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บทคดัย่อ 

ช่ือรายงานการค้นคว้าอสิระ การลดของเสียประเภทมีจุดด าในกระบวนการผลิต 
 ไมแ้ขวนพลาสติก กรณีศึกษา : บริษทั พลาสติกเวิลด ์จ ากดั 
ช่ือผู้เขียน นางสาวธนิชญา มีช านาญ 
ช่ือปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม)  
ปีการศึกษา 2563 
 
 

การศึกษาน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณของเสียประเภทมีจุดด า (Black Dot) ใน
กระบวนการผลิตไม้แขวนพลาสติกโดยใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) ในการค้นหา
สาเหตุและเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง เดือน
เมษายน 2564  ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชใ้บตรวจสอบ (Check Sheet) ท าการส ารวจสภาพของเสีย และ
เก็บขอ้มูลจ านวนของเสียจากกระบวนการผลิตจากแผนกตรวจสอบ จากนั้นแจกแจงปัญหาด้วย 
แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) เพื่อแยกความส าคญัตามล าดบัดว้ยกฎ 80:20 ในการเลือกแกไ้ขส่วน
ท่ีมีของเสียมากท่ีสุด แลว้จึงน าไปวิเคราะห์ปัญหานั้นดว้ยแผนภูมิกา้งปลา (Fish-Bone Diagram) 
เพ่ือวางมาตรการณ์แก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด (Brainstorms) แล้วน าข้อมูลทั้ งหมดมา 
เปรียบเทียบก่อนและหลงัจากการปรับปรุง ผลการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดปัญหา
ของเสียประเภทมีจุดด าจากเดิม 2.52 % ลดลงเป็น 0.85 % และคิดเป็นมูลค่าสามารถลดได้ถึง 
83,771.00 บาทต่อปี 
ค าส าคัญ ไมแ้ขวนพลาสติก ลดของเสีย เคร่ืองมือคุณภาพ 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Title of Independent Study Waste Reduction of Black Dot Problem in Injection Process : 
Case Study of Plastic World Co., ltd. 

Author Miss Thanijchaya Meechamnan 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2563 
 
 

The objective of this research is reducing waste in plastic injection molding machine 
process by using the quality control tools for analyze the problem in production process. In the 
research we have collected the production waste data from November 2020 to April 2021. The 
first tool we used is Check Sheet to collect the frequency time of each problem. Then we used the 
second tool with is Pareto Chart. The result shown that the problem of black dot is the big 
problem in production process. The rule of Pareto (80:20) is that if we fixed the black dot 
problem, we would fixed 80% of all problem. Fish bone diagram is the third tool to shown any 
part of production process get the problem. So that will find the solution such as doing the 
brainstorm to put the plans for fixed the problem. After we made a decision and follow the 
solution plan, the result shown that if we compare between before and after the improvement 
plan. We can reduce the black dot problem from 2.52% to 0.85% or the term of value of money is 
83,771.00 Baht per year 
Keywords Plastic Hanger, Defective Reduction, QC Tools 
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ครอบครัวท่ีไดใ้หก้ าลงัใจและทุนทรัพยใ์นการศึกษาเล่าเรียน 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
 

พลาสติกถือเป็นวสัดุสังเคราะห์ท่ีมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ และมี
แนวโน้มการใช้งานเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากพลาสติกมีคุณสมบติัเบา แข็งแรง ทนทาน และราคาถูก  
สามารถผลิตให้มีรูปแบบต่างๆ ตามท่ีตอ้งการดว้ยเทคโนโลยีการผลิตท่ีกา้วหน้าและทนัสมยั ดว้ย
คุณสมบัติท่ีโดดเด่นท าให้พลาสติกได้รับความนิยม เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร 
เฟอร์นิเจอร์ ทั้งน้ีแมว้่าพลาสติกจะมีความส าคญักบัมนุษยม์าแค่ไหน ปริมาณการใชพ้ลาสติกท่ีเพ่ิม
มากข้ึนท าใหเ้กิดของเสียท่ีเป็นภาระในการจดัเก็บ ท าลาย โดยเฉพาะพลาสติกบางชนิดท่ีไม่สามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในท่ีสุด เป็นท่ีทราบกนัดีว่าแมก้ารใช้
งานพลาสติกจะมีประโยชน์ในหลายดา้น แต่โทษและผลเสียจากการใชพ้ลาสติกก็มีอยูม่ากเช่นกนั 
การใช้งานพลาสติกทุกคร้ังจึงควรค านึงถึงการน าทรัพยากรมาใช้อย่างคุม้ค่ามากท่ีสุด ซ่ึงในดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเราควรเลือกใช้พลาสติกท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้หรือพลาสติกท่ีสามารถย่อย
สลายไดเ้พ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะทวีคูณข้ึนในอนาคต 

ปัจจุบันประชาชนมีความต่ืนตัวในเร่ืองส่ิงแวดล้อม รับรู้ความรุนแรงของปัญหาและ
ผลกระทบท่ีตามมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆในการด ารงชีวิตมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความ
รุนแรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจก 
ส่งผลให้ประชาชนเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะ
เป็นการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ในภาคส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผูป้ระกอบการและและผูผ้ลิตเร่ิมมีความตระหนักว่าการท าธุรกิจ
โดยไม่ค านึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปด้วย จะเป็นผลเสียอย่างยิ่งในอนาคตทั้งในแง่ผล
ประกอบการและการยอมรับของประชาชน สาเหตุดงักล่าวน้ีส่งผลใหภ้าคส่วนอุตสาหกรรมเกิด 
ความตระหนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีข้ึนช่ือเร่ืองการก่อก าเนิดผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวอยา่งโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก จึงมีการรณรงคเ์ก่ียวกบัแนวทางการ
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ใชพ้อลิเมอร์สังเคราะห์ในกลุ่มพลาสติกอย่างรู้คุณค่า คุม้ค่า และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อย
ท่ีสุด 

การผลิตในโรงงานผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกก่อใหเ้กิดของเสียข้ึนตลอดกระบวนการผลิต ส่งผล
ต่อความสูญเสียทั้งปัจจยัดา้นการผลิต มีการใชท้รัพยากรจ านวนมากหรือเกินความจ าเป็น เป็นปัจจยั
หน่ึงของตน้ทุนท่ีสูง ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาวะ
โลกร้อนดว้ย หากสามารถลดปริมาณการใช ้หรือมีการใชใ้ห้นอ้ยลงเท่าท่ีจ าเป็น (Reduce) สามารถ
น ากลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) หรือ สามารถแปรรูปส่ิงของท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้และจ าเป็นตอ้งทิ้งให้สามารถ
กลบัมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัส่ิงเหล่าน้ี นับว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทาง 
3R นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างสรรคอ์งคก์รให้มีการพฒันาอยา่งใส่ใจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือ
เป็นแนวทางพฒันาการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของโลก ดว้ยการสร้างส านึกสร้าง
ความตระหนักให้กับผู ้ผลิตให้กลับมาให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมในขณะท่ีมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกัน  (ส านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม:กรมโรงาน
อุตสาหกรรม.2555) 

นโยบายการใชน้้อยลงเท่าท่ีจ าเป็น (Reduce) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการของเสีย
ให้ความส าคญัในการลดการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตให้เหลือนอ้ยท่ีสุดโดยมุ่งเนน้การ
ใช้วตัถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาและแนวทางท่ีกล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ผู ้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะท าการวิ จัยโดยมีจุดประสงค์หลักท่ีต้องการจะลดของเสียใน
กระบวนการผลิต เน่ืองจากปัจจุบนัโรงงานประสบปัญหาท่ีเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์มี
ของเสียเกิดข้ึนจ านวนมาก ท าให้เกิดตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน ซ่ึงจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยใช ้
7QC Tools มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลท าให้เกิดของเสียซ่ึงเม่ือทราบถึง
จุดบกพร่องของกระบวนการผลิตแลว้นั้น จะท าให้แกไ้ขไดต้รงจุด รวดเร็ว ผลท่ีตามมาคือ ตน้ทุน
ในการผลิตลดลง และเกิดผลก าไรมากข้ึน ผลิตช้ินงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ช้ินงานเสียก็มีปริมาณ
นอ้ยลง กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และตอบโจทยก์ารใชง้านพอลิเมอร์สังเคราะห์อยา่ง
คุม้ค่า และรู้คุณค่า   จากการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.
2564  พบวา่มีของเสีย (Defect) ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตโดยมีลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑ ์
เช่น คราบน ้ ามนั โคง้งอ เป็นจุดค า รอยขีดข่วน  ช้ินงานแหว่ง  ช้ินงานมีครีบ  ช้ินงานมีรอยไหม ้ 
โดยปริมาณของเสียทั้งหมดแสดงในตารางท่ี 1.1 
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ลกัษณะของเสีย จ านวนของเสีย (ช้ิน) 
คราบน ้ามนั 45 
โคง้งอ 18 
จุดด า 20026 
แตก 82 

เป็นครีบ 2002 
รอยขีดข่วน 2861 
รอยไหม ้ 1430 
แหวง่ 2288 

จ านวนรวม 28752 
ตารางท่ี  1.1 ขอ้มูลของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตไมแ้ขวนพลาสติก 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ.2564 
 
 จากขอ้มูลของเสียดงักล่าวน ามาพิจารณาจดัอนัดบัพบว่าลกัษณะของเสียประเภทจุดด ามี
ปริมาณมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาวิธีด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงของเสีย
ประเภทจุดด าเป็นอนัดบัแรก เพ่ือลดปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตไมแ้ขวนพลาสติก 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อลดปริมาณของเสียประเภทจุดด าจากกระบวนการผลิต 
1.2.2 เพื่อศึกษาหาสาเหตุและวิเคราะห์แนวทางในการลดของเสียในกระบวนการผลิต 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 เพ่ือใหอ้งคก์รเกิดจิตส านึกการลดของเสียของกระบวนการผลิต 
1.3.2 กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าสูงสุด 
1.3.3 ท าใหท้ราบถึงสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการ

ผลิต 
1.3.4 สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตอ่ืน ๆ ต่อไป

ได ้
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1.4 ขอบเขตการวจิัย 
1.4.1 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาขอ้มูลเฉพาะภายในโรงงานฉีดพลาสติก บริษทั พลาสติกเวิลด ์

จ ากดั  
1.4.2 การวิจยัโดยใช้เทคนิคและการประยุกต์เคร่ืองมือด้านการควบคุมคุณภาพด้วยใบ

ตรวจสอบคุณภาพ (Check sheets)ในการเก็บข้อมูล และ ผังแสดงเหตุและผล 
(Cause and  Effect Diagram) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อท าการวิจัยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัการวิจยัในกระบวนการผลิตของโรงงาน 

1.4.3 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ.2564  
 

1.5 แผนการด าเนินการวจิัย 
แผนการด าเนินการวิจยัก าหนดดงัน้ี 

1.5.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวนช้ินงานเสียในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

1.5.2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ก าหนดให้เป็นช่วงของการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
ไม้แขวนพลาสติก และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหม่
เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางท่ีดีกวา่ 

1.5.3 ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ก าหนดให้เป็นช่วงของการ
แกไ้ขปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานเพ่ือน าไปสู่การลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตไมแ้ขวนพลาสติกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตรวมถึงควบคุม
กระบวนการใหถู้กตอ้งตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้
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ตารางท่ี  1.2 แผนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการวิจยั 

 
 

1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 
1.6.1โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานท่ี ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรมีก าลงัรวมตั้งแต่ห้าแรงมา้หรือก าลงั

เทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงมา้ข้ึนไป หรือใชค้นงานตั้งแต่เจ็ดคนข้ึนไปโดยใชเ้คร่ืองจกัร หรือไม่ก็ตาม
ประกอบกิจกรรมโรงงาน 

1.6.2 การประกอบกิจการโรงงาน หมายถึง การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบ ารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายส่ิงใด ๆ ตามลกัษณะกิจการของโรงงาน
แต่ไม่รวม ถึงการทดลองเดินเคร่ืองจกัร 

1.6.3 การฉีดพลาสติก หมายถึง กระบวนการการผลิตช้ินงานโดยอาศยักรรมวิธี การเติมเม็ด
พลาสติกเขา้ไปในเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีใชส้ าหรับฉีดพลาสติกข้ึนรูปในแบบต่างๆ 

1.6.4 ของเสียในกระบวนการผลิต หมายถึง ส่ิงท่ีสูญเสียไปในกระบวนการผลิตโดยไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใด ๆ แต่กลบัท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง 

1.6.5 การจดัการของเสียตามหลกั 3R  หมายถึง การจดัการของเสียท่ีให้ความส าคญัในการ
ลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยมุ่งเน้นการใช้วตัถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เม่ือเกิดของเสียแลว้ต้องพยายามหาแนวทางการน ากลบัไปใช้ซ ้ าหรือใช้ใหม่ให้
ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือใหเ้หลือของเสียท่ีจะตอ้งบ าบดั/ก าจดัในปริมาณนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
2563 2564 2564 2564 2564 2564

1. ส ำรวจสภำพปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษำ
2. ศึกษำงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
3. ท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู
4. ท ำกำรวิเครำะห์และคน้หำสำเหตุของปัญหำ
5. ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ข
6. ด ำเนินกิจกรรมปรับปรุงแกไ้ข
7. สรุปผลกำรด ำเนินงำน

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน



 

บทที ่2 
 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตไม้
แขวนพลาสติก ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ ต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการลดของเสียในกระบวนการผลติ 
องคก์รจะประสบความส าเร็จและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื นอกจากการใหค้วามส าคญักบั คุณภาพ

ในสินคา้และบริการแลว้ ยงัตอ้งให้ความสนใจต่อการลดความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต 
ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียจากวตัถุดิบ จากวิธีการผลิต จากเคร่ืองจกัร หรือจากความผิดพลาดของ
บุคลากร ความสูญเสียนั้นสามารถสร้างปัญหาได ้อาทิ ปัญหาดา้นเวลา  ปัญหาดา้นตน้ทุน ปัญหา
ดา้นประสิทธิภาพการท างาน และปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการบริหารจดัการลดความสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ลดลงและเปิดโอกาสให้
ความก้าวหน้าของการท างานเพ่ิมมากข้ึนถ้าองค์กรมีแนวทางการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
ปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนนอ้ยลง  

ความสูญเสีย หมายถึง ส่ิงท่ีสูญเสียไปในกระบวนการผลิตโดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใด ๆ แต่
กลบัท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง ความสูญเสียสังเกตุได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้อย
คุณภาพ แต่ตน้ทุนการผลิตสูง ใช้เวลาผลิตนาน มีของเสียมาก วสัดุอุปกรณ์สูญหายบ่อย หรือใช้
พนกังานมากเกินความจ าเป็น (พรรณี หอมทอง, 2556) 

