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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของพนักงานต่อการนาํเทคโนโลย ี

CAD/CAM มาใช้ในกระบวนการผลิตของ บริษัท มณีกาญจน์สยาม จํากัด กลุ่มตัวอย่าง

ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั จาํนวน 

138 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.72 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             ผลการดาํเนินการวิจยัผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ

ระหวา่ง 21- 30 ปี มากท่ีสุด การศึกษาท่ีระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุด เป็นตาํแหน่งระดบัพนกังานงาน

มากท่ีสุด รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท และอายุงานปัจจุบนั 3-6 ปี ระดบัความเห็นใน

การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั โดยรวมทุกดา้นอยู่

ในระดบัมาก ในดา้นการรับรู้ความสะดวกต่อการใชง้านของการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้

ในกระบวนการผลิต มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ดา้นการรับรู้ความเส่ียงมีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก และจาก

ผลการวจิยัไดข้อ้เสนอแนะคือ  ผูบ้ริหารขององคก์รควรใหค้วามสาํคญัเร่ือง ความเส่ียงในการนาํเขา้

เคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลย ีCAD/CAM ซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูงและเส่ียงต่อระยะเวลาการคืนทุน  ควร

จดัให้มีการอบรม และจดัหาเทคโนโลยี CAD/CAM ท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการผลิตอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั ก่อนจะมีการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM อยา่งจริง ควรมีการทดลองใช้เทคโนโลย ี

CAD/CAM เน่ืองจากเทคโนโลยี CAD/CAM บางตวัทาํให้ผูป้ฏิบติัทาํงานช้าลงกว่าท่ีควรและมี

ขั้นตอนยุง่ยากสลบัซบัซอ้น และเม่ือมีการนาํเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิตแลว้ 
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ควรมีแผนการดําเนินงานทางด้านการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต 
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ABSTRACT 

 

 This research aimed to study the acceptance of employees towards using CAD/CAM 

technology in the manufacturing processes of Maneekan Siam Company Limited. The sample 

consisted of executive, administrative and operation sections of Maneekan Siam Company 

Limited for 138 people. The tool which was used in the study was a questionnaire created by the 

researcher with a reliability of 0.72. The statistics was used for data analysis including frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. 

 The research results found that the majority sample was female with age range 21 to 30 

years, secondary education level, position of employee with monthly income of 10,000-20,000 

baht and current work period of 3-6 years. The opinion level in using the CAD/CAM technology 

in the gem and jewelry industry was at a high level in all aspects. The opinion level in aspect of 

convenience perception towards using CAD/CAM technology in the manufacturing processes, 

risk perception and benefit perception were at a high level. The recommendations is the executive 

of the organization should focus on the risk of importing machinery or CAD/CAM technology, 

which is relatively high price and risks on payback period, and should provide training and 

suitable CAD/CAM technology for the gem and jewelry manufacturing. Before using CAD/CAM 

technology, there should be a trial of CAD/CAM technology because some CAD/CAM 

technology making performer works slower than it should be and has complicated process. 

Moreover, when CAD/CAM technology is used in the manufacturing processes, there should 
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have implementation plans for the use of CAD/CAM technology in order to achieve the 

maximum efficiency in the manufacturing processes. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การวิจยั เร่ือง การศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์ 

และการใหค้วามสนบัสนุนจากหลายฝ่าย 

 ขอขอบคุณ ดร.วโิรจน์ ตนัติภทัโร อาจารยท่ี์ปรึกษาการทาํสารนิพนธ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบุรี ท่ีมีความกรุณามากท่ีสุดอยา่งต่อเน่ืองในการให้คาํแนะนาํ งานสารนิพนธ์คร้ังน้ี และศ.ดร.จง

จิตร  หิรัญลาภ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี รศ.ดิเรก ทองอร่าม คณบดี

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.ปรุงศกัด์ิ อตัพุฒ และ พล.อ.ดร.

ประสาท   สุขเกษตร ท่ีกรุณาให้คาํแนะนําและสละเวลาตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข เคร่ืองมือการวิจยัแก่ผูว้ิจยัเป็นอย่างดีทาํให้งานวิจยั การศึกษาการนาํเทคโนโลย ี

CAD/CAM เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม 

จาํกดั คร้ังน้ีจึงเสร็จสมบูรณ์  

 ขอขอบคุณ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั ทุกท่านท่ีได้ช่วย

สนบัสนุนใหก้าํลงัใจและใหข้อ้มูลในการดาํเนินการวจิยัคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  

 อน่ึง คุณประโยชน์จากการวิจยัคร้ังน้ี อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานต่อ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั เพื่อนาํไปสู่การพฒันาองคก์รไม่มากก็นอ้ย 
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มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 ปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสท่ี 3

ของปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 3.0 ชะลอตวัลงจากไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555 ท่ีขยายตวัร้อยละ 4.4 และ

ชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 ท่ีขยายตวัร้อยละ 3.7 โดยปัจจยัท่ีทาํให้อตัราการ

ขยายตวัชะลอลงจากไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555 คือ การหดตวัของอุปสงคร์ะหวา่งประเทศขณะท่ีอุป

สงคใ์นประเทศโดยรวมยงัขยายตวั ซ่ึงประกอบดว้ยการใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 

เป็นการขยายตวัจากการบริโภคสินคา้คงทน โดยเฉพาะสินคา้หมวดยานยนตร์วมทั้งหมวดสินคา้ไม่

คงทน เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้ าประปา ไฟฟ้า นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ยารักษาโรค การลงทุนภาคเอกชน

ปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การลงทุนภาครัฐและการใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตวัดีข้ึน 

ส่วนดุลการคา้และบริการเกินดุลเทียบกบัท่ีขาดดุลในไตรมาสท่ีแล้วสํานักงานคณะกรรม การ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะขยายตวัร้อยละ 5.5 

สําหรับการประมาณการแนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 4.5 – 5.5 โดยมี

ปัจจยัสนับสนุนจากการขยายตวัของอุปสงค์ในประเทศ และการปรับตวัดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก 

(สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,2555) 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทยพฒันามาจากอุตสาหกรรม ใน

ครัวเรือนเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมน้ีมีความสําคญัต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและการสร้างงานท่ี

ต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งใช้แรงงานคนเป็นจาํนวนมาก (Labor Intensive) เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีนาํ

เงินตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศเป็นอยา่งมาก รัฐบาลจึงไดเ้ร่ิมให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการ

เจียระไนอญัมณี การผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบัเพื่อการส่งออก ทั้งยงัร่วมมือกบัภาคเอกชนใน

การส่ง เสริมดา้นการตลาด   เพื่อแสวงหาปัจจยัการผลิตต่างๆ มาสนบัสนุนการผลิตในอุตสาหกรรม

น้ีอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทย มีความหลากหลายในสินคา้ท่ีผลิตครอบคลุมกลุ่ม

สินค้าต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมน้ีเกือบทั้งหมด เพียงแต่สินค้าบางประเภทยงัไม่มีศกัยภาพท่ีจะ

แข่งขนักบัตลาดต่างประเทศได้เท่านั้น ดังนั้นแนวทางท่ีจะพฒันาให้อุตสาหกรรมน้ี เติบโตจน

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตแห่งหน่ึงของโลกจึงยงัมีลู่ทางจะดาํเนินการได ้เพราะมูลค่าการ
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ส่งออกของไทยมีปีละประมาณ 350,000 ลา้นบาท เท่านั้นและนบัเป็นอนัดบั 3 ของสินคา้ส่งออกใน

หมวดอุตสาหกรรม และมีมูลค่าเพียงร้อยละ 5 ของมูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดบัของตลาด โลกท่ี

มีมูลค่ามากกว่า 7,000,000 ลา้นบาท ดงันั้น จึงยงัมีลู่ทางการตลาดอีกมากท่ีไทยจะขยายมูลค่าการ

ส่งออกของอุตสาหกรรมน้ีให้เพิ่มสูงข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงแนวทางท่ีจะพฒันาคุณภาพสินคา้ของ

ไทย พบว่าเง่ือนไขสําคัญท่ีจะเพิ่มคุณภาพสินค้า คือ การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้มี

ความกา้วหนา้ยิ่งข้ึน ลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต คุณภาพของสินคา้ท่ีดีข้ึน ยอ่ม

ทาํใหมี้มูลค่าเพิ่มสูงข้ึนตามมา ปัจจุบนัยงัมี SMEs รวมถึงผูรั้บจา้งผลิตและประกอบ (Sub-contract) 

จาํนวนมาก ซ่ึงยงัใชก้ารผลิตแบบดั้งเดิม การพฒันาทางเทคโนโลยีมีนอ้ย ยกเวน้โรงงานขนาดใหญ่

บางแห่งท่ีมีการนาํเขา้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชใ้นการผลิต แต่ก็ประสบปัญหาการใช้

งานการบาํรุงรักษาทาํให้เคร่ืองจกัร ท่ีนําเขา้มายงัไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีการพฒันารูปแบบของสินคา้ท่ีมีความเป็นสากลตรงกบั ความตอ้งการของลูกคา้ก็นบั วา่

เป็นปัจจยัสําคญั ท่ีจะทาํให้การขยายตลาดของไทยมีโอกาสมากข้ึนความสําคญั ท่ีจะตอ้งปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับของไทย (สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, 2555)  

  
 

ภาพ 1 มูลค่าการนาํเขา้ส่งและส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยปี 2547-2556 

ท่ีมา. จากสถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์รมหาชน) 
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จะเห็นไดจ้าก ภาพ 1 การส่งออกของอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยยงัมีมูลค่าท่ีน้อย 

เม่ือเทียบกบัการนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออก เช่น 

ดา้นการตลาด กาํลงัการผลิต และดา้นคุณภาพ เป็นตน้ ดงันั้นแนวคิดท่ีจะนาํเอาเทคโนโลยีต่างๆ มา

ช่วยในในระบบการผลิตจึงเป็นส่วนสาํคญั  ในการพฒันารูปแบบการผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ของประเทศไทย 

เทคโนโลยี CAD/CAM เป็นเทคโนโลยีท่ีอาํนวยความสะดวก ให้กระบวนการผลิตได้

มาตรฐาน รวดเร็ว ลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และไดคุ้ณภาพ ณ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเกือบ

ทุกสถานประกอบการไดเ้ลือกใชแ้ละนาํมาใช้งานจริง เพราะไม่เช่นนั้นแลว้คงไม่สามารถแข่งขนั

กบับริษทัคู่แข่งได ้การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชง้านช่วยให้การออกแบบผลิตภณัฑ์มีความ

แปลกใหม่ รูปทรงสวยงาม สีสันสะดุดตา การใช้งานเขา้กับสมยันิยม ช่วยลดเวลาในการผลิต   

ดงันั้นการใชง้านระบบ CAD/CAM จึงมีบทบาทมากในอุตสาหกรรมการผลิตปัจจุบนั 

บริษัท มณีกาญจน์สยาม จํากัด เป็นบริษัทท่ีผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับส่งออก

ต่างประเทศ อาทิเช่น สร้อยคอ แหวน กาํไล ต่างหู และจ้ีสร้อย เป็นตน้ มีพนกังานทั้งฝ่ายบริหาร

และฝ่ายผลิตรวม 210 คน จากขอ้มูลการประชุมในองค์กรประจาํปีระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา คือ ปี

2553 - 2557 แสดงให้เห็นวา่ในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ลดลงมาก ทางผูบ้ริหารจึงมีแนวคิดใน

การปรับปรุงกระบวนผลิตให้ดีขั้น (บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั, 2557) ฉะนั้นในกระบวนการ

ผลิตจาํเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยี CAD/CAM เขา้มาช่วยในการผลิตให้มีคุณภาพและตรงตามตอ้งการ

ของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด สาเหตุท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลย ีCAD/CAM ในการผลิต มีดงัน้ี 

    1.) เพิ่มผลผลิตให้มีมากข้ึน ลดความส้ินเปลืองจากการสูญเสีย วตัถุดิบในกระบวนการ

ผลิตลง  

   2.) เพื่อลดตน้ทุนการผลิต เพราะการผลิตสินคา้จาํนวนมากจะทาํให้ลดตน้ทุนการผลิต 

ผูผ้ลิตไดก้าํไรมากข้ึนและอาจทาํใหสิ้นคา้มีราคาถูกลง 

    3.) เพื่อใหผ้ลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน เป็นการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพของผลิตภณัฑ์มี

แบบใหเ้ลือกหลากหลายผลิตภณัฑมี์คุณภาพข้ึน  

   4.) เพื่อลดแรงงานหรือกาํลงัคนทาํงานไดน้อ้ยลง 

การนาํเทคโนโลย ี CAD/CAM เขา้มาใช้ในกระบวนการต่างๆ อาจมีส่วนช่วยให้กระบวน 

การผลิตมีคุณภาพ จาํเป็นตอ้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กรทุกระดบั ดงันั้นจึงตอ้ง

ศึกษาความคิดเห็นของพนงังานทุกระดบั เพื่อเป็นแนวทางในการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้

ในกระบวนการผลิต และยงัเป็นแนวทางเสนอต่อผูบ้ริหาร ในการพฒันากระบวนการต่างๆ ของ

ระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 

 

 1.  เพื่อศึกษาการยอมรับของพนกังานต่อการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวน 

การผลิตของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

 

ขอบเขตการวจิัย 

 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยทําการศึกษามุ่งศึกษา การนําเทคโนโลย ี

CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหาร ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการของ บริษัท      

มณีกาญจน์สยาม จาํกดั จาํนวน 138 คน  

3. ขอบเขตของตวัแปร 

     3.1 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่    

                 - ปัจจยัส่วนบุคคล คือ จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และอายงุานปัจจุบนั  

      3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   การศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

4.  ระยะเวลาศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2557 (90วนั) 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั เพื่อท่ีจะได้นาํไปปรับปรุงพฒันากระบวนการ

ต่างๆ ใหใ้หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนโดยมีตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
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                          ตัวแปรตาม(Y) 

     

   

    ตัวแปรต้น (X)                                                                                  

                                                                                                           

                

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการดาํเนินงานวจิยั 

 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสํารวจ 

(Survey Method) และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดแ้ก่ 

พนกังานของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) โดยหา

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

      ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ย ี

CAD/CAM เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอญั

มณีและเค ร่ืองประดับ  กรณีศึกษา 

บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

- การรับรู้ประโยชน์ 

- การรับรู้ความสะดวกในการ

ใชง้าน 

- การรับรู้ความเส่ียง 

 

ท่ีม า . จา กแบบ จําล อง กา รย อม รับ

เทคโนโลยี (Davis and others , 

1989) และ การบริหารความเ ส่ียง 

(เจริญ   เจษฎาวลัย,์ 2546) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- ตาํแหน่งงาน 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- อายงุานปัจจุบนั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1. ทาํให้ทราบถึงระดบัการยอมรับต่อการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นระบบการ

ผลิตของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

2. ผลจากการศึกษาจะไดท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้

ในบริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาปรับปรุงอนัจะเป็นผลดีต่อ

บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

 

  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  

             “อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั” หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีผลิตเก่ียวกบัอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัเช่น สร้อยคอ กาํไรแขน ต่างหู เป็นตน้ 

 “การศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM” หมายถึง การศึกษาระดบัความคิดเห็นของ

พนกังานของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั เม่ือนาํเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นองคก์ร 

 “ความเส่ียง” หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ ซ่ึงไม่สามารถคาดเดาไดว้า่จะเกิดข้ึน

เม่ือใด แต่ความเส่ียงนั้น ๆ จะมีแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนไม่มากก็นอ้ยในบริษทั 

“CAD” หมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ    ( Computer Aided Design , CAD)

เป็นการนาํคอมพิวเตอร์มาประยุกตใ์ชร่้วมกบัโปรแกรมเขียนแบบท่ีอา้งอิงกบัรูป เรขาคณิตพื้นฐาน 

(Geometry) เพื่อประกอบกนัข้ึนเป็นแบบจาํลองของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงแสดงในรูปของเส้น ต่างๆ

(Curve) พื้นผิว (Surface) ใน 2 มิติหรือ 3 มิติ โดยสามารถปรับแบบจาํลองดงักล่าวให้เหมือน

จริง ดว้ยการกาํหนดสี ลกัษณะ พื้นผิว(Texture) สามารถคาํนวณหาพื้นท่ี ปริมาตร หรือนํ้ าหนกัได้

ก่อนทาํการ ผลิต ใช้ทดสอบการวางตาํแหน่ง การประกอบ และจาํลองการเคล่ือนไหว รวมถึงการ

นาํ ขอ้มูลต่างๆท่ีไดไ้ปใชใ้นการคาํนวณ หรือกาํหนดขั้นตอนเพื่อวางแผนการผลิตล่วง หนา้ได ้

“CAM” หมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing CAM) 

เป็นการนาํคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัโปรแกรมเพื่อใชใ้นการจาํลองการทาํงานขั้นตอนการ

ผลิต อาจจะเป็นการจาํลองการกดัแม่พิมพ์ การจาํลองการกดัช้ินงานด้วยเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั

ซีเอ็นซี หรือนาํไปสร้างหุ่นตน้แบบดว้ยเคร่ืองข้ึนรูปตน้แบบ (Rapid  Prototype)  ขั้นตอนสุดทา้ย

ของการใช ้CAM เขา้มาช่วยในการผลิตก็คือ การทาํ Postprocesssing   เพื่อแปลงเส้นทางเดินของมีด

ใหเ้ป็นโปรแกรม ซีเอน็ซี CNC 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งและนาํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

         1. แนวคิดการยอมรับเทคโนโลย ี

2. การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นโรงงาน 

3. ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (CAD/CAM) 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

5. บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิการยอมรับเทคโนโลย ี

 

การยอมรับเทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ีสามารถอธิบายไดโ้ดยอาศยัทฤษฎี เน่ืองจากมีกระบวนการ

ท่ีวิวฒันาการมาโดยลาํดบั แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี มี

พื้นฐานมาจากทฤษฎีการกระทาํท่ีมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) อนัเป็นรูปแบบท่ี

สามารถคาดการณ์ ทาํนายและอธิบายพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเป็นพื้นฐานสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีโดยตรง แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการกระทาํท่ีมีเหตุผล (Fishbein 

and Ajzen, 1975) จะกาํหนดให้มีการแยกแยะระหวา่งความเช่ือ เจตคติ ความตั้งใจและพฤติกรรม 

โดยมีความคิดวา่พฤติกรรมท่ีเกิดมาของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมท่ีก่อรูปข้ึน  

ความเช่ือแบบแรกท่ีเกิดข้ึนเองโดยมนุษย ์เม่ือถูกทาํให้เกิดความมัน่คงโดยการประเมินผล

ด้วยตัวเองของมนุษย์แล้ว ความเช่ือนั้ นก็จะกลายเป็นเจตคติของแต่ละบุคคล อันจะนําไปสู่

พฤติกรรมท่ีทาํดว้ยความตั้งใจ จนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีติดตวัไปในท่ีสุด ซ่ึงเป็นพฤติกรรมปัจจุบนั

ท่ีจะกระทาํอยา่งมีเหตุผล เช่นเดียวกบัความเช่ือท่ีเกิดจากแบบอยา่ง เม่ือมีความเช่ือตามแบบอย่าง

แล้วก็จะเกิดแรงจูงใจให้ทาํตาม ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบติัตน และเป็น
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พฤติกรรมท่ีทาํดว้ยความตั้งใจ จนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีติดตวัไปในท่ีสุด ซ่ึงเป็นพฤติกรรมปัจจุบนั

ท่ีจะกระทาํอยา่งมีเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  แสดงทฤษฎีการกระทาํท่ีมีเหตุผล (Fishbein and Ajzen, 1975)  

ท่ีมา. จากดร.กวพีงษ ์เลิศวชรา และนายกาญจนศกัด์ิ จารุปาน, 2555:13 

 

ทฤษฎพีฤติกรรมทีม่ีแบบแผน 

แนวคิดทฤษฎีการกระทาํท่ีมีเหตุผลเนน้ผลท่ีมาจากเจตคติและพฤติกรรมมนุษย ์โดยอธิบาย

ถึงเหตุและผลท่ีทาํให้การกระทาํต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีเหตุมีผล แต่ถึงอยา่งไรก็ตามก็ยงัมีปัญหาการ

ประเมินผลและความขดัแยง้ระหวา่งเจตคติกบัพฤติกรรมเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเจตคติและพฤติกรรม

เกิดข้ึนภายในตัวตนแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่สามารถอธิบายการกระทาํท่ีมีเหตุผลจากเจตคติหรือ

พฤติกรรมแต่เพียงอยา่งเดียว ทาํใหมี้การศึกษาต่อมาโดยการเพิ่มการควบคุมพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็น

ไดเ้ขา้ไปในกระบวนการ และเรียกทฤษฎีน้ีใหม่วา่ ทฤษฎีของพฤติกรรมท่ีมีแบบแผน (Theory of 

planned behavior : TPB) ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมีแบบแผน (Ajzen, 1991) ไดป้รับเพิ่มเติมจากกรอบ

แนวคิดเดิม โดยเพิ่มในส่วนของการควบคุมพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็น อนัเป็นส่ิงท่ีปรากฏชดัมากกวา่

เจตคติและพฤติกรรมภายในบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว ทาํให้แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมีแบบ

แผนเป็นแนวคิดท่ีช่วยใหก้ารอธิบายพฤติกรรมของมนุษยมี์ความชดัเจนข้ึนกวา่ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมี

เหตุผล  

 

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลย ี 

ในปี ค.ศ.1986 เฟรด เดวิส (Fred Davis) ไดพ้ฒันาแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีท่ี

เรียกวา่ Technology Acceptance Model (TAM) ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีอธิบายถึงเหตุผลและเม่ือไหร่

ความเช่ือและการ

ประเมินผล 
 

เจตคติท่ีนาํไปสู่ 

พฤติกรรม 

ความเช่ือท่ีเป็น

แบบอยา่งและการจูงใจ

ใหท้าํตาม 

บรรทดัฐานท่ีคนอยู่

ร่วมกนั 

พฤติกรรมท่ี 

ตั้งใจ 

พฤติกรรม 

ปัจจุบนั 
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ท่ีผูใ้ชจ้ะตดัสินใจยอมรับและใชเ้ทคโนโลย ีองคป์ระกอบหลกัในแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี

ของเดวสิ (Davis, 1989) ประกอบไปดว้ย 

1. การรับรู้ประโยชน์ (perceived usefulness)  

2. การรับรู้ความสะดวกในการใช ้(perceived ease of use)  

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยเีป็นแบบจาํลองท่ีปรับแนวคิดมาจาก ทฤษฎีการกระทาํท่ี

มี เหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมีแบบแผน แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีถือเป็นแบบจาํลองท่ี

มีช่ือเสียงและยอมรับกนัทัว่ไปโดยเฉพาะในสาขาระบบสารสนเทศ (Dadayan and Ferro, 2005) 

ดว้ยเหตุผลท่ีว่าการยอมรับท่ีจะใช้เทคโนโลยีตอ้งมาจากความตั้งใจท่ีจะใช้ ซ่ึงมีพื้นฐานสําคญัมา

จากการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความสะดวกในการใช ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Davis and others , 1989)  

ท่ีมา. จากดร.กวพีงษ ์เลิศวชรา และนายกาญจนศกัด์ิ จารุปาน, 2555:15 

 

การรวมทฤษฎกีารยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี

เม่ือแนวคิดทฤษฎีการปฏิบติัท่ีมีเหตุผล (TRA) พฒันามาสู่ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมีแบบแผน 

(TPB) จนประยุกตม์าสู่รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นการพฒันามาโดยลาํดบั ก็ไดมี้

การรวมเอาทฤษฎีต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นการหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวของทฤษฎีการยอมรับและการ

การรับรู้ 

ประโยชน์ 

ปัจจยั 

ภายนอก 
เจตคติ 

การรับรู้ 

ความสะดวกในการ

ใช ้

ความตั้งใจ 

ในการใช ้

การใช ้

อยา่งแทจ้ริง 
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ใชเ้ทคโนโลยี (The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) โดยเวนกา

เทชและดาวิส (Venkatesh and Davis, 2000) ไดข้ยายให้เห็นชดัถึงองคป์ระกอบ 4 ส่วน ซ่ึงเดิม

ได้แก่การยอมรับของผูใ้ช้ และพฤติกรมของผูใ้ช้ ได้เพิ่มองค์ประกอบได้แก่ ความสามารถท่ี

คาดหวงัและความพยายามท่ีคาดหวงั อิทธิผลทางสังคมและเง่ือนไขการอาํนวยความสะดวกเพิ่มเขา้

มา ในส่วนของบรรทดัฐานท่ีเป็นวตัถุประสงค์เบ้ืองตน้ จะตอ้งคาํนึงถึงความเช่ือมัน่ในเทคโนโลย ี

อนัจะนาํไปสู่ความสามารถและพฤติกรรมในการยอมรับเทคโนโลยี ขณะท่ีความสมคัรใจของผูใ้ช้

ในการยอมรับเทคโนโลยี ไม่ได้เกิดจากการบงัคบัให้ใช้ รวมทั้งภาพพจน์การมองเทคโนโลยีท่ี

หมายถึงส่ิงใหม่ท่ีจะเพิ่มความสามารถและความสําเร็จ อนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในของแต่ละบุคคล 

ลว้นเป็นกรอบในการหลอมรวมทฤษฎีต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั (Venkatesh and others, 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 การหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี 

ท่ีมา. จากVenkatesh and others, 2003 (p. 425-478) 

ประสบการณ์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบังาน 

คุณภาพของ 

ผลผลิต 

ผลลพัทท่ี์มัน่คง 

แบบแผน 

ภายใน 

ภาพพจน์ 

ความสมคัรใจ 

การรับรู้ 

ความสะดวกใน

การใช ้

การรับรู้ 

ประโยชน์ 
การใช ้

อยา่งแทจ้ริง 

ความตั้งใจ 

ในการใช ้
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การยอมรับนวตักรรม 

โรเจอร์สและชูมาคเกอร์ (Rogers and Shoemaker. 1971 : 71-73) กล่าววา่นวตักรรม 

(Innovation) หมายถึง แนวคิด หรือแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นวิธีการปฏิบติั หรือส่ิงของใหม่ โดย

บุคคลเห็นวา่เป็นของใหม่ท่ีต่างจากของเดิมท่ีเคยคิดหรือเคยมี แมว้า่นวตักรรมน้ีอาจเคยถูกนาํไปใช้

ในสังคมอ่ืนมาก่อนก็ตามแต่เพิ่งนาํมาใช้ในสังคมเป็นคร้ังแรกก็ถือว่าเป็นนวตักรรมและกล่าวว่า

นวตักรรมนั้นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความรู้ใหม่เสมอไป กล่าวคือ บุคคลนั้นอาจมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงนั้น 

ๆ มาชัว่ระยะเวลาหน่ึงแต่ยงัไม่เห็นเป็นของใหม่สําหรับตนและยงัไม่ไดพ้ฒันาทศันะคติว่าชอบ

หรือไม่ชอบ จะยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม แต่เม่ือมีนวตักรรมเขา้มาแลว้การเผยแพร่นวตักรรม

ไปสู่สมาชิกของสังคมจึงเป็นส่ิงจาํเป็น 

สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2542: 77) นวตักรรม หมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีคน (จาํนวนหน่ึง) ถือวา่

ใหม่ ไม่วา่จะเป็นความคิด ความรู้ วสัดุ ส่ิงของท่ีใหม่ สําหรับสังคมหน่ึง เช่น นวตักรรมทางเทคนิค 

นวตักรรมทางองคก์าร นวตักรรมทางการกีฬา นวตักรรมทางการแพทย ์เป็นตน้ 

1. ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (The Diffusion Theory of Innovation) ทฤษฎีน้ีนบัวา่

แพร่หลายและมีสาระ โดยย่อวา่การรับนวตักรรมอย่างหน่ึงอยา่งใด ข้ึนอยูก่บับุคคลระบบสังคม 

ระบบส่ือสาร นวตักรรม และระยะเวลา (สัญญา สัญญาววิฒัน์. 2540: 23 -26) ไดแ้ก่ 

1.1 การยอมรับนวตักรรมข้ึนอยูก่บัปัจเจกบุคคล หมายความวา่ ปัจเจกบุคคลแต่ละคนเป็นผู ้

ตดัสินใจรับนวตักรรม หรือไม่รับนวตักรรม บางคนรับเร็ว บางคนรับชา้ แมจ้ะอยูใ่นสังคมหรืออยู่

ในชุมชนเดียวกนัก็ตาม คนท่ีมีภาวะนวตักรรมสูง (High Innovativeness) ก็จะรับนวตักรรมเร็ว 

