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ณรงค์ วงศ์ยงั : การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องฉี ดที่ผลิต
จากประเทศจีนของโรงงานผลิตข้อต่อพีวซี ี แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง (A COMPARISON
BETWEEN EFFICIENCY ON ENERGY USING OF PLASTIC INJECTION ENGINE
MANUFACTURED FROM CHINA, A CASE STUDY OF A PVC FITTINGS
MANUFACTURER IN RAYONG PROVINCE) อาจารย์ผคู้ วบคุมงานนิพนธ์: สุ รัติ สุ พิชญางกูร,
D.I.B.A. 102 หน้า. ปี พ.ศ. 2557.
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องฉีด
ที่ผลิตจากประเทศจีนของโรงงานผลิตข้อต่อพีวซี ี แห่งหนึ่ งในจังหวัดระยอง เป็ นการศึกษาวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental research) ที่ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในกระบวนการผลิตข้อต่อพีวซี ี ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการวางแผนการผลิตให้มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด อีกทั้งยังสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุน
เครื่ องจักรใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
ในการผลิตข้อต่อพีวซี ี ของเครื่ องฉี ดพลาสติกที่ผลิตจากประเทศจีน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในการผลิตข้อต่อพีวซี ี ของเครื่ องฉี ดพลาสติกที่ผลิตจากประเทศจีน
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะ (Specific energy
consumption index) จากการผลิตสิ นค้าข้อต่อของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นชุ ดข้อมูลดังกล่าว
รายชัว่ โมงที่ได้จากการทดลองรวม 768 ชุด
จากการทดลอง ได้ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าของการผลิตข้อต่อพีวซี ี ของเครื่ องฉี ด
พลาสติกที่ผลิตจากประเทศจีนของโรงงานแห่งนี้ มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
ซึ่ งได้กาหนดค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า 1) ประเภทของเครื่ องฉีดพลาสติก
ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน 2) ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน
มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน 3) เครื่ องฉีดพลาสติกที่มีตราสิ นค้าเครื่ องจักร
ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน 4) การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าไม่แตกต่างกัน
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This study entitled 'A comparison between efficiency on energy using of plastic
injection engine manufactured from China, a case study of a PVC fittings manufacturer in
Rayong Province' was experimental research study. It focused to study factors affecting the
maximum efficiency on energy using in manufacturing procedure of PVC fittings in order to
implement in production planning to reach its maximum efficiency on energy using. It can also be
used as the information for decision making on investment on new engine. Hence, this study
attempted 1) to study factors affecting efficiency on energy using in manufacturing PVC fittings
of plastic injection enginemanufactured from China, 2) to compare the efficiency of energy using
in manufacturing PVC fittings of plastic injection enginemanufactured from China. The
population in this study were Specific Energy Consumption Index of the fittings from one
manufacturer in Rayong Province from December 2013 - February 2014. The subjects then were
768 sets of data in hour unit.
The findings from analyzing Specific Energy Consumption Indexof the fittings from
one manufacturer in Rayong Provinceto test hypothesis at the statistically significant level of 0.05
revealed that 1) different types of plastic injection engines had different efficiency on energy
using, 2) different types of molds had different efficiency on energy using, 3) different brands of
plastic injection engines had different efficiency on energy using and, different duration of PVC
fitting production had no different on efficiency on energy using.

