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Abstract 
 

Title of Independent Study A study of  Chemical Dust reduction in  Plastic 
Compounding   Process Case study of  Plastic Compounding 
Plant at Industrial Estate in Rayong province 
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Degree Master of Science (Environmental Management) 
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The objective of this research is to study the potential to reduce the Chemical Dust in Plastic 
Compounding process , case study of Plastic Compounding Plant at Industrial Estate in Rayong 
province , by using quality control tools as well as the suggestion system and brainstorming analyze 
the problem in production process.  In the research the chemical dust data from August 2021 to 
December 2021 were collected. The quantity of chemical dust generated from each process step in each 
month were firstly collected and analyzed. Then the idea for chemical dust generation potential were 
collected from the workshop and suggestion system. The target group who  provide the idea operation 
personnel including shopfloor operators and supervisors. All idea were systematically collected in the 
Fish bone diagram and the improvement plan were identified for each potential causes. Finally , all 
improvement items were implemented and monitored respectively. 

The result shown that if we compare between before and after the improvement plan. The  ratio 
of chemical dust per kg of product in compounding plant could be reduced  from 0.21%  to 0.15 % or 
the term of value of money is 238,000 Baht per year as well as CO2 emission reduction potential of 
174 tons/year 

Keywords Chemical Dust reduction in  Plastic Compounding Process , Quality Tool , Suggestion , 

Brainstorming



กติติกรรมประกาศ 

 
วิชาการคน้ควา้อิสระเร่ืองศึกษาแนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical 

Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  ภายในกรณีศึกษาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวน์  ฉบับน้ี
สามารถจดัท าขึ้นและส าเร็จไดจ้ากความร่วมมือและไดรั้บการช่วยเหลือจากหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผศ. ดร.จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ ท่ีกรุณารับเป็นท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาและเสียสละเวลาในการให้ค  าแนะ 
น าช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงผลกัดนัและใหก้ าลงัใจตลอดระยะเวลาการศึกษา
จนวิชาการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณ ผูจ้ดัการแผนกฝ่ายผลิต หวัหนา้กะ พนกังานกะ ของบริษทักรณีศึกษา ของโรง งาน
ผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวน์  ท่ีตั้ง ณ นิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง จงัหวดัระยอง ท่ีไดม้อบความช่วย 
เหลือสนบัสนุนขอ้มูล และอนุมติัการด าเนินงานวิจยั รวมถึงยงัเป็นท่ีปรึกษาในปัญหาต่างๆ ขอบคุณผู ้
แต่งหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการท่ีขา้พเจา้ไดใ้ช้เป็นเอกสารอา้งอิง ขอบคุณเพื่อน  สว. 11ทุกคนท่ี
คอยสนับสนุนช่วยเหลือและให้ก าลังใจมาโดยตลอด ท าให้งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
สามารถน าผลส าเร็จของงานวิจยัน้ีมาปรับใชง้านไดจ้ริง 

ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ หากการวิจยัน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อท่าน
ผูอ่้านและเป็นนวทางส าหรับน าไปปรับประยกุตใ์ชก้บังานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป หากมีส่ิงใดบกพร่อง ผูวิ้จยั
ขออภยัเป็นอย่างสูงไวใ้น ณ โอกาสน้ี แต่หากเป็นประโยชน์ขอมอบคุณงามความดีน้ีเป็นเคร่ืองบูชา 
บิดา มารดา และครูอาจารยท์ุกท่าน ท่ีไดใ้ห้การอบรมสั่งสอนจนท าให้ผูว้ิจยัมีโอกาสในการท าวิจยัคร้ัง
น้ีจนส าเร็จ 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีไดใ้หก้ าลงัใจและทุนทรัพยใ์นการศึกษาเล่าเรียน  
 

สุเมธ สังกาศ 
กุมภาพนัธ์ 2565 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 
ตลอดระยะเวลา 60 ปีท่ีผ่านมาปริมาณผลิตพลาสติกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากราคาไม่แพง 

สามารถถูกน าไปใช้งานได้หลากหลาย ทนทาน และมีน ้ าหนักเบา ด้วยคุณลักษณะเหล่าน้ีจึงความ
ตอ้งการวสัดุพลาสติกเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆปี จึงส่งผลใหเ้กิดการขยายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากขึ้น 
โดยดูไดจ้ากยอดขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกในประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 2.0 – 3.0% ต่อปี ในปี 
2564 – 2566 ซ่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการเจริญเติบโต
ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ภาคก่อสร้าง ช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองมือ
แพทย ์ซ่ึงมีสัดส่วนการใชพ้ลาสติกรวมกนัเกือบ 80% ของผลิตภณัฑพ์ลาสติกในประเทศ (ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา, 2564 : website) 

 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 
จากการเพิ่มขึ้ นของการใช้พลาสติกซ่ึงส่งผลต่อการผลิตเม็ดพลาสติกท่ีต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการ นัน่หมายถึงว่าปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรมผลิตเมด็
พลาสติกจะมีมากขึ้นต่อไปดว้ย ในปัจจุบนัท าใหภ้าครัฐไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญักบัการจดัการของเสีย
โดยออกกฎหมายในปีพ.ศ.2548 เร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ง
วนัท่ี 25 เมษายน 2549  ในประกาศไดก้ าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการท่ีเป็นตน้
ก าเนิดของเสีย ผูข้นส่งของเสีย และผูรั้บก าจดัของเสีย ตลอดทั้งการก าหนดรหัสของชนิดและประเภท
ของเสียตามประเภทการประกอบอุตสาหกรรมและตามลกัษณะทางกายภาพของของเสีย  

ส าหรับของเสียอุตสาหกรรมจดัไดว้า่เป็นมลพิษชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากโรงงาน ของเสียอุตสาหกรรมมี
ทั้งชนิดท่ีเป็นของเสียไม่อนัตรายและเป็นของเสียอนัตราย จากการท่ีมีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากท า
ให้ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันการจัดการของเสียอุตสาหกรรมมี
ทางเลือกมากกว่าในอดีต เน่ืองจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการก าจดั ส าหรับประเทศไทยการก าจดั

https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Petrochemicals/Plastics/IO/io-plastics-21
https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Petrochemicals/Plastics/IO/io-plastics-21
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ขยะโดยทัว่ไปมีหลายวิธีแต่วิธีท่ียอมรับกันแพร่หลาย คือ การฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) การผลิตเป็นปุ๋ ยหมัก (Composting) และ การเผาในเตา (Incineration) ซ่ีงแต่ละวิธีต่างก็มี
ขอ้จ ากดั เช่น ตอ้งใช้พื้นท่ีมากในการฝังกลบ และ อาจส่งผลกระทบต่อน ้ า ใตดิ้น ก่อให้เกิดปัญหาใน
ระยะยาว , การผลิตปุ๋ ยหมกั สามารถลดปริมาณขยะไดจ้ า นวนไม่มากเม่ือเทียบกบัปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น
ทุก ๆ วนั , ส่วนการเผาท าลายส่วนใหญ่ตอ้ง น าเทคโนโลยีเตาเผาขยะจากต่างประเทศและตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนค่อนข้างสูง ส าหรับของเสียอุตสาหกรรมประเภทท่ีเป็นของเสียไม่อันตรายนั้นส่วนมากจะ
สามารถน าไปผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ได ้เช่น เศษกระดาษ 
เศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษไม ้เป็นตน้ ส าหรับของเสียอนัตรายจะถูกน ากลบัเขา้สู่กระบวนการแปรรูป 
หรือก าจดัท าลายนั้นขึ้นอยูก่บัชนิดของเสียของเสียอนัตรายนั้นๆ  

 

 

 
รูปภาพท่ี 1.1 ระบบการบริหารการจดัการของเสียอุตสาหกรรม 
แหล่งท่ีมา : วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 
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โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวน์ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 
2536 ท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง จงัหวดัระยอง ปัจจุบนัมีพนกังานรวมทั้งส้ินกวา่ 722 คน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไดด้ าเนินการทางธุรกิจตามมาตรฐานและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของหน่วย 
งานรัฐดว้ยดีตลอดช่วงด าเนินงาน 28 ปีโดยประมาณ ส าหรับผูว้ิจยัเป็นพนกังานประจ าโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกคอมปาวน์ได้มีความสนใจเก่ียวกับปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตประเภท
ฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) เพราะการเกิดฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) ไดส่้งผลกระทบหลายดา้น เช่น 
เร่ืองความปลอดภยัในพื้นท่ีท างาน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการดูแลการก าจดั ค่าสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ แหล่งก าหนดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) ท่ีเกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิต สามารถเกิดขึ้นไดจ้ากหลายแหล่ง เช่น ระบบดกัจบัฝุ่ น (Dust Collector)  การหก
หล่นหรือร่ัวไหลของผงเคมี (Spill) การท าความสะอาดเน่ืองจากการเปล่ียนผลิตภณัฑ์ในสายการผลิต 
(Product Changeover) การทิ้งสารเคมีเน่ืองจากประเด็นดา้นคุณภาพ (Scrap) 

ปัจจุบนัของโรงงานกรณีศึกษาเลือกการด าเนินการก าจดัของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี ( Chemical 
Dust )และของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย (Industrial Hazardous Waste) โดยการว่าจา้งบริษทัผลิต
ปูนซีเมนตแ์ห่งหน่ึงในพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี ดูแลรับผิดชอบเร่ิมตั้งแต่การขนยา้ยตลอดจนไปถึงการก าจดั
ของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี ( Chemical Dust ) และของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Hazardous Waste)  
ซ่ึงไดมี้การน าของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นไปเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต ์โดยของเสียท่ีถูกน าไปเผา
ถูกใช้เป็นเช้ือเพลิงหรือวตัถุดิบ โดยบริษทัผลิตปูนซีเมนต์จะได้รับผลประโยชน์จากการ ลดตน้ทุน
พลังงาน ลดต้นทุนค่าวสัดุ และเพิ่มรายได้จากการรับก าจัดขยะ แต่ส าหรับในส่วนของโรงงาน
กรณีศึกษาจะไดป้ระโยชน์จากการก าจดัของเสียอนัตรายท่ีถูกวิธีโดยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อย
ท่ีสุดเป็นท่ียอมรับว่าเป็นการจดัการท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงในปัจจุบนั  โดยขั้นตอนและกระบวนการต่างๆท่ี
เกิดขึ้นนั้นท าให้โรงงานกรณีศึกษาจ าเป็นท่ีตอ้งลงทุนทั้งดา้นการเงินและบุคลากรเพื่อบริหารจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่นอกเหนือส่ิงอ่ืนใดท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การลดของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นให้เกิดนอ้ยท่ีสุดหรือการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้ความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

การด าเนินกิจการของโรงงานกรณีศึกษานอกจากจะตอ้งลงทุนดา้นการเงินและบุคลากรเพื่อ
บริหารจดัการของเสียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแลว้ และส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการ
ท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย คือ เร่ืองการสร้างความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานท่ี
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จะตอ้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานทั้งในส่วนของพนกังาน คู่คา้ ผูรั้บเหมา ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการมีสุขอนามยัท่ีดี นอกจากน้ี การบริหารงานชอง
องคก์รจะตอ้งมีความมุ่งมัน่และใส่ใจต่อความปลอดภยัขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และไวใ้จใหเ้กิด
ขึ้นกบัชุมชมโดยรอบอีกดว้ย  

จากขอ้มูลปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ท่ีขึ้นเกิดจากกระบวนการผลิต 
ในโรงงานกรณีศึกษาในเดือน กรกฎาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2564 พบว่ามีค่าเฉล่ียของของเสียท่ีเกิดขึ้น
และไดมี้การด าเนินการจดัส่งไปก าจดัโดยมีค่าเฉล่ีย 35,693 กิโลกรัมต่อเดือน (คิดเป็น 428,320 กิโลกรัม
ต่อปี) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

เดือน ปริมาณฝุ่นผงเคมีท่ีถกูน าส่งเพ่ือก าจัด [กิโลกรัม] ค่าก าจัด (บาท) ค่าขนส่ง (บาท) 
กรกฎาคม 2563 13,730 59,763 4,333 
สิงหาคม 2563 28,430 99,505 18,000 
กนัยายน 2563 19,390 84,200 19,884 
ตุลาคม 2563 8,300 27,390 5,031 
พฤศจิกายน 2563 21,020 72,975 24,000 
ธนัวาคม 2563 20,430 71,505 21,500 
มกราคม 2564 15,770 54,665 14,000 
กุมภาพนัธ์ 2564 14,510 50,515 12,697 
มีนาคม 2564 29,870 102,037 20,928 
เมษายน 2564 20,050 54,450 18,000 
พฤษภาคม 2564 19,300 66,348 17,110 
มิถุนายน 2564 18,910 32,927 98,823 
กรกฎาคม 2564 23,670 73,926 25,920 

รวม 253,380 850,206 300,226 
 

ตารางท่ี 1.1 ปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาในปี 
2563 – 2564 
แหล่งท่ีมา : หน่วยการผลิตพลาสติกคอมปาวน์บริษทักรณีศึกษา , 2564 
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ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical 
Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ภายในกรณีศึกษาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวน์  ท่ีตั้ง ณ นิคม
อุตสาหกรรมแห่งหน่ึง จงัหวดัระยอง 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
แนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต

แบบบูรณาการ ภายในกรณีศึกษาโรงงานผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน์  ท่ีตั้ง ณ นิคมอุตสาหกรรมแห่ง
หน่ึง จงัหวดัระยอง 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 
ขอบเขตด้านเน้ือหา : ศึกษาแนวทางท่ีส่งผลต่อการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี  

(Chemical Dust ) ในหน่วยการผลิตพลาสติกคอมปาวน์ 

ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : โรงงานกรณีศึกษา ตั้งอยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด 
จ.ระยอง 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา : ระยะเวลาในการท าการศึกษา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง 
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

1.4 ขั้นตอนการศึกษา 

 
ขั้นตอนการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
1. เก็บข้อมูลทางสถิติของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust )ในกระบวนการผลิตเพื่อมา

วิเคราะห์หาแหล่งท่ีมาหรือสาเหตุท่ีท าให้เกิดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) กระบวนการ
ผลิตช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564 เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
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2. ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้หาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน์โดย
ใชเ้คร่ืองมือ 7QC TOOLS ในการวิเคราะห์ปัญหา 

3. ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและแนวทางการป้องกนั  
4. ท าการวิเคราะห์และคน้หาสาเหตุของปัญหา  
5. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและท าการเปรียบเทียบประเมินผลหลงัการปรับปรุง 
6. ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงแก้ไข จัดท าคู่มือหรือขั้นตอนการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 
7. สรุปผลการด าเนินการศึกษา และเพิ่มขอ้เสนอแนะ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
2564 2564 2564 2564 2564 

1.ส ารวจสภาพปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา      
2. ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง      
3. ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล      
4. ท าการวิเคราะห์และคน้หาสาเหตุของปัญหา      
5. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข      
6. ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงแกไ้ข      
7.สรุปผลการด าเนินการศึกษา      
 
ตารางท่ี 1.1  แผนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการวิจยั 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบว่าแนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) ท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตอยา่งย ัง่ยนื 

2. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
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3. สามารถใชท้รัพยากรในกระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ช่วยลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
 

1.6 แนวทางการท าวิจัย 
 

        1. ศึกษากระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวน์ ขั้นตอนและวิธีการเพื่อเป็นแนวทางในการลด
ของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) 
        2. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแต่ละปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหส้ามารถลดของเสียประเภท ฝุ่ นผงเคมี 
(Chemical Dust)ในกระบวนการผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน ์

 

1.7 นยิามศัพท์เฉพาะ 
 
ของเสียจากกระบวนการผลิต หมายถึง ของเสียท่ีเกิดจากขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการแปรรูป

วตัถุดิบให้เป็น ผลิตภณัฑ์ของโรงงาน ชนิดของเสียจากกระบวนการผลิตหลกัจึงแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเภท อุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นเศษวตัถุดิบและเศษเหลือของผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดข้นาดหรือ
คุณภาพ 

ของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึง ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้หรือของเสีย
ทั้งหมดท่ีเกิดจากการประกอบกิจการจากโรงงาน  รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ และน ้ าท่ีมีองค์ประกอบหรือมีลกัษณะท่ีเป็น
อนัตราย 

ของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย (Industrial Hazardous Waste) หรือ ของเสียอันตราย 
หมายถึง ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือน สารอนัตรายหรือมีคุณสมบติั
อย่างใด อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น สารไวไฟ สารกดักร่อน  สารพิษ หรือสารท่ีมีองคป์ระกอบของ
ส่ิง เจือปนท่ีเป็นสารอนัตรายเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว ้และหากไม่มีการจดัการให้ถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการก็จะสามารถก่อให้เกิดผลกระทบหรือภาวะ ความเป็นพิษอย่างรุนแรงแก่ส่ิงแวดล้อมหรือ
ก่อใหเ้กิดความเจ็บป่วยแก่ชีวิตมนุษยไ์ด ้
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ของเสียอุตสาหกรรมไม่เป็นอนัตราย (Industrial Non Hazardous Waste) หมายถึง ส่ิงปฏิกูลหรือ
วสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่ปนเป้ือนสารอันตรายหรือของเสียท่ีมีสภาพเสถียร หรือคงตัวไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือภาวะความเป็นพิษอยา่งรุนแรงแก่ส่ิงแวดลอ้ม 

ฝุ่นผงเคมี (Chemical Dust) คือของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีสามารถมาได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ระบบดกัจบัฝุ่ น (Dust Collector) การหกหล่น, การร่ัวไหลของผงเคมี (Spill) , การท าความ
สะอาดอุปกรณ์ช้ินส่วนเคร่ืองจกัร , การทิ้งฝุ่ นผงเน่ืองจากประเด็นดา้นคุณภาพ (Scrap) 

7QC TOOLS หมายถึง เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ท่ีนามาวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง 

กระบวนการผลิตพลาสติกคอมปาวน์ คือกระบวนผลิตท่ีน าเม็ดพลาสติกมาเพิ่มมูลค่า โดยการเติม
สารเติมแต่ง สี เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลกัษณะของพลาสติกให้สามารถน าไปใช้งานได้หลายหลายมาก
ยิง่ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่ น 
ผงเคมี(Chemical Dust )ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต กรณีศึกษา ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเว็บ  
ไซต ์ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยทฤษฎี เคร่ืองมือและหลกัการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 การใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7QC TOOLS) 
 

เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด นับไดว้่าเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประ 
สิทธิภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นการรวบรวมและประยกุตใ์ชวิ้ธีการทางสถิติ การใชห้ลกัการทางดา้นเหตุ 
ผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่ละชนิด 
เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิดน้ี มีท่ีมาจากองคก์รหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น ช่ือว่า Union of Japanese Scientists 
and Engineers และกลุ่ม Quality Control Research Group ซ่ึงไดถู้กจดัตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1946 เพื่อคน้ควา้
และท าการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองระบบการควบคุมคุณภาพให้กับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศของญ่ีปุ่ น โดยมีจุดหมายเพื่อพฒันาคุณภาพสินค้าของญ่ีปุ่ นให้สามารถเขา้
สู่การแข่งขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งทดัเทียมประเทศผูน้ าทางเศรษฐกิจในสมยันั้นอย่างอเมริกา และกลุ่ม
ประเทศยโุรปตะวนัตก 

จากนั้ นได้มีการก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่ น (Japanese Industrial 
Standards) หรือ JIS marking system ไดน้ ามาบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายในปี ค.ศ. 1950 และยงัไดมี้การเปิด
สัมมนาทางวิชาการดา้นการควบคุมคุณภาพให้แก่ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ และวิศวกรในประเทศ โดยมีผู ้
เช่ียวชาญระดบัโลกอย่าง Dr. W. E. Deming เป็นผูน้ าในโครงการนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาคุณ 
ภาพซ่ึงต่อมาก็ไดมี้การตั้งรางวลั Deming Prize อนัมีช่ือเสียงทัว่โลก เพื่อมอบใหก้บัองคก์รอุตสาหกรรม
หรือโรงงานท่ีมีการพฒันาดา้นคุณภาพดีเด่นของญ่ีปุ่ น  
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ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ทางญ่ีปุ่ นไดเ้ชิญ Dr. J. M. Juran มาท าการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัการควบ 
คุมคุณภาพ เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รในการน าเทคนิคเหล่าน้ี
มาใช้งาน โดยไดรั้บความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่าย นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาและรวบรวม
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด ท่ีเรียกกนัว่า 7 QC Tools มาใช้อย่างแพร่หลายจนทุก
วนัน้ี 

เคร่ืองมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิดท่ีไดรั้บการยอมรับและนิยมใชท้ัว่โลกนั้น มีดงัต่อไปน้ี 
1. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 
2. ผงัแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) 
3. กราฟ (Graph)  
4. ใบตรวจสอบ (Check sheet) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ Check Sheet  
5. ผงัการกระจาย (Scatter Diagram)  
6. ฮีสโตแกรม (Histogram) 
7. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

 
ท่ีมา :  http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php 
 

2.1.1 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 

แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) คือ แผนภูมิท่ีใช้สาหรับแสดงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดย
เรียงล าดบัปัญหาเหล่านั้นตามความถ่ีท่ีพบจากมากไปน้อย และแสดงขนาดความถ่ีมากน้อยดว้ยกราฟ
แท่งควบคู่ไปกบัการแสดงค่าสะสมของความถ่ี ดว้ยกราฟเส้น ซ่ึงแกนนอนของกราฟเป็นประเภทของ
ปัญหาและแกนตั้งเป็นค่าร้อยละของปัญหาท่ีพบ 

แผนผงัพาเรโตถูกใชเ้ม่ือตอ้งการแกไ้ขดงัน้ี 
1. ก าหนดสาเหตุท่ีส าคญั (Critical Factor) ของปัญหารวม เพื่อแยกจากสาเหตุอ่ืนๆ 
2. ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหา โดยท าการเปรียบเทียบ “ก่อนท า ” กบั “หลงัท า ” 
3. คน้หาปัญหา และสืบหาค าตอบในการด าเนินกิจกรรมแกปั้ญหา 

 
ประโยชน์ท่ีรับจากแผนผงัพาเรโต คือ 
1. สามารถท าการบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงหวัขอ้ใดท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด 

http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php
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2. สามารถเขา้ใจวา่แต่ละหวัขอ้มีอตัราส่วนเป็นเท่าใดในส่วนทั้งหมด 
3. ใชก้ราฟแท่งบ่งช้ีขนาดของปัญหา  
4. ไม่ตอ้งใชก้ารค านวณท่ียุง่ยากก็สามารถจดัท าได ้และใชใ้นการเปรียบเทียบผลได ้
5. ใชส้ าหรับการตั้งเป้าหมาย ทั้งตวัเลขและปัญหา  
 

 
 

รูปภาพท่ี 2.1 แผนภูมิพาเรโต 
ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2012: 400 

 

2.1.2 ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fishbone 

Diagram) 

ผงัแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) คือ 
แผนภาพท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง สาเหตุ (Causes) ผล (Effect) ท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์นั้นๆปัญหา
เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากสาเหตุต่างๆอาจมีหลายสาเหตุจึงตอ้งมีการแจกแจงสาเหตุต่างๆออกมาใหช้ดัเจน
ทั้งน้ีเพื่อการ ศึกษาวิเคราะห์ท าความเขา้ใจ และการหาแนวทางแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น แผนผงัแสดง
เหตุและผลเรียกอีกช่ือวา่ ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) หรือ ผงัอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) หาก
กล่าวถึงในส่วนของกระบวนการผลิต โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็น กลุม่ปัจจยั (Factors) 
เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก 

• Man หมายถึง การตรวจสอบผูป้ฏิบติัท างานตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่มีความรับผิดชอบ 
หรือไม่ ผูป้ฏิบติัมีทกัษะความช านาญหรือไม่ ผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบงานท่ีตรงกบัความสามารถหรือไม่ 

• Machine  หมายถึง  การตรวจสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวก สอดคลอ้งกบัความสามารถของ 
กระบวนการผลิตหรือเคร่ืองจกัรขดัขอ้งบ่อยหรือไม่ การจดัวางเหมาะสมหรือไม่ เคร่ืองจกัรอยใูนสภาพ
การใชง้านหรือไม่ 
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• Material หมายถึง การตรวจสอบ 6 ขอ้ผิดพลาดในเร่ืองคุณภาพการตรวจสอบระบบคงคลงั 
เพียงพอหรือไม่ 

• Method หมายถึง การตรวจสอบวา่มาตรฐานในการท างานมีเพียงพอหรือไม่ มีวิธีท่ีปลอดภยั 
หรือไม่ เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ ล าดบัขั้นตอนการท างานเหมาะสมหรือไม่ 

• Environment อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 
 

ประโยชน์ของแผนผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลา มีดงัน้ี 
1. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการระดมความคิดจากสมองของทุกคนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มคุณภาพอยา่ง 

เป็นหมวด หมู่ ซ่ึงไดผ้ลมากท่ีสุด 
2. แสดงใหเ้ห็นสาเหตุต่างๆของปัญหาของผลท่ีเกิดขึ้นท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปมส าคญัท่ี 

จะน่าไปปรับปรุงแกไ้ข 
3. แผนผงัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆไดม้ากมายทั้งในหนา้ท่ีการงานสัง  

คมแมใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2.2 แผนภูมิกา้งปลา 
ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2012: 400 

 

2.1.3   กราฟ (Graph)  

กราฟ (Graph) คือเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการแสดงขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขออกมาให้เห็นภาพเพื่อ
สะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขทุกประเภทสามารถน าเสนอในรูปกราฟได ้ ขอ้ดีของกราฟ 
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คือเขียนง่ายอ่านง่ายสามารถท าความเขา้ใจง่ายช่วยใหตี้ความหมายของขอ้มูลไดร้วดเร็วและสามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูลหลายๆชุดใหเ้ห็นความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
ประเภทของกราฟแบ่งออกได ้4 ประเภทดงัน้ี 
1. กราฟแท่ง 
2. กราฟเส้น 
3. กราฟวงกลม 
4. กราฟไยแมงมุม 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงประเภทของกราฟ 

