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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวง
กุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ และหาความพึงพอใจของลูกค้าในกลุ่มงาน “Product Design By PLTC” จ านวน 52 
คน โดยใช้แบบสอบถาม ทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ ด้านชิ้นส่วนพวงกุญแจ, ด้านแม่พิมพ์โลหะ และด้านชุมชนและ
สังคม ซึ่งได้น าแนวทางกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประสานรวมกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาปฎิบัติการสร้างแม่พิมพ์ ท าการสร้างแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝา
จีบแบบเปลี่ยนพัน้ช์โลโกอ้ย่างรวดเร็วและหาประสิทธิภาพด้านระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพั้นช์  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สามารถสร้างแม่พิมพ์โลหะมีขนาดฐานของแม่พิมพ์ 230 x 260 มิลลิเมตร 
ระยะปิดแม่พิมพ์ (Die Shut Height) 149 มิลลิเมตร 2) ประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่
เปิดขวดฝาจีบ แบบเปลี่ยนพ้ันช์โลโกอ้ย่างรวดเร็ว พบว่า เวลาเปลี่ยนพั้นช์ในการจับยึดแบบเดิมมีค่าเฉลี่ยที่ 19 
นาที เวลาเปลี่ยนพั้นช์ในการจับยึดแบบใหม่มีค่าเฉลี่ยที่ 2.5 นาที แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนพ้ันช์
ส าหรับจับยึดแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 7.6 เท่า 3) ผลการประเมินความพึงพอใจประเด็นค าถามอยู่
ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62, SD = 0.49) คือ “ท่านจะแนะน าให้ผู้อ่ืนทราบถึงผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์โลหะ” 
และที่มีผลการประเมินความพึงพอใจประเด็นค าถามอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.42, SD = 1.29) คือ “ก่อนหน้า
นี้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะระดับใด” 
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Abstract 
The purpose of this research was to making and determine the efficiency of stamping 

die for key chain parts produce of bottle cap openers. And find customer satisfaction in the 
"Product Design By PLTC" group of 52 people by using a questionnaire totaling 3 aspects, 
namely keychain parts, stamping die and community and society. Which has implemented 
the activities under the Vocational Entrepreneur Incubation Center Coordinate with the 
teaching and learning of the practical course on die making. Make logo punch quick-changes 
and find out the efficiency in lead time of punch changing. 

The research results found that 1 )  Able to create a stamping die with a base size of 
230  x 260  mm and a die shut height of 149 mm. 2) Efficiency of stamping die to produce 
keychain parts for bottle opener caps with logo punch quick change found that the average 
time for changing punches in conventional clamping was 19 minutes. Punch change time in 
new clamping was averaged 2.5 minutes. It was shown that the changeover time of the new 
clamping punches was 7.6 times more efficient than the old one. 3) The results of satisfaction 
assessment on questions were at the highest level. (�̅�= 4 .62 , SD = 0 .49 ) , which is “You will 
introduce others to stamping die products.” and the results of the satisfaction assessment on 
the questions were at a low level (�̅�= 2 .42 , SD = 1 .29 ) , which was “What level of stamping 
die information did you know earlier?”    
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บทน า 

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือ
เป็นรากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการด าเนินการที่
เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอับไทยแลนด์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้น าเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและมี
ความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้าน
ธุรกิจสามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้า



ทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระโดยมีการจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้
ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์รวมไป
ถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้
ทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับผู้เรียน สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์
ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การท าธุรกิจทั้งใน
และนอกสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต [1] 
 ภาควิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานในสถานศึกษาที่เปิดท าการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ (Mold and Die Technology) มีรายวิชาเทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบพิมพ์เดี่ยว 
ซึ่งเป็นรายวิชาปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือและเครื่องจักร
ทางช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต เริ่มจากการออกแบบและท าการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ปรับปรุง
คุณสมบัติด้านวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ปรับและประกอบแม่พิมพ์ ติดตั้งและทดลองแม่พิมพ์บนเครื่องปั๊มโลหะ ท า
การปั๊มผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ตามขั้นตอนของนักศึกษา ตามสมรรถนะใน
รายวิชาดังกล่าว 
 ผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ให้สอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ อีกทั้งโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ได้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ ที่สามารถ
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของลูกค้าหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สั่งผลิต เป็นไปตามตามสมรรถนะรายวิชา
เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบพิมพ์เดี่ยว โดยเชื่อมโยงกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในกลุ่มงาน “Product Design By PLTC” ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ท าการผลิตพวงกุญแจ
จากแม่พิมพ์ เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งซื้อพวงกุญแจดังกล่าว ให้เกิด
รายได้ให้แก่ผู้เรียนภายใต้หน่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในหน่วยงานของวิทยาลัยเทคนิค
พิษณุโลกต่อไป  
 



กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการบูรณาการนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคในระดับสถานศึกษา  ผ่านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา บวกรวมกับรายวิชางานสร้างแม่พิมพ์ ที่ท าการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ จึง
เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับรายวิชาของภาควิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ เกิดความสอดคล้อง
ต้องกันกับหน่วยงานตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงระดับปฎิบัติการ ดังแสดงตามภาพที ่1  

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ  
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ 
 3. เพ่ือหาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ  
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ สามารถเปลี่ยนพ้ันช์ขึ้น
รูปตราสัญลักษณ์ (โลโก้) อย่างรวดเร็ว จากลูกค้าหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สั่งผลิต มีประโยชน์โดยตรงต่อศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในกลุ่มงาน “Product Design By PLTC” 
และเพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ต่อผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งสร้างรายได้ให้ระหว่างเรียนของนักศึกษา
ในกลุ่มงานอีกด้วย 
 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ แนวทางการหา
ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ และการหาค่าความพึงพอใจต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดแนวทางการ
วิจัยเพื่อบรรลุผลส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับงานตัด  (Shearing Process Theory)  
  1.1 งานตัด (Shearing Process) เป็นกระบวนการที่ท าให้เนื้อโลหะแยกออกจากกัน โดยใช้
คมตัดของพ้ันช์ (Punch) และดาย (Die) กดโลหะจนเลยจุด Ultimate Strength จนท าให้โลหะฉีกขาดออก
จากกัน ซ่ึงขั้นตอนการตัดเริ่มจาก การที่ Punch กดลงบนโลหะและพาเนื้อโลหะเข้าไปในช่องว่างของ Die จน
เลยจุด Elastic Limit ของโลหะ ช่วงนี้ทางผิวด้านล่างของโลหะจะเริ่มย้อยเข้าไปใน Die และทางผิวด้านบนก็
จะถูก Punch กดลง เมื่อแรงกดเพ่ิมขึ้น Punch จะเจาะเข้าไปในเนื้อโลหะ โดยความลึกของส่วนที่ถูกกดทาง
ผิวด้านบนจะเท่ากับส่วนที่ถูกกดลงใน Die ทางผิวด้านล่าง เมื่อแรงกดเพ่ิมขึ้นจนเลยจุด Ultimate Strength 
ของโลหะแล้ว โลหะจะฉีกขาดออกจากกัน [2] 
  1.2 ระยะห่างระหว่างพันช์กับดาย (Clearance) เป็นค่าช่องว่างของ Punch กับ Die จะ
แตกต่างกันไปตามมาตรฐานระยะห่างระหว่าง Punch กับ Die ของวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
ความหนาโลหะ เราสามารถที่จะทราบว่าระยะห่างระหว่างพ้ันช์กับดาย (Clearance) นั้นมีค่ามากไป น้อยไป
หรือว่าเหมาะสมดีแล้ว โดยดูได้จากสภาพรอบตัดของชิ้นงาน 
  1.3 การค านวนหาแรงตัด (Cutting Force) สามารถค านวนหาได้จากการน าค่าคุณสมบัติ
ทางกลของโลหะชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แรงเฉือน (Shear Strength) มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการค านวนหาแรงตัด [3] 
ตามสูตรดังนี้ 

𝑃𝑚2 = 𝑘𝑠 × 𝑙𝑠 × 𝑡 
  

  เมื่อ 𝑃𝑚2 =  ค่าแรงตัดเฉือน (ตัน) 
   𝑘𝑠 =  ความต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ (กิโลกรัม/ตารางมิลลิเมตร) 
   𝑙𝑠 =  ความยาวของขอบตัดหรือเส้นรอบรูป (มม)  
   𝑡 =  ความหนาของวัสดุ (มม) 
 
 2. การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ (Die Design)  
  2.1 มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing Standard) เป็นมาตรฐาน
การแสดงรายละเอียดในแบบงาน ได้แก่ วิธีฉายภาพ ตาม DIN ISO 5456-2 (1998-04) เป็นมาตรฐานใช้
ส าหรับการจัดวางภาพในแบบงานเพ่ือการแสดงรายละเอียดของภาพ รวมทั้งแสดงตัวเลขขนาดความยาวและ
รายละเอียดรูปทรง เพ่ือแสดงตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น วิธีฉายภาพมุมมองที่ 1, การแสดงรายละเอียดต่าง ๆ 
ลงในแบบ DIN 6-1 (1986-12), การแสดงภาพตัด ตาม DIN 6-2 (1986-12), ระบบการก าหนดขนาด ตาม 
DIN 406-10 (1992-12), การก าหนดขนาดแบบ Co-ordinate ตาม DIN 406-11 (1992-12) เหล่านี้เป็นต้น 
[4]  



