5-20 

 โดยน้ําหนกั 

อัตราสวนคอกรีต 
1:2:4 

ผสมเปนคอนกรีตตัวอยาง
ทดสอบขนาด 5x5x5 

cm. 
จํานวน 4 ตัวอยางตอชุด

การทดสอบ 
และทําการบมดวยน้ํา 

ทดสอบกําลังรับแรงอัดที่ 7,14 และ 28 วัน 
 

  

กําลังรับแรงอัดที่ 7,14 และ 28 วัน 
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ผลและวิจารณผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบความสามารถในการรับกําลังรับแรงอัดของตัวอยางทดสอบในแตละสูตรผสมโดย
ใชผงเหล็กแทนปูนซีเมนตโดยน้ําหนักท่ีอัตราสวนรอยละ 5 10 15 และ 20 ตามลําดับ แทงตัวอยางทดสอบนี้
หลังจากแกะจากแบบหลอแลวจะนําไปทําการบมดวยน้ําประปาหลังจากการบมท่ี 7 14 21 และ 28 วัน  
นํามาทําการทดสอบตามสูตรผสมสูตรละ 4 ตัวอยาง ทดสอบดวยเครื่องทดสอบกําลังอัด ผลการทดสอบท่ีอายุ
การบมและอัตราสวนผสมตางๆ เปนดังตารางท่ี  2 
 
ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบกําลังอัดประลัยของคอนกรีตท่ีผสมดวยเศษผงเหล็กท่ีอัตราสวนตางๆ 
 

อา
ยุก

าร
บม

ที่ 
7 

วัน
 สูตรท่ี น้ําหนัก (กรัม) กําลังอัดเฉล่ีย (Mpa) 

1 301.2 0.30 
2 299.5 0.77 
3 302.5 0.00 
4 298.5 0.00 
5 303.5 0.00 

อา
ยุก

าร
บม

ที่ 
14

 วั
น สูตรท่ี น้ําหนัก (กรัม) กําลังอัดเฉล่ีย (Mpa) 

1 305.5 1.12 
2 298.9 1.40 
3 305.5 1.65 
4 298.4 1.15 
5 300.0 1.50 

อา
ยุก

าร
บม

ที่ 
21

 วั
น สูตรท่ี น้ําหนัก (กรัม) กําลังอัดเฉล่ีย (Mpa) 

1 308.4 17.24 
2 299.8 18.81 
3 303.3 23.04 
4 299.3 18.97 
5 298.7 14.86 

อา
ยุก

าร
บม

ที่ 
28

 วั
น สูตรท่ี น้ําหนัก (กรัม) กําลังอัดเฉล่ีย (Mpa) 

1 307.5 28.93 
2 305.0 28.76 
3 302.8 25.08 
4 297.6 19.12 
5 298.0 15.51 
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กําลังอัดท่ีไดจากการทดสอบท่ีอายุการบมท่ี 7 14 21 และ 28 วัน พบวากําลังอัดเฉลี่ยคอยๆ 
เพ่ิมข้ึนตามอายุการบมจนกระท่ังสูงสุดท่ี 28 วัน ทดสอบดวยเครื่องทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตแบบดิจิทัล
สําหรับตัวอยางทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 5x5x5 cm. การวิบัติ (Failed) ของตัวอยางทดสอบท่ีกําลังอัด
สูงสุด (Ultimate strength) รูปแบบของการวิบัติเปนไปดังรูปท่ี 3   

 

 
 

รูปท่ี 3: รูปแบบการวิบัติของตัวอยางทดสอบ 
 

เม่ือพิจารณาในแตละสูตรการผสมกับกําลังอัดของคอนกรีตเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรผสมท่ี 1 ซ่ึง
ไมมีผงเหล็กกับสูตรท่ี 2 ท่ีมีปริมาณผงเหล็กรอยละ 5 โดยน้ําหนัก พบวา กําลังอัดของคอนกรีตไมแตกตางกัน 
แตเม่ือพิจารณากําลังอัดในสูตรท่ี 3 ท่ีมีปริมาณผงเหล็กรอยละ 10 โดยน้ําหนัก กับสูตรท่ี 1 พบวาสูตรท่ี 3 
กําลังอัดต่ํากวาสูตรท่ี 1 เล็กนอย หรือคิดเปนรอยละ 13.40  กําลังอัดของสูตรท่ี 4 ท่ีมีปริมาณผงเหล็กรอยละ 
15 โดยน้ําหนัก กับสูตรท่ี 1 พบวาสูตรท่ี 4 กําลังอัดต่ํากวาสูตรท่ี 1 คิดเปนรอยละ 34.00 และกําลังอัดของ
สูตรท่ี 5 ท่ีมีปริมาณผงเหล็กรอยละ 20 โดยน้ําหนัก กับสูตรท่ี 1 พบวาสูตรท่ี 5 กําลังอัดต่ํากวาสูตรท่ี 1 คิด
เปนรอยละ 47.00 กําลังอัดของคอนกรีตผสมผงเหล็กในแตละสูตรผสมสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4: กําลังอัดของคอนกรีตผมเศษผงเหล็กท่ีอัตราสวนตางๆ 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

M
pa

 

กําลังอัดของตัวอยางทดสอบ 

สูตรท่ี 1 

สูตรท่ี 2 

สูตรท่ี 3 

สูตรท่ี 4 
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2. วิจารณผลการวิจัย 
จากผลการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีต พบวา กําลังอัดของคอนกรีตในชวงเริ่มตนหรือ Initial 

set คอนขางชาในชวง 7-14 วันและหลังจากนั้นกําลังอัดจะเพ่ิมข้ึนในลักษณะปกติโดยเปรียบเทียบไดจากสูตร
ท่ี 1 ท่ีไมไดผสมผงเหล็ก กําลังอัดของคอนกรีตท่ีอัตราสวนผสมตางๆ ท้ัง 5 สูตร พบวา สูตรท่ี 1 มีกําลังอัด 
28.93 Mpa. ในการทดลองไมไดผสมผงเหล็ก และสูตรท่ี 2 มีกําลังอัด 28.76 Mpa. ในการทดลองผสมผล
เหล็กลงไปแทนปูนซีเมนตในอัตราสวนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก จากการทดลองแสดงใหเห็นวาผงเหล็กสามารถ
แทนท่ีซีเมนตผงไดในอัตราสวนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก โดยการนําผงเหล็กแทนปูนซีเมนตในการผสมเปน
คอนกรีตนั้นไมทําใหกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตลดลง โดยเม่ือเปรียบเทียบกับน้ําหนักของตัวอยางทดสอบ
แลวพบวา น้ําหนักของตัวอยางทดสอบมีน้ําหนักไมตางกันมากนัก  (307.50 กรัม และ 305.00  กรัม) แตใน
สูตรผสม 3 4 และ 5 ท่ีมีการผสมผงเหล็กลงไปแทนท่ีปูนซีเมนตท่ีรอยละ 10 15 และ 20 ตามลําดับ  พบวา
กําลังอัดของคอนกรีตต่ําลง ดังนั้น เม่ือพิจารณากําลังอัดของคอนกรีตอัตราสวนผสมตางๆ สูตรผสมท่ี  2  เปน
สูตรผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยการนําผงเหล็กแทนท่ีปูนซีเมนตในอัตราสวนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก แลวทําให
กําลังอัดของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไมมาก หรือไมเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประกอบดวยสวนผสมสําคัญดังนี้ 1. หินปูน (Limestone) และดินสอพอง 2. Argillaceous Materials ไดแก 
ซิลิกา อลูมินา ซ่ึงอยูในรูปของดินดําหรือดินเหนียว (Clay) และดินดาน (Shale) และสวนผสมท่ี 3. Iron 
Oxide Materials ไดแก แรเหล็ก (Iron Ore) หรือ ศิลาแลง (Laterite) [1] ดวยสวนผสมหลักของปูนซีเมนต
ปอรตแลนดท่ีมีเหล็กแรเหล็กเปนองคประกอบสําคัญจึงอาจจะเปนผลใหเม่ือแทนท่ีผงเหล็กเขาไปในปริมาณไม
มากนักจึงทําใหกําลังอัดของคอนกรีตไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 

การลดลงของกําลังอัดเปนผลสืบเนื่องมาจากการเพ่ิมปริมาณวัสดุเขาไปแทนท่ีซีเมนตซ่ึงจาก
งานวิจัย[1-5] ท่ีไดทบทวนแลวพบวาผลเปนไปในลักษณะเดียวกันคือเม่ือเพ่ิมปริมาณอัตราสวนวัสดุแทนท่ี
ปูนซีเมนตก็จะทําใหกําลังอัดลดลงทันที ท้ังนี้เนื่องจากการวิจัยยังไมสามารถคนพบวัสดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติท่ี
สามารถเทียบเคียงไดกับปูนซีเมนต 

ดังนั้น จากการทดลองแสดงใหเห็นวาการนําผงเหล็กเขาไปเปนสวนผสมกับปูนซีเมนตใน
อัตราสวนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก จะไดคอนกรีตท่ีมีกําลังอัดท่ียังคงสามารถใชงานไดปกติท่ัวไป กําลังอัดไม
เปลี่ยน ท้ังนี้เศษผงเหล็กเปนทางเลือกหนึ่งในการนํามาผสมแทนท่ีปูนซีเมนตเพ่ือเปนการลดปริมาณการใช
ปูนซีเมนตลงไดในปริมาณรอยละ 5 ทุกๆ การผสมเปนคอนกรีต และคอนกรีตยังสามารถใหกําลังรับแรงอัดได
ปกติและน้ําหนักของคอนกรีตก็ไมเปลี่ยนเชนกัน การวิจัยเพ่ือพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตในครั้งนี้ยังไม
สามารถพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตจากเศษผงเหล็กได เพียงแตสามารถชดเชยปริมาณปูนซีเมนตในอัตรา
สวนผสมของคอนกรีตไดในสัดสวนรอยละ 5 โดยน้ําหนักท่ีอัตราสวนผสมคอนกรีต 1:2:4 ซ่ึงไมทําใหกําลังอัด
และน้ําหนักของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงมากนักและดวยกําลังอัดท่ี 28 วัน สูตรท่ี 2 มีคาถึง 28.76 Mpa. หรือ 
293 Ksc. ซ่ึงคากําลังอัดของคอนกรีตดังกลาวสามารถนําไปใชในงานกอสรางท่ัวไปได เชน งานโครงสราง
ประเภท A (งานโครงสรางและผิวถนน) ตามขอกําหนดใน ASTM C150 ท่ีระบุคากําลังอัดประลัยไวไมนอย
กวา 210 Ksc. ท่ีอายุการบม 28 วัน [2] 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 สรุปผล 
 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  นําเศษผงเหล็กจากการตัดเหล็ก และจากการเจาะเหล็กดวย
สวานแทนมาใชผสมกับปูนซีเมนต ทราย และหินเกล็ด ท่ีอัตราสวนผสม 1:2:4 เปนคอนกรีตและทดสอบกําลัง
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อัดของคอนกรีตผสมผงเหล็กในอัตราสวนตางๆ ผลการทดลองพบวา ผงเหล็กท่ีนํามาผสมแทนท่ีปูนซีเมนตใน
ปริมาณการแทนท่ีรอยละ 5 – 20 โดยน้ําหนัก ใหกําลังอัดรับแรงอัดมีแนวโนมลดต่ําลงในปริมาณการแทนท่ี
ของเศษผงเหล็กเพ่ิมมากข้ึน การทดสอบกําลังรับน้ําหนักของคอนกรีตผสมเศษผงเหล็กท่ีอัตราสวนผสมตางๆ  
พบวา กําลังอัดเฉลี่ยคอยๆเพ่ิมข้ึนตามอายุการบมจนกระท่ังสูงสุดท่ี 28 วัน โดยในสูตรท่ี 1 มีกําลังอัด 28.93  
Mpa. สูตรท่ี 2 มีกําลังอัด 28.76 Mpa. สูตรท่ี 3 มีกําลังอัด 25.08 Mpa. สูตรท่ี 4 มีกําลังอัด 19.12  Mpa. 
และสูตรท่ี 5 มีกําลังอัด 15.51 Mpa. เม่ือพิจารณาในแตละสูตรการผสมกับกําลังอัดของคอนกรีตเม่ือ
เปรียบเทียบกับสูตรผสมท่ี 1 ซ่ึงไมมีผงเหล็กกับสูตรท่ี 2 ท่ีมีปริมาณผงเหล็กรอยละ 5 โดยน้ําหนัก พบวา  
กําลังอัดของคอนกรีตไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณากําลังอัดในสูตรท่ี 3 ท่ีมีปริมาณผงเหล็กรอยละ 10 โดย
น้ําหนัก กับสูตรท่ี 1 พบวาสูตรท่ี 3 กําลังอัดต่ํากวาสูตรท่ี 1 เล็กนอย หรือคิดเปนรอยละ 13.40  กําลังอัดของ
สูตรท่ี 4 ท่ีมีปริมาณผงเหล็กรอยละ 15 โดยน้ําหนัก กับสูตรท่ี 1 พบวาสูตรท่ี 4 กําลังอัดต่ํากวาสูตรท่ี 1 คิด
เปนรอยละ 34.00 และกําลังอัดของสูตรท่ี 5 ท่ีมีปริมาณผงเหล็กรอยละ 20 โดยน้ําหนัก กับสูตรท่ี  1  พบวา
สูตรท่ี 5 กําลังอัดต่ํากวาสูตรท่ี 1 คิดเปนรอยละ 47.00 ดังนั้นผลสรุปของการวิจัย พบวา การวิจัยเพ่ือพัฒนา
กําลังอัดของคอนกรีตในครั้งนี้ยังไมสามารถพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตจากเศษผงเหล็กได เพียงแตสามารถ
ชดเชยปริมาณปูนซีเมนตในอัตราสวนผสมของคอนกรีตไดในสัดสวนรอยละ 5 โดยน้ําหนักท่ีอัตราสวนผสม
คอนกรีต 1:2:4 ซ่ึงไมทําใหกําลังอัดและน้ําหนักของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงมากนัก 

 เสนอแนะ 
1. การวิจัยในครั้งตอไปควรเพ่ิมปริมาณตัวอยางการทสอบมากข้ึน 
2. อัตราสวนผสมระหวางเศษผงเหล็กกับปูนซีเมนตควรปรับสเกลใหเล็กลงเชนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 1  

หรือรอยละ 0.5 เพ่ือความถูกตองของขอมูลและคาความคลาดเคลื่อนนอยลง 
3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของปฏิกิริยาทางเคมีระหวางเศษผงเหล็กกับปูนซีเมนต 
4. ทดลองกับอัตราสวนผสมอ่ืนๆ เชน  1:3:5   
5. ศึกษาความเปนไปไดในการนําไปใชงานประเภทตางๆ เชน ถนน สะพาน  
6. พัฒนากําลังอัดของคอนกรีตดวยเศษผงเหล็กผสมกับวัสดุอ่ืนกับซีเมนตเพ่ือใชผสมเปนคอนกรีต 
7. ควรศึกษารูปแบบของการวิบัติควบคูไปกับการศึกษากําลังอัดของคอนกรีต 
8. ควรศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของการกอตัวของคอนกรีตท่ีผสมเศษผงเหล็ก 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการจัดเสนทางขนสงสินคาชานมไขมุก ในกรณีตองการใหรถ
ขนสงสินคาแตละคันมีระยะทางการขนสงใกลเคียงกัน โดยใชวิธีการโปรแกรมเชิงพลวัต (Dynamic 
Programming) ในการคํานวณหาคําตอบท่ีเหมาะสม กรณีศึกษานี้เปนบริษัทท่ีผลิต และจําหนายชานมไขมุก 
มีจุดจําหนายชานมไขมุกโดยรอบบริเวณจังหวัดนครปฐมจํานวน 120 จุด ใชรถขนสงชานมไขมุกจํานวน 9 คัน
แบงเปน 9 เสนทาง ทําการขนสงสินคาจํานวน 2 รอบ ตอวัน 

จากผลการจัดเสนทางดวยโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพัฒนาข้ึนดวยภาษา Visual C # 2005 พบวาได
เสนทางในการจัดการขนสงใหม ซ่ึงผลตางของระยะทางท่ีเกิดข้ึนสูงสุดและต่ําสุด มีคาแตกตางกันนอยกวา 
กอนทําการปรับปรุง 50% และยังสงผลใหระยะทางท่ีใชในการขนสงสินคาลดลง 34.41% อีกดวย 

คําสําคัญ : ปญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน การโปรแกรมเชิงพลวัต 
 

ABSTRACT 

This research aims to improved vehicle routing for transportation bubble tea. In case 
that each vehicle was not different distance each other. Dynamic Programming was used to 
calculate the optimal solution. In this case study, a company was produced and sold 
bubble tea where has 120 sale points around Nakon Prathom province and has used 9 
vehicles for transportation that divided into 9 routes. All vehicles will be transported twice 
rounds per day. 

For the results of route management of the software program that developed from 
Visual C# 2005, found that improvement route has the minimize maximal distance less than 
before improved about 50% and also decreased total distance for transportation in all 
routes about 34.41% 

Keyword: Multi travelling salesman problem , Dynamic Programming 
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K ɛ S 

บทนํา  
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันการผลิตสินคา หรือการบริการตางๆ ยอมตองมีกระบวนการขนสง เชน ขนสงวัตถุดิบจาก
แหลงวัตถุดิบไปยังโรงงานผานกระบวนการผลิตจนเปนสินคา จากนั้นตองขนสงสินคาออกสูตลาดเพ่ือกระจาย
ใหถึงผูบริโภค 

การวางแผนการขนสงสินคาท่ีดีจะสามารถชวยสถานประกอบการลดตนทุนคาใชจายในการขนสงลง
ได กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชานมไขมุก มีจุดจําหนายชานมไขมุก
โดยรอบบริเวณจังหวัดนครปฐมจํานวน 120 จุด ใชรถกระบะบรรทุกวิ่งขนสงชานมไขมุกท้ังหมด 9 คัน 
แบงเปน 9 เสนทาง ในแตละวันจะตองทําการเดินทางจํานวน 2 รอบ คือในรอบเชา และรอบเย็น โดยในรอบ
เชาจะเดินทางเพ่ือสงวัตถุดิบชานมไขมุกใหกับจุดจําหนายเพ่ือขายในแตละวัน และในรอบเย็นจะเดินทางเพ่ือ
ไปเก็บเงินท่ีไดจากการขาย รวมถึงการนําชานมไขมุกท่ีเหลือกลับมายังบริษัท  

พิพัฒน (2556) ไดทําการจัดลําดับเสนทางการขนสงชานมไขมุกดังกลาว ดวยวิธีการโปรแกรมเชิง
พลวัต พบวาสามารถชวยลดระยะทางการขนสงสินคาลงได โดยกอนปรับปรุงใชระยะทาง 2,060 กม. และหลัง
ปรับปรุงลดลงเหลือ 1,686 กม. ลดลง 374 กม./วัน ถึงแมวาผลการจัดเสนทางท่ีไดสามารถชวยลดระยะทาง
ในการขนสงสินคาได แตพบวาการจัดเสนทางในลักษณะนี้ระยะทางรวมของแตละเสนทางมีคาตางกัน จึงเปน
เหตุใหพนักงานขับรถขนสงสินคาเกิดความไมเทาเทียมกัน รถขนสงสินคาบางคันไปสงสินคาระยะทางไกล 
ในขณะท่ีบางคันไปสงสินคาระยะทางใกลกวา อีกท้ังประเด็นท่ีสําคัญคือในชวงรอบเย็นรถขนสงแตละคันจะ
เดินทางนําเงินท่ีขายไดกลับมายังบริษัทเวลาไมคอยใกลเคียงกัน อันเนื่องมาจากระยะทางในการเดินทางไกล 
และใกลแตกตางกันมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการจัดเสนทางการขนสงสินคาชานมไขมุกใหกับจุดจําหนาย 
120 จุด ใหม โดยใชรถกระบะบรรทุกสินคาจํานวน 9 คัน เทาเดิม  

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 เพ่ือจัดเสนทางการขนสงชานมไขมุกใหกับจุดจําหนาย 120 จุด โดยใหระยะทางการขนสงสินคาท่ีเกิด
ข้ึนกับรถขนสงสินคาท้ัง 9 คัน สูงสุดมีคาต่ําท่ีสุด 
 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การจัดเสนทางขนสงสินคาดวยวิธีการโปรแกรมเชิงพลวัต (Dynamic Programming) จะตองกําหนด
จํานวนข้ันตอน (Stage) โดยข้ันตอนเริ่มตนคือ ข้ันตอนท่ี 0 และแตละข้ันตอนสุดทายจะเปนข้ันตอนท่ี n - 2 
โดย n คือ จํานวนลูกคาท้ังหมดรวมถึงจุดเริ่มตนการเดินทางดวย และในแตละข้ันตอนจะมีสถานะ (state)  
คือขณะปจจุบันอยูท่ีจุดใด จะไปตอท่ีจุดใด  และในแตละสถานะอาจมีหลายทางเลือก (Alternatives) ซ่ึง
จะตองเลือกในทางเลือกท่ีเดินทางนอยท่ีสุด จะทําใหไดผลตอบแทน (Return) จากทางเลือกนั้นการคํานวณจะ
กระทําซํ้าๆกันไปทุกข้ันตอนโดยใชสมการยอนซํ้า (Recursive Equation) 
 

f i ( j,{s} ) = min { f i=1 ( k, S - k ) + dkj }   (1)    
 

โดย    i = 1,2,.....,N – 2 ; j ≠ 1 ; S ⊆ N j 
N j =  (2,3,....., j –1  ,  j + 1 ) 
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j = 2,3,…N 

 และในการคํานวณรอบสุดทายจะเปนการคํานวณผลรวมระยะทางท่ีผานมากับระยะทางท่ีเดินทาง
กลับจุดเริ่มตน ใชสมการท่ี 2 
 

     min    { fN-2 ( j ; Nj ) + dj1 }           (2) 
  

 
 ตัวอยางท่ี 1 ตองการวางแผนการกระจายสินคาจาก Depot จุดท่ี 1 ไปยังตําแหนงตางๆ ของลูกคา

จํานวน 5 จุด โดยเดินทางเพียงรอบเดียว  ระยะทางระหวางจุดตางๆ แสดงดังในตารางท่ี 10.1 จงเรียงลําดับ
ตําแหนงการขนสงสินคา โดยใหระยะทางในการเดินทางขนสงสินคารวมมีคานอยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 1: ระยะทางระหวางจุดตางๆ : หนวย กิโลเมตร (ไพฑูรย ศิริโอฬาร, 2554) 
 

   i      
j 

1 2 3 4 5 

1 0 3 1 5 4 
2 1 0 5 4 3 
3 5 4 0 2 1 
4 3 1 3 0 3 
5 5 2 4 1 0 

 
จากข้ันตอนการคํานวณขางตนไดผลดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 0 
f0(2 ,  _ ) = d12 = 3 (1)     
f0(3 ,  _ ) = d13 = 1 (1)     
f0(4 ,  _ ) = d14 = 5 (1)     
f0(5 ,  _ ) = d15 = 4 (1)     
 
ข้ันตอนท่ี 1 
f1(2 ,  {3}) = f0(3 ,  _ ) + d32 = 1 + 4 = 5 (3)     
f1(2 ,  {4}) = f0(4 ,  _ ) + d42 = 5 + 1 = 6 (4)     
f1(2 ,  {5}) = f0(5 ,  _ ) + d52 = 4 + 2 = 6 (5)     
f1(3 ,  {2}) = f0(2 ,  _ ) + d23 = 3 + 5 = 8 (2)     
f1(3 ,  {4}) = f0(4 ,  _ ) + d43 = 5 + 3 = 8 (4)     
f1(3 ,  {5}) = f0(5 ,  _ ) + d53 = 4 + 4 = 8 (5)     
f1(4 ,  {2}) = f0(2 ,  _ ) + d24 = 3 + 4 = 7 (2)     
f1(4 ,  {3}) = f0(3 ,  _ ) + d34 = 1 + 2 = 3 (3)     
f1(4 ,  {5}) = f0(5 ,  _ ) + d54 = 4 + 1 = 5 (5) 
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f1(5 ,  {2}) = f0(2 ,  _ ) + d25 = 3 + 3 = 6 (2)     
f1(5 ,  {3}) = f0(3 ,  _ ) + d35 = 1 + 1 = 2 (3)     
f1(5 ,  {4}) = f0(4 ,  _ ) + d45 = 5 + 3 = 8 (4)     
 

ข้ันตอนท่ี 2 
f2(2 ,  {3, 4}) = min{f1(3, {4}) + d32  ,  f1(4, {3}) + d42  = min [8+4, 3+1] = 4(4)  
f2(2 ,  {3, 5}) = min{f1(3, {5}) + d32  ,  f1(5, {3}) + d52  = min [8+4, 2+2] = 4(5)  
f2(2 ,  {4, 5}) = min{f1(4, {5}) + d42  ,  f1(5, {4}) + d52  = min [5+1, 8+2] = 6(4)  
 
f2(3 ,  {2, 4}) = min [6+5, 7+3] = 10(4)  
f2(3 ,  {2, 5}) = min [6+5, 6+4] = 10(5)  
f2(3 ,  {4, 5}) = min [5+3, 8+4] = 8(4)  
 
f2(4 ,  {2, 3}) = min [5+4, 8+2] = 9(2)  
f2(4 ,  {2, 5}) = min [6+4, 6+1] = 7(5)  
f2(4 ,  {3, 5}) = min [8+2, 2+1] = 3(5)  
  
f2(5 ,  {2, 3}) = min [5+3, 8+1] = 8(2)  
f2(5 ,  {2, 4}) = min [6+3, 7+3] = 9 (2)  
f2(5 ,  {3, 4}) = min [8+1, 3+3] = 6(4) 
 

ข้ันตอนท่ี 3 
f3(2 ,  {3, 4, 5}) = min{f2(3, {4, 5}) + d32  ,  f2(4, {3, 5}) + d42  , f2(5, {3, 4}) + d52)   
= min [8+4 ,  3+1 , 6+2] = 4(4)  
f3(3 ,  {2, 4, 5}) = min [6+5, 7+3, 9+4] = 10(4) 
f3(4 ,  {2, 3, 5}) = min [4+4, 10+2, 8+1] = 8(2) 
f3(5 ,  {2, 2, 4}) = min [4+3, 10+1, 9+3] = 7(2) 
 
และการคํานวณรอบสุดทาย ท่ี j = 2, 3, 4, 5 

j = 2 → [f3(2 ,  {3, 4, 5}) + d21] = [4 + 1]  =  5(2)       

j = 3 → [f3(3 ,  {2, 4, 5}) + d31] = [10 + 5]  =  15(3)    

j = 4 → [f3(4 ,  {2, 3, 5}) + d41] = [8 + 3]  =  11(4)    

j = 5 → [f3(5 ,  {2, 3, 4}) + d51] = [7 + 5]  =  12(5)   
ทําการยอนรอย (Back Tracking) หาเสนทางทางเดินรถขนสงสินคาท่ีสั้นท่ีสุดไดดังนี้ 

 1 → 2 → 4 → 5 → 3 → 1      
 1        1         1        1       1 
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สลับทิศทางยอนกลับ 
1 → 3 → 5 → 4 → 2 → 1      
    1        1         1        1       1 

ระยะทางการขนสงรวม 5 กิโลเมตร 

ไพฑูรย (2555) ไดพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับปญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคนดวย
โปรแกรมเชิงพลวัต สามารถจัดสรรเสนทางการเดินรถขนสง ใหกับบริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยมี
การขนสงสินคาใหกับตัวแทนจําหนายจํานวน 18 ราย โดยใชรถกระบะบรรทุก 3 คัน จัดเสนทางการขนสง
สินคาในกรณีมียานพาหนะหลายคัน โดยไมมีเง่ือนไขดานสมรรถนะในการขนสง เชน ดานความจุ ดานกรอบ
เวลา ขอมูลการใชงานท่ีสําคัญตองระบุระยะทางระหวางคูจุดทุกคูของจุดสงสินคา โดยหาระยะทางจากหนา
เว็บเพจของ Google maps  สามารถลดระยะทางการขนสงท้ัง 3 คัน รวม 363.4 กิโลเมตรตอวัน 

อัครพล (2550) การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดเสนทางขนสงสําหรับรานคาสะดวก
ซ้ือโดยมีสาขากระจายอยูในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก จํานวน 1,724 สาขา ซ่ึงแบงการศึกษา
ออกเปน 2 สวนหลัก สวนแรกคือสรางเสนทางเดินรถหลัก ซ่ึงแกปญหาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
พัฒนาข้ึนโดย บริษัท UPS จํากัด มหาชน โดยวัตถุประสงคคือการจัดกลุมจุดรับสินคาและมอบสิทธิการเดินรถ
ของกลุมจุดรับสินคาท่ีจัดข้ึนแกผูรับจางเดินรถ สวนท่ีสองคือ การสรางเสนทางการเดินรถประจําวันโดย
วัตถุประสงคคือ การระบุชิ้นของสินคาท่ีรถแตละคันจะตองทําการขนสงไปยังจุดรับสินคา โดยพยายามใชรถใน
การขนสงสินคานอยท่ีสุด โดยผลลัพธคือ แบบจําลองสวนแรกสามารถลดระยะทางในการขนสงไดลงประมาณ
รอยละ 2.66 หรือประมาณ 176,542 กิโลเมตรตอป และสวนท่ีสองสามารถลดจํานวนรถท่ีตองใชในการขนสง
และลดตนทุนในการขนสงลงไดประมาณรอยละ 2.98 หรือประมาณ 5.37 ลานบาทตอป 

ณัฏฐา (2556) การจัดเสนทางการขนสงสินคา กรณีศึกษา บริษัทแชมป โลจิสติกส จํากัด ดวยการใช
โปรแกรมเชิงพลวัต จากคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาไปยังกลุมลูกคาท่ีมีตําแหนงท่ีตั้งอยูภายในบริเวณพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและสระบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดระยะทางในการการเดินรถขนสงสินคา ผูวิจัยไดทําการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในการหาตําแหนงท่ีตั้งของกลุมลูกคา ใชโปรแกรมเชิงพลวัต ในการ
คํานวณหาเสนทางการขนสงสินคา โดยมีจุดท่ีตองวิ่งสงสินคาใหลูกคาท้ังหมด 15 ราย ใชรถขนสงจํานวน 3 
คัน กอนการปรับปรุง รถคันท่ี 1 มีระยะทาง 98.9 กิโลเมตร คันท่ี 2 มีระยะทาง 86.3 กิโลเมตร คันท่ี 3 มี
ระยะทาง 140 กิโลเมตร รวม 325.2 กิโลเมตร และหลังจากการปรับปรุงเสนทางผลคือ คันท่ี 1 มีระยะทาง
151 กิโลเมตร คันท่ี 2 มีระยะทาง 74 กิโลเมตร คันท่ี 3 มีระยะทาง 77 กิโลเมตร รวม 302 กิโลเมตร ลดลง 
23 กิโลเมตร คิดเปน 7 เปอรเซ็นต 
 
วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ไดทําการปรับปรุงการเดินรถขนสงชานมไขมุกใหม จากเดิมท่ีพิพัฒน (2556) ไดทําการจัด
เสนทางการขนสงรถแตละคันดวยการจัดเรียงลําดับการขนสงเฉพาะคัน ซ่ึงรถขนสงท้ัง 9 คันจะถูกเรียงลําดับ
การขนสงใหม จากการศึกษา สรุปผลไดดังนี้ 

รถขนสงคันท่ี 1 การขนสงชานมไขมุก 12 จุดบริการ 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 130 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 114 กิโลเมตร 
รถขนสงคันท่ี 2 การขนสงชานมไขมุก 11 จุดบริการ 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 258 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 210 กิโลเมตร 
รถขนสงคันท่ี 3 การขนสงชานมไขมุก 17 จุดบริการ 
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กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 222 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 196 กิโลเมตร 
รถขนสงคันท่ี 4 การขนสงชานมไขมุก 15 จุดบริการ 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 124 กิโลเมตร 
รถขนสงคันท่ี 5 การขนสงชานมไขมุก 10 จุดบริการ 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 380 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 274 กิโลเมตร 
รถขนสงคันท่ี 6 การขนสงชานมไขมุก 14 จุดบริการ 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 222 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 214 กิโลเมตร 
รถขนสงคันท่ี 7 การขนสงชานมไขมุก 12 จุดบริการ 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 314 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 200 กิโลเมตร 
รถขนสงคันท่ี 8 การขนสงชานมไขมุก 15 จุดบริการ 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 130 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 126 กิโลเมตร 
รถขนสงคันท่ี 9 การขนสงชานมไขมุก 14 จุดบริการ 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทาง 264 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 228 กิโลเมตร 

ผูวิจัยจึงใชโปรแกรม Vehicles Routing Manage ในการปรับปรุงเสนทางใหม โดยทําการกําหนดจุดจําหนาย
ท้ัง 120 จุด และจัดสรรใหกับรถขนสงท้ัง 9 คันใหม โดยกําหนดวัตถุประสงคของการจัดเสนทางใหมท่ีตองการ
ใหระยะทางสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในแตละสายมีคาต่ําท่ีสุด เพ่ือใหรถขนสงท้ัง 9 คัน มีระยะทางในการขนสงใกลเคียง
กัน โดยปอนขอมูลการขนสงดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1: ขอมูลการขนสง 
และปอนระยะทางระหวางคูจุดท่ีไดจากการขอเสนทางจาก Google Map ดังรูปท่ี 2 จะไดผลการ

คํานวณจากโปรแกรม ดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 2: การปอนขอมูลระยะทาง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3: ผลการคํานวณจากโปรแกรม 
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ผลการวิจัย 
จากการปรับปรุงเสนทางการเดินรถขนสงชานมไขมุก ซ่ึงจะแสดงถึงผลของการทดลองของรถขนสงท้ัง 

9 คันโดยเปรียบเทียบ ท้ังจํานวนจุดบริการ/เสนทาง และระยะทางไดดังนี้ 
รถขนสงคันท่ี 1  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 12 จุดบริการ ระยะทาง 130, 114 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 13 จุดบริการ ระยะทาง 207 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการเพ่ิมข้ึน 1 จุดบริการ ผลตางระยะทาง
เพ่ิมข้ึน 77, 93 กิโลเมตร ตามลําดับ 

รถขนสงคันท่ี 2  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 11 จุดบริการ ระยะทาง 258, 210 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 14 จุดบริการ ระยะทาง 133 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการเพ่ิมข้ึน 3 จุดบริการ ผลตางระยะทาง
ลดลง 125, 77 กิโลเมตร ตามลําดับ 

รถขนสงคันท่ี 3  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 17 จุดบริการ ระยะทาง 222, 196 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 13 จุดบริการ ระยะทาง 143 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการลดลง 4 จุดบริการ ผลตางระยะทางลดลง 
79, 53 กิโลเมตร ตามลําดับ 

รถขนสงคันท่ี 4  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 15 จุดบริการ ระยะทาง 140, 124 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 13 จุดบริการ ระยะทาง 176 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการลดลง 2 จุดบริการ ผลตางระยะทาง
เพ่ิมข้ึน 36, 52 กิโลเมตร ตามลําดับ 

รถขนสงคันท่ี 5  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 10 จุดบริการ ระยะทาง 380, 274 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 13 จุดบริการ ระยะทาง 179 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการเพ่ิมข้ึน 3 จุดบริการ ผลตางระยะทาง
ลดลง 201, 95 กิโลเมตร ตามลําดับ 

รถขนสงคันท่ี 6  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 14 จุดบริการ ระยะทาง 222, 214 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 14 จุดบริการ ระยะทาง 82 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการเทาเดิม ผลตางระยะทางลดลง 140, 132 
กิโลเมตร ตามลําดับ 

รถขนสงคันท่ี 7  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 12 จุดบริการ ระยะทาง 314, 200 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 13 จุดบริการ ระยะทาง 115 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการเพ่ิมข้ึน 1 จุดบริการ ผลตางระยะทาง
ลดลง 199, 85 กิโลเมตร ตามลําดับ 

รถขนสงคันท่ี 8  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 15 จุดบริการ ระยะทาง 130, 126 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 14 จุดบริการ ระยะทาง 193 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการลดลง 1 จุดบริการ ผลตางระยะทาง
เพ่ิมข้ึน 63, 67 กิโลเมตร ตามลําดับ 
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รถขนสงคันท่ี 9  
กอนการจัดเสนทางมีจุดบริการ 14 จุดบริการ ระยะทาง 264, 228 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีจุด

บริการ 13 จุดบริการ ระยะทาง 123 กิโลเมตร ปรากฏ มีจุดบริการลดลง 1 จุดบริการ ผลตางระยะทางลดลง 
141, 105 กิโลเมตร ตามลําดับ 

สรุปผลรวม 9 เสนทางพบวา 
กอนการจัดเสนทางมี ระยะทางรวม 2,060 และ 1,686 กิโลเมตร หลังการปรับปรุง มีระยะทาง 

1,351 กิโลเมตร ผลตางระยะทางลดลง 709 และ 335 กิโลเมตร ตามลําดับ ตามตารางท่ี 2 
ซ่ึงผลตางระยะทางท่ีเกิดข้ึนสูงสุดและต่ําสุดในแตละแบบ พบวาได 250 , 160 และ 125 กิโลเมตร 

ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 2: ผลการเปรียบเทียบการจัดเสนทางท่ีปรับปรุง 

  แบบท่ี 1 (เดิม) แบบท่ี 2 (พิพัฒน) แบบท่ี 3 (รถ 9 คัน) 

รถคันท่ี 
จุด

บริการ ระยะทาง 
จุด

บริการ ระยะทาง 
จุด

บริการ ระยะทาง 

1 12 130 12 114 13 207 

2 11 258 11 210 14 133 

3 17 222 17 196 13 143 

4 15 140 15 124 13 176 

5 10 380 10 274 13 179 

6 14 222 14 214 14 82 

7 12 314 12 200 13 115 

8 15 130 15 126 14 193 

9 14 264 14 228 13 123 

รวม 120 2,060 120 1,686 120 1,351 

  
 ซ่ึงจะพบวา หากทําการพิจารณาผลลัพธท่ีไดจากการจัดเสนทางใหม แบงเปน 2 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1 การจัดเสนทางการขนสงใหมท้ังหมดใหกับรถขนสงท้ัง 9 คัน จะสามารถลดระยะทางการ

ขนสงจากวิธีเดิม และจากงานวิจัยของ พิพัฒน (2557) ได 709 กิโลเมตร และ 335 กิโลเมตร ตามลําดับ ดัง
รูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4: ผลรวมระยะทางของรถขนสง 9 คัน 
 

กรณีท่ี 2 การจัดเสนทางการขนสงใหมท้ังหมดใหกับรถขนสงท้ัง 9 คัน จะสามารถลดผลตางของ
ระยะทางของรถขนสงสินคาแตละคัน ซ่ึงจากวิธีเดิม งานวิจัยของ พิพัฒน (2557) และการปรับปรุงเสนทาง
ใหมในงานวิจัยนี้ได 250 กิโลเมตร 160 กิโลเมตร และ 125 กิโลเมตร ตามลําดับ ดังรูปท่ี 5  
 

 
 

รูปท่ี 5: ผลตางของระยะทางสูงสุด และต่ําสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการปรับปรุงเสนทางการขนสงใหมสามารถลดระยะทางขนสง จากเดิมได 34.41% และลดลงจาก

วิธีของพิพัฒน 19.86% และทําใหผลตางของระยะทางการขนสงท่ีเกิดข้ึนสูงสุด มีคาต่ําสุด ลดลงจากวิธีเดิม 
50% และลดลงจากวิธีของพิพัฒน 21.87%    

จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานวิจัย การปรับปรุงการจัดเสนทางพาหนะสําหรับขนสงสินคา
ชานมไขมุก โดยใชรถขนสงจํานวน 9 คัน แบงเปน 9 เสนทาง ท่ีกลาวมาแลวนั้น สามารถแสดงถึงคาใชจายท่ี
ลดลง โดยกําหนดใหราคาน้ํามันดีเซลลิตรละ 30 บาท อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยตอคันท่ี 10 กิโลเมตรตอลิตร  
พบวามีคาใชจายจากราคาเชื้อเพลิง 3 บาทตอกิโลเมตร ดังนี้ 

วิธีเดิมจะใชคาเชื้อเพลิง 2,255,700 บาทตอป วิธีของพิพัฒนใชคาเชื้อเพลิง 1,846,170 บาทตอป 
ลดลง 409,530 บาท คิดเปน 18 เปอรเซ็นต และวิธีท่ีนําเสนอ มีคาเชื้อเพลิง 1,479,345 บาทตอป ลดลง 
776,355 บาทตอป และ 366,825 บาทตอป คิดเปน 34 เปอรเซ็นต และ 20 เปอรเซนต เม่ือเปรียบเทียบวิธี
เดิมและวิธีของพิพัฒน ตามลําดับ 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในนําเสนอสินคา
ตางๆ เพ่ือสรางประสบการณทางการตลาดแกลูกคามากยิ่งข้ึน ทีมผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําเสนอผลิตภัณฑ
ในรูปแบบ 3 มิติดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบโมเดลสินคาสมารท
โฟนและเตาไฟฟาในรูปแบบสามมิติ ทั้งนี้ ข้ันตอนในการพัฒนาประกอบดวย การพัฒนาตนแบบโมเดลสินคา 3 
มิติดวยซอฟตแวร Blender ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส เนื่องจากสามารถดาวนโหลดโดยไมเสียคาใชจาย
และมีฟงกชันเสริมที่เหมาะสําหรับการใชงาน รวมถึงมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันความเปนจริงเสริมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ดวยโปรแกรม Vuforia และ Unity 3D  

จากผลการประเมินโดยผูเ ช่ียวชาญดานความจริงเสริม จํานวน 3 ทาน พบวาความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการใชงานแอพพลิเคชัน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 ซึ่งดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ แอพพลิเคช่ัน
สามารถนําเสนอสินคาแบบเสมือนจริงในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 
และผลการประเมินโดยผูใชงานทั่วไป จํานวน 52 ทาน พบวาความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงาน
แอพพลิเคช่ัน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 ซึ่งดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ แอพพลิเคช่ันสามารถนําเสนอสินคาแบบ
เสมือนจริงในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 รองลงมาไดแก แอพพลิเคช่ัน
สามารถบงบอกถึงคุณลักษณะหรือวิธีการใชงานของสินคาไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ีย 4.13 และแอพพลิเคช่ันมี
ความงายตอการใชงาน มีคาเฉล่ีย 4.07 ตามลําดับ  

คําสําคัญ: ความเปนจริงเสริม โมเดลสามมิติ ประสบการณทางการตลาด  

ABSTRACT 

In the present day, Augmented Reality Technology has been used as a tool to 
present various types of products. This is to create a market experience for customers. The 

mailto:sample@pim.ac.th
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researcher has come up with an idea to propose products in the form of 3D with augmented 
reality technology. The purpose is to develop the prototype model for smartphone and 
electronic oven products in 3D form. This is done with Blender software which is 
Opensource software. This is because it is capable of download without any additional fees 
and there is also an additional function which is suitable for work purposes. Moreover, there 
has also been a development of application for augmented reality on android system with 
Vuforia and Unity 3D program.   

Based on the evaluation by 3 experts regarding Augmented Reality, it is found that 
the overall satisfaction for the application usage is equivalent to 3.66. The area with the 
highest mean is application has the ability to present product realistically in different forms; 
such as, visual, sound, or video which is equivalent to 4.00. Moreover, the evaluation by 
general users for the total of 52 samples found that the satisfaction for the application is 
equivalent to 4.23 and the area with the highest mean is application has the ability to 
present product realistically in different forms; such as, visual, sound, and video which is 
equivalent to 4.21. The second area is the application has the ability to indicate distinct 
characteristics or methods of product which is equivalent to 4.13, and application is easy to 
use which is equivalent to 4.07, respectively. 