 
2.2 หลกัการ 3R กบัการจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 

การจดัการ “ของเสีย” ตามหลกั 3R หมายถึง การจดัการของเสียท่ีให้ความส าคญัในการลดการ
เกิดของเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเป็นล าดบัแรก โดยมุ่งเนน้การใชว้ตัถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เม่ือเกิดของเสียข้ึนแลว้ตอ้งพยายามหาแนวทางการน ากลบัไปใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ให้
ไดม้ากท่ีสุด เพื่อให้เหลือของเสียท่ีจะตอ้งบ าบดัหรือก าจดัในปริมาณน้อยท่ีสุด หลกั 3R ประกอบ
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ไปดว้ย ประกอบดว้ย R1-Reduce คือ การลดหรือใชน้้อยเท่าท่ีจ าเป็น R2-Reuse คือ การใชซ้ ้ า และ 
R3-Recycle คือ การแปรรูปมาใชใ้หม่  

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการของเสียท่ีดีภายในโรงงานตามหลัก 3R จะต้องมีการ
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทั้ งในส่วนของการผลิตและกิจกรรม 
สนับสนุนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด และเม่ือเกิดของเสียข้ึน
แลว้ ใชว้ิธีจดัการกบัของเสียแต่ละประเภทตามศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ของเสียเหล่านั้น เพ่ือให้มี
ของเสียท่ีตอ้งถูกส่งไปก าจดัในปริมาณน้อยท่ีสุด โดยมีการจดัการของเสียเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ตั้งแต่การจดัเก็บของเสีย การน าไปใชป้ระโยชน์ภายในโรงงาน และการน าออกไปบ าบดั/
ก าจัดภายนอกโรงงาน ปัจจุบันมีการน าแนวคิด 3R ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่าง
กว้างขวาง โดยผู ้ประกอบการคาดหวงัว่า โรงงานของตนจะมีการจัดการของเสียท่ีดีและลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ แต่เม่ือไดด้ าเนินการอยา่งจริงจงัแลว้จะพบว่า ยงัท า
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ อีกทั้ งยงัเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์และความรู้สึกท่ีดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับพนักงานในองค์กร ผู ้
ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ท่ีมีการจดัการของเสียท่ีดีระบุว่า ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การจดัการ
ของเสียตามหลกั 3R ด าเนินการอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพ คือ ความตระหนกั ความมุ่งมัน่ และ
การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร เน่ืองจากเป็นแรงผลักดนัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้พนกังานปฏิบติัตามและ
ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท าให้สามารถหาแนวทางจัดการของเสียท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับรูปแบบของโรงงานมากท่ีสุดโดยมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบติัดังน้ี (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2555) 

 
2.2.1 ข้ันตอนการประยุกต์ใช้หลกั 3R 

2.2.1.1 มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงาน 
องคก์รจะตอ้งตระหนักถึงความส าคญัในการจดัการของเสียตามหลกั 3Rs 

โดยผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนและก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีท าหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมดา้นการจดัการของ
เสียภายในโรงงาน รวมถึงก าหนดนโยบาย และเป้าหมายท่ีชดัเจนในการลดปริมาณของเสียท่ีตอ้ง
ก าจดัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

2.2.1.2 ก าหนดแนวทางและเป้าหมายชดัเจน 
องค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์การเกิดของเสียท่ีครอบคลุมในทุกขั้นตอน 

การผลิตและทุกกิจกรรมภายในโรงงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์และคดัเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพในการจดัการของเสียรวมถึงจดัล าดบัความส าคญัหรือความเร่งด่วนของแนวทางท่ี
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คดัเลือกและจดัท าแผนงานการจดัการ ของเสียภายในโรงงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีผูบ้ริหาร
ประกาศไว ้

2.2.1.3 มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
องค์กรจะต้องก าหนดและน ามาตรฐานมาใช้ส าหรับวิธีการปฏิบัติงานท่ี 

เก่ียวขอ้งกับการจดัการของเสียรวมถึงพฒันาและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีการด าเนินการ
จดัการของเสียตามหลกั 3Rs เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการดา้นการจดัการของเสียอยา่งต่อเน่ือง 

2.2.1.4 มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
องค์กรจะต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดการของเสียในโรงงาน และ 

วิเคราะห์สาเหตุหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีท าให้การจดัการของเสียของโรงงานยงัไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่บรรลุตาม เป้าหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุงและ พฒันากิจกรรมด้านการจัดการของเสีย 
ภายในโรงงานตามหลกั 3Rs อยา่ง ต่อเน่ือง 

 
2.2.2 แนวปฏิบัตทิี่ดีส าหรับการลดของเสียกบัการลดของเสียที่แหล่งก าเนิด 

เน้นการลดการเกิดของเสีย ณ แหล่งก าเนิด (Source reduction) เช่น ขั้นตอนการ
เตรียม วตัถุดิบ ส่วนซ่อมบ ารุง ส่วนบ าบัดน ้ าเสีย ฯลฯ โดยให้ความส าคญักับการลดของเสียท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่จ าเป็น การลดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสามารถด าเนินการตั้งแต่ในขั้นตอน
การออกแบบ ผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีการผลิต ขั้นตอน การจัดหาวตัถุดิบและขนส่งวตัถุดิบ/
ผลิตภณัฑ ์และขั้นตอนการผลิต ดงัน้ี 

2.2.2.1 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยกีารผลิต 
เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเน่ืองจากมีผลโดยตรงต่อประเภทและปริมาณของเสียท่ี

เกิดข้ึน หากผลิตภณัฑไ์ม่มีองคป์ระกอบของสารเคมีหรือสารอนัตราย ขณะเดียวกนัก็มีขั้นตอนการ
ผลิตท่ีไม่ซบัซ้อน และ/หรือใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีการสูญเสียวตัถุดิบนอ้ย ก็จะส่งผล
ให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตนอ้ยลงได ้โดยวิธีปฏิบติัท่ีดีในขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑ์
และเทคโนโลยกีารผลิต คือ 

1) ออกแบบผลิตภณัฑ ์ภายใตเ้ง่ือนไขการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
ใหน้อ้ยลง (ทั้งในแง่ปริมาณ และความเป็นอนัตรายของของเสีย)  

2) ออกแบบผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เพื่อให้มี
การใชส้ารเคมีหรือ วตัถุดิบต่างๆ นอ้ยลง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดของเสีย (อนัตราย) นอ้ยลงดว้ย  

3) พฒันาเทคโนโลยกีารผลิตให้มีขั้นตอนนอ้ยลง หรือมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพ่ือใหมี้การใชท้รัพยากรในกระบวนการผลิตนอ้ยลง  
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4) ออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้เหมาะสม เพ่ือลดปัญหาการก าจดัของเสียท่ีเป็น
บรรจุภณัฑ ์

2.2.2.2 การบริหารจดัการวตัถุดิบ และการขนส่งวตัถุดิบ/ผลิตภณัฑ ์
วตัถุดิบท่ีไม่มีคุณภาพจะท าให้ไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช ารุดหรือเส่ือมคุณภาพ 

และของเสีย ดงันั้น การรักษาคุณภาพของ วตัถุดิบ ท่ีน าเขา้ จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญั รวมถึง
ในทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวข้อง กับการน าวตัถุดิบมายงัโรงงานหรือน า ผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงาน 
เน่ืองจากวตัถุดิบ ท่ีเส่ือมสภาพหรือวตัถุดิบท่ีมีการปนเป้ือนสูง เม่ือเขา้สู่กระบวนการผลิตของ
โรงงานจะกลายเป็นของเสียท่ีโรงงานต้องบ าบดั/ก าจดั เช่นเดียวกับผลิตภณัฑ์ท่ีช ารุดหรือเส่ือม 
คุณภาพก่อนถึงมือผูบ้ริโภค โดยวิธีปฏิบัติท่ีดีในขั้นตอนการบริหารจัดการวตัถุดิบและขนส่ง
วตัถุดิบ คือ 

1) เลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีความบริสุทธ์ิมากข้ึน (มีส่ิงปนเป้ือนมากบัวตัถุดิบ
นอ้ย)  

2) มีมาตรฐานของวตัถุดิบ และน ามาใชต้ั้งแต่กระบวนการจดัหาและส่ังซ้ือ
วตัถุดิบ  

3) วางแผนการผลิตและบริหารปริมาณวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสม ส่ังซ้ือ
วตัถุดิบในปริมาณท่ี สอดคลอ้งกบัแผนการผลิต เพ่ือลดของเสียเน่ืองจากวตัถุดิบหมดอายหุรือเส่ือม
คุณภาพ  

4) ใชร้ะบบเขา้ก่อน-ออกก่อน (First in-First out : FIFO) เพ่ือป้องกนัไม่ให้
มีวสัดุตกคา้งเป็นเวลานาน  

5) ควบคุมปริมาณวตัถุดิบโดยใช้เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น 
(Visual control) เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจและสังเกตไดง่้าย  

6) ใชอุ้ปกรณ์ขนถ่ายวตัถุดิบท่ีเหมาะสมทั้งในระหว่างการขนส่ง และการ
จดัเก็บก่อนน ามาใชง้าน 

2.2.2.3 การบริหารจดัการกระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตเป็นการน าวตัถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ และยงัมี

การใช ้สารเคมีพลงังาน และทรัพยากรอ่ืนๆ อีกดว้ย ดงันั้น ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจะสะทอ้นถึง 
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโรงงาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรมุ่งเนน้แนวทาง การใช้
ทรัพยากรการผลิตทุกชนิดในแต่ละ ขั้นตอนหรือแต่ละกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการเกิด
ของเสียจากกระบวนการผลิต หรือจากกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ โดยวิธีปฏิบติัท่ีดีในการบริหาร
จดัการผลิต ของกระบวนการผลิต และ กิจกรรมสนบัสนุนการผลิตอ่ืนๆ  คือ 
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1) วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช ้Operation process chart  
2) ปรับเปล่ียนวิธีการ/กลไกในการผลิตเพ่ือลดความซับซ้อนของขั้นตอน

การผลิต และลดการ สูญเสียวตัถุดิบ รวมทั้งมีการวิจยัและพฒันา (R&D) อยา่งต่อเน่ือง  
3) บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (Preventive 

maintenance)  
4) ปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิต และ/หรือลดขอ้จ ากดัใน

การปฏิบติังานเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงท าใหมี้การสูญเสียวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑน์อ้ยลง  
5) มีการบ ริหารการจัดการท่ี ดีและวิ ธีป ฏิบัติ งาน ท่ีถูกต้อง (Good 

housekeeping)  
6) มีมาตรฐานการปฏิบติังานในขั้นตอนท่ีส าคญัหรือจุดท่ีเส่ียงต่อการเกิด

ของเสีย  
7) ควบคุมให้พนกังานปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานวิธีปฏิบติังานใน

ทุกขั้นตอน  
8) มีการบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากร และพลังงานในการผลิต เพื่อ

ตรวจสอบการร่ัวไหล/ การสูญเสีย และมุ่งปรับปรุงใหต้รงจุด 
9) ปิดอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร/หลอดไฟ เม่ือไม่ใชง้าน 
10) ซ่อมรอยร่ัว รอยแตกของอุปกรณ์ต่างๆ 
11) ใชว้ิธีการกวาดแหง้แทนการใชน้ ้าฉีดลา้ง 
12) ใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองจกัรต่างๆ ในสภาวะท่ีเหมาะสม 

 

2.3 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 WASTE) 
เราจะพบว่ามีส่วนท่ีสูญเสียเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ไม่มากก็น้อยซ่ึงเป็นเหตุให้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น ท าให้เกิดการใชร้ะยะเวลาใน
การผลิตนาน ตน้ทุนสูง สินคา้มีคุณภาพต ่า  ดังนั้นจึงมีแนวคิดเพ่ือพยายามจะลดความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีคิดคน้โดย Mr.Shigeo Shing และ Mr.Taiichi 
Ohno คือระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขจัด
ความสูญเสีย 7 ประการ ดงัน้ี 

2.3.1 ความสูญเสียเน่ืองจากการผลติมากเกนิไป (Overproduction) 
ในกระบวนการผลิตในโรงงานมีส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เกิดความสูญเสีย นัน่ก็คือความเช่ือ

ท่ีวา่ตอ้งผลิตออกมาจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เช่น การสร้างผลผลิตล่วงหนา้ ท าให้เกิดผลผลิต
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มากเกินความจ าเป็น เกิดการสูญเสียจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีมาจากการเกิดงานจ านวนมาก
ปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตท่ีมากเกินไป คือการสูญเสียแรงงาน สูญเสียผลผลิตบางส่วนท่ีเกิดจากการ
เสีย รวมถึงการใชท้รัพยากรท่ีมากเกินความจ าเป็น ณ ขณะนั้น  

ปรับปรุงไดโ้ดยการลดก าลงัการผลิตลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัจ านวนของการน าออก
ของผลผลิตสู่ทอ้งตลาด ช่วยลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของเคร่ืองจกัร อาจตอ้งลดการ
ตั้งเวลาของเคร่ืองจกัรลงเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเหมาะสม 

2.3.2 ความสูญเสียเน่ืองจากการเกบ็วัสดุคงคลงั (Inventory) 
ความสูญเสียท่ีเกิดจากการเก็บวสัดุคงคลงันั้นมาจากการส่ังซ้ือ Material จ านวนมาก

ต่อหน่ึงคร้ัง ดว้ยความคิดท่ีว่าจะมีวสัดุเพียงพอต่อการผลิตสินคา้ ทั้งยงัมีในเร่ืองของการซ้ือเพ่ือแลก
ส่วนลด ท าให้มีวสัดุอยู่ในโกดังคลงัสินคา้มากเกินความจ าเป็น และเกิดความสูญเสียกลายเป็น 
waste ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากดวามสูญเสียน้ี ไดแ้ก่ การใช้พ้ืนท่ีในการจดัเก็บท่ีมากเกินความจ าเป็น 
ต้นทุนจม หากมีการปรับเปล่ียนแผนในการบริหารจัดการ อาจท าให้ว ัสดุตกค้าง โดยไม่มี
ก าหนดการวา่จะไดใ้ชง้านเม่ือไร 

ปรับปรุงโดยการก าหนดปริมาณการจดัเก็บหรือพ้ืนท่ีการจดัเก็บท่ีชดัเจน และจดัท า
แผนการจดัซ้ือท่ีสอดคลอ้งกบัการผลิต รวมถึงการใช้ระบบเขา้ก่อน ออกก่อน (First in first out) 
เพื่อลดปริมาณวสัดุตกคา้งเป็นเวลานาน 

2.3.3 ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation) 
ความสูญเสียจากการขนส่งเกิดจากการขนส่งในระยะทางท่ีมากเกินความจ าเป็น ท า

ใหเ้กิดตน้ทุนในเร่ืองของเช้ือเพลิง แรงงาน ค่าบ ารุงรักษารถยนตท่ี์ใชข้นส่ง 
ปรับปรุงได้โดยการศึกษาเส้นทางการขนส่งให้ดีเพ่ือให้ระยะทางส้ันท่ีสุด และ

บริหารจดัการในการขนส่งแต่ละคร้ัง เพ่ือการขนส่งวตัถุท่ีมากท่ีสุดต่อคร้ัง เพ่ือประหยดัจ านวนคร้ัง
ในการส่ง และควรบริหารจดัการในเร่ืองของการจดัวางเคร่ืองจกัรให้เหมาะสม ระหวา่งโรงงานการ
ผลิตไม่ควรอยูห่่างกนัเกินไป เพ่ือประหยดัตน้ทุน 

2.3.4 ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion) 
ความสูญเสียดา้นน้ีสอดคลอ้งกบัแรงงานในกระบวนการผลิต การให้คนงานมีการ