  2.2 ประเภทแม่พิมพ์โลหะ (Type of Stamping Die)    
   2.2.1 แม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) หมายถึง ชุดแม่พิมพ์ที่มี 1 สถานีการท างาน และ
ท างานเพียงรูปแบบเดียว เช่น แม่พิมพ์ตัดเฉือน แม่พิมพ์เจาะรู แม่พิมพ์พับ เป็นต้น เป็นลักษณะงานที่ต้องการ
ท างานหลายขั้นตอน ก็จะปรกอบด้วยแม่พิมพ์เดี่ยวหลายชุด แต่ละชุดท างานเพียง 1 ขั้นตอน  
   2.2.2 แม่พิมพ์ผสม (Compound Die) หมายึง ชุดแม่พิมพ์ทีมี 1 สถานีการท างาน 
แต่มีการท างาน 2 รูปแบบขึ้นไป เช่น ตัดขอบและเจาะรู หรือตัดขอบและขึ้นรูป เป็นต้น ซึ่งมักจะออกแบบบน
เส้นแกนกลางร่วมกัน การท างานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในสโตรกเดยวของเครื่องปั๊มโลหะ 
   2.2.3 แม่พิมพ์ต่อเนื่อง (Progressive Die) หมายถึง ชุดแม่พิมพ์ที่มีมากกว่า 1 สถานี 
ชิ้นงานจะถูกป้อน (Feed) ผ่านครั้งละสถานีจนได้รูปร่างชิ้นงานที่ต้องการ การป้อนชิ้นงานครั้งละสถานีจะท า
โดยใช้ส่วนแผ่น Strip เอง การตัดเฉือนเพื่อแยกชิ้นงานออกจากแผ่น Strip จะท าในขั้นตอนสุดท้าย  
   2.2.4 แม่พิมพ์ส่งผ่าน (Transfer Die) หมายถึง ชุดแม่พิมพ์ที่มีมากกว่า 1 สถานีการ
ท างาน การตัดเฉือนส่วนของชิ้นงานออกจากแผ่น Strip มักจะท าในสถานีแรก การส่งผ่านชิ้นงานจะใช้กลไก
ภายนอกท าการเคลื่อนย้ายแผ่นงานในขณะที่แม่พิมพ์เปิดของแต่ละจังหวะ [5] 
  2. 3  ชิ้ นส่ วนมาตรฐานแม่ พิม พ์ โลหะ  (Standard Part of Stamping Die)  (Misumi 
Automobile Die Standard Component, 2559) เป็นชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะซึ่งมีมาตรฐานทางด้านรูปทรง
ขนาด ตามแบบงานของชิ้นส่วนนั้น ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในงานแม่พิมพ์โลหะ มีมากมายหลายมาตรฐาน 
อาทิ Misuba Co., Ltd, Misumi Co., Ltd, Kasai Co., Ltd เป็นต้น โดยชิ้นส่วนแต่ละรูปแบบสามารถเทียบ
เพ่ือใช้ทดแทนกันได ้
  2.4 การค านวนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 
(Calculation of Components in Stamping Die Design) เป็นหัวใจหลักส าหรับการออกแบบแม่พิมพ์ตัด
และเจาะโลหะ 
 3. งานขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกล เป็นกระบวนการตัดแต่งแปรรูปชิ้นงานด้วยการตัดเฉือนเนื้อ
วัตถุดิบออกจากชิ้นงานจนกลายเป็นรูปทรงที่ต้องการ โดยการตัดเฉือนจะเกิดขึ้นจากการหมุนมีดกัดงาน
หรือคัตติ้งทูล (Cutting Tool) ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งทูลจะมีลักษณะคล้ายกับดอกสว่านส าหรับเจาะงาน 
แต่มีคมตัดที่สามารถตัดเฉือนจากด้านข้างได้ เมื่อคมตัดสัมผัสกับชิ้นงานก็จะตัดเฉือนเนื้อชิ้นงานออกไปทีละ
น้อย เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักที่ปัจจุบันใช้ในการแปรรูปและผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม สามารถ
ใช้กับวัตถุดิบได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกัดชิ้นงานเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ไม้ พลาสติก กรา
ไฟต์ ฯลฯ  
  3.1 เครื่องกัด (Milling Machine) คือ เครื่องจักรที่ใช้ส าหรับกัดชิ้นงาน โดยหลักการ 
เครื่องกัดจะประกอบด้วย แกนหมุน (Spindle) คือ ส่วนที่ท าหน้าที่จับยึดทูลและขับเคลื่อนให้ทูลหมุนด้วย
ความเร็วสูง และ โต๊ะจับชิ้นงาน (Work Table) คือ โต๊ะที่ใช้วางและจับยึดชิ้นชิ้นงานให้มั่นคง เพ่ือไม่ใช้ชิ้นงาน
ขยับหนีเมื่อเกิดแรงจากการกัดชิ้นงาน 