Keywords: Augmented Reality, 3D Model, Marketing Experience 

 
บทนํา 

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริมที่เรียกวา “Augmented Reality” คือ เทคโนโลยีที่ผสานโลกแหงความ
เปนจริงเขากับโลกเสมือนโดยผานทางอุปกรณตางๆ อยางกลองถายภาพ เข็มทิศ และ GPS ซึ่งสามารถ
นําเสนอรายละเอียดของสินคา ทั้งภาพ 3 มิติ ขอมูลสินคาเปนภาษาอื่นๆ วิดีโอและเสียงบรรยายเพ่ือนําเสนอ
ฟงกชันการใชงานและคุณสมบัติของสินคาในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของลูกคามากยิ่งข้ึน และถือวาเปน
เครื่องมือการตลาดยุคใหมที่กําลังถูกจับตามอง 

ในปจจุบันการทําการตลาดที่สามารถสรางประสบการณและความรูสึกรวม (Marketing Experience) 
แบบเสมือนจริงใหแกผูบริโภค กลายเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหผูบริโภคสามารถรับรูรายละเอียดของ
สินคาในมุมมองตางๆ  ที่ชวยกระตุนการตัดสินใจในการซื้อไดเปนอยางดี เนื่องจากผูบริโภคเกิดความเขาใจใน
คุณลักษณะของสินคามากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาในบางประเภทที่มีขอจํากัดในการนําเสนอรายละเอียด
ของสินคา  

สมารทโฟนถือเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่มีขอจํากัดในการนําเสนอขอมูลใหแกลูกคา เนื่องจากปจจุบันราน
สะดวกซื้อสวนใหญไดมีการวางจําหนายสินคาประเภทนี้ แตลูกคาไมสามารถแกะกลองบรรจุภัณฑเพ่ือดูรูปทรง
และฟงกชันการใชงานได รวมถึงลูกคาชาวตางชาติยังตองการรับทราบขอมูลสินคาเปนภาษาอื่นๆ และ
วิธีการใชงานพ้ืนฐาน เชน การใสซิมการด เปนตน นอกจากนี้ การจําหนายสินคาผานแคตาล็อก เชน 
ผลิตภัณฑเตาไฟฟานับเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่ลูกคาไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสตัวสินคาไดจึงทําใหยากตอ
การตัดสินใจซื้อ หากสามารถลดขอจํากัดดังกลาวไดโดยใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ก็จะชวยใหลูกคาเกิด
ความเขาใจในตัวสินคามากยิ่งข้ึน  
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ดังนั้น ทีมผูวิจัยจึงไดพัฒนาตนแบบโมเดลสินคาสมารทโฟนและเตาไฟฟาในรูปแบบสามมิติและ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันโดยใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑแกลูกคาใหมีความนาสนใจมาก
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือการพัฒนาตนแบบโมเดลสินคาสมารทโฟนและเตาไฟฟาดวยเทคโนโลยีความจริงเสริม 

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ 

1. เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented Reality) หรือ AR  
   AR จัดเปนแขนงหนึ่งในงานวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยผสมผานระหวางโลกแหงความ
เปนจริงกับขอมูลดิจิตอล  ซึ่งกําลังเปนที่รูจักเปนอยางดีในการสรางเปนแอพพลิเคช่ันสําหรับผูบริโภค เชน การ
โฆษณาสินคาทางหนาหนังสือพิมพ การจัดพิมพหนังสือที่มีเนื้อหาความเปนจริงเสริม จนเรียกไดวาไดแซงทาง
โคงกลายมาเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่สมารทโฟนมีราคาถูกลง 
ทําใหเปนการเปดตลาดสําหรับการสรางแอพพลิเคช่ันความเปนจริงเสริมมากยิ่งข้ึน ประกอบกับผูใชงานมี
ศักยภาพและมีความพรอมตอการปรับใช AR ในแพลตฟอรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม (Sanni Siltanen,  
2012) 
  ปจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสริมไดถูกนํามาใชในการแสดงขอมูลสินคา ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑ
ของเลน LEGO ที่มีตู AR Terminal เพ่ือใหลูกคาสามารถมองเห็นส่ิงที่บรรจุอยูในกลองผลิตภัณฑ โดยใชกลอง
เว็บแคมรวมกับมารคเกอรที่อยูบนกลอง จากนั้นโมเดลสินคารูปแบบ 3 มิติ จะถูกแสดงข้ึนมาบนกลองทันที ดัง
รูปที่ 1 

 
รูปท่ี 1: Lego AR Terminal 

ท่ีมา : http://www.designcognition.com 

 ระบบความจริงเสริมเคล่ือนที่ (Mobile Augmented Reality System: MARS) เปนการแสดงผล
ในรูปแบบ 3 มิติที่ถูกนํามาใชกับอุปกรณการประมวลผลแบบเคล่ือนที่ เชน โทรศัพทมือถือ แท็ปเล็ต เนื่องจาก
มีขนาดเล็กและราคาไมแพง และสามารถเช่ือมโยงกับระบบเครือขายไรสายเพ่ือการใชงานที่สะดวกข้ึน ทําใหมี
การนํามาประยุกตใชกันอยางแพรหลาย (Reshma Jadhav & Vanita Mane, 2013) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สมารทโฟนไดนําพาการตลาดมาถึงจุดเปล่ียน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่สําคัญ ไดแก กลองถายรูป  GPS และเข็ม
ทิศดิจิตอลในเครื่อง ซึ่งสมารทโฟนที่รองรับเทคโนโลยีนี้ไดมีหลายยี่หอและมีระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
(พนิดา ตันศิริ, 2553)  

http://www.designcognition.com/wp-content/uploads/2010/06/lego-AR11.jpg�
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  ตั้งแตป ค.ศ. 2010 เปนตนมา ไดมีการสงเสริมใหผูใชงานกันมาใชซอฟตแวรฟรีและซอฟตแวร
โอเพนซอรสมากยิ่งข้ึน ทําใหระบบปฎิบัติการแอนดรอยดกลายมาเปนผูนําในตลาด เนื่องจากเปนซอฟตแวร
โอเพนซอรสที่มีผูรวมพัฒนาเปนจํานวนมากจึงเปนเทคโนโลยีที่เติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบปฎิบัติ
การแอนดรอยดยังเปนมิตรกับผูใช  มีการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความยืดหยุนตอการ
นําไปใชงาน (Raviraj S. Patkar, 2013) 
 วิภาดา กิจแกวกานต และ วีระพงศ มาลัย (2554) ไดอธิบายถึงประโยชนของเทคโนโลยี AR ที่มี
ตอกลยุทธทางการตลาดในหลายดาน อาทิ ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ โดย AR สามารถบรรจุขอมูล
ของสินคาไดเปนจํานวนมากทั้งภาพและเสียง ชวยใหผูบริโภคสามารถมองเห็นผลิตภัณฑได 360 องศา 
นอกจากนี้ ยังรองรับการใชงานสังคมออนไลนในการแลกเปล่ียนประสบการณการใชสินคาหรือบริการระหวาง
ผูบริโภคกับผูบริโภค ตลอดจนการใช AR ชวยสนับสนุนการจัดทํากิจกรรมทางการตลาดและการสราง
ความสัมพันธตอลูกคา เชน การสงคูปองสวนลด หรือการใหขอมูลเม่ือผูบริโภคเดินทางผานรานคา เปนตน  
  อีกตัวอยางที่มีการใช AR ในการโฆษณาเพ่ือสงเสริมการตลาด เชน กรณี Nissan: The 2008 LA 
Auto Show ที่มีการใชเว็บแคมใหลูกคาสามารถเขาถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑไดหลากหลายมุมมอง 
(ประหยัด จิระวรพงศ, 2553) 

2. เว็บไซต Vuforia  
   Vuforia เปนเว็บไซตเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมของบริษัท Qualcomm ถูกนํามาใชในการ

สแกนวัตถุและสรางการโตตอบผานสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของผูใช และใหบริการเช่ือมตอภาพถายกับ
ฐานขอมูล 

 
รูปท่ี 2: กระบวนการทํางานของ Vuforia 

ท่ีมา : https://developer.vuforia.com 

3. เว็บไซต Unity  
   Unity เปนเว็บไซตที่ใหการสนับสนุนการทํางานดานกราฟกและการเขียนโปรแกรมในการสราง
แอพพลิเคช่ันความจริงเสริม โดยมีหลักการทํางานที่ไมซับซอน สามารถเรียนรูไดงาย 

  บทความวิจัยช้ินนี้ มุงเนนการประยุกตใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมบนอุปกรณเคล่ือนที่
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ในการนําเสนอผลิตภัณฑที่ เปนโมเดลสามมิติประกอบเสียง เ พ่ือสราง
ประสบการณทางการตลาดใหแกผูใชงาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการพัฒนาการพัฒนาตนแบบโมเดลสินคาสมารทโฟนและเตาไฟฟาดวยเทคโนโลยีความจริงเสริม 
ทีมผูวิจัยไดใชแนวคิด ADDIE มาเปนแนวทาง ประกอบดวย การวเิคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) 
การพัฒนา (Development) การนําไปใช (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) 

วิธีการดําเนนิงานหลัก มีดังนี ้
1. การวิเคราะหระบบ (Analysis) 
   เม่ือไดศึกษาระบบงานและเก็บรวบรวมขอมูล ทีมผูวิจัยไดวิเคราะหเครื่องมือ Vuforia มาใชเปน

แนวทางในการออกแบบและพัฒนา เนื่องจากทาง Vuforia มีบริการและการทํางานในดานความจริงเสริมไดมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชในการนําเสนอตนแบบผลิตภัณฑเตาไฟฟาและสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด  

2. การออกแบบ (Design)  
   ลําดับการทํางานของแอพพลิเคชัน ประกอบดวย การใชรูปโมเดลเปนมารคเกอรในการเลือกเขาสู

เมนูแสดงโมเดลหรือการแสดงวิดีโอในภาษาตางๆ หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบวาตรงกับฐานขอมูลหรือไม 
หากตรงกันจะนําขอมูลของสินคาออกมาแสดง ดังแผนภาพลําดับการทํางานในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปท่ี 3: แผนภาพลําดับการทํางานของแอพพลิเคชัน 
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3. การพัฒนา (Development) 
   3.1 พัฒนาตนแบบโมเดลสินคา 3 มิติดวยซอฟตแวร Blender ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส 

 
รูปท่ี 4: โมเดลผลิตภัณฑเตาไฟฟา 

 
รูปท่ี 5: โมเดลผลิตภัณฑสมารทโฟน 

     3.2 พัฒนาแอพพลิเคช่ันความเปนจริงเสริมบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ดวยโปรแกรม Vuforia 
และ Unity 3D   
     ข้ันตอนที่ 1 เลือกภาพที่ตองการใหเปนมารคเกอรแลวทําการอัพโหลดไวที่ Vuforia โดยเลือกหัวขอ 
Target Manager –> Create Database ->ทําการตั้งช่ือฐานขอมูล -> ทําการเพ่ิมมารคเกอรทีเ่ตรียมไว โดย
เขาไปที ่Add Target  เม่ือเรยีบรอยแลวจะไดดังรูปที่ 6 
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รูปท่ี 6: การอัพโหลดมารคเกอรดวยโปรแกรม Vuforia 

 
     ข้ันตอนที่  2 ทําการดาวนโหลดมารคเกอรเพ่ือนํามาใชงาน โดยเขาถึงฐานขอมูลที่สรางไว -> เลือก
มารคเกอรที่ตองการ -> เลือก Download Selected Targets -> เลือก Unity Editor และตั้งช่ือไฟล -> 
เลือก Create เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการจะไดไฟลนามสกุล .unitypackage 
     ข้ันตอนที่ 3 ทําการดาวนโหลด Unity Extension - Vuforia v3.0 -> ทําการ Import Package 
ใน Unity 3D พรอมทั้ง Import Package ฐานขอมูลที่ทําการดาวนโหลดมาใชงานในข้ันตอนที่ 2-> 
ดําเนินการปอนขอมูลมารคเกอรและโมเดลในระบบโดยใชเครื่องมือของ Unity 3D เม่ือทําการติดตั้งมารค
เกอรเสร็จแลวจะใชโปรแกรม Unity 3D เช่ือมโยงมารคเกอรกับโมเดลสามมิติ ดังรูปที่ 7 จากนั้นจึงสงออกไฟล
เปนนามสกุล .apk เพ่ือใหสามารถนําไปติดตั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได 

 

รูปท่ี 7: โมเดลสามมิติในโปรแกรม Unity 
 
4. การนําไปใช (Implementation) 
จากการพัฒนาแอพพลิเคช่ันโดยใชภาษา C# รวมกับ Unity ในการนําเสนอตนแบบผลิตภัณฑดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม นอกจากจะสามารถแสดงโมเดลผลิตภัณฑในรูปแบบ 3 มิติ ดังรูปที่ 8 แลวยัง
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สามารถแสดงสียงบรรยายประกอบในภาษาตางๆ ดังรูปที่ 10 รวมถึงแสดงวิดีโอสาธิตใชงาน รูปที่ 10 อีกดวย 

 
 

รูปท่ี 8: การแสดงผลโมเดลสมารทโฟนในรูปแบบ 3 มิติ ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
 

 
รูปท่ี 9: การแสดงผลโมเดลเตาไฟฟาในรูปแบบ 3 มิติ พรอมเสียงบรรยาย ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

 
รูปท่ี 10: การแสดงผลวิดีโอสาธิตข้ันตอนการใสซิมการดของสมารทโฟน ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
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5. การประเมินผล (Evaluation) 
    ในการประเมินผลการทํางานของแอพพลิเคช่ัน สามารถแบงการทดสอบเปน 2 สวน ไดแก 
   3.1 การทดสอบในข้ันแอลฟา (Alpha Stage) เปนการทดสอบหาขอบกพรองของแอพพลิเคช่ันโดย

ทีมผูวิจัย 
   3.2 การทดสอบในข้ันเบตา (Beta Stage) เปนการทดสอบคุณภาพของแอพพลิเคช่ัน โดยปรับปรุง

แบบประเมินมาจาก Digital Content Evaluation Framework (Gesci, 2555) ประกอบดวย ผูทดสอบ 2 
กลุม ไดแก ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน และผูใชทั่วไป จํานวน 52 ทาน 

ผลการวิจัย 

จากการสอบถามความคิดเห็นในการใชงานแอพพลิเคช่ัน พบวาผูตอบแบบประเมินในกลุมผูเช่ียวชาญ
เปนเพศชาย จํานวน 3 คน อายุระหวาง 26 -35 ป มีจํานวน 2 คน และ 35 ปข้ึนไป มีจํานวน 1 คน แบง
ออกเปนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน และระดับสูงกวาปริญญาโท จํานวน 1 คน  

สําหรับกลุมผูใชทั่วไปเปนเพศชาย  จํานวน 25 คน และเปนเพศหญิง 27 คน รวม 52 คน โดยมีอายุ
ต่ํากวา 15 ป จํานวน 1 คน อายุระหวาง 16-25 ป จํานวน 36คน อายุระหวาง 26 - 35 ป จํานวน 12 คน 
และ 35 ป ข้ึนไป จํานวน 3 คน แบงออกเปนการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 17 คน ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 33 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอพพลิเคช่ันของผูเช่ียวชาญและผูใชทั่วไป เม่ือกําหนดคา
คะแนนของการประเมินจากมากที่สุดไปนอยที่สุด (5  4  3  2  1) แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

o คาเฉล่ีย 4.25–5.00 หมายถึง ดีมาก  o คาเฉล่ีย 3.50–4.24 หมายถึง ดี 
o คาเฉล่ีย 2.50–3.49 หมายถึง ปานกลาง   o ต่ํากวา 2.50         หมายถึง ควรปรับปรุง 

ตารางท่ี 1: ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอพพลิเคช่ัน 
 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ ผูใชทั่วไป 

คาเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น คาเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น 

1. โมเดลสามารถแสดงรูปทรงของสินคาได
เสมือนจริงและมองเห็นไดอยางชัดเจน 

3.66 ดี 3.92 ดี 

2. แอพพลิเคช่ันสามารถบงบอกถึง
คณุลักษณะหรือวิธีการใชงานของสินคา
ไดอยางชัดเจน 

3.66 ดี 4.13 ดี 

3. แอพพเิคช่ันสามารถนําเสนอสินคาแบบ
เสมือนจริงในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ 
เสียง หรือวิดีโอ  

4.00 ดี 4.21 ดี 

4. จากการใชแอพพลิเคช่ัน ทานมีความ
สนใจเพิ่มข้ึนในการตัดสินใจซื้อสินคา 

3.66 ดี 3.96 ดี 

5. แอพพลิเคช่ันมคีวามงายตอการใชงาน 3.66 ดี 4.07 ดี 
6. ทานมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ใชแอพพลิเคช่ัน 
3.66 ดี 4.23 ดี 

Comment [a1]: ช่ือรูปภาพ 14 point 
ตวัธรรมดา 
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 จากผลการประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานความจริงเสริม จํานวน 3 ทาน พบวาความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการใชงานแอพพลิเคชัน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 ซึ่งดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ แอพพลิเคช่ัน
สามารถนําเสนอสินคาแบบเสมือนจริงในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาในอนาคต ผูช่ียวชาญเห็นวาควรมีการเช่ือมตอกับ Web API ของระบบตางๆ 
เพ่ือใหสามารถนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาไดมากข้ึน และเพ่ิมลูกเลนในการแสดงโมเดล  3 มิติ เชน 
การแสดงผลแบบแอนิเมชันที่ผูใชงานสามารถตอบโตกับโมเดลสามมิติได เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและดึงดูดใจ
ผูใชงานใหมากยิ่งข้ึน   
 นอกจากนี้ จากผลการประเมินโดยผูใชงานทั่วไป จํานวน 52 ทาน พบวาความพึงพอใจในภาพรวมตอ
การใชงานแอพพลิเคช่ัน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 ซึ่งดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ แอพพลิเคช่ันสามารถนําเสนอ
สินคาแบบเสมือนจริงในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 รองลงมาไดแก 
แอพพลิเคช่ันสามารถบงบอกถึงคุณลักษณะหรือวิธีการใชงานของสินคาไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ีย 4.13 และ
แอพพลิเคช่ันมีความงายตอการใชงาน มีคาเฉล่ีย 4.07 ตามลําดับ 

สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยช้ินนี้ตองการนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบ 3 มิติดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม โดยทีม
ผูวิจัยไดเลือกพัฒนาตนแบบสินคาจํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก สมารทโฟนและเตาไฟฟา เนื่องจากเปนสินคาที่มี
ขอจํากัดในการนําเสนอสินคาแบบทั่วไป หลังจากมีการนําเทคโนโลยีความจริงเสริมมาประยุกตใชในการ
นําเสนอสินคาในรูปแบบโมเดล 3 มิติ และ การแสดงวิดีโอสาธิตข้ันตอนการใชงาน พบวาความพึงพอใจของ
ผูเช่ียวชาญและผูใชงานทั่วไปอยูในระดับที่ดี แตยังพบปญหาในข้ันตอนการใชงานแอพพลิเคช่ัน เนื่องจาก
กลองของสมารทโฟนในแตละรุนมีประสิทธิภาพไมเทากัน ทําใหความสามารถในการอานมารคเกอรเพ่ือแสดง
รายละเอียดของสินคามีมากนอยแตกตางกัน  

จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเห็นวาในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันความเปนจริงเสริม ควรใชทฤษฎี
การประมวลผลภาพ (Image Processing) และผูพัฒนาควรศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงตําแหนง การ
วิเคราะหคาสี ตลอดจนมีความรูและความเขาใจในเครื่องมือที่ใช เพ่ือใหสามารถเรียกใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่พบได 

ทั้งนี้ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการประมวลผลและการใหบริการแบบคลาวดที่ชวยสนับสนุน
ผูใชใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลขนาดใหญได  ความสามารถของอุปกรณเคล่ือนที่ การพัฒนาบริการระบุ
ตําแหนงที่ตั้ง(location-based services) และความนิยมในการใชงานส่ือสังคมออนไลนลวนเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลใหผูใชงานมีความพรอมในการปรับใชเทคโนโลยีนี้มากยิ่งข้ึน จึงเปนโอกาสของผูพัฒนาแอพพลิเคช่ันใน
การนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบที่ผูบริโภคตองการไดมากที่สุด 

 โดยสรุปอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีความเปนจริงเสริมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางแพรหลายทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ใหความสําคัญตอการรับรูทางสายตาของผูใชงาน ตลอดจนการแสดง
ขอมูลความจริงเสริมแบบ 3 มิติจะชวยใหผูปฏิบัติงานมีมุมมองที่ดีข้ึนและสามารถเขาใจสภาพแวดลอมในการ
ทํางานไดมากยิ่งข้ึน    
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดเวลาในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ของหนวยงานบริหารกลยุทธ
ในบริษัทอุตสาหกรรมอาหารแหงหนึ่ง โดยผูวิจัยไดศึกษากระบวนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  พบวามี
กระบวนการอยู 4 ข้ันตอน คือ รวมรวมขอมูล คัดกรองขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารูปเลมรายงาน ซ่ึงการ
ทํางานในปจจุบันมีการจัดการและการประมวลผลขอมูลดวยมือ ทําใหใชระยะเวลานานในการจัดทํารายงานในแต
ละครั้ง เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวผูวิจัยไดนําเสนอระบบการจัดทํารายงานแบบใหม โดยการสรางระบบประมวลผล
ขอมูลสําหรับรายงานผลการดําเนินงานข้ึนบนโปรแกรม Microsoft Excel ภายในระบบท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนมา
ประกอบดวย 1) ฐานขอมูล 2) ตัวแบบสําหรับเลือกขอมูล และ 3) โปรแกรมวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงท้ังสามสวนนี้จะ
เชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกันเพ่ือลดความผิดพลาดของขอมูล และผูวิจัยไดสราง Macro ท่ีจัดเก็บกลุมคําสั่งการ
ทํางานอัตโนมัติดวยภาษา VBA (Visual Basic for Application) เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดอัตโนมัติ ผลการ
ทดสอบพบวา ระบบประประมวลผลขอมูลนี้ สามารถชวยในการจัดทํารายงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วข้ึน  โดย
สามารถลดเวลารวมในการจัดทํารายงานลงได 64.13% แบงออกเปนการลดเวลาของแตละข้ันตอน คือ การคัด
กรองขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารูปเลมรายงาน ได 88.16%, 99.21% และ 5.50% ตามลําดับ สงผลใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพข้ึนดวย 

คําสําคัญ: ฐานขอมูล รายงานผลการดําเนินงาน การลดเวลาการจัดทํารายงาน  
 

ABSTRACT  
The objective of this research is reduce operational report preparation time for Strategic 

Management Section in Food Industrial Company. The report preparation process are 4 steps; 
Data collection, Data sorting, Data analysis and Data reporting. Currently, the Strategic 
Management Section spends a lot of time to prepare the report by manually. To develop the 
report preparation process, the researchers propose a new reporting system by using automatic 
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computer program, Microsoft Excel, and create macro by using VBA (Visual Basic Application) to 
collect all command group of this system. The new reporting system contains 3 components: 1) 
Database 2) Model for data selection and 3) Data analysis program. To avoid any error in the 
reporting system all parts of data are linked and transferred to the next steps by automatic 
process. After implementation the new reporting system, the Strategic Management Section can 
improve accuracy of the report and reduce report preparation time to 47.50%, in step of Data 
sorting, Data analysis and Data reporting by 88.16%, 99.21% and 5.50% respectively. 

Keywords: database, operational reporting system, reducing preparation time 
 
บทนํา 

จากการดําเนินงานทางธุรกิจอุตสาหกรรมในปจจุบันมีการแขงขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
ผูบริหารจึงตองมีการวิเคราะหวางแผนและตัดสินใจอยางถูกตองรวดเร็ว เพ่ือชวยใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยาง
ม่ันคง ดังนั้นขอมูลจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการดําเนินการ การใชขอมูลเปนเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุนภาค
ธุรกิจ และวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือแขงขันกับคูแขง  ฉะนั้นการมีขอมูลในหลายๆ ดานจะทําใหมีโอกาส
และมีชัยชนะเหนือคูแขงไดในระดับหนึ่ง  แตหากมองในทางกลับกันการมีขอมูลจํานวนมากแตขาดการจัดการให
เปนระบบ ยุงยากในการเขาถึงและสืบคน ธุรกิจอาจตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษาขอมูลเหลานั้นโดยไมจําเปน 
เพราะไมไดรับประโยชนจากขอมูลท่ีมี  นอกจากนี้หากมีการนําขอมูลมาวิเคราะหอยางผิดพลาดอาจจะกอใหเกิด
ผลเสียหายได  ซ่ึงเปนการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไป  ดังนั้นการกลั่นกรองและการจัดระบบขอมูลเพ่ือนําเสนอตอ
ผูบริหารจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน โดยเฉพาะในยุคท่ีผูบริหารมีความตองการขอมูลในการตัดสินใจใหทันตอสถานการณ 

ในกรณีศึกษาเปนหนวยงานบริหารกลยุทธของบริษัทอุตสาหกรรมอาหารแหงหนึ่ง ท่ีมีการนําเอาขอมูล
การดําเนินงานของบริษัทมาใชเปนเครื่องมือหลักในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ เชน ขอมูลยอดขาย ขอมูลกําไร 
และขอมูลตนทุนในการผลิต เปนตน โดยมีหนวยงานบริหารกลยุทธเปนผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทตามตัวชี้วัดกลยุทธในแตละเดือน เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารในท่ีประชุมเพ่ือตัดสินใจวางแผนกลยุทธ ซ่ึงฝาย
บริหารกลยุทธจะตองรวบรวมและกลั่นกรองขอมูลเหลานั้น มาจัดทําเปนรายงานท่ีแสดงคาตัวชี้วัดตางๆ ท่ีมีขอมูล
ท่ีครบถวนชัดเจน ครอบคลุมทุกมุมมอง แสดงภาพใหเขาใจงายมีจุดตัดสินใจท่ีถูกตองแมนยํา  

เนื่องจากรายงานผลการดําเนินงานท่ีจัดทําในปจจุบันนั้น ตองมีขอมูลท่ีครบทุกดาน ซ่ึงก็คือมีขอมูล
จํานวนมากท่ีตองทําการวิเคราะห เพ่ือใหไดรายงานท่ีครอบคลุมทุกมุมมองของผลการดําเนินงาน จึงใชระยะเวลา
ในการจัดทํารายงานนาน ทําใหผูบริหารไดรับรายงานลาชาในแตละเดือน สงผลใหการตัดสินใจวางแผนกลยุทธของ
ผูบริหารไมทันตอสถานการณ อาจจะทําใหสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไป ดังนั้นการพัฒนาระบบประมวลผลขอมูล
สําหรับรายงานผลการดําเนินงาน จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหสามารถจัดทํารายงานไดรวดเร็วข้ึน โดยใชระบบ
สารสนเทศเขามาชวยจัดการ ซ่ึงจะสามารถลดเวลาในการทํางานลงได  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

จัดทําระบบประมวลผลขอมูล เพ่ือลดเวลาและข้ันตอนในการทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาการทํางาน (Work Study) 
วัชรินทร สิทธิเจริญ (2547 : 27-28) กลาววา การศึกษาการทํางาน (Work Study) เปนคําท่ีใชแทน

วิธีการตางๆ จากการศึกษาวิธีการทํางาน และการวัดผลงาน ซ่ึงในการศึกษาวิธีการทํางานของคนอยางมีแผน และ
พิจารณาองคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพและภาวะของการทํางานเพ่ือปรับปรุงการทํางานนั้นใหดีข้ึน 
 แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง (Flow Process Chart) 

แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง หมายถึง แผนภูมิแสดงการเคลื่อนท่ีของคนวัสดุ หรือเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิต โดยมีการบันทึกเหตุการณท้ังหมดอยางละเอียดทุกข้ันตอนของการทํางานมีเวลาหรือระยะทางท่ี
เกิดข้ึนแสดงไวดวย แผนภูมิชนิดนี้เหมาะสําหรับใชวิเคราะหงานท่ีตองเสียเวลาทํางานนานๆ หรือวิเคราะหงานท่ี
เสียเวลาเคลื่อนยาย 
 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 

การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) คือกระบวนการท่ีกระทํากับขอมูลจํานวนมากเพ่ือคนหารูปแบบและ
ความสัมพันธท่ีซอนอยูในชุดขอมูลนั้น ในปจจุบันการทําเหมืองขอมูลไดถูกนําไปประยุกตใชในงานหลายประเภท 
ท้ังในดานธุรกิจท่ีชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ในดานวิทยาศาสตรและการแพทยรวมท้ังในดานเศรษฐกิจและ
สังคม 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ธรา อ่ังสกุลและ จิติมนต อ่ังสกุล (2554) ไดออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โดยระบบไดนําเสนอแบบจําลองการพยากรณกําไรเพ่ือ ใชในการ
วิเคราะหความออนไหวขององคกรตามความตองการของผูบริหาร ผลการทดลองพบวา แบบจําลองการพยากรณ
กําไรมีคาความถูกตองของตัวแบบมากกวา รอยละ 86.13 ผูประกอบธุรกิจสามารถนําระบบท่ี พัฒนาข้ึนไป
ประยุกตใชในการคาดการณและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรายได ตนทุน และกําไร นอกจากนี้ระบบยังชวยให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจไดอยางสะดวกและรวดเร็วอีกดวย 

อารักษ พิทักษกุล (2554) ไดวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดการใบเสนอ
ราคา ในบริษัทผูรับเหมาแหงหนึ่ง ในงานวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือลดระยะเวลากระบวนการจัดทําใบ
เสนอราคาลง โดยการประยุกตใชระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธในการเก็บขอมูลตัวแทนจําหนาย ขอมูลวัสดุอุปกรณ 
ขอมูลการสอบราคา รวมถึงการเปรียบเทียบราคากับใบเสนอราคาท่ีผานมาเพ่ือการตัดสินใจ ผลจากการวิจัยนี้
พบวา การประยุกตใชระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนชวยใหผูประมาณราคาสามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกข้ึน และ
ลดจํานวนรายการท่ีตองสอบราคากับตัวแทนจําหนาย สงผลใหสามารถลดระยะเวลาการจัดทําเอกสารใบเสนอ
ราคาโดยเฉลี่ยจาก 6.6 วันเหลือเพียง 4.1 วันตอโครงการ 

จากการศึกษางานวิจัยขางตนพบวาการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีการใชเทคนิคในการพัฒนา
ระบบท่ีแตกตางกัน แตการนําระบบมาใชสวนใหญ มีจุดประสงคเพ่ือการวิเคราะหขอมูลท่ีถูกตองและรวดเร็ว งาย
ตอการดําเนินงานในดานตางๆ สําหรับงานวิจัยเลมนี้เปนการสรางระบบประมวลขอมูล โดยใชหลักการวงจรชีวิต
ของการพัฒนาซอฟตแวรเขามาประยุกตใชในการสรางระบบท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดย
การออกแบบฐานขอมูลและมุงเนนพัฒนาท่ีตัวแบบวิเคราะหขอมูล ใชชุดคําสั่ง Macro ท่ีสรางข้ึนดวยภาษา VBA 
(Visual Basic for Applications) ซ่ึงเปนเครื่องมือพัฒนาระบบงานใน MicrosoftExcel ใหทํางานอัตโนมัติ  
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 
1. การศึกษากระบวนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

สําหรับการศึกษากระบวนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษา ตั้งแต
ลักษณะของรายงานข้ันตอนการจัดทํารายงาน และรวบรวมปญหาตางๆ ท่ีมีความสําคัญตองานวิจัยนี้ตอไป ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ลักษณะของรายงานผลการดําเนินงาน 
รายงานผลการดําเนินงานเปนรายงานท่ีแสดงขอมูลเปนคาดัชนีชี้วัดในแตละดาน และดัชนีชี้วัด

ตางๆ ท่ีมีอยูในรายงานนั้น จะตองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยมีขอมูลหลักท่ีใชในการจัดทํารายงาน
ดังนี้ 

(1) ขอมูลดานบัญชี ไดแก ขอมูลงบกําไร-ขาดทุนของกิจการ เปนขอมูลท่ีบอกถึงภาพรวม
ของผลประกอบการท้ังกิจการ 

(2) ขอมูลดานยอดขายไดแก ขอมูลยอดขายและกําไรของแตละผลิตภัณฑ 
(3) ขอมูลดานโรงงานไดแก ขอมูลวัตถุดิบ ขอมูลคาแรง ขอมูลของเสีย 
โดยขอมูลในแตละดานจะถูกกลั่นกรองและวิเคราะหเพ่ือจัดทํารายงานนําเสนอตอผูบริหาร

ระดับสูง โดยรูปแบบของรายงานจะแสดงผลเปนคาดัชนีชี้วัด ตาราง กราฟและแบบจําลอง แสดงตัวอยางดังรูปท่ี 1 
2) ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

จากการศึกษาข้ันตอนในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานนั้น มีข้ันตอนในการจัดทํา 4 
ข้ันตอน โดยมีแผนภูมิการไหลดังรูปท่ี 2 และมีรายละเอียดของแตละข้ันตอนดังนี้ 

(1) รวบรวมขอมูล  
 ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการรวบรวมขอมูลท่ีตองการจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน ขอมูลงบ

กําไร-ขาดทุน ขอมูลยอดขาย-กําไร เปนตน เพ่ือใชเปนขอมูลหลักในการวิเคราะหหาคาดัชนีชี้วัดในดานตางๆ  
(2) คัดกรองขอมูล 

 จากการรวบรวมขอมูลจะไดขอมูลดิบท่ีมีขอมูลจํานวนมาก ซ่ึงมีขอมูลท่ีไมจําเปนตอการ
วิเคราะหอยูดวย ดังนั้นในข้ันตอนนี้จึงเปนข้ันตอนการคัดเฉพาะขอมูลท่ีจําเปน และเรียบเรียงขอมูลใหเปนระเบียบ
เพ่ือใหงายตอการนําไปวิเคราะห 

(3) วิเคราะหขอมูล 
 ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการนําขอมูลท่ีไดคัดกรองไว มาทําการคํานวณหาผลลัพธท่ีเปน

คาดัชนีชี้วัดในดานตางๆโดยการคํานวณ และสรางรูปแบบการแสดงผลลัพธเปนตารางตาราง กราฟ และรูปแบบ
อ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถเขาใจผลลัพธไดงายข้ึน 

(4) สรางรูปเลมรายงาน 
 การสรางรูปเลมรายงานเปนข้ันตอนการรวมผลลัพธท้ังหมดเขาดวยกันเพ่ือจัดทําเปน

รายงานผลการดําเนินงาน โดยในรายงานเลมนี้จะมีการสรุปผลท่ีไดจากจากวิเคราะหในแตละดาน พรอมท้ังชี้
ปญหาในจุดท่ีไมไดตามเปาหมายและเสนอแนวทางการแกปญหา 

โดยในสวนของหนวยงานบริหารกลยุทธจะรับผิดชอบงานตั้งแตข้ันตอน การคัดกรอง
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรางรูปเลมรายงาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะข้ันตอน
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ดังกลาวโดยศึกษาดวย Flow Process Chart ซ่ึงท้ัง 3 ข้ันตอน สามารถสรุปเวลาท่ีใชในการทํางานไดดังตารางท่ี 
1 จะพบวาท้ังกระบวนการใชเวลาในการจัดทํารายงานเฉลี่ย 3,173 นาที หรือ ประมาณ 52.88 ชั่วโมง 
 
ตารางท่ี 1:  สรุปเวลาท่ีใชในการทํารายงาน 
 

ข้ันตอน เวลา (นาที) 

คัดกรองขอมูล 811 
วิเคราะหขอมูล 1,270 
จัดทํารูปเลมรายงาน 1,092 

รวม 3,173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: ตัวอยางรูปแบบของรายงานผลการดําเนินงาน 
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รูปท่ี 2: แผนภูมิการไหลของข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

 
2. การสรางระบบประมวลขอมูลสําหรับรายงานผลการดําเนินงาน 

ระบบประมวลผลขอมูลสําหรับรายงานผลการดําเนินงานเปนระบบท่ีสรางข้ึนบน Microsoft 
Excel2010 โดยการออกแบบของโครงสรางของระบบแสดงดังรูปท่ี 3 ซ่ึงแบงออกเปน 3 ข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ 

1) การออกแบบระบบฐานขอมูล 
ระบบจัดการฐานขอมูลนี้จะประกอบดวยขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการวิเคราะหเพ่ือจัดทํา 

รายงาน โดยจะเลือกใช Microsoft Excel 2010 เปนระบบฐานขอมูล เนื่องจากงายและสะดวกตอการใชงาน 
สามารถคัดลอกขอมูลจากแฟมขอมูลลงในฐานขอมูล และดึงขอมูลไปใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีขอมูลใน
ชวงเวลาตางๆท่ีสามารถคนหาและเรียกใชขอมูลไดทันทีโดยระบบฐานขอมูลของระบบประมวลผลขอมูลสําหรับ
รายงานผลการดําเนินงานแบงฐานขอมูลออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

(1) ฐานขอมูลดานบัญชี  เปนขอมูลท่ีสรุปผลประกอบการของบริษัทเปนรายเดือน มีท้ัง
ภาพรวมท้ังหมดของบริษัท และแยกแตละสาขา 

(2) ฐานขอมูลดานยอดขาย  เปนขอมูลยอดขายและกําไรของแตละสินคา 
(3) ฐานขอมูลดานโรงงาน  เปนขอมูลตนทุนทางตรง และขอมูลคาใชจายโรงงาน   โดยใน

สวนนี้ ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบในสวนของวัตถุดิบเทานั้น เนื่องจากเปนสวนท่ีใช
เวลานานท่ีสุด 
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2) การสรางตัวแบบสําหรับเลือกขอมูล 
ตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลเปนระบบท่ีใชหรับกําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะห 

เนื่องจากมีขอมูลหลายชุดท่ีจัดเก็บในฐานขอมูล  ดังนั้นตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลจะชวยใหทํางานไดสะดวกและ
รวดเร็ว ซ่ึงใชเครื่องมือ Pivot Table ท่ีมีอยูใน Microsoft Excel สรางตารางสรุปขอมูลท่ีเชื่อมโยงขอมูลจาก
ฐานขอมูล แลวกําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีตองการใหแสดงผลในตาราง ซ่ึงจะทําใหสามารถเลือกขอมูลในแตละ
ชวงเวลาได  

3) การสรางโปรแกรมวิเคราะหขอมูล 
การสรางโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําหรับรายงานผลการดําเนินงานจะสรางข้ึนใน Microsoft 

Excel 2010 โดยสรางแบบฟอรมในรูปแบบตางๆท่ีตองการเชน ตารางตัวเลข แผนภูมิและกราฟ ซ่ึงรายละเอียดมี
ดังนี้ 

(1) ผูกสูตรการคํานวณ โดยใชการเชื่อมโยงขอมูลจาก Pivot Table มายังแบบฟอรม และ
ล็อคสูตรการคํานวณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนของสูตร 

(2) สรางเง่ือนไขจัดรูปแบบขอมูลเพ่ือแสดงสถานะของผลลัพธ เชน การแสดงสถานะของ
ขอมูลเปนสีเขียว–แดงเพ่ือบงบอกวาคาของผลลัพธท่ีออกมาดีหรือไมดี 

(3) สรางชุดคําสั่งการทํางานอัตโนมัติหรือท่ีเรียกวา แมโคร (Macro) ใน Microsoft Excel 
เพ่ือเรียกใชชุดคําสั่งนั้นในภายหลัง 

(4) เชื่อมโยงขอมูลจาก Microsoft Excel ไปยัง Microsoft PowerPoint เพ่ือใหเปนขอมูล
เดียวกัน โดยท่ีไมตองทําการคัดลอกใหมทุกครั้ง 

 
 

รูปท่ี 3: โครงสรางระบบประมวลผลขอมูลสําหรับผลการดําเนินงาน 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบ 

จากการพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลสําหรับรายงานผลการดําเนินงาน ทําใหไดระบบประมวลผล
ขอมูลท่ีประกอบดวย ระบบประมวลผลบัญชี ระบบประมวลผลขอมูลยอดขาย-กําไรและระบบประมวลผลขอมูล
วัตถุดิบ ซ่ึงระบบในแตละดานจะประกอบดวย 

1) ฐานขอมูล เปนระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนตอการนําไปวิเคราะหในแตละดาน 
2) ตัวแบบสําหรับเลือกขอมูล เปนตาราง Pivot ท่ีใชสําหรับการคัดกรองขอมูล เลือกชุดขอมูล 

และจัดเรียงขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะหตอไป 
3) โปรแกรมวิเคราะหขอมูล เปนแบบฟอรมท่ีจะแสดงขอมูลในรูปแบบตางๆท่ีตองการ โดยผาน

การคํานวณดวยสูตรและเง่ือนไขตางๆท่ีตั้งไว 
 
 ตัวอยาง ระบบประมวลผลขอมูลบัญชี จะบอกถึงภาพรวมผลการดําเนินการตางๆ ของบริษัท ซ่ึงระบบมี
โครงสรางมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ฐานขอมูลดานบัญชี  
เปนฐานขอมูลท่ีสรุปผลประกอบการของบริษัทเปนรายเดือน มีท้ังภาพรวมท้ังหมดของบริษัท 

และแยกแตละสาขาแสดงตัวอยางดังรูปท่ี 4 ซ่ึงขอมูลในฐานขอมูลจะมีขอมูลของเปาหมายท่ีตั้งไว (Budget) และ
ขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual) โดยขอมูลในฐานขอมูลจะเชื่อมโยงไปยังหัวขอท่ี 1.2 ตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 4: ตัวอยางฐานของขอมูลบัญชี 
 

2) ตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลบัญชี 
ตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลเปนระบบท่ีใชหรับกําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะห 

เนื่องจากมีขอมูลหลายชุดท่ีจัดเก็บในฐานขอมูล  ดังนั้นตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลจะชวยใหทํางานไดสะดวกและ
รวดเร็ว ซ่ึงสามารถกําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีตองการใหสงขอมูลไปยังโปรแกรมวิเคราะหขอมูล สามารถเลือก
ขอมูลแตละเดือนและปได โดยตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลมีดังนี้ 

(1) ตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลผลประกอบการท้ังกิจการรายเดือน  
ผลประกอบการท้ังกิจการรายเดือยคือ ชุดขอมูลท่ีเลือกขอมูลเฉพาะเดือนโดยมี

ขอบเขตสําหรับขอมูล แสดงดังรูปท่ี 5 ชุดขอมูลในตัวแบบนี้จะสงขอมูลไปยังโปรแกรมวิเคราะหขอมูลผล
ประกอบการท้ังกิจการรายเดือนและผลประกอบการในรูปแบบแผนภูมิ ตามลําดับ 

รายได้

(รายจ่าย)อื�น

กําไร(ขาดทุน)

ก่อนหัก

ดอกเบี�ยจ่าย

ดอกเบี�ยจ่าย

กําไร(ขาดทุน)

หลังดอกเบี�ย

จ่าย

โบนัส

กําไร(ขาดทุน)

สุทธิจากการ

บริหาร

สาขา Month Year Bud./Act.

2,003 40,003 (900) 39,103 (2,000) 37,103 ภาพรวม Dec 14 Bud

1,001 19,001 (400) 18,601 (1,000) 17,601 AA Dec 14 Bud

1,002 21,002 (500) 20,502 (1,000) 19,502 BB Dec 14 Bud
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รูปท่ี 5: ตัวอยางตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลผลประกอบการท้ังกิจการรายเดือน 
 

3) โปรแกรมวิเคราะหขอมูลบัญชี 
เปนโปรแกรมวิเคราะหขอมูลดานบัญชี ท่ีออกมาในรูปแบบตาราง ดวยการแสดงสถานะจาก

การตั้งเง่ือนไขจากสูตรคํานวณในแตละขอมูล ไดแก 
(1) โปรแกรมวิเคราะหผลประกอบการท้ังกิจการรายเดือน 

โปรแกรมวิเคราะหผลประกอบการท้ังกิจการ เปนตารางคํานวณขอมูลเฉพาะเดือน
ปจจุบันไดแก เปอรเซ็นตของ ขอมูลท่ีตั้งเปาไว, ขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงของเดือนปจจุบันและท่ีปแลวซ่ึงในระบบ
โปรแกรมจะทําการคํานวณเปนเปอรเซ็นตท้ัง 3 ขอมูล ไปยังตาราง ดังนี้ 

– Diff Budget คือ ผลตางเปอรเซ็นตของเดือนปจจุบันระหวางขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง
และขอมูลท่ีตั้งเปาไว 

– Diff Last year คือ ผลตางเปอรเซ็นตขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงของเดือนปจจุบันระหวาง
ปลาสุดกับปท่ีแลว 

– Achieve คือ เปอรเซ็นตความสําเร็จของคาท่ีเกิดข้ึนจริงกับคาท่ีตองเปาไว 
ซ่ึงในตารางรูปแบบของโปรแกรมจะถูกคํานวณ และแสดงสถานะไอคอนตามเง่ือนไข

ทันทีเม่ือเลือกขอมูลจากตัวแบบขอมูล ยกตัวอยางการอานคา หากไอคอนแสดงผลเปนสีเขียวแสดงวาคานั้นทํา
ยอดไดตามเปาท่ีตั้งไว  

(2) โปรแกรมวิเคราะหผลประกอบการในรูปแบบแผนภูมิ 
โปรแกรมวิเคราะหผลประกอบการในรูปแบบแผนภูมิ เปนแผนภูมิแสดงขอมูลท้ัง

กิจการ ขอมูลสาขา ของคาท่ีเปาไว (Budget) คาท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual) ผลตางเปอรเซ็นตท่ีทําไดและแสดงสถานะ
บอกคาวา “สูงกวาหรือต่ํากวา” ภายใตเง่ือนไขขอมูลท่ีทําไดจริงเทียบกับเปาท่ีตั้งเปาไว 

4) Macro ในระบบประมวลผลขอมูลบัญชี 
ปุม Refresh ซ่ึงอยูในแผนงานฐานขอมูล เปนปุมควบคุมใหระบบทํางานไดอัตโนมัติภายใต

คําสั่ง Macro โดยเม่ือกดปุมคําสั่ง ระบบจะทําการอัพเดทขอมูลในตัวแบบสําหรับเลือกขอมูลของทุกแผนงาน
อัตโนมัติ ตัวอยางปุมคําสั่งแสดงดังรูปท่ี 6 

 
 

Year 14

Month Dec

สาขา
รายการ ภาพรวม AA BB

Act
Sum of ขาย 54,000 27,000 27,000
Sum of รับคืน (2,000) (900) (1,100)
Sum of ขายสุท 52,000 26,100 25,900
Sum of ต้นทนท (5,450) (2,700) (2,750)
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2. ผลการทดสอบและวิเคราะหผล 
การทดสอบและวิเคราะหผลจากระบบประมวลผลขอมูลสําหรับรายงานผลการดําเนินงานเปนการ

เปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการทํางานของระบบเดิมกับระบบใหมท่ีไดพัฒนาข้ึน  โดยศึกษาดวย Flow Process 
Chart ซ่ึงสามารถสรุปผลการเปรียบเทียบไดดังตารางท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 6: ปุมชุดคําสั่ง Macro ของระบบประมวลผลดานบัญชี 
 
ตารางท่ี 2: ตารางเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการทํารายงานของระบบเดิมและระบบใหม 
 

ข้ันตอน 
เวลา (นาที) 

%เวลาท่ีลดได 
ระบบเดิม ระบบใหม 

คัดกรองขอมูล 811 96 88.16% 
วิเคราะหขอมูล 1,270 10 99.21% 
จัดทํารูปเลมรายงาน 1,092 1,032 5.5% 
รวม 3,173 1,131 64.13% 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ระบบประมวลผลขอมูลสําหรับรายงานผลการดําเนินงานท่ีพัฒนาข้ึน สามารถประมวลผลขอมูลไดตรง
ตามความตองการของผูใชงาน โดยมีรูปแบบของระบบท่ีเขาใจไดงายสามารถใชงานไดสะดวก ไมตองสราง
แบบฟอรมผูกสูตรการคํานวณ มีการวิเคราะหขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา เนื่องจากสูตรการคํานวณถูกผูกสูตรอยูใน
ระบบ และขอมูลในระบบจะถูกเชื่อมโยงเขาดวยกัน ทําใหชวยลดความผิดพลาดจากการคํานวณได สามารถลด
เวลาการจัดทํารายงานจาก 3,173 นาทีเหลือเพียง 1,131 นาที คิดเปน 64.13%  

 
ขอเสนอแนะ  

 สามารถพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลเปนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Web Application) ท่ีสามารถ
เขาถึงขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน เว็บเมลล บล็อก เปนตน เพ่ือใหผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูลไดทันที
เม่ือตองการและควรจํากัดการเขาถึงขอมูล เนื่องจากเปนขอมูลท่ีลับของบริษัท ควรมีการตั้งรหัสผานท่ีเขาถึงได
เฉพาะผูท่ีเก่ียวของเทานั้น 

ขาย รับคืน ขายสุทธิ ต้นทุนทางตรง วัตถุดิบใช้ไป วัสดุบรรจุภัณฑ์ ค่าแรงทางตรง

54,000 (2,000) 52,000 (6,000) (2,000) (2,000) (2,000)

26,000 (1,000) 25,000 (3,000) (1,000) (1,000) (1,000)

28,000 (1,000) 27,000 (3,000) (1,000) (1,000) (1,000)
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บทคัดยอ 
0วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาการวางแผนงานกอสรางโดยเปรียบเทียบกันระหวางวิธีสายงาน

วิกฤติ (CPM) กับวิธีการวางแผนงานกอสรางโครงการจากผูรับเหมาชวง โดยการเปรียบเทียบในดานการจัดการใช
ทรัพยากร ไดแก ระยะเวลาแรงงานคาเครื่องจักรและ วัสดุ ใหสามารถลดลงโดยหลักเกณฑในการชี้วัดผลดังกลาว
มาจากกิจกรรมงานระบบวางราง 3 กิจกรรมไดแก 1. งานวางราง (Track Laying) 2.งานเทพ้ืนคอนกรีตรองราง 
(Slab Track) และ 3. งานติดตั้งระบบรางนําไฟฟา (Conductor Rail) จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบระหวาง 
2 วิธีการดังกลาว พบวาวิธีสายงานวิกฤติ 0(Critical Method :CPM ) ใชระยะเวลาในงานกอสราง 582 วัน ในขณะ
ท่ีวิธีแผนงานกอสรางของโครงการจากผูรับเหมาชวงใชระยะเวลา 647 วัน แสดงใหเห็นวาวิธีสายงานวิกฤติลด
ระยะเวลาลงได 65 วัน โดยกําหนดระยะเวลา เริ่มแผนงานชาสุด 1 มิถุนายน 2558 และแลวเสร็จชาสุด 25 
ตุลาคม 2559 สรุปคาใชจายท่ีสามารถลดลง 10,075,233 บาทโดยแบงออกเปน2 ประเภทคือ 1. คาใชจาย
ทางออมลดลง 26% 2. คาใชจายทางตรงลดลง 74% 0จากยอดคาใชจายท้ังหมดท่ีสามารถลดลง ในดานทรัพยากร
คาแรงงาน  คาเครื่องจักร และวัสดุ   

คําสําคัญ: วิธีสายงานวิกฤติ CPM งานวางราง งานติดตั้งระบบรางนําไฟฟา 
 
Abstract 

The Object of this research to study the planning and construction scheduling by 
method comparisonbetweenthe critical method (CPM)and theproject’s construction plan 
schedulingfrom sub-contract. By comparison in the management of two methods mentioned 
above regarding the ability to reduce; time, labor, equipment and material which used in the 
project.There are 3 activities from Trackwork system which used as criterion for such a measure 
in this issue as 1. The Track Laying 2. Slab Track and 3. Conductor Rail System. The results of 
the comparison to found that the Critical Path Method take the duration of the construction 
amount 582 days, meanwhile the construction plans of the project from sub-contractors take 
647 days, indicating that the CPMmethod can be reduced the duration to 65 days. The period 
was used in this case by duration of the project was scheduled planning latest start on June 1st 
2015 and latest finish on October 25th 2016. The cost can be decreased by total cost amount 
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10,075,233 Bahtthat divided into two categories: 1. Indirect costs decreased by 26% 2. Direct 
costs reduced by 74% of the total cost in terms of resources, labor, equipment and material. 

keyword: The critical method (CPM), Track Laying, Conductor Rail System 
 
บทนํา 

 ปจจุบันโครงการกอสรางรถไฟฟามีความสําคัญและความจําเปนตอการดําเนินในชีวิตประจําวันของคน
เมืองและปริมณฑล เนื่องจากปญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในเมืองคือ ปญหาดานการจราจร ทําใหรถไฟฟาชวยใหสามารถ
เดินทางไดสะดวกรวดเร็ว ตรงตอเวลาและมีความปลอดภัยสูงสําหรับการเดินทางการกอสรางรถไฟฟาในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ไดมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ในป 2557 มีโครงการกําลังดําเนินการกอสราง
ท้ังหมด 4 สาย เชน โครงการรถไฟฟาสายสีมวง สวนตอขยายสายน้ําเงิน สวนตอขยายสายสีเขียว สายสีแดงและมี
แผนงานกอสรางของ รฟม ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน   

