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  สำขำวิชำในกำรประชุมวิชำกำร          

     

 Operations Research 
 Production and Operation Management 
 Work Study, Plant Layout, Ergonomic, Safety Management 
 Quality Engineering 
 Energy and Environmental Management 
 Green and Sustainability in Industrial Engineering 
 Materials and Manufacturing Engineering 
 Supply Chain and Logistics 
 Innovation Management, Industrial Technology Transfer 
 Engineering Management 
 Maintenance and Reliability Engineering 
 Life Cycle Approach, Eco-Design of Products 
 Carbon/Water/Material/Environmental Footprints 
 Other Related to Industrial Engineering and Innovation 
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รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง  
รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสด์ิ 
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ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ ์ นางณัฐนันท์  ประสีระเตสัง 
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ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง  อาจารย์ธน ทองกลม 
ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม อาจารย์ลออง ผโลดม 
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ผศ.ดร.ธารชุดา พันธนิกุล
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นายพีระวฒัน์ โชคณัติ นายวัชนะชัย จูมผา 
นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์ นายณัฐ ประสีระเตสัง 
นายณรงค์ บุญเสนอ นายยิ งยศ ทิพย์ศรีราช 
นายรุ่งวสันต์ ไกรกลาง นายนิรุทธิ ์ วัฒนแสง 
นายฉกาจ เชื อดี นายกิตติ วิเศษลา 
นายพูนธนะ ศรีสระคู นายวัฒนา  จันทะโคตร 
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ดร.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา อาจารย์วนษา สินจังหวีด 
ดร.นัทธพงศ์ นันทส าเริง อาจารย์วรัญญู ทิพย์โพธิ์  
ดร.นิกร เห็นงาม อาจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล 
อาจารย์บริบูรณ์ ดีกา อาจารย์ปวิณญดา บุญรมย์ 
อาจารย์ธนาชัย  แสวงผล นางกิติยาภรณ์  ทองแก้ว 
อาจารย์อโศก ศรีทองธรรม ว่าที ร้อยตรีอนุชา ศรีบุรัมภ์ 
นายนรงค์ วิชาผา นายอามิณฑ์ หล้าวงศ์ 
นายวรรณรพ ขันธิรัตน ์ นายปิยณัฐ โตอ่อน 
นายอุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย นางสาวณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ 
นางสาวรัชฏา แต่งภูเขียว นางสาวอาจารี แสงเสถียร 
นายกฤษฎา นามฉิมพลี นายรณชัย สังหมื นเม้า 
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  ฝ่ายสารสนเทศ    
 
 
 

 
  ฝ่ายลงทะเบียน 
 
 
 
 
  

 

 

  ฝ่ายพิธีการ/สถานท่ี 

   
 

    ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 
 

 ฝ่ายประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี     นางสาวเฉลิมพร แสนทวีสุข 
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นางสาวนันทวรรณ  มาภัยภักดี นางสุจิตรา  แก้วพลอย 
นางบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี  โปณะทอง     นางสาวศริญญา ศิริแสน     
นางสาวนวนิจ แก้วเกิด                                     

ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล  (ประธาน) 
นายอมต  ยอดคุณ นายอดิศักดิ์  มณีสุข 
นายเกรียงศักดิ์  บุญส่ง นายสุนัน  จรรยากรณ์ 
นายอภิชาติ  แสนชัย นายพรเทพ สงมาตย์ 
นายศักดา อ่วมอ ่า นายกิตติพงษ์  มุสิกสาร 

นายนรา  บุริพันธ ์ นายวรพจน์ แซงบุญเรือง 
นายสุภางค์ ครั นคร้ามผิด  

   นางอัจจิมา โพธิ์ศรี นางสาวอภิญญา แตงอ่อน 
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  ฝ่ายพิธีการ/สถานท่ี 
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นางสาวเพลินพิศ  สกุลพงษ์ นางสาวศิวพร สุกสี     
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รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน   
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~ ฌ ~



~ ญ ~ 

ผู้ทรงคณุวุฒิในกำรพิจำรณำบทควำม  
 

  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ 
ดร.พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ ผศ.ภูม ิ เหลืองจามีกร 
ดร.อมรศิริ  วิลาสเดชานนท์ ผศ.สุรพงษ ์ศิริกุลวัฒนา 
ดร.อริศรา เจียมสงวนวงศ์ ผศ.หฤทัย  โลหะศิริวัฒน์ 
ผศ.ดร. สีรง ปรีชานนท์ รศ.จิรพัฒน์  เงาประเสริฐวงศ์ 
ผศ.ดร.ดาริชา  สุธีวงศ์ รศ.ดร.จิตรา  รู้กิจการพานิช   
ผศ.ดร.นภัสสวงศ์  โอสถศิลป์ รศ.ดร.ณัฐชา  ทวีแสงสกุลไทย 
ผศ.ดร.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี รศ.ดร.ปวีณา  เชาวลิตวงศ์ 
ผศ.ดร.ประมวล  สุธีจารุวัฒน   รศ.ดร.วิภาวี  ธรรมาภรณ์พิลาศ 
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล   รศ.ดร.สมเกียรติ  ตั้งจิตสิตเจริญ 
ผศ.ดร.สมชาย  พัวจินดาเนตร ศ.ดร.ปารเมศ  ชุติมา 
ผศ.ดร.อังศุมาลิน  เสนจันทร์ฒิไชย อาจารย์วรโชค  ไชยวงศ์ 
ผศ.ดร.โอฬาร กิตติธีรพรชัย  

 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ดร.กฤษ วงษ์เกษม ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ 
ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล ผศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล 
ดร.สุดารัตน์ วงศว์ีระเกียรติ อาจารย์เริงทิวา ทิพยศักดิ์ 
ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล 

 
  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ดร.สาลินี สันติธีรากุล  ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว 
ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์  รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ 
รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์  รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ 
รศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว  รศ.ดร.วิมลิน เหล่าศิริถาวร 
ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช  รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 
 
  

~ ฎ ~ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำบทควำม  
 

  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  ดร.ฐนวรรธน์  นิยะโมสถ   ผศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล 
  ดร.ฐิติพงศ์  จ ารัส    ผศ.ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล 
  ดร.ปนิทัศน ์ สุรียธนาภาส   ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ 
  ดร.ศิรวดี  อรัญนารถ   ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ 
  ดร.ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์   รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ 
  ดร.อภิชาติ บุญมา   รศ.ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว 
  ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์   รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา 
  ผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี   รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต 
  ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล   ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 

 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

ดร.ธนิดา สุนารักษ์ อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ 
อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย 
อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา  

 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล  
ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์ ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี 
ดร. อนินท์ มีมนต์ ผศ.ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง 
ผศ. ศุภเอก ประมูลมาก ผศ.ดร.ระพี กาญจนะ 
ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ผศ.ประจักษ์ อ่างบุญตา 
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงษ์ รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร 

 
  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.โพธิ์งาม สมกุล ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 
ผศ.ดร.ภูพงษ ์พงษ์เจริญ ผศ.ภาณ ุ บูรณจารุกร 
ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผศ.ศิษฎา สิมารักษ ์
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~ ฐ ~ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำบทควำม  

  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
ดร.จรสวรรณ  โกยวานิช ผศ.ดร.วิภู  ศรีสืบสาย 
ดร.เชาวลิต  หามนตรี ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์  ลิ่มนรรัตน์ 
ดร.นพดล  สุกแสงปัญญา ผศ.ดร.อุดม  จันทร์จรัสสุข 
ดร.นิรันดร์  พิสุทธอานนท์ รศ.ดร.กรรณชัย  กัลยาศิริ 
ดร.พชรพล  ตัณฑวิรุฬห์ รศ.ดร.ทศพล  เกียรติเจริญผล 
ดร.พลชัย  โชติปรายนกุล รศ.ดร.ฤดี  มาสุจันท ์
ดร.ภาสุ  พูนภักด ี รศ.ดร.สกนธ์  คล่องบุญจิต 
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์  สิริเกษมสุข รศ.ดร.สิทธิพร  พิมพ์สกุล 
ผศ.ดร.ชุมพล  ยวงใย อาจารย์รณน  เจียรตระกูล 
ผศ.ดร.มนัสชนก  จงประสิทธิ์พร  

 
  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส    รศ.ดร.ปรีชา เกรียงกรกฎ 
ดร.กิตติมา ศิลปษา      ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน ์
รศ.ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎ   ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง  
ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม 
ดร.จรวยพร แสนทวีสุช ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม 
ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล   อาจารย์ไท แสงเทียน 
ดร.กสิณ  รังสิกรรพุม   อาจารย์ลออง ผโลดม 
อาจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค อาจารย์ธน ทองกลม 
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  มหำวิทยำลัยมหิดล 
ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย ผศ.ตวงยศ สุภีกิตย์ 
ดร.จิรพรรณ เลียงโรคาพาธ ผศ.ธนา สาตรา 
ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ ผศ. ดร. สรนาถ ไรภู 
ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ 
ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์ 
ผศ.ดร.ศภุชัย ราษฎร์ศิริ  
  

 มหำวิทยำลัยรังสิต 
ดร. ประพล จิวะพรทิพย์   ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท  
ดร. สมพร พรหมดวง   อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
ดร.พิษณุ มนัสปิติ อาจารย์สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา  
ผศ.ดร.ธนวรรณ อัศวไพบูลย์  

 
 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ดร.วรฤทัย ชูเทียร รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม อาจารย์เกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
ผศ.จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์  

 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว ผศ.พิเชฐ  ตระการชัยศิริ 
ดร.สุริยา จิรสถิตสิน รศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล 
ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล 
ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย รศ.ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท์ 
ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ์ รศ.วนิดา รัตนมณ ี
ผศ.ดร.องุ่น  สังขพงศ ์ รศ.สมชาย  ชูโฉม 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรข่ำยงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร ประจ ำปี พ.ศ.2561 (IE Network Conference 2018) 
วันที่ 23-26 กรกฎำคม พ.ศ.2561  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

วัน/เวลำ รำยละเอียด หมำยเหตุ 
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.2561  

15.00-18.00 น. ลงทะเบียน ชั้น 5 
วันอังคำรท่ี 24 กรกฎำคม พ.ศ.2561 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ชั้น 5 
09.00-10.00 น.  พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

10.00-10.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “IE กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต” 
โดย ศาสตราจารย์อัมพิกา ไกรฤทธ์ิ 

ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 
10.45-11.20 น. การบรรยาย เรื่อง “Enhance of competitiveness for industry using smart 

transportation” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์  
ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

11.20-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง  “Agricultural supply Chain” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 

ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร ชั้น 4 
13.00-17.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ตามก าหนดการน าเสนอบทความ 
13.00-17.30 น. แข่งขันเขียนโปรแกรม Lindo Optimization Modeling Competition 2018 ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 
15.00-17.00 น.  ประชุมสามัญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง VIP3 ชั้น 4 
18.00-22.00 น. งานเลี้ยงรับรอง “ตุ้มโฮมฮักแพง ยามแลงสุขขี ไออีแห่งสยาม” ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

วันพุธที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
08.30-10.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ตามก าหนดการน าเสนอบทความ 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม หน้าห้องประชุม 
10.45-11.30 น. การเสวนา เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ  (Technical 

Writing)” ด าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปติาคะโส 
เสวนาโดย  

 ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล 
 ศาสตราจารย์ ดร.ตรทีศ เหล่าศิริหงส์ทอง  
 ศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท ์

ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

11.30-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง“การประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”   โดย   
 ดร.มานพ ศรีตุลยโชต ิ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 

ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร ชั้น 4 
13.00-17.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ตามก าหนดการน าเสนอบทความ 
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
รำยละเอียด หมำยเหตุ 

โปรแกรมทัศนศึกษากระบวนการผลิตสินค้าพื้นบ้าน และศึกษา
วัฒนธรรมพื้นเมือง 

ทั้งน้ีรายละเอียดสามารถดูรายละเอียดได้ที่  
Website : ienetwork.eng.ubu.ac.th 
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  ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม          
 

นวั รทนัจ  ีที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ช่วงเวลำ ห้องประชุมทบัทิมสยำม 3 ชั้น 5 

15.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมขา่ยงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561  
 

  วันอังคารที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ช่วงเวลำ ห้องประชุมทบัทิมสยำม 3 ชั้น 5 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561  
09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด/การบรรยายพิเศษ เรื่อง “IE กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคณุภาพชีวิต”  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Enhance of competitiveness for industry using smart 

transportation” และ การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “Agricultural supply Chain” 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. 

ห้องประชุม 
A1 A5 A7 B3 B4 ปทุมชำติ ปทุมทพิย ์

QME 1 QME 8 MMA 1 SME 1 LSC 1 OHP 1 ORT 1 
QME 2 QME 9 MMA 2 SME 2 LSC 2 OHP 2 ORT 2 
QME 3 QME 10 MMA 3 SME 3 LSC 3 OHP 3 ORT 3 
QME 4 QME 11 MMA 4 SME 4 LSC 4 OHP 4 ORT 4 
QME 5 QME 12 MMA 5 SME 5 LSC 5 OHP 5 ORT 5 
QME 6 QME 13 MMA 6 SME 6 LSC 6 OHP 6 ORT 6 
QME 7 QME 14 MMA 7 SME 7 LSC 7 OHP 7 ORT 7 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
 
 
 
 
 

15.00 – 17.30 น. 

QME 15 QME 25 MMA 8 SME 8 LSC 8 OHP 8 ORT 8 
QME 16 QME 26 MMA 9 SME 9 LSC 9 OHP 9 ORT 9 
QME 17 QME 27 MMA 10 SME 10 LSC 10 OHP 10 ORT 10 
QME 18 QME 28 MMA 11 SME 11 LSC 11 OHP 11 ORT 11 
QME 19 QME 29 MMA 12 SME 12 LSC 12 OHP 12 ORT 12 
QME 20 QME 30 MMA 13 SME 13 MMA 18 OHP 13 ORT 13 
QME 21 QME 31 MMA 14 SME 14 MMA 19 OHP 14 ORT 14 
QME 22 QME 32 MMA 15 SME 15 MMA 20 OHP 15 ORT 15 
QME 23 QME 33 MMA 16 SME 16 MMA 21 OHP 16 ORT 16 
QME 24 QME 34 MMA 17 SME 17 MMA 22 OHP 17 ORT 17 

13.00 - 17.30 น. Lindo ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 ช้ัน 5 
15.00 - 17.00 น. ประชุมสามัญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้อง VIP 3 ช้ัน 4 
18.00 - 22.00 น. งานเลี้ยงรับรอง “ตุ้มโฮมฮักแพง ยามแลงสุขขี ไออีแห่งสยาม” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 ช้ัน 5 

~ ฑ ~
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  ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม          
 

นวั รทนัจ  ีที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ช่วงเวลำ ห้องประชุมทบัทิมสยำม 3 ชั้น 5 

15.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมขา่ยงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561  
 

  วันอังคารที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ช่วงเวลำ ห้องประชุมทบัทิมสยำม 3 ชั้น 5 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561  
09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด/การบรรยายพิเศษ เรื่อง “IE กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคณุภาพชีวิต”  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Enhance of competitiveness for industry using smart 

transportation” และ การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “Agricultural supply Chain” 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. 

ห้องประชุม 
A1 A5 A7 B3 B4 ปทุมชำติ ปทุมทพิย ์

QME 1 QME 8 MMA 1 SME 1 LSC 1 OHP 1 ORT 1 
QME 2 QME 9 MMA 2 SME 2 LSC 2 OHP 2 ORT 2 
QME 3 QME 10 MMA 3 SME 3 LSC 3 OHP 3 ORT 3 
QME 4 QME 11 MMA 4 SME 4 LSC 4 OHP 4 ORT 4 
QME 5 QME 12 MMA 5 SME 5 LSC 5 OHP 5 ORT 5 
QME 6 QME 13 MMA 6 SME 6 LSC 6 OHP 6 ORT 6 
QME 7 QME 14 MMA 7 SME 7 LSC 7 OHP 7 ORT 7 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
 
 
 
 
 

15.00 – 17.30 น. 

QME 15 QME 25 MMA 8 SME 8 LSC 8 OHP 8 ORT 8 
QME 16 QME 26 MMA 9 SME 9 LSC 9 OHP 9 ORT 9 
QME 17 QME 27 MMA 10 SME 10 LSC 10 OHP 10 ORT 10 
QME 18 QME 28 MMA 11 SME 11 LSC 11 OHP 11 ORT 11 
QME 19 QME 29 MMA 12 SME 12 LSC 12 OHP 12 ORT 12 
QME 20 QME 30 MMA 13 SME 13 MMA 18 OHP 13 ORT 13 
QME 21 QME 31 MMA 14 SME 14 MMA 19 OHP 14 ORT 14 
QME 22 QME 32 MMA 15 SME 15 MMA 20 OHP 15 ORT 15 
QME 23 QME 33 MMA 16 SME 16 MMA 21 OHP 16 ORT 16 
QME 24 QME 34 MMA 17 SME 17 MMA 22 OHP 17 ORT 17 

13.00 - 17.30 น. Lindo ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 ช้ัน 5 
15.00 - 17.00 น. ประชุมสามัญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้อง VIP 3 ช้ัน 4 
18.00 - 22.00 น. งานเลี้ยงรับรอง “ตุ้มโฮมฮักแพง ยามแลงสุขขี ไออีแห่งสยาม” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 ช้ัน 5 



~ ณ ~ 

  ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม          
 

    วันพุธที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ.2561 

ช่วงเวลำ ห้องประชุม 
A1 A5 A7 B3 B4 ปทุมชำต ิ ปทุมทิพย์ 

08.30 – 10.30 น. 

QME 35 QME 43 MMA 23 SME 18 MMA 31 OHP 18 MMA 39 
QME 36 QME 44 MMA 24 SME 19 MMA 32 OHP 19 MMA 40 
QME 37 QME 45 MMA 25 SME 20 MMA 33 OHP 20 MMA 41 
QME 38 QME 46 MMA 26 SME 21 MMA 34 OHP 21 MMA 42 
QME 39 QME 47 MMA 27 SME 22 MMA 35 OHP 22 MMA 43 
QME 40 QME 48 MMA 28 SME 23 MMA 36 OHP 23 MMA 44 
QME 41 QME 49 MMA 29 SME 24 MMA 37 OHP 24 MMA 45 
QME 42 QME 50 MMA 30 SME 25 MMA 38 OHP 25 MMA 46 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ” ห้องประชุมทับทิม

สยาม 3 ช้ัน 5 
11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. 

QME 51 QME 58 MMA 47 SME 26 MMA 54 OHP 26 QME 65 
QME 52 QME 59 MMA 48 SME 27 MMA 55 OHP 27 QME 66 
QME 53 QME 60 MMA 49 SME 28 MMA 56 OHP 28 QME 67 
QME 54 QME 61 MMA 50 SME 29 MMA 57 OHP 29 QME 68 
QME 55 QME 62 MMA 51 SME 30 MMA 58 OHP 30 QME 69 
QME 56 QME 63 MMA 52 SME 31 MMA 59 OHP 31 QME 70 
QME 57 QME 64 MMA 53 SME 32 MMA 60 OHP 32 QME 71 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
 
 
 
 

15.00 – 17.30 น. 

QME 72 QME 78 QME 84 SME 33 MMA 61 OHP 33 QME 90 
QME 73 QME 79 QME 85 SME 34 MMA 62 OHP 34 QME 91 
QME 74 QME 80 QME 86 SME 35 MMA 63 OHP 35 QME 92 
QME 75 QME 81 QME 87 SME 36 OHP 40 OHP 36 QME 93 
QME 76 QME 82 QME 88 SME 37 OHP 41 OHP 37 QME 94 
QME 77 QME 83 QME 89 SME 38 OHP 42 OHP 38 MMA 64 
QME 95 QME 98 QME101  SME 39 OHP 43 OHP 39 MMA 65 
QME 96 QME 99 QME102 MMA 68 OHP 44 LSC 13 MMA 66 
QME 97 QME 100 QME103 MMA 69 OHP 45 ORT 18 MMA 67 

  ORT 23 ORT 22 ORT 21 ORT 19 ORT 20 
   ** เวลาน าเสนอพร้อมตอบค าถาม 15 นาทีต่อบทความ ** 
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  สำรบัญ                                        

 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข 
สารจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค 
สารจากประธานจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ง 
หลักการและเหตุผล จ 
วัตถุประสงค์ จ 
สาขาวิชาในการประชุมวิชาการ ฉ 
รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม ช 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ ญ 
ก าหนดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ฑ 
ก าหนดการน าเสนอบทความ ฒ 
สารบัญ ด 
รหัสบทความ ด 

        
    

 
 

  รหัสบทควำม                                
 

 Quality, Management and Economy (QME)  
 Material, Manufacturing and Automation (MMA)  
 Safety, Maintenance, Ergonomics and Environment (SME) 
 Logistic and Supply Chain (LSC)  
 Operations Research, Heuristics and Production Planning (OHP)  
 Other Related Topics (ORT)  
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  สำรบัญ                                        

 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข 
สารจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค 
สารจากประธานจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ง 
หลักการและเหตุผล จ 
วัตถุประสงค์ จ 
สาขาวิชาในการประชุมวิชาการ ฉ 
รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม ช 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ ญ 
ก าหนดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ฑ 
ก าหนดการน าเสนอบทความ ฒ 
สารบัญ ด 
รหัสบทความ ด 

        
    

 
 

  รหัสบทควำม                                
 

 Quality, Management and Economy (QME)  
 Material, Manufacturing and Automation (MMA)  
 Safety, Maintenance, Ergonomics and Environment (SME) 
 Logistic and Supply Chain (LSC)  
 Operations Research, Heuristics and Production Planning (OHP)  
 Other Related Topics (ORT)  
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                                                                                 หน้ำ                         

กลุ่มบทควำมที่ 1 Quality, Management and Economy (QME) 
QME 1 การเลือกผังโรงงานแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process  

: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตและออกแบบชิ้นส่วนวัสดุเครื่องจักร 
สุรางคณา ปรึกไธสง และ ศิรวดี อรัญนารถ 

1 

QME 2 การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดเวลาการจัดเรียงแผ่นเหล็กแกน 
อุษาวดี อินทร์คล้าย 

1 

QME 3 การลดเวลาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปีกนกในรถยนต์ 
ณราวดี สิทธิเดชธ ารง 

2 

QME 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพงานระเบิดหินในเหมืองแร่แบไรท์ 
ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ และ สุรพงษ์ วิริยา 

2 

QME 5 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตเบรค 
ณัฐวร ศรีวิเศษ และ ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ 

3 

QME 6 การศึกษาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์รีไซเคิลกดอัดยางเชื่อมต่อประสานยาง 
ขอบประตูรถยนต์ 
ธวัช วิวัฒน์เจริญ  สุรพจน์ วชัโรภากุล  รุ่งวสันต์ ไกรกลาง  เมที สุขขี  
และ ฤทธิชัย ศรีธร 

3 

QME 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าเพ่ือเพ่ิมอัตราการงอกของข้าวหอมมะลิ 105 
ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ และ เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 

4 

QME 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บ โดยลดเวลาในการค้นหาสินค้า 
วรินทร์ เกียรตินุกูล 

4 

QME 9 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บคลังสินค้าส าเร็จรูป 
ศุภพัฒน์ ปิงตา 

5 

QME 10 การลดด้ายสต๊อกโดยใช้แนวคิด DMAIC ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
สุพจน์ ศรณรินทร์ และ ศีขรินทร์ สุขโต 

5 

QME 11 การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของกระดาษลูกฟูก 
โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา และ พิมพรรณ นะงอลา 

6 

QME 12 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกิจกรรมคลังสินค้าโดยเทคนิค ECRS  
และการจัดสมดุลงาน 
สัญลักษณ์ บุญอินทร์ และ ศีขรินทร์ สุขโต 

6 

QME 13 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็ก 
ในจังหวัดราชบุรี 
นพดล อ  าดี 

7 

                                            

~ ถ ~ 

                                                                                                                           หน้ำ 
QME 14 การพัฒนาเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไกด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

สมเสียง จันทาสี  ชาญณรงค์ ทองดาษ  กุลจิรา กองอ่อน และ เมธากร ทาเอ้ือ 
7 

QME 15 การศึกษาต้นทุนในการรักษากระดูกสะโพกหักของโรงพยาบาลรัฐ (ตัวอย่าง) 
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์  สิทธิชัย แซ่เหล่ม  ประจวบ กล่อมจิตร  วิยะดา ตี๋ชื น 
และ อัญชลี มะคนมอญ 

8 

QME 16 การลดของเสียในกระบวนการขัดกะทะสแตนเลส รุ่น CAF30AK-R3       
กรณีศึกษา:บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จ ากัด 
สมจินต์ อักษรธรรม และ เอกพล ทับพร 

8 

QME 17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยหลักความสูญเสีย 7 ประการ 
ธยา ภิรมย์  โสภิดา จรเด่น  เกวริน คงพรหม  ธัญญารัตน์ มณีเจริญ               
และ นภากร รัตนโสภา 

9 

QME 18 การลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบเคมีในกระบวนการผลิตดิสก์เบรก  
กวินธร สัยเจริญ  แก้วกานต์ กล่อมหาดยาย  และ พีราริน บุรารักษ์ 

9 

QME 19 การจัดท ามาตรฐานเพื่อลดของเสีย ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว  
กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง  
เถลิง พลเจริญ 

10 

QME 20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกางเกงกีฬา 
โสภิดา จรเด่น  ภัทราภา จ้อยพจน์  กุลวดี งามล้ า  ธนาภรณ์ ทองจันทร์         
และ วราภรณ์ แซ่ใหล้ 

10 

QME 21 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดายขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยด้วยแนวคิดลีน 
วรวิทย์ ศรีวิทยากูล  วิชัย ประยูร  และ สุชาติ จันทรมณีย์ 

11 
 

QME 22 การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก 
: กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  กฤษดา ประสพชัยชนะ  ขวัญเรือน ตรงจิตพิทักษ์    
กมลพรรณ สุธาชีวะ และ เกศกนก ศรีโกศักดิ์ 

11 

QME 23 การลดต้นทุนของชิ้นส่วนกระจังหน้ารถยนต์โดยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า 
กฤษดา ประสพชัยชนะ  ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  บัญชา อริยะจรรยา         
และ วัลลภ หรั งขาว 

12 

QME 24 การปรับปรุงสายการผลิตตัวกรองเสียงท่อไอเสียเพ่ือรองรับยอดการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
ศุภชัย มูลอ้น และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 

12 

QME 25 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 96-6002 ด้วยกิจกรรม คิวซีซี 
กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง 
วรเทพ  ตรีวิจิตร 

13 



~ ถ ~ 

                                                                                                                           หน้ำ 
QME 14 การพัฒนาเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไกด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

สมเสียง จันทาสี  ชาญณรงค์ ทองดาษ  กุลจิรา กองอ่อน และ เมธากร ทาเอ้ือ 
7 

QME 15 การศึกษาต้นทุนในการรักษากระดูกสะโพกหักของโรงพยาบาลรัฐ (ตัวอย่าง) 
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์  สิทธิชัย แซ่เหล่ม  ประจวบ กล่อมจิตร  วิยะดา ตี๋ชื น 
และ อัญชลี มะคนมอญ 

8 

QME 16 การลดของเสียในกระบวนการขัดกะทะสแตนเลส รุ่น CAF30AK-R3       
กรณีศึกษา:บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จ ากัด 
สมจินต์ อักษรธรรม และ เอกพล ทับพร 

8 

QME 17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยหลักความสูญเสีย 7 ประการ 
ธยา ภิรมย์  โสภิดา จรเด่น  เกวริน คงพรหม  ธัญญารัตน์ มณีเจริญ               
และ นภากร รัตนโสภา 

9 

QME 18 การลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบเคมีในกระบวนการผลิตดิสก์เบรก  
กวินธร สัยเจริญ  แก้วกานต์ กล่อมหาดยาย  และ พีราริน บุรารักษ์ 

9 

QME 19 การจัดท ามาตรฐานเพื่อลดของเสีย ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว  
กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง  
เถลิง พลเจริญ 

10 

QME 20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกางเกงกีฬา 
โสภิดา จรเด่น  ภัทราภา จ้อยพจน์  กุลวดี งามล้ า  ธนาภรณ์ ทองจันทร์         
และ วราภรณ์ แซ่ใหล้ 

10 

QME 21 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดายขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยด้วยแนวคิดลีน 
วรวิทย์ ศรีวิทยากูล  วิชัย ประยูร  และ สุชาติ จันทรมณีย์ 

11 
 

QME 22 การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก 
: กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  กฤษดา ประสพชัยชนะ  ขวัญเรือน ตรงจิตพิทักษ์    
กมลพรรณ สุธาชีวะ และ เกศกนก ศรีโกศักดิ์ 

11 

QME 23 การลดต้นทุนของชิ้นส่วนกระจังหน้ารถยนต์โดยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า 
กฤษดา ประสพชัยชนะ  ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  บัญชา อริยะจรรยา         
และ วัลลภ หรั งขาว 

12 

QME 24 การปรับปรุงสายการผลิตตัวกรองเสียงท่อไอเสียเพ่ือรองรับยอดการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
ศุภชัย มูลอ้น และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 

12 

QME 25 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 96-6002 ด้วยกิจกรรม คิวซีซี 
กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง 
วรเทพ  ตรีวิจิตร 

13 



~ ท ~ 

  หน้ำ 
QME 26 การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศกึษาโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง 

คฑาวุธ ชื นใบ และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 
13 

QME 27 การปรับปรุงผังคลังสินค้า โดยใช้แนวคิดการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ  กรณีศึกษา 
บริษัท หงส์ภัณฑ์ จ ากัด 
ชิดชนก อัจฉริยนิติ  สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์ และ กิตติพันธ์ ขานอยู่ 

14 

QME 28 ลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มขวดพลาสติกจากสาเหตุการโย้เอียง              
ของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง กรณีศึกษา:โรงงานตัวอย่าง 
วิทยา ปั้นค า และ สมจินต์ อักษรธรรม 

 

14 

QME 29 การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศกึษาโรงงานผู้ผลิตขวดแก้ว 
เลอศักดิ์ ด่านตระกูล และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 

15 

QME 30 การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศกึษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้ 
จักรพงศ์ ไทยเจริญ และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 

15 

QME 31 การศึกษากระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ                      
กระบวนการผลิตเนื้อหมูแปรรูปแช่เยือกแข็ง 
ชันษา พระลับรักษา  อนุชา วัฒนาภา และ วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์ 
 

16 

QME 32 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์  จักรนรินทร์ ฉัตรทอง  ชาตรี หอมเขียว  วรพงค์ บุญช่วยแทน และ 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรปูวัสดุ 

17 
 

QME 33 การออกแบบผังโรงงานและปรบัปรุงกระบวนการผลิตพาเลทไม้ 
ชยุตม์ บรรเทิงจิตร และ สุดาวรรณ ลี ไพฑูรย์ 

17 

QME 34 การลดปริมาณชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธด้วยเครื่องมือคุณภาพ 
: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร 
กนกวรรณ สืบสาย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร 

 

18 

QME 35 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบคอยล์เย็นขั้นตอนสุดท้าย 
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน 
สุพัฒตรา เกษราพงศ์  สุทธิพงศ์ แสงมณี และ ประภาพรรณ เกษราพงศ์ 

18 

QME 36 เกณฑ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแกนแบบเลื่อนเคลื่อนท่ีได้ 
นิตยา จิประพันธ์  มนัสนันท์ ฉิมศร  บัญชา อริยะจรรยา  ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ 
และ กฤษดา ประสพชัยชนะ 

19 

QME 37 การออกแบบหลักเกณฑ์การคดัเลือกผู้ส่งมอบอย่างย่ังยืนส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย 
กิตติศักด์ิ ขอพึ ง และ พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 

20 

~ ธ ~ 

 
                                                                                                                         

หน้ำ 

QME 38 การลดเวลารอคอยของกระบวนการสืบด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์  ชวิศา ศรีเรือน  กาญจนา สุทธิประภา                      
และ ยุพเรศ อินทร์จันทร์ 

21 

QME 39 การประยุกต์หลักการ DMAIC เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประตู    
เครื่องบินพาณิชย์ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  โรสมารินทร์ สุขเกษม และ 
มโนรัตน์ จันทร์ค า 

21 

QME 40 การจัดการคลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
กรณีศึกษา : บริษัทกระจายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ปิยะ รนต์ละออง  ภาษิต ทินนาม  บุริม นิลแป้น และ ธิติญา กวินวรศักดิ์ 

22 

QME 41 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC-XYZ Analysis เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง ประเภทเหล็กคอยล์   
จิรฐิฎา ปิ่นศิลปชัย และ นลิน ีชนะมูล 

22 

QME 42 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
จีรภา แอนโก และ นลินี ชนะมูล 

23 

QME 43 การจัดสมดุลสายการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต          
กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาแซลมอนแช่แข็ง 
ธัชณนท์ แดนเขต  ธนภัทร แซ่ลี้ และ ชาณิดา พิทยานนท์ 

23 

QME 44 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค AHP 
สัณห์ รัฐวิบูลย์ 

24 

QME 45 ประยุกต์ใช้วิธีการของไชนินเพ่ือค้นหาตัวแปรในกระบวนการซิกส์ซิกม่า 
ศึกษาลดการสูญเสียของกระบวนการหลังเผาเครื่องสุขภัณฑ์ 
ราชันย์ สีเหลือง และ ทศพล เกียรติเจริญผล 

24 

QME 46 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานส าหรับธุรกิจค้าปลีกด้วยเทคนิค 
การปรับปรุงงาน กรณีศึกษา: ห้างสรรพสินค้า 
สุรเชษฐ์ เถื อนแก้วสิงห์  พัลลภ พรมสาเพ็ชร  วนิตา บุญโฉม                        
และ อาทิตย์ อภิโชติธนกุล 

25 

QME 47 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้งเพื่อหาพารามิเตอร์ 
ที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการสร้างลายโครงสร้างทางจุลภาค 
พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี และ สิริรัตน์ พึ งชมภู 

26 

QME 48 การลดชิ้นงานเสียประเภทฉีกขาดในผลิตภัณฑ์ท่อไอดีรถยนต์ 
กิตติศักดิ์ ถาวรเกษตร และ ประมวล สุธีจารุวัฒน 

27 
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QME 38 การลดเวลารอคอยของกระบวนการสืบด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์  ชวิศา ศรีเรือน  กาญจนา สุทธิประภา                      
และ ยุพเรศ อินทร์จันทร์ 

21 

QME 39 การประยุกต์หลักการ DMAIC เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประตู    
เครื่องบินพาณิชย์ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  โรสมารินทร์ สุขเกษม และ 
มโนรัตน์ จันทร์ค า 

21 

QME 40 การจัดการคลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
กรณีศึกษา : บริษัทกระจายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ปิยะ รนต์ละออง  ภาษิต ทินนาม  บุริม นิลแป้น และ ธิติญา กวินวรศักดิ์ 

22 

QME 41 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC-XYZ Analysis เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง ประเภทเหล็กคอยล์   
จิรฐิฎา ปิ่นศิลปชัย และ นลิน ีชนะมูล 

22 

QME 42 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
จีรภา แอนโก และ นลินี ชนะมูล 

23 

QME 43 การจัดสมดุลสายการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต          
กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาแซลมอนแช่แข็ง 
ธัชณนท์ แดนเขต  ธนภัทร แซ่ลี้ และ ชาณิดา พิทยานนท์ 

23 

QME 44 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค AHP 
สัณห์ รัฐวิบูลย์ 

24 

QME 45 ประยุกต์ใช้วิธีการของไชนินเพ่ือค้นหาตัวแปรในกระบวนการซิกส์ซิกม่า 
ศึกษาลดการสูญเสียของกระบวนการหลังเผาเครื่องสุขภัณฑ์ 
ราชันย์ สีเหลือง และ ทศพล เกียรติเจริญผล 

24 

QME 46 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานส าหรับธุรกิจค้าปลีกด้วยเทคนิค 
การปรับปรุงงาน กรณีศึกษา: ห้างสรรพสินค้า 
สุรเชษฐ์ เถื อนแก้วสิงห์  พัลลภ พรมสาเพ็ชร  วนิตา บุญโฉม                        
และ อาทิตย์ อภิโชติธนกุล 

25 

QME 47 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้งเพื่อหาพารามิเตอร์ 
ที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการสร้างลายโครงสร้างทางจุลภาค 
พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี และ สิริรัตน์ พึ งชมภู 

26 

QME 48 การลดชิ้นงานเสียประเภทฉีกขาดในผลิตภัณฑ์ท่อไอดีรถยนต์ 
กิตติศักดิ์ ถาวรเกษตร และ ประมวล สุธีจารุวัฒน 

27 
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หน้ำ 

QME 49 การปรับปรุงระบบการล าเลียงชิ้นส่วนเข้าสู่สายการผลิต 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตแกนพวงมาลัยรถยนต์ 
ตุลยดา สุพรหมอินทร์ และ จุฑา พิชิตล าเค็ญ 

28 

QME 50 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตยางรถยนต์โดยใช้หลักการพ้ืนผิวผลตอบสนอง 
อภิชัจ ชูทิพย์ และ อนินทยา ค ากันยา 

28 

QME 51 ทิศทางงานวิจัยส าหรับการประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
ล้อมกรอบข้อมูลในประเทศไทย 
นิรุทธิ์ วัฒนะแสง  วัฒนา จันทะโคตร  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ รังสิกรรพุม 

29 

QME 52 การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
อรดี พฤติศรัณยนนท และ ขวัญชนก วิเชียรวรรณ 

 

29 

QME 53 การลดตนทุนดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา  
วนิดา รัตนมณี  สุริยา จิรสถิตสิน  ณัฐทรินีย จิตเที ยง และ สุริยันต จอมธนชัย 

30 

QME 54 การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเสาโรมัน : กรณีศึกษา  
ปานจิต ศรีสวัสดิ์  รณฤทธิ์ ทามณี  สมาบัติ สายโสภา  ศุภชัย แพงถิ น             
และ พัชรพล จันทร์โทวงศ์ 

31 

QME 55 การวิเคราะห์การผลิตที่เหมาะสมจากการผลิตแบบดั้งเดิมและ 
แบบพิมพ์สามมิติด้วยเครื่องมือการท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย 
จิราพร บุษภาพ  ฝนทิพย์ ครองยุติ  คมชาญ สืบอ้วน และ กสิณ รังสิกรรพุม  

31 

QME 56 การคัดเลือกพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชนจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
โดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ 
วรรณรพ ขันธิรัตน์  นรงค์ วิชาผา และ อามิณฑ์ หล้าวงศ์ 

32 

QME 57 การปรับปรุงผลิตภาพสายการผลิตลูกชิ้นปลา 
เจริญ เจตวิจิตร  อุษา โต๊ะขวัญ  และ รวิวรรณ สายวาร ี

32 

QME 58 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่า 
ในโรงงานผลิตขนมปังกรอบ 
เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ 

33 

QME 59 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใช้เทคนิค 
วิธีการศึกษาการท างาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 
ณัฐ ประสีระเตสัง และ ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง 

33 

QME 60 การลดของเสียในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ                            
ส่งสัญญาณทางแสง 
อนงค์นาฎ จิตแสนสวย  อภิวัฒน์ มุตตามระ และ ปาริชาต ชื นวัฒนกุล 
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หน้ำ 

QME 61 การศึกษาประสิทธิภาพการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล 
สุริยา สมนึก  ทศพล แสนสุด  เนติพงษ์ ไชยพล  กาญจนาวดี ลอยสี               
และ กสิณ รังสิกรรพุม 

34 

QME 62 การปรับปรุงผังโรงงานด้วยเทคนิค ECRS และการจ าลองสถานการณ์ : กรณีศึกษา 
ภาณิชา สัตนาโค  เสกสรร พลสุวรรณ  นพพร วงศ์นุกูล  นพรัช วรรณบุตร  
และ วสันต์ พวงปัญญา 

35 

QME 63 การออกแบบและหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการล้างแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
อ านาจ แซ่ลิ้ม และ จิราภรณ์ ประดับวงษ์ 

35 

QME 64 การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตคอยล์เครื่องระเหย 
โดยการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง 
นพดล พุ่มนิล และ อนินทยา ค ากันยา 

36 

QME 65 การเพ่ิมประสิทธิภาพงานสุ่มตรวจคุณภาพของกรอบหน้าจอแสดงผล 
อรพรรณ โรจน์ชาญชัย และ อนินทยา ค ากันยา 

36 

QME 66 การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ผู้ใช้และการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายประเภทโลชั่น 
นรนิติ ไพรสณฑ์ และ ชัยวัฒน์ นุ่มทอง 

37 

QME 67 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพ่ือลดเวลาการท าความสะอาดล้อเครื่องบิน 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

37 

QME 68 การออกแบบผังโรงงานและการปรับปรุงสายการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

38 

QME 69 การศึกษาลดของเสียกระบวนการผลิตเสื้อสูบรถยนต์ 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

38 

QME 70 การปรับปรุงขั้นตอนการแปรรูปกุ้งขาวแวนนาไมด้วยระบบการผลิตแบบลีน 
พิชญดา ดอนสมจิตร  จิรัชยา ศิริพรอมาตย์  พรประภา ทองแย้ม                       
รัญชิดา พงค์สุรชีวิน และ พัชรพล ไพบูลย์รัตนานนท์ 

39 

QME 71 การเพ่ิมผลผลิตการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโดยการลดความสูญเปล่า7ประการ 
วัฒนชัย ประสงค์ และ สุภาภรณ์ ทุมสอน 

39 

QME 72 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและปรับปรุงหาคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับออกแบบอุปกรณ์รีดสายถุงบรรจุโลหิต 
สุภางค์ ครั นคร้ามผิด และ คณิศร ภูนิคม 
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QME 61 การศึกษาประสิทธิภาพการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล 
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และ กสิณ รังสิกรรพุม 

34 
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และ วสันต์ พวงปัญญา 

35 

QME 63 การออกแบบและหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการล้างแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
อ านาจ แซ่ลิ้ม และ จิราภรณ์ ประดับวงษ์ 

35 

QME 64 การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตคอยล์เครื่องระเหย 
โดยการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง 
นพดล พุ่มนิล และ อนินทยา ค ากันยา 

36 

QME 65 การเพ่ิมประสิทธิภาพงานสุ่มตรวจคุณภาพของกรอบหน้าจอแสดงผล 
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36 
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37 
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37 
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38 
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38 
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หน้ำ 

QME 73 การจัดสรรก าลังคนที่เหมาะสมกับสายการผลิตนมผง : กรณีศึกษา 
ขนิษฐา พระราช  กันยา อัครอารีย์ และ มณฑิรา เอียดเสน 

41 

QME 74 การลดต้นทุนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก 
ต้องใจ ศรัทธาผล  กวินธร สัยเจริญ และ คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ 

41 

QME 75 การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าห่มเสริมใยสังเคราะห์  
กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านพุ่มแก จังหวัดนครพนม 
วินัย หล้าวงษ์  ณพรรตศกร จรทอง และ วราภรณ์ พ่อบาล 

42 

QME 76 การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค SMED  
กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง 
เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ ศรีไร จารุภิญโญ 

43 

QME 77 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพเพ่ือพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์
มันส าปะหลังพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
วิทยา อินทร์สอน  ปัทมาพร ท่อชู  ประทุม ฉ  าโสฬส และ สุรพงศ์ บางพาน 

44 

QME 78 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตัดหญ้าเนเปียร์  
กรณีศึกษา เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์ แบบ 2 หัวตัด 
ชนาธิป กาลจักร และ คณิศร ภูนิคม 

44 

QME 79 การวิเคราะห์ระบบการวัด กรณีศึกษาการตรวจรับเข้าของชิ้นงานโลหะเคลือบสี 
นวรา ประไพศิลป์ และ อุษณีษ์ ค าพูล 

45 

QME 80 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตไนโตรเซลลูโลส  
เพ่ือลดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามข้อก าหนด 
วรางคนา วิชยพรจรัส และ อุษณีษ์ ค าพูล 

46 

QME 81 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตแผ่นไม้อัด MDF  
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย 
ปวีณา ภู่ทอง และ อุษณีษ์ ค าพูล 

47 

QME 82 การศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพื้นผิวผลตอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในประเทศไทย 
ณัฎฐณิชา ตะกรุดแจ่ม และ อนินทยา ค ากันยา 

47 

QME 83 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอัดอากาศของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน               
อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์  
เกรยีงไกร นาคทอง และ สวัสดิ์ ภาระราช 

48 

QME 84 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นในการเลือกท่ีตั้งเตาเผา 
ขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 
ศิวพร สุกสี  สมบัติ สินธุเชาวน์ และ กสิณ รังสิกรรพุม 

48 
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QME 85 การเพ่ิมผลิตภาพของสายการประกอบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  สมฤทัย เกียรติสารสิทธิ์  กนกวรรณ สุขส าราญ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล และ โรสมารินทร์ สุขเกษม 

49 

QME 86 ลดรอบเวลาในกระบวนการบรรจุน้ าแข็งของโรงน้ าแข็งแห่งหนึ่งของ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
กนกวรรณ สุภักดี  รณฤทธิ์ ทามณี  กิตติพงษ์ สมจิตร  ธนากร นนทนี          
สถาพร โสรส และ กิตติวุฒิ บุตรศรี 

49 

QME 87 การลดเวลาในกระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น 
สมพร วงษ์เพ็ง และ อัญญารัตน์ ประสันใจ  

 

50 

QME 88 
 
 

พัฒนาการออกแบบจ าลองรถล าเลียงอัตโนมัติ(เอจีวี)  
ด้วยการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา และ คณิศร ภูนิคม 

50 

QME 89 การแปลงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการออกแบบ 
ระบบล าเลียงขนสิ่งส่งตรวจ กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา และ คณิศร ภูนิคม 

51 

QME 90 ออกแบบจ าลองเครื่องมือขนส่งโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
กิตติพงษ์ แสงบุดดี และ คณิศร ภูนิคม  

 

52 

QME 91 การเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยประยุกต์                                     
ใช้แผนผังจ าลองธุรกิจ กรณีศึกษา : ร้านเนื้อย่างดีเคบุฟเฟ่ต์ 
คณิศร ภูนิคม 

53 

QME 92 การประยุกต์ใช้ QFD เพ่ือพัฒนาธุรกิจส าหรับสถานบันเทิงเปิดใหม่ 
คณิศร ภูนิคม 

53 

QME 93 การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดขอนขาว 
ณรงค์ บุญเสนอ  คณิศร ภูนิคม และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์  
 

54 

QME 94 การปรับปรุงคุณภาพในการออกแบบท่อส่งน้ ามันด้วยกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก 
กรณีศึกษา: บริษัทให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 
คณิศร ภูนิคม และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ 
 

54 

QME 95 การเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โอริง กรณีศึกษาบริษัท
ตัวอย่าง 
ยุทธณรงค์ จงจันทร์  สุทธิดา การะเวก  ภีม พรประเสริฐ และ เกียรติศักดิ์  พระเนตร 
 

55 
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QME 85 การเพ่ิมผลิตภาพของสายการประกอบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  สมฤทัย เกียรติสารสิทธิ์  กนกวรรณ สุขส าราญ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล และ โรสมารินทร์ สุขเกษม 

49 

QME 86 ลดรอบเวลาในกระบวนการบรรจุน้ าแข็งของโรงน้ าแข็งแห่งหนึ่งของ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
กนกวรรณ สุภักดี  รณฤทธิ์ ทามณี  กิตติพงษ์ สมจิตร  ธนากร นนทนี          
สถาพร โสรส และ กิตติวุฒิ บุตรศรี 

49 

QME 87 การลดเวลาในกระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น 
สมพร วงษ์เพ็ง และ อัญญารัตน์ ประสันใจ  

 

50 

QME 88 
 
 

พัฒนาการออกแบบจ าลองรถล าเลียงอัตโนมัติ(เอจีวี)  
ด้วยการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา และ คณิศร ภูนิคม 

50 

QME 89 การแปลงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการออกแบบ 
ระบบล าเลียงขนสิ่งส่งตรวจ กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา และ คณิศร ภูนิคม 

51 

QME 90 ออกแบบจ าลองเครื่องมือขนส่งโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
กิตติพงษ์ แสงบุดดี และ คณิศร ภูนิคม  

 

52 

QME 91 การเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยประยุกต์                                     
ใช้แผนผังจ าลองธุรกิจ กรณีศึกษา : ร้านเนื้อย่างดีเคบุฟเฟ่ต์ 
คณิศร ภูนิคม 

53 

QME 92 การประยุกต์ใช้ QFD เพ่ือพัฒนาธุรกิจส าหรับสถานบันเทิงเปิดใหม่ 
คณิศร ภูนิคม 

53 

QME 93 การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดขอนขาว 
ณรงค์ บุญเสนอ  คณิศร ภูนิคม และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์  
 

54 

QME 94 การปรับปรุงคุณภาพในการออกแบบท่อส่งน้ ามันด้วยกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก 
กรณีศึกษา: บริษัทให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 
คณิศร ภูนิคม และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ 
 

54 

QME 95 การเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โอริง กรณีศึกษาบริษัท
ตัวอย่าง 
ยุทธณรงค์ จงจันทร์  สุทธิดา การะเวก  ภีม พรประเสริฐ และ เกียรติศักดิ์  พระเนตร 
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QME 96 การเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์
จับยึด 
เษกสรร สิงห์ธนู  กิ งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาส  ภีม พรประเสริฐ และ  
เกียรติศักดิ์  พระเนตร 

55 

QME 97 แบบจ าลองสายพานล าเลียงคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ 
ธนากร เกตุแก้วเกศกุล   กฤษฏ์ แซ่ตั้ง และ สุภาภรณ์ สวุรรณรังษี 

56 

QME 98 การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับโรงงานผลิตท่อกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า 
เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา 

56 

QME 99 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตหลอดงอ  
กรณีศึกษาบริษัททานตะวันอุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
สมจิตร ลาภโนนเขวา  เพ็ญบุญญา อ  าศรี  วริศรา เลิศบัญฑิตกุล และ  
สโรชินี โสภณพัฒนบัณฑิต 

57 

QME 100 การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบทาวน์เฮาส์ และ
อาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาพ้ืนที่ประตู 1 หน้ามหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
ธวัชชัย ไกรษี และ เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา 

58 

QME 101 พารามิเตอร์ของการกะเทาะข้าวเปลือกท่ีดีที่สุดส าหรับ 
ขบวนการการผลิตโดยวิธีการทากุชิ 
สุรพงศ์ บางพาน  พีรพันธ์ บางพาน  ธิติกานต์ บุญแข็ง และ วิทยา อินทร์สอน 

58 

QME 102 การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของพ้ืนที่การท างานร่วมในบริเวณแหลมฉบัง 
พัชรา ศรีพระบุ และ เชฎฐา ช านาญหล่อ 

59 

QME 103 การลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการประยุกต์ใช้แท็ปเล็ตคอมพิวเตอร์ 
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ 
กิตติพงษ์  แสงบุดดี และ ธนัญญา  พุ่มมะเดื อ 

59 

 

 

กลุ่มบทควำมที่ 2  Material, Manufacturing and Automation (MMA) 
MMA 1 การเคลือบวานิชที่มีผลต่อการซีดจางสีของงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ กรณีศึกษา

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด 
นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา 

60 

MMA 2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในการเจียระไนรูกลมเหล็กกล้าคาร์บอน 
ปานกลางเกรด AISI 1050 
วรวุฒิ ศรีมะโน และ อนุชา วัฒนาภา 

61 
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MMA 3 อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวต่อกระบวนการอบละลายของอะลูมิเนียมซิลิกอน
ไฮเปอร์ยูเทกติก เกรด B390 
ปรวิทย์ เจียนดอน  สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ และ สมศักดิ์ หอมดี 

61 

MMA 4 การพัฒนากระบวนการท างานด้วยเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน 
วรพงค์ บุญช่วยแทน  ชาตรี หอมเขียว  อานันท์ชัย เดชาสุวรรณ 
ปองรักษ์ สโมทานทวี และ ชยพล พรหมทอง 

 

62 

MMA 5 ประสิทธิภาพของชนิดสารขัดในการตัดวัสดุ เกรด SUS 304 ด้วยเครื่องตัดวัสดุ
แรงดันน้ าสูง 
รุ่งวสันต์  ไกรกลาง  ธวัช วิวัฒน์เจริญ  สุรพจน์ วัชโรภากุล  สุรศักดิ์ มะธิโตปะน า  
และ เมที สุขขี 
 

62 

MMA 6 ผลของการปรับตั้งองศาใบมีดปาดหมึกในเครื่องพิมพ์กราเวียร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
พิชิต ขจรเดชะ 

 

63 

MMA 7 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของรอยเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 
กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 โดยการเชื่อมเสียดทาน 
รอมฎอน  บูระพา  วรพงค์  บุญช่วยแทน  และ วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 

 
 

63 

MMA 8 อิทธิพลของอุณหภูมิ ความดันกดอัดและเวลาในการอัดขึ้นรูป ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาค 
สมบัติทางกลและพฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง 
ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม  นพณัช พวงมาลี   นุกูล สาระวงศ์ และ สุรัตน์ วรรณศรี  
 
 

64 

MMA 9 อิทธิพลของแรงกระท า ความเร็วผิวสัมผัสและความหยาบผิวคู่สัมผัส ที่มีต่อ
พฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง ภายใต้การลื่นไถล
แบบแห้ง 
นพณัช พวงมาลี  ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม และ สุรัตน์ วรรณศรี  
 

65 

MMA 10 อิทธิพลของขนาดและปริมาณอนุภาคต่อความแข็งของวัสดุผสมอะลูมิเนียม 
เกรด 356/ซิลิกอนคาร์ไบด์ 
ศตวรรษ ศาลยาชีวิน  ภูริพัส แสนพงษ์ และ สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ 

 

65 

MMA 11 อิทธิพลของความเร็วในการพิมพ์ระบบกราเวียร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ 
บนฟิล์มพลาสติก 
ธนธร ทองสัมฤทธิ์ และ นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา  

 

66 

MMA 12 การเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของมีด AISI 420 ต่างยี่ห้อ 
กิตติมา ศิลปษา  ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง และ พรนิภา พรมส าลี  
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หน้ำ 

MMA 3 อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวต่อกระบวนการอบละลายของอะลูมิเนียมซิลิกอน
ไฮเปอร์ยูเทกติก เกรด B390 
ปรวิทย์ เจียนดอน  สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ และ สมศักดิ์ หอมดี 

61 

MMA 4 การพัฒนากระบวนการท างานด้วยเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน 
วรพงค์ บุญช่วยแทน  ชาตรี หอมเขียว  อานันท์ชัย เดชาสุวรรณ 
ปองรักษ์ สโมทานทวี และ ชยพล พรหมทอง 

 

62 

MMA 5 ประสิทธิภาพของชนิดสารขัดในการตัดวัสดุ เกรด SUS 304 ด้วยเครื่องตัดวัสดุ
แรงดันน้ าสูง 
รุ่งวสันต์  ไกรกลาง  ธวัช วิวัฒน์เจริญ  สุรพจน์ วัชโรภากุล  สุรศักดิ์ มะธิโตปะน า  
และ เมที สุขขี 
 

62 

MMA 6 ผลของการปรับตั้งองศาใบมีดปาดหมึกในเคร่ืองพิมพ์กราเวียร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
พิชิต ขจรเดชะ 

 

63 

MMA 7 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของรอยเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 
กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 โดยการเชื่อมเสียดทาน 
รอมฎอน  บูระพา  วรพงค์  บุญช่วยแทน  และ วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 

 
 

63 

MMA 8 อิทธิพลของอุณหภูมิ ความดันกดอัดและเวลาในการอัดขึ้นรูป ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาค 
สมบัติทางกลและพฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง 
ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม  นพณัช พวงมาลี   นุกูล สาระวงศ์ และ สุรัตน์ วรรณศรี  
 
 

64 

MMA 9 อิทธิพลของแรงกระท า ความเร็วผิวสัมผัสและความหยาบผิวคู่สัมผัส ที่มีต่อ
พฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง ภายใต้การลื่นไถล
แบบแห้ง 
นพณัช พวงมาลี  ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม และ สุรัตน์ วรรณศรี  
 

65 

MMA 10 อิทธิพลของขนาดและปริมาณอนุภาคต่อความแข็งของวัสดุผสมอะลูมิเนียม 
เกรด 356/ซิลิกอนคาร์ไบด์ 
ศตวรรษ ศาลยาชีวิน  ภูริพัส แสนพงษ์ และ สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ 

 

65 

MMA 11 อิทธิพลของความเร็วในการพิมพ์ระบบกราเวียร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ 
บนฟิล์มพลาสติก 
ธนธร ทองสัมฤทธิ์ และ นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา  

 

66 

MMA 12 การเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของมีด AISI 420 ต่างยี่ห้อ 
กิตติมา ศิลปษา  ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง และ พรนิภา พรมส าลี  
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MMA 13 การปรับปรุงกระบวนการทดสอบโครงสร้างส าหรับจับยึดสิ่งของบนหลังคารถยนต์ 
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
สมเสียง จันทาสี  ฤภูวัลย์ จันทรสา และ ชยาคมน์ สว่างคุณ  

 

67 

MMA 14 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปถ้วยรับน้ ายางพาราจากซีเมนต์ 
สุชาติ จันทรมณีย์  สิทธิพงศ์ อวะภาค  อภิวัฒน์ อ่อนรักษ์ และ อุดม กาญจนะ 

 
 

67 

MMA 15 การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันส าปะหลัง 
สุขุม โฆษิตชัยมงคล  มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์  และ สุวัฒน์ เณรโต  

 

68 

MMA 16 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสร้างแรงบิดมาตรฐานด้วยน้ าหนักถ่วงคงที่                      
ช่วงการวัด 0-100 นิวตัน·เมตร 
วิศรุต คงสกุล 
 

68 

MMA 17 ประสิทธิภาพของดอกกัดมุมเลื้อยสูงในการเพ่ิมอัตราการก าจัดเศษด้วยการเพ่ิม
อัตราป้อน 
สุกัญญา อรรคละน้อย  ณัฐริกา แจ้งพรมมา  มนูญ เทพกิจอารีกุล และ 
ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ 

 

69 

MMA 18 อิทธิพลของชนิดและปริมาณเส้นใยธรรมชาติต่อสมบัติทางกลและทางกายภาพ          
ของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน 
ชาตรี หอมเขียว  สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และ วรพงค์ บุญช่วยแทน  

 

69 

MMA 19 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งท่อน้ ามัน 
อานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล  ธนาวดี เพชรยศ  ทวีวัฒน์ ปาอิน และ ธีรวัฒน์ ประวัติ 

70 

MMA 20 อิทธิพลทางความร้อนที่ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมหล่อ
ส าหรับการผลิตแท่งความแข็งอ้างอิง 
พงศธร สุทธิตระกูลพร  วัชรากร ยศวิริยะพาณิชย์  ถนอม ลี้ตระกูล  
 สมนึก วัฒนศรียกุล และ สิทธิพงค์ มหาธนบดี  
 

70 

MMA 21 การศึกษาสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา 
ที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่ได้จากการเตรียมแร่แมกเนติกลูโคซีน 
พนิดา ค ามีสิทธิ์  วิทยา ทรงกิตติกุล  สมัญญา สงวนพรรค  อนุชา วรรณก้อน และ   
สรพงษ์ ภวสุปรีย์ 

71 

MMA 22 การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุเติมแต่งในงานข้ึนรูปพลาสติกแบบหมุน 
บรรณรต ทาประเสริฐ  เอกตินัย จันทร์ศรี และ ณรงค์ชัย โอเจริญ  

 

71 

MMA 23 การศึกษาคุณสมบัติต้านทานสารเติมแต่งในสีน้ ามันของฟิล์มเมทัลไลซ์ 
สุวัฒน์ เอ้ือวีระวัฒน์ และ ณรงค์ชัย โอเจริญ  

 

72 
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MMA 24 อิทธิพลของ Cu ต่อพฤติกรรมทางความร้อนและโครงสร้างจุลภาคของ 
โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว Sn-Cu 
ทิพสุดา รักเพ็ชร และ กรรณชัย กัลป์ยาศิริ 
 

72 

MMA 25 การศึกษาอิทธิพลของ Ag ต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางความร้อน 
ของโลหะบัดกรี ไร้สารตะก่ัวชนิด Sn-xAg 
เสาวลักษณ์ สุนทรารักษ์ และ กรรณชัย กัลป์ยาศิริ 
 

73 

MMA 26 ผลกระทบของอุณหภูมิการให้ความร้อนก่อนการเชื่อมลูกเปตองเหล็กกล้าผสมด้วย
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กทังสเตนลวดร้อน 
ณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง  กฤตธี เอียดเหตุ และ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง 

73 

MMA 27 การออกแบบและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3A 
ปุณยวีร์ ภูปรื้ม  ภูวดล เรืองศรี  วรพงศ์ สนทอง  ศักดิ์นรา สุวรรณบ ารุง   
จ านงค์ อมตาริยกุล และ ภูริพัส แสนพงษ์ 

74 

MMA 28 การสึกหรอของเครื่องมือกวนและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิว
เสริมแรงแบบผสมผสาน 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และ อ านาจ เครือเนตร 

75 

MMA 29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งภายในส านักงานด้วยรถเดินตามเส้นอัตโนมัติ 
กาญจนวิทย์ แจ่มพงษ์  พิณพัฒน์ บางเพ็ชร  วิรัตน์ ช่างพูด  ปิยณัฐ โตอ่อน 
อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย และ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ 

75 

MMA 30 การศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกท่ีเหมาะสมของพลาสติกรีไซเคิลที่มีผลต่อ 
การหดตัวด้วยระเบียบวิธีวิจัยไฟไนต์อิลิเมนต์กรณีศึกษา พลาสติกชนิด 
พอลิโพรไพลีนรีไซเคิลจากตะกร้า 
วัชระ สุขเรืองกูล  นพพริษฐ์ วสันต์บ้งงึ้ม  จักรายุทธ มากทอง ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ  
เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 

76 

MMA 31 การออกแบบและสร้างเครื่องควบเกลียวเส้นไหม 
นพพริษฐ์ วสันต์บ้งงึ้ม  วินัท พรมแดน  กัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน  อมรศักดิ์ มาใหญ่   
มาโนช ริทินโย และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 

76 

MMA 32 การหาคา่พารามิเตอร์กระบวนการฉีดพลาสติกพอลิโพรไพลีน 
ด้วยวิธีการจ าลองการขึ้นรูป กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์กล่องดินสอ 
นพพริษฐ์ วสันต์บ้งงึ้ม  วัชระ สุขเรืองกูล  มาโนช ริทินโย  ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
อนุชิต คงฤทธิ์ และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 

77 

MMA 33 การออกแบบและปรับปรุงเครื่องผลิตน้ ายาล้างจาน กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมทักษะ
ชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 
ชาญชัย พลตรี และ ฤภูวัลย์ จันทรสา 

77 
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MMA 24 อิทธิพลของ Cu ต่อพฤติกรรมทางความร้อนและโครงสร้างจุลภาคของ 
โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว Sn-Cu 
ทิพสุดา รักเพ็ชร และ กรรณชัย กัลป์ยาศิริ 
 

72 

MMA 25 การศึกษาอิทธิพลของ Ag ต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางความร้อน 
ของโลหะบัดกรี ไร้สารตะก่ัวชนิด Sn-xAg 
เสาวลักษณ์ สุนทรารักษ์ และ กรรณชัย กัลป์ยาศิริ 
 

73 

MMA 26 ผลกระทบของอุณหภูมิการให้ความร้อนก่อนการเชื่อมลูกเปตองเหล็กกล้าผสมด้วย
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กทังสเตนลวดร้อน 
ณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง  กฤตธี เอียดเหตุ และ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง 

73 

MMA 27 การออกแบบและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3A 
ปุณยวีร์ ภูปรื้ม  ภูวดล เรืองศรี  วรพงศ์ สนทอง  ศักดิ์นรา สุวรรณบ ารุง   
จ านงค์ อมตาริยกุล และ ภูริพัส แสนพงษ์ 

74 

MMA 28 การสึกหรอของเครื่องมือกวนและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิว
เสริมแรงแบบผสมผสาน 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และ อ านาจ เครือเนตร 

75 

MMA 29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งภายในส านักงานด้วยรถเดินตามเส้นอัตโนมัติ 
กาญจนวิทย์ แจ่มพงษ์  พิณพัฒน์ บางเพ็ชร  วิรัตน์ ช่างพูด  ปิยณัฐ โตอ่อน 
อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย และ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ 

75 

MMA 30 การศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกท่ีเหมาะสมของพลาสติกรีไซเคิลที่มีผลต่อ 
การหดตัวด้วยระเบียบวิธีวิจัยไฟไนต์อิลิเมนต์กรณีศึกษา พลาสติกชนิด 
พอลิโพรไพลีนรีไซเคิลจากตะกร้า 
วัชระ สุขเรืองกูล  นพพริษฐ์ วสันต์บ้งงึ้ม  จักรายุทธ มากทอง ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ  
เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 

76 
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กรรมวิธีการอัดขึ้นรูป 
วิโรจน์  ฉัตรเกษ  หาญณรงค์  บ ารุงศิริ  สุรัตน์  วรรณศรี และ สุริยา  ประสมทอง 

96 

MMA 67 อิทธิพลของสารกักกระจายฟองที่มีผลต่อวัสดุผสมระหว่าง เส้นใยมะพร้าว 
ปูนซีเมนต์และผงคอนวูด 
มนัส ศรีสวัสดิ์ และ พิทักษ์ พนาวัน 

96 

MMA 68 ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนจากน้ าเค็มของเหล็กกล้าคาร์บอน 
เคลือบอีพอกซ่ีเซรามิค 
พิทกัษ์ พนาวัน  วิฑูรย์ อบรม และ มนัส ศรีสวัสดิ์ 

97 

MMA 69 ออกแบบและสร้างเครื่องดูดแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ 
พิพัฒน์  เลิศโกวิทย์  บัณฑิต  อินทรีย์มีศักดิ ์และ นวพล  ไตรพันธ์วณิช 

98 

 

 กลุ่มบทควำมที่ 3  Safety, Maintenance, Ergonomics and Environment (SME) 
SME 1 การศึกษาการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าโดยใช้กระดูกวัวและก้างปลา 

นิรวิทย์ สุทธิ  ณิชา ทองอินทร์   พัชนิดา ศรีนาม   อัญธิกา ประนัดทา                
สุรพล ผดุงทน และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล 

99 

SME 2 การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการบรรจุขนมปัง โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหว
และเวลา: กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี 
ชาลี ไพโรจน์กุล  และ พรเทพ ขอขจายเกียรติ 

100 

SME 3 การลดเวลาในกระบวนการประกอบปลั๊กไฟฟ้า                           
ธนิดา สุนารักษ์ 

101 

SME 4 การลดเวลาในการล าเลียงและความเมื่อยล้าในการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ าดื่ม 
วรินทร์ เกียรตินุกูล 

101 

SME 5 การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ธนารักษ์ หีบแก้ว และ อดิศักดิ์ สมสูตร 

102 

SME 6 การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะท างานต้นแบบ ของอาจารย์กองการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามหลักเออร์กอนอมิกส์ 
น.อ.วัชรินทร์ โกมุทผล  น.อ.สุทธิ์ ศรีบูรพา  น.ท.ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ   
นนอ.จิตรพล แสงศิริ  และ นนอ.ธนวัชร สามิตสมบัติ 

103 

SME 7 การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว 
โรงงานแปรรูปนมตัวอย่าง 
มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์  สุขุม โฆษิตชัยมงคล และ สุวัฒน์ เณรโต 

103 
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หน้ำ 
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 กลุ่มบทควำมที่ 3  Safety, Maintenance, Ergonomics and Environment (SME) 
SME 1 การศึกษาการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าโดยใช้กระดูกวัวและก้างปลา 
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SME 2 การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการบรรจุขนมปัง โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหว
และเวลา: กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี 
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SME 5 การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
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SME 6 การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะท างานต้นแบบ ของอาจารย์กองการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามหลักเออร์กอนอมิกส์ 
น.อ.วัชรินทร์ โกมุทผล  น.อ.สุทธิ์ ศรีบูรพา  น.ท.ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ   
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SME 7 การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว 
โรงงานแปรรูปนมตัวอย่าง 
มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์  สุขุม โฆษิตชัยมงคล และ สุวัฒน์ เณรโต 
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หน้ำ 
 
 
 
 
 

SME 8 อัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการท างาน 
ในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและการเปรียบเทียบการประเมินท่าทางการ
ท างาน กรณีศึกษา พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะของมหาวิทยาลัยพะเยา 
คมกฤต เมฆสกุล  เอกชัย แผ่นทอง  พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ และ อโณทัย กล้าการขาย 

104 

SME 9 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธุรกิจโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมขนาดใหญ่  
นูรีน ทรงศิริ และ สกนธ์ คล่องบุญจิต 

104 

SME 10 การเพ่ิมผลผลิตของเครื่องสร้างยางล้อเครื่องบินด้วยการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ   กฤษดา ประสพชัยชนะ  กัณฑริกา พัฒนพงศ์  
วราภรณ์ สุทธิวงศ์  และ จิตติมา คงเจริญ 

105 

SME 11 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน 
วิทธิกร กาวีวน  และ สิรางค์ กลั นค าสอน 

105 

SME 12 การลดเวลาเครื่องจักรเสียส าหรับเครื่องกัดอัตโนมัติในโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยาง
รถยนต์ 
ชัชวาลย์ ทองเงิน และ สมชาย พัวจินดาเนตร 

106 

SME 13 การออกแบบผลิตภาพสีเขียวส าหรับกระบวนพ่นสีรถยนต์ 
วสวัตติ์ ปัญจรัตน์  สิรางค์ กลั นค าสอน และ ศริิชัย  วัฒนาโสภณ 

106 

SME 14 การพัฒนาอุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจากสารหล่อลื่นใช้แล้ว                  
เพ่ือการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์และการบ ารุงรักษาเชิงรุก 
สนธินันท์ อินทสนธิ 
 

107 

SME 15 ประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโรงงานยาง      
แผ่นรมควัน 
กุลยุทธ บุญเซ่ง และ เอกรินทร์ วาโย 

 

107 

SME 16 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของปั๊มน้ าในหม้อไอน้ าความดันสูง ส าหรับการ
บ ารุงรักษาที่มีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาของโรงไฟฟ้า 
นพร อติวานิชยพงศ์ และ จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

108 

SME 17 การปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่คงคลังในการซ่อมบ ารุงรักษา 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ าผลไม้ 
เมธี ก าหนดแน่  และ จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 
 

108 

SME 18 การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก          
กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ 
อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี และ จุมพล บ ารุงวงศ์ 

109 

~ ศ ~ 

 
  

หน้ำ 

SME 19 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 
ส าหรับโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออก 
รณภูมิ เพชรรัตน์ และ สุพัฒตรา เกษราพงศ์ 

109 

SME 20 การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ในการทออวน 
ปัญญา  วินทะไชย  ปวีณา รวมกิ ง และ วราภรณ์ หลานวงษ์ 

110 

SME 21 การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของการท างานในส านักงาน 
ปัญญา  วินทะไชย  สุเทพ คงทัน  กชกร เหล็กโคกสูง และ กชกร กุดป่อง  

 

110 

SME 22 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการซ่อมบ ารุงรักษาบนมือถือส าหรับโรงงานผลิตภัณฑ์
เคมี 
จารุวรรณ แต้มศรี และ สมเกียรติ   ตั้งจิตสิตเจริญ 

111 

SME 23 การประดิษฐ์รองเท้ากันลื่นตามหลักการยศาสตร์เพ่ือผู้สูงอายุ 
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  โกลัญญา กิจตรณะ  สิรีธร สุขสงคราม และ สุนิสา ค าสุข 

 

111 

SME 24 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฝึกหัดเดินส าหรับบุคคลออทิสติก  
ฤภูวัลย์ จันทรสา  ชาญชัย พลตรี และ ธนาวดี เพชรยศ 

 

112 

SME 25 การปรับปรุงสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานสิ่งทอ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  สุนิสา ค าสุข  กิติญา สร้อยเรืองศรี  ธรรมาภรณ์ ชนะภัย 
และ ปวีณา ปลื้มเกสร 

 

112 

SME 26 วาระการวิจัยการจ าลองการอพยพหนีไฟด้วยแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ใน
ประเทศไทย 
วัฒนา จันทะโคตร  นิรุทธิ์  วฒันะแสง  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

113 

SME 27 การพัฒนาแบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยส าหรับอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ณัฐนิชา ทองอ่วม  สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า  

 

113 

SME 28 เมาส์การยศาสตร์เฉพาะบุคคล 
ศจีประภา รังแก้ว  และ ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 

114 

SME 29 การจ าลองการแพร่กระจายควันไฟในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ 
นิรุทธิ์  วัฒนะแสง  วัฒนา จันทะโคตร  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

 

114 

SME 30 การประเมินผลกระทบโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาการรั่วไหลและ
การระเบิดของถังเก็บและจ่ายก๊าซแอลพีจีของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกส่วน 
วัฒนา จันทะโคตร  นิรุทธิ์  วฒันะแสง  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

 

115 
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SME 19 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 
ส าหรับโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออก 
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109 

SME 20 การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ในการทออวน 
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SME 31 การประเมินความเสี่ยง กรณีศึกษาสถานประกอบการให้เช่ารถเครน 
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กรณีศึกษา กระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี 
เกษรินทร์ พูลทรัพย์  ศุภาพิชญ์ อนุรักษ์   วันชัย ลีลากวีวงศ์   ภูวิศา เพ็ชรช่วย 
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SME 38 การปรับปรุงกระบวนเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร: กรณีศึกษาเครื่อง
บดแบบค้อนเหวี่ยงของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
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กลุ่มบทควำมที่ 4  Logistic and Supply Chain (LSC) 
LSC 1 การเพ่ิมผลิตภาพการกระจายสินค้าโดยการจัดเส้นทางการเดินรถที่มีปริมาณการ

บรรทุกแตกต่างกัน 
นิติวุฒิ นาคข า และ ศีขรินทร์ สุขโต  
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LSC 2 การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
อาจารี แสงเสถียร  กฤษฎา นามฉิมพลี  รุกขภพ แก้ววิเศษ และ วทัญญู ท าบุญ 
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LSC 3 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กฤษฎา นามฉิมพลี  อาจารี แสงเสถียร  เบญ จุดศรี และ อภิสิทธิ์ จรทะนา 
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LSC 4 การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาร้า กรณีศึกษา โรงงานปลาร้าใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รัชฎา แต่งภูเขียว  ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์  บัณฑิดา ค าศรี  นภาพร ภูแท่งแก้ว และ
อภิศักดิ์ ค าลือ 
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LSC 5 การลดความสูญเสียดวยระบบโลจิสติสก์ท่ีมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา  
สุริยา จิรสถิตสิน  วนิดา รัตนมณี  ณัฐทรินีย จิตเที ยง และ สุริยันต จอมธนชัย 
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LSC 6 A Framework of Logistics and Transportation Investment Project 
Evaluation using Real Options Analysis: A Case Study Public 
Transportation Project in Chiang Mai, Thailand 
Chayanisa Supachotpanit and Poon Thiengburanathum 

 

122 

LSC 7 การศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางส าหรับโลจิสติกส์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี  
กมลรัตน์ บุญสร้าง  กรวิภา โบราณ  อัจฉราพรรณ หอมสินท์  จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ 
และ กสิณ รังสิกรรพุม 
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LSC 8 การจัดอันดับโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 
ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
เกวลิน อรรคสังข์ และ โรจนี หอมชาลี  
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LSC 10 ตัวแบบการตัดสินใจเชิงภาษาส าหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมเบเกอรี่ 
อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์  จรุงรัตน์ วรรณสิทธิ์  ชวลิต จีนอนันต์ และ             
พรรณรจิต ฮาวรังสี  
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LSC 11 แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก กรณีศึกษาทุเรียนจังหวัด
ระยอง 
ยิ งยศ ทิพย์ศรีราช  คณิศร ภูนิคม และ จิรวัฒน์ ณ พัทลุง 
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LSC 12 Increasing profit by rice export reduction among union members 
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LSC 13 การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง 
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สุริยา ประสมทอง 
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ORT 22 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกลของวัสดุจากกระบวนการ dry carbon 
ตะวันฉาย โพธิ์หอม และ ถนัดกิจ ศรีโชค 
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ORT 23 การปรับปรุงกระบวนการหล่อขี้ผึ้ง เพื่อลดข้อบกพร่องในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
วรรณพร หมิดทองค า   พิชิต สุขเจริญพงษ์ และ พัชรี โตแก้วทองรัตนะ 
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    การเลือกผังโรงงานแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process 
: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตและออกแบบชิ้นส่วนวัสดุเครื่องจักร 

 
สุรางคณา ปรึกไธสง และ ศริวดี อรัญนารถ* 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 *E-mail: sirawadee@kku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกผังโรงงานที่เหมาะสมให้กับบริษัทกรณีศึกษาโดยใช้วิธีการกระบวนการล าดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ (Multi-criteria decision 
making) จากการน าข้อมูลผังโรงงานในปัจจุบันมาท าการจัดล าดับความสัมพันธ์ของแต่ละแผนกในโรงผลิตด้วยหลักการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนก (relationship chart) สามารถจัดผังโรงงานในรูปแบบใหม่ออกมาได้ทั้งหมด 9 
รูปแบบ จากนั้นท าการเลือกผังโรงงานด้วย AHP โดยมีปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผังโรงงานท้ังสิ้น 7 ปัจจัย 
จากการศึกษาพบว่าผังโรงงานท่ีเหมาะสมที่สุดคือผังโรงงานท่ี 1 ซึ่งมีค่าน้ าหนักปัจจัยรวม 16.13%  

 