  3.2 เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (Machining Center) คือ เครื่องกัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ซึ่ง
ต่างจากเครื่องกัดธรรมดา (Milling Machine) ที่การควบคุมการเคลื่อนที่และการท างานต่าง ๆ จะควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control, CNC) รวมถึงสามารถเปลี่ยนชนิดของทูลได้อย่าง
อัตโนมัติ (Automatic Tool Change, ATC) ท าให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องจนจบกระบวนการท างาน
โดยไม่ต้องใช้คนในการควบคุมการเคลื่อนที่ ไม่ต้องเสียเวลาในการหยุดเครื่องจักรเพ่ือให้ผู้ควบคุมเครื่องจักร
เปลี่ยนทูลด้วยมือเหมือนเครื่องกัดแบบธรรมดา ดังนั้น แมชชีนนิ่งเซนเตอร์ หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่าเครื่อง
ซีเอ็นซี จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในประเทศไทยและทั่ วโลก 
เนื่องจากช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดความผิดพลาด และที่ส าคัญยังลดต้นทุนในการจ้างแรงงานอีก
ด้วย 
 4. เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานปั๊มขึ้นรูป (Press Forming Machines) 
  เครื่องจักรกลที่เหมาะสมส าหรับการขึ้นรูป จะแบ่งตามชนิดของระบบส่งก าลังขับ แรงที่
ท างานได้ และระยะยกขึ้น-ลง รวมทั้งความเร็ว เช่น จ านวนครั้งในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของเครื่องมือ ส าหรับ
กรรมวิธีขึ้นรูปบางชนิด เช่น อัดแท่งยาว ดัดลวด และกดขึ้นรูปแผ่นโลหะ จะใช้เครื่องจักรกลพิเศษ เช่น เครื่อง
ปั๊มที่ส่งก าลังขับด้วยระบบแมคคานิคและระบบไฮดรอลิก 
  4.1 เครื่องปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยง (Mechanic Press) โดยการท างานของลูกเบี้ยว เพลาข้อ
เหวี่ยง และกระเดื่อง สามารถใช้ความเร็วชักสูงได้ มีระยะข้ึน-ลงที่แน่นอน ความสามารถในการท างานจะอยู่ใน
ล้อช่วยแรง (Flywheel) แรงผ่านระยะชักไม่คงที่ สามารถใช้กับงานทุบขึ้นรูป การกดรีด การตัด การปั๊มขึ้น
ลาย การดัด 
  4.2 เครื่องปั๊มไฮดรอลิก (Hydraulic Press) เป็นเครื่องปั๊มที่ท างานจังหวะเดียวหรือหลาย
จังหวะได้ สามารถน าระบบอัตโนมัติมาใช้ได้ ใช้การควบคุมด้วยระบบ CNC เปลี่ยนล าดับการท างานได้ง่าย มี
การป้องกันการ Over Load ได้แน่นอนกว่า ปรับความเหมาะสมตามเงื่อนไขในการรีดยาก ๆ ได้เร็ว การ
เคลื่อนที่ในการชักสามารถหยุดได้ตลอดเวลา แรงอัดตลอดการชักคงที่ ตั้งระยะชัก แรงกดและความเร็วได้ 
สามารถใช้กับงานกดรีด การอัดไหล การปั๊มข้ึนลาย การอัดแท่งยาว 
  4.3 เครื่องทุบ (Forging Machine) การท างานของเครื่องเป็นลักษณะฆ้อนปล่อยตก ฆ้อน
แรงดันด้านบน หรือฆ้อนทุบสองข้าง มีความเร็วในการขึ้นรูปสูง น าหนักและความสูงของฆ้อนเป็นตัวก าหนด
พลังงาน ส่วนใหญ่จะมีไฮดรอลิกส่งก าลังเพ่ิมเติมโดยใช้น้ ามันหรือลมอัด ขั้นตอนการขึ้นรูปจะแบ่งเป็นหลาย
จังหวะงาน ระยะชักในการขึ้นรูปจะสิ้นสุดลงเมื่อพลังงานหมดแล้ว สามารถใช้กับงานทุบขึ้นรูป งานทุบอิสระ 
[6]  
 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ชูชาติ พยอม [7] ได้ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ เพ่ือ
เผยแพร่และทดสอบการใช้เครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับชุมชน ในการวิจัยครั้งนั้น พบว่า การสาวไหม



