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ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 

ก าหนดการพิมพ์เผยแพร่ 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ก าหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ  
1. ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 
2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธนบุรี 

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร 

1. เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และในด้าน
วิทยาศาสตร์ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ความคิดเห็น วิทยาการและเทคนิคใหม่ๆ อันน าไปสู้
การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการน าเสนอบทความทางด้านการวิจัย และการบริการสังคม 

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี 

ผู้ด าเนินการ : ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

บรรณาธิการวารสาร : ดร.ฐิติพร  กรัยวิเชียร  ผู้อ านวยการส านักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : อาจารย์พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์  ผู้อ านวยการหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี 

ที่ปรึกษา : อาจารย์ญานพินิจ วชิรสุรงค์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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รายช่ือกองบรรณาธิการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ 

 รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชาติ มานพ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จรัญ แสงราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ 

 รองศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ ์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์ สุรชัย ธรรมทวีธิกุล  มหาวิทยาลัยธนบุรี 

ดร. ธนิต แต่งศรี     มหาวิทยาลัยธนบุรี 

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ 

 อาจารย์วราภรณ์  สุ่มมาตย์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป/ส านักวิจัย 

 อาจารย์วีรนุช  แซ่ฉิน  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป/ส านักวิจัย 

 อาจารย์พิมพ์วิมล  โพธินันทวงศ์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

 อาจารย์จิระศิกดิ์   ส่งบุญแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ยอดนภา  เกษเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 อาจารย์สมจินต์  อักษรธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 อาจารย์วสันต์  ลีละธนาฤกษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 อาจารย์สิทธิศักดิ์ ทองสุข  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) 
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รศ. สุรชัย ธรรมทวีธิกุล   มหาวิทยาลัยธนบุรี 
รศ.ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.บดินทร์ชาติ สุขบท   มหาวิทยาลัยธนบุรี 
รศ.ดร.พงศ์ หรดาล   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผศ. วันชัย ลีลากวีวงศ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
รศ.ดร.พิมลพรรณ เรปเปอร์  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 
ผศ.ดร.จักร ติงค์ภัทย์   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ.ยืน ปานเคน    มหาวิทยาลัยธนบุรี 
รศ.ดิเรก ทองอร่าม   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ดร.ศุภวิทย์ ลวณะสกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 



บทบรรณาธิการ 

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฉบับนี้ เป็นฉบับแรก เนื้อหาของ
บทความจะประกอบไปด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ “ชื่อเรื่องท้ังหมด”  

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านผู้ อ่ านได้ให้ความสนใจ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ส าหรับผู้อ่านที่มีความประสงค์จะเสนอแนะ
หรือมีค าติชมประการใด โปรดให้ความเห็นหรือทักท้วงตามที่อยู่ของกองบรรณาธิการ ยินดีตอบรับทุกความคิด
เห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ฐิติพร  กรัยวิเชียร       

บรรณาธิการวารสาร   



สารบัญ 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 

บทความวิจัย 

1-13 การลดของเสียในกระบวนการผลิตปั้มน้ าขนาด 1 แรงม้า โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกส์-ซิกม่า 
THE REDUCTION OF WASTED MSTERIALS 1 HP WATER PUMP PRODUCTION 
PROCESS BY SIX-SIGMA 
ยอดนภา เกษเมือง 

14-23 การพัฒนาต้นแบบเกมจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวโดยการใช้รูปแบบเกมมิฟิเคชั่น กรณีศึกษา เกม
ปุรณาวาส ท่องเที่ยวพาเพลิน 
DEVELOPMENT OF TRORIST ATTRACTION SIMULATION GAME PROTOTYPE BY 
USING GAMIFICATION FORMAT: CASE STUDY PURANAWAS TONG TEW PA PLOEN 
GAME  
อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, นันทวัน นาคอร่าม, ส าราญ ผลดี  

24-32 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับค้นหาและน าทางไปยังร้านอาหารในจังหวัด
สมุทรสาคร 
MOBILE APPLICATION FOR  FINDING  AND NAVIGATING  TO RESTAURANTS  IN 
SAMUT  SAKHON PROVINCE 
ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์, ชนินทร์ ปราณีสอน 

33-41 กระบวนการจัดการข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์ผลด้วยวิธีกระบวนการเหมืองข้อมูล 
THE PROCESS OF DATA MANAGEMENT FOR ANALYZING  DATA  PROCESS MINING  
เอนก นามขันธ์, เสาวภา เมืองแก่น 

42-49 SCHWINGER  METHOD FOR  DAMPED MECHANICAL SYSTEMS 
Surarit  Pepore, Buncha  Kirdmanee, Bodinchat  Sukbot 

 
 

 