กลายเป็นนวตักรรม (Innovators) หรือกลุ่มผูท่ี้รับนวตักรรมเร็ว หรือแมเ้ป็นชนกลุ่มใหญ่ผูรั้บ

นวตักรรมเร็ว ในขณะท่ีผูท่ี้มีภาวะนวตักรรมตํ่า (Low Innovativeness) ถา้ไม่เป็นประเภทชนกลุ่ม

ใหญ่ผูรั้บนวตักรรมชา้ ก็เป็นผูล้า้หลงั (Laggards) ไปเลย 

1.2 การยอมรับนวตักรรมข้ึนอยูก่บัระบบสังคม หมายความวา่ ระบบสังคมประเภทต่าง ๆ 

มีอิทธิพลต่อการจะรับ หรือไม่รับนวตักรรม หรือรับเร็วรับชา้ดว้ย ทฤษฎีน้ีแบ่งสังคมออกเป็นสอง

ประเภท สองขั้วปลาย คือ สังคมสมยัใหม่ขั้วหน่ึง สังคมโบราณหรือสังคมประเพณีอีกขั้วหน่ึง 

สังคมสมยัใหม่จะรับนวตักรรมเร็วและรับปริมาณมากกว่าสังคมแบบประเพณี ทั้งน้ีเพราะสังคม

สมยัใหม่มีระบบค่านิยมและบรรทดัฐานสังคม ในลกัษณะท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงและพฒันา

สังคมให้เจริญรุดหนา้ (โดยเฉพาะทางวตัถุ) ดงันั้น เม่ือมีอะไรใหม่มาก็สนบัสนุนให้รับมาทดลอง

ใชใ้นสังคม ในขณะท่ีสังคมประเพณีไม่มีระบบค่านิยมและบรรทดัฐานสังคมเช่นน้ี จึงไม่สนบัสนุน

การรับนวตักรรม 
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1.3 การยอมรับนวตักรรมข้ึนอยู่กบัการส่ือสาร การส่ือสาร หมายถึงกระบวนการ

แพร่กระจายนวตักรรมจากจุดเร่ิมตน้ไปสู่จุดสุดทา้ย คือ การรับหรือไม่รับนวตักรรมหัวใจของ

กระบวนการก็คือ การกระทาํระหว่างกนัของมนุษย ์ ดงันั้น จึงเห็นไดว้่าทาํไมการส่ือสารจึงมี

ความสําคญัต่อการรับนวตักรรม ถา้ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่้งผา่นนวตักรรม เป็นผูน้าํความคิดหวั

กา้วหนา้ (Cosmopolite Opinion Leaders) กบับุคคลสมาชิกชุมชนผูห้นุ่มแน่น และการศึกษาสูงใน

ขั้นทดลองของกระบวนการแพร่นวตักรรม การรับนวตักรรมก็จะเร็ว หากเป็นกรณีความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูน้าํ ความคิดหัวกา้วหนา้แต่สมาชิกชุมชนหัวลา้หลงั การรับนวตักรรมก็ช้าหรืออาจไม่มี

การรับนวตักรรมเลยก็ได ้

1.4 การยอมรับนวตักรรมข้ึนอยูก่บัตวันวตักรรม หมายถึง ลกัษณะของนวตักรรมมีส่วน

กาํหนดระยะเวลา หรือการรับหรือไม่รับนวตักรรม ทฤษฎีน้ีระบุว่า นวตักรรมมีปัจจยัท่ีจะตอ้ง

พิจาณา 5 ประการ ท่ีจะเป็นท่ียอมรับหรือไม่ยอมรับ รับเร็วหรือชา้ คือ ความไดเ้ปรียบ การเขา้กบั

สังคมวฒันธรรมได ้ ความสลบัซับซ้อน การแบ่งทดลองใช้ไดห้รือไม่ และความเขา้ใจยากง่าย

นวตักรรมท่ีมีลกัษณะทางบวกยอ่มจะแพร่หลายง่าย ในขณะท่ีนวตักรรมท่ีมีลกัษณะทางลบมกัขาย

ไม่ค่อยจะออก เพราะไม่ดีกว่าของเดิมเข้ากับสังคมวฒันธรรมไม่ได้หรือได้ไม่ดีมีโครงสร้าง

ซบัซอ้น แบ่งทดสอบไม่ได ้และเขา้ใจไดย้าก 

1.5 การยอมรับนวตักรรมข้ึนอยูก่บัระยะเวลา หมายความวา่ ระยะเวลาหรือตวัเวลาเองมี

อิทธิพลต่อการรับ หรือไม่รับนวตักรรมเท่าท่ีมีการวิจยัมาแลว้ เวลาก่อให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ ภาวะ

นวตักรรม (Innovativeness) อนัเป็นเคร่ืองแสดงระดบัหรือประเภทของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับ

นวตักรรมสูง บางคนตํ่า บุคคลบางคนเลยกลายเป็นนวตักรรม หรือผูล้า้หลงัตามระยะเวลาท่ีรับ

นวตักรรมและแน่นอนว่า ในการท่ีบุคคลจะตดัสินใจรับหรือไม่รับนวตักรรม เขาจะตอ้งใช้เวลา

พิจารณานวตักรรมระยะหน่ึง 

2. ความนิยมนวตักรรม (Innovativeness) โรเจอร์ส (Rogers. 1962: 72) ไดใ้ห้ความหมาย

ของความนิยมนวตักรรมว่า เป็นระดบัท่ีบุคคลหรือองค์กรจะยอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วมากน้อย

เพียงใด ความนิยมนวตักรรมน้ีวดัในแง่เวลาหรือความไวในการยอมรับและปริมาณของนวตักรรม

และเทคโนโลยท่ีียอมรับโดยเปรียบเทียบความไว และปริมาณการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี

ได ้ โรเจอร์ส จดัแบ่งประเภทของผูย้อมรับนวตักรรมออกเป็น 5 ประเภทดว้ยกนั ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

2.1 ผูน้าํการยอมรับ (Innovators) มีคุณลกัษณะส่วนตวั คือ อายุนอ้ย มีสถานภาพทางสังคม

สูง มีการติดต่อส่ือสารใกลชิ้ดกบัแหล่งข่าวสาร มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูน้าํการยอมรับอ่ืน ๆ มีการติดต่อ

กบับุคคลอ่ืนอยา่งกวา้งขวาง มีค่านิยมกลา้ไดก้ลา้เสีย 
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2.2 ผูย้อมรับตามก่อนเพื่อน (Early Adopter) มีคุณลกัษณะ คือสถานภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมสูง มีการติดต่อกบัผูน้าํการเปล่ียนแปลงในทอ้งถ่ินมากท่ีสุดเป็นผูน้าํทางความคิดในชุมชนท่ี

ตนเองอยูอ่าศยั 

2.3 ผูย้อมรับตามเร็วเป็นส่วนใหญ่ (Early Majority) มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

ค่อนขา้งสูงกว่าคนทัว่ไปในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ มีการติดต่อกบัผูน้าํการเปล่ียนแปลงและผูน้าํการ

ยอมรับก่อนบุคคลอ่ืนมากพอสมควร 

2.4 ผูย้อมรับตามชา้เป็นส่วนใหญ่ (Late Majority) มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

ค่อนขา้งตํ่า การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ มกัมาจากเพื่อนพอ้งเป็นส่วนใหญ่ มีการใชป้ระโยชน์จาก

ส่ือมวลชนนอ้ยและไม่ค่อยแสดงความเป็นผูน้าํทางความคิด 

2.5 ผูย้อมรับหลงัสุด (Laggards) มกัเป็นบุคคลท่ียึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ค่านิยม ตลอดจนความเช่ือแบบเดิม มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตํ่า มีอายุสูงเป็นบุคคลท่ี

ค่อนขา้งเก็บตวั แสดงความเป็นผูน้าํทางความคิดนอ้ยมาก 

โรเจอร์ส และชูเมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker. 1971: 22-23) ไดอ้ธิบายวา่ องคป์ระกอบ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับนวตักรรม ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีความสําคญั และมีอิทธิพลต่อการยอมรับมี5 ประการ 

ประกอบดว้ย 

1.1 ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน (Relative Advantage) คือ การท่ีผูรั้บนวตักรรมคิดว่านวตักรรม

ดีกวา่ มีประโยชน์มากกวา่ความคิดเก่า ส่ิงเก่า หรือวธีิปฏิบติัเดิม 

1.2 ความเขา้กนัไดห้รือไปดว้ยกนัได ้ (Compatibility) คือ การท่ีผูย้อมรับนวตักรรมรู้สึก 

หรือคิดวา่นวตักรรมนั้นไปดว้ยกนัได ้หรือเขา้กนัไดก้บัค่านิยมประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความ

ตอ้งการของผูรั้บความคิดใหม่ วธีิปฏิบติัใหม่ หรือส่ิงใหม่เขา้กบัค่านิยม หรือบรรทดัฐานทางสังคม 

นวตักรรมท่ีไม่สอดคลอ้งถูกยอมรับไดช้า้กวา่นวตักรรมท่ีเขา้กบัส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ 

1.3 ความยุง่ยากซบัซ้อน (Complexity) คือ การท่ีผูรั้บนวตักรรมเห็นหรือรู้สึกวา่นวตักรรม

นั้นยากแก่การเขา้ใจและนาํไปใช ้หากยุง่ยากมากก็ยากแก่การยอมรับ 

1.4 ความสามารถในการนาํไปทดลองใชไ้ด ้ (Trialability) คือ ผูรั้บนวตักรรมสามรถนาํ

นวตักรรมไปทดลองใชใ้นปริมาณเล็ก ๆ จะถูกยอมรับไดร้วดเร็วกวา่นวตักรรมท่ีไม่สามรถแบ่งเป็น

ส่วนเล็ก ๆ ได ้

1.5 ความสามารถในการสังเกตได ้ (Observability) คือ ผลของนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถ

มองเห็นไดโ้ดยสมาชิกภายในระบบสังคม ยิง่มองเห็นผลไดง่้ายเพียงใดนวตักรรมนั้นก็จะไดรั้บการ

ยอมรับมากเพียงนั้น 
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2. โครงสร้างทางสังคม (Socials Structure) เกิดข้ึนจากสมาชิกของสังคมมีฐานะ หรือ

ตาํแหน่งแตกต่างกนั โครงสร้างทางสังคมสามารถส่งเสริมหรือขดัขวางการยอมรับของสมาชิก

ภายในสังคม โดยอิทธิพลของส่ิงท่ีเรียกวา่ อิทธิพลของระบบ ซ่ึงหมายถึง บรรทดัฐานสถานภาพ

ทางสังคม ขั้นของสังคมและส่ิงอ่ืนๆ ในระบบสังคม ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในระบบ

สังคม และมีความสาํคญัต่อความเร็วหรือความชา้ในการยอมรับนวตักรรม 

3. บรรทดัฐานของระบบสังคม ซ่ึงบรรทดัฐาน คือ แบบอยา่งของพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ

ของสมาชิกภายในระบบสังคม และเป็นเคร่ืองกาํหนดขอบเขตพฤติกรรมของสมาชิกภายในสังคม 

บรรทดัฐานของสังคมท่ีมีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม มี 2 ประเภท คือบรรทดัฐานตาม

แบบประเพณี และบรรทดัฐานตามแบบทนัสมยั บุคคลท่ีมีอยูใ่นสังคมท่ีมีบรรทดัฐานแบบทนัสมยั

จะมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง และมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับนวตักรรมไดร้วดเร็วกวา่บุคคลท่ีอยู่

ในสังคมท่ีบรรทดัฐานแบบประเพณีส่วนการท่ีจะนาํนวตักรรมไปใชอ้ย่างไดผ้ลนั้น กรอสและเบ

รินสไตน์ (Grossand Bernstein. 1971: 214) ไดเ้สนอแนวทางท่ีสนบัสนุนการใชน้วตักรรม เพื่อให้

ผูใ้ชเ้กิดการยอมรับ ดงัน้ี 

1. การทาํให้นวตักรรมมีความชดัเจนแก่ผูท่ี้จะนาํไปใช ้ แลว้นาํเสนอนวตักรรมนั้นให้แก่

กลุ่มนวตักรรมไดท้ดลองทาํให้คนอ่ืน ๆ ดูเป็นตวัอยา่งให้เกิดการความรู้สึกวา่ มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจวา่อะไรดี อะไรไม่ดี เพราะการนาํวิธีปฏิบติัใหม่ ๆ เขา้ไปบงัคบัคนอ่ืนทนัทีโดยเขาไม่มี

ส่วนร่วม อาจก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาต่อตา้นรุนแรง 

2. การเตรียมฝึกประสบการณ์ท่ีจาํเป็น เพื่อให้ผูใ้ชเ้กิดความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของและตอ้งการ

ท่ีจะปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรม พยายามช้ีแจงใหผู้ต่้อตา้นเห็นวา่นวตักรรมไม่ไดท้าํลาย

ค่านิยมใด ๆ ของเขา ก่อนท่ีจะมีการคดัคา้น ถา้มีการคดัคา้นเกิดข้ึนควรพยายามสร้างบรรยากาศท่ี

เป็นมิตร และหาเหตุผลหรือคาํตอบท่ีชดัเจนช้ีแจงใหเ้ขาทราบ 

3. สร้างความสนใจแก่ผูน้าํให้โอกาสเขาไดศึ้กษาแนวคิดและให้กลุ่มผูน้าํความคิดไปหยัง่

เสียงกบัผูต่้อตา้นดูก่อน 

4. ปรับปรุงการจดัระบบองคก์ารท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงไม่สามารถเขา้กนัไดก้บันวตักรรมโดยเปิด

โอกาสใหก้ลุ่มผูน้าํมีส่วนร่วมในการจูงใจคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจแต่งตั้งเป็นกรรมการร่วมดว้ย 

5. การจดัทาํวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น และเตรียมเคร่ืองมือท่ีหาง่ายไวใ้ห้พร้อมเพื่อเป็นการ

สนับสนุนนวตักรรมแอลเลน (Allen. 1971: 273-293) ได้กล่าวถึงอุปสรรคต่อตา้น หรือ

องคป์ระกอบสนบัสนุนต่อการยอมรับนวตักรรมวา่เกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายอยา่ง คือ 

1. ปัจจยัทางวฒันธรรม ความเช่ือ และค่านิยมจะตอ้งเขา้กนัไดก้บันวตักรรม 
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2. ปัจจยัทางจิตวิทยาโดยทัว่ไป บุคคลจะเกิดความเคยชินอยูก่บัแผนชีวิตหรือการปฏิบติั

อยา่งเก่า และรู้สึกวา่ของเดิมดีอยูแ่ลว้ไม่อยากเปล่ียนแปลง เวน้แต่วา่ของใหม่จะดีกวา่ 

3. ปัจจยัทางสังคม ผูรั้บการเผยแพร่จะต่อตา้นนวตักรรมท่ีรับเขา้ไปใชแ้ลว้จะทาํให้สภาพ

ทางสังคมของเขาขาดดุลยภาพ เกิดสภาวะไร้ระเบียบแต่สภาวะดงักล่าวมองเห็นไดย้ากและใช้

เวลานานมากเลยทีเดียวกวา่จะมองออก 

4. ปัจจยัทางดา้นนวตักรรม ถา้ปรากฏวา่นวตักรรมท่ีแพร่หลายเขา้ไปนั้นมีวิธีการท่ียุง่ยาก 

ซบัซอ้น ผูรั้บการเผยแพร่เกิดความวุน่วายไม่เขา้ใจ นวตักรรมนั้นยอ่มถูกละเลย 

5. ปัจจยัทางดา้นผลประโยชน์ นวตักรรมนั้นจะตอ้งมีผลประโยชน์ต่อผูรั้บการเผยแพร่ 

โรเจอร์ส และชูเมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker. 1971: 169) กล่าววา่ลกัษณะของบุคคล

ส่งผลต่อระยะเวลาในการยอมรับนวตักรรมวา่ชา้หรือเร็วมี 3 ประการ ดงัน้ี 

1. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผูมี้การศึกษาในระดบัสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มี

สถานะทางสังคมสูง หรือตั้งจุดหวงัในชีวิตเพื่อเล่ือนฐานะทางสังคมให้สูงข้ึน และนวตักรรมมี

ความสอดคลอ้งกบัชีวิตจะเกิดการยอมรับสูงกวา่ และเร็วกวา่ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษานอ้ยดว้ยฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

2. บุคลิกภาพพวกท่ียอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วและรับไดม้าก มกัจะเป็นผูไ้ม่ยึดมัน่ ถือมัน่กบั

ส่ิงเดิม มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูมี้เหตุผลดีและมีทศันคติท่ีดีต่อการรักษา 

สามารถคิดและเขา้ใจนามธรรมไดดี้กวา่ และเป็นผูท่ี้ชอบเส่ียงภยั มีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง

มากกวา่ 

3. พฤติกรรมในการส่ือสารการยอมรับนวตักรรมจะเกิดข้ึนมากกว่า และเร็วกว่าถ้า

พฤติกรรมในการส่ือสารของบุคคลนั้นมีลกัษณะ ดงัน้ี คือ บุคคลมีส่วนร่วมในสังคมและทาํตวัเป็น

ส่วนหน่ึงของระบบสังคมไดดี้ มีการเดินทางบ่อยคร้ัง หรือเป็นคนไม่ติดถ่ิน มีโอกาสติดต่อกบัผูน้าํ

ในการเผยแพร่นวตักรรม มีโอกาสเปิดรับส่ือมวลชน ส่ือระหว่างบุคคลเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบั

นวตักรรมมาก เพราะมีโอกาสแสวงหาข่าวสารมาก และเป็นผูท่ี้มีระดบัของการเป็นผูน้าํทาง

ความคิดสูง 

วชัรินทร์ อุปนิสากร (2540: 10) กล่าวโดยสรุปวา่การยอมรับนวตักรรม เป็นกระบวนการ

ของบุคคล ท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจและพฤติกรรม เป็นการยอมรับแนวความคิด

การกระทาํโดยมีขั้นตอนต่าง ๆ กนั คือ ขั้นตระหนกั สนใจ ประเมิน ทดลอง แลว้ยอมรับอยา่งถาวร 

หรือขั้นเกิดความรู้ ชกัชวน และยืนยนั หากการยอมรับเกิดข้ึนโดยสมบูรณ์จะตอ้งครบถว้นทุก

ขั้นตอนดงักล่าว และบุคคลจะเกิดการยอมรับไดช้้าหรือเร็วนั้น มีปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้งในการ

ตดัสินใจท่ีจะยอมรับนวตักรรม ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการยอมรับนวตักรรม 
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กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) 

โรเจอร์ส (Rogers. 1962: 77-86) กล่าววา่ กระบวนการยอมรับเป็นการตดัสินใจอยา่งหน่ึง 

(Decision Making) ท่ีเกิดข้ึนภายในแต่ละบุคคล กระบวนการรับแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นรับรู้ (Awareness Stage) เป็นขั้นเร่ิมแรกของกระบวนการยอมรับ หรือปฏิเสธส่ิงใหม่ 

ๆ วทิยาการใหม่ ๆ เป็นการรับรู้ท่ียงัไม่ละเอียดนกั ยงัไดรั้บข่าวสารไม่ครบถว้นการรับรู้มกัเป็นการ

รับรู้โดยบงัเอิญ ซ่ึงอาจจะเกิดจากความอยากรู้ต่อไป เน่ืองจากเร่ิมต่ืนตวัหรือมีความตอ้งการส่ิงใหม่ 

ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีตนมีอยู ่

2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจแสวงหา ข่าวสารรายละเอียด

เก่ียวกบัส่ิงใหม่ ๆ เพิ่มเติม ขั้นตอนน้ีแตกต่างจากขั้นตอนแรก คือ พฤติกรรมเป็นไปอยา่งแน่ชดั 

และใชก้ระบวนการคิดมากกวา่ขั้นแรก ซ่ึงในขั้นน้ีจะทาํใหไ้ดรั้บความรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่มากข้ึน 

3. ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีจะเร่ิมพิจารณาประเมินคุณค่าของส่ิงใหม่ 

โดยการเปรียบเทียบผลดีผลเสียในการใชส่ิ้งใหม่ ๆ เหล่านั้น ในขั้นน้ีแตกต่างจากขั้นอ่ืน ๆ ตรงท่ี

เกิดการตดัสินใจท่ีจะลองใชส่ิ้งใหม่ บุคคลทัว่ไปมกัคิดวา่การใชส่ิ้งใหม่นั้นเป็นการเส่ียงเพราะไม่

แน่ใจในผลท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น ในขั้นน้ีจึงตอ้งการแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจ

ยิ่งข้ึนว่า ส่ิงท่ีเขาตดัสินใจไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้คาํแนะนําให้ข่าวสารเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจ 

4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองใชส่ิ้งใหม่ ๆ นั้นกบัสถานการณ์ของตน 

ซ่ึงเป็นการดูกบัส่วนนอ้ยก่อน เพื่อดูความเป็นไปไดข้องการใช้ และผลท่ีเกิดจากการใชก่้อนท่ีจะ

ยอมรับไปใชจ้ริงเป็นการทดสอบ ในขั้นน้ีบุคคลจะแสวงหาข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัส่ิงใหม่ 

ๆ นั้น ซ่ึงผลจากการทดลองจะมีความสาํคญัยิง่ต่อการตดัสินใจท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธต่อไป 

5. ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลยอมรับส่ิงใหม่ ๆ นั้นไปใช้ใน

สถานการณ์ท่ีเป็นจริงของตนเองอยา่งเต็มท่ี ภายหลงัจากไดท้ดลองปฏิบติัดูและเห็นประโยชน์แลว้

ซ่ึงขั้นตอนน้ีประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอง จะมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

เกรียงศกัด์ิ ปัทมเรขา (2533: 111-112) กล่าวว่า ขั้นตอนของกระบวนการยอมรับมี

ความสัมพนัธ์กบัการใชช่้องทางในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงพบอยูเ่สมอว่าในระยะต่ืนตวัและการให้

ความสนใจนั้น โสตทศันูปกรณ์จะมีบทบาทสําคญั แต่พอถึงขั้นตอนของการประเมินผลและการ

ทดลอง เพื่อน เพื่อนบา้น และเจา้หน้าท่ีของรัฐจะมีบทบาทสําคญั ท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการ

ยอมรับในขั้นตอนสุดทา้ย คือ การปฏิบติั ประสบการณ์ในตวับุคคลจะเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุด สําหรับ

เพื่อนบา้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมจะเขา้มามีบทบาทเก้ือหนุนท่ีสาํคญั 
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คลอนเกลน และโคเวิร์ด (Klonglan and Coward. 1970: 77-83) ไดอ้ธิบายกระบวนการ

ยอมรับออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การยอมรับในระดบัความคิด (Symbolic Adoption) เป็นกระบวนการยอมรับท่ีเร่ิมมีการ

เผยแพร่นวตักรรมเขา้ไปในชุมชนและบุคคลในชุมชนเกิดการรับรู้ ทาํความเข้าใจและศึกษา

รายละเอียด เพื่อนาํไปประเมินเข้ากับสถานการณ์แท้จริงของตน เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่ามี

ประโยชน์ก็ยอมรับการยอมรับในขั้นน้ีเป็นการยอมรับในดา้นความคิดเท่านั้น 

2. การยอมรับในภาคปฏิบติั (Use of Innovation) กระบวนการยอมรับในส่วนน้ีจะเร่ิมท่ี

ทดลอง ทั้งน้ีเพื่อยนืยนัวา่วทิยาการแบบใหม่ หรือนวตักรรมท่ีตนคิดเห็นวา่ดีนั้น โดยเน้ือแท ้

จะเป็นส่ิงท่ีดีและมีคุณค่าจริง ๆ หรือไม่ การยอมรับหรือไม่ยอมรับในขั้นน้ีข้ึนอยูก่บัผลการ

ทดลองซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการนาํไปใช ้ หรือยอมรับจริงในภาคปฏิบติัในเวลาต่อมา ฉะนั้นตวัแปร

ทางเศรษฐกิจจึงมีความสาํคญัมากในการยอมรับหรือไม่รับในขั้นทดลองน้ี 

 

ส่วนที ่1 การยอมรับในระดบัความคิด 

                                                                           

                                                                               

                     

 

                       

 

         

ส่วนที่ 2 กระบวนการยอมรับในการปฏิบติั 

 

        

 

                

 

  

 

ภาพ 6 กระบวนการยอมรับ (Klonglan and Coward. 1970: 77-83) 

ท่ีมา. จากวชัรินทร์ วากะมะนนท,์ 2551:41 

การไมย่อมรับใน 

ระดบัความคิด 

การไม่ยอมรับขั้น 

ทดลอง 

การยอมรับในระดบั 

ความคิด 

การยอมรับขั้นทดลอง

ยอมรับจริง 

ขั้นรับรู้ ขั้นรวบรวมขอ้มูล    ขั้นประเมินค่า 

ขั้นทดลอง การยอมรับในระดบัความคิดขั้นประเมินค่า 
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กระบวนการยอมรับเป็นขั้นทดลองในระดบัความคิด (Mental Trial) นัน่คือ วิทยาการแผน

ใหม่ไดถู้กประเมินเขา้กบัสถานการณ์ในลกัษณะของนามธรรม ซ่ึงผลการประเมินอาจจะทาํให้เกิด

การยอมรับหรือไม่ยอมรับในระดบัความคิด การยอมรับในขั้นน้ีจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการยอมรับ

ในภาคปฏิบติัและการใช้ต่อเน่ืองในเวลาต่อมา หรืออาจหยุดอยู่เพียงเท่าน้ีก็เป็นไปไดบ้่อยคร้ังท่ี

พบวา่ วิทยาแผนใหม่หลายอยา่งเป็นท่ียอมรับในระดบัความคิด แต่ไม่เป็นท่ียอมรับในภาคปฏิบติั 

และการใชใ้นระยะต่อมา นัน่คือ กระบวนการยอมรับส้ินสุดท่ีการยอมรับในระดบัความคิดเท่านั้น 

ในขั้นน้ีตวัแปรทางเศรษฐกิจจะสามารถอธิบายความต่อเน่ืองของกระบวนการยอมรับไดดี้ท่ีสุด 

(Beal and Bohlen. 1957: 18) แต่ในบางกรณีการยอมรับการนวตักรรมมิได้เป็นกระบวนท่ี

ต่อเน่ืองกนั นัน่คือ อาจจะไม่มีการยอมรับในระดบัความคิดมาก่อนท่ีจะมีการยอมรับระดบัปฏิบติั 

ดงัท่ีโรเจอร์ส และชูมาคเกอร์ (Rogers and Shoemaker. 1971: 112) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นไวว้า่ การเกิด

ทศันคติท่ีชอบหรือไม่ชอบนวตักรรม อาจไม่ส่งผลถึงการยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมก็ได ้ ซ่ึง

สภาพน้ีเรียกวา่ ความไม่พอ้งกนัของนวตักรรม (InnovationDissonance) ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดสภาพ

เช่นน้ีเป็นไปไดม้ากในการใชน้วตักรรมในองคก์ร เพราะมีโครงสร้างขององคก์ารและสาการบงัคบั

บญัชาตามสายงานเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการยอมรับ 

ดิเรก ฤกษห์ร่าย (2544: 101) ให้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยอมรับวา่ เป็นกระบวนการ

ทางจิตใจของบุคคลแต่ละคน ท่ีเร่ิมตั้งแต่การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม หรือเทคโนโลยีหน่ึง ๆ 

ไปจนถึงการยอมรับเทคโนโลยนีั้นอยา่งเปิดเผย ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนพอสรุปไดด้งัน้ี คือ 

ขั้นท่ี 1 การต่ืนตวัในการรับข่าวสาร (Awareness) เป็นขั้นท่ีเร่ิมแรกท่ีจะนาํไปสู่การยอมรับ

หรือปฏิเสธส่ิงใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีบุคคลเร่ิมรู้ หรือต่ืนตวัในส่ิงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของเขาแต่ยงัไดข้่าวสารไม่ครบถว้น 

ขั้นท่ี 2 การสนใจ (Interest) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเก่ียวกบั

นวตักรรมใหม่ๆเพิ่มเติมและนาํรายละเอียดท่ีไดไ้ปผสมผสานกบัความรู้และประสบการณ์ท่ีผา่นมา

ของตนเอง 

ขั้นท่ี 3 การประเมินผล (Evaluation) บุคคลจะประเมินวา่นวตักรรมนั้น เม่ือนาํไปใชแ้ลว้จะ

แกปั้ญหา หรือทาํใหกิ้จกรรมของเขาดีข้ึนหรือไม่ 

ขั้นท่ี 4 การทดลองขนาดเล็ก (Trial) บุคคลจะทาํการทดลองในขนาดจาํกดัวา่จะเป็นไป

ตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ แต่ในบางคร้ังขั้นตอนน้ีอาจถูกขา้มไปขั้นท่ี 5 เลยก็ได ้