ด้วยเครื่อง สามารถสาวไหมได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 121.9 กรัม/ชั่วโมง ส่วนการสาวไหมแบบพ้ืนบ้าน
สามารถสาวได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 15.87 กรัม/ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าการสาวไหมโดยใช้เครื่องซึ่งใช้
ความเร็วรอบ อุณหภูมิที่เหมาะสมและคงที่นั้นจะทาให้ได้ปริมาณเส้นไหมมากกว่าการสาวแบบพ้ืนบ้าน 
106.03 กรัม/ชั่วโมง หรือ 8 เท่า/ชั่วโมง  
  พงศกร สุรินทร์ และคณะ [8] ได้ด าเนินการศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องตัดชิ้นส่วน
หมวกคาวบอย และเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกคาวบอย โดยผลการวิจัยพบว่า ใบหมวกใน
ความผิดพลาดของขนาดลดลง 0.3 เซนติเมตร หัวหมวกสูงความผิดพลาดของขนาดลดลง 0.1 เซนติเมตร ปีก
หมวกริมความผิดพลาดของขนาดลดลง 0.1 เซนติเมตร และหัวหมวกกว้างความผิดพลาดของขนาดลดลง 0.1 
เซนติเมตร พบว่าการตัดด้วยเครื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพทีด่ีกว่า  
  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และสุวิมล เทียกทุม [9] ได้ด าเนินการออกแบบ
และสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรี
ก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และส ารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ จากผลการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมี
อัตราการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 663 ชิ้นต่อชั่วโมง หรือประมาณ 3,304 ชิ้นต่อวัน และอัตราการเกิดของเสียมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.3 ชิ้น/ชั่วโมง ด้านการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ใหม่จากแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตามมาตราวัดเจตคติ
แบบลิเคิร์ทสเกล ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 38 คน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( �̅� = 4.33, SD = 0.55) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้น าทฤษฎีด้านการออกแบบแม่พิมพ์และกระบวนการการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งเป็น
การผลิตด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรทางช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ด าเนินการผลิตชิ้นส่วนรวมถึงการ
ปรับประกอบแม่พิมพ์จนได้แม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบตามแบบงาน จากนั้นจึงท า
การปั๊มชิ้นงานด้วยเครื่องอัด 35 ตัน (Mechanical Press 35T) และเริ่มหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ  
รวมทั้งหาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ ตามล าดับดังนี้ 

1. การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ 
 ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเกี่ยวกับงานตัด การค านวนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

แม่พิมพ์ มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม ประเภทแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์โลหะ มา
ประกอบการพิจารณาการออกแบบและผสมผสานอย่างบูรณาการ เพ่ือการออกแบบแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วน
พวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ จนได้ผลส าเร็จ คือ แบบประกอบแม่พิมพ์โลหะ (Assembly Die Drawing) และ
แบบสั่งการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ (Part of Die Detail Drawing) เพ่ือใช้ส าหรับสั่งการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะจนถึงการปรับประกอบแม่พิมพ์โลหะเพ่ือให้ได้ผลส าเร็จตามแบบที่ต้องการ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการท างานของแม่พิมพ์แต่ละสถานี (Strip Lay Out)  
 
 ในระหว่างรอการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชิ้น ผู้วิจัยได้เตรียมการสั่งวัตถุดิบและ

อุปกรณ์ชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์โลหะ เกรดเหล็กที่ใช้ผลิตแม่พิมพ์ ได้แก่ เหล็กเกรด SS400 ใช้ส าหรับ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทั่วไป อาทิ Die Holder, Punch Holder, Punch Plate และ Stripper Plate เป็นต้น เหล็ก
เกรด SKD11 ใช้ส าหรับชิ้นส่วนคมตัดแม่พิมพ์ ได้แก่ Die Plate และ Punch ในส่วนของชิ้นส่วนมาตรฐาน
แม่พิมพ์โลหะ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานจาก บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 
 
 
 
 
 

(ก)     (ข)     (ค) 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตตามสมรรถนะรายวิชาเทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบพิมพ์เดี่ยว  
(ก) กระบวนการตัดชิ้นส่วนดาย (ข) กระบวนการอบชุบโลหะ (ค) กระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ 

 

  เมื่อได้แบบแม่พิมพ์โลหะที่ต้องการ ผู้วิจัยได้มอบหมายงานให้นักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยี
การสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบพิมพ์เดี่ยว เพ่ือท าการวางแผนและปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามแบบ
แม่พิมพ์โลหะที่ได้ โดยใช้เครื่องจักรกลส าหรับผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ หรือเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงานทางช่างกล
โรงงานและเทคนิคการผลิต ได้แก่ เครื่องจักรควบคุมด้วยมือ อาทิ เครื่องเลื่อย (Machine Saw) เครื่องกลึง 
(Lathe) เครื่องกัด (Milling) เครื่องจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาทิ เครื่องกัด ซี เอ็น ซี (CNC Milling) 
เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า (CNC Wire Cut) เนื้องานบางส่วนแสดงดังรูปที่ 2 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้
โปรแกรม MasterCAM 2019 เนื้องานบางส่วนแสดงดังรูปที่ 3 เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวสามารถออกแบบ
และท า NC Code เพ่ือท าการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้จนส าเร็จกระบวนการ หลังจากนั้นจึงปรับประกอบ



แม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบจนได้ตามแบบงาน พร้อมทั้งท าการผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจ
ที่เปิดขวดฝาจีบ ด้วยเครื่องปั๊ม 35 ตัน 