เคล่ือนไหวมากๆ อาจมาจากการวางวตัถุอยูห่่างกนั ท าให้ตอ้งเดินไกล หรือเอ้ือมหยิบของท่ีอยูไ่กล 
รวมถึงการกม้ตวัยกของหนักบนพ้ืน ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความเหน่ือยลา้และอาจบาดเจ็บต่อร่างกาย 
ท าใหท้ างานไดล่้าชา้ 

ปรับปรุงโดยการจัดวางส่ิงของต่างๆ ให้อยู่ใกล้กัน รวมทั้ งการจัดวางผงัภายใน
โรงงานใหเ้หมาะสมกบักระบวนการท างานภายในโรงงาน 
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2.3.5 ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลติ (Processing) 
กระบวนการผลิตในโรงงานท่ีส่งผลให้เกิดการท างานซ ้ าซ้อนหลายขั้นตอน ท าให้

เกิดความสูญเสียไดเ้ช่นกนั เกิดปัญหาในเร่ืองของตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นในการท างาน และส่งผลใหก้าร
ท างานล่าชา้ออกไป 

ปรับปรุงโดยการใช้หลกัการ 5 W 1 H ในกระบวนการผลิต ได้แก่ What ท าอะไร 
When ท าเม่ือไร Where ท าท่ีไหน Who ใครเป็นผูท้  า How ท าอยา่งไร และ Why ท าไม เพื่อวิเคราะห์
การท างานและบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3.6 ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 
เกิดจากการหยดุท างานของเคร่ืองจกัรหรือพนกังาน ส่งผลต่อการผลิต ท าใหเ้กิดการ

รอคอยบางปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการผลิต ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ตน้ทุนท่ีสูญเปล่าของแรงงาน เคร่ืองจกัร 
ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิม เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาส 

การปรับปรุงโดยการจดัล าดบัการผลิตให้ดี และจดัสรรปริมาณแรงงานให้มีความ
สมดุลในการผลิต มีแรงงานเพียงพอท่ีจะทดแทนหากเกิดการหยดุการท างานของแรงงานบางส่วน 
รวมถึงฝึกทกัษะการท างานใหก้บัแรงงาน เพ่ือรองรับการท างานทดแทน 

2.3.7 ความสูญเสียเน่ืองจากการผลติของเสีย  (Defect) 
ปัญหาจากการผลิตของเสีย ท าให้ส้ินเปลืองการผลิต เพราะตอ้งผลิตใหม่หรือก าจดั

ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยงัเกิดการซ ้าซอ้นในการท างาน เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
ปรับปรุงโดยการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้

ดีข้ึน เพ่ือลดอตัราของเสียใหล้ดลง พฒันาวิธีการท างานของพนกังาน เพ่ือป้องกนัการผลิตของเสีย 
 

2.4 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) 
เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด นับได้ว่าเป็นส่ิงท่ีช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลกัการ
ทางดา้นเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในดา้นต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใชใ้นการจดัการกบัปัญหาแต่
ละชนิด เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิดน้ี มีท่ีมาจากองคก์รหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น ช่ือวา่ Union of Japanese 
Scientists and Engineers และกลุ่ม Quality Control Research Group ซ่ึงได้ถูกจัดตั้ งข้ึน ในปี ค.ศ. 
1946 เพ่ือคน้ควา้และท าการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบการควบคุม
คุณภาพให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศของญ่ีปุ่ น โดยมีจุดหมายเพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้ของ
ญ่ีปุ่ นให้สามารถเขา้สู่การแข่งขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งทดัเทียมประเทศผูน้ าทางเศรษฐกิจในสมยั
นั้นอย่างอเมริกา และกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัตก จากนั้นไดมี้การก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม
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ของประเทศญ่ีปุ่ น (Japanese Industrial Standards) หรือ JIS marking system ไดน้ ามาบงัคบัใชเ้ป็น
กฎหมายในปี ค.ศ. 1950 และยงัได้มีการเปิดสัมนาทางวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพให้แก่
ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ และวิศวกรในประเทศ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญระดบัโลกอย่าง Dr. W. E. Deming 
เป็นผูน้ าในโครงการ นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาคุณภาพ ซ่ึงต่อมาก็ไดมี้การตั้งรางวลั Deming 
Prize อันมีช่ือเสียงทั่วโลก เพ่ือมอบให้กับองค์กรอุตสาหกรรมหรือโรงงานท่ีมีการพัฒนาด้าน
คุณภาพดีเด่นของญ่ีปุ่ น 

ในปี ค.ศ. 1954 ทางญ่ีปุ่ นไดเ้ชิญ Dr. J. M. Juran มาท าการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัการควบคุม
คุณภาพ เพ่ือสร้างรากฐานความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กรในการน าเทคนิค
เหล่าน้ีมาใชง้าน โดยไดรั้บความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่าย นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาและ
รวบรวมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพ ทั้ ง 7 ชนิด ท่ีเรียกกันว่า 7 QC Tools มาใช้อย่าง
แพร่หลายจนทุกวนัน้ี เคร่ืองมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิดท่ีได้รับการยอมรับและนิยมใช้ทั่วโลกนั้น มี
ดงัต่อไปน้ี 

 
2.4.1 ใบตรวจสอบ (Check-sheet) 

เป็นตารางท่ีแสดงรายการรายละเอียดต่างๆ ของขอ้มูลโดยออกแบบใหง่้ายต่อการจด
บนัทึกขอ้มูล สะดวกต่อการจ าแนกขอ้มูลและวิเคราะห์ผล ซ่ึงมกัจะมีช่องให้พนักงานผูต้รวจสอบ
สามารถท าเคร่ืองหมายหรือบนัทึกตวัเลขลงไดเ้ลย ตวัอยา่งของใบตรวจสอบแสดงในรูปภาพท่ี 2.1 

 
รูปภาพท่ี  2.1 ตวัอยา่งใบตรวจสอบ 

ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2012: 400 
 

2.4.2 กราฟ (Graph) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแสดงน าเสนอขอ้มูลให้ผูอ่้านเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ ไดง่้ายและ

ชดัเจนข้ึน และสามารถใชว้ิเคราะห์แปลความหมาย ตลอดจนใหร้ายละเอียดของการเปรียบเทียบได้
ดีโดยเฉพาะเม่ือขอ้มูลมีจ านวนมาก การน าเสนอขอ้มูลดว้ยกราฟสามารถใช้กราฟส้น กราฟแท่ง 
กราฟวงกลม กราฟรูปภาพ 
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รูปภาพท่ี  2.2 ตวัอยา่งกราฟเส้น 

ท่ีมา : https://www.9experttraining.com/articles/ 
 
 

 
รูปภาพท่ี  2.3 ตวัอยา่งกราฟแท่ง 

ท่ีมา : https://www.9experttraining.com/articles/ 
 

 
รูปภาพท่ี  2.4 ตวัอยา่งกราฟวงกลม 

ท่ีมา : https://www.9experttraining.com/articles/ 
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รูปภาพท่ี  2.5 ตวัอยา่งกราฟรูปภาพ 

ท่ีมา : https://www.9experttraining.com/articles/ 
 

2.4.3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto  Chart) 
เป็นแผนภูมิท่ีใชส้ าหรับแสดงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยรียงล าดบัปัญหาเหล่านั้น

ตามความถ่ีท่ีพบจากมากไปน้อย และแสดงขนาดความถ่ีมากน้อยดว้ยกราฟแท่งควบคู่ไปกบัการ
แสดงค่าสะสมของความถ่ี ดว้ยกราฟเส้น ซ่ึงแกนนอนของกราฟเป็นประเภทของปัญหาและแกนตั้ง
เป็นค่าร้อยละของปัญหาท่ีพบ แผนภูมิพาเรโตใ้ชเ้ลือกปัญหาท่ีจะลงมือท า เพราะปัญหาส าคญัใน
เร่ืองคุณภาพมีอยูไ่ม่ก่ีประการ แต่สร้างขอ้บกพร่องดา้นคุณภาพจ านวนมาก ส่วนปัญหาปลีกยอ่ยมี
อยู่มากมายแต่ไม่ส่งผลกระทบดา้นคุณภาพมากนักดงันั้นจึงควรเลือกแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัซ่ึงถา้
แกไ้ขไดจ้ะลดขอ้บกพร่องดา้นคุณภาพลงไดม้าก 

 
รูปภาพท่ี  2.6 แผนภูมิพาเรโต 

ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2012: 400 
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2.4.4 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and  Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fish  Bone 
Diagram) หรือผังอชิิกาวา 
เป็นแผนภูมิท่ีใช้ต่อจากแผนภูมิภาเรโต ซ่ึงเม่ือเลือกแกปั้ญหาจากแผนภูมิพาเรโต

แล้วก็น าปัญหานั้ นมาแจกแจงสาเหตุของปัญหาเป็น 4 ประการ คือ คน (Man)  เคร่ืองจักร 
(Machine)  วิธีการ (Method) วตัถุดิบ (Material) 

 
 

รูปภาพท่ี  2.7 แผนภูมิกา้งปลา 
ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2012: 400 

 
2.4.5 ผังแสดงการกระจาย (Scatter Diagram) 

เป็นแผนผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ว่าสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด 
ซ่ึงจะสามารถหาสหพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรทั้งสองตวัท่ีแสดงดว้ยแกน  x และแกน y ของ
กราฟ วา่สหพนัธ์เป็นบวกคือ ตวัแปรความสัมพนัธ์แปรตามกนั หรือมีสหพนัธ์เป็นลบคือตวัแปร มี
ความสัมพนัธ์แปรผกผนัต่อกนั 

 
รูปภาพท่ี  2.8 ผงัแสดงการกระจาย 

ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2012: 400 
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2.4.6 ฮิสโตรแกรม (Histogram)   
เป็นกราฟแท่งท่ีใช้แสดงความถ่ีของขอ้มูลท่ีจัดเป็นหมวดหมู่ โดยท่ีแห่งกราฟมี

ความกวา้งเท่ากนัและมีดา้นขา้งติดกนั ซ่ึงจดัตวัอยา่งให้ศูนยก์ลาของฮิสโตแกรมเป็นความถ่ีสูงสุด 
ส่วนความถ่ีรองลงมาจะกระจายลดหลัน่ไปตามล าดบั 

 
รูปภาพท่ี  2.9 แผนภูมิฮิสโตแกรม 

ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2012: 400 
 

2.4.7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
เป็นแผนภูมิกราฟท่ีใชเ้พื่อการควบคุมกระบวนการผลิต โดยมีการแสดงให้เห็นถึง

ขอบเขตในกรควบคุมทั้ งขอบเขตควบคุมบน (UCL) และขอบเขตล่าง (LCL) แลว้น าขอ้มูลด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการมาเขียนเทียบกับขอบเขตท่ีตั้ งไว้เพ่ือจะได้รู้ว่าใน
กระบวนการผลิต ณ เวลาใดมีปัญหาดา้นคุณภาพ จะไดรี้บแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการให้กลบัสู่
สภาพปกติโดยเร็ว 

 
รูปภาพท่ี  2.10 แผนภูมิควบคุม 

ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2012: 400 
 
 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด  นับไดว้่าเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้
หลกัการทางดา้นเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในดา้นต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใชใ้นการจดัการกบั
ปัญหาแต่ละชนิด สามารถใชใ้นการควบคุมคุณภาพในสายการผลิตเช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม 
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หรือแมแ้ต่การให้บริการต่างๆ โดยเราสามารถท่ีจะรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการท างานมา
บนัทึกและน ามาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแกไ้ขจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
โดยท่ีแต่ละชนิดก็จะมีการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันดังนั้นการน าไปเลือกใช้ จะต้องเขา้ใจถึง
เคร่ืองมือแต่ละประเภท เพ่ือการเลือกใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพใหเ้หมาะสมกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
งานท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช ้
 

2.5 ความรู้ท่ัวไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์พลาสติก 
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติกเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก

ท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติกในประเทศไทยถือวา่มีความส าคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและยงัจดัว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริโภค
ของประชาชนในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
ยานยนต ์อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน อุตสาหกรรม
เกมส์และของเด็กเล่น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556) 

2.5.1 ภาพรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  
ขอ้มูลจากการส ารวจผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกประจ าปี 2563 (ขอ้มูล

ส ารวจปี 2562) ของศูนยว์ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Intelligence Unit: 
PIU) พบว่า ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการพลาสติกท่ีข้ึนทะเบียนจัดตั้ งโรงงานกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและยงัคงด าเนินกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งส้ิน 2,815 
บริษทั ซ่ึงจ าแนกเป็นผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก จ านวน 2,030 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 
70.3 ของจ านวนผูป้ระกอบการพลาสติกทั้ งประเทศ รองลงมาได้แก่ ผูป้ระกอบการประกอบ
ช้ินส่วนพลาสติก จ านวน 190 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 6.6 ผูป้ระกอบการรีไซเคิล จ านวน 219 บริษทั 
คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตวัแทนจา้หน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก จ านวน 120 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 4.1 ผูผ้ลิต
คอมพาวนด์และมาสเตอร์แบทซ์ จ านวน 110 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 3.8% และผูป้ระกอบการใน
กลุ่มอ่ืน ๆ อาทิ ผูป้ระกอบการเคร่ืองจักร ผูผ้ลิตแม่พิมพ์ ผูป้ระกอบการปิโตรเคมี เป็นต้น อีก
จ านวน 219 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดบั 
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รูปภาพท่ี  2.11 โครงสร้างผูป้ระกอบการพลาสติกไทยจ าแนกตามประเภทกิจการ ปี 2562 

ท่ีมา : ศูนยว์ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก, สถาบนัพลาสติก 
 

2.5.2 การค้าและการตลาดของผลติภัณฑ์พลาสติก 
ตลาดผลิตภณัฑพ์ลาสติกของไทย ตั้งแต่ปี 2558-2562 มีทิศทางการคา้ทรงตวั โดยปี 

2562 มีการปรับตวัลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.13 และมีมูลค่ารวม 271,720 ลา้นบาท (HS Code : 
3916-3926) ตลาดการน าเขา้ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.37 และตลาดส่งออกปรับตวัลดลงร้อยละ 7.18
ส่วนตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑ์พลาสติกไทยในปี 2562 กลุ่มบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีส่วนแบ่งตลาด
สูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 41.17 คิดเป็นมูลค่า 117,266 ลา้นบาท รองลงมาคือ กลุ่มช้ินส่วนยานยนต์และ
กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ท่ีร้อยละ 17.73 และ 15.95 คิดเป็นมูลค่า 48,281 และ 43,432 ลา้น
บาท ตามล าดบั แต่อยา่งไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย 5 ปี มากท่ีสุด คือ กลุ่ม
อุปกรณ์ทางการแพทย ์มีอตัราการเติบโตเฉล่ีย 5 ปีอยูท่ี่ร้อยละ 24.13 รองลงมาคือ กลุ่มเส้นใยและ
กลุ่มสันทนาการ อตัราการเติบโตเฉล่ีย 5 ปีอยูท่ี่ร้อยละ 17.31 และ 17.19 ตามล าดบั (ศูนยว์ิเคราะห์
เชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก, สถาบนัพลาสติก) 

 
รูปภาพท่ี  2.12 มูลค่าตลาดผลิตภณัฑพ์ลาสติกของไทยตั้งแต่ปี 2558-2562 (HS Code 3916-3926) 

ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลและวิจยัตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบนัพลาสติก 
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2.5.3 สถานการณ์การผลติผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย 
สถานการณ์การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกประจ าเดือนมกราคม 2564 ดชันีผลผลิตของ

การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก (ISIC : 2520) อยู่ท่ี 93.16 จุด เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากเดือนธันวาคม 2563 
ร้อยละ 0.98 ทางด้านอัตราการใช้ก าลังการผลิตในเดือนมกราคม 2564 แปรผนัตามกับทิศทาง
ผลผลิตอุตสาหกรรม โดยปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีร้อยละ 57.03 จากดชันีอุตสาหกรรมของผลิตภณัฑ์
พลาสติก สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกเดือนมกราคม 2564 มีทิศทางปรับตวัเพ่ิมข้ึน
เล็กน้อย จากกลบัมาด าเนินการผลิตเต็มก าลงัอีกคร้ังหลงัช่วงเทศกาลหยุดยาว รวมถึงสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีกลบัมาอีกคร้ังส่งผลให้กลุ่มบรรจุภณัฑ ์และขวด ขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากการ Work From 
Home และทิศทางในการผลิตพลาสติกกลุ่มช้ินส่วนยานยนตแ์ละกลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการส่งออก
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 และ 11.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อีกทั้ งทิศทางการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนเร่ิมมีทิศทางท่ีดีข้ึน สะทอ้นจากดัชนีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน โดยประเทศท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน
คือ อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 

 ทั้งน้ี ในช่วงกลางไตรมาส 1 ปี 2564 จนถึงตน้ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 คาดการณ์ว่า
แนวโน้มการผลิตในประเทศมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากตัวเลขท่ีแถลงในปัจจุบัน 
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารของไทยในปี 2564 
ขยายตวัร้อยละ 7.1 โดยมีปัจจยัสนับสนุนมากจากความตอ้งการสินคา้ในประเทศและตลาดโลกมี
แนวโน้มสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีหลายประเทศเร่ิมมีการฟ้ืนตัว รวมถึงภาครัฐมีมาตรการ
กระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ โดยประกาศวนัหยดุราชการเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษ และมีโครงการ
เท่ียวไทยวัยเก๋าท่ีสนับสนุนผู ้มีอายุ 55 ปี ข้ึนไปท่องเท่ียวผ่านบริษัททัวร์ เพ่ือช่วยเห ลือ
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 
รอบใหม่ท าใหพ้บผูติ้ดเช้ือภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด (ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรม
พลาสติก, สถาบนัพลาสติก) 
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รูปภาพท่ี  2.13 ดชันีผลผลิตและอตัราการใชก้ าลงัการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

ท่ีมา : ศูนยส์ารสนเทศอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มีนาคม 2564 
 
 ภาพรวมการคา้ผลิตภณัฑ์พลาสติกในไตรมาสท่ี 4/2563 ดา้นการน าเขา้ผลิตภณัฑ์พลาสติกมี
มูลค่า 37,712 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 7.78 หรือ 2,711 ลา้นบาท ด้านภาคการ
ส่งออกผลิตภณัฑ์พลาสติกในไตรมาสท่ี 4/2563 มีมูลค่า 32,126 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน
ร้อยละ 3.44 หรือ 1,069 ลา้นบาท  
 

2.6 วตัถุดิบของอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์พลาสติก 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกจะมีวตัถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ โรงงานบางแห่งอาจมีการปรับปรุงวตัถุดิบเอง เช่น การเติมสีหรือใส่สารเคมีเติม
แต่งอ่ืนๆจากนั้นจะท าการผสมกนัแลว้ท าการหลอมเพ่ือเตรียมน าเขา้กระบวนการข้ึนรูปต่างๆ ซ่ึง 
กระบวนการข้ึนรูปนั้นมีหลากหลายเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีได ้เหมาะสมแก่การใชง้านต่อไป 
เช่น การฉีด (Injection) การรีดหรือดึง (Extrusion) การเป่า (Blow) เป็นตน้  ทั้งน้ีหากแบ่งประเภท
ของพลาสติกตามสมบติัทางความร้อนเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) โพลิเมอร์ประเภทน้ีจะมีโครงสร้าง
โมเลกุลของสายโซ่โพลิเมอร์เป็นแบบเส้นตรงหรือแบบก่ิงส้ันๆ สามารถละลายไดดี้ในตวัท าละลาย
บางชนิด เม่ือไดรั้บความร้อนจะอ่อนตวั และหลอมเหลวเป็นของเหลวหนืดเน่ืองจาก โมเลกุลของ
โพลิเมอร์ท่ีพนักนัอยูส่ามารถเคล่ือนท่ีผา่นกนัไปมาไดง่้ายข้ึนเม่ือไดรั้บความร้อน และเม่ือเยน็ตวัลง
ก็จะแข็งตวั ซ่ึงการหลอมเหลวและเยน็ตวัน้ี สามารถเกิดกลบัไปกลบัมาไดโ้ดยไม่ท าให้สมบติัทาง
เคมีและทางกายภาพ หรือโครงสร้างของโพลิเมอร์เปล่ียนไปมากนัก พลาสติกประเภทน้ีสามารถข้ึน
รูปโดยการฉีดขณะท่ีพลาสติกถูกท าให้อ่อนตวัและไหลไดด้ว้ยความร้อนและความดนั เขา้ไปใน
แม่แบบท่ีมีช่องว่างเป็นรูปร่างตามตอ้งการ ภายหลงัจากท่ีพลาสติกไหลเขา้จนเต็มแม่พิมพจ์ะถูกท า
ให้เยน็ตวั และถอดออกจากแม่พิมพ ์ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปร่างตามตอ้งการ สามารถน าไปใชง้านได ้
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เม่ือใชเ้สร็จแลว้สามารถน ากลบัมารีไซเคิลไดโ้ดยการบด และหลอมดว้ยความร้อนเพ่ือข้ึนรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ไดอี้ก แต่พลาสติกประเภทน้ีมีขอ้เสียและขีดจ ากดัของการใชง้าน คือไม่สามารถใช้
งานท่ีอุณหภูมิสูงได ้เพราะอาจเกิดการบิดเบ้ียวหรือเสียรูปทรงไป ตวัอยา่งเช่น ขวดน ้าด่ืมไม่เหมาะ
ส าหรับใชบ้รรจุน ้าร้อนจดัหรือเดือด 

2) เทอร์โมเซตต้ิง (Thermosetting)โพลิเมอร์ประเภทน้ีจะมีโครงสร้างเป็น
แบบร่างแห ซ่ึงจะหลอมเหลวได้ในขั้นตอนการข้ึนรูปคร้ังแรกเท่านั้ น ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะมี
ปฏิกิกริยาเคมีเกิดข้ึนท าให้เกิดพนัธะเช่ือมโยงระหว่างโมเลกุล ท าให้โพลิเมอร์มีรูปร่างท่ีถาวร ไม่
สามารถหลอมเหลวไดอี้กเม่ือไดรั้บความร้อน และหากไดรั้บความร้อนสูงเกินไป จะท าให้พนัธะ
ระหว่างอะตอมในโมเลกุลแตกออก ไดส้ารท่ีไม่มีสมบติัของความเป็นโพลิเมอร์ต่อไป การผลิต
พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตจะแตกต่างจากพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกคือ ในขั้นตอนแรกตอ้งท า
ให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชนัเพียงบางส่วน มีการเช่ือมโยงโมเลกุลเกิดข้ึนบา้งเล็กน้อย และยงั
สามารถหลอมเหลวเม่ือไดรั้บความร้อน จึงสามารถข้ึนรูปภายใตค้วามดนัและอุณหภูมิสูงได ้เม่ือ
ผลิตภณัฑ์มีรูปร่างตามตอ้งการแลว้ ให้คงอุณหภูมิไวป้ระมาณ 200-300 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้
โครงสร้างแบบร่างแหท่ีเสถียรและแขง็แรง สามารถน าผลิตภณัฑอ์อกจากแบบโดยไม่ตอ้งรอใหเ้ยน็ 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวอยู่ภายในแม่พิมพ์ ดังนั้ นการให้ความร้อนในกระบวนการผลิต
พลาสติกเทอร์โมเซตกลบัท าให้วสัดุแข็งข้ึน ต่างจากกระบวนการผลิตพลาสติกเทอร์โมพลาสติท่ี
การใหค้วามร้อนจะท าให้พลาสติกน่ิม และหลอมเหลว พลาสติกเทอร์โมเซตเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ไม่
สามารถน ามาผ่านการหลอมและผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่หรือรีไซเคิล (recycle) ไดอี้ก และถา้ให้
ความร้อนมากเกินไป จะท าให้พลาสติกเกิดการสลายตัวหรือไหม้ โดยไม่เกิดการหลอมเหลว 
ตวัอยา่งของพลาสติกในกลุ่มน้ีเช่น เบคเคอไลต ์และเมลามีน เป็นตน้ 

ทั้งน้ีพลาสติกท่ีถูกน ามาใช้มากในปัจจุบันมีและมีอยู่หลายชนิดท่ีสามารถน ากลับมารี
ไซเคิลได ้ซ่ึงสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งอเมริกา (The Society of the Plastics Industry, Inc.) 
ไดก้ าหนดสัญลกัษณ์มาตรฐานของพลาสติกยอดนิยม กลุ่มต่างๆ ท่ีสามารถน ากลบัมาหมุนเวียน
หรือท่ีเรียกว่าการรีไซเคิล (Recycle) ไว ้7 ประเภทหลักๆ โดยหากพลาสติกใดสามารถน ามารี
ไซเคิลได ้ก็จะมีรหสัอนัประกอบดว้ยลูกศร 3 ตวั วนเป็นรูป 3 เหล่ียมรอบๆ ตวัเลขตวัหน่ึง ดงัแสดง
ในรูปภาพท่ี 2.14 
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รูปภาพท่ี  2.14 สัญลกัษณ์มาตรฐานของพลาสติก 

ท่ีมา : http://siammetalliczone.com/ 
 

3) พลาสติกหมายเลข 1 มีช่ือว่า พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (Polyethylne 
Terephthalate) หรือท่ีรู้จกักนัดีว่า เพ็ท (PET หรือ PETE) เป็นพลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี 
ไม่เปราะแตกง่าย และกนัแก๊สซึมผ่านดี ใชท้ าขวดบรรจุน ้าด่ืม ขวดน ้ามนัพืช เป็นตน้ สามารถน ามา 
รีไซเคิลเป็นเส้นใย ส าหรับท าเส้ือกนัหนาว พรม และใยสังเคราะห์ส าหรับยดัหมอน เป็นตน้ 

4) พลาสติกหมายเลข 2 มี ช่ือว่า พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High 
Density Polyethylene) หรือท่ีเรียกแบบย่อว่า เอชดีพีอี (HDPE) เป็นพลาสติกท่ีเหนียวและแตกยาก 
ค่อนขา้งแข็งแต่ยืดไดม้าก ทนทานต่อสารเคมีและสามารถข้ึนรูปทรงต่างๆ ไดง่้าย ใช้ท าขวดนม 
ขวดน ้า และบรรจุภณัฑ์ส าหรับน ้ ายาท าความสะอาด ยาสระผม เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิลเป็น 
ขวดน ้ามนัเคร่ือง ท่อ ลงัพลาสติก ไมเ้ทียม เป็นตน้ 

5) พลาสติกหมายเลข 3 มีช่ือว่า พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) 
หรือท่ีรู้จกักนัดีว่า พีวีซี (PVC) ใช้ท าท่อน ้ าประปา สายยางใส แผ่นฟิล์มส าหรับห่ออาหาร แผ่น
พลาสติกส าหรับท าประตู หน้าต่าง และหนงัเทียม เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิลเป็นท่อน ้าประปา
หรือรางน ้ า ส าหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ มา้นั่งพลาสติก ตลบัเทป เคเบิล แผ่นไม้
เทียม เป็นตน้ 

6) พลาสติกหมายเลข 4 มี ช่ือว่า พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต ่ า (Low 
Density Polyethylene) สามารถเรียกแบบยอ่ว่า แอลดีพีอี (LDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความน่ิม เหนียว 
ยืดตวัไดม้าก ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อน ใชท้ าฟิล์มห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนม
ปัง ถุงเย็นส าหรับบรรจุอาหาร สามารถน ามารีไซเคิลเป็นถุงด าส าหรับใส่ขยะ ถุงหูห้ิว ถังขยะ 
กระเบ้ืองปูพ้ืน เฟอร์นิเจอร์ แท่งไมเ้ทียม เป็นตน้ 

7) พลาสติกหมายเลข 5 มีช่ือว่า พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เรียกโดย
ยอ่ว่า พีพี (PP) เป็นพลาสติกท่ีมีความ ใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทก
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ได้ดี นอกจากน้ียงัทนต่อสารเคมีและน ้ ามัน ใช้ท าภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง 
ตะกร้า กระบอกใส่น ้ าแช่เยน็ ขวดซอส แกว้โยเกิร์ต ขวดบรรจุยา สามารถน ามารีไซเคิลเป็นกล่อง
แบตเตอร่ีในรถยนต ์ช้ินส่วนรถยนต ์เช่น กนัชนและ กรวยส าหรับน ้ามนั ไฟทา้ย ไมก้วาดพลาสติก 
แปรง เป็นตน้ 

8) พลาสติกเลข 6 มีช่ือว่า พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือท่ีเรียกโดยยอ่ว่า 
พีเอส (PS) เป็นพลาสติกท่ีมีความใส แต่เปราะและแตกง่าย ใช้ท าภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆ หรือ
โฟมใส่อาหาร เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิลเป็นไมแ้ขวนเส้ือ กล่องวิดีโอ ไมบ้รรทดั กระเปาะ
เทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตชไ์ฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ได ้

9) พลาสติกเลข 7 นั้นมิไดมี้การระบุช่ือจ าเพาะแต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใด
ชนิดหน่ึงใน 6 ท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ แต่เป็นพลาสติกท่ีน ามา หลอมใหม่ได ้
 

2.7 กระบวนการผลติในอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์พลาสติกประเภทฉีด 
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรเป็นเคร่ืองๆ ท างาน

เสร็จในเคร่ืองเดียว ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน คือ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548) 
2.7.1 ขั้นตอนการเตรียมเม็ดพลาสติก 
2.7.2 ข้ันตอนการแปรรูปพลาสติก 
ขั้นตอนการเตรียมเม็ดพลาสติก ไดแ้ก่การเติมสารเติมแต่ง (Additives) บางอยา่งเขา้กบัเม็ด

พลาสติกก่อนน าไปแปรรูป เคร่ืองจกัรท่ีใช้มกัเป็นเคร่ืองผสม หรือกวนให้เขา้กนั ขณะท่ีขั้นตอน
การแปรรูปจะเป็นการให้ความร้อนและแรงอดัให้พลาสติกข้ึนรูปตามแม่พิมพแ์ละปล่อยให้เยน็ ซ่ึง
กรรมวิธีท่ีใช้จะข้ึนกบัลกัษณะของช้ินงาน เช่น ถา้เป็นถุงพลาสติกตอ้งใช้การเป่าเป็นฟิล์มบางๆ 
(Blow Film) ถา้เป็นช้ินงานทัว่ๆ ไป มกัใช้การฉีด (Injection Molding) หรือถา้ช้ินงานกลวง  เช่น 
ขวด หรือถงัน ้าก็ตอ้งใชก้ารเป่า (Blow Molding) เป็นตน้ 