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องฉีด
ที่ผลิตจากประเทศจีนของโรงงานผลิตข้อต่อพีวซี ี แห่งหนึ่ งในจังหวัดระยอง เป็ นการศึกษาวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental research) ที่ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในกระบวนการผลิตข้อต่อพีวซี ี ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการวางแผนการผลิตให้มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด อีกทั้งยังสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุน
เครื่ องจักรใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในการผลิตข้อต่อพีวซี ี
ของเครื่ องฉี ดพลาสติกที่ผลิตจากประเทศจีน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในการผลิตข้อต่อพีวซี ี ของเครื่ องฉีด
พลาสติกที่ผลิตจากประเทศจีน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
โดยใช้ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะ (Specific energy consumption) ในการวัดประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตข้อต่อของโรงงาน และศึกษาสภาพปั จจุบนั เพื่อออกแบบ
การทดลองในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั ทั้ง 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของเครื่ องฉี ดพลาสติกที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกัน
2. ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน
3. เครื่ องฉี ดพลาสติกที่มีตราสิ นค้าเครื่ องจักรต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าแตกต่างกัน
4. ผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกัน
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะ (Specific
energy consumption index) จากการผลิตสิ นค้าข้อต่อของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นชุดข้อมูล
ดังกล่าวรายชัว่ โมงที่ได้จากการทดลองรวม 768 ชุด
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลอง ได้วดั พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องฉี ดที่ผลิตจากประเทศจีนของโรงงาน
แห่งนี้ ขณะผลิตสิ นค้าข้อต่อ และใช้ขอ้ มูลหน่วยการผลิตจากรายงานการผลิตประจาวัน
ในการนามาคานวณหาค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะ ได้นาค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ
การผลิตข้อต่อพีวซี ี ของโรงงานแห่งนี้ มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจยั ซึ่ งได้กาหนด
ค่าระดับความเชื่ อมัน่ ไว้ที่ ร้อยละ 95 หรื อกาหนดค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
สรุ ปผลได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติกทีต่ ่ างกัน มีประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าแตกต่ างกัน ซึ่งสามารถแบ่ งได้ เป็ น 5 กรณี และสามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 เครื่ องฉี ดพลาสติกต่างประเภทกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าแตกต่างกัน ในกรณี เครื่ องฉี ดขนาด 200 ตัน ผลิตด้วยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตสั้น (200S)
โดยที่เครื่ องฉี ดประเภท Hybrid มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด รองลงมาเป็ นเครื่ องฉีด
ประเภท Hydraulic with VSD ส่ วนเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ต่าที่สุด
สมมติฐานที่ 1.2 เครื่ องฉี ดพลาสติกขนาดต่างประเภทกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน ในกรณี เครื่ องฉีดขนาด 300 ตัน ผลิตด้วยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตสั้น
(300S) โดยที่เครื่ องฉีดประเภท Hybrid มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด รองลงมาเป็ น
เครื่ องฉีดประเภท Hydraulic with VSD ส่ วนเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic มีประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานต่าที่สุด
สมมติฐานที่ 1.3 เครื่ องฉี ดพลาสติกขนาดต่างประเภทกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน ในกรณี เครื่ องฉีดขนาด 300 ตัน ผลิตด้วยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตยาว
(300L) โดยที่เครื่ องฉีดประเภท Hybrid มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด รองลงมาเป็ น
เครื่ องฉีดประเภท Hydraulic with VSD ส่ วนเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic มีประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานต่าที่สุด
สมมติฐานที่ 1.4 เครื่ องฉี ดพลาสติกขนาดต่างประเภทกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน ในกรณี เครื่ องฉีดขนาด 500 ตัน ผลิตด้วยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตสั้น
(500S) โดยที่เครื่ องฉีดประเภท Hybrid มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด รองลงมาเป็ น