 งานกอสรางรถไฟฟาเปนโครงการท่ีตองอาศัยระยะเวลาและการใชทรัพยากรท่ีมีเปนจํานวนมาก การ
วางแผนงานกอสรางและการควบคุมดวยการจัดตารางเวลาแผนงานกอสรางเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางยิ่งในการ
บริหารโครงการใหประสบผลสําเร็จ โดยมีเปาหมายอยูท่ีการข้ันตอนวิธีการดําเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีทําใหโครงการ
เสร็จสมบรูณไดภายในระยะวลาท่ีกําหนดและดวยตนทุนการกอสรางท่ีนอยสุด อยางไรก็ตามโครงการกอสรางใน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนามักประสบกับสภาวะตนทุนเกินงบและความลาชา ซ่ึงจากงานวิจัยสํารวจในประเทศไทย 
(Toor and Ogunlana,2008)[1] พบวาสาเหตุสําคัญของความลาชาคือความไมมีประสิทธิภาพในการวางแผนและ
การจัดตารางเวลางานกอสราง (Planning and Scheduling deficiencies) และความไมสมเหตุของแผนงาน 
(unrealistic project schedule) งานวิจัย (Lyer and jha, 2006) [2] ท่ีสํารวจถึงปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จและความลมเลวตามแผนงานของงานกอสรางในประเทศอินเดีย (กลุมประเทศกําลังพัฒนา) ก็ได
พิจารณารวมถึงปจจัยทางดานความสามารถและความใสใจของผูจัดการโครงการในการวางแผนและควบคุมงาน
กอสรางและการใชเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือการวางแผนและควบคุมงานกอสราง 

 จึงมีแนวความคิดสําหรับโครงการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือการวางแผนงานกอสรางระบบวางรางรถไฟฟา โครงการ
รถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร ระยะเวลาโครงการตามสัญญา
สําหรับแผนงานติดตั้ง 2 ปดวยวิธีกิจกรรมสายงานวิกฤติ (Critical Method :CPM) มาใชสําหรับวางแผนงาน
กอสรางท่ีเหมาะสม เพ่ือลดการใชทรัพยากร โดยทําการเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการของผูรับเหมาชวง
พิจารณาความตองในการลดการใชทรัพยากร ไดแกคาใชจายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเชนคาเชาสํานักงาน คาวิศวกร อ่ืนๆ 
และคาใชจายทางออมเชนคาแรงงาน คาเครื่องจักร คาวัสดุ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือการวางแผนงานกอสรางระบบวางรางรถไฟฟาโดยเปรียบเทียบกันระหวางวิธีสายงานวิกฤติ กับวิธีการ
วางแผนงานกอสรางโครงการจากผูรับเหมาชวง ในการบริหารการใชทรัพยากร ไดแก ระยะเวลาแรงงานคา
เครื่องจักรและ วัสดุไดอยางเหมาะสม 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ลักษณะงานกอสรางในการกําหนดเวลากอสราง เปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานโครงการใหสําเร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด การกําหนดเวลาท่ีดีตองสอดคลองกับสภาพการทํางานจริง เชน กําหนดเวลากอสรางตาม
ข้ันตอน การทํางานจริง คํานวณจากการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจริง และอุปสรรคตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนซ่ึงจะมี
ผลกระทบกับการทํางาน เปนตน การกําหนดเวลาการกอสรางมีหลายวิธี เชน การกําหนดเวลาแบบกราฟแทง 
(Bar Chart), การกําหนดเวลาแบบตาราง (Matrix Schedule) การกําหนดเวลาโดยเสนสมดุลยภาพ (Linear 
Balance Chart) งานวิจัยครั้งนี้จะนําเสนอการกําหนดแผนงานโดยแบบโครงขาย หรือเรียกวา วิธีกิจกรรมสายงาน
วิกฤต (Critical Method : CPM) หลักการ CPM เปนเทคนิค สําหรับการกําหนดเวลาของโครงการ ซ่ึงมักจะมี
ระยะเวลาของโครงการท่ีจํากัดโดยโครงการจะประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ โดยท่ีวันเริ่มตนกิจกรรมแรก จะเปน
วันเริ่มตนโครงการและวันสิ้นสุดการทํากิจกรรมสุดทายของโครงการจะเปนวันสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงองคประกอบของ
หลักของโครงขาย ประกอบดวย กิจกรรม ซ่ึงการพิจารณางานกอสรางวางรางรถไฟฟาจะเสนอกิจกรรมหลักท่ีใช
สําหรับวางราง มี 3 กิจกรรม ไดแก การวางราง (Track laying) งานเทพ้ืนคอนกรีตรองราง 0(Slab Track) และการ
ติดตั้งระบบรางนําไฟฟา (Conductor rail) ระยะเวลาของแตละกิจกรรมและความสัมพันธกอนหลังของแตละ
กิจกรรม จากองคประกอบหลักท้ังสามทําใหสามารถเขียนเปนโครงขายคํานวณคาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการกําหนด
กิจกรรม เชน หาเวลาเริ่มตนเร็วสุด เวลาชาสุด เวลาเร็วสุด เวลาชาสุด และเวลาลอยตัวของกิจกรรมตางๆ 
ระยะเวลาของโครงการ กิจกรรมวิกฤตและเสนทางวิกฤต ซ่ึงทําใหสามารถกําหนดความสําคัญกอนหลังในการใช
ทรัพยากรของโครงการ กิจกรรมท่ีประกอบเปนโครงขายตองมีความชัดเจนเพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดขอบเขตของ
งานงบประมาณและระยะเวลากิจกรรมได  

Oglesby, C. H., Parker, H. W., and Howell, G. A. [3] ไดทําการศึกษาถึงวิธีการทํางาน (Method 
Study) ผลตอการปรับปรุงผลิตภาพและลดตนทุนของงานกอสรางไดคอนขางมาก เม่ือเทียบกับเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช
ในการบริหารงานกอสราง อันไดแก การควบคุมตนทุนและการวางแผนกําหนดเวลา และเทคนิคการ และ
ทรัพยากร โดยในแตละกลุมจะจําแนกสาเหตุของความลาชาไดมากมาย เขาจึงสรุปโดยกําหนดตัวแปร ไดดังนี้ 
ปจจัยความเห็นดวย(Rank agreement factor : RAF) จํานวนรอยละของความเห็นดวย (Percentage 
agreement :PA) และจํานวนรอยละของความไมเห็นดวย(Percentage agreement :PD) ความแตกตางในความ
เขาใจของผูตอบ ในเรื่องความสําคัญของความลาชาและสาเหตุท่ีแทจริงของความลาชา 6 โครงการ ท่ีทําการศึกษา
พบวา ผูตอบมีแนวโนมท่ีจะยอมรับขอผิดพลาดท่ีสําคัญท่ีเปนสาเหตุของความลาชา คือเกิดจากกลุมของลูกคาและ
ท่ีปรึกษาโครงการโดยมี (PA=74%) 

มรกต ไชยสัตย และคณะ[5] ใชเทคนิคแนวคิดในการปรับปรุงผลิตภาพโดยเทคนิคแผนกําหนดเวลา LSM 
จากกรณีศึกษา โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะท่ี 1 (ตอนเหนือ) ของการรถไฟแหงประเทศไทย โดยพิจารณา
งานหลักของโครงการคือการรื้อรางและไมหมอนรถไฟเกาออกและใสหมอนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางรถไฟใหม
แทนพรอมกับปรับปรุงคันทางรถไฟใหม่ังคงแข็งแรง จากการศึกษางานดังกลาวพบวามีลักษณะเปนกระบวนการ
ตอเนื่องหรือ Line process ซ่ึงสามารถแยกกิจกรรมเปน 9 กิจกรรมยอยทํางานตอเนื่อง โดยแตละทีม
ประกอบดวยคนและเครื่องจักร ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลรอบเวลาของแตละกิจกรรมยอย และคํานวณเปนคาผลิต
ภาพในรูปผลงานท่ีทําไดเปนระยะทาง(เมตร)ตอนาที ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนคือเปลี่ยนรางรถไฟใหมและหมอน
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คอนกรีตเสริมเหล็ก การบีบรางเขาแนว จัดระยะหมอนคอนกรีต ขันน็อตยึงรางรถไฟโดยคนและเครื่องจักร เชื่อม
รางยาว งานหินโรยทาง งานปรับระดับหินและงานอัดหินทางรถไฟ 

Ammarand Mohieldin[6] ไดชี้วา เทคนิคในการวางแผนงานกอสรางสามารถแบงออกไดเปนสอง
ประเภทคือ duration-driven และ resource-driven โดย CPM เปนตัวอยางท่ัวไปของเทคนิคแบบ duration-
driven ซ่ึงมีขอมูลนําเขาหลักๆเปน กิจกรรรม ระยะเวลา และความสัมพันธ เทานั้นถึงแมวาระยะเวลาของ
กิจกรรมจะเปนฟงกชันกับทรัพยากรท่ีตองการใช (required resources) (ไมใชทรัพยากรท่ีมีอยู available 
resources) ในขณะท่ีเทคนิคแบบ resource-driven พิจารณาถึงเง่ือนไขความจํากัดของทรัพยากรท่ีมีอยูเสมอ ใน
การวางแผนกิจกรรมตางๆเพ่ือใหท้ังโครงการ เสร็จทันตามกําหนด ตัวอยางไดแก Line of Balance, Simulation 
เทคนิคแบบ resource-driven จึงมีขอดีเหนือกวา duration-driven เนื่องจากใหแผนงานท่ีสมเหตุสมผลมากกวา 
ไดใชโปรแกรม SIRBUS สําหรับสรางโมเดลการวางแผนงานโครงการกอสรางดวยการ Simulation ซ่ึงจะทําให
เง่ือนไขดานความสัมพันธระหวางกิจกรรมและความจํากัดของทรัพยากรไดรับการพิจารณาไปพรอมกันในคราว
เดียวได โดยท่ีหากมีกิจกรรมกอสรางหลายกิจกรรมตองการใชทรัพยากรอันหนึ่งเกินกวาจํานวนท่ีมีอยู กิจกรรม
เหลานี้จะตองถูกจัดลําดับการทําดวยกฎของความสําคัญ (priority rule) ของกิจกรรม ซ่ึง priority rule ท่ีใชกัน
ท่ัวไปมีหลายรูปแบบ เชน Greatest resource demand (GRD), Minimum slack time (MST), Late start 
time (LST), Current float (CF) 

วชรภูมิ เบญจโอฬาร[7] การวางแผนและควบคุมงานกอสรางดวยการกําหนดเวลาและตนทุนท่ีเหมาะสม 
งานกอสรางเปนงานแบบโครงการท่ีมีขอจํากัดดานทรัพยากร ทรัพยากรหลักของโครงการกอสราง (Common 
project resources) ไดแก เวลา ตนทุน วัสดุ แรงงาน/เครื่องจักร และเงินสด การบริหารโครงการกอสรางจึงมี
หนาท่ีสําคัญท่ีตองวางแผนและควบคุมการใชทรัพยากรหลักเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม
ทรัพยากรหลักเหลานี้ มีความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางกันอยูอยางซับซอนท้ังโดยตรงและโดยออม การ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนทรัพยากรหลักประเภทใดประเภทหนึ่งจะสงผลตอความตองการใชทรัพยากรหลักประเภท
อ่ืนๆ  

KhuranaSunita and Banerjee Snigdha[8] ไดทําการศึกษาวางแผนงานกอสรางถนนของ Rolai - 
Rinjlaiในประเทศอินเดีย ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร โดยใชเทคนิคสําหรับวางแผนงานกอสรางวิธีสายงานทางวิกฤต( 
Critical Path Method CPM) เพ่ือจัดตารางเวลาแผนงานการดําเนินงานกอสรางใหไดระยะเวลาโครงการสั้นสุด 
พบวาระยะเวลาโครงการมีความสัมพันธตอตําแหนงเลือกใชแหลงวัสดุท่ีใชงานในการกอสรางถนนซ่ึงสงผลตอการ
วางแผนงานกอสราง จึงใชเทคนิควิธีสายงานทางวิกฤต เพ่ือหาระยะเวลาขนสงแหลงวัสดุในแตละแหลงใหสั้นท่ีสุด 
และสงผลใหเวลารวมของโครงการนอยสุด ทําใหผูรับเหมาสามารถลดคาใชทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนคือคาใชจาย
ทางออมและคาใชจายทางตรง  

 
วิธีดําเนินงานวิจัย  

 1. ทําการสัญญาของโครงการ เนื่องจากโครงการนี้เปนแบบเหมารวม (Lum-sum Contract) ราคาคา
กอสรางจะถูกกําหนดตายตัว (Fix Price) ขณะทําการลงนามในสัญญา และทางผูรับเหมาหลักในกําหนดระยะเวลา
กอสรางใหเปนไปตามระยะโครงการ อยางไรก็ตามทําการกําหนดเวลา โดยวิธีนี้ตองไดระยะเวลาโครงการไม
มากกวาระยะเวลาท่ีทางฝายเจาของงานกําหนด คํานวณระยะเวลาการติดตั้งงานวางรางและคาใชจายทางตรงเพ่ือ
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คํานวณปริมาณการใชทรัพยากรไดแก แรงงาน เครื่องจักร และวัสดุ ซ่ึงการศึกษานี้จะนําขอมูลท่ีเสนอจาก
ผูรับเหมาชวงมาใชเปนกรณีศึกษา 

 2. กําหนดแผนงานวิธีการกอสรางระบบวางรางรถไฟฟาโดยพิจารณารวมกับการจัดทําการกําหนดผัง
บริเวณงานกอสรางและแผนประมาณระยะเวลากิจกรรม เนื่องจากกิจกรรม 0งานระบบวางราง จะแบงกิจกรรมหลัก 
3 กิจกรรมไดแก 1. งานวางราง 2. งานเทพ้ืนคอนกรีตรองรางและ 3. งานติดตั้งระบบรางนําไฟฟา 0ศึกษา
กระบวนการทํางานของ ระยะเวลากิจกรรมจะกําหนดเปนวัน สําหรับการประมาณกิจกรรมระยะเวลาของแตละ
กิจกรรมโดยท่ัวไปข้ึนอยูกับวิธีการทํางาน ทรัพยากรท่ีมีอยู ผลิตภาพและขอจํากัดตางๆ ขอมูลท่ีใชประมาณ
ระยะเวลากิจกรรม นําขอมูลวิธีการทํางานแบบเดียวกันจากขอมูลท่ีบันทึกในโครงการกอนหนาท่ีเสร็จแลว จาก
ผูรับเหมาชวง 

 3. คํานวณหาแผนงานโดยวิธีสายทางกิจกรรมวิกฤตคํานวณกิจกรรมจากจุดเริ่มโครงขายสูจุดสุดทายของ
โครงขายท่ีมีเวลาลอยตัวนอยสุด ในกรณีท่ีเวลาเสร็จโครงการเทากับ เวลาเสร็จเร็วสุดของกิจกรรมสุดทายเวลา
ลอยตัวจะมีคาเทากับศูนย ดังนั้นการรวมระยะเวลาของกิจกรรมท้ังหมด บนเสนทางสายงานวิธีสายทางกิจกรรม
วิกฤตจะทําใหไดระยะเวลาท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงก็คือระยะเวลาโครงการนั้นเอง ข้ันตอนในการคํานวณดังนี้ 

i. จัดทําโครงขาย CPM  
ii. กําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชแตละกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งๆ อาจจะมีทรัพยากรมากวาหนึ่ง  
iii. คํานวณระยะเวลาของโครงขาย CPM 
iv. แสดงแผนงานกําหนดเวลาแบบ Bar Chart เรียงลําดับของ ES หรือ LS พรอมท้ังคํานวณปริมาณ

การใชทรัพยากรแตละชนิดท้ังหมดในแตละวัน 
v. คํานวณปริมาณการใชทรัพยากรสะสมของเวลาเริ่มเร็วสุด(ES) และเวลาเริ่มเชาสุด(LS) ไดแก 

แรงงาน เครื่องจักร และวัสดุ 

เรียงกิจกรรมตามลําดบั
ES และ TF

เริ�ม

กําหนดให้ D=1

เลือกกิจกรรมแรกจาก
รายการ ,X=1

มีทรัพยากร
ให้ก ับ

กิจกรรม X

จัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรม X 
และลดทรัพยากรที�มีลง

มีทรัพยากร
ที�จะจัดสรรในวัน D?

D เท่ากับวนัสุดท้าย
ของโครงการ ?

คํานวณทรัพยากรที�ต้องการ
และระบุปริมาณทรัพยากรที�มี

D เป็นวันในโครงการ
ที�กําลังพิจารณา

X เป็นก ิจกรรมที� กําลงั
จัดสรรทรัพยากร

เลื�อนกิจกรรม X ไปหนึ�งวันและ
คํานวณหา ES และ TF ใหม่

จัดทํากําหนดเวลา

เสร็จ

จัดสรรวนัต่อไป, D=D+1

พิจารณากิจกรรม
ต่อไป;X=X+1

รายการกิจกรรม
เรียงล ําดับ

ไม่

มี

มี

ไม่

ไม่ ใช ่

 
รูปท่ี 1: ข้ันตอนการจัดสรรทรัพยากรใหกิจกรรมในโครงการงานระบบวางราง 
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 4. ทําการเปรียบเทียบการวางแผนงานกอสรางระบบวางรางระหวางแผนงานกอสรางจากผูรับเหมาชวง
กับวิธีสายงานวิกฤติในการบริหารการใชทรัพยากร ไดแก ระยะเวลาแรงงานคาเครื่องจักรและวัสดุไดอยาง
เหมาะสม 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลแผนงานเปรียบเทียบระหวางแผนงานกอสรางจากผูรับเหมาชวงกับแผนงานวิธีสาย
งานวิกฤติ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมงานวางราง,กิจกรรม0งานเทพ้ืนคอนกรีตรองราง
และ กิจกรรม0งานติดตั้งรางนําไฟฟาไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2: รูปตัดระบบวางรางรถไฟฟา 
ท่ีมา : เอกสารแบบงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียว 

สําหรับรูปท่ี 2เปนรูปตัดงานกอสรางวางรางรถไฟฟาซ่ึงมีสวนประกอบของวัสดุหลักดังนี้ รางรถไฟฟาความยาวเสน
ละ 25 เมตร ,เครื่องยึดเหนี่ยวจะติดตั้งทุกๆระยะ 70 เซนติเมตร,หมอนคอนกรีตรองรางจะติดตั้งทุกๆระยะ 70 
เซนติเมตร,พ้ืนคอนกรีตรองรางยาวประมาณ5เมตรตอชิ้นและรางนําไฟฟาจะประกอบดวยวัสดุหลักคือราง
อะลูมิเนียมยาวเสนละ 15 เมตร อุปกรณชุดรางนําไฟฟาและชุดอุปกรณรองรับรางนําไฟฟาจะติดตั้งทุกๆ 5 เมตร 
โดยประกอบเขาดวยกันดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 งานวางรางรถไฟฟา จะประกอบดวยวัสดุรางรถไฟฟา เครื่องยึดเหนี่ยว 
และหมอนคอนกรีต นําไปวางในตําแหนงท่ีกอสรางโครงการ,กิจกรรมท่ี 2 งานเทคอนกรีตพ้ืนรองราง จะทําก็
ตอเม่ือกิจกรรมท่ี 1 ติดตั้งแลวเสร็จ และทําการเทพ้ืนคอนกรีตรองรางและกิจกรรมท่ี 3 งานติดตั้งรางนําไฟฟา จะ
ทําก็ตอเม่ือกิจกรรมท่ี 2 แลวเสร็จและจะทําการติดตั้งชุดอุปกรณรองรับรางนําไฟฟาพรอมกับอุปกรณชุดรางนํา
ไฟฟา 

ตารางท่ี 1: อัตราการทํางานของแตละกิจกรรม 

ลําดับ กิจกรรม อัตราการทํางาน(เมตรตอวันตอทีม) 

1 งานวางราง 100 

2 0งานเทพ้ืนคอนกรีตรองราง 20 

3 งานติดตั้งรางนําไฟฟา 25 
   

1 

3 

2 
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จากตารางท่ี 1 สรุปอัตราการทํางานหลักกอสราง แบงออกเปน 3 กิจกรรม ไดแก การวางราง อัตราการ
ทํางานประมาณ 100 เมตรตอวันตอทีม,งานเทพ้ืนคอนกรีตรองรางอัตราการทํางานประมาณ 20 เมตรตอวันตอทีม 
และการติดตั้งระบบรางนําไฟฟาอัตราการทํางานประมาณ25 เมตรตอวันตอทีม(อางอิงจากขอมูลบันทึกใน
โครงการกอนหนานี้แลวเสร็จจากผูรับเหมาชวงเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมากําหนดแผนงานของโครงการ) 
 
ตารางท่ี 2:  ตารางรายละเอียดแตละกิจกรรมงานกอสรางระบบวางรางรถไฟฟา 
 

No
. 

กิจ 
กรรม 

รายละเอียด 
ระยะ
เวลา 
(วัน) 

  No. 
กิจ 

กรรม 
รายละเอียด 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

1 TK1 งานวางรางจากDepotถึงE23 13   16 C16 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E19ถึงE18 38 

2 TK2 งานวางรางจากE23ถึงE22 12   17 C17 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E18ถึงE17 76 

3 TK3 งานวางรางจากE22ถึงE21 8   18 C21 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E17ถึงE16 96 

4 TK4 งานวางรางจาก E21ถึงE20 10   19 C22 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E16ถึงE15 79 

5 TK5 งานวางรางจาก E20ถึงE19 24   20 C23 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E15ถึงจุดเริ่มโครงการ 73 

6 TK6 งานวางรางจาก E19ถึงE18 10   21 CR11 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจากDepot ถึงE23 51 

7 TK7 งานวางรางจาก E18ถึงE17 21   22 CR12 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจากE23ถึงE22 46 

8 TK8 งานวางรางจาก E17ถึงE16 39   23 CR13 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจากE22ถึงE21 32 

9 TK9 งานวางรางจาก E16ถึงE15 32   24 CR14 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจากE21ถึง E20 37 

10 TK10 งานวางรางจาก E15ถึงจุดเริ่มโครงการ 30   25 CR15 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจากE20ถึง E19 72 

11 C11 งานเทคอนกรีตรองรางจาก DepotถึงE23 64   26 CR16 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจาก E19ถึง E18 30 

12 C12 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E23ถึง E22 57   27 CR17 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจาก E18ถึง E17 61 

13 C13 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E22ถึง E21 39   28 CR21 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจาก E17ถึง E16 77 

14 C14 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E21ถึง E20 46   29 CR22 งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจาก E16ถึง E15 63 

15 C15 งานเทคอนกรีตรองรางจาก E20ถึง E19 90   30 CR23 
งานติดต้ังระบบรางนําไฟฟาจาก E15ถึงจุดเริ่ม
โครงการ 

59 

หมายเหตุ TK คือ การวางราง, C12คือ งานเทคอนกรีตรองรางทีมงานท่ี 1 ชวงท่ี 2  และ CR23 คืองานติดตั้งระบบรางนําไฟฟา
ทีมงานท่ี 2 ชวงท่ี 3 E คือ สถาณรีถไฟฟา   Depot คือ โรงซอมบํารุงรถไฟ 
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รูปท่ี 3: แผนงานระยะเวลาการติดตั้งระบบรางรถไฟฟาของโครงการจากผูรับเหมาชวง 
ท่ีมา: แผนงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียวของผูรับเหมาเดือนตุลาคม ป 57 

  จากรูปท่ี 3 คํานวณแผนงานระยะเวลาการติดตั้งของโครงการเสนอจากผูรับเหมาชวง เริ่มกิจกรร
รมท่ี 1 งานวางราง วันเริ่มงาน 2 มีนาคม 58 วันแลวเสร็จ 17 สิงหาคม 58 ใชเวลา 181 วัน กิจกรรมท่ี 2 งานเท
พ้ืนคอนกรีตรองราง0วันเริ่มงาน 11 เมษายน 58 วันแลวเสร็จ 19กรกฏาคม 59 ใชเวลา 497วัน และกิจกรรมท่ี 3 
งานติดตั้งรางนําไฟฟาวันเริ่มงาน 28 เมษายน 59 วันแลวเสร็จ 25 ตุลาคม 59 ใชเวลา 193 วัน รวมระยะเวลาท่ีใช
สําหรับการติดตั้งวันเริ่มงาน 2 มีนาคม 58 วันแลวเสร็จ 25 ตุลาคม 59 เทากับ 647 วัน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4: การคํานวณวางแผนการกอสรางโดยวิธีสายงานวิกฤติ โดยใชการวิเคราะหดวยโปรแกรม MS Project 
   

จากรูปท่ี 4 คํานวณแผนการกอสรางโดยวิธีสายงานวิกฤติ โดยใชการวิเคราะหดวยโปรแกรม MS Project 
ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการจัดการบริหารโครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในเรื่องของการ
จัดการข้ันตอนการทํางาน ระยะเวลาการทํางาน ทรัพยากรท่ีใชเก่ียวของกับงาน รวมถึงการเงินในระหวางการ

15

17

16

15

17

1414

16
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บริหารโครงการ ทําใหสามารถจัดการบริหารโครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ ซ่ึงผลจากวิเคราะห
ดวยโปรแกรม สามารถหาระยะเวลาโครงขายท่ีนอยท่ีสุดจากกิจกรรมวิกฤตท่ีเกิดข้ึนคือ TK1-TK2-TK3-TK4-TK5-
TK6-TK7-TK8-TK9-TK10-C11–C12–C13-CR14-CR15-CR16-CR17-CR21-CR22-CR23 รวมระยะเวลาท่ีใช
สําหรับการติดตั้งวันเริ่มงาน  1 พฤษภาคม 58 แลวเสร็จ 25 ตุลาคม 59เทากับ582วัน 
 
ตารางท่ี 3: คํานวณคาใชจายทางออมท่ีเกิดข้ึนของโครงการ 
 

ลําดับ แผนงาน วันเริ่มงาน วันสิ้นสุด 
ระยะเวลา 

(วัน) 
คาใชจายตอ

วัน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 ผูรับเหมาชวง จ 2/3/58 อ 25/10/59 647 40,593 26,263,671 

2 วิธีสายงานวิกฤต ิ ศ 1/5/58 อ 25/10/59 582 40,593 23,625,126 

 
รวมผลตาง 

  
65 40,594 2,638,610 

 
 จากตารางท่ี 3 คํานวณคาใชจายทางออมท่ีเกิดข้ึนของโครงการ ทําการเปรียบเทียบระหวางแผนงาน
กอสรางจากผูรับเหมาชวง (รูปท่ี 3) ใชระยะเวลา647วันกับวิธีสายงานวิกฤติ (รูปท่ี 4) ใชระยะเวลา 582วันจะเห็น
ไดวาระยะเวลาสามารถลดลงได 65 วัน คาใชจายทางออมตอวันเทากับ 40,593 บาท (อางอิงราคาจากผูรับเหมา
ชวงท่ีเสนอตอผูรับเหมาหลัก) ทําใหสงผลตอคาใชจายทางออมท่ีสามารถลดไดมีคาเทากับ 2,638,610 บาท   
 
ตารางท่ี 4: คํานวณคาใชจายทางตรงของการใชทรัพยากรคาแรงท่ีเกิดข้ึนของโครงการ 
 

ลําดับ 
รายละเอียด

กิจกรรม 

ผูรับเหมา 
ชวง 

(คาแรง) 

วิธีสายงาน 
วิกฤติ (คาแรง) 

เปรียบเทียบ 
คาตาง 
(คาแรง) 

คาแรง
เฉลี่ย 

ตอคนตอ
วัน(บาท) 

รวมเปน
เงิน 

(บาท) 

เปอร 
เซ็นต 
% 

1 งานวางราง 3,240 2,520 720 400 288,000 14% 

2 
งานเทคอนกรีต

พ้ืนรองราง 
36,000 33,840 2,160 400 864,000 41% 

3 
งานติดตั้งราง

นําไฟฟา 
7,200 4,800 2,400 400 960,000 45% 

 
ผลรวม 46,440 41,160 5,280 400 2,112,000 

 
 
 จากตารางท่ี 4 คํานวณคาใชจายทางตรงของการใชทรัพยากรคาแรงท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบระหวาง
แผนงานกอสรางจากผูรับเหมาชวงกับวิธีสายงานวิกฤติ พบวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนของผูรับเหมาชวงคาแรงท้ังหมด 
46,440 หนวยและวิธีสายงานวิกฤติคาแรงท้ังหมด 41,160 หนวย คิดคาแรงเฉลี่ยหนวยละ 400 บาทตอคนตอวัน
ซ่ึงผลตางของหนวยคาแรงท่ีเกิดข้ึนเทากับ 5,280 หนวยสามารถลดลงไดจากยอดรวมท้ังหมด 2,112,000 บาท 
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โดยแบงแตละกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวางรางลดลง 864,000บาทคิดเปน 41% ของยอดรวมท่ีลดลงไดท้ังหมด, 
กิจกรรมงานเทพ้ืนคอนกรีตรองรางลดลง 288,000 บาทคิดเปน14%ของยอดรวมท่ีลดลงไดท้ังหมดและกิจกรรม
งานติดตั้งระบบรางนําไฟฟาลดลง960,000บาทคิดเปน 45%ของยอดรวมท่ีลดลงไดท้ังหมด แสดงตามกราฟ
เปรียบเทียบในรูปท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5: กราฟแสดงการเปรียบเทียบทรัพยากรของคาแรงของแตละกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 5: คํานวณคาใชจายทางตรงของการใชทรัพยากรเครื่องจักรท่ีเกิดข้ึนของโครงการ 
 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม 
ผูรับเหมาชวง 

(บาท) 
วิธีสายงานวิกฤติ 

(บาท) 
เปรียบเทียบ 
ผลตาง(บาท) 

เปอร 
เซ็นต 

1 งานวางราง  14,094,886   11,530,765   2,564,121  48% 

2 งานพ้ืนคอนกรีตรองราง    8,784,722     9,166,667  -381,944  -7% 

3 งานติดตั้งรางนําไฟฟา    9,427,535     6,285,023   3,142,512  59% 

4 งานบริการท่ัวไป  10,581,057   10,581,057              -    0% 

  ผลรวม(บาท)  42,888,200   37,563,512   5,324,688  100% 

 
 จากตารางท่ี 5 คํานวณคาใชจายทางตรงของการใชทรัพยากรคาใชจายสําหรับเชาเครื่องจักรท่ีเกิดข้ึนของ
โครงการเปรียบเทียบระหวางแผนงานกอสรางจากผูรับเหมาชวงกับวิธีสายงานวิกฤติพบวาคาใชจายสําหรับเชา
เครื่องจักรจากผูรับเหมาชวงเปนจํานวนเงินท้ังหมด 42,888,200 บาทและคาใชจายสําหรับเชาเครื่องจักรตาม
แผนงานวิธีสายงานวิกฤติเปนจํานวนเงินท้ังหมด 37,563,512 บาทสามารถลดลงไดท้ังหมด 5,324,688 บาท โดย
แบงแตละกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวางรางลดลงเปนจํานวน 2,564,121 บาทคิดเปน 41%ของยอดรวมท่ีลดลงได

 3,240  

 36,000  

 7,200  
 2,520  

 33,840  

 4,800  

 -    
 5,000  

 10,000  
 15,000  
 20,000  
 25,000  
 30,000  
 35,000  
 40,000  

งานวางราง  งานเทพ้ืนคอนกรีตรองราง งานติดตั้งรางนาํไฟฟ้า  
 

ผูรั้บเหมา 
ช่วง 

วิธีสายงาน 
วิกฤติ  

(บาท) 
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ท้ังหมด,กิจกรรมงานเทพ้ืนคอนกรีตรองรางเพ่ิมข่ึนเปนจํานวน 381,944 บาทคิดเปน-7% ของยอดรวมท่ีลดลงได
ท้ังหมดและกิจกรรมการติดตั้งระบบรางนําไฟฟาลดลงเปนจํานวน 3,142,512 บาทคิดเปน 59% ของยอดรวมท่ี
ลดลงไดท้ังหมดแสดงตามกราฟเปรียบเทียบในรูปท่ี 6 
 

 
รูปท่ี 6: กราฟแสดงการเปรียบเทียบทรัพยากรของเครื่องจักรแตละกิจกรรม  
 
ตารางท่ี 6: สรุปเปรียบเทียบคาใชจายระหวางแผนงานกอสรางจากผูรับเหมาชวงกับวิธีสายงานวิกฤติ 
 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม 
ผูรับเหมา 

ชวง 
วิธีสายงาน 

วิกฤติ   

คาตางท่ีสามารถ
ลดไดเปนจาํนวน

(บาท) 

เปอร 
เซ็นต 

หมายเหต ุ

1 คาใชจายทางออม 26,263,671 23,625,126 2,638,545 26%   

2 
คาใชจายทางตรง 
(งานติดตั้งระบบราง) 

61,464,200 54,027,512 7,436,688 74%   

2.1 คาแรงงาน 18,576,000 16,464,000 2,112,000     

2.2 คาเครื่องจักร 42,888,200 37,563,512 5,324,688     

2.3 คาวัสด ุ 0 0 0 
 

ผูรับเหมา
หลักจัดซื้อ 

  ผลรวม(บาท) 87,727,871 77,652,638 10,075,233 100%   

 
     

   
จากตารางท่ี 6 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบระหวาง 2 วิธีการดังกลาว พบวาวิธีสายงานวิกฤติใช

ระยะเวลาในงานกอสราง 582 วัน ในขณะท่ีวิธีแผนงานกอสรางกอสรางจากผูรับเหมาชวง ใชระยะเวลา 647 วัน 
แสดงใหเห็นวาวิธีสายงานวิกฤติลดระยะเวลาลงได 65 วัน โดยกําหนดระยะเวลา เริ่มแผนงานชาสุด 1 มิถุนายน 
2558 วันและแลวเสร็จชาสุด 25 ตุลาคม 2559 สรุปคาใชจายท้ังหมดท่ีสามารถลดลงไดเทากับ 10,075,233 บาท  
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ผูรั้บเหมาช่วง วิธีสายงานวิกฤติ 
งานวางราง                   งานเทพ้ืนคอนกรีตรองราง     งานติดตัง้รางนําไฟฟา           งานบรกิารทัว่ไป (บาท) 
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โดยคาใชจายแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1. คาใชจายทางออมลดลงเทากับ 2,638,545 บาท คิดเปน 26% ของ
ยอดรวมท่ีลดลงไดท้ังหมด 2. คาใชจายทางตรงลดลงเทากับ 7,436,688 บาทคิดเปน 74% ของยอดรวมท่ีลดลงได
ท้ังหมด  
 
สรุป 

จากผลการวิจัยพบวาการวางแผนการกอสรางระบบวางรางรถไฟฟาโดยวิธีสายงานวิกฤติสามารถชวยให
ในการบริหารการใชทรัพยากรลดลง ไดแก ระยะเวลาแรงงานคาเครื่องจักรซ่ึงจะทําใหผูบริหารโครงการท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการวางแผนงานกอสรางสามารถตัดสินใจในการเลือกวางแผนงานไดอยางเหมาะสมและเพ่ือบริหาร
จัดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้การวางแผนงานกอสรางโดยวิธีสายงานวิกฤติ สามารถวิเคราะหวางแผนกําหนดระยะเวลา
โครงการท่ีเหมาะสม เริ่มแผนงานลาชาสุด 1 มิถุนายน 58 วันแลวเสร็จชาสุด 25 ตุลาคม 59 ระยะเวลาท่ีใชเทากับ 
582 วัน ถาหากไมเริ่มงานตามวันเวลาดังกลาว จะสงผลกระทบตอตนทุนงานกอสรางของโครงการ เชน คาปรับท่ี
เกิดจากงานลาชาไมสามารถเปนไปตามแผนงานโครงการจําเปนตองเพ่ิมทรัพยากรในการเรงรัดงานใหแผนงานเร็ว
ข้ึน ท้ังนี้คาใชจายสําหรับใชในติดตั้งงานวางรางรถไฟฟาสามารถลดลงไดเปนจํานวนเงิน 10,075,233 บาท   
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากทาทางการทํางานของพนักงานสถานีงานยกกระสอบ
แปง กรณีศึกษาโรงงานตัวอยาง โดยทําการประเมินความเสี่ยงจากทาทางการทํางานโดยหลักการทางการยศาสตร
ท้ังหมด 3 วิธี 1) การสํารวจสุขภาพ (Abnormal lndex : Al) 2) แบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลาของรางกาย 
(Body Discomfort Map) และ 3) การประเมินทาทางการทํางานโดยวิธี (Rapid Entire Body Assessment: 
REBA) ซ่ึงข้ันตอนการทํางานของสถานีงานยกกระสอบแปงประกอบไปดวย 4 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 1) ข้ันตอนการ
ยกเตรียมกระสอบแปง 2) ข้ันตอนการแกะถุงกระสอบแปง 3) ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปงและ 4) 
ข้ันตอนการเทแปงลงเครื่องรอนแปง จากการสํารวจสุขภาพ พบวาคาเฉลี่ยคะแนน Al เทากับ 3.3425 ซ่ึงหมายถึง
มีปญหามากถึงข้ันจะรับไมไดจึงจําเปนตองไดรับการแกไข จากการสํารวจแบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลาของ
รางกาย พบวาพนักงานมีความปวดเม่ือยอยางมากๆ ท่ีหลังสวนกลางและหลังสวนลาง และมีความเม่ือยอยางมาก 
ท่ีหัวไหลและหลังสวนบน และผลการประเมินทาทางการทํางาน พบวา ข้ันตอนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนคือ 11.2 
ข้ันตอนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยคะแนนคือ 5.7 ข้ันตอนท่ี 3 มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 10.5 ข้ันตอนท่ี 4 มีคาเฉลี่ยคะแนน
เทากับ 7.5 หลังจากผูวิจัยทราบคาการประเมินความเสี่ยงจากทาทางการทํางานแลววาข้ันตอนการทํางานใดท่ีมี
ความเสี่ยงท่ีควรไดรับการแกไขซ่ึงข้ันตอนท่ีควรไดรับการแกไขคือ ข้ันตอนการยกเตรียมกระสอบแปงและข้ันตอน
การเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง ผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานใหถูกตองตามหลัการยศาสตร
ผลปรากฏวา ผลการประเมินความสี่ยงจากทาทางการทํางาน ท้ัง 2 ข้ันตอนคือข้ันตอนการยกเตรียมกระสอบแปง
และข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง พบวาหลังการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูก
ตามหลักการยศาสตร ข้ันตอนการยกเตรียมคะแนนกระสอบแปงมีคาเฉลี่ยคะแนนท่ีลดลงจากเดิมคือ 11.2 ลดลง
เหลือ 7 และข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปงมีคาเฉลี่ยคะแนนท่ีลดจากเดิมคือ 10.5 ลดลงเหลือ 7 ผลการ
สํารวจสุขภาพหลังการปรับปรุงพบวาหลังการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูกตามหลักการย
ศาสตร คาดัชนีความผิดปกติ Al จากเดิมคือ 3.21 ลดลงเหลือ 1.8 และผลการประเมินความรูสึกเม่ือยลาหลังการ
ปรับปรุงพบวาหลังจากการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูกตามหลัการยศาสตร เปอรเซ็น
ความเม่ือยลาของพนักงานลดลงจากเดิม คือหลังสวนกลางและหลังสวนลางพบวาเปอรเซ็นความเม่ือยลาลดจาก
เดิมคือ มีความปวดเม่ือยอยางมากๆ ลดลงเหลือท่ีความเม่ือยปานกลาง และความเม่ือยลาของคอ หัวไหลและหลัง
สวนบนจากเดิมคือมีความปวดเม่ือยอยางมาก ลดลงเหลือท่ีความเม่ือยปานกลาง  
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Abstract 
 This study aims to assess the risk from the stance of employee work stations flour sacks. 
Case Study factory It assesses the risk of his work by the principles of ergonomics, all three 
ways: 1) Health Survey (Abnormal lndex: Al) 2) were feeling the fatigue of the body (Body 
Discomfort Map), and 3) assessing posture. working methods (Rapid Entire Body Assessment: 
REBA) the procedure for running the station and sacks of flour consists of four steps as follows: 
1) the process of lifting the flour sacks 2) Step Etching sack of flour. 3) preparation poured flour 
and 4) pour the batter into the process of flour. From health surveys The average score Al = 
3.3425, which means there will not be much trouble even need to be fixed. The questionnaire 
survey feeling the fatigue of the body. Found that there were a lot of pain. At the middle and 
lower back. And are on a lot. Shoulder and upper back And evaluation gestures work that step 
1 with average rating is 11.2 Step 2, the mean score was 5.7 Step 3 with an average score of 
10.5, Step 4, with an average score of 7.5 after. the researchers note the risk assessment of the 
gesture, and then the process of working as a risk that should be fixed which steps should be 
resolved is. How to lift a sack of meal preparation and preparation process poured Flour. The 
researchers are working to improve the manner in accordance with the principles of ergonomics 
results appear. Assessment of the Risk of motion for both two-step process is preparing to lift a 
sack of flour and pour the preparation Flour. Found that after implementing the actions of the 
employees to be ergonomic. How to raise the score flour sacks with an average score decreased 
from a 11.2 decrease to 7, and the process of preparing to pour Flour with an average score 
lower than the 10.5 down to 7 of health surveys. adjusted found that after the manner of 
working to improve the ergonomics. Al from the abnormal index is 3.21, down to 1.8 and 
evaluation feeling at all times, to improve the appearance, after updating the employee to be 
according to the ergonomics. Percentage of fatigue of employees decreased. Is the central and 
lower back fatigue found that the percent reduction from the original. There is very little pain. 
Reduced to a moderate fatigue. And fatigue of the neck. From the shoulders and upper back 
are aching so much. Reduced to a moderate fatigue. 
 