2.7.3 การเตรียมเม็ดพลาสติก 
เป็นขั้นตอนท่ีเตรียมพลาสติกให้พร้อมท่ีจะเขา้เคร่ืองแปรรูป ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

การเติมสารเคมีบางอยา่งเขา้ไป และคลุกเคลา้ให้เป็นเน้ือเดียวกบัพลาสติก เพ่ือปรับแต่งคุณสมบติั
บางอย่างของพลาสติก เช่น สี การทนต่อแสงหรือความร้อน ฯลฯ โดยทัว่ไปกระบวนการน้ี จะท า
มาแล้วโดยผูเ้ผลิตเม็ดพลาสติกอย่างไรก็ตามโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกอาจเติมสารเติมแต่ง
บางอยา่งเพ่ิมเติม 
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นอกเหนือการผสมสารเติมแต่งแลว้การเตรียมเมด็พลาสติกจะรวมถึงการโม่เศษพลาสติก
จากกระบวนการผลิต หรือพลาสติกเก่า เพ่ือใหมี้ขนาดเลก็ และน าไปแปรรูปอีกคร้ังหน่ึง ดงัรูปภาพ
ท่ี 2.15 ในบางโรงงานอาจมีขั้นตอนการอบเมด็พลาสติกบางชนิดก่อนน าไปแปรรูป 
 

 
รูปภาพท่ี  2.15 เคร่ืองโม่พลาสติก 

 
2.7.4 การแปรรูปพลาสติก 

กรรมวิธีการแปรรูปพลาสติกท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะของช้ินงาน ขนาด อตัราการผลิต 
และพลาสติกตั้งตน้ อยา่งไรก็ตามทุกวิธีการจะมีขั้นตอนพ้ืนฐานเหมือนกนั 3 ขั้น คือ การให้ความ
ร้อน (Heating) เพ่ือให้พลาสติกแปรสภาพเป็นของเหลวไหลเขา้สู่แม่พิมพไ์ด ้การข้ึนรูป (Shaping) 
เป็นการจดัให้พลาสติกเหลวมีรูปทรงหรือความหนาตามท่ีตอ้งการ และการท าให้เยน็ตวั (Cooling) 
เม่ือท าให้พลาสติกเหลวเยน็ตวัลง พลาสติกก็จะกลบัมาเป็นของแข็งอีกคร้ังและคงตวัอยูไ่ด ้โดยจะ
กล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะกระบวนการฉีดส าหรับงานศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
 

 
รูปภาพท่ี  2.16 ขั้นตอนของกรรมวิธีแปรรูปพลาสติกแบบต่างๆ 
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การฉีด (Injection) เป็นวิธีการหลกัในการแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก ใชใ้นการผลิตช้ินงาน
พลาสติกต่าง ๆ ตั้ งแต่เล็กมากๆ จนถึงขนาดใหญ่ การฉีดใช้หลักการให้สกรูพาพลาสติกเข้า
หลอมเหลว แลว้ฉีดอดัเขา้แม่พิมพ ์ซ่ึงมีการหล่อเยน็ ดงัรูปท่ี 2.17 โครงสร้างของเคร่ืองฉีดพลาสติก
จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ท่ีท างานสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ชุดฉีด ชุดปิดเปิดแม่พิมพ ์และชุด
แม่พิมพ ์ ชุดฉีดประกอบดว้ยถงัเติมพลาสติก สกรู กระบอกฉีดหรือบาเรลและหัวฉีดท าหนา้ท่ีป้อน
พลาสติกเขา้แม่พิมพ ์

 
รูปภาพท่ี  2.17 เคร่ืองฉีด 

การท างานของเคร่ืองฉีดพลาสติกมีล าดบัข้ึนตอนดังน้ี 1. เม็ดพลาสติกในถงัเติมถูกสกรู
หมุนส่งมาสะสมอยู่ดา้นหน้าสกรู 2. เม่ือปริมาณเพียงพอต่อการฉีดสกรูจะหยุดหมุนและระบบ
ไฮโดรลิกจะดันพลาสติกผ่านหัวฉีด 3. เม่ือช้ินงานคงรูปแลว้ ชุดปิดเปิดแม่พิมพ์จะเปิด ออกให้
ช้ินงานตกลงมา ขณะท่ีสกรูจะหมุนกลบัดึงพลาสติกชุดใหม่เขา้ฉีด ดงัรูปท่ี 2.18 
 

 
รูปภาพท่ี  2.18 การท างานของเคร่ืองฉีดพลาสติก 
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การขบัเคล่ือนเคร่ืองฉีดมกัใชม้อเตอร์ไฟฟ้าชุดเดียวกบัป๊ัมไฮโดรลิก การหมุนและเคล่ือนท่ี
ของสกรูเกิดจากแรงดนัไฮโดรลิก หรือเป็นแบบท่ีมีมอเตอร์ไฟฟ้าแยกส าหรับการหมุนของสกรูอีก
ชุดหน่ึง 

 
รูปภาพท่ี  2.19  ฮีตเตอร์ใหค้วามร้อน 

2.7.5 องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก 
องค์ประกอบหรือส่วนประกอบท่ีส าคญัในกระบวนการฉีดพลาสติก เพ่ือให้ได้

คุณภาพของช้ินงานฉีดท่ีดี อตัราการผลิตท่ีสูง และมีจ านวนของเสียนอ้ย องคป์ระกอบท่ีส าคญัควร
มีอยู่ 6 ส่วน (6M) ด้วยกันคือ 1.Material (วัตถุดิบพลาสติก) 2.Mold (แม่พิมพ์ฉีด) 3.Machine 
(เคร่ืองฉีด) 4.Method (วิธีการหรือพารามิเตอร์ท่ีปรับตั้ งการฉีด) 5.Man (ช่างฉีดหรือบุคลากร) 
6.Management (การจดัการในการฉีด) และมีรายละเอียดดงัน้ี (tester_dmark, 2562) 

1) วตัถุดิบพลาสติก (Material)  
มีการเลือกชนิดและเกรดของพลาสติกไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัการใช้

งาน มีการเตรียมวตัถุดิบพลาสติกท่ีเหมาะสม เช่น งานท่ีตอ้งท าการอบไล่ความช้ืนออกจากเม็ด
พลาสติกตอ้งใชเ้วลาและอุณหภูมิในการอบไล่ความช้ืนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด การผสมเม็ดพลาสติก
กบัสีและสารเติมแต่งควรท าควรท าให้เหมาะสมท่ีสุด ไม่ควรมองท่ีราคาของวตัถุดิบเป็นหลกั แต่
ควรมองว่าจ าเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบท่ีประกอบดว้ยอะไรบา้ง จึงจะเหมาะสมกบัคุณภาพช้ินงานฉีดท่ี
ตอ้งการสามารถผลิตช้ินงานไดป้ริมาณมาก ๆ โดยมีผลกระทบต่อการเกิดของเสียนอ้ยท่ีสุด และใช้
พลงังานในการผลิตขั้นตอนต่าง ๆ นอ้ยท่ีสุด 

2) แม่พิมพฉี์ด (Mold) 
ตอ้งมีการออกแบบอยา่งเหมาะสม เช่น จ านวนของ Cavity ระบบการหล่อ

เยน็ภายในแม่พิมพ์ ระบบคลายและปลดช้ินงาน ต าแหน่งรอยประกบแม่พิมพ์ ขนาดของทางน ้ า
พลาสติกวิ่ง (Runner) และทางน ้ าพลาสติกเขา้ (Gate) ต าแหน่งของทางน ้ าพลาสติกเขา้ การระบาย
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อากาศออกจากแม่พิมพ ์การเลือกใชว้สัดุโลหะท่ีถูกตอ้งในการท าแม่พิมพร์วมถึงกระบวนการทาง
ความร้อน (การชุบแขง็) ท่ีใชป้รับปรุงคุณภาพของแม่พิมพด์ว้ย 

3) เคร่ืองฉีด (Machine) 
การเลือกขนาดของเคร่ืองฉีดให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น ขนาดของแรงปิด

แม่พิมพเ์พียงพอหรือไม่ ปริมาณเน้ือพลาสติกและแรงดนัฉีดของเคร่ืองฉีดตอ้งเพียงพอต่อขนาด
ของช้ินงานท่ีจะท าการฉีด ความเร็วในการท างานของเคร่ืองฉีดสามารถท า Cycle Time ไดต้ามท่ี
ตอ้งการ ความดนัฉีด ความเร็วฉีดและความดนัย  ้าซ่ึงมีอยูห่ลายจงัหวะให้เลือกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัลกัษณะของช้ินงานท่ีท าการฉีด เคร่ืองฉีดมีประสิทธิภาพดีและมีความสม ่าเสมอในระหว่างการ
ท างาน อายกุารใชง้านเหมาะสม ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมไม่แพงและท าไดง่้าย 
มีบริการหลงัการขายดี สุดทา้ยคือราคาเคร่ืองฉีดตอ้งเหมาะสมกบัมูลค่าการผลิตสินคา้นั้น ๆ 

4) วิธีการหรือพารามิเตอร์ท่ีปรับตั้งการฉีด (Method) 
จะเป็นการรวม 3M คือ Material (วตัถุดิบพลาสติก), Mold (แม่พิมพ์ฉีด), 

Machine (เคร่ืองฉีด) มาใชป้ระโยชน์ หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการส่ังการและควบคุมเคร่ืองฉีดใหท้ า
หน้าท่ีดูแลจัดการกับวสัดุพลาสติกอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการหลอมเหลว การไหลเข้า
แม่พิมพ์ และการเยน็ตัวในแม่พิมพ์ ตลอดจนดูแลจัดการให้แม่พิมพ์พร้อมท่ีจะรับพลาสติกเข้า
แม่พิมพ ์ให้พกัตวัอยู่ในแม่พิมพแ์ละปล่อยออกจากแม่พิมพเ์ม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม (เม่ือพลาสติก
เซ็ทตัวและเย็นตัวลงแล้ว) ซ่ึงการส่ังการการควบคุม การดูแลจัดการต่าง ๆ น้ีจะต้องมีความ
เหมาะสมกนัมากท่ีสุด เพ่ือใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

5) ช่างฉีดหรือบุคลากร (Man) 
ผูท่ี้จะปรับตั้งพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการฉีดไดเ้ป็นอยา่งดีนั้นจะตอ้งมีความ

รอบรู้เก่ียวกบัวสัดุพลาสติก แม่พิมพ ์และเคร่ืองฉีดท่ีจะใชใ้นการผลิตช้ินงานพลาสติกเป็นอย่างดี
เสียก่อนโดยเร่ิมตั้งแต่ชนิดของพลาสติก อุณหภูมิพลาสติกเหลว ความหนาแน่น ความดนัท่ีตอ้งใช ้
คุณสมบัติการไหลตัวของพลาสติกเหลว ลักษณะของทางน ้ าพลาสติกวิ่ง (Runner) และทางน ้ า
พลาสติกเข้า (Gate) ระยะและขนาดของช่องทางการไหล ระบบการหล่อเย็น การปลดช้ินงาน 
ฟังก์ชนัและปุ่ มควบคุมการท างานของเคร่ืองฉีด ตลอดจนประสิทธิภาพของเคร่ืองฉีด เช่น ตั้งความ
ดันของเคร่ืองเอาไว ้120 บาร์ (ไฮดรอลิก) แต่เคร่ืองท าได้จริง 100 บาร์เป็นต้น ดังนั้นจะต้อง
ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองฉีดก่อนเสมอ อย่าเช่ือตวัเลขท่ีเราป้อนหรือตั้งท่ีตวัเคร่ืองฉีดตอ้ง
สังเกตดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัพลาสติกในระหว่างท่ีเคร่ืองฉีดท างานอยู ่หรืออาจกล่าวไดว้่าผูป้รับตั้ง
เคร่ืองฉีดต้องรู้จักพารามิเตอร์ 5 ตวัหลัก ๆ ท่ีต้องส่ังผ่านตัวเคร่ืองฉีดเพ่ือควบคุมพลาสติก คือ 
อุณหภูมิ ความดนั ความเร็วระยะทาง และเวลา นอกจากน้ียงัตอ้งรู้จกัลกัษณะของปัญหาแบบต่าง ๆ 
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สามารถวิเคราะห์เพ่ือหาตน้เหตุของปัญหาไดมี้แนวทางและเลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรอบคอบ และผู ้ปรับตั้ งพารามิเตอร์ให้กับเคร่ืองฉีดจะต้องมี
ความสามารถดา้นการค านวณอยูบ่า้งดว้ย 

6) การจดัการในการฉีด (Management) 
การวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม เช่นการวางแผนในการฉีดตามล าดบั

ของชนิดของพลาสติก ลกัษณะและความเขม้ของสี รูปร่างและขนาดของช้ินงานลกัษณะและขนาด
ของแม่พิมพ ์การส่ังซ้ือ ความส าคญัของลูกคา้ เป็นตน้ เน่ืองจากการวางแผนในการฉีดจะมีผลต่อ
การสูญเสียเป็นส าคญั เพราะถา้การวางแผนในการฉีดไม่เหมาะสม เช่น การฉีดช้ินงานท่ีมีสีเขม้ก่อน
แลว้ตามดว้ยการฉีดช้ินงานท่ีมีสีอ่อนหรือสีใส ย่อมเกิดการสูญเสียทั้งเวลาและวสัดุพลาสติกเป็น
จ านวนมาก ตลอดจนอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาสีของช้ินงานผิดเพ้ียนไม่ตรงกบัความตอ้งการ โดยจะมี
สีเดิมซ่ึงเขม้กวา่และลา้งท าความสะอาดออกไดย้ากติดออกมาอยูเ่ร่ือย ๆ 
 

2.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
งานศึกษาท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ เป็นงานศึกษาท่ีมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคดา้นการศึกษาการ
ท างานการวิเคราะห์หาสาเหตุการวางแผนและการควบคุมการผลิต โดยงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

โชคชัย เช่ือร่ืน , เรวตัร แสงดาว ,  อดุลย์ศักด์ิ ปัญญาดี, วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ และ ประยูร 
สุรินทร์ (2561) ไดท้ าการวิจยัการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในกระบวนการข้ึนรูปฉีด
พลาสติก โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดของเสียประเภทช้ินงานฉีดไม่เตม็ (Short shot) ในกระบวนการ
ผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ดว้ยการประยกุตใ์ชพ้าเรโตไดอะแกรม แผนภูมิเหตุและผลวิเคราะห์หาสาเหตุ
ก าหนดแนวทางแกไ้ขให้มีระบบบ ารุงรักษาแม่พิมพร์ะบบบ ารุงรักษาเคร่ืองฉีดและการวิเคราะห์
วิธีการท างานและการสร้างมาตรฐานวิธีการท างานใหม่ตามหลกั QCC โดยผลการวิจยัพบว่าก่อน
ปรับปรุงมีของเสียร้อยละ 4.77 หลงัจากการปรับปรุงของเสียลดลงเป็นร้อยละ 1.85 คิดเป็นอตัรา
ของเสียลดลงร้อยละ 61.22 และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการลดของเสียได้ถึงมูลค่ารวม
ประมาณ 402,565.80 บาท 

ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) ไดท้ าการวิจยัการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา
ของเสียประเภทจุดเพ่ือลดของเสียประเภทจุดค าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้
เค ร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) ในการหาสาเหตุและเพื่ อการปรับปรุงคุณภาพใน
กระบวนการผลิต ซ่ึงงานวิจยัไดใ้ชใ้บตรวจสอบ (Check Sheet) ท าการตรวจสอบของเสียและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจ านวนของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อแจกแจงปัญหาดว้ยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-
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Diagram) และแยกล าดบัตามความส าคญัดว้ยกฎพาเรโต 80:20 ในการเลือกแกไ้ขส่วนท่ีมีของเยอะ
มากท่ีสุด น ามาวิเคราะห์ปัญหาดว้ยแผนภูมิกา้งปลา (Fish-Bone Diagram) เพ่ือวางมาตรการณ์แกไ้ข 
ผลการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุดค าจากเดิม 0.23% ลดลงเป็น  
0.07 % ลดลงจากเดิม 69.56 % และคิดเป็นมูลค่าท่ีลดได ้1, 175,906.16 บาทต่อปี 

ฐาปนันดร์ เขียวสังข์ และศุภรัชชัย วรรัตน์ (2555) ได้ท าการทดลองการลดของเสียใน
กระบวนการผลิตการข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก งานวิจัยได้ใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC 
Tools) ในการคน้หาสาเหตุและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ซ่ึงงานวิจยัไดใ้ชใ้บ
ตรวจสอบ (Check Sheets) ท าการส ารวจ สภาพของเสีย และเก็บข้อมูลจ านวนของเสียจาก
กระบวนการผลิต  จากนั้นแจกแจงปัญหาดว้ย แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) และแสดงความถ่ีของ
ปัญหา เพ่ือแยกความส าคญัตามล าดบัดว้ยกฎ 80:20 ในการเลือกแกไ้ขส่วนท่ีมีของเสียมากท่ีสุด 
แลว้จึงน าไปวิเคราะห์ปัญหานั้นด้วยแผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone Diagram) เพื่อวางมาตรการณ์
แกไ้ขปัญหาจากการระดมความคิด (Brainstorms) แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบก่อน และ
หลงัจากการปรับปรุงผลการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดปัญหาของเสียจากเดิม 1.53 % 
ลดลงเป็น 0.53 % และคิดเป็นมูลค่าสามารถลดไดถึ้ง 74,862 บาทต่อปี 

ยุทธณรงค์ จงจนัทร์, ณฐา คุปตษัเฐียรและ ยอดนภา เกษเมือง (2554) จากการศึกษาเร่ือง 
“การลดของเสียในกระบวนการผลิตเตาเหล็กหล่อ”วตัถุประสงคข์องงานศึกษาฉบบัน้ี คือลดของ
เสียในกระบวนการผลิตและลดตน้ทุนในการผลิต โดยสาเหตุของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนผลิตท่ี
เป็นปัญหาหลกัมี 3 ประการ ดงัน้ี1) สาเหตุท่ีมาจากวิธีการท างาน (Method) 2)สาเหตุท่ีมาจากตวั
พนักงานเอง (Man) 3)สาเหตุท่ีมาจากเคร่ืองจักร (Machine) และอุปกรณ์ช่วยท่ีใช้ในการท างาน
เส่ือมสภาพ ผูว้ิจยัจึงน า 3 ปัญหาดงักล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุและศึกษาแนวทางการแกไ้ข โดยใช้
เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ(7 Waste)เพ่ือลดปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึน เม่ือด าเนินการแกไ้ข
ตามวิธีท่ีกล่าวมาพบวา่ ของเสียในกระบวนการผลิตหลงัการปรับปรุงลดลงจากร้อยละ3.3 เหลือร้อย
ละ0.16 ลดลงร้อยละ 3.14คิดเป็นร้อยละ 95.14 มูลค่าของเสียหลงัการปรับปรุงลดลงจาก 142,316 
บาท เหลือ12,981 บาท ลดลง 129,335 บาทคิดเป็นร้อยละ90.81และสามารถก าหนดเอกสารการ
ท างานท่ีเป็นมาตรฐานใหก้บัพนกังานได ้



 

บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “การลดของเสียประเภทมีจุดด าในกระบวนการผลิตไมแ้ขวน 
พลาสติก กรณีศึกษา : บริษทั พลาสติกเวิลด ์จ ากดั” ทางผูว้ิจยัไดศึ้กษากระบวนการผลิตของบริษทัฯ
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเป็นหลกัเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการอ่ืน ๆ ต่อไป โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนการด าเนินการ
วิจยั และการวิเคราะห์ผลการวิจยัดงัน้ี 
 

3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวจิัย 
3.1.1 ใบตรวจสอบ (Check Sheets) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ Check sheets ท่ีผู ้วิจัยได้ใช้
ปฏิบติังานจริงในกรณีศึกษา โดยเป็นการเก็บขอ้มูลอยา่งง่ายมีการระบุประเภทของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตและน าขอ้มูลมาบนัทึกลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล
และท าให้เห็นขอ้มูลของเสียไดอ้ยา่งชดัเจน ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์แบบบนัทึกจ านวนของเสียของ
โรงงานท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั (ก่อนปรับปรุง) ดงัรูปภาพท่ี 3.1 พบว่าการบนัทึกขอ้มูลของเสียมีผูท้  า
การบนัทึก และเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียวต่อวนั ซ่ึงอาจท าให้ไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้
เกิดปัญหาข้ึนได ้จากการพิจารณาผูศึ้กษาจึงไดอ้อกแบบแบบบนัทึกจ านวนของเสียใหม่ เพ่ือให้
ครอบคลุมปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อการเกิดของเสีย ดงัรูปภาพท่ี 3.2 ซ่ึงไดท้ าการเพ่ิมหวัขอ้ใหม่ดงัน้ี 

1) รายละเอียดช่วงเวลาเพราะใบบนัทึกจ านวนของเสียเก่าท าการบนัทึก
เพียงคร้ังเดียวต่อวนั 

2) ลงช่ือผูบ้นัทึกเพราะของเสียอาจเกิดจากความผิดพลาดของคน 



32 

 
รูปภาพท่ี  3.1 แบบบนัทึกจ านวนของเสียก่อนปรับปรุง 

ท่ีมา : บริษทั พลาสติกเวิลด ์จ ากดั 
  
 

 
รูปภาพท่ี  3.2  แบบบนัทึกจ านวนของเสียหลงัปรับปรุง 

ท่ีมา : บริษทั พลาสติกเวิลด ์จ ากดั 
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3.1.2 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 
เป็นการน าขอ้มูลมาเรียงล าดบัจากปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตท่ีมีปริมาณ

มากท่ีสุดไปยงัปริมาณน้อยท่ีสุด แผนภูมิพาเรโตช่วยให้ผูศึ้กษาตดัสินใจเลือกปัญหาท่ีจะแกไ้ขได ้
โดยพิจารณาเลือกปัญหาของเสียท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 

3.1.3 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือ ผังก้างปลา 
ใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน โดยทางขวามือของแกนนอน

เป็นหัวปลาแสดงประเภทของเสียท่ีเกิดข้ึน ส่วนสาเหตุหลกัของปัญหาท่ีเกิดของเสียประเภทนั้นก็
จะแสดงอยูบ่นแกนนอนท่ีมีลกัษณะเหมือนกา้งปลาโดยมีสาเหตุยอ่ยแตกแขนงออกจากสาเหตุหลกั
ต่อไป แผนผงัแสดงเหตุและผลช่วยให้ผูว้ิเคราะห์มองเห็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง และแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง
ตรงจุดมากข้ึน 

3.1.4 การระดมความคิด (Brainstorm)  
แลกเปล่ียนแนวความคิดของหัวหน้างานและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ

ผลิตไมแ้ขวนพลาสติกเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การแกปั้ญหา 
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

 
รูปภาพท่ี  3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ี จะน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์หาเหตุ และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไมแ้ขวน
พลาสติก จากนั้นจึงท าการแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการท างาน ซ่ึงการวิเคราะห์และการปรับปรุงนั้น 
ใช้ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นตวัวิเคราะห์หาปัจจยัและสาเหตุท่ีส่งผล



35 

กระทบต่อกระบวนการผลิตไม้แขวนพลาสติก และท าการระดมความคิด (Brainstorm) จากผูมี้
ประสบการณ์และผูเ้ช่ียวชาญแผนกต่างๆ เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานต่อไป 

3.3.1 ขั้นตอนการศึกษากระบวนการผลติ 
3.3.1.1 ผูว้ิจยัท าการศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานของสายการผลิตไมแ้ขวน

พลาสติก ซ่ึงสามารถอธิบายขั้นตอนต่างไดต้ามผงัรูปภาพท่ี 3.4 

 
รูปภาพท่ี  3.4 ขั้นตอนการปฏิบติังานของสายการผลิต 

1) เป็นขั้นตอนของการเตรียมเม็ดพลาสติก สีเม็ด (Master batch) แม่พิมพ์
(Mold) ส าหรับการฉีด และเคร่ืองจกัร 

2) หน่วยผสมจะท าการผสมเมด็พลาสติกกบัสีเมด็ใหมี้สีตามความตอ้งการ 
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3) หน่วยช่างจะท าการติดตั้ งแม่พิมพ์ข้ึนแท่น พร้อมตั้ งค่าเคร่ืองจักร
เตรียมพร้อมส าหรับการฉีดพลาสติก 

4) Run งาน Shot แรก เพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพของช้ินงาน โดย
ช้ินงานตอ้งผา่นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ QC ก่อนท่ีจะ Run งานจริง 

5) หากช้ินงานผ่านตามขอ้ก าหนดสามารถ Run งานจริงต่อไปได ้ แต่หาก
ช้ินงานไม่ผ่านตามขอ้ก าหนดให้กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้โดยท าการวิเคราะห์หาสาเหตุและด าเนินการ
แกไ้ขปรับปรุง 

6) หน่วย QC ท าการตรวจสอบช้ินงานท่ีถูก Run ออกมา ทุกๆ 30 นาที 
ก่อนส่งผ่านไปหน่วยแพค็ หากพบช้ินงานมีปัญหาและสามารถแกไ้ขได ้ณ ตรงจุดนั้นให้หน่วยช่าง
เขา้มาด าเนินการแกไ้ข หากไม่สามารถแกไ้ขไดใ้ห้กลบัไปท าการวิเคราะห์หาสาเหตุและด าเนินการ
แกไ้ขปรุงปรุงใหม่ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ 

7) หน่วยแพค็ท าการบรรจุช้ินงานท่ีมีคุณภาพลงกล่อง 
8) ช้ินงานท่ีท าการแพค็เรียบร้อยจะถูกส่งเขา้ Stock เพ่ือจดัเก็บ 

3.3.1.2 ผูว้ิจยัท าการศึกษากระบวนการฉีดข้ึนรูปไมแ้ขวนพลาสติก ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยส่วนท่ีเป็นหลกัส าคญัดงัน้ี 
 

 
รูปภาพท่ี  3.5 เคร่ืองฉีดพลาสติก 
ท่ีมา : บริษทั พลาสติกเวิลด ์จ ากดั 
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รูปภาพท่ี  3.6 กระบวนการฉีดข้ึนรูป 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/kaewphlastik/kar-khun-rup-phlitphanth-phlastik 
 

1) กรวยป้อนเม็ดพลาสติก (Hopper) อุปกรณ์ส่วนน้ีมีลักษณะเป็นกรวย
ขนาดใหญ่ เป็นส่วนท่ีใชบ้รรจุเมด็พลาสติกและสารเติมแต่งเพ่ือป้อนเขา้เคร่ืองฉีดพลาสติก 

2) กระบอกฉีดและสกรู (Injector and screw) ท าหน้ าท่ีหลอมเหลว
พลาสติกและสร้างแรงดนัเพ่ือฉีดพลาสติกท่ีถูกหลอมเหลวแลว้เขา้สู่แม่พิมพ์ ตรงส่วนกลางและ
ส่วนปลายของกระบอกมีเคร่ืองให้ความร้อนท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีได้ ปลายของ
กระบอกจะต่อเขา้กบัหัวฉีด ภายในของกระบอกน้ีเป็นสกรูท่ีมีความยาวส้ันกว่ากระบอกเล็กนอ้ย มี 
ลกัษณะเป็นเกลียวหยาบหมุนป้อนส่วนผสมของพลาสติก ให้เคล่ือนท่ีเข้าสู่กระบอก สามารถ
เคล่ือนถอยหลงัและดนักลบั เพ่ือเพ่ิมแรงดนัใหพ้ลาสติกหลอมเหลวไหลเขา้สู่แม่พิมพ ์

3) หัวฉีด (Nozzle) เป็นส่วนต่อปลายกระบอกฉีดพลาสติก เขา้กบัช่องทาง
ไหลของพลาสติกในแม่พิมพห์วัฉีดมีรูขนาดเลก็ เพ่ือให้พลาสติกหลอมเหลว ไหลผา่นเขา้สู่ช่องวา่ง
ในแม่พิมพด์ว้ยความรวดเร็ว 

4) มอเตอร์ขบัสกรู (Drive motor) มอเตอร์ขบัสกรูอาจเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
หรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส าหรับหมุนสกรูและขบัดนัสกรู เพ่ือฉีดพลาสติกท่ีก าลงัหลอมเขา้สู่ช่องวา่ง
ในแม่พิมพ ์

5) แม่พิมพ์ (Mold) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นช่องว่าง ท่ีมีรูปร่างตาม
ผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการผลิต แม่พิมพ์โดยทั่วไปมักออกแบบให้มี 2 ช้ิน เพ่ือให้สะดวกต่อการถอด
ผลิตภณัฑอ์อกจากแม่พิมพ ์นอกจากน้ีตอ้งมีช่องทางไหลของพลาสติกหลอมเหลวต่อจากหวัฉีด เขา้
สู่ช่องวา่งในแม่พิมพเ์รียกวา่ สปรู (sprue) 
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6) ตวัหนีบยึดแม่พิมพ์ (Hydraulic clamp unit) ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ซ่ึงมัก
เรียกกนัว่า แคลม้ เป็นกลไกส าหรับเปิดและปิดฝาแม่พิมพ ์ขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฮดรอลิก อุปกรณ์
ส่วนน้ียงัรวมทั้ งอุปกรณ์ท าความร้อนเพ่ืออุ่นแม่พิมพ์ก่อนฉีดและอุปกรณ์ท าความเย็นเพ่ือลด
อุณหภูมิแม่พิมพ ์ท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ขง็ตวัก่อนถอดออกจากแม่พิมพ ์

7) ชุดควบคุมกลาง (Central control) เป็นชุดควบคุมเคร่ืองจักรรวมทุก
ส่วน ไดแ้ก่ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์วดัและควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมความดนั และ
อุปกรณ์ตั้งเวลา 

3.3.2 ข้ันตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของเสีย  
ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลของเสียในกระบวนการผลิตไมแ้ขวนพลาสติก เช่นงานมีจุด