 เนื่องจากการผลิตแต่ละรอบในการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละครั้ง มีอัตราในการสั่งผลิตต่ าสุด 
500-1,000 ชิ้นต่อครั้ง ซึ่งเป็นการผลิตจ านวนน้อย ดังนั้น การเปลี่ยนพ้ันช์ในรูปแบบเดิมนั้นใช้เวลาเปลี่ยน
ค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงได้คิดออกแบบการจับยึดพ้ันช์ประทับตราใหม่เพ่ือให้ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนพ้ันช์
และมีความสะดวกในการเปลี่ยนมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การจ าลองการผลิตชิ้นส่วน Lower Plate จากโปรแกรม MasterCAM 2019 

 
2. การหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ เป็นการหาประสิทธิภาพด้านเวลาในการเปลี่ยนพ้ันช์

ประทับตรา (Logo Punch) โดยการเปรียบเทียบเวลาในการเปลี่ยนระว่างพ้ันช์แบบเดิมและพ้ันช์แบบใหม่ 
และความสะดวกในการเปลี่ยนพั้นช์ขึ้นรูป  

3. การหาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ ใน
บริการกลุ่มงาน “Product Design By PLTC” จากแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านชิ้นส่วนพวงกุญแจ
, ด้านแม่พิมพ์โลหะ และด้านชุมชนและสังคม โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าของกลุ่มงาน “Product Design By 
PLTC” จ านวน 52 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (�̅�)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของ John W.Best 
[10] มีการแปลผลระดับคะแนน ดังนี้  

ระดับ 1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 คะแนน 
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 คะแนน 
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 คะแนน 
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 คะแนน 
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 คะแนน 
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New Design 

ผลการวิจัย 
 ส าหรับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม MasterCAM 2019 เพ่ือ
ช่วยในการด าเนินการผลิตจนได้แม่พิมพ์ที่ต้องการ ตามกระบวนการของงาน CAD/CAM (Computer Aided 
Design / Computer Aided Manufacturing) เพ่ือให้ได้ชิ้นงานตรงตามแบบงานที่ออกแบบไว้ ขนาดฐานของ
แม่พิมพ์ 230 x 260 มิลลิเมตร ระยะปิดแม่พิมพ์ (Die Shut Height) 149 มิลลิเมตร 
  

 
 

  
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 แบบประกอบแม่พิมพ์โลหะและผลส าเร็จจากการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตามแบบ 
 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้คิดออกแบบพ้ันช์ขึ้นรูป เพ่ือประทับตราโลโก้ใหม่ เพ่ือให้ลดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนพ้ันช์และให้สะดวกในการเปลี่ยนมากขึ้น เนื่องจากการมีค าสั่งการผลิตจ านวนมาก และมีการเปลี่ยน
ตราโลโก้บ่อยขึ้น เป็นผลกระทบด้านเวลาในการเปลี่ยนพ้ันช์โลโก ้โดยการเปลี่ยนวิธีการจับยึด จากเดิมเป็นการ
ยึดสกรูหัวจม ขนาด M6x1.0 ด้านบนด้วยการร้อยผ่านแผ่น Backing Plate เปลี่ยนเป็นการจับยึดด้วยลักษณะ
แท่งอัดยึดต าแหน่ง ด้วยวิธีการ เจาะรูผ่าน Punch Plate, สร้างแท่งอัดยึด, เพ่ิมบ่าที่พ้ันช์ประทับตราแล้วจับ
ยึดด้วยสกรู ตามภาพที ่6 
 

 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบการจับยึดพ้ันช์ขึ้นรูป (Coining Punch) แบบเดิมและแบบใหม่ 
 



 เมื่อเปรียบเทียบเวลาในการเปลี่ยนพ้ันช์ประทับตราโลโกร้ะหว่างการจับยึดเดิมกับการจับยึดแบบใหม่
ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างในการทดลอง 5 ครั้ง พบว่า เวลาเปลี่ยนพ้ันช์ในการจับยึดแบบเดิมมีค่าเฉลี่ยที่ 
19 นาที เวลาเปลี่ยนพ้ันช์ในการจับยึดแบบใหม่มีค่าเฉลี่ยที่ 2.5 นาที แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาในการเปลี่ยน
พ้ันช์ส าหรับจับยึดแบบใหมม่ีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 7.6 เท่า ดังภาพที่ 7  
 

 
ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบเวลาในการเปลี่ยนพ้ันช์ขึ้นรูประหว่างการจับยึดแบบเดิมกับการจับยึดแบบใหม่ 