ค าหลัก  การเลือกแผนผังโรงงาน  การตัดสินใจที่มีหลายเกณฑ์  กระบวนการล าดับชั้นเชิงวเิคราะห ์
 
 
 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดเวลาการจัดเรียงแผ่นเหล็กแกน 

 
อุษาวดี อินทร์คล้าย1*  

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
*E-mail: usawadee02@gmail.com 

 
บทคัดย่อ   

ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับงานอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องสร้างแกนเหล็กที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในการจัดเรียง
แผ่นเหล็กแกนต้องพิจารณาขนาด องศา และระนาบในการจัดวางเป็นส าคัญ ยิ่งท าการผลิตแกนท่ีมีขนาดใหญ่ก็จะยิ่งเกิด
ความซับซ้อนในการจัดเรียงมากยิ่งขึ้น บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งประสบปัญหาการปฏิบัติงานล่าช้า
โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดเรียงแผ่นเหล็กแกนที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความช านาญในการจัดเรียง จึง
เป็นท่ีมาของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดเวลาในการจัดเรียงแผ่นเหล็กแกน โดยการออกแบบอุปกรณ์ช่วยจัดเรียง
เหล็กแกน ซึ่งสามารถใช้ทฤษฎีต่างๆ ในการปรับปรุงดังนี้  แผนผังแสดงเหตุและผล หลักการวิศวกรรมเครื่องมือ และ
เทคนิค ECRS หลังจากการออกแบบอุปกรณ์ช่วยจัดเรียงแกนเหล็ก พบว่า สามารถลดเวลาในการเรียงแกนเหล็กได้จริง 
จากเดิมใช้เวลาจัดเรียง 17 ช่ัวโมง 18 นาทีต่อแกน หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 6 ช่ัวโมง 46 นาทีต่อแกน  
 

ค าหลัก  การปรับปรุงกระบวนการ  การลดเวลา  การออกแบบอุปกรณ ์
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การลดเวลาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปีกนกในรถยนต์ 
 

ณราวดี  สิทธิเดชธ ารง1*  
1สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

*E-mail: Narawadee@mutacth.com 
 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปีกนกในรถยนต์ เนื่องจากการศึกษางานพบว่าข้ันตอน
ดังกล่าวใช้เวลามากในการผลิต ทั้งนี้สาเหตุเกดิจากอุปกรณ์จบัยึดชิ้นงานก่อนเข้าเครื่องจักรใช้เวลามากในการขันน็อต 
เพื่อให้ตัวช้ินงานติดกับตัวอุปกรณจ์ับยึดช้ินงาน จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีแนวการแก้ไขปรับปรุง โดยการท า
อุปกรณ์จับยดึชิ้นงานขึ้นมาใหม่เพือ่ท่ีจะช่วยลดเวลาในการจับยึดช้ินงานเข้ากับตัวอุปกรณจ์ับยึดใหร้วดเร็วและสะดวก
ยิ่งข้ึน หลังจากการด าเนินการปรบัปรุงแล้วเสร็จพบว่า เวลาในกระบวนการผลิตลดลงจากก่อนปรับปรุง 377.49 วินาที 
ลดลงเหลือ 339.75 วินาที 

 

ค าหลัก  ลดเวลา  อุปกรณ์จับยดึ  ช้ินส่วนปีกนก 
 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพงานระเบิดหินในเหมืองแร่แบไรท์ 
 

ชนนาถ กฤตวรกาญจน1์* และ สรุพงษ์ วิริยา1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*E-mail: chonnanath.krit@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุเพื่อเพิ่มผลิตภาพงานระเบิดหินในเหมืองแร่แบไรท์ เนื่องจากงานระเบิดหินเป็นงานที่มีความ

เสี่ยงสูง และอยู่สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย พนักงานต้องใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานอย่างมาก นอกจากนั้น
ยังพบว่า การปฏิบัติงานแบบเดิมยังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นๆของบริษัทอีกด้วย ฝ่ายบริหารมีความสนใจที่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้มากขึ้น และหาทางลดความสูญเสียดังกล่าวลง เทคนิคการศึกษางานจึงถูกน ามาใช้
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน ร่วมกับ การแสดงความคิดเห็นร่วมกันของพนักงาน ส่วนเทคนิคอีซีอาร์เอส ได้
ถูกใช้ในการปรับปรุงการท างาน ผลจากการปรับปรุงการท างาน พบว่า สามารถเพิ่มปริมาณหินโดยเฉลี่ยจากเดิม 1,350 
ตันต่อการระเบิด 1ครั้ง เป็น 2,950 ตันต่อการระเบิด 1 ครั้ง หรือคิดเป็น 118.5  % อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงการ
ท างานดังกล่าวก็เพ่ิมค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวโดยสรุป การปรับปรุงการท างานครั้งนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานมากขึ้นถึง 61.79 % นอกจากน้ัน ยังไม่พบความเสียหายของทรัพย์สินอื่นๆของบริษัทเกิดขึ้นเลย  

 

ค าหลัก  การเพิ่มประสิทธิภาพ  งานระเบดิหิน  เหมืองแร่แบไรท ์
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตเบรค 
 

ณัฐวร ศรีวเิศษ1* และ ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*E-mail: nattaworn.sri@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตช้ินส่วนเบรครถจักรยานยนต์ ของ
อุตสาหกรรมผลิตเบรค โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ วัฏจักรเดมมิ่ง, แผนภูมิก้างปลา, แผนภูมิพาเรโต และ QC 
process chart การศึกษามีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ รวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหา 
ติดตามผลการด าเนินงาน จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ Gravity Die Casting (GDC) เป็นกระบวนการในส่วน
แรกของการผลิตที่พบปัญหามากที่สุด ดังนั้นจึงท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต โดย
การศึกษาและแก้ไขปัญหาตามดช้ินงานรุ่น K93F จากเดิมมีของเสียคิดเป็น 3.07%  ลดลงเหลือ 1.98 %  สามารถลด
ต้นทุนจากของเสียได้ 8,775.20 บาท/ เดือน 
 

ค าหลัก  การปรับปรุงกระบวนการผลิต  แผนภูมิก้างปลา  และแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (QC process chart) 
 
 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์รีไซเคิลกดอัดยาง 
เช่ือมต่อประสานยางขอบประตูรถยนต ์

 
ธวัช วิวัฒน์เจริญ1* สุรพจน์ วัชโรภากุล1 รุ่งวสันต์ ไกรกลาง2 เมที สุขขี3 และ ฤทธิชัย ศรีธร4  

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
*E-mail: tawat_vi@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์รีไซเคิลกดอัดยางเชื่อมต่อประสานยาง
ขอบประตูรถยนต์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านวิศกรรมอุตสาหการ ศึกษาทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการกด
อัดยางของแม่พิมพ์รีไซเคิล โดยใช้แม่พิมพ์ตัวผู้ใหม่คู่กับตัวแม่พิมพ์เมียเก่าและแม่พิมพ์ตัวผู้เก่าคู่กับแม่พิมพ์ตัวเมียใหม่ 
หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์รีไซเคิลพบว่าสามารถกดอัดยางได้เพิ่มขึ้น 25,800 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
แม่พิมพ์แบบเดิมกดอัดยางได้เท่ากับ 39,000 ครั้ง 
 

ค าหลัก  ประสิทธิภาพ  แม่พิมพ์รไีซเคลิ  กดอัดยาง  ยางขอบประตรูถยนต์  เทคนิคทางด้านวิศกรรมอุตสาหการ 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าเพ่ือเพ่ิมอัตราการงอกของข้าวหอมมะลิ 105 
 

ชนม์เจริญ แสวงรัตน1์* และ เสรมิเกียรติ จอมจันทร์ยอง1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*E-mail: choncharoen@step.cmu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าเพื่อฆา่เชื้อจุลินทรีย์และเพิม่อัตราการงอกของ

ข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยเครื่องก าเนิดพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศ (Atmospheric Plasma Jet) ซึ่งมีขอบเขตในการ
วิจัย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการงอกของข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยหลักการออกแบบการ
ทดลองแบบแฟกทอเรียล 2k โดยมีตัวแปรต้น 3 ตัวคือ ก าลังไฟฟ้า เวลาในการทดลอง และระยะห่างระหว่างหัวพลาสม่า
เจ็ทกับเมล็ดข้าวหอมมะล ิ และตวัแปรตามคือ อตัราการงอกของข้าวหอมมะล ิ นอกจากน้ีเพื่อให้เข้าใจถึงคุณภาพของพ
ลาสม่าที่สรา้งขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการงอก จึงได้วิเคราะห์ด้วย Optical Emission Spectroscopy (OES) 
ผลลัพธ์ของการวิจัยพบว่า การใช้ก าลังไฟฟ้า 10 วัตต์ เวลา 5 วินาที และระยะห่างจากหัวพลาสม่าเจ็ทและเมล็ดขา้วหอม
มะลเิท่ากับ 5 มิลลิเมตร จะท าให้ได้ปริมาณอนุมูลอสิระของไฮดรอกซิล (OH-) สูงสุด ซึ่งส่งผลให้มอีัตราการงอกของข้าว
หอมมะลิ 105 สูงขึ้นถึงเกือบ 90% โดยที่อนุมูลอิสระของไฮดรอกซิลจะเข้าไปท าปฏิกริยากับระบบเมมเบรนของเชื้อรา 
และท าให้เชื้อตาย อันจะน าไปสู่การเพิ่มอัตราการงอกของข้าวหอมมะล 105  

 

ค าหลัก  พลาสม่าเจ็ทความดัน  ข้าวหอมมะลิ 105  แฟกทอเรียล 2k 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บ โดยลดเวลาในการค้นหาสินค้า 
 

วรินทร์ เกียรตินุกูล1*  
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีมหานคร 

*E-mail: kwarin@mut.ac.th, warin_keaitnukul@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

บริษัท A เป็นผูผ้ลิตตู้แช่ประสบปัญหาเรื่องการจัดการคลังสินค้า จากการศึกษากระบวนการพบว่าภายในคลัง
วัตถุดิบมีการวางวัตถุดิบไม่เป็นระเบียบและไมเ่ป็นหมวดหมู่ ท าให้ใช้เวลาค้นหาวัตถุดิบนานเกินความจ าเป็น ไม่มีระบบ
การจัดเก็บทีม่ีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการท างานคือ ใช้เวลาในการค้นหาวัตถุดิบนาน และการ
ก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังไมส่ัมพันธ์กับปริมาณการใช้ ส่งผลใหพ้ื้นที่จัดเก็บไมเ่พียงพอ และเกดิต้นทุนจมโดยรวมของ
องค์กร  ระบบการเบิกวัตถุดิบแบบเดิมไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นการเบิกรวมด้วยใบเบิกเดียวท าให้การ
ตรวจสอบวตัถุดิบที่เบิกไปใช้ตามแผน ตรวจสอบได้ยาก ไม่มรีะบบการตรวจนบัตามรอบเวลา (Cycle count) ท าให้การ
นับแต่ละครั้ง ตัวเลขมีความแตกต่างกันมาก ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการจัดระเบียบคลังวัตถุดิบใหม้ีประสิทธิภาพ การ
ก าหนดพื้นที่ในการจัดวางวัตถุดบิของคลังให้มีความเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและใบเบิกวตัถุดิบ 
ตลอดจนการก าหนดรอบเวลาการตรวจนับเพ่ือให้การตรวจสอบความแม่นย ามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลการด าเนินงาน
พบว่าสามารถลด เวลาในการค้นหาวัตถุดิบของ Minimart 2 Door ลดลงจาก 1,018.89วินาที เหลือ 847.83 วินาที 
ลดลง 16.78 % และ  Minimart 4 Door ลดลงจาก 1,028.06 วินาที เหลือ 864.76 วินาที ลดลง 15.88 %  คลังสินค้า
มีการแยกประเภทหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบใช้ระบบควบคุมด้วยสายตา(Visual Control) 
ช่วยลดเวลาในการค้นหาสินค้า ก าหนดระบบตรวจสอบตามรอบเวลา Cycle Count เพื่อยืนยันจ านวนสินค้าให้ตรงกับ
จ านวนในระบบบัญชี  

 

ค าหลัก  การจัดการคลังสินค้า  การตรวจนบัตามรอบเวลา  ระบบควบคุมด้วยสายตา 
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การปรับปรุงระบบการจัดเก็บคลังสินค้าส าเร็จรูป 
 

ศุภพัฒน์  ปิงตา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

E-mail: teh_kku@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าประเภทสินค้าส าเร็จรูป เพื่อลดเวลาใน
การค้นหาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกจ่ายของคลังสินค้า จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท
กรณีศึกษา พบว่าไม่ได้ก าหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าแบบเป็นระบบ โดยมีการเก็บจัดสินค้าเมื่อพบที่ว่างในการจัดเก็บแบบสุ่ม 
ท าให้สินค้าปะปนกันซึ่งส่งผลให้การค้นหาสินค้าในการเบิกจ่ายเกิดความยุ่งยากและท าให้ระยะเวลาในการค้นหาสินค้า
นานขึ้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้คิดแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงคลังสินค้าส าเร็จรูปโดยวางพื้นที่จัดเก็บสินค้าตามความถี่ 
ก าหนดต าแหน่งแบบตายตัว (Fixed Location) การจัดวางแบบแบ่งตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 
และใช้หลักการควบคุมโดยสายตามาใช้ในการปรับปรุงคลังสินค้าในครั้งนี้ด้วย  หลังจากการปรับปรุงพบว่าสามารถลด
เวลาในการเบิกจ่ายสินค้าโดยเฉลี่ยต่อ 1 รายการลงได้ โดยก่อนการปรับปรุงใช้เวลา 3.827 นาที หลังปรับปรุงใช้เวลา 
3.47 นาที ซึ่งเวลาลดลงไปคิดเป็น 9.33 % 

 

ค าหลัก  คลังสินค้า  การจัดเก็บสินค้า  ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 
 

การลดด้ายสต๊อกโดยใช้แนวคิด DMAIC ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 

สุพจน์ ศรณรินทร1์* และ ศีขรินทร์ สุขโต1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

* E-mail: sornnarindra@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบคือ ด้ายเย็บ ในการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในโรงงานตัวอย่างจาก

การศึกษาพบว่ามีสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดดา้ยสต๊อก 3 สาเหตุดังนี้คือ การไม่ปิดล๊อตตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หน่วยการ
สั่งซื้อและการใช้งานจริงไม่สอดคล้องกัน และการสั่งซื้อผิด โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพตามหลักการของซิกส์ซิกม่าคือ 
ดีเอ็มเอไอซี (DMAIC, Define-Measure-Analyze-Improve-Control) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการ
เกิดด้าย  สต๊อกร่วมกับเครื่องมือไออีและลีนเทคนิค (IE&Lean Techniques) เช่น การไหลของกระบวนการ (Process 
Flow) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและหาสาเหตุของปัญหา,พาเรโต (Pareto Diagram) ใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของ
สาเหตุที่ต้องด าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา,ใช้การระดมความคิด (Brian Storming) ของทีมปรับปรุงงานเพื่อให้ได้
แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาและน าแนวทางที่ได้จากทีมปรับปรุงงานมาน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) ว่า
เป็นจริงหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่และใช้การควบคุมกระบวนการที่ได้ผ่านเกณฑ์การทดลองมาแล้วเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน (SOP) ที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2557-2560) มีด้ายส
ต๊อกทั้งหมด 116,000 หลอดเป็นเงิน 16,472,000 บาทท าให้ลดด้ายสต๊อกได้ 79,251หลอดเป็นเงิน 11,253,670 บาท
หรือ 68.32% และได้แนวทางป้องกันการเกิดด้ายสต๊อกใหม่ช่วยให้บริษัทลดต้นทุนวัตถุดิบลงได้ 9.31%เทียบกับความ
ต้องการใช้ด้ายในซีซั่น FW18 คิดเป็นปริมาณด้ายที่ลดได้ 32,065 หลอดเป็นเงิน 4,553,212 บาท รวมมูลค่าด้ายที่ลดลง
ได้จากการด าเนินงาน 15,806,882 บาทซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

 

ค าหลัก  การใช้ประโยชน์จากวัตถดุิบให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  ดีเอ็มเอไอซี  เสื้อผ้าส าเร็จรปู 
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การออกแบบและพัฒนาช้ันวางของกระดาษลูกฟูก 
โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

 
วัสสนัย วรรธนัจฉรยิา* และ พิมพรรณ นะงอลา 

 ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*E-mail: wassanai@eng.cmu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาช้ันวางของกระดาษลูกฟูกโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิง
คุณภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้ันวางของกระดาษลูกฟูกของบริษัท ซี.พี.ดี ชีทบอร์ด จ ากัด เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคและเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ช้ันวางของกระดาษลูกฟูก จ านวน 20 ตัวอย่าง จากนั้นใช้แผนผังกลุ่มเช่ือมโยง
และแผนภาพต้นไม้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณลักษณะความต้องการของผู้บริโภค และได้น าเทคนิคการกระจาย
หน้าท่ีเชิงคุณภาพ เฟสที่ 1 มาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าท่ีแท้จริง ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลความต้องการของ
ผู้บริโภคนั้น พบว่าความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอยู่ 10 ปัจจัยนั้นคือ การรับน้ าหนักแต่ละช้ัน ราคาเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อตัวยึด จัดเก็บได้ง่าย ความทนทาน ราคาถูก ความแม่นย าของช่องเสียบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอกสาร
ขั้นตอนการประกอบ และมีหูหิ้วส าหรับเคลื่อนย้าย ผู้วิจัยจึงได้ท าการจัดกลุ่มเพื่อคัดเลือกประเด็นที่ควรน ามาพัฒนามี
ทั้งสิ้น 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาความแข็งแรงของข้อต่อตัวยึด ประเด็นการพัฒนาการรับน้ าหนักของแต่ละชั้น 
ประเด็นพัฒนาการจัดเก็บได้ง่าย ประเด็นพัฒนาบรรจุภัณฑ์และประเด็นพัฒนาเอกสารใบประกอบข้อมูล จากนั้นจึงระดม
สมองในทีมงานเพื่อออกแบบและปรับปรุงในแต่ละปัจจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ช้ันวางของกระดาษ
ลูกฟูกแบบใหม่ แล้วจึงน าไปให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเมินเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งพบว่าผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์แบบใหม่เพิ่มมากขึ้น 

 

ค าหลัก  การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ ์ ช้ันวางของกระดาษลกูฟูก  การกระจายหนา้ที่เชิงคุณภาพ 
 
 

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกิจกรรมคลังสินค้าโดยเทคนิค ECRS 
และการจัดสมดุลงาน 

 
สัญลักษณ์ บุญอินทร1์* และ ศีขรนิทร์ สุขโต1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*E-mail: xsymbolix@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูง การศึกษาเรื่องการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานในกิจกรรมคลังสินค้า โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการท างาน (ECRS) และการจัดสมดุลงาน (Operation Line 
Balancing) กรณีศึกษาคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) อุตสาหกรรมแหอวน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาใน
คลังสินค้า และเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดเวลาน า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแรงงานในกิจกรรมคลังสินค้า โดยน าแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process chart), แผนภูมิคน-
เครื่องจักร         (Man-Machine Chart) และเทคนิคการตั้งค าถาม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน 
(ECRS) และเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต (Production Line Balancing) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ จากผล
การศึกษา สามารถพัฒนารูปแบบของกิจกรรมคลังสินค้าขาออก  สามารถลดเวลาน า  43.21%, ลดจ านวนพนักงาน 
42.85% และสามารถเพิ่มอัตราผลิตภาพแรงงาน 82.72% 

 

ค าหลัก  ผลิตภาพแรงงาน  คลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS)  สมดุลสายการผลิต 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                    การประชมุวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็ก 

ในจังหวัดราชบุรี 
 

นพดล อ่ าด1ี* 
1*สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

1*E-mail: noppadol.amdee@mcru.mail.go.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็กในจังหวัดราชบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (19 
โรงงาน) วิธีการวิจัยนั้นทางผู้วิจัยได้เริ่มต้นตั้งแต่การด าเนินการเก็บข้อมู ลทางด้านการผลิตและราคาจ าหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดกลุม่ราคาของแต่ละผลิตภณัฑ์ วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต และวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ต้นทุน และจากการด าเนินงานวิจัย พบว่า ระยะเวลาคืนทุนแบบลดส่วน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนข้ันต่ า และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 3.41 ปี, 491,329,430 บาท, 36.35% และ 6.06 ตามล าดับ 
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์    ความไวโดยการสร้างเง่ือนไขผลประโยชน์ลดลง 30% พบว่า มีค่าเท่ากับ 4.88 ปี , 
253,101,645 บาท, 25.17% และ 4.26 ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็กยังมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนในอนาคต 
 

ค าหลัก  การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต้นทุน  อุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็ก  จังหวัดราชบรุ ี
 
 
 

การพัฒนาเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไกด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
 

สมเสียง จันทาส1ี* ชาญณรงค์ ทองดาษ1 กุลจิรา กองอ่อน1 และ เมธากร ทาเอื้อ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

E-mail: somsiang@eng.buu.ac.th*  
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกแบบและสร้างเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไก ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค
การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดความต้องการของผู้เล่นกีฬากอล์ฟไปสู่ข้อก าหนดทาง
เทคนิคของเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไก ผลการด าเนินงานพบว่าค่าอิทธิพลที่สูงที่สุดของข้อก าหนดทางเทคนิคคือ การ
ใช้งานของเครื่อง, การบรรจุลูกกอล์ฟ, ความแข็งแรง, ความทนทาน, การวางลูกกอล์ฟ, ความแรงของลูกกอล์ฟขณะไหล, 
ความต้านทานการเกิดสนิม, ความปลอดภัยในการใช้งาน , ขนาดของเครื่องและการปรับระดับสูง–ต่ าของตัวเครื่อง 
ตามล าดับ ข้อมูลเชิงเทคนิคนี้ได้น ามาเป็นแนวทางการพิจารณาออกแบบและสร้างเครื่องต้ังลูกกอล์ฟระบบกลไกและ
ทดสอบสมรรถนะเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไก โดยทดสอบความเที่ยงตรงของการวางลูกบนทียางและการไหลของลูก
กอล์ฟภายในรางล าเลียง ได้ผลการทดสอบว่าลูกกอล์ฟสามารถวางบนทียางได้ตรงต าแหน่งร้อยละ 84.75 และการ
ล าเลียงลูกกอล์ฟภายในรางสามารถไหลได้ร้อยละ 100 และแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตั้งลูกกอล์ฟที่สร้าง
ด้านการใช้งาน ลักษณะทางกายภาพและการดูแลรักษาอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนด้านราคาอยู่ในระดับดี 

 

ค าหลัก  การพัฒนา  เทคนิคการกระจายหนา้ที่เชิงคุณภาพ  เครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไก 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                    การประชมุวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การศึกษาต้นทุนในการรักษากระดูกสะโพกหักของโรงพยาบาลรัฐ (ตัวอย่าง) 
 

จันทร์เพ็ญ อนุรตันานนท์1* สิทธิชัย แซ่เหลม่2  ประจวบ กล่อมจิตร3 วิยะดา ตี๋ช่ืน4 อัญชลี มะคนมอญ5 
1,2,3,4,5ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
*E-mail: j_pen2000@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบจาก 10 ปีก่อน (พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2553) ทาง
การแพทย์จึงต้องตระหนักถึงการเข้ารักษาที่มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ภาวะโรคกระดูกพรุนเป็นสาเหตุเสี่ยงต่อภาวะกระดูก
สะโพกหักได้ง่าย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษากระดูกสะโพกหักของโรงพยาบาลรัฐ (ตัวอย่าง)  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2559 เก็บข้อมูลต้นทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 ทดสอบจากกลุ่มประชากรผู้ป่วยจ านวน 92 คนในแผนกศัลยกรรมกระดูกจากหอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยพิเศษ 
ประชากรมีอายุเฉลี่ย 73.53 ปี ระยะเวลาในการเข้ารักษาเฉลี่ย 23.24 วัน แบ่งเป็นจ านวนผู้ป่วยหญิง 65 คน (70.65 %) 
ผู้ป่วยชาย 27 คน (29.35 %) มีจ านวนผู้ป่วย Femoral neck fracture 57 คน และจ านวนผู้ป่วย intertrochanteric 
fracture 35 คน จากการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาพบว่า ต้นทุนต่ อหน่วยของการรักษากระดูกสะโพก คือ 
86,541.18 บาทต่อคน ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรักษา ดังนั้นระยะเวลาจึงเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ต้นทุนใน
การรักษากระดูกสะโพกหักมีค่าสูง 
 

ค าหลัก  กระดูกสะโพกหัก  ต้นทุน  วิธีการทางสถิติ  โรงพยาบาลรัฐ 
 
 

การลดของเสียในกระบวนการขัดกะทะสแตนเลส รุ่น CAF30AK-R3 
                              กรณีศึกษา:บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จ ากัด 

 
สมจินต์ อักษรธรรม1*และเอกพล ทับพร2 

1*สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยธนบรุี 
2สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

*E-mail: somjin1@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียกะทะสแตนเลสที่เกิดจากรอยบุบให้ต่ าลงร้อยละ 40 ในกระบวนการขัด
กะทะโดยการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งล้อขัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน การด าเนินงาน 
ศึกษาข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละประเภทจากฝ่ายผลิต และใช้แผนภูมิพาเรโต ในการจัดเรียงล าดับความส าคัญของ
ปัญหา และก าหนดหัวข้อของปัญหา พบว่า ของเสียหลักคือ“รอยบุบ” คิดเป็นร้อยละ 28 ของของเสียภายในโรงงาน 
แผนกที่ท าให้เกิดของเสียประเภทรอยบุบมากท่ีสุดคือ แผนกขัด คิดเป็นร้อยละ 76 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า “รอย
บุบ” มีหลายประเภทแต่ที่พบมากท่ีสุดคือ “รอยบุบที่เกิดจากเครื่องจักร” ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระแทกระหว่างช้ินงานกับ
ล้อขัด ที่มีรูปทรงไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์การแก้ไขคือสร้างอุปกรณ์ปรับแต่งล้อขัด ที่สามารถควบคุม รูปทรงของล้อขัด ให้
เป็นไปตามผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ของเสียและเวลาในการปรับแต่งล้อขัดลดลง  ผลการด าเนินงานพบว่าของเสียประเภทรอย
บุบลดลง จากร้อยละ 2.57 เหลือร้อยละ 1.48 ของเสียลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.41 ของยอดผลิต 
 

ค าหลัก  สแตนเลส  ของเสีย  รอยบุบ  กะทะสแตนเลส 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                    การประชมุวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
 

~ 9 ~ 
 

 
การปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยหลักความสูญเสีย 7 ประการ 

 
           ธยา  ภิรมย1์* โสภิดา  จรเด่น1 เกวริน  คงพรหม1 ธัญญารตัน์  มณีเจริญ1 และ นภากร รัตนโสภา1 

            1สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*E-mail: p_thaya@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาข้อมูลและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่มของบริษัทตัวอย่าง พบว่า
แผนกเย็บที่ 4 ของสายการผลิตที่ 27 มีประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีบริษัทก าหนดและต่ ากว่าสายการผลิต
อื่นๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักความสูญเสีย 7 ประการ 
จากนั้นจึงน าหลักการขจัดความสูญเปล่า (ECRS)  การศึกษาการท างาน (Work Study) และการออกแบบการยศาสตร์ 
(Ergonomic) มาแก้ไขปรับปรุงวิธีการท างานให้สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น จากผลการปรับปรุงท าให้สามารถลดเวลา
การท างานจาก 1,792 วินาที/ตัว เหลือ 1,653 วินาที/ตัว ส่งผลให้มีประสิทธิภาพด้านเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.76 เพิ่ม
ผลผลิตจาก 2,267 ตัว/สายการผลิต เป็น 2,496 ตัว/สายการผลิต ท าให้มีประสิทธิภาพด้านผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.17 
และลดของเสียจาก 35 ตัว เหลือ 16 ตัว คิดเป็นร้อยละ 54.30 

 

ค าหลัก  ความสญูเสยี 7 ประการ  การศึกษาการท างาน  หลักการขจัดความสูญเปล่า  อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
 
 
 

การลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบเคมีในกระบวนการผลิตดิสก์เบรก 
 

กวินธร สัยเจริญ1* แก้วกานต์ กลอ่มหาดยาย1 พีราริน บุรารักษ1์   
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและการจัดการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
*E-mail: saicharoen_k@silpakorn.edu 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือการลดสูญเสียวัตถุดิบเคมีในกระบวนการผลิตดิสก์เบรกโดยในบทความนี้ จะ
สนใจวัตถุดิบเคมีเกรด AA ซึ่งใช้ในการผลิตดิสก์เบรกรุ่นท่ีมียอดการผลิตสูงที่สุดโดยขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 
5 ข้ันตอนตามหลักการของ DMAIC คือ การระบุปัญหา การวัดสภาพของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา
และควบคุม ผลการทดลองพบว่า สามารถน าวัตถุดิบเคมีที่ตกหล่นบนพื้นกลับมาใช้ได้ใหม่และลดการฝนดิสก์เบรกใน
ขั้นตอนฝนตกแต่งทั้งได้ร้อยละ 41.95 หรือคิดเป็นต้นทุน 778,811 บาทต่อป ี

 

ค าหลัก  ลดปริมาณการสูญเสีย  กระบวนการผลติดสิเบรค  ปรับปรุงกระบวนการผลติ 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                    การประชมุวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การจัดท ามาตรฐานเพ่ือลดของเสีย ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกหูหิว้ 

กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง  
 

เถลิง พลเจริญ1*  
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยธนบรุี  

*E-mail: ponjaroen@yahoo.com  
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดปริมาณของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยพบว่าเมื่อ

ถุงพลาสติกออกจากไลน์ผลิต จะมีของเสียเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก การด าเนินการแก้ปัญหาเริ่มจาก เก็บข้อมูลในขั้นตอน
การผลิต โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพคือ เช็คชีทและ กราฟแท่ง ท าให้พบปัญหาของเสียที่พบมากที่สุดคือ 
กระบวนการไดคัทติ้งพลาสตกิ จึงได้น ามาวิเคราะห์กับผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุและท าการแก้ไข ผลการด าเนินงานพบว่า 
สามารถลดของเสีย ลงจากเดิม 12.48 % เหลือ 7.11 % จากนั้นจึงได้น ามาเป็นมาตรฐานการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว  

 

ค าหลัก  เช็คชีท  กราฟแท่ง  ผังก้างปลา  มาตรฐาน  
 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกางเกงกีฬา 
 

โสภดิา จรเด่น1* ภัทราภา จ้อยพจน์1 กุลวดี งามล้ า1 ธนาภรณ์ ทองจนัทร์1 และวราภรณ์  แซ่ใหล1้ 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*E-mail: Sopida_ying@hotmail.co.th 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตการเกงกีฬา โดยศึกษา
ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตของแผนกเย็บ ในสถานประกอบการตัวอย่าง มุ่งเน้นการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 
กางเกงกีฬา Style No.521086 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพการท างานต่ า คือ 
การจัดสมดุลสายการผลิตไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดเวลาสูญเปล่าจากการรอคอย งานกองในสายการผลิต และปัญหาทักษะ
พนักงานเย็บที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน โดยประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ 
ECRS และการใช้เทคนิควิศวกรรม    อุตสาหการ ในการปรับปรุงงาน พบว่าสถานีงานที่ 2 3 14 และ 17 ใช้เวลาในการ
ผลิตก่อนการปรับปรุงสูงเกินกว่า 58 วินาที หลังการปรับปรุงท าให้เวลาในการผลิตแต่ละสถานีงานลดลง มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.49 25.81 38.03 และ 43.84 ตามล าดับ สามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิม 50 ตัวต่อช่ัวโมง เป็น 63 
ตัวต่อช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 26  

 

ค าหลัก  การเพิ่มประสิทธิภาพ  แนวคิดลีน  หลักการขจัดความสูญเปล่า  

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดายข้ึนรูปเม็ดปุ๋ยด้วยแนวคิดลีน 

 
วรวิทย์ ศรีวิทยากูล1* วิชัย ประยูร1 และสุชาติ จันทรมณยี1์ 

1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*E-mail: Sriwittayakul@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดายขึ้นรูปเม็ดปุ๋ย และลดระยะเวลาในการสร้างตัวดาย
ขึ้นรูปเม็ดปุ๋ย โดยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตปุ๋ยทั้งระบบผ่านแผนภูมิสายธารคุณค่า เพื่อการจ าแนก
คุณค่าของการผลิตแต่ละขั้นตอน น าแผนภาพพาเรโตไดอะแกรม มาวิเคราะห์แยกงานตามล าดับความส าคัญมากไปสู่
ความส าคัญน้อย โดยการน าแนวคิดลีน มาประยุกต์ใช้ พบว่าการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการกลึงผิวดิบ ออกก่อนการเจาะรู และ
การปรับปรุงอุปกรณ์น าเจาะ โดยการปรับระยะห่างของแผ่นน าเจาะกับช้ินงาน ก่อนการปรับปรุงมีขนาด 10 มิลลิเมตร หลัง
การปรับปรุงเหลือเพียง 5 มิลลิเมตร ผลการปรับปรุงพบว่าสามารถลดขั้นตอนการท างานลงได้ โดยก่อนการปรับปรุงมี 13 
ขั้นตอน หลังปรับปรุงเหลือเพียง 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 23.07 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากข้ึนโดยลดเวลา
การผลิตดายขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยจาก 14.92 ช่ัวโมง/ชิ้น เหลือเพียง 10.67 ช่ัวโมง/ชิ้น คิดเป็น 28.48%  

 

ค าหลัก  เพิ่มประสิทธิภาพ  แนวคิดลีน  อุปกรณ์น าเจาะ 
 
 

การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก 
                                 : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต ์

 
ธีรวัฒน์ สมสริิกาญจนคุณ1 กฤษดา ประสพชัยชนะ1* ขวัญเรือน ตรงจิตพิทักษ์1 กมลพรรณ สุธาชีวะ1และเกศกนก ศรีโกศักดิ์1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: kritsadap@buu.ac.th                   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ลดของเสียในกระบวนการประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการลดของเสียและ
ลดของเสียหลุดไปถึงลูกค้าในกระบวนการประกอบ จากข้อมูลพบว่า PS Decorative Spear, DS Inner Spear และ DS 
Outer Spear เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวนของเสียมากท่ีสุดทั้งจากกระบวนการประกอบและการส่งคืนจากลูกค้า จากการศึกษา
ในรายละเอียดของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ปรากฏว่ามลีักษณะของเสยีเหมอืนกัน 6 ลักษณะคือ 1.ไม่ติดคลิป 2.ไม่ติดผ้าสักหลาด 3.ติด
บาร์โค้ดสลับช้ินงาน  4.ไม่ติดเทป 5.บาร์โค้ดไม่สมบูรณ์ และ 6.ไม่ติดเทปคลิป โดยมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดของ
เสียในกระบวนการประกอบคือ การจัดสถานีงาน (Work Station) และการจัดล าดับงาน (Sequence) ไม่เหมาะสม จากการมี
พื้นที่สถานีงานน้อยเกินไป ไม่มีการก าหนดพื้นที่จัดวางช้ินส่วนที่แน่นอนและไม่สอดคล้องกับล าดับงาน จึงได้ออกแบบสถานี
งานใหม่ (Work Station Design) ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับพนักงาน (Human Factor) จะเน้นเกี่ยวกับการควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้วยการใช้การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์โพกะ
โยเก (Poka-Yoke) เพิ่มเข้าไปขั้นตอนสุดท้าย ผลการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวท าให้กระบวนการประกอบทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์มีของ
เสียลดลงจาก 2.8%, 2.4% และ 2.1% ต่อเดือน เหลือ 0.4%, 0.3% และ 0.2% หรือคิดเป็น 81%, 85% และ 87% ต่อเดือน
ตามล าดับ และไม่มีการส่งคืนสินค้าจากลูกค้าท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 71,887 บาทต่อเดือน ส าหรับอุปกรณ์โพ
กะโยเกที่ลงทุนไปสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 12 เดือน 

 

ค าหลัก  ลดปริมาณของเสีย  การควบคุมด้วยสายตา  โพกะโยเก  ปัจจัยที่เกี่ยวกับพนักงาน 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 12 ~ 
 

 
การลดต้นทุนของชิ้นส่วนกระจังหน้ารถยนต์โดยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า 

 
  กฤษดา ประสพชัยชนะ1 ธีรวัฒน์ สมสริิกาญจนคุณ1* บัญชา อริยะจรรยา1 และ วัลลภ หรั่งขาว1  

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: theerawa@buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตช้ินส่วนกระจังหน้ ารถยนต์ โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า เมื่อ
วิเคราะห์คุณค่าแต่ละหน้าที่ของช้ินส่วนกระจังหน้ารถยนต์ พบว่าหน้าที่หลักที่ควรปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน คือ “ให้ความ
สวยงาม” ซึ่งมีคุณค่าต่ าที่สุดเท่ากับ 0.06 ดังนั้น ช้ินส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักนี้ถูกปรับปรุงในกระบวนการพ่นสีโดยการ
ยกเลิกกระบวนการพ่นสีรองพื้น (Primer) ซึ่งหลังการปรับปรุงพบว่า คุณภาพของกระจังหน้ารถยนต์เป็นไปตามมาตรฐานของ
ลูกค้าท่ีก าหนดไว้และสามารถลดต้นทุนได้ 34.87 บาทต่อช้ิน หรือคิดเป็น 906,620 บาทต่อปี นอกจากน้ีช้ินส่วน GRILLE RAD 
ยังสามารถลดสัดส่วนของเสียจาก 4.6 เปอร์เซ็นต์ เป็น 2.8 เปอร์เซ็นต์ และช้ินส่วน GRILLE-F UP สามารถลดสัดส่วนของเสีย
จาก 20.3 เปอร์เซ็นต์ เป็น 9.5 เปอร์เซ็นต์  

 

ค าหลัก  การลดต้นทุนการผลิต  ช้ินส่วนยานยนต์  วิศวกรรมคุณค่า 
 
 
 

การปรับปรุงสายการผลิตตัวกรองเสียงท่อไอเสียเพือ่รองรับยอดการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
 

ศุภชัย  มูลอ้น* และ เจริญชัย  โขมพัตราภรณ ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

E-mail: m_suppachai@yahoo.co.th 
 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการลดความสูญเปล่าและจัดสมดุลการสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการ
ผลิตตัวกรองเสียงท่อไอเสีย การปรบัปรุงมุ่งเน้นไปท่ีการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของที่ไม่จ าเป็น การเก็บวัสดุ
คงคลังที่ไม่จ าเป็น การผลิตที่มากเกินความจ าเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นรวมไปถึงการรอคอยที่ไม่จ าเป็น ปัจจุบั นยอด
ความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจาก 3,170 ช้ิน/เดือน เป็น 27,000 ช้ิน/เดือน ดังนั้นสายการผลิตจ าเป็นต้องถูกปรับปรุง
เพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยหลักการ ECRS ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเปล่าในสายการผลิตและท า
การจัดสมดุลการผลิตให้เป็นไปตามเวลาแท็คไทม์ (Takt Time) ผลจากการปรับปรุงท าให้สายการผลิตใช้พนักงานเพิ่มจาก 2 
เป็น 4 คน แต่เวลาในการผลิตรวมลดลงจาก 50.1 ช่ัวโมงเป็น 18.6 ช่ัวโมง (หรือลดลง 62%) สายการผลิตที่ได้รับการปรับปรุง
ใหม่นี้ไม่ต้องท าการลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่และค่าแรงที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น สามารถทดแทนกับการเพิ่มขึ้นของก าไรจากความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น 

 

ค าหลัก  การจัดสมดุลการผลิต  ความสูญเปล่า 7 ประการ  ตัวกรองเสียงท่อไอเสีย  ECRS 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 13 ~ 
 

 
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 96-6002 

ด้วยกิจกรรม คิวซีซี กรณศีึกษาโรงงานตัวอย่าง 
 

วรเทพ  ตรีวิจิตร1*  
1ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธนบุรี 

*E-mail: worathep@saha.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดของเสียช้ินส่วนยานยนต์ผลิตภัณฑ์ 96-6002 ที่เกิดจากการอัดยางขึ้นรูปไม่เต็ม ไม่
เกินร้อยละ 5 จากการศึกษาข้อมูลโดยการใช้แผ่นตรวจสอบปัญหาของเสียแต่ละประเภทจากหน่วยงานอัดขึ้นรูป จึงน าข้อมูล
มาแจกแจงแบบแผนภูมิพาเรโตในการจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และเลือกหัวข้อปัญหาที่พบของเสียมากที่สุด ได้แก่       
ยางรองอัดขึ้นรูปไม่เต็ม จ านวน 1,909  ช้ิน จากของเสียทั้งหมด จ านวน 3,282 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 58.16 จากนั้นจึงวิเคราะห์
หาสาเหตุปัญหาด้วยผังก้างปลา และกิจกรรม QCC พบว่า ในขั้นตอนการวางวัตถุดิบลงในแม่พิมพ์ยังไม่มีมาตรฐาน จึงแก้ไข
ปัญหาด้วยการจัดท ามาตรฐานการท างาน (WI) ที่ถูกต้อง สามารถลดปัญหาของเสีย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า ผลการด าเนินงานการผลิตอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จ านวน 18,000 ช้ิน พบว่า ของเสียที่เกิดขึ้น
จ านวน 1,909  ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 10.60  และหลังจากการปรับปรุงพบของเสียเกิดขึ้นเพียง 745 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 4.14 
   

ค าหลัก  ลดของเสยี  ช้ินส่วนยานยนต ์ คิวซีซี   
 
 
 

การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง 

 
คฑาวุธ ช่ืนใบ1* และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
*E-mail: Khatawut.Chuenbai@gmail.com vdanupun@engr.tu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาต้นทุนคุณภาพในโรงงานกรณีศึกษา โดยเป็นการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางคุณภาพและหาแนวทางในการลดต้นทุนคุณภาพให้กับโรงงานกรณีศึกษา งานวิจัยนี้ศึกษาในโรงงาน
ผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง โดยได้ศึกษาต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุนการป้องกัน ต้นทุนความบกพร่องภายในและ
ภายนอกในการผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง CFP2 โมเดล การวิจัยเริ่มจาก ศึกษาและออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล
ต้นทุนคุณภาพ, แบ่งหมวดหมู่ต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภท, วิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพเพื่อการจัดการที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน
คุณภาพโดยรวม, น าแนวทางการจัดการคุณภาพที่มุ่งการลดต้นทุนคุณภาพมาด าเนินการ ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลต้นทุนคุณภาพสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดที่ดีในการระบุปัญหาวิกฤตในการปรับปรุงคุณภาพ โดยปัจจัยต้นทุนคุณภาพท่ีส่งผล
ต่อต้นทุนคุณภาพโดยรวมมากที่สุดในงานวิจัยนี้คือต้นทุนความบกพร่องทางคุณภาพภายในกระบวนการ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ด าเนินการลดต้นทุนคุณภาพ โดยรวม โดยการจัดการการป้องกันและการตรวจสอบที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาการศึกษา 12 
สัปดาห์ และผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าต้นทุนคุณภาพโดยรวมสามารถลดลงได้อย่างชัดเจน 

 

ค าหลัก  ต้นทุนคุณภาพ  การลดต้นทุนคุณภาพ  การมุ่งเน้นการลดต้นทุนคณุภาพ  โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งสญัญาณทาง
แสง 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 14 ~ 
 

 
การปรับปรุงผังคลังสินค้า โดยใช้แนวคิดการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ 

กรณีศึกษา บริษัท หงส์ภัณฑ์ จ ากัด 
 

ชิดชนก อัจฉริยนิต1ิ*  สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์ และ กิตติพันธ์ ขานอยู่ 1 
1ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

*E-mail: chidchanok@mutacth.com 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายใน
คลังสินค้าและเสนอแนวทางการปรับปรุง การจัดระเบียบ และการจัดวางผังคลังสินค้าใหม่ ในกรณีศึกษาของ บริษัท  หงส์
ภัณฑ์ จ ากัด โดยมีการใช้ทฤษฎีก้างปลามาใช้ในการวิเคราะห์หาปัญหาภายในคลังสินค้า เพื่อช่วยในการจัดระเบียบการจัดเก็บ
วัตถุดิบ รวมถึงใช้ทฤษฏี  “การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ” ในการวางแผนผังคลังสินค้าใหม่ เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่าคลังสินค้า
มีปัญหาด้านกระบวนการด าเนินงานที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้สูญเสียระยะเวลาจากการเคลื่อนย้ายและสูญเสียระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงคลังผัง
คลังสินค้า ผลจากการวิจัยวางผังคลังสินค้าใหม่ พบว่า 1)ด้านระยะทางสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายซึ่งจากเดิม 44 
เมตร เมื่อท าการปรับปรุงแล้วพบว่าลดลงเหลือ 40 เมตร คิดเป็นร้อยละ 9.09  และ 2)ด้านระยะเวลาจากเดิม 88 นาที เมื่อท า
การปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 79 นาที คิดเป็นร้อยละ 10.23  
 

ค าหลัก  ทฤษฎีก้างปลา  คลังสินค้า  การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ 
 
 
 

ลดต้นทุนการผลิต ผลิตภณัฑ์น้ าดื่มขวดพลาสติกจากสาเหตุการโย้เอียงของ 
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง กรณีศึกษา:โรงงานตัวอย่าง 

 
วิทยา ปั้นค า1* และ สมจินต์ อักษรธรรม2 

1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบรุีกรุงเทพมหานคร 10160 
E-mail: somjin1@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหากระบะขนส่งผลิตภัณฑ์น้ าดื่มขวดพลาสติกขนาด 1,500 มิลลิลิตรโย้เอียง 
เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากโรงงานตัวอย่าง ถึงโกดังเก็บสินค้าของลูกค้าบริษัทตัวอย่าง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท 
การศึกษาปัญหาใช้ทฤษฏี 3 จริง และทฤษฎีท าไม ท าไม พบสาเหตุของปัญหา คือการจัดเรียงผลิตภัณฑ์บนพาเลทเกิดช่องว่าง
มากเกินไป และ การซีลของผลิตภัณฑ์ไม่มคีวามแข็งแรงผู้วิจยัไดท้ าการปรบัปรุงคือ จากปัญหาช่องว่างระหว่างพาเลทแก้ไขโดย
เพิ่มจ านวนผลิตภัณฑ์บาพาเลทให้มากขึ้นและจากปัญหาการซีลผลิตภัณฑ์ไม่แข็งแรง แก้ไขโดยสร้าง เครื่องมือในการซีลผลิต
ภัณฑ์ใหม่ หลังการปรับปรุงพบว่าสามารถแก้ไขปัญหากระบะขนส่งผลิตภัณฑ์โย้เอียงจากเดิม 13.48 % เหลือ 0 % สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานในการแก้ไขงาน 3,000บาทต่อเดือน หรือ 36,000 บาทต่อปี  และลดการใช้ฟิล์ม จากเดิม
427 กรัมต่อพาเลท เหลือ 345 กรัมต่อพาเลทสามารถลดต้นทุนในการใช้ฟิล์ม ได้ 54,120 บาทต่อเดือน หรือ 649,440 บาท
ต่อปีจากยอดผลิตโดยเฉลี่ย ประมาณ 12,000 พาเลทต่อเดือน 
 

ค าหลัก  ฟิล์ม  พาเลท  โย้เอียง 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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      การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตขวดแก้ว 
 

เลอศักดิ์ ดา่นตระกูล1* และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

*E-mail: dantrakool.l@gmail.com,  vdanupun@engr.tu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาต้นทุนคุณภาพภายในโรงงานกรณีศึกษา เพื่อออกแบบระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนคุณภาพอันจะน าไปสู่การลดต้นทุนในกระบวนการให้กับโรงงานกรณีศึกษา  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในโรงงานผู้ผลิต
ขวดแก้ว โดยจะด าเนินการศึกษาต้นทุนคุณภาพทางตรง ต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุนการป้องกัน ต้นทุนความบกพร่องภายใน
และต้นทุนความบกพร่องภายนอก  ส าหรับการผลิตภัณฑ์ขวดโซดาสิงห์ ขนาด 325 ml (Soda NR 325 ml) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ตัวหลักที่โรงงานกรณีศึกษาท าการผลิต  โดยการวิจัยได้เริ่มจาก 1) ศึกษาและออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลต้นทุนคุณภาพ 2) 
แบ่งหมวดหมู่ต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภท 3) วิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพเพื่อการจัดการมุ่งเน้นการลดต้นทุนคุณภาพโดยรวม 4) 
น าแนวทางการจัดการคุณภาพที่มุ่งการลดต้นทุนคุณภาพมาด าเนินการ โดยผลการวิจัยที่ได้ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลต้นทุน
คุณภาพจะสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดที่ดี ที่จะใช้ระบุปัญหาวิกฤตที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ โดยปัจจัยต้นทุนคุณภาพที่ส่งผลต่อ
ต้นทุนคุณภาพโดยรวมมากที่สุดส าหรับงานวิจัยนี้ก็คือต้นทุนความบกพร่องทางคุณภาพภายในกระบวนการ ซึ่งท าให้ผู้วิจัย
สามารถน ามาท าการปรับปรุงท าให้สามารถลดต้นทุนคุณภาพโดยรวมได้ โดยการเพิ่มการป้องกันและท าเพิ่มการตรวจสอบที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงระยะเวลาในการท าการศึกษา 12 สัปดาห์  ซึ่งผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าต้นทุนคุณภาพโดยรวม
สามารถลดลงได้อย่างชัดเจนและท าให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกันของต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทได้ 

 

ค าหลัก  ต้นทุนคุณภาพ  การลดต้นทุนคุณภาพ  การปรับปรุงคุณภาพ  โรงงานผู้ผลิตขวดแก้ว 
 
 

การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้ 
 

จักรพงศ์ ไทยเจริญ1* และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

*E-mail: jackapong.t@gmail.com, vdanupun@engr.tu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนคุณภาพในโรงงานกรณีศึกษา โดยน าวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
ทางคุณภาพมาจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลต้นทุนคุณภาพเพื่อน าไปสู่การลดต้นทุนคุณภาพโดยรวมให้กับโรงงานกรณีศึกษา ซึ่ง
เป็นโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้ โดยศึกษาต้นทุนคุณภาพอันประกอบด้วย ต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุนการ
ป้องกัน ต้นทุนความบกพร่องภายในและต้นทุนความบกพร่องภายนอกกระบวนการผลิต และเลือกศึกษาในกระบวนการผลิต
ช้ินส่วนแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุดได้ในส่วนของสายการผลิตกระบวนการเจาะในผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน LED การวิจัยนี้เริ่มจาก
การศึกษาและออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลต้นทุนคุณภาพเป็นข้ันตอนแรก จากนั้นจะท าการแบ่งหมวดหมู่ต้นทุนคุณภาพแต่ละ
ประเภทแล้วจึงท าการวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพโดยน าแผนผังก้างปลามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อการจัดการที่มุ่งเน้นการ
ลดต้นทุนคุณภาพโดยรวม ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลต้นทุนคุณภาพสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยในการ
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพอันจะน าไปสู่การลดต้นทุนคุณภาพโดยรวม โดยในการวิจัยนี้พบว่าต้นทุนความบกพร่องภายใน
เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงกระบวนการโดยการจัดการกับต้นทุนการป้องกันและต้นทุนการ
ตรวจสอบจนส่งผลให้ต้นทุนคุณภาพโดยรวมลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดเจนจาก 0.2949 เหลือ 0.2529 บาทต่อช้ิน คิดเป็น 14.24 
เปอร์เซนต์ ในช่วงเวลา 3 เดือนท่ีท าการศึกษา 

 

ค าหลัก  ต้นทุนคุณภาพ  การลดต้นทุนคุณภาพ  การปรับปรุงคุณภาพ  โรงงานผลติแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การศึกษากระบวนการท างานเพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเนื้อหมูแปร
รูปแช่เยือกแข็ง 

 
ชันษา พระลับรักษา1 อนุชา วัฒนาภา1* และ วิศิษฏ์ศรี วิยะรตัน1์ 

1ภาควิชาครุศาสตร์อตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

Email: Chansa.Phr@hotmail.com, anucha.wat@kmutt.ac.th, wisitsree.wiy@kmutt.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนท างานและศึกษาสภาพปัญหาเพื่อท าการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตเนื้อหมูแปรรูปแช่แข็ง โดยท าการศึกษาโรงงานตัวอย่างซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง ได้เลือกศึกษา
กระบวนการผลิตหมูปิ้งแช่แข็ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มียอดการผลิตสูงที่สุด แต่มีก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด และยังพบว่ามีกระบวนการท างานที่ไม่เหมาะสม อุปกรณ์ในการท างานไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อพนักงาน 
ดังนั้นจึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้หลักการทางเทคนิควิศวกรรมต่างๆมาช่วยแก้ปัญหา โดยการศึกษา
กระบวนการท างานของพนักงาน รวมไปถึงออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยใช้หลักการ การยศาสตร์ มาใช้ในการ
ออกแบบ และยังมีการสร้างแบบจ าลองในโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ (ARENA) เพื่อประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพอีก
ด้วย จากการปรับปรุงประสิทธิภาพพบว่า สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่ม จากเดิมผลิตได้ 1,660 แพ็คต่อวัน หรือ 
66,400 ไม้ต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 1,877 แพ็คต่อวัน หรือ 75,080 ไม้ต่อวัน และคิดเป็นอัตราการผลิตทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 
4,1294 แพ็คต่อเดือน หรือ 165,160ไม้ต่อเดือน (คิดเวลาท างานต่อเดือนที่ 22 วัน) โดยใช้จ านวนคนเท่าเดิม แต่ลดเวลาในการ
ผลิตต่อไม้ลง โดยอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 13 เปอร์เซ็นต์ 

 

ค าหลัก  การปรับปรุงประสิทธิภาพ  เทคนิควิศวกรรม  กระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 

 
สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์1* จักรนรินทร์ ฉตัรทอง1 ชาตรี หอมเขียว1 และ วรพงค์ บุญช่วยแทน1 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวสัดุ1* 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

E-mail: sitnong2@yahoo.co.th* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพในส่วนของบ้านคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าจาก
แบบสอบถาม จ านวน 105 ตัวอย่าง จากนั้นใช้แผนผังกลุ่มเช่ือมโยงและแผนภาพต้นไม้ จ าแนกคุณลักษณะความต้องการของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสินค้าต้นแบบตามหลักเทคนิคการแปลงหน้าที่
เชิงคุณภาพ ผลจากการศึกษาพบว่าความต้องการที่ลูกค้าให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความส าคัญมากในการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องปั้นดินเผาได้แก่ เอกลักษณ์ความเป็นไทย วัสดุไม่เป็นอันตราย มีความสวยงามและทันสมัย ราคามีความเหมาะสม 
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และรูปแบบมีความหลากหลาย เมื่อทราบคุณลักษณะของผลติภณัฑ์เครื่องป้ันดินเผาจากการประยุกตใ์ช้
เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ หลังจากนั้นจะน าคุณลักษณะเหล่านั้นมาท าการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
รูปแบบใหม่ และได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จากกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่า ซึ่งจากการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 3.241 เป็น 4.028 คะแนน 
หรือเพิ่มข้ึน 0.787 คะแนน สามารถคิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์เท่ากับ 24.292% 

 

ค าหลัก  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ  เครื่องปั้นดินเผา  วิสาหกิจชุมชน 
 
 

การออกแบบผังโรงงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตพาเลทไม้ 
 

ชยุตม์ บรรเทิงจิตร1* และ สุดาวรรณ ลีไ่พฑูรย์1 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
*E-mail: chayut.b@eat.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตพาเลทไม้ ขั้นตอนในการวิจัยเริ่มจากการบันทึกข้อมูลด้วย
แผนภูมิกระบวนการผลิตและแผนภูมิการไหลของกระบวนการ วิเคราะห์ประเภทความสูญเปล่าที่เกิดข้ึน และประเมินระดับ
ความเสี่ยงโดยใช้ค่าดัชนีความเสี่ยงช้ีน า (Risk Priority Number: RPN) จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาด้านเวลาและระยะการ
เคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็นมีระดับความเสี่ยงสูง งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic 
Layout Planning: SLP) และหลักการ ECRS (ตัด รวม จัดล าดับใหม่ และท าให้ง่าย) ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลด
เวลาในการท างาน ระยะในการเคลื่อนที่และเวลารวมในการผลิตให้น้อยลง เมื่อท าการเปรียบเทียบเวลาและระยะทางรวม
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตพาเลทไม้ก่อนและหลังปรับปรุงพบว่า หลังปรับปรุงกระบวนการผลิตมีเวลาและระยะทางรวม
ทั้งหมดลดลงร้อยละ 14.38 และ 11.69 ตามล าดับ 

 

ค าหลัก  การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ  หลักการ ECRS  กระบวนการผลิตพาเลทไม้ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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         การลดปริมาณชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธด้วยเคร่ืองมือคุณภาพ 
: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองจักร 

 

กนกวรรณ  สบืสาย1* และ ศรสีิทธ์ิ เจียรบุตร1 
1แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

*E-mail: kanokwan.seu@mystou.net 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และหาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธช้ินงานในกระบวนการผลิต

ช้ินส่วน เครื่องจักรโดยใช้เครื่องมือคุณภาพมาแก้ปัญหาเพื่อลดปริมาณช้ินงานท่ีถูกปฏิเสธ ในงานวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อหา สาเหตุของปัญหา รวมทั้งจัดท าแบบสอบถามส าหรับพนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร แล้วน ามา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับผลลัพธ์ของช้ินงานที่ถูกปฏิเสธในการผลิต จากการ
วิเคราะห์พบว่า สาเหตุหลักของปัญหางานที่เกิดขึ้นคือ ปัญหาช้ินงานไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งเกิดจาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนด ขาดทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือมือวัดแต่ละ
ชนิดท าให้ผลิตชิ้นงานท่ีไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน ดังนั้นบริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือให้มากยิ่งขึ้น โดยอบรมพนักงานให้ทราบถึงจุดส าคัญที่ใช้ในการตรวจรับงานและการใช้เครื่องมือวัด
ชนิดต่างๆท าให้สามารถลดปริมาณช้ินงานที่ถูกปฏิเสธได้โดยคิดเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์จากเดิม 10.29% ลดลงเป็น 2.46% ซึ่ง
ลดลงจากเดิม 7.83% 

 

ค าหลัก  การวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา  การแก้ปัญหา  เครื่องมือคุณภาพ 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบคอยล์เย็นขั้นตอนสุดท้าย 
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน 

 

สุพฒัตรา เกษราพงศ1์* สุทธิพงศ์ แสงมณ2ี และ ประภาพรรณ เกษราพงศ์3  
1*,2ภาควิชาระบบเครื่องกลและนวตักรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
*E-mail: suphattra.ke@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบคอยล์เย็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นคอขวด 

โดยประยุกต์ใช้หลักการไคเซ็น (Kaizen) หลักการ ECRS หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบไมโคร (Micromotion 
Analysis) และการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนตามล าดับ 1) การศึกษา
สายการประกอบคอยล์เย็นขั้นสุดท้าย (Line Final Evaporator) 2) การบันทึกวีดีโอกระบวนการท างานและเก็บข้อมูล
กิจกรรมและเวลาที่หยุดสายการผลิต 3) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้หลักการเทอบริก (Therbligs) 4) การวางแผนไค
เซ็น 5) การคัดเลือกกิจกรรมมาปรับปรุง และ 6) การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง บทความวิจัยนี้ได้ปรับปรุง
กิจกรรมลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นงาน (Set Up Time) และปรับปรุงขั้นตอนการท างานโดยออกแบบอุปกรณ์ช่วย และขจัดงาน
ที่ไม่จ าเป็นและงานซ้ าซ้อน ผลลัพธ์จากการปรับปรุงพบว่าเวลาการหยุดสายการผลิตลดลงจากเดิม 204.30 วินาที                             
เป็น 162.90 วินาที  ลดลง 41.40 วินาที คิดเป็น 20.26% เวลาในการท างาน (Flow Time) ลดลงจาก 58.30 วินาที                 
เป็น 39.40 วินาที ลดลง 18.90 วินาที คิดเป็น 32.41% ประสิทธิภาพสายการผลิต (Line Efficiency) เพิ่มขึ้นจาก 85.23% 
เป็น 89.34% สามารถลดพนักงานได้ 1 คนต่อกะการท างาน นอกจากนั้นเป็นต้นแบบในการปรับปรุงในสายการผลิตที่มี
ลักษณะเดียวกัน 
 

ค าหลัก  ไคเซ็น  การจัดสมดุลสายการผลิต  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบไมโคร  การวิเคราะห์ Therbligs  การประกอบ
คอยล์เย็น  

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 19 ~ 
 

 
เกณฑ์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแกน 

แบบเลื่อนเคลื่อนที่ได้ 
 

นิตยา จิประพันธ์1 มนัสนันท์ ฉิมศร1 บัญชา อริยะจรรยา1* ธีรวัฒน์ สมสริิกาญจนคุณ1 และ กฤษดา ประสพชัยชนะ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

*E-mail: bancha@buu.ac.th 
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเกณฑ์ที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการผลิตช้ินส่วนแกนแบบเลื่อนเคลื่อนท่ีได้
ในโรงงาน ผลิตแม่พิมพ์แห่งหนึ่ง กระบวนการผลิตช้ินส่วนแกนแบบเลื่อนเคลื่อนที่ได้มี 2 แบบ คือ 1)แบบซื้อวัตถุดิบแล้วท า
การกัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซีแมทชีนเซ็นเตอร์ และ 2)แบบเตรียมช้ินงานวัตถุดิบด้วยเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดแล้ว
น าไปกัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซีแมทชีนเซ็นเตอร์ ซึ่งช้ินงานจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ ช้ินงานกรณีใส่แผ่นเวร์เพลทและ
กรณีไม่ใส่แผ่นเวร์เพลท โดยท าการศึกษาจากเวลาในการผลิตช้ินงาน และต้นทุนการผลิตแล้วน ามาวิเคราะห์หาเกณฑ์การ
ตัดสินใจเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสม จากการประเมินการใช้เกณฑ์ที่ได้ด้วยข้อมูลจากกระบวนการผลิตในอดีต พบว่า
สามารถลดเวลาการผลิตลงได้ประมาณ 18% ถึง 35% ส าหรับกรณีช้ินงานท่ีใส่แวร์เพลทและลดลงได้ประมาณ 28% ถึง 39% 
ส าหรับกรณีช้ินงานที่ไม่ใส่แวร์เพลท ในด้านต้นทุนการผลิตพบว่าสามารถลดลงได้ประมาณ 11% ถึง 24% ส าหรับกรณีช้ินงาน
ที่ใส่แวร์เพลท และลดลงได้ประมาณ 19% ถึง 28% ส าหรับกรณีช้ินงานท่ีไม่ใส่แวร์เพลท 
 

ค าหลัก  เกณฑเ์พื่อช่วยในการตัดสินใจ  ช้ินส่วนแกนแบบเลื่อนเคลือ่นที่ได ้ การผลิตแม่พิมพ ์
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การออกแบบหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ส่งมอบอย่างยั่งยืน 

ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย 
 

กิตติศักดิ์ ขอพ่ึง1* และ พัชราภรณ์ ญาณภริัต2 
1 สาขาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 

*E-mail: k.khopung@gmail.com 
 
บทคัดย่อ  

สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง  และการที่ผู้ประกอบการจะสามารถ
ด าเนินการเพื่อให้ก้าวไปเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น การจัดการในห่วงโซ่อุปทานถือเป็นสิ่ง
ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งมอบช้ินส่วน โรงงานผลิต ผู้กระจายสินค้า และลูกค้า โดยผู้ส่งมอบช้ินส่วนถือเป็นหัวใจส าคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ และการได้มาซึ่งช้ินส่วนที่ดีนั้น กระบวนการคัดเลือกผู้ส่งมอบก็เป็นส่วนส าคัญเช่นกัน ในงานวิจัยนี้ได้
ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ส่งมอบอย่างยั่งยืนจากทั่วโลกและพิจารณาร่วมกับเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของประเทศไทยทั้งหมด 28 เกณฑ์ย่อย ด้วยเทคนิคเดลฟายร่วมกับการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันโดยการโหวตจาก
ผู้ช านาญการ ท าการค านวณน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมินท่ีคัดเลือกมาโดยวิธีการจัดอันดับของโนกุชิ และใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อลดความซ้ าซ้อนของเกณฑ์การประเมิน โดยท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรและจัดกลุ่ม
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน หลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมด สามารถสรุปเกณฑ์การคัดเลือกผู้ส่งมอบอย่างยั่งยืนได้ 3 ด้าน 
ดังนี้ 1.ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) ราคาสินค้า (2) คุณภาพสินค้า (3) ค่าขนส่ง (4) ความสามารถด้านการออกแบบ  (5) 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการเงิน (6) โรงงานผลิตและก าลังการผลิต (7) การจัดส่งและการบริการของผลิตภัณฑ์  (8) 
เวลาในการเตรียมการและความยืดหยุ่น และ (9) ประวัติการซื้อขายและช่ือเสียง 2.ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย (1) การ
บริหารที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (2) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (3) การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (4) 
การออกแบบและจัดซื้ออย่างค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  (5) การผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และ (6) การบรรจุสินค้าที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม และ 3.ด้านสังคม ประกอบด้วย (1) ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และ  (3) 
การเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งหมด 18 เกณฑ์ย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจในการเลือกผู้ส่งมอบอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของประเทศไทย 

 

ค าหลัก  เกณฑ์การคัดเลือกผูส้่งมอบอย่างยั่งยืน  อุตสาหกรรมยานยนต ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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การลดเวลารอคอยของกระบวนการสืบด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 
ประเสริฐ ศรบีุญจันทร1์* ชวิศา ศรีเรือน2 กาญจนา สุทธิประภา3 และ ยุพเรศ อินทร์จันทร์4  

1,2,3,4ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

*E-mail: prasert.s@fitm.kmutnb.ac.th  
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลารอคอยของกระบวนการสืบด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขั้นตอนการด าเนินงาน
ประกอบด้วย ศึกษาสภาพปัญหาโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจ านวนช่ัวโมงการรอคอยบีมของเครื่องสบืด้ายจ านวน 20 เครื่อง 
พบว่า เวลาในการรอคอยบมีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.04 ช่ัวโมงต่อเครื่องต่อวัน ส่งผลให้กระบวนการทอผ้าซึ่งเป็นกระการผลิตถัดไป
เกิดความล่าช้า น าข้อมูลปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยหลักการ 
5W1H และ ECRS ผลจากการวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา พบว่าเกดิจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ ขาดการวางแผนที่ดี ท าให้บีมตก
ค้างเนื่องจากใช้งานได้ไม่เต็มจ านวนท่ีสืบ และพนักงานไม่ปฏิบัติตามแผน ท าให้สืบด้ายเกินจ านวนสั่งผลติ และเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา ได้แก่ ด้านการวางแผนคือการใช้จ านวนบีมในการสั่งสืบให้น้อยลงและวนการใช้บีมมากขึ้น การใช้บีมในการ
สืบด้ายรวมกันมากกว่าหนึ่งเบอร ์ ด้านพนักงานคือการฝึกอบรมทกัษะการปฏิบตัิตามแผนการสืบด้าย หลังจากน าแนวทางไป
ทดลองใช้ ท าให้สามารถลดเวลารอคอยบีมของเครื่องสืบด้ายเหลือเท่ากับ 1.34 ช่ัวโมงต่อเครื่องตอ่วัน ท าให้สามารถเพิ่ม
ผลผลติในการทอผ้าได ้
 

ค าหลัก  การลดเวลารอคอย  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  หลักการ ECRS 
 
 
 

การประยุกต์หลักการ DMAIC เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประตู    
เครื่องบินพาณิชย์ 

 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกลู1* เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล1 โรสมารินทร ์สุขเกษม1 และ มโนรตัน์ จันทร์ค า1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: chantran@buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ  
 กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินในขั้นตอนงานขึ้นรูปโลหะด้วย
วิธีแมชชีนนิ่ง จากข้อมูลของเสียในปี 2557 ไตรมาสที่ 4 พบว่าผลิตภัณฑ์ Door Lower Stop มีอัตราของเสียอยู่ที่ 3.74% ซึ่ง
สูงกว่าเป้าหมายของบริษัทที่ก าหนดไว้ที่ 1% โดยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีมูลค่าต่อหน่วยสูง ปัญหาที่พบคือ ความหนาของช้ินงาน
ไม่ได้ขนาด ผิวของช้ินงานเกิดรอยลึก และผิวช้ินงานมีความต่างระดับ การปรับปรุงกระบวนการผลิตจะด าเนินการโดยน า
หลักการ DMAIC มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแล้วจึงด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการปรับปรุง
อุปกรณ์จับยึดช้ินงาน ก าหนดมาตรฐานในการท างาน และก าหนดมาตรฐานในการตรวจสอบสภาพเครื่องมือตัด หลังการ
ปรับปรุงพบว่าอัตราของเสียของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เท่ากับ 0.26% ซึ่งลดลงจากเดิมถึง 93.05%   
 

ค าหลัก  ช้ินส่วนเครื่องบิน  ของเสีย  ดีเอ็มเอไอซ ี
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การจัดการคลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
กรณีศึกษา : บริษัทกระจายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
ปิยะ รนตล์ะออง1* ภาษิต ทินนาม1 บุริม นิลแป้น1 และ ธิติญา กวินวรศักดิ1์ 

1ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
E-mail: rontlaong.p@gmail.com* 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการคลังสินค้าท่ีเป็นระบบ สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน สินค้าท่ีมีอยู่ทั้งหมด 
189 รายการ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดรายการสินค้า และเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดรายการสินค้า ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
แผนผังแสดงเหตุและผลเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไข ผลการวิเคราะห์พบว่าบริษัทกรณีศึกษามีปัญหาด้าน
สินค้าคงคลัง เกิดจากไม่มีการจัดท าระบบสนิค้าคงคลัง และการจัดสินค้าไมเ่ป็นหมวดหมู่ จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการใช้
เครื่องมือในการจัดการแก้ไขปัญหาดงันี้ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี (ABC Analysis) ร่วมกับ กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Hierarchy Process: AHP) เพื่อใช้วิเคราะห์น้ าหนักความส าคัญ โดยใช้ปัจจัย 3 ปัจจัยคือ ระยะทาง เวลา และ
ความสะดวก เพื่อหาน้ าหนักความส าคัญ (Weight) จากการหาค่าน้ าหนักความส าคัญของแต่ละทางเลือกนั้นจะเห็นได้ว่าควร
เลือกทางเลือกที่ 1 เพราะมีค่าน้ าหนักความส าคัญ 0.84 ส่วนทางเลือกที่ 2 ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 0.17 หลังจากที่น า
ทางเลือกที่ 1 มาใช้แล้ว ท าให้เวลาในการจัดรายการสินค้าจากเดิม 31 นาที ลดลงเหลือ 21 นาที และความผิดพลาดในการจัด
รายการสินค้านั้นไม่เกิดขึ้นเลย 
 

ค าหลัก  คลังสินค้า  การวิเคราะห์เอบีซี  กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
 
 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC-XYZ Analysis 
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทเหล็กคอยล์ 

 
จิรฐิฎา ป่ินศลิปชัย1* และ นลินี ชนะมูล1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจสิติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะเทคโนโลยสีังคม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบรุี  

*E-mail: Jiratida.p@Gmail.com 
 
บทคัดย่อ   
 ในการศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC-XYZ Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ประเภท
เหล็กคอยล์    ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องพบว่าบริษัทมีปัญหาการออกไอเทม เพิ่มขึ้น 
จึงท าให้ยากต่อการจัดการและการจัดเก็บ จากนั้นก็ใช้ทฤษฎี XYZ Analysis เข้ามาช่วยในการดูมูลค่าและการเคลื่อนไหวของ
สินค้าแต่ละกลุ่ม  ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ 1)*เพื่อแบ่งกลุ่มสินค้าตามล าดับความส าคัญ โดยการใช้ทฤษฎี ABC-
XYZ Analysis 2)*เพื่อหาแนวทางการจัดการสินค้าคงคลัง และก าหนดนโยบายการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ของสินค้าแต่ละกลุ่ม  
3)**เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการลดจ านวนของไอเทม ท่ีเกิดจากการผลิตที่มีจ านวนมากเกินกว่าค าสั่งซื้อของลูกค้าโดยเริ่ม
จากวิธีการด าเนินงานจัดความส าคัญไอเทมด้วยวิธี ABC-XYZ Analysisและปรับปรุงจ านวนไอเทม จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม 
CZ กลุ่มนี้มีมูลค่าของสินค้าต่ า อีกทั้งมีความต้องการสินค้าที่น้อย เมื่อร่วมพิจารณากันในทีมแล้วจึงมีการก าหนดนโยบาย
ส าหรับการจัดการกับสินค้ากลุ่มนี้คือ การก าจัดโดยการปิดการใช้งานหรือลบไอเทมออกจากระบบ เพื่อให้มีจ านวนไอเทมที่ลด
น้อยลง  
 

ค าหลัก  การประยุกต ์ การบริหารจัดการ  สินค้าคงคลัง 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

 
จีรภา  แอนโก1* และ นลินี  ชนะมูล1 

1สาขาเทคโนโลยโีลจสิติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก                 
วิทยาเขต จันทบุร ี

*E-mail: Konny9027@gmail.com 
 
บทคัดย่อ   
  การศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการท างานและภาระงานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า 2) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานในหน่วยงาน Store FG แผนก Sale& 
Delivery เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือพนักงานจัดเตรียมสินค้าจ านวน 9 คน โดยศึกษากระบวนการการท างาน
และด าเนินการปรับภาระงานให้เกิดความสมดุล ผลการศึกษาพบว่า การจัดตารางการปฏิบัติงานและการปรับก าลังคนสามารถ
ลดจ านวนพนักงานลงจาก 9 คน เหลือเพียง 6 คน และภาระงานของพนักงานทั้งหมดมีความสมดุลกันมากขึ้น  อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานจากเดิม 59.02% เป็น 88.52%ก 
 

ค าหลัก  การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 
 
การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกรณศีึกษาโรงงานผลิต

ปลาแซลมอนแช่แข็ง 
 

ธนภัทร แซ่ลี1้* ธัชณนท์ แดนเขต1* และ ชาณิดา พิทยานนท์1* 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

*E-mail: th_dk@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าอาหารในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมระดับโลก งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ านวนสินค้าที่ผลิตไม่ทันตาม เวลาความ
ต้องการของลูกค้า (Takt Time) ลดปัญหาคอขวด และลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นกระบวนการผลิตปลาแซลมอนแช่แข็ง โดยใช้
หลักการศึกษาการท างานและหลักการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) การวิจัยเริ่มจากการท าการศึกษากระบวนการ
ผลิต ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต TRK184 จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีในการลด เวลาในการท างาน 
(Cycle Time) ให้พอดีหรือต่ ากว่าเวลาความต้องการของลูกค้า ใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
วิเคราะห์การจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมให้กับแต่ละกระบวนการท างาน จากนั้นท าการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดปัญหาคอ
ขวดในกระบวนการผลิต หลังการประยุกต์แนวทางปรับปรุงและเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานพบว่าสามารถลดขั้นตอนในการ
ผลิตจาก 31 ขั้นตอนเหลือ 30 ขั้นตอน ลดเวลารอบการผลิตลงได้คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของเวลาเดิม สามารถลดระยะทาง
โดยรวมของกระบวนผลิตได้ 7.66 เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.74 ของระยะทางเดิม และจากการจัดสมดุลสายการผลิตท าให้
สามารถลดเวลาในการผลิตต่อรอบลดลง 0.55 นาที ส่งผลให้ก าลังการผลิต (Capacity) เพิ่มขึ้นมาเป็น 359.34 กิโลกรัมต่อ
รอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 ของก าลังการผลิตเดิม ดังนั้นโดยสรุปแล้วงานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ได้จริงในกระบวนการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 45,906,117 บาทต่อปี 
 

ค าหลัก  การจัดสมดลุสายการผลติ  หลักการ ECRS  กระบวนการผลิตปลาแช่แข็ง  ปัญหาคอขวด 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเพ่ือศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค AHP 
 

สัณห์ รัฐวิบูลย ์
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ 

 
บทคัดย่อ   

การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีปัจจัยที่ต้องค านึงถึง
อยู่มากมายหลายมิติ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค Analytical Hierarchy Process (AHP) ในการจัดกลุ่มปัจจัยต่างๆให้เป็นหมวดหมู่
และใช้การเปรียบเทียบแบบคู่เพื่อจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยเหล่านั้น จากการจัดล าดับความส าคัญพบว่าเรื่องของ
บุคลากรมีความส าคัญมากที่สุดที่ระดับค่าคะแนน 0.351 และเรื่อของสังคมเพื่อนฝูงของผู้เรียนในอนาคตมีระดับค่าคะแนน
รองลงมาที่คะแนน 0.237 แนวคิดของการด าเนินงานในระยะยาวมีความส าคัญตามมาที่ระดับคะแนน 0.150 ส่วนปัจจัยอื่นๆ 
เรียงล าดับได้ดังนี้ งบประมาณที่ต้องจ่ายตลอดหลักสูตร ระบบอ านวยความสะดวกต่างๆ ของโรงเรียน เรื่องค่านิยมทางสังคม 
และสุดท้ายเรื่องการเดินทางรับส่ง และจากค่าปัจจัยต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกทั้งสามแห่งสามารถเรียงระดับค่า
คะแนนได้ดังนี้ อันดับหนึ่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตที่ค่าคะแนน 0.363 อันดับสองโรงเรียนสาธิต
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ค่าคะแนน 0.339 อันดับสามโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยหลักสูตรสองภาษาท่ีคะแนน 0.298 
ตามล าดับ 
 

ค าหลัก  Decision Making  Education System  AHP  Analytical Hierarchy Process 

 
 
 