ด า รอยแหวง่ คราบน ้ามนั มีครีบ รอยขีดข่วน ฯลฯ โดยใชใ้บตรวจสอบ (Check Sheets) ในการเก็บ
ขอ้มูล นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จากการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยั
พบวา่จ านวนของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตแต่ละเดือนมีปริมาณมากโดยเรียงล าดบัจากของ
เสียท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดไปยงัของเสียท่ีมีปริมาณนอ้ยท่ีสุดดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 และรูปภาพท่ี 3.7 
 

 
ตารางท่ี  3.1 ขอ้มูลของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตไมแ้ขวนพลาสติกเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2563 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลกัษณะของเสีย จ ำนวนของเสีย (ช้ิน) % ของเสีย % ของเสียสะสม

จุดด ำ 20026 69.65% 69.65%

รอยขีดขว่น 2861 9.95% 79.60%

แหวง่ 2288 7.96% 87.56%

เป็นครีบ 2002 6.96% 94.52%

รอยไหม้ 1430 4.97% 99.50%

แตก 82 0.29% 99.78%

ครำบน ้ำมนั 45 0.16% 99.94%

โคง้งอ 18 0.06% 100.00%

28752 100%
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รูปภาพท่ี  3.7 ลกัษณะขอ้บกพร่องของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตไมแ้ขวนพลาสติก 

จากภาพท่ี 3.7 แผนภูมิพาเรโตแสดงจ านวนของเสียท่ีพบในการบวนการผลิตไมแ้ขวน
พลาสติกระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2564 พบว่าลักษณะของ
ขอ้บกพร่องมีปัญหาจุดด าคิดเป็นร้อยละ 69.65 รอยขีดข่วนคิดเป็นร้อยละ 9.95 แหวง่คิดเป็นร้อยละ 
7.96 เป็นครีบคิดเป็นร้อยละ 6.96 รอยไหม้คิดเป็นร้อยละ 4.97 แตกคิดเป็นร้อยละ 0.29 มีคราบ
น ้ ามนัคิดเป็นร้อยละ 0.16 และโคง้งอคิดเป็นร้อยละ 0.06 ตามล าดบั โดยลกัษณะขอ้บกพร่องของ
เสียท่ีเกิดข้ึน ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 3.8 – 3.15 
 

 
รูปภาพท่ี  3.8 ช้ินงานท่ีเป็นจุดด า 
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รูปภาพท่ี  3.9 ช้ินงานท่ีมีรอยขีดข่วน 

 

 
รูปภาพท่ี  3.10 ช้ินงานแหวง่ 

 

 
รูปภาพท่ี  3.11 ช้ินงานมีครีบ 
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รูปภาพท่ี  3.12 ช้ินงานมีรอยไหม ้

 

 
รูปภาพท่ี  3.13 ช้ินงานแตก 

 

 
รูปภาพท่ี  3.14 ช้ินงานมีคราบน ้ามนั 
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รูปภาพท่ี  3.15 ช้ินงานโคง้งอ 

จากแผนภูมิพาเรโตในรูปภาพท่ี 3.7 พบว่าปริมาณของเสียประเภทจุดด า (Black dot) คิด
เป็นร้อยละ 69.65 จากของเสียทั้งหมด 28,752 ช้ิน เป็นปัญหาส าคญัส่งผลใหเ้กิดค่าใชจ่้ายและความ
สูญเสียต่อโรงงาน ผูว้ิจยัมีความเห็นตรงกนักบัผูจ้ดัการฝ่ายผลิตถึงความรุนแรงจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ซ่ึงถา้สามารถลดของเสียประเภทจุดด าเหล่าน้ีจะช่วยให้ลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนได ้และส่งผลให้การ
ด าเนินงานในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย จึงตดัสินใจเลือกปัญหาช้ินงานมีจุดด า
มาร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและป้องกนัอยา่งถูกตอ้ง 
ซ่ึงการวิเคราะห์ แสดงในบทท่ี 4 

3.3.3 รวบรวมสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการเกดิของเสีย 
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเกิดของเสียประเภทจุดด า (Black dot) 

โดยก าหนดกลุ่มปัจจัย (Factors) ซ่ึงมั่นใจว่ากลุ่มท่ีถูกก าหนดไวเ้ป็นปัจจัยท่ีจะช่วยให้สามารถ
แยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยัเพ่ือ
จะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ หลงัจากนั้นท าการระดมสมอง (Brainstorm) จากผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญและความรู้เฉพาะทางมาเสนอความคิดเก่ียวกบัสาเหตุของปัญหานั้น โดยแบ่งกลุ่มปัจจยั
ดงัน้ี 

1) M Man คนงาน หรือพนกังาน หรือบุคลากร 
2) M Machine เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
3) M Material วตัถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ 
4) M Method กระบวนการท างาน 
5) E Environment อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 

3.3.4 วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข 
เม่ือทราบสาเหตุและความเป็นไปได้ของการเกิดของเสียประเภทจุดด าจากการ

วิเคราะห์ปัจจัย 4M 1E แล้ว น าข้อมูลในปัจจุบันท่ีเกิดปัญหามาท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว
ทางแกไ้ขปรับปรุง 
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3.3.5 เสนอแนวทางการปรับปรุงต่อผู้บริหาร 
การศึกษาน้ีจะส าเร็จได ้ ท่ีส าคญัท่ีสุดตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารท่ีจะช่วย

ติดตามงานและช่วยตดัสินใจในกระบวนการด าเนินงาน จึงตอ้งมีการเสนอแนวทางการปรับปรุง
เพ่ือท่ีจะลดของเสียในกระบวนการผลิตให้ทางผูบ้ริหารรับทราบ และเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินงาน อีกทั้งยงัช่วยใหพ้นกังานรู้สึกอยากท าใหง้านปรับปรุงคุณภาพน้ีประสบผลส าเร็จยิง่ข้ึน 

3.3.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
แนวทางด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข ประชุมรวมกบัคณะท างานกระบวนการผลิตท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือน าไปปฏิบัติจริง  ด าเนินการทดลองใช้แนวทางปรับปรุงภายใต้ระยะเวลาศึกษา 3  
เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีการพิจารณากระบวนการผลิตและ
ติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

3.3.7 เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
หลังการด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางการแก้ไขปรับปรุงแล้ว น าผลการ

ด าเนินการมาเปรียบเทียบจ านวนของเสียประเภทจุดด าระหวา่งก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
3.3.8 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและปรับปรุงวิธีการท างานจะสรุปผลเป็นการวดัผลเชิงปริมาณในเร่ือง
การลดลงของของเสียประเภทจุดด าในกระบวนการผลิตช่วง 3 เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 ประเมินแนวโนม้ผลการด าเนินงานว่าดีหรือไม่อยา่งไรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการลดของเสียในขั้นตอนวิธีการในการแกไ้ขของเสียประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

4.1 ผลการด าเนินการวจิยั 
ผลการด าเนินการวิจัยเร่ืองการลดของเสียในกระบวนการผลิตไม้แขวนพลาสติก ความ

บกพร่องของผลิตภณัฑ์ประเภทจุดด า ไดใ้ชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพในการระบุสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเกิดปัญหาและไดท้ าการระดมสมอง (Brainstorm) จากผูมี้ประสบการณ์และผูเ้ก่ียวขอ้งจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งหมด 7 ท่าน ดังน้ี 1) ผูจ้ ัดการโรงงาน จ านวน 1 ท่าน 2) ผูจ้ ัดการฝ่ายผลิต 
จ านวน 1 ท่าน 3) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จ านวน 1 ท่าน 4) หัวหน้าฝ่ายช่าง จ านวน 1 ท่าน  
5) พนักงานฝ่ายช่าง จ านวน 3 ท่าน เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหา
ผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทจุดด าให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพเหตุและผล 
(Cause and  Effect Diagram) หรือผงักา้งปลา (Fish Diagram) แสดงไดด้งัรูปภาพท่ี 4.2 

 

 
รูปภาพท่ี  4.1 มีประสบการณ์และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อ

การเกิดปัญหาผลิตภณัฑบ์กพร่องประเภทจุดด า  
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รูปภาพท่ี  4.2 แผนภาพแสดงเหตุและผลแสดงสาเหตุของปัญหาการเกิดของเสียประเภทจุดด า 

การวิ เคราะห์หาสาเหตุจากปัจจัย 4M 1E คือ คน เค ร่ืองจักร ว ัตถุ ดิบ วิ ธีการ และ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่าโดยปกติคนจะมีหน้าท่ีปรับตวัเคร่ืองจกัรให้ไดต้ามค่าการควบคุมการผลิต และ
ควบคุมการผลิตให้ไดต้ามเป้าหมายซ่ึงเคร่ืองจักรเป็นระบบอตัโนมติั ความคลาดเคล่ือนในการ
ท างานของเคร่ืองจกัรจึงเกิดข้ึนไดน้อ้ย เพราะถา้เกิดการสึกหรอของเคร่ืองจกัรหรือระบบไฟฟ้าเกิด
การบกพร่องระบบจะหยุดท างานอัตโนมัติ คนจะต้องท าการตรวจสอบความบกพร่องของ
เคร่ืองจกัรก่อนการผลิตหรือก่อนการฉีดข้ึนรูปพลาสติก และส่วนของวตัถุดิบจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพในขั้นตอนการรับวตัถุดิบโดยใชก้ารตรวจสอบดว้ยสายตาและท าการจดัเก็บ ดงันั้นจากการ
ระดมความคิดจึงถือว่าวิธีการเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้ เกิดของเสียประเภทจุดด าใน
กระบวนการผลิต และให้ความส าคญัท่ีปัจจยัรองลงมาคือ คน เคร่ืองจกัร ส่ิงแวดลอ้ม และวตัถุดิบ
ตามล าดบั  โดยรูปภาพท่ี 4.2 สามารถคน้หาสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตซ่ึงเกิดจาก 
4M 1E ผลวิเคราะห์มีดงัน้ี 

4.1.1 สาเหตุที่มาจากวิธีการ 
สาเหตุท่ีมาจากวิธีการท่ีเป็นปัญหาหลกัคือ การตรวจเช็คงานไม่เหมาะสม  ความถ่ี

ในการตรวจเช็คน้อยเกินไปหากเกิดปัญหาจะไม่สามารถแกไ้ดท้นัท่วงที และปัญหารองลงมาคือ
การฉีดช้ินงานต่างสีในเคร่ืองเดียว เช่น จากสีด าเป็นสีขาวและท าความสะอาดไม่ดีพอท าให้มีส่ิง
ตกคา้งในการบวนการฉีด 
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แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากวิธีการ ก าหนดให้มีการบนัทึก Condition ของเคร่ืองจกัรทั้ง

ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการผลิตงานเพ่ือท่ีจะได้
ตรวจสอบพบปัญหาได้รวดเร็วข้ึนและท าการแก้ไขได้ทนัเวลาและจดัให้หัวหน้าฝ่ายท าการสุ่ม
ตรวจหนา้งานว่าพนกังานท าตามขอ้ก าหนดหรือไม่ มีก าหนดเวลาในการพกัเท่ียงของช่างใหม่โดย
แบ่งช่วงเวลาการในการพกัเท่ียงเป็น 2 รอบคือ 11.30น.-12.30น. และ 12.30น.-13.30น. เพื่อให้มี
ช่างคอยควบคุมเคร่ืองจกัรตลอดเวลา พร้อมทั้งจดัท า Weekly Checkup Sheet เพื่อตรวจสอบและท า
ความสะอาดเคร่ืองจกัรทุกสัปดาห์ มีการก าหนดเคร่ืองจกัรส าหรับฉีดช้ินงานแต่ละสีอย่างชดัเจน 
หากมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองเดียวกนั ตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองจนแน่ใจก่อนวา่ไม่มีส่ิงตกคา้งถึง
รันงานต่อไปได ้

4.1.2 สาเหตุที่มาจากคน  
สาเหตุท่ีมาจากคนสามารถแยกประเภทและจดัล าดบัสาเหตุท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด

ไปยงัความส าคญัรองลงมาไดด้งัน้ี  
1) พนักงานขาดความเอาใจใส่ดูแล ไม่มีความรับผิดชอบในการเฝ้าระวงั

ขณะท าการผลิต มีความประมาทเลินเล่อส่งผลท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์บกพร่องเกินก าหนด รวมถึงยงั
ขาดความรับผิดชอบในการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ 

2) พนักงานท่ีเขา้มาใหม่ ไม่มีความรู้พ้ืนฐานดา้นทกัษะการท างาน และยงั
ขาดประสบการณ์ท าให้เกิดปัญหาในการตดัสินใจถือเป็นสาเหตุหลกัท่ีส าคญัต่อการกระบวนการ
ผลิต 

แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
ท าการฝึกอบรมแนะน าขอ้ปฏิบติัและขั้นตอนการท างานท่ีถูกตอ้งกบัพนักงานทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดผลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง ทั้งผลกระทบ
ในกระบวนการผลิตและผลกระทบเม่ือช้ินงานหลุดรอดไปถึงลูกคา้โดยเพ่ิมความถ่ีของการอบรม
จากปีละคร้ังเป็นอบรมทุกๆ 6 เดือน  และจัดให้มีการประชุมประจ าเดือนเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นจนถึงสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานในเดือนท่ีผ่านมา
เพ่ือหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 

4.1.3 สาเหตุที่มาจากเคร่ืองจักร 
สาเหตุและปัญหาท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรสามารถแยกได ้3 ประเภท และจดัล าดบัความส าคญั

ของปัญหาไดด้งัน้ี 
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1) สาเหตุ ท่ีมาจากเคร่ืองฉีดพลาสติก ( Plastic Injection Machine) คือ 
เคร่ืองฉีดพลาสติกมีสภาพเส่ือมโทรม ความสึกหรอของสกรู (Screw) เป็นต้นเหตุท าให้มีเศษ
พลาสติกเล็กๆ เข้าไปสะสมอยู่บนสกรู (Screw) มีการหลุดรอดเข้าไปในระหว่างการฉีด   ส่ิง
แปลกปลอมถูกชะหลุดมาจากท่อส่งและกรวยป้อนเม็ดพลาสติก (Hopper) ปนไปกบัเม็ดพลาสติก 
ส่งผลให้ช้ินงานมีจุดด า และอุณหภูมิของเคร่ืองฉีดพลาสติก (Heater) มีความผิดปกติคลาดเคล่ือน 
ท าใหไ้ม่สามารถควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกบัช้ินงานได ้

2) สาเหตุจากเคร่ืองบดพลาสติก (Crusher) คือ เคร่ืองบดพลาสติกมีสภาพ
เส่ือมโทรม ไม่มีการแบ่งชนิดของพลาสติก และสี ในกระบวนการบดพลาสติกในการน ามากลบัมา
ใชใ้หม่ รวมถึงการไม่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีและรอบ ๆ  ท าใหมี้ฝุ่ นผง ฝุ่ นละอองหลุด
รอดเขา้ไปกบัเมด็พลาสติกในระหวา่งท าการบด 

3) สาเหตุท่ีมาจากแม่พิมพ์ (Mold) คือ เกิดจากการดูแลรักษาและจดัเก็บ
แม่พิมพท่ี์ไม่มีประสิทธิภาพท าใหเ้กิดสนิมบนผิวหนา้แม่พิมพเ์ป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑเ์กิด
จุดด าได ้และการไม่ท าความสะอาดแม่พิมพก่์อนการติดตั้งเพ่ือท าการฉีดท าให้ยงัคงมีส่ิงสกปรกติด
คา้งอยูบ่นผิวแม่พิมพ ์