ขั้นท่ี 5 การยอมรับ (Adoption) บุคคลจะยอมรับการปฏิบติันั้นไปทาํอยา่งเตม็ท่ีตามท่ีตนคิด

วา่จะไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด แต่การปฏิบติัสืบเน่ืองนานแค่ไหนนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 
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ธีระพร อุวรรณโณ (2535: 4-5) กล่าวไวว้า่ การยอมรับเป็นตวัแปรตามในกระบวนการ

เปล่ียนทศันคติ (Attitude Change) ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

แหล่ง (Source)    ความสนใจ (Attention) 

ข่าวสาร (Message)             ความเขา้ใจ (Comprehension) 

ส่ือ (Medium)    การยอมรับ (Yielding Acceptance)            การรับสาร 

ผูรั้บสาร (Audience)   การเก็บจาํ (Retention)                             (Reception) 

การกระทาํ (Action) 

 

ภาพ 7 การยอมรับเป็นกระบวนการเปล่ียนทศันคติ 

ท่ีมา. จากวชัรินทร์ วากะมะนนท,์ 2551:44 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

โรเจอร์ส (Roger. 1962 : 183) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูย้อมรับของใหม่นั้นแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนตวั ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบดว้ย อายุสถานภาพ ฐานะทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมไปถึงรายได ้ ขนาดท่ีดินถือครอง หรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีครอบครองอยู ่ ความรู้

ความสามารถเฉพาะอยา่ง ซ่ึงรวมถึงระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นพฤติกรรมส่ือสาร พฤติกรรมส่ือสาร

ของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ยพฤติกรรมการติดตามข่าวสาร ซ่ึงมีทั้งข่าวสารท่ีมาจากแหล่งข่าวท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ข่าวสารท่ีมาจากภายนอกชุมชนความใกล้ชิดกบัข่าวสาร ซ่ึง

พฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละคนจะประกอบไปดว้ย ผูส่ื้อสารหรือแหล่งกาํเนิดข่าวสาร ช่อง

ทางการส่ือสาร และผูรั้บข่าวสาร ซ่ึงในองคป์ระกอบดงักล่าวน้ี ช่องทางการส่ือสารมีความสําคญั

เป็นอย่างยิ่ง ในการท่ีจะเป็นตวักาํหนดว่าข่าวสารประเภทใดท่ีผูส่้งข่าวสารจะใช้เพื่อก่อให้เกิด

ผลสําเร็จในอนัท่ีจะให้เกิดความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมใหม่ ๆ แก่ผูรั้บข่าวสาร ในทิศทางท่ีผูส่้ง

ข่าวสารตอ้งการได ้ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของช่องทางการส่ือสารออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (Rogers 

และ Lynne. 1969: 124-125) ช่องทางการส่ือสารมวลชน เป็นการถ่ายทอดข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ือมวลชนทั้งหมด เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ช่องทางการส่ือสารระหวา่งบุคคล เป็น

การติดต่อระหวา่งบุคคลท่ีมีจาํนวนไม่มากนกัและยงั หมายความรวมถึงการติดต่อกบัผูน้าํทอ้งถ่ิน 

ญาติ เพื่อนฝงู หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เป็นตน้ 
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สรุป ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับของบุคคลแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยัประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนตวั ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ความรู้ความสามารถเฉพาะ และปัจจยัดา้นพฤติกรรมส่ือสาร ได้แก่ การได้รับข่าวสารจาก

ส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น ญาติ พี่นอ้ง เพื่อน

ฝงู หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

 

การนําเทคโนโลยมีาใช้ในโรงงาน 

 

เทคโนโลยกีารออกแบบและควบคุมเคร่ืองจักร (CAD/CAM) 

ในการทดลองสร้างงานผลิตภณัฑ ์ตน้แบบรูปแบบใหม่ก่อนท่ีจะทาํการผลิตผลิตภณัฑ์ จริง

ในโรงงานนั้นถา้มีการออกแบบและทดลองสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อดูขอ้ดีและขอ้เสียก่อนจะ

นาํไปทดลองสร้างต้นแบบก็จะช่วยลดการผิดพลาดของงานได้ ดังนั้นจึงมีการใช้ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ เช่นซอฟตแ์วร์ CAD (Computer Aided Design) ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการ

ออกแบบหรือเขียนแบบโดยมีคําสั่งต่างๆท่ีจะช่วยให้ผู ้เขียนแบบสามารถวาดช้ินส่วนและ

องคป์ระกอบต่างๆไดส้ะดวกข้ึน รวมทั้งยงัสามารถช่วยในการคาํนวณและกาํหนดขนาดท่ีมีความ

แม่นยาํสูงกวา่การคาํนวณดว้ยผูเ้ขียนแบบเอง นอกจากนั้นยงัช่วยประหยดัเวลาในการออกแบบและ

เขียนแบบจาํนวนหลายช้ินงานและยิ่งกวา่นั้นโปรแกรมเหล่าน้ียงัสามารถทาํการแกไ้ขและเพิ่มเติม

แบบได้โดยง่ายเม่ือเทียบกบัการเขียนแบบด้วยมือ และซอฟต์แวร์ CAM (Computer Aided 

Manufacturing) มาช่วยในกระบวนการผลิต โดยเป็นซอฟต์แวร์ท่ีสร้างชุดคาํสั่งของมีดกดัหรือ

อุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการตดัเฉือนเน้ือวสัดุให้มีรูปทรงตาม

ความตอ้งการ 

 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

- เคร่ืองจักร CNC (Computerized Numerical Control) 

  ปัจจุบนัมีการนาํเคร่ืองจกัรอตัโนมติัท่ีทนัสมยัมีการควบคุมเชิงตวัเลขด้วยคอมพิวเตอร์

หรือระบบ CNC (Computerized Numerical Control) เขา้มาใชใ้นงานอุตสาหกรรมมากข้ึนไม่เวน้

แมก้ระทัง่อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือน เป็นการประยุกต์ใช้ความสามารถขั้นสูงของระบบ

ควบคุมท่ีประมวลผลเชิงตวัเลขซ่ึงมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลกัในการประมวลผลความเร็วสูง 

โดยนาํมาใช้กบัการควบคุมกระบวนการทาํงานของเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมการผลิต ดงันั้นจึง

อาจกล่าวไดว้า่ CNC คือ การควบคุมเคร่ืองจกัรกลดว้ยคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะตอ้งทาํการเขียนชุดคาํสั่ง
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หรือโปรแกรมสําหรับควบคุมเคร่ืองจกัรดว้ย โดยทัว่ไปแลว้นิยมเรียกรวมทั้งระบบควบคุมและ

เคร่ืองจกัรวา่เคร่ือง CNC เน่ืองจากเคร่ืองจกัร CNC ทาํงานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ทาํให้มีความ

ถูกตอ้งและแม่นยาํสูงกวา่การใชแ้รงงานคนและเคร่ืองจกัรพื้นฐานทัว่ไป นอกจากนั้นในปัจจุบนัน้ี

เคร่ืองจกัร CNC มีราคาลดลงมากโดยเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้จากประเทศไตห้วนั ทาํให้

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีเงินทุนน้อยมีศกัยภาพท่ีจะซ้ือเคร่ืองจกัรน้ีมาใช้ใน

โรงงานเคร่ืองจกัรอตัโนมติั CNC น้ีสามารถทาํงานไดห้ลายหน้าท่ีและหลายรูปแบบในเวลา

เดียวกนัตวัอยา่งเช่น เคร่ืองเจาะไม ้CNC ท่ีสามารถเจาะไมไ้ดค้ร้ังละหลายรูและหลายรูปแบบ และ

มีความแม่นยาํมากกวา่การใชแ้รงงานคนร่วมกบัเคร่ืองเจาะไมพ้ื้นฐาน ทาํให้ประสิทธิภาพในการ

ผลิตสูงเพราะงานท่ีผลิตไดมี้คุณภาพสูงข้ึน รวมทั้งยงัเป็นลดการสูญเสียจากการทาํงานผิดพลาด

รวมทั้งลดระยะเวลาการผลิตลง 

- เทคโนโลยเีลเซอร์ 

  สําหรับขั้นตอนการผลิตบางขั้นตอนท่ีตอ้งมีการกาํหนดตาํแหน่งและขนาด เช่น การตดั

ไมก้ารเซาะร่อง หรือตีเดือยซ่ึงตอ้งการความแม่นยาํและถูกตอ้งในการกาํหนดขนาดเพื่อไม่ให้เกิด

การผิดพลาดเม่ือนาํงานไปประกอบในขั้นตอนสุดทา้ย ดงันั้นเลเซอร์จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ

สําหรับงานเช่นน้ีเพราะการใชเ้ลเซอร์จะไม่ทาํให้เกิดผลเสียใดกบัผิวของผลิตภณัฑ์ ยิ่งกวา่นั้นการ

ใช้เลเซอร์ยงัสามารถกําหนดรูปร่างได้หลายรูปแบบและการทาํงานมีความรวดเร็วส่งผลให้

ระยะเวลาในการผลิตลดลง 

- เทคโนโลยกีารควบคุมด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

  ปัจจุบันมีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เช่นระบบ Programmable 

LogicController (PLC) มาใชใ้นการควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตมากข้ึน

แมแ้ต่อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือนไมย้างพารา ระบบ PLC คือตวัควบคุมสําหรับใชค้วบคุม

ลาํดบัการทาํงานของกระบวนการโดยผูใ้ช้สามารถเขียนโปรแกรมกาํหนดเง่ือนไขการควบคุมได้

ตามความตอ้งการและสามารถแกไ้ขโปรแกรมไดโ้ดยง่ายซ่ึงเป็นขอ้ท่ีเหนือกวา่วงจรอิเล็กทรอนิกส์

แบบเดิมๆท่ีเม่ือสร้างข้ึนมาแลว้แกไ้ขวงจรไดย้ากและไม่สะดวก แต่ระบบ PLC สามารถแกไ้ขการ

ทาํงานไดโ้ดยแกท่ี้โปรแกรมเท่านั้น ระบบ PLC อาจนาํมาใชใ้นการควบคุมเคร่ืองหยิบจบัช้ินงาน

อตัโนมติัระบบสายพานลาํเลียงในโรงงาน เคร่ืองตดัช้ินงานหรือเคร่ืองจกัร CNC เพื่อให้งานเกิด

ความผดิพลาดนอ้ยลง หรือในโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีเงินลงทุนสูงอาจจะใชร้ะบบหุ่นยนตท่ี์ควบคุม

ดว้ยระบบ PLCเขา้มาช่วยทาํงานทดแทนแรงงานคนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนในบาง

ช่วงฤดูกาล เช่นฤดูเก็บเก่ียว ยิ่งกวา่นั้นยงัประหยดัเวลาในการผลิตทาํให้ไดป้ริมาณผลผลิตสูงซ่ึง

เหมาะสมกบัการผลิตงานท่ีมีปริมาณมากต่อหน่ึงคาํสั่งซ้ือของโรงงานขนาดใหญ่ 
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- เทคโนโลยกีารกาํจัดฝุ่น 

  ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นการผลิตเคร่ืองเรือนไมคื้อการเกิดฝุ่ นภายในโรงงานซ่ึงส่งผลเสีย

ทั้งต่อคนและผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต ฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนในโรงงานจะเกาะติดกบัผลิตภณัฑ์ทาํให้ตอ้งเสียเวลา

และแรงงานในกาํจดัฝุ่ นผงท่ีเกาะติดอยู่กบัผลิตภณัฑ์ ในบางคร้ังอาจทาํให้ผลิตภณัฑ์เสียหายได้

โดยเฉพาะในขั้นตอนการทาํผิวสําเร็จ เช่น งานพ่นสี ดงันั้นจึงควรมีระบบการควบคุมฝุ่ นท่ี

เหมาะสมภายในโรงงาน ปัจจุบนัระบบการควบคุมฝุ่ นในโรงงานผลิตเคร่ืองเรือนไมอ้าจทาํไดห้ลาย

วธีิ เช่น 

1. ระบบ Bag houses ซ่ึงจะใหแ้ผน่กรองในการดกัจบัฝุ่ นแลว้ใชก้ารสั่นหรือลมเป่าให้ฝุ่ นท่ี

ดกัจบัไวล้งสู่ท่ีกกัเก็บซ่ึงระบบน้ีสามารถกาํจดัฝุ่ นไดถึ้ง 98 เปอร์เซ็นต ์

2. ระบบ Cyclones คือระบบท่ีใชล้มหมุนความเร็วสูงในท่ีกกัเก็บรูปทรงกระบอก เม่ือ

ฝุ่ นผงท่ีมีนํ้ าหนกักระทบกบัผนงัดา้นขา้งก็จะร่วงลงสู่ท่ีกกัเก็บดา้นล่างซ่ึงไม่ค่อยนิยมใชใ้นงานท่ี

เก่ียวกบังานไมน้กั สามารถกาํจดัฝุ่ นไดป้ระมาณ 95 เปอร์เซ็นต ์

3. ระบบ Electrostatic precipitator คือการใชร้ะบบไฟฟ้าสถิตเพื่อดกัจบัฝุ่ นผงซ่ึงสามารถ

กาํจดัฝุ่ นไดถึ้ง 68-99 เปอร์เซ็นต ์

 

ระบบคุณภาพและระบบการจัดการ 

ในการผลิตเคร่ืองเรือนไมย้างพารามีการสูญเสียวตัถุดิบคือไมย้างพาราเป็นจาํนวนมาก จึงมี

การนาํเทคโนโลยีระบบคุณภาพและระบบการจดัการมาใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิต เช่น 

ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต ISO 9000 หรือระบบ 5ส. เพื่อช่วยในการแกปั้ญหาและควบคุมการ

ผลิตให้มีคุณภาพและลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตและกระบวนการอ่ืนๆ ถึง

อยา่งไรก็ตามการใชเ้ทคโนโลยีระบบควบคุมคุณภาพการผลิต ISO 9000 และ 5ส. นั้นยงัไม่ค่อยมี

ประสิทธิภาพนกัทาํใหย้งัมีการสูญเสียในกระบวนการผลิตสูงส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตสูงไปดว้ย

นอกจากระบบควบคุมการผลิต ISO 9000 และ 5ส. แลว้ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมการผลิตหลาย

ประเภทมีการนาํระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Total Quality Management(TQM) 

คือ ระบบการบริหารคุณภาพหรือเทคนิคการบริหารเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือบริการ

อยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีพนกังานทุกระดบัตั้งแต่พนกังานระดบัล่างจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและทุกคน

ในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพื่อให้การดาํเนินงานในทุกด้านมีคุณภาพ บางคร้ังอาจใช้

เทคนิคทางสถิติมาประยกุตใ์ช ้โดยการดาํเนินควบคุมคุณภาพจะทาํในทุกระดบัผา่นฝ่ายต่างๆ ทัว่ทั้ง 

องคก์ร ตั้งแต่งานวจิยัตลาด งานวจิยัและพฒันา (R & D) งานวางแผนผลิตภณัฑ์ งานบริการหลงัขาย

ตลอดจนถึงงานการเงิน งานบุคคล และงานฝึกอบรม ผลจากการทาํงานท่ีมีคุณภาพจะไดผ้ลิตภณัฑ์
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หรือบริการท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้หลกัการท่ีสําคญัของ TQM 

โดยสรุปมี 3 ประการ คือ 

1. การเห็นความสําคญัของลูกคา้หรือ Customer Focus โดยผูป้ฏิบติังานจะตอ้งระบุให้

ชดัเจนว่างานแต่ละเร่ืองใครเป็นลูกคา้หรือเป็นผูท่ี้จะตอ้งนาํผลท่ีได้จากการทาํงานของเราไปใช ้

และมุ่งทาํให้บุคคลเหล่าน้ีมีความพึงพอใจในผลงานท่ีไดรั้บตวัอยา่ง เช่น ขั้นตอนการข้ึนรูปไมใ้น

กระบวนการผลิตเคร่ืองเรือนไมย้างพาราซ่ึงมีหน้าท่ีข้ึนรูปไมใ้ห้ไดต้ามแบบแลว้ส่งต่อให้ขั้นตอน

การประกอบซ่ึงในท่ีน้ีคือลูกคา้ของฝ่ายข้ึนรูปไมน้ัน่เอง ดงันั้นฝ่ายข้ึนรูปไมต้อ้งพยายามทาํงานให้

สาํเร็จและไดต้ามความตอ้งการของฝ่ายประกอบ 

2. การปรับปรุงกระบวนการทาํงานหรือ Process Improvement เพื่อให้การทาํงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจะตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานอยูเ่สมอ มีวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิด

จากการปฏิบติังานโดยมีการวางแผน ดาํเนินการแกปั้ญหา ตรวจสอบผลการแกปั้ญหาและนาํวิธีการ

แกปั้ญหาท่ีไดผ้ลไปกาํหนดเป็นแนวปฏิบติั ตวัอยา่ง เช่น ฝ่ายข้ึนรูปไมต้อ้งพยายามปรับปรุงงาน

เม่ือเกิดปัญหาจากผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนเพื่อใหลู้กคา้ซ่ึงคือฝ่ายประกอบมีความพึงพอใจโดยอาจตอ้งมี

การวางแผนการทาํงานใหเ้หมาะสม 

3. การใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมหรือ Total Involvement โดยในงานท่ีเป็นภาระหนา้ท่ีของ 

หน่วยงาน ทุกคนในหน่วยงานนั้นตอ้งรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและรับผิดชอบในผล

การปฏิบติังานโดยรวมของทั้งหน่วยงานและองคก์ารร่วมกนั เช่น ฝ่ายข้ึนรูปไมซ่ึ้งประกอบดว้ยงาน

การเจาะ งานเซาะร่อง งานตีบวั งานกลึงและงานขดั นอกจากบุคลากรในแต่ละงานตอ้งมีความ

รับผิดชอบในงานของตนเองแลว้ยงัตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบงานของทั้งฝ่ายข้ึนรูปไมแ้ละทั้งโรงงาน

ดว้ยเพราะหากงานส่วนใดของฝ่ายผิดพลาดก็จะส่งผลต่อเน่ืองไปสู่ฝ่ายประกอบและฝ่ายอ่ืนๆของ

โรงงานดว้ยในปัจจุบนัท่ามกลางกระแสของการแข่งขนัเชิงรุกทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมไม่เวน้

แต่อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือนไมย้างพารา ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงมากท่ีสุดก็คือการนาํพาธุรกิจให้

อยู่รอดและเจริญกา้วหน้าโดยมุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกคา้และผลกาํไร แต่หนทางท่ีจะสามารถ

บรรลุผลสําเร็จในการสร้างผลกาํไรให้แก่บริษทัไดน้ั้นอาจเร่ิมจากภายในองคก์ารเอง คือ การลด

ตน้ทุน ในการลดตน้ทุนนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งกาํจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนให้หมดไปอย่าง

ส้ินเชิง ความสูญเปล่ามกัเกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจยัสําคญั 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร 

ประสิทธิภาพของคน และประสิทธิภาพในการใชว้ตัถุดิบหรือพลงังาน ดงันั้นนอกจากระบบ ระบบ

การควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จท่ีนาํมาใช้ในอุตสาหกรรมแลว้ยงัควรเสริมงานดา้นคุณภาพอีก

ระบบดว้ยระบบการบาํรุงรักษาเชิงทวผีลโดยรวม เน่ืองจากระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ



24 
 
 

เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดการบกพร่องของเคร่ืองจกัร ขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ์และการสูญ

เปล่าท่ีมาจากเคร่ืองจกัรได ้

การบาํรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวมหรือ Total Productive Maintenance (TPM) หมายถึง 

ระบบการบาํรุงรักษาท่ีครอบคลุมตลอดช่วงอายุเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ นบัตั้งแต่การวางแผน การ

ผลิต การบาํรุงรักษาและอ่ืน ๆ โดยอาศยัความร่วมมือจากพนกังานทุกคน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดบัสูง

จนถึงพนกังานหน้างาน การส่งเสริมระบบการบาํรุงรักษาเชิงทวีผลทาํไดโ้ดยผา่นการจดัการแบบ

สร้างขวญัและกาํลงัใจตลอดจนถึงการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มยอ่ยท่ีจะทาํให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์

มีค่าสูงสุด ซ่ึงกิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นคือหวัใจของการส่งเสริมให้เกิด TPM หรืออาจจะสรุปไดว้่า

ระบบTPM คือ การทาํใหค้วามสามารถของโรงงานไดรั้บการนาํมาใชสู้งสุดดว้ยการลด 

1. การหยดุของอุปกรณ์ทั้งกรณีหยดุสายการผลิตและการหยดุเพื่อซ่อมแซมงานหรือเรียกวา่

เคร่ืองจกัรขดัขอ้งเป็นศูนย ์(Zero Breakdown) 

2. เพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ทั้งในดา้นปริมาณคือผลิตให้มากข้ึนและดา้นคุณภาพคือ

การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้พอใจ หรือเรียกวา่ของเสียเป็นศูนย ์(Zero Defect) 

3. การปรับปรุงองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทาํให้

คุณภาพดีข้ึนและมีผลกาํไรสูงข้ึน หรือเรียกวา่อุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Zero Accident) 

 

การพฒันาบุคลากร 

นอกจากเทคโนโลยีต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้นั้น การพฒันาบุคลากรก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีไม่ควร

มองขา้มเน่ืองจากงานการผลิตเคร่ืองเรือนไมย้างพารายงัตอ้งอาศยัแรงงานคนเป็นหลกั ดงันั้นทกัษะ

และความชาํนาญเฉพาะงานของแรงงานจึงมีความสําคญัอยา่งยิ่ง ในโรงงานขนาดใหญ่และขนาด

กลางบางโรงงานมีการนาํเทคโนโลยีการพฒันาบุคลากรมาใช้ เช่น การจดัให้มีโปรแกรมการ

ฝึกอบรมให้กบับุคลากรโดยบุคลากรท่ีมีทกัษะความชาํนาญเฉพาะงานในโรงงานเอง การส่ง

บุคลากรไปอบรมยงัหน่วยงานท่ีมีทกัษะความชาํนาญเฉพาะงานโดยตรง หรือการตั้งหน่วยงาน

เฉพาะดา้นการพฒันาบุคคลากรในโรงงานความเช่ือมโยงระหวา่กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และ

อุปกรณ์ท่ีใชข้องโรงงานเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ กลาง และเล็กมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
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คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลติ CAD/CAM 

 

การขยายตวัทางอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ให้มี

ความทันสมัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระบบ CAD/CAM/CAE เร่ิมต้นจาก

กระบวนการการผลิตใน โรงงานท่ีต้องการการผลิตแบบอัตโนมติั (Automation Production 

Systems) มาช่วยในการผลิตท่ีมีปริมาณมากๆ และตอ้งการความแม่นยาํ จากความตอ้งการและการ

แข่งขนัทางการตลาด ทาํให้ผูบ้ริหาร และวิศวกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต ตอ้งเพิ่มกลยุทธ์

และเพิ่มอาํนาจในการแข่งขนั เพื่อลดความเสียหาย และลดขอ้บกพร่องในการทาํงาน ลดจาํนวนเศษ

ของเสีย(scrap) ส่วนใหญ่หนา้ท่ีในการเลือกวธีิการผลิตท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะเป็นหนา้ท่ี

ของวศิวกรอุตสาหกรรม (Industrial Engineer) 

การนาํคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ( CAD) นั้น ไดเ้ขา้มามีบทบาทแทนการเขียนแบบดว้ยมือ

เพื่อลดปัญหาการเขียนแบบดว้ยมือไดห้ลายประการ เช่น ลดเวลาในการออกแบบ เขียนแบบ และ

สามารถดัดแปลงแก้ไขแบบได้ง่าย สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการผลิต การคาํนวณหรือการ

วเิคราะห์ทางวศิวกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

 

จุดมุ่งหมายของการนําคอมพวิเตอร์มาช่วยในการออกแบบ 

1. เพื่อเพิ่มผลผลิต 

2. เพิ่มคุณภาพของงาน 

3. ลดปัญหาและขอ้ผดิพลาด 

4. ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสาํหรับงานอุตสาหกรรม 

 

กระบวนการออกแบบ (Design Processes) 

ขั้นตอนของคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบมีดงัน้ี 

1. พิจารณาความตอ้งการและปัญหา 

2. ทดลองออกแบบ 

3. วเิคราะห์แบบ 

4. ประเมินผล 

5. เขียนแบบสั่งงาน 
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กระบวนการออกแบบด้วย CAD (CAD Process) 

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบจะประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ โดยฮาร์ดแวร์

นั้นตอ้งประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ประสิทธิสูง ส่วนซอฟต์แวร์ของ CAD เป็นโปรแกรมสําหรับ

สร้างภาพรวมทั้งยงัมีโปรแกรมช่วยต่างๆ เช่นโปรแกรมการวเิคราะห์ทางวศิวกรรม (FEA) เป็นตน้ 

ส่วนการป้อนขอ้มูลของ CAD อาศยัการสร้างภาพเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยผา่นอุปกรณ์รับขอ้ 

เช่น แป้นพิมพ ์เมาส์ ดิจิไทเซอร์ เป็นตน้ และแสดงผลทางจอภาพ การสร้างภาพของ CAD จะสร้าง

จากรูปทรงเรขาคณิต เช่น เส้นตรง วงกลม เป็นตน้ และในระบบ CAD แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ 

ไดด้งัน้ี 

1. การออกแบบรูปทรงเรขาคณิต 

2. การวเิคราะห์ทางวศิวกรรม 

3. การตรวจและประเมินผล 

4. การเขียนแบบอตัโนมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8  กระบวนการออกแบบดว้ย CAD 

ท่ีมา. จากเอกสารประกอบการสอน การจดัการงานวศิวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided 

Engineering Management) อ.วศิน์วโิรตม ์ เนติศกัด์ิ, 2556 
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ภาพ 9  รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ในโปรแกรม CAD 

ท่ีมา. จากเอกสารประกอบการสอน การจดัการงานวศิวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์(Computer Aided 

Engineering Management) อ.วศิน์วโิรตม ์ เนติศกัด์ิ, 2556 

 

การวเิคราะห์ทางวศิวกรรม 

การวเิคราะห์การออกแบบทางวิศวกรรม เช่น การคาํนวณความเคน้ – ความเครียด (Stress-

strain) การวิเคราะห์ทางความร้อน (heat transfer) เหล่าน้ีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ได้

การวิเคราะห์แบบส่วนมากอาจวิเคราะห์ใน 2 ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์ทัว่ไป เก่ียวกบัคุณสมบติั

ของวสัดุ เช่น พื้นท่ี ปริมาตร นํ้าหนกั จุดศูนยถ่์วง โมเมนตก์บัการวิเคราะห์คุณสมบติัของวสัดุเม่ือมี

แรงและมีความร้อนมากระทาํ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีเราเรียกวา่ “Finite element analysis(FEA)” ซ่ึงทาํได้

โดยการแบ่งส่วนของวตัถุท่ีตอ้งการศึกษาออกเป็นส่วนยอ่ยๆ จากนั้นจึงวิเคราะห์จุดยอ่ยๆ เหล่านั้น

โดยอาจพิจารณาแรงท่ีมากระทาํและดูผลท่ีเกิดข้ึน 

 

การตรวจและการประเมิน (Design Review and Evaluation) 

เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ เช่น ขนาด หน่วยการวดัโปรแกรม 

CAD นั้น สามารถท่ีจะจาํลองการทาํงานหรือจาํลองการประกอบกนัของช้ินส่วนเพื่อให้มองเห็น

ภาพพจน์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

การเขียนแบบส่ังงานโดยอตัโนมัติ 

1. แบบแยกช้ินงานและภาพประกอบ 

2. รายละเอียดของแบบสั่งงาน เช่น ขนาด พิกดัความเผือ่ หรือมาตรฐานต่างๆ 
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3. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือช้ินส่วน วสัดุ 

    หลงัจากท่ีเราเขียนแบบเสร็จเรียบร้อย ขั้นสุดทา้ยคือ การพิมพห์รือพร็อตแบบงานเพื่อนาํ

แบบไปทาํงาน โดยเราอาจนําข้อมูลจาก CAD นั้นไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูลร่วมเพื่องาน

อุตสาหกรรม เช่น นาํไปใชใ้นการวางแผนการผลิต หรือใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(CAM) 

 

ประโยชน์และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั CAD 

ในปัจจุบนัน้ี CAD ไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือออกแบบสําหรับนกัออกแบบอุปกรณ์ทางกล 

และอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป เพราะวา่นกัออกแบบในสายงานอ่ืนๆ ก็ไดน้าํเอาระบบ CAD เขา้มา

ประยุกต์ใช้ในงานของตน เช่น งานก่อสร้าง งานเคมีภณัฑ์ งานดา้นแฟชัน่ เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อท่ีจะ

