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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งสามารถติดต่อได้จากคนสู่คนทำให้ต้องมี
ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนการเข้าสถานที่ และสถานประกอบการณ์ต่างๆ แต่การตรวจสอบนั้นอาจ
ไม่ทั่วถึงส่งผลให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ดังนั้นการตรวจสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งใน
การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 

เนื ่องด้วยบริษัทมีการตรวจสอบคนที่เข้าใช้บริการโดยเครื ่องวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ไม่
พนักงานดูแล จึงต้องการให้พนักงานในบริษัทรับรู้ถึงผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแยกผู้ที่มี
ความเสี่ยงและแจ้งทางโรงพยาบาลให้รับทราบ 

จากข้อมูลดังกล่าว คณะผู้จัดทำรายงานโครงงานสหกิจศึกษา จึงได้ทำปรับปรุงเครื่องตรวจ
วัดอุณหภูมิให้สามารถมีเสียงดังมากกว่าเครื่องที่มีขายและสามารถให้พนักงานได้ยินเสียงดังนั้นได้ใน
กรณีที่ผู้ตรวจนั้นติดโควิด-19   นอกจากนี้ยังได้ทำการรวบรวมปัญหาการทำงานของเสียงและแสง
สัญญาณของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และเปรียบเทียบเวลาในการทำงาน เพื่อนำปัญหาการทำงาน
ของเสียงและแสงสัญญาณ มาทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Why – Why 
Analysis ทำให้ทราบถึงปัญหาของการทำงานได้อย่างตรงจุด สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาว และ
สามารถนำไปขยายผลเพื่อใช้ในสถานที่อื่นๆ ที่มีการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อลดปัญหา
การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานโครงงานสหกิจศึกษา เล่มนี้จะเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบต่อๆ ไป   

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพ่ือลดต้นในการสั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่ 
1.2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ 
1.2.3 เพ่ือแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะสม 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 รวบรวมข้อมูลปัญหาในการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  
1.3.2 วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธี Why-Why Analysis 
1.3.3 สร้างเครื่องวัดอุณหภูมิตามท่ีต้องการโดยทำการปรับปรุงจากเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น HIP 

K3 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ลดต้นทุนของบริษัท 
1.4.2 สามารถรับรู้ถึงผู้ที่มีความเสี่ยงโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง 

 1.4.3 ได้ศึกษาการค้นหาปัญหาแบบ Why-Why Analysis 
1.4.4 สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได ้

 



 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 โรคโควิด-19 คืออะไร 

            โรคโควิด-19 คือ โรคติดต่อที่ทำให้เกิดอาการติดเชื้อผ่านทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่า ไวรัส

ชนิดนี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019 ซ่ึงต้นตอของ

ไวรัสอาจเกิดมาจากสัตว์ระบาดมาสู่คน ขณะนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่

หลายประเทศทั่วโลก 

 อาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พบนั้นมีอาการ คือ 

- มีไข้ 88 %                                                         - ไอ 68 %  

- อ่อนเพลีย 38 %                                                 - หายใจขัด 19 %  

- ปวดข้อ /กล้ามเนื้อ 15 %                                       - เจ็บคอ 14 %  

- ปวดศีรษะ 14 %                                                - หนาวสั่น 11 %  

- คลื่นไส้ /อาเจียน 5 %                                         - คัดจมูก 5 %  

- ท้องเสีย 4 %                                                   - ไอเป็นเลือด 1 %  

- ตาแดงอักเสบ 1 %  

 

 

รูปที่ 2.1 อาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พบ 
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          การแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 นี้โดยหลักแล้ว แพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปาก
ซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการ
เอามือไปจับพ้ืนผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้า ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดง
อาการ (ระยะฟักตัว) มีตั้งแต่ 1-14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน เกิน 97% ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการภายใน 
14  
 

 

รูปที่ 2.2 อาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละกรณี 

 การเพิ่มจำนวนของไวรัสเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและในปอดมีงานวิจัยในช่วงแรกระบุ

ว่า การเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ในระบบทางเดินอาหาร แต่การติดต่อโดยระบบทางเดินอาหารยังไม่เป็นที่ยืนยัน

ช่วงพีคของการแพร่เชื้อน่าจะเกิดขึ้นในช่วงแรกท่ีแสดงอาการและลดลงหลังจากนั้นการแพร่เชื้อก่อนแสดงการ

อาจเกิดข้ึนได้ อย่างไรก็ตามหากไม่มีอาการไอกลไกหลักในการขับไวรัสออกมาอาจจำกัดการแพร่เชื้อในช่วงนั้น 

 

รูปที่ 2.3 จำนวนวันหลังแสดงอาการ 
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 ลักษณะจำเพาะของโรค (อัตราการแพร่เชื้อและความรุนแรง) 

- Basic Reproductive Rate(R0) คือ ค่าเฉลี่ยที่ผู้ป่วย 1 คนจะแพร่เชื้อให้ผู้อ่ืนในกลุ่มประชากรที่มีความไว

ต่อการรับเชื้อ ค่า R0 ของโรคโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 2 และ 4                                                                                                                    

- Clinical Onset Interval คือ ช่วงเวลาแสดงอาการในผู้ป่วยรายต่อๆ กันในห่วงโช่ของการแพร่ระบาด ใน

งานวิจัยส่วนใหญ่ เวลาเฉลี่ยอยู่ท่ี 4 และ 5 วัน                                                                                                                                           

- Case Fatality Ratio (CFR) หรืออัตราการเสียชีวิต คือ สัดส่วนของผู้ป่วยที่ถึงแก่ชีวิตอัตราคร่าวๆของทั่ว