ประเภทกราฟ ลกัษณะเฉพาะ 

 
กราฟแท่ง 

o ใชเ้ม่ือมีขอ้มูลมากกวา่ หรือเท่ากบั 2 
ขอ้มูลโดยใชก้ารเปรียบเทียบบนพื้นท่ี
ของกราฟ 

o ไม่เหมาะสมในการดูแนวโนม้แบบ
ระยะยาว แต่เหมาะกบัขอ้มูลในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 
กราฟเส้น 

o ใชดู้แนวโนม้เพื่อท าการพยากรณ์ใน
อนาคตหรือท านายผล โดยใชข้อ้มูลใน
อดีต 

o ใชส้ าหรับการควบคุมแผนงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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กราฟวงกลม 

o พื้นท่ีภายในของกราฟเท่ากบั 100% 
โดยแต่ละส่วนท่ีแบ่งออกจะแสดงถึง
อตัราส่วนในแต่ละส่วนของขอ้มูลวา่
เป็นก่ีส่วนของส่วนประกอบทั้งหมด 

 

 
 

กราฟใยแมงมุม 

o เป็นกราฟรูปหลายเหล่ียมซ่ึงจะแสดง
การเปรียบเทียบปริมาณความมากนอ้ย
ของแต่ละส่วนโดยก าหนดต าแหน่งจุด
ลงในแต่ละเส้นแกนของกราฟ     
ใชเ้ปรียบเทียบก่อน-หลงัการ ปรับปรุง
หรือเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป 

 
 
 

 
ท่ีมา :  http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php 
 

2.1.4 ใบตรวจสอบ (Check sheet) หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า Check Sheet 

ใบตรวจสอบ (Check sheet) หรือใบตรวจสอบ(Check Sheet) คือตารางแผนผงัหรือรายการท่ีมี
การออกแบบไวล้่วงหนา้ เพื่อความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูลหรือตวัเลข แต่เพื่อความสะดวกมกัจะ
ออกแบบเพื่อใหส้ามารถใชก้าร “ขีด” (/) ลงในใบตรวจสอบ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตท่ีมีต่อ
ปัญหาใดปัญหาหน่ึง เป็นพื้นฐานส าคญัของการควบคุมกระบวนการและการแกไ้ขปัญหา 
 

วตัถุประสงคข์องการออกแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูล มีดงัน้ี 
1. เพื่อควบคุมและติดตาม (Monitoring) ผลการดา เนินการผลิต 
2. เพื่อการตรวจสอบ 
3. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคลอ้ง 

http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php
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ตารางท่ี 2.2  ประเภทของแผน่ตรวจสอบตามลกัษณะของแผน่ตรวจสอบ 

 

ลกัษณะของแผ่นตรวจสอบ วัตถุประสงค์ การน าไปใช้งาน 
1.กระดาษเปล่า ขอ้มูลทัว่ไป ใช้ส าหรับการบันทึกเท่านั้ น 

โดยไม่ไดน้ ามาวิเคราะห์ 
2.ตารางแสดงความถี่ นบัจ านวนต าหนิ ใช้ส าหรับการจ าแนกข้อมูล

เพื่อน าไปท าแผนผงั/กราฟ 
3.ตารางกรอกตวัเลข นบัจ านวนของเสีย/จ านวนคน 

ขอ้มูลจาการวดั/การทดสอบ 
ใชส้ าหรับเขียนแผนผงัควบคุม 
ผังการกระจายฮิสโตแกรม
หรือแผนภูมิกราฟ 

4.ตารางการท าเคร่ืองหมาย ท าเคร่ืองหมายแทนการเขียน ใช้ส าหรับการจ าแนกข้อมูล 
ท าผงัพาเรโตหรือกราฟ 

5.ตารางแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็น หาความถี่ ท าผงัพาเรโต 
6.ตารางแบบอ่ืนๆ การตรวจสอบเฉพาะเร่ือง ใชส้ าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะ

เร่ือง  เช่น  แบบสอบถามเมนู 
อาหาร 

 

2.1.5 ผังการกระจาย (Scatter Diagram) 

แผนผงัการกระจาย (Scatter Diagram) คือ แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการผลิตวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรในขอ้มูลทางสถิติ โดยโดยขอ้มูลท่ี
เกิดขึ้นจะเป็นจุดเด่นในการกระจายตวัของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ซ่ึงอาจกระจายตวักนัในลกัษณะท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่สัมพนัธ์กนัก็ได ้ความสัมพนัธ์ยงัอาจมีทิศทางและระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไปก็
ได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการใหไ้ดคุ้ณภาพตามท่ีก าหนด 
 

ประโยชน์ของแผนผงัการกระจายมีดงัน้ี 
1. เพื่อคน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปรท่ีมี 2 ตวั 
2. เพื่อท าการตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรหน่ึงท่ีมีผลต่อตวัแปรอีกตวัแปรหน่ึง 

หรือไม่ และจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 
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วตัถุประสงคใ์ชแ้ผนผงัการกระจายต่อเม่ือ 
1.  ตอ้งการจะบ่งช้ีหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา 
2.  เม่ือตอ้งการจะท าการตดัสินใจระหวา่งผลกระทบ 2 ตวัแปร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั และปัญหา 

นั้นเกิดมาจากสาเหตุเดียวกนัหรือไม่ 
3. ต่อเม่ือตอ้งการจะอธิบายหาความสัมพนัธ์ของก้างปลา (X) ท่ีไดผ้ลมาจากการระดมสมองม

ผลกระทบอย่างไรต่อหัวปลา (Y) หรือไม่ เช่น อตัราการขาดงานของคนงาน เป็นสาเหตุให้เคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้าท่ีบกพร่องมีจ านวนมากขึ้น เป็นตน้ 

4. เม่ือตอ้งการใชห้าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล หรือตวัแปร 2 ตวั ท่ีเราสนใจศึกษาว่าจะมีความ 
สัมพนัธ์กนัหรือไม่ เช่น ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กบัน ้าหนกัหรือไม่ 
 

  
 

รูปภาพท่ี 2.3 ผงัแสดงการกระจาย 
ท่ีมา :  http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php 
 
2.1.6 ฮีสโตแกรม (Histogram) 

ฮิสโตแกรม (Histogram) คือ กราฟแท่งชนิดหน่ึงซ่ึงแสดงถึงการกระจายความถี่ของขอ้มูล (แสดง
ขอ้มูลเป็นหมวดหมู่)ท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงการจดัการคุณภาพแสดงความถ่ีของเหตุการณ์ท่ี

http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php
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เกิดขึ้นตามตวัแปรตวัหน่ึงใช้เปรียบเทียบกบัเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไวมี้แนวโนม้สู่ศูนยก์ลางท่ี
เป็นค่าสูงสุดแลก้ระจายลด หลัน่ลงตามล าดบั 
 

ประโยชน์ของฮิสโตแกรมมีดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาวา่ขอ้มูลชุดหน่ึงมีการกระจายตวัมากหรือนอ้ยเพียงไร อยูใ่นขอบเขตท่ียอมรับได้

(ตามสเปก) มากหรือนอ้ยเพียงไร 
2. ใชใ้นการค านวณหาค่าทางสถิติของขอ้มูลชุดนั้น อาทิค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. จากค่าขอบเขตท่ียอมรับได้ (ตามสเปก) และ ค่าทางสถิติท่ีค  านวณได ้ท าให้สามารถระบุค่า 

"ดัชนีวดัความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Index : Cp)" ได้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ใน
การ "เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking)" และการปรับปรุงกระบวนการต่อไป 

4. ใชต้รวจสอบประสิทธิผลของการปรับปรุง 
 

แผนภาพฮิสโตแกรมจะถูกนามาใชต้่อเม่ือ 
1. ท าการตรวจสอบหาความผิดปกติ โดยดูจากการกระจายตวัของกระบวนการท างาน 
2. ท าเปรียบเทียบขอ้มูลหลกักบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้หรือค่าก าหนดสูงสุด – ค่าก าหนดต ่าสุด 
3. ท าการตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการท างาน (Process Capability) 
4. วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา (Root Cause) 
5. ติดตามการเปล่ียนแปลงของกระบวนการในระยะยาว 
6. เม่ือขอ้มูลมีจ านวนมาก ๆ 

 
ลกัษณะของฮีสโตแกรมมี 5 แบบดงัน้ี 
1. แบบปกติ (Normal Distribution) 
2. แบบแยกเป็นเกาะ (Detached Island Type) 
3. แบบระฆงัคู่ (Double Hump Type) 
4. แบบฟันปลา (Serrated Type) 
5. แบบหนา้ผา (Cliff Type) 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงลกัษณะของกราฟแท่งฮีสโตแกรม 5 ลกัษณะ 
 

ลกัษณะกราฟแท่งฮิสโตแกรม ลกัษณะการพบเจอ 

 
แบบปกติ (Normal Distribution) 

เป็นการกระจายตวัของการผลิต โดยเป็นไป
ตามปกติของค่าเฉล่ีย ส่วนใหญ่จะอยูต่รงกลาง 

 
แบบแยกเป็นเกาะ (Detached Island Type) 

พบเจอเม่ือกระบวนการการผลิตขาดการ
ปรับปรุงหรือกระบวนการผลิตไม่ดี 

 

แบบระฆงัคู่ (Double Hump Type) 

พบเม่ือน าผลิตภณัฑต์่างๆ ของเคร่ืองจกัร 2 
เคร่ืองและ 2 แบบมารวมกนั 

 

 

 
แบบฟันปลา (Serrated Type) 

พบเจอเม่ือเคร่ืองมือตรวจวดัมีคุณภาพต ่าหรือ
การอ่านค่าผลการวดัมีความคลาดเคล่ือนเกินไป 
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แบบหนา้ผา (Cliff Type) 

พบเจอเม่ือมีการตรวจสอบค่าแบบ Total 
Inspection เพื่อท าการคดัของเสียออก 

 
ท่ีมา : หนงัสือการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม (ผศ. ธิดาเดียว  มยรีุสวรรค)์ 
 

2.1.7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

แผนภูมิการควบคุม (Control Chart) คือ แผนภูมิท่ีเขียนขึ้นโดยอาศยัขอ้มูลจากขอ้ก าหนดทางดา้น
เทคนิคท่ีระบุถึงคุณสมบติั หรือคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีจะท าการผลิตแผนภูมิ การควบคุมเป็นกราฟ
เส้น (Line Graph)ท่ีใช้เพื่อติดตามดูแนวโน้มหรือผลการปฏิบติังานโดยใช้ขอ้มูลจากการติดตามงาน
สร้างขอบเขตการควบ คุม (Control Limits) ขอบเขตการควบคุมจะมีช่วง (Range) ท่ีให้การปฏิบติัด า 
เนินการได ้ประกอบดว้ยขอบเขตการควบคุมบน (Upper control limit : UCL) และขอบเขตการควบคุม
ล่าง (Lower control limit : LCL) การควบคุมจะคุมไม่ให้การปฏิบติังานในแต่ละระยะเวลาออกนอก
ขอบเขต 
 

ประโยชน์ของแผนภูมิควบคุมมีดงัน้ี 
1. เพื่อติดตามดูวา่ตวัแปรต่างๆ ในกระบวนการท างานมีค่าอยูใ่นพิกดัท่ีตอ้งการหรือไม่ 
2. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรท่ีตอ้งการควบคุมวา่มีแนวโนม้อยา่งไรท าใหท้ราบ 

ไดล้่วงหนา้ว่ามีแนวโน้มจะเกิดปัญหาหรือไม่ และสามารถคิดหามาตรการและลงมือป้องกนัแกไ้ขได้
อยา่งทนัท่วงทีก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายขึ้น 

3. ใชเ้ปรียบเทียบผลก่อน และหลงัการแกไ้ขปัญหา 
 

ลกัษณะท่ีส าคญัของแผนภูมิควบคุม มีดงัน้ี 
1.    มีลกัษณะคลา้ย "กราฟเส้น" 
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2.    เน่ืองจากมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าดูความผนัแปรของค่าของข้อมูลจึงมีองค์ประกอบ
เพิ่มเติมได้แก่ เชส้นพิกัดด้านบน (Upper Control Limit : UCL) เส้นพิกัดด้านล่าง (Lower Control 
Limit : LCL) เส้นกลาง (Center Line : CL) 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2.4 แผนภูมิการควบคุม 

ท่ีมา :  http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php 
 

เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดนบัไดว้่าเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ย่างมี
ประสิทธิ ภาพเคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นการรวบรวมและประยกุตใ์ชวิ้ธีการทางสถิติ การใชห้ลกัการทางดา้น
เหตุผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่างๆมารวบรวมและเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่ละชนิด 
สามารถใชใ้นการควบคุมคุณภาพในสายการผลิตเช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแมแ้ต่การให้บริการ
ต่างๆ โดยเราสามารถท่ีจะรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเกิดขึ้นในการท างานมาบนัทึกและน ามาวิเคราะห์ เพื่อ
น าไปสู่แนวทางในการแก้ไขจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยท่ีแต่ละชนิดก็จะมีการใช้
ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัดงันั้นการน าไปเลือกใช้โดยจะตอ้งเขา้ใจถึงเคร่ืองมือแต่ละประเภท เพื่อการ
เลือกใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในงานท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 

http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php
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2.2 ระบบข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion)  
 

ระบบขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (Suggestion) เป็นแนวคิดในการท างานท่ีมุ่งเน้นให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณภาพ 
การลดตน้ทุนการสร้างความปลอดภยัในการท างาน และการดูแลรักษาเคร่ืองจกัร การก าจดัขั้นตอนการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็นออกไป ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะมีความภาคภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการท าให้เกิดคุณภาพ
ขององคก์ร ซ่ึงการจดัท าขอ้เสนอ แนะนั้นจะท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ระบบขอ้เสนอแนะมี
ใช้คร้ังแรกท่ีประเทศสก็อตแลนด์ เม่ือปี ค.ศ. 1880 โดยบริษทัวิลเล่ียมเคบล์ จ ากดั ต่อมาเม่ือปี ค. ศ. 
1894  บริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกาได้น ามาใช้ ส าหรับในประเทศญ่ีปุ่ นได้พัฒนามาใช้ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดมี้การใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ส่วนในประเทศไทยไดมี้การน ามาใชโ้ดยบริษทั
ในเครือของญ่ีปุ่ นท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทย และไดเ้ผยแพร่ไปสู่บริษทัอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมใหมีการจดัท าระบบขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน 
1. เพื่อส่งเสริมพนกังานใหมี้ส่วนร่วมในการท างาน 
2. เพื่อส่งเสริมจิตส านึกใหแ้ก่พนกังานในการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
3. เพื่อใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจ และสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน 
4. เพื่อใหพ้นกังานไดมี้ความคิดในการแกปั้ญหา และปรับปรุงงานอยู่เสมอ 

 
ขอ้แนะน าในการจดัท าขอ้เสนอแนะ 
1. ควรเป็นคนช่างสังเกต ส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวัอยูเ่สมอ 
2. ควรเสนอขอ้คิดเห็นเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัก่อน 
3. ไม่ควรคิดวา่ตวัเองเป็นคนไร้ความสามารถ 
4. ไม่วิจารณ์ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
5. ควรปล่อยความคิดใหเ้ป็นอิสระ 
6. ความคิดเห็นนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อระเบียบวินยัของหน่วยงาน 
7. ปัญหาท่ีน ามาท าขอ้เสนอแนะจะตอ้งไม่ใช่ปัญหาท่ีมีสาเหตุจากการละเลยต่อการปฏิบติั 

หนา้ท่ีของพนกังานเอง 
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หลกัการของขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเป็นการท างานท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสท่ีจะเสนอความคิดเห็นในการท า  

งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นการท างานท่ีเป็นการท างานจากล่างขึ้นบนซ่ึงญ่ีปุ่ นเรียกว่า Kaizen 
Activity กิจกรรมข้อเสนอแนะจะประสบผลส าเร็จลงได้นั้ น จะต้องมีลักษณะการท างานท่ีเป็น
ประชาธิปไตย  ผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับความคิดเห็น และปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ใน
การสร้างคุณภาพอย่างแทจ้ริง การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆตอ้งใชห้ลกัเหตุและผลและตอ้งมีความเช่ือมัน่
วา่ทุกคนมีศกัยภาพ และสามารถท่ีจะพฒันาได ้ 
 

หลกัในจดัท าขอ้เสนอแนะ มีดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานจะตอ้งเป็นการสร้างประโยชน์ต่อองคก์รโดยความคิดเห็นใน 

การปรับปรุงงานอาจจะมาจากผูป้ฏิบติังานเป็นรายบุคคล หรือเกิดจากการรวมกลุ่มของพนกังานก็ได ้
2. หลกัประชาธิปไตยในการจดัท าขอ้เสนอแนะนั้นจะตอ้งมีบรรยากาศของการท างานแบบ 

ประชาธิปไตย มีการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยหลกัของประชาธิปไตยมีลกัษณะ ดงัน้ี 
o มีการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
o มีการคิดพิจารณา หรือตดัสินใจดว้ยขอ้เทจ็จริงและมีเหตุผล 
o ตอ้งมีความเช่ือมัน่วา่มนุษยท์ุกคนมีความสามารถ และสามารถพฒันาได ้
o ยอมรับการตดัสินใจของคนส่วนใหญ่ท่ีมีเหตุผลท่ีดีกวา่ และปฏิบติัตามมติของท่ีประชุม 

ไม่วา่มตินั้นจะไม่ตรงกบัความคิดของตน 
ท่ีมา : บนัทึกการเรียนรู้ tuithawatchai (wordpress.com) 

 

2.3 การระดมความคิด (Brainstorm)  
 

การระดมสมอง เป็นการใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาโดยไม่มีการประเมินวา่ความคิดเห็น
ของใครว่าดีหรือไม่ดีความคิดเห็นของทุกคนจะถูกรวบรวมและน าเสนอให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ
พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นต่อเติมหรือเสริมของกนัและกนัได้ ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและบรรยากาศของการยอมรับส าหรับความคิดเห็นทุกชนิด การระดมสมอง
เป็น ส่วนหน่ึงท่ีจะสร้างความส าเร็จ    Brainstorming  เป็นกระบวนการท่ีใชเ้พื่อรวบรวมความคิดเห็น 

https://tuithawatchai.wordpress.com/
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ปัญหา หรือขอ้เสนอแนะจ านวนมากในเวลาท่ีรวดเร็วอย่างเป็นแบบแผนและเป็นวิธีการท่ีดีในการ
กระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

แนวคิดการระดมสมอง มาจากค าในภาษาอังกฤษ  คือ  Brain Storming  ค าแรก  คือ  Brain 
หมายถึงสมอง  ส่วนค าหลงั  Storming  หมายถึงพายุท่ีโหมกระหน ่า  แนวคิดแปลตรงๆ  ก็คงหมายถึง
การมุ่งใช้พลงัความสามารถทางการคิดของสมองของมวลสมาชิกในกลุ่มเพื่อคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป (Alex F. Osborn , 1957) 
 

หลกัการใหญ่ของการระดมสมอง มีดงัน้ี (สมศกัด์ิ ภูวิภาดาวรรธน์, 2531, หนา้ 85)  
1. ไม่มีการวิพากษว์ิจารณ์ความเห็นทั้งของตนและของคนอ่ืน  
2. พยายามหาค าตอบท่ีแปลกแตกต่างออกไป  
3. พยายามหาค าตอบใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
4. พยายามดดัแปลงตกแต่งความคิดท่ีมีอยู ่
สมศกัด์ิ ภูวิภาดาวรรธน์ (2531, หนา้ 85 –89) กล่าววา่รูปแบบการระดมสมองมีขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ขนาดของสมาชิกในกลุ่มจะมีตั้งแต่ 4 –15 คน 
2. ประธานหรือหวัหนา้กลุ่มจะเป็นผูย้กปัญหาหรือประเด็นขึ้นมา เพื่อใหส้มาชิกช่วยกนั คิดหา 

ค าตอบให้ไดห้ลายแง่หลายมุมควรสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายมีการให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัร่วมมือ
กนั 
         3. สมาชิกจะไดรั้บการกระตุน้ใหห้าค าตอบและการแกปั้ญหาแบบแปลกๆโดยค านึงถึงปริมาณให ้
ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้โดยไม่มีการตดัสินหรือประเมินว่าความคิด เหล่านั้นจะถูกหรือผิด ดีหรือไม่
ดี จะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดทั้งของตนเองและผูอ่ื้น สมาชิกจะตอ้งยอมรับทุกๆ ความคิดของ
ทุกคน  
         4. เลขานุการกลุ่มจะบนัทึกค าตอบไวใ้ห้สมาชิกทุกคนเห็น เพื่อเป็นแนวทางให้ผูอ่ื้นคิดเพิ่มเติม 
ปรับปรุงตกแตง่หรือคิดในแง่อ่ืนตอ่ไป  
         5. ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มจะก าหนเวลาของการหาค าตอบ โดยยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสม
ของหวัขอ้ของปัญหา จากนั้นกลุ่มจะช่วยกนัจดัหมวดหมู่ ปรับปรุง ตกแต่ง เพิ่มเติม ค าตอบเหล่านั้น  
         6. สมาชิกจะช่วยกนัก าหนดเกณฑเ์พื่อใชใ้นการประเมินค าตอบท่ีได้มาจากนั้นสมาชิกจะร่วมกนั
อภิปรายเพื่อหาขอ้ยติุตอไป  
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ขอ้ดีและขอ้เสีย 
ขอ้ดี มีกระบวนการแกปั้ญหาและมีคุณค่ามากท่ีจะใชเ้พื่อแกปั้ญหา, ก่อให้เกิดแรงจูงใจสูงและฝึก

การยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกัน, ได้ค  าตอบหรือทางเลือกได้มากภายในเวลาอนัสั้น, ส่งเสริมการ
ร่วมมือกนัประ หยดัค่าใชจ่้ายและการจดัหาส่ือ่เพิ่มเติมอ่ืนๆ 

ขอ้เสีย/ขอ้จ ากดั ประเมินผลแต่ละคนไดย้าก, อาจมีส่วนนอ้ยเพียงไม่ก่ีคนครอบครองการอภิปราย
ส่วนใหญ่ 
 

2.4 การศึกษางานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

งานศึกษาท่ีเ ก่ียวข้องส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาท่ีมุ่ งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมประ เภทต่างๆเพื่อหาแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคดา้นการ  
ศึกษาการท างานการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิต โดยงานศึกษาท่ีเก่ียว 
ขอ้งมีดงัน้ี 

ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) ไดท้ าการวิจยัการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาของ
เสียประเภทจุดเพื่อลดของเสียประเภทจุดด าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใชเ้คร่ืองมือควบ 
คุมคุณภาพ (QC Tools) ในการหาสาเหตุและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ซ่ึงงานวิจยั
ไดใ้ชใ้บตรวจสอบ (Check Sheet) ท าการตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวนของเสียจาก
กระบวนการผลิตเพื่อแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) และแยกล าดบัตามความ 
ส าคญัดว้ยกฎพาเรโต 80:20 ในการเลือกแกไ้ขส่วนท่ีมีของเยอะมากท่ีสุด น ามาวิเคราะห์ปัญหาดว้ยแผน 
ภูมิกา้งปลา (Fish-Bone Diagram) เพื่อวางมาตรการณ์แกไ้ข ผลการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดการ
เกิดของเสียประเภทจุดคาจากเดิม 0.23 % ลดลงเป็น 0.07 % ลดลงจากเดิม 69.56 % และคิดเป็นมูลค่าท่ี
ลดได ้1,175,906.16 บาทต่อปี 

ยุทธณรงค ์จงจนัทร์, ณฐา คุปตษัเฐียรและ ยอดนภา เกษเมือง (2554) จากการศึกษาเร่ือง “การลด
ของเสียในกระบวนการผลิตเตาเหล็กหล่อ”วตัถุประสงค์ของงานศึกษาฉบับน้ี คือลดของเสียใน
กระบวนการผลิตและลดตน้ทุนในการผลิต โดยสาเหตุของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนผลิตท่ีเป็นปัญหา
หลกัมี 3 ประการ ดังน้ี 1) สาเหตุท่ีมาจากวิธีการท างาน (Method)  2)สาเหตุท่ีมาจากตวัพนักงานเอง 
(Man)  3)สาเหตุท่ีมาจากเคร่ืองจกัร (Machine) และอุปกรณ์ช่วยท่ีใชใ้นการท างานเส่ือมสภาพ ผูว้ิจยัจึง
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น า 3 ปัญหาดงักล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุและศึกษาแนวทางการแกไ้ข โดยใชเ้ทคนิคการลดความสูญ 
เสีย 7 ประการ(7 Waste)เพื่อลดปัญหาของเสียท่ีเกิดขึ้น เม่ือด าเนินการแกไ้ขตามวิธีท่ีกล่าวมาพบว่าของ
เสียในกระบวนการผลิตหลงัการปรับปรุงลดลงจากร้อยละ 3.3  เหลือร้อยละ0.16 ลดลงร้อยละ 3.14 คิด
เป็นร้อยละ 95.14 มูลค่าของเสียหลงัการปรับปรุงลดลงจาก 142,316 บาท เหลือ12,981 บาท ลดลง 
129,335 บาทคิดเป็นร้อยละ90.81และสามารถก าหนดเอกสารการท างานท่ีเป็นมาตรฐานใหก้บัพนกังาน 