วเิคราะห์วา่ประโยชน์ของ CAD จะคุม้กบัเงินท่ีตอ้งลงทุนไปหรือไม่ เราควรจะพิจารณาถึงส่ิงต่างๆ 

ต่อไปน้ี 

1. แบบใหม่ๆ สามารถท่ีจะสร้างข้ึนดว้ยความรวดเร็ว และมีคุณภาพสูงข้ึน เน่ืองจากว่า

ปัจจุบนัน้ี CAD ไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือสําหรับการรางแบบเท่านั้น แต่ CAD ยงัเป็นส่วนหน่ึงของ

เคร่ืองมือท่ีใชว้เิคราะห์แบบจาํลอง (Model) ไดอี้กดว้ย เช่นการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิ 

การส่งผา่นความร้อน เป็นตน้ 

2. แบบใหม่ๆ ท่ีสร้างจาก CAD จะเป็นแบบท่ีประหยดัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ระบบ

CAD ได้ถูกเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายแบบประมวลผล กระจายศูนย ์(Distributed Processing 

Network) เพราะเราไดข้อ้มูลป้อนกลบัโดยตรงจาก CAM ระบบประกอบ ระบบตรวจสอบ และ

ระบบอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงทาํให้เราแน่ใจไดว้า่แบบท่ีออกนั้นไดมี้การพิจารณาถึงความเป็นจริง

ต่างๆ ทางดา้นการผลิตเรียบร้อยแลว้ 

3. แบบท่ีมีอยูซ่ึ่งเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์สามารถท่ีจะแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และมีความผดิพลาดตํ่า 

4. ระบบ CAD สามารถท่ีจะสร้างแบบร่างท่ีระบุรายละเอียดต่างๆ แบบประกอบ BOM 

หรือแสดงขอ้กาํหนดทางดา้นเทคนิคต่างๆ ไดอ้ยา่งอตัโนมติั 

5. ระบบ CAD สามารถลดความยุ่งยากของการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์ไดเ้พราะว่า 

CAD จะมีระบบจดัการฐานขอ้มูลซ่ึงจะพยายามเรียกใช่ส่วนประกอบท่ีมีอยู่แลว้ในการออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หม่ ดงันั้นจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์จบัยดึและการทดสอบ 
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หลกัการของ Concurrent Engineering 

Concurrent Engineering (CE) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Simultaneous Engineering คือ

เทคนิคใหม่ท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการออกแบบผลิตภณัฑ์ และลดเวลานาํท่ี

ใช่ในการออกแบบ วธีิการก็คือนาํเอาบุคคลท่ีอยูห่ลายๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการออกแบบและผลิต

ผลิตภณัฑ์มาทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ตวัอยา่งเช่น แผนกวิจยัและพฒันา แผนกวิศวกรรม แผนกผลิต 

แผนกบริหารวสัดุ แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกการตลาด จดัส่งตวัแทนแผนกละ 1 คนเพื่อ

จดัเป็นทีมพฒันาผลิตภณัฑ์ทีมหน่ึงข้ึน ทุกๆ คนมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ตั้งแต่ตน้และมี

การทาํงานไปพร้อมๆ กนั 

วิธีการในสมยัก่อน (Sequencial Engineering  หรือการทาํงานแบบขา้มกาํแพง) ซ่ึงตรงกนั

ขา้มกบั CE ก็คือ การออกแบบจะเวยีนไปตามแผนกต่างๆ อยา่งเป็นลาํดบั หมายความวา่ หลงัจากท่ี

แผนกวิจยัและพฒันาออกแบบเสร็จ ก็จะผ่านไปให้แก่แผนกวางแผน แผนก วางแผนตรวจดูแบบ

เสร็จแลว้ก็จะส่งแบบต่อไปแก่แผนกผลิต ทาํเช่นน้ีต่อไปเร่ือยๆ จนทุกแผนกท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ

ขอ้มูล และทาํหนา้ท่ีท่ีตนรับผดิชอบ จะเห็นไดว้า่สําหรับวิธีการแบบน้ีถา้แผนกท่ีอยูห่ลงัๆ ตอ้งการ

แกไ้ขแบบกระบวนการออกแบบจะตอ้งมีการเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงทาํให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

เพิ่มข้ึน 

 ตวัอยา่งการทาํงานแบบขา้มกาํแพงแสดงดงั ภาพท่ี 2.10  จะเห็นไดว้า่ทีมพฒันาผลิตภณัฑ์

ซ่ึงประกอบดว้ยแผนกต่างๆ จะทาํงานกนัอยา่งอิสระและส่งเอกสารต่อไปยงัแผนกต่อไปเม่ือตนเอง

ทาํงานในหนา้ท่ีเรียบร้อยแลว้ จะเห็นไดว้่าวิธีน้ีจะไม่มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างบุคคลในแผนก

ต่างๆ ดงันั้นถา้เกิดความผิดพลาดในการทดสอบผลิตภณัฑ์ จะทาํให้กระบวนการออกแบบทั้งหมด

เร่ิมใหม่ ซ่ึงทาํใหเ้ป็นการเสียเวลาอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10 การทาํงานแบบขา้มกาํแพง 

ท่ีมา. จากเอกสารประกอบการสอน การจดัการงานวศิวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์(Computer Aided 

Engineering Management) อ.วศิน์วโิรตม ์ เนติศกัด์ิ, 2556 
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CE ให้โอกาสแผนกการตลาดและแผนกอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการทบทวนแบบใน

ระหวา่งการสร้างแบบจาํลอง และพฒันาตน้แบบ ในท่ีน้ี CAD จะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในเฟสของ

การพฒันาผลิตภณัฑ์ ในความเป็นจริงแลว้เราอาจจะถือวา่ CAD เป็นหวัใจของ CE เพราะ CAD ทาํ

ใหเ้ราสามารถตรวจสอบแบบของผลิตภณัฑด์ว้ยสายตาไดเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

การทาํงานเป็นทีมท่ีเกิดความร่วมมือกนัระหว่างแผนกพฒันาผลิตภณัฑ์ แผนกวางแผน

กระบวนการผลิต และแผนกการผลิต เป็นส่ิงสาํคญัมากต่อความสําเร็จของ CE การทาํงานเป็นทีมน้ี

นําไปสู่ประโยชน์มากมาย เช่น ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ และ

สามารถนาํเอาเทคนิคพิเศษแบบเป็นระบบมาใช ้( เช่น FMEA (Failure Model and Effect Analysis) 

หรือ DFMA (Design for Manufacture and Assembly) เพื่อทาํให้ไดม้าซ่ึงแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีดี

ท่ีสุด และสามารถท่ีจะตรวจจบัสาเหตุของความบกพร่องทั้งในตวัผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิต

ตั้งแต่ตน้ ทาํให้เวลานาํในการออกแบบลดลง ลดค่าใช่จ่ายในการผลิต และเพิ่มความน่าเช่ือถือใน

ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

ขอ้แตกต่างอีกประการหน่ึงท่ีสาํคญัระหวา่งการทาํงานแบบขา้มกาํแพงกบั CE ก็คือ CE ทาํ

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นจาํนวนมากในตอนตน้ของวฏัจกัรของการออกแบบผลิตภณัฑ์ และ

จาํนวนน้ีลดลงอย่างมากในช่วงเวลาท่ีเหลือ ในขณะทาํงานแบบข้ามกําแพงจะก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึนเร่ือยๆ ตลอดวฏัจกัรของการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 11 ขอ้แตกต่างระหวา่ง CE กบัการทาํงานแบบขา้มกาํแพง 

ท่ีมา. จากเอกสารประกอบการสอน การจดัการงานวศิวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์(Computer Aided 

Engineering Management) อ.วศิน์วโิรตม ์ เนติศกัด์ิ, 2556 
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การเช่ือมต่อระหว่าง CAD กบั CAM 

ตั้งแต่มีการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการวางแผนและควบคุมการ

ดาํเนินงานทางดา้นการผลิต ปัญหาเก่ียวกบัการเช่ือมต่อระหวา่งซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์  ก็เร่ิมเป็น

ปัญหาท่ีหลายฝ่ายใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก ส่วนมากแลว้ระบบวางแผนและควบคุมการผลิตโดย

คอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนมาจะใช้ได้กบัการทาํงานเฉพาะอย่างเท่านั้น  และเป็นการยากมากหรือ

บางคร้ังเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะนาํเอาซอฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์ท่ีพฒันาสําหรับโรงงานหน่ึงไปใชง้าน

กบัอีกโรงงานหน่ึง   ผูบ้ริหารโรงงานหลายแห่งไดต้ระหนกัถึงปัญหาน้ีดีและเร่ิมตน้แนวความคิด

เก่ียวกบัการสร้างมาตรฐานสากลซ่ึงทุกประเทศยอมรับ กิจกรรมน้ีรวมถึงการสร้างมาตรฐานของ

การร่างแบบ (Draf)  เพื่อให้ระบบ CAD และ CAM สามารถเช่ือมต่อกนัได ้ซ่ึงจะทาํให้เกิดการ

ส่งผ่านขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบเพื่อท่ีจะนาํไปใช้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการผลิต   

ขอ้มูลท่ีส่งผา่นน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลทางดา้นกราฟิก(Graphical Data) แบบท่ีร่างข้ึนมา (Drawing) 

รูปทรงทางเรขาคณิต (Geometric Data) และ ขอ้มูลเก่ียวกบัโมเดลของผลิตภณัฑ์  (Product Model 

Data)ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ียงัสามารถท่ีจะนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผนกระบวนการผลิต จดั

ตารางเวลาการผลิต ทาํการผลิต และควบคุมคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 12 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีการส่ือสารกนัระหวา่ง CAD และ CAM 

ท่ีมา. จากเอกสารประกอบการสอน การจดัการงานวศิวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์(Computer Aided 

Engineering Management) อ.วศิน์วโิรตม ์ เนติศกัด์ิ, 2556 

 

แนวความคิดเก่ียวกบัระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลมาตรฐาน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีระบบ 

CAD  หลายระบบติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัระบบวางแผนและควบคุมการผลิต   โดย

ท่ีตวัอินเตอร์เฟซ (Interface) จะเป็นผูด้ดัแปลงโพรโทคอล  รูปแบบของขอ้มูล และอตัราการส่งผา่น

ขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสม    ตวัอินเตอร์เฟซจะตอ้งสามารถสร้างให้เกิดความเขา้กนัไดท้ั้ง
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ทางไฟฟ้าและทางกายภาพ และต้องทําให้เกิดความแน่ใจว่าความหมายของคาํของข้อมูลท่ี

แลกเปล่ียนกนันั้นยงัคงเดิม ดงันั้น ตวัอินเตอร์เฟซน้ีเองเป็นผูท้าํใหท้ั้งซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆ    

ท่ีมีอยู่ในโรงงานสามารถใช้ร่วมกันได้  นอกจากนั้นแล้วข้อมูลด้านการผลิตของโรงงานเองก็

สามารถท่ีจะนาํมารวมกบัขอ้มูลท่ีไดม้าจากผูข้ายผูส่้งมอบอีกดว้ย และทาํให้เราสามารถสร้างระบบ

วางแผนและควบคุมการผลิตซ่ึงมีส่วนต่างๆ ของโปรแกรมมาจากผูข้ายหลายเจา้ทาํงานร่วมกนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 13 การเช่ือมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการผลิต 

ท่ีมา. จากเอกสารประกอบการสอน การจดัการงานวศิวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์(Computer Aided 

Engineering Management) อ.วศิน์วโิรตม ์ เนติศกัด์ิ, 2556 

 

มีความต้องการบางอย่างทีต่ัวอนิเตอร์เฟซมาตรฐานจําเป็นต้องมี คือ 

1. ตวัอินเตอร์เฟซจะตอ้งสามารถจดัการกบัขอ้มูลทางดา้นการผลิตทั้งหมดได ้

2. จะตอ้งไม่มีการสาปสูญของขอ้มูลเม่ือมีการส่งผ่านขอ้มูลระหว่างส่วนต่างๆ ท่ีอยู่ใน

ระบบ 

3. ระบบจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการจดัการกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนตามเวลาจริงของ

ระบบผลิต 

4. เป็นแบบปลายเปิด (Open Ended)   เพื่อท่ีจะยอมให้มีการขยายหรือลดส่วนต่างๆ   ท่ีอยู่

ในระบบได ้

5. ระบบจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะดดัแปลงใหเ้ขา้กบัมาตรฐานอ่ืนๆ ได ้

 

จะต้องใช้งานได้โดยไม่ขึน้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือสถาปัตยกรรมทีใ่ช้ในการส่ือสารข้อมูล 

1. ระบบจะตอ้งมีความสามารถในการสร้างเซ็ตย่อยๆ ของโปรแกรมข้ึนมาใช้งานได้

เพื่อท่ีจะลดค่าใชจ่้าย 

2. ระบบจะตอ้งมีความสามารถในการรับส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต 
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3. ระบบจะตอ้งมีความสามารถเช่ือมโยงกนัไดท้ั้งแบบจากบนลงล่างหรือจากล่างข้ึนบนใน

โครงสร้างของการควบคุมแบบเป็นลาํดบัชั้น (Hierarchical Control Structure) 

4. จะตอ้งมีวิธีการทดสอบท่ีสามารถตรวจสอบไดว้า่การส่งผา่นขอ้มูลมีประสิทธิภาพและ

ความถูกตอ้งเพียงใด 

 

การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการ 

คาํวา่ การวางแผน (Planning)  ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต อาจหมายรวมถึง การ

วางแผนการผลิต การวางแผนกระบวนการ และการวางแผนการปฏิบติังาน 

 

การวางแผนการผลิต (Production Planning) เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานอย่างมีระบบของ

โรงงานทั้งหมดโดยการจดัการดา้นแรงงาน เคร่ืองจกัร และทรัพยากรอ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ใน

การผลิตช้ินส่วน การประกอบยอ่ย และผลิตภณัฑ์สําเร็จ จุดใหญ่ของการวางแผนการผลิต คือ การ

นาํเอาทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยปกติรวมถึงกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ การ

ตารางการผลิต การจดัสมดุล สายการผลิต การพยากรณ์ เป็นตน้ 

 

การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) : หมายถึง การเก็บรวบรวมกิจกรรมท่ี

เก่ียวกบัการวางแผนกระบวนการทั้งหมดท่ีตอ้งการ ในการเปล่ียนรูปช้ินงานจากแบบช้ินส่วนเด่ียวๆ   

ไปเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป วตัถุประสงค์หลักของการวางแผนกระบวนการคือ การเลือกและ

จดัลาํดบัการปฏิบติังานและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมในการเปล่ียนวตัถุดิบไปเป็นช้ินส่วน

สาํเร็จรูป 

 

การวางแผนการทํางาน (Operation Planning) หมายถึง การระบุค่าของตัวแปร 

(Parameters) ต่างๆ ท่ีเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายในแผนกระบวนการ

ท่ีกาํหนดให้ของช้ินส่วนชนิดหน่ึง เช่น การวางแผนการทาํงานสําหรับกระบวนการแมชีนนิง 

(Machining) จะประกอบไปดว้ย การเลือกเคร่ืองมือตดั การเลือกตวัแปรในการตดัเฉือน   การเลือก

กลยทุธ์ในการเปล่ียนเคร่ืองมือตดั เป็นตน้ การวางแผนการทาํงานมกัจะถูกพิจารณาวา่เป็นส่วนหน่ึง

ของกิจกรรมการวางแผนกระบวนการทั้งหมด ในความเป็นจริงวิศวกรท่ีกาํหนดลาํดบัของการ

ทาํงาน (แผนกระบวนการ)  ก็มกัระบุรายละเอียดของการทาํงาน (แผนการทาํงาน)  เอาไวด้ว้ย 

จะเห็นไดว้่าการวางแผนกระบวนการจะครอบคลุมถึงหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัจาํนวนหน่ึง ซ่ึง

หนา้ท่ีหลกัๆ ก็คือ การกาํหนดเส้นทางการผลิตของช้ินส่วน  การกาํหนดวิธีการผลิต การหาเวลาท่ี
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ใช้การสร้างมาตรฐานและการบาํรุงรักษาและการพฒันาเอ็นซีโปรแกรม โดยท่ีในหน้าท่ีแต่ละ

หนา้ท่ีนั้นเราจะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบซ่ึงคนงานจะใชใ้นการผลิตช้ินงาน  หรือในอีกแง่หน่ึงก็

คือ การเตรียมคาํจาํกดัความของวธีิการท่ีใชใ้นการผลิตนัน่เอง 

หน้าท่ีของการวางแผนกระบวนการเก่ียวกบัการแปลขอ้กาํหนดของแบบช้ินงาน (มกัจะ

เป็นแบบทางวิศวกรรม) ไปสู่คาํสั่งท่ีใช้ในการทาํการผลิต ซ่ึงเป็นคาํสั่งสําหรับการเปล่ียนช้ินงาน

จากช้ินงานหยาบไปเป็นช้ินงานสาํเร็จรูป ในตอนแรก ลกัษณะพิเศษจาํเพาะทางเรขาคณิต ขนาดมิติ  

ค่าพิกดัความเผื่อ และขอ้กาํหนดของวสัดุของช้ินส่วนตอ้งถูกประเมินเพื่อท่ีจะเลือกลาํดบัของการ

ดาํเนินงานผลิต และระบุเคร่ืองจกัรและหน่วยผลิตท่ีเหมาะสม รายละเอียดของการทาํงาน เช่น การ

วางแผนการตดัเฉือน ความเร็วรอบ อตัราการป้อน ลาํดบัการประกอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์  และ

รายละเอียดอ่ืนๆ อีกมากมายจะต้องถูกกาํหนด และถูกคาํนวณหาเวลามาตรฐาน ผลของแผน

กระบวนการผลิตจะถูกทาํเป็นเอกสารอยู่ในรูปของแผ่นเส้นทางการผลิต (Production Routing 

Sheet) แผน่วธีิการผลิ (Operation  Sheet) เป็นตน้ หรืออยูใ่นรูปของรหสัคาํสั่งสําหรับเคร่ืองจกัรกล

เอน็ซี 

การวางแผนกระบวนการเหมือนกบัตวัเช่ือมโยงระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรมกบั

สภาพแวดลอ้มในการผลิต   และยงัเป็นตวักาํหนดตน้ทุนในการผลิตและความสามารถในการทาํ

กาํไรอีกดว้ย   ในปัจจุบนัทั้งระบบ CAD และ CAM  ต่างมุ่งเนน้ไปท่ีกิจกรรมการออกแบบหรือ

ลอกแบบอยา่งอตัโนมติั หรือการควบคุมเส้นทางเดินของเคร่ืองมือสําหรับเคร่ืองจกัรกลเอ็นซี  ส่วน

ใหญ่แลว้กิจกรรมการวางแผนกระบวนการผลิตมกัจะทาํดว้ยมือหรือทาํโดยใช้ระบบท่ีเป็นเอกเทศ   

(Stand Alone System)   CAD 

เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัเตรียมเอกสารประกอบ และสามารถก่อให้เกิด

การเช่ือมโยงโดยตรงกบัระบบ CAD ในลกัษณะของคาํจาํกดัความทางเรขาคณิตและคุณสมบติัของ

ส่วนประกอบ  การวางแผนกระบวนการยงัมีส่วนเช่ือมโยงในการควบคุมลกัษณะของการผลิต    

ตลอดจนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัลาํดบัการทาํงานจากแผน่เส้นทางการผลิต รวมทั้งรายละเอียดของการ

ทาํงานและเวลาในการจดัตั้งเคร่ืองอีกดว้ย 

 

การวางแผนกระบวนการผลติด้วยมือ 

วิธีการวางแผนกระบวนการผลิตด้วยมือแบบดั้งเดิมเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบแบบของ

ส่วนประกอบทางวิศวกรรม และการสร้างแผนกระบวนการผลิตและคาํสั่งงานโดยอาศยัความรู้

เก่ียวกบักระบวนการและความสามารถของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ วสัดุ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งและการ

ปฏิบติังานท่ีหน้างาน วธีิการน้ีจะตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูว้างแผนกระบวนการเป็นอย่างมาก
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ในการสร้างแผนกระบวนการซ่ึงเป็นไปได้ มีตน้ทุนตํ่า และมีความสมํ่าเสมอของแผนสําหรับ

ช้ินส่วนท่ีคล้ายคลึงกนัหน้าท่ีหลกัๆ สองประการของการวางแผนกระบวนการ ได้แก่ การสร้าง

แผนใหม่ และการปรับปรุงแผนเดิมท่ีมีอยูเ่ดิม 

 

การสร้างแผนใหม่ (CREATION) ตอ้งการความรู้ในรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือต่างๆ ทั้งภายในบริษทั และภายนอกบริษทัท่ีอาจจะอยู่ในรูปของผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้   

วิศวกร จาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถของเคร่ืองจกัร ประเภทของเคร่ืองมือ วิธีการ

ตรวจสอบท่ีต้องการ และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ในห้องปฏิบติัการผลิตต่างๆ ส่ิงท่ีจาํเป็นอีก

ประการหน่ึงก็คือ ความรู้ทางดา้นวธีิการผลิต  วธีิการท่ีส่ิงต่างๆ ถูกสร้างข้ึนมาวธีิการใชง้านส่ิงเหลา้

นั้น    ส่ิงใดควรทาํก่อนหลงั เป็นตน้ ความรู้อีกประการหน่ึงคือขอ้มูลรายละเอียดทางการผลิต เช่น 

ความเร็ว อตัราป้อน อตัราการเปล่ียนตาํแหน่ง เป็นต้น และทาํอย่างไรจึงจะทาํให้ส่ิงเหล่าน้ีถูก

เปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเวลา ซ่ึงตวัค่าของเวลา (Time Value) น้ีสามารถถูกสร้างข้ึนไดห้ลายวิธี 

โดยใชค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบวดัผลการทาํงาน 

สุดทา้ยเป็นการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  โดยเอกสารเหล่าน้ีอาจรวมแผน่เส้นทางการ

ผลิตซ่ึงแสดงกระบวนการต่างๆ   ท่ีช้ินส่วนผา่น แผน่วิธีการผลิตซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของวิธีการ

ผลิตแต่ละขั้นตอน และบางทีจะระบุถึงลาํดบัการตดัเฉือน อตัราการป้อน ความเร็วรอบท่ีใช ้ และ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตดัเฉือน บางคร้ังอาจจะตอ้งเตรียมรายการของชุดช้ินส่วน (Kitting   List)   ข้ึน

เพื่อช่วยในการประกอบช้ินงาน  และในบางคร้ังแบบช้ินงานจาํเป็นจะตอ้งแสดงสถานะของการ

ผลิตก่อนและหลงัการปฏิบติังาน 

 

การปรับปรุงแผนเดิม (Modification) ส่ิงน้ีมกัจะเป็นงานประจาํของเสมียนท่ีจะตอ้งทาํการ

บนัทึกทางเลือกต่างๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงแบบ   และการเปล่ียนแปลงภายในโรงงาน

การปรับปรุงแผนเดิมตอ้งอาศยัผูว้างแผนกระบวนการท่ีมีความสามารถในการดึงเอาเอกสารท่ีมีอยู ่  

ซ่ึงถูกกระทบโดยการเปล่ียนแปลงกลบัคืนมาแกไ้ข แต่ก็มีความยุง่ยากอยูใ่นตวัของมนัเองเช่นกนั   

เน่ืองจากระบบท่ีใชอ้ยูต่อ้งการขอ้มูลป้อนเขา้อยา่งมากเพื่อใชใ้นการแกไ้ขและดูแลรักษา 

ในบางคร้ังการปรับปรุงแผนกระบวนการผลิตเก่าก็อาจนํามาใช้ในการสร้างแผน

กระบวนการผลิตข้ึนมาใหม่ไดเ้ช่นกนั   โดยจะดึงเอาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอยู่ในแผนเดิมข้ึนมาและ

แก้ไขแผนกระบวนการเดิมเพื่อให้เหมาะสมกบัช้ินงานใหม่  ซ่ึงบทบาทน้ีจาํเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งและทนัสมยัเช่นกนั 
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แมว้า่จะมีขอ้เสียเปรียบต่างๆ   มากมาย วิธีการทาํดว้ยมือก็ยงัคงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับ

บริษทัเล็กๆ    ท่ีมีการสร้างแผนกระบวนการผลิตไม่มากนกั   นกัวางแผนท่ีดีควรจะสามารถสร้าง

แผนท่ีเท่ียงตรง สมํ่าเสมอ และมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม พร้อมกบัเสนอจาํนวนของส่วนประกอบและ

ทางเลือกของกระบวนการดว้ย ขอ้ดีของวิธีการน้ีคือ มีความยืดหยุน่สูง และลงทุนตํ่า ขอ้จาํกดัของ

การวางแผนกระบวนการผลิตด้วยมือจะเห็นได้ชดัเจนเม่ือจาํนวนของแผนกระบวนการและการ

ทบทวนแผนมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงทาํให้ขนาดของงานในแง่ของจาํนวนช้ินส่วนและอุปกรณ์มีเพิ่มมาก

ข้ึนจนเกินกว่าท่ีจะจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นผลท่ีตามมาก็คือ  ความไม่มัน่คงของแผน   

และเวลาในการวางแผนจะเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีหากไม่คาํนึงถึงขนาดของงาน  แผนท่ีทาํข้ึนดว้ย

มือมกัจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสบการณ์ส่วนตวั ความชอบ และความคิดเห็นส่วนตวัของผูว้างแผน 

 

ความจําเป็นในการนําเอาคอมพวิเตอร์มาช่วย 

การวางแผนกระบวนการตอ้งเผชิญกบัปัญหามากมายเช่นเดียวกบักิจกรรมทางเทคนิคอ่ืนๆ 

ประการแรกคือ ความดอ้ยทางการใชท้กัษะทางวศิวกรรมเน่ืองจากเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งมีมาก บ่อยคร้ัง

ท่ีเอกสารท่ีเก็บไวเ้พื่อเป็นมาตรฐานของวิธีการในการผลิตหรือแมแ้ต่เอกสารเก่ียวกบัอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือท่ีมีอยูภ่ายในโรงงานไม่มีความทนัสมยั เป็นผลใหเ้ม่ือมีการอา้งอิงถึงเอกสารนั้นข้ึน ขอ้มูล

ท่ีไดรั้บจึงขาดความเท่ียงตรง 

ปัญหาอีกประการหน่ึงก็คือ  ตรรกะท่ีใช้ในการพฒันากระบวนการผลิต สําหรับผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ  

อาจจะแตกต่างกนัออกไปสําหรับผูว้างแผนแต่ละคน ซ่ึงหมายความวา่ผูว้างแผนแต่ละคนใชข้อ้มูล

หรือความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตในบริษทัไม่ตรงกนั ถึงแมว้า่ในบางบริษทัอาจจะเขียนตรรกะ

ของการผลิตไวเ้ป็นเอกสารก็ตาม  มันก็ยงัยากในการอ้างอิงถึง ทั้งน้ีเน่ืองจากจะต้องใช้ความ

พยายามอยา่งมากในการทาํตามมาตรฐานท่ีกาํหนดเอาไว ้

ในปัจจุบนัเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจทาํให้เกิดขอ้จาํกดัข้ึนอยา่งมากในฝ่ายวางแผน

กระบวนการผลิต  การท่ีมีวิศวกรจาํนวนนอ้ยท่ีรับผิดชอบในการวางแผนกระบวนการผลิต   ทาํให้

เอกสารมีความล้าสมยัมากข้ึนเร่ือยๆ   และทาํให้ตรรกะมาตรฐานของการผลิตถูกละเลยไปหรือ

อาจจะไม่ไดน้าํมาใชเ้ลยก็ได ้การท่ีมีอตัราการเปล่ียนแปลงแบบเพิ่มมากข้ึน  มีความตอ้งการท่ีจะทาํ

ใหลู้กคา้พอใจมากข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตบ่อยคร้ังข้ึน ทาํให้ปริมาณการ

เปล่ียนแปลงแผนกระบวนการมีมากข้ึน  ทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่าทกัษะท่ีมีอยู่ของวิศวกรควร

นาํมาใชใ้นทางท่ีสร้างสรรคม์ากข้ึนกวา่จะนาํไปใชใ้นกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์  ซ่ึง

เหตุการณ์เหล่าน้ีอาจจะแกไ้ขไดโ้ดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการกาํจดังานท่ีซํ้ าซ้อนและปรับปรุง

ระดบัการบริการภายในโรงงาน ประโยชน์จากการใชค้อมพิวเตอร์มีดงัน้ี 
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1. ลดความยุง่ยากทางดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 