บทนํา 
ความเม่ือยลาของรางกาย เปนผลจากการปฏิบัติงานในทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสมซ่ึงสาเหตุมาจาก

ผูปฏิบัติงานไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติงานในทาทางการทํางานท่ีถูกตอง ตามสภาวะแวดลอมของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณทํางาน หรือสถานท่ีปฏิบัติงานไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกิดจากการจัดการคนท่ีไม
เหมาะสมกับงานโดยท่ีไมคํานึงถึงสัดสวนของคนท่ีเขาไปปฏิบัติงาน สงผลใหทาทางการทํางานหรือการทํางานท่ีไม
เปนไปตามธรรมชาติทําใหเกิดความเม่ือยลา และอาจเกิดอาการบาดเจ็บข้ึนท่ีอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย เชน 
ปวดคอ ปวดหลัง ปวดแขน ปวดขา เปนตน หรือเกิดอาการเรื้อรังและทําใหเกิดโรคจากการทํางานข้ึนได อีกท้ัง
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ความเม่ือยลาจากทาทางในการทํางานนั้นสงผลเสียในหลายดาน อาทิ ดานประสิทธิภาพในการผลิต ดาน
ความสามารถในการทํางานใหไดตามปริมาณและคุณภาพของงานท่ีกําหนด ดานคาใชจายตางๆ เชน คา
รักษาพยาบาล คาตนทุนการผลิตตลอดจน ดานขวัญและกําลังใจในการทํางานเปนตน  
  จากท่ีกลาวมาผูทําการวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงจากทาทางการ
ทํางานเพ่ือใหทราบถึงปญหาของอาการบาดเจ็บและโรคจากการทํางาน ดังนั้นการวิจัยนี้มุงท่ีจะประเมินความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวของกับการลักษณะทาทางการทํางานโดยวิธีการประเมินทางการยศาสตร สําหรับสภาวะแวดลอมและ
พฤติกรรมการทํางาน และนําไปสูการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานและสภาพแวดลอม เพ่ือลดการเสี่ยงตอ
การบาดเจ็บและโรค จากการศึกษาการทํางานในสภาพปจจุบันของโรงงานกรณีศึกษาประสบปญหาในเรื่องของ
สถานีงานของกระบวนการผลิต พบวามีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของพนักงาน โดยเกิดจากการเคลื่อนยายของ
หนักท่ีผิดวิธี สงผลใหพนักงานเกิดความเม่ือยลาหรือเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

รูปท่ี 1: ข้ันตอนการเคลื่อนยายกระสอบ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรจากการทํางานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแปง  
 2.2 เพ่ือบงชี้ปจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการทํางานของจุดงานยกกระสอบแปง 
 2.3 เพ่ือปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูกตามหลักการยศาสตร        
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  ไวยวิทย (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากทาทางการ
ทํางานและภาระงานท่ีเกิดจากการยกดวยมือเปลา วิธีการประเมินทางการยาศสตรกายภาพ 3 วิธีคือ การประเมิน
รางกายสวนบนแบบรวดเร็ว Rapid Upper Limb Assessment  (RULA) การประเมินท้ังรางกานแบบรวดเร็ว 
Rapid Entire Body Assessment (REBA) และจําลองชีวิกลศาสตรในภาวะสถิต (Static Biomechanics 
Model) ผูท่ีเขารวมในการศึกษานี้เปนพนักงานท่ีมีอายุอยูในชวง 19-24 ป จํานวน 7 คน คะแนนรวมของการ
ประเมินรางกายสวนบนแบบรวดเร็วมีคาเทากับ 6 และคะแนนรวมของการประเมินรางกายแบบรวดเร็วเทากับ 11 
แสดงใหเห็นวาพนักงานตองทํางานท่ีมีการเคลื่อนไหวซํ้าไปซํ้ามาดังนั้นมีการพิจารณาการออกแบบระบบการ
ทํางานใหเพ่ือลดระดับปจจัยเสี่ยงสําหรับงานยกดวยมือเปลาในการวางแผนพัฒนาระยะยาว อยางไรก็ตามผลจาก



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 384 

การคํานวณดวยแบบจําลองชีวกลศาสตรในภาวะสถิตของหลังสวนลาง แสดงใหเห็นวาแรงกดท่ีกระทําบนหมอน
รองกระดูกมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน NIOSH ป 1991 ทําใหสรุปไดวาคาความตองการของภาระงานยกนี้ (แรง
กระทําภายนอกและโมเมนต) ยังอยูในชวงความสามารถความแข็งแรงของคนท่ีทําได 
  กนกพร บุญจูบุตร และกิตติศักดิ์ มีพา (2556) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเสี่ยงการทํางาน
ของพนักงานโรงงานประดิษฐดอกไมกระดาษ โดยหลักทางการยาศสตรกายภาพ 3 วิธี ซ่ึงประกอบดวย 1) วิธี
สอบถามพนักงานเก่ียวกับความเจ็บปวดบริเวณสวนตางๆของรางกาย 2) ประเมินดวยวิธี Abnormal index (Al) 
และ 3) การประเมินทาทางการทํางาน Rapid Upper Limb Assessment (RULA) จากผลการวิจัยพบวามีการ
บาดเจ็บบริเวณกนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.13 บริเวณหลังสวนบนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.00 บริเวณแขนสวนลาง
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.88 และบริเวณไหลมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.75 จากการประเมิน Al พบคาคะแนนเฉลี่ย Al 
เทากับ 4.36 ซ่ึงหมายถึงรับไมไดตองแกไขทันที และผลประเมินทาทางการทํางานดวยวิธี RULA มีคาเฉลี่ยเทากับ 
5(± 0.93) ซ่ึงหมายถึงงานนั้นเริ่มเปนปญหาควรทําการศึกษาเพ่ิมเติม และรีบดําเนินการปรับปรุงลักษณะงาน
ดังกลาว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีการดําเนินงานวิจัยของการประเมินความเสี่ยงจุดงานยกกระสอบแปงของสถานีงาน
กระบวนการรอนแปง โดยมีวิธีดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
  4.1 การศึกษาลักษณะการทํางานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแปงของสถานีงานกระบวนการรอนแปง 
เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานในปจจุบันวามีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายและโรคจากการทํางานตอตัวพนักงาน
หรือไม โดยใชแบบประเมินสุขภาพ (Abnormal index: Al) ซ่ึงคาดัชนี Al เปนคาดัชนีใชสําหรับประเมินความลา
ท้ังทางดานรางกาย โดยใชความรูสึกของพนักงานเปนเกณฑในการประเมิน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงวิธีการ
ทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผศ.น.ท. สุทธิ์  ศรีบูรพา (2551) ในการประเมินแตละหัวขอจะ
แบงระดับความรุนแรงเปน 9 ระดับ การคํานวณดัชนีความผิดปกติมีท้ังหมด 8 หัวขอคือ 1) ความลาโดยท่ัวไป 2) 
ความสี่ยงตอการเจ็บปวดและบาดเจ็บ 3) ระดับความสนใจตองานท่ีทํา 4) ความซับซอนของลักษณะงาน 5) ความ
ยากงายของการทํางาน 6) จังหวะของการทํางาน 7) ความรับผิดชอบในการทํางาน 8) ความเปนอิสระในการ
ทํางาน สูตรในการคํานวณ 

   ∑ [1, 2, 4, 5, 6, 7] -  [3, 8] = Al        . (1)                                                                                     
8 

โดยการแปลความหมายของสมการ (1) ไดคาดัชนีความไมปกติ (Al) ดังตอไปนี้ 
ระดับคะแนน Al<0    = ไมมีปญหาอะไรเลย 
ระดับระดับคะแนน 0<Al<2 = มีปญหาเล็กนอยพอทนได 
ระดับคะแนน 2<Al<3 = ตองเอาใจใสระมัดระวัง 
ระดับคะแนน 3<Al<4 = มีปญหามากขนจะรับไมได 
ระดับคะแนน 4<Al    = รับไมไดแกไขทันที                          
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  เม่ือทราบถึงคาดัชนี Al ประเมินความลาทางดานรางกายของพนักงานวามีความรูสึกเจ็บปวดอยูในระดับ
ใด ควรจะตองมีปรับปรุงลักษณะการทํางานหรือไม ลําดับตอมาคือการประเมินความเม่ือยลาตามสวนตางๆของ
รางกาย 
  4.2 แบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลาของรางกาย (Body Discomfort Map) แบบสอบถามความรูสึก
เม่ือยลาของรางกายท่ีใชในการศึกษานี้ พัฒนาโดย Corlett และ Bishop (1976) การสํารวจความเม่ือยลาจากการ
ทํางานของผูถูกทดสอบ ทําหลังจากผูถูกทดสอบไดปฏิบัติงานตามข้ันตอนตางๆ โดยมีทาทางการทํางานท่ีเหมือน
การทํางานจริงของพนักงานแบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลาของรางกาย ภายในแบบสอบจะเปนการสอบถาม
ความรูสึกเม่ือยลาในกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย ดังรูปท่ี 2 ซ่ึงคะแนนทางดานขวามือใชในการบงบอกถึง
ระดับความเม่ือยลาของรางกายสวนตางๆ    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 2: แบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลาของรางกาย 
จากรูปท่ี 2 บงบอกถึงสวนตางๆ ของรางกาย ดังตอไปนี้                               
1) รางกายสวนท่ี 0 คือ ตนคอ (Nape, Scruff)      
2) รางกายสวนท่ี 1 คือ คอ (Neck)                    
3) รางกายสวนท่ี 2 คือ หัวไหล (Shoulders)         
4) รางกายสวนท่ี 3 คือ หลังสวนบน (Upper Back)               
5) รางกายสวนท่ี 4 คือ แขนสวนบน (Upper Arms) 
6) รางกายสวนท่ี 5 คือ หลังสวนกลาง (Mid Back)  
7) รางกายสวนท่ี 6 คือ ขอศอก (Elbows)           
8) รางกายสวนท่ี 7 คือ หลังสวนลาง (Lower back)  
9) รางกายสวนท่ี 8 คือ แขนสวนลาง (Lower arm)                                                    
10) รางกายสวนท่ี 9 คือ สะโพก (Buttocks)       
11) รางกายสวนท่ี 10 คือ ขอมือ (Wrists)        
12) รางกายสวนท่ี 11 คือ ฝามือ (Palms)             
13) รางกายสวนท่ี 12 คือ นิ้วมือ (Fingers)         
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14) รางกายสวนท่ี 13 คือ ตนขา (Thighs) 
15) รางกายสวนท่ี 14 คือ หัวเขา (Knees)               
16) รางกายสวนท่ี 15 คือ ขา (Legs)                
17) รางกายสวนท่ี 16 คือ ขอเทา (Ankles)         
18) รางกายสวนท่ี 17 คือ ฝาเทา (Soles)          
19) รางกายสวนท่ี 18 คือ นิ้วเทา (Toes)           
20) รางกายสวนท่ี 19 คือ สนเทา (Heels) 

  การใหคะแนนความรูสึกเม่ือยลาเปนระบบสเกลจาก 0-10 คะแนน ความหมายของแตละคะแนนได
ดัดแปลงมาจาก การประเมินจากความรูสึกเหนื่อยจากการออกแรง โดยใชสเกลดัดแปลงจากสเกลความเหนื่อย
ของบอรก (Modified Borg Scal) แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: คะแนน และระดับความเม่ือยลา 

Borg Scale ระดับความเม่ือย 
0 ไมเม่ือยมาก 

1 เม่ือยนอยมาก 

2 เม่ือยเล็กนอย 
3 เม่ือยปานกลาง 
4 เม่ือยคอนขางมาก 
5 เม่ือยอยางมาก 
7 

เม่ือยอยางมากๆ 6 
8 
9 เม่ือยมากเกือบท่ีสุด 
10 เม่ือยมายท่ีสุดจนทนไมไหว 

 
เม่ือทราบระดับความเม่ือยลาของรางกายวาเกิดท่ีบริเวณใดลําดับตอมาคือการประเมินทาทางการทํางาน 
4.3 การประเมินทาทางการทํางานโดยวิธี REBA เหมาะกับการประเมินการทํางานท่ีมีการใชงานท้ัง

รางกาย ท้ังในรูปแบบการทํางานท่ีเคลื่อนท่ีและหยุดนิ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการประเมินจากการบันทึกวิดีโอ
และนําวิดีโอการทํางานมาแบงเปนภาพนิ่งเปนสวนยอยๆ   
 คะแนนความเสี่ยงท่ีรวมได บงบอกถึงความเสี่ยงของทาทางการทํางานในข้ันตอนนั้น ระดับความเสี่ยงและ
ความหมายแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ระดับคะแนนความเสี่ยงโดยการประเมินดวยวิธี REBA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินการวิจัย                          
5.1 ศึกษาลักษณะการทํางานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแปงของกระบวนการยกกระสอบแปง 

 5.1.1 การวิเคราะหการทํางานของพนักงาน จากการศึกษาจุดงานยกกระสอบแปงของกระบวนการรอน
แปง พบวาในจุดงานนี้ตองใชแรงงานคนในการปฏิบัติงานท้ังหมด จากการสังเกตการปฏิบัติงานจุดงานยกกระสอบ
แปง พบวาผูใชแรงงานตองทํางานตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 2 ชั่วโมง แลวจึงทําการพักและจะมาเริ่มปฏิบัติงาน
ใหมอีกครั้ง ในการปฏิบัติงานของพนักงานจะทําการยกกระสอบแปงโดยเฉลี่ยอยูท่ี 400-500 กระสอบ/กะ โดย
ข้ันตอนปฏิบัติงานในจุดงานยกกระสอบแปง สามารถแบงออกเปน 4 ข้ันตอนดังนี้คือ 1) ข้ันตอนการยกเตรียม
กระสอบแปง 2) ข้ันตอนการแกะถุงกระสอบ 3) ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปงและ 4) ข้ันตอนการเทแปง
ลงเครื่องรอนแปง แสดงดังรูปท่ี 3 ถึงรูปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
1 งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางาน

ดังกลาว ซํ้าๆตอเนื่องเปนเวลานานกวาเดิม 
2-3 งานนั้นควรไดรับการพิจารณา การศึกษาะเอียดข้ึนและติดตามวัดผล

อยางตอเนื่องการออกแบบงานใหมอาจมีความจําเปน 
4-7 งานนั้นเริ่มมีปญหา ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมและรีบดําเนินการปรับปรุง

ลักษณะงานดังกลาว 
8-10 งานนั้นมีปญหาดานการยศาสตร ท่ีตองไดการปรับปรุงโดยเร็ว 
11-15 งานนั้นมีปญหาดานการยศาสตร ท่ีตองไดรับการปรับปรุงโดยทันที 
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รูปท่ี 3: ข้ันตอนการยกเตรียมกระสอบแปง            รูปท่ี 4: ข้ันตอนการแกะกระสอบแปง 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

      รูปท่ี 5: ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง       รูปท่ี 6: ข้ันตอนการเทแปงลงเครื่องรอนแปง 
 

  5.2 ผลการสํารวจสุขภาพ (Abnormal lndex : Al)จากการประเมินโดยจากการตอบแบบสอบถามดวย
วิธีดัชนีความผิดปกติของการปฏิบัติงานของจุดงานยกกระสอบแปงสถานีงานกระบวนการรอนแปงของพนักงาน
จํานวน 10 คน แลวคํานวณหาคาดัชนีความผิดปกติ แสดงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 3: แสดงผลการประเมินดวยดัชนีความผิดปกติ 

พนักงานจุดงานยกระสอบแปง คาคะแนน Al 
1 4.0 
2 2.0 
3 4.0 
4 2.63 
5 3.88 
6 3.88 
7 3.25 

พนักงานจุดงานยกระสอบแปง คาคะแนน Al 
8 3.50 
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9 2.63 
10 3.68 

คาเฉลี่ย 3.35 
 

จากตารางท่ี 3 พบวาคาเฉลี่ยคะแนน Alของสถานีงานยกกระสอบแปง คือ 3.35 ซ่ึงหมายถึงมีปญหามาก
ถึงข้ันจะรับไมไดจึงจําเปนตองไดรับการแกไข 

 
5.3 ผลการประเมินความรูสึกเม่ือยลา (Body Discomfort Map) จากการทําแบบประเมินความรูสึก

เม่ือยลาพนักงานไดปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ โดยมีทาทางการทํางานท่ีเหมือนการทํางานจริงของพนักงาน ผล
การประเมินความรูสึกเม่ือยลาผลการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลาของรางกายโดยไดคํานวณ
รอยละของคาความเม่ือยลาสวนตางๆ ของรางกาย จากรูปขางตนสามารถอธิบายขอมูลจากผูถูกทดสอบในการ
ตอบสอบถามความรูสึกเม่ือยลาของรางกายจากแบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลาพบวาผลกระทบตอการเม่ือยลา
ของรางกายสวนตาง ๆ สวนใหญจะเกิดความเม่ือยลาของรางกายสวนหลังโดยพบวา มีความปวดเม่ือยอยางมากๆ 
ท่ีหลังสวนกลางและหลังสวนลาง และมีความเม่ือยอยางมาก ท่ีหัวไหลและหลังสวนบน 

5.4 ผลการประเมินความสี่ยงจากทาทางการทํางานโดยวิธี (Rapid Entire Body Assessment: REBA) 
 
ตารางท่ี 4: ผลคะแนนทาทางการทํางานของสถานีงานยกกระสอบแปง 

ที่ ข้ันตอน 
คาคะแนน REBA คา 

เฉลี่ย เจาหนาที่คนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 ข้ันตอนการยก
เตรียกระสอบ 
แปง 

12 10 12 11 11 10 12 12 11 11 11.2 

2 ข้ั น ต อ น ก า ร
แกะกระสอบ
แปง 

8 6 5 5 5 6 6 6 6 4 5.7 

3 ข้ั น ต อ น ก า ร
เ ต รี ย ม เ ท ล ง
เคร่ืองรอนแปง 

12 7 10 10 11 11 11 11 11 11 10.5 

4 ข้ันตอนการเท
แปงลงเคร่ือง
รอนแปง 

7 7 7 9 8 7 7 7 7 9 7.5 

 
จากตารางท่ี 4 จะเห็นวาคาคะแนนประเมินความเสี่ยงจากทาการทํางานของท้ัง 4 ข้ันตอนมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนท่ีแตกตางกันไปซ่ึง ข้ันตอนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนคือ 11.2 ข้ันตอนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยคะแนนคือ 5.7 ข้ันตอน
ท่ี 3 มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 10.5 ข้ันตอนท่ี 4 มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 7.5  
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5.5 ปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูกตามหลักการยศาสตร การวิเคราะหทาทางการ
ทํางานในสถานีงานยกกระสอบแปงท้ัง 4 ข้ันตอนมีดังนี้ ข้ันตอนการยกเตรียมกระสอบแปง ข้ันตอนการแกะถุง
กระสอบแปง ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง ข้ันตอนการเทแปงลงเครื่องรอนแปง พบวาข้ันตอนการยก
เตรียมกระสอบแปงและข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปงมีคาคะแนนทาทางการทํางานอยูในระดับความ
เสี่ยงวางานนั้นมีปญหาดานการยศาสตรท่ีตองไดการปรับปรุงโดยทันที ควรไดรับการปรับปรุงทาทางการทํางาน
ดังนี้ 

1) ปรับตําแหนงของคอเคลื่อนไหวไปทางดานหนาทํามุมไมเกิน 0-20 องศา คือผูปฏิบัติงานไมควรแหงน
คอ หรือ กมหนามากเกินไปขณะปฏิบัติงาน 
 2) ปรับตําแหนงของลําตัวเคลื่อนไหวไปทางดานหนาทํามุมไมเกิน 20-45 องศา คือผูปฏิบัติงานไมควรกม
ลําตัวมากเกินไปขณะปฏิบัติงาน  
 3) ปรับตําแหนงของขาท้ังสองขาใหไดตําแหนงท่ีพอดีและผูปฏิบัติงานไมควรงอเขาเกิน 30-60 องศา
ในขณะปฏิบัติงาน 
 4) ปรับตําแหนงแขนสวนบนเคลื่อนไหวไปทางดานหนาทํามุมไมเกิน 20 องศา  
 5) ปรับตําแหนงแขนสวนลางเคลื่อนไหวทํามุมระหวาง 60-100 องศา 
 6) ขอมือเคลื่อนไหวทํามุมระหวาง 0-15 องศา โดยไมมีการพับ หรืองอขอมือ คือใหขอศอกของ
ผูปฏิบัติงานตองแนบอยูขางลําตัว ซ่ึงเปนการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับไหลและแขน นอกจากนี้ ยังทําให
ผูปฏิบัติงานไมตองบิดงอขอมือ กมหรือบิดเอ้ียวตัว 
 
ตารางท่ี 5: ผลคะแนนทาทางการทํางานของสถานีงานยกกระสอบแปงหลังการปรับปรุง 

ที่ ข้ันตอน 
คาคะแนน REBA คา 

เฉลี่ย เจาหนาที่คนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 ข้ันตอนการยก
เตรียกระสอบ 
แปง 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2 ข้ันตอนการเท
แปงลง เค ร่ือง
รอนแปง 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวาหลังการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูกตามหลักการย

ศาสตรข้ันตอนการยกเตรียมคะแนนกระสอบแปงมีคาเฉลี่ยคะแนนท่ีลดลงจากเดิมคือ 11.2 ลดลงเหลือ 7 และ
ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปงมีคาเฉลี่ยคะแนนท่ีลดจากเดิมคือ 10.5 ลดลงเหลือ 7   

5.6 ผลการสํารวจสุขภาพ (Abnormal Index : Al) หลังการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานดังตาราง
ท่ี 6 
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ตารางท่ี 6: แสดงผลการประเมินดัชนีความผิดปกติ 
พนักงานจุดงานยกระสอบแปง คาคะแนน AI 

1 2.0 
2 1.13 
3 2.75 
4 1.63 
5 2.13 
6 1.63 
7 2.25 
8 1.0 
9 1.75 
10 1.63 

คาเฉลี่ย 1.79 
 

  จากตารางท่ี 6 พบวาหลังการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูกตามหลักการยศาสตร 
คาดัชนีความผิดปกติ Al จากเดิมคือ 3.21 ลดลงเหลือ 1.79 ซ่ึงพบวาการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของ
พนักงานใหถูกหลักตามหลักการยศาสตรสงผลดีตอตัวพนักงาน 

    5.7 ผลการประเมินความรูสึกเม่ือยลา (Body Discomfort Map) หลังการปรับปรุงลักษณะทาทางการ
ทํางาน จากการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูกตามหลัการยศาสตร เปอรเซ็นความเม่ือยลา
ของพนักงานลดลงจากเดิม คือหลังสวนกลางและหลังสวนลางพบวาเปอรเซ็นความเม่ือยลาลดจากเดิมคือ มีความ
ปวดเม่ือยอยางมากๆ ลดลงเหลือท่ีความเม่ือยปานกลาง และความเม่ือยลาของคอ หัวไหลและหลังสวนบนจากเดิม
คือมีความปวดเม่ือยอยางมาก ลดลงเหลือท่ีความเม่ือยปานกลาง ซ่ึงพบวาการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางาน
ของพนักงานใหถูกหลักตามหลักการยศาสตรสงผลดีตอตัวพนักงาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  งานวิจัยนี้มีแนวคิดท่ีจะทําการศึกษาถึงการดําเนินการบงชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงจากทาทางการ
ทํางานของพนักงาน ดวยวิธีการตามหลักการยศาสตรออกมาใหทราบวามีระดับความเสี่ยงอยูในระดับใด เพ่ือให
เปนแนวทางแกโรงงานนําไปปรับปรุงแกไข เพ่ือท่ีจะสามารถลดความเสี่ยงตางๆท่ีเปนเหตุใหเกิดอันตรายข้ึนได 
การทํางานของสถานีงานยกกระสอบแปงจะทํางานในพ้ืนท่ีทํางานท่ีมีอากาศรอน และทํางานตอเนื่องกันเปนเวลา 
2 ชั่วโมง หรือบางครั้งอาจจะมากกวา 2 ชั่วโมงแลวแตหนางานจะมีการทํางานมากนอยเพียงใด ข้ันตอนในการ
ทํางานของสถานีงาน ประกอบดวย 1) ข้ันตอนการยกเตรียมกระสอบแปง 2) ข้ันตอนการแกะถุงกระสอบ 3) 
ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง 4) ข้ันตอนการเทแปงลงเครื่องรอน ซ่ึงในแตละข้ันตอนมีการทํางานท่ี
ตอเนื่องกัน และมีการออกแรงเพ่ือยกกระสอบแปงท่ีมีน้ําหนัก 22.5 กิโลกรัม ตลอดท้ังการทํางาน การวิจัยนี้ได
ทําการศึกษาวิจัยพนักงานในสถานีงานยกกระสอบแปงจากบริษัทตัวอยาง ซ่ึงทําการสํารวจสุขภาพ (abnormal 
index) เพ่ือหาคาดัชนีความผิดปกติของการปฏิบัติงานของจุดงานยกกระสอบแปง  จากนั้นทําแบบสอบถาม
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ความรูสึกเม่ือยลาของรางกาย (Body Discomfort Map) เพ่ือบงชี้วาจุดท่ีพนักงานเม่ือยลาสูงสุดคือสวนไหนของ
รางกาย และทําการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรจากสถานีงานยกกระสอบแปง และทําการประเมินจาก
แบบประเมินทาทางการทํางานโดยวิธี (Rapid Entire Body Assessment: REBA) เพ่ือปรับปรุงลักษณะทาทาง
การทํางานใหถูกตองตามหลัการยศาสตร  
  1) ผลการสํารวจสุขภาพ (abnormal index) กอนการปรับปรุงพบวาคาดัชนีความผิดปกติในการทํางาน
ของสถานีงานยกกระสอบแปงมีคาเฉลี่ยคะแนน Al ท่ีสูง คือ 3.3425 ซ่ึงหมายถึงมีปญหามากถึงข้ันจะรับไมไดจึง
จําเปนตองไดรับการแกไข 
  2) ผลการประเมินความรูสึกเม่ือยลา (Body Discomfort Map) กอนการปรับปรุง พบวาผลประเมิน
ความรูสึกเม่ือยลาในการทํางานของสถานีงานยกกระสอบแปงของข้ันตอนการทํางานท้ัง 4 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอน
การยกเตรียมกระสอบแปง ข้ันตอนการแกะถุงกระสอบแปง ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง และข้ันตอน
การเทแปงลงเครื่องรอน ทําใหสงผลกระทบตอการเม่ือยลาของรางกายสวนตาง ๆ สวนใหญจะเกิดความเม่ือยลา
ของรางกายสวนหลังโดยพบวา มีความปวดเม่ือยอยางมากๆ ท่ีหลังสวนกลางและหลังสวนลาง และมีความเม่ือย
อยางมาก ท่ีหัวไหลและหลังสวนบน 
  3) ผลการประเมินความสี่ยงจากทาทางการทํางานโดยวิธี (Rapid Entire Body Assessment: REBA) 
กอนการปรับปรุงพบวาคาคะแนนประเมินความเสี่ยงจากทาทางการทํางานของท้ัง 4 ข้ันตอนมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ท่ีแตกตางกันไปซ่ึง ข้ันตอนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนคือ 11.2 ซ่ึงหมายความวางานนั้นมีปญหาดานการยศาสตร ท่ี
ตองไดการปรับปรุงโดยทันที ข้ันตอนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยคะแนนคือ 5.7 ข้ันตอนท่ี 3 มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 10.5 
ข้ันตอนท่ี 4 คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 7.5  
  4) ผลการประเมินความสี่ยงจากทาทางการทํางานโดยวิธี (Rapid Entire Body Assessment: REBA) 
หลังการปรับปรุง พบวาคาคะแนนประเมินความเสี่ยงจากทาทางการทํางานของท้ัง 4 ข้ันตอนการยกเตรียม
กระสอบแปง ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง พบวาหลังการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของ
พนักงานใหถูกตามหลักการยศาสตรข้ันตอนการยกเตรียมคะแนนกระสอบแปงมีคาเฉลี่ยคะแนนท่ีลดลงจากเดิมคือ 
11.2 ลดลงเหลือ 7 และข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปงมีคาเฉลี่ยคะแนนท่ีลดจากเดิมคือ 10.5 ลดลง 
เหลือ 7   
  5) ผลการสํารวจสุขภาพ (abnormal index) หลังการปรับปรุง พบวาคาดัชนีความผิดปกติในการทํางาน
ของสถานีงานยกกระสอบแปงของข้ันตอนการทํางานท้ัง 2 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนการยกเตรียมกระสอบแปง 
ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง พบวาหลังการปรับปรุงลักษณะทาทางการทํางานของพนักงานใหถูกตาม
หลักการยศาสตร คาดัชนีความผิดปกติ Al จากเดิมคือ 3.21 ลดลงเหลือ 1.8  
  6) ผลการประเมินความรูสึกเม่ือยลา (Body Discomfort Map) หลังการปรับปรุงพบวาผลประเมิน
ความรูสึกเม่ือยลาในการทํางานของสถานีงานยกกระสอบแปงของข้ันตอนการทํางานท้ัง 2 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอน
การยกเตรียมกระสอบแปง ข้ันตอนการเตรียมเทลงเครื่องรอนแปง พบวาหลังจากการปรับปรุงลักษณะทาทางการ
ทํางานของพนักงานใหถูกตามหลัการยศาสตร เปอรเซ็นความเม่ือยลาของพนักงานลดลงจากเดิม คือหลังสวนกลาง
และหลังสวนลางพบวาเปอรเซ็นความเม่ือยลาลดจากเดิมคือ มีความปวดเม่ือยอยางมากๆ ลดลงเหลือท่ีความเม่ือย
ปานกลาง และความเม่ือยลาของคอ หัวไหลและหลังสวนบนจากเดิมคือมีความปวดเม่ือยอยางมาก ลดลงเหลือท่ี
ความเม่ือยปานกลาง  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการประยุกตใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง (7QC Tools) และเทคนิคของการปรับตั้ง

คาเครื่องจักรอยางรวดเร็ว (Single Minutes Exchange of Die: SMED) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
กระบวนการผลิตและลดของเสียในกระบวนการข้ึนรูปพลาสติกดวยระบบสุญญากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานมีความสูญเปลาท่ีเกิดจากการปรับตั้งเครื่องจักรท่ีใชเวลานานและมีของเสียจํานวนมาก ซ่ึงผูวิจัยไดนํา
เครื่องมือมาใชในการวิเคราะหดานคุณภาพ ไดแก แผนภูมิพาเรโต ผังแสดงเหตุและผล แผนภูมิควบคุม โดย
วิเคราะหต้ังแตการติดตั้งแมพิมพไปจนถึงผลิตจนครบจํานวนการสั่งผลิต ผลการดําเนินงานพบวาอาการของเสีย
แบงเปน ชิ้นงานเปนจีบ 25.4% ชิ้นงานข้ึนรูปแลวไมคม 24.3% ชิ้นงานบาง 18.9% และชิ้นงานเสียรูป 17.3% 
คิดเปนเปอรเซ็นตของเสียท้ังหมด 85.9%  สามารถคํานวณมูลคาความเสียหายได 10,549.35 บาทตอเดือน จาก
การวิเคราะหพบขอสรุปไดวาการปรับตั้งเครื่องจักรสงผลตอคุณภาพของชิ้นงาน ข้ันตอนการปรับปรุงจึงแบงเปน 2 
สวนคือการเก็บขอมูลเวลาท่ีใชจริงในข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักร ผูวิจัยไดจําแนกข้ันตอนการทํางานของ
พนักงานออกเปนงานภายในและงานภายนอก จากนั้นเปลี่ยนงานภายในเปนงานภายนอกดวยเทคนิค SMED เพ่ือ
ลดข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักรและผูวิจัยกําหนดมาตรการแกไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดังนี้ 
คือการปรับปรุงการควบคุมตัวทําความรอนของเครื่องจักรใหสามารถควบคุมไดแบบตัวตอตัวรวมถึงปรับปรุง
อุปกรณควบคุมปรับตั้งคาแรงดันลมใหมีความชัดเจน กําหนดมาตรฐานการทํางานและปรับตั้งเครื่องจักรของ
พนักงานแบบคูขนาน  หลังการปรับปรุงพบวาสัดสวนของเสียเหลือ 1.68% คิดเปนมูลคาของเสีย 996.4บาทตอ
เดือน สามารถลดระยะเวลาและข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักรลง 6 ข้ันตอนโดยลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรจาก
เดิม 345 นาที เหลือ 281 นาทีตอครั้งตอการผลิต1,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมอัตราการผลิตไดในปริมาณ 
266 ชิ้นตอวันหรือ 8,246 ชิ้นตอเดือนสามารถคิดเปนมูลคา 87,407 บาท เม่ือปรับปรุงแลวกําลังการผลิตจะ
เพ่ิมข้ึน 17.04% หรือคิดมูลคาเพ่ิมข้ึน 1,048,891 ตอป   
คําสําคัญ: การปรับตั้งเครื่องจักร การลดความสูญเปลา ระบบสุญญากาศ ผลิตภาพ 
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ABSTRACT 
This research apply 7 quality control tools (7QC Tools) and techniques for quickly set up 

machines (Single Minutes Exchange of die: SMED) in plastic vacuum forming process. The 
objectives are to analyze the production process and reduce waste in the process of forming a 
vacuum system due to the enormous amount of waste and the amounts of machine 
adjustment time. The researcher use the 7 quality control techniques, including Pareto chart, 
Cause and Effect Chart, Control charts, to analyze the data from a setup mold process until 
completion the order. Initially, there are 4 kinds major of waste product, 25.4% pleat, 24.3% 
blunt, 18.9% slim and 17.3% lose shape. The total of waste is 85.9% or 10,549.35 Baht per 
month.  After analyst the data, properly adjustment of the machines has an effect on the 
quality of work. Improvement is divided into two parts, Keeping the actual time spent in the 
process separating the internal from external activities, and changing the internal to the external 
with SMED techniques to reduce the process of adjusting the machine and the researchers 
determined some procedure  to increase the efficiency of the production process as follows: 
The heating control can be controlled individually, the improvement of pressure control device 
and The standard of work of employees and adjust the machine accordingly. The result 
revealed only 1.68% of the total waste, approximate 996.4 baht. It saves 6 setup time steps and 
the set up time was reduced from 345 minutes to 281 minutes per adjustment for 1,000 pieces. 
Furthermore, increase the production rate increase 266 units per day or 17.04% thus, increasing 
final product value approximately 1,048,891 baht per year. 

Keyword: Single Minute Exchange of Die, Waste Reduction, Vacuum, Productivity 
 
บทนํา 

อุตสาหกรรมพลาสติกเติบโตอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภค ซ่ึงพลาสติกสําเร็จรูปเขา
มามีบทบาทในวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนจํานวนมาก อาทิ กลองอาหาร ถาดผักสด กลองขนมหรือพลาสติก
บรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สวนใหญอุตสาหกรรมการผลิตตางๆมักประสบปญหาเรื่องของเสียท่ีอาจเกิดจาก
รูปแบบของการผลิตหรือสิ่งแวดลอมในการผลิต ซ่ึงในสวนของข้ันตอนการผลิตพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษาก็
ประสบปญหาเหลานี้ อาทิ มูลคาของเสียเพ่ิมข้ึน การสูญเสียโอกาสในผลิตเพ่ิมข้ึน อัตรากําลังการผลิตไมเปนไป
ตามแผนการผลิตและไมทันตามความตองการ ซ่ึงในบางกรณีอาจจะตองเพ่ิมตนทุนดานแรงงานเนื่องจากตองให
พนักงานทํางานลวงเวลา นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนของเสียจากกระบวนการผลิตท่ีเกิดจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกของเครื่องจักรมีจํานวนท่ีเปนวิกฤติ และท่ีสําคัญปญหาเหลานี้เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงศึกษาปญหา
ดวยหลักการควบคุมคุณภาพ ของงานท่ีข้ึนรูปพลาสติกดวยระบบสุญญากาศ พบของเสียคิดเปนรอยละ 85.9% 
ของชิ้นงานท่ีผานการผลิตและพบวาการปรับตั้งเครื่องจักรสงผลใหเกิดกับคุณภาพของชิ้นงาน ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาการปรับตั้งเครื่องจักรท่ีเปนสาเหตุหลักและตั้งสมมติฐานวาถาแกปญหาในการปรับตั้งเครื่องจักรใหได
มาตรฐานท่ีตองการจะสามารถสงผลใหลดจํานวนของเสียท่ีเกิดในแตละรอบการผลิตได ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน
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จึงจําเปนท่ีตองปรับปรุงการปรับตั้งเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงรายอ่ืนๆใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานการปรับตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
2. เพ่ือลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต 
3. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิต 

  
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยนี้ใชกระบวนการวิเคราะหปญหาทางคุณภาพโดยใชแผนภูมิพาเรโตเพ่ือเลือกปญหาท่ีควรแกไข
อยางเรงดวนกอนจากนั้นนําขอมูลปริมาณของเสียท่ีไดมาวิเคราะหแผนภูมิควบคุมสัดสวนของเสียในงานและ
จําแนกชนิดของปญหาหลักวิเคราะหดวยแผนภูมิกางปลาจากนั้นตั้งคําถามเพ่ือหาสาเหตุดวยหลักทฤษฎี Why 
Why Analysis แลวทําการวิเคราะหความสําคัญของปญหาและสาเหตุท่ีเปนไปไดท่ีสามารถประยุกตใชเพ่ือการ
ปรับตั้งเครื่องจักรดวยหลักการของ SMED  

1. แผนภูมิพาเรโต (คุเมะ, 2535: 13-17)  
ใชในการจําแนกปญหาท่ีมีความสําคัญออกจากปญหาท่ีไมสําคัญ อันเปนวิธีการแจกแจงความถ่ีของขอมูล

แผนภูมิพาเรโต เปนแผนภาพท่ีสามารถบงบอกไดถึงความมีเสถียรภาพของขอมูลท่ีเปนขอมูลนับถาขอมูลเหลานี้อยู
ในสภาวะเสถียรและขอมูลท่ีมีความสําคัญมากจะมีจํานวนเพียงเล็กนอย (Vital Few) ในขณะท่ีขอมูลท่ีมี
ความสําคัญเล็กนอยแตมีจํานวนมากมาย (Trival Many) 

2. ผังแสดงเหตุและผล  
ผังกางปลาสามารถใชแสดงเพ่ือสรุปรวมเอาสาเหตุหรือปจจัยจํานวนมากมายท่ีมีผลตอคุณลักษณะปญหา

ท่ีเกิดข้ึน แลวแสดงไวในแผนภาพหรือผังเพียงแผนเดียวไดอยางเปนระบบชวยใหการวิเคราะหสรุปสาเหตุของ
ปญหาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผังแสดงเหตุและผลหรือผังกางปลาประกอบดวยสวนสําคัญสองสวน 
คือสวนโครงกระดูกท่ีเปนตัวปลาซ่ึงไดรวบรวมปจจัยอ่ืนท่ีเปนสาเหตุของปญหาและสวนหัวปลาท่ีเปนขอสรุปผล
ของสาเหตุท่ีกลายเปนตัวปญหา 

3. แผนผังการควบคุม (Control Chart)   
      "แผนภูมิควบคุม" คือ แผนภูมิท่ีใชสําหรับเฝาติดตาม (Monitoring) คาของตัวแปรท่ีตองการควบคุม
คุณภาพวา เกิดความผันแปรเกินพิกัด (ขีดจํากัด) ท่ีกําหนดไวหรือไม และความผันแปรนั้นมีแนวโนมอยางไร 
 4. ทฤษฎ ีWhy Why analysis (ฮิโตชิ, 2545) 

 การวิเคราะห ทําไม ทําไม เปนเครื่องมือท่ีนิยมใชกันมากโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ เปนเทคนิคการวิเคราะห
หาปจจัยท่ีเปนตนเหตุของปรากฏการณหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหไดพบตนตอหรือรากเหงาท่ีแทจริงและท่ีสําคัญ
คือเพ่ือนําไปสูการแกไขและปองกันการเกิดซํ้าตอไป  

 
 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 397 

   5. ทฤษฎ ีSMED (Shingeo Shingo, 2550) 
 SMED แนวคิดของ Shingeo Shingo ผูพัฒนาระบบ SMED โดยการเฝาสังเกตสิ่งท่ีพนักงานปฏิบัติ

ในขณะปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและคิดวิธีท่ีจะสามารถติดตั้งเครื่องจักรใหมีเวลาท่ีตองหยุดเดินเครื่องจักร 
(Downtime) สั้นท่ีสุด 
  1. การปฏิบัติการติดตั้งเครื่องจักรสามารถแบงออกได 2 ประเภท  
 งานใน (Internal Setup) หมายถึง งานท่ีจําเปนตองหยุดเครื่องจักรเทานั้นจึงจะสามารถทําได เชน การ
ถอดเปลี่ยน การติดตั้งแมพิมพ การปรับตั้งศูนย 
 งานนอก (External Setup) หมายถึง งานท่ีไมจําเปนตองหยุดเครื่องจักรก็สามารถทําได เชน การขนยาย
แมพิมพใหมมารอการติดตั้ง การขนยายแมพิมพเกาไปเก็บ เปนตนในการปรับตั้งเครื่องจักรโดยท่ัวไปจะ
ประกอบดวยงานในและงานนอกรวมอยูเปนงานเดียวกัน ไมไดมีการแยกงานออกจากกันอยางชัดเจน เปนเหตุให
กระบวนการปรับตั้งเครื่องจักรนั้นใชเวลานานกวาท่ีควรจะเปน เนื่องจากมีงานในและงานนอกผสมปะปนกันอยูซ่ึง
สงผลใหในระหวางการปรับตั้งเครื่องจักรนั้น เครื่องจักรมีการสูญเสียเวลาจากการรอคอยท่ีมากนั่นเอง 

2. เวลาท่ีใชในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (Changeover Time) 
 สามารถลดเวลาลงไดอยางมากและทําใหเครื่องจักรสามารถเดินเครื่องปฏิบัติงานไดนานยิ่งข้ึนโดยการ
แปลงการปฏิบัติการปรับตั้งคาเครื่องภายในใหเปนการปฏิบัติการตั้งคาเครื่องภายนอกใหมากท่ีสุด  
         6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จินตนา ไชยคุณ (2553) ศึกษาวิธีลดเวลาการสูญเสียในการปรับตั้งเครื่องจักรของกระบวนการฉีดทอ
พลาสติกดวยเทคนิค SMED กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตทอพลาสติก ซ่ึงโรงงานกรณีศึกษามีเครื่องจักรใชใน
การผลิต 6 เครื่อง ขนาดและความสามารถตางกัน จากการเก็บขอมูลเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 พบวาการ
สูญเสียจากการปรับตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิตทอมีเวลารวมท้ังหมด 113,713 นาที / ป และเครื่องจักรท่ี 1 
ใชเวลาในการปรับตั้งยาวนานท่ีสุด โดยมีเวลาการสูญเสียสูงถึง 54,500 นาที/ป คิดเปนรอยละ 49.97 จากนั้นนํา
การปรับปรุงวิธีการทํางานดวยเทคนิค SMED ผลการดําเนินงานพบวาข้ันตอนการทํางานเดิมมีท้ังหมด 64 ข้ันตอน 
เปนงานนอก 10 ข้ันตอนยอยและเปนงานใน54 ข้ันตอน พนักงานปฏิบัติงานจํานวน 2 คน ชวยกันทํางาน 64 
ข้ันตอน ใชเวลาทํางานท้ังหมด 143 นาที สรุปผลการวิเคราะห พบวาการประกอบอุปกรณทําใหเกิดความยุงยาก
จึงไดออกแบบเครื่องมือชวยเปนชุดสําเร็จรูป สรุปผลจากการปรับปรุงพบวาเวลาในการติดตั้งงานนอกกอน
ปรับปรุงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 30 นาที เปน 104 นาที และงานในลดลงจากเดิม 224 นาที ลดลงเปน 76 นาที กอนทํา
การปรับปรุงใชเวลาปรับตั้งเครื่องจักรท้ังหมดเปนเวลา143 นาทีตอครั้ง และหลังการปรับปรุงใชเวลาลดลงเหลือ 
50 นาทีตอครั้ง ทําใหสามารถลดเวลา การปรับตั้งเครื่องจักรจากเดิมลงได 93 นาที คิดเปนรอยละ 65.03  

ธีรเดช เรืองศรี (2550) ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการควบคุมการพิมพกลองบรรจุภัณฑเพ่ือลดความ
สูญเสีย กรณีศึกษาโรงงานผลิตกลองบรรจุภัณฑ จากการตรวจสุมในแตละแผนกพบวาจํานวนของเสียสูงสุดอยูท่ี
งานพิมพคิดเปน 55.12% รองลงมาคือแผนกคงคลังคิดเปน 20.39 % จากผลเสียดังกลาวเม่ือนํามาคิดเปน
คาใชจายท่ีสูญเสียไปเฉลี่ยตอเดือนสูงถึง 52,247 บาท ท้ังนี้ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ 7QC tools 
ทฤษฎีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทฤษฎีออกแบบการทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการพิมพและลดความสูญเปลา ซ่ึงมุงเมนกระบวนการควบคุมการพิมพ ในเครื่อง Misubishi CH-5 เม่ือ
วิเคราะหและศึกษาเพ่ิมเติมดวยแผนภูมิกางปลาพบวา น้ําหมึกมีผลตอคุณภาพชิ้นงานและของเสียท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจาก
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ผลการศึกษาพบวา มี 3 ปจจัย คือคาของ PH น้ําฟาวนเทนไมเหมาะสม น้ําหนักไมเหมาะสมและเครื่องพิมพไม
สะอาด และนําปจจัยดังกลาวมาวิเคราะหดวยแฟกทอเรียลแบบเพ่ิมจุดศูนยกลางเพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสม และนํา 
check sheet มาตรวจสอบหลังการปรับเปลี่ยนคาความเหมาะสมของปจจัยท้ัง 3 ในกระบวนการควบคุมการพิมพ
กลองบรรจุภัณฑพบวาของเสียลดลงเฉลี่ยจากเดิม 8,469 แผนตอเดือนเหลือจํานวนของเสีย 5,274แผนตอเดือน
และสามารถลดคาใชจายท่ีตองสูญเสียไปในแตละปไดถึง 180,198 บาทตอป  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาปญหา 
    1.1 เก็บขอมูลปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในแตละรอบการผลิตในชวงเดือนมกราคม – กันยายน 2557 
สามารถเก็บขอมูลโดยมีสัดสวนของเสียคิดเปน 2.16 % ตอยอดการผลิต 413,403 ชิ้น ซ่ึงโรงงานกรณีศึกษามี
ปริมาณชิ้นงานเสียในระยะเวลา 9 เดือนคิดเปนมูลคา 94,944.20 บาทหรือ 10,549.35 ตอเดือน 
 
ตารางท่ี 1: ขอมูลของเสียท่ีเกิดจากการข้ึนรูปพลาสติก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางแสดงใหเห็นปริมาณการผลิตท่ีสูงไมสงผลตอปริมาณจํานวนของเสีย ซ่ึงทําใหเห็นวาสาเหตุของ

เสียอาจเกิดจากปจจัยอ่ืนเขามาเก่ียวของ 
1.2 วิเคราะหปญหาท่ีทําใหเกิดของเสียโดยการนําหลักการและเครื่องมือควบคุมคุณภาพแผนภูมิพาเรโต

มาใช 
 
 
 

 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 399 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: วิเคราะหของเสียดวยแผนภูมิพาเรโตและกราฟแสดงสัดสวนของเสีย 
 

จากแผนภูมิพาเรโตแสดงอาการหลักท่ีตองแกไขกอนตามลําดับของเสียท่ีเกิดข้ึนในการข้ึนรูปพลาสติกดวย
ระบบสุญญากาศ 

2.ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงงานกรณีศึกษา 
2.1 ศึกษากระบวนการข้ึนรูปพลาสติก 

           ข้ันตอนในการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกข้ึนรูปสุญญากาศ (Vacuum Forming)นั้นมีข้ันตอนหลักๆ ท่ีเปน
ท่ีนิยมในปจจุบันมี3 ข้ันตอนคือ 1.ข้ันตอนการข้ึนรูปพลาสติก 2.ข้ันตอนการตัดแบง 3.ข้ันตอนการจัดเก็บและ
บรรจุ 

2.2 ผลิตภัณฑในโรงงานกรณีศึกษาซ่ึงสามารถจัดกลุมประเภทผลิตภัณฑไดดังตอไปนี้ สําหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรท่ีตองการคํานึงถึงไฟฟาสถิต ท่ีจะเขาไปทําลายอุปกรณบางอยางของชิ้นงาน อาจ
ทําใหเกิดความเสียหาย หรือมีอายุการใชงานท่ีสั้นลง ผลิตภัณฑข้ึนรูปยังสามารถใชพลาสติกหรือน้ํายาปองกัน
ไฟฟาสถิตได ถาดใสบรรจุอาหาร โดยปกติจะใชพลาสติก (PP: Polypropylene) ทนความรอน น้ํามันความชื้น 
เขาไมโครเวฟได, (PS: Polystyrene) พลาสติกชนิดพิเศษปองกันไฟฟาสถิตเหมาะใน 
งานบรรจุชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส, (APET: Amorphous Polyethylene Terephthalate) เนื้อใสเหนียวทนทาน 
ทนน้ํามันและความชื้นไดอยางดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co
un

t

Pe
rc

en
t

อาการเสีย
Count

25.4 24.3 18.9 17.3 7.4 3.9 2.8
Cum % 25.4 49.7

2277

68.6 85.9 93.3 97.2 100.0

2173 1692 1552 661 349 253
Percent

Otherสกปรกแตกเสียรูปบางไม่คมจีบ

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

100

80

60

40

20

0

Pareto Chart of อาการเสีย



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 400 

2.3 ข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักรกอนการข้ึนรูปพลาสติกในระบบสุญญากาศ  
 

์ ดลมโกิ บเ นา งกั นพ

์ ดลมโะลแที ชา้ นหบั กดีอพ้หใก็ ลหเ กอ็ลบมยี รต

มยี นเ ิ มูลอสลพเ งล์ดลมโ ดึย

์ ดลมโปอ๊ ทดึ ย

ม� ั คควแนา ฐนบงล ่ มหใ์ ดลมโสลพเ งาว

ดึ ยนกแนบงลกล็หเ คอ ็ ลบงาว

ก็ ลหเ คอ็ ลบบั กีดอพ้ หใ ่ซโง า ระยะรบั รป

ก็ ลหเ คอ็ ลบบั กง รตห้ใ ด์ลมโสลพเ ะยะรบั รป

ติดกระดาษกาวที�เพลสโมลด์

์ ดลมโปอ็ ทง � ั ตดิ ต

นอ้รมาวคา ํทดุชา ค่ง � ั ตบัรป

นอ้รมาวคง ั บน่ ผแะยะรบัรปนอ้รมาวคง ั บน่ ผแะยะรบัรป

ร กัจ ง อ� ื รคเ ์ รอตเ ิมา ราพา่ คง� ั ตบัรป

้ วไง� ั ต�ี ทมาตนอ้รมาวคอร

ทดสอบพารามิเตอร์

นางน� ิ ชพาภ ณุ คบอสจวรต

รกัจ งอ� ืรคเ นิดเ

กออ์ ดลมโปอ็ ทดอถ

กออก็ ลหเ คอ ็ ลบดอถ

ยกเพลสโมลด์ออก

ไม่ผ่าน

ผ่าน

 
 

รูปท่ี 2: ข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักร 
 
2.4 วิธีการทํางาน ปจจุบันพนักงานใชทักษะสวนบุคคลในการปรับตั้งคาเครื่องจักรใหดําเนินการผลิตโดย

ยังขาดวิธีการทํางานท่ีชัดเจน 
  3. การเลือกปญหา 
  3.1 วิเคราะหสาเหตุ 
  จากการศึกษาวิเคราะหปญหาดวย 7QC Tools พบวาปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนท่ีมีปริมาณท่ีสูงคือ ชิ้นงาน
จีบ ชิ้นงานไมคม ชิ้นงานบาง และชิ้นงานเสียรูป โดยสามารถนํามาวิเคราะหดวยสาเหตุแผนภูมิกางปลาได
ดังตอไปนี้  
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รูปท่ี 3: แผนภูมิกางปลาวิเคราะหสาเหตุอาการจีบและอาการไมคม 
  
  จากแผนภูมิกางปลา ผูวิจัยไดนําอาการจีบและไมคมมาวิเคราะหรวม เนื่องจาก2อาการดังกลาวมีความ
ใกลเคียงดังนั้นสาเหตุการเกิดอาจไมแตกตาง 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4: อาการชิ้นงานเปนจีบและไมคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5: แผนภูมิกางปลาวิเคราะหสาเหตุอาการชิ้นงานบาง 
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รูปท่ี 6: ตัวอยางชิ้นงานบาง 
 

จากการวิเคราะหพบวา ชิ้นงานเปนจีบ ชิ้นงานไมคม ควรใหความสําคัญในการแกไขปรับปรุงกอน
เนื่องจาก อาการชิ้นงานเปนจีบและไมคมนั้นเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับอาการชิ้นงานบาง ผูวิจัยจึงไดทําการ
ปรับปรุงโดยเนนท่ีอาการชิ้นงานไมคมและชิ้นงานเปนจีบเพราะผลการปรับปรุงทําใหลดอาการงานบางลงไดดวย
เชนกัน 

3.2 วิเคราะหดวยหลักการ Why Why Analysis  
นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหดวยแผนภูมิกางปลามาวิเคราะหดวยหลักการ Why Why Analysis เพ่ือ

หาสาเหตุและตนตอท่ีแทจริงเพ่ือนําไปแกไขปรับปรุง  
 
ตารางท่ี 2: วิเคราะหสาเหตุจากเครื่องจักรท่ีทําใหงานเปนจีบและงานไมคม 

 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3: วิเคราะหสาเหตุจากเครื่องจักรท่ีทําใหงานบาง 
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จากการวิเคราะหดวยวิธีการตั้งปญหาพบวาอาการของเสียท่ีพบเกิดจากสาเหตุของการปรับตั้งเครื่องจักร
ไมไดมาตรฐานตามท่ีตองการ สงผลใหกระบวนการผลิตมีขอบกพรองท่ีสามารถสงถึงอาการตางๆของชิ้นงาน 

3.3 วิเคราะหการปรับตั้งเครื่องจักรดวยเทคนิค SMED  
จากการศึกษากระบวนการทํางานสามารถระบุเวลาท่ีปรับตั้งเครื่องจักรในการผลิต 1 ครั้งไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4: วิเคราะหชวงเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรกอนปรับปรุง 

เครื่องจักรตัวอยาง 

ลําดับ ข้ันตอน เวลา(นาที) เครื่องจักร เวลา(นาที) 

1 เบิกโมลด,ท็อปโมลด 10 

วาง 72 

2 เตรียมบลอกเหล็กท่ีพอดีกับโมลดและหนาชีท 5 
3 ยึดโมลดลงเพลสอลูมิเนียม 15 
4 ยึดท็อปโมลด 10 
5 วางเพลสโมลดชุดใหมลงบนฐานแวคค่ัม 1 
6 วางบล็อกเหล็กลงบนแกนยึด 4 
7 ปรับระยะรางโซใหพอดีกับบล็อกเหล็ก 4 
8 ปรับระยะเพลสโมลดใหตรงกับบลอกเหล็ก 2 
9 ติดกระดาษกาวท่ีเพลสโมลด 3 
10 ติดตั้งท็อปโมลด 2 
11 ปรับตั้งคาชุดทําความรอน 5 
12 ปรับระยะแผนบังความรอน 1 
13 ปรับตั้งคาพารามิเตอรเครื่องจักร 3 
14 รอความรอนไดตามท่ีตั้ง 7 
15 ทดสอบพารามิเตอร 25 เครื่องจักรเริ่ม