ธนิชญา มีช านาญ (2563) การวิจยัเร่ืองการลดปริมาณของเสียประเภทมีจุดด า (Black Dot) ใน
กระบวนการผลิตไมแ้ขวนพลาสติกโดยใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) ในการคน้หาสาเหตุ
และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชใ้บตรวจสอบ (Check Sheet) 
ท าการส ารวจสภาพของเสีย และเก็บขอ้มูลจ านวนของเสียจากกระบวนการผลิตจากแผนกตรวจสอบ 
แจกแจงปัญหาดว้ย แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) เพื่อแยกความส าคญัตามลาดบัดว้ยกฎ 80:20 ในการ
เลือกแกไ้ขส่วนท่ีมีของเสียมากท่ีสุด แลว้จึงนาไปวิเคราะห์ปัญหานั้นดว้ยแผนภูมิกา้งปลา (Fish-Bone 
Diagram) เพื่อวางมาตรการณ์แกไ้ขปัญหาจากการระดมความคิด(Brainstorms) แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดม
เปรียบเทียบก่อนและหลงัจากการปรับปรุงผลการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดปัญหาของเสีย
ประเภทมีจุดด าจากเดิม 2.52 % ลดลงเป็น 0.85 % และคิดเป็นมูลค่าลดไดถึ้ง 83,771.00 บาทต่อปี 

คงวุฒิ ยอดพยงุ (2551) การจดัการของเสียอุตสาหกรรมท่ีแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ของเสีย
ไม่อนัตราย และของเสียอนัตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 มีระบบการคดัแยกของ
เสียในแต่ละประเภทออกจากกนัอยา่งชดัเจนเนน้การก าจดัของเสียโดยวิธีการน ากลบัมาใชใ้หม่ ไม่วา่จะ
เป็นการน ากลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต หรือส่งให้บริษทัภายนอกมารับด าเนินการ ซ่ึงสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากของเสียอุตสาหกรรมได ้ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการก าจดั และลดค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือวตัถุดิบบางชนิด นอกจากน้ียงัน าเทคโนโลยีสะอาด (cleaner technology) มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิต พยายามลดของเสียจากแหล่งก าเนิดมากท่ีสุดส่งผลให้เกิดของเสียอุตสาหกรรมท่ี
จะตอ้งก าจดัโดยวิธีในการน าไปฝังกลบหรือท าลายมีจ านวนไม่มาก และท าให้ลดการเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ศุภวิชน์ อุทยะพิรุณลกัษ ์(2561) การลดของเสียในการผลิตช้ินงานเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ โดยการศึกษา
ให้บริการผลิตช้ินงานต้นแบบให้กับลูกคา้ ในการผลิตนั้นได้เกิดของเสียคิดเป็นร้อยละ 20.28 ของ
ยอดขายต่อเดือน ซ่ึงการวิจยัน้ีไดมี้การใช้วิธีการระดมสมองและใช้เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิดหลงัจาก
การประยกุตใ์ชวิ้ธีการแกไ้ขปัญหาพบวา่ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 32.99 
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สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537 : 91) ไดเ้สนอแนวคิดว่า หัวใจส าคญัของการระดมสมอง คือ 
การไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือการประวิงการตดัสินถูกผิด ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มไดเ้สนอ
ความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี หลกัการน้ีจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เสนอแนะมากมายในการแกปั้ญหา ผลการศึกษา
ช้ีใหเ้ห็นวา่ การแกปั้ญหาโดยวิธีน้ี แมจ้ะนัง่คิดเพียงคนเดียวก็สามารถหาวิธีแกปั้ญหา ท่ีมีคุณภาพได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



บทที ่3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 

การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี 
(Chemical Dust)ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน์ท่ีตั้ง ณ นิคม
อุตสาหกรรมแห่งหน่ึง จงัหวดัระยอง โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนการด าเนินการ
วิจยั และการวิเคราะห์ผลการวิจยัดงัน้ี 

 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย  

 
3.1.1 ใบตรวจสอบ (Check Sheets)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบ Check Sheet กรณีศึกษาโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกคอมปาวน์ ไดมี้การเก็บขอ้มูลอย่างง่ายโดยมีการระบุปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีท่ีเกิด 
ขึ้นในกระบวนการผลิตและน าขอ้มูลมาบนัทึกลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงท าให้เห็นขอ้มูล
ของเสียได้อย่างชัดเจน (ก่อนการปรับปรุง) ดังรูปภาพท่ี 3.1  ผูว้ิจยัได้มีการวิเคราะห์โดยการจัดท า 
Check sheet ส าหรับการแบ่งแยกประเภทฝุ่ นผงเคมีให้ชดัเจนมากขึ้นโดยมีการระบุเจาะจงแหล่งท่ีมา
ของฝุ่ นผงเคมีและจดบนัทึกปริมาณฝุ่ นผงเคมีท่ีเกิดขึ้นแต่ละวนั โดยมีรายละเอียด ดงัรูปภาพท่ี 3.2 ซ่ึง
ไดมี้การเพิ่มหวัขอ้เพื่อทราบ 

• แหล่งท่ีมาของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีจากระบวนการผลิต 
• ปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีจากระบวนการผลิตท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั 
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ตารางท่ี 3.1 Check Sheetรูปแบบบนัทึกจ านวนของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบนั 

ท่ีมา : โรงงานผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน์ 
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ตารางท่ี 3.2 Check Sheet ท่ีจดัท าขึ้นใหม่เพื่อบนัทึกจากแหล่งก าเนิดและปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผง
เคมี (Chemical Dust )ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั ไม่แน่ใจการจดบนัทึกเรียก check sheet หรือไม่ 

ท่ีมา : โรงงานผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน์ 
  

 3.1.2 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)  

เป็นการน าขอ้มูลมาเรียงล าดบัของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust )ท่ีเกิดจากกระบวน 
การผลิต ท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดไปยงัปริมาณนอ้ยท่ีสุด แผนภูมิพาเรโตช่วยให้ผูศึ้กษาตดัสินใจเลือกปัญ 
หาท่ีจะแกไ้ขได ้โดยพิจารณาเลือกปัญหาของเสียท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก  
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3.1.3 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือ ผังก้างปลา  

ใช้แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นโดยทางขวามือของแกนนอนเป็นหัวปลา
แสดงของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ส่วนสาเหตุหลกัของการ
เกิดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) นั้นก็จะแสดงอยู่บนแกนนอนท่ีมีลกัษณะเหมือนกา้ง 
ปลาโดยมีสาเหตุย่อยแตกแขนงออกจากสาเหตุหลกัต่อไป แผนผงัแสดงเหตุและผลช่วยให้ผูว้ิเคราะห์
มองเห็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง และแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งตรงประเด็น 

 

3.1.4 ระบบข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) 

สนบัสนุนใหพ้นกังานน าเสนอความคิดท่ีเป็นประโยชน์  ในการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงงาน โดย
ความคิดท่ีเสนอนั้นอาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบั การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เป็นตน้  เม่ือความคิดนั้นไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้สนอความคิดก็จะ
ไดรั้บรางวลัเป็นการตอบแทน โดยมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูป้ฏิบติังานและหัวหนา้ 
ผ่านทางช่องทางกิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมเดินส ารวจในพื้นท่ีฝ่ายผลิตทุกๆสัปดาห์ , เพิ่มเน้ือหาพูดคุย
ในประชุมของทุกๆวนั เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาและติดตามปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 

3.1.5 การระดมความคิด (Brainstorm)  

แลกเปล่ียนแนวความคิดของหัวหนา้งานและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตเพื่อเป็น
แนวทางน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและตรงประเด็นใหม้ากท่ีสุด 
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 
 

รูปภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษา รายละเอยีด 
3.2.1 . ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลรูปแบบของ
การบริหารของบริษทักรณีศึกษา 
 

1. การศึกษาข้อมูลของโรงงานท่ีใช้เป็นกรณี 
ศึกษา  
- รูปแบบของการด าเนินงาน  
-โครงสร้างองคก์ร  
-ผลิตภณัฑข์องบริษทั  
-กระบวนการผลิตพลาสติกคอมปาวน์ 
-สภาพปัญหาทัว่ไปในปัจจุบนัภายในบริษทั 

3.2.2 ศึกษาขอ้มูลและระยะการนิยามปัญหา 2. การศึกษาขอ้มูลและระยะการนิยามปัญหา  
- ศึกษาทฤษฎีและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
การลดของเสียเพื่อสามารถน าความรู้ประยุกต์ 
ใชก้บังานศึกษา  
- ส ารวจสภาพปัญหาและระยะเวลาการผลิต 

3.2.3 เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุและสภาพปัญหา 3. การเก็บขอ้มูลเก่ียวกับสาเหตุและสภาพปัญ 
หา  
- ส ารวจสภาพปัญหาโดยเขา้ไปศึกษากระบวน 
การผลิตจริง แหล่งก าเนิดของเสียประเภทฝุ่ นผง
เคมี จดบนัทึกปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบเห็น  
- น าขอ้มูลท่ีเก็บไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์และท า
การสรุป ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งท าการแกไ้ข 
- ใช้หลักการหลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย
เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ  

3.2.4 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 4. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  
-ระดมสมองเพื่อสรุปสถานะปัจจุบนัของกระ 
บวนการผลิต 
-รวบรวมประเด็นปัญหา ประเภทปัญหาท่ีเกิด 
ขึ้น   
-วิเคราะห์หาสาเหตุของแต่ละปัญหา  
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-หลังจากแยกประเภทของปัญหาแล้ว ท าการ
วิเคราะห์หา สาเหตุวา่สาเหตุไหนเกิดมากท่ีสุด  
-สรุปผลและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  
-วางแผนการแก้ไขท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตในปัจจุบนั 

3.2.5 ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา 5.การปรับปรุงแก้ไขปัญหา รวบ รวมแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาจากทฤษฎีงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการระดมสมอง จากนั้นท าการ  
- สรุปผลแนวทางการแก้ไขแต่ละประเภท
ปัญหา  
- ด าเนินการทดลองใชแ้นวทางการปรับปรุงแก้ 
ไขท่ีท าภายใตร้ะยะเวลางานศึกษา  
- ท าการวดัผลหลงัจากการปรับปรุงแกไ้ข 

3.2.6 ตรวจติดตามควบคุมและปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

6. การตรวจติดตามควบคุมและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง  
-จดัประชุมทีมงานเพื่อสรุปผลของการน าแนว
ทางการปรับปรุงแกไ้ขไปปฏิบติั 
-ร่วมกนัพิจารณากระบวนการผลิต และติดตาม
ผลการด าเนินงานเพื่อรักษาสภาพหลังการ
ปรับปรุง  
-ท าการก าหนดเป้าหมายท่ีสามารถยอมรับได ้
-ก าหนดวิธีการเก็บขอ้มูล และหน้าท่ีความรับ 
ผิดชอบ 

3.2.7 สรุปผลการด าเนินการศึกษาและเพิ่มเติม 
ขอ้เสนอแนะ 

7.การสรุปผลการด าเนินกาศึกษา,ขอ้เสนอแนะ  
- ขอ้มูลของเสียท่ีลดลง  
- เพิ่มเติมขอ้เสนอแนะ 

 

ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษา 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

4.1 ผลด าเนินการวิจัย  
 
ผลการด าเนินการวิจยัเร่ืองแนวทางการลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) ท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิต โดยใชเ้ทคนิคการใชเ้คร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) , ระบบขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงงาน (Suggestion) และ การระดมความคิด (Brainstorm)  เพื่อมาช่วยแกไ้ขปัญหา จากผูมี้
ประสบการณ์ระดบัหัวหนา้งานและพนกังานท่ีปฏิบติังานประจ าแต่ละพื้นท่ี ไดแ้ก่ หัวหนา้งาน 8 ท่าน
และผูป้ฏิบติังาน 44 ท่าน  ไดท้ าการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือแหล่งก าหนดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี
(Chemical Dust)ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต การแสดงดงัรูปภาพท่ี 4.1  เป็นการท ากิจกรรมขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงงาน(Suggestion) ซ่ึงจะมีการนดัพูดคุยทุกวนัองัคารของสัปดาห์ระหว่างพนกังานและ
ทีมงานผูส้นบัสนุน โดยมีจุดประสงครั์บขอ้เสนอแนะและติดตามงานหรือแจง้ความคืบหนา้ส าหรับการ
แก้ไขปัญหาถูกน าเสนอขึ้นมา  การแสดงดังรูปภาพท่ี 4.2 เป็นการท ากิจกรรมการระดมความคิด 
(Brainstorm) วตัถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาโดยให้ผูป้ฏิบติังานเป็นผูน้ าเสนอปัญหาและน า  
เสนอวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั โดยมีการให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีเพื่อการ
แกไ้ขปัญหาท่ีถูกจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ การแสดงดงัรูปภาพท่ี 4.3 เป็นการแสดงได้ดว้ย
แผนภาพเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือผงักา้งปลา (Fish Diagram) โดยการรวบรวมขอ้ 
มูลและประเด็นท่ีพบเจอมาจากกิจกรรมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน(Suggestion) และ การท ากิจ 
กรรมการระดมความคิด (Brainstorm) 
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รูปภาพท่ี 4.1 วิธีการท ากิจกรรมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน(Suggestion) 
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รูปภาพท่ี 4.2 ผูมี้ประสบการณ์ระดับหัวหน้างานและพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจ าแต่ละพื้นท่ีร่วม
วิเคราะห์หาสาเหตุโดยการระดมความคิด (Brainstorm) 
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รูปภาพท่ี 4.3 แผนภาพแสดงเหตุและผลของการก าเนิดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี(Chemical Dust)ท่ีเกิด
จากกระบวนการผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน์ 
 