โลกอยู่ที่ 7% (ธันวาคม 2019 - พฤษภาคม 2020) 

 

รูปที่ 2.4 ลักษณะจำเพาะของโรค (อัตราการแพร่เชื้อและความรุนแรง)                                                                                           

 กลุ่มเสี่ยง 

- เสี่ยงต่ำ เด็กและคนหนุ่มสาวติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ อย่างไรก็ตามเด็กมักจะไม่มีอาการรุนแรง                                                       

- เสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคเพ่ิมขึ้นตามอายุและในผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคมะเร็ง 
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2.2 การวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ 

 อุณหภูมิร่างกายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแต่ละบุคคลมีความ
ผิดปกติหรือมีอาการป่วยเป็นไข้เกิดขึ้นหรือไม่ โดยปกติแล้วในการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทางการแพทย์จะกระทำ
อยู่ 4 ตำแหน่งของร่างกายด้วยกันคือ บริเวณใต้วงแขน ช่องปาก ทวารและช่องหูโดยแต่ละตำแหน่งของ
ร่างกายจะให้ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะมีการนำเครื่องวัดอุณหภูมิมาใช้วัด
อุณหภูมิของผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆ อาทิ เช่น โรงพยาบาล,สถานที่ราชการ,ห้างสรรพสินค้า และสถานที่
อ่ืนๆอีกมากมาย โดยการที่ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเป็นตัวคัดกรอง ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยการวัดอุณหภูมินั้นมี
หลักเกณฑ์อยู่ 4 หลักเกณฑ์ 

              1. เด็กและทารก จะมีอุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ระหว่าง 36.6-37.2 องศาเซลเซียส 
              2. ผู้ใหญ่ จะมีอุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ระหว่าง 36.1-37.2 องศาเซลเซียส 
              3. ผูสู้งอายุ ที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป จะมีอุณหภูมิปกติของร่างกายต่ำกว่า 36.2 องศาเซลเซียส 
ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าคนวัยอ่ืนๆ  

              4. แต่ถ้ามีการวัดอุณหภูมิได้ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมากกว่าสงสัยได้ว่า อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ 
โควิด-19 หรือไข้หวัดอื่นๆ จะได้มีการแยกตัวผู้ป่วยได้ทันท่วงที ดังนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิในช่วงวิกฤต โควิด-19 
มีความสำคัญในช่วงวิกฤตนี้ 

2.3 หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงแสง และการแผ่รังสี 

              การวัดอุณหภูมิแบบนี้เป็นการวัดโดยไม่มีการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่ต้องการวัดค่าอุณหภูมิ เพราะ
ใช้วิธีการวัดโดยอาศัยการแผ่รังสีความร้อนและแสงของวัตถุเพ่ือบอกค่าอุณหภูมิของวัตถุแทน ความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของการแผ่รังสีกับการเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นและอุณหภูมิด้านล่างนี้ โดยความ
ยาวคลื่นจะอยู่ในย่านไมครอน (x 10-6) 

              คุณสมบัติทั่วไปของการแผ่รังสีในช่วงอุณหภูมิ 1000 °F ถึง 2800 °F พลังงานที่แผ่ออกมาเป็นรูป
แสง แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 1000 °F จนถึงอุณหภูมิห้อง พลังงานที่แผ่ออกมาจะอยู่ในรูปของการแผ่รังสีความ
ร้อน (Thermal Radiation) โดยที่ ณ จุดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จะมีความยาวคลื่น หรือความถี่ของพลังงานที่
แตกต่างกันออกไปด้วย 
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รูปที่ 2.5 ความเข้มข้นการแผ่รังสีกับการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นและอุณหภูมิ 

 

 
รูปที่ 2.6 ระดับความยาวคลื่น 

 
              เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่อาศัยการแผ่รังสีความร้อนและแสงของวัตถุ จะถูกเรียกว่า “ไพโรมิเตอร์” 
(Pyrometer) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ชนิดที่มีการวัดคลื่นรังสีที่ตามนุษย์มองเห็น (Optical 
Pyrometer) และชนิดที่มีการวัดคลื่นรังสีอินฟราเรด (Infrared Pyrometer) โดยปกติความยาวคลื่นของแสง
ที่ตามนุษย์มองเห็นได้อยู่ในช่วงประมาณ 0.3 µm ถึง 0.7 µm เท่านั้น แต่อินฟราเรดมีความยาวคลื่นสูงกว่าใน
ย่านที่ตามนุษย์มองเห็นได้ โดยอยู่ในช่วง 0.75 µm ถึง 1000 µm ที่มีความยาวคลื่นสูงกว่านี้จะเป็นย่าน 
Radar และ Ultrasonic, X-Ray และ Gramma-Ray เป็นต้น 
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              ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและความเข้มข้นของการแผ่รังสีที่อุณหภูมิต่างๆจะขึ้นอยู่กับ
สภาพผิวของวัตถุด้วย โดยผิวสีดำจะแผ่รังสีออกมาดีท่ีสุด ในปัจจุบันหลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงแสงและการแผ่รังสีที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ไพโรมิเตอร์แบบอินฟราเรด ส่วนไพโร
มิเตอร์แบบอ่ืนๆ มีการใช้น้อยมากในการควบคุมประบวนการทางอุตสาหกรรม 