ทํางาน 
25 

16 เริ่มเดือนเครื่องจักร - งานเสร็จ 1000pcs 240 240 
17 ถอดท็อปโมลดออก 2 

วาง 
 

 
8 
 
 

18 ถอดบล็อกเหล็กออก 3 
19 แกะกระดาษกาวท่ียึดเพลสออก 2 
20 ยกเพลสโมลดออก 1 

                                   รวม 345  345 
  จากตารางงานยอยของการปรับตั้งเครื่องจักรสามารถนํามาวิเคราะหดวยหลักการ SMED โดยการแยก
งานนอกท่ีสามารถทําไดโดยท่ีเครื่องจักรไมตองหยุดเครื่องและงานในท่ีสามารถทําไดในขณะท่ีเครื่องหยุดเทานั้น
เพ่ือลดเวลาและใหเครื่องจักรไดเดินเครื่องไดนานมากข้ึน 
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  4. วิเคราะหแนวทางในการปรับปรุง 
จากการวิเคราะหพบวาปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน สวนใหญเกิดจากเครื่องจักรและวิธีการปรับตั้งกอนการ

ผลิตสงผลใหในการผลิตชิ้นงานในแตละครั้งจึงมีปริมาณของเสียไมเทากัน ท้ังนี้ปริมาณของเสียไมไดข้ึนอยูกับ
ปริมาณจํานวนท่ีผลิตแตมีผลมาจากปจจัยในการปรับตั้งเครื่องจักรในแตละครั้งซ่ึงมีผลอยางมากตอปริมาณของเสีย
ท่ีเกิดและเวลาท่ีสูญเปลาในการปรับตั้งเครื่องจักรโดยสรุปสภาพปญหากอนปรับปรุงไดดังตาราง 

 
ตารางท่ี 5: สภาพปญหากอนปรับปรุง 

สภาพปญหากอนปรับปรุง 
เวลาในการผลิต ขอมูลของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 

Setup(งานนอก) การผลิต(งานใน) ผลิต(ช้ิน) ของเสีย(ช้ิน) มูลคาของเสีย(บาท) * 
40 นาที 305 นาที 413,403 8,957 94,944.2 

*มูลคาความเสียหายคิดท่ีราคา 10.60 บาท/ชิ้น 
 

จากการรวบรวมสาเหตุจากปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของชิ้นงาน ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการปรับปรุงโดย
ข้ันตอนการปรับปรุงแบงเปน 2 ข้ันตอนหลักดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 . เก็บขอมูลเวลาท่ีใชจริงในข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักร จําแนกงานภายในและงานภายนอก
ออกจากกัน จากนั้นเปลี่ยนงานภายในเปนงานภายนอกดวยเทคนิค SMED เพ่ือลดข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักร 
    ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยกําหนดมาตรการแกไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดังนี้   

1.ปรับปรุงการควบคุมตัวทําความรอนของเครื่องจักรใหสามารถควบคุมไดแบบ 1 ตอ 1 (ฮีตเตอร 1 ตัว 
ควบคุมดวยตัวปรับตั้งคา 1 ตัว ) 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 7: การควบคุมตัวทําความรอนกอนปรับปรุง 
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 2.ปรับปรุงอุปกรณควบคุมการปรับตั้งคาแรงดันลมใหมีความชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 8: วาลวปรับแรงดันลมกอนปรับปรุง 

 
3.กําหนดมาตรฐานการทํางานและปรับตั้งเครื่องจักรของพนักงานแบบคูขนาน 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
  เม่ือนําแนวทางการปรับปรุงมาดําเนินงานพบวา 
  1.หลังจากจําแนกงานภายในและงานนอกดวยเทคนิค SMEDผูวิจัยจึงปรับเปลี่ยนข้ันตอนเบิกโมลดซ่ึงใน
ข้ันตอนดังกลาวพนักตองเตรียมบล็อกเหล็กใหพอดีกับโมลดและชีทรวมถึงการยึดโมลดลงเพลสและยึดทอปโมลดก
ลุมนี้จึงเปนงานนอกท่ีสามารถปฏิบัติไดซ่ึงสามารถลดข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักรได 6 ข้ันตอน เวลาในการ
ดําเนินการลดลง 40 นาทีและงานท่ีปรับปรุงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 6: แสดงงานในงานนอกหลังการปรับปรุง 
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  2. ผลการปรับปรุงการควบคุมตัวทําความรอนของเครื่องจักรใหสามารถควบคุมตัวทําความรอนแบบ 1 
ตอ 1 โดยการเพ่ิมตัวตานทานปรับคาไดโดยมีคุณสมบัติท่ีสามารถระบุตัวเลขในการควบคุม ซ่ึงการควบคุมเตา
ความรอนแบบ 1 ตัว ตอ 1 จุด ทําใหการควบคุมความรอนทําไดงายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9: หลังการปรับปรุงเครื่องควบคุมความรอน 
 
  3. ปรับปรุงอุปกรณท่ีใชควบคุมแรงดันลมท่ีใชกับระบบนิวเมตริกใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนโดยเนนท่ี
ความชัดเจนในการแสดงคาท่ีปรับตั้งอยางชัดเจน ทําใหพนักงานสะดวกในการปรับตั้งคาเพราะสามารถมองเห็นคา
ในการปรับตั้ง โดยการเพ่ิม Speed Control Valve  
 
 
 

                 Speed Control Valve 
 
 
 

รูปท่ี 10: เพ่ิม Speed Control เพ่ือใหงายตอการอานคา 
 
  4. ผลการดําเนินงานดานลดของเสีย  
  จากการดําเนินงานติดตั้งอุปกรณท่ีเครื่องจักรสามารถสงผลในการลดปริมาณของเสียจากอาการหลักใน
งานท่ีเปนจีบสามารถลดปริมาณของเสียลงอยางเห็นไดชัดจากแผนภูมิดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11: แผนภูมิพาเรโตและสัดสวนของเสียหลังปรับปรุง 
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4. กําหนดมาตรฐานการทํางานและปรับตั้งเครื่องจักรของพนักงานแบบคูขนาน โดยการทําเอกสารติดตั้ง
ไวท่ีบริเวณขางเครื่องจักรท่ีปฏิบัติงานข้ึนรูปพลาสติกระบบสุญญากาศ     
 
สรุปผลงานวิจัย 

  จากการศึกษาสภาพปญหาท่ีพบในโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษา สามารถแยกสภาพปญหาออกเปน 2 สวนคือ 
ปญหาเรื่องของเสียท่ีพบในกระบวนการผลิต และปญหาเวลาท่ีใชในการปรับตั้งคาเครื่องจักร ทางผูวิจัยจึงไดนํา
หลักเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง (7QC Tools) และเทคนิคของการปรับตั้งคาเครื่องจักรอยางรวดเร็ว ในการ
แกไขสภาพปญหาท่ีพบ  ผลหลังการปรับปรุงพบวาสัดสวนของเสียท้ังหมดเหลือ 1.68% ซ่ึงสามารถลดมูลคาของ
เสียได 9,552.95 บาทตอเดือน ระยะเวลาข้ันตอนการปรับตั้งเครื่องจักรสามารถลดลง 6 ข้ันตอนโดยลดเวลาการ
ปรับตั้งเครื่องจักรจากเดิม 345 นาที เหลือ 281 นาทีตอครั้งตอการผลิต 1,000 ชิ้น  
 
ตารางท่ี 8: เปรียบเทียบกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

เปรียบเทียบกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
รายละเอียด กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลง ลดลงคิดเปน% 

มูลคาของเสียตอเดือน 10,549.35 บาท 996.4 บาท 9,552.95 บาท 90.55% 
เวลางานใน 305 นาที 281 นาที 24 นาที 7.86% 
เวลางานนอก 40 นาที - 40 นาที 100% 
 

นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมอัตราการผลิต 266 ชิ้นตอวัน หรือ 8,246 ชิ้นตอเดือนสามารถคิดเปนมูลคา 
87,407 บาทตอเดือน จากเดิมกําลังการผลิตสามารถผลิตไดท่ี 1,561 ชิ้นตอวัน (คิดเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง) 
หลังปรับปรุงแกไขสงผลใหอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึน 17.04% หรือคิดมูลคา 1,048,891 บาทตอป 
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บทคัดยอ 

 การจัดตารางเรียนตารางสอนในระดับอุดมศึกษามีความยุงยากและซับซอนและยังตองใชการลงมือปฏิบัติ
ในการจัดทําแตละครั้ง ทําใหเกิดการขอผิดพลาดเปนปญหาท่ียากในการแกไข เนื่องจากมีขอบังคับท่ีตองพิจารณา
เปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเปนตองเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท้ังในสวนของคุณภาพของตาราง
เรียนตารางสอนและทรัพยากรท่ีใช  โครงงานเลมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บไซตการจัดตารางเรียนตารางสอน 
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันการจัดปญญาภิวัฒน เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดทํา
ตารางเรียนตารางสอน และลดความผิดพลาดของอาจารยผูรับผิดชอบ 

 คําสําคัญ: ตารางเรียน ตารางสอน 
 

ABSTRACT 
To organize time schedule in the university is complicated. Moreover, it has to be organized 

year by year. From this result, it can cause mistakes which are difficult to resolve due to the 
many regulations. This is the reason why we have to choose an effective and properly method 
for the good quality of time schedule and resource that we will use. The purpose of this 
research is to develop a timetable arrangement website for facilitating a time schedule and 
decreasing errors from instructors inside The Faculty of Engineering and Technology, Panyapiwat 
Institute of Management. 
 Keywords: Timetable, classroom timetable 
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บทนํา 
 การจัดตารางเรียนตารางสอนในปจจุบันยังตองใชการลงมือปฏิบัติจัดกระทําในเอกสาร ทําใหเกิด

ขอผิดพลาด ซ่ึงการจัดทํานั้นเขียนดวยมือและนําไปกรอกลงคอมพิวเตอรโดยเฉพาะอยางยิ่ง ปริมาณนักศึกษา
เพ่ิมข้ึนทุกป ยังไมมีการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดทําโปรแกรมหรือระบบในการสนับสนุนเพ่ือ
การทําตารางเรียนตารางสอนในบางครั้งตารางเรียนตารางสอนมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหสงผลกระทบในการ
กลับมาแกไขตารางเรียนตารางสอนอีกครั้ง ซ่ึงทําใหกระบวนการทํางานชาลงรวมไปถึงในการจัดสงเอกสารการจัด
ตารางเรียนตารางสอนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ พบวาเอกสารมีการสูญหาย จึงสงผลกระทบตอการทํางาน
เชนกัน ซ่ึงความตองการในการจัดตารางเรียนตารางสอนตองการความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ท้ังตออาจารย
ผูรับผิดชอบในการจัดทําและนักศึกษารับทราบขอมูล 

 ท้ังนี้ผูจัดทําจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะนําเทคโนโลยีและความรูท่ีไดจากการศึกษา นํามาใชในการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซตสําหรับการจัดทําตารางเรียนตารางสอน โดยเริ่มจากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน เ พ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเว็บไซตจะมีการทํางานในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบ โดยผูใชสามารถดูแผนการเรียน
รายวิชา บันทึกขอมูลตารางเรียนตารางสอนรายภาคการศึกษา และสามารถดูขอมูลหองเรียน (หองปฏิบัติการ) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดตารางเรียนตารางสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน 

2. เพ่ือพัฒนาเว็บไซตการจัดตารางเรียนตารางสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสถาบันการ
จัดการปญญาภิวัฒน 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การสํารวจความตองการในการใชงานการจัดตารางสอน การออกแบบ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การ
ทดสอบ และติดตั้งแอพพลิเคชั่น จากนั้นจะกลาวถึงกลุมตัวอยางและเครื่องมือท่ีใชสําหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
 
การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน 

 สําหรับการพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอนจะแบงสวนการทํางานออกแบบเปนเมนูหลัก
และสวนของผูใชงาน คือ สวนของผูใช แบงออกเปน 2 สวน คือ ผูดูแลระบบ กับอาจารยผูรับผิดชอบการจัดตาราง
เรียน ตารางสอนสวนของเมนูการใชงาน แบงเปน 5 เมนูหลัก ดังนี้ 

 เมนูท่ี 1 จัดทําตารางเรียน ตารางสอน เมนูนี้จะใชสําหรับการจัดตารางเรียนของนักศึกษาและตารางเรียน
ของอาจารย โดยมีข้ันตอนการทํางาน ดังรูปท่ี 1 

 เมนูท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานรายวิชา เมนูนี้จะใชสําหรับ เพ่ิม/ลบ/แกไข หรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแตละ
หมวดตามความตองการของผูใชโดยมีข้ันตอนการทํางาน ดังรูปท่ี 1 
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 เมนูท่ี 3 ขอมูลอาจารยและนักศึกษา เมนูนี้จะใชสําหรับ เพ่ิม/ลบ/แกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารย
และนักศึกษาแตละชั้นป  

 เมนูท่ี 4 การตั้งคาเวลา/หองเรียน เมนูนี้จะใชสําหรับ เพ่ิม/ลบ/แกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลเวลาเรียน
และขอมูลหองเรียนตามความตองการของผูใช 

 เมนูท่ี 5 การตั้งคาผูใชงาน เมนูนี้จะใชสําหรับการ เพ่ิม/ลบ/แกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชงานของ
ระบบเปนสวนของการใชงานสําหรับผูดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1Use Case Diagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 Flowchart ข้ันตอนการทํางานของการจัดการ
ขอมูลพ้ืนฐานเปน เชน การเพ่ิม แกไข ลบ 

รูปท่ี 2 Flowchart ข้ันตอนการทํางานของเมนูการ
จัดการตารางเรียน/ตารางสอนของนักศึกษาและอาจารย 
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ตัวอยางหนาจอเมนูหลัก หลังจากเขาสูระบบผูใชกรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานเพ่ือเขาสูระบบแลวจะเขาสู
หนาจอเมนูหลัก ดังรูปท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 3: หนาจอ หนาหลักเมนู การจัดตารางเรียนตารางสอน, เมนูขอมูลพ้ืนฐานรายวิชา, เมนูขอมูลอาจารย/

นักศึกษา, เมนูการตั้งเวลาและหองเรียน และ เมนูการตั้งคาผูใชงานในระบบ 
 

 
รูปท่ี 4: หนาจอการจัดตารางเรียนสําหรับนักศึกษาและอาจารยผูสอน 
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รูปท่ี 5: หนาจอดูขอมูลในตารางสอนสําหรับอาจารยกอนจะพิมพตาราง 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
          สําหรับผลวิเคราะหของแบบประเมินผลระดับความพึงพอใจของการใชงานระบบผูพัฒนาไดนําระบบไปให
ผูเชี่ยวชาญทดลองใช โดยแบงผลการประเมินออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 ความพึงพอใจดานการออกแบบและ
การจัดรูปแบบ (Design) ดานความสวยงามและความทันสมัย นาสนใจของหนาเว็บไซต ผลประเมินความพึงพอใจ
คือ 4.89 อยูในระดับพึงพอใจมาก ดานการจัดรูปแบบในเว็บไซดงายตอการอานและการใชงาน ผลประเมินความ
พึงพอใจคือ 4.95 อยูในระดับพึงพอใจมาก ดานเมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานงาย ผลประเมินความพึงพอใจคือ 4.80 
อยูในระดับพึงพอใจมาก ดานสีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม ผลประเมินความพึงพอใจคือ 4.90 อยู
ในระดับพึงพอใจมาก ดานสีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน ผลประเมินความพึงพอใจคือ 4.92 
อยูในระดับพึงพอใจมากและดานขนาดตัวอักษรและรุปแบบตัวอักษร อานงายและสวยงาม ผลประเมินความพึง
พอใจคือ 4.91 อยูในระดับพึงพอใจมาก ท้ังนี้ความพึงพอใจดานความพึงพอใจดานการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ (Design) มีผลประเมินความพึงพอใจ คือ 4.89 อยูในระดับพึงพอใจมาก  
             สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานคุณภาพของการใชงาน ดานความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลท่ัวไป ผล
ประเมินความพึงพอใจคือ 4.95 อยูในระดับพึงพอใจมาก ดานความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลในตารางเรียน
และตารางสอน ผลประเมินความพึงพอใจคือ 4.80 อยูในระดับพึงพอใจมาก ดานความรวดเร็วในการเขาถึง
เว็บไซต ผลประเมินความพึงพอใจคือ 4.79 อยูในระดับพึงพอใจมาก ดานความเหมาะสมขอมูลภายในเว็บไซต ผล
ประเมินความพึงพอใจคือ 4.82 อยูในระดับพึงพอใจ และดานความถูกตองครบถวนของขอมูล ผลประเมินความพึง
พอใจคือ 4.93 อยูในระดับพึงพอใจมาก ท้ังนี้ความพึงพอใจดานคุณภาพการใชงาน มีผลประเมินความพึงพอใจ คือ 
4.85 อยูในระดับพึงพอใจมาก    
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สรุป 
 ในการจัดทําเว็บไซตการจัดตารางเรียนตารางสอนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันการ

จัดการปญญาภิวัฒน ดังนี้ 
1. เว็บไซตจัดตารางเรียนตารางสอน สามารถนํามาใชงานไดจริง ในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
2. สามารถลดเวลาและลดความผิดพลาดของผูจัดทําตารางเรียนตารางสอนได 
3. ผูจัดทําตารางเรียนตารางสอนไดรับความสะดวกตอการจัดตารางเรียนตารางสอนมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวโนมเสนทางและกําหนดจุดศูนยรวบรวมและกระจายสินคา
เกษตรท่ีเหมาะสมตามแนวหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยทําการศึกษาสภาพปจจุบันของโครงสรางพ้ืนฐานดาน    
โลจิสติกส ศึกษาและวิเคราะหผลผลิตและปริมาณสินคาเกษตร 3 ชนิด ไดแก ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
และทุเรียน ตลอดจนการกระจายสินคาเกษตรสูประเทศคูคาท้ัง 5 ประเทศ ไดแก พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษานั้น มาทําการวิเคราะหหาตําแหนงท่ีเหมาะสม
ในการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรดวยวิธีของการวิจัยดําเนินงาน (Operations Research) 
จากนั้นจึงดําเนินการสรางแบบจําลองตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร ผล
การศึกษาพบวาศูนยรวบรวมและกระจายปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน ควรจัดตั้งท่ี จังหวัด
นครสวรรค นครพนม และเชียงราย ตามลําดับ จากผลการศึกษานั้น สามารถเปนแนวทางในการจัดตั้งศูนย
รวบรวมและกระจายสินคาเกษตรสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดในลําดับตอไป 

คําสําคัญ: โครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกส ศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร หกเหลี่ยม
เศรษฐกิจ 
 
ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the route trends and placement of the 
distribution center for agricultural products of the Hexa Economic Zones. This study the 
current condition of the logistics infrastructure, study and analysis agricultural products of 3 
types compose of oil palm, maize and durian as well as the study of the distribution of 
agricultural products to domestic partners of the 5 countries as follows: Myanmar, Laos, 
Cambodia, Vietnam and Southern China (Yunnan). The received data were analyzed to find 
suitable location for establish a center and placement of the distribution for agricultural 
products by the operations research method. Then perform a suitable location model of a 
center and placement of the distribution for agricultural products. The results of study 

mailto:may_thaita@hotmail.com
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showed that the distribution center of oil palm, maize and durian should be situated at 
Nakhonsawan, Nakhonphanom and Chiangrai respectively. The results of study can guide the 
center and placement of the distribution for agricultural products for small and medium 
enterprises in the following order. 

Keywords: Logistics infrastructure, Center and Placement of the Distribution for 
Agricultural Products, Hexa Economic Zones 
 
บทนํา 

 ปจจุบันแนวโนมการแขงขันทางธุรกิจมีความเขมขนข้ึน เนื่องมาจากกระแสการจัดระเบียบโลกใหม 
(New World Orders) และตามกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ท่ีมีการเปดเสรีทางการคา (Free Trade 
Area, FTA) มากข้ึน ซ่ึงริเริ่มและขยายตัวจากการสนับสนุนจากองคกรการคาโลก (World Trade 
Organization, WTO) ทําใหขอจํากัดและการกีดกันทางการคาในรูปแบบของภาษีลดลง การคาและการลงทุน
ไมถูกจํากัดแคตลาดภายในประเทศอีกตอไป เปนผลใหปริมาณการคาและบริการระหวางประเทศมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วและมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน จึงตองประสานประโยชนและพ่ึงพากันอยาง
เปนระบบ โดยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตามภูมิภาคตางๆ เปนผลมาจากแนวคิดเรื่อง การคา
เสรีประเทศในยานภูมิภาคเดียวกัน (region) จึงมีความพยายามรวมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจกัน 
(Economics Co-operation) สําหรับประเทศไทยไดมีความพยายามรวมกลุมเปนเขตเศรษฐกิจ จึงเกิดมาเปน 
“หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ” (Hexa Economic Zones) หรือ กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (Greater Mekhong Subregional, GMS) ประกอบดวย 6 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) มีพ้ืนท่ีประมาณ 2 ลาน 3 แสนตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกัน
ประมาณ 250 ลานคน โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) เปนผูใหการ
สนับสนุนหลัก และผานกลยุทธหลัก คือ สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงระหวางกัน (Connectivity) เพ่ือใหเกิด
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (Competiveness) โดยการรวมกลุมกันในอนุภูมิภาค (Community) 
(วิชัย พัฒนพล, 2555) 

กลุมประเทศ GMS เปนพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังยังเปนจุดศูนยกลางในการ
เชื่อมโยงติดตอระหวางภูมิภาคเอเชียใต เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต และท่ีสําคัญไทยไดรับ
ประโยชน โดยตรงในดานการขยายฐานอุตสาหกรรมและบริการใหกวาง ข้ึน ไทยสามารถพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบานท่ีหลากหลายและการนําเขาจากประเทศนอกกลุม และ
ประเทศไทยยังเปนศูนยกลางดานคมนาคมขนสงในอนุภูมิภาค ผนวกกับจุดแข็งของประเทศไทยท่ีมีการ
พัฒนาการคมนาคมขนสง และระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนการพัฒนาดานโลจิสติกสอยางตอเนื่อง ผูวิจัย
จึงเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดการขนสง หากมีแนวทางการพิจารณาเสนทาง
ท่ีเหมาะสมในการขนสงสินคาใหกับผูประกอบการ จะทําใหการขนสงนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ประหยัดท้ังเวลาในการพิจารณาเสนทางและตนทุนในการขนสง ทําใหมีความไดเปรียบตอคูแขงขันทางธุรกิจ
รายอ่ืน และหากมีการจัดตั้งศูนยศูนยรวบรวมและกระจายสินคาท่ีเหมาะสมแลวนั้น จะสงผลตอประสิทธิภาพ
การกระจายสินคาและการขนสงอีกทางหนึ่งดวย (NEMOTO, T., & KAJI, T., 2001) 
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รูปท่ี 1: แสดงแผนท่ีของหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
  

เม่ือพิจารณาในสวนของการสงออกสินคาเกษตรของไทยตั้งแตป 2551-2556 และสินคาเกษตร
เปาหมายประกอบดวย ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน พบวามีแนวโนมของผลผลิต ปริมาณ 
รวมถึงมูลคาการสงออกท่ีสูงข้ึน (สถิติเกษตรของประเทศไทย, 2556) 

 

 
 

รูปท่ี 2: มูลคาการสงออกสินคาเกษตร ป พ.ศ. 2551-2556 
  

จากท่ีไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีบทบาทท่ีเปนท้ังจุดกําเนิดหรือแหลงผลิต
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีสงออกไปท่ัวภูมิภาคและท่ัวโลก และเปนประตูการคา (Median or 
Gateway) ท่ีสามารถเปดตลาดไปสูภูมิภาค แตอยางไรก็ตามบทบาทดังกลาวซ่ึงเก่ียวของโดยตรงคือ ระบบ 
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โลจิสติกส และหนึ่งในกิจกรรมหลักของระบบโลจิสติกสก็คือ กิจกรรมการขนสง (Transportation) ซ่ึงการ
ขนสงนั้นมีในสวนของตนทุนโลจิสติกสและตนทุนของธุรกิจเปนอยางมาก หากมีการจัดการกระบวนการขนสง
ท่ีมีประสิทธิภาพแลว อาจมีสวนชวยในการลดตนทุนโลจิสติกสและตนทุนของธุรกิจลงได และเม่ือสามารถลด
ตนทุนไดจะสงผลตอการไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจอีกเชนกัน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษาสภาพปจจุบันของโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกส ศึกษาและวิเคราะห
ผลผลิต และปริมาณสินคาเกษตร 3 ชนิด ไดแก ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน ตลอดจนการ
กระจายสินคาเกษตรสูประเทศคูคาท้ัง 5 ประเทศ ไดแก พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต (มณฑล
ยูนนาน) โดยพิจารณาเสนทางตามแนวหกเหลี่ยมเศรษฐกิจท้ังสิ้น 3 แนว ดังนี้ 

1. แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 
2. แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ - ใต (North South Economic Corridor: NSEC) 
3. แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor: SEC) 

 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดทําการศึกษา มาทําการวิเคราะหหาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคาเกษตรตามแนวหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ เพ่ือเปนแนวทางแกผูท่ีสนใจในการใชประโยชนจากโครงสราง
พ้ืนฐานดานโลจิสติกสท่ีมีอยูในดานการคา การลงทุน และเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจจัดตั้งศูนยรวบรวบและ
กระจายสินคาเกษตรตามแนวหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ สําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหผลผลิตและการกระจายสินคาเกษตรสูประเทศคูคาท้ัง 5 ประเทศ ไดแก 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม พมา และจีนตอนใต 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหการกําหนดศูนยกระจายสินคาเกษตรสูประเทศคูคาท้ัง 5 ประเทศ ไดแก 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม พมา และจีนตอนใต 

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหหาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเกษตรของหก
เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิเคราะหทําเลท่ีตั้ง (Location Analysis) สวนใหญใชวิธีการประเมินทางเลือกทําเลท่ีตั้ง 
(Method of Evaluation Location Alternatives) ซ่ึงเปนวิธีการประเมินทางเลือกทําเลท่ีตั้งแบบใชขอมูล
เชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการใชหลักเกณฑพิจารณาท่ีเหมาะสมจะทําใหสามารถประเมินทางเลือก
ทําเลท่ีตั้งเปนปริมาณตัวเลขได และสามารถสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรได (Heizer, J., & Render, B., 
2006) 

วิธีหาจุดศูนยถวง (Center of Gravity Method) เปนเทคนิคทางคณิตศาสตรท่ีใชเพ่ือหาทําเล
ท่ีตั้งท่ีดีท่ีสุดสําหรับจุดการกระจายจุดเดียวแตบริการพ้ืนท่ีหลายแหง วิธีนี้บางครั้งอาจเรียกวาวิธีจุดศูนยกลาง
หรือจุดกลางแกนหมุน เปนวิธีการพิจารณาโดยการคํานวณหาจุดรวม (Coordinate) จากการคํานวณหา
คาเฉลี่ยน้ําหนัก ซ่ึงเปนเทคนิคทางดานคณิตศาสตรท่ีจะชวยหาตําแหนงท่ีเหมาะสมเสมือนเปนศูนยกลางรวม
ของการกระจายในพ้ืนท่ี ดังแสดงในรูปท่ี 3 โดยการประยุกตใชสวนใหญ เชน การหาตําแหนงท่ีตั้งศูนย
กระจายสินคา (Distribution Warehouse) เพ่ือใหเกิดคาใชจายดานคาขนสงหรือบริการต่ําท่ีสุด การหา
ตําแหนงท่ีต้ังของโรงงานตองการอยูใกลกับแหลงแรงงาน หรือทรัพยากรราคาถูก เพ่ือประหยัดตนทุนในการ
ขนสง เปนตน (Lui, G., & Coleman, L.T., 2000) 
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รูปท่ี 3: จุดศูนยกลางของพิกัดท่ีกระจายตัวในพ้ืนท่ี 
 

 จุดศูนยกลาง (XCG, YCG ) คือตําแหนงของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของปจจัย ซ่ึงมีแหลงกําเนิดของปจจัย
หลายแหลง (ระบบ) โดยกรณีท่ีระบบประกอบดวยแหลงกําเนิดปจจัยเปนจํานวนมากจะพิจารณาจุดศูนยกลาง
ในแกน X และจุดศูนยกลางในแกน Y ดังนี้  

 
𝑋𝐶𝐺 = ∑𝑚𝑖𝑋𝑖

∑𝑚𝑖
     𝑌𝐶𝐺 = ∑𝑚𝑖𝑌𝑖

∑𝑚𝑖
 

 
 โดยท่ี XCG = พิกัดภูมิศาสตร X ของจุดศูนยกลาง 

  YCG = พิกัดภูมิศาสตร X ของจุดศูนยกลาง 
  Xi = พิกัดภูมิศาสตร X ท่ีตําแหนง i 
  Yi = พิกัดภูมิศาสตร Y ท่ีตําแหนง i 
  mi = คาน้ําหนักตามพิกัดภูมิศาสตรตางๆ 
  i = 1, 2, 3…n  
 ข้ันตอนการคํานวณ 

1) ระบุพิกัดจุดของขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
2) คาพิกัดจุดของตําแหนงตางๆ มาคูณกับคาน้ําหนักของจุดนั้น เชน ปริมาณการขนสง 

ราคาคาขนสง เปนตน 
3) ผลการกระจายตัวของน้ําหนัก 
4) นําพิกัดจุดของคําตอบไประบุตําแหนงลงแผนท่ี 

 วิธีการหาระยะทางรวมกับคาขนสง (Load distance technique) เทคนิคการหาระยะทาง
รวมกับคาขนสง เปนวิธีการท่ีจะเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมแหงเดียวจากหลายทําเลท่ีเสนอข้ึนมาเปนทางเลือก 
โดยเกณฑการตัดสินใจนั้นจะข้ึนอยูกับระยะทาง ระยะทางเปนการวัดถึงความใกลไกลจากกลุมลูกคาเปาหมาย 
จากซัพพลายเออร และจากแรงงาน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ซ่ึงจะถูกนําไปใชเปนปจจัยสําคัญในการ
พิจารณา ดังข้ันตอนตอไปนี้ (Heizer, J., & Render, B., 2006) 
 

𝐿𝐷 = � 𝐼𝐴𝐵𝐷𝐴𝐵

𝑛

𝐴𝐵=1

 

 

 โดยให IAB = อัตราคาขนสง/จํานวนเท่ียว/จํานวนหนวยของสินคาระหวางทําเลท่ีตั้ง A และ B 
  DAB = ระยะทางระหวางทําเลท่ีตั้ง A และ B 
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 โดยเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสุด ซ่ึงหมายความวาคาขนสงรวมท่ีทําเลนั้นต่ําท่ีสุด 
ลําดับข้ันตอนในการจัดทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงจํานวนรวมของน้ําหนักและระยะทางท่ีจะใชในการตัดสินใจ

เลือกทําเลท่ีตั้ง มีดังนี้ 
1) คํานวณระยะทาง ใชระยะทางจริงจากทําเลท่ีตั้ง A และ B ซ่ึงสามารถหาระยะไดจาก Google Map 
2) ระบุน้ําหนักการขนยาย เม่ือสามารถคํานวณระยะทางท่ีเปนเสนตรงไดแลว ข้ันตอไปจึงทําการ

ระบุน้ําหนักท่ีจะทําการขนยายระหวางทําเลท่ีตั้งหนึ่งๆ คาท่ีไดคือ LAB 
3) คํานวณจํานวนรวมของน้ําหนักและระยะทางสําหรับแตละทําเลท่ีตั้งท่ีไดจาก 1) และ 2) ซ่ึง

สามารถหาไดโดยการนําคาระยะทางคูณดวยคาน้ําหนักการขนยาย 
4) เลือกทําเลท่ีตั้งท่ีใหคาจํานวนรวมของน้ําหนักและระยะทางท่ีนอยท่ีสุด 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 จากการท่ีไดกลาวถึงทฤษฎีท่ีจะนํามาใช ตอไปเปนวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีดังนี้ 
1. รวบรวมสภาพท่ัวไปของเสนทางตามแนวหกเหล่ียมเศรษฐกิจ โดยขอมูลท่ีจะทําการศึกษามี 2 

สวน ดังนี้  
1.1 โครงการ/แผนงานท่ีไดมีการศึกษาหรือวางแผนลวงหนา ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสตามแนวหกเหลี่ยงเศรษฐกิจ รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของประเทศไทย และการอํานวยความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศตามแนวหกเหลี่ยงเศรษฐกิจ จาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของ 

1.2 สภาพของโครงขายคมนาคม โดยการศึกษาเสนทางตามแนวหกเหลี่ยงเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของ 

2. รวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหหาตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายสินคา
เกษตร ซ่ึงมีข้ันตอนในการศึกษาและพิจารณาพ้ืนท่ีตามแนวหกเหลี่ยงเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี 26 
จังหวัด ดังนี้ 

– แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร 

– แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ประกอบดวย 13 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําปาง 
นครสวรรค อยุธยา ลําพูน พะเยา แพร อุตรดิตถ กําแพงเพชร ตาก พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 

– แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี 

2.1 รวบรวมขอมูลเพ่ือหาตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสงออก
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ 

2.2 รวบรวมขอมูลเพ่ือหาตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสงออก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและผลิตภัณฑ 

2.3 รวบรวมขอมูลเพ่ือหาตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสงออก
ทุเรียนและผลิตภัณฑ 

3. วิเคราะหหาปริมาณสินคาจากอุตสาหกรรมท้ัง 3 ประเภท ท่ีจะสงออกสูประเทศปลายทาง 
การวิเคราะหปริมาณสินคาจากพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท้ัง 3 ประเภท เพ่ือสงออกสูประเทศคูคาท่ี

สําคัญ ซ่ึงการเลือกประเทศคูคา มีเกณฑในการพิจารณา คือ เปนประเทศท่ีไทยสงออกสินคาท้ัง 3 ประเภทใน
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สัดสวนท่ีสูง และการวิเคราะหปริมาณการสงออกสินคานั้น พิจารณาจากสัดสวนของผลผลิตในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 26 จังหวัดท่ีผลิตได โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ บริโภคภายในประเทศ สตอกสินคา และสงออก 

4. วิเคราะหการสงออกสินคาสูประเทศปลายทาง 
การวิเคราะหการสงออกสินคาจากท้ัง 3 ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา ซ่ึงใชจุดตนทางของ

สินคาจากศูนยรวบรวมและกระจายสินคาท่ีวิเคราะหได และปลายทางของสินคา มีข้ันตอนการวิเคราะหดังนี้ 
4.1 วิเคราะหการขนสงสินคาในเสนทางปจจุบัน โดยพิจารณาขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ 
4.2 วิเคราะหการขนสงสินคาผานเสนทางตามแนวหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยพิจารณาขอมูล

ทุติยภูมิจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ 
4.3 วิเคราะหรูปแบบการขนสงสินคาและประสิทธิภาพของการขนสง ประกอบดวย ระยะทาง 

เวลา และคาใชจายท่ีใชในการขนสงของท้ังสองเสนทางสูประเทศปลายทาง 
5. วิเคราะหตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร ซ่ึงมีข้ันตอนใน

การศึกษาดังนี้ 
5.1 การวิเคราะหตําแหนงท่ีตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 3 ประเภท คือ น้ํามันปาลม 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน โดยใชวิธีจุดศูนยกลางแรงโนมถวง (The Center of Gravity Model) ในการ
หาตําแหนงพิกัดท่ีเหมาะสม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

– กําหนดปจจัยท่ีสําคัญท่ีเปนปจจัยหลักในการวิเคราะหสินคาเกษตรท้ัง 3 ประเภท คือ 
ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน 

– คํานวณหาคาน้ําหนักในการตัดสินใจ ซ่ึงงานวิจัยนี้ใชปริมาณสินคาสงออกของปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑ ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน 

– ทําการหาพิกัดจุดทางภูมิศาสตร 
– นําคาน้ําหนักและพิกัดจุดทางภูมิศาสตรของปจจัยมาคํานวณตามรูปแบบทางคณิตศาสตร

ของวิธีจุดศูนยกลางแรงโนมถวง (The Center of Gravity Model) 
5.2 การวิเคราะหตําแหนงท่ีตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน โดยวิธีหาจุดศูนยถวง (Center of Gravity Method) 
6. สรางแบบจําลอง (Model) ตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตาม

แนวหกเหล่ียมเศรษฐกิจ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. แนวโนมเสนทางการสงออกสินคาสูประเทศคูคาในกลุมหกเหล่ียมเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาสามารถวิเคราะหแนวโนมเสนทางการสงออกสินคาท้ัง 3 ประเภท คือ ปาลม

น้ํามันและผลิตภัณฑ ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน สูประเทศคูคาท้ัง 5 ประเทศ คือ พมา ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) สามารถสรุปไดดังนี้ (สถิติเกษตรของประเทศไทย, 2556) 
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รูปท่ี 4: แนวโนมเสนทางในการสงออกสินคาสูประเทศคูคาในกลุมหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
 
1.1 แนวโนมเสนทางในการสงออกสินคาสูประเทศคูคาในกลุมหกเหลี่ยมเศรษฐกิจของปาลม

น้ํามันและผลิตภัณฑ คือ มีปริมาณการสงออกท่ีสูงโดยผานดานชายแดนในภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
1.2 แนวโนมเสนทางในการสงออกสินคาสูประเทศคูคาในกลุมหกเหลี่ยมเศรษฐกิจของขาวโพด

เลี้ยงสัตว คือ มีปริมาณการสงออกท่ีสูงโดยผานดานชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.3 แนวโนมเสนทางในการสงออกสินคาสูประเทศคูคาในกลุมหกเหลี่ยมเศรษฐกิจของทุเรียน 

คือ มีปริมาณการสงออกท่ีสูงโดยผานดานชายแดนในภาคเหนือ 
2. ผลการวิเคราะหตําแหนงท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรในกลุมหก

เหล่ียมเศรษฐกิจ ดวยวิธีศูนยกลางแรงโนมถวง (NEMOTO, T., & KAJI, T., 2001) 
2.1 ตําแหนงท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ คือ จังหวัด

นครสวรรค 
2.2 ตําแหนงท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ จังหวัดนครพนม 
2.3 ตําแหนงท่ีเหมาะสมของศูนยรวบรวมและกระจายทุเรียน คือ จังหวัดเชียงราย 

 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 423 

 
 

รูปท่ี 5: ศูนยรวบรวมและกระจายปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน 
ท่ีเหมาะสมตามแนวหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 
ปาลมน้ํามัน Latitude Longitude ปริมาณสินคา mX mY 

ดานศุลกากรแมสอด, ตาก 16.693699 98.523359 4,362.00 72,817.92 429,758.89 
ดานศุลกากรอรัญประเทศ, สระแกว 13.665670 102.542228 3,077.00 42,049.27 315,522.44 
ดานศุลกากรเชียงของ, เชียงราย 20.273942 100.361447 408.00 8,271.77 40,947.47 
ดานศุลกากรมุกดาหาร, มุกดาหาร 16.621435 104.734180 190.00 3,158.07 19,899.49 
รวม 8,037.00 126,297.03 806,128.29 
ตําแหนงที่เหมาะสม นครสวรรค 15.714449 100.302139 

 
ขาวโพดเล้ียงสัตว Latitude Longitude ปริมาณสินคา mX mY 

ดานศุลกากรนครพนม, นครพนม 17.402669 104.788613 126,899.00 2,208,381.29 13,297,570.20 
ดานศุลกากรเชียงแสน, เชียงราย 20.274150 100.079593 5,791.00 117,407.60 579,560.92 
ดานศุลกากรหนองคาย, หนองคาย 17.864233 102.747717 1,220.00 21,794.36 125,352.21 
ดานศุลกากรคลองใหญ, ตราด 11.809498 102.857781 62.00 732.19 6,377.18 
รวม 133,972.00 2,348,315.44 14,008,860.51 
ตําแหนงที่เหมาะสม นครพนม 17.528405 104.565585 

 
ทุเรียน Latitude Longitude ปริมาณสินคา mX mY 

ดานศุลกากรเชียงแสน, เชียงราย 20.274150 100.079593 69,509,135.00 1,409,238,629.36 6956445940.58 
ดานศุลกากรมุกดาหาร, มุกดาหาร 16.621435 104.734180 481,542.00 8,003,919.05 50433906.51 
ดานศุลกากรนครพนม, นครพนม 17.402669 104.788613 196,473.00 3,419,154.59 20588133.16 
ดานศุลกากรแมสอด, ตาก 16.693699 98.523359 96,193.00 1,605,816.99 9477257.47 
รวม 70,283,343.00 1,422,267,519.99 7,036,945,237.72 
ตําแหนงที่เหมาะสม เชียงราย 20.236196 100.122517 
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สรุป 
 ผลการศึกษาพบวา แนวโนมเสนทางในการสงออกสินคาสูประเทศคูคาในกลุมหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

ของปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน คือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ แลวแตชนิดสินคาเกษตร โดยประเทศท่ีนําเขาสินคาเกษตรเปนปริมาณสูง 
คือ จีนตอนใต ลาว เวียดนาม พมา และกัมพูชา ตามลําดับ ดังนั้นศูนยรวบรวมและกระจายปาลมน้ํามัน 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และทุเรียน ท่ีเหมาะสม ตามแนวหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ คือ จังหวัดนครสวรรค นครพนม และ
เชียงราย ตามลําดับ จากผลการศึกษานั้นสามารถเปนแนวทางในการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคา
เกษตรสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไดในลําดับตอไป 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษาบริษัทผลิตคาปาซิเตอร 
PROCESS IMPROVEMENT BY LINE BALANCING TECHNIQUE  
IN THE CAPACITOR FACTORY 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาโครงการวิจัยฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคการลดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตตัว
เก็บประจุ โดยนําเทคนิค7 QC Tools และ ไคเซ็น เขามาชวยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 การศึกษาวิจัยมุงเนนไปในเรื่องของการลดของเสียในกระบวนการผลิตตัวเก็บประจุของบริษัทตัวอยางโดย
การศึกษานี้ไดเลือกศึกษาสายการผลิต Aและ สายการผลิต B ซ่ึงประกอบไปดวยสถานีงานท้ังหมด 13 สถานีงาน   
เริ่มตนจากการศึกษาจํานวนของเสียของแตละสถานี เพ่ือหาสถานีงานท่ีเปนจุดออนอันเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให
เกิดของเสียข้ึนในกระบวนการผลิต จากนั้นทําการเสนอแนวทางในการปรับปรุง โดยเพ่ิมสถานีงานแยกออกมาหนึ่ง
สถานี โดยเปนสถานีงานทําการตรวจสอบ Case กอนเขาสายการผลิต ผลท่ีไดรับหลังการปรับปรุงคือ จํานวนของ
เสียลดลง 8.83% ตอเดือน  
 คําสําคัญ: 7 QC Tools ไคเซ็น 
 
ABSTRACT 

 The study was conducted for the purpose of reducing waste in the sample capacitor 
factory by the 7 QC Tools and Kaizen technique to improve the manufacturing process.   

