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รายงานการไปฝึกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา 
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน 

และประชุมทางวิชาการแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1.    ชือ่             นางสาวจีรานุช  บุดดีจีน     อายุ   37   ปี  
      ต าแหน่ง   อาจารย์ ดร.     ระดับ 5 
      สังกัด         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               โทร. 8191-3 
     ศึกษาดูงาน      องค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0 
     สถานที ่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
     วันที ่         วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 
      รวมระยะเวลา   1  วัน 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน  
   2.1 ชื่อโครงการศึกษาดูงาน       องค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0 

   2.2 วัตถุประสงค์   

        1. เพ่ือให้บุคลากรของสาขาวิชาฯได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตและการท าวิจัยในภาคอุตสาหกรรม  

 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตอุตสาหกรรมและด้าน 

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.3 ผู้เข้าร่วมดูงาน จ านวน 22 คน คณาจารย์ เลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรจาก

ส านักพิมพ์ที่สนใจเข้าร่วม 

2.4  วิธีการดูงาน การบรรยายโดยวิทยากรในห้องประชุมใหญ่ และเข้าชมพ้ืนที่จัดแสดงการสร้างนวัตกรรม 

2.5 เข้าร่วมดูงาน ในฐานะหัวหน้าโครงการ 

2.6 เนื้อหาในการศึกษาดูงาน สรปุสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
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1. ความส าคัญอุตสาหกรรมฮารฺดิสก์ไดร์ฟ 
อุตสาหกรรมฮารฺดิสก์ไดร์ฟเป็นอุตสาหกรรมอิเล กทรอนิกส์ที่มีการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่สูงมาก มีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลท าให้สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร วตามไปด้วย การพัฒนา

เทคโนโลยีในปัจจับันต้องการพัฒนาฮาร์ดดิสก์มีขนาดเล กลง ท าให้การผลิตต้องมีกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชั้นสูง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นองค์กรชั้นน าของโลก โดยมีอัตราก าลังประมาณ 72000 คน 

กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของโลกท้ังในทวีปอเมริกา เอเชีย ยุโรป แสดงดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 แผนที่ท างานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  

ในการจัดกลุ่มบริษัทชั้นน าของโลกที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป คือ นิตยสาร FORTUNE 500 ที่จะจัดล าดับบริษัท

ชั้นน าของโลกที่มีผลประกอบดี 500 อันดับแรกของโลก ซึ่งบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ล าดับที่ 319 

มีก าไรสุทธิ 53.7 เปอร์เซ นต์ จากยอดขาย 867 ล้านเหรียญสหรัฐ แสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 การจัดอันดับองค์กรชั้นน าของโลก  

2. สร้างคุณค่าขององค์กรแห่งนวัตกรรม 

ในการสร้างคุณค่าขององค์กรแห่งนวัตกรรม ผู้น าระดับสูงจะก าหนดหลักคิดและทิศทางให้กับบริษัทและกระจายสู่

พนักงงานของบริษัทในทุกระดับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  มีหลักในสร้างคุณค่าขององค์กร 6 ข้อ 

ดังนี้ 

 Passion: ความปรารถนาอย่างแรงกล้า 

 Action: การปฏิบัติ ด าเนินการให้เกิดผล 

 Productivity: การสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Perseverance : มีความขยันหมั่นเพียรในการฟันฝ่าอุปสรรค 

 Innovation: คิด สร้างสรรค์ สิ่งใหม่อยู่เสมอ 

 Integrity: ความครบสมบูรณ์ในทุกมิติ 

แสดงภาพแนวคิดคุณค่าขององค์กร ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แนวคิดคุณค่าขององค์กร 

3. กลยุทธ์ในการท างานและปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  องค์กรชั้นน าของโลกได้ก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน ดังนี้  

1) การท างานที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพที่มีความเสถียรในการด าเนินงาน (efficiently producing reliable) โดย
สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ให้มีอัตราการเติบโตในตลาดโลก และส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า 

2) รักษาและถือครองการเป็นผู้น าในตลาดเดิม และสร้างโอกาสในตลาดใหม่อยู่เสมอ  (leadership 
position in traditional markets and grow presence in newer markets) 

3) ประยุกต์ใช้การสร้างคุณค่าขององค์กรทั้ง 6 ข้อ ประกอบด้วย Passion Action Productivity 
Perseverance Innovation และ Integrity ในการสร้างผลก าไรให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียที่
เกี่ยวข้อง  
แสดงกลยุทธ์ในการท างานดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 กลยุทธ์ในการท างาน 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ในการด าเนินงานขององค์กรให้ประสบความส าเร จ มีปัจจัยแห่งความส าเร จดังนี้ 