1) ไพโรมิเตอร์แบบอินฟราเรด  
              เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบนี้ นิยมใช้ในกรณีท่ีต้องการวัดค่าอุณหภูมิเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบสภาพเฉพาะจุด เช่น การตรวจสอบความร้อนขากข้อต่อสายไฟ หรือต้องการหาจุด Hot-spot ที่ตัว
หม้อแปลง โดยที่เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอ่ืน ไม่สามารถทำได้เครื่องมือวัดแบบอินฟราเรดจะมีตัวตรวจวัด
อุณหภูมิซึ่งเป็นสารประเภทกึ่งตัวนำที่เรียกว่า “โฟตอน” (Photon) หรือใช้เทอร์มอไพล์เป็นตัวรับคลื่นแสง 
เมื่อโฟตอนหรือเทอร์มอไพล์ได้รับพลังงานความร้อนที่อยู่ในรูปของการแผ่รังสีความร้อน จะเกิดเป็น
แรงดันไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้สามารถวัดค่าอุณหภูมิของวัตถุต่างๆได้ สำหรับการเลือกใช้งานจะพิจารณาจากย่าน
วัด และ Accuracy Class เทา่นั้น 

 
รูปที่ 2.7 LEGA LT-400G เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 

 
 

 
 

รูปที่ 2.8 Hioki FT3701-20 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
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2.4 ชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 

 ชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 คือชุดอุปกรณ์ทีต่ิดตั้งเพ่ือใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนเข้าไป
ในสถานที่ต่างๆ มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบติดตั้ง ขาตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
เหมาะแกก่ารติดตั้งใน ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน รวมถึงใช้
คัดกรองในสถานศึกษา เป็นต้น 

 
 

รูปที ่2.9 ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 
 
 2.4.1 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ที่ใช้เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 นั้น ถูกแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทหลักๆดังนี้ 
 
 1) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบใช้มือถือ 
 เครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายแบบใช้มือถือ ใช้คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนเข้า ณ สถานที่ทำการ
ต่างๆโดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรดยิงวัดทางหน้าผาก มีจอแสดงผลแบบระบบดิจิทัล มีช่วงการวัดอุณหภูมิที่กว้าง 
32 – 42.5 องศาเซลเซียส มีเสียงแจ้งเตือนด้วยBuzzer เมื่ออุณหภูมิเกินหรือต่ำกว่ากำหนด ระยะในการวัดยืน
ห่างจากจุดวัด 5 – 10 เซนติเมตร การรับไฟโดยใช้ถ่านอัลคาไลน์ 
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รูปที่ 2.10 ส่วนประกอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบติดตั้ง 

 
              2) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบติดตั้ง 
 เครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายแบบติดตั้ง ใช้คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนเข้า ณ สถานที่ทำการต่างๆ
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิสูง ± 2 องศาเซลเซียส มีจอแสดงผลแบบระบบดิจิทัล มีช่วงการวัดอุณหภูมิที่
กว้าง 10 – 50 องศาเซลเซียส แจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยเสียงBuzzerและไฟLEDเมื่ออุณหภูมิเกินหรือต่ำกว่า
กำหนด เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเม่ือไม่ใช้งานภายใน 3 - 5 วินาทีแล้วแต่รุ่นและยี่ห้อ ระยะในการวัดยืนห่าง
จากจุดวัด 5 – 10 เซนติเมตร การรับไฟก็จะสามารถใช้ถ่านอัลคาไลน์หรือถ่านชาร์จแล้วแต่รุ่น และสามารถรับ
ไฟจาก Adapter USB DC 4.2-5V 
 

 
รูปที่ 2.11 เครื่องวัดอุณหูมิร่างกายแบบติดตั้งรุ่น K3 และ K3 Pro 
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รูปที่ 2.12 ส่วนประกอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบติดตั้ง 

 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบติดตั้งมีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ แต่โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบหลักๆ 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 ส่วนประกอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  

ตารางส่วนประกอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบติดตั้ง 
หมายเลข ชื่อส่วนประกอบ คำอธิบาย 

1 สวิตช์เปิด -ปิด ใช้เปิด -ปิดตัวเครื่อง 

2 ตัววัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ใช้ตรวจจับอุณหภูมิ 
3 ไฟLED แสดงไฟแดงหรือเขียว เมื่อ

อุณหภูมิต่ำหรือสูงเกิน 
4 Buzzerแจ้งเตือน สัญญาณเสียงทำงาน เมื่อ

อุณหภูมิต่ำหรือสูงเกิน 

5 หน้าจอแสดงผล แสดงตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
6 ปุ่มตั้งค่า ใช้ตั้งค่าภาษา ช่วงอุณหภูมิที่วัด 

และหน่วยขององศา  

 

 

4 

3 

6 

1 

5 

2 
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 2.4.2 ขาตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ขาตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ จะมีคู่มากับเครื่องวัดอุณหภูมิบางรุ่น บาง

ยี่ห้อ ใช้ในการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเพ่ือให้พอดีกับระดับหน้าผากของผู้ใช้ 

 

 

รูปที ่2.13 ขาตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 

 2.4.3 เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ คือ เจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นหลัก มี

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรียได้หลายชนิด และมีประสิทธิภาพอย่างมากในการฆ่าเชื้อโควิด-

19 

 

รูปที ่2.14 เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
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2.5 วงจรสั่งการภายในเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 คือ แผงสั่งการเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อให้เครื่องวัดอุณหภูมิทำงานตามที่วงจร และโปรแกรมได้ตั้งเอาไว้ 

 

รูปที่ 2.15 วงจรภายในเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 1) วงจรของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดั้งเดิมเครื่องที่ 1 นั้นเริ่มจากแหล่งจ่าย จ่ายไฟ 5V DC เข้าสวิตช์ 