 
 ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างแม่พิมพ์โลหะเพ่ือผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ ใน
บริการกลุ่มงาน “Product Design By PLTC” หลังจากได้ปั๊มชิ้นงานจากแม่พิมพ์จนได้ชิ้นงานตามแบบงานที่
ต้องการ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านชิ้นส่วนพวงกุญแจ, ด้านแม่พิมพ์โลหะ และด้านชุมชนและสังคม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจประเด็นค าถามอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62, SD = 0.49) คือ “ท่านจะแนะน าให้
ผู้อ่ืนทราบถึงผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์โลหะ” และที่มีผลการประเมินความพึงพอใจประเด็นค าถามอยู่ในระดับ
น้อย (�̅� = 2.42, SD = 1.29) คือ “ก่อนหน้านี้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะระดับใด” ซ่ึงรายละเอียด
แต่ละด้านมีดังนี้ 
 ผลความพึงพอใจด้านชิ้นส่วนพวงกุญแจ ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด เกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับมาก  (�̅� = 4.37, SD = 0.65) คือ ความพอใจด้านการออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ 
ผลิตภัณฑ์มีความทนทาน ใช้ประโยชน์ได้ ตรงตามความต้องการ, ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม ตามล าดับ 
และความพึงพอใจต่ าที่สุดมี 2 ประเด็น ได้แก่ วัสดุชิ้นงานที่ใช้ผลิตเหมาะสม สวยงาม และผลิตภัณฑ์มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.29) ตามภาพที่ 8  
 

 
ภาพที่ 8 กราฟแสดงผลความพึงพอใจด้านชิ้นส่วนพวงกุญแจ 
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ความพอใจด้านการออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีความทนทาน ใช้ประโยชน์ได้ ตรงตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน
วัสดุชิ้นงานที่ใช้ผลิตเหมาะสม สวยงาม

ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
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 ผลความพึงพอใจด้านแม่พิมพ์โลหะ ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅� = 4.62, SD = 0.49) คือ ท่านจะแนะน าให้ผู้อ่ืนทราบถึงผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์โลหะ รองลงมาคือ 
แม่พิมพ์โลหะสามารถช่วยในการผลิตชิ้นสวนต่าง ๆ ได้ดี , ท่านต้องการลงทุนเพ่ือการผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจนี้ 
โดยการเปลียนตราโลโก้ในแบบของท่าน, ท่านพร้อมลงทุนเพ่ือผลิตชิ้นส่วนจากแม่พิมพ์โลหะ และความพึง
พอใจต่ าที่สุด เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.42, SD = 1.29) คือ ก่อนหน้านี้ท่านทราบข้อมูล
เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะระดับใด แสดงตามภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 กราฟแสดงผลความพึงพอใจด้านแม่พิมพ์โลหะ 

 
 ผลความพึงพอใจด้านชุมชนและสังคม ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.37, SD = 0.65) คือ ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มงานนี้ รองลงมาคือ ท่าน
คิดว่าแม่พิมพ์โลหะมีส่วนช่วยอย่างมากในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบัน , ท่านคิดว่ากลุ่มงาน “Product 
Design By PLTC” ตอบโจทย์ตลาดนัดคนพันธ์ R, ท่านต้องการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้านแม่พิมพ์โลหะ 
และความพึงพอใจต่ าที่สุด เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.58, SD = 1.26) คือ ท่านต้องการ
ค าแนะน าในการลงทุนจากกลุ่มงาน “Product Design By PLTC” แสดงตามภาพที่ 10 
 

 
ภาพที่ 10 กราฟแสดงผลความพึงพอใจด้านชุมชนและสังคม 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสร้างและหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ แบบเปลี่ยน
พ้ันช์โลโก้อย่างรวดเร็วครั้งนี้ จะเห็นว่าในขั้นตอนของการออกแบบและสร้างได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสร้าง
แม่พิมพ์โลหะโดยทั่วไป โดยเริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบตามแบบ 
จากนั้นจึงเริ่มท าการออกแบบวิเคราะห์การจัดเรียงล าดับการท างาน วางแนวทิศทางการวางชิ้นงาน (Die Lay 
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ก่อนหน้านี้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะระดับใด
แม่พิมพ์โลหะสามารถช่วยในการผลิตชิ้นสวนต่าง ๆ ได้ดี

ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นทราบถึงผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์โลหะ
ท่านต้องการลงทุนเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจนี้ โดยการเป…

ท่านพร้อมลงทุนเพื่อผลิตชิ้นส่วนจากแม่พิมพ์โลหะ
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ท่านคิดว่ากลุ่มงาน “Product Design By PLTC” ตอบโจทย์ตลาด…
ผลิตภัณฑ์พวงกุณแจ สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มงานนี้

ท่านต้องการค าแนะน าในการลงทุนจากกลุ่มงาน “Product …
ท่านคิดว่าแม่พิมพ์โลหะมีส่วนช่วยอยา่งมากในการผลิตชิ้นส่วนต่าง …