2. ลดระยะเวลานาํ 

3. เพิ่มความสมํ่าเสมอของการใชข้อ้มูล 

4. เพิ่มความเท่ียงตรงในการใชข้อ้มูล 

5. ทาํใหเ้กิดการสร้างกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน 

6. เอกสารต่างๆ   ไดรั้บการบาํรุงรักษาดีข้ึนและทนัสมยัข้ึน 

7. ตรรกะในการออกแบบสามารถถูกจดัเก็บให้เป็นมาตรฐานและใช้ได้โดยทุกคนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

วธีิการในการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการ 

มีวิธีการพื้นฐาน 2 วิธีท่ีใช้ในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิต   

ไดแ้ก่ วธีิ Variant  และวธีิ Generative 

 

การวางแผนกระบวนการแบบ Variant  วิธีวางแผนกระบวนการผลิตแบบ Variant   เป็น

การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยเสริมวธีิการวางแผนกระบวนการผลิตดว้ยมือ  กล่าวคือวธีิการน้ีจะทาํให้เกิด

การสร้างเส้นทางการผลิตของช้ินส่วนใหม่โดยการทบทวน ทาํซํ้ า และเรียกคืนแผนกระบวนการท่ีมี

อยู่สําหรับช้ินงานท่ีคล้ายคลึงกัน และสร้างส่วนท่ีจําเป็นต้องปรับปรุงให้แก่ ช้ินส่วนใหม่   

คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการจดัระบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเก่ียวกบัการบริหารขอ้มูล   การเรียกคืน 

และแกไ้ขขอ้มูล และการพิมพแ์ผนกระบวนการผลิตวิธี Variant นาํไปสู่การพฒันาแค็ตตาล็อกหรือ

เมนูของแผนกระบวนการมาตรฐานและจดัเก็บส่ิงเหล่าน้ีในระบบคอมพิวเตอร์    แผนกระบวนการ

ประกอบไปด้วยลาํดับของกระบวนการและรายละเอียดการปฏิบติังานซ่ึงวางบนพื้นฐานของ

ความสามารถของกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แผนกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกจดั

หมวดหมู่   ให้รหัส  และจัดเก็บภายใต้พื้นบ้านของทฤษฎีการให้รหัสโดยอาศัยลักษณะทาง

เรขาคณิตท่ีคลา้ยกนัของกลุ่มของช้ินงาน ระบบ Variant  ยงัประกอบไปดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ีใชท้ดสอบ

ช้ินส่วนท่ีไดรั้บการวางแผนจากทฤษฎีการให้รหสั  เพื่อท่ีจะระบุและเรียกคืนแผนมาตรฐานใดๆ  ท่ี

เก่ียวกบัช้ินส่วนท่ีกาํลงัพิจารณาอยูน่ั้นผูว้างแผนกระบวนการจะอาศยัประสบการณ์และความรู้ใน

พื้นท่ีงานเพื่อพิจารณาในการยอมรับหรือแกไ้ขแผนมาตรฐาน หากไม่มีแผนท่ีคลา้ยคลึงกนัอยูเ่ลย ผู ้

วางแผนก็ตอ้งสร้างแผนใหม่ข้ึนมาจากศูนย ์โดยทัว่ไประบบ Variant จะถูกนาํมาใชใ้นสถานการณ์

ท่ีช้ินส่วนส่วนใหญ่สามารถนาํมาใส่รหัสได้โดยง่าย   และสามารถจดักลุ่มของช้ินงานท่ีมีความ

เหมือนกนัได ้
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การวางแผนกระบวนการดว้ยวิธี Variant มีขอ้ไดเ้ปรียบอยูห่ลายประการ  ประการแรก คือ 

การบริหารขอ้มูล การเรียกคืน และการแกไ้ขขอ้ความท่ีมีประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์  สามารถ

ลดเวลาท่ีใชล้ดความน่าเบ่ือในการจดัการกบักระดาษและลดงานคดัลอกไดเ้ป็นอนัมาก   ประการท่ี

สอง ความจาํเป็นในการจดัหมวดหมู่และใส่รหสัของช้ินส่วนเป็นกลุ่มๆ  สร้างให้เกิดหลกัประกนั

ว่าแผนการมาตรฐานท่ีพฒันาข้ึนจะมีความสมํ่าเสมอมากข้ึน นอกจากน้ี   เม่ือมีเคร่ืองจกัรหรือ

กระบวนการใหม่เกิดข้ึน ฐานข้อมูลท่ีมีอยู่จะตอ้งถูกทบทวนแก้ไข และทดสอบโดยผูว้างแผน

กระบวนการผลิตแต่ทวา่ตน้ทุนของระบบและเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจดัหมวดหมู่ ใส่รหสั และสร้าง

ฐานขอ้มูลสะทอ้นให้เห็นถึงการลงทุนท่ีมหาศาล ซ่ึงตอ้งการการวิเคราะห์อยา่งดีก่อนเร่ิมโครงการ

ใดๆ นอกจากนั้นแลว้ขอ้เสียเปรียบท่ีสําคญัอีกขอ้หน่ึงคือผูว้างแผนกระบวนการท่ีมีประสบการณ์

จะตอ้งเสียเวลาในการสร้างบาํรุงรักษาปรับปรุง และบนัทึกวิธีการวางแผนกระบวนการผลิตท่ีมี

มาตรฐาน  ความรู้และประสบการณ์ของผูว้างแผนยงัคงเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินคุณภาพของ

แผนกระบวนการท่ีสร้างข้ึน   นั่นหมายความว่า  คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีช่วยเสริมใน

กิจกรรมการวางแผนกระบวนการผลิตดว้ยมือเท่านั้น 

 

การวางแผนกระบวนการแบบ Generative วิธี  Generative ในการวางแผนกระบวนการ

ผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์อตัโนมติั (ซ่ึงประกอบไปดว้ยตรรกะในการตดัสินใจ   สูตร  กฎเกณฑ์

ทางเทคโนโลยี และขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นเรขาคณิต) ในการตดัสินเก่ียวกบักระบวนการในการ

เปล่ียนช้ินส่วนท่ีเป็นวตัถุดิบใหเ้ป็นช้ินส่วนท่ีสาํเร็จ วธีิการน้ีไม่เหมือนกบัวิธี Generative  เน่ืองจาก

ไม่มีการวางแผนกระบวนการมาตรฐานไวล่้วงหนา้ หรือไม่มีการเก็บแผนกระบวนการท่ีใชใ้นอดีต

ไว ้ แต่คอมพิวเตอร์จะสร้างแผน่การปฏิบติังาน  (Operation Sheet)   สําหรับช้ินส่วนโดยอตัโนมติั

ทุกคร้ังท่ีมีการสั่งผลิตช้ินส่วนและแจกจ่ายแผนน้ีไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อทาํการผลิต 

ระบบการวางแผนกระบวนการแบบ Generative  ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนประกอบสําคญั  

ส่วนประกอบแรก คือ ทฤษฎีการให้รหสับนพื้นฐานทางเรขาคณิต เพื่อใชใ้นการแปลลกัษณะพิเศษ

จาํเพาะทางกายภาพและขอ้กาํหนดของแบบทางวิศวกรรมให้เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ใจได้โดย

คอมพิวเตอร์ทฤษฎีการให้รหสัจะอธิบายลกัษณะพิเศษจาํเพาะทางเรขาคณิต   ขนาด ตาํแหน่ง และ

ค่าพิกัดความเผื่อสําหรับกระบวนการท่ีมีพื้นผิวเก่ียวข้องกนั ทฤษฎีการให้รหัสไม่เพียงอธิบาย

ช้ินงานทั้ งในสถานะก่อนทําการผลิตหรือในสถานะสําเร็จรูปเท่านั้ น  แต่จะเก่ียวข้องกับ

กระบวนการการผลิตในรูปของความสามารถในการเปล่ียนรูปของช้ินส่วนในแต่ละขั้นตอนของ

การปฏิบติังาน   ซ่ึงจะแสดงใหท้ราบถึงเคร่ืองจกัรในแต่ละกลุ่มกระบวนการผลิต  เคร่ืองมือท่ีใชไ้ด้

ในแต่ละเคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์ในการกาํหนดตาํแหน่ง   การจบัยึด    และการขบัเคล่ือนช้ินงาน 



39 
 
 

นั่นหมายความว่า ทฤษฎีการให้รหัสจะเก่ียวของกับส่วนประกอบทางกายภาพทั้ งหมดของ

กระบวนการผลิตท่ีเขียนอยูใ่นภาษาสากลซ่ึงสามารถตีความขอ้มูลได ้โดยปกติทฤษฎีการให้รหัส

ในระบบแบบ Generative จะตอ้งการรายละเอียดมากวา่ในวธีิแบบ Variant 

ส่วนประกอบท่ีสองของระบบการวางแผนกระบวนการแบบ Generative คือ ซอฟต์แวร์  

ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตรรกะในการตดัสินใจ สูตร และกฎเกณฑท์างเทคโนโลยีเพื่อเปรียบเทียบความ

ตอ้งการของรูปร่างทางเรขาคณิตของช้ินส่วนกบัความสามารถในการผลิต  และความเป็นไปได ้   

ซ่ึงจะรวมถึงการระบุวธีิในการปฏิบติังานของกระบวนการท่ีเหมาะสม การเลือกเคร่ืองจกัรให้แก่แต่

ละกระบวนการ การพิจารณาการวางแผนการตดัเฉือน หรือรายละเอียดการทาํงานให้เหมาะสมกบั

อุปกรณ์และสถานภาพท่ีมีอยู่    และการคาํนวณเวลาการตั้งเคร่ืองหรือรอบเวลาในแต่ละขั้นตอน    

Logic Processor น้ีจะประกอบไปดว้ยโปรแกรมย่อยๆ นบัร้อยโปรแกรมท่ีเช่ือมโยงกนัโดยใช้

ทฤษฎีการใหร้หสัท่ีมีพื้นฐานทางดา้นเรขาคณิต 

องค์ประกอบอีกอย่างหน่ึงของซอฟต์แวร์ท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ  แฟ้มขอ้ความท่ีใช้ในการพิมพ์

แผน่การปฏิบติังานเพื่อสั่งผูป้ฏิบติัการใหท้ราบถึงวธีิการท่ีเลือกใชโ้ดยคอมพิวเตอร์  หากเคร่ืองจกัร

ท่ีใชใ้นการผลิตเป็นเคร่ืองจกัรกลเอน็ซี อาจจะเป็นไปไดท่ี้จะสร้างรหสัคาํสั่งท่ีจาํเป็นข้ึนมาควบคุม

ทางเดินของเคร่ืองมือและการทาํงานอ่ืนๆ ของเคร่ืองจกัรโดยอตัโนมติั   หากไม่รวมถึงการใชง้านท่ี

ซบัซ้อนข้ึนแลว้การออกแบบและการพฒันา Logic Processor ของระบบ Generative ตอ้งการความ

เขา้ใจทางดา้นการปฏิบติังานและความสามารถในการผลิตของอุปกรณ์แต่ละชนิดเป็นอนัมาก 

ระบบ Generative น้ียงัตอ้งมีการพฒันาเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต อยา่งไรก็ตามก็มีการใชร้ะบบ 

Generative มากมายในกระบวนการผลิตเฉพาะอยา่งหรือเฉพาะชนิดของช้ินส่วน ระบบ Generative 

ท่ีรู้จกักนัระบบหน่ึงคือ ระบบ GENPLAN ของ Lockhead ระบบน้ีจะใชเ้ทคโนโลยีกลุ่มบนพื้นฐาน

ของระบบการให้รหัส ซ่ึงจะครอบคลุมทั้ งรูปทรงเรขาคณิตของช้ินส่วนและตัวแปรของ

กระบวนการเพื่อสร้างแผนรวมสําหรับงานประดิษฐ์และงานประกอบระบบท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยั

ท่ีสุดในปัจจุบนั คือ CMPP(Computer  Managed Process Planning) สําหรับช้ินงานทรงกระบอก  

ซ่ึงพฒันาโดย United Technologies  Corporation ด้วยความร่วมมือกบั U.S. Army Missile 

Command เรากล่าวถึง CMPP ในฐานะเป็นผูน้าํในการรวมกนัของ CAD และ CAM CMPP เช่ือม

ระหวา่ง CAD และ CAM ไดอ้ยา่งอตัโนมติัโดยการรับขอ้มูลรูปทรงทางเรขาคณิตของช้ินส่วนจาก

ระบบ CAD และทาํหนา้ท่ีการวางแผนเพื่อสร้างเอกสารกระบวนการผลิต การเขียนแบบ และขอ้มูล

เอน็ซีโปรแกรม 

วิธี Generative เหมือนกบัวิธี Variant  แต่มีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการในรูปแบบของการ

เปล่ียนให้การวางแผนด้วยมือกลายเป็นการทาํงานแบบอตัโนมติั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประมาณค่า
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ตน้ทุนในการผลิต หาเส้นทางการผลิต และสร้างคาํสั่งในการผลิต ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งมีความแม่นยาํ

กว่าสมํ่าเสมอกว่า และราคาถูกกว่า วิธี Generative มีขอ้ไดเ้ปรียบเพิ่มอีกคือ วิธีน้ีเป็นวิธีการแบบ

อตัโนมติัสมบูรณ์แบบ  และแผน่การปฏิบติังานถูกผลิตข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการสั่งงาน  ดงันั้นยกเวน้แต่

การทบทวนคร้ังสําคัญเก่ียวกับตรรกะท่ีใช้ในการตัดสินใจเม่ือมีอุปกรณ์ใหม่  หรือมีการ

เปล่ียนแปลงความสามารถของกระบวนการ ระบบน้ีไม่ตอ้งการมนุษยใ์นการสร้าง บาํรุงรักษา 

แกไ้ข   หรือสร้างแผนกระบวนการผลิตให้มีความสมํ่าเสมอ แต่ขอ้เสีย คือ การออกแบบและการ

พฒันาระบบ Generative เป็นงานท่ีทาํได้ยาก โครงการมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาลงทุน

ยาวนาน ซ่ึงตอ้งการกาํลงัคนและทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์อยา่งมาก 

 

ข้อเปรียบเทยีบระหว่างวธีิ Variant และ Generative 

 มีขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้เสียเปรียบท่ีชดัเจนสาํหรับทั้งสองระบบในการวางแผนกระบวนการ 

1. ระบบการวางแผนกระบวนการแบบ Variant เน่ืองจากเป็นการขยายงานจากวธีิการ 

วางแผนกระบวนการผลิตท่ีใช้กันอยู่ ดังนั้น จึงถูกยอมรับได้อย่างรวดเร็ว และง่ายกว่าต่อการ

นาํไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มของการผลิต 

2. เน่ืองจากมีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลในอดีตเขา้มาเก่ียวขอ้งวิธี Variant ตอ้งการฐานขอ้มูลท่ีใหญ่

คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บท่ีใหญ่ และวธีิจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีอยูต่อ้งมีประสิทธิภาพ 

3. ระบบการวางแผนกระบวนการผลิตวธีิ Variant ผลิตแผนกระบวนการท่ีสมํ่าเสมอ 

และมีประสิทธิภาพ (มกัเป็นแผนท่ีดีท่ีสุด) แต่มกัจะขาดความสามารถในการผลิตแผนปฏิบติังานท่ี

มีประสิทธิภาพซ่ึงสะทอ้นความสามารถใหม่หรือความสามารถท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัลาํดบัการทาํงาน

สําหรับกลุ่มช้ินงานท่ีกาํหนดจะพฒันาตลอดช่วงระยะเวลาทุกคร้ัง เม่ือมีอุปกรณ์หรือกระบวนการ

ใหม่เขา้มาสู่ระบบ แผนมาตรฐานและแผนในอดีตมกัประกอบไปดว้ยลาํดบัการทาํงานท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดดงันั้น จึงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการไดม้าซ่ึงแผนกระบวนการผลิต แต่ถึงอย่างไรก็

ตามเทคโนโลยีของการปฏิบัติการและของกระบวนการผลิตมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ยกตวัอย่างเช่น  กระบวนการในการแมชีน ข้ึนอยู่กับเทคโนโลยีของเคร่ืองมือตดัเฉือน ความ

ประหยดัขอ้กาํหนดของช้ินส่วน เป็นตน้ ดงันั้น ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการในการผลิตส่ิงต่างๆ ท่ีใช้ใน

อดีตจึงมกัไม่เหมาะสมสําหรับในสถานการณ์ในปัจจุบนั การวางแผนกระบวนการผลิตด้วยวิธี  

Variant  ข้ึนอยู่กบัทกัษะของผูว้างแผนคนเดียวในการคิด ซ่ึงการแก้ไขมกัถูกทาํในแผนการ

ปฏิบติังานและตอ้งทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ผลสุดทา้ย คือ เทคโนโลยีการผลิตท่ีใหม่ๆ  กลายเป็นส่ิง

ท่ียากในการรวมเขา้ดว้ยกนักบัระบบวางแผนกระบวนการแบบVariant 

4. ระบบการวางแผนกระบวนการผลิตแบบ Generative  เป็นระบบท่ีใหม่ซ่ึงยงัอยู ่
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ระหวา่งการพฒันาข้ึนมาและแสดงความสามารถให้เห็นเพียงแต่กบักลุ่มของช้ินส่วนจาํนวนนอ้ยๆ   

เท่านั้น    ในทาํนองเดียวกนัการลงทุนเร่ิมแรกตอ้งการการสอนระบบ Generative ดว้ยขอ้มูลท่ี

เพียงพอสาํหรับการทาํงานอยา่งมีประโยชน์นั้นมกัมีค่าสูง 

5. ความสามารถในการสร้างแผนกระบวนการผลิตท่ีดีท่ีสุดซ่ึงสะทอ้นสภาพแวดลอ้ม 

ของการผลิตในขณะนั้นสามารถถูกทาํดว้ยวธีิ Generative ซ่ึงสร้างแผนไดใ้นเวลาจริงๆ 

 

หน้าทีข่องระบบ CAPP 

 มีหนา้ท่ีหลกัๆ  5 ประการ ในระบบการวางแผนกระบวนการผลิต 

1. การใหร้หสัและการจดักลุ่มช้ินส่วน 

2. การสร้างลาํดบัการทาํงาน 

3. การเลือกเส้นทางการผลิตและสถานีงาน 

4. การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

5. การจดัเตรียมเอกสารประกอบการใหร้หสัและการจดักลุ่มช้ินส่วน 

การใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบการวางแผนกระบวนการจะผลกัดนัให้บริษทัคิดเก่ียวกบัการ

จดัทาํมาตรฐานของวิธีท่ีใชใ้นการผลิต ทั้งน้ีเพราะคอมพิวเตอร์จะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เชิงตรรกะท่ี

แน่นอนเท่านั้นในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการท่ีทาํเป็นการคา้หลายๆ  ระบบใน

ปัจจุบนัน้ีใช้ทฤษฎีการให้รหสัมาตรฐานในการสร้างแผนกระบวนการผลิตท่ีคลา้ยๆ กนัหรือแผน

สุ่มช้ินส่วนมาตรฐานเดียวกนั ในทฤษฎีการวางแผนกระบวนการแบบ Generative ทฤษฎีการให้

รหัสถูกใช้เป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญซ่ึงจะปลดปล่อยกฎเกณฑ์ของความคิดและกฎเกณฑ์

ทางดา้นเทคโนโลยซ่ึีงถูกใชใ้นการสร้างแผนกระบวนการ 

เห็นไดช้ดัวา่การให้รหสัและการจดักลุ่มทั้งแบบเด่ียวและแบบสากล ไม่อาจจะคาดหวงัได้

วา่  จะมีความยดืหยุน่เพียงพอท่ีจะรองรับการประยกุตใ์ชก้บัช้ินส่วนทุกชนิดหรือการผลิตท่ีแตกต่าง

กนัไดท้ั้งหมด ประการแรก วิธีการให้รหัสควรจะถูกออกแบบและสร้างให้เหมาะสมกบัช้ินส่วน  

วธีิการผลิตและสภาพแวดลอ้มของการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง ประการท่ีสอง วธีิการให้รหสัควรง่ายในการ

ปรับปรุงแก้ไขและขยายเพื่อท่ีจะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ การเพิ่ม

ความสามารถของการใหร้หสัทั้งในแนวนอนและในแนวตั้งเป็นส่ิงสําคญั ในแนวนอนเก่ียวกบัการ

แตกสาขาของรหสัไปยงัเน้ือหาใหม่ๆ หรือการประยกุตใ์หม่ๆ  เช่น กลุ่มช้ินส่วนใหม่ เคร่ืองมือใหม่   

สถานีงานใหม่ วธีิการจบัยดึใหม่ กฎเกณฑใ์นการผลิตใหม่ เป็นตน้ การขยายตวัตามแนวด่ิงเก่ียวกบั

การเพิ่มความไวต่อการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มความสามารถในการเลือกให้รหสัเน้ือหาท่ีสําคญัๆ ให้

มากยิง่ข้ึน 
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การให้รหัสและการแบ่งกลุ่มช้ินส่วนสําหรับ   CAPP แบบ Variant 

ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวางแผนกระบวนการผลิตแบบ Variant  การแบ่งกลุ่ม

ช้ินส่วนถูกใช้ในกาํหนดแผนมาตรฐานหรือแผนในอดีตสําหรับกลุ่มช้ินงานกลุ่มหน่ึง   ดงันั้นจึง

จาํเป็นตอ้งมีวิธีการในการแยกแยะช้ินงานแต่ละช้ิน ช้ินส่วนท่ีคล้ายกนั  เส้นทางการผลิตแต่ละ

เส้นทาง และเส้นทางการผลิตท่ีคล้ายกนั โดยใช้ระบบตวัเลขซ่ึงแสดงลกัษณะพิเศษจาํเพาะของ

ช้ินส่วนเหล่านั้น หลายโรงงานมีระบบตวัเลขของตวัเอง บา้งก็เป็นแบบเรียงลาํดบั บา้งก็เป็นแบบ

ผสมกนัระหวา่งตวัหนงัสือและตวัเลข แต่ทั้งหมดลว้นตอ้งเผชิญกบัปัญหา คือ เม่ือระบบเหล่าน้ีถูก

ออกแบบข้ึนคร้ังแรก  ระบบเหล่าน้ีไม่ไดท้าํโครงสร้างไวส้ําหรับใช้กบัคอมพิวเตอร์ ทุกคนเช่ือใน

ความสามารถของคนท่ีจะจาํว่าช้ินส่วนทั้งหมดช้ินใดไดเ้คยทาํมาแลว้บา้ง ส่ิงน้ีจึงมีผลให้เกิดการ

ขยายตวัของช้ินส่วนภายในบริษทัอยา่งรวดเร็ว และมากกวา่การขยายตวัท่ีจาํเป็นของวิธีการผลิตมี

ความพยายามหลายอย่างเพื่อเอาชนะปัญหาน้ี ความพยายามท่ีดีอนัแรกและอาจเป็นระบบท่ีมกัใช้

มากท่ีสุดในระบบตวัเลข ไดแ้ก่ Brisch ระบบน้ีมีการทาํงานเป็นท่ีน่าพอใจในลกัษณะท่ีมนัจะระบุ

แหล่งของช้ินงานและอาจจะตอ้งจดักลุ่มช้ินงานในบางคร้ัง แต่ไม่ไดต้อบปัญหาของวิศวกรรมการ

ผลิตเก่ียวกบัการกาํหนดมาตรฐานของวิธีการผลิต   Opitz   เป็นวิธีการท่ีพฒันาต่อมาในภายหลงั    

วธีิน้ีรูปทรงเรขาคณิตของช้ินส่วนและวธีิการผลิตถูกนาํมาพิจารณาและนาํไปถึงการตอบปัญหาของ

วศิวกรการผลิตเม่ือไม่ชา้มาน้ี ทฤษฎีการให้รหสัจดักลุ่มช้ินส่วนใหม่  2  ทฤษฎีไดก้าํเนิดข้ึนมา  ซ่ึง

ทั้งสองวิธีน้ีเป็นระบบท่ีออกแบบเพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์  ระบบน้ีมกัเป็นท่ีรู้จกัในนามว่า  

Miclass และอีกระบบหน่ึงเรียกว่า  Code ระบบทั้งสองพยายามท่ีจะแสดงความคล้ายคลึงกนั

ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตและวิธีการผลิตมากกวา่ระบุคุณสมบติัเฉพาะตวั ในการวางแผนสําหรับ

ส่วนประกอบใหม่ดว้ยวิธีน้ีมีขอ้ดีในการบงัคบัให้มนุษยค์น้หาช้ินส่วนและวิธีการผลิตท่ีคลา้ยคลึง

กนัก่อนการออกแบบการใชว้ิธีการให้รหสัทั้งสองถูกเช่ือวา่จะสามารถลดความหลากหลายของช้ิน

ส่วนมากถึง 50%   ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

เม่ือวิธีการให้รหัสและการจดักลุ่มของช้ินงานถูกนาํเสนอข้ึนมา  มนัไม่เพียงแต่ทาํให้การ

กาํหนดมาตรฐานของเส้นทางการผลิตและรูปทรงทางเรขาคณิตเป็นไปไดเ้ท่านั้น   แต่มนัยงัคงเก็บ

รักษาประวติัของช้ินส่วนเหล่าน้ีและทาํให้เกิดความแน่ใจวา่การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบหน่ึง

สามารถถ่ายทอดไปยงัส่วนต่างๆ  ทั้งหมดท่ีคลา้ยๆ  กนั และจากผลงานขา้งตน้ขอ้อา้งท่ีวา่จะตอ้งใช้

เวลาในการดูแลรักษาบนัทึกประวติัอยา่งมากเกินไปไดถู้กจาํกดัลงเรียบร้อยแลว้ 
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การให้รหัสและการจัดกลุ่มช้ินส่วนสําหรับ CAPP แบบ Generative 

วิธีการเลือกและการออกแบบวิธีการให้รหัสมักเป็นปัจจยัท่ีสําคัญท่ีสุดในระบบแบบ 

Generative เพราะวา่มนัจะกาํหนดขอบเขตของระบบอยูใ่นรูปของการให้รหสัช้ินส่วน  ตรรกะใน

การตดัสินใจความสามารถในการแสดงผลลพัธ์  และการติดต่อระหวา่ง CAD และ  CAM คาํจาํกดั

ความของวธีิการน้ีนาํมาซ่ึงความคิดท่ีวา่ช้ินส่วนสามารถถูกมองเป็นวตัถุซ่ึงประกอบไปดว้ยลกัษณะ

พิเศษจาํเพาะหลาย ๆ ชนิด (Feature) ท่ีเช่ือมต่อกนัโดยท่ีมีขนาดมิติและตาํแหน่งท่ีกาํหนดให้ภายใต้

ช่วงของค่าพิกดัความเผือ่  ยกตวัอยา่งเช่น ลกัษณะพิเศษจาํเพาะทางเรขาคณิตอาจจะหมายถึงระนาบ  

ทรงกระบอก กรวย ขั้น ขอบ และบ่า สําหรับการเจาะร่อง ร่อง ฟัน ฟันเล่ือย และรู ถูกมองเป็นตวั

แกไ้ขลกัษณะพิเศษจาํเพาะ  กลุ่มของลกัษณะพิเศษจาํเพาะท่ีเกิดข้ึนตามปกติสามารถถูกจดักลุ่มเขา้

ดว้ยกนัอยูใ่นลกัษณะของกลุ่มของลกัษณะพิเศษจาํเพาะแบบมหภาค (Macrol reature) หรือเพิ่มทาํ

ให้การให้รหัสของช้ินส่วนทาํได้โดยสะดวก ค่าพิกดัความเผื่ออาจจะเป็นอิสระกบัลกัษณะพิเศษ

จาํเพาะบางชนิด เช่น ในกรณีของขนาดและค่าพิกดัความเผื่อของรูปทรง (ความราบ ความตรง  

ความกลมความเป็นทรงกระบอก เป็นตน้) หรืออาจจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะพิเศษวา่จาํเพาะบางชนิดก็

ไดเ้ช่นในกรณีของขอ้กาํหนดความเผื่อเก่ียวกบัตาํแหน่ง (ความขนาน ความตั้งฉาก ความเป็นมุม  

การหนีศูนย ์การร่วมศูนย ์ตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้) 

รูปท่ี 3.9 แสดงช้ินส่วนชนิดทรงกระบอก และวิธีการท่ีเป็นไปไดอ้นัหน่ึงสําหรับอธิบาย

ช้ินส่วนในรูปของกลุ่มลักษณะพิเศษจาํเพาะแบบ มหภาคท่ีแตกต่างกัน 8 กลุ่ม และตวัแก้ไข

ลกัษณะพิเศษจาํเพาะอีก 7  ตวั ลกัษณะพิเศษจาํเพาะแต่ละกลุ่มจะถูกอธิบายต่อไปอีกโดยจตุภาค 

(Quadrant) ท่ีมนัถูกมอง มหภาค 1 ท่ีเห็นสามารถใชแ้สดงจตุภาคแต่ละอนั นอกจากน้ี มหภาค 1 

