
 

บทคดัย่อ 

ชือรายงานการค้นคว้าอิสระ การศกึษาประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เพอืหาแนว
ทางการอนุรกัษ์พลงังาน กรณีศกึษา บรษิทั เอน็เอม็บ-ีมนิีแบ 
ไทย จาํกดั โรงงานบา้นหวา้ 

ชือผู้เขียน นายธนธสั ผุดผ่อง 
ชือปริญญา วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (การจดัการสงิแวดลอ้ม) 
ปีการศึกษา 2562 
 
 

การศึกษาเรืองนีมีวตัถุประสงค์เพอืวิเคราะห์ประสทิธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด โรงงานบ้านหว้า และเสนอแนะแนวทางการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าของโรงงานฯ โดยขอ้มูลทนํีามาวเิคราะห์เป็นขอ้มูลระหว่างเดอืนเมษายน 2561
ถึงเดอืนมนีาคม 2563 รวมทงัหมด 24 เดือน วเิคราะห์ลําดบัความสําคญัของการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าของโรงงาน โดยแยกออกเป็นระดบัการใชพ้ลงังานของแต่ะละกระบวนการผลติ และการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าแยกออกเป็นระบบต่างๆ วิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific 
Energy Consumption: SEC) โดยนําค่าดชันีการใชพ้ลงังานจาํเพาะทไีดม้าเปรยีบเทยีบกบัดชันี
อา้งองิทเีหมาะสม และวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้แบบง่าย เพอืให้ได้ซงึสมการแล้วจงึนําไปใชใ้น
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของโรงงานฯ และเพอืให้ได้ระดบัความสมัพนัธ์
ระหว่างการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของโรงงานฯต่อการผลติ  

ผลการศกึษาพบว่ามปีรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและปรมิาณการผลติมคี่าเฉลยีการใช้
พลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 2,862,132.58 กโิลวตัต-์ชวัโมง สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบ
ต่าง ๆของโรงงานฯ มากทสีดุทรีะบบการผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 42.74 ของปรมิาณการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าทงัหมด  รองลงมาคอืระบบทํานําเย็น และระบบอดัอากาศคดิเป็นร้อยละ 24.73 และ 
14.23 ตามลําดบั ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของโรงงานแยกตามกระบวนการผลติชนิงาน มี
สดัส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าเมอืแยกตามกระบวนการผลติกระบวนการฉีดพลาสตกิมสีดัส่วน
การใชไ้ฟฟ้าสงูทสีดุ คดิเป็นรอ้ยละ 66.24 รองลงมาเป็นกระบวนการผลติชนิสว่นอเิลก็ทรอนิกส ์
และกระบวนการปมัโลหะ คดิเป็นรอ้ยละ 23.94 และรอ้ยละ 5.28 ตามลําดบั และกระบวนการ
ผลติอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ส่องสว่างมสีดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าน้อยทสีุด คดิเป็น
รอ้ยละ 1.25 สําหรบัดชันีการใช้พลงังานจําเพาะรวมของโรงงานค่าเฉลยีดชันีการใชพ้ลงังาน
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จําเพาะเท่ากบั 0.115 กิโลวตัต์ชวัโมงต่อชนิ กโิลวัตต์ชวัโมงต่อชนิ กระบวนการทมีีค่าดัชนี
จําเพาะเฉลยีสงูสุดคอืกระบวนการผลิตอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ส่องสว่าง มคี่าเท่ากบั 
5.7043 กโิลวตัต์-ชวัโมงตอ่ชนิ ค่าดชันีจําเพาะเฉลยีสงูสุดคอืระบบการผลติ มคี่าเทา่กบั 0.0448 
กโิลวตัต์-ชวัโมงต่อชนิ สําหรบัระบบสนับสนุนการผลิตทมีคี่าดชันีการใชพ้ลงังานจําเพาะเฉลยี
สงูสดุ คอื ระบบทาํนําเยน็ มคีา่เทา่กบั 0.0291 กโิลวตัต-์ชวัโมงตอ่ชนิ 