ประยุกต์ใช้วิธีการของไชนินเพื่อค้นหาตัวแปรในกระบวนการซิกส์ ซิกม่า 
ศึกษาลดการสูญเสียของกระบวนการหลังเผาเคร่ืองสุขภัณฑ์ 

 
ราชันย์ สีเหลือง1* และ ทศพล เกยีรติเจริญผล1 

1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
*E-mail: 60601099@kmitl.ac.th 

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้วิธีการของไชนินค้นหาตัวแปรในกรอบ DMAIC ของซิกส์ซิกม่าและ
ท าการศึกษาลดการสูญเสียของกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์หลังเผารุ่น AC19 ท่ีมีความต้องการของลูกค้าจ านวนมาก จากการ
วิเคราะห์แผนผังพาเรโตพบความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการแตกแนวประกอบริมด้าน ในและ การบิดเบี้ยวแนวชิดผนังของ
สุขภัณฑ์รุ่น AC19 จากการขั้นตอนการวิเคราะห์ แผนภูมิหลายตัวแปรของกระบวนการพบความบกพร่องเกิดขึ้นมาจากความ
ผันแปรในช้ินงาน เมื่อท าการเก็บข้อมูลความบกพร่องที่สนใจจากลานคัดแยกของเสีย ประจ าวันด้วย แผนภูมิรูปภาพเพื่อหา
ข้อมูลและความถี่ในการเกิดความบกพร่อง และน ามาค้นหาสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดความบกพร่องในกระบวนการด้วย การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบครอบครัวความแปรผันของกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์พบRed X จากด้านต่อด้านบนพื้นที่เดียวกัน เมื่อ
ด าเนินการตามแนวทางที่ได้เสนอท าให้สามารถ เพิ่มผลผลิตร้อยละของสุขภัณฑ์AC 19 จากร้อยละ 40.6 เป็น ร้อยละ 50.2 
(เป้าหมาย ร้อยละ50)และสามารถลดความบกพร่องจากการแตกร้าวแนวประกบริมของสุขภัณฑ์ต าแหน่ง 14UL จากเดิมร้อย
ละ 20 ลดลงเหลือร้อยละ 3.64 ของช้ินงานตรวจหลังเผา จากการค านวณผลประหยัดรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วงปรับปรุง
กระบวนการ3 เดือนเท่ากับ 8336.56 บาท(สิงหาคม ถึงธันวาคม2560) หากเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มมากข้ึนผลประหยัดรวมที่
ได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
 

ค าหลัก  แผนผังรูปภาพแสดงความบกพร่อง  แผนภมูิหลายตัวแปร  การจับคูเ่ปรียบเทียบ 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 
ด้วยเทคนิคการปรับปรุงงาน กรณีศึกษา: ห้างสรรพสินค้า 

 
สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์1 พัลลภ พรมสาเพ็ชร2 วนิตา บุญโฉม3 และ อาทิตย์ อภิโชติธนกุล4* 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
2สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ คณะบรหิารธุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
3สาขาวิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

4สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*E-mail: arthap@kku.ac.th 

 
บทคัดย่อ   

บทความนี้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อลดขั้นตอนและ
เวลาในการท างานส าหรับธุรกิจค้าปลีก โดยใช้กรณีศึกษาเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จาก
การศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่า ในหลายๆ กระบวนการไม่มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและไม่เป็นมาตรฐานเท่าที่ควร ข้ันตอน
ในการท างานมีความยุ่งยากและซับซ้อน รวมทั้งบางกระบวนการมีขั้นตอนการท างานท่ีมากเกินความจ าเป็น ไม่มีการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการท างาน อีกทั้ง ขาดแคลนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  จึงส่งผลท าให้เกิดความสูญเสียในการ
ด าเนินงานในหลายๆ กระบวนการ ฉะนั้น จึงน าเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการต่างๆ มาช่วยแก้ปัญหาให้กับห้างสรรพสินค้า
กรณีศึกษา โดยเลือกกระบวนการทั้งหมด 4 กระบวนการมาท าการปรับปรุง ประกอบด้วย การออกใบแจ้งหนี้ การขายพื้นท่ีให้
เช่า การป้องกันการสูญหายของภาชนะภายในศูนย์อาหาร และการสั่งซื้อวัสดุส านักงาน ผลที่ได้พบว่าสามารถลดเวลาในการ
ท างานลงได้ 87.77% ส าหรับการออกใบแจ้งหน้ี ลดต้นทุนในการเสียโอกาส 62.5% ส าหรับการขายพื้นที่ให้เช่า ภาชนะภายใน
ศูนย์อาหารสูญหายลดลงมูลค่าเท่ากับ 67.27% และสามารถลดต้นทุนการจัดการรวมในการสั่งซื้อวัสดุส านักงานลงได้ 42.40% 
 

ค าหลัก  การปรับปรุงข้ันตอนการท างาน  เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ  ธุรกิจค้าปลีก  ห้างสรรพสินค้า 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้ง 

เพ่ือหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการสร้างลายโครงสร้างทางจุลภาค 
 

พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภ1ี* และ สิรริัตน์ พึ่งชมภู2 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*E-mail: pongsak.ke@rmutsb.ac.th 

 
บทคัดย่อ   

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ส าหรับการพยากรณ์ผลตอบแบบหลายผลตอบ 
(Multi-Responses) และหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละพารามิเตอร์ในกระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้งลายโครงสร้างทาง
จุลภาค การด าเนินการโดยใช้โครงสร้างทางจุลภาคที่สร้างโดยกระบวนการลิก้า (LIGA : Lithographie Galvanoformung 
Abformung) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนจุลภาค (Microfabrication) โดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในย่านรังสี
เอกซ์พลังงานต่ าเพื่อถ่ายทอดลวดลายโครงสร้างจุลภาคสัดส่วนสูง (High Aspect Ratio Microstructures) ด้วยเทคนิคเอกซ์
เรย์ลิโธกราฟี (X-Ray Lithography) หลังจากนั้นใช้การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments ; DOE) เพื่อหา
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้งและท าการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตมากที่สุด
สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แบบการถดถอยแบบหลายตัวแปร ที่ใช้ส าหรับการพยากรณ์ผลตอบ และท าการหาค่าท่ี
เหมาะสมที่สุดของแต่ละพารามิเตอร์ ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองเพื่อท าการ โดยก าหนดให้แต่ละปัจจัยประกอบด้วยระดับต่ า
และสูง ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง และทดลองที่จุดกึ่งกลางอีก 3 ครั้ง รวมการทดลองจ านวน 27 การทดลอง โดยปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความสูงของการ อิเล็กโทรเพลตติ้งนิเกิล คือ กระแสพลังงาน เวลา และอุณหภูมิของน้ ายา โดยเง่ือนไขที่ดีที่สุด
ของกระบวนการอิเล็กโทรเพลต ติ้งที่ท าให้มีค่าความสูง 200 ไมโครเมตร คือ กระแส 10 มิลลิแอมแปร์ เวลา 36 ช่ัวโมง และ
อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซียล  ซึ่งจากเงื่อนไขดังกล่าวค่าความสูงของนิเกิลเท่ากับ 203 ไมโครเมตร 
 

ค าหลัก  การผลิตชิ้นส่วนจุลภาค  กระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้ง  การออกแบบการทดลอง  ผลตอบแบบหลายผลตอบ 
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การลดชิ้นงานเสียประเภทฉีกขาดในผลิตภัณฑ์ท่อไอดีรถยนต์ 
 

กิตติศักดิ์ ถาวรเกษตร1* และ ประมวล สุธีจารุวัฒน 1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

E-mail: kittisak.th@student.chula.ac.th1* 
 

บทคัดย่อ   
โรงงานกรณีศึกษาผลิตท่อไอดีซึ่งท าหน้าที่น าอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อจุดระเบิด การผลิตใช้วิธีการ

อบยางสังเคราะห์ด้วยแม่พิมพ์ชนิดฉีด จากการศึกษาปัญหาด้านคุณภาพของกระบวนการผลิตพบว่ามีความสูญเสียสูงถึง
ประมาณ 3.4 ล้านบาทต่อปี โดยเกิดจากปัญหาหลายประการ เช่น ฉีกขาด รอยแผล ฟองอากาศ ฉีดยางไม่เต็มช่องแม่พิมพ์ 
เศษวัสดุ เป็นต้น โดยปัญหาฉีกขาดมีความสูญเสียสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51 ของปัญหาทั้งหมดและส่งผลต่อท่อไอดีรุ่นตัวอย่าง
เฉลี่ยประมาณ 4 แสนบาทต่อปี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสัดส่วนช้ินงานเสียประเภทฉีกขาดในกระบวนการผลิตท่อไอดี
รุ่นตัวอย่าง แนวทางการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ประเมินความสามารถของพนักงานวัดโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ระบบการวัด 2.คัดกรองสาเหตุของปัญหาโดยประยุกต์ใช้การทดสอบสมมุติฐาน 3.ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดย
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง 4.แก้ไขสาเหตุของปัญหา จากการทดลองพบว่าสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาฉีกขาดมี 5 
ประการ คือ ปริมาณยางที่ใช้ แรงดันลมที่ใช้ถอดช้ินงานออกจากแม่พิมพ์ อุณหภูมิของแม่พิมพ์ เวลาฉีดยางเข้าแม่พิมพ์ และ
เวลาอบ การปรับปรุงใช้การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคนเพื่อก าหนดค่าพารามิเตอร์ในการปรับตั้งเครื่องจักร 
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงลม และเซาะร่องระบายยางที่แม่พิมพ์ หลังการปรับปรุง สามารถลดสัดส่วนช้ินงานเสียท่อไอดีรุ่น
ตัวอย่างจากเฉลี่ยร้อยละ 2.88 เหลือเฉลี่ยร้อยละ 0.48 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียที่ลดลงได้ประมาณ 3 แสนบาทต่อปี 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการใช้ ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความครบถ้วน ถูกต้อง และลดเวลาการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอีกด้วย  
 

ค าหลัก  การอบยางสังเคราะหด์้วยแม่พิมพช์นิดฉีด  การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน  การวิเคราะห์ระบบการ
วัด  ช้ินงานเสียประเภทฉีกขาดในผลิตภณัฑ์ท่อไอดรีถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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การปรับปรุงระบบการล าเลียงชิ้นส่วนเข้าสู่สายการผลิต 
 กรณีศึกษาบริษัทผลิตแกนพวงมาลัยรถยนต์ 

 
ตุลยดา สุพรหมอินทร์1* และ จุฑา พิชิตล าเค็ญ1 

1สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
E-mail: 1*tulyada.s@gmail.com, 1juta.p@ku.th 

 
บทคัดย่อ 

สายการประกอบช้ินส่วนอาศัยความต่อเนื่องในการผลิตจากช้ินส่วน ท่ีมีความหลากหลายทั้งชนิดและรูปแบบ น ามา
ประกอบเป็นช้ินงานเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ในกรณีศึกษานี้ พนักงานขนถ่ายล าเลียงช้ินส่วนเพื่อเติมเต็มให้กับสายการผลิต
พวงมาลัยรถยนต์ ประสิทธิภาพสายการผลิตส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเติมช้ินส่วน หากส่งได้ทันตามรอบเวลา  (Cycle Time) 
ประสิทธิภาพจะดี แต่ปัจจุบันการล าเลียงช้ินส่วนไม่มีรอบเวลาหรือสัญญาณที่ชัดเจน เพื่อบ่งบอกให้พนักงานไปเติมช้ินส่วน 
ส่งผลให้สายการผลิตหยุดประมาณ 10 เปอร์เซ็น ของเวลาที่สูญเสียทั้งหมด  งานวิจัยนี้ศึกษาการล าเลียงช้ินส่วน 35 ชนิดและ
จัดล าดับให้ทันต่อรอบการใช้งาน โดยค านึงถึงข้อจ ากัดด้านพื้นที่จัดเก็บที่หน้างาน ผู้วิจัยจ าลองปัญหานี้เป็นการจัดของใส่ถัง 
(Bin Packing Problem) ซึ่งถังเปรียบเสมือนช่วงเวลาที่ขนถ่ายล าเลียงช้ินส่วน และของที่จัดใส่ถังคือความต้องการส่งช้ินส่วน 
ผลจากงานวิจัยนี้แสดงแผนการล าเลียงช้ินส่วนเพื่อให้ทันต่อรอบการใช้ของสายการผลิต โดยต้องใช้รถเข็นทั้งหมด 3 คันจาก
เดิมใช้ 1 คันและพนักงาน 2 คนจากเดิมใช้ 1 คน ได้ระยะทางรวม 226.72 เมตร เพื่อล าเลียงช้ินส่วนเข้าสู่สา ยการผลิต ซึ่ง
สามารถลดความสูญเสยีของสายการผลิตหยุดที่เกิดจากการรอช้ินส่วนลงได้เหลือ 1.7 เปอร์เซ็น ของเวลาที่สูญเสียทั้งหมด และ
ได้วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน 0.01 ปี ก าไรเพิ่มขึ้น 30,527,600 บาทต่อปี 

 

ค าหลัก  การเตมิเตม็วัตถุดิบ  การจัดการวัสดุ  การจัดของใส่ถัง  การเตมิชิ้นส่วนเข้าสู่สายการประกอบ 
 
 

การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตยางรถยนต์โดยใช้หลักการพื้นผิวผลตอบสนอง 
 

อภิชัจ ชูทิพย์1 และ อนินทยา ค ากันยา2* 
1,2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

E-mail: c.apichach@hotmail.com , kanintay@engr.tu.ac.th* 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบสนองในการลดของเสียในกระบวนการ
การผลิตยางรถยนต์ จากการศึกษาเบื้องต้นของโรงงานกรณีศึกษา พบว่ามีของเสียเกิดจากปัญหาฟองอากาศตกค้างภายในแก้ม
ยางรถยนต์ขณะขึ้นรูปเป็นจ านวนมาก การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเสียเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
ฟองอากาศพบว่า มีสาเหตุมาจากร่องความลึกใต้ท้องแก้มยางจากแผนกดันยางไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย เมื่อท าการศึกษาเพิ่มเติม
พบว่าเกิดจากปัจจัยทีส่ าคัญสองปัจจัยได้แก่ แรงดันลม และระยะห่างระหว่างตัวกดและตัวท าร่องความลึก ผู้วิจัยจึงใช้หลักการ
พื้นผิวตอบสนองในการหาระดับท่ีเหมาะสมของปัจจัยดังกล่าว โดยเริ่มจากการท าการทดลองแบบเซ็นทรัลคอมโพสิตดีไซน์เพื่อ
ศึกษาและเก็บข้อมูลความลึกของร่องใต้ท้องแก้มยางท่ีวัดไดจ้ากการตัง้ค่าปัจจัยในระดับตา่งๆ จากนั้นค่าผลตอบมาสร้างสมการ
พื้นผิว และน าสมการพื้นผิวท่ีได้ไปค านวณหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้เกิดร่องความลึกได้ตามค่าเป้าหมายของการผลิต
ยาง จากการศึกษาพบว่าค่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ร่องความลึกใต้ท้องแก้มยางได้ตามค่าเป้าหมาย คือ การตั้งแรงดันลม
เท่ากับ 0.762 เมกะปาสคาล และการตั้งระยะห่างระหว่างตัวกดและตัวท าร่องความลึกเท่ากับ 2.3 มิลลิเมตร เมื่อน าค่า
ดังกล่าวไปใช้งานจริงพบว่า ความลึกของร่องใต้ท้องแก้มยางเป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้ของเสียประเภทฟองอากาศตกค้าง
ภายในแก้มยางขณะขึ้นรูปลดลงร้อยละ 56.88 ผู้วิจัยจึงได้น าค่าดังกล่าวไปจัดท าเป็นมาตรฐานในการท างานต่อไป 

 

ค าหลัก  การผลิตยางรถยนต ์ การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง  การควบคุมคุณภาพ  การออกแบบการทดลอง 
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ทิศทางงานวิจัยส าหรับการประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดสินใจ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลในประเทศไทย 

 
นิรุทธิ ์วัฒนะแสง1* วัฒนา จันทะโคตร1 กิตติ วิเศษลา1 และ กสณิ รงัสิกรรพุม1* 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: niroot121@gmail.com, kasinphd@gmail.com  
 
บทคัดย่อ   

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มของการใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์
แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ในด้านต่างๆ โดยท าการทบทวนวรรณกรรมจากวารสารของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ  ในประเทศไทยภายในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ .ศ.2550 - พ .ศ.2560 โดยทางผู้วิจัย
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งตามด้านต่างๆ คือปีที่ตีพิมพ์วารสาร สาขาวิชาของผู้ที่ศึกษา รูปแบบจ าลองโมเดลที่ใช้ใน
การศึกษา แหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์ และการน า DEA ไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจทราบถึงแนวโน้มของ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเทคนิคการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล รวมถึงสามารถใช้เป็น 
ฐานข้อมูลในการอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า วิจัยในหัวข้อที่สนใจในอนาคต 
 

ค าหลัก  การท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย  การวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล  ทิศทางงานวิจัย 
 
 
 

การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
 

อรดี พฤติศรณัยนนท1* และ ขวัญชนก วิเชียรวรรณ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์

*E-mail: oradee.prt@dpu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเปลาของกระบวนการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจ-บัณฑิตย์โดยใช้แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดย (1) การสัมภาษณ์อาจารย์และเจาหน้าที่ที่ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษา (2) การเก็บขอมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (3) การสังเกตการณการปฏิบัติงานของเจาหน้าที่และพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่มาสมัคร เมื่อไดข้อมูลแลวผู้วิจัยไดสรางแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า แผนภูมิความสัมพันธ์การไหล และแผนภาพ
ความสัมพันธ์การไหลของกระบวนการรับสมัครนักศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในกรณีที่นักศึกษาไมไดตัดสินใจมาก่อนว่าจะ
เรียนสาขาอะไรและตองการกูเงินเพื่อการศึกษาเปนกรณีที่มีความสูญเปลามากที่สุด กลาวคือ ผูสมัครตองเดินเปนระยะทางเฉลี่ย
ทั้งสิ้น 303.43 เมตร และใชเวลาเฉลี่ย 7,117.15 วินาที ผูวิจัยจึงไดออกแบบกระบวนการรับสมัครใหมโดยรวมข้ันตอนการท างาน
และยายต าแหนงการปฏิบัติงาน ท าใหระยะทางการเดินของผูสมัครลดลง 115.66 เมตร (คิดเปน 38.12%) และเวลาในการสมัคร
ลดลง 261 วินาที (คิดเปน 3.67%) 

 

ค าหลัก  ลีน  แผนภูมิสายธารแหงคุณคา  การวิเคราะหการไหล  การรับสมัคร 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 30 ~ 
 

 
การลดตนทุนดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธภิาพ กรณีศึกษา 

 
วนิดา รัตนมณี1* สุรยิา จิรสถิตสิน1 ณัฐทรินีย จิตเที่ยง1 และ สรุิยันต จอมธนชัย2 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2ภาควิชาบริหารธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail: wanida.r@psu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดการลดตนทุนของบริษัทไดอยางมีนัยส าคัญ การลดตนทุนเปนสิ่งจ าเป
นส าหรับทุกองคกร บริษัทกรณีศึกษามีปญหาหลักดานตนทุนที่สูงเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพ คือ ก าลังการ
ผลิตต่ ากว่าที่ควรจะเปน การที่มีความสูญเสียระหวางกระบวนการผลิต และความเสียหายของสินค้าจากการจัดเก็บ ดังนั้นการ
ท าวิจัยในครั้งนี้ เพื่อลดตนทุนภายในกระบวนการผลิต ท่ีเกิดจากก าลังการผลิตต่ า ความสูญเสียระหวางกระบวนการผลิต และ
ความเสียหายของสินคา การด าเนินงานวิจัยเริ่มตนดวยการใชผังกางปลาในการวิเคราะหสาเหตุหลักของปญหา เลือกสาเหตุ
หลัก น าเสนอแนวทางการปรับปรุง การน าแนวทางไปแกไข และการวัดผล ผลลัพธจากการด าเนินการพบวาสาเหตุหลักของ
ก าลังการผลิตต่ าคือ การช ารุดของอุปกรณชวยในกระบวนการลางเครื่องจักรสงผลใหเสียเวลาในการลางสูง แนวทางการ
ปรับปรุงและการด าเนินการปรับปรุง คือ การซอม และสรางอุปกรณ์ชวยในกระบวนการลางเครื่องจักร ผลลัพธจากการ
ด าเนินการ พบว่าอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 31.45 กิโลกรัมตอช่ัวโมงตอคน เปน 33.16 กิโลกรัมตอช่ัวโมงตอคน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.44 สาเหตุความสูญเสียระหวางกระบวนการผลิต คือ ปริมาณการสะสมสินคามากเกินไป กระบวนการเป็นระบบเปด 
และองศาการล าเลียงสินคาไมเหมาะสม แนวทางการปรับปรุงและการด าเนินการปรับปรุง คือ ลดปริมาณการสะสมสินคาจาก
ร้อยละ 75 ของพื้นที่จัดเก็บ เปนรอยละ 50 ของพื้นที่จัดเก็บ สรางเปนระบบปด และปรับทอล าเลียงสินคาขึ้น 2 องศา ผลลัพธ
จากการด าเนินการ พบวาลดของเสียจาก 16.03 กิโลกรัมตอวันเปน 2 กิโลกรัมตอวัน หรือลดของเสียลงไดรอยละ 87.52 กิโล
กรัมตอวัน และสาเหตุหลักความเสียหายของสินคา คือ การเกิดไอน้ าหลังการบรรจุสินคาเสร็จ สงผลใหสินค้าเป็นเช้ือรา แนว
ทางการปรับปรุงและการด าเนินการปรับปรุง คือ การปลอยใหสินคาเย็นตัวเทากับอุณหภูมิหองกอนแลวคอยบรรจุ ผลลัพธจาก
การด าเนินการพบวา สินคาเปนเช้ือรา 15 กอนตอเดือน ลดลงเปน 0 สรุปผลจากการท าวิจัยครั้งนี้ คือ การปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหตนทุนการด าเนินงานของบริษัทลดลงไดอยางมีนัยส าคัญ 

 

ค าหลัก  กระบวนการผลิต  การลดการสญูเสีย  การลดตนทุน 
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           การเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสาโรมัน : กรณีศึกษา 
 

ปานจิต ศรสีวัสดิ1์* รณฤทธิ์ ทามณ1ี สมาบตัิ สายโสภา1 ศุภชัย แพงถิ่น1 และ พัชรพล จันทร์โทวงศ์1 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหการ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

*E-mail: panjit.s@ubru.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

การด าเนินงานค้นคว้าพิเศษ หัวข้อ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสาโรมัน : กรณีศึกษา ร้านฉัตรณรงค์โรมัน  ต.ค าน้ า
แซบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสาโรมันของร้านฉัตรณรงค์
โรมัน โดยการศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) 
พบปัญหา คือ เวลาการขนย้ายในกระบวนการมาก จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้เครื่องมือแผนภาพสาเหตุและผล  
(Cause and Effect Diagram) คัดเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อท าการปรับปรุ งโดยใช้เครื่องมือการจัดล าดับความเสี่ยง  
(Risk Priority Number : RPN) มีสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปัญหาเวลาการขนย้ายในกระบวนการมาก คือ 1) ไม่ได้ก าหนด
ล าดับขั้นตอน 2) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการท างาน 3) ไม่มีการจัดท าเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการท างาน 4) ไม่มีการจัดเตรียม
วัตถุดิบที่สถานีงาน 5) ไม่มีอุปกรณ์ทุ่นแรง และด าเนินการปรับปรุงโดยหลักการ ECRS ซึ่งมีผลการปรับปรุงสรุปดังนี้  
ลดขั้นตอนการผลิตจากเดิม 117 ขั้นตอน เป็น 87 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 25.64 ลดระยะเวลาในการผลิตจาก 11.07 ช่ัวโมง 
เป็น 10.32 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 6.76 ลดระยะทางในการขนย้ายจาก 272 เมตร เป็น 70 เมตร คิดเป็นร้อยละ 74.26  
จากผลการปรับปรุงส่งผลให้ผลผลิตเสาโรมันเพิ่มขึ้นจาก 2 ต้น เป็น 5 ต้นต่อวัน 

 

ค าหลัก  ผลติภาพ  แผนภูมิการไหล  เสาโรมัน  ECRS 
 
 

การวิเคราะห์การผลิตที่เหมาะสมจากการผลิตแบบดั้งเดิมและ 
แบบพิมพ์สามมิติด้วยเคร่ืองมือการท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย 

 
จิราพร บุษภาพ1 ฝนทิพย์ ครองยุติ1 คมชาญ สืบอ้วน1 และ กสิณ รงัสิกรรพุม1*   

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail: kasinphd@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการขึ้นรูปช้ินงานแบบสามมิติ (3-Dimensional Printing หรือ 3DP) โดยใช้เครื่อง Fused 
Deposition Modeling (FDM) และเครื่อง Stereolithography (SLA) ในการผลิตชิ้นงาน จากนั้นท าการเปรยีบเทียบกับการ
ขึ้นรูปชิ้นงานแบบดั้งเดิม (traditional manufacturing) โดยใช้เครื่องกลึง (Lathe) ในการผลิตชิน้งาน โดยวัสดุที่ใช้ส าหรับ
เครื่อง FDM คือพลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) และพลาสติก PLA (Polylactic Acid) ส่วนวัสดุที่ใช้กับ
เครื่อง SLA คือ เรซิ่น (Resins) และพลาสติกแท่ง ABS ส าหรับเครือ่งกลึง โดยไดศ้ึกษาท าการผลติทั้งหมด 4 แนวในทิศทาง 0 
องศา, 45 องศา, 90 องศา, และ 180 องศาตามล าดับ จากนั้นจึงใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล นั่นคือเครื่องมือการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห ์(Analytic Hierarchy Process 
หรือ AHP) เพื่อการหาน้ าหนักของแต่ละปัจจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ linear normalization เพื่อเป็นตัวช้ีวัดในการหา
การผลิตชิ้นงานท่ีดีที่สุด โดยพบว่าช้ินงานท่ีผลิตในแนว 0 องศา จะเป็นช้ินงานดีที่สดุ โดยขึ้นกับความต้องการของผู้ท าการ
ตัดสินใจด้วย  
 

ค าหลัก  การผลิตแบบสามมิต ิ  การท าการตดัสินใจแบบหลายปจัจัย  วิธีวิเคราะห์การท า normalization แบบเส้นตรง  
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การคัดเลือกพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับชมุชนจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 

โดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ 
 

วรรณรพ ขันธิรัตน1์* นรงค์ วิชาผา1 และ อามิณฑ์ หล้าวงศ1์ 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
*E-mail: Wanrop@windowslive.com 

 
บทคัดย่อ   

ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านพลังงานทางเลือกเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ แนวคิดในการน าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่งส าหรับการประกอบอาหารจึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัตแิละจัดล าดับความส าคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากวัสดุ 7 ชนิด เพื่อที่จะแปรรูปเป็น
พลังงานทางเลือกแก่ชุมชน โดยถ่านอัดแท่งแต่ละชนิดจะถูกน ามาทดสอบหาค่าความร้อน การคงตัวของคาร์บอน และปริมาณ
ความช้ืน ข้ันตอนสุดท้ายเป็นการให้ล าดับความส าคัญหรือระดับความเหมาะสมของวัสดุส าหรับการผลิตถ่านอัดแท่งเพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทนแก่ชุมชนโดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกสองล าดับแรกที่ดีที่สุดคือ ขี้
เลื่อย และกะลามะพร้าว ตามล าดับ 
 

ค าหลัก  พลังงานทางเลือก  การวเิคราะห์ความแปรปรวน  ถ่านอัดแท่ง  กระบวนการล าดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ 
 
 
 

การปรับปรุงผลิตภาพสายการผลิตลูกชิ้นปลา 
 

เจริญ เจตวิจติร1* อุษา โต๊ะขวัญ2 และ รวิวรรณ สายวารี3 
1,2,3ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail: Charoen.j@psu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตของสายการผลิตลูกช้ินปลาของโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป
แห่งหนึ่งตั้งแต่ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบจนถึงการบรรจุถุงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมผลิตภาพสายการผลิตให้สูงขึ้น ได้น าเทคนิค
ด้านการศึกษาการท างานมาใช้ในการปรับปรุงงาน จากการศึกษาพบว่าเกิดคอขวดที่สถานีงานช่ังน้ าหนักลูกช้ินอันมีสาเหตุมา
จากคนงานท างานล่าช้าและโต๊ะวางเครื่องชั่งพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ท างานยังไม่เหมาะสม จึงได้น าเสนอวิธีแก้ไขปัญหา 2 วิธี
ด้วยกัน ได้แก่ 1) เพิ่มจ านวนพนักงานช่ังน้ าหนักจาก 2 คนเป็น 3 คน  2) ปรับปรุงสถานีงานให้เหมาะสมต่อการเคลื่อนไหว   
ผลการปรับปรุงท าให้เวลามาตรฐานในการช่ังลดลงจาก 5.2 วินาที/ถุง เป็น 2.6 วินาที/ถุ ง หรือก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 
5,167 ถุง/วัน เป็น 10,338 ถุง/วัน และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 33.99 ถุง/คน-ช่ัวโมง เป็น 64.61 ถุง/คน-ช่ัวโมง 
 

ค าหลัก  ผลติภาพ  การผลติ  ลูกช้ินปลา 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่า 

ในโรงงานผลิตขนมปังกรอบ 
 

เฉลิมชาติ ธรีะวิริยะ1*  
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

*E-mail: chalermchat.t@npu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโดยน า
ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้ โดยโรงงานกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นโรงงานผลิตขนมปังกรอบ หลังจาก
ศึกษาข้อมูลในอดีตแล้วพบว่าโรงงานมีปัญหาการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ก าลังการผลิตไม่สามารถท าได้ตามที่มี
การวางแผนการผลิตไว้ ในงานวิจัยนี้จึงได้น าเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น การศึกษาการท างาน แผนภูมิการไหล
กระบวนการผลิต แผนผังการไหล แผนผังก้างปลา เป็นต้น มาช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับโรงงาน โดยผลการด าเนินการวิจัย
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าที่แฝงอยู่ในกระบวนการได้ในหลายประเด็น เช่น การลดรอบเวลาการผลิต 
การลดของเสีย การเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งการก าจัดความสูญเปล่าออกไปจากกระบวนการผลิตได้นั้นเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับโรงงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

 

ค าหลัก  ความสญูเปล่า  เครื่องมอืคุณภาพ  แผนภูมิการไหลกระบวนการผลิต 
 
 
 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใช้เทคนิค 
วิธีการศึกษาการท างาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 

 
ณัฐ ประสีระเตสัง1* และ ณัฐนันท์ ประสรีะเตสัง1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์ 
*E-mail: tukatun-13@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใช้เทคนิควิธีการศึกษาการท างาน 
กรณีศึกษา บริษัท ผลิตช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจ านวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม และ
หาเวลามาตรฐาน (Standard Time) ในกระบวนการปฏิบัติงานในสายการผลิต ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการไหลของงานในสายการผลิต ในแผนก IMV (แผนกดัด) ท่อ เบรก และคลัทช์ จากการศึกษาพบว่า ตรวจพบจุดที่ท า
ให้เกิดของเสียในกระบวนการดัดชิ้นงาน และขั้นตอนท่ีไม่จ าในสายการผลิต หลังการปรับปรุงและน าค่าที่ได้ทั้งก่อนและหลังมา
เปรียบเทียบ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 2 ขั้นตอน จาก 29 ขั้นตอน เหลือ 27 ขั้นตอน สามารถลดเวลาในการผลิต
จากเดิม 24.23 วินาที ลดลง 8.14 วินาที เหลือ 16.09 วินาที การผลิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.91 ของเสียลดลงร้อยละ 29.31 

 

ค าหลัก  การเพิม่ประสิทธิภาพ  การศึกษาการท างาน  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การลดของเสียในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับส่งสัญญาณทางแสง 

 
อนงค์นาฎ จิตแสนสวย1* อภิวัฒน์ มุตตามระ1 และ ปาริชาต ช่ืนวัฒนกุล1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
*E-mail: J.anongnat@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณทางแสงด้วยสายใยแก้ว
น าแสง (Transponder) โดยท าการศึกษาปัญหาที่ท าให้เกิดความเสียหายพบว่า คอมโพเนนท์ (Component) บนแผงวงจร
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) เกิดความเสียหายมากที่สุด โดยประยุกต์ใช้หลักการทางด้านการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ
คุณภาพ 7 ชนิด มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งท าการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการประกอบช้ินงาน
อย่างละเอียด เพื่อท าการปรับปรุงกระบวนการประกอบช้ินงานให้มีปริมาณของเสียน้อยลง พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักเกิด
จากอุปกรณ์ที่ใช้ขันสกรูกระแทกคอมโพเนนท์ที่อยู่บนแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของหัวไขควงมีลักษณะแหลมและ 
มีระยะห่างระหว่างต าแหน่งของจุดที่ขันสกรูกับคอมโพเนนท์อยู่ใกล้กันมาก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ไขควงจะไปกระแทกขณะ
ท าการขันสกรูและส่งผลให้คอมโพเนนท์เกิดความเสียหาย งานวิจัยฉบับนี้จึงได้ท าการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการกระแทก
ของไขควงในขณะท าการประกอบช้ินงาน  และไม่กระทบกับระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบและท าการผลิตตัวอย่างอุปกรณ์
ป้องกันการกระแทกเพื่อทดลองใช้ในกระบวนการประกอบ ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสามารถลดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจาก
ร้อยละ 2.07 เหลือประมาณร้อยละ 1.07 ของจ านวนการผลิตทั้งหมด 
 

ค าหลัก  การลดของเสีย  การปรบัปรุงคุณภาพ  อุปกรณส์่งสัญญาณ 
 
 

การศึกษาประสิทธิภาพการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ 
   ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวธิีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล 

 
สุริยา  สมนึก1 ทศพล แสนสุด1 เนติพงษ์ ไชยพล1 กาญจนาวดี ลอยส1ี และ กสณิ  รังสิกรรพุม1* 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail: kasinphd@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2555 โดยใช้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและท าการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบ
ข้อมูล ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ปัจจัยการผลิต (Input) ประกอบด้วย จ านวนประชากร จ านวนส านักงาน เงินจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า โดยมีตัวแปรด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ ตั๋วเงิน 
และอื่นๆ การศึกษาในครั้งนี้พบว่าจังหวัดที่มีรายได้มากท่ีสุด มิได้หมายความว่าจังหวัดนั้นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมาก
ที่สุด แต่พบว่าต้องเป็นจังหวัดที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมากเกินความจ าเป็น รวมถึงการปล่อยสินเช่ือที่มีคุณภาพ และใช้
กลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย 

  

ค าหลัก  การตัดสินใจแบบหลายปัจจัย  การวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล  ธนาคารพาณิชย์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การปรับปรุงผังโรงงานด้วยเทคนิค ECRS และการจ าลองสถานการณ์ : กรณีศึกษา 
 

ภาณิชา สตันาโค1 เสกสรร พลสุวรรณ1* นพพร วงศ์นุกูล1 นพรัช วรรณบตุร1 และ วสันต์ พวงปัญญา1   
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
*E-mail: phonsuwan@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้น าเสนอแนวทางการปรับปรุงผังโรงงานผลิตแถบยางยืดส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการประยุกต์ใช้

หลักการ ECRS ร่วมกับวิธีการจ าลองสถานการณ ์โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงผังโรงงานเดิมที่มีอยู่ให้มีกระบวนการท างานท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพการขนถ่ายวัสดุ และเวลารอคอยที่ไม่จ าเป็นในระบบ
กระบวนการผลิต โดยการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในระบบจริงจากข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิกระบวนการผลิตและ
แผนภาพการไหลของวัสดุในกระบวนการผลิต จากนั้นด าเนินการออกแบบผังโรงงานใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม 
โดยใช้เทคนิค ECRS และการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim  ซึ่งผลจากการจ าลองสถานการณ์พบว่า สามารถลด
ระยะเวลาในกระบวนการผลิตรวมร้อยละ 18 และลดระยะทางเฉลี่ยในการขนถ่ายวัสดุร้อยละ 25 

 

ค าหลัก  การจ าลองสถานการณ ์ การวางผังโรงงาน  การออกแบบโรงงาน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
 
 

การออกแบบและหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม 
ในกระบวนการล้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
อ านาจ แซ่ลิ้ม1 และ จิราภรณ์ ประดับวงษ์1* 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 

*E-mail: jiraporn@eng.src.ku.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษากระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปในกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโรงงาน
กรณีศึกษาแห่งหนึ่ง พบปัญหาหลักคือ ปริมาณของเสียจากการเกิดคราบน้ ายาประสานตกค้าง (Flux residues) บนแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์หลังผ่านกระบวนการล้าง คิดเป็น 14.44% โดยเฉลี่ย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเกิดคราบน้ ายาประสานตกค้าง (Flux residues) บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ (2) ลดปริมาณของเสียจากการ
เกิดคราบน้ ายาประสานตกค้าง (Flux residues) บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่โรงงานกรณีศึกษา โดยใช้วิธีการออกแบบ
การทดลอง จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พบว่ามี 4 
ปัจจัยหลักคือ ระดับความเข้มข้นของน้ ายา (Chemical concentration) ระยะเวลาในการล้าง (Cleaning time) ประเภท
ของโลหะผสมดีบุก (Solder paste type) และประเภทของน้ ายา (Chemical type) จากนั้นจึงออกแบบการทดลองเชิง
แฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ (Full Factorial Design) โดยท าการทดลองซ้ า 2 ครั้ง ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าผลกระทบร่วม
ระหว่างสามปัจจัยคือ ระดับความเข้มข้นของน้ ายา ระยะเวลาในการล้าง และประเภทของโลหะผสมดีบุก  (Chemical 
concentration* Cleaning time* Solder paste type) มีผลต่ออัตราของเสียอย่างมีนัยส าคัญ และประเภทของน้ ายาไม่มี
ผลต่อการเกิดคราบน้ ายาประสานตกค้าง  (Flux residues) บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผลวิจัยพบว่าค่าพารามิเตอร์ของแต่ละ
ปัจจัยที่ท าให้อัตราของเสียต่ าที่สุดคือ ระดับความเข้มข้นของน้ ายา 25% ระยะเวลาในการล้าง 20 นาที และประเภทของโลหะ
ผสมดีบุกคือ ALPHA CVP-390 จากการยืนยันผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนของเสียจากคราบน้ ายาประสานตกค้างเท่ากับ 
2.57% ท้ังนี้เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดคราบน้ ายาประสานตกค้างบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมอยู่ที่ 14.44% ซึ่งสามารถ
ลดลงได้ถึง 11.87% 

 

ค าหลัก  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  คราบน้ ายาประสานตกค้าง  การออกแบบการทดลอง 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตคอยล์เครื่องระเหย 

โดยการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง 
 

นพดล พุ่มนิล1 และ อนินทยา ค ากันยา2* 
1,2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์หาระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตผ่านการออกแบบการทดลอง นับว่าเป็นหนึ่งขั้นตอนที่
ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกตใ์ช้หลักการออกแบบการทดลองเพื่อลดของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตคอยล์เครื่องระเหย โดยมุ่งเน้นที่การหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการขึ้นรูปคอยล์
เครื่องระเหยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ท าให้เกิดของเสียมากท่ีสุด ชนิดของข้อบกพร่องที่พบเป็นจ านวนมากที่สุดคือข้อบกพร่อง
ประเภทอลูมิเนียมฟินขาด ซึ่งเกิดในระหว่างการสอดท่อเข้ากับแผงอะลมูิเนียมฟิน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกดิ
ข้อบกพร่องประเภทอลูมิเนียมฟินขาดประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ความเร็วในการประกอบ ขนาดรูอลูมิเนียมฟิน และระดับ
น้ ามันหล่อลื่นในอ่างที่ใช้จุ่มช้ินงานท่ออลูมิเนียมก่อนประกอบ จากนั้นผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบแฟคตอเรียล 2k ในการ
ด าเนินการทดลอง โดยใช้ผลตอบสนองในลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ กล่าวคือท าการแบ่งพื้นผิวของอะลูมิเนียมฟิ นเป็นช่อง
ตารางขนาดเล็กจ านวน 25 ช่อง และบันทึกจ านวนช่องที่พบจุดบกพร่องเทียบกับจ านวนช่องทั้งหมด จากนั้นน าค่าผลตอบมา
วิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมของการปรับตั้งปัจจัยการผลิต ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลจากการ
ทดลองพบว่าค่าที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัยคือ ความเร็วในการประกอบ 8.0 Hz. ขนาดรูอลูมิเนียมฟิน 7.9 มิลลิเมตร ระดับ
น้ ามันหล่อลื่น 35.4 มิลลิเมตร ซึ่งหลังจากได้น าไปปรับใช้กับกระบวนการผลิตพบว่าสามารถลดข้อบกพร่องประเภทอลูมิเนียม
ฟินขาดลงได้ร้อยละ 85 

 

ค าหลัก  คอยล์เครื่องระเหย  การลดของเสีย  การออกแบบการทดลอง  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพงานสุ่มตรวจคุณภาพของกรอบหน้าจอแสดงผล 
 

อรพรรณ โรจน์ชาญชัย1* และ อนินทยา ค ากันยา1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

E-mail: oraphan.rcc@gmail.com1* and kanintay@engr.tu.ac.th1 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้จัดท าขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้หลักการสุ่มตรวจสอบคุณภาพ MIL-STD-105E ที่
ไม่ถูกต้อง ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทผลิตกรอบหน้าจอแสดงผลซึ่งเป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้การสุ่มตรวจสอบคุณภาพของโรงงานนี้ล้มเหลว การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ที่มีความถูกต้อง
เหมาะสม และการน าไปลองปฏิบัติจริงในโรงงาน ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาเกิดจากขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างถูกก าหนด
ผิดวิธี จึงท าให้จ านวนตัวอย่างสุ่มมากเกินความจ าเป็น ส่งผลให้พนักงานตรวจสอบไม่ทันและมีของเสียหลุดไปถึงลูกค้าเกินกว่า
ที่ก าหนด ท าให้อัตราการส่งคืนสินค้าจากลูกค้าสูงถึงร้อยละ 47.84 หลังจากที่ผู้วิจัยได้จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ที่มี
ความถูกต้องตามทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง และน าไปปรับใช้กับการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของโรงงานพบว่า อัตราการส่งคืนสินค้า
จากลูกค้าลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4.07 หรือคิดเป็นอัตราการส่งคืนสินค้าลดลงถึงร้อยละ 91.49 

 

ค าหลัก  การตรวจสอบคณุภาพ  แผนการชักสิ่งตัวอย่าง  MIL-STD-105E  กฎการสับเปลี่ยน  

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ผู้ใช้และการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายประเภทโลชั่น 
 

นรนิติ ไพรสณฑ์1* และ ชัยวัฒน์ นุ่มทอง1 
1หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

*E-mail: noranit_p@outlook.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ผู้ใช้และการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิวกายประเภทโลช่ัน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค ที่เป็นหัวใจ
ส าคัญในการที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์ประสบความส าเร็จและเพื่อลดช่องว่างระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์และความรู้สึกของ
ผู้ใช้งานจากการใช้งานผลิตภัณฑ์จริง โดยงานวิจัยนี้เริ่มต้นที่การออกแบบแบบสอบถามประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อศึกษาถึงบริบท
และประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกและประสบการณ์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคมีต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจะเป็นการส ารวจและรวบรวมประสบการณ์ผู้ใช้ ก่อนที่จะน าเอาประสบการณ์ผู้ใช้ไปท าการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการกะจายหน้าที่เชิงคุณภาพ(Quality Function Deployment, QFD) เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ประสบการณ์ผู้ใช้ก่อนจะท าการออกแบบช้ินตัวอย่าง สุดท้ายจะท าการส ารวจประสบการณ์ผู้ใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ช้ินตัวอย่าง
ด้วยการแจกแบบสอบถามและผลิตภัณฑ์ช้ินตัวอย่างให้กลุ่มประชากรทดลองใช้ พบว่า ผลิตภัณฑ์ช้ินตัวอย่างสามารถเพิ่ม
ประสบการณ์ด้านบวกและลดประสบการณด์้านลบของผู้ใช้งานจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนหน้าได้ ซึ่งผลส ารวจประสบการณ์
ผู้ใช้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ช้ินตัวอย่างโดยรวมของประสบการณ์ผู้ใช้ด้านบวกเพิ่มข้ึน 
 

ค าหลัก  ประสบการณ์ผู้ใช้  การกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ  การออกแบบผลติภณัฑ ์ โลช่ัน 
 
 
 

การออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อลดเวลาการท าความสะอาดล้อเครื่องบิน 
 

นันทพันธ ์กนกศิริรุจิษยา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

*E-mail: nunthaphan_th@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เริ่มจากการศึกษาจากแผนภูมิกระบวนการไหล ของการท าความสะอาดล้อเครื่องบิน มีขั้นตอนการท า
ความสะอาดมีทั้งสิ้น 15 ขั้นตอน ใช้การระดมสมองเพื่อค้นหาสาเหตุ ของการสูญเสียเวลา และ เลือกใช้หลักการลดความสูญ
เปล่า 7 ประการกับเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด เพื่อหาปัญหาพบว่า ในขั้นตอนของการท าความสะอาดชิ้นส่วนและล้อ ตะกร้าที่
ใช้มีขนาดใหญ่ ท าให้ไม่สามารถใช้ช้ินส่วนที่ต้องการท าความสะอาดได้ทั้งหมดในคราวเดียว และล้อไม่มีตัว จับยึดช้ินงาน       
จึงแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคนิคการออกแบบเครื่องมือจับยึดช้ินงาน มาเป็นตัวช่วยในการออกแบบตัวจับอุปกรณ์ใส่ช้ินส่วนใน
การท าความสะอาดเครื่องบินได้ทั้งหมดในครั้งเดียว ผลการด าเนินงานในการปรับปรุงสามารถลดขั้นตอนจาก 15 ขั้นตอนเหลือ 
13 ขั้นตอน สามารถลดเวลามาตรฐานที่ใช้ในการท าความสะอาดต่อรอบได้จาก 58.18 นาที ลดลงเหลือ 42.36 นาที และ
สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยได้จาก 176 หน่วย/เดือน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 220 หน่วย/เดือน  
 

ค าหลัก  ล้อเครื่องบิน  อุปกรณ์จับยึด 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การออกแบบผังโรงงานและการปรับปรุงสายการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนยีม 
 

นันทพันธ ์กนกศิริรุจิษยา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนุบรี 

*E-mail: nunthaphan_th@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ใช้หลักการจัดวางผังโรงงานในการปรับปรุงและได้ท าการวิเคราะห์การไหลของขั้นตอนการท างานโดย   
ใช้แผนภูมิวิเคราะห์การไหลของกระบวนการผลิต แล้วน าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ปรับปรุงโดยการออกแบบวางผังโรงงานและ
การปรับปรุงสายการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียม  ผลการด าเนินงานพบว่าสามารถลดเวลารอคอยของการผลิตประตูบาน
เลื่อนจาก 187 นาทีเป็น 3.25 นาที คิดเป็น 98.26 เปอร์เซนต์ ประตูบานสวิงจาก 144 นาทีเป็น 3.6 นาที คิดเป็น 97.50
เปอร์เซนต์ หน้าต่างบานเลื่อนจาก 189 นาทีเป็น 3.1 นาที คิดเป็น 98.35 เปอร์เซนต์ หน้าต่างบานเปิดจาก 140 นาทีเป็น 3.1 
นาที คิดเป็น 97.78 เปอร์เซนต์ และสามารถลดระยะทางในการผลิตของประตูบานเลื่อนจาก 83 เมตรเป็น 23 เมตร คิดเป็น 
72.28 เปอร์เซนต์ ประตูบานสวิงจาก 73 เมตรเป็น 23 เมตร คิดเป็น 68.49 เปอร์เซนต์ หน้าต่างบานเลื่อนจาก 83 เมตรเป็น 
23 เมตร คิดเป็น 72.28เปอร์เซนต์ หน้าต่างบานเปิดจาก 73 เมตรเป็น 23 เมตร คิดเป็น 68.49 เปอร์เซนต์ 
 

ค าหลัก  การเพิ่มผลผลิต  การวางผังโรงงาน  แผนภูมิวิเคราะห์การไหลของกระบวนการผลิต 
 
 
 

การศึกษาลดของเสียกระบวนการผลิตเสื้อสูบรถยนต์ 
 

นันทพันธ ์กนกศิริรุจิษยา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

*E-mail: nunthaphan_th@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการงานหล่ออัดฉีดอลูมิเนียมในการผลิตเสื้อสูบ  ที่มีปัญหาการร้าวท่ีผิว
ของช้ินงานในช่วงที่ท าการขึ้นรูปช้ินงานแบบ หล่อโดยวิธีการอัดฉีดโลหะร้อนเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ซึ่งท าให้เกิดงานเสียใน
กระบวนการผลิต ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 4 เดือน มียอดการผลิต 15,733 ช้ิน มีของเสียที่เกิดจากรอยร้าว จ านวน 95 ช้ิน 
คิดเป็นร้อยละ 39.58  การด าเนินงาน การคัดเลือกปัญหาโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาแผนผังก้างปลา ผลจากการ
วิเคราะห์ปัญหา พบว่าเกิดจากสารเคลือบแม่พิมพ์ของเสื้อสูบน้อยจนเกินไป  จึงท าให้เสื้อสูบเกิดรอยร้าวหลังจากการถอด
ช้ินงาน จึงท าการปรับปรุงแก้ไขโดยการเพิ่มความหยาบของพื้นผิวแม่พิมพ์ด้ วยวิธีการ Spark Deposition เพื่อท าให้สาร
เคลือบแม่พิมพ์เกาะติดได้ดีขึ้นและลดการดึงรั้งของผิวช้ินงาน  สรุปผลจากการด าเนินงานการแก้ไขปัญหา (1) สามารถลด
จ านวนของเสียที่เกิดจากรอยร้าวในกระบวนการงานหล่ออัดฉีดอลูมิเนียมในการผลิตเสื้อสูบ 0 % (2) ลดปัญหาทางอ้อมในการ
ร้องเรียนจากลูกค้าลดลงเป็น 0% 

 

ค าหลัก  ลดของเสีย  การผลิตเสื้อสูบ  การปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 39 ~ 
 

 
การปรับปรุงขั้นตอนการแปรรูปกุ้งขาวแวนนาไมด้วยระบบการผลิตแบบลนี 

 
พิชญดา ดอนสมจิตร1* จิรัชยา ศริพิรอมาตย์1 พรประภา ทองแย้ม2 รัญชิดา พงค์สรุชีวิน3 และ พัชรพล ไพบูลย์รัตนานนท์4 

สาขาการจดัการโลจสิติกส์ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
*E-mail: phichayada.d@ku.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับการผลิตแบบลีน 
กรณีศึกษาบริษัทABC ด้วยเครื่องมือแผนผังสายธารคุณค่า(Value Stream Mapping) การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual 
Control) โดยใช้ระยะเวลาทดสอบเปรียบเทียบการผลิตแบบด้ังเดิมกับการผลิตแบบลีนหลังเป็นเวลา 60 วัน ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไมจ านวน 1,200 ตัว แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง
วิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดของเสียพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียคือ สีของภาชนะใส่กุ้ง และมีดแกะที่ใช้ปอกและ
ผ่าหลังกุ้ง เมื่อใช้ระบบการผลิตแบบลีนทดสอบในขั้นตอนการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของเสียเท่ากับ 
1.58 ตัน มีผลิตภาพร้อยละ 75.4 

 

ค าหลัก  กุ้งขาวแวนนาไม  ผังสายธารคุณค่า  การผลิตแบบลีน 
 
 
 

การเพ่ิมผลผลิตการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโดยการลดความสูญเปล่า 7 ประการ 
 

วัฒนชัย ประสงค1์* และ สภุาภรณ์ ทุมสอน1 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

*E-mail: wattanachai.pra@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มผลผลิตการผลิตก้อนเช้ือเห็ด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมก าลังการผลิตให้ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า จึงด าเนินการศึกษาขั้นตอนการท างาน โดยใช้เครื่องมือ แผนภูมิกระบวนการไหล และแผนภาพการ
ไหล ในการตรวจสอบปัญหาในกระบวน ซึ่งพบว่ามีการใช้เวลาในการผลิตก้อนเช้ือเห็ดนาน และ เกิดความสูญเสียใน
กระบวนการ จากนั้นก าหนดแนวทางการแก้ไข ด้วยหลักการของความสูญเสีย 7 ประการ ร่วมกับระดมสมองวิเคราะห์หา
สาเหตุ พร้อมกับน าหลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุง หลังจากการปรับปรุงวิธีการท างานและวางผังเครื่องจักรใหม่ พบว่า 
สามารถก าจัดความสูญเสียในการผลิตได้ 7 รายการ ความสูญเสียในการผลิตลดลง 3 รายการ ส่งผลให้รอบเวลาการผลิต
กระบวนการคอขวดลดลงจาก 1.96 นาที เหลือ 1.67 นาที คิดเป็น 14.80% ระยะทางการผลิตสั้นลงจาก 7.80 เมตร เหลือ 
4.00 เมตร คิดเป็น 48.71% ท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตก้อนเช้ือเห็ดได้จากเดิม 900 ก้อน เป็น 1054 ก้อน คิดเป็น 17.11%  

 

ค าหลัก  ความสูญเปล่า 7 ประการ  หลักการ ECRS  การเพิ่มผลผลิต 
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การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและปรับปรุงหาคุณลักษณะ 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับออกแบบอุปกรณ์รีดสายถุงบรรจุโลหิต 
 

สุภางค์ ครั่นคร้ามผิด1* และ คณิศร ภูนิคม1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: supang_kkp@hotmail.com1* dr.kanitsorn@gmail1   
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้แสดงถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) 
เพื่อการปรับปรุงอุปกรณ์ส าหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาระบบรีดสายถุงบรรจุโลหิตที่ใช้งานอยู่ใน คลัง
เลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ให้ตอบสนองต่อ
กลุ่มผู้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งงานวิจัยมีเป้าหมายในการออกแบบอุปกรณ์ให้มี
รูปร่างและลักษณะการใช้งานที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพและหาคุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาระบบรีดสายถุงบรรจุโลหิต การด าเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล  เพื่อเป็น
ข้อมูลในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินงานวิจัย จากนั้นจึงท าการศึกษาเสียงความต้องการของผู้ใช้งาน (Voice of 
Customer: VOC) และท าการออกแบบสอบถามเพื่อหาคะแนนความส าคัญในแต่ละความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้งานและคะแนนความส าคัญจะน าไปเป็นข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  QFD การวิเคราะห์เทคนิค 
QFD แยกออกเป็น 2 เมตริกซ์คือ เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์โดยท าการแปลงความต้องการของผู้ใช้งานไปเป็นความ
ต้องการทางเทคนิค และเมตริกซ์การออกแบบช้ินส่วนโดยท าการแปลงความต้องการทางเทคนิคไปเป็นข้อก าหนดคุณลักษณะ
ของช้ินส่วน หลังจากนั้นจึงน าข้อก าหนดคุณลักษณะของช้ินส่วนไปออกแบบและขึ้นรูป ผลที่ได้จากการด าเนินงานวิจัยนี้พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการวางแผนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจาก 6.75 เป็น 8.45 จากคะแนนเต็ม 10 และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจต่อ การออกแบบช้ินส่วน เพิ่มขึ้นจาก 5.8 เป็น 7.95 จากคะแนนเต็ม 10เช่นกัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค QFD คือ ข้อก าหนดคุณลักษณะของชิ้นส่วนซึ่งสามารถน าไปออกแบบปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีรูปร่างและการ
ใช้งานท่ีตรงกับความต้องการและถูกต้อง [4] 
 

ค าหลัก  เทคนิคการกระจายหน้าที่  คุณลักษณะผลิตภัณฑ์  สายถุงบรรจุโลหิต 
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การจัดสรรก าลังคนที่เหมาะสมกับสายการผลิตนมผง : กรณีศึกษา 

 
ขนิษฐา พระราช1* กันยา อัครอารยี์² และ มณฑริา เอียดเสน³ 

1,2,3ภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail: kkanitta.p@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวางแผนก าลังคนมีความส าคัญต่อกระบวนการผลิต เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนด้านแรงงาน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอทางเลือกการจัดก าลังคนท่ีเหมาะสมและศึกษาผลกระทบของแต่ละทางเลือก เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน
ของโรงงานกรณีศึกษา การด าเนินงานวิจัย เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของสายการผลิต ค านวณก าลังคนที่ใช้ใน
การผลิตปัจจุบัน วิเคราะห์ทางเลือกภายใต้เง่ือนไขการว่างงานน้อยที่สุด และสรุปผลการด าเนินการ โดยพบว่าปัจจุบัน จ านวน
พนักงานในสายการผลิตคงที่คือ 111 คนต่อกะการท างาน โดยไม่ว่าจะผลิตสินค้าชนิดใด ท าให้ใช้พนักงานมาก ส่งผลท าให้เกิด
การว่างงานของพนักงาน ในการศึกษานี้ได้เสนอทางเลือกการจัดสรรก าลังคนภายใต้การก าหนดจ านวนพนักงานที่ใช้ต่อสินค้า
แต่ละแบบและสายการผลิตย่อยที่ด าเนินการผลิตสินค้า จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัดตารางการผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้าที่มี
และตามข้อจ ากัดของเครื่องจักรในการผลิต พบว่าสามารถลดพนักงานได้มากที่สุด 15 คนต่อกะการท างาน คิดเป็นเงิน 
1,330,560 บาทต่อปี นอกจากนั้นได้เสนอแนวทางการปรับลดจ านวนพนักงานโดยใช้เทคนิค ECRS โดยการสลับช่วงเวลาการ
พักของพนักงาน และการรวมวิธีการท างาน ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดจ านวนพนักงานไดม้ากที่สดุเท่ากับ 33 คนต่อกะการ
ท างาน คิดเป็นเงิน 2,927,232 บาทต่อปี ผลการด าเนินงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรก าลังคนให้เหมาะสมกับ
สายการผลิตได้ และสามารถลดต้นทุนแรงงานของโรงงานกรณีศึกษาได้ 

 

ค าหลัก  การจัดสรรก าลังคน  สายการผลิตนมผง  ECRS 
 
 
 

การลดต้นทุนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก 

 
ต้องใจ ศรัทธาผล1* กวินธร สัยเจรญิ1 และ คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ 1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 
*E-mail: satthaphon_t@su.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก โดยในการศึกษานี้จะเริ่มจาก       
การรวบรวมข้อมูลต้นทุนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ต้นทุนตามฐานกิจกรรมในการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก 
หลังจากนั้นจึงเลือกกิจกรรมที่มีต้นทุนสูงที่สุดน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าต้นทุนที่เกิดจากการใช้งาน
ของแผ่นเจียรเพชรมีต้นทุนสูงที่สุดและมีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงมากที่สุด จากนั้นจึงน าหลักการการปรับปรุง         
อย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) เข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการใช้แผ่นเจียรเพชร ซึ่งมีการใช้งานร่วมกับเครื่องจักร 3 เครื่อง          
จากผลการทดลองพบว่า สามารถลดการเปลี่ยนแผ่นเจียรเพชรจาก 180 ใบต่อปี เป็น 48 ใบต่อปีหรือคิดเป็นต้นทุนการใช้งาน
แผ่นเจียรเพชรลดลงเป็นเงิน 1,440,000 บาทต่อปี 

 

ค าหลัก  การวิเคราะห์ต้นทุนตามฐานกิจกรรม  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  แผ่นเจียรเพชร  ผ้าเบรกดิสก์เบรก 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าห่มเสริมใยสังเคราะห์ 

กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกจิชุมชน บ้านพุ่มแก จังหวัดนครพนม 
 

วินัย หล้าวงษ1์ ณพรรตศกร จรทอง1* และ วราภรณ์ พ่อบาล1 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

*E-mail: napatsakorn.jh@rmuti.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าห่มเสริมใยสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7  QC Tools) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และน าวิธี FMEA มาวิเคราะห์ข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข จากการศึกษาพบว่า เกิดปัญหาการหักของเข็ม
จักรเครื่องเดินลาย และปัญหาการสูญเสียเวลาในการเปลี่ยนเข็มจักรเดินลาย จากนั้นได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้ง
เปรียบเทียบเวลา และความสามารถในการผลิตต่อช่ัวโมงก่อนและหลัง การปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่า เวลาเฉลี่ยก่อน
การปรับปรุงการเข้าเครื่องเดินลาย 165.62 วินาทีต่อผืน หลังการปรับปรุงใช้เวลาเฉลี่ย 92.46 วินาทีต่อผืน และปริมาณการ
ผลิตผ้าห่มเสริมใยสังเคราะห์ก่อนการปรับปรุงเฉลี่ย 21 ผืนต่อช่ัวโมง หลังการปรับปรุงเฉลี่ย 35 ผืนต่อช่ัวโมง จากนั้นวิเคราะห์
ผลการเพิ่มประสิทธิภาพหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่า เวลาในกระบวนการผลิตลดลง 73.16 วินาทีต่อผืน คิดเป็น
ร้อยละ 44.17 และปริมาณการผลิตผ้าห่มเพิ่มขึ้น 14 ผืนต่อช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 

ค าหลัก  กระบวนการผลติ  ผ้าหม่เสริมใยสังเคราะห์  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด 
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การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค SMED 

กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง 
 

เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร1์* และ ศรไีร จารุภญิโญ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

*E-mail: chalermsak.t@en.rmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุเครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง โดยการลดเวลา                   

การเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค SMED ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทมี 2 ชนิดคือ 
กาแฟส าเร็จรูปชนิดผงและเครื่องดื่มมอลต์ส าเร็จรูปชนิดผง เนื่องด้วยบริษัทใช้เครื่องจักรชุดเดียวกันส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ทั้งสองชนิด ท าให้การเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์จึงเป็นกระบวนการที่จ าเป็นของบริษัท โดยเวลาการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 
1,480 นาทีต่อเดือน ส าหรับการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการท าความสะอาดเครื่องจักรและระบบการผลิต 2 ส่วนคือ ส่วน
จ่ายผงและส่วนบรรจุผง ทั้งนี้การท าความสะอาดถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญและการท าความสะอาดที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือรสชาติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเฉพาะส่วนบรรจุผง 
เนื่องจากส่วนบรรจุผงใช้เวลาท าความสะอาดมากถึง 590 นาทีต่อครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 79.73 ของกระบวนการท าความ
สะอาด ด้วยการน าเทคนิค SMED มาใช้ปรับปรุงขั้นตอนการประกอบช้ินส่วนกลับ โดยเปลี่ยนการตั้งเครื่องภายในให้เป็นการ
ตั้งเครื่องภายนอก ท าให้สามารถลดเวลาการท างานในขั้นตอนการประกอบช้ินส่วนกลับจาก 140 นาที เหลือเพียง 73.54 นาที 
และการน าเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ อาทิ เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเปล่า เทคนิค ECRS มาใช้ปรับปรุงข้ันตอนการ
ท าความสะอาด โดยการแบ่งสัดส่วนการท างานของพนักงานท าความสะอาดให้เหมาะสม และก าหนดล าดับข้ันตอนการท า
ความสะอาดของพนักงานด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถลดเวลาการท าความสะอาดในขั้นตอนการท าความสะอาดจาก 
179 นาที เหลือเพียง 137 นาที ผลการปรับปรุงสามารถสรุปได้ว่าการน าเทคนิค SMED และเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ
มาใช้ปรับปรุง  ท าให้สามารถลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์จาก 740 นาทีต่อครั้ง เหลือ 631.54 นาทีต่อครั้ง หรือลดลง 
108.06 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 14.61 

 

ค าหลัก  การเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง  เทคนิคการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนา 
เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพลังงานแสงอาทติย์ 

ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมนัส าปะหลัง 
 

วิทยา อินทร์สอน1* ปัทมาพร ท่อชู2  ประทุม ฉ่ าโสฬส3 และ สรุพงศ์ บางพาน4 
 1สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคสรุินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร ์

2สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์อ.เมือง จ.สุรินทร ์
3สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

4หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม ่

*E-mail: withaya.insorn@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีทางคุณภาพในการพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มัน 

ส าปะหลังพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโครงสร้าง มีความแข็งแรง มั่นคง และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น ผลการประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.76 เป็น 4.46 คิดเป็นร้อยละ 18.61 ต้นทุนของเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพลังงานแสง 
อาทิตย์ ก่อนการพัฒนามีต้นทุน 15,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้น 21,700 บาท หรือต้นทุนรวม
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 37,200 บาท เมื่อเทียบกับความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 

 

ค าหลัก  เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพ  เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง  พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตัดหญ้าเนเปียร์   
กรณีศึกษา เคร่ืองตัดหญ้าเนเปียร์  แบบ 2 หัวตัด 

 
ชนาธิป กาลจักร1* และ คณิศร ภนูิคม1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail: chanathip.kc@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตัดหญ้าซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experiment Research) การด าเนินงานวิจัยประกอบด้วยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดหญ้าเนเปียร์ จากนั้นก าหนดตัว
แปร 1.ความเร็วการเคลื่อนท่ีตัด(กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 2.ความเร็วรอบชุดหัวตัด(รอบ/นาที)ท้ังหมด 2 ตัวแปร โดยทดลองเชิงแฟก
ทอเรียลแบบบริบูรณ์  คิดเป็นการทดลอง 36 การทดลอง จากนั้นท าการตัดหญ้าโดยปรับตั้งค่าตามล าดับการทดลอง น าผลที่
ได้มาวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยใช้โปรแกรมค านวณทางสถิตช่ิวยในการวิเคราะห์ ซึ่งก าหนดระดับนัยส าคัญ α เท่ากับ 0.05 ผลจาก
งานวิจัยนี้ทราบความเร็วการเคลื่อนที่ตัดและความเร็วรอบชุดหัวตัดของเครื่องตัดหญ้าเนเปียร์มีอิทธิพลต่อความยาวช้ินหญ้าที่
ท าการตัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าเมื่อตัดหญ้าที่อายุ 45 และ 60 วัน โดยใช้แทรกเตอร์ขนาด 50 แรงม้า 
ความเร็วการเคลื่อนที่ตัด 5 และ 10 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ความเร็วรอบชุดหัวตัดที่ 1,800 และ 2,000 รอบต่อนาที เวลา 1
ช่ัวโมง เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์ต้นแบบท่ีสร้างขึ้นสามารถตัดหญ้าได้เฉลี่ย 6.84 ตันหรือมีก าลังการผลิต 6.84 ตันต่อช่ัวโมง 
ที่ความยาวช้ินหญ้า 3-5 เซนติเมตร 
 

ค าหลัก  เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์  ประสิทธิภาพการตดั  หญ้าเนเปียร์ 
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การวิเคราะห์ระบบการวัด กรณีศึกษาการตรวจรับเข้าของชิ้นงานโลหะเคลือบสี 

 
นวรา ประไพศิลป1์* และ อุษณีษ์ ค าพูล1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
*E-mail: navara.anne@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานกรณีศึกษา ช้ินส่วนประกอบที่ใช้จะต้องมีระดับคุณภาพ
ตรงตามข้อก าหนด ดังนั้นทางโรงงานจึงก าหนดให้มีกระบวนการตรวจรับช้ินส่วนท่ีรับมาจากผู้ส่งมอบ อย่างไรก็ตามจากการ
เก็บข้อมูลพบว่ายังมีชิ้นส่วนท่ีไม่ตรงตามข้อก าหนดด้านสแีละเมด็สี หลุดจากกระบวนการตรวจรับชิ้นส่วนเข้าไปในกระบวนการ
ประกอบ ซึ่งส่งผลเป็นอย่างมากต่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์ประกอบส าเร็จรูป อีกท้ังยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์
ของลูกค้า รวมถึงต้องหยุดการท างานในกระบวนการประกอบเพื่อรอช้ินส่วนใหม่เข้ามาทดแทนท าให้ไม่สามารถท าการผลิตได้
ตามแผน จากการวิเคราะห์แผนการชักสิ่งตัวอย่างท่ีใช้ในการตรวจสอบพบว่าแผนท่ีใช้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อท า
วิเคราะห์ระบบการวัด โดยพิจารณาจากสัมประสิทธิ์แคปปาของพนักงานทุกคนพบว่ามีค่าเท่ากับ  0.413 ,0.583 และ 0.437 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าพนักงานตรวจสอบยังขาดความแม่นย าและความเห็นพ้องกันในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผลมาจาก
วิธีการตรวจสอบที่ใช้ กล่าวคือเป็นการใช้ความรู้สึกของพนักงานในการตัดสินใจ ในงานวิจัยนี้จึงท าการปรับปรุงโดยเปลี่ยนเป็น
วิธีการตรวจสอบเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือท่ีสามารถวัดและบอกความแตกต่างของสีบนช้ินงาน ในส่วนของการตรวจสอบ
เม็ดสีบนช้ินงานนั้น ได้มีการจัดท าแผ่นแม่แบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบขนาดของเม็ดสี หลังการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนช้ินงานที่
ไม่ตรงตามข้อก าหนดที่หลุดไปยังกระบวนการประกอบมีค่าลดลงอย่างเด่นชัดจากสัดส่วนของเสีย0.4%เป็น0.03% 

 

ค าหลัก  การวิเคราะห์ระบบการวัด,สัมประสิทธ์ิ  Kappa and Kendall  การตรวจรับเข้า 
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การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตไนโตรเซลลูโลส 

เพ่ือลดสัดส่วนของผลิตภณัฑ์ไม่ตรงตามข้อก าหนด 
 

วรางคนา วิชยพรจรสั1 และ อุษณษี์ ค าพูล1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

*E-mail: asecondw@gmail.com 
 
บทคัดย่อ   

ผลิตภัณฑ์ไนโตรเซลลูโลสเป็นสารตั้งต้นหลักของอุตสาหกรรมการผลิตสารเคลือบผิว ผลของผลิตภัณฑ์ไนโตร
เซลลูโลสที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดอาจท าให้การเคลือบพ้ืนผิวเกิดความไม่สม่ าเสมอ จากการเก็บข้อมูลในบริษัทกรณีศึกษาพบว่า 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดในกระบวนการผลิตไนโตรเซลลูโลสเนื่องจากค่าความหนืดมีค่าเท่ากับ 0.34 หลังการ
วิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า กระบวนการที่มีผลกับค่าความหนืดไม่ตรงตามข้อก าหนดคือ กระบวนการย่อยโมเลกุลของเซลลูโลส 
หลังจากการประยุกต์ใช้แผนภาพแสดงเหตุและผลเพื่อระบุสาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งผลต่อค่าความ
หนืดได้แก่ ค่าเปอร์เซ็นความเป็นกรดก่อนกระบวนการย่อย เวลาที่ใช้ในกระบวนการย่อยโมเลกุลของเซลลูโลส ค่าความหนืด
ของเซลลูโลสที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตและระยะเวลาที่ใช้ในการส่งถ่ายความร้อนทางท่อ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระยะเวลา
ที่ใช้ในการส่งถ่ายความร้อนทางท่อส่งผลกระทบต่อค่าความหนืดแต่ในเงื่อนไขการท างานจริงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ในการผลิต ดังนั้นเทคนิคทดลองแบบ 2k แฟคทอเรียลแบบบล็อกปัจจัย จึงถูกประยุกต์ใช้เพื่อการพิสูจน์เหตุรากเหง้าและ
ก าหนดระดับของปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าความหนืดของไนโตรเซลลูโลสตามความต้องการของลูกค้า หลังจากการน าผลที่
ได้จากการทดลองมาก าหนดมาตรการตอบโต้และประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตจริงพบว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตาม
ข้อก าหนดที่เกิดจากค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ไนโตรเซลลูโลสลดลงเหลือ 0.27 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

ค าหลัก  แฟคทอเรียลแบบบล็อกปัจจัย  ค่าความหนืด  กระบวนการย่อยเซลลูโลส  ไนโตรเซลลูโลส 
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การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตแผ่นไม้อัด MDF 

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย 
 

ปวีณา ภู่ทอง1* และ อุษณีษ์ ค าพูล1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

*E-mail: paweena.applecup@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
แผ่นไม้อดั MDF มักมีฟอร์มลัดไีฮด์ที่หลงเหลือจากการท าปฏิกิริยาการระเหยออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภค

เกิด อาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุตา ด้วยเหตุนี้จึงมีการจดัตั้งมาตรฐานสากลเพื่อใช้ควบคุมคุณภาพการ
ระเหยของฟอร์มัลดไีฮด์ขึ้น จากการเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตแผ่นไม้อดั MDF ของโรงงานกรณีศึกษาพบว่าปญัหาใน
กระบวนการผลติที่เกิดจากแผ่นไมอ้ัดที่มีค่าการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์เกินมาตรฐานมีปรมิาตรมากถึง 1,018 m3 จากจ านวน
ปัญหาทั้งหมด 4,796 m3 โดยเกดิจากการไม่ทราบระดับการตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาระดับค่าปัจจยัที่เหมาะสมในกระบวนการผลติแผ่นไม้อดั MDF โดยพิจารณาจากค่าการระเหยของฟอร์มลัดี
ไฮด์ด้วยวิธีการวเิคราะห์การถดถอย ทั้งนี้จากการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้แผนภาพสาเหตุและผลพบว่าปัจจัยที่มีแนวโน้มวา่จะ
ส่งผลต่อค่าตอบสนองดังกล่าวในกระบวนการผลติมี 10 ปัจจัย  อย่างไรก็ตามหลังจากการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอยเพื่อการพิสูจนเ์หตรุากเหงา้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตม ี 4 ปัจจัย คือ ปริมาณฟอรม์ัลดีไฮด์ที่หลงเหลือจากการท า
ปฏิกิริยาของกาว, ความเร็วในการผลิต, ปริมาณการใช้กาวและปรมิาณสารจับฟอร์มัลดีไฮด ์ อีกทั้งยังได้ระดับค่าทีเ่หมาะสม
ของแต่ละปัจจัย หลังการประยกุต์ใช้ค่าดังกล่าวในกระบวนการผลิตพบว่าสดัส่วนปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ตรงตามข้อก าหนดที่
เกิดจากค่าการระเหยของฟอร์มลัดีไฮด์เกินมาตรฐานมีปรมิาตรที่ลดลงอย่างเด่นชัด 

 

ค าหลัก  กระบวนการผลิตไม้อัด MDF  การวิเคราะห์แบบถดถอย  ค่าการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์  พารามิเตอร์ที่เหมาะสม 
 
 
 

การศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพื้นผิวผลตอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในประเทศไทย 

 
ณัฎฐณิชา ตะกรดุแจ่ม1 และ อนินทยา ค ากันยา2* 

1,2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการน าทฤษฎีพื้นผิวผลตอบ (Response surface methodology, RSM) มา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในประเทศไทย จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ RSM ในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า RSM ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในหลายบริบท ทั้งการพัฒนากระบวนการผลิต การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาคุณภาพ จากการทบทวนงานวิจัยจ านวน 26 งานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2560 พบว่า
การน า RSM มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการทดลองแบบการออกแบบส่วน
ประสมกลาง พิจารณาผลตอบแบบปัจจัยเดี่ยว นิยมใช้พารามิเตอร์จากการแจกแจงปกติในรูปของค่าเฉลี่ยมาใช้ส าหรับการ
สร้างสมการถดถอยเพื่อวิเคราะห์หาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสม และนิยมใช้โปรแกรม Minitab® ช่วยในการวิเคราะห์ 

 

ค าหลัก  คุณภาพ  การออกแบบการทดลอง  การหาค่าที่เหมาะสม  พ้ืนผิวผลตอบ 
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การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอัดอากาศ 

ของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ 
 

เกรียงไกร นาคทอง1* และ สวัสดิ์ ภาระราช1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

*E-mail: psawat@engr.tu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศในบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น ในหลายๆด้าน จึงน าข้อมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตมาวิเคราะห์ และพบว่าส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายการผลติที่สูงขึ้นอยู่ท่ีคา่ไฟฟ้า ในเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อแยกตัวเครื่องจักร และอุปกรณ์ พบว่าในระบบอัดอากาศยังมีข้อบกพร่องในระบบอยู่หลายอย่าง จึงได้
ท าการศึกษา ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ ให้มีการท างานได้เตม็ประสิทธิภาพ ท าเป็นมาตรการ การ
อนุรักษ์พลังงาน จนส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอัดอากาศลดลง คิดเป็นร้อยละ 20 

 

ค าหลัก  ผังก้างปลา  ระบบอัดอากาศ  การอนุรักษ์พลังงาน  การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ     
 
 
 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นในการเลือกที่ตั้งเตาเผา 
ขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

 
ศิวพร สุกส1ี* สมบัติ สินธุเชาวน2์ และ กสณิ รังสิกรรพุม2 

1สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

*E-mail: siwaporn.k29@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งเตาเผาขยะติดเช้ือของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

สุรินทร์ โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัย 3 ปัจจัยหลักเกี่ยวกับความยั่งยืนได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยทางด้านสังคม 
และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแยกพิจารณาเป็นปัจจัยรองจ านวน 7 ปัจจัย โดยใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน 
(Analysis Hierarchy Process: AHP) เพื่อค านวณหาน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยและ ใช้วิธีการ ปรับหน่วยเชิงเส้นตรง
(linear normalization) ในจัดล าดับโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 16 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ที่เหมาะสมในการตั้งเตาเผาขยะติดเช้ือ 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางด้านสิ่งแวดลอ้ม (ร้อยละ59) มีความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยทางด้านสังคม(ร้อยละ30) 
และปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ (ร้อยละ11) ตามล าดับ  ผลการจัดล าดับโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ที่เหมาะสมในการ
ตั้งที่ตั้งเตาเผาขยะติดเช้ือพบว่า โรงพยาบาลล าดวน(ร้อยละ 90.7) มีความเหมาะสมในการตั้งเตาเผาขยะติดเช้ือมากที่สุด 
รองลงมาคือโรงพยาบาลกาบเชิง (ร้อยละ90.3) และโรงพยาบาลชุมพลบุรี (ร้อยละ88.2) ตามล าดับ 