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(1) สาเหตุ ท่ีมาจากเคร่ืองฉีดพลาสติก ( Plastic Injection Machine) 

สามารถปรับปรุงแกไ้ขไดโ้ดยการจดัให้มีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองฉีดพลาสติกเป็นประจ า โดยแบ่งเป็น
ประจ าทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน และทุก 1 ปี พนกังานตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองฉีดทุกวนั 
พร้อมทั้งท าความสะอาดกรวยป้อนพลาสติก (Hopper) เป็นประจ ามีการถอดสกรู (Screw) มาท า
ความสะอาดและตรวจสอบสภาพของสกรูใหมี้สภาพพร้อมใชง้านเสมอ 

(2) สาเหตุจากเคร่ืองบดพลาสติก (Crusher) สามารถปรับปรุงแกไ้ขได้
โดย ให้มีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบดพลาสติกเป็นประจ า มีการแบ่งแยกโซน ชนิดและสีของพลาสติก
ในการบด เพ่ือป้องกนัการปะปนของสี และมีการท าความสะอาดเคร่ืองและบริเวณพ้ืนท่ีและรอบๆ
ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

(3) สาเหตุท่ีมาจากแม่พิมพ ์(Mold) สามารถปรับปรุงแกไ้ขไดโ้ดยให้มี
การท าความสะอาดแม่พิมพ์ มีการพ่นน ้ ายากันสนิมลงบนหน้าแม่พิมพ์ก่อนการจัดเก็บทุกคร้ัง 
บริเวณจัดเก็บแม่พิมพ์ต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีความช้ืนท่ีสูงเกินไป ไม่วางแม่พิมพ์บนพ้ืน
ปูนซีเมนต์ เน่ืองจากมีความช้ืนท่ีมากเกินไปสามารถให้แม่พิมพ์เกิดสนิมข้ึนได้  ก่อนการติดตั้ง
แม่พิมพต์อ้งมีการท าความสะอาดแม่พิมพใ์หเ้รียบร้อยอีกคร้ังก่อนท่ีจะเร่ิมการผลิต 
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รูปภาพท่ี  4.3 ท าความสะอาดเคร่ืองฉีดและบริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ 

 

 
รูปภาพท่ี  4.4 ท าความสะอาดกรวยป้อนพลาสติก (Hopper) 



49 

 
รูปภาพท่ี  4.5 บริเวณหอ้งบดพลาสติกก่อนและหลงัปรับปรุง 

4.1.4 สาเหตุที่มาจากส่ิงแวดล้อม 
สาเหตุหลักท่ีมาจากส่ิงแวดล้อมคือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสกปรกและมีฝุ่ นละออง

เน่ืองจากสถานท่ีแคบ และท าให้การจดัแผนผงัวางเคร่ืองจกัรไม่ดีเท่าท่ีควรเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีจ ากดั 
เคร่ืองจกัรตั้งชิดกนัมากเกินไปท าใหเ้คร่ืองท่ีฉีดสีด ามีฝุ่ นมาปะปนเคร่ืองท่ีฉีดสีขาว  

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อนและหลงัปฏิบติังานในทุก ๆ วนั โดยมีหัวหน้าฝ่ายคอย

ตรวจเช็คความเรียบร้อย จัดแผนผังการวางเคร่ืองใหม่โดยมีการก าหนดโซนแบ่งตามสีของ
ผลิตภณัฑ ์

4.1.5 สาเหตุที่มาจากวัตถุดิบ 
สาเหตุท่ีมาจากวตัถุดิบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สาเหตุจากภายในและ

ภายนอก โดยจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาไดด้งัน้ี 
1) สาเหตุจากภายใน ไม่มีการปกคลุมวตัถุดิบให้มิดชิด ท าให้มีส่ิงสกปรก

ลงไปผสมกบัวตัถุดิบ  
2) สาเหตุจากภายนอก วตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน ผิดเกณฑ์ก าหนดท่ียอมรับ

ได ้ บรรจุภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐานมีส่ิงเล็ดรอดเขา้ไปในถุงวตัถุดิบ เม็ดสีท่ีใชก้ารผสมไม่เกิดการแตก
ตวัท าใหเ้กิดเป็นจุดด าข้ึนได ้
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แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
แก้ไขปัญหาโดยตรวจสอบวตัถุดิบทุกคร้ังก่อนน ามาใช้งาน มีการเช็ดท าความ

สะอาดถุงบรรจุเม็ดพลาสติกทุกคร้ังก่อนการเคล่ือนยา้ยและเทเม็ดพลาสติกท่ีจะบดผสมดว้ยความ
ระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัเม็ดพลาสติกตกลงพ้ืน  จดัท าพ้ืนท่ีจดัเก็บเม็ดพลาสติกให้สะอาดป้องกนัฝุ่ น
และความช้ืนเพ่ือท่ีวตัถุดิบจะไดมี้คุณสมบติัท่ีพร้อมใชง้าน 
 

 
รูปภาพท่ี  4.6 การจดัเก็บเมด็พลาสติกก่อนน าไปใชง้าน (ก่อนปรับปรุง) 

 

 
รูปภาพท่ี  4.7 การจดัเก็บเมด็พลาสติกก่อนน าไปใชง้าน (หลงัปรับปรุง) 
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รูปภาพท่ี  4.8 ถงับรรจุเมด็พลาสติกก่อนส่งผา่นท่อพลาสติกไปยงั Hopper ก่อนและหลงัปรับปรุง 

 

4.2 สรุปผลการด าเนินการวจัิย 
ในการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงผูศึ้กษาไดน้ าเอาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา

จากทุกปัจจยัและทุกสาเหตุมาท าการแกไ้ขปรับปรุงไปพร้อมๆ กนัในลกัษณะแบบบูรณาการ เม่ือมี
การด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงในกระบวนการผลิตตามตามแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงท่ีก าหนดไว้
แลว้ น าขอ้มูลการเกิดของเสียก่อนปรับปรุงท่ีท าการเก็บขอ้มูลไวใ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 มาท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลการเกิดของเสียหลงัการปรับปรุง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนของเสียจากกระบวนการ
ผลิตภณัฑท์ั้งหมดในช่วงเวลานั้นๆ สามารถอธิบายไดโ้ดยการแสดงขอ้มูลตามรายละเอียดดงัน้ี  
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ตารางท่ี  4.1 ขอ้มูลการเกิดของเสียประเภทช้ินงานมีจุดด าในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (ก่อนท า
การปรับปรุง) 

 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ของเสียประเภทจุด าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีผลิตออกมา 
จ านวน 278,657 ช้ิน มีของเสียท่ีเกิดข้ึนจ านวน 7,039 ช้ิน คิดเป็น 2.526% 
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ตารางท่ี  4.2 ขอ้มูลการเกิดของเสียประเภทช้ินงานมีจุดด าในเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2563  (ก่อนท าการ
ปรับปรุง) 

 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ของเสียประเภทจุด าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีผลิตออกมา 
จ านวน 246,286 ช้ิน มีของเสียท่ีเกิดข้ึนจ านวน 6,118 ช้ิน คิดเป็น 2.484% 
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ตารางท่ี  4.3 ขอ้มูลการเกิดของเสียประเภทช้ินงานมีจุดด าในเดือน มกราคม พ.ศ.2564  (ก่อนท าการ
ปรับปรุง) 

 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ของเสียประเภทจุด าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีผลิตออกมา 
จ านวน 269,629 ช้ิน มีของเสียท่ีเกิดข้ึนจ านวน 6,869 ช้ิน คิดเป็น 2.548% 
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รูปภาพท่ี  4.9 ขอ้มูลการผลิตเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของเสียประเภทจุดด าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ.2564 (ก่อนการปรับปรุง) 
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ตารางท่ี  4.4 ขอ้มูลการเกิดของเสียประเภทช้ินงานมีจุดด าในเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  (หลงัท า
การปรับปรุง) 

 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ของเสียประเภทจุด าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีผลิตออกมา 
จ านวน 275,560 ช้ิน มีของเสียท่ีเกิดข้ึนจ านวน 2,405 ช้ิน คิดเป็น 0.873% 
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ตารางท่ี  4.5 ขอ้มูลการเกิดของเสียประเภทช้ินงานมีจุดด าในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  (หลงัท าการ
ปรับปรุง) 

 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ของเสียประเภทจุด าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีผลิตออกมา จ านวน 
305,479 ช้ิน มีของเสียท่ีเกิดข้ึนจ านวน 2,716 ช้ิน คิดเป็น 0.889% 
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ตารางท่ี  4.6 ขอ้มูลการเกิดของเสียประเภทช้ินงานมีจุดด าในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564  (หลงัท าการ
ปรับปรุง) 

 
 

ตารางท่ี 4.6 พบวา่ของเสียประเภทจุด าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีผลิตออกมา จ านวน 
211,434 ช้ิน มีของเสียท่ีเกิดข้ึนจ านวน 1,678 ช้ิน คิดเป็น 0.794% 
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รูปภาพท่ี  4.10 สัดส่วนการเกิดของเสียประเภทจุดด าในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ถึงเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2564 (หลงัการปรับปรุง) 



 

บทที ่5 
 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
การวิจยัการการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกของเสียประเภทจุดค าโดยใชเ้คร่ืองมือ

คุณภาพ QC Tools ของ บริษทั พลาสติกเวิลด ์จ ากดั เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นการลดของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการฉีดพลาสติกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดของเสียประเภทจุดด าจากกระบวนการผลิตท่ีมี
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตมากท่ีสุด ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์หาสาเหตุ และท าการระดม
ความคิดกับฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการสรุปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเม่ือด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาแลว้ ไดน้ าผลการแกไ้ขปัญหามาเปรียบเทียบกนัระหว่างขอ้มูลก่อนการปรับปรุงกบัขอ้มูล
หลงัการปรับปรุงแลว้พบว่าก่อนการปรับปรุงนั้นสามารถลดปริมาณของเสียประเภทจุดด าไดจ้ริง 
ดงัตารางท่ี 5.1 
 

 
ตารางท่ี  5.1 แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลของเสียประเภทจุดด าก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 

ของเสีย (ช้ิน) % ของเสีย ของเสีย (ช้ิน) % ของเสีย
พ.ย.-63 7,039                  2.53                    -                      -                      
ธ.ค.-63 6,118                  2.48                    -                      -                      
ม.ค.-64 6,869                  2.55                    -                      -                      
ก.พ.-64 -                      -                      2,405                  0.87                    
มี.ค.-64 -                      -                      2,716                  0.89                    
เม.ย.-64 -                      -                      1,678                  0.79                    
เฉลี่ย 6,675                  2.52                    2,266                  0.85                    

ก่อนกำรปรับปรุง หลงักำรปรับปรุง
เดือน
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รูปภาพท่ี  5.1 กราฟแสดงขอ้มูลการผลิตเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของเสียก่อนและหลงัการปรับปรุง 

เม่ือน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบพบว่าของเสียประเภทจุดด าในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือน
เมษายน พ.ศ.2564 ท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ปริมาณของเสียประเภทจุดด าลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
โดยจากเดิม 6,675 ช้ิน คิดเฉล่ียเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสีย 2.52%  ลดลงเป็น 2,266 ช้ิน คิดเฉล่ียเป็น
เปอร์เซ็นตข์องเสีย  0.85 %  ซ่ึงลดลงไดถึ้ง 1.67 %  เม่ือน าของเสียท่ีลดลงมาเปรียบเทียบเพ่ือหาค่า
การสูญเสียโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์ม่ือผลิตจนเป็นสินคา้ส าเร็จรูปจะมีโอกาสจ าหน่ายสู่
ลูกคา้ต่อช้ินในราคา 4.75 บาท ผลท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีจะสามารถลดการสูญเสียมูลค่าของสินคา้
จากเดิมท่ีสูญเสียไปโดยมีค่าทางการตลาดคิดเป็นจ านวนเงิน 20,942.75 บาท ในรอบ 3 เดือนถา้คิด
เป็นปริมาณการการสูญเสียรายปี จะเท่ากบั 83,771.00บาท จะเห็นได้ว่าการใช้เคร่ืองมือควบคุม
คุณภาพ QC Tools แลว้น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุง ท าใหก้ารเกิดผลิตภณัฑท่ี์มีจุดด า
ลงลงและสามารถควบคุมกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิตให้อยู่ในข้อก าหนดท่ีท าการ
ตรวจสอบได ้

อย่างไรก็ตามของเสียประเภทจุดด าท่ียงัคงเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต คิดเฉล่ียเป็น
เปอร์เซ็นตข์องเสีย 0.85% นั้น เม่ือพิจารณาสาเหตุจากปัจจยั 4M 1E ท่ีด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงไป
แลว้ พบวา่ยงัมีประเด็นท่ียงัสามารถแกไ้ขปรับปรุงเพ่ิมเติมได ้โดยสาเหตุหลกัๆ นั้นมาจากวิธีการ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 จากการศึกษาการลดของเสียประเภทจุดด าในการฉีดพลาสติกด้วยเคร่ืองมือควบคุม

คุณภาพ (QC Tools) หลงัจากการปรับปรุงแกไ้ขท าให้ของเสียประเภทจุดด าลดลง แต่เม่ือพิจารณา
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จะพบวา่ปัญหาของเสียประเภทจุดด ายงัเกิดข้ึนอยูคิ่ดเฉล่ียเป็นเปอร์เซ็นตข์องเสีย  0.85 % ต่อเดือน 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะเป็นแนวทางการปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ ในขั้นตอนของการวิเคราะห์หา
สาเหตุจนไปถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหา การตดัสินใจของผูต้ดัสินใจแต่ละท่านจะแตกต่างกนัไป
ตามประสบการณ์และหน่วยงานท่ีไดรั้บผิดชอบ จึงอาจท าใหผู้ต้ดัสินใจรู้ไม่ครบทุกดา้น ดงันั้นควร
มีการให้ความรู้และท ากิจกรรมร่วมกนัในเร่ืองน้ี จะท าให้ขอ้มูลท่ีไดแ้ม่นย  าสมบูรณ์และง่ายต่อการ
ตดัสินใจมากยิ่งข้ึน เช่น ฝ่ายขายมีหนา้ท่ีประสานรายละเอียด  และขอ้แมต่้างๆ ถึงความตอ้งการใน
การผลิตช้ินงาน เช่น ตอ้งการงานพลาสติกชนิด สี, ราคา, ระยะเวลาในการส่งมอบ ส่วนฝ่าย QC 
นอกเหนือจากการตรวจช้ินงานหน้าเคร่ือง ตอ้งขอความร่วมมือและท าความเขา้ใจในการช่วยดูแล
สอดส่องความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการในการ
ด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบักระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสียใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด   

5.2.2 ส าหรับธุรกิจอ่ืนท่ีมีกระบวนการผลิตคลา้ยคลึงกบับริษทักรณีศึกษาสามารถน าเคร่ืองมือ 
7QC Tools ไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือท าการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ข ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนปัจจยัและระดบัของปัจจยัท่ีจะใชใ้นการศึกษาเพื่อให้มีความเหมาะสมกบักระบวนการ
ผลิต และยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัส่วนงานอ่ืนๆ ต่อไปได ้
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