1) ให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer focus) การรับฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการและน าความต้องการของลูกค้า 

มาด าเนินการอย่างรวดเร ว ฉับพลัน 

2) การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล (Data driven decision-making)  การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจริง เป็น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการขับเคลื่อนองค์กร 

3) ขยายผลิตภัณฑ์ (Product breadth) การวางเป้าหมายในการขยายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มี

ความต้องการปริมาณมาก 

4) ความเร็วในการผลิต (Cycle time speed) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอย่างรวดเร ว การลดต้นทุน

การผลิตและการผลิตบนฐานการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

5)  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets) เป็นอัตราส่วนทางการเงินระหว่างก าไรสุทธิกับ

สินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถขององค์กรจะน าสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ใน

ด าเนินการของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) มองจุดเริ่มและจุดจบ (Focus on end-to-end process) สังเกต และเฝ้ามองในทุกกิจกรรมส าคัญที่

เกิดข้ึนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการ 

แสดงปัจจัยสู่ความส าเร จดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ปัจจัยสู่ความส าเร จ 

พันธุกรรมขององค์กร 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  มีพันธุกรรมที่บ่มเพาะให้กับบุคลากรทุกคน (operational DNA of 

WD) ดังนี้ 

1) Rapid decision-making: เป็นองค์กรแห่งการตัดสินใจอย่างรวดเร ว   

2) Efficient supply chain: การบริการจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่

เหมาะสม 

3) Vertical integration: การสร้างโอกาสโดยบูรณาการทั้งด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และการบริหารความเสี่ยง 

4) Flexible: มีความยืดหยุ่นในก าลังการผลิตแปรเปลี่ยนตามสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า 

แสดงพันธุกรรมขององค์กรดังภาพที่ 6  
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ภาพที่ 6 พันธุกรรมขององค์กร 

4. แนวทางในการวิจัยและพัฒนา 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด   ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยก าหนดให้

อัตราการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและระบบการผลิตสมัยใหม่เป็นสัดส่วน 50 เปอร์เซ นต์ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยมุ่งเน้น

การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการบรรจุข้อมูล  สถาปัตกรรมขั้นสูง และการวางระบบเชิงกล ในด้านการผลิต มุ่งเน้น

การลงทุนในด้านการลดต้นทุน คุณภาพขั้นสูง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และการขยายก าลังการผลิต  แสดงสัดส่วน

การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 สัดส่วนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา 
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5. การแบ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 องค์กรชั้นน าของโลกให้ความส าคัญกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม  โดย

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1) Experts: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สัดส่วน 20 เปอร์เซ นต์ของลูกค้าทั้งหมด  โดยก าหนดคุณลักษณะจ าเพาะของลูกค้า 

(persona) เพ่ือให้มองเห นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจความต้องการดังนี้ 

 ผู้ชาย อายุ 26-45 ปี  

 ต้องการซื้อสินค้าที่ดีที่สุด รุ่นใหม่ล่าสุดในร้านจ าหน่าย และมีความคาดหวังกับประสิทธิภาพสูง 

 เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ทีทันสมัยให้กับเพ่ือนและครอบครัว 

 ชอบการสั่งซื้อออนไลน์ 

 เป็นผู้ใช้ฮาร์ดิสก์ไดร์ฟเอง 

 ท าการส ารองข้อมูลเป็นประจ า 

2) Business Pros: กลุ่มผู้ประกอบการบริษัท สัดส่วน 28 เปอร์เซ นต์ของลูกค้าท้ังหมด  โดยก าหนดคุณลักษณะ

จ าเพาะของลูกค้า ดังนี้ 

 ผู้ชายวัยกลางคน อายุ 45 ปีขึ้นไป  

 มองหาที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ทีทันสมัยให้กับธุรกิจ 

 การส่งต่อข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมงาน และคู่ค้าเป็นสิ่งส าคัญ 

 เป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์และฮาร์ดิสก์ไดร์ฟทั้งของบริษัทและของตัวเอง 

 ไม่สนใจการส ารองข้อมูลเป็นประจ า 

3) Tech Positives: กลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยี สัดส่วน 24 เปอร์เซ นต์ของลูกค้าทั้งหมด  โดยก าหนดคุณลักษณะจ าเพาะ