 

ค าหลัก  การวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน   การปรับหน่วยเชิงเส้นตรง  การตัดสินใจแบบหลายปัจจัย   เตาเผาขยะติดเช้ือ
 โรงพยาบาลชุมชน 
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    การเพิ่มผลิตภาพของสายการประกอบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 
 

เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกลู1* สมฤทัย เกียรตสิารสิทธ์ิ1 และ กนกวรรณ สุขส าราญ1, 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกลู1 และโรสมารินทร์ สุขเกษม1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: kasemp@buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพของสายการประกอบเครื่องปรับอากาศรถยนต์รุ่น A ด้วยบริษัท
กรณีศึกษาพบว่าผลิตภาพของสายการประกอบเครื่องปรับอากาศรุ่น A ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การผลิตไม่ทันตาม
ความต้องการของลูกค้า เมื่อศึกษากระบวนการประกอบเครื่องปรับอากาศรุ่น A  เก็บข้อมูลเวลามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
พนักงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท าให้ทราบว่าปัญหาของสายการประกอบเครื่องปรับอากาศรถยนต์รุ่น A คือ เกิดสภาวะคอ
ขวดของ Station 1 เนื่องจากมีขั้นตอนการท างานมากเกินไป และStation 6 ที่ใช้เวลาในการท างานมาก จึงได้ใช้หลักการ 
ECRS มาปรับปรุงวิธีการท างาน โดยจัดสมดุลการผลิต ด้วยการย้ายงานย่อยของสถานีงานที่เป็นปัญหาไปให้กับสถานีงาน
ข้างเคียง ผลการด าเนินงานสามารถลดรอบเวลาการผลิตจาก 1.31 นาที/หน่วย เหลือ 1.07 นาที/หน่วย ลดลง 0.24 นาที/
หน่วย คิดเป็น 18.32 % ได้ผลิตภาพจาก 45.80 หน่วย/ชั่วโมง เป็น 56.07 หน่วย/ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 10.27 หน่วย/ชั่วโมง เท่ากับ
ผลิตภาพเพิ่มขึ้น 22.42 % ท าให้สามารถผลิตทันความต้องการของลูกค้า  

 

ค าหลัก  การเพิม่ผลิตภาพ  เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ECRS  จัดสมดุลสายการผลิต 
 
 

ลดรอบเวลาในกระบวนการบรรจุน้ าแข็งของโรงน้ าแข็งแห่งหนึ่งของ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
กนกวรรณ สุภักด1ี* รณฤทธิ์ ทามณ1ี กิตติพงษ์ สมจติร1 ธนากร นนทน1ี สถาพร โสรส1 และ กิตติวุฒิ บุตรศร2ี 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

2สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
*E-mail: ksupakdee@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรอบเวลาในกระบวนการการบรรจุน้ าแข็ง พบว่าในกระบวนการบรรจุน้ าแข็งมี 2 
ขั้นตอนที่เกิดปัญหาในกระบวนการคือ 1) กระบวนการบรรจุน้ าแข็งที่มีน้ าแข็งล้น และไม่พอซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการ และมีของเสีย 2) ข้ันตอนการมัดปากถุงน้ าแข็งมีความล่าช้า ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดปัญหา 
และการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการบรรจุน้ าแข็ง และมัดปากถุงน้ าแข็ง พบว่า 1) ปัญหาจากน้ าแข็งล้น และไม่พอดีเกิดจากไม่มี
การออกแบบ และการควบคุมการมองเห็น ซึ่งแก้ไขปัญหาโดยการเย็บด้ายสีแดงที่กระสอบเพื่อให้เห็นปริมาณการบรรจุที่พอดี 
และ 2) ปัญหาการมัดปากกระสอบ เกิดจากการไม่มีเครื่องมือเพื่อให้ง่ายต่อการท างาน ซึ่งแก้ไขปัญหาโดยการท ากระสอบแบบ
หูรูด หลังจากการปรับปรุงพบว่า 1) ปัญหาจากน้ าแข็งล้น การบรรจุน้ าแข็ง 20 กระสอบ ก่อนปรับปรุงมีน้ าแข้งล้น 9 กระสอบ 
หลังปรับปรุงลดเหลือ 1 กระสอบ น้ าแข็งไม่พอดี ก่อนปรับปรุง 6 กระสอบ หลังปรั บปรุงลดลงเหลือ 2 กระสอบ และ          
2) ปัญหาการมัดปากกระสอบพบว่า การมัดปากกระสอบแบบหูรูดใช้เวลาน้อยท่ีสุด มีเวลาเฉลี่ย คือ 9.7 วินาที/กระสอบ จาก
การปรับปรุงขั้นตอนการท างานโดยน าหลักการการมองเห็น และการออกแบบเครื่องมือมาใช้ พบว่า เวลามาตรฐานจากเดิม 
30.87 วินาที/กระสอบ ลดลงเหลือ 19.79 วินาที/กระสอบ ลดลงได้ 11.08 วินาที/กระสอบ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.89 

 

ค าหลัก  ลดรอบเวลา  ปรับปรุงขั้นตอน  หลักการการมองเห็น  การออกแบบเครื่องมือ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การลดเวลาในกระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น 

 
สมพร วงษ์เพ็ง1* และ อัญญารัตน ์ประสันใจ1 

1คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
*E-mail: somporn_v@rmutt.ac.th* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น เพื่อลดเวลาในเจาะรูแผ่นกันลื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการด าเนินงานมี 4 ขั้นตอน ในขั้นตอนที่ 1 ศึกษากระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์
ปัญหา และออกแบบอุปกรณ์ช่วย ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสร้างอุปกรณ์ช่วย ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบ และสรุปผล ก่อนการ
ปรับปรุงกระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น ทดสอบเก็บข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง ในครั้งที่ 1 ใช้เวลา 33.45 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 
34.39 นาที ครั้งที่ 3 ใช้เวลา 36.07 นาที โดยเฉลี่ย 34.64 นาที หลังการปรับปรุงกระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น ด้วยอุปกรณ์
ช่วยเจาะรูแผ่นกันลื่น ทดสอบเก็บข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง ในครั้งที่ 1 ใช้เวลา 25.42 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 26.14 นาที ครั้งที่    
3 ใช้เวลา 26.33 นาที โดยเฉลี่ย 25.96 นาที ผลจากการปรับปรุงพบว่า สามารถลดเวลาการเจาะรูแผ่นกันลื่น ได้ 8.68 นาที
ต่อครั้ง 

 

ค าหลัก  การลดเวลา  กระบวนการเจาะรู  แผ่นกันลื่น 
 
 
 

พัฒนาการออกแบบจ าลองรถล าเลียงอัตโนมัต(ิเอจีวี) 
ด้วยการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา1* และ คณิศร ภูนคิม1 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
E-mail: buriphan@hotmail.com,1 * dr_kanitsorn@gmail.com1  

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและตัวช้ีวัดในการออกแบบรถล าเลียงขนสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติโดยใช้
เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ QFD  ต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร  จาก
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้อก าหนดที่มีค่าความส าคัญมากสุดจากตาราง QFD 5 อันดับแรกในการออกแบบคือ  ต้องมีความ
แม่นย าในการใช้งาน (11.76) ขนาดของรถ AGVต้องเหมาะสมกับพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร  (11.60) มี
ความปลอดภัยสูงขณะท างาน (11.25) ราคาต้นทุนและการบ ารงุรักษาจะต้องมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน (10.27) และ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (10.14)) และการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันโดยใช้โปรแกรม Expert Choice ท าให้ได้แนวทางการเลือกแบบรถ 
AGV ที่มีค่าความส าคัญมากที่สุดคือ รถAGV แบบการน าร่องโดยใช้ทางเดินน าร่อง มีค่าคะแนนความส าคัญเท่ากับ 43.3 % 
อันดับที่สอง คือ รถ AGVแบบการน าร่องไร้สายคะแนนความส าคัญ 36.7% และอันดับที่สาม คือ การน าร่องผสมไร้สายกับเดิน
น าร่องมีค่าคะแนนความส าคัญเท่ากับ 20%ผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิจัย นอกจากจะสามารถช่วยออกแบบรถ AGVให้มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานแล้วยังสามารถแสดงให้เห็นแนวทางในการประยุกต์เทคนิค QFD และ AHP 
ในงานลักษณะอื่นๆ ได้ 
 

ค าหลัก  รถล าเลียงขนสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ  ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การแปลงความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สียเพื่อการออกแบบระบบล าเลียงขนสิ่งส่งตรวจ 

กรณีศึกษา ห้องปฏิบัตกิารเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครนิทร์ 
 

นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา1* และ คณิศร ภูนคิม1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
*E-mail: nunthaphan_th@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในการใช้งานนวัตกรรมการล าเลียงขน
สิ่งส่งตรวจด้วย วิธีการสัมภาษณ์และสืบค้นเอกสารงานวิจัย การออกแบบสอบถามเพื่อหาคะแนน ความส าคัญแต่ละตัวช้ีวัดที่
ส่งผลต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การเก็บข้อมูลช่วงคะแนนความส าคัญน าไปประมวลผล โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ล าดับช้ัน สามารถประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม Expert Choice เพื่อน าตัวช้ีวัดที่มีระดับคะแนนความส าคัญ 3 อันดับแรก
น ามาสร้างแผนภูมิแสดงถึงปัจจัยที่เหมาะสมในการออกแบบระบบการล าเลียง สิ่งส่งตรวจ เพื่อเป็นการยืนยันปัจจัยจากการใช้
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จากนั้นน าแต่ละปัจจัย มาประยุกต์ใช้เทคนิคแบบการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ QFD 
โดยแยกออกเป็น 2 เมตริกซ์คือ (1) เมตริกซ์การวางแผนระบบการล าเลียง สิ่งส่งตรวจด้วยการการแปลงความ ต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียในการใช้งานให้เป็นความต้องการทางเทคนิค  (2) เมตริกซ์เพื่อการออกแบบท าการแปลงความต้องการทางเทคนิค
ให้เป็นเป้าหมายทางเทคนิค หลังจากนั้นจึงน าเป้าหมายทางเทคนิคไปออกแบบนวัตกรรมรถล าเลียงสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ
(Automated Guided Vehicle : AGV) ให้ตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย จากผลงานวิจัยแสดง ให้เห็นว่าเป้าหมาย
ทางเทคนิคที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ มีความแม่นย าในการล าเลียงสิ่งส่งตรวจแต่ละแผนก (16.77) ง่าย
ต่อการใช้งาน (12.75) และวัสดุที่ใช้ท าโครงสร้างจะต้องมีความปลอดภัย (9.74) ตามล าดับ  
 

ค าหลัก  เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ  ผู้มสี่วนไดเ้สยี  เอจีวี 
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ออกแบบจ าลองเคร่ืองมือขนส่งโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

 
กิตติพงษ์ แสงบุดดี1 และ คณิศร ภูนิคม2 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
*E-mail: kittipong_sa1@hotmail.com1, dr_kanitsorn@gmail.com2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและตัวช้ีวัดในการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายล าเลียงอเนกประสงค์โดยใช้
เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD)  ให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียในคลังเลือดกลาง และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน ในการตัดสินใจเลือกการออกแบบการออกแบบอุปกรณ์
ขนถ่ายล าเลียงอเนกประสงค์ที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียของคลังเลือดกลางการด าเนินงานวิจัยประกอบด้วยศึกษาความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้วยวิธีการการสัมภาษณ์เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานและเอกสารงานวิจัย ออกแบบสอบถามเพื่อหาคะแนน
ค่าความส าคัญแต่ละปัจจัยความต้องการของผู้มีส่วยได้เสีย จากนั้นน าแต่ละปัจจัยมาประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ QFD โดยแยกออกเป็น 2 เมตริกซ์คือ (1) เมตริกซ์การวางแผนผลติภัณฑ์โดยท าการแปลงความต้องการของผู้ใช้งานไป
เป็นความต้องการทางเทคนิค (2) เมตริกซ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นน าเอาข้อก าหนดจาก QFD ท าการออกแบบการ
ออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายล าเลียงอเนกประสงค์ 1 แบบ แล้วใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันวิเคราะห์คะแนนความส าคัญ
ของแต่ละปัจจัยเพื่อเป็นแนวทางในการเลือก การออกแบบการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายล าเลียงอเนกประสงค์ให้เหมาะสมกับผู้
มีส่วนได้เสีย จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้อก าหนดที่มีค่าความส าคัญมากสุดจากตาราง QFD 5 อันดับแรกในการออกแบบคือ  
ต้องมีความแม่นย าในการใช้งาน (12.00) ขนาดต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ภายในคลังเลือดกลาง (11.60) มีความปลอดภัย
สูงขณะท างาน (11.25) ราคาต้นทุนและการบ ารุงรักษาจะต้องมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน (10.27) และ ใช้แรงในการเคลื่อนที่
น้อยที่สุด (10.14)) และการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันแล้วออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3 D  ให้ได้แนวทางการ
เลือกแบบ มีค่าคะแนนความส าคัญเท่ากับ 43. %  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานแล้วยังสามารถแสดงให้เห็นแนวทางใน
การประยุกต์เทคนิค QFD และ AHP ในงานลักษณะอื่นๆ ได้ 
 

ค าหลัก  เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ คลังเลือดกลาง 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยประยุกต์ใช้แผนผังจ าลองธุรกิจ  

กรณีศึกษา : ร้านเนื้อย่างดีเคบุฟเฟ่ต์ 
 

คณิศร ภูนิคม1*  
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

*E-mail: dr.kanitsorn@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าที่มีต่อร้านขายเนื้อย่างบุฟเฟ่ต์ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เพิ่มขีด
ความสามารถในการดึงดูดลูกค้าเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ โดยเริ่มจากส ารวจข้อมูลปัจจุบันตามหลักส่วนผสมทางการตลาด (4P) คือ 
สินค้า, ราคา, สถานที่ และการส่งเสริมการขาย แล้วกรองปัจจัยหลักความต้องการลูกค้าต่อร้านขายเนื้อย่างบุฟเฟ่ต์ จากนั้น
เปรียบเทียบปัจจัยย่อยด้วยการตัดสินใจแบบคู่ตามมาตรฐานคะแนนที่ก าหนด เลือกปัจจัยย่อยที่มีค่าน้ าหนักสูงไปท าการ
ปรับปรุงกระบวนการของร้านกรณีศึกษา และสุดท้ายเปรียบเทียบกับร้านเนื้อย่างทางเลือกคู่แข่งส าคัญในแต่ละด้านของปัจจัย
ย่อยที่มีค่าน้ าหนักสูงหลังจากปรับปรุงกระบวนการแล้ว พบว่าค่าน้ าหนักปัจจัยด้วยวิธีเปรียบแบบคู่มี 3 ปัจจัยย่อยที่ต้องน าไป
ปรับปรุงคือ 1) เพิ่มพนักงานต้อนรับสาว 2) เพิ่มห้องวีไอพีแบบปรับอากาศ และ 3) ใช้น้ าร้อนลวกภาชนะ เพราะมีค่าน้ าหนัก
สูงเป็นสามอันดับแรกคือ 0.339, 0.204 และ0.130 ตามล าดับ สุดท้ายเปรียบเทียบกับร้านขายเนื้อย่างคู่แข่งพบว่าร้านเนื้อย่าง 
DK มีค่าน้ าหนักสูงสุด คือ 0.386  
 

ค าหลัก  การปรับปรุงกระบวนการ แผนผังจ าลองธุรกิจ ความต้องการลูกค้า 
 
 
 

การประยุกต์ใช้ QFD เพ่ือพัฒนาธุรกิจส าหรับสถานบันเทิงเปิดใหม่ 
 

คณิศร ภูนิคม1*  
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: dr.kanitsorn@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยส าคัญความต้องการลูกค้าที่มีต่อสถานบันเทิงและหาข้อก าหนดทางเทคนิคที่จะ
ช่วยปรับกระบวนการภายในเพื่อให้ตอบสนองตรงต่อความต้องการลูกค้า โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) 
ก าหนดเป้าหมายส าหรับหาข้อมูลเป็นกลุ่มวัยรุ่น วิเคราะห์คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า (Value Positioning) โดยเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง จากนั้นส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ความต้องการอย่างแท้จริงต่อธุรกิจสถานบันเทิง คัดกรองปัจจัยหลักแล้ว
ไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อก าหนดด้านเทคนิคที่มีความสัมพันธ์กันจากเจ้าของธุรกิจประเภทนี้ จนได้เป็นข้อสรุปส าหรับการพัฒนา
ธุรกิจ ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อก าหนดด้านเทคนิคท่ีส าคัญๆพบเพียง 4 ตัวคือ 1) การอบรมมารยาท 29.9% 2) การออกแบบ
และวางแผนผังการไหล 19.9% 3) การแสดงความจริงใจ 9.9% และ 4) เครื่องส าอาง เสื้อผ้า 4.9% 

 

ค าหลัก  ข้อก าหนดด้านเทคนิค เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคณุภาพ ธุรกิจสถานบันเทิง 
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การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตก้อนเหด็ขอนขาว 
 

ณรงค์ บุญเสนอ1* คณิศร ภูนิคม1 และ ศิวะ ไวทยร์ุ่งโรจน1์ 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

*E-mail: is224413@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มผลิตภาพของการผลิตก้อนเห็ดขอนขาวซึ่งเป็นผลพวงจากการสอบถามความต้องการของ
ผู้บริโภค พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณของเห็ดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงต้องใช้วิธีการของวิศวกรรมอุตสาหการไป
เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นกับเทคนิคต่าง ๆ เช่น เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 อย่าง, การศึกษางาน และการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบทั้งสิ้น 3 อย่างคือ 1) ปัญหาเรื่องแรงงานไม่พอ ซึ่งได้ปรับการวางแผนผลิต
ใหม่ให้มีระบบสินค้าคงคลัง 2) ปัญหาไม่มีร าข้าวในการผลิตเนื่องจากลืมตรวจสอบคุณภาพแล้วบางครั้งเกิดการเน่าเสีย และ
ส่งผลให้สั่งมาทดแทนไม่ทัน จึงได้ป้องกันโดยการบันทึกข้อมูลลงในใบตรวจสอบของขั้นตอนการตรวจสอบร าข้าว และ  3) 
ปัญหาเกี่ยวกับพวกคอขวด ซึ่งได้วิเคราะห์ในจุดปัญหาแล้วปรบัผังการผลิตของในขั้นตอนการอบเห็ดและพักเห็ดหลงัอบ รวมถึง
ได้ลดเวลาในข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบลง ซึ่งท าให้รอบเวลางานของกระบวนการลดลงเหลือ 720 นาที จากเดิม 810 นาทีหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.11 จากนั้นเก็บข้อมูลยอดการผลิตเป็นเวลา 3 เดือนพบว่ายอดการผลิตเฉลี่ยของก้อนเห็ดขอนขาวเพิ่ม
สูงขึ้นเป็น 6,300 ก้อนต่อเดือนจากเดิม 5,400 ก้อนต่อเดือน ซึ่งผลิตภาพเพิ่มขึ้น 900 ก้อนต่อเดือนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.66   
 

ค าหลัก  ปญัหาพวกคอขวด  รอบเวลาการผลิต  การเพิ่มผลิตภาพ 
 
 
 

การปรับปรุงคุณภาพในการออกแบบท่อส่งน้ ามันดว้ยกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก 
กรณีศึกษา: บริษัทให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
คณิศร ภูนิคม1* และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน1์ 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail: dr.kanitsorn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ านวนแบบงานท่อที่ถูกส่งกลับจากลูกค้าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด โดยน ากิจกรรม
กลุ่มขนาดเล็กมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน วิเคราะห์หาสาเหตุของความบกพร่องที่เกิดในการออกแบบระบบท่อของ
แผนก Planning and Piping แล้วประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เพื่อศึกษาถึงรากเหง้า
ของปัญหา แล้วแก้ไขปัญหาที่มีความส าคัญสูงๆก่อนซึ่งแสดงในตัวเลขล าดับความส าคัญของความเสี่ยง (RPN) โดยใช้แผนภาพ 
PARETO เรียงล าดับความส าคัญข้อบกพร่องจากมากสุดไปน้อยสุด ผลการวิเคราะห์พบว่าความบกพร่องที่ต้องท าการแก้ไขมี
ทั้งหมด 3 อย่างคือ 1) ของเหลวไหลในท่อไม่สะดวก 2) การเอื้อมมือเปิดปิดวาล์ว และ 3) การต่อท่อเข้าผิดหัวจ่าย ซึ่งมีระดับ
คะแนน RPN คือ 196, 192 และ 168 ตามล าดับ หลังการปรับปรุงขั้นตอนการท างานโดย 1) เพิ่มวาล์วระบายตะกรัน 2) ลด
ระยะความสูงมาตรฐานของการติดตั้งวาล์ว และ3) ใช้โปรแกรม 3 มิติช่วยตรวจสอบในการออกแบบระบบท่อ ซึ่งสามารถลด
จ านวนงานส่งกลับเพื่อแก้ไขแบบท่อจากเดิมร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 1 ของจ านวนแบบงานท่อทั้งหมดซึ่งสามารถเพิ่มความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการได้ 

 

ค าหลัก  กิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก  การออกแบบระบบท่อ  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โอริง กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง 
 

ยุทธณรงค์ จงจันทร์ 1* สุทธิดา การะเวก1  ภีม พรประเสริฐ2 และ เกยีรติศักดิ์ พระเนตร2 

1สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
2สาขาการจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

*E-mail: peema2000@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โอริงของบริษัทตัวอย่าง  ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในแผนกควบคุมคุณภาพ  ท าให้ใช้เวลาตรวจสอบเป็นเวลานานและใช้จ านวน
พนักงานในการตรวจสอบเกินความจ าเป็น เครื่องมือที่น ามาใช้ในการด าเนินงานครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 
หลักการลดความสูญเปล่า 7 ประการ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหา และก าหนดแนวทางการแก้ไข จากนั้นด าเนินการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาด้วย
หลักการ อีซีอาร์เอส โดยการน าเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพแบบใหม่มาใช้ในการตรวจสอบร่วมกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ผลการวิจัยสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานจาก 532 นาที เหลือ 291 นาที ลดลง 241 นาที คิดเป็นร้อยละ 45.35 
ลดจ านวนพนักงานในการปฏิบัติงานจาก 3 คน เหลือ 2 คน ลดค่าใช้จ่ายได้ 9,192.04 บาทต่อเดือน เพิ่มผลผลิตได้ 0.33 ช้ิน/
นาที/คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 173.68 และมีระยะเวลาคืนทุน 32.63 วัน 

 

ค าหลัก  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ  หลักการอีซีอาร์เอส  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จับยึด 
 

เษกสรร สิงห์ธน1ู* กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาส2 ภีม พรประเสริฐ3 และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร3 
1*สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

2สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
3สาขาการจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี

*E-mail: peema2000@yahoo.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบอุปกรณ์จับยึดช้ินงาน เพื่อประกอบเข้ากับเครื่องมือทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ส าหรับลดรอบเวลาการผลิต และจ านวนสถานีงาน ในกระบวนการผลิตลูกหมากปีกนกด้านบน ของบริษัท
ตัวอย่าง โดยปัจจุบันก่อนน าช้ินงานเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูป ด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ต้องผ่านขั้นตอนการกลึงด้วยเครื่องกลึง
แบบธรรมดา เพื่อปรับจุดเยื้องศูนย์ของช้ินงานก่อน เพื่อใช้เป็นจุดในการจับช้ินงานเข้ากับหัวจับเครื่องกลึงแบบอัตโนมัติ
เครื่องมือที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ความสูญเปล่า 7 ประการ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ โดยใช้แผนผังพา
เรโต จัดเรียงล าดับความส าคัญผลิตภัณฑ์ที่จะท าการศึกษา จากน้ันวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังแสดงสาเหตุและผล และเทคนิค
การตั้งค าถาม ท าไม ท าไม แก้ปัญหาด้วยการออกแบบเครื่องมือจับยึดช้ินงานโดยออกแบบอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบนิวเม
ติกส์ ออกเป็น 3 แบบ ประกอบด้วย อุปกรณ์จับยึด 2 ปาก  อุปกรณ์จับยึด 3 ปาก  และอุปกรณ์จับยึด 4 ปาก  แล้วท าการ
ทดลอง เพื่อหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานจริง ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์จับยึดแบบ 3 ปากจับ สามารถใช้ในการจับยึด
ช้ินงานในการขึ้นรูปลูกหมากปีกนกด้านบนให้เสร็จภายในขั้นตอนเดียวได้อย่างมีความแม่นย า โดยสามารถลดรอรอบเวลาการ
ผลิตรวมได้ 1.75  วินาทีต่อช้ิน ลดจ านวนสถานีงานได้ 1 สถานีงาน ลดจ านวนพนักงานได้ 1 คน ประสิทธิภาพสายการผลิต
เพิ่มขึ้นจาก 92.85% เป็น 100%  

 

ค าหลัก  ความสูญเปล่า 7 ประการ  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ  การออกแบบอุปกรณ์จับยึดช้ินงาน 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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แบบจ าลองสายพานล าเลียงคัดแยกสินค้าอัตโนมตัิ 

 
ธนากร เกตุแก้วเกศกลุ1 กฤษฏ์ แซ่ตั้ง1 และสภุาภรณ์ สุวรรณรังษี1* 

1ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจสิติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*E-mail: supaporn.s@eng.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบ และสร้างเครื่องคัดแยกวัตถุด้วยสีอัตโนมัติแบบจ าลอง โดยใช้ตัวตรวจจับแบบโฟโต้
ไดโอดอาเร (Photodiode Array) ซึ่งเซนเซอร์จะรับแสงที่สะท้อนเข้ามา จากนั้นจะกระจายแสงที่รับเข้ามา และส่งสัญญาณไป
ยังไอซี ATMEGA328P-PU (IC) เพื่อแปลผลสัญญาณตามสีของวัตถุ โดยได้สร้างวัตถุจ าลองออกเป็น 3 สีคือ สีแดง สีเขียว และ
สีฟ้า แบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถน าไปต่อยอดนวัตกรรมใหม่ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับระบบที่มีความต้องการในการคัดแยก
วัตถุหรือสินค้า และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 พบว่าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นพบว่าสามารถคัดแยกวัตถุ
ตามสีได้อย่างแม่นย า ท้ังยังสามารถแทนท่ีการท างานของคนงานท่ีมีเวลาในการท างานไม่คงที่ได้เป็นอย่างดี 

 

ค าหลัก  เพิ่มประสิทธิภาพ  เครื่องคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ  สายพานล าเลียง 
 
 
 

การเพิ่มผลิตภาพส าหรับโรงงานผลิตท่อกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า 
 

เฉลิมเกียรติ ศรีศลิา1* 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
E-mail: srisila@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตส าหรับโรงงานผลิตท่อกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า จากข้อมูล
เบื้องต้นของบริษัทกรณีศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ท่อกระเบื้องใยหินแรงดันต่ าที่ผลิตมีทั้งหมด รวม 22 ขนาด เริ่มตั้งแต่ขนาด Ø 4 
นิ้วยาว 1.0 เมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่สุดคือ Ø 15 น้ิว ยาว 4 เมตร มีราคาอยู่ระหว่าง 18 – 1,230 บาท/ท่อน และมีการผลิต
เสียจากการแตกหักเพิ่มทุกปีโดยปีล่าสุดเกิดการแตกหักประมาณ 5.36 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นเงิน 8,239,191 บาท ผู้วิจัยได้
ก าหนดเป้าหมายลดความสูญเสียลงอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นดรรชนีวัด เมื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดพบว่า การแตกหักมา
จาก 4 ข้ันตอน คือ การขนส่งท่อไปเก็บเพื่อรอจ าหน่าย การขนส่งท่อข้ึนรถบรรทุก การขนส่งท่อไปยังลูกค้า และการขนส่งท่อ
ลงจากรถบรรทุก การแก้ปัญหาในงานวิจัยใช้วิธีการศึกษางาน แผนผังก้างปลา และเทคนิคการระดมสมองเป็นหลัก ผลการ
ด าเนินงานพบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 49.06 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นเงินเฉลี่ย 4,196,430 บาท/ปี     

   

ค าหลัก  การเพิ่มผลิตภาพ  ท่อกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า  การลดค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตหลอดงอ 

กรณีศึกษาบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 

สมจิตร ลาภโนนเขวา1* เพ็ญบุญญา อ่ าศร1ี วริศรา เลิศบัญฑติกุล1 และ สโรชินี โสภณพัฒนบณัฑิต1 
1ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาศลิปากร 

*E-mail: somjitlap@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มมูลค่าการผลิตด้วยการก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
รวมไปถึงลดระยะเวลาในการผลิตรวมและปริมาณสินค้าคงคลัง โดยการน าแนวคิดและเครื่องมือของระบบการผลิตแบบลีนมา
ท าการปรับปรุงกระบวนการผลติ กรณีศึกษาโรงงานผลิตหลอดดูดเครือ่งดื่ม ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 3 
หั วข้อ  ดั งนี้  1.วิธี  Single Minute Exchange of Die (SMED) ส าหรับกระบวนการฉีด  2. วิธีการท างานมาตรฐาน 
(Standardize work) ส าหรับกระบวนการคละสี  กระบวนการท างอ กระบวนการซิล ถุง  3. วิธีการท า Cellular 
Manufacturing ส าหรับกระบวนการท างอและกระบวนการซิลถุง ตามล าดับ  ผลการศึกษาหลังการปรับปรุงด้วยวิธี Single 
Minute Exchange of Die (SMED) จะสามารถลด change over time จากเดิม 119 นาที เหลือเพียง 55 นาที ซึ่งคิดเป็น 
53.78% และจะท าให้ปริมาณการผลิตหลอดตรงเพิ่มขึ้น จากเดิม 341.68 กิโลกรัมต่อเครื่องต่อวันเป็น 344.31 กิโลกรัมต่อ
เครื่องต่อวัน ซึ่งคิดเป็น 0.77% โดยสามารถคิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 71 บาทต่อเครื่องต่อวัน วิธีการท างานมาตรฐาน 
(Standardize work) จะพบว่าในการปรับปรุงนั้นจะช่วยลดระยะเวลาการท างานของ 3 กระบวนการลงจาก 234.38 วินาที 
เหลือ 192.80 วินาที หรือคิดเป็น 7.74% และลดรอบเวลาของการผลิตลงได้ 20.78% นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลิตภาพเป็น 
31.22% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 4,773 บาทต่อเครื่องต่อวัน วิธี Cellular Manufacturing จะสามารถลดการใช้
พนักงานลง 27.27% และท าให้สามารถก าจัด Work In Process (WIP) ในกระบวนการได้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 
3,545 บาทต่อเครื่องต่อวัน ซึ่งผลที่ได้หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตหลอดงอ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,389 บาทต่อ
วัน 
 

ค าหลัก  ระบบการผลิตแบบลีน  สินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการ (WIP)  Single Minute Exchange of Die (SMED) 
วิธีการท างานมาตรฐาน (Standardize work)  Cellular Manufacturing 
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การศึกษาความเป็นไปไดข้องการสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบทาวน์เฮาส์ และอาคาร

พาณิชย์ กรณีศึกษาพื้นที่ประตู 1 หน้ามหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 

ธวัชชัย ไกรษ1ี* และ เฉลิมเกียรต ิศรีศิลา1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
E-mail: tawatchai.kraisee@gmail.com* 

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบทาวน์เฮาส์ และอาคาร
พาณิชย์ กรณีศึกษาพื้นที่ประตู 1 หน้ามหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินงานและ
ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับผู้บริหารใช้พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการการสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบทาวน์เฮาส์ และ
อาคารพาณิชย์ฯ ข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ด้านการตลาด ด้านการบริหาร และด้านวิศวกรรม  ส าหรับส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ ใช้ดัชนีช้ีวัด คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เป็นดรรชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า โครงการต้องการเงินลงทุนเบื้องต้นทั้งหมด 31,170,788 บาท 
อายุโครงการเท่ากับ 5 ปี และที่อัตราดอกเบี้ย 15 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 9 ,954,684 บาท และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน เท่ากับ 26.59 เปอร์เซ็นต์ สรุปโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ฯ มีความ
เหมาะสมต่อการลงทุน 
 

ค าหลัก  การศึกษาความเป็นไปได้  บ้านจัดสรรแบบทาวน์เฮาส์  อาคารพาณิชย ์
 

พารามิเตอร์ของการกะเทาะข้าวเปลือกที่ดีที่สุดส าหรับ 
ขบวนการการผลิตโดยวิธกีารทากุชิ 

 
สุรพงศ์ บางพาน1* พีรพันธ์ บางพาน1 ธิติกานต์ บุญแข็ง2 และ วิทยา อินทร์สอน3 

1หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

2หน่วยสนับสนุนงานวิจยัและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
3สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคสรุินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร ์

*E-mail: pong_pang49@yahoo.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เน้นไปที่ความเข้าใจต่อการผลิตและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน
ส าหรับการกะเทาะข้าวเปลือก การทดลองก็เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบด้วยวิธีการทากุชิที่ L 27 ตามตารางแนวฉาก 
ด้วยระดับการรันของการทดลองที่ดีที่สุด ในระดับของการประเมินจะควบคุมปัจจัยที่ท าการศึกษาส าหรับการกะเทาะ
ข้าวเปลือกเพื่อให้สมรรถนะในการวัดค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การน าวิธีการทากุชิมาใช้ เพื่อด าเนินการทดสอบในการกะเทาะ
ข้าวเปลือกนั้น โดยมีปัจจัยที่ท าการควบคุมซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ข้าว ช่องห่างระหว่างลูกยางและความช้ืนข้าวเปลือก การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนได้น ามาใช้เพื่อก าหนดตัวแปรที่มีนัยส าคัญซึ่งมีผลต่อสภาวะการกะเทาะข้าวเปลือก จากผลการ
ทดลองพบว่าร้อยละเปอร์เซ็นต์ข้าวดีมีอิทธิพลต่อการใช้พันธุ์ข้าว (02 , ขาวดอกมะลิ 105), ช่องห่างระหว่างลูกยาง (1.0 
มิลลิเมตร) และความช้ืนของข้าวเปลือก (12.0%) และปัจจัยควบคุมทั้งหมดมีอิทธิพลน้อยมากต่อร้อยละเปอร์เซ็นต์ข้าวดี 

 

ค าหลัก  การกะเทาะข้าวเปลือก  ทากุชิ  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  ร้อยละเปอร์เซ็นต์ขา้วด ี
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การศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจของพื้นที่การท างานร่วมในบริเวณแหลมฉบัง 

 
พัชรา ศรีพระบ1ุ และ เชฎฐา ช านาญหล่อ2* 

1ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

E-mail: phatchara.sr@ku.th1, chettha@eng.src.ku.ac.th2* 
 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน การท างานในพ้ืนที่ส านักงานแบบเดิมก าลังเปลี่ยนไปเป็นการท างานในพ้ืนท่ีการท างานร่วม (Co-working 
Space) ซึ่งถือเป็นรูปแบบของสถานที่ท างานแบบใหม่ที่เหมาะกับผู้ที่มีอาชีพอิสระ (Freelance) ผู้ริเริ่มใหม่ (Startup) หรือผู้
ประกอบกิจการ (Entrepreneurs) ที่มีอยู่เดิม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพื้นที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยังมีความ
ต้องการสถานที่ท างาน การประชุมกลุ่มย่อย หรือการพบปะเชิงธุรกิจจากคนจ านวนมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการด า
ธุรกิจมากมาย และยังมีบริเวณแหลมฉบังซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญของประเทศอีกด้วย ดังนั้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้น
ศึกษาความเป็นไปได้ทั้งทางการตลาด เทคนิค การจัดการ และการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุนธุรกิจพื้นที่การ
ท างานร่วมในบริเวณดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทน (IRR) มีค่า
มากกว่าอัตราผลตอบแทนต่ าสุดที่ยอมรับได้ (MARR) และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 8 เดือน เมื่อเงินทุนเริ่มต้น 
15,501,180 บาท ในระยะเวลาโครงการ 5 ปี ดังนั้น จึงสรุปว่าโครงการนี้เป็นไปได้ส าหรับการลงทุน 

 

ค าหลัก  การศึกษาความเป็นไปได ้ พื้นที่การท างานร่วม  แหลมฉบัง 
 
 
 

การลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการประยุกต์ใช้แท็ปเล็ตคอมพิวเตอร์ 
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ 

 
กิตติพงษ ์แสงบุดดี1 และ ธนัญญา พุ่มมะเดื่อ2 

1 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบรุี, Email :kittpong@daisn.co.th 
2 หมวดศึกษาท่ัวไป สาขาเคมี มหาวิทยาลัยธนบุร,ีEmail :thananya_bee@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในแผนกควบคุมคุณภาพของ
บริษัทตัวอย่าง  การด าเนินงานเริ่มจากการศึกษาข้อมูล (1) ปัญหาการใช้กระดาษส าหรับการเก็บข้อมูลในแผนกการ
ควบคุมคุณภาพเป็นจ านวน 13,700 แผ่น/เดือน  (2) ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากระยะทางการเดินเก็บข้อมูล และถ่ายเอกสารใช้
เวลานาน 140 เมตร/รอบ  ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือเทคนิคอุตสาหการ ด้วยแผนภูมิพาเรโต วิเคราะห์ปัญหาด้วย
แผนผังแสดงสาเหตุและ เทคนิคการตั้งค าถาม ท าไม ท าไม และปรับปรุงกระบวนการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติด้วยการประยุกต์ใช้
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลแทนการบันทึกด้วยกระดาษ ผลการปรับปรุงสามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษบันทึก
ข้อมูลเชิงสถิติของแผนกควบคุมคุณภาพ (1) สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกระดาษได้จากเดิม 5,650 บาท/เดือน ลดเหลือ 
0 บาท/เดือน คิดเป็นลดลงร้อยละ 100 (2) สามารถลดระยะทางเดินเก็บข้อมูลลดลงเป็น 0 และ (3) ผลทางอ้อมของต้นทุน
การเดินของพนักงานได้ลดลงจากวันละ 4,593 บาทต่อเดือน ลดเหลือ 516 บาท/เดือน คิดเป็นลดลงร้อยละ 88.75 
 

ค าหลัก  แท๊ปเล็ตคอมพิวเตอร์  แผนภูมิพาเรโต 
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การเคลือบวานิชที่มีผลต่อการซีดจางสีของงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ 

กรณีศึกษาบริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด 

 
นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา1 

1ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

E-mail: nitus.tip@kmutt.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเคลือบวานิชงานพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์โลหะที่ความหนาของช้ันสาร
เคลือบวานิชแตกต่างกัน และเปรียบเทียบคุณภาพงานพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์โลหะ หลังผ่ านกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน 
ของบริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด โดยเริ่มกระบวนการศึกษาตั้งแต่การออกแบบงานพิมพ์ทดสอบ (test-form)  
ประกอบด้วยช่องเม็ดสกรีน แถบวัดค่าสีต่างๆ และรูปภาพ น าไปพิมพ์ลงบนแผ่นโลหะชนิดเหล็กปลอดดีบุกด้วยเครื่องพิมพ์
ออฟเซต โดยควบคุมค่าความด าให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัทเอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด จากนั้นน าไปเคลือบวานิชบนงานพิมพ์
บนโลหะ 1 รอบและ 2 รอบ น างานพิมพ์ทั้ง 3 ตัวอย่าง (งานพิมพ์หลังอบแห้ง งานพิมพ์ที่เคลือบวานิช 1 รอบ และงานพิมพ์ที่
เคลือบวานิช 2 รอบ) มาวัดค่าความด า ค่าความแตกต่างสี (∆E*ab)  ค่าความเงา และวิเคราะห์รูปภาพบนงานพิมพ์ หลังจากนั้น
น างานพิมพท์ั้งหมดมาผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (retort) ด้วยหม้อฆ่าเช้ือท่ีความร้อน 121 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 90 นาที แล้ววัดค่างานพิมพ์อีกครั้ง ซึ่งสรุปได้ว่างานพิมพ์ที่เคลือบวานิช 1 รอบ และงานพิมพ์ที่เคลือบวานิช 2 รอบบน
โลหะได้คุณภาพงานพิมพ์ที่เหมือนกัน แต่งานพิมพ์ท่ีเคลือบวานิช 1 รอบเหมาะสมกับการเคลือบวานิชบนบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
โลหะมากที่สุด เพราะท าให้ค่าความด างานพิมพ์เพิ่มขึ้น ค่าความเงาสูงขึ้น และท าให้รูปภาพมีคุณภาพดีขึ้น และหลังผ่าน
กระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนจะมีคุณภาพของงานพิมพ์ที่ดีกว่างานพิมพ์หลังอบแห้งบนบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะที่ไม่ได้
เคลือบวานิช 

 

ค าหลัก  การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  การเคลือบวานิช  คุณภาพงานพิมพ์  บรรจุภณัฑ์กระป๋องโลหะ 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในการเจียระไนรูกลม 
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเกรด AISI 1050 

 

วรวุฒ ิศรีมะโน1 และ อนุชา วัฒนาภา1* 
1,ภาควิชาครุศาสตร์อตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

*E-mail: anucha.wat@kmutt.com 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในงานเจียระไนรูกลม เหล็กกล้าคาร์บอนปาน

กลางเกรด AISI 1050 โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความเร็วรอบของหินเจียระไน ความลึกในการเจียระไน อัตราป้อนเจียระไน 
ตัวแปรตามคือ ความเรียบของผิวช้ินงาน ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเกรด AISI 1050 จ านวน 54 ช้ิน ผ่านการชุบแข็ง มีค่า
ความแข็งระหว่าง 51 2 HRC มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกเจาะรูตรงกลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ความยาว 35 
มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 20 มิลลิเมตร ใช้หินเจียระไนแบบหินทราย WA 100 W-186 ขนาด 13 x 19 x 6 
มิลลิเมตร การด าเนินการทดลองใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี ในการเจียระไนรูกลม โดยใช้หินเจียระไน 1 แท่ง ต่อช้ินงาน 1 ช้ิน และ
ท าการปรับความเร็วรอบหินเจียระไน 3 ระดับ ได้แก่ 3000, 6000 และ 12000 รอบต่อนาที อัตราป้อน 3 ระดับ ได้แก่ 150, 
300, และ 450 มิลลิเมตรต่อนาที และความลึกในการเจียระไน 2 ระดับ ได้แก่ 0.1 และ 0.3 มิลลิเมตร ตามเง่ือนไขที่ได้
ออกแบบไว้ จากนั้นเมื่อท าการทดสอบเสร็จแล้ว น าช้ินงานมาท าการวัดค่าความเรียบผิวทั้งหมด 3 ต าแหน่ง แล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ยความเรียบผิว จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเรียบผิว คือความลึกในการเจียระไน และอัตราป้อน
ส่งผลต่อความเรียบผิวช้ินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่พบปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความเรียบผิวของ
ช้ินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ค าหลัก  คุณภาพผิว  อัตราป้อน  ความลึกในการเจียระไน  ความเร็วรอบของหินเจียระไน 
 

อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวต่อกระบวนการอบละลายของอะลูมิเนียมซิลิกอน 
ไฮเปอร์ยูเทกติก เกรด B390 

 

ปรวิทย์ เจียนดอน สุขอังคณา แถลงกัณฑ*์ และ สมศักดิ์ หอมด ี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*E-mail: sukangkana@kku.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราการเย็นตัวในแม่พิมพ์โลหะต่อกระบวนการอบละลายของ

อะลูมิเนียมผสมเกรดB390 เพื่อน าไปใช้ในการเลือกอุณหภูมิและเวลาอบละลายเพื่อให้ได้สมบัติเชิงกลตามต้องการ โดย
ท าการศึกษาการหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรดB390 ในแม่พิมพ์เหล็กกล้าคาร์บอนขนาดต่างกัน 3 ขนาด อุณหภูมิเท 710 องศา
เซลเซียสทุกการทดลอง และมีเวลาการแข็งตัวท้ังหมดจากอุณหภูมิเทจนถึงอุณหภูมิเปลี่ยนเฟสเป็นของแข็งเป็นเวลา 6 7 และ 
9 วินาทีซึ่งได้อัตราการเย็นตัวเฉลี่ยเท่ากับ 33.33 28.60 และ 22.22 องศาเซลเซียสต่อวินาทีตามล าดับ ผลการทดลองพบว่า
ค่าความแข็งช้ินงานในสภาวะหล่อข้ึนรูปเฉลี่ยเท่ากับ 75.07 76.50 และ 78.24 HRB ตามล าดับ ช้ินงานผ่านการอบละลายด้วย
อุณหภูมิ 500 และ 510 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 และ 60 นาทีผลการทดลองพบว่าที่ 500 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที
ช้ินงานที่เย็นตัวด้วยอัตราการเย็นตัว 22 องศาเซลเซียสต่อวินาที มีค่าความแข็งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.49 และลดลง
เมื่อเพิ่มเวลาอบละลายเป็น 60 นาที ส่วนช้ินงานท่ีเย็นตัวด้วยอัตราการเย็นตัว 33.33 และ 28.60 องศาเซลเซียสต่อวินาทีจะมี
ค่าความแข็งลดลงทุกระยะเวลาอบละลาย ค่าความแข็งสูงสุดจากทุกการทดลองเท่ากับ 81.5 HRB และมีร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของความแข็งสูงสุดร้อยละ 8.6 ได้จากช้ินงานเย็นตัวด้วยอัตราการเย็นตัว 33.33 องศาเซลเซียสต่อวินาทีที่ผ่านการอบละลาย
อุณหภูมิ 510 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที   

 

ค าหลัก  อัตราการเย็นตัว  การอบละลาย  สมบัติเชิงกล  อะลูมิเนยีม-ซิลิกอน  ไฮเปอรย์ูเทคติก 
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การพัฒนากระบวนการท างานด้วยเคร่ืองอัดแท่งผลไม้กวน 
 

วรพงค์ บุญช่วยแทน1,2* ชาตรี หอมเขียว1,2 อานันท์ชัย เดชาสุวรรณ1 ปองรักษ์ สโมทานทวี1 และ ชยพล พรหมทอง1 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2หน่วยเทคโนลีการแปรรูปวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*E-mail: worapong.b@rmutsv.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน เพื่อลดเวลาในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ลดการใช้
ปริมาณแรงงานคนในขั้นตอนการอัดแท่งผลไม้กวนต่างๆ โดยมีหลักการท างานคือ ใช้มอเตอร์ขนาด 1/3 แรงงม้า ต่อเข้ากับ
เกียร์ทด 1:30 รอบต่อนาที โดยชุดกระบอกอัดแท่งนั้นจะมีความเร็วประมาณ 30 รอบต่อนาที จะส่งก าลังไปยังเพลาใบสกรูเพื่อ
จะอัดแท่งเนื้อผลไม้กวนออกมา และในส่วนของชุดกวนเนื้อผลไม้กวนจะใช้มอเตอร์เกียร์ทด 1:25 รอบต่อนาที ส่งก าลังมายัง
เพลาสกรูใบกวน โดยท าหน้าที่ในการเนื้อผลไม้กวนให้เข้ากันก่อนแล้ว จะส่งลงมายังชุดกระบอกอัดแท่ง เมื่อท าการอัดแท่งเนื้อ
ผลไม้กวนจะถูกส่งหรือล าเลียงผ่านมายังชุดหัว Die ออกผ่านมายังโต๊ะรองรับเนื้อผลไม้กวน แล้วจะท าการตัดขนาดตามความ
เหมาะสมของผู้บริโภค ในส่วนช่องใส่สามารถใส่ได้ครั้งละ 2-5 กิโลกรัม เครื่องอัดแท่งผลไม้กวนจะมีความสามารถในการอัด
แท่งสับปะรดกวนได้ประมาณ 26 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 

 

ค าหลัก  เครื่องอัดแท่ง  ผลไม้กวน  กระบวนการ 
 
 
 

ประสิทธิภาพของชนิดสารขัดในการตัดวัสดุ เกรด SUS 304 
ด้วยเครื่องตัดวัสดุแรงดันน้ าสูง 

 
รุ่งวสันต ์ ไกรกลาง1* ธวัช วิวัฒน์เจริญ1 สุรพจน์ วัชโรภากุล1 สุรศักดิ์ มะธิโตปะน า1 และ เมที สุขขี1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
*E-mail: rungwasun@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาชนิดของสารขัดที่มีผลต่อความลึกในการตัดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด SUS 304 ด้วยเครื่อง
ตัดวัสดุแรงดันน้ าสูง โดยก าหนดสารขัด 3 ชนิด ได้แก่ Garnet, Brown aluminum oxide และ Glass breads ที่ขนาด 120 
Mesh ใช้เครื่องตัดวัสดุแรงดันน้ าสูงยี่ห้อ MAXIEM รุ่น 1530 ที่มีขนาดรูรีดน้ า 0.25 มิลลิเมตร และรูท่อผสมสารขัด 0.7 
มิลลิเมตร แรงดันท่ีใช้ในการทดลอง 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อัตราการไหลของทราย 0.453 กิโลกรัมต่อนาที ระยะยกของ
หัวตัดจากช้ินงานสูง 1.0 มิลลิเมตร และควบคุมการป้อนค่าการตัดที่คุณภาพผิวระดับ  Q3 ด้วยโปรแกรม Intelli-MAX       
การวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab 17 พบว่า ชนิดของสารขัดมีอิทธิพลต่อความลึกตัดอย่างมีนัยส าคัญ โดยสาร
ขัดชนิด Garnet มีค่าเฉลี่ยของความลึกตัดสูงสุด รองลงมาคือสารขัดชนิด Brow aluminum oxide และ Glass breads 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างของรูปร่างและความแข็งของสารขัด โดยพบว่าสารขัดที่มีรูปทรงเหลี่ยมมุมมน และมี
ความแข็งสูงจะมีความสามารถในการตัดได้ลึกกว่าสารขัดที่มีรูปทรงกลมและมีความแข็งต่ ากว่า 

 

ค าหลัก  สารขัด  เครื่องตัดวัสดุแรงดันน้ าสูง  ความลึกตัด  เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด SUS 304 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 63 ~ 
 

         ผลของการปรับตั้งองศาใบมีดปาดหมึกในเครื่องพิมพ์กราเวียร์ 
 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 

 
พิชิต ขจรเดชะ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
*E-mail: phichito@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองศาใบมีดปาดหมึกของเครื่องพิมพ์กราเวียร์ที่เหมาะสมในการพิมพ์บรรจุภณัฑ์ 
และ เปรียบเทียบคณุภาพงานพิมพ์ท่ีได้จากองศาใบมีดปาดหมึกของเครื่องพิมพ์ตัวอย่างที่ปรับตั้งค่าตามผลการวิจัยแล้ว โดยใน
ปัจจุบันพบว่าการปรบัตั้งองศาใบมีดปาดหมึกในแต่ละงานพิมพ์ส าหรับแต่ละเครื่องพิมพ์นั้นจะใช้ความรู้ความช านาญ ตลอดจน
ประสบการณ์และความเคยชินของช่างพิมพ์เป็นหลัก ซึ่งพบว่าเกิดปญัหาทางการพิมพ์บ่อยครั้ง เช่น สไีม่สม่ าเสมอ รอยขดูลาก
เป็นเส้นยาว เฉดสีไมไ่ดม้าตรฐาน ส่งผลใหเ้กิดของเสียในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้การวิจยัจะแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ 
วิจัยหาผลขององศาใบมีดปาดหมกึในเครื่องพิมพ์กราเวียร์ที่เหมาะสมส าหรับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง และทดสอบกับ
เครื่องพมิพ์ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ในเรื่อง ค่าความด า (Density), ค่าความด าบริเวณพื้นตาย (Solid 
Density), ค่า %Dot Area, ค่า %Dot Gain, ความสมบรูณข์องเม็ดสกรีน และ ความสม่ าเสมอของเม็ดสกรีนต่อพื้นที่ 
เปรียบเทยีบกับค่ามาตรฐานโรงงาน แล้วจึงน าผลลัพท์ดังกล่าวมาสร้างมาตรฐานในการปรับตั้งใบมีดปาดหมึกให้แก่เครื่องพิมพ์ 
เพื่อให้งานพิมพ์ท่ีได้มีคณุภาพ และยังช่วยลดระยะเวลาในการปรับตั้งใบมีดปาดหมึกของช่างพิมพ์ในขณะปฏิบตัิงาน นอกจากน้ี
ยังเป็นการสร้างวิธีการและขั้นตอนในการท ามาตรฐานการปรับตั้งใบมีดของเครื่องพิมพ์อื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
 

ค าหลัก  คุณภาพงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์  เครื่องพิมพ์กราเวียร์  องศาใบมีดปาดหมึก  
 

 

โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของรอยเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 กับ
เหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 โดยการเชื่อมเสียดทาน 

 
รอมฎอน บูระพา1,2* วรพงค์ บุญช่วยแทน1,2 และ วรรธนพร ชีววุฒิพงศ1์,2 

1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2หน่วยเทคโนลีการแปรรูปวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*E-mail: romadorn.b@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยครั้งนี้คือเพื่อเข้าใจถึงผลกระทบของพารามิเตอร์ส าหรับการเช่ือมเสียดทานของรอยต่อ
ระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน S45C กับเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm ยาว 100 mm ด้วยปัจจัย
ความเร็วรอบ 1 ระดับ คือ 1000 รอบต่อนาที ความดันในการเสียดทาน 1 ระดับ คือ 40 บาร์ ความดันในการอัด 3 ระดับ คือ 
40, 50, 60 บาร์ เวลาในการเสียดทาน 1 ระดับ คือ 3 วินาที และเวลาในการอัด 3 ระดับ คือ 3, 5, 7 วินาที ผลการทดลอง
พบว่า ปัจจัยแรงดันเช่ือมมีผลต่อความแข็งแรงดึงของรอยเชื่อมอย่างมีนัยส าคัญ การเพิ่มขึ้นของแรงดันเช่ือมจะท าให้ค่าความ
แข็งแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้น โครงสร้างจุลภาคบริเวณแนวเชื่อมเป็นบริเวณที่เกิดการตกตะกอนแบบไดนามิกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเกรน
ทั้งหมดจะกลายเป็นเกรนที่ละเอียดมากข้ึนด้วยปัจจัยการเชื่อม  

 

ค าหลัก  การเช่ือมเสียดทาน  เหลก็กล้าคาร์บอน  โครงสรา้งจุลภาค  สมบัติทางกล 
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อิทธิพลของอุณหภูมิ ความดันกดอัดและเวลาในการอัดขึ้นรูปที่มีต่อโครงสร้าง

จุลภาค สมบัติทางกลและพฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง 
 

ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม1* นพณัช พวงมาลี2 นุกูล สาระวงศ2์ และ สรุัตน์ วรรณศร3ี 
1ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอตุสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
2สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
3ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

*E-mail: narongrit.s@fitm.kmutnb.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ  แรงกดอัดและเวลาในการอัดขึ้นรูป ที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาค, สมบัติ
ทางกลและพฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง จากการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี hot compression 
process เพื่อหาสภาวะของการอัดขึ้นรูปที่เหมาะสม โดยออกแบบการทดลองแบบ Central Composite Design (CCD) ซึ่ง
ก าหนดอุณหภูมิการขึ้นรูปที่ 170, 190, 210C ความดันกดอัด 5, 12.5, 20 MPa และเวลาของการคงอุณหภูมิและความดัน
กดอัด 30, 60, 90 นาที ผลจากการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 ปัจจัยหลักของการทดลองอัดขึ้นรูปไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของช้ินทดสอบมากนัก ส าหรับพฤติกรรมการสึกหรอ พบว่า การสึกหรอของช้ิน
ทดสอบเกิดจากกลไกการถ่ายโอนช้ันฟิล์มพอลิเมอร์ โดยปัจจัยด้านอุณหภูมิและระยะเวลาของการคงอุณหภูมิในการขึ้นรูปมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราการสึกหรอของช้ินทดสอบ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ 
พบว่า สภาวะของการอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 202C ความดันกดอัด 10 MPa และระยะเวลาของการคงอุณหภูมิและความดันกด
อัด 78 นาที เป็นสภาวะการอัดขึ้นรูปที่เหมาะสม 

 

ค าหลัก  พอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง  สภาวะการอัดขึ้นรูป  สมบัติทางกล  พฤติกรรมการสึกหรอ 
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อิทธิพลของแรงกระท า ความเร็วผิวสัมผัสและความหยาบผิวคู่สัมผัสที่มีต่อ 
พฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง ภายใต้การลื่นไถลแบบแห้ง 

 

นพณัช พวงมาลี1* ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม2 และ สรุัตน์ วรรณศร3ี 
1สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
2ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
3ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

*E-mail: p_puangmalee@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของแรงกระท า ความเร็วผิวสัมผัสและความหยาบผิวคู่สัมผัสที่มีต่อพฤติกรรม

การสึกหรอของวัสดุพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูงภายใต้การลื่นไถลแบบแห้ง โดยช้ินทดสอบถูกอัดขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี 
hot compression process ภายใต้อุณหภูมิ 202C ความดันกดอัด 10 MPa และเวลาการคงอุณหภูมิและความดันกดอัด 
77 นาที และด าเนินการทดสอบการสึกหรอด้วยวิธี Block–on–ring ตามมาตรฐาน ASTM G77 โดยท าการทดสอบภายใต้แรง
กระท าที่กดลงบนช้ินทดสอบ 50, 100 ,150 N ความเร็วผิวสัมผัส 0.1, 0.3, 0.5 m/s และความหยาบผิวของวงแหวนคู่
สัมผัส  0.12, 0.19, 0.27 m ผลจากการศึกษา พบว่า แรงกระท าที่กดลงบนช้ินทดสอบและความเร็วผิวสัมผัส ไม่มี
อิทธิพลต่ออัตราการสึกหรอของช้ินทดสอบ แต่ค่าความหยาบผิวของวงแหวนคู่สัมผัสมีอิทธิพลต่ออัตราการสึกหรอของช้ิน
ทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการวิเคราะห์การจับคู่ปัจจัยการทดสอบ พบว่า คู่ปัจจัยระหว่ างค่าความ
หยาบผิวของวงแหวนคู่สัมผัสกับความเร็วผิวสัมผัส และคู่ปัจจัยระหว่างค่าความหยาบผิวของวงแหวนคู่สัมผัสกับแรงกระท าที่
กดลงบนช้ินทดสอบมีอิทธิพลต่ออัตราการสึกหรอของช้ินทดสอบ ยกเว้นเว้นคู่ปัจจัยระหว่างความเร็วผิวสัมผัสกับแรงกระท าที่
กดลงบนช้ินทดสอบ ทีไ่ม่มีอิทธิพลต่ออัตราการสึกหรอของช้ินทดสอบ
ค าหลัก  พอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง  ความเร็วผิวสัมผสั  ความหยาบผิวคู่สัมผสั  พฤติกรรมการสึกหรอ 
 

อิทธิพลของขนาดและปริมาณอนุภาคต่อความแข็งของวัสดุผสมอะลูมิเนียม 
เกรด 356/ซิลิกอนคาร์ไบด์ 

 

ศตวรรษ ศาลยาชีวิน1 ภูริพัส แสนพงษ์1 และ สุขอังคณา แถลงกัณฑ1์* 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*E-mail: sukangkana@kku.ac.th 
 

บทคัดย่อ   
อิทธิพลของขนาดและปริมาณอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ต่อความแข็งหลังการอบชุบของวัสดุผสมแบบอนุภาคที่มี

อะลูมิเนียมเกรดA356 เป็นเนื้อพื้นและขึ้นรูปด้วยวิธีการหลอมกวนแบบกึ่งแข็ง ขนาดอนุภาคที่ศึกษาได้แก่ขนาด 37 และ100 
ไมครอน ผสมในปริมาณ 5 10 15 และ 20 ร้อยละโดยน้ าหนัก A356/SiC ที่หล่อขึ้นรูปด้วยการกวนกึ่งแข็งจะถูกน าไปอบ
ละลายที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เวลา 1 ชม. ชุบแข็งด้วยน้ า ตามด้วยบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 
ชม. ใช้การทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ขนาดหัวกด 2.5 มม. น้ าหนักกด 31.25 กก. ผลที่ได้พบว่าในสภาวะหล่อขึ้นรูป
ช้ินงานวัสดุผสมA356/SiC ขนาด 37 ไมครอน ท่ีปริมาณร้อยละ 5 มีค่าความแข็งเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 69.4 HB และทีร่้อยละ 20 
มีค่าความแข็งเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 84.7 HB โดยร้อยละความแข็งเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ช้ินงานผสมอนุภาคร้อยละ 20 ส่วนวัสดุผสม
A356/SiC ขนาด 100 ไมครอน ที่ร้อยละ 20 มีค่าความแข็งเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 69.58 HB และที่ร้อยละ 10 มีค่าความแข็ง
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 78.8 HB โดยร้อยละความแข็งเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ช้ินงานผสมอนุภาคร้อยละ 10 
 

ค าหลัก  อะลูมิเนยีม-ซิลิกอน  การอบละลาย  การบม่แข็ง  ความแข็ง  วัสดุผสม 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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~ 66 ~ 
 

อิทธิพลของความเร็วในการพิมพ์ระบบกราเวียร์ที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพงานพิมพ์บนฟิล์มพลาสติก 

 
ธนธร ทองสัมฤทธ์ิ1* และ นิทัศน์ ทพิยโสตนัยนา1 

1ภาคเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

*E-mail: tanatorn.ton@kmutt.ac.th 
 
บทคัดย่อ   
 ระบบการพิมพ์กราเวียร์เป็นที่นิยมในการพิมพ์ลงบนฟิล์มพลาสติก และความเร็วของเครื่องพิมพ์ก็ เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาผลของความเร็วที่มีต่อคุณภาพงานพิมพ์ และท าการ
เปรียบเทียบคุณภาพงานพิมพ์ที่ความเร็วแตกต่างกัน โดยใช้แม่พิมพ์แผ่นทดสอบคุณภาพมาตรฐาน ( test form) ที่
ประกอบด้วยแถบสีควบคุม, ตารางสี, รูปภาพของงานพิมพ์, ตัวหนังสือขนาดเล็กและแถบปรับตั้งแรงกดงานพิมพ์ โดยพิมพ์ลง
บนฟิล์ม cast polypropylene, CPP ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ที่ความเร็ว 100, 110, 120, 130, 140 และ 150 เมตร
ต่อนาที เพื่อน ามาหาค่าความด า (density) ของงานพิมพ์ ค่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เม็ดสกรีน (dot TVI) แล้วน าไปวิเคราะห์
ขอบเขตสีของงานพิมพ์ และตรวจสอบการหลุดลอกของหมึกพิมพ์ พบว่าในแต่ละความเร็วให้ค่าความด าของสีอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ (C=2.5±0.3, M=2.3±0.3, Y=1.5±0.3, K=2.5±0.3) อย่างไรก็ตามค่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เม็ดสกรีนมี
แนวโน้มที่จะลดลงเมื่อมีการเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ และที่ความเร็ว 140 เมตรต่อนาที งานพิมพ์ให้ค่าขอบเขตสีที่กว้างที่สุด 
การทดสอบรูปภาพด้วยการสังเกต ไม่เห็นความแตกต่างของงานพิมพ์ และการทดสอบการยึดติดของหมึกพิมพ์พบว่าความเร็ว
ไม่มีผลต่อการหลุดลอก 
 

ค าหลัก  การพิมพ์กราเวียร์  ความเร็วในการพิมพ์  คณุภาพงานพิมพ์  
 

การเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของมีด AISI 420 ต่างยี่ห้อ 
 

กิตติมา ศลิปษา1* ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง1 และ พรนิภา พรมส าล1ี 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: kittima.s@ubu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 
  

  

 
 

    

  
 

 
 

  

  งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของของมีด AISI 420 ที่ใช้ในครัวเรือน โดยท า 
แบบสอบถามการใช้มีดในครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และน ามีดที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก มา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงกระแทก และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค จากการส ารวจพบว่า 
ยี่ห้อที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือยี่ห้อ-K 52% ย่ีห้อ-Z 25% และ ย่ีห้อ-S 9% ตามล าดับ (ย่ีห้อ K, Z และ S เป็น 
ช่ือสมมุติ เพื่อลดผลกระทบต่อช่ือทางการค้า) จากผลการตรวจสอบพบว่า ย่ีห้อ -K ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่มีความแข็ง 
ต่ าสุด ดังนั้น ยี่ห้อ-K จึงได้ถูกเลือกให้ปรับปรุงสมบัติทางกลด้วยกรรมวิธีทางความร้อน (heat treatment, HT) โดยให้ความ
ร้อนท่ี 1000 oC เป็นเวลา 15 นาที และชุบด้วยน้ ามัน จากนั้นอบคืนตัวที่ 200 oC 15 นาที และเย็นตัวในอากาศ จากผลการ 
ทดสอบความแข็งที่ได้คือ 55.7HRCยี่ห้อ-S > 53.2HRCยี่ห้อ-Z > 53HRCยี่ห้อ-K–อบชุบ > 48.3HRCยี่ห้อ-K ตามล าดับ และผลจากการ
ทดสอบแรงกระแทก ได้ค่าพลังงานที่ดูดซับจากแรงกระแทก เฉลี่ยเท่ากับ 0.870 J/mm2

ยี่ห้อ-K > 0.857 J/ mm2
ยี่ห้อ-K –อบชุบ >

0.783 J/mm2
ยี่ห้อ-S > 0.742 J/mm2

ยี่ห้อ-Z ตามล าดับ หลังจากถูกปรับปรุงด้วยกรรมวิธีทางความร้อนแล้วค่าพลังงานดูดซับแรง 
กระแทกเฉลี่ยลดลง 1.49% และความแข็งของ ยี่ห้อ-K เพิ่มขึ้น 9.73% พบว่าเนื่องจากโครงสร้างของมาร์เทนไซด์มีเกรนที่ 
ละเอียดข้ึน

ค าหลัก มีด  โครงสร้างจลุ ภาค  สมบัติทางกล  เหล็กกล้าไร้สนิม  กรรมวิธีทางความร้อน 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การปรับปรุงกระบวนการทดสอบโครงสร้างส าหรับจับยึดสิ่งของบนหลงัคารถยนต์ 
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 
สมเสียง จันทาส1ี* ฤภูวัลย์ จันทรสา1 และ ชยาคมน์ สว่างคุณ1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
* E-mail: somsiang@eng.buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบและกระบวนการทดสอบของโครงสร้างส าหรับจับยึด
สิ่งของบนหลังคารถยนต์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต์ โดยวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและเปรียบเทียบผล
กับการวิเคราะห์การทดสอบจากช้ินงานจริง โดยเริ่มจากศึกษาโครงสร้างส าหรับจับยึดสิ่งของบนหลังคารถยนต์และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ปัญหา โดยถือว่าแบบจ าลองช้ินงานมีคุณสมบัติเหมือนช้ินงานจริง การทดลองจะไม่ค านึงถึง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างช้ินส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการจับยึด การให้ภาระเป็นแรงดึงและแรงอัดขนาด 20 
กิโลกรัมแรง โดยให้ภาระแรงแบบสถิตยศาสตร์ ภาระแรงท่ีกระท าจะเพิ่มขึ้นจนถึง 200 กิโลกรัมแรง ผลการศึกษาพบว่าความ
แข็งแรงของโครงสร้างส าหรับจับยึดสิ่งของบนหลังคารถจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับการทดสอบช้ินงาน
จริงมีความสอดคล้องกัน โดยมีความแม่นย าร้อยละ 92 และโครงสร้างส าหรับจับยึดสิ่งของไม่เสียหาย สามารถใช้งานได้ 
สามารถลดระยะเวลาการออกแบบและการทดสอบได้ร้อยละ 63.89 และลดค่าใช้จ่ายของคนและเครื่องจักรได้ร้อยละ 66.67 

 

ค าหลัก  โครงสร้างส าหรับจับยึดสิง่ของบนหลังคารถยนต ์ ความแข็งแรง  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์
 
 

การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปถ้วยรับน้ ายางพาราจากซีเมนต์ 
 

สุชาติ จันทรมณีย์1* สิทธิพงศ์ อวะภาค1 อภิวัฒน์ อ่อนรักษ1์ และ อุดม กาญจนะ1 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*E-mail: suchart.c@rmutsv.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปถ้วยรับน้ ายางพาราจากซีเมนต์ โดยมีความ
ต้องการพัฒนาถ้วยรับน้ ายางพาราขึ้นเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา เครื่องอัดขึ้นรูปถ้วยรับน้ า
ยางพาราจากซีเมนต์ที่ออกแบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องอัดไฮดรอลิกและแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปถ้วยรับน้ ายางพารา สามารถ
ถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ง่าย การทดลองความสามารถของเครื่องอัดขึ้นรูปถ้วยรับน้ ายางพาราจากซีเมนต์ โดยได้
ออกแบบการทดลองใช้แรงอัดขึ้นรูปที่ 10, 15, 20 และ 25 ตัน ตรวจสอบขนาด ความบกพร่องของถ้วยรับน้ ายางพาราจาก
ซีเมนต์จากงานวิจัย และเปรียบเทียบกับถ้วยรับน้ ายางพาราเซรามิก ผลจากการทดลองพบว่า แม่พิมพ์อั ดขึ้นรูปถ้วยรับน้ า
ยางพาราจากซีเมนต์สามารถอัดขึ้นรูปได้สูงสุด 25 ตัน ส าหรับขนาดโดยรวม และน้ าหนักของถ้วยรับน้ ายางพารายังมีขนาด
ใหญ่และมีน้ าหนักมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับถ้วยรับน้ ายางพาราเซรามิก นอกจากนี้ พบข้อบกพร่องภายหลังการอัดขึ้นรูป
ของถ้วยรับน้ ายางพาราบริเวณขอบของถ้วยส่วนมาก แต่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้ความร้อนจากแสงแดดทดแทน
ในการท าให้ถ้วยรับน้ ายางพาราแห้ง 
 

ค าหลัก  ถ้วยรับน้ ายางพารา  ซีเมนต์  แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันส าปะหลัง 
 

สุขุม โฆษติชัยมงคล1 มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์1* และ สุวัฒน์ เณรโต1  
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
*E-mail: Montree.P@su.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาออกแบบและพัฒนาเครือ่งย่อยเหง้ามันส าปะหลังประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ คือ ชุดตดั ใบมีด 2 ชุด
โดยมีชุดส่งก าลัง ซึ่งใช้มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า เพื่อใช้ในการตัดย่อยเหง้ามันส าปะหลัง ลักษณะการท างานของชุดตัด 
ใบมีด 2 ชุดประกอบด้วยชุดใบมดี 4 ฟัน และชุดใบมีด 6 ฟัน หมุนด้วยความเร็ว 88 รอบต่อนาที  เมื่อทดสอบอัตราการย่อย
เหง้ามันส าปะหลังแบบใช้ใบมีด 4 ฟันและชุดใบมีด 6 ฟัน พบว่าสามารถย่อยเหง้ามันส าปะหลังที่มีขนาดเล็กกว่า 7 เซนตเิมตร
เมตร ได้น้ าหนักเฉลี่ย 36.72 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงและ 51.20 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง และสามารถย่อยเหง้ามันส าปะหลังขนาดใหญ่
กว่า 7 เซนติเมตร ได้น้ าหนักเฉลีย่ 30.51 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง และ 35.16 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ตามล าดับ จากผลการทดลอง
พบว่าเครื่องย่อยชุดใบมีด 6 ฟัน มปีระสิทธิภาพมากกว่าชุดใบมดี 4 ฟัน   

 

ค าหลัก  เหง้ามันส าปะหลัง  เครือ่งย่อยไม้  ชีวมวล 
 
 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสร้างแรงบิดมาตรฐานด้วยน้ าหนักถ่วงคงที่ 
ช่วงการวัด 0-100 นิวตันเมตร 

 
วิศรุต คงสกลุ1* 

1ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดส าหรบัอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
*E-mail: wissarut@eng.buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสร้างแรงบิดมาตรฐานจากทฤษฎีทางฟิสิกส์  เพื่อใช้ส าหรับ
สอบเทียบเครื่องดิจิตรอนทอร์คเทสเตอร์ช่วงการวัด 0 -50 และ 0-100 นิวตันเมตร เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการสั่งซื้อ
เครื่องมือมาตรฐานที่น าเข้าจากต่างประเทศ โดยงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมอุตสาหการ และ
มาตรวิทยา ในการสร้างแรงบิดด้วยเทคนิคคานและน้ าหนักถ่วง เพื่อใช้ส าหรับสอบเทียบเครื่องดิจิตรอนทอร์คเทสเตอร์ที่
ต้องการระดับความถูกต้อง ±1% จากผลการทดลองพบว่าเครื่องมือสร้างแรงบิดสามารถวัดค่าความถูกต้องได้ดังนี้ ช่วงการวัด 
0-50 และ 0-100 นิวตันเมตร มีความถูกต้อง -0.83% และ 0.86% ตามล าดับ และเมื่อท าการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่าง
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือดิจิตรอนทอร์คเทสเตอร์ โดยใช้เครื่องมือสร้างแรงบิดที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการ
สอบเทียบพบว่า ช่วงการวัด 0-50 และ 0-100 นิวตันเมตร มีค่า EN number 0.78 และ 0.89 ตามล าดับ โดยค่า EN 
number ที่ยอมรับได้คือ ≤ 1 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเครื่องมือสร้างแรงบิดมาตรฐานท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่นี้ สามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานส าหรบัสอบเทียบดิจิตรอนทอร์คเทสเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการสอบเทียบได ้และมรีาคาถูกกว่า
เครื่องมือมาตรฐานที่น าเข้าจากต่างประเทศประมาณ 63% 
 

ค าหลัก  แรงบิด  การสอบเทียบ  ดิจิตรอนทอร์คเทสเตอร ์ น้ าหนักถ่วงและคาน 
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ประสิทธิภาพของดอกกัดมุมเลื้อยสูงในการเพิ่มอัตราการก าจัดเศษ 
ด้วยการเพิ่มอัตราป้อน 

 
สุกัญญา อรรคละน้อย1 ณัฐริกา แจ้งพรมมา1 มนูญ เทพกิจอารีกุล1 และ ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ1* 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
*E-mail: paramet.ba@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนด้วยกระบวนการกัดแบบด้านข้างมุ่งเน้นไปที่คุณภาพและการเพิ่มผลผลิตของ
ช้ินงาน (การเพิ่มอัตราการก าจัดเศษ) ในทางปฏิบัติการเพิ่มของผลผลิตจะแปรผันกับคุณภาพผิวของชิ้นงาน เนื่องจากการเพิ่ม
ผลผลิตจะเป็นการเพิ่มความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เครื่องจักรเพื่อก าจัดเนื้อวัสดุชิ้นงานให้ได้เร็วที่สุด ส่งผลให้คุณภาพผิวของ
ช้ินงานต่ า ตรงกันข้ามการกัดชิ้นงานให้ได้ผิวทีม่ีคุณภาพจะต้องลดความเร็วตัดและอัตราป้อนลงให้ต่ าเพื่อให้ได้คุณภาพผิวของ
ช้ินงานตามต้องการ ท าให้ใช้เวลาในการกัดนาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อช้ินสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการกัดด้านข้างด้วยดอกกัดมุมเลื้อยสูงโดยการเปรียบเทียบดอกกัดมุมเลื้อย 60๐ ชนิด 4, 5 และ 6 ฟัน 
ตัดเฉือนด้วยอัตราป้อน 0.085 มิลลิเมตรต่อฟัน จากการศึกษาพบว่าดอกกัดมุมเลื้อย 60๐ ชนิด 4, 5 และ 6 ฟัน มีค่าความ
หยาบผิวเฉลี่ยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบแบบพหุคูณ  แสดงให้เห็นว่างานวิจัยนี้
สามารถเพิ่มอัตราการผลิตของกระบวนการกัดแบบด้านข้างได้อย่างมีคุณภาพ 

 

ค าหลัก  จุดตัดเฉือนด้านข้าง  การกัดแบบด้านข้าง  ความหยาบผิว 
 
 

อิทธิพลของชนิดและปริมาณเส้นใยธรรมชาติต่อสมบัติทางกลและทางกายภาพ 
ของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน 

 
ชาตรี หอมเขียว1* สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์1 และ วรพงค์ บุญช่วยแทน1 

1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*E-mail: chatree.h@rmutsv.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณผงไม้ยางพารา ผงฟางข้าว และผงแกลบต่อสมบัติทาง
กลและทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน ตลอดจนศึกษาผลกระทบของชนิดเส้นใยธรรมชาติ ในการผลิตแผ่น
ช้ินงานตัวอย่างของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้กระท าโดยใช้เครื่องอัดร้อน ซึ่งผลจากการทดลองพบว่า การเติมผง ไม้
ยางพารา ผงฟางข้าว และผงแกลบเป็นส่วนผสมในช่วง 40-60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (wt%) ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงดึง และ
ค่าความแข็งแรงดัดของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ลดลงตามปริมาณเส้นใยธรรมชาติที่เติมเป็นส่วนผสม แต่ค่าความแข็ง
และค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ ากลับเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเส้นใยธรรมชาติที่เติมเป็นส่วนผสม เช่นเดียวกันพบด้วยว่า การเติม
ผงแกลบเป็นส่วนผสมในวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีนให้ค่าความแข็งแรงดึงสูงกว่าและค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ าต่ ากว่าการ
เติมผงไม้ยางพารา และผงฟางข้าวเป็นส่วนผสมในวัสดุเชิงประกอบ เมื่อเปรียบเทียบที่ปริมาณการเติมเส้นใยธรรมชาติเท่ากัน 
นอกจากนี้การเติมสารมาเลอิกแอนไฮไดรด์กราฟพอลิโพรพิลีนเป็นส่วนผสมปริมาณ 3-5 wt% สามารถปรับปรุงสมบัติทางกล
และทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีนและเส้นใยธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ค าหลัก  วัสดุเชิงประกอบพลาสตกิและไม ้ แกลบข้าว  ฟางข้าว  ไมย้างพารา  พอลิโพรพิลีน 

 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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  การลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งท่อน้ ามัน 
 

อานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล1 ธนาวดี เพชรยศ1* ทวีวัฒน์ ปาอิน และ ธีรวัฒน์ ประวัต ิ
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

*E-mail: thanawad@eng.buu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

โครงงานนี้เป็นการปรับปรุงเวลาที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมในส่วนของการรอช้ินงานเย็นตัว จากการศึกษาและได้เก็บ
ข้อมูลจากการจับเวลา จึงวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวม สรุปสาเหตุได้ว่า เกิดจากการที่วิศวกรของลูกค้าต้องการให้แนว
เชื่อมแนวแรก (Root pass) และแนวเชื่อมแนวที่สอง (Hot pass) เย็นตัวจึงค่อยเชื่อมแนวเช่ือมแนวที่สาม (Filler pass) ส่งผล
ให้ใช้เวลาในการรอช้ินงานเย็นตัวนานถึง 60 นาที ดังนั้นจึงต้องการลดเวลาในการว่างงานจากการรอช้ินงานเย็นตัวลง โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของช่างเชื่อมขึ้นมาใหม่และก าหนดวิธีการท างานให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมาข้างต้น และผลจากการแก้ไขปัญหาส่งผลให้เวลาที่ว่างงานจากการที่รอช้ินงานเย็นตัวลดลงจากเดิมที่ว่างงาน 60 
นาที เหลือเพียง 18.01 นาที ค่าของเวลามาตรฐานรวมลดลงจาก 489.087 นาที/ ช้ิน เหลือเพียง 422.32 นาที/ช้ิน จึงสรุป
โครงงานนี้ว่า จากสาเหตุของการรอช้ินงานเย็นตัวนั้นท าให้เกิดเวลาสูญเปล่าในการท างานเป็นเวลานาน ส่งผลให้ขั้นตอนของ
กระบวนการท างานเกิดความสูญเปล่าของเวลาขึ้น และท าให้เกิดความล่าช้าแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากการปรับปรุงแล้วท า
ให้ประสิทธิภาพในขั้นตอนของการกระบวนการเช่ือมมีแนวโน้มที่ดี ทั้งในด้านของเวลาว่างงานลดลง และยังสามารถเพิ่ม
ปริมาณงานได้อีกด้วย   

 

ค าหลัก  กระบวนการเชื่อม  root pass  hot pass  filler pass 
 

อิทธิพลทางความร้อนที่ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมหล่อ 
ส าหรับการผลิตแท่งความแข็งอ้างอิง 

 
พงศธร สุทธิตระกลูพร วัชรากร ยศวิริยะพาณิชย์ ถนอม ลี้ตระกลู สมนึก วัฒนศรียกุล และ สิทธิพงค์ มหาธนบด*ี 

ภาควิชาวิศวกรรมการผลติ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
E-mail: sithipong.m@eng.kmutnb.ac.th* 

 
บทคัดย่อ 

เครื่องทดสอบความแข็งเป็นเครื่องมือท่ีใช้มากที่สุดในการควบคุมคุณภาพของวัสดุในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจ
ว่าข้อมูลจากการวัดของเครื่องทดสอบความแข็งมีความถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบเครื่องทดสอบความแข็งอยู่เป็น
ระยะโดยการวัดความแข็งเทียบกับแท่งความแข็งอ้างอิง ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศและมรีาคาแพง ดังนั้นในงานวิจัยจึง
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแท่งความแข็งอ้างอิงย่านความแข็งต่ าจากอลูมิเนียมหล่อ เพื่อให้ได้แท่งความแข็งอ้างอิง
ที่มีราคาถูก โดยเลือกอลูมิเนียมหล่อเกรด JIS AC8A และ AD12.1 มาใช้ในงานวิจัยนี้ ช้ินงานจะถูกน าไปผ่านกระบวนการทาง
ความร้อนโดยใช้อุณหภูมิ 250 350 และ 450ºC และเวลาในการอบ 2 4 และ 6 ช่ัวโมง ตามล าดับ เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิ
และเวลาในการอบท่ีมีผลต่อค่าความแข็ง โครงสร้างจุลภาค และลักษณะทางกายภาพของช้ินงาน ผลการศึกษาพบว่าค่าความ
แข็งเฉลี่ยและพิสัยของค่าความแข็งมีค่าลดลง ค่าความแข็งของอลูมิเนียมหล่อ JIS AC8A หลังการอบที่อุณหภูมิ 250 และ 
450ºC เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง มีค่าความแข็งประมาณ 50±2.5 และ 40±2.9 HRB ตามล าดับ ส าหรับอลูมิเนียมหล่อ JIS AD12.1 
หลังผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 450ºC เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง มีค่าความแข็งประมาณ 50±1.7 HRB ค่าความแข็งของอลูมิเนียม
หลังผ่านการอบอ่อนมีค่าพิสัยมากกว่าค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของแท่งความแข็งอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 6508-3:1999 
แต่ค่าพิสัยที่ได้ต่ ากว่าค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ของเครื่องทดสอบความแข็งตามมาตรฐาน ISO 6508-2:1999 

 

ค าหลัก  อลูมิเนยีมหล่อ  กระบวนการทางความร้อน  แท่งความแข็งอ้างอิง 
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การศึกษาสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา 
ที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่ได้จากการเตรียมแร่แมกเนติกลโูคซีน 

 
พนิดา ค ามีสิทธ์ิ1* วิทยา ทรงกิตติกุล2 สมัญญา สงวนพรรค2 อนุชา วรรณก้อน2 และ สรพงษ์ ภวสุปรยี์1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและโลหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีเลขท่ี 39 หมู่ 1              
ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-549-3480 2ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 6500 โทรสาร 0 2564 6501- 5  

E-mail: sorapong.p@en.rmutt.ac.th* 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการเตรียมอนุภาคนาโนจากแร่แมกเนติกลูโคซีน (TiO2 R70-80) โดยใช้กระบวนการไฮโดร         
เทอร์มอล ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 โมลาร์ เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  
โดยอนุภาคนาโนที่ได้ มีความสามารถในการย่อยสลายสีย้อมเมทิลีนบลูภายใต้แสงธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพในการย่อย 
สลายได้ดียิ่งขึ้นภายใต้รังสียูวี และมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับไททาเนียมไดออกไซด์เชิงพาณิชย์ (P25) จากนั้นจึงได้น า
อนุภาคนาโนที่เตรียมได้จากการเตรียมแร่แมกเนติกลูโคซีนด้วยสภาวะดังกล่าว มาทดลองเคลือบบนผิวกระเบื้องเคลือบดินเผา  
เพื่อศึกษาสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงให้กับกระเบื้องเคลือบดินเผา โดยใช้สารยึดติดชนิดต่างๆ เช่น พอลิเอทิลีนไกล 
คอล พอลิอคริลิค และน าแผ่นกระเบื้องที่เคลือบแล้วมาทดสอบความสามารถในการยึดเกาะ และปฏิกิริยาการการย่อยสลายสี
ย้อมเมทิลีนบลูภายใต้รังสียูวี เพื่อศึกษาความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้งานเป็น
กระเบื้องมุงหลังคา โดยการน าสารยึดเกาะดังกล่าวมาท าน้ าเคลือบได้ 2 สูตร คือ 1. PEPM (พอลิเอทิลีนไกลคอล 0.2 g + เอ
ทานอล 0.65 g + พอลิอะคริลิค 0.10 g + แร่แมกเนติกลูโคซีน 0.05 g) และ 2. PEPP (พอลิเอทิลีนไกลคอล 0.2 g + เอ
ทานอล 0.65 g + พอลิอะคริลิค 0.10 g + ไททาเนียมไดออกไซด์เชิงพาณิชย์ (P25) 0.05 g) พบว่าสูตร PEPM มีประสิทธิภาพ
ในการยึดติดบนผิวกระเบื้องและสามารถย่อยสลายสีย้อมเมทิลีนบลูได้ดีกว่าสูตร PEPP 

 

ค าหลัก  ไททาเนียมไดออกไซด์  แร่แมกเนติกลูโคซีน  กระเบื้องดินเผา  ไฮโดรเทอร์มอล  ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง   
 

การใช้เถ้าแกลบเป็นวสัดุเติมแตง่ในงานขึ้นรปูพลาสติกแบบหมนุ 
 

บรรณรต ทาประเสริฐ1* เอกตินยั จันทร์ศรี1 และ ณรงค์ชัย โอเจริญ1 
1ภาควิชาวศิวกรรมวสัดุและโลหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ี

*E-mail: bannarot_t@mail.rmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการใช้เถ้าแกลบเพื่อเป็นสารเติมแต่งส าหรับผลิตภัณฑ์พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วขึ้นรูป

ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมขนาดและรูปร่างของเถ้าแกลบกับพอลิเอ
ทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผา่นการใช้งานแล้ว รวมถึงปริมาณเถ้าแกลบ 0-40 %wt. ที่จะส่งผลต่อกระบวนการขึ้นรูปแบบหมนุ และสมบัติ
เชิงกลบางประการณ์ของช้ินงาน ผลการวิจัยพบว่าเมื่อน าพอลิเอทิลีนที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเปรียบเทียบกับพอลิเอทิลีนเกรดทาง
การค้าส าหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนจะมีค่าดัชนีการไหล (Melt Flow Index : MFI) เฉลี่ยใกล้เคียงกันแต่มีลักษณะสัณฐานที่
แตกต่างกันโดยลักษณะของพอลิเอทิลีนที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีลักษณะอนุภาคที่มีความเป็นวงกลมต่ ากว่า และในส่วนของลักษณะ
เถ้าแกลบมีลักษณะรูปร่างและขนาดที่ไม่แน่นอนแตกต่างกันค่อนข้างมาก ส่งผลให้การกระจายตัวในช้ินงานพลาสติกไม่ดี ส าหรับผล
ของสภาวะในการขึ้นรูปช้ินงานที่ผา่นการเติมเถ้าแกลบจะมีอัตราการแพรผ่่านอุณหภมูิจากผนังแม่พิมพ์ต่ ากว่าช้ินงานที่ไมเ่ตมิเถ้าแกลบ 
ในด้านของสมบัติเชิงกลเมื่อเติมเถ้าแกลบในปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้แนวโน้มสมบัติเชิงกลต่ าลง 

 

ค าหลัก  กระบวนการขึน้รูปแบบหมุน  ผงเถา้แกลบ  พอลเิอทิลีนความหนาแน่นสูงรไีซเคลิ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การศึกษาคุณสมบัติต้านทานสารเติมแต่งในสีน้ ามันของฟิล์มเมทัลไลซ์ 
 

สุวัฒน์ เอื้อวีระวัฒน1์* และ ณรงคชั์ย โอเจริญ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

*E-mail: suwat_u@mail.rmutt.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศกึษาฟิล์มเมทลัไลซ์ (Metalized film) ในความสามารถตา้นทานสารเตมิแต่งในสี
น้ ามัน โดยที่ฟิลม์เมทลัไลซ์เป็นฟลิ์มพลาสติกทีผ่่านกระบวนการฉาบด้วยฟิล์มโลหะอลูมเินียม ซึ่งมคีุณสมบัติที่โดดเด่นในการ
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ โดยเน้นการทดสอบในการต้านทานสารเติมแต่งบางชนิดในสีน้ ามันที่มีอัตราส่วนในการเตมิที่ 0.1-
0.8 เปอร์เซนต์ของน้ าหนักส ี เพื่อสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของฟิล์มเมทลัไลซ์ในการต้านทานสารเคมีที่ถูกเตมิอยู่ในสี
น้ ามัน และเป็นแนวทางการพัฒนาบรรจภุัณฑ์พลาสติกในอุตสาหกรรมสีของไทย ด้วยการน าฟิลม์เมทัลไลซ์เข้าสู่กระบวนการ
ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกในรปูแบบการติดฉลากในโมลด์ (In-mold labeling) ได้ต่อไป 

 

ค าหลัก  ฟิล์ม Metalized  ทดสอบการต้านทานน้ ามัน  สารเติมแตง่  สีน้ ามัน 
 
 

อิทธิพลของ Cu ต่อพฤติกรรมทางความร้อนและโครงสร้างจุลภาคของ 
โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-Cu 

 
ทิพสุดา รักเพ็ชร1* และ กรรณชัย กัลยาศิริ1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
*Email: 60601104@kmitl.ac.th 

   
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณทองแดงที่มีผลต่อพฤติกรรมทางความร้อนและโครงสร้าง
จุลภาคของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-xCu (x = 0, 0.7, 1.0 และ 3.0 wt%) ผลจากการทดลอง พบว่า การเพิ่มปริมาณของ
ทองแดงในโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-Cu ส่งผลให้อุณหภูมิเส้นโค้งของแข็งและอุณหภูมิเส้นโค้งของเหลวของโลหะบัดกรีไร้
สารตะก่ัว Sn-Cu มีค่าลดลง อย่างไรก็ตามการเพิ่มปริมาณทองแดงในโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-Cu ส่งผลให้มวลของโลหะ
บัดกรีไร้สารตะกั่วมีแนวโน้มลดลงจากมวลของ Sn  ส าหรับโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-Cu พบว่า 
สารประกอบท่ีเกิดขึ้น คือ Cu6Sn5  และโครงสร้างจุลภาคของสารประกอบมีขนาดใหญ่ขึ้นตามปริมาณของทองแดงท่ีเพิ่มขึ้น 

 

ค าหลัก  โลหะบดักรไีรส้ารตะกั่ว Sn-Cu  พฤติกรรมทางความร้อน  โครงสรา้งจุลภาค 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การศึกษาอิทธิพลของ Ag ต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางความร้อน 
ของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกั่วชนิด Sn-xAg 

 
เสาวลักษณ์ สุนทรารักษ์ 1* และ กรรณชัย กลัยาศริิ 2 

1,2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
E-mail: 60601107@kmitl.ac.th1* 

E-mail: kannachai.ka@kmitl.ac.th2 
 
บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของธาตุเงิน (Ag) ที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางความร้อน
ของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วชนิด Sn-xAg (x=0, 3, 3.5, 4 และ 5 wt%) จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแสดงให้เห็นว่า
การเพิ่ม Ag ในโลหะบัดกรี Sn-xAg มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดสารประกอบเชิงโลหะ Ag3Sn ในปริมาณที่มากขึ้นและมีขนาดใหญ่
ขึ้น แต่ไม่มีผลต่อเฟส -Sn และพบว่าการเพิ่ม Ag ส่งผลให้อุณหภูมิโซลิดัส อุณหภูมิลิควิดัส และช่วงการหลอมเหลวของ Sn-
xAg  ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของ Ag ท าให้ Undercooling ลดลง  
 

ค าหลัก  โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว  โครงสร้างจุลภาค  คุณสมบตัิทางความร้อน  
 

ผลกระทบของอุณหภูมิการให้ความร้อนก่อนการเชื่อมลูกเปตองเหลก็กล้าผสม 
ด้วยกระบวนการเช่ือมแบบอาร์กทังสเตนลวดร้อน 

 
ณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง1 กฤตธี เอียดเหต2ุ และ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง1* 

1ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
*E-mail: thanaporn.t@cit.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิการให้ความร้อนก่อนการเช่ือมลูกเปตองเหล็กกล้าผสม SCM440 
ด้วยกระบวนการเช่ือมแบบอาร์กทังสเตนลวดรอ้น โดยออกแบบการทดลองการให้ความร้อนก่อนการเชื่อม 3 อุณหภูมิ คือ 150 
200 และ 250 องศาเซลเซียส โดยการอบในเตาเป็นเวลา 10 นาที ผลการทดลองพบว่าการตรวจสอบปริมาณโพรงอากาศใน
รอยเชื่อมด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี ช้ินงานให้ความร้อนก่อนการเช่ือมที่อุณหภูมิ  150 และ 200 องศาเซลเซียส 
พบโพรงอากาศ 2 และ 1 จุด ตามล าดับ ช้ินงานให้ความร้อนก่อนการเช่ือมที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ไม่พบโพรงอากาศ
ในรอยเช่ือม การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาโดยการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคพบว่าช่องว่างใต้รอยเช่ือมลดลง ตาม
อุณหภูมิการให้ความร้อนก่อนการเช่ือมที่สูงขึ้น ส่วนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบว่าบริเวณเนื้อวัสดุ บริเวณพื้นที่เขต
กระทบร้อน และบริเวณรอยเชื่อมจะมีเฟสเพิร์ลไลต์ผสมกับเฟอร์ไรต์แบบละเอียด ผลการทดสอบความแข็งพบว่าการให้ความ
ร้อนก่อนการเชื่อมจะได้ค่าความแข็งสูงกว่าช้ินงานที่ไม่ให้ความร้อนก่อนการเช่ือมและมีค่าความแข็งที่สม่ าเสมอ ค่าความแข็ง
ของรอยเช่ือมต่ ากว่าโลหะพื้นในทุกสภาวะการทดลอง 
 

ค าหลัก  การให้ความร้อนก่อนเช่ือม  ลูกเปตอง  การเช่ือมแบบอาร์กทังสเตนลวดร้อน  เหล็กกล้าผสมSCM440  
 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การออกแบบและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3A 
 

ปุณยวีร์ ภูปรื้ม1* ภูวดล เรืองศร1ี วรพงศ์ สนทอง2 
ศักดิ์นรา สุวรรณบ ารุง จ านงค์ อมตาริยกลุ และ ภูริพัส แสนพงษ์ 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
*E-mail: Lovegunotexripe@gmail.com 

 
บทคัดย่อ   
  งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสนุในระดบั 3A โดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ง่าย ซึ่ง
มีอยู่ทั่วไปภายในประเทศที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับเสื้อเกราะกันกระสุนในต่างประเทศ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการน าเข้าเสื้อ
เกราะกันกระสุนจากต่างประเทศ วัสดุที่น ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้ทดสอบในการท าเสื้อเกราะกันกระสุนประกอบด้วย สแตน
เลส  มุ้งลวดสแตนเลส ใยแก้ว แผ่นคอมโพสิท แผ่นยางรถยนต์ ไนลอน 66 และตัวผสาน เช่น กาวยาง ATM เรซิ่น เป็นต้นมา
ประกอบเรียงซ้อนกันเป็นช้ันๆ เพื่อรองรับแรงกระแทกของกระสุนปืน ซึ่งวัสดุแต่ละช้ันมีคุณลักษณะที่ต่างกันมีความเหนียว 
ยืดหยุ่นและความแข็งแรง ทนทาน ต่อแรงกระแทกและทะลุทะลวงของกระสุนปืน โดยมาใส่ในซองของตัวเสื้ อเกราะ ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อลดอันตรายจากแรง กระแทกชองกระสุนจากปืนพกขนาดต่างๆ  โดยใช้กระบวนการขึ้นรูปแผ่น
เกราะแบบวิธีการอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิคหรือเครื่องอัดสกรูเพส แผ่นเกราะกันกระสุนมีขนาด 300 X 300 ม.ม. หนาไม่เกิน 
30 ม.ม.และมีน้ าหนักรวม 2 กิโลกรัม ท าการทดสอบยิงด้วยลูกกระสุนขนาด .44 magnum ความเร็วของลูกกระสุน 436±9.1 
m/s โดยท าการยิงท้ังหมด ระยะยิง 5 เมตร จ านวน 6 จุด เป็นมุม 0 องศา จ านวน 4 จุด และมุม 45 องศา จ านวน 2 จุด ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด โดยเปรียบเทียบค่ายุบตัวของวัสดุหนุน ต้องมีค่าไม่เกิน 44 ม.ม. แผ่นเกราะที่สามารถป้องกันกระสุนขนาด 
.44 magnum ได้คือ แผ่นเกราะสูตรที่ 3 ประกอบด้วยสแตนเลสจ านวน 1 แผ่นที่อยู่ด้านหน้าเพื่อใช้เป็นตัวแตกหัวกระสุนและ
กระจายแรงปะทะ และไนลอน 66 เพื่อเป็นตัวซับแรงกระแทกของกระสุนปืน เมื่อทดสอบแล้วพบว่าไม่มีระยะยุบตัวของวัสดุ
หนนุ โดยแผ่นเกราะกันกระสุนนี้มีน้ าหนัก 1.885 กก. หนา 25 ม.ม. 
 

ค าหลัก  สแตนเลส  ไนลอน 66  กาวยาง ATM  
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การสึกหรอของเครื่องมือกวนและสมบตัิทางกลของอลูมิเนียมเชิงประกอบพืน้ผิว
เสริมแรงแบบผสมผสาน 

 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ1์* และ อ านาจ เครือเนตร1 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
*E-mail: jariyaporn.s@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ   
 อลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวเสริมแรงแบบผสมผสานเป็นโลหะเชิงประกอบแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองการใช้งาน
ทางวิศวกรรมที่มีความทันสมัยและก้าวหน้า วัสดุถูกปรับปรุงสมบัติเฉพาะที่ผิวขณะที่ยังคงสมบัติเดิมของวัสดุที่ด้านล่างเพื่อเพิ่ม
สมบัติต้านทานการสึกหรอ การผสมผสานของวัสดุเสริมแรงที่เหมาะสมมีอิทธิพลส าคัญต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ ส าหรับ
วัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบมีการรายงานผลการศึกษาการผสมผสานของวัสดุเสริมแรงอย่างจ ากัด จุดประสงค์ของการศึกษานี้
คือเพื่อศึกษาความแตกต่างของชนิดของการผสมผสานของวัสดุเสริมแรงกับสมบัติทางกลและการสึกหรอเครื่องมือกวน ของ
การขึ้นอลูมิเนียมเชิงประกอบ 5083 ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการเสียดทานแบบกวน เสริมแรงด้วย 15%  โดยปริมาตร ใน
อัตราส่วน 50:50 ของ SiC/SiO2), (SiC/TiO2), (SiC/ZnO), และ (SiC/Al2O3)  เครื่องมือกวนผลิตจากเหล็กเครื่องมือเกรด 
DC53 และผ่านกระบวนการทางความร้อน ออกแบบการทดลองแบบทากูชิ L8 (41 21) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยและ
ระดับที่เหมาะสมที่สดุส าหรับความแข็งของช้ินงานและอัตราการสึกหรอของเครื่องมือกวน ทุกการทดลองเป็นการเดินรอบเดียว
ระยะ 150 มม. ด้วยความเร็วรอบ 1600 รอบต่อนาที ความเร็วการเดินกวน 20 มม./นาที และมุมเอียงเครื่องมือ 3 องศา 
ระหว่างกระบวนการอนุภาคถูกผสมผสานให้เป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นท าการศึกษาโครงสร้างมหาภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
ทดสอบความแข็งด้วยเครื่องไมโครวิกเกอร์ และ การสูญเสียน้ าหนักของเครื่องมือกวนด้วยเครื่องช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล ผล
การศึกษาพบว่าการเสริมแรงด้วย SiC/Al2O3 เพิ่มค่าความแข็งได้สูงสุดและเพิ่มจาก 87HV เป็น 92.87HV  ขณะที่การเสริมแรง
ด้วย SiC/SiO2 พบการสึกหรอของเครื่องมือต่ าสุด ลักษณะของการบกพร่องการสึกหรอของผิวแสดงและอภิปรายเพิ่มเติมใน
บทความ 
 

ค าหลัก  ผสมผสาน  พื้นผิว  วัสดุเชิงประกอบ  การเสียดทานแบบกวน  ทากูชิ 
 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในส านักงานด้วยรถเดินตามเส้นอัตโนมัติ 
 

กาญจนวิทย์ แจ่มพงษ์1 พิณพัฒน์ บางเพ็ชร1 วิรัตน์ ช่างพูด1 ปิยณัฐ โตอ่อน1*  
อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย และ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ1์ 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
E-mail: piyanat.to@gmail.com 

 
บทคัดย่อ   
 เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ภาคธุรกิจในประเทศไทยหันมาท าธุรกิจในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มากขึ้น 
ซึ่งส่วนส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตได้มาจากระบบการขนส่งสินค้าโดยส่วนใหญ่การขนส่งไปรษณียภัณฑ์และการรับส่ง
สินค้าภายในประเทศไทย ท าการขนส่งผ่านไปรษณีย์ไทยท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 55% ส่งผลให้ท่ีท าการไปรษณีย์จะต้อง
รับผู้ใช้บริการที่มาส่งพัสดุจ านวนมากก่อให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการล าเลียง
จดหมายและพัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนย้ายด้วยรถเดินตามเส้นอัจฉริยะ โดยได้ท าการศึกษาการออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ที่ช่วยในการขนย้ายอัตโนมัติ ผลจากการปรับปรุงสามารถลดขั้นตอนการขนย้ายร้อยละ 28.58 และสามารถลด
ระยะเวลาท างานถึงร้อยละ 33.04 พร้อมท้ังลดการเคลื่อนที่ท่ีไม่จ าเป็นของพนักงานได้ร้อยละ 19.24 
 

ค าหลัก  รถเดินตามเส้นอัตโนมัติ  การขนส่ง  ไปรษณีย ์
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การศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกที่เหมาะสมของพลาสติกรีไซเคิล 

ที่มีผลต่อการหดตัวด้วยระเบียบวิธีวิจัยไฟไนต์อิลิเมนต ์
กรณีศึกษา พลาสติกชนิดพอลิโพรไพลีนรีไซเคิลจากตะกร้า 

 
วัชระ สุขเรืองกูล1 นพพริษฐ์ วสันต์บ้งง้ึม2 จักรายุทธ มากทอง3 

ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชต2ิ เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา1 และ จติติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร2* 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

2หน่วยวิจัยกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์และการอบชุบความร้อนโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
3สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

E-mail: jittiwat.ni@rmuti.ac.th* 
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวและการหดตัวเชิงปริมาตรด้วยระเบียบ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ในกรณีศึกษาการฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติชนิดพอลีโพรไพลีนรีไซเคิลจากตะกร้า ( r-PP)  โดยใช้แม่พิมพ์ฉีดรูป
ถ้วย วิธีด าเนินงานเริ่มจากการน าเม็ดพาลาสติกรีไซเคิลจากตะกร้าโดยน าไป ( r-PP) ทดสอบค่าการไหลและคุณสมบัติทางกล
จากนั้นน าค่าที่ได้ไปการจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Plastics ผลจากการจ าลองพบว่าลักษณะ
การไหลมีลักษณสมดุลและบริเวณที่เกิดการหดตัวเชิงปริมาตร มากที่สุดอยู่ที่บริเวณของขอบล่างของช้ินงาน ซึ่งเป็นส่วนที่มี
ความหนาของช้ินงานมากที่สุดโดยมีค่าการหดตัวเชิงปริมาตรเท่ากับ 18.98 % และบริเวณที่มีการหดตัวที่น้อยที่สุดอยู่บริเวณ
ขอบด้านบนของช้ินงานซึ่งเป็นส่วนท่ีบางที่สุดของช้ินงาน และมีค่าการหดตัวเชิงปริมาตรเท่ากับ 1.37 %  
 

ค าหลัก  พอลีโพรไพลีน  การไหลตัวพลาสติก  ระเบยีบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์
 

การออกแบบและสร้างเครื่องควบเกลียวเส้นไหม 
 

นพพริษฐ์ วสันต์บ้งง้ึม1 วินัท พรมแดน1 กัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน1 

อมรศักดิ์ มาใหญ1่ มาโนช ริทินโย1* และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร1* 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

E-mail: jittiwat.ni@rmuti.ac.th* 
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องควบเกลียวเส้นไหม โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านตาโสร 
ต าบลชุมแสง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จากผลของการสร้างเครื่องควบเกลียวเส้นไหมสามารถควบเกลียวได้จ านวนสูงสุดเฉลี่ยที่ 
302 ± 4 เกลียวต่อ 1 เมตร และได้ก าลังการผลิตที่ 10.31 เมตรต่อนาที โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ในการปรับตั้งเครื่องควบเกลียว คือ 
ความเร็วรอบควบเกลียว 1800 รอบต่อนาที, ความเร็วรอบม้วนเก็บ 62.735 รอบต่อนาที, ระยะห่างของรูร้อยเส้นไหมจานควบเกลียว 
33 มิลลิเมตร, ผ่านคานเพิ่มความตึงของเส้นไหม, ร้อยปมชะลอการเคลื่อนที่ของเส้นไหมด้านนอกคาน นอกจากเพิ่มจ านวนเกลียวและ
ก าลังการผลิตแล้ว ยังสามารถควบคุมคุณภาพความถี่ของจ านวนเกลียวเส้นไหม ให้มีความคลาดเคลื่อนเพียง ± 4 เกลียวต่อ 1 เมตร 
ส่งผลให้จ านวนเกลียวของเส้นไหมที ่ผ ่านการควบเกลียวด้วยเครื ่องควบเกลียวเส้นไหม  มีความสม่ าเสมอมากกว่า
กระบวนการเดิมท่ีชาวบ้านใช้ในการควบเกลียวเส้นไหม 
 

ค าหลัก  เครื่องควบเกลียวเส้นไหม 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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      การหาค่าพารามิเตอร์กระบวนการฉีดพลาสติกพอลิโพรไพลีน 
ด้วยวิธีการจ าลองการขึ้นรูป กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์กล่องดินสอ 

 
นพพริษฐ์ วสันต์บ้งง้ึม1 วัชระ สุขเรืองกูล1 มาโนช ริทินโย1 

ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชต2ิ อนุชิต คงฤทธิ์3 และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร2* 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2หน่วยวิจัยกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์และการอบชุบความร้อนโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสมีา 
E-mail: jittiwat.ni@rmuti.ac.th* 

 
บทคัดย่อ   

การหาค่าพารามิเตอร์กระบวนการฉีดพลาสติกพอลิโพรไพลีน ด้วยวิธีการจ าลองการขึ้นรูป กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์
กล่องดินสอโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORK Plastic  ในการทดลองค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากโปรแกรมมีน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ที่ 
41.84 กรัม โดยใช้พารามิเตอร์ การฉีดเติมเต็ม 2.1147 วินาที แรงดันในการฉีด 38.49 เมกะปาสคาล อุณภูมิในการ
หลอมเหลว 240.47 องศาเซลเซี่ยส เวลาในการหล่อเย็น 10 วินาที และเวลาในการฉีดย้ า 3.69 วินาที หลังจากนั้นท าการฉีด
ผลิตภัณฑ์กล่องดินสอ น้ าหนักของผลิตภัณฑ์กล่องดินสอ 40.96 กรัม มีความผิดพลาดจากโปรแกรม 2.148 % 
 

ค าหลัก  พอลิโพรไพลีน  ไฟไนต์เอลิเมนต์  การไหลตัวพลาสติกหลอมเหลว 
 

การออกแบบและปรับปรุงเครื่องผลิตน้ ายาล้างจาน 
กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 

 
ชาญชัย พลตร1ี* และ ฤภูวัลย์ จันทรสา1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
E-mail: charncha@eng.buu.ac.th* 

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและปรับปรุงเครื่องผลิตน้ ายาล้างจาน ส าหรับศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคล
ออทิสติก จังหวัดชลบุรี เนื่องจากปัจจุบันทางศูนยฯ์ได้มีการผลิตน้ ายาล้างจานเพื่อจัดจ าหน่ายในการหารายได้เสริม และยังเป็น
ส่วนหนึ่งที่ให้เด็กออทิสติกมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาตัวเอง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานเริ่มจาก 
เก็บข้อมูลเด็กออทิสติกของศูนย์เพื่อแยกกลุ่มเป็นเป้าหมาย ข้อมูลความต้องการ กระบวนการผลิตน้ ายาลา้งจาน และศึกษาการ
ท างานของเครื่องผลิตน้ ายาล้างจานเดิม ท าการทดลองหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องผลิตน้ ายาล้างจานที่
ปรับปรุงใหม่ หลังจากนั้นจึงออกแบบและสร้างเครื่องผลิตน้ ายาล้างจานส าหรับเด็กออทิสติก ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการ
ทดลองมีค่าดังต่อไปนี้ มอเตอร์ขนาด 1/4 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 แรงม้า ความเร็วรอบที่เหมาะสม 483 แรงม้า ใบกวน
แบบใบพัด 2 แฉก ขนาด 9 น้ิว เวลาที่ใช้ในการผลิต 14 นาที ระยะเวลารอฟองยุบ 300 นาที  เมื่อสร้างเครื่องผลิตน้ ายาล้าง
จานเสร็จแล็วจึงน ามาทดสอบการใช้งานจริง และเก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังที่พัฒนาสร้างเครื่อง สรุปผลได้ดังนี้ เวลา
ที่ใช้ในการผสมน้ ายาล้างจาน เครื่องเดิม 1,470 นาที เครื่องที่พัฒนา 314 นาที ใช้เวลาการผสมน้ ายาล้างจานลดลง 79 % 
ก าลังการผสมสูงสุดต่อครั้ง เครื่องเดิม 30 ลิตร เครื่องที่พัฒนา 45 ลิตร ก าลังการผสมเพิ่มขึ้น 33 % และเครื่องสามารถน ามา
ทดลองใช้ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะเด็กออทิสติกกลุ่มเป้าหมายได้  
 

ค าหลัก  การออกแบบเครื่อง  การผลิตน้ ายาล้างจาน  เด็กออทิสติก  
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุเติมแต่งในงานขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 

 
พรมวิวัฒน ์พรมเลน1* และ ณรงคชั์ย โอเจริญ1 

1ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
*E-mail: Promvivat_P@mail.rmutt.ac.th 

 
บทคัดย่อ   

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการใช้เถ้าแกลบเพื่อเป็นสารเติมแต่งส าหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง  ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  
ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  โดยในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมของเถ้า
แกลบที่อัตราส่วน  0-30 %wt  ด้วยวิธีการผสมแบบแห้ง (Dry blend)  เพื่อศึกษาสมบัติบางประการของช้ินงานที่
เปลี่ยนแปลงไป  โดยน าเถ้าแกลบผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงท่ีผ่านการใช้งานมาแล้วมาข้ึนรูปด้วยกระบวนการฉีด
พลาสติก เพื่อการทดสอบสมบัติในด้านต่าง ๆ  สมบัติทางกายภาพของวัสดุ  สมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว  และ
สมบัติเชิงกลบางประการ เช่น ค่าดัชนีการไหล ( Melt Flow Index; MFI)  การไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์แบบสไปรอล 
(Spiral flow injection molding)  ความแข็งที่ผิว (Hardness) การทนต่อแรงดึง (Tensile strength) และการทดสอบด้วย
การกด 3 จุด (3 points bending) เป็นต้น  
 

ค าหลัก  การขึ้นรูปพลาสติกด้วยการฉีดเข้าแบบ  ผงเถ้าแกลบ  พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงรไีซเคลิ 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเฉือนเหล็กกล้าคาร์บอน S50C 
ด้วยการเพิ่มจุดตัดเฉือนด้านข้างของดอกกัดคาร์ไบด์ 

 
ณัฐริกา แจ้งพรมมา1 สุกญัญา อรรคละน้อย1 วทัญญู เนตรสง่า1 และ ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ1* 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
*E-mail: paramet.ba@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ   

ในปัจจุบันการตัดเฉือนแบบด้านข้างเป็นวิธีการตัดเฉือนที่นิยมใช้ในการเพิ่มอัตราการก าจัดเศษด้วยการเพิ่มอัตรา
ป้อนให้สูงขึ้นท าให้ดอกกัดมีอายุการใช้งานสั้นลง อย่างไรก็ตามการออกแบบดอกกัดให้มีรูปร่างที่เหมาะสมโดยเฉพาะมุมเลื้อย
จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อความแข็งแรงของคมตัดด้านข้างของดอกกัด เนื่องจากมุมเลื้อยของดอกกัดจะมีความสัมพันธ์กับจุดตัด
เฉือนด้านข้างของดอกกัด  ในการกัดแบบด้านข้างเมื่อมุมเลื้อยสูงขึ้นจ านวนจุดตัดเฉือนด้านข้างก็จะเพิ่มขึ้นตามซึ่งจะช่วยเฉลี่ย
พื้นที่ในการตัดเฉือนวัสดุให้น้อยลงตามจ านวนจุดตัดเฉือนด้านข้าง เป็นเหตุให้ดอกกัดที่มุมเลื้อยสูงจะใช้แรงในการตัดเฉือนต่ า
ท าให้สามารถเพิ่มอัตราป้อนสูงให้กับดอกกัดได้  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบว นการกัด
ด้านข้างด้วยการเพิ่มจ านวนจุดตัดเฉือนด้านข้างให้กับดอกกัด โดยการประเมินการสึกหรอของดอกกัดและอุณหภูมิของช้ินงาน
ขณะตัดเฉือนจากการเพิ่มอัตราป้อนในการตดัเฉือน  จากการศึกษาพบว่าดอกกัดมุมเลื้อยสูงท่ีมีจ านวนจุดตดัเฉือนด้านข้างชนิด 
4, 5, และ 6 จุด เกิดการสึกหรอไม่แตกต่างกันแต่มีค่าอุณหภูมิของช้ินงานแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
การเพิ่มอัตราป้อนให้กับดอกกัดเพื่อเพิ่มอัตราการก าจัดเศษโดยอายุการใช้งานดอกกัดไม่สั้นลงสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ค าหลัก  การสึกหรอ  การตัดเฉือนด้านข้าง  อุณหภูมิชิน้งานขณะตัดเฉือน 
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การออกแบบรอยต่อของการเชื่อมกระบอกไฮดรอลิกเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด C45 กับ 
              ข้อต่อตรงเกลียวในเหล็กกลา้คาร์บอนเกรด E355 โดยกระบวนการเชื่อมอารก์ดว้ย 

ลวดเชื่อมไส้ฟลัก๊ซ ์
 

ถนอม คุ้มแก้ว1 กฤตธี เอียดเหต2ุ และ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง1* 
1ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

*E-mail: thanaporn.t@cit.kmutnb.ac.th 
 

บทคัดย่อ   
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบรอยต่อและการเช่ือมยึดท่ีมีผลต่อการเสียรูปของการเช่ือมกระบอกไฮดรอลิก

เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด C45 กับข้อต่อตรงเกลียวในเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด E355 โดยกระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือม
ไส้ฟลั๊กซ์ โดยใช้ลวดเชื่อม E71T-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม. ในการทดลองนี้ได้ออกแบบรอยต่อ 3 แบบ ลักษณะแนว
เชือมฟิลเล็ทแบบตัวที ผลจากการทดลองเมื่อลดเวลาในการเชื่อมยึดลงจาก 1.6 วินาที เหลือ 0.6 วินาที ท าให้ได้ขนาดของแนว
เช่ือมฟิลเล็ทที่เล็กกว่าแบบเดิม ท าให้การบิดเบี้ยวของปากกระบอกไฮดรอลิกนั้นหมดไป  ลักษณะรอยต่อแบบ  C ซึ่งมีการ
ประกอบที่ชิดจะให้ผลหลังจากการเช่ือมที่ดีที่สุด เพระมีขนาดของขาแนวเชื่อมที่เล็กลง และมีการบิดเบี้ยวของปากกระบอกไฮ
ดรอลิกที่น้อยกว่า ลักษณะรอยเช่ือมแบบ B และ A ตามล าดับ ผลการทดสอบความแข็งพบว่าบริเวณเขตกระทบร้อนฝั่งที่ติดกับ
เหล็กกล้าเกรด E355 จะมีค่าความแข็งสูงกว่าบริเวณเขตกระทบร้อนฝั่งที่ติดกับเหล็กกล้าเกรด C45 ดังนั้นการบิดเบี้ยวของ
กระบอกไฮดรอลิก สามารถท าให้ลดลงได้ด้วยการลดเวลาในการเช่ือม การลดขนาดของขาแนวเช่ือมฟิลเล็ท และการออกแบบ
ร่อยต่อ  
 

ค าหลัก  การออกแบบรอยต่อ  เหล็กกล้าคาร์บอน  กระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลั๊กซ์  กระบอกไฮดรอลิก 
 

การศึกษาสมบัติความต้านทานแรงกระแทกของวัสดุคอมโพสิตพอลิคาร์บอเนต 
และผงเถ้าแกลบ  

 
 

จักรายุทธ มากทอง1* จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร2 และ ศริชัย ต่อสกุล1 
1สาขาวิศวกรรมการผลติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

2สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
2หน่วยวิจัยกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์และการอบชุบความร้อนโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

*E-mail: Chakkrayut_m@mail.rmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาสมบัติความต้านทานแรงกระแทกของวัสดุคอมโพสิตพอลิคารบ์อเนตและคารบ์อน (ผงเถ้าแกลบ) โดยใช้พอ

ลิคาร์บอเนตเกรด PC-2605 ผสมผงเถ้าแกลบขนาด 29 µm ที่สัดส่วนการผสม 0 และ 3 phr แล้วอบไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 90 
องศาเซลเซียส นาน 3-5 ช่ัวโมง จากนั้นท าการผสมโดยผสมด้วยเครื่องรีดอัดรีดแบบสกรูคู่และฉีดงานเป็นช้ินทดสอบส าหรับ
ทดสอบแรงกระแทกตามมาตรฐาน ASTM D256 น้ าหนัก 2.7 กิโลจูล ผลจากการทดสอบจะถูกน ามาวิเคราะห์สัดส่วนการผสม
ของวัสดุคอมโพสิตพอลิคาร์บอเนตและผงเถ้าแกลบ ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ปริมาณในการเติมคาร์บอนส่งผลต่อค่าความ
ต้านทานแรงกระแทกของวัสดุคอมโพสิต และส่งผลต่อค่าความแข็งที่เพ่ิมขึ้นสูงถึง 81.167 Hardness (Shore D) 

 

ค าหลัก  คอมโพสติ  พอลิคาร์บอเนต  คาร์บอน 
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การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการแล่นประสานในสถานะของแข็งที่มีต่อแรงดึงเฉือน 
ของรอยต่อของแผ่นทองแดง 

 
ก าธร สุขพิมาย1* ภุมรินรัตน์ ณรงค์ฤทธิ์ธ ารง1 ศศิร์ณัท อุดมธรีสุวัฒน์1 และ กรรณชัย กัลยาศิร1ิ 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
*E-mail: kamtorn.su@kmitl.ac.th 

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ เวลา และความดัน ในการแล่นประสานในสถานะของแข็งที่
มีต่อแรงดึงเฉือนของรอยต่อจากการแล่นประสานในเตาอบภายใต้บรรยากาศไฮโดรเจน โดยใช้โลหะเติมชนิดทองแดง -
ฟอสฟอรัส ในการศึกษาเง่ือนไขที่เหมาะสมในการแล่นประสานได้ใช้การออกแบบทดลองแบบบ๊อกซ์ -เบห์นเคน (Box-
Behnken) และฟังก์ช่ันความพึงพอใจ (Desirability function) เพื่อให้ได้เงื่อนไขในการแล่นประสานที่เหมาะสมที่ให้ค่าแรงดึง
เฉือนของรอยต่อสูงสุด เมื่อท าการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบว่าระดับของปัจจัยที่
ส่งผลให้ช้ินงานมีค่าแรงดึงเฉือนสูงสุด คือ อุณหภูมิในการแล่นประสาน 620 องศาเซลเซียส เวลาในการแล่นประสาน 30 นาที 
และความดันที่ใช้กดช้ินงาน 12.173 กิโลปาสคาล ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยแรงดึงเฉือนสูงสุดที่ 736.2 นิวตัน 
 

ค าหลัก  การแล่นประสานในสถานะของแข็ง  แรงดึงเฉือน  การหาค่าที่ดีที่สุด  การออกแบบการทดลองแบบบ๊อกซ์-เบห์นเคน 
 
 

ผลกระทบของความหนาของชั้นออกไซด์ของเหล็กกล้าเกรด ASTM A213 T91 
ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการสึกกร่อนแบบอนุภาคของแข็งปะทะ 

 
สิทธิโชค ศรีเกต1ุ,2* สุเทพ จอยเอกา2 และ ปิโยรส พรหมดิเรก1 

1ศูนย์วิจัยการกัดกร่อนท่ีอุณหภูมสิูง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลติ คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
*E-mail: sitichok@tistr.or.th 

 
บทคัดย่อ   

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลกระทบของความหนาของช้ันออกไซด์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกกร่อนแบบ
อนุภาคปะทะในโรงไฟฟ้า โดยเหล็กกล้าเกรด ASTM A213 T91 (9%Cr, 1%Mo) ได้ถูกน ามาอบในบรรยากาศอากาศที่
อุณหภูมิ 900C  ที่เวลาต่าง ๆ กันจนถึง 80 ช่ัวโมง เพื่อให้ได้ความหนาของช้ันออกไซด์เท่ากับ  0.12, 0.53 และ 1.05 
มิลลิเมตร เหล็กกล้าที่มีความหนาช้ันออกไซด์ที่ต่างกันถูกน ามาทดสอบการสึกกร่อนแบบอนุภาคของแข็งปะทะที่อุณหภูมิห้อง
ด้วยเครื่องพ่นซิลิกอนคาร์ไบด์ ขนาดไม่เกิน 60 ไมครอนท่ีมุมตกกระทบและความเร็วต่างๆกัน จากการทดสอบพบว่าความหนา
ที่เพ่ิมขึ้นของช้ันออกไซด์มีแนวโน้มท าให้เกิดการสึกกร่อนน้อยลงที่ความเร็วในช่วง 24-34 m/s อย่างไรก็ตามที่ความเร็วเท่ากัน
เหล็กกล้าที่ไม่มีช้ันออกไซด์จะเกิดการสึกกร่อนน้อยกว่าเหล็กกล้าที่มีช้ันออกไซด์เนื่องจากการแตกหักแบบเปราะของช้ัน
ออกไซด์ นอกจากนี้มุมตกกระทบที่ต่างกันก็ส่งผลต่อการสึกหรอที่ต่างกันอีกด้วย ผลที่ได้จากโครงสร้างจุลภาคและลักษณะ
พื้นผิวท่ีสึกหรอได้ถูกน ามาอภิปรายเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของการสึกกร่อนในงานวิจัยนี้ 
 

ค าหลัก  การสึกกร่อนแบบอนุภาคของแข็งปะทะ  เหล็กกล้า  ASTM A213 T91  การเกิดออกซเิดช่ัน  ช้ันออกไซด์ 
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การศึกษากระบวนการเชื่อมแล่นประสานในเตาหลอมเหล็กกล้าภาชนะรับแรงดัน 
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าและเหล็กกล้าชนิดเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 

 
ฉัตรชัย โสมภรี1์ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง1 และ ภิสัก เลิศวิจติรพันธุ1์* 

1ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

*E-mail: pisak.l@cit.kmutnb.ac.th, +66 0975 9073 
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้ได้ท าการแล่นประสานเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าและเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง ด้วยกระบวนการแล่น
ประสานแบบต่อเนื่อง (Continuous Furnace Brazing) ใช้ตัวแปรในกระบวนการแล่นประสานคือโลหะเติมตามมาตราฐาน
AWS A5.8 BCu-1 และ AWS A5.8RBCuZn-B และ ที่อุณหภูมิการแล่นประสานตามมาตราฐานในช่วง 880-980°C และ
1095-1150 °C ตามล าดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโลหะเติมที่ใช้เท่ากับ2.0 มิลลิเมตรช้ินงานที่ผ่านการแล่นประสานถูก
น ามาทดสอบความต้านทานแรงเฉือน(Single-lap shear test) ตามมาตรฐาน AWS C3.2จากนั้นวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะ
วิทยาบริเวณแนวแล่นประสานด้วยกลอ้งถ่ายภาพจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscope: OM)และตรวจวิเคราะห์ธาตดุ้วย
เทคนิคอิเล็กตรอนโพรบไมโครแอนาไลซิส (Electron Probe Microanalysis: EPMA) จากผลการทดลองพบว่าช้ินงานแล่น
ประสานด้วยAWS A5.8 BCu-1 มีค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงเฉือนสูงกว่าโลหะเติม AWS A5.8RBCuZn-B ลักษณะโครงสร้าง
ทางโลหะวิทยาของช้ินงานท่ีผ่านกระบวนการแล่นประสานพบเฟสสารละลายของแข็งภายในเนื้อโลหะแล่นประสานท่ีมีปริมาณ
มากขึ้นตามอุณหภูมิการแล่นประสาน ทั้งนี้ความสม่ าเสมอของส่วนผสมทางเคมีในแนวตัดขวางของกรณีใช้อุณหภูมิ แล่น
ประสานท่ีสูงจะมีมากกว่ากรณีที่ใช้อุณหภูมิต่ า 
 

ค าหลัก  แล่นประสาน  เหล็กกล้าต่างชนิด  ความต้านทานแรงเฉือน  โครงสร้างทางโลหะวิทยา 
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สมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อมเหลก็กล้าไร้สนิมเฟอร์รติิกเกรด 409 
ด้วยกระบวนการเชื่อมอารก์ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ ์

 
สุเมธ ปานจีน1 กฤตธี เอียดเหตุ2 และ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง1*  

1ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 

*E-mail: thanaporn.t@cit.kmutnb.ac.th 
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของลวดเช่ือมที่ส่งผลต่อรอยเช่ือมเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก เกรด 409 
โดยใช้ลวดเชื่อม 3 ชนิดคือ E409Ti E308LT และ E309LT ด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมไส้ฟลักซ์ โดยหลังจาก
การเชื่อมท าการทดสอบแรงดึง ทดสอบการดัดโค้ง และทดสอบความแข็ง พร้อมทั้งการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหวิทยาของ
รอยเช่ือม จากผลการทดลองพบว่าช้ินงานที่เช่ือมด้วยลวดเช่ือมทั้ง 3 ชนิด ได้ค่าความต้านทานแรงดึงที่จุดครากและแรงดึง
สูงสุดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยทุกช้ินงานทดสอบเกิดรอยขาดบริเวณนอกรอยเชื่อม จากผลทดสอบการดัดโค้งพบว่า
ทุกช้ินงานสามารถถูกดัดโค้งได้ 180 องศา โดยไม่ปรากฏรอยแตกร้าวบริเวณส่วนโค้งของช้ินงานและรอยเช่ือม ผลการทดสอบ
ความแข็งพบว่าบริเวณรอยเช่ือมของช้ินงานที่มีความแข็งสูงสุดคือ ช้ินงานที่เช่ือมด้วยลวดเช่ื อม E309LT E308LT และ 
E409Ti ตามล าดับ ผลการทดสอบโครงสร้างจุลภาคของเนื้อเช่ือมพบว่าช้ินงานเช่ือมด้วยลวดเช่ือม E409Ti ประกอบด้วย
โครงสร้างเดลต้าเฟอร์ไรท์ อย่างไรก็ตามชิ้นงานเชื่อมด้วยลวดเชื่อม E308LT และ E309LT จะประกอบด้วยโครงสรา้งเฟอร์ไรท์
และโครงสร้างออสเทนไนท ์
 

ค าหลัก  เหล็กกล้าไรส้นิมเฟอร์รติกิ เกรด 409  การเช่ือมอาร์กด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ ์ ลวดเชื่อม 
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Abstract 

To reduce springback in U-shape of high strength steel sheet, the present paper proposes a new 
process parameter in U-bending technique. This paper proposes an advantage of pressure pad on 
springback behavior with shorter-sized bottom plate of workpiece. The process in this paper consists of 
four steps; (1) clamping of a sheet between a punch and a pressure pad, (2) bending with constant 
clamping force, (3) pushing-up at bottom of the part by using the pressure pad, and (4) final release tool. 
From the experimental results, decreasing of large tensile stress at the bottom sheet by pushing-up 
resulted in the springback reduction. Our results suggested that the Y-U model, an advanced kinematic 
hardening, is essential for accurate numerical simulation of springback behavior. 
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Abstract 

The hole expansion process is a forming process that the fracture easily occurred on the hole 
edge. Therefore, many research papers presented various processes to make a precision pre-hole shearing 
to a hole expansion process such as wire cut, EDM, and laser cut. The purpose of this work is to increase a 
hole expansion ratio on the high strength steel sheet. The conventional piercing by piercing punch and 
piercing with a counter punch was used to make a pre-hole shearing process in this research paper. The 
high strength steel grade 590 and 980 MPa of 1.2 mm of thickness were used in the experiments.  From 
experimental results, it was found that the pre-hole shearing by piercing with a counter punch can be 
increased a shear surface on cutting edge of workpiece. Moreover, pre-hole shearing  from piercing with 
counter punch can be improved the hole expansion ratio more than a conventional piercing process 
because a smooth sheared surface around the hole edge increases the hole expansion ratio. 
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การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและการครีพของแนวเชื่อมเหล็กหล่อ 
JIS FCD 400 ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลด้วยกรรมวิธกีารเช่ือมไฟฟ้าด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติเชิงกลของงานเชื่อมไฟฟ้าเหล็ก หล่อเกรด FCD ใน
การต่อรอยต่อชน ส าหรับงานซ่อมบ ารุงที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งานเหล็กหล่อเมื่อมีความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือ
เกิดขึ้นขณะที่หล่อ กระบวนการเชื่อมถูกเลือกใช้ในการซ่อมแซมในส่วนท่ีเสียหายดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้ได้ ท าการเช่ือมด้วย
กระบวนการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ ท่ีส่งผลต่อสมบัติการครีพ ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้ การเชื่อมเหล็กหล่อด้วย
กระบวนการเชื่อมไฟฟ้าในสภาวะการเช่ือมที่ก าหนดสามารถท าให้เกิดแนวเช่ือมที่มีความสมบูรณ์ในแนวเช่ือม ส าหรับตัวแปร
การเช่ือมที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงสูงสุด และการครีพ โครงสร้างแนวเช่ือมทางจุลภาคพบการรวมตัวกัน อย่าง
สมบูรณ์ระหว่างโลหะเช่ือม  
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Abstract 

This research presented the analysis of effects of the oxide film on hardness and electrical 
property of stainless steel grade 304. In experimental processes, the specimen of stainless steel was 
prepared in the size of 2.0 x 5.0 x 0.1 cm for preparing oxide film of various thickness sizes by oxidation 
method. After that, the thickness of the obtained film specimen was analyzed by atomic force 
microscope. The structural phase and crystallite size of the film oxide were investigated by X-ray 
diffractometer. Furthermore, the hardness and electrical property of the obtained film specimen were 
tested by Vickers hardness tester and digital multi meter to study the correlation between the property of 
oxide film and the surface properties of the oxidized stainless steel grade 304. 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันตลาดสมาร์ทโฟนมีการแข่งขันที่สูง และจ านวนผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ในการผลิตโทรศัพท์นั้นจะใช้
แผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นเป็นส่วนประกอบ ส่งผลให้ผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปสงค์ต้อง
ปรับตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ในปัจจุบันการผลิตแผงวงจรชนิดยืดหยุ่นนั้นใช้แรงงานของคนเป็นส่วนหลัก 
ท าให้ผู้ผลิตต้องแบกรับต้นทุนด้านแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงที่การผลิตมีปริมาณสูง ดังนั้นเพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตในระยะยาว 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทผู้ผลิตจึงต้องออกแบบและพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการ งานวิจัยนี้น าเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดย
ใช้แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างคนและเครื่องจักร แล้วน าระบบอัตโนมัติมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จากการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติท าให้สามารถลดจ านวน
พนักงานที่กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์จาก 12 คนต่อวันต่อหนึ่งสายการผลิต เหลือพนักงาน 8 คนต่อวันต่อหนึ่งสายการผลิต 
กล่าวคือลดลง 33% ของจ านวนพนักงานที่กระบวนการนี้ ท าให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลงได้ 33% เช่นเดียวกัน 
หลังจากที่ได้น าระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้แล้วยังได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ที่
กระบวนการดังกล่าว โดยใช้หลักการ ECRS เพื่อรวมขั้นตอนการท างานและจัดท ามาตรฐานในการท างาน ผลที่ได้ท าให้ลดเวลา
ในการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์จากเดิม 27 นาทีต่อครั้ง เหลือ 11 นาทีต่อครั้ง กล่าวคือลดลง 59.25% ของเวลาในการเปลี่ยนรุ่น
ผลิตภัณฑ์ 
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ผลกระทบของธาตุซิลิกอนต่อความต้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง 
ในสภาวะเกลือหลอมเหลวที่เคลือบด้วยกระบวนการอลูมิไนซ์ซิ่ง 
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บทคัดย่อ 

พลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสง (Concentratng solar power, CSP) เป็นพลังงานทดแทนท่ีก าลัง
เป็นที่สนใจในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา พลังงานความร้อนจากการรวมแสงจะถูกส่งถ่ายสู่ของไหลและน าไปผลิตไอน้ าสู่การผลิต
กระแสไฟฟ้าต่อไป ประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานชนิดอยู่ที่การถ่ายเทความร้อน เกลือหลอมเหลวไนเตรท(40%KNO3-
60%NaNO3) ถูกใช้เป็นของไหลในการถ่ายโอนความร้อน เนื่องจากมีสมบัติการถ่ายโอนความร้อนและมีความเสถียรที่อุณหภูมิ
สูง การกัดกร่อนจะเกิดขึ้นกับวัสดุที่สัมผัสกับเกลือหลอมเหลวเมื่อใช้งานอุณหภูมิสูง  งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมความ
ต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 430 ที่เคลือบด้วยเคลือบด้วยกระบวนการสเลอรี่อลูมิไนซ์ด้วยผงโลหะที่
ประกอบไปด้วยอลูมิเนียม 100% และ ผงโลหะที่ประกอบไปด้วยอลูมิเนียม-ซิลิกอน12%-ที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 100 
ช่ัวโมง ซึ่งเปรียบเทียบกับกับเหล็กกล้าไร้สนิมที่ไม่มีการเคลือบ การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนจากการวิเคราะห์ทาง
เคมีไฟฟ้า และเคมีเชิงฟิสิกส์ ผลการทดสอบตัวอย่างช้ินงานที่เคลือบผิวและไม่มีการเคลือบผิวในเกลือหลอมเหลวพบว่า 
ตัวอย่างที่ไม่มีการเคลือบผิวมีน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าตัวอย่างที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยอลูมิเนียม และอลูมิเนียมซิลิกอน ซึ่ง
น้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตัวอย่างที่ผ่านการเคลือบท้ัง 2 ชนิดนั้นใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับการทดสอบด้วยเคมีไฟฟ้าพบว่า
กระแสการกัดกร่อนในช้ินงานที่ไม่เคลือบผิวมีค่าสูงที่สุด ส าหรับผลการศึกษาสัณฐานวิทยาบริเวณช้ันแพร่พบรอบแตกและมี
สารประกอบเหล็กอลูมิเนียมเกิดขึ้นโดยที่ผิวเคลือบพบสารประกอบท่ีมีโพแทสเซียมและโซเดียมกระจายอยู่ทั่วผิวเคลือบ กลไก
การกัดกร่อนที่อุณหภมิสูงจะอภิปรายในงานวิจัยนี้ต่อไป  
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การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของมีดโต้ของชุมชนตีมดี 
จังหวัดสกลนครและจังหวัดสงขลา 

 
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชต1ิ และ ชนะชัย วงศ์นาค2*  

1หน่วยวิจัยกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์และการอบชุบความร้อนโลหะ คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

2สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสกลนคร  
*E-mail: chanachai.wo@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของมีดโต้ที่ผ่านกระบวนการตีขึ้นรูปและ
ชุบแข็งด้วยกระบวนการผลิตของชุมชนตีมีดจังหวัดสกลนครและจังหวัดสงขลา มีดที่ท าการศึกษาจะถูกน ามาตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาคด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง ทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ การทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ส และการ
ทดสอบความต้านทานแรงกระแทก จากผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแข็งของมีดโต้หลังการตีขึ้นรูปก่อนผ่านกระบวนการชุบ
แข็งของชุมชนจังหวัดสกลนครและจังหวัดสงขลามีค่าความแข็งเฉลี่ย 265.10 และ 375.91 HV ภายหลังการชุบแข็งมีดโต้ของ
ชุมชนจังหวัดสกลนครมีความแข็งที่สูงกว่ามีดโต้ของชุมชนจังหวัดสงขลาโดยมีค่าความแข็งเฉลี่ย 733.51 และ 449.60 HV  
ส่วนค่าความต้านทานแรงกระแทกก่อนการชุบแข็งของมีดโต้ชุมชนจังหวัดสกลนครและจังหวัดสงขลามีค่าเฉลี่ย 73.33 และ 
48.00 Joules ภายหลังการชุบแข็งมีค่าเฉลี่ย 23.33 และ 47.67 Joules ตามล าดับ โครงสร้างจุลภาคของมีดโต้ชุมชนจังหวัด
สกลนครก่อนการชุบแข็งประกอบไปด้วยโครงสร้างเพอร์ไลต์และเฟอร์ไรต์ ภายหลังการชุบแข็งโครงสร้างประกอบด้วย
โครงสร้างพื้นมาร์เทนไซต์และเฟอร์ไรต์บางส่วน ส าหรับมีดโต้ของชุมชนจังหวัดสงขลาโครงสร้างก่อนการชุบแข็งประกอบไป
ด้วยโครงสร้างเพอร์ไลต์และเฟอร์ไรต์ละเอียด ภายหลังการชุบแข็งโครงสร้างประกอบไปด้วยเพอร์ไลต์และเฟอร์ไรต์ละเอียด 

 

ค าหลัก  มีดโต้  สมบัตเิชิงกล  โครงสร้างจลุภาค  กระบวนการชุบแข็ง  ชุมชนตีมีด 
 

การปรับปรุงคุณสมบัติของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าส าหรบัการปรับเปลี่ยนรูปแบบขนส่ง 
 

ชวลิต มณีศร1ี* มูฮ ามัด ทรงชาต1ิ วรพจน์ พันธุ์คง1 และ ถวัลย์ มะลซิ้อน1 
1ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวตักรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

E-mail: chawalit.ma@spu.ac.th* 
 
บทคัดย่อ 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศจากทางถนนไปทางรางเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศไทยโดยเฉพาะการลดต้นทุนโลจิสติกส์  องค์ประกอบในการเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งอย่างหนึ่งคือ 
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าท่ีสามารถใช้งานร่วมกันได้ มีความเป็นมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการในการใช้งานตามเป้าหมาย
หลักของโลจิสติกส์ได้ คือ ต้นทุน เวลาและคุณภาพ  งานวิจัยนี้ด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่มีการพัฒนามา
ช่วงหนึ่งแล้ว  โดยผ่านการทดสอบการรับน้ าหนักและการเรียงตัว การทดสอบปล่อยตกอิสระ การทดสอบองศาการล้ม  และ
การทดสอบความต้านแรงสั่นสะเทือน และน าไปทดลองใช้งานจริงมาแล้ว อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ 
การปรับปรุงน้ าหนักของอุปกรณ์ซึ่งส่งผลต่อราคาอุปกรณ์และส่งผลต่อน้ าหนักสินค้าที่บรรทุกได้ทั้งบนรถบรรทุกและรถไฟ  
ดังนั้นหลักการด้านวิศวกรรมคุณค่าและไฟไนต์เอเลเมนต์จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงนี้  โดย เริ่มจากการวิเคราะห์
หน้าที่การท างานของอุปกรณ์ขนถ่ายแล้วเสนอปรับปรุงตามเป้าหมายที่ก าหนด  จากนั้นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์ โดยก าหนดน้ าหนักสินค้า 1.2 ตันต่อชุด วางซ้อนกัน 2 ช้ัน และป้อนข้อมูลแรงสั่นสะเทือนระหว่าง
การขนส่งเพื่อยืนยันว่าการปรับปรุงน้ียังคงคุณค่าของอุปกรณ์ขนถ่ายไว้ได้ตามเดิม 

 

ค าหลัก  อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า  การเปลีย่นรูปแบบการขนส่ง  วิศวกรรมคณุค่า  การวเิคราะห์ไฟไนตเ์อเลเมนต์ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การพัฒนาเครื่องกวนนมถั่วเหลืองของกระบวนการผลิตนมถั่วเหลือง 

เพ่ือลดแรงงานคน 
 

ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน1์* และ มนตรี แสงสุริยันต2์ 
1สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
*E-mail: sivamjtech@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์หม้อช่วยกวนน้ านมถั่วเหลืองซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญมากในการผลิต การท า
น้ านมถั่วเหลืองเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลักคือ แช่ถั่วเหลือง, ปั่นถ่ัวเหลือง, คั้นน้ านมถั่วเหลือง และต้มน้ านมถั่ว
เหลือง โดยขั้นตอนการต้มนั้นเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดเพราะหากต้มไม่ดี จะท าให้ถั่วเหลืองไหม้ติดก้นหม้อแล้วท าให้เกิดกลิ่น
เหม็นไหม้ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากปล่อยต้มทิ้งไว้นานไม่ได้กวนน้ านมขณะต้ม จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่ประยุกต์ใช้หม้อช่วย
กวนน้ านมถั่วเหลืองทดแทนแรงงานคน ซึ่งผลทดสอบโดยใช้การทดลองแบบแฟกทอเรียลเต็มรูปทั่วไปพบว่าสามารถลดเวลา
ขั้นตอนการต้มสุกน้ านมถั่วเหลืองได้มากกว่า 15 นาทีเทียบกับใช้แรงงานคน หรือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
คิดเป็นร้อยละ 42.22 โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ านมถั่วเหลืองสุก  

 

ค าหลัก  การกวนน้ านมถั่วเหลือง  นมถั่วเหลืองไหม้  ลดค่าจ้างแรงงาน 
 
 
 

อิทธิพลของปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้าต่อความสามารถ 
การเชื่อมเสียดทานกับทองแดง 

 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ1์* ประพันธ์ วงศ์หินกอง1 และ ปรีชา สร้างทองค า1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
E-mail: jariyaporn.s@ubu.ac.th* 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสมบัติทางกลของแนวเช่ือมของทองแดง Cu1100 กับเหล็กกล้า
คาร์บอนที่มีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันด้วยการเชื่อมแบบเสียดทาน คู่วัสดุถูกเชื่อมด้วยพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันตาม
แผนการทดลองแบบทางกูชิ (L9) และตรวจสอบสมบัติทางกลด้วยค่าความต้านทานแรงดึง ค่าความแข็งจุลภาค และโครงสร้าง
มหภาค อิทธิพลของพารามิเตอร์ต่อแนวเช่ือมทดสอบด้วยสัมประสิทธิ์การต้านทานไฟฟ้าและสัมประสิทธิ์การต้านทานการกัด
กร่อน ซึ่งพบว่า การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนสูงกับทองแดงได้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (176 MPa) ค่าความแข็งจุลภาค
สูงสุด(189.90 HV) และอัตราการกัดกร่อนต่ าสุดในทุกสารละลายที่ทดสอบ สัมประสิทธ์ิการต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้นประมาณร้อย
ละ 10 ของทุกคู่เชื่อม จากผลการทดลองสรุปว่า  สมบัติของแนวเช่ือม เปลี่ยนแปลงตามพารามิเตอร์ของการเช่ือม  การเพิ่ม
คุณภาพแนวเชื่อมความสามารถของการเช่ือมสามารถท าได้โดยการเลือกคู่วัสดุ และพารามิเตอร์ที่เหมาะสม  

 

ค าหลัก  ปริมาณคาร์บอน  ความสามารถการเช่ือม  เชื่อมเสียดทาน  ทองแดง 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การศึกษาการยืดอายุการใช้งานของน้ ายาชุบโครเมียมส าหรับ 

กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

 
อรรถพล ไชยรา1 เสกสรร พลสุวรรณ1* เศรษฐวัฒน์ ตรีสูนย1์ ภูมินทร์ แสงงาม1 และ ธันณณฎัฐ พรมบุญ1   

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

*E-mail: phonsuwan@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของน้ ายาชุบโครเมียมด้วยไฟฟ้า จากสองปัจจัย
หลัก คือ ปริมาณกระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิที่ใช้ในการชุบโครเมียมที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติความเป็น กรด-ด่าง ของน้ ายา
ชุบโครเมียมด้วยไฟฟ้า ด้วยการวัดค่า พีเอช ก่อนและหลังการทดลองจากชุดจ าลองกระบวนการชุบโครเมียมด้วยไฟฟ้าที่ได้
ออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อระบุการเสื่อมสภาพของน้ ายาชุบโครเมียมด้วยไฟฟ้า โดยเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการชุบโครเมียมด้วยไฟฟ้า จากนั้นด าเนินการออกแบบและสร้างชุดจ าลองกระบวนการชุบโครเมียมด้วย
ไฟฟ้า และด าเนินการทดลองด้วยการใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้า 1, 2 และ 3 แอมแปร์ และอุณหภูมิของน้ ายาชุบโครเมียมที่ใช้ใน
การชุบ 40, 45 และ 50 องศาเซลเซียส ตามล าดับ เพื่อวัดค่า พีเอช ก่อนและหลังการทดลอง จากผลการทดลองพบว่า ปัจจัย
ทั้งสองส่งผลต่ออายุการใช้งานของน้ ายาชุบโครเมียม 

 

ค าหลัก  การเคลือบผิวโลหะ  การชุบโครเมียม  น้ ายาชุบโลหะ  
 
 
 

การออกแบบและพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องตัดเหล็กทอ่สี่เหลี่ยมด้วยแรงเฉือน 

 
จีรยุทธ ศรีอ านวย1 เสกสรร พลสวุรรณ1* ชาญวิทย์ ศรีวิชา1 บรรพต ต้นพรหม1 และ ณัฐวุฒิ เช้ือเมืองแสน1   

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

*E-mail: phonsuwan@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมด้วยแรงเฉือน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครือ่งต้นแบบ จากนั้นทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของชุดแม่พิมพ์
ตัดที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น การด าเนินงานเริ่มต้นจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องตัดเหล็กท่อ
สี่เหลี่ยมด้วยแรงเฉือน โดยน าหลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มตัด และระบบส่งก าลังด้วยชุดเฟืองสะพาน การออกแบบและสร้าง
เครื่องตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมด้วยแรงเฉือน จากนั้นด าเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องตัด จากผลการ
ทดลองพบว่า ชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยม สามารถตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเหล็กท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความหนา 2 
มิลลิเมตร ให้ขาดได้โดยไม่เกิดการเสียรูป และมีประสิทธิภาพในการตัดเฉือน เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 

ค าหลัก  เครื่องมือตัด  แม่พิมพ์ตัด  เหล็กท่อสี่เหลี่ยม  
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การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ในงานบัดกรีส าหรับจุดบัดกรีขนาดเล็ก 
 

ตระการ ฉั่วตระกูล1* และ อภิวัฒน์ มุตตามระ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

*E-mail: mapiwat@engr.tu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เลเซอร์ในกระบวนการบัดกรี จากการศึกษาพบว่า ช้ินงานมีขนาดเล็ก  โดย

ความกว้างของจุดบัดกรีของตัวช้ินงานมีสองขนาด คือ 0.27  มิลลิเมตร และ 0.35 มิลลิเมตร นอกจากนั้นยังมีจุดที่ เข้าถึงได้
ยาก เพราะมีลักษณะเป็นมมุ ท าให้ปลายหัวบัดกรีติดกับช้ินส่วนอุปกรณใ์กล้เคียง การบัดกรีแบบเลเซอร์จงึเป็นวิธีทางเลือกหนึง่
ที่เป็นไปได้เพราะล าแสงเลเซอร์สามารถเข้าถึงได้กับจุดบัดกรีขนาดเล็ก เครื่องบัดกรีแบบเลเซอร์ที่เลือกใช้เป็นชนิดความยาว
คลื่นต่อเนื่องก าเนิดจากหัวเลเซอร์ชนิดสารกึ่งตัวน า ขนาดความยาวคลื่นเลเซอร์ 940 นาโนเมตร หัวเลเซอร์ติดกับแกนหุ่นยนต์ 
โลหะบัดกรีเป็นแบบเหลว โดยโลหะบัดกรีเหลวมีส่วนประกอบของ ดีบุก 96เปอร์เซ็นต์  เงิน 3.5 เปอร์เซ็นต์ และ ทองแดง 0.5 
เปอร์เซ็นต์ ก าลังแสงเลเซอร์และเวลาฉายแสงเลเซอร์ในแต่ละจุดที่เหมาะสมจะมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการเช่ือมต่อ
ของลายวงจรของแผ่นลายวงจร ปัจจัยที่มีผลต่อจุดบัดกรีขึ้นอยู่กับ ก าลังแสงเลเซอร์ และ เวลา  ผลการทดสอบดูจากลักษณะ
จุดบัดกรีด้วยกล้องก าลังขยาย 10 ถึง 30 เท่า ต้องมีจุดเช่ือมต่อท่ีมีลักษณะการหลอมละลายที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยไหม้ และ ผล
ของภาพตัดขวางของจุดบัดกรี ต้องมีลักษณะที่ขาอุปกรณ์และแผ่นวงจรเช่ือมต่อกันโดยสมบูรณ์ จากการทดสอบพบว่าจุด
บัดกรีมีลักษณะสมบูรณ์ดีและตรงกับข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ 

 

ค าหลัก  กระบวนการบัดกร ี เลเซอร์  ก าลังแสงเลเซอร์  โลหะบดักรีเหลว 
 
 
 

การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ผงแม่เหล็ก 
 

เสกสรร พลสุวรรณ1* กลไกร นาโควงค์1 สถิต อินธิกาย1 ณัฐธิดา โคตรโสภา1 และ ณัฐวุฒิ ฉะโน1   
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
*E-mail: phonsuwan@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบแนวเช่ือม เพื่อหารอยบกพร่องที่เกิดขึ้นในแนวเช่ือมโดย
ใช้ผงแม่เหล็ก อันเนื่องจากเครื่องตรวจสอบแนวเช่ือมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีราคาสูง จึงได้ด าเนินการออกแบบและสร้าง
เครื่องตรวจแนวเช่ือม จากนั้นได้ด าเนินการทดสอบเครื่องตรวจสอบแนวเช่ือมโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเครื่อง
มาตรฐาน ยี่ห้อ PARKER รุ่น B300S และผลการทดสอบพบว่า เครื่องที่ได้ด าเนินการออกแบบและสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดต้นทุนได้ 73 เปอร์เซ็นต์ 
  

ค าหลัก  เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อม  ผงแม่เหล็ก  การลดต้นทุน  
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     วิเคราะห์ระบบการวัดความแข็งแรงของได 
 

จุมพล บ ารุงวงศ์1* และ อมรินทร์ วงศ์เศรษฐี2 
1ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

*E-mail: joompondej@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
จุดมุ่งหมายงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) ส าหรับ

เครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของช้ินงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเครื่องมือวัดถูกใช้งานโดย
ไม่ผ่านการทดสอบการวิเคราะห์ระบบการวัด ท าให้ข้อมูลที่ได้จากการวัดอาจไม่มีความเหมาะสมพอที่จะน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์ระบบการวัดโดยมีขั้นตอนการท างานเริ่มต้นจากท าการออกแบบการทดลองวัด
ความแข็งแรงของแผ่นเวเฟอร์ และน าผลที่ได้มาด าเนินการผ่านทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบการวัดร่วมกับโปรแกรม Minitab   
ผลที่ได้พบว่าการทดสอบการวิเคราะห์ระบบการวัดเครื่องมือวัดความแข็งแรงแบบ 3 จุด มีค่า Total GR&R เท่ากับ 26.49% 
ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้โดยกระบวนการที่สามารถใช้ทดสอบ และเครื่องมือนั้นสามารถเช่ือถือได้ สามารถใช้งานในการทดสอบ
ความแข็งแรงของได (Die) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ค าหลัก  ระบบการวัด  การวัดแบบสามจุด  เวเฟอร์  เกจ  ได 
 

Improvement of Metal Casting Process to Reduce Waste in 
The Production Process of Green Sand Casting 

 
Sathitthep Sangthong*, Asan Uttankarnchana and Thanakorn Homsai 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering,  
Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

*E-mail: sathithep.san@rmutr.ac.th 
 

Abstract 
The research aims to reduce waste in the metal casting process and to make all employees work 

efficiently. At present, the foundry industry is very competitive. Metal casting manufacturing cost their 
listings in three categories: direct materials, direct labor, and overhead. Therefore, production 
management has a significant impact on the production process and is very important to the cost of the 
product. For the foundry industry, the manufacturing industry is based on the make to order by the 
customer production management is complicated orders are not constant and production processes 
change frequently. The present case of a lot of the problem of waste in the metal casting process.       
The average amount of waste in work in process is up to 2,083 kilograms per month. The waste that will 
affect the cost and rework. Researchers have proposed a way to improve the casting process by 
introducing Lean manufacturing techniques and statistical process control techniques, as well as using 
seven loss tools to help identify problems for causes and solutions to problems. Summary of operating 
results can reduce the problem of waste from the production process. The amount of waste after         
the improvement was reduced to 845 kilograms per month. If the improvement ratio is accounted for         
the waste is reduced to 59.43% which is higher than the target 

 

Keywords  Metal Casting Process  Green Sand Casting  Reduce waste 
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การพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับ 
การถ่ายภาพดิจิทัลเพ่ืออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
ศรายุทธ เงินทอง1* นพชัย สายแวว1 ทินกร สวัสดสิาร1 และ พระสุธรีัตนบณัฑิต2 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อ
อนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์ใบลานถูกจารึกข้อมูลอันมีคุณค่าเพื่อถ่ายทอดข้อมูลสู่ชนรุ่นหลัง การอนุรักษ์ให้
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลช่วยให้ข้อมูลยังคงอยู่ก่อนสูยหายไปพร้อมกับความเสียหายของคัมภีร์ใบลาน โดยเครื่องถูก
ออกแบบให้ท างานโดยการเลื่อนแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าสู่ชุดพลิกทีละแผ่น หลังจากนั้นจะมีกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานให้แนบ
กับพื้น แล้วจึงถ่ายภาพ เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วแผ่นคัมภีร์ใบลานจะถูกเลื่อนออกทีละแผ่น จากนั้นคัมภีร์ใบลานแผ่นใหม่จะถูก
เลื่อนเข้ามา เครื่องจะท างานต่อเนื่องจนหมดกอง โดยเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลใช้
เวลา 35 วินาที/ภาพ ภาพท่ีได้จากการถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลมีความชัดเจนสามารถน าไปจัดเก็บเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป 
 
 

การเสริมแรงแนวเช่ือมเสียดทานแบบกวนของอลมูิเนียมผสมต่าง 
ชนิดเกรด 5083- 6061 

 
จรวยพร แสนทวสีุข* วรพจน์ ศิริรกัษ์ พนิดา บุญเคล้า ปยิะนุช ดาม ีขนิษฐา  

ประทุมวี ชิตพล ทองเลิศ และ จรยิาภรณ์ อุ่นวงษ์ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