⇀ Ultrasonic Sensor ⇀ Infrared Sensor ⇀ 7 segment ⇀ LED 3V ⇀ Buzzer 3V แล้ววนลูป  
เป็นวงจรดั้งเดิมก่อนได้รับการปรับปรุง 

 

   รูปที่ 2.16 วงจรภายในเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดิมก่อนปรับปรุง 
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2.6 Why-Why Analysis 

 หลายครั้งที่การแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ เพราะปัญหานั้นไม่ใช้ “สาเหตุที่แท้จริง”

และอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง หากจะให้เข้าใจง่ายและเป็นระบบ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าตามทฤษฎีมีปัญหา

ด้วยกัน 2 ประเภท คือ ปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem) กับปัญหาครั้งคร่าวหรือปัญหากะทันหัน (Sporadic 

Problem) ซึ่งเครื่องมือการแก้ไขปัญหาก็จะมีแตกต่างกัน และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ให้อย่างแพร่หลายมีชื่อ

ว่า “Why-Why Analysis” ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยซาคิชิ โตโยดะ (Sakishi Toyoda) ผู้ก่อตั้งบริษัทโตโยต้า

และบิดาการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 

 

รูปที่ 2.17 Sporadic Losses and Chronic Losses 

Why-Why Analysis ถือเป็นการวิเคราะห์โดยการตั้งคำถามว่าทำไม และตอบคำถามจนถึงสาเหตุที่

แท้จริง ซึ่ง การดำเนินการ “ทำไม ทำไม” ที่นิยมมีอยู่ 2 แบบ คือแบบผังก้างปลา และผังต้นไม้ แต่ไม่ว่าจะใช้

แบบไหน ทั้งสองผังก็เป็นการตอบคำถาม เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการเดียวกันคือ เพ่ือไม่ให้สิ่งนี้เกิดอีก จะต้อง

ทำอะไร อย่างไร เหมือนกัน ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ ที่เป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการ

วิเคราะห์ ทำให้ไม่ตกหล่น ไม่ผิดพลาด และเป็นไปตามข้ันตอน  

http://bit.ly/2sQXO28
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รูปที่ 2.18 Why-Why Analysis Concept 

กรณีดำเนินการวิเคราะห์ Why-Why Analysis ต้องเริ่มจากการรวบรวมเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ 

จากนั้นต้องดำเนินการ ณ สถานที่จริงกับของจริง ซึ่งทั้ง 2 ข้อนั้น คือ ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์สาเหตุ

รากเหง้าที่ประกอบไปด้วย Genba, Genbutsu, Genjitsu, Genri และGensoku แม้ว่าจะบอกว่าต้องคิด

ตามทฤษฎีและหลักการ แต่ไม่จำเป็นจะต้องคิดอะไรที่ยากมากๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จะยกกรณีตัวอย่างเช่น 

กรณีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ก็ให้ทำความเข้าใจตามทฤษฎีและหลักการว่า จุดทำงาน 

(Processing Point) ของเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะแก้ไขนี้ประกอบด้วยการทำงานของการ

เคลื่อนไหวและการควบคุมอย่างไรและจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามเงื่อนไขใดบ้าง 

http://engiperform.com/2018/10/07/5-gen-for-improvement/
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รูปที่ 2.19 ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า 

จากประสบการณ์ที่ทำงาน พบว่า Why-Why Analysis นั้นสามารถใช้กระบวนการนี้ในการแก้ปัญหา

ในการทำงานได้ ยิ่งคุณฝึกให้มีกระบวนการคิดว่า “ทำไม-ทำไม” เป็นนิสัยติดตัวได้ คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะ

สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จและยังสามารถป้องกันเกิดซ้ำได้อย่างแน่นอน 

 

 



 
 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาธนบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 101/21-26 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

 
 

รูปที่ 3.1 ที่ตั้งบริษัทของสถานประกอบการ  
 

3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้บริการหลักขององค์กร  
ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาธนบุรี เป็นศูนย์บริการที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่ถนนลาดหญ้า แขวง

สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพฯ ทีโอทีคือผู้วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี และเป็นบริษัทที่ให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการรายแรกของ
ประเทศไทย ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม และอินเตอร์เน็ต และยังได้รับรางวัลมากมาย 
อาทิ เช่น รางวัล Trusted Brands Award Ceremony 2008 ในหมวด “บริษัทโทรคมนาคม” 
ต่อเนื่อง 3 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้พนักงานอีกมากมาย อาทิ เช่น กิจกรรม”ส่งต่อ
ความรู้สู ่ประชาชน” เปิดบริการกวดวิชาออนไลน์ภายใต้บริการ Knowledge plus Powered by 
TOT เป็นต้น  
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงาน 

 
 

รูปที่ 3.2 แผนผังโครงสร้างองค์กรของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาธนบุรี 

 

3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตำแหน่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

นาย สุวณัฐ ปัญจศิริ           ผู้ช่วยวิศวกร  

นาย เขตโสภณ ลอสซ์       ผูช้่วยวิศวกร 

3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย คือ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องวัดอุณหภูมิให้ทันสมัย

มากขึ้น และให้บริการตอบคำถามลูกค้าเก่ียวกับปัญหาทางอินเตอร์เน็ต (IT Clinic) 

 

3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

3.5.1 ชื่อพนักงานที่ปรึกษา นาย ชาญภูมิ เอี่ยมทศ 

3.5.2 ตำแหน่งพนักงาน ช่างเทคนิค 
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 3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  