ของลูกค้า ดังนี้ 

 อายุ 26-45 ปี 

 สนุกกับการใช้เทคโนโลยีแต่ไม่ได้มีความรู้มาก 

 ศึกษาข้อมูลจากการรีวิวในออนไลน์ และขอค าแนะน าจากร้านจ าหน่ายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ 

 การเลือกผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเน้นที่การใช้งานง่าย ราคามีความสมเหตุสมผล 

 มีความคิดว่าการส ารองข้อมูลมีความส าคัญ แต่ไม่ได้สนใจมากและไม่แน่ใจว่าท าได้เองหรือไม่ 
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4) Net Generation: กลุ่มคนรุ่นใหม่ สัดส่วน 28 เปอร์เซ นต์ของลูกค้าทั้งหมด  โดยก าหนดคุณลักษณะจ าเพาะของ

ลูกค้า ดังนี้ 

 ผู้หญิงโสด อายุ 18-25 ปี  

 ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกันการท่องโลกออนไลน์  เช่น Facebook YouTube เป็นต้น 

 มีปริมาณของเพลงและรูปถ่ายปริมาณมากที่ต้องการแชร์ในโลกออนไลน์ 

 ไม่ท าการส ารองข้อมูล มีความต้องการให้เป็นระบบอัตโนมัติแทน ไม่ยุ่งยากในการด าเนินการ 

 ซื้ออุปกรณ์อิเล กทรอนิกส์โดยขอค าแนะน าจากครอบครัว เพ่ือน และร้านจ าหน่าย 

จากการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ท าให้บริษัทมองภาพได้ชัดและเห นโอกาสในการปรับปรุงและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นย า แสดงดังภาพที่ 8  

 
ภาพที่ 8 การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

6. การก าหนดแนวทางในการด าเนินการสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 เมื่อบริษัทได้ทราบความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มและจะด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการที่

คาดหวัง (Expectation) จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1) การสร้างทีมงานที่แตกต่าง เพ่ือสร้างความคิดท่ีแตกต่าง (Different teams, different ideas)  

 ทีมงานมาจากต่างหน่วยงาน และต่างบริษัท ท าให้เกิดความคิดที่แตกต่าง น าไปสู่การท างานรูปแบบใหม่ 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องประกอบด้วย ต้นทุน ทิศทางการตลาด ความต้องการของผลิตภัณฑ์ 
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 ทีมงานต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าบนฐานคิดเดียวกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึนมา 

2) การสร้างรูปแบบการท างานที่แตกต่าง เพ่ือสร้างความต้องการที่แตกต่าง (Different platforms, different 

requirements) 

 การสร้างรูปแบบการท างานที่แตกต่างกันแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ขนาด 3.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว

,ขนาด 1.8 นิ้ว, ขนาด 1.0 นิ้ว,ขนาด 0.85 นิ้ว เป็นต้น จะมีความแตกต่างกันในด้านการผลิต 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องประกอบด้วย ต้นทุน และเทคโนโลยี 

แสดงดังภาพที่ 9  

  

ภาพที่ 9 การก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
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7. กรณีศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคลื่อนย้ายฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายในโรงงาน 

ที่มาและความส าคัญ 
ทิศทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟต้องการให้มีขนาดเล ก บางเบา พกพาได้สะดวก   ในขณะเดียวกันก 

ต้องการให้มีความจุของข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีชิ้นส่วนที่เปราะบางไวต่อการตกกระแทกสูง
มาก (Extremely Fragile and Sensitive Products) แสดงค่าความเปราะบางของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล กทรอนิกส์ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ค่าความเปราะบางของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล กทรอนิกส์ 

ค่าความเปราะบาง 
(G) 

ระดับความเปราะบาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

15G ถึง 25G มีความเปราะบางที่สุด 
(Extremely Fragile) 

เครื่องมือที่มีความแม่นย าสูง, ชิ้นส่วนประมวลผล, 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ,อุปกรณ์สอบเทียบ 

25G ถึง 40G มีความเปราะบาง 
(Fragile) 

อุปกรณ์ไมโคชิพส าหรับเชื่อมต่อกับแผงวงจรอิเล กทรอนิกส์ 

40G ถึง 60G มีความระมัดระวัง 
(Delicate) 

อุปกรณ์ใช้ในส านักงาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่อง
บันทึกเงินสด 

60G ถึง 85G มีความทนทาน 
(Durable) 

โทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ วิทยุ โทรศัพท์ส านักงาน 

85G ถึง 110G มีความแข งแรง 
(Rugged) 

ตู้เย น เครื่องซักผ้า อุปกรณ์จ่ายไฟ จอคอมพิวเตอร์ 

110G ถึง 150G ส าหรับเคลื่อนที่ได้ 
(Portable) 

คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องตรวจบาร์โค๊ด 

150G ขึ้นไป ส าหรับพกพา  
(Hand Held) 

เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นดีวีดี  

ที่มา : Pascoe (2010) 

จากตารางที่ 1 แสดงถึงค่าความเปราะบางของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล กทรอนิกส์  ซึ่งหมายถึง
ปริมาณแรงตกกระแทกทางกล (Mechanical Shock หรือ Shock) สูงสุดที่ผลิตภัณฑ์ทนอยู่ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 
ปริมาณ Shock สูงสุดนี้จะระบุเป็นค่าความเปราะบางของผลิตภัณฑ์ (Fragility) มีความเร่งโน้มถ่วง (Gravitational 
Acceleration : G) เป็นหน่วยวัดโดย 1 G = 9.81 m/s2 ค่า G หรือ G-Factor จะระบุถึงค่าความความเร่งสูงสุด ที่



14 
 

ผลิตภัณฑ์นั้นทนอยู่ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย ถ้ามีค่า G- Factor ต่ าแปลว่าผลิตภัณฑ์นั้นเปราะบางมากเกิดความ
เสียหายได้ง่าย จากตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีค่า G-Factor อยู่ในช่วง 15G ถึง 25G ซึ่งเป็นระดับที่มีความ
เปราะบางสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหัวอ่าน (Slider) กับแผ่นมีเดีย (Media) หรือระยะบิน (Fly Height) ซึ่งมี
ระยะห่างเพียง 8 นาโนเมตรเทียบ ซึ่งมีขนาดที่เล กมากเท่ากับขนาดของเชื้อไวรัสและเปราะบางมากที่สุด (Yu, et al., 
2008) หากมีแรงตกกระแทกเพียง 15G ท าให้หัวอ่านกระทบกับผิวหน้าของแผ่นมีเดียเกิดความเสียหายไม่สามารถอ่าน
ข้อมูลได้ ซึ่งเป็นความเสียหายระดับรุนแรงเป็นของเสียที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (Scrap) ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน
การผลิต (ภัทรศยา และอรรถกร, 2555) จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟต้องการบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยในระหว่างกระบวนการผลิตและการขนส่งจนกระทั่งถึงลูกค้าได้
อย่างปลอดภัยท าให้ต้นทุน       การผลิตที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเพ่ิมขึ้นจาก 5.58 บาทเป็น 17.98 บาทต่อ
บรรจุภัณฑ์  ซึ่งจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 4.836 บาทต่อบรรจุภัณฑ์ และรวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และค่าการขนส่งคิดเป็นต้นทุน 210,800,000 บาทต่อปี (Woraphom, 2004) ทั้งนี้หาก
ผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนโดยการใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลงกว่าความจ าเป็นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้  
1.2 แนวทางการแก้ปัญหา   

แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แนวใหม่จึงมุ่งเน้นไปที่การออกแบบที่ เหมาะสม (Optimum Packaging) โดย

ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า ความเป็นไปได้ในการผลิตและจ าหน่าย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หากนัก

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้าใจถึงความส าคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ทั้งในด้าน         

การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ความคุ้มค่าในการใช้งานไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป และมีความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิต  แสดงภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนการปรับปรุง ที่มีความแข งคงรูปทรง และเกิดการสะสมของสิ่ง

ปลอดปนได้ง่าย (Contamination ) แสดงดังภาพที่ 10  และหลังการปรับปรุงโดยบรรจุภัณฑ์สามารถถอดประกอบแยก

ชิ้นส่วนได้ ใช่ร่วมกันทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกันได้ และพับเก บได้เพ่ือประหยัดพื้นทีในการขนส่ง ดังภาพที ่11 
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ภาพที่ 10 บรรจุภัณฑ์ก่อนการปรับปรุง

 

ภาพที่ 11 บรรจุภัณฑ์หลังการปรับปรุง 
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3.ประโยชน์ที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

1) คณาจารย์และบุคลากรในหน่วยเลขานุการกิจได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากองค์ชั้นน าในด้านการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และระบบคุณภาพการบริหารระดับมาตรฐานสากล  

2) คณาจารย์ได้เปิดมุมมองใหม่ในการท าการจัดการศึกษาและการท าวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม น ามาเป็นแนวทางใน

การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ 

3) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ในสาขาวิชาฯ และเผยแพร่ในเว บไซต์ของสาขาวิชาฯ 

เพ่ือให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรมและการจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