การวิเคราะห์หาสาเหตุจากปัจจยั 4M 1E คือ คน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ วิธีการ และส่ิงแวดลอ้ม พบวา่
การปฏิบติังานของพนกังานหรือเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตไดมี้การปฏิบติัตามขั้นตอนการท างาน 
แต่บางคร้ังพบปัญหาจากความตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงส่ง 
ผลท าใหเ้กิดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีตามมา โดยรูปภาพท่ี 4.3  สามารถคน้หาสาเหตุการเกิดของเสีย
ประเภทฝุ่ นผงเคมีจากกระบวนการผลิต ผลวิเคราะห์มีดงัน้ี 

 

4.1.1 สาเหตุท่ีมาจากคน (MAN) 

1. พนกังานขาดความเอาใจใส่ดูแล ไม่มีความรับผิดชอบในการปฎิบติังานหรือการควบคุมการผลิต 
ท างานดว้ยความประมาทไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงส่งผลถึงประสิทธิภาพกระบวน  
การผลิต  

2. พนักงานยงัไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นทกัษะการท างานท่ีดีพอเพียง และยงัขาดประสบการณ์การ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือรวมถึงการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่งผลท าให้กระท า
ใหปั้ญหาหรือการตดัสินใจไดท้นัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
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แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
เปล่ียนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมหรือทบทวนการศึกษากระบวนการผลิตจากเดิม ฝึกอบรมปีละ

1 คร้ังเปล่ียนเพิ่มขึ้นมาเป็นปีละ 2 คร้ัง เพื่อใหพ้นกังานผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความสามารถและประสิทธิ 
ภาพการท างานใหใ้กลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

 

4.1.2  สาเหตุท่ีมาจากเคร่ืองจักร (MACHINE) 

สาเหตุและปัญหาท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรสามารถแยกได ้ไดด้งัน้ี   
1. การดูแลไม่มีประสิทธิภาพ , ระยะการบ ารุงรักษาไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการผลิตแลว้ยงั

ส่งผลถึงการเพิ่มปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่พนักงานผูป้ฏิบติังานจะ
ทราบหรือพบเห็นปัญหาก็ต่อเม่ือเกิดปัญหาขึ้นมาแลว้ 

2. มีขอ้จ ากดัเร่ืองราคา การลงทุน การออกแบบเคร่ืองจกัรส าหรับกระบวนการผลิตมีเง่ือนไขเร่ือง
เงินลงทุนและจุดความคุม้ทุนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจส าหรับภาคเอกชน เช่น ลงทุนเคร่ืองจกัร 1 
เคร่ืองจุดคุม้ทุนหรือไดทุ้นคืนจะตอ้งไม่เกิน 5 ปี เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บส าหรับการ
ตดัสินใจลงทุนแต่ละคร้ัง ดว้ยเหตุน้ีท าให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีออกแบบหรือรับผิดชอบจะตอ้งน าเง่ือนไขความ
คุม้ค่าในการลงทุนมาเป็นปัจจยัในการเลือกเคร่ืองจกัร ท าใหบ้างคร้ังพนกังานผูป้ฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร
นั้นๆอาจจะไม่สะดวกหรือเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีมากขึ้นตามไปดว้ย 

 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. การดูแลไม่มีประสิทธิภาพ , ระยะการบ ารุงรักษาไม่เหมาะสม โดยการตรวจสอบประวติัการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีผ่านมาว่า อุปกรณ์เคร่ืองจกัรไหนเสียก่อนถึงระยะเวลาการซ่อมบ ารุง 
จากนั้นท าการปรับช่วงเวลาการซ่อมบ ารุงให้เหมาะสมกบัสภาพหน้างาน เช่น เคร่ืองผสมวตัถุดิบพบ
ประเก็นขาดบ่อยท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นผงเคมีออกมาด้านนอกเคร่ืองผสม ทั้งท่ีมีการซ่อม
บ ารุงไปเม่ือ 3 เดือนท่ีผ่านมา (โดยปกติจะมีระยะซ่อมบ ารุงทุกๆ 6 เดือน) ปัญหาลกัษณะน้ีจะตอ้งมีการ
ทบทวนระยะซ่อมบ ารุงของอุปกรณ์เคร่ืองจักรใหม่ ทุกๆปีเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานของ
อุปกรณ์เคร่ืองจกัรนั้น ๆ  
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รูปภาพท่ี 4.4  ตวัอย่างการปรับปรุงช้ินอุปกรณ์เพื่อความเหมาะสมกบักิจกรรมนั้น ๆ หากพบว่าการ
บ ารุงรักษาอยา่งเดียวอาจจะตอ้งด าเนินการศึกษาเปล่ียนแปลงแกไ้ขช้ินส่วนอุปกรณ์นั้นๆ 
 

2. มีข้อจ ากัดเร่ืองราคา การลงทุน  จากข้อจ ากัดเร่ืองการลงทุนซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูป้ฏิบัติงาน
สามารถช่วยเหลือได้คือ ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเก่ียวกับประสบการณ์หรือความต้องการแต่ไม่
สามารถบอกไดว้่าการออกแบบจะไดต้ามความตอ้งการหรือไม่ แต่ส่วนท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถช่วยได้
คือการตรวจสอบความผิดปกติของเคร่ืองจกัรหากพบมีการท างานผิดพลาดหรือท างานไม่ถูกต้องให้
ด าเนินการแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มาดูแลเพื่อแกไ้ขต่อไป ส าหรับการตรวจสอบไดมี้การจดัท า Check Sheet 
โดยก าหนดใหทุ้กๆวนัจะตอ้งมีผูท่ี้ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของเคร่ืองจกัรทัว่พื้นท่ีการผลิต 
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รูปภาพท่ี 4.5  ตัวอย่างแผ่นตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักร (Check Sheet) ของกระบวนการผลิตเม็ด
พลาสติกคอมปาวน์พื้นท่ีชั้นท่ี 1 
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รูปภาพท่ี 4.6 ตวัอยา่งแผ่นตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัร (Check Sheet) ของกระบวนการผลิตเมด็
พลาสติกคอมปาวน์พื้นท่ีชั้นท่ี 2 
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4.1.3 สาเหตุท่ีมาจากวัตถุดิบ (RAW MATERIAL) 

1. ลกัษณะรูปร่างของวตัถุดิบ มีผลต่อการฟุ้งกระจายหรือร่ัวไหลออกจากภาชนะจัดเก็บหรือสู่
ภายนอก เพราะวตัถุดิบมีขนาดเลก็ขนาดเท่าฝุ่ นผงจะมีโอกาสฟุ้งกระจายหรือร่ัวไหลมากกวา่วตัถุดิบท่ีมี
ขนาดช้ินใหญ่การด าเนินธุรกิจภาคเอกชนจะปฏิบติัเสธไม่ไดก้ารด าเนินธุรกิจจะตอ้งการก าไรและผล 
ตอบแทนท่ีพอใจ 

2. คุณภาพของวตัถุดิบ ส่วนผสมวตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพ เป็นปัญหาอย่างมากท่ีจะตอ้งควบคุมดูแล
คุณภาพก่อนด าเนินการผลิต หากพบว่าวตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งถูกน าไปทิ้งหรือก าจดัต่อ 
ไปเสียทั้งค่าใชจ่้ายและเวลา รวมถึงก าลงัคนท่ีตอ้งด าเนินการ 

 
       แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1. การเลือกลกัษณะรูปร่างของวตัถุดิบอาจจะมีความส าคญัรองลงมาจากตน้ทุนในการผลิตซ่ึงใน
ส่วนฝ่ายผลิตอาจจะไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขได ้

 2. ส่ิงท่ีควรตอ้งปรับปรุงคือใหห้ลกั 4 EYES-PRINCIPLE คือมีการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ ก่อน
น า มาใชง้าน โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายวางแผนการผลิต 
 

4.1.4 สาเหตุท่ีมาจากวิธีการ (METHOD) 

1. สาเหตุท่ีมาจากวิธีการขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมวตัถุดิบ คือ การเตรียมความพร้อมของส่วน 
ผสมของวัตถุดิบส าหรับการผลิตจ าเป็นท่ีจะต้องเหมาะสมและเพียงพอต่ออัตราความเร็วของ
กระบวนการผลิตท าให้จ าเป็นจะตอ้งมีการเตรียมส่วนผสมของวตัถุดิบไวล้่วงหนา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดเป็นของเสียในกรณีท่ีไม่สามารถปรับให้ผลิตภณัฑ์ได้
คุณภาพหรือคุณสมบติัตามตอ้งหรือการท างานเร่งรีบเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดความผิดพลาดจากการท างาน ส่
ผลท าให้การเตรียมส่วนผสมวตัถุดิบท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ไดคุ้ณภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งถูกน าไปทิ้งหรือก า 
จดัตามขั้นตอนต่อไป 

2. แนวทางการปฎิบติังานยงัไม่ชัดเจนเม่ือพบเจอปัญหาหรือกระบวนการผลิตท างานไม่ไดต้าม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 
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แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. กรณีการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ๆใหด้ าเนินปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบใหเ้พียงพอส าหรับ 

การเก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์ช่วงแรกเท่านั้น เช่น เตรียมส่วนผสมวตัถุดิบเป็นตวัอย่างแค่ 1-2 ชุดเท่านั้น 
จากแผนการผลิตใชส่้วนผสมวตัถุดิบ 10 ชุด (อดีตท าการเตรียม 5-7 ชุดในคร้ังเดียว) เม่ือผลิตผลิตภณัฑ์
ไดคุ้ณภาพตามตอ้งไดแ้ลว้การจากนั้นถึงสามารถเร่ิมเตรียมส่วนผสมของวตัถุดิบให้ครบตามปริมาณ
ความตอ้งการในกระบวนการผลิตต่อไป 

2. หากพบปัญหาการเตรียมส่วนผสมวัตถุดิบไม่ถูกต้องหรือไม่มั่นใจในขั้นตอนท างานให้
ด าเนินการหยุดการผลิตทนัที เพื่อรอตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งขั้นตอนการท างานและผลตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์หากทุกอยา่งถูกตอ้งใหด้ าเนินการผลิตผลิตภณัฑต์่อไป หรือหากพบวา่ไม่ถูกตอ้ง
ใหด้ าเนินการการแกไ้ขทนัที 

3.  เม่ือเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตหรือพบเห็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตให้ 
ท าการเขียนรายงานทุกคร้ังเพื่อเป็นการแชร์ขอ้มูลต่างๆ ใหที้มงานรับทราบและเป็นการป้องกนัปัญหาท่ี
จะไม่ใหเ้กิดขึ้นอีกในอนาคต โดยก าหนดเง่ือนไข คือ 

• เม่ือหยุดท าการผลิตตั้งแต่ 2 ชัว่โมงขึ้นไป จะตอ้งเขียนรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
พร้อมขอ้เสนอแนะ 

• เม่ือเกิดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีปริมาณท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ 25 กิโลกรัมเป็นตน้ไปจะตอ้ง
เขียนรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น พร้อมขอ้เสนอแนะ 

 

4.1.5 สาเหตุท่ีมาจากส่ิงแวดล้อม (ENVIRONMENTAL) 

1.พื้นท่ีท างานคบัแคบ การขยายพื้นท่ีการผลิตโดยไม่มีการวางแผนท่ีดี พื้นท่ีท างานมีจ ากดัเป็น
อุปสรรคในการปฏิบติังานบางกิจกรรม เช่น การประกอบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรไม่สนิทไม่แน่นไม่แขง็แรง 
อาจจะท าเกิดการร่ัวไหลหรือฟุ้งกระจายของวตัถุดิบ 

  
2. พื้นท่ีท างานสกปรก ขาดการดูแลพื้นท่ีเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลถึงคุณภาพของวตัถุดิบอาจเกิด

การปนเป้ือนและจะต้องถูกน าไปทิ้งหรือถูกการก าจัดเพราะคุณภาพไม่ได้หากมีการน าไปเข้าสู่
กระบวนการผลิต 
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แนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
      1. ปัญหาพื้นท่ีท างานคับแคบ ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ีท่ีเป็นปัญหาเพื่อด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดท้ างานสะดวกเพิ่มมากขึ้น  
 

  
 

รูปภาพท่ี 4.7 ตวัอยา่งสภาพพื้นท่ีท างานคบัแคบท่ีส่งต่อการเกิดฝุ่ นผงเคมีของกระบวนการผลิตเมด็
พลาสติกคอมปาวน์ 

 