3.6.2 วันเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 

 3.7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการ 

ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

มกราคม 
2564 

กุมภาพันธ์ 
2564 

มีนาคม 
2564 

เมษายน 
2564 

1 ศึกษาการทำงาน                 
        

2 
รวบรวมปัญหาการ
ทำงานของเครื่องวัด
อุณหภูมิ 

                
        

3 ยื่นเสนอโครงงาน                
        

4 อนุมัติโครงงาน                  
        

5 ดำเนินการ                 
        

6 
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

                
        

7 สรุปผล                 
        

8 
จัดทำรูปเล่ม
โครงงาน 
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3.8 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ 

 3.8.1 เครื่องวัดอุณหภูมิ 

 3.8.2 ไฟไซเรน  

 3.8.3 บัสเซอร์ (Buzzer)   

 3.8.4 โมดูลรีเลย์ (Module Relay) 

 3.8.5 ตัวต้านทาน 

 3.8.6 สายไฟ(อ่อน)  

 3.8.7 หัวแร้ง   

 3.8.8 ตะกั่ว 

  

  

 



 
 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
จากการสำรวจพบว่าลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาธนบุรี นั้นมีลูกค้าบางคน

เข้ามายัง ณ สถานทำการโดยที่อุณหภูมิร่างกายเกินกำหนดหรือไม่ผ่านการคัดกรอง โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 

4.1 รวบรวมสาเหตุของปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้า 

              รวบรวมสาเหตุของปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแตเ่ดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 เป็น

เวลา 2 เดือน โดยการสำรวจปัญหาและแยกออกเป็นปัจจัยภายนอก และปัญหาจากตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ เพ่ือ

นำมาสรุปปัญหาและดำเนินการต่อไป  แสดงดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 ตามลำดับ 

                                                                                                                                                                 

ตารางท่ี 4.1 ตารางการสำรวจปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่วันที่ 8–29 มกราคม 2564 

ตารางการสำรวจปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่วันที่ 8–29 มกราคม 2564 

วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

8 
อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ

ให้การวัดอุณหภูมิที่
คลาดเคลื่อน 

- - 

11 - - - 

 
12 
  

อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ
ให้การวัดอุณหภูมิที่

คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

-  
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วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

13 - -  

14 
ลูกค้าใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนวัด

อุณหภูมิ 
พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 

 
15 
  

อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ
ให้การวัดอุณหภูมิที่

คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

  

18 
อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ

ให้การวัดอุณหภูมิที่
คลาดเคลื่อน 

ลูกค้าเข้ามา ณ สถานทำการโดย
ไม่ได้วัดอุณหภูมิ 

พนักงานไม่ทราบว่ามีลูกค้าเข้า
มา ณ สถานทำการโดยไม่ได้วัด

อุณหภูมิ 

19 
อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ

ให้การวัดอุณหภูมิที่
คลาดเคลื่อน 

ลูกค้าถือขวดน้ำเย็นแล้วมาวัด
อุณหภูมิ 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 
20 
  

อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ
ให้การวัดอุณหภูมิที่

คลาดเคลื่อน 

ลูกค้าเข้ามา ณ สถานทำการโดย
ไม่ได้วัดอุณหภูมิ 

พนักงานไม่ทราบว่ามีลูกค้าเข้า
มา ณ สถานทำการโดยไม่ได้วัด

อุณหภูมิ 

21 
ลูกค้าถือขวดน้ำเย็นแล้วมาวัด

อุณหภูมิ 
ลูกค้าใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนวัด

อุณหภูมิ 

                                                 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ

แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 
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วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

22 - -  

 
25 
 
 

อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ
ให้การวัดอุณหภูมิที่

คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 
 

26 - -  

27 - -  

                             
28 
 

อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ
ให้การวัดอุณหภูมิที่

คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 
 

29 
อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ

ให้การวัดอุณหภูมิที่
คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางการสำรวจปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1–25 กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางการสำรวจปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1–25 กุมภาพันธ์ 2564 

วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

1 
อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ

ให้การวัดอุณหภูมิที่
คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

- 

2 - -  

 
3 
  

- - -  

4 
ลูกค้าเข้ามา ณ สถานทำการ

โดยไม่ได้วัดอุณหภูมิ- 

พนักงานไม่ทราบว่ามีลูกค้าเข้ามา 
ณ สถานทำการโดยไม่ได้วัด

อุณหภูมิ 
- 

5 - - - 

 
8 
  

อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ
ให้การวัดอุณหภูมิที่

คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

-  
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วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

9 
อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ

ให้การวัดอุณหภูมิที่
คลาดเคลื่อน 

- - 

 
10 
 

อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ
ให้การวัดอุณหภูมิที่

คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 
 

11 
ลูกค้าใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนวัด

อุณหภูมิ 
พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

- 

12 
ลูกค้าถือขวดน้ำเย็นแล้วมาวัด

อุณหภูมิ 
- - 

                          
15 
 

- - - 

16 - - - 
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วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

17 - - - 

 
                              

18 
 
 

ลูกค้าเข้ามา ณ สถานทำการ
โดยไม่ได้วัดอุณหภูมิ 

พนักงานไม่ทราบว่ามีลูกค้าเข้ามา 
ณ สถานทำการโดยไม่ได้วัด

อุณหภูมิ 
- 

19 
อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ

ให้การวัดอุณหภูมิที่
คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

- 

22 
อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำ

ให้การวัดอุณหภูมิที่
คลาดเคลื่อน 

พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณ
แจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

- 

                            
23 
 

- - 
                                                                 
- 

 

24 - - - 
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4.2 การเปรียบเทียบปัญหาเพื่อแก้ไข 

