วารสารข่ายงานวิ ศวกรรมอุตสาหการไทย
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 2564
เจ้าของ ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ ์
ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุตมิ า
ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพนั ธ์ ปิ ตาคะโส
ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกลู
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
บรรณาธิ การ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
กองบรรณาธิ การ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวทิ เจริญใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ บูรณจารุกร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภู ศรีสบื สาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัญ ราษฎร์ศริ ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.สัณห์ รัฐวิบลู ย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พันเอก ทองคํา ชุมพล
ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นแหล่งเผยแพร่บทความวิจยั (Research
article) และบทความวิชาการ (Review article) ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทัง้ ภายในและภายนอก
สถาบัน วารสารยินดีรบั บทความทีม่ ขี อบเขตเนื้อหาเกีย่ วข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในสาขาต่าง ๆ
โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒเิ ท่านัน้
การเผยแพร่
จัดพิมพ์เป็ นเอกสารและเป็ นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
กาหนดการออกวารสาร
ปี ละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

บทบรรณาธิ การ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ เป็ นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนตุลาคม 2525 เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน
วิชาการ การแสดงผลงานความก้าวหน้าและแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิศวกรรมอุต สาหการและสาขาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ของคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและหน่ วยงานองค์กรต่าง ๆ เป็ นประจําทุกปี จึงได้มกี ารจัดทํา
วารสารข่ายงานวิศ วกรรมอุตสาหการไทย ซึ่งมีกรอบเวลาในการออกเล่ มปี ล ะ 2 ฉบับ ฉบับ ที่ 1 ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน ของปี และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ของปี ซึง่ วารสารฉบับนี้เป็ นวารสาร
ฉบับที่ 1 ปี ท่ี 7 เพื่อรวบรวมบทความการเสนอผลงานทางด้านวิชาการจากการจัดการประชุม วิชาการฯ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ได้ศกึ ษาต่อไป โดยมีสาขาดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manufacturing Processes
Materials Engineering
Automation Engineering
Operations Management
Operations Research
Quality Engineering and Management
Logistics and Supply Chain Management
Work Study, Ergonomics and Design Engineering
Green and Sustainable Technology Management
สาขาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ในการนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณ นักวิจยั ผู้ทรงคุณวุฒ ิ และฝ่ ายสนับสนุ นการจัดทําวารสารทุก
ท่านทีม่ สี ่วนทําให้วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ และขอเชิญชวนนักวิจยั ทุกท่านร่วม
ส่งบทความมายังวารสารฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ส่สู ากลต่อไป

กองบรรณาธิ การ

บทความและงานวิจยั ทีล่ งพิมพ์เป็ นข้อคิดเห็น ข้อค้นพบของผูเ้ ขียนเท่านัน้ และจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อผลทาง
กฎหมายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากบทความและงานวิจยั
ต้นฉบับทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร ถือเป็ นกรรมสิทธิของวารสารข่
ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
์
และเจ้าของบทความ
ห้ามผูใ้ ดนําข้อความทัง้ หมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้าํ ก่อนได้รบั อนุญาตจากกองบรรณาธิการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