         2. ท าการก าหนดการท าความสะอาดพื้นท่ีทุกวนัโดยรอบ ก่อนเลิกงานของแต่ละวนัพร้อมแนบ
รูปภาพเพื่อเป็นการยืนยนัความพร้อมของพื้นท่ีก่อนส่งงานต่ออีกทีมท่ีเขา้มาปฏิบติังานต่อไป และอีก
กิจกรรมคือ การเดินตรวจความเรียบร้อยของพื้นท่ีฝ่ายผลิตโดยก าหนดแผนไวทุ้กๆวนัองัคาร 
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รูปภาพท่ี 4.8 ตวัอยา่งภาพการท าความสะอาดพื้นท่ีหลงัเลิกงานเพื่อเตรียมพร้อมส่งต่อทีมงานใหม่
ต่อไป 

 
 

รูปภาพท่ี 4.9 ตวัอยา่งภาพ การเดินตรวจความเรียบร้อยของพื้นท่ีฝ่ายผลิตโดยมีการก าหนดแผนเดิน
ตรวจไวทุ้กๆ วนัองัคาร 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปการวิเคราะห์หาสาเหตุจากปัจจยั 4M 1E และแนวทางแกไ้ข 

 

หมวดหมู่ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ไข 
คน (MAN) 

 
1.พนักงานขาดความเอาใจใส่ดูแล 
ท างานดว้ยความประมาทไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดท่ีไดก้ าหนดไวซ่ึ้งส่ง 
ผลถึงประสิทธิภาพกระบวนกาผลิต 

เปล่ียนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรม
หรือทบทวนการศึกษากระบวนการ
ผลิตจากเดิม ฝึกอบรมปีละ1 คร้ัง
เปล่ียนเพิ่มขึ้นมาเป็นปีละ 2 คร้ัง 

2. พนักงานยงัไม่มีความรู้พื้นฐาน
ทกัษะการท างานท่ีดีพอเพียงรวมถึง
การแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพส่งผลท าให้กระท าให้
ปัญหาหรือการตดัสินใจไดท้นัเหตุ 
การณ์ท่ีเกิดขึ้น  

เคร่ืองจกัร
(MACHINE) 

1. การดูแลไม่มีประสิทธิภาพ , ระ 
ยะการบ ารุงรักษาไม่เหมาะสม  

ตรวจสอบประวัติการซ่อมแซม    
อุปกรณ์ เค ร่ืองจักร ท่ีผ่ านมาว่ า 
อุปกรณ์เคร่ืองจกัรไหนเสียก่อนถึง
ระยะเวลาการซ่อมบ ารุงจากนั้นท า
การปรับช่วงเวลาการซ่อมบ ารุงให้
เหมาะสมกบัสภาพหน้างาน ปัญหา
ลกัษณะน้ีจะตอ้งมีการทบทวนระยะ
ซ่อมบ ารุงของอุปกรณ์เคร่ืองจักร
ใหม่ ทุกๆปีเพื่อความเหมาะสมกบั
การใช้งานของอุปกรณ์เคร่ืองจักร
นั้น ๆ  

2. มีข้อจ ากัดเร่ืองราคา การลงทุน 
การออกแบบเคร่ืองจักรส าหรับ
กระบวนการผลิตมีเง่ือนไขเร่ืองเงิน

มีขอ้จ ากดัเร่ืองราคา การลงทุน จาก
ขอ้จ ากดัเร่ืองการลงทุนซ่ึงเป็นส่วน
ท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถช่วยเหลือได้
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ลงทุนและจุดความคุ ้มทุนเข้ามา
เก่ียวข้องในการตัดสินใจส าหรับ
ภาคเอกชน  

คือให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเก่ียว 
กบัประสบการณ์หรือความตอ้งการ
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าการออก 
แบบจะไดต้ามความตอ้งการหรือไม่ 
แต่ส่วนท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถช่วย
ได้ คือการตรวจสอบความผิดปกติ
ของเคร่ืองจกัรหากพบมีการท างาน
ผิดพลาดหรือท างานไม่ถูกต้องให้
ด าเนินการแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มาดูแล
เพื่อแกไ้ขต่อไป  

วตัถุดิบ (RAW 
MATERIAL) 

 

1. ลกัษณะรูปร่างของวตัถุดิบ มีผล
ต่อการฟุ้งกระจายหรือร่ัวไหลออก
จากภาชนะจัดเก็บหรือสู่ภายนอก 
เพราะวตัถุดิบมีขนาดเล็กขนาดเท่า
ฝุ่ นผงจะมีโอกาสฟุ้งกระจายหรือ
ร่ัวไหลมากกวา่วตัถุดิบท่ีมีขนาดช้ิน
ใหญ่การด าเนินธุรกิจภาคเอกชนจะ
ปฏิบติัเสธไม่ไดก้ารด าเนินธุรกิจจะ
ต้องการก าไรและผลตอบแทนท่ี
พอใจ 

การเลือกลกัษณะรูปร่างของวตัถุดิบ
อาจจะมีความส าคญัรอง ลงมาจาก
ต้นทุนในการผลิตซ่ึงในส่วนฝ่าย
ผลิตอาจจะไม่สามารถด าเนิน การ
แกไ้ขได ้

 

2. คุณภาพของวัตถุดิบ ส่วนผสม
วตัถุดิบไม่ได้คุณภาพ เป็นปัญหา
อย่างมาก ท่ีจะต้องควบคุมดูแล
คุณภาพก่อนด าเนิน การผลิต หาก
พบวา่วตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพจ าเป็นท่ี
จะตอ้งถูกน าไปทิ้งหรือก าจดัต่อ ไป
เสียทั้ งค่าใช้จ่ายและเวลา รวมถึง
ก าลงัคนท่ีตอ้งด าเนินการ 

ส่ิงท่ีควรตอ้งปรับปรุงคือให้หลกั 4 
EYES-PRINCIPLE คื อการตรวจ 
สอบคุณภาพวตัถุดิบก่อนน ามาใช้
งานโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพและ 
ฝ่ายวางแผนการผลิต 
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วิธีการ (METHOD) 1. สาเหตุท่ีมาจากวิธีการขั้นตอน
การเตรียมส่วนผสมวตัถุดิบ คือ การ
เตรียมความพร้อมของส่วนผสม
ของวตัถุดิบส าหรับการผลิตจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งเหมาะสมและเพียงพอต่อ
อัตราความเร็วของกระบวนการ
ผลิตท าให้จ า เ ป็นจะต้อง มีก า ร
เตรียม ส่วนผสมของวัตถุดิบไว้
ล่วงหน้า โดย เฉพาะอย่างยิ่งการ
ผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีเส่ียงท่ีจะท า
ให้เ กิดเป็นของเสียในกรณีท่ีไม่
ส าม ารถป รับให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ ไ ด้
คุณภาพหรือคุณสมบัติตามต้อง
หรือการท างานเร่งรีบเส่ียงท่ีจะท า
ให้ เ กิ ดความผิ ดพลาดจากการ
ท างานส่งผลท าให้การเตรียมส่วน 
ผสมวตัถุดิบท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ได้
คุณภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งถูกน าไปทิ้ง
หรือก าจดัตามขั้นตอนต่อไป 

กรณีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้
ด าเนินปรับปรุงขั้นตอนการเตรียม
วตัถุดิบให้เพียงพอส าหรับการเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ช่วงแรกเท่านั้ น 
เม่ือผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตาม
ต้องได้แล้วการจากนั้นถึงสามารถ
เร่ิมเตรียมส่วนผสมของวตัถุดิบให้
ครบตามปริมาณความต้องการใน
กระบวนการผลิตต่อไป 
2.  หากพบปัญหาการเตรียมส่วน 
ผสมวตัถุดิบไม่ถูกตอ้งหรือไม่มัน่ใจ
ในขั้นตอนท างานให้ด าเนิน การ
หยุดการผลิตทนัทีเพื่อรอตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

2. แนวทางการปฎิบติังานยงัไม่ชัด 
เจน เม่ือพบเจอปัญหาหรือกระบวน 
การผลิตท างานไม่ไดต้ามมาตรฐาน
ท่ีก าหนดไว ้ 

เม่ือเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
หรือพบเห็นปัญหาท่ีส่งผลกระ ทบ
ต่อกระบวนการผลิตให้ท าการเขียน
รายงานทุกคร้ังเพื่อเป็นการแชร์
ขอ้มูลต่างๆ ให้ทีมงานรับทราบและ 
เป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะไม่ให้
เกิดขึ้ นอีกในอนาคตโดยก า หนด
เง่ือนไข คือ 
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• เม่ือหยุดท าการผลิตตั้งแต่ 2 ชัว่ 
โมงขึ้นไป จะตอ้งเขียนรายงาน
เ ก่ียวกับ เหตุการณ์ ท่ี เ กิดขึ้ น 
พร้อมขอ้เสนอแนะ 

• เม่ือเกิดของเสียประเภทฝุ่ นผง
เคมีปริมาณท่ีเกิดขึ้นตั้ งแต่  25 
กิโลกรัมเป็นตน้ไปจะตอ้งเขียน
รายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น พร้อมขอ้เสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
(ENVIRONMENTAL) 

1.พื้นท่ีท างานคบัแคบ การขยายพื้น 
ท่ีการผลิตโดยไม่มีการวางแผนท่ีดี 
พื้นท่ีท างานมีจ ากดัเป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานบางกิจกรรม เช่น 
การประกอบช้ินส่วนเคร่ือง จกัรไม่
สนิทไม่แน่นไม่แข็งแรง อาจจะท า
เกิดการร่ัวไหลหรือฟุ้งกระจายของ
วตัถุดิบ  

ปัญหาพื้นท่ีท างานคับแคบได้ด า 
เนินการตรวจสอบพื้นท่ีท่ีเป็นปัญ 
หาเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
เพื่ อ ให้ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง านได้ท า ง าน
สะดวกเพิ่มมากขึ้น 

2. พื้นท่ีท างานสกปรก ขาดการดูแล
พื้นท่ีเป็นระยะเวลานาน จะส่งผล
ถึงคุณภาพของวตัถุดิบอาจเกิดการ
ปนเป้ือนและจะต้องถูกน าไปทิ้ง
หรือถูกการก าจดัเพราะคุณภาพไม่ 
ได้หากมีการน าไปเข้าสู่กระบวน 
การผลิต 

ก าหนดการท าความสะอาดพื้นท่ีทุก
วนัโดยรอบ ก่อนเลิกงานของแต่ละ
วนัพร้อมแนบรูป ภาพเพื่อเป็นการ
ยืนยนัความพร้อมของพื้นท่ีก่อนส่ง
งานต่ออีกทีมท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน
ต่อไป และอีกกิจกรรมคือ การเดิน
ตรวจความเรียบร้อยของพื้นท่ีฝ่าย
ผลิตโดยก าหนดแผนไว้ทุกๆวัน
องัคาร 
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4.2 สรุปผลการด าเนินการวิจัย 
 

 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาคน้หาสาเหตุและประเด็นต่างๆท่ีเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการลดของ
เสียประเภทฝุ่ นผงเคมี จากนั้นเม่ือมีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในกระบวนการผลิตตามตามแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุงท่ีก าหนดไวแ้ล้ว ได้มีการน าข้อมูลการเกิดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีก่อน
ปรับปรุงท่ีท าการเก็บขอ้มูลไวใ้นช่วงตน้เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 มาท าการ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการเกิดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีหลงัการปรับปรุงในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2564  สามารถอธิบายไดโ้ดยการแสดงขอ้มูลตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

เดือน ปริมาณฝุ่ นผงเคมีท่ีถูกน าส่งเพื่อก าจดั
(กิโลกรัม) 

ค่าก าจดั(บาท) ค่าเคล่ือนยา้ย
(บาท) 

กรกฎาคม 2563 13,730 59,763 4,333 
สิงหาคม 2563 28,430 99,505 18,000 
กนัยายน 2563 19,390 84,200 19,884 
ตุลาคม 2563 8,300 27,390 5,031 
พฤศจิกายน 2563 21,020 72,975 24,000 
ธนัวาคม 2563 20,430 71,505 21,500 
มกราคม 2564 15,770 54,665 14,000 
กุมภาพนัธ์ 2564 14,510 50,515 12,697 
มีนาคม 2564 29,870 102,037 20,928 
เมษายน 2564 20,050 54,450 18,000 
พฤษภาคม 2564 19,300 66,348 17,110 
มิถุนายน 2564 18,910 32,927 98,823 
กรกฎาคม 2564 23,670 73,926 25,920 
สิงหาคม 2564 22,880 80,080 18,000 
กนัยายน 2564 30,280 103,480 30,000 
14 ตุลาคม 2564 7,320 25,620  
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ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลแสดงปริมาณฝุ่ นผงเคมีท่ีถูกน าส่งเพื่อก าจดั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น ก่อนด าเนินการ
เสนอแนวทางการลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีจากกระบวนการผลิต 

 
 
รูปภาพท่ี 4.10 ขอ้มูลในตารางแสดงปริมาณฝุ่ นผงเคมีท่ีถูกน าส่งเพื่อก าจดั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หลงั
ด าเนินการเสนอแนวทางการลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

รูปภาพท่ี 4.11 ขอ้มูลในตารางแสดงปริมาณฝุ่ นผงเคมีท่ีถูกน าส่งเพื่อก าจดั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หลงั
ด าเนินการเสนอแนวทางการลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีจากกระบวนการผลิต ตั้ งแต่วันท่ี 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 