 4.2.1 นำปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าทั้งหมดที่รวบรวมมาได้ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 

2564 นำมาทำเป็นกราฟเปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นกลุ่มทีมี่ปัญหามากท่ีสุด ดังรูปที่ 4.1 

 

รูปที่ 4.1 กราฟปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 

 

* - ปัญหาที่ 1 คือ อุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำให้การวัดอุณหภูมิที่คลาดเคลื่อน

ปัญหาการวดัอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพนั  ์ 2564

วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

25 - - - 
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   - ปัญหาที่ 2 คือ พนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณแจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิ 

   - ปัญหาที ่3 คือ ลูกค้าถือขวดน้ำเย็นแล้วมาวัดอุณหภูมิ 

   - ปัญหาที ่4 คือ ลูกค้าใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนวัดอุณหภูมิ 

   - ปัญหาที ่5 คือ ลูกค้าเข้ามา ณ สถานทำการโดยไม่ได้วัดอุณหภูมิ 

   - ปัญหาที ่6 คือ พนักงานไม่ทราบว่ามีลูกค้าเข้ามา ณ สถานทำการโดยไม่ได้วัดอุณหภูมิ 

 

 จากรูปที่ 4.1 กราฟปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า
รูปแบบของปัญหาต่างมีจำนวนครั้งในการเกิด คือ  
   
   - ปัญหาที่ 1 จำนวนที่เกิดคือ 16 ครั้ง            
   - ปัญหาที่ 2 จำนวนที่เกิดคือ 13 ครั้ง   
   - ปัญหาที่ 3 จำนวนที่เกิดคือ 3 ครั้ง            
   - ปัญหาที่ 4 จำนวนที่เกิดคือ 3 ครั้ง                                                                                                
   - ปัญหาที่ 5 จำนวนที่เกิดคือ 4 ครั้ง            
   - ปัญหาที่ 6 จำนวนที่เกิดคือ 4 ครั้ง       
                                                                                          
              แม้ว่าจากสถิติที่ทำการสำรวจนั้น ปัญหาที่ 1 และปัญหาที่ 2 นั้นจะมีจำนวนของการเกิดปัญหา
มากที่สุด แต่จากการวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาแต่ละปัญหาแล้ว ก็จะเกิดต้นจากต้นเหตุที่เหมือนหรือ
คล้ายๆกัน คือมาจาก เครื่องวัดอุณหภูมิ ไม่มีป้ายบอกขั้นตอนการใช้ และจุดติดตั้งทั้งสิ้น ดังนั้น จะทำการ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดต่อไปโดยใช้ WHY-WHY Analysis                                                                                    
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4.3 วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY-WHY Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

รูปที่ 4.2 การวิเคราะห์แบบ WHY-WHY Analysis  

อุณหภูมิจากอากาศ

ภายนอกทำให้การวัด

อุณหภูมิที่คลาดเคลื่อน 

ปัญหาการวัด

อุณหภูมิของลูกค้า 

พนักงานไม่ทราบวา่มี

สัญญาณแจ้งเตือนจาก

เครื่องวัดอุณหภูมิ 

ลูกค้าเข้ามา ณ สถานทำ

การโดยไม่ได้วัดอุณหภูม ิ

พนักงานไม่ทราบวา่มีลูกค้า

เข้ามา ณ สถานทำการโดย

ไม่ได้วัดอุณหภูมิ 

ลูกค้าใช้เจลแอลกอฮอล์

ก่อนวัดอุณหภูม ิ

ลูกค้าถือขวดน้ำเย็น

แล้วมาวัดอุณหภูม ิ

แสงแดดจากวันที่

อากาศร้อน 

อากาศหนาวในฤดหูนาว

หรือวันที่มีพายุฝน 

เสียงภายในสถานที่

ทำการดังเกินไป 

สญัญาณไฟที่ไม่

เด่นชดัและเสียงที่เบา

เกินไป 

ลูกค้าไม่ทราบว่าต้องวัด

อุณหภูมิก่อนใช้เจล 

ไม่มีป้ายขั้นตอน

บอกลูกค้า 

ไม่มีคนสแตนบาย               

ณ จุดวัดอุณหภูม ิ

ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนในขณะ

ลูกค้าเข้ามา ณ สถานทำการโดย

ไม่ได้วัดอุณหภูมิ 

 

ลูกค้าลืมวัด

อุณหภูม ิ

ไม่มีคนสแตนบาย             

ณ จุดวัดอุณหภูม ิ

จุดคัดกรองอยู่ในจุดที่ไม่

เด่นชัดทำให้ลูกค้าไม่รูถ้ึง

ตำแหน่งจุดคัดกรอง 

จุดคัดกรองอยู่ในจุด

ที่รับแดดรับฝน 

ไม่มีป้ายขั้นตอน

บอกลูกค้า 
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 โดยนำเอาปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้ามาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุดังรูปที่ 4.7 และทำการแก้ไข

ต่อไป โดยใช้การวิเคราะห์แบบ WHY-WHY Analysis ทำให้พบปัญหาหลักท่ีจะนำไปแก้ไขต่อดังนี้ 

 4.2.1 จุดคัดกรองอยู่ในจุดที่รับแดดรับฝน 

 4.2.2 จุดคัดกรองอยู่ในจุดที่ไม่เด่นชัด ทำให้ลูกค้าไม่รู้ถึงตำแหน่งของจุดคัดกรอง 

              4.2.3 ไม่มีป้ายขั้นตอนบอกลูกค้า 

              4.2.4 สัญญาณไฟที่ไม่เด่นชัดและเสียงที่เบาเกินไป  

 