 The study focused on reducing waste in production capacitors of the sample company. 
This research was a study of the production line A and line B, which includes. Among 13 work 
stations of all stations, the research was studied of the number of defects of each station. The 
task was to find a major cause of waste in the production process. The suggestion was adding 
the workstations that separated by one station. The station that was verified the case of 
capacitor before the production line. The result was found that the number of defects 
decreases 8.83% per month. 
 Keywords: 7 QC Tools, Kaizen   
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บทนํา 
 ปจจุบันการแขงขันในอุตสาหกรรมการผลิตตัวเก็บประจุ (Capacitor) มีการแขงขันท่ีสูงมากข้ึนท้ังผูผลิต

ภายในประเทศ และตัวแทนนําเขาสินคาจากตางประเทศเชน เกาหลี และ ไตหวันเปนตน จากขอมูลจาก กรม
โรงงานอุตสาหกรรมพบวาบริษัทท่ีเขาทําการวิจัย จัดเปนธุรกิจขนาดกลางเนื่องจากมีพนักงานในโรงงานมากกวา 
50 คนและไมเกิน 200 คน (ขอมูลท่ีแจงกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมคือมีพนักงาน 53 คน) และใน
อุตสาหกรรมการผลิตตัวเก็บประจุ (Capacitor) พบวาบริษัทท่ีเขาทําการวิจัยมีคูแขงในอุตสาหกรรมตัวเก็บประจุ 
(Capacitor) จึงทําใหทางบริษัทตองสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาวาสินคาท่ีทําการผลิตจากบริษัทของตนนั้นมี
คุณภาพและคุณสมบัติตรงตามท่ีลูกคาตองการ มีความเหมาะสมในการนําไปใชงานเพ่ือสรางความแตกตางจาก
บริษัทคูแขง โดยทําการควบคุมการผลิตใหเกิดของเสียในปริมาณท่ีท่ีต่ําท่ีสุดท่ีสามารถดําเนินการได  

 ผูทําการวิจัยมีความสนใจท่ีจะลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตั้งแตกระบวนการแรกจนถึง
กระบวนการสุดทายโดยอาศัยเครื่องมือทางวิศวกรรมมาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหารวมท้ังหาในทางในการ
ปรับปรุงเพ่ือลดขอผิดในกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหกระบวนการผลิตตัวเก็บประจุ  
  2. เพ่ือลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตตัวเก็บประจุ   

 
วิธีการดําเนินงาน 
 1. วิธีการศึกษาท่ีนํามาใช 
 คือ นําหลักการ 7 QC Tools  อันประกอบดวย แผนตรวจสอบ (Check sheet) แผนภูมิพาเรโต (Pareto 
Diagram) กราฟตางๆ (Graphs) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังกางปลา 
(Fishbone Diagram) แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) และ ฮีสโตแก
รม (Histogram) (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, 2555; ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2550) มาใชวิเคราะหในการลดของเสีย
ในกระบวนการผลิตเพ่ือทําการวิเคราะหปญหา เพราะเครื่องมือนี้จะทําใหเห็นภาพไดชัดเจน พรอมท้ังศึกษา
ข้ันตอนและวิธีการทํางานในสายการผลิต เพ่ือทําการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดของเสีย และนํา  
ไคเซ็น (Kaizen) ซ่ึงเปนวิธีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทํางานท่ีดีข้ึน ในลักษณะการ
ปรับปรุงแบบตอเนื่องและทําใหการผลิตสินคามีคุณภาพ เนื่องจากปญหาท่ีเกิด มีผลมาจาสาเหตุหลายประการ
ดวยกัน มาตรการแกไขปญหาจึงตองมีความหลากหลายตาม ดวยเหตุนี้จึงมีการนํา PDCA Cycle มาใชรวมดวย 
เพ่ือทําการแกไขปรับปรุงกระบวนการผลิต เม่ือปญหาเกิดข้ึนจากหลากหลายสาเหตุ ก็ตองมีมาตรการแกไขไว
หลากหลายเชนกันรวมท้ังมีผลดีในแงของการเชื่อมโยงเขากับประเด็นท่ีเก่ียวของซ่ึงทําใหสามารถเขาใจไดงายอีก
ดวย 
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 2. ข้ันตอนการวิจัยและดําเนินงาน 

 
รูปท่ี 1: ข้ันตอนการดําเนินการ 

 
 2.1 ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงงานและสายการผลิต 
 ลักษณะการผลิตสินคาผลิตตาม Order ท่ีลูกคาสั่งเทานั้นไมทําการสต็อกสินคาลวงหนาและปจจุบันมีการ
ผลิตตัวเก็บประจุ (Capacitor) เปน 2 ประเภทหลัก คือ  
  1. ตัวเก็บประจุสําหรับเครื่องซักผา  
  2. ตัวเก็บประจุสําหรับเครื่องปรับอากาศ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2: ผลิตภัณฑในสายการผลิต 
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 2.2 วิเคราะหปญหาและความสามารถของกระบวนการกอนการปรับปรุง 
  ทําการเก็บขอมูลของเสียท่ีเกิดข้ึนและทําการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีมาในกระบวนการผลิตท่ีทําใหเกิดของ
เสียเพ่ือนํามาเปนเปาหมายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 2.3 เก็บขอมูลกอนการปรับปรุง 
      ทําการรวบรวมขอมูลของเสียจากโรงงานท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต และนํามาทําการวิเคราะหถึงปญหา
ท่ีเกิด โดยแบงตามลักษณะของเสียท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหงายตอการวิเคราะหขอมูล 
 2.4 วิเคราะหขอมูลกอนการปรับปรุง 
      จากการรวบรวมขอมูลทําใหทราบถึงลักษณการเกิดของเสียมากท่ีสุด ซ่ึงของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนมี
การเกิดในลักษณท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงทําใหตองมีการวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติมข้ึน ซ่ึงจะใชแผนผังกางปลาเขามา
วิเคราะหขอมูลของเสียท่ีเกิดข้ึน 

 
ผลการดําเนินงาน 
  จากการนําหลักการ 7 QC Tools  ในท่ีนี้ประกอบดวย แผนตรวจสอบ (Check sheet) แผนภูมิพาเรโต 
(Pareto Diagram) กราฟตางๆ (Graphs) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผัง
กางปลา (Fishbone Diagram) รวมกับการแนวทางการศึกษากอนหนา คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตของการ
ขัดชิ้นงาน, กรณีศึกษา ระบบการผลิตหัวอาน-เขียนฮารดดิสกไดรฟ (กนกวรรณ พุทธรุงโรจน และคณะ, 2553).
การเพ่ิมผลผลิตของตัวเก็บประจุ, กรณีศึกษาโรงงาน ABB Capacitors LTD. (นิมิต หาญพิทักษพงศ, 2539) 
 และการลดความสูญเปลาโดยเทคนิคไคเซ็น, กรณีศึกษาโรงงานผลิตถุงพลาสติก (ปนัดดา ใจบุญมาก และ
คณะ, 2553) ไดแนวทางปรับปรุง คือ 
 - การเพ่ิมสถานีงานในการตรวจสอบบรรจุภัณฑภายในสายการผลิตเพ่ือลดจํานวนของ ของเสียท่ีเกิด
ข้ึนกับลักษณะภายนอกของตัวเก็บประจุ (Capacitor) 
 - เพ่ิมตัวรับแรงกระแทกในจุดตางๆ ของสายการผลิตเพ่ือลดการกระแทกท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนสาเหตุให
ชิ้นงานไดรับผลกระทบ 
 
แนวทางการแกไขและปรับปรุงเพ่ือลดปริมาณของเสีย 
 1. นําไคเซ็นมาใชในการแกไขและปรับปรุง ไคเซ็น (Kaizen) เปนวิธีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
หรือกระบวนการทํางานท่ีดีข้ึน ในลักษณะการปรับปรุงแบบตอเนื่องทําใหการผลิตสินคามีคุณภาพ เนื่องจาก
ปญหาท่ีเกิด มีผลมาจาสาเหตุหลายประการดวยกัน มาตรการแกไขปญหาจึงตองมีความหลากหลายตาม ดวยเหตุ
นี้จึงมีการนําหลักการ 7QC Tools มาใช เพ่ือทําการวิเคราะหปญหา เพราะเครื่องมือนี้จะทําใหเห็นภาพไดชัดเจน
วา เม่ือปญหาเกิดข้ึนจากหลากหลายสาเหตุ ก็ตองมีมาตรการแกไขไวหลากหลายเชนกันรวมท้ังมีผลดีในแงของการ
เชื่อมโยงเขากับประเด็นท่ีเก่ียวของซ่ึงทําใหสามารถเขาใจไดงายอีกดวย  
 2. การปรับปรุงโดยการเพ่ิมสถานีงาน 

เพ่ิมสถานีการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต เพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีหลุดรอดจากการตรวจสอบ
ดวยตาเปลาของพนักงาน 
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 3. การปรับปรุงโดยใชอุปกรณกันกระแทก 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3: ของเสียจากการผลิต 
 

     ปจจุบันทางโรงงานมีของเสียจาก Case บุบ เปนสวนใหญ ซ่ึงปญหาสวนใหญจะเกิดมาจากสองกรณีคือ
กระปองบุบมากจาก supplier ซ่ึงทางผูจัดทําไดทําการเพ่ิมสถานีงานเพ่ือเปนการปองกันของเสียเขาสูกระบวนการ
ผลิตเปนท่ีเรียบรอยแลว กรณีท่ีสองเกิดจากการกระแทกในกระบวนการผลิตซ่ึงทางคณะผูจัดทําไดมองเห็นถึง
ปญหาในสวนนี้จึงหาแนวทางในการแกไขโดยมีแนวทางการแกไข 2 ทางเลือก คือ ขอบยางกันกระแทก และ 
ฟองน้ํากันกระแทก 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4: การแกไขปญหา 
 

ซ่ึงทางโรงงานไดเลือกขอบยางกันกระแทก เนื่องจากมีคุณสมบัติคลายคลึงกันกับฟองน้ํากันกระแทก และ
ยังมีราคายอมเยากวาฟองน้ํากันกระแทก 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5: วิธีแกไขปญหาท่ีเลือก 
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สรุปผล 
จากผลการศึกษาท่ีไดสามารถทําการเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการปรับปรุงไดดังนี้ 

 

 
 

 
 

ประเภท กอนการปรับปรุง (ชิ้น) หลังการปรับปรุง
(ชิ้น) 

เปอรเซ็นตท่ี
เปลี่ยนแปลง 

เปรียบเทียบจํานวนของเสีย
ท้ังหมด 

406 150 ลดลง 63.05% 

เปรียบเทียบจํานวนของเสีย
ชนิด Appearance 

90 20 ลดลง 77.78% 

เปรียบเทียบสัดสวนของเสีย
ชนิด Appearance ตอของเสีย

ท้ังหมด 

22.16% 13.33% ลดลง 8.83% 

 
-     เม่ือเปรียบเทียบจํานวนของเสียท้ังหมดกอนการปรับปรุงมีท้ังหมด 406 ชิ้นและหลังการปรับปรุงมีท้ังหมด 
150 ชิ้น ซ่ึงเปอรเซ็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีคาลดลงเทากับ 63.05% 
-     เม่ือเปรียบเทียบจํานวนของเสียชนิด Appearance กอนการปรับปรุงมีท้ังหมด 90 ชิ้นและหลังการปรับปรุงมี
ท้ังหมด 20 ชิ้น ซ่ึงเปอรเซ็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีคาลดลงเทากับ 77.78% 
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แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของเสียก่อนและหลงัการปรับปรุง(ช้ิน) 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง 
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แผนภูมิเปรียบเทียบปริมานของเสียก่อนและหลงัการปรับปรุง (Appearance)(ช้ิน) 

แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง (Appearance) 

จาํ
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-     เม่ือเปรียบเทียบจํานวนของเสียชนิด Appearance ตอของเสียท้ังหมดกอนการปรับปรุงมีท้ังหมดคิดเปน 
22.16% และหลังการปรับปรุงมีท้ังหมดคิดเปน 13.33% ไดเปอรเซ็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีคาลดลงเทากับ 8.83% 
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การบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) 
ดวยเทคนิค Balanced scorecard สายงานการจัดสง บริษัท กรณีศึกษา 
BULK CEMENT TRANSPORTERS MANAGEMENT (OUTSOURCE) WITH BALANCED 
SCORECARD TECHNIQUES WITH CASE STUDY. 
 

                                              กวีพงศ บุญเจริญ1, กิตติ เศรษฐวรพันธุ2 
                             Kaweepong Booncharoen1, Kitti Setavoraphan2   

  
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  

Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษามาตรฐานและข้ันตอนการเปนผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง 

(Outsource) (2) เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาในการท่ีไมสามารถใชทรัพยากร 
รถขนสง ของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) ไดเต็มประสิทธิภาพ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับปฏิบัติการ และนักวิเคราะห จํานวน 10 ทาน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณเก่ียวกับ ความคิดเห็น เชิงนโยบาย ในการบริหารจัดการผู
ใหบริการขนสงและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง 
(Outsource) ท่ีไดสรางข้ึนมาทําการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ นําผลท่ีไดมาสรางเปนกลยุทธ และ (3) 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแกไขปญหาระบบการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง 
(Outsource) ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ดวยเทคนิค Balanced scorecard 
 ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) ดวยเทคนิค Balanced 
scorecard สายงานการจัดสง บริษัทกรณีศึกษา ประกอบไปดวย (1) การกําหนดมาตรฐานและขอกําหนดการเปน
ผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) ประกอบดวย การประเมินผูใหบริการขนสงปูนผงเบื้องตน กําหนด
มาตรฐานรถขนสงและอุปกรณประจํารถขนสง การทําบัตรพนักงานจัดสง และการรับงานของผูใหบริการขนสง (2) 
รูปแบบการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) ดวยเทคนิค Balanced scorecard 
ประกอบดวย การวิเคราะห SWOT การวางแผนกลยุทธในการบริหารจัดการ โดยการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ การนํา
กลยุทธไปปฏิบัติ การพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได
ของตัวชี้วัดหลักและการสรางแบบฟอรมในการจัดเก็บขอมูลและรายงานผล ท้ังนี้การบริหารดวยเทคนิค 
Balanced scorecard จะเปนการแปลงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติในการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง 
(Outsource) โดยแบงเปน 4 มุมมอง ไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานกระบวนการ
ภายใน และมุมมองดานการเรียนรูพัฒนา 
 คําสําคัญ: บาลานซ สกอรการด  เอาทซอส 
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ABSTRACT 
This research is conducted with a purpose of: (1) to study the standard and process of 

bulk cement transporters. (2) To study and analyze the root cause of fleet utilization issues of 
outsourcing carrier by studying relevant paperwork and relate researches and interviewing 10 
concerning people ranging from Senior executives, Operational Management, and analysts. 
Several methodologies were used in this research. The tool to collect data is questionnaires 
concerning strategic opinions of managing and developing bulk cement. (3) To conduct a 
guideline of managing cement transporters by using balanced scorecard technique.  

The contents of this research are following: (1) Determining standards of being a cement 
transporter outsourcing including basic evaluation, determining vehicle and equipment standard, 
driver’s licensing procedure and carrier’s working process analysis. (2) Creating a framework of 
managing bulk cement transporter by using Balance Scorecard technique including SWOT 
analysis, strategic planning of outsourcing management, implementation by using BSC, 
developing key performance indicator (KPI) of transporters, and creating a form of data 
collection and reports. The BSC is the key technique used in this paper and will lead to the 
creation of managing cement transporter framework which have four viewpoints: finance, 
customers, internal process and improvement 
 Keyword: Balanced scorecard, Outsource 
 

บทนํา 
ในอดีตองคกรหรือบริษัทสวนใหญ มีการบริหารจัดการภายในองคกรเองท้ังหมดจึงทําใหองคกรหรือบริษัทมี

ภาระคาใชจายในการดําเนินงานจํานวนมาก โดยมีงานในบางสวนท่ีองคกรนั้นไมมีความถนัดหรือไมมีความ
เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ ทําใหมีคาใชจายสวนเกินจํานวนมากท่ีสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน ดังนั้น องคกรจึงไปจาง 
บริษัทหรือองคกรภายนอกเขามาจัดการหรือการใช Outsource มาชวยบริหารจัดการแทน เพ่ือความคลองตัว 
(อิงคควิตี้, 2553) ซ่ึงในปจจุบันก็เปนท่ีนิยมใชสําหรับองคกรหรือบริษัทขนาดใหญ 

บริษัทกรณีศึกษา ไดนําการ Outsource การขนสงสินคามาใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซ่ึง
บริษัทกรณีศึกษาเนนในเรื่องของการบริการจัดสงใหถึงมือลูกคาไดอยางรวดเร็ว เพ่ือสรางความแตกตางดวยบริการ
ท่ีเปนเลิศ การสงมอบตรงเวลา ณ สถานท่ีท่ีตองการ ผลิตภัณฑครบถวน ถูกตอง โดยรับประกันคุณภาพคํานึงถึง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปจจุบันทางสายงานการจัดสงใชการจางเหมารถขนสงทางรถยนตจากภายนอก 
รอยเปอรเซ็นต แตสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการการขนสงจากบริษัทภายนอก (Outsource) คือ องคกร
ไมสามารถบริหารจัดการและควบคุมผูใหบริการขนสง (Outsource) ใหทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ สงผลกระทบ
ในดานการบริการการจัดสงสินคาไปยังลูกคาชวงฤดูกาลท่ีมียอดขายสูง อาทิ การขนสงสินคาใหลูกคามีความลาชา 
ไมเปนไปตามท่ีกําหนด สงผลใหทางลูกคาไมพอใจในการบริการดานการขนสง  

จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องหากไมมีการพัฒนาปรับปรุงจะสงผลกระทบตอบริษัทเปนอยางมาก
และเกิดความเสียหายขององคกรและหนวยงานอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางปรับปรุงการ
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บริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) ดวยเทคนิค Balanced scorecard เนื่องจากเปน
เครื่องมือท่ีใชสําหรับถายทอดกลยุทธ ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม (พสุ เดชะรินทร, 2546) โดยมีการ
กําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานและแนวทางแกไขปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงทําใหมองเห็นภาพและเสนทางท่ีกําหนดในแผนไดชัดเจน (Nils, Jan & Magnus, 2546) โดย
ครอบคลุมท้ัง 4 มุมมอง คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการทํางาน และดานการเรียนรูพัฒนา (Robert 
S. and David P., 1992) 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1. การใชผูใหบริการภายนอก (Outsource) (สุรมน เผาทรง, 2545) 
2. การบริหารจัดการผูใหบริการขนสง (ภัทรกมล เลิศสันติ และสถาพร โอภาสานนท, 2553) 
3. การเลือกบริษัทผูใหบริการขนสง (รัฐพล ลิ้มสุขศรีกุล, 2553) 
4. การบริหารดวยเทคนิค Balanced scorecard (พสุ เดชะรินทร, 2546) 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษามาตรฐานและขอกําหนดการเปนผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง  
2. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาในการท่ีไมสามารถใชทรัพยากร รถขนสง 

ของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง ไดเต็มประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแกไขปญหาระบบการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนต

ผง ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ดวยเทคนิค Balanced scorecard 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 
 
แผนภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

แนวคิดเก่ียวกับการการเลือก
บริษัทผูใหบริการขนสง 

 

ตั ว ช้ี วั ดการดํ า เ นิน งานด วย
เทคนิค Balanced scorecard 

ระบบบรหิารจดัการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนต
ผง ดวยเทคนิค Balanced scorecard 

 

แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ 

แนวคิด Balanced scorecard 

การบริ ห ารด วย เทค นิค 
Balanced scorecard 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณนิยมจะใชวิธีการพรรณนาเปนสําคัญเพ่ือใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงขนสงปูนซีเมนตผง โดยมีข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยคือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางรูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ การกําหนดมาตรฐานและขอกําหนดการเปนผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง  

ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิด Balanced scorecard 
2.1 จัดทําเครื่องมือโดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเปนคําถามปลายเปด ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 
2.2 นําแบบสัมภาษณชุดท่ี 1 สัมภาษณผูบริหารระดับสูง จํานวน 1 ทาน และแบบสัมภาษณชุดท่ี 2 

สัมภาษณ ผูบริหารระดับปฏิบัติการและนักวิเคราะห จํานวน 9 ทาน นําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหและสรุป
ขอคิดเห็นท่ีได 

ข้ันตอนท่ี 3 สรางแผนกลยุทธและตัวชี้วัดในการดําเนินงานผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง  
3.1 จัดทํารางแผนกลยุทธและพัฒนาตัวและปรับปรุงตัวชี้วัดหลักของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (กันยา, 

2545) 
3.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของตัวชี้วัดหลักของผูใหบริการขนสง โดยการจัดทํากลุมสนทนา (Focus 

group) เพ่ือประเมินความเหมาะสม และปรับปรุงแกไขใหตรงตามเนื้อหาและสรางแบบการรายงานผลการ
ดําเนินงานเพ่ือใหไดตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ 
 
ผลการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางรูปแบบและการกําหนดมาตรฐานและขอกําหนดการเปนผูใหบริการขนสงปูนซีเมนต
ผง เปนไปตามแนวคิดจากการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (กระทรวงคมนาคม, 2524) และไดปรับปรุงรูปแบบ
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติตามแนวคิดของ Balanced scorecard 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิด Balanced scorecard โดยการ
สัมภาษณ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับปฏิบัติการและนักวิเคราะห ไดขอสรุปในการกําหนดแผนกลยุทธในการ
บริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง พบวารูปแบบท่ีนําเสนอมีความเหมาะสมเปนไปไดในแนวคิดและ
หลักการสามารถนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดตัวชี้วัดหลักในการดําเนินงานผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง  

ข้ันตอนท่ี 3 รูปแบบแผนกลยุทธและตัวชี้วัดหลักในการดําเนินงานผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง พบวา 
แผนกลยุทธมีประโยชนตอการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง เนื่องจากมีการใหความสําคัญตอ
นโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสีย การปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ยกระดับในการดําเนินงานในการบริการดานการ
ขนสง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. มาตรฐานและขอกําหนดการเปนผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง พบวาประกอบดวย ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1: มาตรฐานและขอกําหนดการเปนผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง 
ขอกําหนด เหตุผล 

1. การประเมินผูใหบริการ
ขนสงปูนซีเมนตผง 

เพ่ือใหทราบถึงประสบการณการทํางาน ขนาดของกิจการ แนวทางหรือ
นโยบายในการทํางาน รวมถึงขอจํากัดตางๆ ของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง 

2. กําหนดมาตรฐานรถขนสง
และอุปกรณประจํ ารถ
ขนสง 

เพ่ือใหผูใหบริการขนสงทุกราย มีสภาพรถและอุปกรณประจํารถหรืออุปกรณ
เพ่ิมเติมไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

3. การทําบัตรพนักงานจัดสง 
เปนการคัดเลือกและคัดกรองโดยผานการอบรมและทดสอบขอเขียนใน
ภาคทฤษฎีท่ีกําหนดข้ึนซ่ึงใหไดมาซ่ึงพนักงานจัดสงท่ีมีคุณภาพ 

4. ก า ร รั บ ง า น ข อ ง ผู
ใหบริการขนสง 

ตองรับงานผาน ระบบ Logistic Web ของบริษัทกรณีศึกษาซ่ึงเปนการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานใหมีคุณภาพในดานรายละเอียดของขอมูล 
ความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว 

 
2. กลยุทธในการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง  
เปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแลวนํามาวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนแนวทางกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวย 4 

มุมมอง รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2: แผนกลยุทธการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง 

มุมมอง แผนกลยุทธ 

1. มุมมองดานลูกคา 
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาคือการบริการดานการขนสงท่ีเกินกวา
มาตรฐานท่ัวไป ในดานการจัดสงตรงเวลา สินคาถูกตอง ไมเสียหาย 

2. มุมมองดานการเงิน 
การกําหนดจํานวนรถในการจัดสงสินคาท่ีแนนอนเพ่ือใชประโยชนจากรถใหเกิด
ประโยชนสูงสุดมีการการประกันรายรับข้ันต่ําของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง 

3. มุ ม ม อ ง ด า น
กระบวนการทํางาน 

กําหนดตัวชี้วัดหลักการดําเนินงาน และมีสัญญามาเปนตัวกําหนดการปฏิบัติงาน 

4. มุมมองดานการเรียนรู
และพัฒนา 

โครงการพัฒนาผูใหบริการขนสง โดยการกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการ
จัดสง คือการกําหนดใหผูบริการขนสงมีพ้ืนหลักในการรับผิดชอบดูแลเรื่องการ
ขนสงรวมถึงคอยดูแลลูกคาในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

 
3. การพัฒนาตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก ของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) ดวยเทคนิค 

Balanced Scorecard ประกอบไปดวย 
3.1 การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ประกอบไปดวย 5 ตัวชี้วัด คือ  
• การสงมอบสินคาตรงเวลา (On-time Delivery)  

• ขอรองเรียนจากลูกคา (Compliant)  

• จํานวนรถ (เท่ียว) (Trip Commitment)  
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• การใชประโยชนจากรถ (Fleet Utilization)  

• และการแจงเหตุลวงหนา (Advanced Notification) 
3.2 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของตัวชี้วัดหลักของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง  
3.2.1 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดหลักกอนและหลังการพัฒนา พบวา  
• ตัวชี้วัดหลัก การสงมอบสินคาตรงเวลา และขอรองเรียนจากลูกคาและจํานวนรถ (เท่ียว) ตามท่ีตกลง

ไว ยังคงเปนตัวชี้วัดตัวเดียวกันกับตัวชี้วัดเดิมกอนการพัฒนา 
• ตัวชี้วัดหลักท่ีไดพัฒนาเพ่ิมข้ึน คือ การใชประโยชนจากรถ  (Fleet Utilization) และการแจงเหตุ 

ลวงหนา (Advanced Notification) 

• ในสวนของตัวชี้วัดเดิมท่ีไมไดคัดเลือกมาเปนตัวชี้วัดหลักนั้น เนื่องจากบางตัวชี้วัดมีความซํ้าซอนและไม
ตอบไมตอบสนองตอแนวทางการบริหารจัดการ 

3.2.2 การประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด พบวา ผลการประเมินความเหมาะสมตัวชี้วัดหลัก ท่ีได
พัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมมากกวา ตัวชี้วัดหลักกอนการพัฒนา โดยมีคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 
30.5 คะแนน เปน 45.5 คะแนน (ในคะแนนเต็ม 50 คะแนน) และเม่ือพิจารณาท่ีแตละเกณฑการประเมิน จะ
พบวา ตัวชี้วัดหลักของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง หลังการพัฒนา มีระดับคะแนนสูงกวา ตัวชี้วัดหลักกอนการ
พัฒนาในทุกๆเกณฑการประเมิน  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. กลยุทธในการบริหารจัดการผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) ดวยเทคนิค Balanced 
scorecard สายงานการจัดสง บริษัทกรณีศึกษา ประกอบไปดวย วิสัยทัศน เปาประสงค เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานขององคกร แผนท่ีกลยุทธดังกลาวจะสามารถบอกถึงกระบวนการเพ่ือใหบรรลุถึงเปาประสงค  

จากแผนภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงลักษณะเชื่อมโยงในเชิงเหตุและผลระหวางวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในแต
ละมุมมองตามแนวคิดการบริหารดวยเทคนิค Balanced Scorecard เริ่มจากมุมมองดาน มุมมองดานการเรียนรู
และพัฒนา ทําใหองคสามารถขับเคลื่อนดวยการพัฒนาผูใหบริการขนสง มีโครงการพัฒนาผูใหบริการขนสงโดย
จะตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญ ยอมจะสงผลตอ มุมมองดานกระบวนการทํางาน นั่นคือ
เม่ือมีการเรียนรูพัฒนาในดานตางๆ และระบบเทคโนโลยีท่ีชวยเอ้ือตอการทํางาน ก็จะสามารถปฏิบัติงานไดตาม
กระบวนการทํางานใหเพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีสายงานการจัดสงบริษัทกรณีกําหนด ซ่ึงจะสงผลตอ 
มุมมองดานการเงิน ซ่ึงผูใหบริการขนสงมีการรับประกันรายไดข้ันต่ํา มีราคาคาขนสงท่ีเปนมาตรฐานตามสัญญา มี
การเพ่ิมรายไดจากการ Utilize รถขนสงอยางคุมคา อีกท้ังยังมุงเนนลดคาใชจายท่ีเปนตนทุนผันแปร (Variable 
Cost) ตางๆท่ีเปนของเสียท่ีเกิดข้ึน โดยมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอไปยัง มุมมอง
ดานลูกคา ทําใหลูกคาไดรับการบริการท่ีเกินกวามาตรฐานท่ัวไป เนื่องจากมีการบริการดานการขนสง ท่ีมีคุณภาพ 
ยอมสงผลใหลูกคา เกิดความพึงพอใจในการบริการ  

การกําหนดแผนกลยุทธ ในลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุ และผลทําใหเห็นภาพรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและยังทําใหเห็นทิศทางในการพัฒนาระบบงานตางๆ เพ่ือใหนําไปสูถึงเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนั้น         
จึงจะทําใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน คือ มุงม่ันเพ่ือใหองคกร ลูกคา และผูใหบริการขนสง ตองเติบโตไปดวยกัน         
แบบ Win – Win – Win 



 

วิสัยทัศน : มุงม่ัน เพ่ือให องคกร ลูกคา และผูใหบริการขนสง ตองเติบโตไปดวยกัน แบบ Win -Win –Win  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ความพึงพอใจในการบริการใหกับลูกคา 

การจัดสงตรงเวลา 
 

สินคาถูกตองครบตามจํานวน 

 
สินคามีคุณภาพไมเสียหาย 

 
สถานที่จัดสงถูกตอง 

ลดคาใชจายท่ีเปน ตนทุนผันแปร 
เพ่ิมรายไดจากการ Utilize รถขนสง

จากจํานวนรถท่ีมีการ Commit 
การประกันรายรับขั้นตํ่า ราคาคาขนสงท่ีเปน

มาตรฐาน 
ํ่  

มาตรฐานและขั้นตอนการเปนผูใหบริการขนสง 

กระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ Supply Chain 
 

ระบบมาตรฐาน ISO ตามกําหนด 

มีสัญญามาเปนตัวกําหนดการทํางาน 
 

กําหนด KPI ในการปฏิบัติงาน 
 

พัฒนาระบบการใหรางวัลและบทลงโทษ 

การสรางหรือพัฒนาความสัมพันธ 

พัฒนาผูใหบริการขนสงรับผิดชอบงานแบบ Zoning 

โครงการพัฒนาผูใหบริการขนสง
 

กําหนด Key Account เพ่ือคอยดูแล ประสานงาน การแลกเปล่ียนการเรียนรูในดานการทํางานระหวางองคกร 

 

เปาประสงคท่ี 1 
ผูใหบริการขนสงท่ีมีคุณภาพ ลูกคาหรือผูรับบริการไดรับการบริการการขนสงท่ีมีคุณภาพสรางพึง

พอใจและเชื่อม่ันในองคกร 
ระบบบริหารจัดการในกระบวนการทํางานมีคุณภาพ 

การบริการเกินกวามาตรฐานการจัดสง
 

 ทราบความตองการ ดาน Demand  
ของลูกคา 

ระบบเทคโนโลยีเพ่ือชวยเอื้อตอการทํางาน 

เปาประสงคท่ี 3 

แผนภาพท่ี 2: แผนท่ีกลยุทธสายงานการจัดสง บริษัทกรณีศึกษา 

มุมมองดานลกูคา 

 

มุมมองดานการเงิน 

 

มุมมองดาน
กระบวนการทํางาน 

 

มุมมองดาน 
การเรียนรูพัฒนา 

 

 

การฝกอบรม 

เปาประสงคท่ี 2 

กระบวนการทํางานใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
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 2. สรุปตัวชี้วัดหลักของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง ท่ีไดจากการพัฒนาปรับปรุง โดยการจัดกลุมสนทนา 
(Focus Group) ประกอบไปดวย ผูบริหารระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
บริหารผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง จะประกอบไปดวยการกําหนด หัวขอประเมินผลงาน วัตถุประสงคของ
ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม และระดับชวงคะแนนในการวัด โดยการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางตัวชี้วัดเดิมของ
สายงานการจัดสง บริษัทกรณีศึกษา 

จากการนําตัวชี้วัดหลักในการดําเนินงานของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง ท่ีไดจากการพัฒนาปรับปรุงไป
ทดลองใชในสายงานการจัดสง บริษัทกรณีศึกษา พบวา ผลการปฏิบัติงานมีแนวโนมท่ีดีข้ึน รายละเอียด ดังตาราง
ท่ี 3 
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ตารางท่ี 3: ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของผูใหบริการขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) สายงานการจัดสง บริษัทกรณีศึกษา 
หัวขอประเมินผลงาน วัตถุประสงคของตัวชี้วัด คะแนน ระดับคะแนน 

1. การสงมอบสินคาตรง
เวลา (On-time 
Delivery) 

เพ่ือประเมินความสามารถใน
การสงมอบสินคา (ประเมินจาก
กา ร เ ที ยบ กับ เ ว ล า ท่ี ลู ก ค า
ตองการตามระบบ) 

40 96-100% 
40 

90-95% 
30 

86-89% 
20 

80-85% 
10 

<80% 
0 

2. ขอรองเรียนจากลูกคา 
      (Customer Compliant) 
 

เพ่ือประเมินความไมพึงใจของ
ลูกคาในคุณภาพการทํางาน 
(ประเมินจากจํานวนครั้งท่ีถูก
รองเรียน) 

15 
 

0 ครั้ง 
15 
 

1 ครั้ง 
10 
 

2 ครั้ง 
5 
 

>2 ครั้ง 
0 

 

 
 
 

3. จํานวนรถ (เท่ียว)   
      (Trip Commitment) 

เพ่ือประเมินความสามารถในการ
ส งมอบสินค าตามท่ีไดตกลง
(ประเมินจาก จํานวนเท่ียว/วัน ) 

20 90-100% 
20 

80-89% 
15 

70-79% 
10 

60-69% 
5 

<60% 
0 

4. การใชประโยชนจากรถ 
(Fleet Utilization) 

เพ่ือประเมินการใชประโยชน
จากรถท่ีมีอยูจริง (ประเมินจาก
ปริมาณการใชงานของรถเทียบ
กับจํานวนรถท่ีมีอยูจริง) 

15 
 

90-100% 
15 

80-89% 
10 

70-79% 
5 

<70 
0 

 

5. การแจงเหตุ ลวงหนา  
     (Advanced Notification) 

เ พ่ือประเมินถึงความรวมมือ
และเอาใจใส (ประเมินจากการ
แจงเหตุการณท่ีจะสงผลกระทบ
ตอการสงมอบสินคาในเท่ียว
ดังกลาว) 
 

10 แจงเหตุลวงหนาทุกครั้งกอนท่ี
จะกระทบกับการสงมอบสินคา 
 

10 

ไ ม แ จ ง เ ห ตุ ล ว ง ห น า
สํ าหรับ เ ท่ียวงานท่ีจะ
สงผลกระทบกับการสง
มอบสินคา 
หักคะแนน 1 คะแนน / 
1 เ ท่ี ย วก า ร จั ด ส ง ท่ี มี
ปญหา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรนํารูปแบบแผนกลยุทธการบริหารท่ีไดจากการวิจัยนี้ไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการผูใหบริการ

ขนสงปูนซีเมนตผง (Outsource) ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเปาหมาย สายงานการจัดสง บริษัทกรณีศึกษา 
2. สายงานการจัดสง บริษัทกรณีศึกษา ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธและตัวชี้วัดหลักผูใหบริการขนสง

ปูนซีเมนตผง (Outsource) อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินทาทางการทํางาน และชี้ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพ่ือปรับปรุง
อุปกรณในการทํางานชวยลดการบาดเจ็บ  โดยการเก็บขอมูลใชแบบสัมภาษณ การคํานวณดัชนีความไมปกติ 
Abnormal Index (AI) และการประเมินดวยวิธี Rapid Upper Limb Assessment (RULA) ในพนักงาน 2 
แผนก คือ แผนกดัดโชคแผงคอ แผนกรีมเมอรบูทวาลว  

สรุปผลการประเมินดัชนีความไมปกติ Abnormal Index (AI) กอนปรับปรุง แผนกดัดโชคแผงคอ AI = 
4.375 หลังปรับปรุง AI = 0.625 คา AI ลดลง 85.71%, แผนกรีมเมอรบูทวาลว AI = 4.125 หลังการปรับปรุง AI = 
0.625 คา AI ลดลง 84.84% และผลการประเมินดวย Rapid Upper Limb Assessment  (RULA) กอนปรับปรุง  
แผนกดัดโชคแผงคอ คะแนนอยูท่ี 4 คะแนน หมายถึงงานนั้นมีปญหาดานการยศาสตร ท่ีตองปรับปรุงโดยทันที หลัง
การปรับปรุงคะแนนอยูในระดับ 1 คืองานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางาน
ดังกลาว ซํ้าๆ ตอเนื่องเปนเวลานาน แผนกรีมเมอร  บูทวาลว คะแนนอยูท่ี 4 คะแนน หมายถึงงานนั้นมีปญหาดาน
การยศาสตร ท่ีตองปรับปรุงโดยทันที  หลังการปรับปรุงคะแนนอยูในระดับ2 คือ งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมี
ปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางานดังกลาว ซํ้าๆ ตอเนื่องเปนเวลานาน    

คําสําคัญ: การประเมินทาทางการทํางาน การยศาสตร การบาดเจ็บ ดัชนีความไมปกติ วิธีประเมิน RULA 
 
ABATRACT 

This research aims to assess the working gestures and indicate the risk of injury to improve 

the safety standards of working tools in order to reduce injury. The data were collected from 

the interview, Abnormal Index (AI) calculation and the assessment with Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA). Workers from two departments participated: the shock absorber adjustment 

department, the grimmer boot valve department.  
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 The result from the Abnormal Index in the shock absorber adjustment department was 
4.375 before the improvements and 0.625 after the improvements. Therefore, the Abnormal 
Index was reduced by 85.71%. For the grimmer boot valve department, the Abnormal Index 
was 4.125 before the improvements and 0.625 after the improvements. Therefore, the 
Abnormal Index was reduced by 84.84%. From the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) before 
the improvements, the shock absorber adjustments department had 4 points, which means 
there was a problem with the ergonomics that needs immediate improvements. After the 
improvements, the department reached level 1 which means the work is now acceptable, but 
it may have problems with ergonomics if it is done repeatedly for a long time. The grimmer 
boot valve department had 4 points which means there was an ergonomic problem that 
needed immediate solution. After the improvements, its score reached level 2, which means 
the work is now acceptable but there might be ergonomic problems if the work is performed 
repeatedly for a long time.  
 Keywords: Assessment Posture Ergonomic Injury Abnormal Index Rapid Upper Limb 
Assessment (RULA)   

 
บทนํา  

ปญหาท่ีเกิดจากทาทางการทํางานหรือการทํางานท่ีไมเปนไปตามธรรมชาติ ซ่ึงสงผลทําใหเกิดความ
เม่ือยลา และอาจเกิดอาการบาดเจ็บข้ึนท่ีอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย เชน ปวดคอ ปวดหลัง ปวดแขน ปวดขา 
เปนตน หากเปนมากหรืออาการเรื้อรัง อาจจะทําใหเกิดโรคจากการทํางานข้ึนได อีกท้ังจะเห็นไดวาการบาดเจ็บ
จากทาทางในการทํางานนั้นสงผลในหลายๆ ดาน เชน ดานประสิทธิภาพในการผลิต ดานความสามารถในการ
ทํางานใหไดตามปริมาณ คุณภาพของงานท่ีกําหนด ดานคาใชจายตางๆ (คารักษาพยาบาล คาตนทุนการผลิต) 
และดานขวัญกําลังใจในการทํางาน เปนตน  

ดังนั้นการลดอัตราการเจ็บปวยจากโรคท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการทํางานตามลักษณะหรือสภาพของงาน เชน 
การยก หรือเคลื่อนยายของหนัก การทํางานในลักษณะทาทางท่ีไมเหมาะสม จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมตามหลักทางดานการยศาสตร โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดยอม 
ดังท่ีปติ พูนไชยศรี (2551) สําหรับในภาพรวมของประเทศไทยยังพบปญหาดานการยศาสตรอยูเปนจํานวนมาก
ดังท่ีปรากฏในรายงานการประสบอันตรายหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน เนื่องจากปญหาดานการยศาสตรจาก
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานไดรายงานขอมูลสถิติการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน โดยจําแนกตามความรุนแรงและสาเหตุท่ีประสบอันตรายในป พ.ศ. 2550 พบวา 
การประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อนยายของหนัก อยูในอันดับท่ี 14 จากท้ังหมด 23 อันดับ โดยมีความ
รายแรง ไดแก 1.ตาย = 0 ราย, 2.ทุพพลภาพ = 0 ราย, 3.สูญเสียเสียอวัยวะบางสวน = 1 ราย, 4.หยุดงานเกิน 3 
วัน = 272 ราย, 5.หยุดงานไมเกิน 3 วัน = 1,173 ราย ซ่ึงรวมท้ังสิ้น = 1,446 ราย และการประสบอันตรายจาก
ทาทางการทํางาน อยูในอันดับท่ี 15 จากท้ังหมด 23 อันดับ โดยมีความรายแรงไดแก 1.ตาย = 0 ราย, 2.ทุพพล
ภาพ = 0 ราย, 3.สูญเสียเสียอวัยวะบางสวน = 3 ราย, 4.หยุดงานเกิน 3 วัน = 265 ราย, 5.หยุดงานไมเกิน 3 วัน 
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= 681 ราย ซ่ึงรวมท้ังสิ้น = 949 ราย สําหรับราน เลงฮวดการชาง เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดยอมท่ีมี
ระบบการทํางานโดยแบงเปนแผนกตางๆ ซ่ึงการทํางานแตละแผนกจะมีพนักงานรับผิดชอบทํางานตางๆ เชน 
แผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว ซ่ึงมีความเก่ียวของกับการประสบอันตรายจากการยกหรือ
เคลื่อนยายของหนักและการประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน 

ซ่ึงลักษณะการทํางานในแผนกตางท่ีกลาวมานั้นตองพนักงานจะตองทํางานในระยะเวลาท่ีนาน และมี
ทาทางการทํางานท่ีสงผลกระทบตอการบาดเจ็บแกพนักงาน ดังท่ีวีรชัย มัฎฐารักษ (2554) ไดศึกษาประเมินภาวะ
ทางการยศาสตรของเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีนวดยางแผนดวยแรงงานคนและเครื่องนวดยางแผน กรณีศึกษา
กลุมตัวอยางหมูท่ี 9 ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซ่ึงพบวาเกษตรกรยังคงประสบปญหาทางดาน
การยศาสตรในข้ันตอนการนวดยางแผน ในการศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการตรวจสอบและประเมินภาวะทางดานการย
ศาสตรเบื้องตน โดยใชวิธีการ RULA และวิธีการ REBA ผลการวิเคราะหดวยวิธีการ RULA พบวามีคะแนนเทากับ 
7 ซ่ึงหมายถึงวามีปญหาทางการยศาสตรตองไดรับการปรับปรุงการทํางานโดยทันที ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลอง
กับการวิเคราะหดวยวิธีการ REBA ซ่ึงพบวามีคะแนนเทากับ 11 ซ่ึงหมายถึงการทํางานท่ีมีความเสี่ยงสูง ซ่ึง
ตองการการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนทาทางการทํางานในทันที จากนั้นนําเครื่องนวดยางแผนท่ีไดออกแบบสราง
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางดังกลาวเพ่ือตรวจสอบและประเมินภาวะทางดานการยศาสตรอีกครั้ง ผลการวิเคราะห
ดวยวิธีการ RULA พบวามีคะแนนลดลงเหลือเทากับ 3 โดยสอดคลองกับการวิเคราะหดวยวิธีการ REBA ซ่ึงพบวา
มีคะแนนลดลงเหลือเทากับ 4 จากผลคะแนนสรุปไดวาปญหาทางดานการยศาสตรของเกษตรกรลดลงจากการ
ออกแบบและสรางเครื่องนวดยางแผน 

ปญหาทางดานการยศาสตรจะมีความเก่ียวของกับการทํางานในทุกกิจกรรมไมวาจะเปนภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลกระทบตอพนักงานโดยตรงทําใหเกิดโรคท่ีเกิดจากการทํางาน ซ่ึงการลดปจจัยเสี่ยงตอ
การบาดเจ็บจากการทํางานจึงตองอาศัยหลักการทางดานการยศาสตรเขามาชวยในการลดปจจัยเสี่ยงในดานตางๆ  
ใหลดลง ดังท่ี นิวิท เจริญใจ และคณะ (2550) ไดศึกษาเก่ียวกับการประเมินทาทางการทํางานโดยวิธีทางการย
ศาสตรในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาทาทางการทํางานของแรงงานไทย
ในโรงงานอุตสากรรมขนาดกลางและขนาดยอม 2.เพ่ือตรวจสอบวาวิธีการประเมินทาทางในการทํางานโดยวิธี 
OWAS, RULA และ Strain Index สามารถใชไดกับแรงงานไทยหรือไม 3.เพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจาก
ทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม และเสนอแนวทางการแกไข 4.เพ่ือตรวจสอบวาผลการประเมินทาทางในการ
ทํางานโดยวิธี Posture Analysis และ Strain Index ใหผลสอดคลองกันหรือแยงกันอยางไร ซ่ึงพบวา ผลจากการ
ประเมินทาทางการทํางานดวยวิธี วิธี OWAS, RULA และ Strain Index มีความสอดคลองกัน และจากการ
ประเมินทาทางการทํางาน พบวา โรงงานเซรามิก โรงงานเฟอรนิเจอรไม โรงงานทําอิฐ มีทาทางการทํางานสวน
ใหญมีความเสี่ยงสูงมาก ควรมีการดําเนินการแกไขวิธีการทํางานหรือปรับเปลี่ยนทาทางการทํางานโดยเร็วท่ีสุด 
สวนโรงงานทําน้ําแข็งมีทาทางการทํางานท่ีมีความเสี่ยงเชนกัน แตอยูในระดับรองลงมา ควรมีการดําเนินการแกไข
วิธีการทํางานหรือปรับเปลี่ยนทาทางการทํางานโดยเร็วในอนาคตอันใกล ซ่ึงผลท่ีไดเหลานี้สามารถนําไปเปน
แนวทางในการคนหาทาทางการทํางานท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือทําการแกไข และปรับปรุงทาทางการทํางานตอไป นิธิดา 
จิรโชคนุเคราะห และยุทธชัย บันเทิงจิตร (2550) ไดศึกษาและเปรียบเทียบภาวะปวดหลังบริเวณกระเบนเหน็บ
ของพนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดระดับอาการปวดหลังอันเนื่องมาจากการ
ทํางานของพนักงานในโรงงานยอมผาถักตัวอยาง ซ่ึงพบวา การปรับปรุงการทํางานโดยใชโตะปรับระดับและทําการ
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ทดลอง 2 วิธี 1.ใหอาสาสมัครดึงมวนผาออกจากพาเลตแทนการกมยก 2.ใหอาสาสมัครดึงมวนผาออกจากพาเลต
และใชแผนพลาสติกรองระหวางมวนผา ผลการทดลองทําใหสัญญาณ EMG 58.2% และ 49.1% ตามลําดับ 
คํานวณคา RULA ไดคาเฉลี่ย 6 คาแรงกดท่ีหมอนรองกระดูก L5/S1 มากท่ีสุด 3,748.8 N จากขอมูลดังกลาวสรุป
ไดวาการเปลี่ยนแปลงทาทางการทํางานใหมและนําแผนพลาสติกมารองระหวางมวนผามีผลทําใหลดการบาดเจ็บ
ของหลังสวนลางลงได 

ดังนั้นจะพบวาหลักการประเมินทาทางการทํางานของผูปฏิบัติงานสามาถนํามาใชเพ่ือคนหาปจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตรไดในหลายลักษณะงานซ่ึงในการวิจัยในครั้งไดนําหลักการประเมินแบบ RULA มาประยุกตใชใน
การประเมินกิจกรรมการทํางานดานการซอมชิ้นสวนรถจักรยานยนต เพ่ือประเมินปจจัยเสี่ยงในกิจกรรมการ
ทํางานสําหรับการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินทาทางการทํางานและชี้ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากงานในแผนกดัดโชคแผง
คอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว รานเลงฮวดการชาง 

2. เพ่ือปรับปรุงอุปกรณชวยลดการบาดเจ็บในแผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การศึกษาวิธีข้ันตอนการทํางานแผนกดัดโชคแผงคอ กอนปรับปรุง 
การศึกษาในข้ันตอนี้ไดดําเนินการโดยการภาพถาย และบันทึกวิดีโอการปฏิบัติงานใน ข้ันตอนการทํางาน

ของแผนกดัดโชคแผงคอ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงปญหาท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: การทํางานของแผนกดัดโชคแผงคอ 
 

จากรูปท่ี1  ตําแหนงงานท่ี 1 พนักงานจะใชมือและขอมือ ในการออกแรงเพ่ือยึดน็อตเขากับแผงคอให
แนน ตําแหนงงานท่ี 2 พนักงานใช แขนสวนลาง แขนสวนบนในการออกแรงกดเพ่ือใหแผงคอไดฉาก ตําแหนงงาน
ท่ี 3 พนักงานใชกลามเนื้อไหลในการออกแรงรวมดวยขณะทํางานอยางมาก ซ่ึงจากการทํางานของพนักงานแผนก
ดัดโชคแผงคอ เปนการทํางานท่ีมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บเปนอยางมาก เนื่องจากการคลายน็อตออกและยึดน็อต
กับแผงคอจะตองใชแรงมากเพ่ือหมุนหลายรอบจนกวาน็อกจะออกจากแผงคอหรือจนกวาน็อตจะยึดแนนกับ 

1 

2 

3 
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แผงคอ ทําใหกลามเนื้อมือและขอมือ กลามเนื้อแขนสวนลางและ แขนสวนบน กลามเนื้อหัวไหล ไดรับภาระงาน
แบบสถิตทําใหเกิดความเสี่ยงตออาการบาดเจ็บข้ึนได 

 
2. การศึกษาวิธีข้ันตอนการทํางานแผนกรีมเมอรบูทวาลว กอนปรับปรุง 
การศึกษาในข้ันตอนี้ไดดําเนินการโดยการภาพถาย และบันทึกวีดีโอการปฏิบัติงานใน ข้ันตอนการทํางาน

ของแผนกรีมเมอรบูทวาลว เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงปญหาท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2: การทํางานของแผนกรีมเมอรบูทวาลว 
 
จากรูปท่ี 2 ตําแหนงงานท่ี 1 พนักงานจะใชมือและขอมือในการออกแรงเพ่ือจับและหมุนบิดเครื่องมือ

ในขณะทํางาน ตําแหนงงานท่ี 2 พนักงานใชกลามเนื้อของแขนสวนลาง แขนสวนบนเพ่ือรวมในการออกทําใหเกิด
การหมุนบิดเครื่องมือในขณะทํางาน ซ่ึงจากการทํางานของพนักงานแผนกรีมเมอรบูทวาลว เปนการทํางานท่ีมี
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บเปนอยางมาก เนื่องจากการหมุนบิดเครื่องมือจะตองใชแรงมากเพ่ือหมุนอยางตอเนื่องทํา
ใหกลามเนื้อมือและขอมือ กลามเนื้อแขนสวนลาง แขนสวนบน ไดรับภาระงานแบบสถิตทําใหเกิดความเสี่ยงตอ
อาการบาดเจ็บข้ึนได 

3. การประเมินดัชนีความไมปกติ (AI) แผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว กอนปรับปรุง 
ตารางท่ี 1: สรุปดัชนีความไมปกต ิ(AI) 

ลําดับ รายการ 
คาคะแนนจาก

แผนกดัดโชคแผง
คอ 

คาคะแนนจากแผนก
รีมเมอรบูทวาลว 

1 ความลาโดยท่ัวไป 5 9 
2 ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ 5 8 
3 ระดับความสนใจตองานท่ีทํา 7 7 
4 ความซับซอนของงานท่ีทํา 9 8 
5 ความยากงายของงานท่ีทํา 8 9 
6 จังหวะของการทํางาน 8 8 
7 ความรับผิดชอบในการทํางาน 8 8 
8 ความอิสระในการทํางาน 1 2 

คา AI =4.375 AI=4.125 

1 

2 
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4. การคํานวณดัชนีความผิดปกติ (AI) แผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว กอนปรับปรุง 
 
สูตรคํานวณ  
 

 
แผนกดัดโชคแผงคอ AI = [5+5+9+8+8+8]-[7+1]        =   4.375 
 
 
แผนกรีมเมอรบูทวาลว  AI = [9+8+8+9+8+8]-[7+2]        =   4.125 

 
 

5. การประเมินดวยวิธี RULA กอนปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3: แบบประเมินรางกายสวนบนแบบรวดเร็ว 

ท่ีมา: ประจวบ กลอมจิตร. (2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ [ 1,2,4,5,6,7] - ∑ [3,8] 

8 
 AI = 

8 

8 
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ตารางท่ี 2: สรุปคะแนนการประเมินทาทางการทํางานดวยวิธี RULA  
ข้ันตอน รายการ แผนกดัด  

โชคแผงคอ 
แผนกรีมเมอร 

บูทวาลว 
L R L R 

1 การประเมินตําแหนงแขนสวนบน 4 4 1 3 
2 การประเมินตําแหนงแขนสวนลาง 3 3 1 2 
3 การประเมินตําแหนงมือและขอมือ 4 4 1 4 
4 การประเมินการบิดขอมือ 1 1 1 2 
5 สรุปผลจากข้ันตอนท่ี 1-4  6 6 1 5 
6 ประเมินระดับการใชแรงกลามเนื้อใน