สามารถถูกกําหนดได้อย่างสมบูรณ์โดยการระบุขนาด  พิกัดความเผื่อ  ค่าของผิวสําเร็จของ

ทรงกระบอก (D)  ขอบ (E) มุมของขอบ (A) ขนาดของบ่า (S) และความยาวของมหภาค (L) จาก

ขอ้มูลพื้นผิว  วิธีการให้มหภาคน้ี เป็นหนทางท่ีมีประสิทธิภาพในการอธิบายชุดของลกัษณะพิเศษ

จาํเพาะทางเรขาคณิตของรูปร่างทั้งหมดท่ีพบบนส่วนประกอบชนิดทรงกระบอก  หลักการน้ี

สามารถขยายต่อไปเพื่อเช่ือมกบัลกัษณะพิเศษจาํเพาะแบบ APT ได ้ ถา้ระบบรูปทรงเรขาคณิตแบบ  

APT เป็นท่ีตอ้งการ 
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ภาพ 14 รหสัแบบ Macro 

ท่ีมา. จากเอกสารประกอบการสอน การจดัการงานวศิวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์(Computer Aided 

Engineering Management) อ.วศิน์วโิรตม ์ เนติศกัด์ิ, 2556 

 

ในทาํนองเดียวกนัเคร่ืองจกัรสามารถถูกอธิบายในรูปแบบของความสามารถในการผลิตใน

การสร้างลกัษณะพิเศษจาํเพาะชนิดต่าง ๆ ภายในขนาดช่วงและขอบเขตของค่าพิกดัความเผื่อค่า

หน่ึงโครงสร้างภาษาของรูปทรงเรขาคณิตน้ีทาํให้เราสามารถนิยามคาํจาํกดัความของการทาํการแม

ซีนวา่เป็นการสร้างลกัษณะพิเศษจาํเพาะของรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีขนาดและตาํแหน่งท่ีกาํหนดภาย

ในช่วงของค่าพิกดัความเผือ่  ส่วนประกอบยอ่ยของมีดตดั (Tool  Block  Post หวัจบัมีด เม็ดมีด เป็น

ตน้)  ท่ีใช้กบัเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมสามารถอธิบายต่อไปในรูปของความสามารถในการสร้าง

รูปทรงลกัษณะพิเศษจาํเพาะ  ตรรกะในการตดัสินใจสําหรับการแมซีนนิงนั้นประกอบไปดว้ยการ

เปรียบเทียบและจบัคู่ระหวา่งความสามารถของกระบวนการกบัช้ินงานท่ีตอ้งการ ดว้ยวธีิคลา้ยๆ กนั

น้ีเราสามารถประยุกตใ์ชก้บัอุปกรณ์จบัยึด (Fixturing, Clamping, Part Handling) ได ้ จะเห็นวา่การ

ใหร้หสัจะอธิบายพื้นผวิแต่ละแห่งท่ีตอ้งการทาํการผลิตในรูปของคุณสมบติัทางเรขาคณิตทัว่ ๆ ไป 

และคุณสมบติัเหล่าน้ีจะสามารถถูกนาํมาสัมพนัธ์กบัความสามารถในการผลิตของกระบวนการและ

เคร่ืองมือท่ีมีอยู ่

 

การกาํหนดลาํดับการทาํงาน 

หน้าท่ีหลักของระบบการวางแผนกระบวนการ คือการสร้างลําดับการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสมในการผลิตช้ินส่วนท่ีกาํหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การสร้างลาํดบัการทาํงานในระบบ CAPP  แบบ  Variant 

2. การสร้างลาํดบัการทาํงานในระบบ CAPP แบบ Generative 
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การสร้างลาํดับการทาํงานในระบบ CAPP แบบ Variant 

โดยใช้วิธี Variant แผนกระบวนการผลิตมาตรฐานและประวติัแผนกระบวนการผลิต 

(สําหรับช้ินงานท่ีเคยผลิตก่อนหน้าน้ี)  จะถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของการวางแผน

กระบวนการ  หนา้ท่ีหลกัของ CAPP คือการระบุแผนกระบวนการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ไม่วา่จะ

เป็นแผนกระบวนการในอดีตของช้ินงานท่ีกาํหนด  หรือแผนมาตรฐานของกลุ่มช้ินงาน ตวัวดัว่า

ระบบการวางแผนกระบวนการผลิตแบบ Variant มีประสิทธิภาพหรือไม่อาจจะดูได้จาก  ความ

เหมาะกบัแผนกระบวนการในอดีตหรือแผนมาตรฐานของกลุ่มช้ินงานท่ีคน้หามาได ้

วธีิ Variant เป็นวิธีท่ีมีความคุม้ค่าท่ีสุดสําหรับโรงงานผลิตท่ีมีการกาํหนดกลุ่มของช้ินงาน

เป็นอยา่งดี  มีการขยายขนาดของฐานขอ้มูลประวติัของแผนกระบวนการตลอดเวลา ยิ่งมีฐานขอ้มูล

ท่ีใหญ่ก็ยิง่จะไดแ้ผนท่ีมีความใกลเ้คียงกบัช้ินงานท่ีกาํลงัผลิตในปัจจุบนัมากท่ีสุด  สําหรับบริษทัท่ี

มีการกาํหนดกลุ่มของช้ินงานเป็นอย่างดี  ขนาดของฐานขอ้มูลท่ีพอเหมาะน้ีจะพฒันาข้ึนไดอ้ย่าง

รวดเร็ว 

 

การสร้างลาํดับการทาํงานในระบบ CAPP แบบ Generative 

บริษัทท่ีไม่มีการกําหนดกลุ่มช้ินงานท่ีดีหรือการเปล่ียนแปลงส่วนผสมของช้ินงาน

ตลอดเวลา (เช่นเดียวกบัในสภาพแวดลอ้มในการผลิตแบบตามงาน (Job  Shop) มกัคน้พบวา่การ

วางแผนดว้ยวิธี Variant ใชไ้ม่ไดผ้ล  แผนการผลิตในอดีตท่ีคน้หาไดม้กัไม่คลา้ยกบัช้ินงานท่ีกาํลงั

ผลิต   และในการสร้างแผนกระบวนการใหม่พบว่าผูว้างแผนมกัจะถูกทิ้งไวก้บังานเก่ียวกบัการ

แกไ้ขแบบเป็นประจาํในสถานการณ์เช่นน้ี  การวางแผนกระบวนการผลิตดว้ยวิธี Generative มีขอ้

ไดเ้ปรียบกวา่  แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งตระหนกัไวคื้อการวางแผนกระบวนการผลิตแบบ Generative 

ไม่สามารถสร้างแผนกระบวนการผลิตสําหรับช้ินส่วนซ่ึงระบบไม่มีกฎเกณฑ์สําหรับการผลิต  มี

การเสนอแนะและใชห้ลาย ๆ วธีิในการพฒันาตรรกะในการวางแผนกระบวนการผลิต  และสร้าง

ขอ้มูลสาํหรับใชภ้ายในระบบ CAPP แบบ  Generative  ซ่ึงมี 2  วธีิท่ีจะถูกนาํมากล่าวในท่ีน้ี 

วธีิแรก  คือทาํแผนภูมิการทาํงานและทาํให้วิธีการวางแผนกระบวนการผลิตดว้ยมือเปล่ียน

มาเป็นทาํดว้ยคอมพิวเตอร์  วิธีการน้ีรวมถึงการเก็บแผ่นการปฏิบติังานในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะกาํหนด

และสร้างตรรกะของแผนซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบในแผนกระบวนการผลิตและวิธีการสําหรับ

ช้ินงานทุก ๆ ช้ินงานท่ีอยู่ในกลุ่มของช้ินงานท่ีกาํหนดให้  หลังจากวิเคราะห์เส้นทางการผลิต

จาํนวนมากในกลุ่มช้ินงานกลุ่มหน่ึง  รูปแบบท่ีคล้ายกนัจะเกิดข้ึนกบัทุก ๆ ช้ินงานท่ีอยู่ในกลุ่ม  

รูปแบบเหล่าน้ีถูกประกอบและถูกนาํเสนอในแผนภูมิการทาํงาน  และนาํไปเขียนโปรแกรมในรูป

ของตรรกะในการสร้างลาํดบัของกระบวนการหรือเส้นทางการผลิตสําหรับสมาชิกทุกสมาชิกใน
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กลุ่มช้ินงาน  ขอ้เสียเปรียบท่ีสาํคญัของวธีิการน้ีคือ เม่ือมีเคร่ืองจกัรใหม่ถูกเพิ่มเขา้มา  หรือมีบางส่ิง

เปล่ียนแปลงไปในกฎเกณฑ์ของการผลิตเกิดข้ึน แผนภูมิการทาํงานและตรรกะของโปรแกรมตอ้ง

ถูกปรับปรุงแกไ้ข 

วธีิท่ีสองไม่ไดอิ้งอยูก่บัวธีิการกาํหนดโครงสร้างของวธีิการผลิตและขอ้มูลจากกลุ่มช้ินงาน  

แต่จะกาํหนดความสามารถในการผลิตของกระบวนการผลิตแต่ละชนิดและอุปกรณ์แต่ละช้ินในรูป

ของวธีิการกาํหนดรหสับนพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิต  กระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการจะถูก

อธิบายบนพื้นฐานของความสามารถในการสร้างหรือแก้ไขลกัษณะพิเศษจาํเพาะทางเรขาคณิต  

ขนาดค่าพิกดัความเผื่อ   และคุณสมบติัของวสัดุ  ยกตวัอยา่งเช่น  กระบวนการชุบแข็งโดยการให้

ความร้อนสามารถถูกอธิบายไดใ้นรูปของปัจจยัท่ีมีผลต่อความแข็ง (เช่น ความแข็งท่ีตอ้งการ  ชนิด

วสัดุ  ขนาด  รูปร่าง  สภาวะเร่ิมตน้  นํ้ าหนกั ค่าพิกดัความเผื่อของการบิดตวั เป็นตน้) ในทาํนอง

เดียวกนัในกระบวนการกลึงสามารถถูกอธิบายไดใ้นรูปแบบของลกัษณะพิเศษจาํเพาะทางเรขาคณิต

ในรูปของตรรกะการวางแผน  ถ้ากระบวนการผลิตท่ีต้องการของช้ินงานมีความสัมพนัธ์กับ

ความสามารถของกระบวนการ  การเลือกกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมสามารถถูกสร้างข้ึนไดอ้ยา่ง

อิสระจากชนิดของช้ินงาน 

การเลือกกระบวนการผลิตมกัมีขั้นตอนการวางแผนยอ้นกลบั (Backward Planning) โดยท่ี

ช้ินส่วนถูกพิจารณาจากสภาวะสุดทา้ยยอ้นกลบัไปจนถึงสภาวะเร่ิมแรก  กลยทุธ์น้ีทาํให้เราสามารถ

กาํหนดขั้นตอนในการเตรียมการท่ีตอ้งการสําหรับพื้นผิวเพื่อท่ีจะทาํโดยกระบวนการท่ีกาํหนด 

ยกตวัอย่างถา้ขอ้กาํหนดของพิกดัความเผื่อบนพื้นผิวทรงกระบอกระบุว่าเป็นการทาํงานโดยการ

เจียระไน ดังนั้ นพื้นผิวนั้ นควรถูกระบุค่าพิกัดความเผื่อเร่ิมแรกก่อนการเจียระไน (Grinding) 

ข้อกาํหนดของสถานะ การเตรียมการน้ีเป็นกุญแจสําคัญซ่ึงกระบวนการผลิตจะถูกเลือกและ

เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัและระบุเคร่ืองจกัรท่ีถูกเลือกสาํหรับทาํงานนั้นใหส้มบูรณ์ 

 

การเลอืกเส้นทางการผลติและสถานีทาํงาน 

เม่ือลําดับของกระบวนการผลิตท่ีต้องการถูกกําหนดข้ึนสําหรับการผลิตช้ินส่วนแล้ว  

หนา้ท่ีหลกัอนัต่อไปก็คือการกาํหนดเส้นทางการผลิตของช้ินส่วน มกัจะมีหลาย ๆ สถานีทาํงานท่ี

พร้อมและมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีตอ้งการแต่ละชนิด  วตัถุประสงค์ของหน้าท่ีน้ีใน

ระบบ CAPP คือ เสนอสถานีงานท่ีน่าจะใชแ้ละอาจจะเลือกสถานีงานท่ีเหมาะสมให้  ในปัจจุบนั

ระบบ CAPP ทาํหนา้ท่ีน้ีโดยการเปรียบเทียบการปฏิบติังานท่ีตอ้งการกบัความสามารถของสถานี

ทาํงาน การเปรียบเทียบน้ีมกัทาํดว้ยมือซ่ึงผูว้างแผนตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการต่าง ๆ 

ของการปฏิบติังาน 
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ระบบอตัโนมติัของการทาํงานในหน้าท่ีน้ีไม่เหมาะท่ีจะใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยใน

การวางแผนกระบวนการผลิตแบบ Variant เน่ืองจากขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางการ

ผลิตของช้ินงานท่ีเคยผลิตมาแลว้เท่านั้น ซ่ึงอาจจะไม่มีความหมายใด ๆ เลยกบัสภาวะการทาํงานใน

ปัจจุบนัเม่ือเคร่ืองจกัรและกระบวนการผลิตใหม่ ๆ เพิ่มเขา้มาเพื่อเพิ่มความสามารถในกาผลิต  ส่ิงน้ี

จะทาํให้เส้นทางการผลิตเก่า ๆ นั้ นล้าสมัย  แต่วิธีการวางแผนกระบวนการแบบ Generative 

สามารถทาํงานเหล่าน้ีได้  เน่ืองจากวิธีน้ีต้องมีการหาความต้องการหาความต้องการของการ

ปฏิบติัการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของฐานขอ้มูลเพื่อใช้ตดัสินใจและกฎเกณฑ์ทางตรรกะของการผลิต  

การสร้างเส้นทางการผลิตอยา่งอตัโนมติัดว้ยการทาํงานดว้ยมือเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ใช้มือเลย

นั้นเป็นไปไดใ้นระบบ Generative ในขณะเดียวกนัความสามารถในการคิดภาระงานในพื้นท่ีงาน

และความพร้อมของสถานีงานในปัจจุบนัสามารถถูกทาํให้สําเร็จไดโ้ดยวิธี Generative เท่านั้น การ

มอบหมายงานให้แก่สถานีงานสามารถทาํได้ตามเวลาจริงโดยข้ึนอยู่กบัข้อมูลท่ีได้รับจากการ

เช่ือมต่อกบัระบบการควบคุมการผลิต 

 

การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิ 

 คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงเศรษฐศาสตร์  2 ขอ้ท่ีตอ้งตอบคือ 

 1. ตน้ทุนและเวลาท่ีประมาณไวมี้ค่าเท่าใดสาํหรับการผลิตช้ินงาน  

 2. อะไรคือการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งกระบวนการผลิตหลาย

ชนิด 

     คาํถามเหล่าน้ีเป็นคาํถามท่ีผูว้างแผนทุกคนตอ้งเผชิญและตอ้งแกไ้ขแผนกระบวนการ

ผลิตให้สอดคล้องกับข้อจาํกัดเหล่านั้น  ระบบการวางแผนกระบวนการผลิตแบบอตัโนมติัได้

นาํเสนอเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพในจดัทาํค่าเวลามาตรฐาน และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน  

และสามารถใส่ค่าเหล่าน้ีลงในแผนกระบวนการผลิต  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  (เช่น การกดั 

หรือการควา้นรู)  เป็นหน่ึงในรายการท่ีสําคญัท่ีตอ้งเผชิญในระบบการวางแผนแบบ Generative 

เพราะวา่ขอ้มูลท่ีดีตอ้งใชใ้นการตดัสินใจน้ีตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีรู้ในเวลาจริง (ขนาดของกลุ่ม  กาํหนด

ส่งงาน  ความพร้อมของเคร่ืองจกัร) 

 

การจัดเตรียมเอกสารประกอบ 

หนา้ท่ีสุดทา้ยท่ีสําคญัของระบบ CAPP คือความสามารถในการสร้างงานเอกสารท่ีเกิดข้ึน

จากการวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างอตัโนมติัและมีประสิทธิภาพ  ขอ้มูลท่ีตอ้งรวมไวใ้น

เอกสารน้ี ได้แก่ คาํสั่งในการตั้งเคร่ือง  แผนกระบวนการผลิต  คาํสั่งในการตรวจสอบ  แผนผงั
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เคร่ืองมือตดั เป็นตน้  และนอกจากน้ียงัรวมถึงรายละเอียดของคาํสั่งปฏิบติังานเพื่อส่งลงไปในพื้นท่ี

ปฏิบติังานดว้ย 

ในปัจจุบนัระบบท่ีทาํเป็นการคา้ทั้งหมดส่งขอ้มูลออกลงในลกัษณะของ Hard Copy ได้

หลาย ๆ รูปแบบ  การส่งถ่ายขอ้มูลน้ีแบบอตัโนมติัไปยงั DNC หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ 

กาํลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาอยู ่ ความสามารถในการส่งถ่ายขอ้มูลเหล่าน้ีไปยงัสถานีทาํงาน สามารถ

กาํจดัปริมาณการใชก้ระดาษภายในโรงงานได ้ และเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัในการลดความยุง่เหยิงใน

การใชก้ระดาษในระบบปัจจุบนั 

 

การวางแผนการทาํงาน 

การวางแผนการทาํงานเป็นขอ้กาํหนดของรายละเอียดสําหรับการปฏิบติังานแต่ละอย่าง  

การปฏิบติังานบางอยา่ง (เช่น  การเคล่ือนยา้ย  การบรรจุหีบห่อ เป็นตน้) อาจไม่ตอ้งการรายละเอียด

ของคาํสั่ง  แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงช้ินส่วน  (เช่น การทาํ 

แมชีนนิง การอบดว้ยความร้อน  การเคลือบและการพ่นสี เป็นตน้)  ตอ้งการรายละเอียดของตวัแปร

และสภาวะการทาํงานของกระบวนการผลิตท่ีและถือเป็นส่ิงสําคญัต่อการผลิตช้ินงานคุณภาพท่ีมี

คุณภาพ  กระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนัอาจมีการออกแบบท่ีแตกต่างกนั  เหมือนกบั “อะไรทาํให้

เกิดการปฏิบติังานน้ีข้ึน”  ถึงอยา่งไรก็ตามมนัปลอดภยัท่ีจะพดูวา่ การปฏิบติังานหน่ึง ๆ ถูกกระทาํท่ี

สถานีทาํงานหน่ึงและทาํสําเร็จโดยใชว้ิธีการทาํงานอย่างหน่ึง ในกรณีของกระบวนการแมชีนการ

ปฏิบติังานหน่ึง ๆ อาจหมายถึง กระบวนการท่ีใชเ้คร่ืองมือตดัหน่ึงอนั  อุปกรณ์จบัยึดอนัหน่ึง และ

ปฏิบติังานบนช้ินงาน (ยกตวัอยา่ง การทาํผิดหยาบในการตดัในหลาย ๆ คร้ัง) เช่นเดียวกบัในการ

วางแผนกระบวนการผลิต  ทั้งวิธี Variant  และวิธี  Generative  ลว้นสามารถนาํมาใชใ้นการวาง

แผนการทาํงานไดท้ั้งนั้น 

 

การวางแผนการทาํงานด้วยวธีิ Variant 

วิธี Variant ตอ้งการประวติัและแผนมาตรฐานท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการปฏิบติังาน

เก็บอยูส่่วนหน่ึงของแผน  ขอ้เสียของวิธีการน้ีคือมาตรฐานหรือขอ้มูลในอดีตท่ีถูกนาํกลบัมาใชใ้น

การสร้างแผนนั้นจะคลา้ยกบัวธีิการปฏิบติังานในปัจจุบนัซ่ึงยากท่ีจะก่อใหเ้กิดแนวทางปฏิบติั 

ใหม่ๆ ข้ึนในการวางแผนการปฏิบติัการโดยใชว้ิธี Variant  จะทาํให้เอกสารถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่า

เช่นเดียวกับข้อผิดพลาดเก่า ๆ ด้วย  ระบบการวางแผนกระบวนการผลิตท่ีทาํเพื่อการค้าเกือบ

ทั้งหมดเป็นแบบ Variant และใชว้ธีิน้ีในการวางแผนกระบวนการผลิตและการวางแผนการทาํงาน 
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การวางแผนการทาํงานด้วยวธีิ Generative 

วิธี Generative ในการวางแผนการทาํงานจะสร้างตรรกะในการตดัสินใจสําหรับการ

ปฏิบติัการแต่ละชนิด  และใชต้รรกะน้ีในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีผูว้างแผนกาํลงัเผชิญอยู่ และเสนอ

ผลลัพธ์ท่ีรวมเอาเทคโนโลยีล่าสุดเข้าไปด้วย สําหรับกระบวนการแมชีน  หน้าท่ีต่าง ๆ จะ

ประกอบดว้ย การเลือกเคร่ืองมือตดั การใช้เคร่ืองมือและการเลือกตดั ความเร็วตดั และการเลือก

อตัราการป้อน การวเิคราะห์ขอ้จาํกดัของการแมชีน และการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

 

การเลือกเคร่ืองมือตัด  หน้าท่ี น้ีถูกกําหนดให้เหมาะสมกับวิธีการทํางาน  และการ

ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นโรงงาน หนา้ท่ีน้ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อช้ีและจดัอนัดบัเคร่ืองมือท่ีมีอยูแ่ละมี

ความสามารถในการปฏิบติังาน ระบบน้ีจะใชล้กัษณะพิเศษจาํเพาะทางเรขาคณิตของช้ินส่วนท่ีจะ

ถูแมชีนในการพิจารณาชุดของการเกณฑ์และตวัแปรของเทคโนโลยีท่ีจะใช ้การเลือกเคร่ืองมือตดั

เป็นหน่ึงในหัวขอ้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเร็วท่ีสุดในการทาํแมชีน  เม่ือวสัดุใหม่ท่ีใช้กบัเคร่ืองมือตดั

ถูกพฒันาข้ึนวสัดุพวกน้ีก็ควรจะถูกใชใ้นการผลิต 

 

การใช้เคร่ืองมือและการเลอืกตัด ในระหวา่งการเลือกเคร่ืองมือตดัใหแ้ก่ เคร่ืองจกัรเพื่อผลิต

ช้ินงานในบางรูปทรง การปฏิบติังานบางอยา่งตอ้งการการเลือกตดั (Cut  Setection) ยกตวัอยา่งเช่น 

การกลึง  ตอ้งการการเลือกจาํนวนการผา่น  และระยะลึกของการตดัเฉือนทั้งสําหรับการกลึงหยาบ

และการกลึงสําเร็จ  การเลือกน้ีมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อความประหยดัของกระบวนการแมชีน  และ

ดงันั้นกฎเกณฑแ์ละเกณฑก์ารตดัสินใจมกัตั้งบนการพิจารณาดา้นเศรษฐศาสตร์ 

ความสามารถของเคร่ืองมือตดัจะเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลของเคร่ืองมือตดั  เม่ือเคร่ืองมือตดัถูก

เลือกเราสามารถท่ีจะรู้ความสามารถของมนั  และการใช้งานของเคร่ืองมือก็จะถูกนาํมาพิจารณา

กฎเกณฑ์ท่ีบางอย่างไดถู้กสร้างข้ึน  เพื่อเลือกจาํนวนคร้ังของการตดัผา่น และระยะลึกของการตดั

เฉือนของการผา่นแต่ละคร้ัง ตวัอยา่งกฎเกณฑมี์ดงัน้ี 

1. จาํนวนคร้ังของการผา่นนอ้ยท่ีสุดจะไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองมือตดัท่ีมีความสามารถสูงสุด 

2.ใชเ้คร่ืองมือตดัแต่ละอนัใหเ้ท่ากนัเพื่อจะเพิ่มความสมํ่าเสมอของอายขุองมีดตดั 

3.ใช้เคร่ืองมือตดัท่ีมีความแข็งแรงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อลดความน่าจะเป็นใน

การแตกของมีดตดั และเพิ่มอตัราการเคล่ือนยา้ยเน้ือโลหะออก 

4. ใช้เม็ดมีดเล็กท่ีสุดซ่ึงทาํให้จาํนวนคร้ังของการตดัผ่านน้อยท่ีสุดเพื่อลดตน้ทุนของ

เคร่ืองมือตดั 
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การเลือกความเร็วตัดและอัตราการป้อน  เป้าหมายของหน้าท่ีน้ีก็คือหาตวัแปรของการตดั

เฉือนซ่ึงทั้งเป็นไปไดแ้ละประหยดั  ในบางคร้ังเราไม่อาจจะหาความเร็วตดั  และอตัราการป้อนท่ี

เหมาะสมท่ีสุดเม่ือเง่ือนไขของการแมชีนอ่ืนๆ  มีตวัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

(เช่น ความแข็งของช้ินส่วน  การผนัแปรของค่าความแข็งของวสัดุ) ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของการแมชีน ค่าท่ีแนะนาํของความเร็วตดัและอตัราการป้อนอาจจะหาไดจ้ากฐาน 

ข้อมูลความสามารถในการแมชีน ฐานข้อมูลน้ีอาจอิงจากตารางข้อมูลในคู่มือ  แต่ควรมีการ

ปรับปรุงเพื่อสะทอ้นถึงประสบการณ์กบัการไปประยุกต์ใช้กบัสภาวะการทาํงานท่ีเป็นอยู่  การ

ประหยดัตน้ทุนท่ีสําคญัอาจมาจากการปรับค่าท่ีได้จากค่าท่ีแนะนาํในคู่มือมาตรฐาน ฐานขอ้มูล

ความสามารถในการแมชีนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทาํให้การขยายขอ้มูลให้รวมขอ้แนะนาํอ่ืน ๆ 

สาํหรับชนิดของการตดัเฉือนท่ีแตกต่างกนัเกิดข้ึนได ้

 

การวิเคราะห์ข้อจํากัดของการแมชีน  การปฏิบติัการแมชีนทั้งหมดถูกจาํกดัโดยขอ้จาํกดั

ของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือตดั และช้ินงาน ในพื้นท่ีงานแมชีนทัว่ ๆ ไป  คนงานจะตอ้งทราบทนัทีเม่ือ

ขอ้จาํกดับางอยา่งถูกละเมิด เม่ือมีปัญหาเช่นน้ีเกิดข้ึน คนงานจะตอ้งทาํการปรับแต่งท่ีเหมาะสมเพื่อ

แกปั้ญหาเหล่านั้น งานซ่อมหรือแมก้ระทัง่งานเสียมกัจะมีน้อยสําหรับการปฏิบติัแบบดั้งเดิม  เม่ือ

ระบบการแมชีนนิงเร่ิมซบัซอ้นและแพงข้ึน  ตน้ทุนของความเสียหายก็เพิ่มมากข้ึนเม่ือขอ้จาํกดับาง

ประการถูกละเมิด  ถึงแมว้่าคนงานบางคนอาจจะหยุดกระบวนการผลิตเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน แต่

ช้ินงานและเคร่ืองมือตดัอาจไดรั้บความเสียหายอย่างมากแลว้ก่อนท่ีพนกังานจะสามารถแกปั้ญหา

ได้ในรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุดสําหรับการตรวจสอบก็คือ ระบบการวางแผนการปฏิบัติงานควรมี

ความสามารถในการตรวจสอบสถานะของการแมชีน เทียบกับข้อจาํกัดอ้างอิงชุดหน่ึง ข้อมูล

บางอยา่งท่ีตอ้งการในการสรางขอ้จาํกดัเหล่าน้ีอาจถูกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือตดั  ขอ้มูลท่ีเพิ่มเขา้ไปอาจจาํเป็นในการตั้งขอ้จาํกดัของช้ินส่วน  เช่น ผิวสําเร็จซ่ึงอาจถูก

เตรียมไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง  ดงันั้นเราตอ้งตรวจสอบขอ้จาํกดัเพื่อให้แน่ใจไดว้า่พารามิเตอร์ของการแมชีน

ท่ีไดแ้นะนาํไวส้ามารถเป็นไปได ้

 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  หนา้ท่ีสุดทา้ยซ่ึงส่วนมากจะเกิดข้ึนหลงัจากการตดัสินใจ

ท่ีเหมาะสมทาํเรียบร้อยแล้วคือ  จะทาํประมาณค่าเวลาและต้นทุนท่ีต้องใช้ในการปฏิบติังาน  

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์จะตอ้งถูกพฒันาข้ึน ซ่ึงแบบจาํลองน้ีสามารถประมาณค่าตน้ทุนและ

เวลาสาํหรับการปฏิบติังานหน่ึง ๆ และจดัหาขอ้มูลท่ีตอ้งการให้แก่ระบบการวางแผนกระบวนการ