เอกสารแนบ 1 

เอกสารกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  

โครงการศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0  
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เอกสารแนบ 2 

สรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    วันทีจ่ัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

1.  ชื่อโครงการ การศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0 

    วันที่ด าเนินโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

    ผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน 

 2. วิธีการเผยแพร่ความรู้  

     2.1  การบรรยาย  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  การศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อม

บุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ได้จัดในวาระการประชุม คณาจารย์ครั้งที่ 13/2562 วาระการประชุม 3.5 กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM (รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 2.2  การประชุม / สัมมนา (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ) 

2.3  การฝึกอบรม  (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)    

2.4  บทความ (โปรดแนบหลักฐาน)   

2.5  เว บไซต์  ดังลิงค์ที่แนบ

http://scitech.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=82010&Datatype=2 

2.6  อ่ืนๆ ................................................................... .................................................................... 

3. หากหน่วยงานตอบข้อ 2.1-2.3  โปรดสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์  

(5= มากที่สุด, 4= มาก, 3= ปานกลาง, 2= น้อย, 1=น้อยที่สุด) (กรุณาใส่จ านวนคนในช่อง) 

 

 

 

http://scitech.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=82010&Datatype=2
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การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

5 4 3 2 1 

1. วิธีการเผยแพร่ความรู้มีความเหมาะสม 10 2    

2. เนื้อหาที่ได้รับมีประโยชน์ 10 2    

3. ความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับความคาดหวัง 8 4    

4. การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ 10 2    

5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 11 1    

     จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้   12 คน แสดงรายละเอียดดังนี้  

 

ภาพที่ 1 วิธีการเผยแพร่ความรู้มีความเหมาะสม 
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ภาพที่ 2 การประเมินผลด้านเนื้อหาที่ได้รับมีประโยชน์ 

 

ภาพที่ 3 การประเมินผลด้านความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับความคาดหวัง 

 

 

ภาพที่ 4 การประเมินผลด้านการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ 

 

ภาพที่ 5 การประเมินผลด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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4. สรุปสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

1) คณาจารย์และบุคลากรในหน่วยเลขานุการกิจได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากองค์ชั้นน าในด้านการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และระบบคุณภาพการบริหารระดับมาตรฐานสากล  

2) คณาจารย์ได้เปิดมุมมองใหม่ในการท าการจัดการศึกษาและการท าวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม น ามาเป็นแนวทางใน

การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ 

3) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ในสาขาวิชาฯ และเผยแพร่ในเว บไซต์ของสาขาวิชาฯ 

เพ่ือให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรมและการจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 
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เอกสารแนบ 3 

หลักฐานการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การน าความรู้ที่ได้การศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0 มา

เผยแพร่ในเว บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังลิงค์ที่แนบ

http://scitech.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=82010&Datatype=2 

 

 

 

http://scitech.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=82010&Datatype=2
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4. ข้อเสนอแนะ 

1) สาขาวิชาฯ ควรมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 
ราช เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และน าไปบริการวิชาการแก่สังคมให้กับชุมชมใกล้เคียงและเขตจังหวัดอ่ืนได้ 

2)  ควรให้คณาจารย์ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  
และน ามาพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการบริการวิชาการ ในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง: ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจศึกษาเอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM) ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์
เชิงวิชาการในวงกว้าง ทั้งนี้หากท่านน าข้อมูลจากเอกสารนี้ ไปใช้ ขอให้อ้างอิง
แหล่งที่มาจากเราด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้เราทราบแหล่งที่ท่านน าไปอ้างอิง โดยแจ้งทาง
อีเมล์มาท่ี stoffice@stou.ac.th เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
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ภาคผนวก ก 

เอกสารตอบรับการให้เข้าศึกษาดูงานของบริษัท 
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ภาคผนวก ข 

ก าหนดการศึกษาดูงาน 

โครงการศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0 
 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 

10.30 - 11.30 น. ออกเดินทางจากมสธ ไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับและน าเสนอวิดีทัศน์ของบริษัทฯ 
        โดยผู้บริหารบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.30 – 15.00 น.   ศึกษาดูงานสายขบวนการผลิตฮาร์ดดิสก ์ 
   โดยวิทยากร จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.00 น.  บรรยายการด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท  
      โดยวิทยากร จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
16.00 – 16.30 น. ตอบข้อซักถาม 
16.30 – 17.00 น.  กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนบริษัทฯ 
       โดยประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบบรรยากาศการศึกษาดูงาน 
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ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

  
 

 