52 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 4.12 ขอ้มูลในตารางแสดงปริมาณฝุ่ นผงเคมีท่ีถูกน าส่งเพื่อก าจดั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หลงั
ด าเนินการเสนอแนวทางการลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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รูปภาพท่ี 4.13  แสดงการปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี ส าหรับการเปรียบเทียบระหว่างก่อนการ
ปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน 28 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

อธิบายเพิ่มเติม 
รายละเอียดแหล่งท่ีมาของผงฝุ่ นเคมี (Chemical Dust) ท่ีถูกน าส่งเพื่อก าจดั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
1. Vacuum Cleaner คือ เคร่ืองจกัรท่ีมีหนา้ท่ีส าหรับการใชดู้ดผงฝุ่ นเคมี(Chemical Dust) ท่ีตกหล่น , 

ร่ัวไหล , ฟุ้งกระจาย หรือ การท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและพื้นท่ีบริเวณกระบวนการผลิต 
2. Dust Collector คือ เคร่ืองจกัรท่ีมีหน้าท่ีส าหรับการใช้ดูดผงฝุ่ นเคมี(Chemical Dust) โดยมีการ

ติดตั้งบริเวณจุดระบายความดนัภายในท่อหรืออุปกรณ์เคร่ืองจกัร 
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3. 2nd Floor คือ พื้นท่ีชั้นท่ี 2 ของหน่วยงานกระบวนการผลิต ซ่ึงพื้นท่ีน้ีมีกิจกรรมการเตรียมวตัถุดิบ
ส าหรับกระบวนการผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน์  

4. 3rd Floor คือ พื้นท่ีชั้นท่ี 3 ของหน่วยงานกระบวนการผลิต การท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองจกัร
และพื้นท่ีบริเวณกระบวนการผลิต  

5. ค่าบริการก าจดัผงฝุ่ นเคมี(Chemical Dust) ราคา 3.50 บาท ต่อ  1 กิโลกรัม 
6. ค่าขนส่งเพื่อการเคล่ือนยา้ยผงฝุ่ นเคมี (Chemical Dust) ไปยงับริษทัรับก าจดัของเสียด้วยราคา 

6,000 บาท ต่อ 1 เท่ียวขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผล  
 
การวิจยัการเพื่อศึกษาแนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิต ภายในกรณีศึกษาโรงงานผลิตเมด็พลาสติกคอมปาวน์  ท่ีตั้ง ณ นิคมอุตสาหกรรมแห่ง
หน่ึง จงัหวดัระยอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี(Chemical Dust ) ท่ีเกิดใน
กระบวนการผลิตลดลงให้มากท่ีสุด ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุ การระดมความคิด กับ
ผูป้ฏิบติังานและทีมงานท่ีสนับสนุนกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งในการสรุปหาแนวทางป้องกันและ
เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยมีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาแลว้ในบางส่วนและบางส่วนยงัอยู่ในช่วง
ด าเนินการแกไ้ข พร้อมเฝ้าติดตามตรวจสอบ โดยในส่วนท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้นั้นไดน้ าผลการแกไ้ข
ปัญหามาเปรียบเทียบกนัระหวา่งขอ้มูลก่อนการปรับปรุงกบัขอ้มูลหลงัการปรับปรุงแลว้พบว่าก่อนการ
ปรับปรุงนั้นสามารถลดปริมาณของเสียปประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิต ดงัตารางท่ี 5.1 

เดือน 
ปริมาณฝุ่ นผงเคมีท่ีถูก

น าส่งเพื่อก าจดั 
[กิโลกรัม] 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

ระหวา่ง
ท าการศึกษา 

หลงัการ
ปรับปรุง 

ค่าเฉล่ีย 

กรกฎาคม 2563 13,730 0.27%   0.21% 

สิงหาคม 2563 28,430 0.33%   0.21% 

กนัยายน 2563 19,390 0.21%   0.21% 

ตุลาคม 2563 8,300 0.09%   0.21% 
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พฤศจิกายน 2563 21,020 0.28%   0.21% 

ธนัวาคม 2563 20,430 0.21%   0.21% 

มกราคม 2564 15,770 0.15%   0.21% 

กุมภาพนัธ์ 2564 14,510 0.14%   0.21% 

มีนาคม 2564 29,870 0.27%   0.21% 

เมษายน 2564 20,050 0.19%   0.21% 

พฤษภาคม 2564 19,300 0.17%   0.21% 

มิถุนายน 2564 18,910 0.18%   0.21% 

กรกฎาคม 2564 23,670 0.21%   0.21% 

           

สิงหาคม 2564 22,880   0.21%   0.25% 

กนัยายน 2564 30,280   0.30%   0.25% 

           

ตุลาคม 2564 13,239     0.14% 0.15% 

พฤศจิกายน 2564 11,130     0.14% 0.15% 

ธนัวาคม 2564 13,552     0.16% 0.15% 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลของอตัราส่วนระหวา่งเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) 
ท่ีเกิดจากกระบวน การผลิตต่อปริมาณการผลิต ก่อนและหลงัการปรับปรุง 
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รูปภาพท่ี 5.1 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลของอตัราส่วนระหวา่งเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี 
(Chemical Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวน การผลิตต่อปริมาณการผลิต ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

เม่ือมีการน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบพบว่าของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวน

ผลิต ในช่วงก่อนการปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เทียบกบัช่วง

หลงัการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธนัวาคม พ.ศ.2564 พบว่าปริมาณของ

เสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวนผลิต ไดมี้การลดลงอย่างเห็นไดช้ดัเจน โดย

จากเดิมจะเกิดอตัราส่วนของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีต่อปริมาณการผลิตประมาณ 0.21% ลดลงมาเป็น

ประมาณ 0.15%  จากปริมาณการผลิตเฉล่ียท่ี 9,650 ตนัต่อเดือน ส่งผลให้ปริมาณฝุ่ นผงทางเคมีลด ลง

เฉล่ีย 5.66 ตนัต่อเดือน หรือ 69.5 ตนัต่อปี   เม่ือน าของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีท่ีลดลงมาเปรียบเทียบเพื่อ

หาค่าก าจดัและค่าเคล่ือนยา้ยท าให้บริษทัลดค่าใช้จ่ายไดป้ระมาณ 243,180 บาทต่อปี และสามารถลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตผงพลาสติกซ่ึงคิด

เป็น 2.51 ตนัต่อตนัผลิตภณัฑห์รือเท่ากบั 174 ตนัต่อปี  จะเห็นไดว้า่การใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ QC 

Tools และมีท ากิจกรรมการระดมสมอง จากนั้นได้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

ส่งผลท าให้ของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ลดลงท่ีเกิดจากกระบวนผลิตและสามารถ

ควบคุมกระบวนการผลิตให้ไดต้ามมาตรฐานการท างานท่ีได้ก าหนดไว ้ เม่ือพิจารณาสาเหตุจากปัจจยั 

4M 1E ท่ีด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงไปแลว้ พบว่ายงัมีประเด็นท่ียงัสามารถแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมได้ 

โดยสาเหตุหลกัๆ นั้นมาจากวิธีการท างานและอุปกรณ์เคร่ืองจกัรส าหรับกระบวนการผลิต 

0.27%

0.33%

0.21%

0.09%

0.28%

0.21%

0.15%0.14%

0.27%

0.19%0.17%0.18%

0.21% 0.21%

0.30%

0.14%0.14%
0.16%

ก่อนการปรบัปรุง ระหว่างท าการศกึษา หลงัการปรบัปรุง ค่าเฉลี่ย

0.21%

0.15%
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาการลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวนผลิตเม็ด

พลาสติกด้วยเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) , ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน 
(Suggestion) และการระดมสมอง (Brainstorm) หลงัจากท าการปรับปรุงแกไ้ขท าให้ของเสียประเภท
ฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust ) ลดลงแต่เม่ือพิจารณาจะพบว่าปัญหาของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical 
Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวนผลิต ยงัเกิดขึ้นอยูค่ิดเฉล่ียเป็นเปอร์เซ็นตข์องเสีย 0.15 % ต่อเดือน ดงันั้น ผูว้ิจยั
จึงมีขอ้เสนอแนะเป็นแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติม คือ  

1. ขั้นตอนของการวิเคราะห์หาสาเหตุจนไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจของผู ้
ตดัสินใจแต่ละท่านจะแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์และหน่วยงานท่ีได้รับผิดชอบ จึงอาจท าให้ผู ้
ตดัสินใจรู้และผูว้ิจยัไม่สามารถรับรู้ครบทุกดา้นในคร้ังเดียว  ดงันั้น ควรมีการใหค้วามรู้และท ากิจกรรม
ร่วมกนัในเร่ืองน้ีให้มากขึ้นและก าหนดเป็นแผนการพฒันาบุคลากร เบ้ืองตน้มีการก าหนดการทบทวน
แนวทางการลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมีอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี ซ่ึงจะท าให้ข้อมูลท่ีได้รับมีข้อมูล
ครบถว้นและถูกตอ้ง เพื่อน ามาด าเนินการปรับปรุงและป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการท างานหรือหน้าท่ี รับผิดชอบของพนักงานฝ่ายผลิต ความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบัหนา้ท่ีรับผิดชอบหรือไม่ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการอบรมและทดสอบก่อนมีการ
เปล่ียนหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อคุณภาพของงานและปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาดา้นความปลอดภยัใน
การท างานหรือการเกิดของเสียโดยไม่ไดต้ั้งใจหรือไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 

3. ก าหนดผูรั้บผิดชอบและการติดตามปัญหาในการด าเนินการลดของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี 
(Chemical Dust ) ท่ีเกิดจากกระบวนผลิตเม็ดพลาสติก เพื่อความต่อเน่ืองในการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรวจ สอบขอ้มูลของความเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส าหรับน ามาวิเคราะห์เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมต่อไป 

4. ควรมีการทบทวนระยะเวลาและประสิทธิภาพของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เพื่อผลลพัธ์ของ
คุณภาพของเคร่ืองจกัรและช่างผูป้ฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพหรือความถ่ีการท างานของอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรนั้นๆ 

5. จากตวัเลขสรุปผลการด าเนินงาน มาตรการแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขท่ีไดก้ าหนดขึ้นทางผูวิ้จยั
ได้ใช้มาตรการ เพียงบางส่วนเท่านั้น ตัวเลขของเสียประเภทฝุ่ นผงเคมี (Chemical Dust) ท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตได้ลดลงจากเดิม และด้วยระยะเวลาการวิจัยท่ีจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
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ปรับปรุงตามมาตรการทั้ งหมดได้ จากขั้นตอนและวิธีการท่ีต้องได้รับอนุญาตยินยามจากหลาย
หน่วยงานซ่ึงไดเ้ก่ียวขอ้งกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม ขอยกตวัอย่าง เหตุการณ์กรณีเม่ือมีการผลิตสินคา้
ครบตามค าสั่งซ้ือผลิคภัณฑ์ ซ่ึงขั้นตอนการท างานต่อไปท่ีต้องปฏิบัติ คือ หยุดการผลิตทันทีทั้ งท่ี
วตัถุดิบยงัเหลืออยู่ในกระบวนการผลิต แต่ด้วยระยะเวลาการสั่งมอบผลิตภณัฑ์จะคลาดเคล่ือนและ
ส่งผลกระทบต่อค าสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆต่อไป จ าเป็นท่ีจะตอ้งทิ้งวตัถุดิบเหลือเหล่านั้นแลว้กลายเป็น
ของเสียทนัที จากนั้นวตัถุดิบท่ีเหลือและกลายเป็นของเสียอุตสาหกรรมนั้นจะถูกน าไปสู่ขั้นตอนการ
ก าจดัของเสียต่อไป  กระบวนการผลิตหรือแผนด าเนินการทางธุรกิจลกัษณะน้ียงัคงตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
ปรับปรุงในระดบันโยบายเพื่อเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ตลอดจนจิตส านึกท่ีดีในการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
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ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน%20(Suggestion)%20https:/tuithawatchai.wordpress.com/
https://tuithawatchai.wordpress.com/
https://piu.ftpi.or.th/productivity-tools/


 

ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล  
 
นายสุเมธ สังกาศ  
 

ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบณัฑิต  
วิชาเอก เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
แขนงการจดัการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยั ราชภฏัร าไพพรรณี 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549  
 

ประสบการณ์การท างาน  2540 – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายผลิต                 
บริษทั โครเวสโต (ประเทศไทย) จ ากดั 
2540 – 2540 พนกังานควบคุมการผลิต 
บริษทั อะโรเมติก จ ากดั 
2538 – 2540 พนกังานควบคุมการผลิต 
บริษทั มอนซานโต ้พรีเมียร คาไซ  
(ประเทศไทย) จ ากดั 
2537 – 2538 พนกังานควบคุมการผลิต 
บริษทั ทีพีไอ จ ากดั 
 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน  33/12 หมู่ท่ี4 หมู่บา้นราชพฤกษ4์ ซอย2  
ต าบลทบัมา อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

 