การทํางาน 
2 2 

7 ประเมินภาระงานท่ีทํา 2 2 
8 สรุปผลคะแนนข้ันตอนท่ี  5-7  10 7 
9 การวิเคราะหทาทางของศีรษะและ

คอ 
2 2 

10 การวิเคราะหตําแหนงของลําตัว 1 1 
11 การประเมินทาทางของขาและเทา 1 1 
12 สรุปผลทาทางการทํางานจากข้ันท่ี9-

11 
2 2 

13 ประเมินระดับแรงการใชกลามเนื้อ 1 1 
14 ประเมินระดับภาระงานจากน้ําหนัก

ของหรือแรงท่ีใช 
2 2 

15 สรุปผลรวมข้ันตอนท่ี 12-14  5 5 
16 สรุปผลระดับคะแนนของ RULA  7 7 

สรุปคะแนนประเมินดวยวิธี RULA ของแผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว พบวา อยูระดับ 
4: คะแนนอยูท่ี 7 ข้ึนไปงานนั้นมีปญหาดานการยศาสตร ท่ีตองปรับปรุงโดยทันที 

6. การศึกษาวิธีข้ันตอนการทํางานแผนกดัดโชคแผงคอ หลังปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
                              รูปท่ี 3: การทํางานของแผนกดัดโชคแผงคอ 

1 

2 
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 จากรูปท่ี 3 หลังจากท่ีไดทราบระดับคะแนนจากการประเมินดวยวิธี RULA แลวผูวิจัยไดกําหนดแนวทาง
ปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงการทํางานของพนักงานแผนกดัดโชคแผงคอตําแหนงท่ี 1 ปรับเปลี่ยนทาทางการ
ทํางานทําใหสามารถลดภาระงานแบบสถิตของกลามเนื้อมือและขอมือ กลามเนื้อแขนสวนลางและแขนสวนบน 
กลามเนื้อหัวไหล ตําแหนงท่ี 2 ประยุกตใชปนลมมาชวยในขณะท่ีปฏิบัติงานแทนการใชประแจแบบเดิม 

 
7. การศึกษาวิธีข้ันตอนการทํางานแผนกรีมเมอรบูทวาลว หลังปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

 
                                   รูปท่ี 4: การทํางานของแผนกรีมเมอรบูทวาลว 
 

 จากรูปท่ี 4 หลังจากท่ีไดทราบระดับคะแนนจากการประเมินดวยวิธี RULA แลวผูวิจัยไดกําหนดแนวทาง
ปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงการทํางานของพนักงานแผนกรีมเมอรบูทวาลวตําแหนงท่ี 1 ปรับเปลี่ยนทาทาง
การทํางานทําใหสามารถลดภาระงานแบบสถิตของกลามเนื้อมือและขอมือ กลามเนื้อแขนสวนลางและแขนสวนบน 
กลามเนื้อหัวไหล ตําแหนงท่ี 2 ประยุกตใชสวานมือไฟฟามาชวยในขณะท่ีปฏิบัติงานแทนการใชเครื่องมือแบบเดิม 

 
8. การประเมินดัชนีความไมปกติ (AI) แผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว หลังปรับปรุง 

ตารางท่ี 3: สรุปดัชนีความไมปกต ิ(AI) 

ลําดับ รายการ 
คาคะแนนจาก

แผนกดัดโชคแผง
คอ 

คาคะแนนจากแผนก
รีมเมอรบูทวาลว 

1 ความลาโดยท่ัวไป 1 1 
2 ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ 1 1 
3 ระดับความสนใจตองานท่ีทํา 7 7 
4 ความซับซอนของงานท่ีทํา 1 1 
5 ความยากงายของงานท่ีทํา 2 2 
6 จังหวะของการทํางาน 1 1 
7 ความรับผิดชอบในการทํางาน 8 8 
8 ความอิสระในการทํางาน 2 2 

คา AI AI =0.625 AI=0.625 
 

1 

2 
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9. การคํานวณดัชนีความผิดปกติ (AI) แผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว หลังปรับปรุง 
 

 
สูตรคํานวณ  
 

 
แผนกดัดโชคแผงคอ AI = [1+1+1+2+1+8]-[7+2]        =   0.625 
 
 
แผนกรีมเมอรบูทวาลว  AI = [1+1+1+2+1+8]-[7+2]        =   0.625 

 
 

10. การประเมินดวยวิธี RULA หลังปรับปรุง 
 

ตารางท่ี 4: สรุปคะแนนการประเมินทาทางการทํางานดวยวิธี RULA  
 

ข้ันตอน รายการ แผนกดัด  
โชคแผงคอ 

แผนกรีมเมอร 
บูทวาลว 

L R L R 
1 การประเมินตําแหนงแขนสวนบน 1 1 1 1 
2 การประเมินตําแหนงแขนสวนลาง 1 1 1 1 
3 การประเมินตําแหนงมือและขอมือ 1 1 1 1 
4 การประเมินการบิดขอมือ 1 1 1 1 
5 สรุปผลจากข้ันตอนท่ี 1-4  1 1 1 1 
6 ประเมินระดับการใชแรงกลามเนื้อ

ในการทํางาน 
1 1 

7 ประเมินภาระงานท่ีทํา 0 0 
8 สรุปผลคะแนนข้ันตอนท่ี  5-7  2 2 
9 การวิเคราะหทาทางของศีรษะและ

คอ 
1 1 

10 การวิเคราะหตําแหนงของลําตัว 1 1 
11 การประเมินทาทางของขาและเทา 1 1 
12 สรุปผลทาทางการทํางานจากข้ันท่ี

9-11 
1 2 

13 ประเมินระดับแรงการใชกลามเนื้อ 1 1 

∑ [ 1,2,4,5,6,7] - ∑ [3,8] 

8 
 AI = 

8 

8 
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14 ประเมินระดับภาระงานจากน้ําหนัก
ของหรือแรงท่ีใช 

0 0 

15 สรุปผลรวมข้ันตอนท่ี 12-14  2 2 
16 สรุปผลระดับคะแนนของ RULA  2 2 

 
สรุปคะแนนประเมินดวยวิธี RULA ของแผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลว พบวา อยูระดับ : 

1 คะแนนอยูท่ี 1-2 คะแนน หมายถึง งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางาน
ดังกลาว ซํ้าๆ ตอเนื่องเปนเวลานานกวาเดิม 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการเปรียบเทียบการประเมินดวย (RULA) กอนปรับปรุง แผนกดัดโชคแผงคอ อยูระดับ : 4 คะแนนอยู
ท่ี 7 คะแนนข้ึนไป หมายถึง งานนั้นมีปญหาดานการยศาสตร ท่ีตองปรับปรุงโดยทันที หลังปรับปรุงอยูระดับ  : 1 
คะแนนอยูท่ี 1-2 คะแนน หมายถึง งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางาน
ดังกลาว ซํ้าๆ ตอเนื่องเปนเวลานานกวาเดิม ในสวนแผนกรีมเมอรบูทวาลว อยูระดับ : 4 คะแนนอยูท่ี 7 คะแนน
ข้ึนไป หมายถึง งานนั้นมีปญหาดานการยศาสตร ท่ีตองปรับปรุงโดยทันที หลังการปรับปรุง อยูระดับ : 1 คะแนน
อยูท่ี 1-2 คะแนน งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางานดังกลาว ซํ้าๆ ตอเนื่อง
เปนเวลานานกวาเดิม ซ่ึงมีความสอดคลองกับวีรชัย มัฎฐารักษ (2554) ไดศึกษาประเมินภาวะทางการยศาสตรของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีนวดยางแผนดวยแรงงานคนและเครื่องนวดยางแผน กรณีศึกษากลุมตัวอยางหมูท่ี 9 
ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซ่ึงพบวาเกษตรกรยังคงประสบปญหาทางดานการยศาสตรใน
ข้ันตอนการนวดยางแผน ในการศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการตรวจสอบและประเมินภาวะทางดานการยศาสตรเบื้องตน 
โดยใชวิธีการ RULA และวิธีการ REBA ผลการวิเคราะหดวยวิธีการ RULA พบวามีคะแนนเทากับ 7 ซ่ึงหมายถึงวา
มีปญหาทางการยศาสตรตองไดรับการปรับปรุงการทํางานโดยทันที ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับการวิเคราะห
ดวยวิธีการ REBA ซ่ึงพบวามีคะแนนเทากับ 11 ซ่ึงหมายถึงการทํางานท่ีมีความเสี่ยงสูง ซ่ึงตองการการตรวจสอบ
และปรับเปลี่ยนทาทางการทํางานในทันที จากนั้นนําเครื่องนวดยางแผนท่ีไดออกแบบสรางไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางดังกลาวเพ่ือตรวจสอบและประเมินภาวะทางดานการยศาสตรอีกครั้ง ผลการวิเคราะหดวยวิธีการ RULA 
พบวามีคะแนนลดลงเหลือเทากับ 3 โดยสอดคลองกับการวิเคราะหดวยวิธีการ REBA ซ่ึงพบวามีคะแนนลดลง
เหลือเทากับ 4 จากผลคะแนนสรุปไดวาปญหาทางดานการยศาสตรของเกษตรกรลดลงจากการออกแบบและสราง
เครื่องนวดยางแผน  
 
สรุป 

หลังจากท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานทําใหสงผลโดยตรงตอทาทางการทํางานท่ีเปลี่ยนไปทําใหมีผลตอ
การประเมินดวย (RULA) ของแผนกดัดโชคแผงคอและแผนกรีมเมอรบูทวาลวจะพบวาคะแนนการประเมินดวย 
RULA ข้ันตอน 1-5 กอนปรับปรุงจะมีคาท่ีสูงมากวา 1 คะแนน และหลังปรับปรุงไดมีการนําเครื่องมือมา
ประยุกตใชงานทําใหสามารถลดปจจัยเสี่ยงในดานภาระงานแบบสถิตของกลามเนื้อมือและขอมือ กลามเนื้อแขน
สวนลางและ แขนสวนบน กลามเนื้อหัวไหล ผลคะแนนจะมีคาไมเกินกวา 1 คะแนน ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงวา
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การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานทําใหสงผลโดยตรงตอทาทางการทํางานท่ีเปลี่ยนไปทําใหมีลดปจจัยเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บจากทํางานไดในอนาคต  

ข้ันตอน 6-11 กอนปรับปรุงจะมีคาท่ีสูงมากวา 2 คะแนน และหลังปรับปรุงไดมีการนําเครื่องมือมา
ประยุกตใชงานทําใหสามารถลดปจจัยเสี่ยงในดานลดภาระการใชแรงกลามเนื้อในการทํางาน ทาทางของศีรษะ
และคอมีความเหมาะสม ตําแหนงของลําตัวทาทางของขาและเทามีความเหมาะสม ผลคะแนนจะมีคาไมเกินกวา 2 
คะแนน ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงวาการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานทําใหสงผลโดยตรงตอทาทางการทํางานท่ี
เปลี่ยนไปทําใหมีลดปจจัยเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากทํางานไดในอนาคต 

 ข้ันตอน 12-15 กอนปรับปรุงจะมีคาท่ีสูงมากวา 2 คะแนน และหลังปรับปรุงไดมีการนําเครื่องมือมา
ประยุกตใชงานทําใหสามารถลดปจจัยเสี่ยงในดานระดับแรงการใชกลามเนื้อมีความเหมาะสม ระดับภาระงานจาก
น้ําหนักของหรือแรงท่ีใชมีความเหมาะสม ผลคะแนนจะมีคาไมเกินกวา 2 คะแนน ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงวาการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานทําใหสงผลโดยตรงตอทาทางการทํางานท่ีเปลี่ยนไปทําใหมีลดปจจัยเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
จากทํางานไดในอนาคต  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบ  Text mining ดวยโปรแกรม R โดยนํามาประยุกตใชกับ
การวิเคราะหความคิดเห็นของผูใชทีวีดิจิตอลบนเว็บไซตพันทิป โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากขอความกระทูจาก
เว็บไซตพันทิปในหัวขอทีวีดิจิตอลระหวาง 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2557 จํานวน 900 ขอความ ดวยการ
วิเคราะหความถ่ีของคําและการหาคาความสัมพันธระหวางคูของคําดวยกฎความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนรวมกันบอย และ
การวิเคราะหจากกราฟ ผลการวิเคราะห พบวา มีจํานวนคําใน Corpus ท้ังหมด 33,777 คํา และ documents 
900 ขอความ ความถ่ีมากเทากับ 5 ครั้ง มีการกระจายคําท้ังหมดเทากับ 99% คําท่ียาวท่ีสุดมี 16 คํา ขอมูลจาก
การวิเคราะหจะเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใชทีวีดิจิตอลในอนาคตตอไป 

คําสําคัญ: โปรแกรม R เหมืองขอความ ทีวีดิจิตอล 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the method of analyzing text mining data by Program R by 
applying it to an analysis of user opinions regarding digital TV on the Pantip.com website. As 
data, 900 messages were collected from Pantip.com on the topic of digital TV during 1 March -1 
May 2014. The data were analyzed by word frequency, the relationship between pair words 
often used together and also graph analyzing. There was a total of 33,777 words in the corpus, 
the frequency was 5 times and the word distribution was 99 %. The longest message consisted 
of 16 words. The data analyzed can be used for decision-making by digital TV customers in the 
future. 
 Keywords: Program R, Text mining, digital TV 
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บทนํา 
เทคโนโลยีดานตางๆ ปจจุบันมีการพัฒนาใหกาวหนามากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการทางดาน

เทคโนโลยีของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร (Computer Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหเกิดความพยายามในการนําเทคโนโลยีตางๆ เหลานี้มาประยุกตใชในงาน
ตางๆ มากมาย รวมท้ังนํามาประยุกตใชงานไดอยางแมนยํา 

การทําเหมืองขอความ เปนเทคนิคการคนหาความรูใหมจากขอมูลประเภทขอความท่ีมีอยูหลากหลาย
ชองทาง เชน Facebook Twitter e-mail และขอความกระทูตางๆ เปนตน เพ่ือใชในการจัดเก็บขอความมหาศาล
จากแหลงตางๆ และขอความนั้นจะตองตรงตามเปาหมายและวัตถุประวัตถุท่ีในนําขอมูลใชประโยชนตอไป  เพ่ือใช
ในการหาคาตางๆ ได โดยการสกัดคํา คนหารูปแบบและการหาคาความสัมพันธของคํา เพ่ือใหเกิดความหมายของ
คําและสามารถนํามาใชประโยชนได โดยสถาปตยกรรมระบบของเหมืองขอความมีความคลายคลึงกับ
สถาปตยกรรมระบบในการคนหาความรูในฐานขอมูลประเภทขอความ ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการเตรียมขอมูล  
ข้ันตอนการคนหากฎความสัมพันธ และข้ันตอนการนําเสนอผลลัพธท่ีชัดเจน สวนประโยชนของการทําเหมือง
ขอความนั้น โดยอาศัยการเรียนรูของโปรแกรม R และหลักสถิติในการวิเคราะหคาจากการประมวลผล และขณะนี้
ไดมีการพัฒนาเหมืองขอความข้ึนเปนเหมืองขอความแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเปนการผสานเทคนิคของการสืบคน
ขอมูลเขากับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing ยอวา NLP) คือ เปนสาขายอยของ
ปญญาประดิษฐและภาษาศาสตรท่ีศึกษาปญหาในการประมวลผลและใชงานภาษาธรรมชาติ รวมท้ังการทําความ
เขาใจภาษาธรรมชาติ ท้ังนี้เพ่ือใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจภาษามนุษยได ทําใหสามารถสรุปความคิดเห็นท่ี
หลากหลายบนเครือขายสังคมออนไลนใหสามารถเขาใจความคิดของผูกระทูในหัวขอการใชทีวีดิจิตอล เพ่ือนํา
ความคิดเห็นเหลานี้นําไปวิเคราะหผลและหาคาตางๆ เพ่ือใชในการสรุปความคิดเห็นของผูใชทีวีดิจิตอลวาตองการ
การปรับปรุงหรือแกไขของสัญญาณหรือไม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับผูใชทีวีดิจิตอลใหมีระบบท่ีพัฒนาข้ึนใน
อนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบ Text mining ดวย โปรแกรม R เพ่ือนําหลักการของ Text mining           
มาประยุกตใชกับการวิเคราะหความคิดเห็นผูใชทีวีดิจิตอลบนเว็บไซตพันทิป  
 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 1. หลักการทํางานของโปรแกรม R 
 หลักการทํางานของโปรแกรม คือ สิ่งท่ีสงเขาโปรแกรม R (arguments) อาจจะเปนวัตถุ (objects1) 
ไดแก ชุดขอมูล สูตร รูปแบบการดําเนินการ (expressions) หรืออ่ืนๆ ซ่ึงการท่ีจะสั่งใหโปรแกรม R ทําอะไรก็ตอง
รูวิธีเขียนคําสั่งเปนฟงกชั่น (function) ถาเปนรูปแบบมาตรฐานก็จะเปนฟงกชั่นแบบ default argument แตถา
ตองการปรับแตฟงกชั่นตามความตองการเองก็ตองรูจักการระบุทางเลือก (Options) เม่ือทุกอยางลงตัวกด Enter 
แลวผลลัพธ (result) ก็จะแสดงออกมา (อมรเทพ ทองชิว, 2555: 23) 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 2. โปรแกรมตัดคํา LexTo (Thai Lexeme Tokenizer) 
 โปรแกรมตัดคําเปนเครื่องมือท่ีใชในการแบงคําภาษาไทยท่ีถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษาจาวา (Java) และมีการ
กระจายในรูปแบบของโอเพนซอรส ซ่ึงมีตนแบบมาจาก Lexitron เพ่ือนํามาใชใน การตัดแบงคําภาษาไทย 
โดยเฉพาะโดย LexTo ใชเทคนิคการแบงคําแบบคําท่ีรูจักท่ียาวท่ีสุด (Longest Matching) หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาวิธีแบงคําแบบฐานตามพจนานุกรม (Dictionary-based) ซ่ึงเปนเทคนิคการแบงคําโดยเลือกคําท่ียาวท่ีสุด
ออกมาจากพจนานุกรม (ชูพันธ รัตนโภคา และเมธาวี สุทธิกุล, 2514: 110) 

3. หลักการทําเหมืองขอมูล 
 การทําเหมืองขอความ (text mining) หรืออาจจะเรียกวา "การคนหาความรูในฐานขอมูลเอกสาร" 
(Knowledge Discovery in Document Databases) เปนเทคนิคเพ่ือคนหารูปแบบ (pattern) จากขอความ
จํานวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใชข้ันตอนวิธีทางสถิติ การเรียนรูของเครื่อง และการรูแบบจํา หรือในอีกนิยาม
หนึ่ง การทําเหมืองขอความ คือ กระบวนการท่ีกระทํากับขอความ (โดยสวนใหญจะมีจํานวนมาก) เพ่ือคนหา
รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธท่ีซอนอยูในชุดขอความนั้น โดยอาศัยหลักสถิติ การรูจํา การเรียนรูของเครื่อง 
หลักคณิตศาสตร หลักการประมวลเอกสาร (Document Processing) หลักการประมวลผลขอความ (Text 
Processing) และหลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) (วิกิพีเดีย, 2557. 
สืบคนเม่ือ 2 เมษายน 2557, จากเว็บไซต: http://th.wikipediaorg/wiki/) 
 
การดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาการทําวิเคราะหเหมืองขอมูลจากขอความกระทูจากเว็บไซต
พันทิปในหัวขอทีวีดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําหลักการของ Text mining มาประยุกตใชกับการวิเคราะห
ความคิดเห็นผูใชทีวีดิจิตอลบนเว็บไซตพันทิป โดยมีกระบวนการของโครงการสรางของระบบจากรูปท่ี 1 

 
Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1: โครงสรางของระบบ 
 

 ข้ันตอนจากรูปท่ี 1 การทําวิเคราะหเหมืองขอมูลดวยโปรแกรม R โดยมีกระบวนการทํางาน ดังนี้ 

ความ
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1. ความคิดเห็นทีวีดิจิตอลจากกระทู ในเว็บไซตพันทิปหัวขอทีวีดิจิตอล (http://pantip.com/ 
topic/31856576) โดยการจัดเรียงขอมูลเปนแฟมขอมูล ดังนี้ 
 
 

2. การตัดคําภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยมีรูปการเขียนและไวยากรณตางจากภาษาอังกฤษ ผูศึกษาจึงใช
โปรแกรมตัดคํา LexTo (2557, จากเว็บไซต: http://www.sansarn.com/lexto/) เปนคําๆ ใหเหมาะสมกับการ
ทําเหมืองขอความ (Text mining) โดยมีข้ันตอนดังนี้  
 -  ขอความท่ีเก็บจากกระทูในเว็บไซตพันทิปหัวขอทีวีดิจิตอล (http://pantip.com/ topic/31856576) 
กอบปขอความมาวางในโปรแกรมตัดคําแลวกดตัดคํา 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 2: การนําขอความลงโปรแกรมตัดคํา 

   

ID วันเดือนป เวลา ชื่อผูกระทู เร่ืองท่ีกระทู 
1 1 ม.ีค. 57 21:22 FSX_1997 เยี่ยมครับ เยี่ยม ขอมูลดีๆ ไดสาระเขาใจงาย (กระทูผมเขาใจยากไป 

    

นิดเนอะ คนอ่ืนทํากระทูเขาใจกวาผมเขียนอีก)* ชองทีวีดิจิตอลท่ีจะข้ึน
ดาวเทียม มี 36ชองนะครับ ชองทองถ่ิน12ชอง ไมไดไปดวย (ชอง
ทองถ่ินอีกนานครับ กวาจะมา ไมตองคิดมาก) ตามกําหนด กสทช. ใหยิง
สัญญาณไปดาวเทียม วันท่ี 1 พ.ค. แตชองไหนอยากยิงสัญญาณกอนก็
สามารถทําได *อยากดูละคร รายการ แบบ HD แลววุย! 

2 1 ม.ีค. 57 21:29 chiji09 สวนการสงสัญญาณทางภาคพ้ืน ของ ระบบทีวีดิจิตอล มันสง 

    

สัญญาณเปน ดิจิตอล (0กับ1) มาเขากลอง set top box หรือตัว จูน
เนอรดิจิตอลในทีวี เพ่ือแปลงสัญญาณ ดิจิตอล (0กับ1)  เปนสัญญาณอ
นาล็อค (ภาพและเสียง) แสดงผลทางหนาจอ ไมใชเหรอครับ จําไดวา
เคยอานผานๆ ตาจากท่ีอ่ืนมาแบบน้ี 

3 
1 ม.ีค. 57 21:59 

เยอะแยะ
ตา สอบถามหนอยครับ ผมซื้อสาย RG6 มาเสียบทีวี กับเคเบิลหอ แตมัน 

   แปะไก มีสรุปตรงทาย เต็มๆ อยูหัว / อัพเดทเพ่ิมเติม 3 เมษายน 2557 ตามไป
อาน DigitalTV101  

http://pantip.com/%20topic/31856576


การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 457 

 -  กดตัดคําเรียบรอยแลว จะแยกคําออกเปนคําๆ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3: ผลจากการตัดคํา 
 

3. การบรรณาธิการขอมูล  
เนื่องจากโปรแกรมตัดคํา LexTo อาจทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไปจึงจําเปนตองใชเทียบคํากับ

พจนานุกรม เพ่ือใหมีความถูกตองครบถวนของขอมูล เชน คําท่ีไมมีในพจนานุกรมก็อาจเกิดการผิดพลาดในการตัด
คําได หรือคําท่ีตัดดวยโปรแกรมตัดคํา ตัดแลวความหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางในบางสวนของขอมูล เชน 
ตื่นเตน ตัดออกมาเปน ตื่น เตน ทําใหความหมายเปลี่ยนแปลงไป ในข้ันตอนนี้ จึงมีความจําเปนในการตรวจสอบ
เนื้อหาแลวแกไขใหถูกตองตามคําในพจนานุกรม 

4. การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R   

การวิเคราะหขอมูล Text Mining ดวยโปรแกรม R เปนการวิเคราะหคําศัพทท่ีมีจํานวนความถ่ีและคาของ
เปอรเซ็นต การวิเคราะหความสัมพันธขอความท่ีมีความสําคัญตางๆ การจัดกลุมของขอมูล (clustering) และการ
สรางกราฟเพ่ือใชในการวิเคราะหผล  
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห Text mining มีดังนี้  
 1. การใชคําสั่ง Term Document Mateix (txt.corpus) เปนการเรียกใชเพ่ือ แปลง Corpus เปน               
แมทริกซขอความ เพ่ือใชในการประมวลของ Text Mining และสามารถดูคาตางๆ ได ดังนี้  
 -   A term-document matrix (terms 3344, documents 900) 
 การอานคาท่ีได คือ มีจํานวนคําใน Corpus ท้ังหมด 3377 คํา และ documents 900 ขอความ 

 -    Non-/sparse esntries : 22427/2895173 
 คําท่ีปรากฏนอยท่ีสุดมี จํานวน 22,427 คํา และคําท่ีปรากฏมากท่ีสุด มีจํานวน 2,985,173 คํา 
 -    Sparsity : 99 % 
 มีการกระจายคําท้ังหมดเทากับ 99 % 
 -   Maximal term length: 28 
 คําท่ียาวท่ีสุดมี 28 คํา  
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 การตรวจสอบความถี่ขอความ                
 > inspect(TDM[1:50,1:50])         
  ตรวจสอบ (TDM[1:50,1:50]) 
 <<Term Document Matrix (terms: 50, documents: 50)>>   
  Term Document Matrix  (เอกสาร: 50, เง่ือนไข: 50)>> 
 Non-/sparse entries: 19/2481    
 คําท่ีปรากฏนอยท่ีสุดมี จํานวน 19 คํา และคําท่ีปรากฏมากท่ีสุด มีจํานวน 2,481 คํา 
 Sparsity : 99% 
 มีการกระจายคําท้ังหมดเทากับ 99 % 
 Maximal term length: 16     
 คําท่ียาวท่ีสุดมี 16 คํา 
 Weighting : term frequency (tf)    
 การถวง : ความถ่ียาว (tf) 

Terms   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

หนวดกุ้ง          0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

สญัญาณ 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

ใช้ได้ด ี 4 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 

กระตกุ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

กระจาย 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

แย ่ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

กดปุ่ ม 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  
 การสรางแมทริกซ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเง่ือนไขและเอกสารในแตละแถวอยูใน
ตําแหนงและคอลัมนใด สําหรับเอกสารและรายการของจํานวนคําอยูในเอกสารนั้น เพ่ือใชในการประมวลผลของ
โปรแกรม R 
 2. การนับความถ่ีมากกวา 5 ครั้งข้ึนไป  
 ผลผลลัพธจากรันขอมูลจะเห็นไดวาโปรแกรม R ไดอานคาของแตละแถววามีคําใดท่ีซํ้ากันมากกวา 5 ครั้ง
ข้ึนไป โดยในแตละแถวดังนี้ 

> findFreqTerms (TDM,5)  เปนการดําเนินงานฟงกชั่น R เพ่ือใหทําการนับความถ่ีของขอมูล
ท่ีเกิดข้ึนอยางนอย 5 ครั้งข้ึนไป 

 

     [6] "ก็มี"           "กรณี"         "กรรมการ"    "กระจาย"     "กระจายเสียง"  
  [11] "กระตุก"       "กระตุน"        "กระทบ"      "กระทู"         "กระแส"      
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  [21] "กลา"         "กลาง"       "กลาย"       "กลายเปน"     "กลาว"        
  [26] "กลุม"          "กวา"         "กสทช."      "กอน"         "กอนหนานี้"        
 [111] "ความคม"     "ความคิดเห็น"    "ความถ่ี"        "ความรู"        "ความเห็น"     
 [131] "คือ"          "คุณ"          "คุณภาพ"       "คุม"           "คุมคา"          
 [136] "คุย"          "คู"            "คูขนาน"        "คูแขง"          "คูปอง"        
 [141] "เคเบิล"       "เคเบิ้ล"        "เคย"        "เครือ"        "เครือขาย"      
 [171] "จานดาวเทียม"  "จาย"         "จํานวน"      "จีน"          "จึง"          
 [176] "จุด"          "จูน"          "จูนเนอร"       "เจอ"        "เจา"         
 [196] "ชัด"          "ชัดเจน"       "ชั้น"           "ชา"          "ชาง"         
 [241] "ดาว"        "ดาวเทียม"     "ดําเนินการ"    "ดิจิตอล"        "ดิจิทัล"          
 [391] "โทรคมนาคม"  "โทรทัศน"       "โทษ"        "ไทย"        "ไทยคม"      
 [486] "ปรับปรุง"       "ปรากฏ"      "ปลอย"        "ปลั๊ก"          "กางปลา"        
 [546] "พิมพ"          "พีทีวี"           "พ่ึง"           "พ้ืน"           "พ้ืนท่ี"            
  [611] "ไมชัด"         "ไมใช"         "ไมดี"          "ไมได"         "ไมตอง"        
 [656] "รอยละ"       "ระดับ"        "ระบบ"       "ระบบดิจิตอล"    "ระบุ"         
 [666] "รัฐบาล"       "รับ"          "รับได"         "รับฟง"         "รับสัญญาณ"      
  [686] "รุนเกา"         "รุนใหม"         "รู"            "รูป"          "รูปแบบ"       
 [756] "สงสัญญาณ"      "สงสยั"        "สงเสริม"       "สติ๊กเกอร"       "สตูดิโอ"        
  [791] "สัญญาณ"       "สัดสวน"        "สั้น"           "สับสน"        "สัมปทาน"      
 [796] "สาธารณะ"    "สาม"        "สามารถ"     "สาย"        "สายอากาศ"   
  [826] "เสาอากาศ"   "เสีย"         "เสียง"        "เสียงเบา"     "เสียดาย"      
  [836] "หนวด"       "หนวดกุง"       "หนอย"        "หนัก"         "หนัง"         
 [896] "อนาคต"      "อนาล็อก"      "อนุญาต"       "อมยิ้ม"         "อยา"     
   
   การนับความถ่ีมากกวา 5 ครั้งข้ึนไป โปรแกรม R จะอานคาโดยการจัดเปนกลุมคําวามีคําอะไรบางท่ีมีซํ้า
กันในขอความ สวนตัวเลขขางหนา หมายถึงขอความคิดเห็น 
 3. สกัดเฉพาะคําท่ีมีความถ่ีสูงๆ ดวย Sparse Terms 
 - ลบคําท่ีเบาบางจากแมทริกซเอกสารยาวหรือระยะเอกสาร 

 > TDM.common=removeSparseTerms(TDM,0.6) 

 > dim(TDM.common) 

 [1]   1 900 

 > dim(TDM) 

 [1] 3344  900 

 การลบคําท่ีอยูระหวาง 0.6 เปอรเซ็นต และจะทําการตรวจสอบคําท่ีอยูใน Document จํานวนท้ังหมด 1 
คําใน 900 ขอความ และการเปรียบเทียบกับกอนใช Sparse Terms เทากับ 3,344 คํา ใน 900 ขอความ 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 460 

 -   ผลลัพธการลดคําท่ีเกิดข้ึนบอย ๆ  
 เปนการนับคําท่ีเกิดข้ึนบอยท่ีสุด โดยการเรียงตามตัวอักษรใน 10 ขอความ จะแสดงผลลัพธ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4: การตรวจสอบคําสูงสุด 
 

 4. การหาคาความสัมพันธของคํา 
 ในท่ีนี้ผูวิจัยไดกําหนดการหากฎความสัมพันธโดยกําหนดคาไวท่ี 50% โดยมีการกําหนดไว 3 คําสําคัญ 
(key words) ท่ีมีความสัมพันธกับทีวีดิจิตอลไว 3 คํา คือ กสทช. ทีวี และจูน พบคําท่ีมีคาความสัมพันธมากกวา
หรือเทากับ 50% ดังตอไปนี้ 
 >findAssocs(TDM, “ทีว”ี 0.5) การหาคาความสัมพันธอยูท่ีระดับ 0.5 ของคําวา ทีวี 
 

 เดือน         0.66 
 เครือขาย       0.65 
 จอแกว        0.63 
 ภาคพ้ืน         0.63 
 โทรทัศน       0.59 
 รุนใหม          0.59 
 รุนเกา          0.58 
 สัญญาณ        0.57 
 คลื่น           0.51 

 > findAssocs (TDM,"กสทช.",0.5)  การหาคาความสัมพันธอยูท่ีระดับ 0.5 ของคําวา กสทช.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 สั่งซ้ือ             0.52 
 เสียเงิน         0.52 
 แหง           0.52 
 จํากัด          0.51 
 ตั้งแต            0.51 
 เลือก          0.51 
 เปลี่ยน          0.50 
 พิจารณา        0.50 
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 > findAssocs(TDM,"จูน”,0.5)  การหาคาความสัมพันธอยูท่ีระดับ 0.5 ของคําวา จูน 
 

 เปด          0.60 
 กลอง         0.56 
 ตรวจสอบ     0.56 
 เปอรเซ็นต       0.56 
 พิจารณา       0.56 
 ฟนธง        0.56 
 ภายนอก      0.56 
 รุนใหม          0.56 
 อนาล็อก     0.56 
 รุนเกา          0.55 
 ความถ่ี         0.51 
 สัญญาณ         0.51 

 ความสัมพันธขอคําในเซ็ตท่ี 1 คือ ทีวี กับเซ็ตท่ี 3 คือ จูน พบคําท่ีมีความสัมพันธคือ รุนใหม รุนเกา  
สัญญาณ ความสัมพันธของคําในเช็ตท่ี 2 คือ กสทช. กับเซ็ตท่ี 3  จูน พบคําท่ีมีความสัมพันธคือ พิจารณา เชตท่ีไม
พบคําท่ีมีความสัมพันธกันเลยคือเซ็ตท่ี 1 ทีวี กับเซ็ตท่ี 2 กสทช. 
 5. การแสดงกราฟ 
 กราฟเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแสดงตัวแปรใหชัดเจน และสามารถกําหนดกรอบขอมูลจากตัวแปรของขอมูล
ท่ีมีการกําหนดและตั้งคาความสวยงามของกราฟโดยใช AES () และจากนั้นจะเพ่ิมคําสั่งอ่ืนๆ ได ตามรูปท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5: การแสดงกราฟ 
 ผูวิจัยเลือกใชกราฟ ggplot2 เพราะวาสามารถดูคาของกราฟและนําไปใชงานในวางแผนไดงาย และนํา
ผลการวิเคราะหจากกราฟคําท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดเปนสีแดงเขมท่ีสุด ไดแกคํา ทีวี ได ท่ี ชอง ดิจิตอล สัญญาณ             
ท่ีรองมาเปนสีสมไดแกคํา อยู ให เสา แบบ กลอง บาน รับ คําท่ีมีความถ่ีนอยท่ีสุดคือสีขาว ไดแกคํา เวลา เห็น 
จริง เขา เปนตน เพ่ือนําคําไปวิเคราะหผล พบวา ทีวีดิจิตอลมีภาพ สัญญาณ และความคมชัดเจนมากกวาทีวีแบบ
ทีวีอนาล็อก (ทีวีแบบเกา) 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
จากการศึกษาวิเคราะหเหมืองขอความดวยโปรแกรม R ศึกษาการทําเหมืองขอความจากเรื่องการกระทู

ทีวีดิจิตอลของเว็บไซตพันทิป จํานวน 900 ขอความในการทดสอบโปรแกรม R โดยวิเคราะหความถ่ีของคําและ
การคาหาความสัมพันธระหวางคูของคําดวยกฎความสัมพันธ ไดแก ความสัมพันธขอคําในเซ็ตท่ี 1 คือ ทีวี กับเซ็ตท่ี 
3 คือ จูน พบคําท่ีมีความสัมพันธคือ รุนใหม รุนเกา สัญญาณ ความสัมพันธของคําในเช็ตท่ี 2 คือ กสทช. กับเซ็ตท่ี 
3 จูน พบคําท่ีมีความสัมพันธคือ พิจารณา เชตท่ีไมพบคําท่ีมีความสัมพันธกันเลยคือเซ็ตท่ี 1 ทีวี กับเซ็ตท่ี 2 
กสทช. และผลการวิเคราะหจากกราฟคําท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดจะมีสีแดงเขมท่ีสุด ไดแกคํา ทีวี ได ท่ี  ชอง  ดิจิตอล 
สัญญาณ สีสมท่ีรองมาไดแกคํา อยู  ให เสา แบบ กลอง บาน รับ คําท่ีมีความถ่ีนอยท่ีสุดคือสีขาว ไดแกคํา เวลา 
เห็น จริง เขา เปนตน เพ่ือนําคําไปวิเคราะหผล พบวา ทีวีดิจิตอลมีภาพ สัญญาณ และความคมชัดเจนมากกวาทีวี
แบบทีวีอนาล็อก (ทีวีแบบเกา) 
 
ปญหาท่ีพบในการดําเนินของานวิจัย 
 ในสวนนี้จะเปนการระบุใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค การใชโปรแกรม R ดังนี้ 

1. กระบวนการวิเคราะหเหมืองขอความสามารถวิเคราะหประโยคขอเสนอแนะได แตเนื่องจากขอความ
แสดงขอเสนอแนะสําหรับภาษาไทยท่ีมีโครงสรางไมแนนอน มีความหลากหลายและความยืดหยุนของการใช
ภาษาไทย เชน การเขียนภาษาไทยสามารถละประธานของประโยคไวได คําสแลงงตางๆ ท่ีใชในการแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนตน  

2. โปรแกรมการตัดคําคํา LexTo โดยเทียบกับพจนานุกรม จะมีความถูกตองครบถวนของขอมูล เชน คํา
ท่ีไมมีความหมายในพจนานุกรมก็อาจเกิดการผิดพลาดในการตัดคําได หรือคําท่ีตัดดวยโปรแกรมตัดคําแลว
ความหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงบาง เชน ตื่นเตน ตัดออกมาเปน ตื่น เตน ทําใหความหมายเปลี่ยนแปลงไป  

3. การวิเคราะหเหมืองขอความภาษาไทยโดยใชเครื่องมือโปรแกรม R ยังมีขอผิดพลาดอยูบางเนื่องจาก
การอานภาษาไทยยังไมคอยเสถียรมากนัก 

 
ขอเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต 
 ในการศึกษาโปรแกรม R ในอนาคตผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. การเพ่ิมจํานวนชุดขอมูลในการวิเคราะหเหมืองขอความใหประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  
2. ควรศึกษาแพคเกจในโปรแกรม R เพ่ิมเติมอีก เพ่ือการวิเคราะหขอมูล 
3. ควรศึกษาเรียนรูคําสั่งตางๆ ในโปรแกรม R เพ่ิมเติม  

 
การนํา Text mining ไปประยุกตใชงานอ่ืนๆ 
 ปจจุบันนี้มีความสนใจการทํา Text mining ไปประยุกตใชในหลายสาขา ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอมูล
รูปแบบการใชจายของผูบริโภค Consumer purchasing Patten จากขอมูลบัตรเครดิตการด บัตรสมาชิกตางๆ มี
การจัดเรียงสินคนบนชั้นวางสินคา และการแจกบัตรคูปองตางๆ เพ่ือสงเสริมการขาย เปนตน 
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บทคัดยอ 

สารเอสเทอรของไตรเมทิลออลโพรเพน (Trimethylolpropane, TMP) และกรดไขมันจากน้ํามันปาลม 
(POFA) ท้ังหมด ถูกจําลองข้ึนโดยใชวิธีของ Gani และ Benson group ประมาณ Gibb’s free energy of 
formation การจําลองกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นระหวาง TMP กับ POFA และ ปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชั่นระหวาง TMP กับ เมทิลเอสเทอรของ POFA ปฏิบัติในซอฟแวร ASPEN Plus โดยกําหนด
อุณหภูมิ 80-140 องศาเซลเซียส และความดัน 0.1-500 มิลลิบาร การจําลองแสดงใหเห็นวาเอสเทอรท่ีถูก
สังเคราะหจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นมีแนวโนมเดียวกันกับการทดลองของ Yunus et al. (2003) 

คําสําคัญ: ไตรเมทิลออลโพรเพน กรดไขมันจากน้ํามันปาลม ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น ปฏิกิริยา ทรานส
เอสเทอริฟเคชั่น 
 
ABSTRACT 

All esters of trimethylolpropane (TMP) and palm oil fatty acids (POFA) were modelled 
based on Gani and Benson group methods for estimating the corresponding Gibbs' free energy 
of formations. Simultaneous esterification reactions of TMP and POFA, as well as trans-
esterification of TMP and methyl-esters of POFA, were carried on ASPEN plus simulator at 
temperature 80-140 C and pressure 0.1-500 mbar. The results demonstrated that the synthetic 
esters of TMP and POFA by esterification was agreed very well with the experiment of Yunus et 
al. (2003). 

Keywords: Trimethylolpropane, Palm oil fatty acid, Esterification, Transesterification 
 
บทนํา 
 การใชผลิตภัณฑจากพืชมาทดแทนผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเปนท่ีนิยมในปจจุบัน และน้ํามันท่ีไดจาก
ปาลมสามารถนํามาใชผลิตเปนสารหลอลื่นได โดยสมบัติไมดอยกวาสารหลอลื่นจากปโตรเลียม (Krishna, Kabra, 
Kunchum & Vijayakumar, 2014: 1-5) อีกท้ังยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการศึกษาพบวาสารหลอลื่นท่ีผลิต
จากน้ํามันปาลมปลอยสารคารบอนมอนอกไซดและสารไฮโดรคารบอนนอยกวาสารหลอลื่นจากปโตรเลียม 
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(Masjuki, Maleque, Kubo & Nonaka, 1999: 305-314) แตอยางไรก็ตาม สารหลอลื่นจากการนําน้ํามันปาลมท่ี
ไมผานการปรับปรุงคุณภาพมาใชไมดีนัก ไตรเมทิลออลโพรเพนเอสเทอร (Trimethylolpropane ester, TMP 
ester) เปนสารหลอลื่นชนิดหนึ่ ง ท่ี ไดจากการนํากรดไขมันมาทําปฏิ กิริยากับไตรเมทิลออลโพรเพน 
(Trimethylolpropane, TMP) (Yunus, Fakhru’l-Razi, Ooi, Iyuke & Perez, 2004: 52-60) โดยโครงสราง
ของ TMP เปนดังรูปท่ี 1 ผลิตภัณฑหลอลื่นชนิดนี้มีคุณสมบัติของผลิตภัณฑหลอลื่นท่ีดีจึงสามารถนํามาใชทดแทน
ผลิตภัณฑท่ีมาจากปโตรเลียมได เชน การนํา TMP ester จากน้ํามันปาลมมาผสมกับสารหลอลื่นเพ่ิมความ
ตานทานการสึกหรอในเครื่องยนต (Zulkifli, Kalam, Masjuki, Shahabuddin & Yunus, 2013: 167-173) 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: แสดงโครงสรางของไตรเมทิลออลโพรเพน (TMP) 

 

Yunus, Fakhru’l-Razi, Ooi, Iyuke & Idris (2003: 35-41) ทําการศึกษาเก่ียวกับสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การผลิต TMP ester จากกรดไขมันเมทิลเอสเทอร (methyl ester) จากน้ํามันปาลมดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอ
ริฟเคชั่น (tranesterification) โดยการศึกษาผลของอุณหภูมิ ความดัน สัดสวนของน้ํามันปาลม และปริมาณของ
สารเรงปฏิกิริยา ผูทําการวิจัยสนใจนํางานวิจัยของ Yunus et al. มาทําการจําลองการสังเคราะห TMP ester 
เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในซอฟตแวรคอมพิวเตอร ASPEN Plus การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรเปนทางเลือก
หนึ่งในการประมาณหรือทํานายผลลัพธท่ีเกิดข้ึนของการทดลองจริงได เชน งานของ Garcia, Gonzalo, 
Sanchez, Arauzo & Pena (2010: 4431-4439) ทํานายสมบัติของไบโอดีเซลโดยการจําลองการผลิตไบโอดีเซล 
หรือ ออกแบบกระบวนการการผลิต เชน การออกแบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเหลือใชจากการทําอาหาร 
(Zhang, Dube, McLean & Kates, 2003: 1-16) การศึกษาการสังเคราะหแบงการจําลองออกเปน 2 ปฏิกิริยา 
คือ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น (esterification) เกิดจากกรดไขมันคารบอกซิลิกทําปฏิกิริยากับ TMP และ 
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นเกิดจากเมทิลเอสเทอรทําปฏิกิริยากับ TMP ปฏิกิริยาการสังเคราะห TMP ester 
เปนดังรูปท่ี 2 สําหรับการสังเคราะหสารหลอลื่น  

TMP + Methyl ester/Fatty acid     Monoester + Methanol/Water 
 Monoester + Methyl ester/Fatty acid    Diester + Methanol/Water 
 Diester + Methyl ester/Fatty acid     Triester + Methanol/Water 
รูปท่ี 2: แสดงการสังเคราะห TMP ester 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

จําลองการสังเคราะหเอสเทอรจากไตรเมทิลออลโพรเพนกับกรดไขมันจากน้ํามันปาลมโดยการจําลอง
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น และปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร ASPEN Plus เพ่ือ
เปรียบเทียบกับการทดลองของ Yunus et al. (2003). 
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วิธีการดําเนินการ 
1. สารท่ีเกี่ยวของ 
สารท่ีใชในการจําลองกระบวนการ คือ TMP เมทานอลและน้ํา สารตั้งตนจําพวกกรดไขมัน แบงออกเปน 

2 กลุมใหญๆ ดวยกัน คือ กลุมกรดไขมันคารบอกซิลิกและกลุมเมทิลเอสเทอร โดยมีสารไดแก กรดลอริก (C12) 
กรดไมริสติก (C14) กรดปาลมมิติก (C16) กรดสเตียริก (C18) กรดโอเลอิก (C-18:1) กรดไลโนเลอิก (C18:2) 
สัดสวนของกรดไขมันดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: แสดงสัดสวนของกรดไขมันโดยน้ําหนัก (Yunus et al., 2003) 

กรดไขมัน รอยละโดยน้ําหนัก 
กรดลอริก (lauric acid) 0.9 
กรดไมริสติก (myristic acid) 1.5 

กรดปาลมมิติก (palmitic acid) 41.5 

กรดสเตียริก (stearic acid) 2.7 

กรดโอเลอิก (oleic acid) 40.6 

กรดไลโนเลอิก (linoleic acid) 11.9 

 
 สวนผลิตภัณฑ TMP ester 83 สาร เกิดจากการจับคูของ TMP และ กรดไขมันท้ัง 6 ชนิด ซ่ึงตองทําการ
จําลองสารเหลานี้ตอไป 

2. การจําลองสาร 
เนื่องจากขอมูลของสารเอสเทอรของไตรเมทิลออลโพรเพนไมมีอยูในฐานขอมูลของซอฟตแวร ASPEN 

Plus จึงตองทําการจําลองสารข้ึน การจําลองสารปฏิบัติโดยการปอนขอมูลโครงสรางของสารลงในซอฟตแวร 
ASPEN Plus นอกจากนี้เพ่ือใหสมบัติของสารประกอบอ่ืน เชน TMP และกรดไขมัน มีสมบัติในทิศทางเดียวกันกับ
สารเอสเทอร จึงทําการประมาณสารเหลานี้ดวย สารเอสเทอรของไตรเมทิลออลโพรเพนจําแนกออกเปน 3 
ลักษณะดวยกัน คือ โมโนเอสเทอร (monoester) 6 สาร, ไดเอสเทอร (diester) 21 สาร และไตรเอสเทอร 
(trimester) 56 สาร  

                          
 (ก) (ข) (ค) 
รูปท่ี 3: โครงสรางโมเลกุล (ก) monoester (ข) diester (ค) trimester 

 

 โครงสรางของสารท้ัง 3 ลักษณะเปนดังรูป 3 การประมาณสมบัติของสารใชวิธีของ GANI Group 
(Marrero & Gani, 2001: 183-208) ไดแก จุดเดือด (normal boiling point) อุณหภูมิวิกฤติ (critical 
temperature) ความดันวิกฤติ (critical pressure) ปริมาตรวิกฤติ (critical volume) และ BENSON Group 
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(Poling, Prausnitz & O’Connell, 2001: 3.14-3.46) ประมาณพลังงานอิสระของกิบสในการประกอบสาร 
(Gibb’s free energy of formation) ความรอนท่ีใชในการประกอบสาร (Enthalpy of formation) โดยท้ัง 2 
วิธีท่ีไดกลาวมานี้ผูทําการวิจัยไดทําการเปรียบเทียบเบื้องตนกับกับสารท่ีมีลักษณะคลายกันแตสามารถหาขอมูลได
ในแหลงอางอิงตางๆ แลว 
 