ท่านต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านแม่พิมพโ์ลหะ



Out) เพ่ือหาขนาดแม่พิมพ์และรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ท าการออกแบบแม่พิมพ์ ปรับประกอบแม่พิมพ์จน
สามารถผลิต และปั๊มชิ้นงานตามแบบท่ีต้องการเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ และสามารถผลิตชิ้นงานจ านวนมาก
ตามค าสั่งการผลิตแต่ละครั้งได ้
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ชิ้นงานจริงและผลส าเร็จที่ได้จากการงานวิจัย 
 
 ส าหรับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เพ่ิมเติม ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบลักษณะการจับยึดพ้ันช์โดย
พัฒนาจากรูปแบบเดิม เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพด้านลดระยะเวลาการเปลี่ยนพ้ันช์มีประสิทธิภาพมากกว่า
แบบเดิม 7.6 เท่า สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ ของ 
ชูชาติ พยอม [7] ได้ท าการสร้างและหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบการสาวไหมแบบพื้นบ้าน พบว่า การสาวไหม
ด้วยเครื่อง สามารถสาวไหมได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 121.9 กรัม/ชั่วโมง ส่วนการสาวไหมแบบพ้ืนบ้าน
สามารถสาวได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 15.87 กรัม/ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าการสาวไหมโดยใช้เครื่องซึ่งใช้
ความเร็วรอบ อุณหภูมิที่เหมาะสมและคงที่นั้นจะทาให้ได้ปริมาณเส้นไหมมากกว่าการสาวแบบพ้ืนบ้าน 
106.03 กรัม/ชั่วโมง หรือ 8 เท่า/ชั่วโมง  
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการด าเนินการศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวก
คาวบอย และเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกคาวบอยของ พงศกร สุรินทร์ และคณะ [8] ได้ 
โดยผลการวิจัยพบว่า ใบหมวกในความผิดพลาดของขนาดลดลง 0.3 เซนติเมตร หัวหมวกสูงความผิดพลาด
ของขนาดลดลง 0.1 เซนติเมตร ปีกหมวกริมความผิดพลาดของขนาดลดลง 0.1 เซนติเมตร และหัวหมวกกว้าง
ความผิดพลาดของขนาดลดลง 0.1 เซนติเมตร สรุปได้ว่าการตัดด้วยเครื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพทีดี่กว่า 
 ด้านการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างแม่พิมพ์โลหะเพ่ือผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝา
จีบในครั้งนี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจประเด็นค าถามอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62, SD = 0.49) คือ 
“ท่านจะแนะน าให้ผู้อ่ืนทราบถึงผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์โลหะ” และที่มีผลการประเมินความพึงพอใจประเด็น
ค าถามอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.42, SD = 1.29) คือ “ก่อนหน้านี้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะระดับ
ใด” สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะยังไม่เป็นที่เข้าใจในกลุ่มบุคคลทั่วไป 
ดังนั้น เราควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลเข้าถึงการ มีบทบาทด้านการท างานของแม่พิมพ์โลหะใน
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงและรับทราบ  



ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะผลิตชิ้นส่วนพวงกุญแจที่เปิดขวดฝาจีบ แบบเปลี่ยนพ้ันช์
โลโก้อย่างรวดเร็ว เป็นหนึ่งในตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตโดยทั่วไป ซึ่งสามารถ
น าไปต่อยอดงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับงานด้านแม่พิมพ์โลหะ หรือแม่พิมพ์ชนิดอื่น ๆ ดังนี้ 
 1. การสร้างและผลิตแม่พิมพ์โลหะส าหรับชนิดและขนาดที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้ สามา รถ
ปรับเปลี่ยนชนิด รูปแบบ และขนาด เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะในอนาคตได้ 
 2. ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์นอกเหนือจากเวลาในการปรับเปลี่ยนพ้ันช์ในงานวิจัยนี้แล้ว ยังสามารถ
หาประสิทธิภาพในด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น ก าลังการผลิต คุณภาพของชิ้นงาน เวลาส าหรับการปรับเปลี่ยนโมเดล 
อายุการใช้งานแม่พิมพ์ เป็นต้น 
 3. ปัจจุบันความเข้าใจทางด้านแม่พิมพ์ส าหรับกระบวนการผลิตชิ้นงานนั้นจ ากัดอยู่ในวงแคบ จะเป็น
การดียิ่งหากมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลเข้าถึงการมีบทบาทด้านการท างานของแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพ่ือให้บุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่สนใจได้เข้าถึงและรับทราบ 
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นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่ นายสมชาย คงหนู เพ่ือศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในบทความ
นี้ ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งผลงานทีไ่ดด้ าเนินการในระหว่างการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กลุ่มงาน 
“Product Design By PLTC” น าทีมโดย ครูชนะจิต ค าแผง พร้อมด้วยทีมงานครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ภาควิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ที่มีส่วนช่วยใน
กระบวนการการผลิตแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานพวงกุญแจจนกระทั่งจบกระบวนการ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้อย่างแท้จริง 
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