E-mail: charuayporn.s@ubu.ac.th* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเช่ือมเสยีดทานแบบกวนอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 

5083 กับเกรด 6061 เสริมแรงแนวเช่ือมด้วยอนุภาคผง Al2O3 และ SiC โดยใช้หลักการออกแบบการทดลองเพื่อหาสภาวะที่
ให้ค่าความต้านทานแรงดึงของแนวเช่ือมสูงสุด ปัจจัยที่ศึกษา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ความเร็วรอบเครื่องมือกวน 3 
ระดับ (800 1200 และ 1600 รอบต่อนาที) ความเร็วเดินเช่ือม 3 ระดับ (20 30 และ 40 มิลลิเมตรต่อนาที) รูปแบบการเติม
อนุภาคเสริมแรง 3 รูปแบบ (เติมอนุภาคในร่องกลางรอยต่อ เติมอนุภาคในร่องฝั่งแอดแวนซิ่ง และเติมอนุภาคในรูฝั่งแอดแวน
ซิ่ง)  และสัดส่วนอนุภาคเสริมแรง 6 ระดับ (สัดส่วน SiC: Al2O3 เท่ากับ 0:25 5:20 10:15 15:10 20:5 และ 25:0 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนัก)  จากผลการทดลอง พบว่า ปัจจัยที่ให้ค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงดึงของช้ินงานเช่ือมสูงสุด คือ ความเร็วรอบ
เครื่องมือกวน 800 รอบต่อนาที ความเร็วเดินเช่ือม 20 มิลลิเมตรต่อนาที รูปแบบการเติมอนุภาคในรูฝั่งแอดแวนซิ่ง และ
สัดส่วนอนุภาคเสริมแรง SiC: Al2O3 15:10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก โดยให้ค่าความต้านทานแรงดึง 167 MPa  และจากผลการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ พบว่า ความเร็วรอบเครื่องมือกวนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าความต้านทานแรงดึงมาก
ที่สุด และระดับปัจจัยในการเช่ือมที่เหมาะสมคือ ความเร็วรอบเครื่องมือกวน  800 รอบต่อนาที ความเร็วเดินเช่ือม 20 
มิลลิเมตรต่อนาที รูปแบบการเติมอนุภาคในร่องฝั่งแอดแวนซิ่ง และสัดส่วนอนุภาคเสริมแรง SiC: Al2O3 25:0 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนัก โดยพยากรณ์ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด 197 MPa 

 

ค าหลัก  การเช่ือมเสียดทานแบบกวน  อลูมิเนียมผสมเกรด 5083-6061  การเสริมแรงด้วยอนุภาค  
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การจัดสมดุลผังสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยใช้แขนกลในการเชื่อม 

 
นันทพันธ ์กนกศิริรุจิษยา 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนุบรี 
*E-mail: nunthaphan_th@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเป็นการศึกษาและหาเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานและลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า โดยเริ่มด าเนินการ
เก็บข้อมูลขั่นตอนการท างานของสายการผลิต เลือกใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด พบว่า เกิดปัญหาการท างานที่ซ้ าซ้อนของโร
บอท ท าให้งานเป็นจุดคอขวด และพนักงานรองานนานเกินไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุ และผลของปัญหาจึงแก้ไขโดย
การจัดสมดุลการผลิต เพิ่มปริมาณโรบอทเข้าไปเพื่อลดการท างานของโรบอทเดิม และลดเวลาที่เสียเปล่าจากพนักงานท่ีรองาน
นานเกินไปเพื่อแก้ไขงานจุดที่ เป็นงานคอขวด   การด าเนินงานหลังจากปรับปรุงวิธีการท างานด้วยหลักการจัดสมดุล
สายการผลิตสามารถลดรอบเวลาการผลิตได้จาก 112 วินาที เหลือ 84.62 วินาที คิดเป็น 24.44% สามารถลดช่ัวโมงการ
ท างานต่อ 1 วันท างานได้จาก 20 ช่ัวโมง เหลือ 16 ช่ัวโมง ลดลง 4 ช่ัวโมง คิดเป็น 20% และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
สายการผลิตจาก 52.83% เป็น 71.22% เพิ่มขึ้น 18.39% 
 

ค าหลัก  เวลามาตรฐาน  โรบอท  
 
 
 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความหยาบผิวในกระบวนการกลึง 
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C 

 
พงศ์ธร รักซ้อน1* 

1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
*E-mail: pongthornruksorn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างมาก เนื่องจากทนทานต่อการเสียดสีได้ดี มีความ
แข็งแรงสูงและถูกน ามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม กระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C มีปัจจัย
และระดับของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความหยาบผิวในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้แผนการทดลองแบบ 2k แฟคทอเรียลเพื่อศึกษาปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่า
ความหยาบผิวในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C โดยมีปัจจัยควบคุมทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเร็วรอบ 
อัตราการป้อนและระยะป้อนลึก จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยร่วมระหว่างความเร็วรอบและอัตราการป้อน ปัจจัยร่วมระหว่าง
ความเร็วรอบและระยะป้อนลึก และปัจจัยร่วมระหว่างอัตราการป้อนและระยะป้อนลึกส่งผลกระทบต่อค่าความหยาบผิวใน
กระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C อย่างมีนัยส าคัญ 

 

ค าหลัก  เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C  ความหยาบผิว  กระบวนการกลึงเหล็ก  การออกแบบการทดลอง 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัตทิางกลของการชุบแข็งมีดตดัอ้อยด้วยกระบวนการ 

แพ็กคาร์เบอไรซิงโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมคาร์บอเนต 
 

ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชต1ิ สุภัทรวิทย์ ศรีนอก2 อมรศักดิ์ มาใหญ1่ และ ชนะชัย วงศ์นาค3* 
1หน่วยวิจัยกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์และการอบชุบความร้อนโลหะ 2สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

3สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลในการชุบแข็งมีดตัดอ้อยด้วยกระบวนการแพ็กคาร์

เบอไรซิงโดยการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารเร่งปฏิกิริยา เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคือค่าความแข็งและความต้านทาน
แรงกระแทกของมีดตัดอ้อยที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดเปรียบเทียบกับมีดที่ชุบแข็งด้วยกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง การ
วิเคราะห์จะใช้การออกแบบการทดลองโดยแบ่งปัจจัยที่ศึกษาออกเป็น 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ เวลาในการอบเพิ่มคาร์บอนซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 30, 60 และ 90 นาที ปัจจัยที่สอง คือ อุณหภูมิอบเพิ่มคาร์บอนซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
900, 950 และ 1,000 องศาเซลเซียส มีดที่ทดสอบจะใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าตีขึ้นรูปเป็นมีดตัดอ้อยขนาดเดียวกับที่จ าหน่าย
ในท้องตลาด แล้วน าไปท าการเพิ่มคาร์บอนด้วยกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารเร่งปฏิกิริยา
ตามอุณหภูมิและเวลาการอบเพิ่มคาร์บอนที่ก าหนด จากนั้นมีดจะถูกน าไปท าการชุบแข็งที่อุณหภูมิออสเทไนต์ 780 องศา
เซลเซียส อบแช่เป็นเวลา 15 นาที แล้วจุ่มชุบในน้ าทันที ต่อมามีดจะถูกน าไปท าเทมเปอร์ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 60 นาที จากนั้นท าการทดสอบค่าความแข็งของมีดแบบไมโครวิเกอร์สและทดสอบค่าความต้านทานแรงกระแทก ผลจาก
การวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ปัจจัยของเวลาและอุณหภูมใินการอบเพิ่มคาร์บอนมีอทิธิพลตอ่ค่าความแข็งและค่าความต้านทาน
แรงกระแทกอย่างมีนัยส าคัญ ระดับของปัจจัยที่ให้ค่าความแข็งใกล้เคียงกับมีดที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด คือ อุณหภูมิอบเพิ่ม
คาร์บอน 945 องศาเซลเซียสและเวลาอบเพิ่มคาร์บอน 90 นาที ซึ่งให้ค่าความแข็งที่ 510.10 HV โดยค่าความแข็งของมีดใน
ท้องตลาด คือ 510.31 HV  

 

ค าหลัก  มีดตัดอ้อย  กระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง  แคลเซียมคาร์บอเนต  อุณหภูมิอบเพิ่มคาร์บอน  เวลาอบเพ่ิมคาร์บอน 
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การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการเชื่อมเสียดทาน 
ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องกลึง 

 

พีรวัตร ลือสัก1* วรพจน์ ศิริรักษ์1 และ อ านวย ค าบุญ 1 
1หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

*E-mail: Peerawat_ie@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
กระบวนการเช่ือมเสียดทานเป็นการอาศัยหลักการเสียดสีช้ินงาน 2 ช้ิน  เพื่อให้เกิดความร้อนท าให้ช้ินงานเป็น

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน โดยพารามิเตอร์ที่มีผลต่อกระบวนการเช่ือมเสียดทาน คือ 
ความเร็วรอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการเช่ือม และแรงดันที่ใช้การเชื่อม ดังนั้นการประยุกต์ใช้เครื่องกลึงร่วมกับกระบวนการเชื่อม
เสียดทานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการเช่ือมเสียดทานต่อคุณสมบัติทางกลของแนว
เช่ือม โดยการน าเหล็กเพลา St 37 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ความยาว 100 มิลลิเมตร จ านวน 270 ช้ิน ใช้
ความเร็วรอบของการหมุนของเครื่องกลึงที่ 605 910 และ 1330 รอบต่อนาที ระยะเวลาที่ใช้ในการเช่ือม 5 10 และ15 วินาที 
และแรงดันที่ใช้ในการเช่ือม 30 บาร์ จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติของการทดสอบคุณสมบัติต้านทานแรงดึง คุณสมบัติ
ต้านทานแรงบิด พบว่า พารามิเตอร์ ทั้ง 2 คือ ความเร็วรอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการเชื่อม มีผลกระทบต่อคุณสมบัติต้านทานแรง
ดึง คุณสมบัติต้านทานแรงบิด มีค่าการพยากรณ์ของคุณสมบัติต้านทานแรงดึงดีสุด 53814.50 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และ
ค่าการพยากรณ์ของคุณสมบัติต้านทานแรงบิดดีสุด 22.60 นิวตันเมตร ใช้ความเร็วรอบที่ 1117.63 รอบต่อนาที และ
ระยะเวลา 10.85 วินาที มีค่าความพึงพอใจรวมเท่ากับ 1.00 และมีคุณสมบัติของการซึมลึกของรอยเช่ือมทีม่ีคุณภาพไม่มีการ
แตกร้าวของรอยเช่ือม 

 

ค าหลัก  กระบวนการเช่ือมเสียดทาน  คุณสมบัติต้านทานแรงดึง  คุณสมบัติต้านทานแรงบิด 
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การออกแบบและทดสอบเครื่องค่ัวพริก 

 
รังสรรค์ ไชยเชษฐ์1* เศรษฐกร กาเมือง2 และ วิภาดา ผลเจรญิ3 

1ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

E-mail: rungsan.c@ku.th* 
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการออกแบบสร้างและทดสอบสมรรถนะของเครื่องคั่วพริกอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถคั่วพริกได้อย่างต่อเนื่องเครื่องต้นนี้แบบมีขนาดกว้าง 1.15เมตร  ยาว 2.50เมตรสูง 1.20เมตร ชุดถังคั่วและใบ
กวนพริกท าจากสแตนเลส ชุดให้ความร้อนเป็นระบบเบิร์นเนอร์อินฟาเรดแก๊สพื้นที่ให้ความร้อนขนาด 0.013 ตารางเมตร ให้
ความร้อน 6.3 กิโลวัตต์ ความร้อนในถังคั่วถูกควบคุมด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิ ชุดส่งก าลังขนาด 1.5กิโลวัตต์ควบคุมความเร็ว
รอบของใบกวนด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ จากการทดสอบพบว่าเครื่องคั่วพริกอินทรีย์สามารถท าการคั่วพริก ในช่วงอุณหภูมิ 
60–110°c ความเร็วรอบของการคั่ว อัตราการผลิตเฉลี่ย20 – 35 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
 

ค าหลัก  พริก  คั่ว  ออกแบบและทดสอบ 
 
 
 

อิทธิพลของตัวแปรการเช่ือมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุมแบบลวดร้อนต่อสมบตัิทางกลของแนว
เช่ือมเหล็กกล้าคาร์บอน 

 
สุริยา ประสมทอง1* อภิสิทธ์ แก้วชารุน1 และ ยอดเปรม ภูก าเนิด1  

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
*E-mail: suriya.p@rmutsb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเช่ือมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุมแบบลวดร้อนต่อสมบัติของแนวเช่ือมเหล็กกล้า
คาร์บอน ในการทดลองท าการเปรียบเทียบกระแสไฟในการเช่ือมที่ 175 แอมแปร์ กระแสไฟลวดร้อน 120 - 180 แอมแปร์ 
ความเร็วในการเช่ือมที่ 100 มิลลิเมตร/นาที หลังการเชื่อมน าช้ินงานมาท าการตรวจสอบสมบัติทางกลด้วยแรงกระแทกและ
ตรวจสอบลักษณะการพังทลายของแนวเช่ือม ผลการทดลองพบว่ากระแสลวดร้อน 180 แอมแปร์ ให้ค่าดูดซับพลังงานสูงสุด 
ลักษณะการพังทลายแบบเหนียว และกระแสลวดร้อนต่ าแนวโน้มค่าดูดซับพลังงานแนวเชื่อมลดลงส่งผลให้เกิดลักษณะการ
พังทลายแบบเปราะ  

 

ค าหลัก  การเช่ือมแก๊สทังสเตนอาร์ค  สมบัติทางกล  ส่วนผสมทางเคมี  การเช่ือมแบบลวดร้อน 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความต้านทานการสึกหรอของวัสดุ UHMWPE 
โดยกรรมวิธีการอัดขึ้นรูป 

 
วิโรจน์ ฉัตรเกษ1* หาญณรงค ์บ ารงุศิริ2 สุรัตน์ วรรณศรี3 และ สุรยิา ประสมทอง4 

1*, 2, 4สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
3สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานนครราชสีมา 
*E-mail: chudget_ie@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความต้านทานการสึกหรอของก้อนวัสดุพอลิเอทีลีนมวลโมเลกุล
สูง UHMWPE  จากการทดลองอัดขึ้นรูป โดยก าหนดสภาวะอุณหภูมิ 170, 190 และ 210 องศาเซลเซียล แรงดัน 5, 10, 15 
และ 20  MPa และเวลาคงอุณหภูมิ 90 นาที เพื่อเปรียบเทียบกับก้อนวัสดุ UHMWPE ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ส าหรับการ
ทดสอบความต้านทานการสึกหรอ ภายใต้สภาวะแบบแห้ง ด้วยวิธี Block On Ring ตามหลักมาตรฐาน ASTM G77 และการ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค จากการทดสอบพบว่า ช้ินทดสอบท่ีผ่านการอัดขึ้นรูปร้อนภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่ 190 องศาเซล
เซียล แรงดัน 5 MPa และเวลาคงอุณหภูมิที่ 90 นาที มีอัตราการสูญเสียน้ าหนักต่ าสุดที่ 7.33×10-8 มม.3/นิวตัน และช้ิน
ทดสอบวัสดุ UHMWPE ที่น าเข้าจากต่างประเทศ มีอัตราการสึกหรอเท่ากับ 2.44×10-7 มม.3/นิวตัน ซึ่งมีอัตราการสึกหรอสูง
กว่าเท่ากับ 1.702×10-7 มม.3/นิวตัน และมีขนาดพื้นที่รอยสึกหรอและปริมาณการสะสมตัวของอนุภาคการสึกหรอมากกว่า 
เนื่องจากผลการทดสอบเอกลักษณ์ทางเคมีและโครงสร้างจุลภาค แสดงให้เห็นว่าการเกิดเชื่อมโยงในสายโซ่พอลิเมอร์ ส่งผลท า
ให้อนุภาค UHMWPE มีการเกาะยึดติดกันได้สมบูรณ์ดี จึงท าให้อัตราการยึดตัวเพิ่มสูงขึ้น 

 

ค าหลัก  ความต้านทานการสึกหรอ  ทางกายภาพ  อัตราการยึดตัว 
 
 

อิทธิพลของสารกักกระจายฟองที่มีผลต่อวัสดุผสมระหว่าง เส้นใยมะพร้าว ปูนซีเมนต์ 
และ ผงคอนวูด 

 
มนัส ศรสีวัสดิ1์* และ พิทักษ์ พนาวัน1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
*E-mail: manus717171@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเส้นใยธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตวัสดุก่อสร้าง
ประหยัดพลังงาน โดยผู้วิจัยได้น าเส้นใยมะพร้าว ปูนซีเมนต์ และเศษผงจากแผ่นไม้ซีเมนต์ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต    
มาผลิตเป็นวัสดุผสม เพื่อท าเป็นผนังกันความร้อน โดยเติมสารกักกระจายฟองลงที่อัตราส่วนผสม 0.5 % 1 % , 1.5% และ 
2% โดยน้ าหนัก ในวัสดุผสมดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าสารกักกระจายฟองอากาศที่เติมเข้าไปส่งผลให้ความหนาแน่นช้ินงาน
ลดลง เนื่องจากสารกักกระจายฟองอากาศท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบนผิวของอนุภาคปูน ซึ่งมักรวมกันอยู่ระหว่างผิวน้ า
และอากาศ ท าให้แรงตึงผิวของน้ าลดลงก่อให้เกิดฟองอากาศ จึงส่งผลให้ความแข็งแรงลดลงตามไปด้วย ในขณะที่ฟองอากาศ
ดังกล่าวจะช่วยในเรื่องความเป็นฉนวนของวัสดุ เนื่องจากฟองอากาศที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะเป็นแบบปิดไม่เช่ือมถึงกัน ดังนั้น
ฟองอากาศดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนความร้อนที่ดี ยิ่งปริมาณฟองอากาศมากขึ้น ส่งผลให้ค่าการน าความร้อนมี
แนวโน้มลดลง 

 

ค าหลัก  สารกักกระจายฟองอากาศ  เส้นใยมะพร้าว  แผ่นไม้ซีเมนต์ 
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ความสามารถในการป้องกนัการกัดกร่อนจากน้ าเค็มของเหลก็กล้าคาร์บอน 

เคลือบอีพอกซี่เซรามิค 
 

พิทักษ์ พนาวัน1* วิฑูรย ์อบรม1 และ มนัส ศรีสวสัดิ1์  
1สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

*E-mail: pitak68@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ในการสูบน้ าเค็มเช่นน้ าทะเล หรือน้ ากร่อย เพื่อเข้านาเกลือ บ่อเลี้ยงกุ้ง ปู ปลา ปลากะพง เป็นต้น นั้น จะนิยมใช้ท่อ

สูบน้ าที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม 304 เนื่องจากทนการกัดกร่อนจากน้ าเค็มได้ดี แต่ท่อสูบน้ าที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมนั้นมี
ราคาค่อนข้างสูงและทางร้านค้าส่วนใหญ่จะรับประกันตัวท่อเพียง 1 ปี ซึ่งที่จริงแล้วเหล็กกล้าไร้สนิมก็เกิดอัตราการกัดกร่อน
จากน้ าเค็มได้เช่นกัน โดยจากงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการติดตั้งเพลาสกรูและเคลือบผิวเครื่องสูบน้ าแบบไหล
ตามแนวแกน พบว่าการเคลือบผิวท าให้น้ าสามารถไหลได้ดีขึ้นเนื่องจากลดการเสียดทานระหว่างน้ าและท่อสูบน้ าและยัง
สามารถช่วยป้องกันการเกิดสนิมส่งผลให้ท่อสูบน้ ามีอายุการใช้งานมากข้ึน ทางผู้วิจัยจึงทดลองน าอีพอกซี่เซรามิคมาเคลือบผิว
เหล็กกล้าคาร์บอนจากนั้นทดสอบการทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนด้วยเทคนิคการพ่นละอองนาเกลือตามมาตรฐาน  
ASTM B117 เปรียบเทียบกับเหล็กกล้าไร้สนิม 304 จากการทดลองพบว่าเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบอีพอกซี่เซรามิคสามารถ
ต้านทานการกัดกร่อนได้อย่างน้อย 5-15 ปี 

 

ค าหลัก  น้ าเค็ม  การกัดกร่อน  อีพอกซีเซรามิค 
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ออกแบบและสร้างเคร่ืองดูดแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ 

 
พิพัฒน์ เลิศโกวิทย1์ บัณฑติ อินทรีย์มีศักดิ2์* และ นวพล ไตรพันธ์วณิช3 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

2,3สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน์ 
*E-mail: bundit086@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 เนื่องจากทางโรงงานมีนโยบายและแนวทางที่จะพัฒนาการผลิตในปัจจุบันให้สอดคล้องและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุค
ของอุตสาหกรรม 4.0 โดยเล็งเห็นว่าการใช้เครื่องจักรควบคุมการผลิตนั้นจะเกิดประโยชน์หากน ามาทดแทนการผลิตที่ใช้
แรงงานจากมนุษย์เพียงอย่า ง เดีย ว  เพราะมนุษ ย์มีขีดจ ากัดทางด้านแรงงานและการควบคุมจึงไม่สามารถที่จะท างานได้
ตลอดเวลาและสร้ า งผลงานให้ออกมามีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง มีความ เสถียรได้เทียบเท่าเครื่องจักร ด้วยเหตุดังกล่าว 
หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุงของโรงงานจึงได้มอบหมายให้คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่องจักรเพื่อล าเลียงแผ่นเหล็กแหนบ
รถยนต์ เพื่ อ ใ ช้แทนที่พลั งงานจากมนุษย์ ในการยกแผ่น เหล็กแหนบเข้าเครื่องเผาปลายแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ขึ้น 
ทางคณะผู้วิจัยจึง เกิดแนวคิดที่ จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่ อแก้ ไขปัญหาและทดแทนแรงงานคนส าหรับการยก
แผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ที่อยู่ต าแหน่งเครื่องเผาปลายแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ โดยท าการออกแบบเครื่องจักรด้วยโปรแกรม 
Solidworks และสร้ า ง เครื่ อ งดูด แผ่น เหล็ กแหนบรถยนต์ขึ้น จริ ง  โ ดย ใช้มอ เต อร์ไฟ 3 เฟส กระบอกลมโซลินอยด์
วาล์ว โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ท้ังนี้ อุปกรณ์ทั้งหมดในเครื่องจักรนี้จะถูกควบคุมด้วย 
PLC เพื่อที่ จ ะล าเลียงแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ ให้ส ามารถวาง เข้ า เ ครื่ อ ง เ ผาปลายแผ่น เหล็กแหนบรถยนต์ได้อย่าง
สมบูรณ์  จากการทดสอบเครื่องจักรดังกล่าวในการใช้งานจริง โดยได้น ามาทดลองกับแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า Hino (รุ่น.230) จ านวน 2 ชนิด ซึ่งการทดสอบแรกเป็นการใช้เครื่องจักรเพื่อยกแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ชั้น
ที่ 9 ซึ่งจะเป็นแผ่นเหล็กที่มีน้ าหนักมากที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุด และการทดลองต่อมาจะเป็นการทดลองเพื่อยกแผ่นเหล็ก
แหนบรถยนต์ชั้นที่ 4 ซึ่งจะเป็นแผ่นเหล็กที่มีขนาดและน้ าหนักน้อยที่สุดจากบรรดาแผ่นเหล็กทุกช้ัน โดยได้มีการจับเวลาการ
ยกดังกล่าวจนครบ 120 แผ่น และน ามาค านวณเปรียบเทียบเป็นการท างานต่อ 1 วัน และต่อ 1 เดือน ตามล าดับ และจึงน าผล
ที่ได้มาค า น วณ เป รีย บ เทีย บ เพิ ่ ม เ ติม ว่ า เ ค รื ่ องดูดแ ผ่นเ ห ล็ก แ ห น บรถยนต์ดังกล่าวนี้ สามารถที่จะท างานแทน
แรงงานคนได้เป็นจ านวนกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ทราบจุดที่ยังคงต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

ค าหลัก  พีแอลซี  เครื่องเผาปลายเหล็กแหนบรถยนต์  แผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ 
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การศึกษาการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าโดยใช้กระดูกวัวและก้างปลา 

 
นิรวิทย์ สุทธิ1 ณิชา ทองอินทร์1 พัชนิดา ศรีนาม1 อัญธิกา ประนัดทา2 สุรพล ผดุงทน2 และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากลุ1* 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ2สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*E-mail: teerla@kku.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

ประเทศไทยมีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าบาดาลสูงในบริ เวณจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวมถึงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และจะเป็นอันตรายหากน าน้ าดังกล่าวมาบริโภค โดยทีค่วามเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้ าดื่มที่
เหมาะสมส าหรับการบรโิภคไม่ควรเกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปัจจุบันมีการศึกษาวัสดุส าหรบัการลดปรมิาณฟลูออไรด์ในน้ าจาก
วัสดุหลายชนิดรวมถึงถ่านกระดูก (Bone char) และ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite) ที่มีความสามารถลดปริมาณ
ฟลูออไรด์ได้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาการสังเคราะห์ถ่านกระดูกและไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวและก้างปลา
ด้วยวิธีการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 400-1,100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของ
กระดูกวัวและก้างปลาถูกศึกษาด้วยเทคนิคการเลีย้วเบนรงัสีเอกซ์ (XRD) โครงสร้างจุลภาคของถ่านกระดูกและไฮดรอกซีอะพา
ไทต์ที่สังเคราะห์ได้จะถูกวิเคราะห์โดยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) ถ่านกระดูกและไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์
ได้ถูกน ามาล้างด้วยน้ า DI และกรดคาร์บอนิคเพื่อศึกษาความสามารถในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าด้วยวิธีการ Batch 
equilibration method ที่ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร กระดูกวัวและก้างปลาเปลี่ยนโครงสร้างผลึกเป็น
ถ่านกระดูกและไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่ีอุณหภูมิ 400และ1,000 องศาเซลเซียส ตามล าดับไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวท่ีถูก
ล้างด้วยกรดคาร์บอนิคมีความสามารถในการลดปริมาณฟลูออไรด์สูงสุดที่ 40 % โดยใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ 0.5 กรัม 

 

ค าหลัก  ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ ถ่านกระดูก  ฟลูออไรด ์
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             การเพิม่ผลิตภาพในกระบวนการบรรจุขนมปัง 
โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา : กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี่ 

 
ชาลี ไพโรจน์กลุ1* และ พรเทพ ขอขจายเกียรต1ิ 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*E-mail: Ghostring@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ   

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตภายในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งเป็น
กระบวนการผลิตที่ใช้ระยะเวลาในการท างานค่อนข้างมากและท าให้เกิดต้นทุนด้านแรงงานสูง โดยการวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษา
ชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตสูงคือผลิตภัณฑ์ขนมปัง ซึ่งมีปริมาณการผลิตรวม 37.41 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด จากการศึกษาการท างานของพนักงานในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันพบว่ากระบวนการบรรจุขนมปังมี 1 
สายการผลิต ใช้พนักงาน 2 คน มีเวลามาตรฐานการบรรจุขนมปังเท่ากับ 908.50 วินาทีต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งชุด และมีต้นทุน
แรงงานเฉลี่ยเท่ากับ 1,285 บาทต่อวัน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ 1 ,073 บาทต่อวัน ในช่วงเดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายน จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาในการท างานที่ ยาวนาน
และต้นทุนแรงงานท่ีสูงโดยใช้แผนภาพสาเหตุและผล พบว่าพนักงานภายในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้นขาดอุปกรณ์ช่วยใน
การท างานจึงท าให้พนักงานท างานซ้ าๆ และมีการใช้มือที่ไม่ก่อให้เกิดงานซึ่งเป็นการท างานที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ
เคลื่อนไหวอย่างประหยัด (Principle of Motion Economy) การวิจัยนี้จึงท าการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการท างานและ
เสนอรูปแบบการท างานใหม่เพื่อลดระยะเวลาการท างานและต้นทุนแรงงานของกระบวนการบรรจุขนมปังท าให้เวลามาตรฐาน
ของการบรรจุขนมปังเท่ากับ 770.60 วินาทีต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งชุด ซึ่งลดลงจากการท างานในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 15.18 และ
มีต้นทุนแรงงานเฉลี่ยเท่ากับ 1,041 บาทต่อวัน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ 862 บาทต่อวัน ในช่วงเดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายน หรือลดลงเป็นร้อยละ 18.96 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ ร้อยละ 19.71 ในช่วงเดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายนของต้นทุนแรงงานเฉลี่ยต่อวันในปัจจุบัน 
 

ค าหลัก  กระบวนการบรรจผุลิตภณัฑ์  เวลามาตรฐาน  แผนภาพเหตุและผล  หลักการเคลื่อนไหวอยา่งประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 101 ~ 
 

 
การลดเวลาในกระบวนการประกอบปลั๊กไฟฟ้า 

 
ธนิดา สุนารักษ1์* 

1สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
*E-mail: thanidasunarak@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตปลั๊กไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย จากการศึกษากระบวนการประกอบ
ปลั๊กไฟฟ้ารุ่น BPS0142 พบปัญหาคือรอบเวลาการผลิตสูงกว่าอัตราความต้องการของลูกค้า ท าให้ไม่สามารถท าการผลิตได้ทัน
ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยแผนผังสาเหตุและผล พบว่าสาเหตุหลักมาจากวิธีปฏิบัติงาน โดยสถานี
งานที่ 1 และ 2 ซึ่งท าการประกอบวัตถุดิบลงไปในปลั๊กไฟฟ้า มีการจัดวางวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบไม่ถูกต้อง
ตามหลักการการเคลื่อนไหว ส่วนสถานีงานที่ 4, 5 และ 6 ซึ่งท าการบัดกรีช้ินส่วนต่างๆ นั้น ขาดอุปกรณ์จับยึดช่วยในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งการจัดล าดับงานไม่เหมาะสม ซึ่งล้วนก่อให้เกิดการสูญเสียเวลาขณะปฎิบัติงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในกระบวนการประกอบปลั๊กไฟฟ้ารุ่น BPS0142 โดยท าการออกแบบและจัดท ากล่องใส่วัตถุดิบ การ
จัดวางวัตถุดิบพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบตามหลักการการเคลื่อนไหว การออกแบบและจัดท าอุปกรณ์จับยึดปลั๊ก
ไฟฟ้า และการจัดล าดับงานใหม่ด้วยหลักการอีซีอาร์เอส โดยผลจากการด าเนินงานพบว่ารอบเวลาการผลิตต่อช้ิน ลดลงจาก 
143.91 วินาที เหลือ 101.19 วินาที หรือลดลง 42.72  วินาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.69 ซึ่งท าให้ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 100 
ช้ินต่อวัน เป็น 142 ช้ินต่อวัน ส่งผลให้สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  
 

ค าหลัก  การลดเวลา  การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  การออกแบบอุปกรณ์จับยึด  กระบวนการประกอบปลั๊กไฟฟ้า 
 
 
 

การลดเวลาในการล าเลียงและความเมื่อยล้าในการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ าดื่ม 
 

วรินทร์ เกียรตินุกูล1*  
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีมหานคร 

*E-mail: kwarin@mut.ac.th, warin_keaitnukul@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการล าเลียงและลดความเมื่อยล้าในการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ าดื่มในสถานียก
ถังน้ าขึ้นรถ จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพบว่าสาเหตุของความล่าช้าในการล าเลียงเกิดจากระยะทางการขนถ่ายมาก
และไม่มีอุปกรณ์ช่วยขนถ่าย ท าให้เกิดความเมื่อยล้าและใช้เวลานานโดยการปรับปรุงแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ลด
เวลาในกระบวนการล าเลียงถังของพนักงานลงจากเดิม 15.94 วินาที เป็น 5.59 วินาที ซึ่งได้เวลาลดลง 10.34 วินาที คิดเป็น 
64.87% ส่วนที่สอง การลดความเมื่อยล้า พบว่าเวลาในการขนย้ายถังบรรจุน้ า ลดลงจาก 7.82 วินาที/ถัง เป็น 5.72 วินาที/ถัง 
ซึ่งลดลง 2.10 วินาที/ถัง คิดเป็น 26.85% ผลวิธีการประเมินทั่วทั้งร่างกาย (REBA) ก่อนปรับปรุง มีคะแนนส่วนซ้ายและขวา 
10 ซึ่งหมายถึงการท างานที่มีความเสี่ยงสูงและควรรีบปรับปรุง ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี REBA หลังปรับปรุง คะแนนส่วน
ซ้ายและขวาลดลงเหลือ 5 สรุปจากผลการประเมิน พนักงานมีความเมื่อยล้าลดลง เวลาหลังปรับปรุงในส่วนที่1 ลดลงเหลือ 
10.34 วินาที ส่วนท่ี2 ลดลงเหลือ 2.10 วินาที รวมทั้งหมดเวลาลดลง 11.31 วินาที คิดเป็น 47.6% 

 

ค าหลัก  การลดเวลา  ความล้าของร่างกาย  วิธีการประเมินทั่วทั้งร่างกาย 
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   การลดเวลาปรับตั้งเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

 
ธนารักษ์ หีบแก้ว1* และ อดิศักดิ์ สมสตูร1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
*E-mail: thanarak.h012@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการผลิตในยุคปัจจุบันมกีารแข่งขันกันสูงมาก และเป็นผลมาจากกลไกของตลาดที่มีการแข่งขัน
สูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด อาทิเช่น ต้นทุนและเวลาในการผลิต เป็นต้น ซึ่ง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรลงจากเดิมคือใช้เวลาโดยเฉลี่ย 96 นาทีต่อครั้ง โดยมีเป้าหมายคือ
ต่ ากว่า 50 นาทีต่อครั้ง จากการวิเคราะห์การท างานโดยการใช้แผนภูมิกระบวนการไหล แล้วใช้เทคนิค SMED เพื่อเปลี่ยน
กิจกรรมภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอก จากนั้นจึงท าการปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้วยเทคนิค ECRS นอกจากนี้ทีมวิจัยยัง
ก าหนดวิธีการท างานดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานในการท างาน (Work instruction) โดยผลของการปรับปรุงงานดังกล่าวท าให้
เวลาในการท างานลดลงโดยเฉลี่ยจาก 96 นาที เหลือเพียง 46 นาที ซึ่งท าได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50 นาที ผลการปรับปรุง
ดังกล่าวนี้ส่งผลให้ Machine utilization เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยก่อนปรับปรุงอยู่ที่ร้อยละ 84.76 และหลังปรับปรุงค่าเฉลี่ยอยู่    
ทีร้อยละ 92.70 อีกทั้งยังท าให้ค่า Manpower utilization ของพนักงานประจ าเครื่องเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน อันส่งผลให้ภาพรวม
ของผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 37,380 ช้ินต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 40,880 ช้ินต่อวัน ในการปรับปรุงดังกล่าวนี้มีการลงทุนซื้อ
อุปกรณ์ เพื่อลดเวลาการท างาน จากการหาจุดคุ้มทุน (BE.) คืออยู่ที่ 814 ช้ิน การปรับปรุงนี้สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา   
อันสั้น 

 

ค าหลัก  การเพิ่มประสิทธิภาพ  จุดคุ้มทุน  เทคนิคการลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร  มาตรฐานการท างาน 
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การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะท างานต้นแบบของอาจารย์กองการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามหลักเออร์กอนอมิกส์ 

 

น.อ.วัชรินทร์ โกมุทผล* น.อ.สุทธ์ิ ศรีบูรพา น.ท.ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิร ิ
นนอ.จิตรพล แสงศิริ และ นนอ.ธนวัชร สามิตสมบตั ิ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กองการศึกษา โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช 
*E-mail: Jittraphon19@gmail.com, ssriboorapa@yahoo.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะท างานต้นแบบ ของอาจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนว

มินทกษัตริยาธิราช ตามหลักเออร์กอนอมิกส์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ทฤษฎีวิชาเออร์กอนอมิกส์ ทฤษฎีการสุ่ม และศึกษา
ขนาดสัดส่วนร่างกายกลุ่มประชากรของ อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ ในการน ามาประยุกต์ใช้ เพื่อการ
วิเคราะห์และปรับปรุงโต๊ะท างาน  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของอาจารย์กองการศึกษา และให้ได้โต๊ะท างาน
ต้นแบบที่จะน ามาใช้งานจริงในกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  ตลอดจนค าถึงความส าคัญของ
วิชาเออร์กอนอมิกส์และน ามาประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจ าวัน ด าเนินงานเริ่มต้นด้วยการศึกษาทฤษฎีทางด้านวิชาเออร์กอนอมิกส์ 
ที่ว่าด้วยเก้าอี้ และโต๊ะ ทฤษฎีการสุ่ม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ส ารวจ ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโต๊ะท างานของ
อาจารย์แบบเดิม  รวมถึง ส ารวจวัดขนาดสัดส่วน สรีระร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงท าการวิเคราะห์  
ออกแบบและสร้างโต๊ะท างานต้นแบบของอาจารย์กองการศึกษา  ในขั้นสุดท้าย คือประเมินผลโต๊ะท างานต้นแบบจากการออก
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโต๊ะท างานแบบใหม่ของอาจารย์กองการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า มากกว่าร้อยละ 92.28  
ให้ความคิดเห็นว่า โต๊ะท างานต้นแบบตัวใหม่ดีกว่า โต๊ะท างานแบบเดิม ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ มีความสะดวกสบายในการใช้
งานและลดการเจ็บปวด เมื่อยล้าได้ การวิจัยเรื่องนี้ มีข้อเสนอแนะ คือการสร้างที่หมุนปรับองศาในการอ่านหนังสือควรปรับได้
ง่ายกว่านี้ และการปรับระดับความสูงของขาโต๊ะควรปรับได้พร้อมกัน 
 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว 
โรงงานแปรรูปนมตัวอย่าง 

 

มนตรี พิพัฒน์ไพบลูย์1* สุขุม โฆษติชัยมงคล1 และ สวุัฒน์ เณรโต1  
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
*E-mail: Montree.P@su.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ เป็นการน าเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวมาปรับปรุงกระบวนการผลิตโรงงานแปรรูปนมตัวอย่าง  

ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่สูง เป็นเหตุให้เพิ่มต้นทุนการผลิต
ในจ านวนท่ีสูง ดังนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสี
เขียว และลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ จากการด าเนิน
มาตรการท าให้ได้ผลดังนี้ มาตรการด้านวัตถุดิบ สามารถลดต้นทุนการใช้วัตถุดิบได้ 2 ,553.10 กิโลกรัม หรือคิดเป็นเงิน 
301,265.80 บาท/ปี มาตรการด้านพลังงาน สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าได้ 156,036.10  kWh. หรือคิดเป็น 
420,517.30 บาท/ปี สามารถลดต้นทุนพลังงานความร้อนได้ 87,935.58  ลิตร/ปี คิดเป็นเงิน 1,120,949.14 บาท/ปี  
มาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สามารถลดต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ 291,021.10  ลิตร/ปี  หรือคิดเป็น 
1,018,573.85 บาท/ปี ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตทั้งหมดได้ 2,861,305.65 บาท/ปี 
 

ค าหลัก  เทคโนโลยีสะอาด  เทคโนโลยสีีเขียว  ต้นทุนการผลติ 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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อัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการท างาน 
ในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและการเปรียบเทียบการประเมินท่าทางการท างาน 

กรณีศึกษา พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คมกฤต เมฆสกลุ1* เอกชัย แผ่นทอง1 พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ1 และ อโณทัย กล้าการขาย1 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

*E-mail: kit_9m@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และเปรียบเทียบ

วิธีการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการท างานของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในมหาวิทยาลัยพะเยา จากการสุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม Nordic musculoskeletal disorders และ แบบทดสอบความเครียดสวนปรุง (SPST-
20) จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ส่วนแบบประเมิน Loading on the upper body 
assessment (LUBA) จะถูกน ามาใช้ในการประเมินท่าทางในการท างาน พบว่า พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะมีความชุก
มากที่สุดในบริเวณ หลังส่วนล่าง คอ และ ไหล่ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการของ
การท างานแล้ว พบว่า การเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งสามารถน าไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ได้ และ
สามารถใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงความไม่ปลอดภัยของท่าทางการท างานของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะได้ในอนาคต 

 

ค าหลัก  การยศาสตร์  การประเมนิท่าทางการท างาน  พนักงานขับรถสาธารณะ  ความผดิปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก 
 
 
 

การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของธุรกิจโรงแรม : กรณศีึกษา โรงแรมขนาดใหญ่ 
 

นูรีน ทรงศิร1ิ* และ สกนธ์ คล่องบุญจิต1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

*E-mail: nureen.ssr@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นท์ของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ ที่มีจ านวนห้องพัก 242 ห้อง ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทย (2559) ทีจ่ัดท า
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งแบ่งที่มาของก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ไฟฟ้า) และ 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
อื่นๆ ทั้งนี้จากข้อมูลการด าเนินงานของโรงแรมใน ปี พ.ศ. 2560 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ภายในโรงแรมมีจ านวน 3,638.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งส าคัญทีสุ่ดในการ
สร้างก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อมมากถึงร้อยละ 84 ของปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมด และจากการศึกษา พบว่า โรงแรม
แห่งนี้สร้างก๊าซเรือนกระจกประมาณ 34.84 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อจ านวนการเข้าพักต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน
ที่มคี่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่เกิน 30 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อจ านวนการเข้าพักต่อปี 

 

ค าหลัก  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  โรงแรม  ก๊าซเรือนกระจก 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การเพิ่มผลผลิตของเครื่องสร้างยางล้อเคร่ืองบินด้วยการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

 
ธีรวัฒน์ สมสริิกาญจนคุณ1* กฤษดา ประสพชัยชนะ1 กัณฑริกา พัฒนพงศ์1 วราภรณ์ สุทธิวงศ์ 2 และ จิตติมา คงเจริญ  

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: theerawa@buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่สถานีงานเครื่องสร้างยางเครื่องบินขนาดเล็กด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์(Overall Equipment Effectiveness : OEE) และเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 
QC Tools) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าOEE ประกอบไปด้วย อัตราการเดินเครื่อง(Availability Rate) ประสิทธิภาพการ
เดินเครื่อง(Performance Efficiency) และอัตราคุณภาพ(Quality Rate) จากการศึกษา บริษัทกรณีศึกษามีค่าอัตราการเดิน
เครื่องจักรอยู่ที่ 90.8%, ประสิทธิภาพการเดินเครื่องอยู่ที่ 38.6%, อัตราคุณภาพอยู่ที่ 100% และมีค่าOEEก่อนปรับปรุงอยู่ที่ 
35.1%  การแก้ปัญหาของอัตราการเดินเครื่อง ท าได้โดยการบ ารุงรักษาเครื่องสร้างยาง ลดการส่งมอบวัตถุดิบล่าช้าและการ
แก้ปัญหาเนื่องจากพนักงานขาดงาน ส่วนการแก้ปัญหาของประสิทธิภาพการเดินเครื่องด้วยการปรับปรุงข้ันตอนการท างาน หา
เวลามาตรฐานของการปฏิบัติงานใหม่ ผลการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท าให้อัตราการเดินเครื่องจักร
เพิ่มขึ้นจากเดิม 90.8% เป็น 92.0%, ประสิทธิภาพการเดินเครื่องเพิ่มขึ้นจากเดิม 38.6% เป็น 54.7%, อัตราคุณภาพอยู่ที่ 
100% และมีค่า OEE เพิ่มขึ้นจากเดิม 35.1% เป็น 50.3% ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่ 42 เส้นต่อกะ เป็น 51 เส้นต่อ
กะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 21.4% 

 

ค าหลัก  ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ ์ อัตราการเดินเครื่อง  ประสิทธิภาพการเดนิเครื่อง 
 
 
 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน 

 
วิทธิกร กาวีวน1 และ สิรางค์ กลั่นค าสอน2*  

1ภาควิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2*ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

*E-mail: sirang@eng.src.ku.ac.th 
 
บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อน าเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
รูปแบบ Gate-to-Gate ของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซึ่งมีการใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ าดิบจากธรรมชาติ 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะใช้วิธี  IPCC 2007 GWP 100a และวิธี ECO indicator 99 โดยใช้โปรแกรม 
SimaPro ผลการศึกษาพบว่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบ  100 ปี ของระบบหอหล่อเย็นเท่ากับ 906.63 
kgCO2eq/kWh ของการใช้งานมอเตอร์ใบพัดทั้ง 10 ตัว จากการลงทุนเปลี่ยนใบพัดของมอเตอร์ซึ่งมีน้ าหนักท่ีเบากว่าของเดิม
พบว่าสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือ 761.62 kgCO2eq/kWh  

 

ค าหลัก  การประเมินวัฏจักรชีวิต  บัญชีรายการสิ่งแวดล้อม  การผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  ระบบหอหล่อเย็น 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การลดเวลาเครื่องจักรเสียส าหรับเครื่องกัดอัตโนมัติในโรงงานผลติแม่พิมพ์ยางรถยนต์ 
 

ชัชวาลย์ ทองเงิน1* และ สมชาย พัวจินดาเนตร2 
1,2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

*E-mail: tchat01@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ยางรถยนต์
โดยแสดงออกมาในรูปดัชนีช้ีวัด ได้แก่การปรับปรุงค่าเวลาเฉลี่ยก่อนเครื่องจักรเสีย (MTBF) ให้ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูล
ประวัติที่เก็บมา การปรับปรุงค่าลดเวลาการซ่อมแซม (MTTR) ให้น้อยลง ในการวิจัยศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยได้เลือกหยิบยก
สายการผลิตที่เป็นจุดวิกฤตของการผลิต ดังนั้นการบ ารุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซีนี้จึงจ าเป็นในกระบวนการวัดประสิทธิภาพของ
สายการผลิตวิธีการที่น ามาใช้ในการวิจัยคือการวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบ (Failure Mode and Effect 
Analysis :FMEA) นั้นเป็นวิธีในการก าหนดแนวโน้มที่จะเกิดสภาพความล้มเหลวท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ 
เป็นการช้ีให้เห็นถึงคุณลักษณะของความเสียหายอาจที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode) อันเนื่องมาจากการออกแบบ การ
ผลิต หรือการบริการ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Effect Analysis) และสุดท้าย
ก็เพื่อการน าไปสู่การหาวิธีป้องกันการเกิดความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Problem Prevention) หลักการFMEAนี้จะถูก
หยิบยกเพื่อเป็นวิธีการในการน ามาใช้เป็นหลักการ (Metrology) ในการวิจัยครั้งนี้  

 

ค าหลัก  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  การวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบ  เครื่องกัดอัตโนมัติระบบซีเอ็นซี  ค่า
เวลาเฉลี่ยก่อนเครื่องจักรเสีย  ค่าลดเวลาการซ่อมแซม 
 
 
 

การออกแบบผลิตภาพสีเขียวส าหรับกระบวนพ่นสีรถยนต์ 
 

วสวัตติ์ ปัญจรัตน1์ สิรางค์ กลั่นค าสอน2* และ ศิริชัย วัฒนาโสภณ3 

1ภาควิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2*ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 3ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

*E-mail: sirang@eng.src.ku.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวัฏจักรชีวิตการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกแบบระบบแสงสว่าง
ส าหรับกระบวนการพ่นสีของสายการประกอบรถยนตใ์นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการประเมินวัฎจักรชีวิตแบบ Gate-to-
Gate นั้นจะใช้โปรแกรม SimaPro Version 7.3.2 โดยใช้วิธี IPCC GWP 100a และ ECO indicator 99 ส่วนการออกแบบ
แสงสว่างจะใช้วิธีค านวณแบบลูเมนต์และวิธีการค านวณจ านวนหลอดต่อห้อง  ในการจ าลองแสงสว่างนั้นใช้โปรแกรม DIALux 
4.13 Light ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบระบบแสงสว่างในกระบวนการพ่นสีสามารถลดปริมาณ ปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ0.52ส่วนกระบวนการชุบกันสนิมภายในมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดที่ 
12,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กลุ่มผลกระทบต่อสุขภาพมากที่สุดคือกระบวนการชุบกันสนิมที่0.0025DALY
ผลกระทบด้านการคงอยู่ของสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือพ่นสีจริงที่5.2237PDF*m2yr  และกลุ่มผลกระทบต่อทรัพยากรมากที่สุด
คือกระบวนการเตรียมพื้นผิวที่ 3.8936 MJ surplus 

 

ค าหลัก  กระบวนการพ่นสีรถยนต์  การออกแบบระบบแสงสว่าง  การประเมินวัฎจักรชีวิต 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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   การพัฒนาอุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจากสารหล่อลื่นใช้แล้ว 
เพ่ือการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์และการบ ารุงรักษาเชิงรุก 

 
สนธินันท์ อินทสนธิ1*  

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
*E-mail: intasonti@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันวิธีการแยกอนุภาคของแข็งจากสารหล่อลื่นใช้แล้วเพื่อการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์และการบ ารุงรักษาเชิงรุก
สามารถใช้เทคนิคเฟอร์โรกราฟฟ่ีและเทคนิคการกรอง ซึ่งจะมีผลท าให้ไม่สามารถท าการตรวจวัดปริมาณวิเคราะห์เศษการสึก
หรอจากโลหะนอกกลุ่มเหล็กและไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO 18436 ในส่วนของการติดตาม
สภาพและวินิจฉัยเครื่องจักรซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้วในภาคสนามหรือการวิเคราะห์หน้างานจึงเป็นที่มา
ของแนวความคิดใหม่ในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจากสารหล่อลื่นใช้แล้วที่จะน าเสนอใน
บทความวิจัยฉบับน้ี โดยใช้หลักการปั่นเหวี่ยง ซึ่งผลลัพธ์เบื้องต้นท่ีได้จากอุปกรณ์ชนิดใหม่นี้สามารถใช้แยกอนุภาคการสึกหรอ
ไม่ว่าจะเป็นเหล็กและสิ่งเจือปนของแข็งอื่น ๆ เป็นช่วงขนาดออกจากตัวอย่างสารหล่อลื่นใช้แล้วได้ ตามเป้าประสงค์ของการ
บ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์และการบ ารุงรักษาเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตและมีต้นทุนที่ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

 

ค าหลัก  การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ ์ การบ ารุงรักษาเชิงรุก  เฟอร์โรกราฟฟ่ี  การกรอง  
 
 
 

ประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
โรงงานยางแผ่นรมควัน 

 
กุลยุทธ บุญเซ่ง1* และ เอกรินทร์ วาโย2        

1โปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
2โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

*E-mail: kulyuth.bo@skru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การใช้โครงร่างกายฝืนธรรมชาติในการท างานมีความเสี่ยงต่อการเจ็บปวดเมื่อยล้า น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ในการ

ท างานที่ถดถอย โรงงานยางแผ่นรมควันเป็นสถานปฏิบัติงานหนึ่งที่พนักงานมีความรีบเร่งในการท างาน ไม่ได้ค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดต่อร่างกาย ประสบปัญหาปวดเมื่อยล้าอยู่เสมอ เมื่อประเมินดัชนีความไม่ปกติจากการท างาน และวิเคราะห์
การท างานด้วยวิธี RULA ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน พบว่าการท างานของพนักงานในแผนกตากยางมีระดับของความเสี่ยงต่อ
ร่างกายที่สูงควรได้รับการแก้ไข เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงวิเคราะห์การท างานโดยใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตและแผนภูมิการ
ผลิตแบบกลุ่ม น ามาปรับปรุงวิธีการท างาน ผลการด าเนินงานช่วยให้พนักงานท างานได้เร็ วขึ้นถึง 33 เปอร์เซ็นต์ ลดความ
เจ็บปวดเมื่อยล้าและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต 
 

ค าหลัก  การยศาสตร์  ประสิทธิภาพ  ความล้า  ยางแผ่นรมควัน  
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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    การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของปั๊มน้ าในหม้อไอน้ าความดันสูง 
ส าหรับการบ ารุงรักษาที่มีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาของโรงไฟฟ้า 

 
นพร อติวานิชยพงศ์1* และ จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ2์ 

1โครงการปรญิญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
*E-mail: at.naporn@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของปั๊มน้ าในหม้อไอน้ าความดันสูงของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมแห่งหนึ่งที่ใช้การบ ารุงรักษาที่มีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง  จากการศึกษาประวัติการซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้า
กรณีศึกษาในช่วงปี ค.ศ. 2014 -2016  พบว่า มีงานบ ารุงรักษาทั้งหมด 736 ครั้ง คิดเป็นต้นทุนการบ ารุงรักษา 11.99 ล้าน
บาท และท าให้สูญเสียรายได้จากการผลิตไป 29.33 ล้านบาท  โดยระบบปั๊มน้ าในหม้อไอน้ าความดันสูงเป็นระบบท่ีเกิดความ
สูญเสียเป็นอันดับต้นๆ  ดังนั้น การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบ ารุงรักษา เพื่อให้ทราบ
ถึงสถานะความน่าเชื่อถือของระบบ รวมทั้งรูปแบบการช ารุดขัดข้องที่เกิดขึ้น  ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือถูก
น าไปใช้ทบทวนวิธีการ ปรับปรุงแผนงานบ ารุงรักษา และเพิ่มความน่าเช่ือถือของระบบหม้อไอน้ าความดันสูงของโรงไฟฟ้า
กรณีศึกษา 

 

ค าหลัก  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ  ระบบปั๊มน้ าในหม้อไอน้ าความดันสูง  การบ ารุงรักษาท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นศูนย์กลาง 
โรงไฟฟ้า 
 

การปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่คงคลังในการซ่อมบ ารุงรักษา 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ าผลไม้ 

 
เมธี ก าหนดแน1่* และ จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์2 

1โครงการปรญิญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
*E-mail: methee.ku@ku.th 

  
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการอะไหล่คงคลังในการซ่อมบ ารุงรักษา โดย
เริ่มจากการจัดกลุ่มอะไหล่ตามความส าคัญของอะไหล่ด้วยการแบ่งกลุ่มแบบหลายเกณฑ์ โดยแบ่งอะไหล่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
A, B และ C ตามคะแนนถ่วงน้ าหนัก จากมากไปน้อย ตามล าดับ การจัดกลุ่มอะไหลจ่ะไม่ไดใ้ห้ความส าคัญแค่เพียงมูลค่าการใช้
งานต่อปี แต่ยังให้ความส าคัญต่อช่วงเวลาการจัดหาอะไหล่และผลกระทบต่อการผลิตด้วย  จากนั้นอะไหล่คงคลังกลุ่ม A จะถูก
แยกพิจารณาตามอัตราการใช้งาน  ในส่วนของอะไหล่กลุ่ม A ที่มีอัตราการใช้งานคงที่ แบบจ าลองปริมาณการสั่งซื้อแบบ
ประหยัดถูกน ามาใช้เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อ และจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม  ส่วนอะไหล่กลุ่ม A ที่มีอัตราการใช้งานไม่แน่นอนสูง 
แบบจ าลองปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดจะไม่เหมาะสม  ความต้องการใช้งานของอะไหล่จึงถูกประมาณจากค่าเวลาเฉลี่ย
ระหว่างการเสียของเครื่องจักร เพื่อใช้ก าหนดปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม  ผลจากการปรับปรุงครั้งนี้ ท าให้
ระบบการจัดการอะไหล่คงคลังโดยรวมมีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการถือครองในการจัดเก็บอะไหล่คงคลังได้อย่างมาก 

 

ค าหลัก  การจัดการอะไหล่คงคลงั  การแบ่งกลุ่มแบบหลายเกณฑ ์  การสั่งซื้อแบบประหยัด  เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียของ
เครื่องจักร 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 109 ~ 
 

การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก 
กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ 

 
อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี1* และ จมุพล บ ารุงวงศ์2 

1*ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกตม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
บทคัดย่อ 

ในกรณีศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ในกระบวนการฉีดพลาสติกเพื่อยกระดับประสิทธิผล
สูงสุด จากการส ารวจสภาพปัจจุบันพบว่ากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้มีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 28.6 
เปอร์เซ็นท์ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 76.6 เปอร์เซ็นท์ จากการวิเคราะสาเหตุปัญหาด้วยการวิเคราะห์ Why - Why พบว่าสา
มาจากการหยุดเพื่อซ่อมบ ารุงและการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อการลดปริมาณของเสียในกระบวนการฉีกพลาสติก จากการศึกษา
พบว่าสาเหตุงรากเหง้าของปัญหามาจากความเสียหายช้ินส่วนโอริงในแหล่งจ่ายน้ ามันไฮดรอลิคท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งาน ผลจากการปรับปรุงพบว่าสามารถเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรจาก 28.6 เปอร์เซ็นท์เป็น 82.4% รวมทั้ง
สามารถลดความสูญเสียให้สถานประกอบการ 415,200 บาท/เดือน 

 

ค าหลัก  ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร  กระบวนการฉีดพลาสติก  การวิเคราะห์ Why – Why 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 

ส าหรับโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออก 
 

รณภมูิ เพชรรตัน1์* และ สุพัฒตรา เกษราพงศ์1 
1ภาควิชาระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

*E-mail: active_soso@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

ในปี 2015 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization; ISO) ได้มีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems; ISO 14001) ขึ้น บทความวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001: 2015 ส าหรับโรงพยาบาลภาครัฐในเขต
ภาคตะวันออกในการเตรียมพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนตามล าดับ คือ 1) ศึกษา
ข้อก าหนดและบริบทของโรงพยาบาล 2) พัฒนาแบบสอบถามโดยประยุกต์จากข้อก าหนด 3) หาความเที่ยงตรง               
ของแบบสอบถามและกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ 4) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 5) ประเมินความพร้อมโดยใช้โปรแกรม SPSS 6) จัดท ารูปแบบเอกสาร
สารสนเทศ (Documented Information) ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยพบว่าในการใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 ในการประเมินความ
พร้อม โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปมีความพร้อมสอดคล้องข้อก าหนดในหมวดที่ 4 บริบทขององค์กร (Context of 
Organization) หมวดที่ 5 ความเป็นผู้น า (Leadership) หมวดที่  6 การวางแผน (Planning) และหมวดที่  7 สนับสนุน 
(Support) ส่วนโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความพร้อมเพียง ในหมวดที่ 4 และหมวดที่ 5 นอกจากนั้น            
ยังพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กยังไม่มีความพร้อมในทุกหมวดของข้อก าหนด 

 

ค าหลัก  รูปแบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  มาตรฐาน ISO14001  โรงพยาบาลภาครัฐ 
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การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ในการทออวน 

 
ปัญญา วินทะไชย1* ปวีณา รวมกิ่ง1 และ วราภรณ์ หลานวงษ์1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตขอนแก่น 
*E-mail: panya.wi@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในแผนกทออวนด้วยวิธีทางการยศาสตร์โดยใช้แบบ
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยREBA สมการ NIOSH และ Heart rate monitor ในการวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจโดยจะน าผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์มาปรับปรุงวิธีการท างาน ผลการศึกษาพบว่าจากการประเมิน
ท่าทางการท างานด้วยREBA สามารถลดระดับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของร่างกายจากการท างานได้อย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ = 0.05 ส่วนการประเมิน Heart rate measurement พบว่ามีภาระงานปกติ ไม่มีความล้า ท าได้ทั้งวัน และจากการ
ประเมินสภาพการยกเคลื่อนย้ายของด้วยแรงคนโดยใช้สมการNIOSH มีค่าน้อยกว่า 1.00 และประสิทธิภาพเวลาในการท างาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.77 
 

ค าหลัก  แบบประเมิน REBA  สมการ NIOSH  Heart rate monitor 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของการท างานในส านักงาน 
 

ปัญญา วินทะไชย1* สุเทพ คงทัน1 กชกร เหล็กโคกสูง1 และ กชกร กุดป่อง1 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

*E-mail: panya.wi@rmuti.ac.th 
 
บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเมื่อยล้าเนื่องจากการท างานในส านักงานของพนักงานด้วย
วิธีการยศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินความเสีย่งทางการยศาสตรซ์ึ่งประกอบดว้ย แบบสอบถามความไม่สบายจากการท างานของ
พนักงาน และ Heart Rate Monitor  ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยน าผลการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์
มาปรับปรุงการท างานในส านักงาน ผลการศึกษาพบว่าแบบสอบถามความไม่สบายจากการท างานของพนักงาน มีผลต่อระดับ
ความรู้สึกเมื่อยล้าของพนักงานบริเวณ ไหล่ คอ หลังส่วนบน และแขนส่วนบน และจากการวัด Heart Rate Monitor ในการ
วัดอัตราการเต้นของหัวใจ พบว่า ภาระงานหนัก ไม่พบสัญญาณการฟื้นตัว(P1 - P3 < 10 bpm และ P3 > 90 bpm)หลังจาก
การศึกษาในปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาความเมื่อยล้าลดลงได้ จากแบบสอบถามความไม่สบายจากการท างานของพนักงาน และ
จาก Heart Rate Monitor ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ α= 0.05  
 

ค าหลัก  แบบสอบถามความไม่สบายจากการท างานของพนักงาน  Heart Rate Monitor 
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           การพัฒนาโปรแกรมการจัดการซ่อมบ ารุงรักษาบนมือถือ 
ส าหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เคมี 

 
จารุวรรณ แตม้ศร*ี และ สมเกียรติ ตั้งจิตสติเจริญ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330 

*E-mail: p.jatammy@gmail.com, Somkiat.t@eng.chula.ac.th 
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบการจัดการซ่อมบ ารุงรักษา ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนมือถือ ซึ่งระบบท่ีพัฒนาขึ้น
ได้น าไปประยุกต์ใช้กับระบบซ่อมบ ารุงรักษาของท่อส่งเคมีภัณฑ์ โดยปัจจุบันการน าระบบการจัดการซ่อมบ ารุงรักษาด้วย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ดังนั้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะมี
ระบบการแจ้งซ่อมบ ารุงและสามารถรายงานผลการซ่อมบ ารุงได้แบบทันท่วงที เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองและ
ตรวจสอบเหตุขัดข้องได้ในทันที โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยังสามารถช่วยวางแผนการจัดการจัดตารางเวลาซ่อมบ ารุงรักษาใน
อนาคต จากการทดลองโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถลดระยะเวลาเสียหายจากการหยุดจนใช้งานได้ในแต่ละครั้ง และสามารถ
เพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์อีกด้วย โดยผลการทดสอบจะได้ค่าระยะเวลาเฉลี่ยกอนการเสียหายแตละครั้ง 26% และ
ค่าระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตเสียหายจนใชงานไดแตละครั้งลดลง 7% 

 

ค าหลัก  ระบบการจัดการซ่อมบ ารุงรักษา  แอพพลิเคชั่นบนมือ  ระบบท่อ 
 
 

การประดิษฐ์รองเท้ากันลื่นตามหลักการยศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
 

เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกลู1* โกลัญญา กิจตรณะ1 สิรีธร สุขสงคราม1 และ สุนสิา ค าสุข1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

*E-mail: kasemp@buu.ac.th 
 
บทคัดย่อ   

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประดิษฐ์รองเท้ากันลื่นตามหลักการยศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุ โดยด าเนิน
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเท้าและรองเท้า หาภาวะเท้าของกลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างทั้งหญิงและชายอย่างละ 30 
คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วท าการออกแบบและประดิษฐ์รองเท้าต้นแบบหญิงและชายอย่างละหนึ่งคู่ น ารองเท้าต้นแบบไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 3 ด้าน 1.เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานของรองเท้าที่ประดิษฐ์ (μA) กับรองเท้าที่ผู้สูงอายุ
สวมใส่ในชีวิตประจ าวัน (μB) 2.หาความเสี่ยงต่อภาวะหกล้ม และ3.ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้ผล
การทดสอบ ดังนี้ 1.การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนกระเบื้องปูพื้น ได้ค่า μA = 0.772,  μB = 0.429 เมื่อเทียบ
กับค่า μ อ้างอิง ถ้า μ < 0.5 จะมีความเสี่ยงจากลื่นหกล้ม  รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นจึงกันลื่นได้ แต่รองเท้าที่สวมใส่ประจ าวันจะ
มีความเสี่ยงต่อการลื่นหกลม้ 2.การทดสอบความเสี่ยงต่อภาวะหกล้ม ด้วยวิธีการให้ผู้สวมใส่รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นและรองเท้าที่
ใส่ในชีวิตประจ าวัน ลุกและเดินจากเก้าอ้ีนั่งเป็นระยะทาง 3 เมตร แล้วเดินกลับมานั่งที่เดิม ใช้เวลาเฉลี่ย 9.88 วินาที และ 
9.68 วินาทีตามล าดับ รองเท้าทั้ง 2 ประเภทใช้เวลาไม่เกินค่าอ้างอิง 10 วินาที แสดงว่าไม่เกิดความเสี่ยงต่อภาวะหกล้มจาก
การเดินด้วยการสวมใส่รองเท้าทั้งสองชนิด 3.หาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อรองเท้าที่ประดิษฐ์ข้ึนได้ = 95.40 %  สรุปได้ว่า
รองเท้าต้นแบบที่ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นสามารถกันลื่นได้ ไม่เกิดภาวะเสี่ยงต่อภาวะหกล้ม มีความเหมาะสมต่อการสวมใส่
ของผู้สูงอาย ุ
 

ค าหลัก  รองเท้ากันลื่น  การยศาสตร์  ผู้สูงอายุ  สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน  ความเสี่ยงต่อภาวะการหกล้ม 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฝึกหัดเดินส าหรับบุคคลออทิสติก 

 
ฤภูวัลย์ จันทรสา1* ชาญชัย พลตรี1 และ ธนาวดี เพชรยศ1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: ruephuwc@eng.buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฝึกหัดเดินส าหรับบคุคลออทิสติก อุปกรณ์ทีพ่ัฒนาขึ้นนี้จะ
ช่วยในการออกก าลังกายกล้ามเนือ้ขา ฝึกหัดการทรงตัวและท่าทางการเดินที่เหมาะสมส าหรับบุคคลออทิสติก ขั้นตอนการวิจัย
เริ่มต้นจากการศึกษาการจัดกจิกรรมส่งเสรมิทักษะการเคลื่อนไหวของศูนย์ส่งเสรมิทักษะบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี ขั้นที่ 2 
เป็นการเก็บรวบรวมความต้องการของครูผูส้อนที่มีต่ออุปกรณ์ฝึกหดัเดินและข้อมลูส่วนบุคคลของเดก็ออทิสติก ข้ันท่ี 3 เป็น
การเทียบเคยีงอุปกรณฝ์ึกหัดเดินที่ใช้งานอยู่และจ าหน่วยจากสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อก าหนดคณุลักษณะเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่
จะพัฒนา ข้ันท่ี 4 เป็นการออกแบบแนวคิดของอุปกรณ์จ านวน 5 แนวคิด และเลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด 1 แนวคิด ขั้นที่ 5 
เป็นการสร้างตัวแบบอุปกรณ์ และขั้นตอนท่ี 6 เป็นการทดสอบและประเมินผลการใช้งาน ผลจากงานวิจัยได้อุปกรณฝ์ึกหัดเดิน
ที่มีน้ าหนักรวม 11.2 กก. ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,295 บาท โดยมีชิ้นส่วนหลัก ได้แก่ แผ่นทางเดินท าจากไมส้นขนาด
120x600x38 มม.3 จ านวน 5 แผ่น ฐานรองเปลี่ยนทิศทางและขาตัง้  อุปกรณ์ฝึกหัดเดินนีส้ามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ในการใช้งาน กล่าวคือ สามารถถอดประกอบได้ ปรับเปลี่ยนรูปทรงของทางเดินได้ มีผิวสัมผัสหลายรปูแบบ การประเมินผล
ความพึงพอใจโดยบุคลากรของศูนย์ฯได้คะแนนเฉลี่ย 4.7 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ค าหลัก  การออกแบบผลิตภณัฑ์  อุปกรณ์ฝึกหดัเดิน  บุคคลออทิสติก 
 
 
 

การปรับปรุงสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจักรในโรงงานสิ่งทอ 
 

จันทร์ฑา นาควชิรตระกลู1* สุนิสา ค าสุข1 กิติญา สร้อยเรืองศร1ี ธรรมาภรณ์ ชนะภัย1 และ ปวีณา ปลื้มเกษร1  
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

*E-mail: chantran@buu.ac.th 
 

บทคัดย่อ   
การปรับปรุงสมรรถนะความพร้อมใช้งานหรือการลดเวลาหยุดชะงักของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเป็นวิธีการ

อย่างหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตให้กับกระบวนการผลิตอย่างมีนัยส าคัญและจะถูกพิจารณาเป็นล าดับแรกในการสร้าง
ผลประโยชน์ของการผลิต กรณีศึกษาผู้ประกอบการผลิตสิ่งทอช้ันน าของประเทศไทยแห่งหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์
ประสิทธิภาพการผลิตที่ตกต่ า การศึกษาได้ส ารวจและค านวณเวลาหยุดชะงักของกระบวนการผลิตหลัก และน า แนวคิด
ผสมผสานแนวคิดการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับแนวคิดการบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นความเชื่อถือได้เป็นส าคัญเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงเวลาเดินเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นในระดับสูงสุด ผลการปรับปรุงแสดงให้เห็นว่า
สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรมีค่าสูงขึ้นประมาณ 10% และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามเป้าหมายของ
โรงงานกรณีศึกษา   
 

ค าหลัก  การบ ารุงรักษาทวผีลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  การบ ารุงรักษาท่ีมุ่งเน้นความเช่ือถือไดเ้ป็นส าคัญ  สมรรถนะความพร้อม 
 ใช้งาน  เวลาหยุดชะงัก  ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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วาระการวิจัยการจ าลองการอพยพหนีไฟด้วยแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 
ในประเทศไทย 

 
วัฒนา จันทะโคตร1* นิรุทธิ ์วัฒนะแสง1 กิตติ วิเศษลา1 และ กสณิ รงัสิกรรพุม1* 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: tj_wattana@hotmail.com, kasinphd@gmail.com  
 
บทคัดย่อ   

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวาระการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจ าลองการอพยพหนีไฟด้วยแบบจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ โดยท าการทบทวนวรรณกรรมโดยสืบค้นจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 
Center : TCI) ของประเทศไทย รวมทั้งบทความในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการของประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2560 โดยใช้การศึกษาและวิเคราะห์ในส่วนของวัตถุประสงค์ เครื่องมือท่ีใช้ 
และบทสรุปที่ได้จากการวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์หาแนวโน้มของ
งานวิจัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในไทย และเสนอแนะแนวทางงานวิจัยที่ควรท าในอนาคต ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจ 
สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่
สนใจเกี่ยวกับการจ าลองการอพยพหนีไฟด้วยแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ ในอนาคต 

 

ค าหลัก  แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  การอพยพหนีไฟ  ทบทวนวรรณกรรม  วาระการวิจัย    
 
 
 

การพัฒนาแบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
ส าหรับอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
ณัฐนิชา ทองอ่วม1* สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ2 และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า2 

1หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

2กลุ่มวิจัยวิศวกรรมความปลอดภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
*E-mail: natn.vrn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ   

การตรวจสอบอาคารทั้ง 9 ประเภท ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  เน้นการตรวจสอบสภาพอาคาร
ด้วยสายตา ประกอบการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ตลับเมตร เครื่องวัดแสง/เสียง และเครื่องวัดความเร็วลม เป็นต้น โดยการ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบอาคารดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการพัฒนาแบบ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยต่อยอดจากเกณฑ์ในการตรวจสอบอาคาร โดยอ้างอิงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า การใช้แบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยส าหรับอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นี้ ท าให้
ผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร รวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจ สามารถช้ีบ่งอันตรายด้านอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจาก
การใช้แบบประเมินนี้ยังสามารถน าไปใช้ใน การประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอัคคีภัย เพื่อสรุปประสิทธิภาพ
ด้านอัคคีภัยของอาคารอย่างแท้จริงได้อีกด้วย  
 

ค าหลัก  แบบตรวจสอบด้านอัคคภีัย  ประเมินความเสี่ยงดา้นอัคคภีัย  การตรวจสอบ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เมาส์การยศาสตร์เฉพาะบุคคล 

 
ศจีประภา รังแก้ว1* และ ไพโรจน์ ลดาวิจติรกุล2 

1,2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
E-mail: sjpp.r@hotmail.com* 

 
บทคัดย่อ 

หนึ่งในปัญหาของการใช้เม้าส์ที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ใช้งานคือ โรคเรื้อรังในอุโมงค์ข้อมือ (Carpal tunnel 
syndrome) เนื่องจากเม้าส์นั้นมิได้ออกแบบให้ค านึงถึงสรีระของมือและข้อมือในกรณีที่ต้องจับเม้าส์เป็นเวลานาน นอกจากน้ัน
เม้าส์การยศาสตร์ (Ergonomics mouse) ยังไม่เป็นที่นิยม เพราะท าให้การใช้งานช้าลง รวมถึงการขาดความรู้และเข้าใจถึง
ผลกระทบจากการใช้เม้าส์ที่ไม่เหมาะสม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการใช้งานของเม้าส์การยศาสตร์ได้แก่ ขนาดและ
องศาการวางมือ เปรียบเทียบขนาดเม้าส์เม้าส์ต่อมือและองศาการวางมือของเม้าส์ โดยสร้างเม้าส์ต้นแบบจาก 3D Printer 6 
ตัว โดยมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่ซึ่งท ามุมเอียง 0, 15, 25 องศา ทดสอบตาม ISO 9241-9 กับผู้เข้าร่วมการทดลองจ านวน 
10 คน มีความยาวฝ่ามือในช่วง 13.5-19.2 ซม. ผลการศึกษาพบว่า ขนาดเม้าส์ 7.92-10.96 ซม. และองศาการวางมือในช่วง 
0-25 องศา ไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการใช้งานของเม้าส์ที่ระดับ 0.05 แต่น าสัดส่วนระหว่างเม้าส์ต่อมือหาความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์แบบพาราโบลาและค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.55 ที่มุม 0 องศา มีสมรรถนะการใช้งานดีที่สุด ดังนั้น
ในการเลือกใช้เม้าส์ควรค านึงถึงขนาดมือของผู้ใช้งาน 
 

ค าหลัก  เม้าส์การยศาสตร ์ กฎของฟิตส์  ISO 9241-9 
 
 
 

การจ าลองการแพร่กระจายควันไฟ 
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับยานยนต์ 

 
นิรุทธิ์ วัฒนะแสง1* วัฒนา จันทะโคตร1 กิตติ วิเศษลา1 และ กสณิ รงัสิกรรพุม1* 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

*E-mail: niroot121@gmail.com, kasinphd@gmail.com  
 
บทคัดย่อ   

บทความวิจัยฉบับน้ีศึกษาการจ าลองการเกิดเพลิงไหม้และการแพร่กระจายควันไฟท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ช้ัน โดยแต่ละช้ันมีการแบ่งพื้นที่ย่อยๆ 
ประกอบไปด้วยส่วนของกระบวนการผลิต จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และส านักงาน ซึ่งมีพนักงานปฏิบัติงานจ านวน
มาก โดยในการศึกษานี้เป็นการจ าลองการเกิดเพลิงไหม้ทางโมเดลคอมพิวเตอร์จ านวน 1 จุด โดยควันท่ีเกิดจากการเผาไหม้จะ
ส่งผลต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในการอพยพหนีไฟซึ่งจะพิจารณาจากทิศทางการแพร่กระจายของกลุ่มควัน อุณหภูมิรวมถึง
ปริมาณก๊าซพิษท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ด้วยการใช้โปรแกรมการจ าลองการเกิดไฟไหม้ (PyroSim) เพื่อพิจารณาสภาพปัญหา
และเปรียบเทียบปริมาณก๊าซพิษกับค่ามาตรฐาน ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ ปรับปรุง หรือใช้เป็นแนวทางใน
การเสนอแนะการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ค าหลัก  แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  การจ าลองเพลิงไหม้  การแพร่กระจายควันไฟ  อุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การประเมินผลกระทบโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการรั่วไหล 
และการระเบิดของถังเก็บและจ่ายก๊าซแอลพีจีของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน 

 
วัฒนา จันทะโคตร1* นิรุทธิ์ วัฒนะแสง1 กิตติ วิเศษลา1 และ กสณิ รงัสิกรรพุม1* 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: tj_wattana@hotmail.com, kasinphd@gmail.com  
 
บทคัดย่อ   

ก๊าซแอลพีจีจัดเป็นเช้ือเพลิงหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศที่ต้องมี
กระบวนการเช่ือมปิดระบบท่อ ซึ่งตามปกตินิยมเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ในถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน ท าให้มี
ประเด็นความเสี่ยงในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือระเบิดขึ้น โดยอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็น
อย่างมาก งานวิจัยฉบับน้ีได้ท าการจ าลองถังเก็บและจ่ายก๊าซลักษณะถังทรงกระบอกแนวนอนท่ีมีปริมาตร 8,949 ลิตร จ านวน 
3 ถัง มาเพื่อท าการจ าลองการรั่วไหล และการระเบิดของก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีบรรจุอยู่ภายใน โดยถังเก็บและจ่ายก๊าซนี้ตั้งอยู่
ในพื้นที่บริเวณของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแห่งหนึ่ง โดยใช้โปรแกรมแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อ
ประเมินความเสี่ยง (ALOHA) ร่วมกับโปรแกรมรองรับแผนฉุกเฉิน (MARPLOT) เพื่อสร้างแผนภาพแสดงการกระจายตัวของ
ก๊าซ  โดยพิจารณารัศมี ทิศทางและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้คนและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ผลที่ได้จาก
การประเมินผลกระทบสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการและพัฒนาแผนฉุกเฉิน เพื่อยกระดับความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป  
 

ค าหลัก  การประเมินผลกระทบ  แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  ก๊าซแอลพีจี  การรั่วไหล  การระเบิด    
 
 
 