4.4 ดำเนินการแก้ไข 

4.3.1 ปัญหาสัญญาณเตือนของเครื่องวัดอุณหภูมิที่เบาเกินไป และไม่เด่นชัด แก้ไขโดยจะศึกษาวงจร

ภายในเครื่อง และได้ทำการติดตั้งไฟไซเรนสีแดงขนาด 12V และBuzzer ขนาด 12V เพ่ือทำให้พนักงานรู้เมื่อมี

คนที่มาวัดอุณหภูมิต่ำ หรือสูงเกินกำหนด  

 

รูปที่ 4.3 รูปวงจรภายในตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ 
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1) วงจรของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดั้งเดิมเครื่องที่ 1 นั้นเริ่มจากแหล่งจ่าย จ่ายไฟ 5V DC เข้าสวิตช์ 

⇀ Ultrasonic Sensor ⇀ Infrared Sensor ⇀ 7 segment ⇀ LED 3V ⇀ Buzzer 3V แล้ววน

ลูป ดังรูปที่ 4.6 

 

                                 รูปที่ 4.4 วงจรของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดิม 

2) วงจรของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัพเกรดนั้นได้เพ่ิมแบตเตอรี่ 12V เข้ามา เพ่ือมาจ่ายไฟให้กับ    

ไฟไซเรน 12V และBuzzer 12V ดังรูป 4.7 

 

                                 รูปที่ 4.5 วงจรของเครื่องวัดอุณหภูมิที่ปรับปรุง
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รูปที่ 4.6 Diagramของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดิม 

 

 

รูปที่ 4.7 ไดอะแกรมของเครื่องวัดอุณหภูมิที่ปรับปรุง 
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 รูปที่ 4.8 เครื่องวัดอุณหภูมิที่ทำการแก้ไขปรับปรุง 

 

 

รูปที่ 4.9 ทำการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ไฟไซเรน และบัสเซอร์ 
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                         รูปท่ี 4.10 ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ไฟไซเรน และบัสเซอร์ 

4.3.2 ปัญหาจากการจุดคัดกรองอยู่ในจุดที่รับแดดรับฝน และคัดกรองอยู่ในจุดที่ไม่เด่นชัดแก้ไขโดย

เปลี่ยนจุดตั้งของจุดวัดอุณหภูมิ ให้อยู่ในที่ร่ม และอยู่ในจุดที่เด่นชัด มองเห็นง่ายมากข้ึน 

 

รูปที่ 4.11 ชุดคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19ที่ปรับปรุง 
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รูปที่ 4.12 เปลี่ยนจุดตั้งของจุดวัดอุณหภูมิ 
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รูปที่ 4.13 การวิเคราะห์แบบ 8 ขั้นตอน 
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4.5 การวิเคราะห์แบบ 8 ขั้นตอน (8 Steps) 

 4.5.1 ขั้นตอนที่ 1 (Step 1) ทำให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจน 

  ทำการระบุ ใคร เมื่อไหร่ อะไร ทีไ่หน อย่างไร ตามตารางที่ 4.2 หน้า 43 

 4.5.2 ขั้นตอนที่ 2 (Step 2) แยกแยะปัญหาและระบุจุดที่เป็นปัญหา 

ทำการรวบรวมปัญหาทั้งหมดแล้วมาทำการเปรียบเทียบ  ปัญหาเกิดขึ้นปัญหาใด ที่เป็น

ปัญหาที่สุด อาจทำเป็นกราฟเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นปัญหาที่แท้จริง 

 4.5.3 ขั้นตอนที่ 3 (Step 3) กำหนดเป้าหมาย 

  ตั้งเป้าหมายที่ต้องการที่จะทำในงานนั้นๆ 

 4.5.4 ขั้นตอนที่ 4 (Step 4) ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

นำปัญหาที่ค้นพบจากขั้นตอนที่ 2 มาทำการวิเคราะหด์้วยวิธีการต่างๆ เช่น  

Why-why Analysis และแผนภูมิก้างปลา เป็นต้น 

4.5.5 ขัน้ตอนที่ 5 (Step 5) วางแผนการแก้ปัญหา 

วางมาตรการการแก้ไข  

              4.5.6 ขั้นตอนที่ 6 (Step 6) ดำเนินการ 

                           ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนการที่วางแผนไว้ 

4.5.7 ขั้นตอนที่ 7 (Step 7) ประเมินผล 

 ติดตามและประเมินผลการทำงานที่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้ว 

4.5.8 ขั้นตอนที่ 8 (Step 8) จัดทำให้เป็นมาตรฐานและทำการขยายผล 

ทำการขยายผลไปในเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือลักษณะการทำงานที่

เหมือนกัน 
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ตารางท่ี 4.3 Step 1 ทำให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจน

 รายละเอียดปัญหา 

ใคร เครื่องวัดอุณหภูมิ 

เมื่อไหร่  8 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564  

อะไร 
1. สัญญาณไฟที่ไม่เด่นชัดและเสียงที่เบาเกินไป 

 2. จุดคัดกรองอยู่ในจุดที่รับแดดรับฝน 
3. ไม่มีป้ายขั้นตอนบอกลูกค้า 

ที่ไหน  ณ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาธนบุรี 

อย่างไร 

1. ทำการปรับแต่งเครื่องวัดอุณหภูมิโดยการเพ่ิม
ไฟไซเรน 12V และBuzzer 12V                                       

2. ทำการจุดตั้งของจุดวัดอุณหภูมิ ให้อยู่ในที่ร่ม 
และอยู่ในจุดที่เด่นชัด มองเห็นง่ายมากขึ้น  