ผลิตเพื่อประมาณต้นทุนรวม และการจัดหมายกําหนดการสําหรับช้ินงานท่ีสําเร็จรูปการวาง
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แผนการปฏิบติัการเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงในระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยวางแผนกระบวนการ  

การตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในการวางแผนการทาํงานจะเป็นตวักาํหนดกาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพ

ในการผลิตของกระบวนการ และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต  การปรับปรุงการผลิตอาจ

เกิดข้ึนไดโ้ดยการสร้างกระบวนการผลิตอยา่งฉลาดและปราศจากการเพิ่มค่าใชจ่้ายสําหรับอุปกรณ์

ใหม่ ๆ หรือเคร่ืองมือใหม่  เราไม่ควรมองข้ามการลงทุนเพื่อพฒันาระบบการวางแผน  การ

ปฏิบติังานท่ีดีให้อยูภ่ายในระบบ CAPP อยา่งไรก็ตามระบบ CAPP ขององค์กรก็ไม่ควรมองขา้ม

ความสาํคญัของการวางแผนการปฏิบติังาน เช่นกนั 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารความเส่ียง 

 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ การบริหารปัจจยั และควบคุมกิจกรรม 

รวมทั้งกระบวนการ การดาํเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองคก์รจะเกิดความเสียหาย

เพื่อให้ระดบัและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้

ประเมินได ้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคาํนึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็น

สําคญัการบริหารความเส่ียงเป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีนาํมาใช้ในการบ่งช้ี วิเคราะห์ ประเมิน 

จดัการ ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมหน่วยงานหรือกระบวนการการ

ดาํเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรลดความสูญเสียให้เหลือน้อยท่ีสุดและเพิ่มโอกาสให้แก่

ธุรกิจมากท่ีสุด การบริหารความเส่ียงยงัหมายถึงการประกอบกนัอยา่งลงตวัของวฒันธรรมองคก์ร 

กระบวนการและโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารและผลไดผ้ลเสีย

ของธุรกิจการบริหารความเส่ียงขององคก์ร กระบวนการและวฒันธรรมองคก์ร ประกอบเขา้ดว้ยกนั

และมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2546) 

1. ผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ การบริหารความเส่ียงควรสอดคล้องกบัแผนทาง

ธุรกิจ วตัถุประสงค ์การตดัสินใจ และสามารถนาํไปใชก้บัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ในการบริหารองคก์ร 

2. พิจารณาความเส่ียงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความ

เส่ียงเก่ียวกบักลยทุธ์ การดาํเนินงาน การปฏิบติัตามกฎระเบียบและการเงิน ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีอาจ

ทาํให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์และ

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. มีความคิดแบบมองไปขา้งหนา้ โดยบ่งช้ีวา่ความเส่ียงอะไรท่ีอาจจะเกิดข้ึนบา้งและหาก

เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอยา่งไรต่อวตัถุประสงค์ ดงันั้นองค์กรควรเตรียมการบริหารความเส่ียง

นั้นอย่างไรการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ระกอบสําคญั ของการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อช่วยให้
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องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้ช่วยให้เกิดผลการดาํเนินงานท่ีดีและ

การปฏิบติังานตามกฎระเบียบท่ีถูกตอ้ง ผูบ้ริหารควรมีความเขา้ใจต่อผลลพัธ์ทั้งดา้นดีและไม่ดีของ

เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและจดัให้มีการบริหารความเส่ียง ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่ง

ความสําเร็จ ลดโอกาสของการล้มเหลวและลดความไม่แน่นอนในผลดําเนินงานโดยรวม

วตัถุประสงค์ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมท่ีดาํเนินธุรกิจอยู่มีการพฒันาตลอดเวลา ทาํให้ความ

เส่ียงท่ีเก่ียวข้องเปล่ียนแปลงได้อย่างต่อเน่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพให้เกิด

ประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้มว้า่ความเส่ียง

ไม่สามารถถูกกาํจดัให้หมดไป แต่ก็จะทาํให้การจดัการความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับ

ผลตอบแทนท่ียอมรับได ้

 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เม่ือทุกหน่วยงานในองคก์ร มีวิธีการในทาง

เดียวกนัในการระบุประเมินจดัการความเส่ียง และการกาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 

ควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2546) 

1. มีวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัขององคก์ร โดยผูบ้ริหารระดบัสูงควร

กาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ีองคก์รท่ี

ยอมรับไดแ้ละช้ีแจงส่ิงเหล่าน้ีใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบเพื่อจะไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของ

การบริหารความเส่ียง 

2. ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมีการ

ปรับปรุงกระบวนการใหมี้ความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจอยูเ่สมอ 

3. กําหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและระบุถึงหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงอย่างชัดเจน โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นหน้าท่ีและ

ความรับผดิชอบของทุกคนในองคก์ร ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

4. มีปัจจยัพื้นฐานท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั คือ บุคลากรท่ีมีความสามารถ

วธีิการวดัผลการดาํเนินงาน การใหค้วามรู้และฝึกอบรม ช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร วิธีการสอบทานคุณภาพเพื่อทาํให้มัน่ใจไดว้า่องคก์รสามารถดาํเนินการบริหารความเส่ียง

ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ดงักล่าวควรเร่ิมจากกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร และขยายต่อมายงัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในทุกระดบัต่างๆ ทัว่ทั้ง

องคก์รกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 

2546) ดงัต่อไปน้ี 
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1. การกาํหนดวตัถุประสงค์ การกาํหนดวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ท่ีชัดเจนของธุรกิจ

องคก์ร หรือกระบวนการทาํงาน คือ ขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารความเส่ียง วตัถุประสงค์

และกลยุทธ์ดงักล่าวควรมีการกาํหนดให้ชดัเจนและส่ือสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน

องคก์รดว้ย เพื่อใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั 

2. การบ่งช้ีความเส่ียง ความเส่ียงและเหตุแห่งความเส่ียง ควรครอบคลุมความเส่ียงสําคญั 

คือ ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองคก์รความไม่แน่นอนท่ีอาจ

มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ขององคก์ร และเหตุการณ์ท่ีอาจทาํให้องคก์รเสีย

โอกาสในการไดส่ิ้งท่ีดี 

3. การประเมินความเส่ียง คือ พิจารณาความเส่ียงท่ีมีอยู่ก่อน จะทาํการควบคุมใด ๆ

หลงัจากนั้น จึงพิจารณาดูว่าการปฏิบติังานในปัจจุบนัไดมี้วิธีการอย่างไรในการจดัการความเส่ียง

โดยการประเมิน ควรพิจารณาให้ครอบคลุมในเร่ืองโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน และผลกระทบท่ีองคก์รจะ

ไดรั้บ 

4. การขจดัความเส่ียง ความเส่ียงอาจเป็นวธีิใดวธีิหน่ึง คือ การหลีกเล่ียง หรือการไม่ยอมรับ

ความเส่ียงนั้นเลย จึงอาจทาํให้ความเส่ียงตอ้งเปล่ียนวตัถุประสงค์ การโอนยา้ย หมายถึงโอนความ

เส่ียงให้ผูอ่ื้นช่วยรับผิดชอบ เช่น การทาํประกนัภยั การควบคุม หมายถึง หาวิธีการควบคุมเพิ่มเติม

จดัการความเส่ียง การยอมรับ หมายถึง ใชว้ธีิการเดิมต่อไปในการจดัการความเส่ียง 

5. การติดตามผลและการรายงาน องคป์ระกอบหลกัของการติดตามผลและการรายงานคือ 

การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการปฏิบติังานเพื่อลดความเส่ียง รวมไปถึงการระบุ

ความเส่ียงท่ีสามารถโอนยา้ยออกไปภายนอกองค์กรได ้และการรายงานความเส่ียงจากทุกองค์กร

อยา่งสมํ่าเสมอสอดคลอ้งและต่อเน่ือง 

องค์ประกอบสําคญัของการติดตาม คือ องค์ประกอบการส่ือสารท่ีตอ้งดาํเนินการอย่าง

รวดเร็วและสมํ่าเสมอโดยวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การประชุม การจดัรายงานประจาํเดือน เป็นตน้ 

เพื่อให้ผูบ้ริหารได้ทาํการสอบทานสถานะของความเส่ียงและแผนการดาํเนินงาน ส่ิง

เหล่าน้ีจะช่วย 

ให้เกิดการบอกกล่าวขอ้มูลท่ีสําคญั และทาํให้เกิดการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลได้อย่าง

ทนัเวลา 

 

ความเส่ียงจากการลงทุน (Risk) 

ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้ซ่ึง

ถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเส่ียงมากข้ึน
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ในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความเส่ียง(Risk Averse)หรือ

ตอ้งการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทน

ท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง  ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (systematic Risk) และ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 

1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีบริษทัไม่

สามารถควบคุมได ้และส่งผลกระทบต่อทุกๆ หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยค์วามเส่ียงท่ีจดัอยูใ่น

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบไดแ้ก่ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงในอาํนาจซ้ือ และความเส่ียงในตลาด  

1.1 ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียทัว่ไป การ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียมีผลต่อหลกัทรัพยต่์างๆ ในทางเดียวกนั เช่น ถา้อตัราดอกเบ้ียในตลาด

เปล่ียนแปลงสูงข้ึนราคาของหลกัทรัพย์จะลดตํ่าลง แต่จะมากหรือน้อยย่อมข้ึนอยู่กับชนิดของ

หลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงในลกัษณะน้ีไดแ้ก่หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนแน่นอน

ตายตวั เช่น หุ้นกู ้พนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้ เม่ืออตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงจะมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอนมากกวา่หุน้สามญั 

1.2 ความเส่ียงในอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากท่ีอาํนาจซ้ือ

ของเงินลดลง ถึงแมว้า่ตวัเงินท่ีไดรั้บจากรายไดย้งัคงเท่าเดิมก็ตาม เช่นไดรั้บดอกเบ้ีย 100 บาทต่อปี 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี เม่ือคาํนึงถึงค่าของเงินแลว้ เงิน 100 บาทในวนัน้ีย่อมมีค่ามากกว่าเงิน 100 

บาทท่ีจะได้รับในปีต่อๆ ไป เวลายิ่งยาวนานออกไปเท่าไหร่ค่าของเงินนั้นยิ่งลดลงเท่านั้นสาเหตุ

สาํคญัท่ีทาํ ใหเ้กิดความเส่ียงในอาํนาจซ้ือก็คือ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ถา้ภาวะเงินเฟ้อยิ่งรุนแรงค่า

ของเงินก็จะลดลงอย่างมาก การลงทุนท่ีตอ้งเส่ียงต่อความเส่ียงในอาํนาจซ้ือ ไดแ้ก่ เงินฝากสะสม

ทรัพย ์เงินประกนัชีวติ หลกัทรัพยป์ระเภทท่ีให้รายไดแ้น่นอนตายตวั แมว้า่ความเส่ียงในลกัษณะน้ี

จะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นสามญัโดยตรง แต่จากการศึกษาก็พบวา่หุ้นสามญัในตลาด

หลักทรัพย์ก็ได้รับผลกระทบจากการภาวะเงินเฟ้อบางส่วน นั่นคือ เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้ออตัรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีผูถื้อหุน้สามญัไดรั้บอาจตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

1.3 ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการสูญเสียในเงินลงทุน ซ่ึง

เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นในตลาดหุ้น การเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นน้ีเกิดจาก

การคาดคะเนของผูล้งทุนท่ีมีต่อความกา้วหนา้ของบริษทันั้น หรือการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นในตลาด

เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทาน ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั สาเหตุเหล่าน้ีไดแ้ก่สงครามท่ี

เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด ความเจ็บป่วยหรือการตายของผูบ้ริหารประเทศ ปีท่ีมีการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
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ประเทศ นโยบายการเมืองของประเทศนั้ น การเก็งกาํ ไรท่ีเกิดข้ึนในตลาดหุ้น เป็นต้น ราคา

หลกัทรัพยน้ี์จะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แมก้ระทัง่ช่วงเวลาสั้นๆ เพียงวนัเดียว ราคาหลกัทรัพยท่ี์ตก

ลงซ้ือขายกนัในตลาดหุน้มีหลายราคาดว้ยกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการข้ึนลงของราคาในวนัหน่ึงๆ จะมี

ทั้งราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุด ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและตํ่าสุดท่ีเกิดข้ึนในวนัเดียวกนั

นั้นบางวนัอาจแตกต่างกนัมาก บางวนัอาจแตกต่างกนันอ้ย หรือไม่มีความแตกต่างเลย 

2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีทาํ ให้ธุรกิจนั้นเกิดการ

เปล่ียนแปลงผิดไปจากธุรกิจอ่ืน หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกบัตวัธุรกิจนั้นๆ ไม่มีผลต่อธุรกิจ

อ่ืน ไดแ้ก่ การนดัหยุดงานของคนงานในธุรกิจ ความผิดพลาดของผูบ้ริหาร การคน้พบส่ิงใหม่ การ

แข่งขนัดา้นการโฆษณา การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบ้ริโภค ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนแลว้จะทาํ ให้อตัรา

ผลตอบแทนตอ้งเปล่ียนแปลงไป ความเส่ียงลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจซ่ึงเป็นความเส่ียง

ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการหากาํ ไรของบริษทัซ่ึงเป็นเหตุให้ผูล้งทุนต้อง

สูญเสีย รายไดห้รือเงินลงทุน ประกอบดว้ย ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงทางการบริหาร และ

ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม 

2.1 ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผูล้งทุนจะเสียรายไดแ้ละเงิน

ลงทุนหากบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่มีเงินชาํ ระหน้ีหรือถึงกบัลม้ละลาย ความเส่ียงทางการเงินของ

ธุรกิจผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนดว้ยสาเหตุต่างๆ เช่น มีการกูเ้พิ่มข้ึน ราคาวตัถุดิบสูงข้ึนมีคู่แข่งขนั

เพิ่มข้ึน เงินทุนของบริษทัขาดสภาพคล่อง เป็นตน้ 

2.2 ความเส่ียงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเส่ียงอันเกิดจากการ

บริหารงานของผูบ้ริหาร เช่น ความผิดพลาดในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การทุจริตของผูบ้ริหาร

เป็นตน้ 

2.3 ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลกัดนั

บางอย่างท่ีทาํ ให้ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือบาง

อุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบ เช่น เม่ือสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอนดัหยุดงาน ธุรกิจ

ต่างๆ ในอุตสาหกรรมประเภทนั้น ลูกคา้ของอุตสาหกรรมประเภทนั้น และผูข้ายวตัถุดิบจะไดรั้บ

ผลกระทบ นอกจากน้ีความเส่ียงทางอุตสาหกรรมอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น วตัถุดิบท่ีใชใ้นการ

ผลิตขาดแคลน มีพระราชบญัญติัอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่ให้เป็นพิษ ทาํ ให้โรงงานบางแห่งตอ้ง

ปรับปรุงโรงงานใหม่ และบางแห่งอาจตอ้งยา้ยทาํเล เป็นตน้ 
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บริษทั มณีกาญจน์สยาม จํากดั 

 

วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

วสัิยทศัน์ 

 มุ่งสู่การเป็นผูผ้ลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบัชั้นนาํของประเทศ 

  

พนัธกจิ 

 

    1. ยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินธุรกิจ 

    2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ในดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบและบริการ 

    3. สร้างความมัน่คงใหอ้งคก์รอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการสร้างผลกาํไรและผลตอบแทนท่ีดี 

    4. ใหค้วามสาํคญัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

การดําเนินงานของ บริษัท มณกีาญจน์สยาม จํากดั 

 บริษทัมณีกาญจน์ สยามจาํกดั เปิดกิจการเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2540 เป็นบริษทัประกอบ

กิจการค้า ผลิต ซ้ือ ขาย นาํเขา้ ทอง ทองทองเค นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีมีค่าทุกชนิด

รวมทั้งวตัถุทาํเทียมส่ิงดงักล่าว และประกอบเคร่ืองประดบัประเภทต่างๆ เช่น แหวน สร้อย กาํไร 

ต่างหู เป็นตน้  ดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตจดัจาํหน่ายเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั ปัจจุบนัเป็นผูผ้ลิตและ

ส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบั ซ่ึงผลิตตามคาํสั่งซ้ือมีลูกคา้ท่ีสําคญัอยู่ท่ีประเทศฝร่ังเศส ซ่ึง

ช้ินงานเนน้คุณภาพมาก กระบวนการผลิตของบริษทัฯในปัจจุบนัเป็นการผลิตดว้ยมือใชค้นควบคุม

การการผลิตเกือบทั้งหมด ยงัไม่มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ

เคร่ืองประดบั CAD (Computer Aided Design) และเทคโนโลยีท่ีช่วยในการผลิตช้ินงาน เช่นเคร่ือง 

RP (Rapid Phototype) หรือเคร่ือง CNC (Computer Numerical Control) 
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แผนผงัองค์กร บริษัท มณกีาญจน์สยาม จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 15 แผนผงัองคก์ร บริษทั มณีการญจน์สยาม จาํกดั 

ท่ีมา. จากบริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั, 2557 

ประธานกรรมการ 

เลขานุการ 

ฝ่ายบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

การเงินและบญัชี 

ทรัพยากรบุคคล 

คิวซี 

ส่งออก

จดัซ้ือ 

การตลาด 

แผนกผลิต 

ซ่อมบาํรุง 
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เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ทศมเกียรติ พัฒนกุล  (บทคัดย่อ: 2552) จากการศึกษาพบว่า  การนําเทคโนโลย ี

CAD/CAM/CAE มาใชใ้นบริษทัหรือองคก์รสามารถเพิ่มความสามารถในการแข็งขนั สร้างจุดแข็ง

และโอกาส ในการผลิตช้ินส่วนท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้มุมมองของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์ร

ดีข้ึน แต่ในทางกลบักนับริษทัหรืองคก์รจะตอ้งพบกบัอุปสรรคและความเส่ียงต่อการนาํเทคโนโลยี

มาใช ้เน่ืองจากขาดประสบการณ์และความรู้ ทาํใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีไม่เต็มประสิทธิภาพ ดงันั้นไม่

วา่จะเป็นบริษทัหรือองคก์รขนาดใดก็ตาม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูจ่ริงในบริษทัหรือองคก์รโดย

พฒันาทรัพยากรให้มีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ งการ

ส่งเสริมการเกิดนวตักรรมในการออกแบบผลิตช้ินส่วน ทาํให้บริษัทหรือองค์กรสามารถนํา

เทคโนโนโลย ีCAD/CAM/CAE มาใชใ้นบริษทัหรือองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

มณทิรา พฤกษกลามาศ และคณะ (บทคดัยอ่: 2553) ผลการวิจยั พบวา่ 1) หมอดินอาสา

ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 52.15 ปี จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มีพื้นท่ีทาง

การเกษตรเป็นของตนเอง เฉล่ีย 16.29 ไร่ จาํนวนแรงงานทาํการเกษตรในครัวเรือน เฉล่ีย 2.39 คน 

รายไดภ้าคการเกษตรใน ปี 2553 เฉล่ีย 230,191.10 บาท และมีระยะเวลาในการเป็นหมอดินอาสา 

เฉล่ีย 7.00 ปี 2) หมอดิน อาสามีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีการพฒันาท่ีดิน โดยภาพรวมใน

ระดบัมากได้แก่ ด้านประโยชน์จากการไถกลบตอซัง พืชตระกูลถั่วท่ีนิยมใช้เป็นพืชปุ๋ยสด 

ประโยชน์ของการปลูกพืชคลุมดิน และ ประเภทของการอนุรักษดิ์นและนํ้ า และมีความรู้พื้นฐาน

เก่ียวกบัผลิตภณัฑจุ์ลินทรีย ์พด. ประโยชน์ของสารเร่ง พด.6 และกลุ่มผลิตภณัฑ์จุลินทรียด์า้นรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 3) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีการพฒันาท่ีดิน ของหมอดินอาสา โดย

ภาพรวมพบวา่ ยอมรับระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ดินไดรั้บการปรับปรุงบาํรุงมากข้ึน 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน และดินมีสภาพเหมาะสมกบัพืชท่ีปลูก 4) การทดสอบสมมติฐาน

พบวา่ ระดบัการศึกษา ขนาดพื้นท่ีถือครอง รายไดใ้นครัวเรือน ความรู้พื้นฐาน และการรับรู้ข่าวสาร 

มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยกีารพฒันาท่ีดิน 5) ปัญหาของหมอดินอาสาเก่ียวกบั

เทคโนโลยกีารพฒันาท่ีดินพบวา่ มีระดบัความรุนแรงของปัญหานอ้ยท่ีสุด แต่หมอดินอาสามีปัญหา

มาก คือ ปัญหาดา้นการส่งเสริมการเกษตร ไดแ้ก่ การส่งเสริมการเกษตรนอ้ย ช่องทางการส่ือสาร

นอ้ย และขาดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เสนอแนะ คือ ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ข่าวสาร 

ดา้นการเกษตรหลายๆช่องทาง 

พรรณทิพา แอดา (บทคดัยอ่: 2553) จากการศึกษาเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของขา้ราชการสํานกังาน ปลดักระทรวงพลงังาน” ผลการวิจยัพบว่า การวิจยัระดบัการยอมรับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการสํานกังานปลดักระทรวงพลงังาน 

โดยรวมทุกดา้น ขา้ราชการมีการยอมรับอยูใ่น ระดบัมาก ในดา้นการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นการนาํไปประยกุตใ์ชป้ฏิบติังาน ดา้นนโยบายของสาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลาํดบั สําหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการสํานกังานปลดักระทรวงพลงังาน 

จาํแนกตาม สถานท่ีปฏิบติังาน อายุ ระดบั ตาํแหน่ง วุฒิการวิจยั ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ประสบการณ์อบรมดา้นคอมพิวเตอร์ ใน

ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ และทกัษะความรู้เก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ ในดา้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศ และในดา้นสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วชัรินทร์ วากะมะนนท ์(บทคดัยอ่: 2551) ผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะใน

จงัหวดันนทบุรี มีความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงแพะ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการโรงเรือน ดา้นการปรับปรุง

พนัธ์ ดา้นการจดัการให้อาหารอยู่ในระดบัดี และมีความรู้ดา้นการสุขาภิบาลและป้องกนัโรคใน

ระดบัปานกลาง ช่องทางการรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล้ียงแพะไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หน้าท่ีของ

ภาครัฐ การศึกษาดูงานจากภาคเอกชน จากเอกสารส่ิงพิมพจ์ากการส่ือสารมวลชนและการแนะนาํ

จากเพื่อนบา้นและญาติพี่นอ้ง ในส่วนของการยอมรับเทคโนโลยีการเล้ียงแพะปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) คือ ความรู้ด้านการให้อาหาร ระดบัการศึกษาสูงสุดของหัวหน้า

ครัวเรือน อายุ ความรู้ดา้นการสุขาภิบาลและป้องกนัโรค และรายได ้ ปัญหาท่ีสําคญัของเกษตรกร 

คือ การขาดแคลนเงินทุน อาหารแพะมีราคาสูง และการขาดพ่อพนัธ์ุแพะท่ีดี และตอ้งการให้ภาครัฐ

ช่วยเหลือในดา้นพนัธ์ุแพะ การอบรมให้ความรู้ การให้บริการดา้นวคัซีนและเวชภณัฑ์ ตลอดจน

การสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ ดงันั้นภาครัฐจึงควรศึกษาขอ้มูลดา้นพนัธ์ุแพะท่ีดี

และเหมาะสมสําหรับการเล้ียงในประเทศ การจดัฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร เนน้การฝึกปฏิบติั และ

การศึกษาดูงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาํความรู้และเทคโนโลยีท่ีไดรั้บไปปฏิบติัและพฒันา

อาชีพการเล้ียงแพะของตวัเองต่อไป 

 นภาภรณ์ ฉตัรมณีรุ่งเจริญ (บทคดัยอ่: 2555) การศึกษาวจิยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

การยอมรับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงของอาจารยแ์ละนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน ประชากรท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ย อาจารยจ์าํนวน 15 คน และนิสิตจาํนวน 369 คน 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูส้อนยอมรับท่ีจะใชอี้เลิร์นนิงในรูปแบบของส่ือเสริม ร่วมกบัการใชก้ารสอน

หนา้ชั้นเป็นหลกั เพื่อช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพิ่มแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูเ้รียน 
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และเป็นการพฒันาการสอนของผูส้อนให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน และเกิดประโยชน์ ซ่ึงผลจาก

การท่ีผูส้อนไดน้าอีเลิร์นนิงมาสอนในรูปแบบของส่ือเสริมนั้น ทาํให้นิสิตมีระดบัการยอมรับการ

เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากส่งผลใหนิ้สิตรับรู้ถึงความง่าย ในการใชอี้เลิร์

นนิง อยู่ในระดบัมากรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชอี้เลิร์นนิง อยูใ่นระดบัมาก และส่งผลให้นิสิตมี

ความตั้งใจในการใชก้ระบวนการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการเปรียบเทียบระดบัการ

ยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 

พบวา่ เพศ และประสบการณ์การใชค้อมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ส่วนกลุ่มสาขาวิชา และความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอีเลิร์นนิง พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

ศรินณา ชูธรรมธชั และคณะ(บทคดัยอ่: 2553) การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิต

มงัคุดตามระบบ GAP ของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ทราบปัญหาการ

ใชเ้ทคโนโลยแีละปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมงัคุดของเกษตรกร

ในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง และ 2) ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจยัให้เหมาะสมกบั

สภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร มีขั้นตอนการดาํเนินการ คือ การ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับใบรับรองแหล่งผลิตมังคุดและคัดเลือก

ประชากรเป้าหมาย จดัทาํแบบสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และการ

วิเคราะห์ขอ้มูล เร่ิมดาํเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2550 ถึงกนัยายน 2552 ท่ีจงัหวดัพทัลุง (ปี 2551) 

สงขลา และสตูล (ปี 2552) โดยสุ่มตวัอยา่งเกษตรกรตามบญัชีรายช่ือท่ีเป็นสมาชิก GAP มงัคุดและ

เกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก จาํนวน 300 150 และ150 ราย ตามลาํดบั ผลการศึกษาการยอมรับ

เทคโนโลยีการผลิตมงัคุดตามระบบ GAP ของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง พบวา่เกษตรกรมี

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมงัคุดตามระบบ GAP นอ้ยและปานกลางร้อยละ 52.7 และ 46.7 

ตามลาํดบัส่วนเทคโนโลยีการผลิตมงัคุดท่ีเกษตรกรมีการยอมรับอยู่ระดบัมาก ไดแ้ก่ เทคโนโลยี

การเก็บเก่ียวและวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวร้อยละ 98.8 ส่วนเทคโนโลยีดา้นการเตรียมความพร้อม

ตน้หลงัเก็บเก่ียว การจดัการเพื่อชกันาํการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกต่อตน้และการจดัการ

เพื่อพฒันาผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ ร้อยละของตวัแทนเกษตรกรมีการยอมรับระดบันอ้ย 

เน่ืองจากเกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อยจึงไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนการผลิต และประกอบกับ

เกษตรกรไม่มีความรู้ทางดา้นดงักล่าวท่ีถูกตอ้ง 

พวงผกา พวัไพบูลยว์งศ ์(บทคดัยอ่: 2553) การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการ

ยอมรับนวตักรรมระบบ TeamWork และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมระบบ TeamWork 

ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ตจาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ การ
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ยอมรับนวตักรรมระบบ TeamWork ของพนกังานบริษทั กนกสิน เอก๊ซปอร์ตอิมปอร์ต จาํกดั อยูใ่น

ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ การศึกษา ตาํแหน่งงาน ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ยอมรับนวตักรรมระบบ TeamWork ในขณะท่ีอายุและระยะเวลาปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ยอมรับนวตักรรมระบบ TeamWork ของพนกังานบริษทั กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จาํกดั โดย

มีระดบันยัสาํคญั 0.01 
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บทที่ 3 

 

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

การศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอญัณีและเคร่ืองประดบั 

กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั  มีวธีิดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

4. การเก็บขอ้มูล 

5. การรวบรวมขอ้มูล 

6. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

7. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั มณี

กาญจน์สยาม จาํกดั ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 210 คน เพื่อความสะดวกในการเก็บขอ้มูลจึงไดท้าํการ

ปรึกษาฝ่ายบริหารหรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจ และไดก้าํหนดให้มีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเป็นตวัแทน 

โดยมีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี การสุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด 210 ราย จากสูตร Yamane 

(1967) อา้งถึงใน ธนาพร   บุญประสงค ์(2555 : 59) ท่ีระดบัความเช่ือร้อยละ 95 และกาํหนดให้มี

ความคลาดเคล่ือน 0.05 จากสูตร 

   n      =        N
1+N(e)2

 