การประเมินความเสี่ยง กรณีศึกษาสถานประกอบการให้เช่ารถเครน 

 
โรสมารินทร์ สุขเกษม1* จันทร์ฑา นาควชิรตระกลู1 เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกลู1 และ วรตัถา อุทยารัตน์1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: s_rosemarin@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบการให้เช่ารถเครนแห่งหนึ่ง ด้วย
การประยุกต์เทคนิคการประเมินความเสี่ยง เริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการท างาน ระบบการให้บริการ และท าการประเมิน
ความเสี่ยงในการท างาน พบว่าแผนกโรงซ่อมบ ารุงมีสภาพการท างานในปัจจุบันที่ควรมีการปรับปรุง ได้แก่ งานการเปลี่ยน
อะไหล่รถเครน การเปลี่ยนล้อรถเครน และงานการตัดแผ่นอลูมิเนียม จากการประเมินความเสี่ยงพบงานท่ีมีความเสี่ยงในระดับ
ความเสี่ยงน้อยจ านวน 1 รายการ (8.33%) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 10 รายการ (83.33%) และความเสี่ยงสูง 1 รายการ 
(8.33%) ผู้วิจัยจึงได้เสนอวิธีการปรับปรุงการท างาน ประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล การติดตั้งป้ายเตือน
อันตราย การท าอุปกรณ์ช่วยรับน้ าหนักเครื่องมือในการท างาน การปรับต าแหน่งและท่าทางในการท างาน และการจัดฝึกอบรม
การปฏิบัติงานแก่พนักงาน จากการปรับปรุงงานท าให้สามารถลดระดับความเสี่ยงอันตรายในการท างานโดยเฉลี่ยจากระดับ
ความเสี่ยงสูง มาสู่ระดับความเสี่ยงท่ีต่ าลงได้ 
 

ค าหลัก  การประเมินความเสี่ยง  รถเครน 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การเพิ่มผลิตภาพของระบบการผลิตแบบไม่ต่อเน่ืองโดยใช้หลักการศึกษาการท างาน 
  : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผนังกระจก 

 
สิริพาวดี วิทยเบญ็จางค1์ และ อนินทยา ค ากันยา2* 

1, 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
E-mail: siripavadee.w@gmail.com1, kanintay@engr.tu.ac.th2* 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการท างานจัดว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการจัดสร้างมาตรฐานการท างาน ถึงแม้ว่าการศึกษาการท างาน
จะเป็นทฤษฎีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมมาในระยะหนึ่งแล้ว แต่การน าไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่มี
ระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องยังไม่แพร่หลายเท่าท่ีควร งานวิจัยนี้จึงน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการศึกษาการท างาน
เพ่ือเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องของโรงงานขนาดกลางในประเทศไทยโดยใช้โรงงานผลิตแผงกระจก
ส าเร็จรูปเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากลักษณะของแผงกระจกส าเร็จรูปแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันทั้งด้านขนาด รูปแบบ และ
ขนาดของการสั่งผลิต จึงท าให้การวิเคราะห์เวลามาตรฐานสามารถท าได้ยาก ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการวิเคราะห์หา
สถานีงานที่เป็นคอขวด การปรับปรุงการท างานด้วย ECRS การจัดท าเวลามาตรฐาน และน าผลจากการศึกษาไปจัดสร้างคู่มือ
มาตรฐานการท างาน เมื่อน าผลการศึกษาไปให้พนักงานปฏิบัติจริงพบว่าผลิตภาพของการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 

 

ค าหลัก  ผนังกระจก  การศึกษาการท างาน  เวลามาตรฐาน  กระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง 
 
 
 

เตียงพลิกตัวผู้ป่วยป้องกนัแผลกดทับ 
 

สุนทร สิทธิสกลุเจริญ1 กิตติภฎั รตันจันทร1์ จิดาภา แสงวณิช2 และ นันท์นภัส สิทธิสกลุเจริญ2 
1ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่งกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
2รพ.กระทุ่มแบน 

E-mail: sunthornsitti@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
       โครงงานเรื่องการออกแบบและสร้างเตียงพลิกตัวผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัญหาและความ
ต้องการของ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ 450/4 ถนน สุคนธวิท ต าบลตลาดกระทุ่มแบน  อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร มีความต้องการเตียงพลิกตัวผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ เพื่อช่วยลดปัญหาการดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึงและลด
ปัญหาความเมื่อยล้าของพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย คณะผู้จัดท าจึงได้ด าเนินการออกแบบและสร้างเตียงพลิกตัวผู้ป่วยป้องกันแผล
กดทับที่มีขนาดมิติโดยรวมที่ความกว้าง x ความยาว x ความสูง ประมาณ 1,000 x 2,000 x 800 มิลลิเมตร ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญหลายๆส่วนดังเช่น โครงเตียง แผ่นพื้นเตียงส าหรับรองรับผู้ป่วย ชุดปรับระดับความสูง-ต่ าของเตียง แผงกันตกด้านข้าง 
ชุดกั้นด้านหัวเตียง ชุดกันด้านปลายเตียง ชุดส่งก าลัง ชุดต้นก าลัง ชุดก าหนดขั้นตอนการท างาน และชุดควบคุมการท างาน 
เป็นต้น 
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การพัฒนาเตาพลังงานเช้ือเพลิงน้ ามันปาล์มดิบ 

 
พรศิลป ์อุบาลี1 เสกสรร พลสุวรรณ1* จักรพันธ์ เหมือนเหลา1 พีรพล ธรรมชัย1 และ ภานุวัฒน์ บิดร1   

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

*E-mail: phonsuwan@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้น าเสนอการพัฒนาเตาพลังงานเช้ือเพลิงจากน้ ามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีการใช้น้ ามัน

ปาล์มดิบร่วมกับเตาพลังงานเช้ือเพลิงจากน้ ามัน และทดสอบหาความสามารถของเตาพลังงานเชื้อเพลิงน้ ามันปาล์มดิบที่ได้             
เพื่อแก้ปัญหาเตาน้ ามันท่ีเป็นเครื่องต้นแบบให้สามารถใช้เชื้อเพลิงจากน้ ามันปาล์มดิบท่ีมีค่าความหนืดสูงได้ โดยงานวิจัยนี้เริ่ม
จากศึกษาคุณสมบัติของเช้ือเพลิงจากน้ ามันปาล์มดิบและการพัฒนาหัวเตาให้สามารถใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นเช้ือเพลิงได้ 
จากนั้นด าเนินการออกแบบและสร้างชุดเตาพลงังานขึ้นและเปรยีบเทียบผลกับชุดเตาพลังงานต้นแบบ จากผลการทดลองพบว่า 
หัวเตาแบบเดิมสามารถให้ค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยสูงสุดที่ 1,099 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่ 476 องศาเซลเซียส 
และหัวเตาที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยสูงสุดที่ 1,253 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่ 653         
องศาเซลเซียส ซึ่งหัวเตาที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ค่าอุณหภูมิสูงกว่าเตาน้ ามันแบบเดิม และสามารถใช้น้ ามันเช้ือเพลิงที่มีค่าความ
หนืดสูงได้ 
 

ค าหลัก  การพัฒนาหัวเตา  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันปาล์มดิบ  เตาประหยัดพลังงาน  พลังงานทางเลือก 
 
 
 

ความสัมพันธ์ของกฎของสเตียริงกับดัชนีชี้วดัทางชวีภาพของนักเรยีนท่ีไดร้ับสารเคมี 
 

ภาณุพงศ์ ทองประสิทธ์ิ1* และ ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

*E-mail: Panupong.Tho@student.chula.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การสะสมของสารเคมีในร่างกายส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน ปัจจุบันการประเมินผลกระทบดังกล่าวจะใช้แบบทดสอบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ซึ่งเป็นการประเมินแบบจิตวิสัย การประยุกต์ใช้กฎของสเตียริงเพื่อประเมินแบบเชิงปริมาณจะช่วยให้วิเคราะห์พัฒนาการ                
กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างชัดเจนโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างดั ชนี ช้ีวัดทางชีวภาพ (เฟอริติน , แมงกานีส , สารหนู )                        
กับค่าสมรรถนะของสเตียริงจากการเขียนด้วยปากกาดิจิตอลร่วมกับแท็บเล็ตโดยมีผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นเด็กนักเรียน       
อายุ  9-12 ปี  จ านวน 115 คน โดยผู้ เข้าร่วมการทดลองได้ทดสอบใช้งานแท็บเล็ตด้ วยงานแบบลากตามแนวทาง                        
กฎของสเตียริง (Steering Law) จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อระดับความยากของงานเพิ่มขึ้นท าให้เวลาในการเคลื่อนที่                    
มากขึ้นไปด้วยและจากการแบ่งกลุ่มของระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของดัชนีความยากของงาน 9.42 กับความชันด้วยวิธี 
Cluster Analysis เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันพบความสัมพันธ์ของค่าสมรรถนะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก                     
มีความสัมพันธ์ผกผันกับปริมาณแมงกานีสและสารหนู ดังนั้นการน าแนวทางกฎของสเตียริงมาช่วยวิเคราะห์พัฒนาการของ 
การเขียนด้วยข้อมือกับเด็กจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้ที่ ได้รับสารเคมีสะสมในร่างกาย                    
เพื่อหาปริมาณดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพท่ีสามารถช้ีวัดความผิดปกติของร่างกายได้ 

 

ค าหลัก  ดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ  กล้ามเนื้อมัดเล็ก  กฎของสเตียริง  ดัชนีความยากของงาน  เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ออกแบบและทดสอบแปน้พิมพ์มือซ้ายส าหรับเกมคอมพิวเตอร์ 

 
ณัฐพล จิระรตันานนท์ และ ไพโรจน์ ลดาวิจติรกุล 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์ 
*E-mail: Nattaphon.ch@student.chula.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ผู้เล่นส่วนใหญย่ังคงใช้แป้นพิมพ์มาตรฐานในการเล่นเกม ซึ่งแป้นพิมพ์ท่ัวไปนั้น นอกจากจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับ
กับมือของผู้ที่ใช้งานแล้ว ยังออกแบบมาส าหรับการพมิพ์งานพิมพ์ดีดทั่วไป ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเล่นเกมโดยเฉพาะ 
ส่งผลใหผู้้เล่นเกิดอาการเมื่อยล้า หรือส่งผลให้ไม่สามารถดึงศักยภาพสามารถของผู้เล่นออกมาได ้ การออกแบบแป้นพิมพ์มือ
ซ้ายที่ใช้ส าหรับเกมคอมพิวเตอร์ ปรับให้รูปทรงและต าแหน่งของปุ่มตามหลักการยศาสตร์ และทดสอบกับอาสาสมคัร  10  คน  
ชาย หญิง  อายุ  ประสบการณ ์  โดยทดสอบเวลาตอบสนองตามตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นบนจอแบบสุม่ด้วยโปรแกรมทีส่ร้างขึ้น
เอง แล้วน าผลลัพท์ที่ได้เทียบกับแป้นพิมพ์มาตรฐาน พบว่าผู้เล่นท่ีใช้แป้นพิมพ์ของงานวิจัยนี้มีเวลาในการตอบสนองไม่แตกต่าง
จากการใช้งานในทุกระดับความยากท่ีเพิ่มขึ้นท่ีระดับนยัส าคญั 0.05 

 

ค าหลัก  แป้นพิมพ์การยศาตรส์  คอมพิวเตอร์เกม  แป้นพิมพ์มือซ้าย 
 
 
 

การปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว 
: กรณีศึกษา กระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี 

 
เกษรินทร์ พูลทรัพย1์* ศุภาพิชญ์ อนุรักษ1์ วันชัย ลีลากวีวงศ์1 ภูวิศา เพ็ชรช่วย1 และ สุขุม โฆษิตชัยมงคล1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 
*E-mail: phoonsup_k@su.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพ่ิมผลิตภาพของสายการผลติ ในกระบวนการผลิตชุด
ช้ันในสตรีโดยใช้การศึกษาเวลา และการศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร จากการศึกษากระบวนการผลิตชดุชั้นในสตรรีูปแบบ 
HBA 507 ของพนักงานในสายการผลิต B12 พบว่า ในกระบวนการผลิตมีความสญูเปล่าจากการเคลื่อนไหวท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลงานในหลายขั้นตอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว และหลักการ
ปรับปรุงงาน (ECRS) คือ การตัดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออก การรวมขัน้ตอน การเรียงล าดับขั้นตอนใหม ่และการออกแบบวิธีการ
ท างานให้ง่ายขั้น โดยหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ พบว่า สามารถลดเวลาของกระบวนการลงได ้ 28.076 วินาที คิดเป็น
การเพิ่มผลิตภาพของสายการผลิตเท่ากับร้อยละ 3.63 

 

ค าหลัก  การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว  การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร  หลักเศรษฐศาสตรก์ารเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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การปรับปรุงกระบวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร 
: กรณีศึกษาเครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยงของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

 
วันชัย ลีลากวีวงศ์1* เกษรินทร์ พูลทรัพย1์ สุวัฒน์ เณรโต1 ภูวิศา เพ็ชรช่วย1 และ มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย1์   

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 
*E-mail: Leelakaweewong_w@su.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อปรับปรุ งกระบวนการและเพื่ อ เพิ่ มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร              
(Overall Equipment Effectiveness: OEE) กรณีศึกษาเครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยงของโรงงานผลิตอาหารสัตว์  โดยใช้การ
ปรับปรุงเฉพาะเรื่องในกระบวนการบดอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานใบตีและก าหนดจุดคุ้มทุนในการเปลี่ยนใบตีของ
เคร่ืองบดอาหารสัตว์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการตัดสินใจในการใช้งานใบตีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการ
ปรับปรุงกระบวนการและการจัดทามาตรฐานการเปลี่ยนใบตี พบว่าสามารถช่วยลดอัตราการเปลี่ยนใบตีของเครื่องบดอาหาร
สัตว์ลงได้จากเดิม 52 ชุด/ปี เป็น 46 ชุด/ปี ลงลดจากเดิม 6 ชุด/ปี สามารถลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใบตีลงจาก
เดิม 47,520 บาท/ปี หรือ 11.54% สามารถเพิ่มก าลังการผลิตเพิ่มข้ึน 132.2 ตัน/ปี หรือ 0.28% และท าให้ค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจาก 54.52% เป็น 55.67%  

 

ค าหลัก  ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง  จุดคุ้มทุน 
 
 
 

การวัดภาระงานทางด้านจิตใจกับการนั่งสมาธิ 
 

ฐาปกรณ์ ไกรสุข ศริวิชญ์ แดงวิไล ประจวบ กล่อมจติร* 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
*E-mail: prachuab@su.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาระงานระหว่างนั่งสมาธิแล้วทดสอบภาระงานกับสภาวะปกติแลว้ทดสอบภาระ
งาน โดยวัดผลผ่านเครื่องวัดคลื่นสมอง (EEG) ซึ่งทดลองกับกลุ่มนักศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ผลการทดลองปรากฏว่า ผลของการเปรยีบเทียบภาระงานระหว่างนั่งสมาธิแล้วทดสอบภาระงานกับสภาวะปกติแล้ว
ทดสอบภาระงาน โดยวดัผลผ่านเครื่องวัดคลื่นสมอง (EEG) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคลื่นแกมม่า (Gamma Amp.) ในสภาวะปกติ
แล้วทดสอบภาระงานและทดสอบนั่งสมาธิแล้วทดสอบภาระงานของผู้ทดลองทั้ง 6 คน และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
5.92, 6.38, 3.25, 5.64 μVolt และ 1.47, 1.78, 0.66, 1.01 ตามล าดับ จากค่าเฉลี่ยของคลื่นแกมม่า (Gamma Amp.) จะ
เห็นใด้ว่า เมื่อน่ังสมาธิจะท าไห้ภาระงานต่ ากว่าสภาวะปกติ และเมื่อทดสอบภาระงานแล้วผลที่ออกมาจากการนั่งสมาธิก็ก็ท า
ไห้ภาระงานต่ าลง จากผลของผู้ทดลองทั้ง 6 คน จึงสรุปได้ว่า การนัง่สมาธิจะท าไห้ภาระงานต่ าลงกว่าสภาวะปกติ 
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การเพิ่มผลิตภาพการกระจายสินค้าโดยการจัดเส้นทางการเดินรถ 

ที่มีปริมาณการบรรทุกแตกต่างกัน 
 

นิติวุฒิ นาคข า1* และ ศีขรินทร์ สขุโต1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*E-mail: nitiwoot_222@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิม่ผลติภาพการกระจายสินค้า โดยการจัดเส้นทางการเดินรถที่มีปรมิาณการบรรทุก

แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันจ านวนเที่ยวการขนส่งแตล่ะเทีย่วของบริษัทในกรณีศึกษาไม่เตม็คันรถ โดยใช้องค์ความรู้ในเรื่อง 
การจัดการขนส่ง (Transport Management) การขนส่งตรงแบบเต็มตู้ (Full Truck Load) และการสรา้งตัวแบบก าหนดการ
เชิงคณิตศาสตรส์ าหรับปัญหาการจัดการขนส่ง ผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถและเง่ือนไขปริมาณการบรรทุกของรถ
แต่ละขนาดเพื่อน ามาวเิคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการขนส่งไมเ่ตม็คันรถ และสร้างตัวแบบก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ โดยหา
ค าตอบของตัวแบบก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Excel Solver) ผลการวจิัยพบว่า การจัดเส้นทาง
การเดินรถมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถลดต้นทุนการขนส่ง จงึส่งผลใหผ้ลิตภาพการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น 

 

ค าหลัก  การจัดการขนส่ง  การขนส่งตรงแบบเต็มตู้  การกระจายสินค้า 
 
 
 

การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในกลุม่จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 

อาจารี แสงเสถียร1* กฤษฎา นามฉิมพลี1 รุกขภพ แก้ววิเศษ1 และ วทัญญู ท าบุญ1 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

*E-mail: arjaree.sa@ksu.ac.th   
 

บทคัดย่อ 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สินค้าในตลาดเฉพาะ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมี

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อให้รู้และตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ า สามารถส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ งานวิจัยนี้จึงได้
ท าการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ร้อยแก่นสารสินธุ์”เพื่อศึกษาโครงสร้างปัจจุบันโซ่อุปทานข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ วิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพในห่วงโซ่อุปทาน และเพื่อวิเคราะห์โซ่คุณค่าของ
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตั้งแต่ระดับต้นน้ าจนถึงระดับปลายน้ า ตอบรับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการผลิตภาคเกษตรโดยเฉพาะระบบการผลิตแบบอินทรีย์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร โดยท าการศึกษาภาคสนาม เข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกี่ยวกับโลจิสติกส์ขา
เข้า การผลิต โลจิสติกส์ขาออก การตลาดและการขาย และการบริการหลังการขาย และท าการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 
SWOT analysis และแนวคิดโซ่คุณค่า ใน 4 จังหวัด ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

ค าหลัก  ห่วงโซ่คุณค่า  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ร้อยแก่นสารสินธุ ์
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การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

กฤษฎา นามฉิมพล1ี อาจารี แสงเสถียร1* เบญ จุดศร1ี และ อภิสิทธ์ิ จรทะนา1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
E-mail: arjaree.sa@ksu.ac.th* 

 
บทคัดย่อ   
 เมืองกาฬสินธุ์ หรือ เมืองน้ าด า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่มีจุดอ่อนที่ส าคัญ
ทางโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้แหล่งท่องเที่ยวส าคัญยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมากนัก การศึกษาเรื่อง  
โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์การประสานงานกันระหว่างกิจกรรมที่ครอบคลุมการขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุ
สิ่งของ (Physical Flow) การให้และการรับข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการรับจ่ายเงิน (Financial Flow) ใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จะมีส่วนเข้ามาช่วยในการตัดสินใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง ตอบรับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดในการบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงขึ้นและเกิดการสร้ างรายได้ ซึ่งจะใช้การวิเคราะห์ 
Public Transport Quality Matrix, SWOT Analysis และ SCOR Model ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านท่องเที่ยว เพื่อหารูปแบบการจัดการระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม น ามาซึ่ง
ข้อมูลในการเพิ่มและสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน 
 

ค าหลัก  ห่วงโซ่คุณคา่  โลจสิติกสส์ าหรับการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
 
 

การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาร้า 
กรณีศึกษา โรงงานปลาร้าในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
รัชฎา แต่งภูเขียว1* ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์1 บัณฑิดา ค าศร1ี นภาพร ภูแท่งแก้ว1 และ อภิศักดิ์ ค าลือ1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
E-mail: taengphukieo.ra@gmail.com 

 
บทคัดย่อ   
 วิจัยนี้เป็นการศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาร้า กรณีศึกษาโรงงานปลาร้าในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาร้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการขน
ถ่ายน้ าปลาร้าบรรจุถังปี๊บ โดยใช้หลักการลดความสูญเปล่า(ECRS) มาช่วยในการขนถ่ายน้ าปลาร้าบรรจุถังปี๊บ เพื่อลดขั้นตอน
การท างานของกระบวนการขนถ่ายน้ าปลาร้าขึ้นรถบรรทุก คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการน าสายพาน
ล าเลียง (Conveyor) เข้ามาใช้ในการขนถ่ายน าปลาร้าขึ้นรถบรรทุก สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเวลาการท างานลง
ได้ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ 8.45 ตามล าดับ นอกจากนี้น าการวิเคราะห์ต้นทุนเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เลือกใช้สายพานล าเลียง (Conveyor) ในกระบวนการขนถ่ายน้ าปลาร้า ซึ่งการขนถ่ายรูปแบบเดิม (ใช้แรงงานคน) มีต้นทุนรวม
ทั้งหมด 322,000 บาท/ต่อปี ส่วนการขนถ่ายรูปแบบใหม่ (ใช้สายพานล าเลียง) มีต้นทุนรวมทั้งหมด 285,650 บาท/ปี  
 

ค าหลัก  โซ่อุปทาน  สายพานล าเลียง  ปลาร้า 
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การลดความสูญเสียดวยระบบโลจิสติสก์ทีม่ีประสทิธิภาพ กรณีศึกษา 
 

สุริยา จริสถติสิน1* วนิดา รัตนมณ1ี ณัฐทรินีย จิตเที่ยง1 และ สรุิยันต จอมธนชัย2 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2ภาควิชาบริหารธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail: suriya.j@psu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การลดความสูญเสียเป็นเทคนิคทางอุตสาหกรรมอันหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานในแง่
การลดต้นทุนของกระบวนการผลิต ในการวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การลดความสูญเสียด้วยการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความสูญเสียในด้านต่าง ๆ ภายในโรงงาน เมื่อได้ท าการหาสาเหตุความสูญเสียด้วยผังก้างปลาใน
โรงงานกรณีศึกษาพบว่า สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดความสูญเสีย ประกอบไปด้วย 1) ความสูญเสียด้านการขายเกิดจากการรายงาน
ยอดสินค้าที่ผิดพลาด 2) ความสูญเสียด้านวัสดุเกิดจากการใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับงาน และ 3) ความสูญเสียด้านการเคลื่อนที่
เป็นผลจากการออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งสามด้านให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในด้านการขายได้ท าการแยกพื้นที่ของสินค้าดีและสินค้าเสีย ในด้านวัสดุได้ท าอุปกรณ์ช่วยในการ
วัดความยาวของสายรัดสินค้า และในด้านการเคลื่อนที่ได้ท าการปรับพื้นที่การจัดเก็บสินค้าตามล าดับความส าคัญแบบ ABC 
จากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติสก์ท าให้การรายงานความผิดพลาดชองจ านวนสินค้าคงคลังลดลง 24.85% ต้นทุน
ค่าวัสดุหีบห่อลดลง 46.94% และลดระยะทางในการขนสนิค้าภายในคลังสนิค้าลดลง 5.78% ด้วยการปรับปรุงระบบโลจิสตกิส์
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในงานวิจัยนี้ ท าให้ลดความสูญเสียในโรงงานกรณีศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 

ค าหลัก  การจัดการคลังสินค้า  โลจิสติกส การลดความสูญเสีย  ต้นทุนฐานกิจกรรม 
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Abstract 
  Most of project valuation in any business is measured by net present value (NPV) based on 
discounted cash flow (DCF) analysis. DCF assumes the project payoff is static and does not consider 
contingent decisions available. Real options analysis (ROA) is the new paradigm that offers the new ways 
to address some limitations of DCF. This paper aims to show a ROA framework, the way of adaptation ROA 
in Logistics and Transport sector. ROA technique using binomial lattice method. A case study is Public 
Transportation Investment Project in Chiang Mai, Thailand is used to illustrate to this. There are several 
options to manage the project such as Minimum guarantee revenue, shadow toll. 
 

Keywords  Project Evaluation  Net Present Value  Real Options Analysis  Contingent decisions  Binomial 
Lattice 
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การศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางส าหรับโลจิสติกส์ 

เพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

กมลรตัน์ บุญสร้าง1 กรวิภา โบราณ1 อัจฉราพรรณ หอมสินท์1 จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์1 และ กสิณ รังสิกรรพุม1*   
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บทคัดย่อ 
การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและในระดับท้องถิ่นของหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย 

ทั้งนี้โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ถือเป็นศาสตร์ใหม่ศาสตร์หนึ่งที่ได้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นจากหลายๆ ภาคส่วน โดยเป็นการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ท่ีช่วยในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดี
ขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบกับความพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวั ด
อุบลราชธานีรวมถึงสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวพอใจและเหตุผลที่พอใจโดยมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จ านวน 202 ตัวอย่างและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม ซึ่งใช้ทั้งการวิเคราะห์แบบเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นเป็นการใช้ข้อมูลที่
ได้เพื่อศึกษาเส้นทางเวลาเดินทาง และการแนะน าเส้นทางในการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาการ
เดินทางของคนขาย เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่จ ากัด 

 

ค าหลัก  การวิจัยแบบผสม  ปัญหาการเดินทางของคนขาย  โลจิสตกิส์เพื่อการท่องเที่ยว  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 124 ~ 
 

     การจัดอันดับโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 
ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 

 

เกวลิน อรรคสังข1์ และ โรจนี หอมชาล1ี* 
1ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

*E-mail: rojanee.h@msu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดอันดับโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้ศึกษาและ

สัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม และก าหนด
โครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวทางเลือกจ านวน 6 โครงข่าย ซึ่งเป็นโครงข่ายที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านเข้ามา
จังหวัดนครพนมผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม -ค าม่วน) และท่าเรือ และเป็นการท่องเที่ยวแบบไป -กลับ 
ภายใน 1 วัน การจัดอันดับโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวดังกล่าวใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (AHP) โดยก าหนด
ปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย คือ แหล่งท่องเที่ยว การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ความต้องการของนักท่องเที่ยว และเส้นทางการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรองต่างๆ ของแต่ละปัจจัยหลัก ให้ล าดับความส าคัญและเปรียบเทียบแบบรายคู่ตามขั้นตอน
ของ AHP โดยผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องจ านวน 7 ท่าน และการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกันของเหตุผล (CR<0.1) จาก
ผลการวิจัยสามารถจัดเรียงปัจจัยหลักตามน้ าหนักความส าคัญได้ดังนี้ ความต้องการของนักท่องเที่ยว (0.48)  แหล่งท่องเที่ยว 
(0.23)  การเส้นทางการท่องเที่ยว (0.22) และการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (0.07) และพบว่าโครงข่ายโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมที่มีคะแนนความส าคัญสูงสุด คือ โครงข่ายเช่ือมโยง สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3–พระธาตุพนม-การปั่น
จักรยานริมโขง-องค์พญาศรีสัตตนาคราช-ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ดังนั้นโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวดังกล่าวควรได้รับการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมตามล าดับต่อไป  

 

ค าหลัก  การท่องเที่ยว  จังหวัดนครพนม  โลจิสติกส์  กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
 

การวิเคราะห์โซ่อุปทานทเุรียนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

สุปราณีย์ กลางนอก1 และ โรจนี หอมชาล1ี* 
1ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

*E-mail: rojanee.h@msu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทานทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ผู้วิจัยได้ศึกษาและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในโซ่อุปทาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์โซ่อุปทานด าเนินการ 3 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
โครงสร้างของโซ่อุปทาน 2) การวิเคราะห์การไหลภายในโซ่อุปทาน และ 3) การวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้าง
แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในโซ่อุปทาน พบว่า ทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษซึ่งปลูกบนดินที่
มีสภาพแวดล้อมเป็นดินภูเขาไฟเก่า มีอากาศแห้งแบบที่ราบสูง ฝนตกไม่ชุก ท าให้ผลผลิตทุเรียน มีพูที่สวยงาม มีรสชาติดี   
เนื้อนุ่ม กรอบ ไม่แฉะติดมือ และให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง และต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ า ส่งผลให้ทุเรียนศรีสะเกษเป็นที่ต้องการของ
ตลาดภายในประเทศและสามารถแข่งขันได้กับทุเรียนจากพ้ืนที่ปลูกส าคัญอื่น เช่น ทุเรียนจากนนทบุรี จันทบุรี และอุตรดิตถ์ 
ในส่วนภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องทั้งส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้มีส่วนในการพัฒนาทั้งในด้าน
การเพาะปลูก การบ ารุงรักษา และการพัฒนาคุณภาพ ท าให้ผลผลิตส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน GAP และมีบางส่วนที่ได้มาตรฐาน 
GI  เป็นการสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดของทุเรียนศรีสะเกษไปยังตลาดส่งออก โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นประเทศที่นิยม
บริโภคทุเรียน  

 

ค าหลัก  ทุเรียน  จังหวัดศรีสะเกษ  โซ่อุปทาน  แบบจ าลองเพชร 
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ตัวแบบการตัดสินใจเชิงภาษาส าหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

ในอุตสาหกรรมเบเกอรี ่
 

อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน1์* จรุงรัตน์ วรรณสิทธ์ิ2 ชวลิต จีนอนันต1์ และ พรรณรจิต ฮาวรังส2ี 
1ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาตสิแตมฟอร์ด 
*E-mail: akkaranangroup@gmail.com 

 
บทคัดย่อ   

การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์นั้น เป็นปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็นในการบริหารธุรกิจเบเกอรี่ เนื่องจากต้องท าการ
ส่งสินค้าที่มีคุณภาพไปถึงมือลูกค้าอยู่เสมอ งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต้นแบบโมเดลการตัดสินใจเลือกผู้ให้
บริการโลจิสติกส์โดยงานวิจัยนี้ได้ก าหนดปัญหาการตัดสินใจไว้ว่า เป็นการตัดสินใจภายใต้หลายเง่ือนไขโดยเง่ือนไขเหล่านั้น มี
ลักษณะเป็นเง่ือนไขเชิงคุณภาพและมีการประมาณค่าด้วยตัวแปรเชิงภาษา โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลจากบริษัทผลิตเบ
เกอรี่แห่งหนึ่ง โดยท าการประเมิณผู้ให้บริการโลจิสติกส์จ านวน 3 ราย ผลการวิจัยพบว่า ด้วยวิธีการน าเสนอข้อมูลการค านวณ
ด้วยเทคนิคการโมเดลข้อมูลด้วยวิธี 2-Tuple สามารถบอกล าดับของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้ โดยบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์
กรณีศึกษาที่ 3 เป็นตัวเลือกที่มีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ บริษัทผู้ให้บริการโลจิสตกิส์กรณีศึกษาที่ 2 และ บริษัทผู้ให้บริการโล
จิสติกส์กรณีศึกษาที่ 1 นอกจากนั้นเทคนิค 2-Tuple ยังสามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียข้อมูลในกระบวนแปลงค่าย้อนกลับ 
(Re-translation process) ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ขยายองค์ความรู้ในเรื่องการตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ใน
อุตสาหกรรมอาหารทั้งในด้านเง่ือนไขในการเลือกและตัวแบบการตัดสินใจ 
 

ค าหลัก  การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจสิติกส ์  ปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข  อุตสาหกรรมเบเกอรี่  ตัวแปรเชิงภาษา
โมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple  
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แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก 

กรณีศึกษาทุเรียนจังหวัดระยอง 

 
ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช1* คณิศร ภูนิคม1 และ จิรวัฒน์ ณ พัทลุง2* 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี
E-mail: ying_4122t@hotmail.com1* ,dr.kanitsorn@gmail.com1 ,mie_napatalung@hotmail.com2*  

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติและวิเคราะห์ปัญหาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ในส่วนต้นน้ าและกลางน้ าของ
ทุเรียน เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ทุเรียนในจังหวัดระยอง โดยใช้แผนภูมิ
กระบวนการไหลวิเคราะห์วิธีปฏิบัติในการด าเนินงานของกระบวนการโลจิสติกส์ทุเรียน และใช้แผนผังสายธารคุณค่าวิเคราะห์
คุณค่าของกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าของกระบวนการโลจิสติกส์ โดยมีระยะเวลาและต้นทุนฐานกิจกรรมเฉลี่ยรวมใน
การด าเนินงาน รอบเวลาทั้งหมดเป็นดัชนีช้ีวัด พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการลดต้นทุนให้กับบริษัทรับ ซื้อทุเรียน จากการ
วิเคราะห์ประเมินต้นทุนความสูญเปล่ากรณีศึกษา พบว่า การท างานมีหลายขั้นตอนของกระบวนการโลจิสติกส์ทุเรียน ตั้งแต่
กระบวนการเก็บเกี่ยวจนถึงการบรรจุหีบห่อ จากการประเมินความสูญเปล่าของกิจกรรมการรอคอยที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่ม 
ในระดับจังหวัดมีมูลค่าสูงถึง 3.4 ล้านบาท และในระดับภาคตะวันออกอาจมีมูลค่าสงูถึง 15 ล้านบาท เนื่องจากขาดการบริหาร
จัดการที่ดี 
 

ค าหลัก  ทุเรียน  โลจิสติกส์  ต้นทนุกิจกรรม  แผนผังสายธารคณุค่า 
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Increasing profit by rice export reduction among union members 
 

Narabhatra Sangmanacharoen1* 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
*E-mail: narabhatra.sangmanacharoen@sasin.edu 

 
Abstract 

Thailand has abundant resources of rice but could not sell at high price globally. Whereas 
the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) which has limited resources of oil but could 
sell at higher price. In the past, OPEC which coordinates petroleum policies among members has agreed 
to cut supply to raise oil price. With a consensus elasticity of -0.13 makes oil an inelastic commodity that 
a reduction in production results in a huge increase in price. However, shale oil was invented to substitute 
some crude oil compounds as it can be used to extract fuel. This invention results in oil oversupply and 
later a sudden oil price drop for total oil market. From observation, rice elasticity ranges between -0.51 
and -0.13 which is also an inelastic commodity. Although rice and oil have some differences, this case 
from oil comes to an interest whether it can be used with rice, called as a proof of concept. An 
optimization model for profit generated from rice export reduction agreement among union members is 
therefore created in this study. The objectives are to develop a model that simulates effect of reduction 
in quantity of a commodity to its price, to determine export quantity reduced for maximum and 
sustainable profit among members, to determine that additional sustainable profit obtained among 
members, and to determine implementation of export reduction and its effect to Thailand farmer 
households. This study creates a model in excel to illustrate flows among parameters, decision variable, 
and results rice export quantity reduction with a profit displayed. This model construction includes the 
integration of linear regression, demand curve and effect of its shift when export quantity is removed, 
consumer price index inflation adjustment, elasticity determination, union member selection, auto-
regressive time-series model, revenue and cost calculation with discounted present value, and 
substitution price limit set to prevent shale oil case to occur with rice. Results are mainly focused on 
effects to Thailand. It is found from the model that an export reduction of 10% among members is found 
sustainable to global rice quantity which increases average annual profit of Thailand by 141.72 million US 
dollars compared to that of without export reduction. Farmers in Thailand may experience an additional 
revenue gain of 6.64% for export and 11.08% for total production of rice given an export reduction of 10% 
raise the price. 

 

Keywords  rice export reduction agreement  optimization model  profit maximization 
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     การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง 

 
ชลธิดา หลงพลอยพัด1 ชาตินักรบ แสงสว่าง1* เชฎฐา ช านาญหล่อ2 พัชรา ศรีพระบ1ุ และ เพ็ญสุดา พนัฤทธ์ิด า2 

1ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

*E-mail: chatnugrob.s@ku.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยมายังท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการสนับสนุนการเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า
ระหว่างพื้นที่ โดยในการด าเนินงานจะท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า รูปแบบการขนส่งสินค้า รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ จากนั้นท าการวิเคราะห์และสรุปแนวทางในการสนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
ระหว่างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง โดยผลจากการศึกษาพบว่าแนวทางในการสนับสนุนการเช่ือมโยง
การขนส่งสินค้าระหว่างพื้นท่ีนั้น ควรสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนถ่ายให้เป็นระบบรางในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยจะต้อง
แก้ปัญหาการขนส่งทางรางในปัจจุบันและอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางรางให้สามารถขยายการบริการได้มากขึ้น ซึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาที่น าเสนอจะช่วยท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ต่ าลงและเพิ่มโอกาสในการขนส่งสินค้าทาง
ราง นอกจากนั้นแล้วยังสามารถสร้างโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยให้เป็นระบบที่ชัดเจนแล ะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ค าหลัก  การขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่าเรือแหลมฉบัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบแบ่งส่งสินค้าและรถบรรทุกหลายขนาด 
กรณีศึกษาบริษัทขนส่งเครื่องดื่ม 

 
อกนิษฐ์ สันธินาค และ ศิรวดี อรญันารถ* 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*E-mail: sirawadee@kku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและลูกค้าแต่ละรายต้องการสินค้าต่อวันในปริมาณมากข้ึน ส่งผล
ให้การขนส่งมีปริมาณมากข้ึนตามด้วย ในกรณีศึกษานี้ปริมาณความต้องการของลูกค้าบางรายมีมากกว่าความจุของรถบรรทุก 
ส่งผลให้ต้องใช้รถมากกว่าหนึ่งคันไปส่งสินค้าให้ลูกค้ารายนั้นๆ ซึ่งถือเป็นปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งที่ซับซ้อนรวมทั้งต้อง
ใช้เวลานานในการจัดเส้นทางและต้นทุนที่เกิดขึ้นมีความไม่เหมาะสม ปัญหาการจัด เส้นทางการขนส่งแบบแบ่งสินค้าและ
รถบรรทุกหลายขนาด (VRPSDHF) เป็นปัญหาส่วนขยายจากปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง (VRP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ค าตอบของเส้นทางการจัดส่งเพื่อให้ได้ต้นทุนในการขนส่งที่น้อยที่สุดโดยมีข้อจ ากัดคือลูกค้าบางรายมีปริมาณความต้องการ
มากกว่าความสามารถในการบรรทุก ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหานี้โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ 27.6% เมื่อเทียบกับการจัดเส้นทางการขนส่งแบบวิธีปัจจุบัน  

 

ค าหลัก  ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง  ยานพาหนะที่แตกต่างกัน  แบ่งส่งสินค้า 
 
 
 

การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยกุมารเวช 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 

 
นฤทัย สนิทชน1 และ อภิชาติ บุญมา2* 

1,2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น  
E-mail: naruethaisanitchon@gmail.com1, apicbo@kku.ac.th2*  

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองการไหลของผู้เข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวช โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้เข้ารับบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
20,294 คน ได้ถูกน าออกจากฐานข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยท าการศึกษาตัวแปรเวลาเช่น เวลาที่ผู้เข้ารับ
บริการมาถึงโรงพยาบาล เวลาที่เข้ารับบริการในจุดต่างๆ เวลารอคอย ฯลฯ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับบริการตั้งแต่
เข้าจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล แบบจ าลองได้ถูกน าไปตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการเข้ารับบริการจริงของผู้เข้า
รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวช ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถจ าลองกระบวนการเข้ารับ
บริการของผู้เข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชได้ดี โดยการทดสอบทางสถิติ  (Paired Sample T-Test) พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ 0.05  แบบจ าลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ได้จะถูกน าไปใช้ในการศึกษาคอ
ขวดในกระบวนการ เพื่อลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลต่อไป 
 

ค าหลัก  เวลารอคอย  การไหลของผู้ป่วย  ผู้ป่วยนอก  กุมารเวช  การจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
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    การก าหนดคลังกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากต าแหน่งที่ตั้งทีม่ีอยู่ 
กรณีศึกษาธุรกิจจ าหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดอุดรธานี 

 
ณัฏฐ์ฎาพร ทรัพย์ขอกิ่ง1 อาทิตย์ อภิโชติธนกุล2 และ คมกฤช ปิติฤกษ์2* 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรมและโลจสิติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*E-mail: komkri@kku.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ท าการแก้ปัญหาการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งคลังสินค้ าที่เหมาะสมส าหรับการกระจายปุ๋ยเคมีในจังหวัด
อุดรธานี กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดอุดรธานี  เพื่อประเมินว่าต าแหน่งที่ตั้งคลังที่
มีอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้ายังไม่เหมาะสมจะมีต าแหน่งที่ตั้งใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ า แบบจ าลองการก าหนด
ต าแหน่งที่ตั้งจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อหาต าแหน่งที่ตั้งคลังกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากการด าเนินงานปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้
แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการกระจายสินค้าที่น าเสนอมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องต่ ากว่าการด าเนินงานแบบปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบการ
ด าเนินงานใหม่ที่น าเสนอสามารถลดต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องได้ประมาณ 1,411,321 บาทต่อปี และได้ท าการวิเคราะห์ความไวในการ
หาค าตอบด้วยการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ด้านความต้องการของลูกค้าซึ่งพบว่าวิธีการที่น าเสนอมีประสิทธิภาพที่ดีในการ
น าไปใช้งานในสถานการณ์จริงได้ในระดับที่น่าพอใจ 

 

ค าหลัก  คลังกระจายสินค้า  ปัญหาการก าหนดต าแหน่งท่ีตั้ง  ธุรกิจจ าหน่ายปุ๋ยเคมี 
 
 

 การจัดเส้นทางส าหรับการให้บริการลูกค้าของตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ 
ทางวิศวกรรม กรณีศึกษา บริษัท พีเอสเอส คอร์เปอร์เรช่ัน 

 
ชวันลักษณ์ สุวรรณรัศมี1 ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล2 ลัคนส์ิริ ตรรีานุรัตน3์ ศิวศิษย์ วิทยศิลป3์* และ วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว3 
1สาขาการจดัการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

*E-mail: sivasit.w@psu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการเดินทางเพื่อพบลูกค้าของพนักงานขายของบริษัท พีเอสเอส คอร์เปอร์เรชั่น จะอาศัยประสบการณ์ของ
พนักงานขายในการก าหนดแผนการเดินทาง ซึ่งท าให้ใช้ระยะทางในการเดินทางที่มากเกินความจ าเป็นและยังส่ง ผลต่อ
ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเส้นทางในการให้บริการลูกค้าของ
พนักงานขายที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ ามันเช้ือเพลิงของบริษัท โดยจัดเส้นทางในการเดินทางที่
พิจารณาความถี่ในการเข้าพบลูกค้าตามที่ได้ตกลงไว้ในการให้บริการลูกค้าจ านวน 7 ราย ในงานวิจัยนี้จะประยุกต์ใช้วิธีแบบ
ประหยัดและวิธีเชิงวิวัฒนาการที่อยู่ในเครื่องมือโซลเวอร์บนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลในการค้นหาค าตอบของปัญหา 
จากการประมวลผล พบว่า เส้นทางที่ค้นหาได้ด้วยวิธีการเชิงวิวัฒนาการมีระยะทางลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ
อื่น ๆ ที่พิจารณา โดยมีระยะทางลดลงจาก 2,327 กิโลเมตรต่อเดือน เป็น 2,048 กิโลเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละลดลง 
11.99 อีกทั้งยังช่วยให้ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงต่อเดือนต่ ากว่าเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้  ดังนั้น การจัดเส้นทางส าหรับการ
ให้บริการลูกค้าของบริษัทกรณีศึกษาด้วยวิธีเชิงวิวัฒนาการ ท าให้ได้เส้นทางการเดินทางที่มีระยะทางรวมสั้นลงและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 

 

ค าหลัก  การเดินทางของพนักงานขาย  ความถี่ในการเข้าพบ  วิธีการเชิงวิวัฒนาการ  เอ็กซ์เซลโซลเวอร์ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพคลังยาและเวชภัณฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลนาดี 

 
จารุวัฒน์ สุขอินทร ์ณัฐพงษ์ กิ่งนนท์ ประเทศไทย คงล้อมญาติ และ ณัฐนารี สุขเสกสรรค*์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการคลังยาของแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาดี รวมถึง

ค านวณหาการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic order quantity : EOQ) และจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder point : ROP) จาก
การศึกษาพบว่าปริมาณยาในคลังยามีมาก ซึ่งเกิดจากไม่มีรูปแบบและการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
น าหลักการจัดการสินค้าคงคลังมาประยุกต์ใช้ โดยการแบ่งกลุ่มยาและเวชภัณฑ์แบบ ABC (ABC Analysis) ตามมูลค่าการ
สั่งซื้อ ทั้งหมด 299 รายการ และท าการศึกษาเฉพาะตัวยาและเวชภัณฑ์กลุ่ม A ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อสูงทั้งหมด 14 รายการ 
จากนั้นท าการพยากรณ์แบบ Winter’s Linear and Seasonal Exponential Smoothing, การสั่งซื้อแบบประหยัด และ
วิธีการหาจุดสั่งซื้อใหม่ ผลการด าเนินการวิจัยพบว่าในการสั่งซื้อแบบเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2560 มีค่าใช้จ่าย
รวม 23,527.79 บาท เมื่อน าระบบใหม่มาใช้ท าให้การสั่งซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2561 มีค่าใช้จ่ายรวม 
21,939.74 บาท ซึ่งสามารถลดลงได้ 1,588.05 บาท หรือคิดเป็น 6.74% 

 

ค าหลัก  ยาและเวชภัณฑ์  ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด  จุดสั่งซื้อใหม่ 
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DE-Nonneg for Particle Size Distribution Prediction of 

Ultrasonic Attenuation Spectroscopy 
 

Bundit Boonkhao1*, Xue Z. Wang2 and Thongchai Srinophakun3 
1Division of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Nakhon Phanom University, Thailand 
2School of Chemical and Process Engineering, Faculty of Engineering, University of Leeds, UK 
3Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Thailand 

*E-mail: bundit@npu.ac.th 
 
Abstract 

Prediction of particle size distribution (PSD) from ultrasonic attenuation spectroscopy (UAS) is 
demonstrated using the modified differential evolution (DE) technique. When ultrasonic wave passes 
through colloidal media at various frequency ranges, the wave energy is attenuated and it can be 
measured and modeled as a function of particle size, volume concentration and material properties. The 
ultrasonic model, as a function of size, can be used as a based function for PSD prediction. The algorithm 
for prediction of PSD is started by guessing the PSD to generate UAS spectra via the model, and then 
minimizing error of the cost function, root mean square (RMS) error between the modeled and measured 
spectra, by adjusting PSD until obtained the minimum error. In here, the minimizing strategy is interested 
on using DE technique for minimizing cost function along the particle size ranges. However, the particle 
sizes are always non-negative number, hence, using common DE algorithm leading to trivial negative size 
and complex number of cost function. The modification of mutant vectors of DE, the root cause of 
negative number, has been proposed to narrow the searching solution in the non-negative domain and 
this proposed technique is called non-negative differential evolution (DE-Nonneg). A demonstration of 
using DE-Nonneg has been verified with the PSD prediction of silica nano-size suspension. 

 

Keywords  differential  evolution  particle  size  distribution  ultrasonic  attenuation  spectroscopy inverse  
problem  non-negative  number 
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การจัดตารางเวลาการให้บริการผู้ป่วยโดยการจ าลองสถานการณ์ 

กรณีศึกษาแผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลรัฐตัวอย่าง 
 

จันทร์เพ็ญ อนุรตันานนท์1* ประจวบ กล่อมจิตร2 แพรวพรรณ เพชรพรหม3 และ มนรัชต์ จันทนวิเชียร4 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท างานของแผนกเอกซเรย์ ลักษณะการท างานของพยาบาลและผู้ช่วย 
เพื่อจัดตารางเวลาการให้บริการผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อแผนกเอกซเรย์ โดยการน าทฤษฎีการศึกษาการท างานมาใช้ในการเก็บ
ข้อมูลที่จ าเป็นในการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย แผนผังแผนกเอกซเรย์ กระบวนการท างาน สถิติการ
ให้บริการ และเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ จากนั้นจัดล าดับความส าคัญของผู้ป่วย โดยใช้แผนผังพาริโตสร้างตาราง เวลานัด
หมาย โปรแกรม Arena เป็นเครื่องมือหลักในการทดสอบการปรับปรุง ผลของแบบจ าลองสถานการณ์ที่ได้ คือ รอบเวลาในการ
ให้บริการของแบบจ าลองสถานการณ์หลังการปรับปรุงมีค่าน้อยกว่าแบบจ าลองสถานการณ์ก่อนการปรับปรุง และคิวการรอ
คอยหลังปรับปรุงมีค่าลดลงใน 3 วันในสัปดาห์ 

 

ค าหลัก  การจ าลองสถานการณ์  การจัดตารางเวลานัดหมาย  การจัดล าดับความส าคัญ 
 
 
 

การศึกษาวิธีการในการหาค าตอบของปัญหาการวางแผนในการวางแบบตัด 
 

กฤษดา พัวสกุล1* และ สนธินันท ์อินทสนธ1ิ 
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บทคัดย่อ 
ด้วยสภาวะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (Garment Industry) ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น อัน

เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางการคมนาคมขนส่งและการเกดิขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ ประกอบกับค่าแรงท่ีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลโดยตรงให้สัดสว่นก าไร (Profit margin) ลดลงอย่างเห็นได้ชดั แนวทางแก้ไขหนึ่งคือ พยายามปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลติลง ขั้นตอนการวางแผนในการวางแบบตัด (Marker Planning) 
เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญตอ่ท้ังต้นทุนค่าวัตถุดิบและต้นทุนคา่แรงงาน โดยขั้นตอนนี้จะเป็นตัวก าหนดแบบตดั (marker) 
ให้กับขั้นตอนการตัด ซึ่งแบบตัดทีไ่ด้จะต้องสอดคล้องทั้งด้านของความต้องการ (demand) การประหยัดต้นทุน และข้อจ ากัด
เชิงเทคนิคในการสรา้งแบบตัด (technical constraints) ซึ่งประกอบด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ีสูงสุดของแบบตัดที่สามารถวางได ้
และความสูงของแบบตัด ที่อยู่ในรูปของจ านวนช้ันผ้า ในเชิงการศกึษา ปัญหาการวางแผนในการวางแบบตัดมีความซับซ้อนใน
ระดับ NP-Complete ซึ่งยากต่อการหาค าคอบที่ดี โดยทีผ่่านมาได้มีงานวิจัยหลายฉบับท่ีพยายามหาค าตอบที่ดีของปัญหานี ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมและสรุปแนวคดิที่ส าคญั ข้อดี ข้อเสียของแต่ละวิธีการหา
ค าตอบ โดยการน าเสนอจะแยกวธิีการหาค าตอบออกเป็น 5 แบบ คือ 1.วิธีการตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 2.วิธีการแจงนับ 3.
วิธีการแบบฮิวรสิติก 4.วิธีการเมตา้ฮิวรสิติก และ5.วิธีการแบบผสม  

 

ค าหลัก  อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งนุ่งห่ม  การตัด  การวางแผนในการวางแบบตัด  การวางแบบตัด  ฮิวริสติก 
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นโยบายการเติมเต็มสินคา้ตามรอบเวลาส าหรับสินค้าที่มีก าหนดวันหมดอายุและ 

พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นแบบเข้าหลังออกก่อน 
 

ดุษฎี จันทรจิโรจน์กลุ1* และ วิสุทธิ์ สุพิทักษ์1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

*E-mail: dutsadee.jan@ku.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษานโยบายการเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลาส าหรับระบบร้านค้าปลีกที่มีสินค้าคงคลังหลาย
ประเภท สินค้าแต่ละประเภทมีก าหนดวันหมดอายุ ซึ่งสินค้าที่หมดอายุไม่สามารถท าการขายได้ โดยพฤติกรรมของผู้บริโภค
เป็นมีรูปแบบเข้าทีหลังออกก่อน ตัวแบบการค านวณรอบเวลาการเติมเต็มที่เหมาะสมซึ่งมีการพิจารณาผลกระทบจากการ
สูญเสียสินค้าในกรณีสินค้าหมดอายุถูกน าเสนอในงานวิจัย ส าหรับสินค้าคงคลังแต่ละประเภท ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดถูก
ค านวณจากผลรวมของปริมาณสินค้าหมุนเวียนในรอบเวลาการสั่งซื้อและระดับสินค้าเผื่อท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เมื่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเป็นแบบเข้าทีหลังออกก่อน รอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกัน และปริมาณสินค้าเผื่อที่เหมาะสม สามารถก าหนดได้
จากการจ าลองสถานการณ์ จากผลการเปรียบเทียบนโยบายการเติมเต็มสินค้าร่วมกัน โดยมีการค านึงถึงวันหมดอายุของสินค้า
ที่น าเสนอในงานวิจัย กับการเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลาทั่วไปโดยไม่ค านึงถึงวันหมดอายุของสินค้า ส าหรับระบบที่มีสินค้า
แตกต่างกันห้าประเภทโดยมีก าหนดอายุที่แตกต่างกัน พบว่าตัวแบบนโยบายการเติมเต็มสินค้าที่ถูกน าเสนอในงานวิจัยสามารถ
ให้ผลก าไรรวมรายปีเฉลี่ยของระบบสูงกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ 

 

ค าหลัก  สินค้าคงคลัง  สินค้ามีวันหมดอายุ  รอบเวลาการเติมเต็ม  การจ าลองสถานการณ์  เข้าหลังออกก่อน 
 
 
 

การปรับปรุงระบบแถวคอยของระบบสัญญาณไฟจราจร 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ชวลิต บัวพรม พัชรดา นวลฉว*ี และ สมบัติ สินธเุชาวน์ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
*E-mail: patcharada.nu.57@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจ าลองแบบปัญหา ส าหรับการต้ังเวลาของระบบ
สัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นระบบท่ีมีสัญญาณไฟจราจร 2 ช้ันต่อเนื่องกัน โดยสภาพการจราจร
บริเวณดังกล่าวมีการจราจรติดขัด และหนาแน่น เนื่องมาจากช่วงเวลาของสัญญาณไฟจราจรถูกปรับตั้งไม่เหมาะสมและไม่
สัมพันธ์กันกับจ านวนรถที่สัญจรบนเสน้ทางนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลของระบบแถวคอยของสัญญาณไฟจราจรนี้ในช่วงเวลา 
08.00-09.00 น. และ 16.30-17.30 น. และใช้โปรแกรม Arena ในการจ าลองแบบปัญหาระบบสัญญาณไฟจราจร จากนั้นได้
ทดสอบนโยบายในการตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจรหลายๆ นโยบาย ผลการทดลองพบว่านโยบายที่ทดลองที่ดีที่สุดสามารถลด
เวลารอคอยเฉลี่ยของรถทั้งระบบจาก 52.44 วินาที เหลือ 44.94 วินาที 
 

ค าหลัก  แถวคอย  การจ าลองแบบปัญหา  ระบบสัญญาณไฟจราจร  ค่าใช้จ่ายจากการรอคอย 
 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
                                                                                        

~ 135 ~ 
 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง 

 
เกียรติวิทย์ สมทอง1* และ พิพัฒน์ แก้วมุงคุณ1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
*E-mail: kiattiwit.somthong@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง โดยการน าแนวคิดการใช้วิธีการออกแบบการทดลองมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบส่วนผสมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยการด าเนินการวิจัยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไส้
กรอกอีสาน จากนั้นท าการหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกแบบส่วนผสมด้วยเทคนิค Mixture design ในแบบ 
Extreme Vertices เพื่อปรับปรุงความชอบทางประสาทสัมผัสโดยรวมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผล จากการศึกษา
แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการออกแบบการทดลองสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหาร 
(ไส้กรอกอีสาน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดและสร้างความพึง
พอใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

 

ค าหลัก  วิธีการออกแบบการทดลอง  การพัฒนาผลิตภณัฑ์  อาหาร  ไส้กรอกอีสาน  
 
 
 

การเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพาราโดย 
วิธีการค้นหาแบบทาบู 

 
สมศักดิ์ แก้วพลอย1* สุจิตรา แก้วพลอย2 และ สมบัติ สินธุเชาวน2์ 

1โปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: somsakkp@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีวิธีการแก้ปัญหาการเลือกสถานท่ีตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งของตลาดกลางยางพาราที่

เป็นระบบ ท าให้ต้นทุนการขนส่งมีค่าสูงมาก การใช้วิธีการทางฮิวริสติกสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดต่ าลง งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีการค้นหาแบบทาบูด้วยโปรแกรมภาษาซี ในการจ าลองสถานการณ์การ
เลือกสถานท่ีตั้งของจุดรับซื้อยางพาราและการจัดสรรผู้ขาย และการจัดเส้นทางการขนส่งของตลาดกลางยางพารา ผลการ
จ าลองสถานการณ์พบว่ามีจ านวนจุดรบัซื้อ 16 จุด โดยตลาดกลางยางพาราเปิดเป็นจุดรับซื้อแบบไม่จ ากัดขนาดความจุ และจุด
รับซื้ออื่น ๆมีขนาดความจุ 10 ตัน ซึ่งมีจ านวนเส้นทางการขนส่ง 7 เส้นทาง สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ประมาณ 65%  
การใช้วิธีการทางฮิวริสติกด้วยโปรแกรมภาษาซี จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจในการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการ
ขนส่งยางพารา 

 

ค าหลัก  การเลือกสถานท่ีตั้งและการจัดเส้นทาง  การค้นหาแบบทาบู  ยางพารา 
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          การวิเคราะห์ระบบการผลิตด้วยแบบจ าลองสถานการณ์ 
 

จงกล สุขจ านงค์1* และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

E-mail: 6070133021@student.chula.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์ระบบการผลิตมีจุดประสงค์เพื่อประเมินตัวช้ีวัดของระบบการผลิตและหาแนวทางในการปรับปรุงระบบ

การผลิตได้ จากนิยามระบบการผลิตที่หมายถึงการด าเนินการผลิตหรือแปลงสภาพเพื่อให้สามารถได้ผลผลิตตามต้องการ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบท้ังทางกายภาพและทางการบริหารจัดการ โดยที่ทุกส่วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อน 
จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระบบการผลิตที่ดีจึงต้องทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ด าเนินงานร่วมกันว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
และส่งผลต่อระบบการผลิตอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ระบบการผลิตมักประสบปัญหาที่เกิดจากการขาดความ
เข้าใจในสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้เสียเวลาและทรัพยากรไปกับการตัดสินใจแบบลองผิดลองถูกในการปรับปรุงระบบการผลิต 
ดังนัน้บทความฉบับนี้จึงได้น าเสนอวิธีวิเคราะห์ระบบการผลิตโดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์เพื่อให้แต่ละองค์ประกอบในระบบ
การผลิตด าเนินการผลิตร่วมกันเสมือนการด าเนินงานจริง อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการค านวณตัวช้ีวัด และส่งผลให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดกับพารามิเตอร์ต่างๆ ภายในระบบ   เพื่อให้ผู้วิเคราะห์สามารถประเมินและปรับปรุงระบบการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ค าหลัก  ระบบการผลิต  ตัวช้ีวัด  การวิเคราะห์ระบบการผลิต 
 
 

Multi-Criteria Decision Making for Selecting a 5-Axis Machine Tool 
 

Mullika Wiriyapirom1*, Erik L. J. Bohez1 and Pondchanok Piraintorn1* 
1Department of Industrial Systems Engineering, School of Engineering and Technology, 

Asian Institute of Technology 
*E-mail: M.wiriyapirom@gmail.com, p_piraintorn@hotmail.com 

 
Abstract 

Because of competition selection of the appropriate machine tools is very important for modern 
manufacturing companies. Improperly selected machines can negatively affect the company’s overall 
performance in terms of maintenance cost, productivity and the quality of products. Because the number 
of alternatives available and similarities, it has become surely confusing and difficult for decision maker. 
MCDM has been broadly used in dealing with selection problems. The main objective of this study is to 
select the most appropriate machine by using an integrated method of AHP and PROMETHEE. In this 
study, AHP is used to determine the weights of criteria while PROMETHEE method is employed to 
determine the rankings of alternatives. Finally, the proposed approach is an efficient tool in machine 
selection.  

 

Keywords  Multi-criteria Decision Making (MCDM)  Machine tool selection  Analytic Hierarchy Process (AHP)  
Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluations (PROMETHEE)  Benefit-Cost (B/C) 
analysis 
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การประยุกต์ใช้การค้นหาแบบทาบูในการหาค าตอบส าหรับการแก้ปัญหา 
การเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 
ช านาญ พูลสวสัดิ1์* และ ธารชุดา พันธ์นิกุล2 

1โปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: chamswt@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการค้นหาแบบทาบู (Tabu Search) ในการหาค าตอบส าหรับการแก้ปัญหาการเลือกสถานท่ีตั้ง

และการจัดเส้นทางการขนส่งของโรงไฟฟ้าชีวมวลและได้ท าการทดสอบปัญหากับกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C# ผลการค้นหาค าตอบพบว่าพื้นที่จังหวัดสงขลาเหมาะสมที่จะตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้วัตถุดิบ
จากไม้ยางพารา ที่ขนาดก าลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ จ านวน 6 โรง โดยต าแหน่งที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย 
1) ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง 2) ต.สะเดา อ.สะเดา  3) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่  4) ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ  
5) ต.นาทวี อ.นาทวี 6) ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย โดยมีต้นทุนรวมทั้งหมด 662,690.43 บาท/วัน  
 

ค าหลัก  การเลือกสถานท่ีตั้ง  ชีวมวล  การค้นหาแบบทาบ ู
 
 
 

กระบวนการหาค าตอบส าหรับลดเวลารอคอยและงานล่าช้า 
ในปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อน 

 
ภูธเนศ วิชัยหอม1* สิริรตัน์ สะราค า1 เมนา คงคาสวรรค1์ และ อณจ ชัยมณ1ี 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
*E-mail: Phuthanet-jeaw@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดตารางการผลิตส าหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ประกอบด้วยงาน n  งาน ซึ่งถูก
ด าเนินการผลิตบนเครื่องจักร m  เครื่อง วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของกระบวนการผลิต ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเวลาว่างงานของเครื่องจักร และจ านวนงานที่เสร็จล่าช้าให้มีค่าน้อยที่สุด ก าหนดการเชิงเส้น
จ านวนเต็มถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงคุณลักษณะของปัญหาและหาค าตอบที่ดีที่สุดของปัญหาดังกล่าว วิธีการเมเมติกถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อหาค าตอบที่เหมาะสมส าหรับการจัดตารางการผลิต โดยวิธีการเชิงวิวัฒนาการถูกพิจารณาเป็นการค้นหาค าตอบแบบวง
กว้างซึ่งใช้ในการค้นหาล าดับของงาน กระบวนการหาต าแหน่งของงานท่ีเหมาะสมซึ่งถูกพิจารณาเป็นการหาค าตอบเฉพาะที่ถูก
พัฒนาขึ้นและน าไปแทรกในกระบวนการเชิงวิวัฒนาการ การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่น าเสนอท าโดยน าค าตอบที่ได้
จากวิธีการเมเมติกไปเปรียบเทียบกับค าตอบที่ดีท่ีสุดจากก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม จากผลการศึกษาพบว่ากระบวนการเม
เมติกสามารถหาค าตอบที่ดีในระยะเวลาประมวลผลที่สั้นว่าการหาค าตอบจากก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม โดยมีค่ าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
 

ค าหลัก  การจัดตารางการผลติแบบไหลเลื่อน  ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม  วิธีการเมเมติก 
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การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเพ่ือหาปริมาณการผลิตเสาปูนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
เหมาะสมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น 

 
วรัญญู ทิพย์โพธิ1์* ณัฐพงษ์ สมบัตหิลาย1 วัชระ ไตรภพ1 และ วิโรจน ์ขาวสะอาด1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
*E-mail: waranyoo.t@ubru.ac.th 

 
บทคัดย่อ   
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการการพยากรณ์และหาปริมาณการผลิตเสาปูนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสม             
จากการศึกษาสภาพปัญหา พบว่าร้านกรณีศึกษามีการวางแผนการผลิตโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ โดยด าเนินการ
ผลิตตามจ านวนแบบแม่พิมพ์ที่มีอยู่ และไม่พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า จึงท าให้เกิดสินค้าคลังเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผล
ให้มีต้นทุนการผลิตและจัดเก็บสินค้าคงคลังเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นกลุ่มผู้ศึกษาจึงได้ประยุกต์ใช้วิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาหา    
เสาปูนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ เหมาะสม โดยใช้วิธีการพยากรณ์  2 วิธี คือ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  (Moving Average)                 
2) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential Smoothing) จากนั้นจึงใช้วิธีการเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
(MAPE) มาคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม แล้วจึงน ายอดขายที่ได้จากการพยากรณ์มาค านวณหาปริมาณการผลิตเสาปูน
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้ตัวแบบของโปรแกรมเชิงเส้น และใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ พบว่าสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลัง จากเดิมใช้ต้นทุนเท่ากับ  1,565,226 บาทต่อปี ลดลงเหลือ 
1,488,052 บาทต่อปี สามารถลดต้นทุนได้ 77,174 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.93 
 

ค าหลัก  เสาปูนคอนกรตีเสริมเหล็ก  ปริมาณการผลติ  การพยากรณ์แบบอนุกรม  โปรแกรมเชิงเส้น 
 
 

การเปรียบเทียบค่าค าตอบที่เหมาะสมในการสร้างงานประติมากรรมตัวเลข 
ด้วยวิธีเมตาฮิวริสตกิ กรณีศึกษา ตัวเลขเก้าลาว 

 
บุญธง วงศ์เสถียร1* พีรเดช สุวิทยารักษ์1 และ อนิรุธ พิพัฒน์ประภา2 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
*E-mail: bounthongtools@gmail.com 

 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าค าตอบที่เหมาะสมในการใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างก าลังการขยายกับจ านวน
ช่องตารางในการสร้างงานประติมากรรมตัวเลขด้วยวิธีเมตาฮิวริสติก กรณีศึกษา ตัวเลขเก้าลาว ด้วยการต่อเหล็กสี่เหลี่ยมแท่งตันขนาด 
8.3x8.3 มิลลิเมตร โดยการใช้วิธีเมตาฮิวริสติก เพื่อประมาณขอบเขตของพื้นที่ จากนั้นใช้วิธีการค้นหาเฉพาะที่เพื่อปรับปรุงค าตอบของ
รูปแบบฟอนต์ลาว Phetsarath OT ที่จ านวนช่องตารางที่ 995 ช่อง ที่ก าลังการขยายที่ 1.74:1 จากวิธีการดังกล่าวได้น าไปใช้ในรูปแบบ
ฟอนต์ลาว Saysettha OT ตามขนาดเดิมที่ก าลังการขยายที่ 1.74:1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบฟอนต์ลาว Saysettha OT ที่ก าลังการขยาย
ที่ 1.74:1 ได้จ านวนตารางที่ 981 ช่อง ผลการวิจัยพบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากฟอนต์ลาว Phetsarath OT ที่จ านวน 14 ช่อง จากนั้นได้
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab โดยใช้วิธี Nonparametric Test ด้วยวิธี Mood Median Test พบว่าได้ค่า P-
Value < 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า“ก าลังการขยายรูปเลขเก้าลาวมีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับจ านวนตารางที่อ้างอิงจาก 
995 ช่องในการเปรียบเทียบตัวอักษรลาวทั้งสองตัว” จากวิธีการดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางในการหาค าตอบที่เหมาะสมในการสร้างงาน
ประติมากรรมในลักษณะนี้ได้ 

 

ค าหลัก  เมตาฮิวรสิติก  การค้นหาเฉพาะที ่ ประตมิากรรมโลหะ  เลขเก้าลาว 
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การปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบและนโยบายการเติมเต็มวตัถุดิบ 

คงคลังส าหรับโรงงานผลิตขึ้นรูปเหล็กหล่อแบบออกแบบตามค าสั่งซื้อ 
 

อัจฉรา จันวด1ี* และ อมรศิริ วิลาสเดชานนท์1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

*E-mail: auschara.j@student.chula.ac.th 
 

บทคัดย่อ   
ธุรกิจขึ้นรูปเหล็กหล่อเพื่อใช้เป็นช้ินส่วนหรืออะไหล่ส าหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นธุรกิจที่ต้องออกแบบและผลิต

ตามความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถคาดการณ์ค าสั่งซื้อของลูกค้าได้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นประเภท 
ปริมาณ หรือช่วงเวลาที่ต้องการ เนื่องจากความต้องการใช้ช้ินส่วนมีความผันผวนสูงและไม่แน่นอน อีกทั้งในการผลิตยัง
จ าเป็นต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และเนื่องจากช้ินส่วนที่ผลิตจะถูกน าไปใช้เป็นอะไหล่ส าหรับเครื่องจักร จึงมี
ระยะเวลาน าในการออกแบบและผลิตช้ินส่วนสั้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โรงงานผลิตขึ้นรูปเหล็กหล่อจ าเป็นต้องมีการเก็บวัตถุดิบคงคลังไวเ้พื่อใช้ในการผลิต  จากการศึกษาปัญหา
ของโรงงานผลิตขึ้นรูปเหล็กหล่อแบบออกแบบตามค าสั่งซื้อแห่งหนึ่ง พบปัญหาการก าหนดนโยบายบริหารวัตถุดิบคงคลังที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาวัตถุดิบขาดมือ และในขณะเดียวกันก็พบว่ามีปริมาณวัตถุดิบคงคลังมากเกินความต้องการ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังส าหรับโรงงานผลิตขึ้นรูปเหล็กหล่อ
แบบออกแบบตามค าสั่งซื้อ เพื่อป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดมือและการมีวัตถุดิบท่ีมากเกินความต้องการ โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 2 ส่วนคือการพยากรณ์ความต้องการใช้วัตถุดิบ และการก าหนดนโยบายการเติมเต็มวัตถุดิบคงคลัง ในขั้นตอนการ
พยากรณ์ความต้องการใช้วัตถุดิบ ผู้วิจัยได้น าวิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ เพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์และวัดผลความแม่นย าจากค่า Mean Absolute Percentage Error (MAPE) และค่า 
Mean Squared Error (MSE) ในส่วนของการก าหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวัตถุดิบขาด
มือ และเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของวัตถุดิบคงคลัง โดยเลือกใช้นโยบายการทบทวนปริมาณวัตถุดิบคงคลังอย่างต่อเนื่อง  
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยพบว่าสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบคงคลัง และเพิ่มอัตราการส่งมอบงานทันตามก าหนด 
 

ค าหลัก  การบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง  นโยบายการเติมเต็มวัตถุดิบคงคลัง  การพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ  การ
ออกแบบตามค าสั่งซื้อ 
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แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสมส าหรับการวางแผนการผลิตอิฐมอญ 

: กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอิฐทุ่งมอก จังหวัดพะเยา 
 

เอกชัย แผ่นทอง1* พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ1 คมกฤต เมฆสกุล1 และ อโณทัย กล้าการขาย1 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

E-mail: aekachai.pa@up.ac.th* 
 

บทคัดย่อ   
งานวิจัยช้ินนี้ได้ศึกษาปัญหาการจัดหาวัตถุดิบและผลิตอิฐมอญ กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอิฐทุ่งมอก 

จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันท าการผลิตอิฐมอญ 3 ชนิด จากการศึกษาปัญหาพบว่า ยังขาดการวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบและ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่มีการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน ท าให้เกิดต้นทุนในการผลิตสูง จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาและน าเสนอแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินวางแผนการจัดหา
วัตถุดิบและผลิต ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจนถึงได้สินค้าที่พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อหาต้นทุนในการผลิต
รวมที่ต่ าที่สุด จากผลลัพธ์ของแบบจ าลองผ่านโปรแกรม Gurobi solver engine v.6.0 แสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองสามารถ
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตอิฐมอญได้ โดยสามารถลดต้นทุนรวมลง 11.06 % เมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน 
 

ค าหลัก  การจัดหาวัตถุดิบ  การวางแผนการผลิต  อิฐมอญ  ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเตม็ผสม 
 
 
 

การปรับปรุงรูปแบบการขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดปริมาณสินค้าคงคลัง  
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บทคัดย่อ   

ในบทความนี้น าเสนอการปรับปรุงรูปแบบการขนส่งช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
จากรูปแบบเดิมที่ผู้ผลิตแต่ละราย (ทั้งหมด 5 ราย) จะเป็นผู้จัดส่งช้ินส่วนฯ มายังโรงงาน ซึ่งแต่ละรอบจะส่งช้ินส่วนฯ มาเป็น
จ านวนมาก ส่งผลท าให้ต้นทุนสูงโดยเฉพาะต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการขนส่งใหม่โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อก าหนดปริมาณช้ินส่วนฯ ท่ีต้องการในแต่ละช่วงเวลาให้สัมพันธ์กับแผนการผลิตของ
โรงงาน และวางแผนการจัดเส้นทางการขนส่งโดยโรงงานจะเป็นผู้ไปรับช้ินส่วนฯ จากผู้ผลิตเอง ผลการศึกษาพบว่า 
ผลประโยชน์โดยรวม (ซึ่งประกอบด้วยก าไรของสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษา ต้นทุนการเสียโอกาส และต้นทุนการขนส่ง) เพิ่มขึ้น
จากรูปแบบเดิม 
 

ค าหลัก  การวางแผนการผลติ  การวางแผนขนส่ง  รูปแบบทางคณติศาสตร ์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ สินค้าคงคลัง 
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บทคัดย่อ   

Humanitarian relief logistics (HRL) is one of the most important elements of a relief operation in 
disaster operations management (DOM). Multi-objective optimization is concerned with mathematical 
optimization problems involving more than one-objective function to be optimized simultaneously, which has 
been proven an effective tool in many fields of science and engineering including HRL. In this study, we 
review prominent existing studies related to HRL based on the multi-objective optimization approach and 
suggest research gaps in this area. It is clear that gaps in large-scale disaster relief logistics relate to 
uncertainties that should be included in the multi-objective model. In addition, the uncertain parameters 
should include not only demand and supply, but also other cost parameter in procurement and 
transportation. The large-scale disaster also involves various stakeholders and different phases, in which 
different objectives are essential for many phases of disaster operations to be reflected, especially for the 
post-disaster operations. Thus, there are clear needs to account for various aspects in the multi-objective 
optimization methodology for HRL. Our long term goal is also to extend this finding and propose the multi-
objective model with a consideration of uncertain parameters that adds contributions in research-lacking 
areas of DOM. 
 