 39 
 

 

 

รูปที่ 4.14 ขั้นตอนที่ 2 แยกแยะปัญหาและระบุจุดที่เป็นปัญหา 
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รูปที่ 4.15 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเป้าหมา
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        รูปที่ 4.16 ขั้นตอนที ่4 ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
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รูปที่ 4.17 ขั้นตอนที่ 5 และ 6 วางแผนการแก้ไขปัญหา และดำเนินการ 

 

 

 

วันที่ 1 - 19 มนีาคม 2564 

1. อัพเกรดเคร่ืองวัดอุณหภูมิ

โดยติดตั้งไฟไซเรน 12V และ

Buzzer 12V เข้าไป 

2. ท าการทดสอบเคร่ืองวัด

อุณหภูมิ ไฟไซเรน และ

Buzzerหลังอัพเกรด 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 

3. ท าการติดตั้งเคร่ืองวัด

อุณหภูมิ ไฟไซเรน และ

Buzzerที่ฐานตั้ง 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 

4. ท าการย้ายจุดตั้งของจุดคัด

กรอง 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 

Step 5 & Step 6 วางแผนแก้ไขปัญหา และด าเนินการ 
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4.6 ติดตามผลการดำเนินงาน (Step 7) 

 จากปัญหาพนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณแจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิเมื่อมีคนมาวัดอุณหภูมิแล้ว

อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่ากำหนดนั้น หลังจากท่ีติดตั้งไฟไซเรน และBuzzerเข้าทำให้สามารถลดปัญหาได้จริงและ

ปัญหาอุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำให้การวัดอุณหภูมิที ่คลาดเคลื่อนนั้น เมื่อย้ายจุดคัดกรองก็สามารถ

แก้ปัญหาได้จริง ตามรูปที่ 4.15 และรูปที่ 4.16 

 

          
 

รูปที่ 4.18 ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผล 
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ตารางท่ี 4.4 การสำรวจปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1–23 เมษายน 2564 

ตารางการสำรวจปัญหาการวัดอุณหภูมิของลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1–23 เมษายน 2564 

วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

1 - - - 

2 - - - 

 
5 
  

- - -  

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 
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วันที่ 
 

ปัญหาที่พบ 1 
 

ปัญหาที่พบ 2 ปัญหาที่พบ 3 

16 - - - 

19 - - - 

 
20 
  

- - -  

21 - - - 

22 - - - 

23 - - - 
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4.7 ทำแผนขยายผล (Step 8) 

 จากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นพบว่าปัญหาต่างๆของการคัดกรองผู้คนในจุดคัดกรอง

ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากอุณหภูมิจากอากาศภายนอกทำให้การวัดอุณหภูมิที่คลาดเคลื่อน 

 และพนักงานไม่ทราบว่ามีสัญญาณแจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิเม่ือมีคนมาวัดอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิสูงหรือ

ต่ำกว่ากำหนด แก้ปัญหาโดยการย้ายตำแหน่งของจุดคัดกรองไปไว้ในที่ร่ม และปรับเสริมเครื่องวัดอุณหภูมิโดย

การติดไฟไซเรน และBuzzerเข้ากับเครื่องวัดอุณหภูมิ เพ่ือเพ่ิมความเด่นชัด และความดังในการแจ้งเตือน 

สามารถนำการแก้ไขนี้ไปใช้ยังสถานที่ต่างๆได้ และสามารถปรับเสริมเครื่องวัดอุณหภูมิโดยการติดเซนเซอร์แจ้ง

เตือนให้คนมาวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานทำการได้อีกด้วยในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานที่ ณ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาธนบุรีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย
โดยได้รับตำแหน่งเด็กฝึกงาน ตามผังแสดงข้อมูลการทำงาน ทำให้ได้ประสบการณ์และทักษะทาง
ปฏิบัติจากการปฏิบัติสหกิจครั้งนี้ได้บูรณาการความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในอนาคต 

5.2 ประโยชน์ด้านสังคม 
 5.2.1 ได้เรียนรู้ระบบการบริหารองค์กร 
 5.2.2 ได้เรียนรู้การประสานงานกับเพ่ือนร่วมงาน 
 5.2.3 ได้เรียนรู้การประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ 
 5.2.4 ได้เรียนรู้หน้าที่ของแต่ละแผนก 
 5.2.5 ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม 
 5.2.6 ได้เรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

5.3 ประโยชน์ด้านการทำงาน 
5.3.1 ได้ประสบการณ์ใหม่ ที่แตกต่างจากห้องเรียน          

5.3.2 ได้สัมผัสการทำงานจริง และวิเคราะห์แก้ปัญหา 

5.3.3 ได้รู้จักขั้นตอนการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ 
5.3.4 ได้รู้จักวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ 

5.4 ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 5.4.1 วงจรภายในเครื่องวัดอุณหภูมิทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 
 5.4.2 การชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ 
 5.4.3 อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 5.5.1 กำหนดแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ 
 5.5.2 เตรียมอุปกรณ์สำรองไว้ยามฉุกเฉิน 
 5.5.3 แจ้งหัวหน้าให้จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
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5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 5.4.1 ควรมีเซ็นเซอร์ตรวจจับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานก่อนเข้าสถานทำการทุกครั้ง 
 5.4.2 ควรมีการขยายผลให้นำไปใช้ ณ สาขาอ่ืนๆ 
 5.4.3 ควรมีการปรับปรุงเครื่องวัดอุณหภูมิให้มากขึ้นเพ่ือการต่อยอดในการใช้งาน 
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