การวเิคราะห์ถดถอยอย่างงา่ยระหว่างปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าและปรมิาณการผลติโรงงาน 
มคีา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.949  โดยมคี่าสมัประสทิธถิดถอย (R2) เท่ากบั 0.900 
ซึงหมายความว่าการเปลียนแปลงของปริมาณไฟฟ้ารวมของโรงงานมีสาเหตุจากการ
เปลยีนแปลงของปรมิาณการผลติเท่ากบั 90.0% ทรีะดบันยัสําคญั 0.05 ระบบทมีคีวามสมัพนัธ์
กบัปรมิาณการผลติในระดบัทสีงูมาก คอืระบบการผลติและระบบอดัอกาศ โดยมคี่าสมัประสทิธิ
สหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.960 และ 0.954 ตามลําดบั และมคี่าสมัประสทิธถิดถอย (R2) เท่ากบั 
0.922 และ 0.910 ระบบทํานําเย็นมีความสมัพันธ์กบัปริมาณการผลิตในระดบัสูง โดยมีค่า
สมัประสทิธสิหสมัพันธ์ (R) เท่ากบั 0.711 และมคี่าสัมประสิทธถิดถอย (R2) เท่ากบั 0.506 
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของกระบวนการฉีดพลาสตกิมคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณการผลติในระดบัสงู
มากโดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.938 และค่าสมัประสทิธถิดถอย (R2) เท่ากบั 
0.879 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกระบวนการผลิตชนิส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความสมัพนัธ์กับ
ปริมาณการผลิตในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.756 และค่า
สมัประสทิธถิดถอย (R2) เทา่กบั 0.572 

การวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้พลงังานมกีารใช้พลงัานไฟฟ้าเมอืเปรียบเทียบโดยใช้
ขอ้มลู 12 เดอืนแรกเป็นปีฐาน ในภาพรวมโรงงานมกีารใชพ้ลงังานสนิเปลอืงเท่ากบั 301,172.04 
กิโลวัตต์-ชัวโมง ในการวิเคราะห์แยกระบบ พบว่าระบบการผลิตใช้พลังงานสินเปลือง 
552,573.44 กโิลวตัต์-ชวัโมง และระบบอดัอากาศใชพ้ลงังานสนิเปลอืง 166,054.20 กโิลวตัต์-
ชวัโมง ส่วนระบบทํานําเย็นมีการใช้พลงังานไฟฟ้าทปีระหยดัเท่ากบั 574,027.04 กโิลวตัต์-
ชวัโมง สําหรับกระบวนการฉีดพลาสติกมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประหยัด 1,230,135.80 
กิโลวัตต์-ชัวโมง ส่วนกระบวนการผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้พลังงานสินเปลือง 
1,197,199.97 กโิลวตัต์-ชวัโมง ผูว้ิจยัได้เสนอแนวทางในการลดการใชพ้ลงังานของระบบการ
ผลิต ระบบอัดอากาศและระบบทํานําเย็น โดยใช้มาตรการดูแลและบํารุงร ักษาทดีี ในการ
บํารุงรกัษาและการดูแลเบืองต้นในการดําเนินงานของเครืองจกัรและลดการสูญเสยีพลังงาน 
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของอุปกรณ์ทมีอียู่ใหด้ขีนึกว่าเดมิ ใช้เครอืงจกัรอุปกรณ์ทมีปีระสทิธภิาพ
สูง วางแผนการผลติให้เหมาะสมกบัปรมิาณการผลิต และการนําระบบมาตรฐานการอนุรกัษ์
พลงังานสากลมาใชใ้นโรงงาน เพอืประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานของโรงงาน  
คาํสาํคญั : พลงังานไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ดชันีการใช้พลงังานจําเพาะ อนุรกัษ์พลงังาน 
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 
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This study aimed to analyze the efficiency of electricity usage of NMB-Minebea 
Thai Ltd. Ban Wa Factory and to suggest the way to conserve energy for the factory. The 
data used for the analysis were collected from April 2018 to March 2020, a total of 24 
months. The priority of the electricity usage of the factory was analyzed by dividing into 
the energy consumption levels of each production process and the use of electrical energy 
were separated into various systems. Specific Energy Consumption (SEC) was analyzed 
by comparing the specific energy consumption with the appropriate reference index and 
simple linear regression analysis in order to get the equation and then the equation was 
used to analyze the electricity usage behavior of the factory and to achieve the level of 
relationship between the electricity usage of the factory and the production. The results 
show that the amount of electricity consumption and the amount of production had an 
average electricity consumption of 2,862,132.58 kilowatts-hour. The production system 
held the highest proportion of electricity usage in the factory among various systems, 
representing 42.74% of total electrical energy consumption, followed by water-cooling 
system and air compression system, representing 24.73% and 14.23%, respectively. The 
study of the electricity usage of the factory categorized by various processes in the 
production revealed that the plastic injection process has the highest proportion of 
electricity usage, representing 66.24%, followed by the production of electronic 
components and metal stamping process, representing 23.94% and 5.28%, respectively. 
The production of medical devices and lighting equipment had the smallest proportion of 
electrical energy consumption, representing 1.25%. It was found out that the Specific 
Energy Consumption of the factory was 0.115 kilowatts-hour per piece. The process with 
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the highest Specific Energy Consumption was the production process medical devices 
and lighting equipment, which was equal to 5.7043 kilowatt-hours per piece. The highest 
Specific Energy Consumption was the production system which was equal to 0.0448 
kilowatt-hours per piece. The production support system that had the highest Specific 
Energy Consumption was the water-cooling system which is 0.0291 kilowatt-hour per 
piece. Simple regression analysis between electricity consumption and factory production 
had a correlation coefficient (R) of 0.949, with a regression coefficient (R2) of 0.900, which 
means that the change in the total electricity quantity of the factory was caused by the 
change of production volume, representing 90.09% at the significance level of 0.05. The 
production systems and air compression system were systems with a high level of relation 
with the production volume, with correlation coefficient (R) of 0.960 and 0.954, 
respectively, and with regression coefficient (R2) of 0.922 and 0.910. The water-cooling 
system had a high level of production, with the correlation coefficient (R) of 0.711 and the 
regression coefficient (R2) of 0.506. The electricity consumption of the plastic injection 
process had the highest level of relationship with the production volume with the 
correlation coefficient (R) of 0.938 and the regression coefficient (R2) of 0.879. The 
electrical consumption of the electronic components production process had a high level 
of relationship with the production volume with the correlation coefficient (R) of 0.756 and 
the regression coefficient (R2) of 0.572. The analysis of energy usage behavior by 
comparing the electricity usage for the first 12 months as the base year, showed that in 
the factory had the conventional energy usage of 301,172.04 kilowatt hours. Based on 
the analysis of each system, it was found out that the production system had the 
conventional energy usage of 552,573.44 kilowatt-hour and air compression system had 
the conventional energy usage of 166,054.20 kilowatt-hour. The water-cooling system 
had the saving energy usage of 574,027.04 kilowatt-hours. Plastic injection process had 
the saving energy usage of 1,230,135.80 kilowatt-hour. The electronic components 
production process had the conventional energy usage of 1,197,199.97 kilowatt-hours. 
The researcher has suggested ways to reduce the electricity usage of the production 
system, air compression system and water-cooling system by using good maintenance 
measures and basic care of machine operations and reducing energy waste improving 
the efficiency of existing equipment, using high efficiency equipment, planning production 
to suit the production volume and the implementation of the international energy 
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conservation standard system in the factory for the efficiency of the factory’s electricity 
usage. 
Keywords: electricity, industrial factory, specific energy consumption, energy 
conservation, energy efficiency 
 