Keywords  Humanitarian relief logistics  Multi-objective optimization  Large-scaled disaster  Disaster 
operation management  Research agenda 
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บทคัดย่อ   

กระบวนการผลิตและส่งน้ าประปาให้ผู้ใช้น้ าของการประปานครหลวงแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ข้ันตอนการผลิตน้ า 
และขั้นตอนการสูบส่งและจ่ายน้ า โดยมีร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในการผลิตและส่งน้ าเกิดจากขั้นตอนการสูบส่งและจ่าย
น้ า ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้ามี 2 ปัจจัย แบ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้คือรูปแบบการคิดค่าไฟฟ้า ปริมาณความต้องการใช้น้ า และแรงดันน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการไฟฟ้านครหลวงและ
ผู้ใช้น้ า ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้คือระดับน้ าในถังเก็บน้ าของสถานีสูบจ่ายน้ า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการหาค่าระดับน้ าใน
ถังเก็บน้ าของแต่ละสถานีสูบจ่ายน้ าประปาและหาแนวทางการควบคุมระดับน้ าเพื่อลดค่าไฟฟ้าในกระบวนการสูบส่งและสูบจ่าย
น้ า โดยการประยุกต์ใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างร่วมกับแบบจ าลองทางชลศาสตร์ EPANET 2.0 จากโครงข่ายอุโมงค์ส่งน้ า
ของการประปานครหลวง  โดยมีขั้นตอนการหาค าตอบค่าระดับน้ า 2 ขั้นตอนคือ หาค าตอบระดับน้ าที่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้
เบื้องต้นซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าระดับน้ าเป้าหมายในแต่ละชั่วโมงเป็นเวลา 10 วัน จากนั้นจึงน าผลลัพธ์นี้ไปใช้ในขั้นตอนท่ีสอง
เพื่อปรับค่าระดับน้ าโดยรวมของสถานีสูบจ่ายน้ าให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลท าให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมมีค่าลดลง จากผลการศึกษาพบว่า
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 14,000 บาทต่อวัน หรือประมาณ 5,000,000 บาทต่อปี  
 

ค าหลัก  ระบบสูบส่งน้ าประปา  สถานีสูบจ่ายน้ าประปา  ลดค่าไฟฟ้า  วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ความต้องการสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการค้าส่งยาและเวชภัณฑ์ ตัวแบบที่ท าการศึกษาประกอบด้วยตัวแบบการพยากรณ์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ตัว
แบบการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวแบบการพยากรณ์แบบปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียล และตัวแบบการพยากรณ์แบบปรับ
เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลเส้นตรง โดยวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์โดยพิจารณาจากร้อยละของค่าเฉลี่ยความผิดพลาด
สัมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับตัวแบบการพยากรณ์ต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ รูปแบบของ
ความต้องการ 
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บทคัดย่อ 
 ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง (vehicle routing problem, VRP) เป็นปัญหาแบบเอ็นพีฮาร์ด (NP-hard 
optimization problem) ปัญหานี้ได้ถูกศึกษามาอย่างยาวนานหลายทศวรรษเนื่องจากเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของปัญหา
การจัดการด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในงานวิจัยนี้จะน าเสนออัลกอริทึ่มแบบผสมผสานโดยบูรณาการระหว่างวิธีเชิง
พันธุกรรมและการค้นหาค าตอบเฉพาะที่ส าหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง อัลกอริทึ่มที่น าเสนอประกอบด้วยสอง
ขั้นตอนหลักดังนี้ ขั้นตอนแรกจะเป็นหาค าตอบโดยใช้วิธี เชิงพันธุกรรม จากนั้นจะเป็นการปรับปรุงค าตอบโดยใช้การค้นหา
ค าตอบเฉพาะที่ อัลกอริทึ่มที่สร้างขึ้นได้ถูกทดสอบกับปัญหามาตรฐานจาก OR-Library ผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าอัลกอริ
ทึ่มท่ีน าเสนอให้ผลเฉลยที่ดีส าหรับการแก้ปัญหามาตรฐานจาก OR-Library ซึ่งสามารถให้ค าตอบเบี่ยงเบนจากค าตอบที่ดีท่ีสุด
ที่รู้ค่าเท่ากับ 2.6%  
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2*ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

E-mail: b.benjatip@gmail.com1, chettha@eng.src.ku.ac.th2* 
 

บทคัดย่อ 
ธุรกิจการผลิตลิฟท์มีการเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ลิฟท์เป็นหัวใจหลักของระบบการขนส่ง

ภายในอาคาร อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตกรณีศึกษาก าลังประสบปัญหาของต้นทุนท่ีสูงขึ้นจากการน าเข้าวัตถุดิบเร่งด่วน ดังนั้น งานวิจัย
นี้มุ่งเน้นการหาวิธีการพยากรณ์ที่มีความแม่นย าที่สุดในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ วิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ได้แก่ 
วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบแก้ไขแนวโน้มของโฮลต์ (Holt’s Trend–
Corrected Exponential Smoothing) วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบ
โฮลต์วินเทอร์ที่มีฤดูกาลแบบบวก (Additive Holt-Winters Model) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียล (Single Exponential 
Smoothing) และวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบโฮลต์วินเทอร์ที่มีฤดูการแบบผลคูณ (Multiplicative Holt-Winters 
Model) ได้ถูกศึกษาและวิเคราะห์ นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ค่าเฉลี่ยความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAD) และค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก าลังสอง (MSE) คือ ค่าทั้งหมดที่ใช้ในการวัดความเหมาะสมของตัวแบบ
การพยากรณ์ ผลการศึกษา พบว่า วิธีการพยากรณ์แบบวิเคราะห์แนวโน้มเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการพยากรณ์วัตถุดิบ
จ านวน 8 ชนิด ในขณะที่วิธีการพยากรณ์แบบการปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการพยากรณ์
วัตถุดิบจ านวน 6 ชนิด ซึ่งหลังจากการน าค่าความต้องการวัตถุดิบจากวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมไปใช้ในการควบคุมวัตถุดิบ
ท าให้ต้นทุนลดลง 13.26% 
 

ค าหลัก  การพยากรณ์  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ  อุตสาหกรรมการผลิตลิฟท์ 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบลีน  
 

สมปรารถนา สายสงวนทรัพย1์* และ เสมอจิตร หอมรสสคุนธ์1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

*E-mail: Sompratana.Saisanguansub@hotmail.com tsamerji@engr.tu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการประกอบช้ินงานส าหรับกรณีศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
กล้องวงจรปิดรุ่นซัทเทอร์นุส ด้วยอาศัยหลักแนวคิดแบบลีน และการจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อลดงานท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ต่อตัวผลิตภัณฑ์ที่สง่ผลให้เกิดปัญหาคอขวด และรอบจังหวะการผลิตสินค้าตอ่ช้ินสูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ การศึกษาเริ่มจาก
ศึกษาลักษณะการท างานของแต่ละกระบวนการ จากนั้นท าการเก็บข้อมูลของเวลาในการประกอบช้ินงาน และพบว่ามี 5 
กระบวนการมีรอบจังหวะการผลิตสินค้าต่อหนึ่งช้ินสูงเกินกว่าเป้าหมาย จึงท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของกระบวนการ
กรณีศึกษาทั้ง 5 กระบวนการ โดยแบ่งออกเป็นลักษณะงานย่อยร่วมด้วยท าการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
ด้วยหลักเกณฑ์ ECRS ผลการปรับปรุง พบว่าสามารถลดรอบเวลาการผลิตในการประกอบช้ินงานหนึ่งช้ินทั้งหมดจากเดิม 
2,076 วินาที เหลือ1,551 วินาที หรือลดลง 25.29% สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตจากเดิม 76.88% เพิ่มเป็น 
91.67% หรือเพิ่มขึ้น 14.79% และสามารถผลิตช้ินงานได้ตามรอบจังหวะเวลาการผลิตสินค้าต่อช้ินที่ตั้งไว้คือไม่เกิน 195 
วินาทีต่อช้ิน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีตั้งไว้ 

 

ค าหลัก  การจัดสมดุลสายการผลิต  งานคอขวด  รอบจังหวะการผลิต  รอบเวลาการผลิต 
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การศึกษารูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรซ์ 

กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปนม 
 

ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง1* และ ณัฐ ประสรีะเตสัง1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์ 

*E-mail: Suziesuzie@hotmail.co.th  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบการพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อน้ านมดิบที่เหมาะสมส าหรับ

ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรซ์ เนื่องจากโรงงานแปรรูปนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีปริมาณการรับซื้อน้ านมดิบ
มากกว่าปริมาณการใช้น้ านมดิบ ส่งผลให้มีปริมาณน้ านมดิบที่สูงเกินกว่าความต้องการการผลิตในแต่ละวัน อีกทั้งยังส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการเก็บรักษาน้ านมดิบและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการพยากรณ์ที่มี
รูปแบบอนุกรมเวลา (Time series Forecasting) ซึ่งท าการศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้น้ านมดิบตั้งแต่เดือน มกราคม พ .ศ. 
2558 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 2 ปี คิดเป็น 8 ไตรมาส โดยพิจารณาเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมจาก
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 3 วิธี จากการพยากรณ์พบว่า  1. วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบง่าย มีค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAD) เท่ากับ 85.52 ค่าความเฉลี่ยคลาดเคลื่อนก าลังสอง (MSE) เท่ากับ 12,535.84 และค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) เท่ากับ 13.29%  2. วิธีการพยากรณ์ของโฮลท์ มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ 
(MAD) เท่ากับ 63.53 ค่าความเฉลี่ยคลาดเคลือ่นก าลังสอง (MSE) เท่ากับ 5,839.63 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 
(MAPE) เท่ากับ 8.29%  3. วิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAD) เท่ากับ 38.42 ค่าความ
เฉลี่ยคลาดเคลื่อนก าลังสอง (MSE) เท่ากับ 3,667.07 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) เท่ากับ 5.72% จาก
ผลการวิจัยพบว่าวิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ เป็นวิธีที่มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่ อนทั้ง 3 วิธีต่ าที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการ
พยากรณ์ของโฮลท์ และวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่าวิธีการพยากรณ์ของวิน
เตอร์เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรซ์  ของโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

 

ค าหลัก  การพยากรณ์  การวัดความคลาดเคลี่อน  นมสดพาสเจอร์ไรซ์ 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต 
กรณีศึกษา : โรงงานผลิต Mechanical Coupling 

 
ปิยะ รนตล์ะออง1* ภาษิต ทินนาม1 ตุลา ถูกจิตร1 และ อนุวัฒน ์แสนโสภา1 

1ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
E-mail: rontlaong.p@gmail.com* 

 
บทคัดย่อ 

จากการตรวจสอบข้อมูลในโรงงานกรณีศึกษา พบว่าทางโรงงานไม่เคยมีคู่มือการท างานการผลิตท่อต่อเช่ือมท่อ
ประปา (MECHANICAL COUPLING) เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไม่มีการจัดท าเวลามาตรฐานของการท างานในแต่ละ
ขั้นตอน การปฏิบัติงานในปัจจุบันอาศัยหัวหน้าคนงานเป็นการสั่งการท างาน ในแต่ละขั้นตอนเป็นการปฏิบัติงานเดิมที่ท าต่อมา
จากอดีต ท าให้ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนได้จึงท าให้เกิดผลในการผลิตท่อต่อเช่ือมท่อประปาล่าช้าไม่
ตรงตามก าหนดส่งมอบให้กับลูกค้า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาข้ันตอนการผลิต ศึกษาเวลาการท างานเพื่อจัดท า
หาเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยก่อนปรับปรุงมีเวลาใน
กระบวนการผลิตท่อต่อเช่ือมท่อประปาขนาด 406 cm. เป็นเวลา 74,815.88 วินาที ต่อ 1 ตัว จากนั้นได้ท าการจัดสมดุล
สายการผลิตทั้ง 3 วิธี ได้แก่  Largest Candidate Rule: LCR, Kilbridge and Wester's Method: K&W และ Ranked 
Positional Weights Method: RPW โดยผลจากวิจัยพบว่าทั้ง 3 วิธีการให้ผลที่เหมือนกัน คือมีจ านวนสถานีงานเท่ากับ 6 
สถานีงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพสายการผลิตมีค่าเท่ากับ 64.34% 
 

ค าหลัก  อุปกรณ์ข้อต่อประปา  เวลามาตรฐาน  สมดุลสายการผลติ 
 
 
 

การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน 
กรณีศึกษาโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 

 
ปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ1์* และ ธารชุดา พันธ์นิกุล1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail: phanyawat.ju.57@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน ในกรณีศึกษาโรงเรียน
ประสิทธ์ิศึกษาสงเคราะห์ โดยใช้ฮิวริสติกในการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพท้ังในด้านต้นทุนการ
รับส่ง และความปลอดภัยในการรับส่ง โดยมีจ านวนนักเรียนที่ต้องรับส่งทั้งหมด 1,137 คนต่อวัน จ านวนจุดรับส่งทั้งหมด 39 
จุด การจัดเส้นทางจะท าการแบ่งกลุ่มก่อนในล าดับแรกโดยใช้องศาในการแบ่งและใช้วิธีฮิวริสติกทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ Nearest 
Neighbor heuristic , Clarke-Wright Saving heuristic , Sweep  heuristic และ Farthest-Nearest neighbor heuristic 
โดยแบ่งยานพาหนะ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถกระบะ รถหกล้อ และรถบัส จากนั้นท าการก าหนดความจุให้รถแต่ละ
ประเภทโดยก าหนดจากจ านวนที่น่ังของรถแต่ละประเภท ผลพบว่า การใช้ Clarke-Wright Saving heuristic โดยการใช้รถบัส
ในการรับส่ง ให้ระยะทางที่สั้นที่สุด โดยมีระยะทางรวม 733 กิโลเมตรต่อรอบ และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงในการ
รับส่งรวม 206,283 บาทต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการรับส่งแบบเดิมในปัจจุบันพบว่าสามารถลดต้นทุนต่อเดือนได้ 
134,817 บาทต่อเดือน 

 

ค าหลัก  ฮิวรสิติก  จัดเส้นทางเดินรถรับส่ง  Clarke-Wright Saving heuristic  ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะ 
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การปรับปรุงการวางแผนการผลิตหลักในโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่น 

 
พลอยไพลิน สดใส1* และ โอฬาร กิตติธีรพรชัย1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
*E-mail: ploypailin_sodsai@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

เนื่องจากความซับซ้อนการวางแผนการผลิตจึงถูกแบ่งเป็นหลายระดับ ในฐานะแผนระดับกลางการวางแผนการผลิต
หลักถูกออกแบบเพื่อพิจารณาปริมาณวัสดุคงคลัง ก าลังการผลิตของเครื่องจักรและจ านวนพนักงานท่ีสมดุล หากแผนการผลิต
หลักไม่พิจารณาเงื่อนไขการผลิตที่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อการจัดส่งดังเช่นโรงงานกรณีศึกษาผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิด
ยืดหยุ่นซึ่งประสบปัญหาการจัดส่งล่าช้าและปริมาณสินค้าส าเร็จรูปเกินความต้องการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตของ
ปริมาณการผลิตและปริมาณการจัดส่งพบว่าฝ่ายผลิตไม่ใส่ใจแผนการผลิตหลักและจัดล าดับการผลิตเองเพื่อบรรลุการประหยัด
ต่อขนาด นอกเหนือนี้การประชุมของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียยังพบปัญหาการสื่อสารและความคลุมเครือของความรับผิดชอบ 
ดังนั้นทางคณะท างานจึงได้พัฒนากระบวนการจัดท าแผนการผลิตหลักขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มความร่วมมือและระบุขอบเขตความรับ
ชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือช่วยให้พิจารณาเง่ือนไขการผลิตได้สะดวกยิ่งขึ้น หลังจากทดสอบแผนและ
ประยุกต์ใช้พบว่าสัดส่วนของการผลิตตามแผนเพิ่มขึ้นจาก 93.00% เป็น 98.81 

 

ค าหลัก  การวางแผนการผลิตหลกั  ความร่วมมือในการวางแผน  การพยากรณ์  การเติมเต็มสินค้า  และแผงวงจรไฟฟ้า 
 
 
 

อัลกอริทึมส าหรับลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจักรในระบบการผลิต 
แบบเคร่ืองจักรเดี่ยว 

 
กานต์ธิดา ศรสีวัสดิ1์* วัชรพันธ์ สุขเกิด2 และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ1์ 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

*E-mail: ploykantidas@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรในระบบการผลิตเครื่องจักรเดี่ยว โดยจะน ากฎในการจัด

ตารางการผลิตที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการจัดล าดับในการผลิตที่สามารถลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรลง โดยจะพิจารณา
ทั้งเวลาตั้งเครื่องจักรก่อนใช้งานและหลังใช้งาน กฎเกณฑ์การจัดล าดับที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมการจัดตารางการ
ผลิตส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai SMEs production scheduling software: TSPS) ซึ่งพัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากการทดลองกับข้อมูลตัวอย่างขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ผลปรากฏว่า
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดล าดับงานที่ลดเวลาที่ปรับตั้งเครื่องรวมลงได้อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว 

 

ค าหลัก  การจัดล าดับ  การจัดตารางการผลิต  เวลาปรับตั้งเครื่องจกัร  ฮิวริสติก 
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การศึกษาแนวทางการจัดตั้งจุดรวบรวมเพ่ือสร้างสมดุลระหว่าง 

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
 

กันยา อัครอารีย1์* นิกร ศิริวงศไ์พศาล2 วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว2 และ ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล3 
1ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,2,3มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
*E-mail: kanya.a@psu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางการจัดตั้งจุดรวบรวมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์ขาเข้าด้านการล าเลียงและขนส่งผลปาล์มน้ ามันในสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันภาคใต้และแนวทางในการจัดตั้งจุดรวบรวม (ลานเท) ของภาคใต้ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างพื้นที่เพาะปลูกและก าลัง
การผลิตของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มด้วยตัวแบบคณิตศาสตร์ จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการล าเลียงและขนส่งวัตถุดิบ 
(ผลปาล์มสุก) ไปยังโรงสกัดปาล์มน้ ามันในสภาพปัจจุบัน (พ้ืนที่เพาะปลูก 4,535,301.77 ไร่ โรงสกัดน้ ามันปาล์ม 54 โรงสกัด 
ลานเท 1,029 ลานเท) มีรูปแบบการขนส่ง 3 รูปแบบ คือ (1) เกษตรกรขนส่งเข้าโรงสกัดปาล์มน้ ามันโดยตรง (2) เกษตรกร
ขนส่งเข้าลานเทโดยตรง และ (3) ลานเทส่งเข้าโรงงานสกัดปาล์มน้ ามัน ด าเนินการคิดต้นทุนขนส่ งวัตถุดิบทั้งระบบทั้ง 3 
รูปแบบ โดยการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบคณิตศาสตร์ Gravity Model  พบว่า การขนส่งวัตถุดิบของลานเทไปยังโรงสกัดปาล์ม
น้ ามัน ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร ของโรงสกัดปาล์มน้ ามัน มีปริมาณวัตถุดิบ จ านวน  9.82 ล้านตัน/ปี เมื่อคิดประเมินต้นทุน
ขนส่งวัตถุดิบทัง้ระบบท้ัง 3 รูปแบบ พบว่า มีต้นทุนการขนส่งมากถึง  1,118,001,846.25 บาท/ปี และจากการศึกษารูปแบบที่
ควรจะเป็น (TO BE)  พร้อมทั้งเลือกท าเลที่ตั้งลานเทที่สมดุลกับพื้นที่เพาะปลูก ด้วยการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ซึ่งท า
การประเมินผลด้วย Minimize Impedance Problem และ Minimize Facilities Problem ด้วยโปรแกรม ArcGIS พบว่า 
ควรมีลานเทจัดตั้ง 275 ลานเท จาก 1,029 ลานเท โดยมีปริมาณวัตถุดิบในการขนส่งไปยังลานเทภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
จ านวน  8,072,922,967 กิ โลกรัม  หรือคิด เป็น  8.07 ล้านตัน และมีต้นทุนค่าขนส่ งวัตถุดิบมายั งลานเท คิ ด เป็น 
278,320,382.40 บาท และการขนส่งทั้งระบบ ได้ด าเนินการคิดต้นทุนขนส่งวัตถุดิบทั้งระบบจากเกษตรกรไปยังลานเทและ
ลานเทไปยังโรงสกัดน้ ามันปาล์ม พบว่า มีต้นทุนการขนส่งทั้งระบบคือ 444,674,667.80 บาท/ปี จากการศึกษารูปแบบที่ควร
จะเป็น (TO BE) ของการจัดตั้งจุดรวบรวมเพื่อจัดสรรวัตถุดิบให้กับโรงสกัดปาล์มน้ ามัน พบว่าปริมาณการขนส่งที่มีจ านวน
ลดลง เนื่องจากควรมีจุดรวบรวม (ลานเท) เพียง 275 ลานเท จาก 1,029 ลานเท ดังนั้น เมื่อการเปิดจุดรวบรวมสมดุลกับพ้ืนที่
เพาะปลูกปาล์มน้ ามัน และมีการจัดสรรวัตถุดิบท่ีเหมาะสมให้กับโรงสกัดน้ ามันปาล์มตามระยะทางส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งทั้ง
ระบบลดน้อยลง 

 

ค าหลัก  ปาล์มน้ ามัน  ท าเลที่ตั้ง  ระบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
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ฮิวริสติกส าหรับการจัดเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมส 

กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านแพ้วกรุ๊ป จังหวัดอุบลราชธานี 
 

น้ าหวาน พลาก้านตง1* และ สมบตัิ สินธุเชาวน1์ 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: amiiz-mii@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีฮิวริสติกเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ระยะทางรวมในการขนส่งต่ าที่สุด ภายใต้เง่ือนไขของความต้องการสินค้าของลูกค้าแต่ละรายไม่แน่นอน ความจุของ
ยานพาหนะมีจ านวนจ ากัด ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีประหยัดของ Clarke และ Wright (Clarke-Wright saving heuristic) เพื่อ
หาค าตอบเริ่มต้น และใช้วิธีการย้ายหนึ่งต าแหน่ง (One Move) วิธีสลับเปลี่ยนต าแหน่ง (Exchange) และวิธีการสลับสอง
ต าแหน่ง (2-Opt)    ในการปรับปรุงค าตอบ ผลการทดสอบโดยเปรียบเทียบกับระยะทางปัจจุบัน พบว่า วิธีฮิวริสติกที่น าเสนอ
ให้ผลลัพธ์อยู่ใน  ระดับดี โดยระยะทางรวมสามารถลดลงจาก 927.91 กิโลเมตร เหลือ 434.56 กิโลเมตร ซึ่งลดลง 538.35 
กิโลเมตร หรือคิดเป็น 55.33 % 
 

ค าหลัก  ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง  วิธีประหยดั  วิธีการย้ายหนึ่งต าแหน่ง  วิธีสลับเปลี่ยนต าแหน่ง  
           วิธีการสลับสองต าแหน่ง 
 
 
 

การวางแผนการขนส่งน้ ามนัอากาศยานเจท เอ 1 แบบหลายรูปแบบด้วยต้นทุนต่ าที่สดุ 
 

พงศกร เพ็ญจันทร1์* และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ1์ 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

*E-mail: pongsakorn.pen@mail.kmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ปริมาณนักท่องเที่ยวและปริมาณเที่ยวบินที่มายังประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

การเพิ่มขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด เจท เอ 1 งานวิจัยนี้พิจารณาการวางแผนการ
ขนส่งจากโรงกลั่นน้ ามันสู่สถานี/หน่วยบริการน้ ามันอากาศยานเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ต้องตอบสนองให้เพียงพอต่อ
อุปสงค์ที่ต้องการ ระบบการขนส่งในปัจจุบันประกอบด้วย โรงกลั่นน้ ามัน 2 แห่ง คลังน้ ามันส่วนกลาง 6 แห่ง และสถานี/หน่วย
บริการน้ ามันอากาศยาน 17 แห่งทั่วประเทศ และผ่านการขนส่ง 3 รูปแบบได้แก่ ทางรถบรรทุกน้ ามัน ทางเรือบรรทุกน้ ามัน 
และทางท่อ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการระบุรูปแบบและเส้นทางการขนส่งที่ส่งผลให้ได้ต้นทุนรวมที่ต่ าที่สุด 
นอกจากนี้ตัวแบบยังถูกปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขนส่งและปริมาณความต้องการใช้น้ ามันอากาศ
ยานเจท เอ 1 ในอนาคต ค่าใช้จ่ายในแบบจ าลองที่ถูกปรับปรุงรวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมและการลงทุน โปรแกรม Open 
Solver ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาค าตอบที่ดีท่ีสุด 

 

ค าหลัก  การหาค าตอบที่ดีท่ีสุด  วางแผนการขนส่ง  โครงข่ายการขนส่งหลายรูปแบบ  การหาต้นทุนการขนส่งท่ีต่ าที่สุด 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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               การพยากรณ์อุปสงค์ข้าวไทยด้วยตัวแบบ SARIMA 
 

ภาวินี ไพศร1ี และ โรจนี หอมชาล1ี* 
1ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

*E-mail: rojanee.h@msu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ข้าวเป็นพืชส าคัญทางเศรษฐกิจและเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย  การศึกษาและพยากรณ์ปริมาณอุป

สงค์ข้าวสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการวางแผนอุปทานเกี่ยวกับปริมาณผลผลติและเนื้อที่เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม งานวิจัย
นี้ได้พยากรณ์ปริมาณการส่งออกข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเจ้าอื่นๆ ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา พบว่า ตัวแบบที่
เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์  ได้แก่  SARIMA(1,0,0)(0,1,0)12 SARIMA(0,0,0)(0,1,0)12 และ SARIMA(1,0,0)(0,1,0)12 
ตามล าดับ หลังจากนั้นได้วิเคราะห์สถิติย้อนหลังเกี่ยวกับผลผลิตและสต็อกข้าวของไทย และน ามาประมาณการผลผลิตและ 
เนื้อที่เพาะปลูกข้าวที่สอดคล้องกับผลการพยากรณ์ความต้องการข้าวทั้งจากภายในประเทศและตลาดส่งออก พบว่า ในปี 
2565 ประเทศไทยควรมีผลผลิตข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ประมาณ 8.42 และ 23.81 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งต้องใช้เนื้อที่
เพาะปลูกประมาณ 23.03 และ 53.08 ล้านไร่ ผลการวิจัยที่ได้สามารถน ามาวางแผนและก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวของไทยต่อไป 

 

ค าหลัก  ข้าว  อุปสงค์  อนุกรมเวลา  ตัวแบบ SARIMA 
 
 
 

วิธีเชิงพันธุกรรมส าหรับการแก้ปัญหาจัดเส้นทางเดินรถในระบบที่มีสองคลังสินค้า  
หลายร้านค้าปลีก โดยรองรับเส้นทางแบบเปิด 

 
ฐิติรัตน์ วิวิธเกยรูวงศ1์* และ วิสุทธิ์ สุพิทักษ์2 

1โครงการปรญิญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

*Email: titirat.v@ku.th 
 
บทคัดย่อ 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการแก้ปัญหาจัดเส้นทางเดินรถในระบบที่มีสองคลังสินค้าและร้านค้าปลีกหลายรายด้วยวิธีเชิง

พันธุกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนรวมต่อปี ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ต้นทุนการขนส่งสินค้า 
และต้นทุนคงที่จากการมีรถขนส่งสินค้า วิธีเชิงพันธุกรรมดังกล่าว สามารถสร้างค าตอบท้ังในรูปแบบเส้นทางเดินรถแบบปิด ซึ่ง
รถจ าเป็นต้องกลับมาที่คลังสินค้าเดิมหลังจากส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว และรูปแบบเส้นทางเดินรถแบบเปิด ซึ่งรถไม่จ าเป็นต้อง
กลับมาที่คลังสินค้าเดิม สามารถสิ้นสุดเส้นทางที่อีกคลังสินค้าหนึ่งได้ ทั้งนี้ค าตอบที่ได้จากวิธีเชิงพันธุกรรมได้แสดงรอบ
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าส าหรับเส้นทางเดินรถดังกล่าวด้วย เพื่อวัดประสิทธิภาพของวิธีเชิงพันธุกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้น ใน
งานวิจัยได้ท าการศึกษาปัญหา 270 ปัญหา ที่มีปัจจัยจ านวนร้านค้าปลีกแตกต่างกัน 3 ระดับ และปัจจัยต้นทุนคงที่จากการมี
รถส่งสินค้าต่อคันแตกต่างกัน 3 ระดับ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค าตอบของวิธีเชิงพันธุกรรมกับวิธีเชิงละโมบ พบว่าวิธีเชิง
พันธุกรรมที่น าเสนอในงานวิจัยสามารถให้ค าตอบที่ดีกว่าส าหรับปัญหาทดสอบทั้ง 270 ปัญหา โดยมีความแตกต่างเฉลี่ยของ
คุณภาพค าตอบเป็นร้อยละ 10.33 ทั้งนี้เมื่อปัจจัยจ านวนร้านค้าปลีกและปัจจัยต้นทุนคงที่จากการมีรถส่งสินค้าต่อคันมีค่า
สูงขึ้น ค าตอบท่ีได้จากวิธีเชิงพันธุกรรมมีลักษณะเป็นเส้นทางเดินรถแบบเปิดมากข้ึน 
 

ค าหลัก  วิธีเชิงพันธุกรรม  ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ  ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถแบบเปิด 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การประยุกต์ใช้ตัวแบบพยากรณ์ยอดขายของโรงงานผลิตใบมีดอุตสาหกรรม 

 
ชยุต กฤตวรกาญจน1์* และ อรรถพล สมุทคุปต1์ 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*E-mail: yellowfcapalm@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ตัวแบบการพยากรณม์าใช้กับการพยากรณ์ยอดขายของโรงงานผลิตใบมีด
อุตสหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใช้การพยากรณ์ยอดขายมาก่อน ผู้ศกึษาได้เลือกศึกษาผลิตภัณฑห์ลัก 2 ชนิด คือ ใบมีดกบไสไม้ 
และใบเลื่อยคันธนู และใช้ข้อมลูการขายรายสามเดือนของผลิตภัณฑ์ท้ังสองชนิดย้อนหลัง 3-5 ปี ในการวิเคราะห์ และได้ศึกษา
ตัวแบบการพยากรณต์่างๆ จ านวน 12 ตัวแบบกับผลิตภณัฑ์ทั้งสองชนิด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ์ทั้งสองชนิด คือ ตัวแบบ ตัวแบบ Seasonal indices และ ตัวแบบ Seasonal indices- Improved ตามล าดับ 
เนื่องจากท้ังสองวิธีมีค่าคลาดเคลือ่นก าลังสองต่ าที่สดุเมื่อเทียบกบัวิธีอื่นๆ 

 

ค าหลัก  ตัวแบบพยากรณ์  การพยากรณ์ยอดขาย  ใบมีดอุตสาหกรรม 
 
 
 

การพยากรณ์เพ่ือควบคุมสินค้าคงคลังประเภทขวดโหล 
: กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศลิป1์* และ อารยา นุยา2 

1,2สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์
*E-mail: sukonthipper@pim.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ความต้องการของสินค้าคงคลังส าเร็จรูปประเภทขวดโหล ของโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกแห่งหนึ่ง เนื่องจากโรงงานมีปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลังมากเกินความต้องการ เนื่องจากการผลิตสินค้าใช้
ประสบการณ์ของพนักงาน ส่งผลให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังส าเร็จรูปที่สูง งานวิจัยนี้จึงใช้วิธีวิเคราะห์ ABC      
เพื่อน าขวดโหลกลุ่ม A มาท าการพยากรณ์ความต้องการ ซึ่งจากขวดโหลทั้งหมด 15 ชนิด มีขวดโหลกลุ่ม A จ านวน 3 รายการ     
มีมูลค่าสินค้าคงคลังคิดเป็น 79% ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด จากนั้นจึงเลือกรูปแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสม
จากท้ังหมด 5 วิธี คือ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กโพเนนเชียลซ้ าสองครั้ง วิธี
แยกส่วนประกอบ  และวิธีฤดูกาลของวินเตอร์ พบว่าวิธีแยกส่วนประกอบมีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลและให้ค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ต่ าที่สุดคือ 14% จึงได้น าวิธีนี้มาใช้ในการพยากรณ์ความต้องการ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง     
3 ปี ซึ่งค่าพยากรณ์ยอดขายของขวดโหลกลุ่ม A มีความใกล้เคียงยอดขายที่เกิดขึ้นจริง ท าให้โรงงานสามารถลดปริมาณการ
จัดเก็บสินค้าคงคลังเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณที่ต้องการ ส่งผลให้โรงงานสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้ถึง 1,426,162 
บาทต่อป ี

 

ค าหลัก  การพยากรณ์สินค้าคงคลัง  วิธีแยกส่วนประกอบ  การวิเคราะห์ ABC 
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การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะ กรณีศึกษาเทศบาลนครแหลมฉบัง 

 
ธนพันธ์ คงทอง1* ทศพร เทศศิร1ิ และ ภญิญาพัชญ์ นันทวิสิทธิ1์ 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
*E-mail: thanapan@eng.src.ku.ac.th 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส าหรับจัดเส้นทางเดินรถของรถเก็บขยะของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
ด้วยโปรแกรม VBA บน Microsoft Excel โดยใช้ตัวแบบก าหนดการเชิงเส้นในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง 
(Vehicle Routing Problem) และการประยุกตใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Google map) ในการหาระยะทางระหว่าง
ต าแหน่งของถังขยะที่ต้องด าเนินการเก็บในแต่ละวัน เพื่อให้ได้ระยะทางในการด าเนินการเก็บขยะที่สั้นที่สุด ผลจากการใช้
โปรแกรมสามารถลดระยะทางของรถบรรทุกขยะขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตรได้เฉลี่ย 53.86 กิโลเมตรต่อวัน และลด
ระยะทางของรถบรรทุกขยะขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตรได้เฉลี่ย 75.35 กิโลเมตรต่อวัน 
 

ค าหลัก  การจัดเส้นทาง  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  VBA 
 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคลังสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตและจัดจ าหน่ายยางรถยนต์ 

 
สิรวิชญ์ อุดมวารีรตัน1์ ณัฐปภสัร์ บุญชื่น1 และสภุาภรณ์ สุวรรณรังษี1* 

1ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจสิติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 *E-mail: supaporn.s@eng.kmutnb.ac.th  
  
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทผลิตและจัดจ าหน่ายยาง
รถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาภายในคลังสนิค้า จากปัญหาทั้งสามปัญหาคือ ปัญหาแรกคือปัญหาการส่งยาง
เก่าให้ลูกค้า ปัญหาที่สองคือปัญหาจ านวนลูกค้าที่ไม่สามารถรับสินค้าได้เต็มจ านวน และปัญหาสุดท้ายคือปัญหาจ านวนสินค้า
จริงที่ไม่ตรงกับจ านวนสินค้าในระบบ จากปัญหาข้างต้นบ่งบอกได้ว่าระบบการบริหารการจัดการขาดประสิทธิภาพ ขาดการ
ตรวจสอบ และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งท าให้การจัดเส้นทางการขนส่งไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วย  ด้วยเหตุนี้จึงได้น า
ระบบการจัดการคลังสินค้ามาใช้เพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารงานคลังสินค้ามีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ตรวจสอบ
ได้ และสามารถจัดการควบคุมสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางได้มีการประยุกต์ใช้วิธีจีน
เนติกอัลกอริธึมเชิงวิวัฒนาการ เพื่อค านวณและค้นหาเส้นทางการขนส่งที่มีระยะทางสั้นที่ สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ระยะเวลาในการบริหารจัดการเส้นทางในการขนส่ง ภายหลังการปรับปรุงกระบวนการพบว่าปัญหาส่งยางเก่าให้ลูกค้าลดลง
ร้อยละ 12.70 ปัญหาลูกค้ารับสินค้าไม่เต็มจ านวนลดลงร้อยละ 23.81 และปัญหาจ านวนยอดยางจริงไม่ตรงในระบบลดลงร้อย
ละ 22.22 รวมถึงปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสามารถลดระยะทางรวมได้มากท่ีสุดร้อยละ 18.68 

 

ค าหลัก  เพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบการจัดการคลังสินค้า  จีนเนติกอัลกอริธึมเชิงวิวัฒนาการ   
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การศึกษานโยบายการควบคุมวัสดุคงคลังประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ 

 
วรัญญา ลิ้มบ้วน1* และ บรรหาญ ลิลา1  

1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: l.waranya0@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุคงคลังประเภทช้ินส่วนอะไหล่ 
ส าหรับงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เมื่อมีปริมาณความต้องการต่ า ไม่ทราบความต้องการที่แน่นอน แต่สามารถวิเคราะห์การแจก
แจงจากข้อมูลในอดีตได้ โดยเปรียบเทียบระหว่างความต้องการที่มีการแจกแจงแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง ด้วยตัวแบบ 
Q, r และ ตัวแบบ Max-Min อ้างอิงกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ชนิดโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มผสม โดยใช้ตัวอย่างช้ินส่วน
อะไหล่จ านวน 10 รายการ แจกแจงแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องอย่างละ 5 รายการ ประเมินผลลัพธ์ด้านต้นทุนการ
จัดการรวมและระดับบริการด้วยการจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบ Max-Min ให้ผลลัพธ์ด้าน
ต้นทุนรวมต่ าที่สุด โดยต่ ากว่าผลลัพธ์จากตัวแบบ Q, r ร้อยละ 24.24 และ 36.92 ส าหรับกรณีความต้องการแจกแจง
แบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องตามล าดับ ส่วนระดับบริการพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทุกกรณี แต่ยังคงมีต้นทุน
รวมสูงกว่าที่ได้จากตัวแบบทางคณิตศาสตร์มากกว่าร้อยละ 50 จึงสรุปได้ว่าภายใต้สถานการณ์ที่พิจารณาของงานวิจัยนี้ ตัว
แบบ Max-Min มีความเหมาะสมในการก าหนดเป็นนโยบายส าหรับควบคุมวัสดุคงคลังประเภทช้ินส่วนอะไหล่ส าหรับงานซ่อม
บ ารุงท้ังกรณีที่การแจกแจกของความต้องการเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
 

ค าหลัก  การจัดการชิ้นส่วนอะไหล่คงคลัง  โปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มผสม  กระบวนการมอนติคาร์โล 
 
 
 

การประยุกต์ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้เพ่ือแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด 
แบบมีเงื่อนไข 

 
สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี1 และ เดชา พวงดาวเรือง2* 

1ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจสิติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

E-mail: deachap@sau.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรมที่เป็นปัญหาจริงส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาแบบมีเงื่อนไข ซึ่งท าให้เทคนิคการ
หาค่าเหมาะสุดแบบแผนเดิมประสบปัญหาในการค้นหาผลเฉลยวงกว้าง บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ขั้นตอนวิธีการผสม
เ ก ส ร ด อ ก ไ ม้  (flower pollination algorithm: FPA) ซึ่ ง เ ป็ น อ ภิ ศึ ก ษ า ส า นึ ก  ( metaheuristic)  แ บ บ อิ ง
ประชากร (population-based) ที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเง่ือนไข ที่เป็นปัญหามาตรฐาน
จ านวน 4 ปัญหา ผลการทดสอบได้รับการเปรียบเทียบกับอภิศึกษาส านึกแบบต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบ
พบว่า FPA สามารถค้นหาผลเฉลยเหมาะที่สุดของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขทุกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค าหลัก  ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม ้ ปัญหาการหาคา่เหมาะทีสุ่ดแบบมเีงื่อนไข  อภิศึกษาส านึก 
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การประยุกต์การค้นหาแบบนกกาเหว่าเพ่ือแก้ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาดใหญ่ 
 

สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี 
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจสิติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

E-mail: supaporn.s@eng.kmutnb.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการประยุกต์การค้นหาแบบนกกาเหว่า (cuckoo search: CS) ซึ่งเป็นอภิศึกษา                             
ส านึกแบบอิงประชากท่ีทรงประสทิธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาด
ใหญ่ (large scaled traveling transportation problems: LsTTP) ที่มีจ านวนจุดหมายมากกว่า 500 จุดหมาย ในบทความ
นี ้CS จะได้รับการทดสอบเพื่อแก้ปัญหา LsTTP ที่เป็นปัญหามาตรฐานจ านวน 5 ปัญหา โดยเปรียบเทียบผลการค้นหาค าตอบ
กับข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (genetic algorithm: GA)และการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูง
อนุภาค (particle swarm optimization: PSO) จากผลการทดสอบพบว่า CS สามารถ ค้นหาค าตอบส าหรับ
ปัญหา LsTTP ทุกปัญหาไดด้ีกว่าและรวดเร็วกว่า GA และ PSO อย่างมีนัยส าคญั  
 

ค าหลัก  การค้นหาแบบนกกาเหวา่  ปัญหาการเดินทางขนส่งขนาดใหญ ่ อภิศึกษาส านึก 
 
 
 

  การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการจัดสมดุลสายการผลิตรถยนต์ 
เพ่ือหารอบเวลาการผลิตที่ต่ าที่สุด 

 
จันจิรา คงช่ืนใจ1* 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
*E-mail: janjira_k@eng.src.ku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ศึกษาปัญหาการจัดสมดลุสายการผลติในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหารอบเวลาการผลิตที่ต่ าที่สุด โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด  (Optimization technique) และท าการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical model) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ผลการวิจัยภายหลังการปรับปรุงพบว่ารอบเวลาการท างานลดลงจาก 
224 วินาที เป็น 147 วินาที จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่น าเสนอสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์การผลิตจริงได้อย่างเหมาะสม 

 

ค าหลัก  การจัดสมดุลสายการผลติ  รอบเวลาการผลิตที่ต่ าที่สุด  การหาค่าที่เหมาะสมทีสุ่ด 
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การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลส าหรับระบบเอกสารด้านคุณภาพ 
ของหน่วยงานควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา: บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ 

 
ธนาพงษ์ เหมยค า1* และ อรรถกร เก่งพล1 

1ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1,2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

E-mail: meikham.t@gmail.com* 
 
บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดเวลาในการจัดท าเอกสารด้านคุณภาพและลดเวลาในการค้นหาเอกสารด้านคุณภาพ
ของหน่วยงานควบคุมคุณภาพของบริษัทกรณีศึกษา ระบบการจัดท าเอกสารด้านคุณภาพและการค้นหาเอกสารในปัจจุบันใช้
เวลานาน เนื่องจากการจัดท าเอกสารต้องใช้แบบฟอร์มในโปรแกรม Microsoft Word และข้อมูลดังกล่าวมีการจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสาร จัดเก็บลงแฟ้มข้อมูล ไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูล ท าให้มีปริมาณเอกสารจ านวนมากและยากต่อการ
ค้นหาข้อมูล ส่งผลให้เกิดการด าเนินการทางด้านเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาขั้นตอนในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ร่วมกับ Microsoft SQL 
Sever มาพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อช่วยลดเวลาในการจดัท าเอกสารและค้นหาเอกสารด้านคุณภาพ ผลการทดสอบใช้
ระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่าเวลาในการจดัท าเอกสารด้านคุณภาพมีเวลาที่ลดลง ดังนี้ เอกสารปฏิเสธสินค้าให้กับผู้ผลิต
ช้ินส่วนรายย่อยเหลือเพียง 5.03 นาทีต่อฉบับ จากเดิม 15.75 นาที คิดเป็น 68.06%  และเอกสารปฏิเสธสินค้าจากโรงงาน
ประกอบเหลือเพียง 7.11 นาทีต่อฉบับ จากเดิม 12.79 นาที คิดเป็น 44.41% ในส่วนของการค้นหาข้อมูล สามารถลดเวลาการ
ค้นหาได้ ดังนี้ เอกสารการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาทีต่อฉบับ จากเดิม 19.69 นาที คิดเป็น 94.92% 
และเอกสารการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รับเข้า ใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาทีต่อฉบับ จากเดิม 20.64 นาที คิดเป็น 95.61% จากเวลาที่
ลดลงช่วยลดความสูญเสียในการด าเนินงานได้ประมาณ 8,413 บาทในช่วงเวลา 6 เดือน และส่งผลในการช่วยเหลือในการ
ด าเนินการทางด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี 
 

ค าหลัก  การลดเวลา  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจดัการ  การพัฒนาระบบฐานข้อมลู 
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 การออกแบบโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือลดเวลาในการจัดท า 
ใบเสนอราคาอุปกรณ์เคร่ืองมือวัด กรณีศึกษา บริษัทจ าหน่ายสินค้าด้านระบบอัตโนมตัิ 

 
เบญจภรณ์ ขจรศักดิพันธ1์* และ อรรถกร เก่งพล1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*E-mail: benjaporn5597@gmail.com , athakorn@kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการจัดท าใบเสนอราคาอุปกรณ์เครื่องมือวัด จากการท างานในปัจจุบัน
ของบริษัท กรณีศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในการจัดท าใบเสนอราคาอุปกรณ์เครื่องมือวัดจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล อีกทั้งไม่มีระบบมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล หรือเกณฑ์การตั้งช่ือไฟล์เอกสาร ท าให้ข้ อมูลจัดเก็บอยู่อย่างกระจัด
กระจาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 ในการ
ออกแบบโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ และลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล จาก
การทดสอบการใช้งานโปรแกรมเมื่อเปรียบเทียบกับการท างานแบบเดิมพบว่า โปรแกรมที่พัฒนาช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล จากเดิมเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 ช่ัวโมงต่อหนึ่งใบเสนอราคา เป็น 
2.03 ช่ัวโมงต่อหน่ึงใบเสนอราคา และเวลาในการจัดท าใบเสนอราคาเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 2.33 เป็น 0.44 ช่ัวโมงต่อหนึ่งใบเสนอ
ราคา เทียบเป็นค่าใช้จ่ายลดลง 656,352 บาทต่อปี  
 

ค าหลัก  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ใบเสนอราคา  อุปกรณเ์ครื่องมือวัด  ไมโครซอฟท์  วิชวล  สตูดโิอ 
 
 
 

การออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือลดเวลาการจัดท าเอกสารของ 
หน่วยงานซ่อมบ ารุง กรณีศึกษา : ศูนย์กระจายสินค้ากระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้าน 

 
อรรถกร เก่งพล1* และ เกรียงไกร เพิงคาม1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอสุาหการคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
*E-mail: kriangkraipk28@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการจัดท าเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบ ารุงและ
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการงานซ่อมบ ารุงของบริษัท จากการตรวจสอบข้อมูลการท างานของสถานท่ีท างานกรณีศึกษาพบว่ามี
ปัญหาการค้นหาเอกสารและจัดท าเอกสารการซ่อมบ ารุง เนื่องจากระบบเดิมจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบเอกสารก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและการสูญหายของเอกสารในระหว่างการท างาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ  แก้ใขปัญหาโดยการประยุกต์โปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 2015 ในการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล หลังจากการออกแบบและพัฒนา
ระบบจัดการฐานข้อมูลแล้ว ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการจับเวลาการจัดท าเอกสารด้วยใช้โปรแกรมใหม่พบว่าเวลาการจัดท า
เอกสารลดลงจาก 50.64 นาที เป็น 13.72 นาที ลดลง 36.92 นาที คิดเป็น 72.91 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเฉลี่ยของการท าเอกสาร
เดิม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  
 

ค าหลัก  การจัดการฐานข้อมลู  อะโดบี้  ดรีมเวฟเวอร์  ซ่อมบ ารุง 
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   การออกแบบโปรแกรมเว็บประยุกต์ส าหรับแผนกวัตถุดบิขาเข้า 
กรณีศึกษา : ในอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 
ทัตทิมา จันทร์มณ1ี* และ อรรถกร เก่งพล1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*E-mail: wznpzzlx@hotmail.com, athakorn@kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การออกแบบโปรแกรมเว็บประยุกต์แผนกวัตถุดิบขาเข้า มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการท างานของรับเข้า
วัตถุดิบ จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าขั้นตอนการกรอกเอกสารมีความล่าช้า ไม่สามารถกรอกเอกสารได้ในพื้นที่ตรวจสอบ
และไม่มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ส่งผลให้สูญเสียเวลาในการกรอกเอกสาร 20 รายการ ใช้เวลา 37.58 นาที แปลงเป็นค่าความ
สูญเสีย 106,600 บาทต่อ 5 เดือน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยใช้
โปรแกรม ไมโครซอฟ วิชวล สตูดิโอ 2010 ในการออกแบบ ผู้วิจัยคาดหวังว่าเว็บแอพพลิเคช่ันสามารถช่วยลดเวลาในบันทึก
ข้อมูล 60% หลังจากใช้งานเว็บแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ใช้เวลาในการบันทึกข้อมูล 36.58 วินาที ต่อ 1 รายการ  
สามารถลดเวลาลงได้ถึง 1 นาที 16 วินาที หรือ 68% คิดเป็นค่าความสูญเสียที่ลดลงได้ประมาณ 72,541.3 บาทต่อ 5 เดือน 
จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า เว็บแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นสามารถลดเวลาในการบันทึกข้อมูล และท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ค าหลัก  ระบบจดัการฐานข้อมลู  ไมโครซอฟท์  วิชวล  สตูดิโอ  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 
 
 

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต 
ของหน่วยงานควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษาบริษัทผลิตลิฟต์และบันไดเลื่อน 

 
กมลรตัน์ โพธิพิมพ์1* และ อรรถกร เก่งพล1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*E-mail: Kamonrat.ptp@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลารอคอยในการบันทึกข้อมูลปัญหาในกระบวนการผลติ จากการศกึษาขั้นตอนการ
รายงานปัญหาในกระบวนการผลติของบริษัทกรณีศึกษาพบว่า มีปญัหาด้านเวลาการรอคอยการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
ส่วนกลางซึ่งเป็นไฟลไ์มโครซอฟท์เอกซ์เซล พนักงานไมส่ามารถลงบนัทึกรายละเอียดของเอกสารในเวลาเดยีวกันได้ และหาก
บันทึกข้อมูลผิดพลาดจะส่งผลใหส้ตูรการค านวณ ท่ีก าหนดไว้ในช่องเซลล์เกิดความผดิพลาดด้วย ปัญหาจากการลงบันทึก
ข้อมูลในระบบดังกล่าวท าให้มีเวลาการรอคอยเกดิขึ้นเฉลี่ย 20.49 นาทีต่อฉบับต่อคน คิดเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาส 451,599.60 
บาทต่อปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคดิในการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 ในการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมลูปัญหาในกระบวนการผลิตเพื่อช่วยลดเวลาการรอคอยในการบันทึกข้อมูล 
จากการทดสอบการใช้งานโปรแกรมพบว่าสามารถลดเวลาการรอคอยในการบันทึกข้อมูล ช่วยให้การท างานสะดวกรวดเร็ว 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้มากยิ่งข้ึน 

 

ค าหลัก  ระบบการจัดท ารายงานปัญหา  การลดเวลารอคอย  ไมโครซอฟท์  วิชวล  สตูดิโอ  
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23-26 กรกฎาคม 2561  อุบลราชธานี 
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การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือติดตามงานเอกสารแจ้งหนี้วางบิล 
กรณีศึกษา บริษัทรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า 

 
อรรถกร เก่งพล1* และ ปณิชา สนทมิโน1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*E-mail: Panicha@energetic.co.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าเอกสารวางบิลแจ้งหนี้ค่าจ้างงาน จากการศึกษา
ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าเอกสารของบริษัทกรณีศึกษาพบว่า มีปัญหาระยะเวลาการจัดท าเอกสารเกินระยะเวลาที่บริษัท
ผู้ว่าจ้างก าหนด เนื่องจากขั้นตอนงานการจัดท าเอกสาร มีเอกสารหลายฉบับท่ีต้องจัดท าตามข้อก าหนดผู้ว่าจ้าง  ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 มาออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลเพื่อติดตามงานเอกสารวางบิลแจ้งหนี้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการด าเนินการจัดท าเอกสาร ภายในเวลา 60 วัน 
ตามข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง จากการทดลองใช้งานโปรแกรม  สามารถลดระยะเวลาการจัดท าเอกสาร โดยมีงานท่ีใช้ระยะเวลา 
1 - 30 วัน เพิ่มขึ้นจาก 30.38% เป็น 36.35% งานที่ใช้ระยะเวลา 31 - 60 วัน เพิ่มขึ้นจาก 48.12% เป็น 59.09% และงานที่
ใช้ระยะเวลาเกินก าหนด ใช้ระยะเวลา 61 – 90 วัน ลดลงจาก 15.36% เป็น 4.55% และใช้ระยะเวลา มากกว่า 90 วัน ลดลง
จาก 6.14% เป็น 0% ท าให้มีระยะเวลาในการจัดท าเอกสารรวมสะสมลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าแรงที่สูญเสียลดลงด้วย  
 

ค าหลัก  ระบบการจดัการฐานข้อมูล  งานเอกสารแจ้งหนี้วางบิล  ไมโครซอฟท์  วิซวล  สตูดิโอ  
 
 
 

เส้นใยปาล์มย้อมสีธรรมชาติ 
 

ภัทราภา จ้อยพจน1์* ธยา ภิรมย1์ โสภดิา จรเด่น1 และ วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์1 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*E-mail: phat_chemtex36@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการย้อมเส้นใยปาล์มด้วยสีธรรมชาติ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการฟอกขาว โดยใช้

โซเดียมไฮ-  ดรอกไซด์ (NaOH) 1 3 และ 5 กรัมต่อลิตร และเวลา 30 45 และ 60 นาที และศึกษาการติดสีของเส้นใยปาล์ม
จากกากกาแฟและใบยอ โดยใช้สารช่วยย้อม ได้แก่ กรดแอซิติก น้ าปูนใส เกลือแกง น้ าสนิม ลูกหมาก ใบยูคาลิปตัส และ
สารส้ม ท่ี 2% 4% 6% และ 8% ผลการศึกษาการฟอกขาวเส้นใยปาล์ม พบว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 กรัมต่อลิตร เวลา 
45 นาที ต่อการย้อมสีนั้นดีที่สุด เส้นใยมีความเหนียว และมีสีขาวข้ึนมาก น้ าหนักมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก  5.9% การใช้สาร
ช่วยย้อม พบว่า การย้อมเส้นใยปาล์มด้วยกากกาแฟดีที่สุด ได้แก่ สารส้ม 4% ใบยูคาลิปตัส 4% เกลือแกง 2% ตามล าดับ การ
ย้อมเส้นใยปาล์มด้วยใบยอดีที่สุด ได้แก่ สารส้ม 4% น้ าปูนใส 8% กรดอะซิติก 4% ตามล าดับ ความคงทนของสีต่อแสงแดด
ของเส้นใยปาล์มย้อมสีจากกากกาแฟท่ีระดับ 5 ได้แก่ ใบยูคาลิปตัสที่ 2% และ 8% สารส้มที่ 2% และ 4% และใบยอท่ีระดับ 
5 ได้แก่ น้ าสนิมที่ 4% สารส้มที่ 2% และ 8%  

 

ค าหลัก  เส้นใยปาล์ม  ย้อมสีธรรมชาติ  กากกาแฟ  ใบยอ 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



                                                                                                        การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การฟอกขาวและการย้อมสีเส้นใยกาบตาลโตนด 

 
ภัทราภา จ้อยพจน1์* และ โสภิดา จรเด่น1  

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*E-mail: phat_chemtex36@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการฟอกขาวและการย้อมสีเส้นใยจากกาบตาลโตนด โดยท าการฟอกขาวสีเส้นใยด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 5 กรัมต่อลิตร โซเดียมซิลิเกต 0.5 1 และ 2 กรัมต่อลิตร โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 3 5 และ 7 กรัมต่อ
ลิตร สารช่วยเปียกที่ 5% 1 กรัมต่อลิตร อุณหภูมิที่ 98-100°C เวลา 45 นาที อัตราส่วนของน้ าหนักผ้าต่อปริมาณน้ าย้อม        
( Liquor Ratio; L:R) เท่ากับ 1:50 และท าการย้อมสีเส้นใยด้วยสีไดเร็กท์ ที่ 1% และ 3% โซเดียมซัลเฟต 15 30 และ 60 
กรัมต่อลิตร  Albatex FFC 0.5 1 และ 2 กรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 98-100°C เวลา 60 นาที L:R=1:50 จากการวิจัยพบว่าการ
ฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ 5 กรัมต่อลิตร โซเดียมซิลิเกภแต 0.5 กรัมต่อลิตร และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัมต่อ
ลิตร ท าให้เส้นใยมีความขาวมาก ปลายเส้นใยที่ช้ีฟูแตกน้อยท่ีสุด และมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของเส้นใยเท่ากับ 6.03  
ท าการย้อมสีเส้นใยด้วยสีไดเร็กท์ ที่ 3% โซเดียมซัลเฟต 60 กรัมต่อลิตร และAlbatex FFC 0.5 กรัมต่อลิตร ให้ผลการย้อมสี
เส้นใยติดสีเข้มตลอดเส้นใยสม่ าเสมอ เส้นใยมีความเรียบตลอดเส้น ปลายเส้นใยแตกและช้ีฟูเพียงเล็กน้อย ผลทดสอบความ
คงทนของสีต่อแสงแดด พบว่าเส้นใยกาบตาลที่ผ่านการย้อมสีด้วยสีย้อมไดเร็กท์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ในระดับที่  4 - 
4/5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  
 

ค าหลัก  การย้อมสี  เส้นใยกาบตาล  การฟอกขาว 
 
 
 

การปรับปรุงงานบริการธุรกิจร้านนมด้วยหลักการการออกแบบงานบริการ 

 
ธนาวดี เพชรยศ1* และ ฤภูวัลย์ จนัทรสา1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*E-mail: thanawad@eng.buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน ธุรกิจร้านนมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านนมต่างมุ่งพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การศึกษาครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงงานบริการธุรกิจร้านนมกรณีศึกษา ด้วยหลักการการออกแบบ
งานบริการ (Service Design) การศึกษาเริ่มจากการส ารวจสภาพปัจจุบันของร้านนมกรณีศึกษาทั้งด้านกายภาพและระบบการ
บริการ จากนั้นได้ท าการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 170 
คน ผลการส ารวจและวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง I-S พบว่า ความต้องการเรื่องพื้นที่ส าหรับจอดรถเพียงพอ มีค่า 
Improvement index ต่ าที่สุดโดยมีค่า -0.1050 หมายความว่าผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่ าส าหรับเรื่องพื้นที่จอดรถ 
เนื่องจากในปัจจุบันสามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้เพียง 11 คัน การศึกษานี้จึงได้ออกแบบแผนผังที่จอดรถใหม่ โดยสร้างเป็น
ตัวแบบ (Prototype) จ านวน 3 แบบ และประเมินคัดเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด แบบแผนผังจอดรถที่ได้รับการคัดเลือก 
สามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมด 61 ช่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 554% 

 

ค าหลัก  ธุรกิจร้านนม  การออกแบบงานบริการ  ความต้องการของลูกค้า  แบบจ าลอง I-S 
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การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินการลงทุนโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ภายใต้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
 

อภิชาติ บวรไชยชาญ1* และ พัชราภรณ์ ญาณภิรตั2 
1สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

*E-mail: ap_bird1@hotmail.com 
   
บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์การลงทุนในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นแตกต่างจากในอดีตที่เน้นวิเคราะห์การลงทุนจากตัว
เงิน โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน เช่น ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น 
บริษัทกรณีศึกษามีความต้องการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการ
วิเคราะห์ ท าให้การวิเคราะห์ท าได้ยาก และขาดความน่าเช่ือถือ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาหลักเกณฑ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เหมาะสมกับบริษัท โดยเริ่มจากการรวบรวมหลักเกณฑ์
ต่างๆ จากการทบทวนเอกสาร นโยบายบริษัท และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีทั้งหลักเกณฑ์เชิงปริ มาณ และเชิง
คุณภาพ แบ่งเป็น 6 ด้าน จ านวน 23 หลักเกณฑ์ และสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้วยวิธีการฟัซซี่เดลฟาย โดยทฤษฎีฟัซซี่จะช่วย
ลดความคลุมเครือจากการสมัภาษณ ์และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อรวมหลักเกณฑ์ที่มีความซ้ าซ้อน 
และตัดหลักเกณฑ์ที่มีความส าคัญต่ า ผลลัพธ์พบว่ามีหลักเกณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนโรงไฟฟ้าจ านวน 13 หลักเกณฑ์ 
เช่น ความเสี่ยงประเทศ รายได้โครงการ แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ศักยภาพของบริษัท เป็นต้น 

 

ค าหลัก  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  ฟัซซี่เดลฟาย  การประเมินแบบหลายหลักเกณฑ์  การลงทุนโรงไฟฟ้า 
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An Eco-Friendly PBS-Based Substrate for RF and Microwave Applications 
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3Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering,  
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Abstract 
An eco-friendly material namely polybutylene succinate (PBS) is presented to be a material 

applied for a printed circuit board substrate for antenna fabrication. The study and design are explained 
for RF and microwave applications such as wireless communication technology along the operating 
frequency from 2.4 GHz to 2.5 GHz (ISM band). To confirm that the presented eco-friendly based antenna 
can be a good candidate for the specific RF and microwave application, the characteristics in the term of 
reflection, impedance, radiation field and realized gain for the operating frequency of 2.4-2.5 GHz are 
carried out in this research. 

 

Keywords  Antenna  Eco-Friendly Material  Microwave Application  Polybutylene Succinate (PBS)  Wireless 
Communication Technology  
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การประเมินความเหมาะสมของวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ด 
ตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียว 

 
เลิศทศันีย์  อยู่วัฒนา1* จิรพัฒน์  เงาประเสริฐวงศ1์ และ ทรงกลด จารสุมบัติ2 

1ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

*E-mail: jeerapat.n@chula.ac.th 
 
บทคัดย่อ   
  งานวิจัยน้ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการออกแบบส่วนผสม (Mixture Design) ในการหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิต
เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากวัตถุดิบชีวมวล 4 ชนิด ได้แก่ เศษไม้กระถิน (A) เศษไม้ยูคาลิปตัส (B) แกลบ (C)  และเถ้าชานอ้อย (D)  โดยการ
ออกแบบการทดลองแบบซิมเพล็กซ์เซนทรอยด์ (Simplex Centroid Design) และวิเคราะห์ผลโดยวิธีวิเคราะห์ถดถอย (Regression 
Analysis) โดยพิจารณาความเหมาะสมในการผลิตชีวมวลอัดเม็ดตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียว  ซึ่งพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านต้นทุน
การผลิต พิจารณาจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในข้ันตอนบดหยาบ บดย่อย และการอัดเม็ด และ
ราคาของวัตถุดิบ สมการคือ y (Total Cost/Ton)  = 1282.7*A + 1251.4*B + 1620.9*C + 336.1*D + 838.7*A*B + 
261*B*D - 845*A*B*C - 2070*A*B*D และ  R2 = 99.75 % ด้านคุณภาพการผลิต พิจารณาจากปริมาณค่าความร้อนของชีวมวล
อัดเม็ดเทียบกับค่าความร้อนมาตรฐานส าหรับชีวมวลอัดเม็ดประเทศไทย สมการคือ y(GHV) =18.4*A + 18.6*B + 14.2*C + 4.6*D - 
3.9*A*C - 5.4*A*D - 6.6*B*D - 1.8*C*D + 13.6*A*B*C - 67.6*A*B*D - 35.5*A*C*D + 15.5*B*C*D และ R2 = 99.68 และด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Vocs) ของชีวมวลอัดเม็ด สมการคือ y(VOCs)=76.8*A + 
77.1*B + 59*C + 14.2*D - 38.3*A*C - 15.6*A*D - 62.4*B*C - 40.6*B*D -27.9*C*D + 110.1*A*B*C - 385.6*A*B*D 
- 157*A*C*D   และ R2 = 99.64%  ซึ่งพบว่าการผสมเถ้าชานอ้อยในชีวมวลอัดเม็ดจะท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง การผสมชีว
มวลอัดเม็ดที่ผสมแกลบและเถ้าชานอ้อยในชีวมวลอัดเม็ด จะท าให้ค่าความร้อน และปริมาณ VOCs ลดลง โดยการผลิตชีวมวล
อัดเม็ดตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียวจากวัตถุดิบชีวมวล จะมีต้นทุนการผลิต 1,100-1,200 บาท/ตัน  มีค่าความร้อน 14.7 -16.7 
MJ/kg  และมีปริมาณ VOCs 50-70 %  ซึ่งสัดส่วนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่เหมาะสมมีสัดส่วน  ได้แก่ กระถิน80%  :            
เถ้าชานอ้อย 20%   ยูคาลิปตัส  80%: เถ้าชานอ้อย20%  และ ยูคาลิปตัส70% : แกลบ15% : เถ้าชานอ้อย15%  ตามล าดับ 
 

ค าหลัก  ชีวมวลอัดเม็ด  ผลิตภาพสีเขียว  การออกแบบส่วนผสม 
 
 

การพัฒนาสื่อการสอนแบบจ าลองคลังสินค้าด้วยวิธีความเป็นจริงเสรมิ 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนสร้างแบบจ าลองคลังสินค้า ซึ่งน าไปใช้ในด้าน

การศึกษา และด้านการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการคลังสินค้า เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและอาจารย์ผู้สอนท าการสอนได้ง่าย
ข้ึน ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจและปรับแต่งแบบจ าลองได้สะดวกรวดเร็วและแก้ไข เมื่อต้องการเพ่ิมแบบจ าลองหรือ
แก้ไขส่วนเกินของแบบจ าลอง เราได้น าโปรแกรมมาทดลองสร้างแบบจ าลองคลังสินค้าผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมแบบจ าลอง
ที่สร้างข้ึนสามารถแสดงให้เห็นแบบจ าลองสามมิติของคลังสินค้า และยังสามารถเพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูล และแกไขข้อมูลได้ จาก
ผลการประเมินประสิทธิภาพได้แสดงให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจที่ดีในตัวชี้วัด 

 

ค าหลัก  เทคโนโลยีความจริงเสมือน  การจัดการคลังสินคา  ความเป็นจริงเสริม 
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ระบบสูบน ้าแรงดันอากาศแบบประหยัดพลังงานเพื่อการเกษตรส าหรับชุมชน 

 
อุดมพงษ ์เกศศรีพงษ์ศา1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสูบน้ าแรงดันอากาศแบบประหยัดพลังงานเพื่อการเกษตรส าหรับชุมชน 
2) เพื่อหาประสิทธิภาพการไหลของระบบสูบน้ าแรงดันอากาศแบบประหยัดพลังงานเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงาน
ส าหรับชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ บ้านไผ่น้อย ต าบลลุมปุ๊ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ต้นแบบ  ใช้หลักการของ
กาลักน้ ามาประยุกต์ใช้อาศัยวิธีการถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ าอย่างต่อเนื่องโดยผ่านตัวกลางคือท่อ หลอด หรือสาย
ผลการวิจัยพบว่าระบบสูบน้ าแรงดันอากาศแบบประหยัดพลังงานที่พัฒนาขึ้นมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการไหลของน้ า
ใน 4 ระยะ แต่ละระยะมีความกว้างของขนาดท่อต่างกันและระยะของท่อส่งที่ 10, 20, 30 และ 40 เมตร ตามล าดับ โดยการ
จับเวลาทุก ๆ 2 นาที พบว่าขนาดท่อ Ø 6 หุน (3/4 นิ้ว) ระยะท่อส่งที่ 30 เมตร จะมีอัตราการไหลของน้ าที่มากที่สุด เฉลี่ย 
23.84 ลิตร รองลงมาขนาดท่อ Ø 1 นิ้ว ระยะท่อส่งที่ 20 เมตร มีอัตราการไหลของน้ า เฉลี่ย 22.88 ลิตร, ขนาดท่อ Ø 4 หุน 
(1/2 นิ้ว) ระยะท่อส่งที่ 40 เมตร มีอัตราการไหลของน้ า เฉลี่ย 13.12 ลิตร และขนาดท่อ Ø 2 นิ้ว ระยะท่อส่งที่ 10 เมตร น้ า
สามารถไหลได้แต่ไม่สามารถท าให้ท่อดูดดูดน้ ามาแทนท่ีน้ าท่ีปล่อยออกไปได้ 
 

ค าหลัก  ระบบสูบน ้า  แรงดันอากาศ  การเกษตร  ประหยัดพลังงาน  
 
 
 

แนวโน้มงานวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยกีารพิมพ์แบบสามมิต ิ
ในประเทศไทย 

 
กิตติ วิเศษลา1* วัฒนา จันทะโคตร1 นิรุทธิ ์วัฒนะแสง1 และ กสณิ รังสิกรรพุม1* 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: machineshop.kset@gmail.com, kasinphd@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอวาระการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ
ในประเทศไทย ซึ่งมีช่ืออื่นๆ ที่รู้จักกันหลากหลายเช่น การพิมพ์แบบเพิ่มขึ้น การสร้างต้นแบบแบบรวดเร็ว และการผลิตแบบ
รวดเร็ว เป็นต้น โดยท าการวิเคราะห์และรวบรวมจากฐานข้อมูลของวารสารวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งบทความในการประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ และบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยภายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ.2560 ทั้งนี้ในการศึกษานี้เป็นการท าการศึกษาและวิเคราะห์โดยแบ่งแยกตามด้านต่างๆ ทางวัตถุประสงค์ 
เครื่องมือที่ใช้ การวางแผนการผลิต และข้อสรุปแนะน าที่ได้จากงานวิจัย  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ 
ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์หาแนวโน้มของงานวิจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้
นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในอนาคตต่อไป 

 

ค าหลัก  เทคโนโลยีการพมิพ์แบบสามมติิ  การวางแผนการผลิต  วาระการวิจยั  ประเทศไทย  

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ 
 

บุญสืบ โพธิ์ศร1ี* 
1สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

*E-mail: suepboon_2013@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ และเพื่อทดสอบการ

ท างานของเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ ซึ่งศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้า มอเตอร์ อุปกรณ์
ควบคุม การสร้างแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่าเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยแอพพลิเค ช่ันแอนดรอยด์ มีขนาด 
กว้าง  80 cm  ยาว 100  cm และสูง 80  cm โครงสร้างของเครื่องตัดหญ้าประกอบด้วยท่อพีวีซี ติดตั้งกับมอเตอร์ บอร์ด 
และโมดูลบลูทูธ ควบคุมการท างานของเครื่องตัดหญ้าด้วยแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการทดลองระบบ
การท างานของเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ เครื่องตัดหญ้าสามารถควบคุมได้ในรัศมีไม่เกิน 250 เมตร 
โดยสามารถบังคับให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวาได้ โดยเครื่องตัดหญ้าสามารถตัดหญ้าได้          
240 ตารางเมตร ในเวลา 95 นาที 

 

ค าหลัก  เครื่องตัดหญ้า  แอพพลิเคชั่น  แอนดรอยด์ 
 
 
 

การปรับใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการวัดรูป 
ทรงเรขาคณิตด้วยเครื่องวัด 3 มิต ิ

 
วรวิทย์ สงวนพันธ1์* คณิศร ภูนิคม1 และ ศิวะ ไวทยร์ุ่งโรจน1์ 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail: silverpurepure@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาการใช้กระดาษส าหรับการเก็บข้อมูลการควบคุมคุณภาพเป็นจ านวนมาก ปัญหาส่วน
ใหญ่เกิดจากระยะทางการเดินเก็บข้อมูลและถ่ายเอกสารใช้เวลานาน ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทตัวอย่าง การด าเนินงานเริ่มจากการศึกษาข้อมูลและ
คัดเลือกปัญหาด้วยการถ่วงน้ าหนักแบบการให้คะแนนจาก 5 ปัจจัยหลักประกอบด้วย ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ความ
รุนแรงของปัญหา ความถี่ในการเกิดปัญหา ผลกระทบจากปัญหา ความเร่งด่วนในการน ามาแก้ไข แล้วด าเนินการเลือกปัญหา
ด้วยแผนภูมิพาเรโต วิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังแสดงสาเหตุและผล เทคนิคการตั้งค าถาม ท าไม ท าไม ท าไมและใช้ระบบการ
ติดตามที่พนักงานใช้บัตร E-card มีปัญหามากคือพนักงานที่ต้องออกเดินไปถ่ายเอกสารและส่งเอกสารใช้เวลาเดินนานเกินไป 
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการลดปัญหาโดยการใช้แท็บเล็ต ปรับปรุงกระบวนการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติด้วยการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตบันทึกและส่งข้อมูลแทนการบันทึกด้วยกระดาษ ผลการปรับปรุงสามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษ
บันทึกข้อมูลเชิงสถิติของแผนกควบคุมคุณภาพได้จาก 1,600 บาท/เดือน เหลือ 0 บาท/เดือน คิดเป็นลดลงร้อยละ 100 ต้นทุน
ระยะทางเดินเก็บข้อมูลลดลงจาก 3,200 บาทต่อเดือน เหลือ 1,500 บาท/เดือน คิดเป็นลดลงร้อยละ 53.1 และมีระยะเวลา
คืนทุน 9.09 เดือน  

 

ค าหลัก  ความสูญเปล่า  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  การลดต้นทุน 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในการด าเนินงาน ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

กนกวรรณ ชินเดช1* และ ด ารงเกยีรติ รตันอมรพิน2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ 

*E-mail: * ch.kanokwan_st@tni.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส ารวจปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในการด าเนินงาน  ตามระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี  เครื่องมือที่ใช้ เป็นผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของต่างประเทศในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมา    (พ.ศ. 2550 – 2560) จ านวน 20 ฉบับ ซึ่ง ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารวิชาการ  และผ่าน
การวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาความถี่ของเนื้อหาที่ส ารวจพบ  และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลส ารวจแสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน ตาม
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน  36 ปัจจัย โดยสามารถจัดออกเป็น 10 ด้าน 
ส าคัญ คือ ความรู้, ทักษะ, พฤติกรรมและจริยธรรม, สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก , การวางแผนโครงสร้าง
หลักสูตร, ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษา, การประยุกต์และออกแบบ, การประเมินผล , เทคโนโลยี และ การเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

 

ค าหลัก  ประเมินคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
 
 

การประยุกต์ใช้น้ าพลาสมาเพ่ือเพ่ิมอัตราการเติบโตของต้นหม่อนไหม 
พันธุ์สกลนคร 

 
สวรุจ ขาวอิ่น1 ชนม์เจรญิ แสวงรตัน์1* ปาจรีย์ ปุณวัฒน์1 และ เสรมิเกียรติ จอมจันทรย์อง1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*E-mail: choncharoen@eng.cmu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ปัญหาหมอกควันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาไหม้เช้ือเพลิงจากการจราจร การก่อสร้าง ไฟป่า และการเผาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 3-5 ปี การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนในภาคเหนือรวมไปถึงแถบ
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ถ้าการปลูกข้าวโพดลดลง จะท าให้ปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พอจะ
ลดลงไปด้วย งานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาและพัฒนาการปลูกหม่อนซึ่งเป็นหนึ่งในพืชทดแทนที่น่าสนใจ เพราะสามารถน าไปแปร
รูปได้หลากหลาย โดยเลือกหม่อนพันธุ์สกลนครมาทดลองเปรียบเทียบการปลูกโดยการรดด้วยน้ าประปา และน้ าพลาสมา 
พบว่าการใช้น้ าพลาสมาท าให้มีการเพิ่มขึ้นของจ านวนใบและพื้นที่ใบของต้นหม่อนจากการปลูกด้วยน้ าประปา 34.57% และ 
3.45% ตามล าดับ 

 

ค าหลัก  หมอกควัน  ต้นหม่อนไหม  น้ าพลาสมา 
 
 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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อิทธิพลของแก๊สปกคลุมต่อสมบัตทิางกลรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304  
และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม 

 
ยอดเปรม ภูก าเนดิ1* สิทธิชัย เจรญิราช1 และ สุริยา ประสมทอง1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
*E-mail: yodprem@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการประยุกต์การเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมในการเช่ือมรอยต่อชนระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม 
SUS 304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ศึกษาแก๊สผสมต่อสมบัติของรอยต่อ ตัวแปรการเช่ือมในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ความเร็วเดินแนวเช่ือม 350 mm/min กระแสเช่ือม 100-120 A และแก็สปกคลุม คือ แก๊สผสมระหว่าง 95% 
Ar+5% He,  95% Ar+5% N2 และ 95% Ar+5% O2 ผลการทดลองพบว่าแก๊สผสม 95% Ar+5% N2 กระแสไฟในการเช่ือม 
100 A แสดงค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดที่ 548 MPa และเมื่อกระแสไฟในการเชื่อมสูงขึ้นแนวโน้มของความแข็งแรงดึงลดลง การ
พังทลายที่มีค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเป็นการพังทลายแบบฉีกขาดมีช่องว่าง  ขณะที่ค่าความแข็งแรงดึงต่ ารูปร่างการพังทลาย
ฉีกขาดเป็นแบบราบเรียบ   

 

ค าหลัก  การเช่ือมอารค์โลหะแกส๊คลุม  สมบัติทางกล  เหล็กกล้าไรส้นิม SUS304  เหล็กกล้าคาร์บอน SS400 
 
 
 
อิทธิพลของกระบวนการเช่ือมต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของแนวเช่ือมพอกผิวแข็ง 

 
ภาณุวัช  โทษา1* เกียรติพงษ์ อ่อนบัตร1  สิทธิพงษ์  อุดมบุญญานภุาพ1 และสุรยิา ประสมทอง1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
*E-mail: Ynotseven14@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ประเมินกระบวนการเช่ือมพอกผิวแข็งประยุกต์ใช้กระบวนการเช่ือมแตกต่ างกันสามกระบวนการ คือ 
กระบวนการเช่ือมแก๊สทังสเตนอาร์ค กระบวนการเชื่อมไฟฟ้า และกระบวนการเชื่อมลวดไส้ฟลักซ์ ท่ีส่งผลต่อสมบัติทางกลของ
แนวเชื่อมและโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อม การทดลองพบว่ากระบวนการเช่ือมแก๊สทังสเตนอาร์ค ให้ค่าความแข็งสูงสุดและ
อัตราการสึกหรอต่ าสุด และจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบคาร์ไบด์เกิดขึ้นในแนวเช่ือมปริมาณสูงที่มีส่วนผสมของโม
ลิดินัมและทังสเตนท าให้มีค่าความแข็งสูงสุดส าหรับการทดลองนี้ 

 

ค าหลัก  โครงสร้างจุลภาค  สมบตัิทางกล  เชื่อมพอกผิวแข็ง 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกลของวัสดุจากกระบวนการ dry carbon 

 
ตะวันฉาย โพธิ์หอม1* และ ถนัดกจิ ศรีโชค1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail: tawanchai.p@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในกระบวนการผลิตที่มีผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ โดยมี
วิธีการศึกษาดังนี้ จ านวนช้ันผ้าที่จัดเรียง 2 ช้ันและการเรียงช้ันผ้าเป็นมุม 60 และ 90 องศา วัสดุที่น ามาเป็นส่วนประกอบ 
ได้แก่ ผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ 6k 320 กรัม และ อีพ็อกซี่เรซิ่น ER550 เจลไทม์ 20 นาที ท าการทดสอบตามมาตรฐานด้วยเครื่อง
ทดสอบแรงดึงซึ่งสมบัติทางกลที่ท าการศึกษา ได้แก่ค่า ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) พบว่าช้ินงานที่ท าการผลิต
จ านวนช้ันผ้า 2 ช้ันจะท าให้ค่าสัดส่วนของเส้นใยต่อปริมาตรและความหนามีค่าคงที่ โดยค่าความแข็งแรงของวัสดุคาร์บอนไฟ
เบอร์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมุม 90 องศาจ านวนช้ันผ้า 2 ช้ันมีค่าความต้านทานแรงดึงมากที่สุด ดังนั้นชนิดของ hardener 
และมุมที่จัดเรียงของผ้ามีผลต่อความต้านทานแรงดึง 

 

ค าหลัก  คาร์บอนไฟเบอร์  กระบวนการผลิตแบบคาร์บอนแห้ง  สมบัติทางกลของวัสด ุ
 
 
 

การปรับปรุงกระบวนการหล่อขี้ผ้ึง เพื่อลดข้อบกพร่องในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 

Lost-Wax Casting Improvement for Defect Reduction in Jewelry Industry 
 

วรรณพร หมิดทองค า1* พิชิต สุขเจริญพงษ์2 และ พัชรี โตแก้วทองรตันะ3 
1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
E-mail: wannporn.mtk@gmail.com*, fengpcs@ku.ac.th, fengprt@ku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการศึกษาและวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของช้ินงานหล่อเครื่องประดับ โดยมีการ
พิจารณาตัวแปรของปัจจัยน าเข้าที่สามารถเกิดขึ้นได้ (KPIV) ของแต่ละกระบวนการย่อย และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เมตริกซ์
สาเหตุและผลกระทบเพื่อกรองปัจจัย หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเพื่อปัจจัยหลักส าหรับการทดลอง 
คือ อุณหภูมิอบเบ้าปูน อุณหภูมิหลอมโลหะ และระยะเวลาการพักเบ้าหลังหล่อ น าปัจจัยที่ได้ไปออกแบบการทดลอง Split-
plot ส าหรับงานหล่อก าไล ท าการทดลองทั้งหมด 2  ระดับและท าการทดลองทั้งหมด 2 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยมีผล
ต่อข้อบกพร่องของช้ินงานหล่อ และระดับปัจจัยที่เหมาะสมของอุณหภูมิอบเบ้าปูนคือ 680 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหลอม
โลหะคือ 960 องศาเซลเซียส และระดับปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับระยะเวลาการพักเบ้าหลังหล่อคือ 10 นาที 

 

ค าหลัก  เครื่องประดับ  กระบวนการหล่อข้ีผึ้ง  การออกแบบการทดลอง   

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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