3. การจําลองกระบวนการเกิดปฏิกิริยา 
การจําลองกระบวนการใชเครื่องมือ REequi (equilibrium reactor) ของซอฟตแวร ASPEN Plus เปน

เครื่องมือสําหรับการจําลองปฏิกิริยา ผลลัพธของเครื่องมือเปนการคํานวณโดยใชหลักของสมดุลเคมี การกําหนด
สารขาเขากําหนดโดยโมลของ TMP: fatty acid/methyl ester เปน 1:3.9 สภาวะของปฏิกิริยาศึกษาโดยยึด
สภาวะท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ความดัน 10 มิลลิบาร ทําการปรับอุณหภูมิเพ่ือศึกษาท่ีอุณหภูมิ 80 100 
120 130 และ 140 องศาเซลเซียส ปรับความดันท่ี 500 100 50 10 และ 0.1 มิลลิบาร แผนผังการจําลองการ
สังเคราะหแสดงดังรูปท่ี 4 
 
 
 

 
รูปท่ี 4: แผนผังการจําลองการสังเคราะห TMP ester 
 
ผลการจําลองและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบของอุณหภูมิ 
การจําลองการสังเคราะหเอสเทอรจาก TMP ดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นและทรานสเอสเทอริฟเคชั่นท่ี

อุณหภูมิ 80 100 120 130 และ 140 องศาเซลเซียส ความดัน 10 มิลลิบาร เปนดังรูปท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบกับ
การทดลองของ Yunus et al. (2003: 35-41) พบวา ผลของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นใกลเคียงกับการทดลอง
มากกวาผลของปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น โดยสังเกตจากกราฟ 1ก 1ข และ 1ค  
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รูปท่ี 5: แสดงผลการจําลองกับการทดลองของ Yunus et al. 
 (1) อุณหภูมิ ความดันคงท่ีท่ี 10 มิลลิบาร (2) ความดัน อุณหภูมิคงท่ีท่ี 130 องศาเซลเซียส (ก) 
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น (ข) ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น (ค) การทดลองของ Yunus et al. (2003) เม่ือ
พิจารณาในแตละอุณหภูมิท่ีศึกษา การจําลองท้ัง 2 ปฏิกิริยาตางจากผลการทดลอง มีเพียงปฏิกิริยาเอสเทอริฟ
เคชั่นเทานั้นท่ีมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของ Triester โดยท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส สัดสวนของ Triester ของ
การจําลองปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นตางจากผลการทดลอง 10.8 เปอรเซ็นต 
 

2. การเปรียบเทียบผลของความดัน 
เชนเดียวกับผลของอุณหภูมิ การจําลองปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นใหผลใกลเคียงกับการทดลองของ 

Yunus et al. มากกวาปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น ดังรูปท่ี 5 กราฟ 2ก 2ข และ 2ค แนวโนมการเกิดข้ึนของ 
Triester ของปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชั่นมีนอยมาก โดยท่ีความดัน 0.1 มิลลิบาร เกิด Triester เพียง 6.88 
เปอรเซ็นตเทานั้น เม่ือพิจารณากราฟ 2ข และ 2ค แนวโนมของสัดสวนของสารเปนไปในทางทิศเดียวกัน และท่ี
ความดัน 10 และ 0.1 ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นแตกตางจากการทดลอง 8.6 และ 6.6 ตามลําดับ ดังนั้นปฏิกิริยา
เอสเทอริฟเคชั่นมีโอกาสเกิดข้ึนในการสังเคราะห TMP ester ไดมากกวาปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นในทาง
ทฤษฎี สวนหนึ่งเปนผลเนื่องมาจากคาพลังงานอิสระของกิบสของปฏิกิริยา ซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 
 

3. พลังงานอิสระของกิบส (Gibb’s free energy)  
พลังงานอิสระของกิบสเก่ียวของกับคาคงท่ีสมดุลของการเกิดปฏิกิริยา พลังงานของอิสระของกิบสของการ

ประกอบสาร (Gibb’s free energy of formation) ของกรดไขมันนอยกวาเมทิลเอสเทอร ทําใหผลของการ
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คํานวณพลังงานอิสระของกิบสของปฏิกิริยา (Gibb’s free energy of reaction) ของการเกิด Monoester ใน
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นเกิดยากเนื่องจากคากิบสสูง ในขณะท่ีปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นคากิบสของ
ปฏิกิริยาต่ํากวา ทําใหเกิดไดงาย ดังตารางท่ี 2 ทําใหผูทําการวิจัยมีขอสมมติฐานวา การสังเคราะห TMP ester 
อาจเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นบางสวน อยางไรก็ตามการจําลองแสดงใหเห็นวาในทางทฤษฎีปฏิกิริยาเอสเทอริฟ
เคชั่นสามารถสังเคราะห TMP ester ได ดังเชนการผลิตไบโอดีเซลสามารถผลิตดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นและ
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นได (Chongkhong, Tongurai, Chetpattananondh & Bunyakan, 2007: 
563-568) 
 
ตารางท่ี 2: แสดงพลังงานอิสระของกิบสของปฏิกิริยาการเกิด Monoester (KJ/Kmol) 

 
 Laurate Myristate Palmitate Stearate Oleate Linoleate 
Transesterification 2680.0 2680.0 2680.0 2680.0 2680.0 2680.0 
Esterification -20215.6 -20215.6 -20215.6 -20215.6 -20215.6 -20215.6 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

การจําลองการสังเคราะห TMP ester จากกรดไขมันจากน้ํามันปาลม โดยซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
ใกลเคียงกับการทดลองของ Yunus et al. ดวยการจําลองปฏิกริยาเอสเทอริฟเคชั่น มีความแตกตางกับการ
ทดลอง 8-10 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีการจําลองปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นแตกตางอยางมากกับผลการทดลอง 
สารหลอลื่น TMP ester อาจสังเคราะหจากกรดไขมันของน้ํามันปาลมดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น 
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การประเมินศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคสําหรับทดแทนกาซหุงตมในครัวเรือน
ขนาดเล็กของประเทศไทย 
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บทคัดยอ 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงสัตวท้ังเพ่ืออาหารและคาขาย 
ซ่ึงในกระบวนการเลี้ยงสัตวจะเกิดกากของเสียและน้ําเสีย ซ่ึงของเสียตางๆ เหลานี้สามารถนํามาใชผลิตกาซ
ชีวภาพได โดยเฉพาะการเลี้ยงโค มีเกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อจํานวน 768,834 ครัวเรือนและโคนม 17,094 
ครัวเรือน งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือหาศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคสําหรับทดแทนกาซหุงตมใน
ครัวเรือนขนาดเล็กของประเทศไทย โดยใชขอมูลการเกิดกาซชีวภาพจริง ท่ีใชระบบการผลิตกาซชีวภาพแบบ
โดมคงท่ี (Fix Dome) โดยใชถังชนิดโพลิเอทิลีน (Polyethylene) ขนาด 4 ลบ.ม. เปนถังหมักกาซชีวภาพ ซ่ึง
ไดรับการสงเสริมภายใต”โครงการบอแกสชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพ่ือลด LPG ในครัวเรือน” ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน จํานวน 509 ชุด และดําเนินการในพ้ืนท่ีจํานวน 35 จังหวัด โดยไดศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบวาระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบถังโพลิเอทิลีน 
(Polyethylene) ขนาด 4 ลบ.ม. เปนถังหมักกาซชีวภาพ จากมูลโคสามารถผลิตกาซชีวภาพไดไมนอยกวา 
0.99 ลบ.ม./วัน ท่ีโคเนื้อ 5 ตัว และ 1.05 ลบ.ม./วัน ท่ีโคนม 2 ตัว ซ่ึงเพียงพอ/การใชงานในครัวเรือนขนาด
เล็กท่ีมีจํานวนประชากรไมเกิน 5 คน และมีปริมาณการใชงานกาซชีวภาพอยูในชวง 0.48 – 0.96 ลบ.ม./วัน 
และเม่ือพิจารณาผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรพบวามีความคุมคาในการลงทุนเนื่องจากระยะเวลาคืนทุน
สั้น 4.6 ป และมีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนโครงการ 23.36% เหมาะสมกับการสงเสริมใหกับครัวเรือนท่ี
มีการเลี้ยงโค 
 คําสําคัญ: กาซชีวภาพ ถังชนิดโพลิเอทิลีน กาซหุงตม ครัวเรือน มูลโค 
 
ABSTRACT 

Thailand is an agricultural country, which has numerous livestock business for 
consumption and trading. In the processes, it has waste and sewage, which these residues 
can be used for producing the biogas, especially from the cattle farming. The number of 
beef cattle and dairy cattle in Thailand is 768,834 and 17,094 households, respectively. 
Therefore, this research was aimed to determine the potential for producing gas from cattle 
to substitute the usage of LPG for small household. The main focus was on the fix dome 
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using polyethylene tank of 4 m3 size that was supported from the Thailand government, 
total 509 sets in 35 provinces. The study area Kamphaeng Saen Nakhon Pathom Province. 
From the study, it was found that biogas production using polyethylene tank of 4 m3 size 
can be produced biogas from cattle residues greater than 0.99 m3 per day from 5 beef 
cattles and 1.05 m3 per day from 2 dairy cattles. The biogas is sufficient for the small 
household population with up to 5 people and the amount of use of biogas in the range of 
0.48 to 0.96 m3 per day. From the economic analyses, it was worth to invest for this project 
due to the payback period is short approximately 4.6 years and high rate of return from 
investment of 23.36 %, which is suitable for the households that have cattle. 
 Keywords: Biogas, polyethylene tank, LPG, households, cattle Dung     

 
บทนํา 
 กระทรวงพลังงาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
25% ใน 10 ป (พ.ศ.2555-2564) โดยมียุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ป ท่ีสําคัญในประเด็นหนึ่งคือ การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและการใช
พลังงานทดแทนอยางกวางขวาง โดยมีแนวทางในการผลักดันใหเกิดการผลิตและการใชพลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชนท่ีมีศักยภาพ เพ่ือใหเกิดชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร ท่ีจะเปนจุดเริ่มตนสําคัญใหประเทศไทยเริ่มกาวไปสู
เสนทางของการเปนสังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) และใหเปนแบบอยางของสังคมโลก ท่ีตระหนัก
ถึงปญหาภาวะโลกรอนอันเนื่องมาจากการปลอยกาซเรือนกระจก ท่ีสวนใหญเกิดจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 การผลิตกาซชีวภาพจากสิ่งเหลือใชท่ีมีอยูในประเทศ เพ่ือใชทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงเปนอีกวิธีหนึ่ง
ท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาพลังงานทดแทน เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
เกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงสัตวท้ังเพ่ืออาหารและคาขาย ท้ังนี้จากขอมูลเกษตรกร โคเนื้อ ประจําป 2556 ของศูนย
สารสนเทศ กรมปศุสัตว เกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อโดยเฉลี่ยตอครัวเรือนประมาณ 6 ตัว/ครัวเรือน จาก
จํานวนครัวเรือนท่ีเลี้ยงโคเนื้อ 768,834 ครัวเรือนและขอมูลเกษตรกรโคนม ประจําป 2556 ของศูนยสารสนเทศ 
กรมปศุสัตว เกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ยตอครัวเรือนประมาณ 30 ตัว/ครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนท่ี
เลี้ยงโคเนื้อ 17,094 ครัวเรือน และจากขอมูลสถิติสารสนเทศ กรมปศุสัตว จะเห็นไดวามูลโคจาก โคเนื้อ และโค
นม นั้นมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนจํานวนมาก และสามารถมาทดแทนการใชกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในครัวเรือน ในการศึกษาครั้งนี้ตองการศึกษามูลโคเปนปจจัยหลักเพ่ือหาแนว
ทางการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยท่ีเลี้ยงโคและยังไมมีการพัฒนาระบบผลิตกาซชีวภาพไดรูปแบบในการนํา
มูลโคและของเสียตางๆจากกระบวนการเลี้ยงโคมาเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพใชเปนเชื้อเพลิงในการหุง
ตมอาหารในครัวเรือน สามารถลดคาใชจายภายในครัวเรือน เกิดการพ่ึงพาตนเองมากข้ึนในชุมชน ลดมลภาวะ
ดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป (พ.ศ.2555-
2564) ของประเทศตอไป  
 
คํานิยาม 
 กาซชีวภาพ หมายถึง กาซท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรียภายใตสภาวะท่ี
ปราศจากออกซิเจน 
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 กาซหุงตม หมายถึง กาซท่ีไดจากกระบวนการผลิตของปโตรเลียม เรียกอีกชื่อหนึ่งวา กาซปโตรเลียม
เหลว 
 ครัวเรือน หมายถึง เปนหนวยท่ีอยูอาศัยพ้ืนฐานซ่ึงมีการผลิตและการบริโภคทางเศรษฐกิจ ถาเปนขนาด
เล็ก คือ มีจํานวนประชากรรวมกันแลวไมเกิน 5 คน 
 เกษตรกร หมายถึง เปนอาชีพท่ีทํางานเก่ียวกับการเกษตร อาทิ การเพาะปลูกพืชในสวนและไรนา การ
เลี้ยงสัตวบนบก ในน้ําและในทะเล เพ่ือผลิตอาหาร เสนใยธรรมชาติ  
 มูลโค หมายถึง ของเสียท่ีโคขับถายออกมาจากการยอยของอาหาร 
 เชื้อเพลิงฟอสซิล หมายถึง เชื้อเพลิงท่ีไดจากการทับถมของซากดึกดําบรรพ เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
เชื้อเพลิงสิ้นเปลือง คือใชแลวหมดไป 
 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานท่ีใชทดแทนพลังงานจากฟอสซิล อาทิเชน พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการประเมินศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคในครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวราย
ยอย  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคของถังหมักแบบโดมคงท่ีขนาด 4 ลบ.ม. 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรกคือการประเมินศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจาก
มูลโคในครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย เพ่ือท่ีจะดูภาพกวางถาพิจารณาถึงจํานวนครัวเรือนเกษตรกรผู
เลี้ยงสัตวรายยอยรวมกันท้ังประเทศ จะสามารถมีการผลิตกาซชีวภาพเพ่ือใชในการหุงตมทดแทนกาซปโตรเลียม
เหลวสวนนี้จะทําใหลดรายจายภายในครัวเรือนในดานเชื้อเพลิงสําหรับการหุงตม และลดการนําเขากาซ
ปโตรเลียมเหลวจากตางประเทศหากกําลังการผลิตภายในประเทศไมเพียงพอได ประการท่ีสองคือเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคของถังหมักแบบโดมคงท่ีขนาด 4 ลบ.ม. เพ่ือตรวจสอบระบบการ
ผลิตกาซชีวภาพมีความคุมคา มีความเหมาะสม หรือตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหรือไมจึงได
ศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพชุมชนจากมูลสุกรรวมกับวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร: กรณีศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนใชประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม และการนํากาซชีวภาพไปใชทดแทนพลังงานประเภทอ่ืนๆผล
การศึกษา การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกรรวมกับใบออย จะชวยลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาใบออย 
และถาหากตองซ้ือใบออยมาเปนวัตถุดิบรวมในการผลิตกาซชีวภาพ จะสามารถรับซ้ือไดท่ีตันละ 80-100 บาท 
จะมีความเหมาะสมถาเทียบกับปริมาณกาซชีวภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ดานศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกรของ
จังหวัดชัยภูมิมีปริมาณ 1,657,920 ลบ.ม./ป เทียบกับกาซปโตรเลียมเหลวไดท่ี 762,643 ก.ก./ป 

ท่ีมา: (ราชวณิชย, 2554). 
2. PERFORMANCE EVALUATION OF A 1 m3 MODIFIED,FIXED-DOME DEENBANDHU 

BIOGAS PLANT UNDER HILLY CONDITIONS 
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งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพของการเกิดกาซชีวภาพปริมาณ 1 ลบ.ม./วัน
จากถังหมักขนาด 2-65 ลบ.ม. กับระยะเวลาเฉลี่ยท่ีอยูในถังปฏิกิริยาจํานวน 55 วัน และขนาดของถังหมัก 2–
45 ลบ.ม. กับระยะเวลาเฉลี่ยท่ีอยูในถังปฏิกิริยาจํานวน 50-96 วัน เพ่ือหาระยะเวลาเฉลี่ยท่ีอยูในถังปฏิกิริยา
อยางเหมาะสมเพ่ือนําไปออกแบบและปรับปรุงระบบฯ และระบบฯท่ีปรับปรุงแลวทําใหมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตกาซชีวภาพอยูในชวง 70.5-89.4 % 
 ท่ีมา: (Kanwar et al., 1994) 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือหาประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพท่ีผลิตได ตลอดจนประเมิน
ปญหาตางๆ ในการทํางานของระบบ โดยแนวทางการวิจัยนี้  

1. ศึกษาการทํางานของระบบกาซชีวภาพแบบโดมคงท่ี (Fix Dome) โดยใชถังชนิดโพลิเอทิลีน 
(Polyethylene) ขนาด 4 ลบ.ม. เปนถังหมักกาซชีวภาพ ซ่ึงไดรับการสงเสริมภายใต “โครงการบอแกสชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือลด LPG ในครัวเรือน” ของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จํานวน 509 ชุด และ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีจํานวน 35 จังหวัด  และใชมูลโคเปนวัตถุดิบ โดยสวนประกอบหลักของถังหมักกาซชีวภาพ
ชนิดโพลิเอทิลีน (Polyethylene) ขนาด 4 ลบ.ม. ประกอบดวย ถังบําบัดน้ําเสียชนิดโพลิเอทธิลีนขนาด 4 ลบ.
ม. บอเติมมูล และบอลน ท่ีมีการเชื่อมตอเขาดวยกันโดยทอ PVC เพ่ือลําเลียงมูลเขา/ออก, ทอลําเลียงกาซ ดัง
แสดงในรูปท่ี 1  

 

 
 

รูปท่ี 1: ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบโดมคงท่ี (Fix Dome) โดยใชถังชนิดโพลิเอทิลีน (Polyethylene) ขนาด 4 
ลบ.ม. 

 

2. หลักเกณฑท่ีใชในการออกแบบระบบผลิตกาซชีภาพ แบบ Hydraulic Digestor (จากหนังสือ 
Biogas Technology in China) 

• จํานวนสมาชิกท่ีตองการใชกาซชีวภาพในครัวเรือน หนวย  คน/ครัวเรือน (N) 
• อัตราการบริโภคกาซชีวภาพ หนวย ลบ.ม./คน/วัน (Q) เกณฑมาตรฐานประมาณ 0.2-0.3 ลบ.

ม./คน/วัน 
• อัตราการผลิตกาซชีวภาพ หนวย ลบ.ม.กาซชีวภาพท่ีผลิต/ลบ.ม.บอผลิตกาซชีวภาพ (BG) 

เกณฑมาตรฐานจากคูมือ ประมาณ 0.2 ลบ.ม. กาซชีวภาพท่ีผลิต/ลบ.ม.บอผลิตกาซชีวภาพ  
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• ปริมาตรบอผลิตกาซชีวภาพ ลบ.ม. (V) 
กําหนดใหครัวเรือนของประเทศไทยเฉลี่ยมีจํานวนสมาชิกประมาณ 4 คน ขนาดบอผลิตกาซชีวภาพท่ี

เหมาะสมควรจะมีขนาดเทาไร 
การคํานวณหาปริมาตรบอผลิตกาซชีวภาพ 
           V      =  NQ /BG 
          =  4 x 0.3 /0.2 

• ความตองการกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือนท่ีมีจํานวนสมาชิก 4 คน = 1.2  ลบ.ม./วัน 
• ดังนั้น ปริมาตรบอท่ีตองการไมควรมีปริมาตรนอยกวา 6  ลบ.ม. 
• ปริมาตรการกักเก็บกาซ ( Gas Volume ) 20 % ของปริมาตร บอหมัก 1.20  ลบ.ม.  
• ปริมาตรของเสียในบอ  ( Working Volume ) 4.80 ลบ.ม 
• ปริมาตรบอผลิตกาซชีวภาพ (Total Volume)        6  ลบ.ม. 
• ดังนั้นระบบผลิตกาซชีวภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสมาชิก 4 คน/ครัวเรือน ควรจะมีขนาด  6  

ลบ.ม. 
อัตราการเติมของเสียประจําวันท่ีเหมาะสม  

• มูลโคสด 1 กก. สามารถผลิตกาซชีวภาพ ไดประมาณ 30 - 40 ลิตร/วัน 
• กาซชีวภาพท่ีตองการ 1,200 ลิตร/วัน หรือ 1.2 ลบ.ม./วัน 
• น้ําหนักมูลท่ีตองการเพ่ือผลิตกาซชีวภาพประจําวัน 1,200 / 30 หรือ 40 = 30 - 40 กก./วัน 
• อัตราการเจือจางน้ําเพ่ือใหมูลสามารถไหลเขาสูระบบ เลือกอัตราผสม 1 : 2 ( มูล : น้ํา ) 
• ดังนั้นปริมาตรของเสียท่ีตองเติมประจําวัน มูล 40 กก. น้ํา 80 ลิตร รวมท้ังหมด  120 ลิตร/วัน 

หรือ มูล 30 กก. : น้ํา 60 ลิตร รวมท้ังหมด 90 ลิตร 
การคํานวณเพ่ือหาระยะเวลากักเก็บ ( HRT ) เพ่ือพิจารณาขนาดระบบผลิตกาซชีวภาพ 

• ระยะเวลากักเก็บ (วัน) = ปริมาตรของเสียในบอหมัก (ลบ.ม.) / อัตราการเติมของเสีย ( ลบ.
ม./วัน)  

                 = 4.80 / 0.120 หรือ 4.80/ 0.090 
• ระยะเวลากักเก็บจะอยูท่ี 40 หรือ 53  วัน ตามสัดสวนของการเจือจางน้ํา (ถือวายอมรับได 

ตามปกติระยะเวลากักเก็บของเสียในระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบ Hydraulic Digester ของ
จีนควรจะอยูในชวงเวลา 30-60 วัน)เม่ือนําระบบผลิตกาซชีวภาพท่ีกระทรวงพลังงานท่ี
ดําเนินการติดตั้งโดยสํานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม  มาวิเคราะหเพ่ือหาอัตราการเกิดกาซ 
และคาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสามารถนําไปเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพของระบบจากการ
ตรวจวัด  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

วิเคราะหความเหมาะสมของขนาดบอของระบบแบบถังบําบัดสําเร็จรูป ปริมาตร 4 ลบ.ม. 

• ความตองการกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือนท่ีมีจํานวนสมาชิก 4 คน = 1.2 ลบ.ม./วัน 
• ปริมาตรบอผลิตกาซชีวภาพ (Total Volume) 4 ลบ.ม. 
• ปริมาตรการกักเก็บกาซ (Gas Volume) 20% ของปริมาตร บอหมัก 0.80 ลบ.ม.  
• ปริมาตรของเสียในบอ (Working Volume)  3.20 ลบ.ม. 
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วิเคราะหเพ่ือหาอัตราการเติมของเสียท่ีเหมาะสม 

• มูลโคสด 1 กก. สามารถผลิตกาซชีวภาพ ไดประมาณ 30 – 40 ลิตร/วัน 
• กาซชีวภาพท่ีตองการ 1,200 ลิตร/วัน หรือ 1.2 ลบ.ม./วัน 
• น้ําหนักมูลท่ีตองการเพ่ือผลิตกาซชีวภาพประจําวัน 1,200 / 30 หรือ 40 = 30-40 กก./วัน 
• อัตราการเจือจางน้ําเพ่ือใหมูลสามารถไหลเขาสูระบบ เลือกอัตราผสม 1 : 2 (มูล : น้ํา) 

 ดังนั้นปริมาตรของเสียท่ีตองเติมประจําวัน มูล 40 กก. น้ํา 80 ลิตร รวมท้ังหมด 120 ลิตร/วัน 
 หรือ มูล 30 กก. : น้ํา 60 ลิตร รวมท้ังหมด 90 ลิตร 
การคํานวณเพ่ือหาระยะเวลากักเก็บ (HRT) 

• ระยะเวลากักเก็บ (วัน) = ปริมาตรของเสียในบอหมัก (ลบ.ม.) / อัตราการเติมของเสีย (ลบ.ม./
วัน)  

                     =   3.20 / 0.120 หรือ 3.2/ 0.090 
• HRT = 26 หรือ 36 วัน ( เม่ือพิจารณาจากระยะเวลากักเก็บจะเห็นวาระบบแบบแบบถังบําบัด

สําเร็จรูป ขนาดปริมาตร 4  ลบ.ม. อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการยอยสลายสารอินทรีย 
เนื่องจาก HRT นอยกวาเกณฑท่ีใชในการออกแบบ)  

• ผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาจากระยะเวลากักเก็บท่ีนอยเกินไป 
• ปริมาณการเกิดกาซชีวภาพนอยกวาความเปนจริง เม่ือเทียบกับปริมาณของเสียท่ีเติม

ประจําวัน/ปริมาตรกาซชีวภาพท่ีเกิดในรอบวัน 
• องคประกอบของกาซมีเทนอาจจะต่ํากวาปกติ โดยปกติระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว

องคประกอบของกาซมีเทน ควรจะไมต่ํากวารอยละ 50 
• สารอินทรียท่ีอยูในของเสีย มูลสัตวยังยอยสลายไมหมด ทําใหมูลท่ีลนออกมามีสารอินทรีย

ใกลเคียงหรือเทากับตอนท่ีเขาระบบ จะสังเกตไดจากแมลงวันมาตอมหรือเกิดหนอนท่ีบอลน 
ซ่ึงหากระบบท่ีสมบูรณจะไมเกิดปญหานี้ เนื่องจากไมมีสารอาหารท่ีแมลงวันและหนอนจะใชใน
การดํารงชีพ ผลกระทบท่ีเกิดตามมาคือบริเวณดังกลาวจะเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค 

• ในระยะยาวระบบอาจจะหยุดผลิตกาซชีวภาพ 
 
3. สํารวจและดําเนินการจัดเก็บตัวอยางท่ีใชสําหรับทดสอบหาคาประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพ 

จํานวน 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 3 ครั้ง ดังแสดงในรูปท่ี 2 และจากการสํารวจจัดเก็บขอมูลดังกลาวสามารถสรุป
ไดตามรายละเอียดขอมูลดังตารางท่ี 1  
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                          รูปท่ี 2a บอเติม                                                    รูปท่ี 2b บอลน 
รูปท่ี 2: แสดงตัวอยางมูลโคในระบบผลิตกาซชีวภาพแบบโดมคงท่ี (Fix Dome) โดยใชถังชนิดโพลิเอทิลีน 
(Polyethylene) ขนาด 4 ลบ.ม. 2a. บอเติม 2b. บอลน 

 

ตารางท่ี 1:  แสดงรายละเอียดขอมูลจากการเก็บตัวอยาง 

 
 

 
 
 
 

ภายใน ภายนอก ขาเขา ขาออก CH4 CO2 O2 H2S ขาเขา ขาออก

1 29.6 33.0 7.21 7.53 0.350 50.50 35.60 0.03 162 9.573 7.794

2 30.0 37.0 6.88 7.20 0.480 51.20 34.10 0.70 276 9.758 6.357

3 30.1 38.3 6.97 7.28 0.640 51.80 33.70 0.40 146 9.938 6.938

29.9 36.1 7.02 7.34 0.490 51.17 34.47 0.38 195 9.756 7.030

1 28.6 33.0 6.86 7.27 0.170 55.90 32.50 0.02 214 9.821 6.976

2 28.1 37.0 6.93 7.06 0.650 43.10 27.70 3.00 49 9.583 7.771

3 31.5 38.3 7.30 7.50 0.235 48.70 32.40 1.10 90 7.769 5.345

29.4 36.1 7.03 7.28 0.352 49.23 30.87 1.37 118 9.058 6.698

1 30.4 33.0 7.11 7.40 0.760 48.90 36.10 0.03 761 7.847 4.613

2 28.8 37.0 6.45 6.72 0.345 52.60 29.80 1.20 74 7.769 5.369

3 30.5 38.3 6.82 7.29 0.139 44.80 32.80 0.30 4 7.417 4.301

29.9 36.1 6.79 7.14 0.415 48.77 32.90 0.51 280 7.678 4.761

29.7 36.1 6.95 7.25 0.419 49.72 32.74 0.75 197 8.830 6.163คาเฉลี่ยของทั้งสามกลุมตัวอยาง

1 40 1:2 1วันเวน 2วัน

คาเฉลี่ยของตัวอยางที่ 1

คาเฉลี่ยของตัวอยางที่ 2

คาเฉลี่ยของตัวอยางที่ 3

3

2

อุณหภูมิของถังหมัก คาความเปนกรดดาง

ครั้งที่

ปริมาตร

ของกาซ

ที่ผลิตได

ลําดับ

ตัวอยาง

ปริมาณ

มูลโคสด

 (ก.ก.)

อัตรา

สวนผสม

ของมูล

โคและน้ํา

ความถี่ใน

การปอนมูล

โค

1วันเวน 1วัน

1วันเวน 1วัน

สัดสวนTS(% w/w)สัดสวนองคประกอบของกาซที่ผลิตได

20

20

1:2

1:2
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3.1 ตัวอยางท่ี 1. บานนางวันเพ็ญ  อํ่าเย็น 
มีการเติมปริมาณมูลโคสด 40 กิโลกรัม ผสมน้ําในอัตราสวน 1:2 คือผสมน้ําในปริมาณ 80 ลิตร (1ลิตร 

เทากับ 1 กิโลกรัม) และมีความถ่ีในการปอนมูล 1 วันเวน 2 วัน วัดอุณหภูมิภายนอกถังหมักเฉลี่ย 36.1 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิภายในถังเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส วัดคาความเปนกรดดางของเสียขาเขาเฉลี่ย (pH Avg 
Input) 7.02   คาความเปนกรดดางของเสียขาออกเฉลี่ย (pH Avg Output) 7.34 ปริมาตรกาซชีวภาพท่ีวัดได
เฉลี่ย 0.49 ลบ.ม.โดยมีสัดสวนเฉลี่ยท่ีเปนกาซมีเทน (CH4) รอยละ 51.17 กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รอย
ละ 34.47 กาซออกซิเจน (O2) รอยละ 0.38 กาซไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) 195 PPM คาสัดสวนของแข็งในของ
เสียขาเขาเฉลี่ย (TS(%w/w) 9.756  คาสัดสวนของแข็งในของเสียขาออกเฉลี่ย (TS(%w/w) 7.030 

3.2 ตัวอยางท่ี 2. บานนายสมควร  เจตะพุก 
มีการเติมปริมาณมูลโคสด 20 กิโลกรัม ผสมน้ําในอัตราสวน 1:2 คือผสมน้ําในปริมาณ 40 ลิตร (1ลิตร 

เทากับ 1 กิโลกรัม) และมีความถ่ีในการปอนมูล 1 วันเวน 1 วัน วัดอุณหภูมิภายนอกถังหมักเฉลี่ย 36.1 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิภายในถังเฉลี่ย 29.4 องศาเซลเซียส วัดคาความเปนกรดดางของเสียขาเขาเฉลี่ย (pH Avg 
Input) 7.03  คาความเปนกรดดางของเสียขาออกเฉลี่ย (pH Avg Output) 7.28 ปริมาตรกาซชีวภาพท่ีวัดได
เฉลี่ย 0.352 ลบ.ม. โดยมีสัดสวนเฉลี่ยท่ีเปนกาซมีเทน (CH4) รอยละ 49.23 กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
รอยละ 30.87 กาซออกซิเจน (O2) รอยละ 1.37  กาซไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) 118 PPM คาสัดสวนของแข็งใน
ของเสียขาเขาเฉลี่ย (TS(%w/w) 9.058  คาสัดสวนของแข็งในของเสียขาออกเฉลี่ย (TS(%w/w) 6.698 

3.3 ตัวอยางท่ี 3. บานนางกัญญา ไกรวิจิตร 
มีการเติมปริมาณมูลโคสด 20 กิโลกรัม ผสมน้ําในอัตราสวน 1:2 คือผสมน้ําในปริมาณ 40 ลิตร (1ลิตร 

เทากับ 1 กิโลกรัม) และมีความถ่ีในการปอนมูล 1 วันเวน 1 วัน วัดอุณหภูมิภายนอกถังหมักเฉลี่ย 36.1 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิภายในถังเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส วัดคาความเปนกรดดางของเสียขาเขาเฉลี่ย (pH Avg 
Input) 6.79 คาความเปนกรดดางของเสียขาออกเฉลี่ย (pH Avg Output) 7.14 ปริมาตรกาซชีวภาพท่ีวัดได
เฉลี่ย 0.415 ลบ.ม. โดยมีสัดสวนเฉลี่ยท่ีเปนกาซมีเทน (CH4) รอยละ 48.77 กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
รอยละ 32.90 กาซออกซิเจน (O2) รอยละ 0.51 กาซไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) 280 PPM คาสัดสวนของแข็งใน
ของเสียขาเขาเฉลี่ย (TS(%w/w) 7.678  คาสัดสวนของแข็งในของเสียขาออกเฉลี่ย (TS(%w/w) 4.761 

3.4 คาเฉลี่ยของท้ังสามกลุมตัวอยาง 
อุณหภูมิภายนอกถังหมักเฉลี่ย 36.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในถังเฉลี่ย 29.7 องศาเซลเซียส วัดคา

ความเปนกรดดางของเสียขาเขาเฉลี่ย (pH Avg Input) 6.95 คาความเปนกรดดางของเสียขาออกเฉลี่ย (pH Avg 
Output) 7.25 ปริมาตรกาซชีวภาพท่ีวัดไดเฉลี่ย 0.419 ลบ.ม. โดยมีสัดสวนเฉลี่ยท่ีเปนกาซมีเทน (CH4) รอยละ 
49.72 กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รอยละ 32.74 กาซออกซิเจน (O2) รอยละ 0.75 กาซไฮโดรเจนซัลไฟต 
(H2S) 197 PPM คาสัดสวนของแข็งในของเสียขาเขาเฉลี่ย (TS(%w/w) 8.830  คาสัดสวนของแข็งในของเสียขา
ออกเฉลี่ย (TS(%w/w) 6.163 

4. การวิเคราะหประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคของถังหมักกาซชีวภาพแบบโดมคงท่ี (Fix 
Dome) ใชถังชนิดโพลิเอทิลีน (Polyethylene) ขนาด 4 ลบ.ม.  โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห ดังนี้ 

1) ปริมาณการใชกาซปโตรเลียมเหลวในรอบวัน โดยเก็บขอมูลระยะเวลาในการหุงตมของครัวเรือนตาม
ชวงเวลาท่ีมีการใชงานกาซชีวภาพจริงในรอบวัน  

2) อัตราการเกิดกาซชีวภาพ โดยทําการวิเคราะหจากคา Total Solid ของอัตราผสมระหวางมูลโคสด
และน้ําอัตราสวน 1:2 ดังแสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2: แสดงปริมาณกาซชีวภาพ และเปอรเซ็นตกาซมีเทนแยกตามชนิดของสารตัวกลาง ท่ีระยะเวลาหมัก 
10-20 วัน อุณหภูมิประมาณ 30 ºC 

 
 

5. ศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร พรอมท้ังประเมินศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคใน
ครัวเรือนขนาดเล็กของประเทศไทย เทียบกับปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ท่ีสามารถทดแทนได และการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (GHG)  สําหรับการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร จะทําการ
วิเคราะห 2 สวน คือ 
  1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) 
  2) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  

6. สรุปผลงานวิจัยและขอเสนอแนะของการประเมินศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคสําหรับ
ทดแทนกาซหุงตมในครัวเรือนขนาดเล็กของประเทศไทย 
 
ผลการวิจัย 

1. ปริมาณความตองการการใชกาซชีวภาพ 
  ในการประเมินระยะเวลาการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  พบวา กลุมตัวอยางมีปริมาณการใชกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) อยูระหวาง 1-2 ชั่วโมง/วัน กลุมตัวอยางจะใชงานเพ่ือประกอบกิจกรรมในการปรุง
อาหาร เพียง 2 ชวงในรอบวัน ในตอนเชา และ ในตอนเย็น  เม่ือประเมินความตองการใชกาซชีวภาพ โดยทํา
การประเมินจากเตาท่ีใชในการหุงตมเปนแบบ KB 5 ซ่ึงเปนเตาท่ีใชกับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) นํามา
ดัดแปลงนมหนูเพ่ือใหเหมาะสมกับแรงดันของกาซชีวภาพ หลังจากดัดแปลงแลวเตาชนิดดังกลาวจะมีอัตราการ
บริโภคกาซชีวภาพอยูท่ีประมาณ 480 ลิตร/ชั่วโมง สรุปไดวาในรอบวันมีความตองการใชกาซชีวภาพอยูระหวาง 
480-960 ลิตร/วัน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: แสดงปริมาณความตองการการใชกาซชีวภาพ 

ปริมาณกาซชีวภาพ

ที่ตองการตอวัน

(ลิตร)

1 0.50 0.50 1.00 480

2 1.50 0.50 2.00 960

3 0.50 0.50 1.00 480

ชวงเชา ชวงเย็น รวม
ตัวอยาง

ระยะเวลาในการใชกาซปโตรเลียมเหลวตอวัน (ชั่วโมง)

 
 
 2. การปริมาณอัตราการผลิตกาซชีวภาพ 

จากการเก็บขอมูลในการเติมมูลโคลงในระบบผลิตกาซชีวภาพแบบถังโพลิเอทิลีน ขนาด 4 ลบ.ม.  
พบวากลุมตัวอยาง มีการเติมมูลโคสดในอัตราสวนมูลโคสดผสมน้ํา อัตราสวน 1: 2 โดยท่ีมีปริมาณการเติมท่ี
แตกตางกัน และความถีในการเติมแตกตางกัน ซ่ึงมีผลทําใหปริมาณกาซชีวภาพท่ีผลิตไดแตกตางกัน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 โดยมีปริมาณกาซชีวภาพทีผลิตไดอยูในชวง 464-619 ลิตร/วัน  

 
ตารางท่ี 3: แสดงปริมาณอัตราการผลิตกาซชีวภาพ 

คา TS ปริมาณกาซชีวภาพ

มูลโคสด น้ํา  (% w/w ) ที่เกิดขึ้นตอวัน

(กก.) (ลิตร)  (ลิตร)

1 40 80 1 วัน เวน 2 วัน 5.5274 619

2 20 40 1 วัน เวน 1 วัน 5.5847 469

3 20 40 1 วัน เวน 1 วัน 5.5274 464

ตัวอยาง

อัตราการเติม

ความถี่ในการเติม

 
 

3. การปริมาณประสิทธิภาพของระบบผลิตกาซชีวภาพ 
จากการประเมินประสิทธิภาพโดยการตรวจวัดปริมาณความตองการในการใชประโยชนประจําวันซ่ึงจะ

ใชกาซชีวภาพประมาณ 480 ลิตร/วัน-960 ลิตร/วัน และการประเมินจากการเติมมูลสัตวเขาสูระบบจาก พบวา
มีคาอัตราการผลิตกาซชีวภาพประมาณ 464-619 ลิตร/วัน จากกราฟรูปท่ี 3 พบวา ประสิทธิภาพของของระบบ
ผลิตกาซชีวภาพจะเพียงพอตอการใชงานประมาณ 1 ชม. ถึง 1.28 ชม. ใกลเคียงกับอัตราการใชงานจริงในแตละ 
เนื่องจากการใชงานประจําวันของกลุมตัวอยางเปนเกษตรกรท่ีมีการใชกาซหุงตมนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ทางทฤษฎีท่ีควรจะตองใชกาซชีวภาพประมาณ 720 ลิตร/วัน ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวิถีชีวิตของเกษตรกรในชนบท
มีความเปนอยูเรียบงาย ปรุงอาหารเพียง 1 อยางเพ่ือบริโภค จึงทําใหมีความตองการใชกาซชีวภาพนอยตามไป
ดวย และกรณีของตัวอยางท่ี 2 แสดงใหเห็นวามีความตองการใชกาซชีวภาพประมาณ 960 ลิตร/วันแตมีการ
ผลิตกาซชีวภาพประมาณ 469 ลิตร/วันทําใหระบบผลิตกาซชีวภาพผลิตไมเพียงพอและอาจจะตองใชกาซ LPG 
เพ่ิมเติมในสวนท่ีขาดไป 
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รูปท่ี 3: แสดงประสิทธิภาพของระบบผลิตกาซชีวภาพ 

 
4. ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 

   การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรจะแสดงดวยดัชนีวัดคา 2 คา คือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ (Economic Internal Rate Return) ซ่ึงจากผลการประเมิน
ศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคในครัวเรือนขนาดเล็กของประเทศไทย พบวา ระบบท่ีเหมาะสมและ
เหมาะกับการใชในครัวเรือน คือ การใชระบบผลิตแก็สชีวภาพขนาด 4 ลบ.ม. และไดกําหนดกรอบสมมติฐาน 
และผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรดังแสดงในตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4: แสดงผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร 

 
 

5. ผลการประเมินศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคในครัวเรือนขนาดเล็กของประเทศไทย 
สําหรับการประเมินศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคในครัวเรือนขนาดเล็กของประเทศไทย จะ

แบงเปน 2 ประเภท คือ โคนม และโคเนื้อ  โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 
5.1 การประเมินระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคนมในครัวเรือนขนาดเล็ก 
จากขอมูลเกษตร-โคนม ป พ.ศ. 2556 ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา 

มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมท้ังหมดจํานวน 17,094 ครัวเรือน โดยมีการเลี้ยงโคนมท้ังหมดจํานวน 512,205 ตัว เม่ือ
พิจารณาการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอครัวเรือนพบวา โดยรวมท้ังประเทศมีการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 30 ตัว/ครัวเรือน ใน
การประเมินระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคนมในครัวเรือนขนาดเล็ก จะแบงเปน 2 กรณี คือ 
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1) กรณีท่ี 1 ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพสูงสุด โดยคิดจากปริมาณการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 30 ตัว/
ครัวเรือน จํานวน 17,094 ครัวเรือน  พบวา ปริมาณกาซชีวภาพท่ีผลิตไดคิดเปน 15.75 ลบ.ม./วัน หรือ
คิดเปน 269,230.50 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว 134,615.25 กก./วัน และเม่ือ
คิดเปนผลประหยัดเทากับ 2,961,535.50 บาท/วัน (คิดราคา LPG ท่ี 22 บาท/กิโลกรัม) โดยใชขนาด
ระบบผลิตกาซชีวภาพ 63.45 ลบ.ม./ครัวเรือน   

2) กรณีท่ี 2 ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพเพียงพอตอการใชงานภายในครัวเรือน โดยคิดจาก
ความตองการใชกาซชีวภาพสูงสุด 960 ลิตร/วัน พบวา จะใชโคนมเฉลี่ย 2 ตัว/ครัวเรือน ในการผลิตกาซ
ชีวภาพท่ีขนาด 1.05 ลบ.ม./วัน/ครัวเรือน และท่ีจํานวนครัวเรือน17,094 ครัวเรือน  คิดเปน 17,948.70 
ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว 8,974.35 กก/วัน และเม่ือคิดเปนผลประหยัดเทากับ 
197,435.7 บาท/วัน (คิดราคา LPG ท่ี 22 บาท/กิโลกรัม) โดยใชขนาดถังหมักกาซชีวภาพขนาด 4.23 
ลบ.ม./ครัวเรือน  

 5.2 การประเมินระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคเนื้อในครัวเรือนขนาดเล็ก 
จากขอมูลเกษตร-โคเนื้อ ป พ.ศ. 2556 ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี

เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อท้ังหมดจํานวน 768,834 ครัวเรือน โดยมีการเลี้ยงโคเนื้อท้ังหมดจํานวน 4,530,915 ตัว 
เม่ือพิจารณาการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยตอครัวเรือนพบวา โดยรวมท้ังประเทศมีการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 6 ตัว/ครัวเรือน 
ในการประเมินระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคเนื้อในครัวเรือนขนาดเล็ก จะแบงเปน 2 กรณี คือ 

1) กรณีท่ี 1 ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพสูงสุด โดยคิดจากปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 6 ตัว/
ครัวเรือน จํานวน 768,834 ครัวเรือน  พบวา ปริมาณกาซชีวภาพท่ีผลิตไดคิดเปน 0.99 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปน 
761,145.66 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว 380,572.83 กก./วัน และเม่ือคิดเปนผล
ประหยัดเทากับ 8,372,602.26 บาท/วัน (คิดราคา LPG ท่ี 22 บาท/กิโลกรัม )โดยใชขนาดระบบผลิตกาซ
ชีวภาพ 4.19 ลบ.ม./ครัวเรือน   

2) กรณีท่ี 2 ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพเพียงพอตอการใชงานภายในครัวเรือน โดยคิดเปนกาซ
ชีวภาพ 960 ลิตร/วัน ซ่ึงสอดคลองกับจํานวนสมาชิกภายในครัวเรือน พบวา จะใชโคเนื้อเฉลี่ย 6 ตัว/ครัวเรือน 
ในการผลิตกาซชีวภาพท่ีขนาด 0.99 ลบ.ม./วัน/ครัวเรือน และท่ีจํานวน 768,834 ครัวเรือน  คิดเปน 
761,145.66 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว 380,572.83 กก/วัน และเม่ือคิดเปนผล
ประหยัดเทากับ 8,372,602.26 บาท/วัน (คิดราคา LPG ท่ี 22 บาท/กิโลกรัม) โดยใชขนาดระบบผลิตกาซ
ชีวภาพ 4.19 ลบ.ม./ครัวเรือน  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบถังโพลิเอทิลีน (Polyethylene) ขนาด 4 ลบ.ม. เปนถังหมักกาซชีวภาพ 
จากมูลโคสามารถผลิตกาซชีวภาพไดไมนอยกวา 0.99 ลบ.ม./วัน ท่ีโคเนื้อ 5 ตัว และ 1.05 ลบ.ม./วัน ท่ีโคนม 2 
ตัว ซ่ึงเพียงพอ/การใชงานในครัวเรือนขนาดเล็กท่ีมีปริมาณการใชงานกาซชีวภาพอยูในชวง 0.48 – 0.96 ลบ.ม. 
/วัน และเม่ือพิจารณาผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรพบวามีความคุมคาในการลงทุนเนื่องจากระยะเวลาคืน
ทุนสั้น 4.6 ป และมีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนโครงการ 23.36% 
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	05 P-T02.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (42-52)
	06 P-T03.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (53-63)
	07 P-T09.วสุธาน ตันบุญเฮง (64-71)
	08 O-S79.วงศกร รัตติรุจิเศวต (72-83)
	09 P-S19.สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล (84-92)
	10 P-T18.ชุติมา อุตมะมุณีย์ (93-105)
	11 O-S106. พลสมุทร (106-113)
	12 O-T16.กายรัฐ เจริญราษฎร์ (114-123)
	13 P-S28.จีรยุทธ มูลสาร (124-131)
	14 O-T62.สกุล คำนวนชัย (132-144)
	15 P-S17.ศรัณย์ สาวะดี (145-159)
	16 O-T03.นฤเทพ สุวรรณธาดา (160-171)
	17 P-S32.ไพศาล ยินดี (172-181)
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	1. การแบ่งประเภทโดยใช้ ABC Classification System
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	อนุรักษ์ คัชมาตย์. (2551). “การศึกษาปริมาณการสำรองอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา: บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด.” ปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
	ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์.  (2548). “การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต คอยล์”. ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
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	ในแต่ละวันทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จะมีพนักงานออกไปเคลียร์ไซด์ตามพื้นที่ๆต่างๆที่ Location ของในแต่ละภาคส่งแผนงานมาให้โดยการไปเคลียร์ไซด์แต่ละครั้งคนเคลียร์ไซด์จะต้องนำเอกสารไปด้วยเพื่อกรอกข้อมูลของแต่ละร้านมาจัดทำแบบและจะต้องนำแผนที่หรือโฉลดต่างๆมาให้...
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	เมื่อได้สาเหตุต่างๆมาก็ได้ทำการแก้ไขโดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสารต่างที่ต้องใช้ในการยื่นแบบขออนุญาต จึงได้มีการให้พนักงานทำข้อสอบและแบบประเมินทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมดังนี้
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	ความเมื่อยล้าของร่างกาย เป็นผลจากการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ตามสภาวะแวดล้อมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานไม่เอื้ออำน...
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