เม่ือ    n      =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N     =         จาํนวนประชากรทั้งหมดในการศึกษาจาํนวน 210 คน 

   e      =         ความคลาดเคล่ือนท่ียนิยอมใหเ้กิดข้ึนได ้(0.05) 

แทนค่า           n      =       210
1+210(0.05)2

  

   n       =       137.7 

ดังน้ัน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 138 ราย 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

แบบสอบถามของ การศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  

ส่วนที่ 1 เป็นขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง

งาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุานปัจจุบนั มีขอ้คาํถามทั้งหมด 6 ขอ้  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและ 

เคร่ืองประดบั 

1. การรับรู้ประโยชน์   จาํนวน   5 ขอ้ 

2. การรับรู้ความสะดวกต่อการใชง้าน จาํนวน   3 ขอ้ 

3. การรับรู้ความเส่ียง   จาํนวน   4 ขอ้ 

 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสําหรับการวิจยัไปทดสอบความเท่ียงตรง (validity) 

และความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามไดด้งัน้ี  

1. การหาความเท่ียงตรง (validity) เป็นการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แนวคิด สํานวน 

ภาษา และการใชข้อ้ความท่ีเป็นการวดัการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิต 

โดยจะนาํแบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปปรึกษาคณะผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในองคก์ร 

เก่ียวกบัคาํถามแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นจึงนาํมาแกไ้ข

ปรับปรุงเพื่อดาํเนินการในขั้นต่อไป  

2. การหาความเช่ือมัน่ (reliability) ผูว้ิจยัจะหาความเช่ือมัน่ โดยการนาํแบบสอบถามไป 

ทดสอบกบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื่อทดสอบหาความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบคั ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.72 มากกวา่ 0.7 

อา้งอิงใน (อรทยั เล่ือนวนั, 2555:88) แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สามารถนาํไปใชไ้ด ้และ

การใชว้ิธีหาความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency method) การหาความเช่ือมัน่ โดยวิธีการ

หาค่าจากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบคั (Cronbach, 1990, p.204) 
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   α =                          1 -  

 

    

  เม่ือ α แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

   n แทน  จาํนวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 

                                                   แทน  ผลรวมค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแต่ละคน 

 3. นาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด 

 

                                          การเกบ็ข้อมูล 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการนาํ

เทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั โดยไดมี้การเก็บขอ้มูลจาก 

2 แหล่งดงัน้ี 

                1.แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งของ

บริษทัมณีกาญจน์ สยามจาํกดั  

                2.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวม

ไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เวป็ไซต ์หนงัสือทางวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การรวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

   1. ขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีเพื่อขออนุญาตต่อ บริษทั มณีกาญจน์สยาม

จาํกดั ในการสอบถามบุคลากรของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั  

   2. ดําเนินการส่งแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ริหาร ฝ่ายบริหาร และฝ่าย

ปฏิบติัการของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั เพื่อให้ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถาม

กลบัมายงัผูว้จิยั  

  3. เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ และพบวา่

มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 138 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

n 

n - 1 

∑ si

2

st

2

s t

2

s t

2

∑ si

2

st

2
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 1. ผูว้ิจยัประมวลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจยั 

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจาก

ดาํเนินการเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีไดรั้บคาํตอบตามจาํนวนท่ีระบุไว ้

  1.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  1.3 ประมวลผลขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัตวัผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นปัจจยัส่วน

บุคคลของ การศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ือง 

ประดบั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุงาน ด้วยค่าสถิติ

ความถ่ี และค่าร้อยละ  

  2.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการนําเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ในการปฏิบติังานดว้ยสถิติค่าคะแนนเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง (x̄ ) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มตวัอยา่ง (S.D) โดยกาํหนดค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ในการให้คะแนนในส่วนน้ีจะเป็นลกัษณะการกาํหนดระดบัมาตราส่วนให้เป็นค่า

นํ้ าหนกัตวัเลข  ดงันั้นจึงไดก้าํหนดค่าของการให้คะแนนในแบบสอบถามท่ีมีการยอมรับ 5 ระดบั 

(อรทยั เล่ือนวนั,2555: 39) ไดด้งัดงัน้ี 

ระดับความเห็น     ระดับคะแนนของคําถาม 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหค้ะแนน   5 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก  ใหค้ะแนน   4 คะแนน 

เห็นดว้ยปานกลาง ใหค้ะแนน   3 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค้ะแนน   2 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน   1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับ

(อรทยั เล่ือนวนั, 2555: 39) ดงัน้ีคือ 
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คะแนนเฉลีย่     ความหมาย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.5 – 4.49   อยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.5 – 3.49   อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.5 – 2.49   อยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 1. การแจกแจงความถ่ี (frequency) 

 2. ค่าร้อยละ (percentage) 

 3. ค่าคะแนนเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง (x̄ ) 

 4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มตวัอยา่ง (S.D)  
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง การศึกษาการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติใน

การประมวลผล วเิคราะห์ขอ้มูลจาํนวน 138 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืน 138 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้ิจยั

ไดน้าํขอ้มูลไปวเิคราะห์ขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั โดยเสนอผลการศึกษาตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามของบุคลากรกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหาร ฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั จาํนวน 138 ตวัอยา่ง โดยแบ่งการนาํเสนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  :  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

ส่วนท่ี 2 :  ความคิดเห็นต่อการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบั 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั จาํแนกตาม เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุานปัจจุบนั  

ตาราง 1 แสดงจาํนวน และร้อยละ ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

         เพศ                                        จํานวนตัวอย่าง                                        ร้อยละ 

ชาย                                                    59                                             42.76 

หญิง                                                   79                                             57.24 

     รวม                138                   100 
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         อายุ                                        จํานวนตัวอย่าง                                    ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 20 ปี    5                        3.62                                 

21 – 30 ปี    56            40.58 

31 – 40 ปี    47            34.06   

40 ปีหรือสูงกวา่    30            21.73 

   รวม               138                               100 

         ระดับการศึกษา                       จํานวนตวัอย่าง                                   ร้อยละ 

ประถมศึกษา    8            5.8  

มธัยมศึกษา    104            75.36   

ปวช/ปวส.    17            12.32   

ปริญญาตรี    9            6.52 

สูงกวา่ปริญญาตรี   1            0.72 

    รวม               138                          100 

         ตําแหน่งงาน                            จํานวนตัวอย่าง                                 ร้อยละ 

พนกังาน    124            89.86   

หวัหนา้งาน    13            9.42   

ฝ่ายบริหาร    1            0.72 

 รวม               138                100 

        รายได้เฉลีย่ต่อเดือน                จํานวนตัวอย่าง                                   ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   5            3.62  

10,000 – 20,000 บาท   124            89.86 

20,000 – 30,000 บาท   7            5.07 

30,000 บาทข้ึนไป   2            1.45 

   รวม               138             100 

        อายุงานปัจจุบัน                        จํานวนตัวอย่าง                                    ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 3 ปี    35             25.36  

3 – 6 ปี     79             57.24 

6 – 9 ปี     16             11.59 

 มากกวา่ 9 ปี                 8             5.8 

             รวม                          138                         100 
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จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์

สยาม จาํกดั จาํนวน 138 ตวัอยา่ง พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 57.24 

อายุ 21 – 30 ปี จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่คือมธัยมศึกษา 

จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 75.36 ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่คือพนกังาน จาํนวน 124 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89.86 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 10,000 - 20,000 บาท จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อย

ละ 89. 86 อายงุานปัจจุบนัส่วนใหญ่คือ 3 – 6 ปี จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 57.24  

  

 ส่วนที่ 2 :  ความคิดเห็นต่อการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบั 

ตาราง 2 แสดงจาํนวน (ความถ่ี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการรับรู้  

ประโยชน์ 

 

 

การรับรู้ประโยชน์ 

ความคดิเห็นต่อการนําเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบั 

มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย 

ท่ีสุด 

1 

(n=138) แปล 

ผล 

ลาํ 

ดบั 

 
x̄  S.D 

1. ลดตน้ทุนการผลิต 56 

40.58 

82 

59.42 

- - - 4.4 0.49 มาก (1) 

2. เทคโนโลยมีีประโยชน์ในการ

ตดัสินใจปฏิบติังาน 

10 

7.25 

56 

40.58 

48 

34.78 

- - 3.4 0.9 มาก (5) 

3. เทคโนโลยช่ีวยใหท่้านมีเวลา

มากข้ึนในการทาํงานดา้นอ่ืนๆ 

60 

43.48 

41 

29.71 

37 

26.81 

24 

17.39 

- 4.2 0.8 มาก 

 

(2) 

4. ช่วยใหง้านมีคุณภาพมากข้ึน 5 

3.62 

60 

43.48 

73 

52.91 

- - 3.5 0.6 ปาน

กลาง 

(4)  

5. เทคโนโลยตีอ้งช่วยลด

ขั้นตอนในกระบวนการผลิต 

30 

21.74 

78 

56.52 

30 

21.74 

- - 4 0.66 มาก (3) 

  

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรม 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั ในดา้นการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดบัมาก โดยในเร่ืองตน้ทุนการผลิต

อันดับแรก รองลงมาคือเทคโนโลยีช่วยให้ท่านมีเวลามากข้ึนในการทํางานด้านอ่ืนๆ และ

เทคโนโลยตีอ้งช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต อนัดบัรองสุดทา้ยช่วยให้งานมีคุณภาพมากข้ึน 

ส่วนอนัดบัสุดทา้ยเทคโนโลยมีีประโยชน์ในการตดัสินใจปฏิบติังาน  
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ตาราง 3  แสดงจาํนวน (ความถ่ี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นการรับรู้ความ

สะดวกต่อการใชง้าน 

 

 

การรับรู้ความสะดวกต่อการใช้

งาน 

ความคิดเห็นต่อการเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั 

มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย 

ท่ีสุด 

1 

(n=138) แปล 

ผล 

ลาํ 

ดบั 

 
x̄  S.D 

1. เทคโนโลยง่ีายต่อการใชง้าน 49 

35.51 

81 

58.70 

8 

5.81 

- - 4.3 0.6 มาก (1) 

2. เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชช่้วยให้

ปฏิบติังานไดง่้ายข้ึนไม่ซบัซอ้น 

22 

15.94 

51 

36.96 

49 

35.51 

16 

11.59 

- 3.6 0.9 มาก (3) 

3. เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชส้ามารถ

ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้าน 

41 

29.71 

80 

57.97 

17 

12.32 

- - 4.2 0.6 มาก (2) 

  

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์พบวา่ การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรม 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั ในดา้นการรับรู้ความสะดวกต่อการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยในเร่ืองเทคโนโลยีง่ายต่อการใช้งานอนัดบัแรก รองลงมาคือในเร่ืองเทคโนโลยีท่ีนาํมาใช้

สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือเทคโนโลยีท่ีนาํมาใช้

ช่วยใหป้ฏิบติังานไดง่้ายข้ึนไม่ซบัซอ้น 

 

ตาราง 4  แสดงจาํนวน (ความถ่ี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นดา้นการรับรู้

ความเส่ียง 

 

 

การรับรู้ความเส่ียง 

ความคิดเห็นต่อการเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั 

มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย 

ท่ีสุด 

1 

(n=138) แปล 

ผล 

ลาํ 

ดบั 

 
x̄  S.D 

1. ความเส่ียงระยะเวลาการคืน

ทุนนานเกินไป 

64 

46.38 

70 

50.72 

4 

2.91 

- - 4.4 0.55 มาก (1) 
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ตาราง 4 (ต่อ)  แสดงจาํนวน (ความถ่ี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นดา้นการ

รับรู้ความเส่ียง 

 

 

การรับรู้ความเส่ียง 

ความคิดเห็นต่อการเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั 

มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย 

ท่ีสุด 

1 

(n=138) แปล 

ผล 

ลาํ 

ดบั 

 
x̄  S.D 

2. ความเส่ียงดา้นความผิดพลาด

ในการทาํงานของพนกังานและ

เคร่ืองจกัร 

19 

13.77 

86 

62.32 

33 

23.91 

- - 3.9 0.6 มาก (2) 

3. ความเส่ียงดา้นการเงินในการ

นาํเขา้เคร่ืองจกัร 

41 

29.71 

43 

31.16 

42 

30.43 

12 

8.7 

- 3.82 0.96 มาก (4) 

4. ความเส่ียงในการหาบุคลากรท่ี

มีความรู้เฉพาะดา้น  

28 

20.29 

68 

49.28 

41 

29.71 

- - 3.94 0.83 มาก (3) 

 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์พบวา่ การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรม 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั ในดา้นการรับรู้ความเส่ียงในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยในเร่ืองใน

เร่ือง ความเส่ียงระยะเวลาการคืนทุนนานเกินไปอนัดับแรก รองลงมาคือความเส่ียงด้านความ

ผดิพลาดในการทาํงานของพนกังานและเคร่ืองจกัร อนัดบัรองสุดทา้ยความเส่ียงในการหาบุคลากร

ท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือความเส่ียงดา้นการเงินในการนาํเขา้เคร่ืองจกัร 

 

ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การนําเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

ลาํดบั 

ท่ี 

การนาํเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั 

(n=138) แปล 

ผล x̄  S.D 

1 การรับรู้ประโยชน ์ 3.9 0.2 มาก 

2 การรับรู้ความสะดวกต่อการใชง้าน 4 0.2 มาก 

3 การรับรู้ความเส่ียง  4 0.2 มาก 

 รวมทั้ง 3 ดา้น 4 0.16 มาก 
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 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์พบวา่ การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรม 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือมองภาพระดบัการนาํเทคโนโลย ี

CAD/CAM มาใช้ในกระบวนการผลิต ในรายด้านแล้วสามารถจาํแนกประเด็นจากมากไปน้อย

ตามลาํดับ คือ ด้านการรับรู้ความสะดวกต่อการใช้งาน และการรับรู้ความเส่ียง และการรับรู้

ประโยชน์  

 การวเิคราะห์ขอ้มูล การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ือง 

ประดบั กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั เป็นรายดา้นในด้านการรับรู้ประโยชน์ กลุ่ม

ตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนความเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ในเร่ืองของ

เทคโนโลยช่ีวยใหง้านมีคุณภาพมากข้ึนยงัมีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง สาเหตุมาจากยงัไม่มีการ

ทาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิต จึงทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามยงัไม่มัน่ใจใน

ประสิทธิภาพของเทคโนโลย ีCAD/CAM ท่ีนาํมาใช ้ดา้นการรับรู้ความสะดวกต่อการใชง้านการให้

คะแนนส่วนมากอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงในเร่ืองของเทคโนโลยีง่ายต่อการใช้งาน และเทคโนโลยีท่ี

นาํมาใช้สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน มีค่าเฉล่ียของคะแนนใกลเ้คียงกนั

แสดงให้เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการเทคโนโลย ี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการ

ผลิต เพื่ออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน และด้านการรับรู้ความเส่ียงในภาพรวมผูต้อบ

แบบสอบถามให้คะแนนในระดบัมาก ในเร่ืองความเส่ียงด้านความผิดพลาดในการทาํงานของ

พนกังานและเคร่ืองจกัรให้คะแนนมากสุด แสดงให้เห็นวา่ความตอ้งการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM 

มาใช้ในกระบวนการผลิต ของพนักงานบริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั นั้นมีมากแต่ก็มีอีกหลาย

ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารนาํเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิตยงัมีอุปสรรคต่างๆ  

 การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิตในดา้น การรับรู้ความสะดวกต่อ

การใช้งาน และดา้นการรับรู้ความเส่ียง มีการให้คะแนนมากสุดแสดงให้ให้เห็นว่า เทคโนโลย ี

CAD/CAM ค่อนข้างได้รับการยอมรับจากบุคลากรผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้ งผูบ้ริหาร ฝ่าย

บริหาร และฝ่ายปฏิบติัการ ดงันั้นการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิต จึงเป็น

ส่ิงสําคญัในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเทคโนโลยี CAD/CAM 

มาใชจ้ะตอ้งเป็นท่ีนิยมและทนัสมยั สามารถหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นไดไ้ม่

ยาก อตัราค่าจา้งไม่สูงมาก เทคโนโลยี CAD/CAM ท่ีเหมาะสมในการนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมอญั

มณีและเคร่ืองประดบั ควรเป็นเทคโนโลยีเฉพาะดา้น ซ่ึงมีความละเอียดค่อนขา้งสูงและการซ้ือ

เคร่ืองจกัร ควรมีสัญญาการบริการของบริษทัผูจ้าํหน่าย ในเร่ืองของการตรวจเช็คบาํรุงรักษาเคร่ือง 

และการซ่อมเคร่ืองต่อสัญญาเป็นรายปี 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ควรจดัใหมี้การอบรมและจดัหา เทคโนโลยี CAD/CAM ท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการผลิตอญั

มณีและเคร่ืองประดบั 

 2. ผูบ้ริหารขององค์กรควรให้ความสําคญัและศึกษาในเร่ือง ความเส่ียงในการนาํเข้า

เคร่ืองจกัร หรือเทคโนโลย ี CAD/CAM เพราะวา่การนาํเขา้จากต่างประเทศราคาค่อนขา้งสูง และ

เส่ียงต่อระยะเวลาการคืนทุน  

 3. การนาํเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นการปฏิบติังานทาํใหล้ดความผดิพลาดในขั้นตอน

กรผลิตและเพิ่มกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพอีกดว้ย 

 4. การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้กบัองค์กรควรมีการทดลองใช้และเทคโนโลย ี

CAD/CAM ง่ายต่อการใชง้าน เน่ืองจากเทคโนโลยี CAD/CAM บางตวัทาํให้ผูป้ฏิบติัทาํงานชา้ลง

กวา่ท่ีควรและมีขั้นตอนยุง่ยากซํ้ าซอ้นกนั 

 5. ควรมีแผนการดาํเนินงานทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี CAD/CAM อยา่งชดัเจน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 
 

บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการทําการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการนําเทคโนโลยี CAD/CAM เพื่อใช้ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของพนกังานต่อการ

นาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิตของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั และเพื่อ

เสนอแนวทางในการแกปั้ญหาดา้นการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิต โดยมี

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุงานปัจจุบนั ส่วนการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการนาํเทคโนโลย ี

CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 3 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้น

การรับรู้ความสะดวกต่อการใชง้าน และดา้นการรับรู้ความเส่ียง จากการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM 

มาใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ได้แก่พนักงาน บริษทั มณี

กาญจน์สยาม  จํากัด ทั้ งผู ้บริหาร ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ จํานวน 138 คน ผู ้วิจ ัยได้

แบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด 138 ชุด ซ่ึงในการเก็บขอ้มูลไดใ้ช้แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็น

คาํถามปลายปิด โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและความคิดเห็นต่อการนาํเทคโนโลย ี

CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ค่าสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

สรุปผลการวจิัย 

 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 57.24 โดยมีอายุระหว่าง 21- 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.58 มีระดบั

การศึกษาท่ีมธัยมศึกษามากสุด คิดเป็นร้อยละ 75.36 มีตาํแหน่งระดบัพนกังานงานมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 89.96 ส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.86 และอายุงาน

ปัจจุบนั 3-6 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยล่ะ 54.24 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการนําเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและ 

เคร่ืองประดบั กรณีศึกษา บริษทัมณีกาญจน์ สยามจาํกดั 

 1. ผลการศึกษาการนําเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ 

เคร่ืองประดบั ของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาความคิดเห็นต่อการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ทั้ง 3 ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือแยกพิจารณา

ในรายดา้นของการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัดา้น

ต่าง ๆ พบวา่ 

  1.1 ดา้นการรับรู้ประโยชน์ของพนกังาน บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั มีระดบั

ความคิดเห็นดา้นการรับรู้ประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก 

  1.2 ดา้นการรับรู้ความสะดวกต่อการใชง้านของการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มา

ใช้ในองค์กรของพนกังาน บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั มีระดบัความคิดเห็นดา้นการรับรู้ความ

สะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก 

  1.3 ดา้นการรับรู้ความเส่ียงของพนกังาน บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั มีระดบั

ความคิดเห็นดา้นการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัมาก 

 ซ่ึงจากผลการศึกษา สามารถแสดงให้เห็นว่าการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัของพนกังาน บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั มีความตอ้งการ

เทคโนโลย ีCAD/CAM ในระดบัมาก  

 

การอภิปรายผลการวจิัย 

 

 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการนําเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั พบวา่โดยรวมพนกังานของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในการนําเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ใน

กระบวนการผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณทิพา แอดา (2553) จากการศึกษาเร่ือง “การ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการสํานกังาน ปลดักระทรวงพลงังาน” ผลการวิจยัพบวา่ 

การวิจยัระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการสํานกังาน

ปลดักระทรวงพลงังาน โดยรวมทุกดา้นขา้ราชการมีการยอมรับอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า

เทคโนโลยมีีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาองคก์ร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศมเกียรติ พฒันกุล

(2552) จากการศึกษาเร่ือง “ศึกษาแนวทางในการนําเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE มาใช้ใน

อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต”์ การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE มาใชใ้นบริษทัหรือองคก์ร
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สามารถเพิ่มความสามารถในการแขง็ขนั สร้างจุดแขง็และโอกาส ในการผลิตช้ินส่วนท่ีมีคุณภาพได้

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มุมมองของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กรดีข้ึน แต่ในทางกลับกันบริษทัหรืองค์กร

จะตอ้งพบกบัอุปสรรคและความเส่ียงต่อการนาํเทคโนโลยีมาใช ้เน่ืองจากขาดประสบการณ์และ

ความรู้ ทาํใหก้ารใชเ้ทคโนโลยไีม่เตม็ประสิทธิภาพ ดงันั้นไม่วา่จะเป็นบริษทัหรือองคก์รขนาดใดก็

ตาม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่จริงในบริษัทหรือองค์กรโดยพัฒนาทรัพยากรให้มีความรู้ 

ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ ดงันั้นพนกังาน บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

จึงมีบทบาทหนา้ท่ีสําคญัในเร่ืองการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตลอดจนคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ทนัตามความ

ตอ้งการของลูกคา้  

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย 

 

 จากการศึกษา  การนําเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดบั พบว่า พนกังานของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความสะดวกต่อการใช้งาน และดา้นการรับรู้

ความเส่ียง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัมีความจาํเป็นต่อองคก์ร แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

เป็นสาํคญัท่ีจะใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนให้มีการนาํเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชอุ้ตสาหกรรม 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั โดยผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

เชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาการนําเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดบั สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติัการไดด้งัน้ี 

 1. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการบริหารจดัการ และมีการวางแผนดา้นกระบวนการผลิตของ

องคก์รใหป้ระสบผลสาํเร็จบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ผูบ้ริหารของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั ควรให้ความสําคญัในการนาํเทคโนโลย ี

CAD/CAM มาใช้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ในกระบวนการผลิตอยา่งจริงจงัหาก

ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนและเป็นผูน้าํไปใช้อยา่งจริงจงัแลว้ ยอ่มเป็นพลงัผลกัดนัท่ีสําคญัท่ีจะให้

พนกังานระดบัผูป้ฏิบติังานนาํไปใชง้านอยา่งเตม็รูปแบบมากข้ึน  
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 3. ผูบ้ริหารควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 4. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนการจดัหาบุคลากร และเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีขีด

ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัการพฒันากระบวนการผลิต เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการใชง้าน 

 

เชิงปฏิบัติการ 

 1. ควรจดัซ้ือจดัหาเทคโนโลยีท่ีช่วยในกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั และจดัสรรทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณภาพ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานซ่ึงบุคลากรจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ี

องค์กรจะนาํมาใช้เพื่อการวางแผนให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสม ต่อการปฏิบติังานและการ

พฒันาประสิทธิภาพเพื่อรองรับงานในอนาคตขององคก์รได ้

 2. เน่ืองจากการดาํเนินงานดา้นการจดัหาเทคโนโลย ี CAD/CAM จะมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ค่อนขา้งสูง ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจดัซ้ือดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ หรือแมแ้ต่การพฒันาบุคลากร 

หรือจดัหาบุคลากรท่ีมีความสามาเฉพาะด้าน ดงันั้น ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณท่ี

เหมาะสมเพื่อให้ได ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการกระบวนการ

ผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี และมีแบบการดาํเนินงานเป็นขั้นตอนอยา่งละเอียด 

  

งานวจิัยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 

 

 การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเก่ียวกบัจุดคุม้ทุนของเทคโนโลยี CAD/CAM ท่ีนาํมาใช้

ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ เพื่อพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิต นําไปสู่การ

ดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

 

การศึกษาการนาํเทคโนโลย ีCAD/CAM เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

กรณีศึกษา บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

 

 

คําช้ีแจง 

1. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัน้ีคือบุคลากรของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

2. วตัถุประสงคข์องการวจิยัคือ เพื่อศึกษาการยอมรับของพนกังานต่อการนาํเทคโนโลย ีCAD/CAM 

มาใชใ้นกระบวนการผลิตของ บริษทั มณีกาญจน์สยาม จาํกดั 

3. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

      ส่วนที ่1 :  ปัจจยัส่วนบุคคล 

 ส่วนที ่2 :  ความคิดเห็นต่อการเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณี  

                                 และเคร่ืองประดบั 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากทุกท่านจะถูกนาํไปใชใ้นการวจิยัและสรุปผล ในภาพรวมเท่านั้นผูว้ิจยัขอ

ความกรุณาจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ดว้ยความเป็นจริง หากการวิจยัในคร้ังน้ีมี

ขอ้ผิดพลาดประการใดผูจ้ดัทาํตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีด้วยและขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

 

 

 

 

 

    นายพนูพนัธ์   เพง็แจ่ม 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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ส่วนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

คําช้ีแจง กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งตามความเห็นของท่านหรือกรอกขอ้ความใน

ช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้

 

1. เพศ 

 ชาย              หญิง 

 

2. อายุ 

 ตํ่ากวา่ 20 ปี             21 – 30 ปี           31 – 40 ปี  40 ปีหรือสูงกวา่ 

 

3. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา             มธัยมศึกษา                 ปวช/ปวส.  ปริญญาตรี 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4. ตําแหน่งงาน 

 พนกังาน             หวัหนา้งาน                 ฝ่ายบริหาร 

 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท            10,000 – 20,000 บาท  20,000 – 30,000 บาท  

 30,000 บาทข้ึนไป 

 

6. อายุงานปัจจุบัน 

 ตํ่ากวา่ 3 ปี             3 – 6 ปี                         6 – 9 ปี                มากกวา่ 9 ปี 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใชม้าใชใ้นอุตสาหกรรม 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั 

คําช้ีแจง กรุณาขีดเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงคาํตอบ

เดียว 

คําอธิบาย  5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 = เห็นดว้ยมาก 3 = เห็นดว้ยปานกลาง 2 = เห็นดว้ยนอ้ย  

1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

 

ข้อความ 

ความคิดเห็นต่อการเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใช้ใน

อุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย 

มาก 

เห็นดว้ย 

ปานกลาง 

เห็นดว้ย 

ปานกลาง 

เห็นดว้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ประโยชน์ 

1. ลดตน้ทุนการผลิต      

2. เทคโนโลยมีีประโยชน์ในการ

ตดัสินใจปฏิบติังาน 

     

3. เทคโนโลยช่ีวยใหท้่านมีเวลา

มากข้ึนในการทาํงานดา้นอ่ืนๆ 

     

4. ช่วยใหง้านมีคุณภาพมากข้ึน      

5. เทคโนโลยตีอ้งช่วยลดขั้นตอน

ในกระบวนการผลิต 

     

การรับรู้ความสะดวกต่อการใช้งาน 

1. เทคโนโลยง่ีายต่อการใชง้าน      

2. เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชช่้วยให้

ปฏิบติังานไดง่้ายข้ึนไม่ซบัซอ้น 

     

3. เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชส้ามารถ

ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้าน 
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ข้อความ 

ความคิดเห็นต่อการเทคโนโลย ีCAD/CAM มาใช้ใน

อุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย 

มาก 

เห็นดว้ย 

ปานกลาง 

เห็นดว้ย 

ปานกลาง 

เห็นดว้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ความเส่ียง 

1. ความเส่ียงระยะเวลาการคืนทุน

นานเกินไป 

     

 2. ความเส่ียงดา้นความผดิพลาด

ในการทาํงานของพนกังานและ

เคร่ืองจกัร 

     

3. ความเส่ียงดา้นการเงินในการ

นาํเขา้เคร่ืองจกัร 

     

4. ความเส่ียงในการหาบุคลากรท่ี

มีความรู้เฉพาะดา้น  
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