เครื่ องฉีดประเภท Hydraulic with VSD ส่ วนเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic มีประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานต่าที่สุด
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สมมติฐานที่ 1.5 เครื่ องฉี ดพลาสติกขนาดต่างประเภทกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน ในกรณี เครื่ องฉีดขนาด 500 ตัน ผลิตด้วยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตยาว
(500L) โดยที่เครื่ องฉีดประเภท Hybrid มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด รองลงมาเป็ น
เครื่ องฉีดประเภท Hydraulic with VSD ส่ วนเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic มีประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานต่าที่สุด
สมมติฐานที่ 2 ประเภทของแม่ พมิ พ์ทตี่ ่ างกัน มีประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงานไฟฟ้า
แตกต่ างกัน ซึ่งสามารถแบ่ งได้ เป็ น 6 กรณี และสามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 2.1 ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกันในกรณี ใช้เครื่ องฉีดขนาด 300 ตัน ประเภท Hybrid โดยที่แม่พิมพ์ประเภทรอบเวลา
การผลิตยาวมีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้น
สมมติฐานที่ 2.2 ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกันในกรณี ใช้เครื่ องฉีดขนาด 300 ตัน ประเภท Hydraulicโดยที่แม่พิมพ์ประเภทรอบเวลา
การผลิตยาว มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้น
สมมติฐานที่ 2.3 ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกันในกรณี ใช้เครื่ องฉีดขนาด 300 ตัน ประเภท Hydraulic with VSDโดยที่แม่พิมพ์ประเภท
รอบเวลาการผลิตยาว มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้น
สมมติฐานที่ 2.4 ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกันในกรณี ใช้เครื่ องฉีดขนาด 500 ตัน ประเภท Hybrid โดยที่แม่พิมพ์ประเภทรอบเวลา
การผลิตยาว มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้น
สมมติฐานที่ 2.5 ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกันในกรณี ใช้เครื่ องฉีดขนาด 500 ตัน ประเภท Hydraulicโดยที่แม่พิมพ์ประเภทรอบเวลา
การผลิตยาว มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้น
สมมติฐานที่ 2.6 ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกันในกรณี ใช้เครื่ องฉีดขนาด 500 ตัน ประเภท Hydraulic with VSDโดยที่แม่พิมพ์ประเภท
รอบเวลาการผลิตยาว มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้น
สมมติฐานที่ 3 เครื่องฉีดพลาสติกทีม่ ีตราสิ นค้ าเครื่องจักรต่ างกัน มีประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้าแตกต่ างกัน สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
เครื่ องฉี ดพลาสติกที่มีตราสิ นค้าเครื่ องจักรต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แตกต่างกัน โดยที่เครื่ องฉี ดเตราสิ นค้า B มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานต่ากว่าเครื่ องฉี ดตราสิ นค้า
C
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สมมุติฐานที่ 4 การผลิตสิ นค้ าข้ อต่ อพีวซี ีในช่ วงเวลาทีแ่ ตกต่ างกัน มีประสิ ทธิภาพ
การใช้ พลังงานไฟฟ้าแตกต่ างกัน สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวีซีในกะเช้า กะบ่าย และกะดึก มีค่าดัชนี
การใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะที่ไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะเฉลี่ยของการผลิตสิ นค้า
ข้อต่อพีวซี ี แต่ละกลุ่มประเภทแม่พิมพ์ของเครื่ องฉี ดพลาสติกแต่ละขนาด แต่ละประเภท ได้
ดังตารางที่ 5-1 เพื่อง่ายต่อการนาดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะดังกล่าว ไปใช้ในการวางแผน
การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี บนเครื่ องฉี ดพลาสติกที่ผลิตจากประเทศจีนของโรงงานแห่งนี้ อีกทั้ง
สามารถเก็บเป็ นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเลือกวิธีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตข้อต่อพีวซี ี และ
ใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการตัดสิ นใจเลือกลงทุนเครื่ องฉี ดพลาสติกใหม่ ให้มีประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด
ตารางที่ 5-1 ข้อมูลค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะเฉลี่ยในการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ของ
เครื่ องฉี ดแต่ละประเภทจากการทดลอง
ขนาดของ
เครื่องฉีดพลาสติก
200 ตัน
300 ตัน
500 ตัน

ประเภทของ
แม่ พมิ พ์
200S
300S
300L
500S
500L

ค่ าดัชนีพลังงานไฟฟ้าจาเพาะ(kWh/kg)
Hybrid
Hydraulic
Hydraulic with VSD
0.39
1.70
0.51
0.35
0.96
0.69
0.44
1.91
1.45
0.38
0.65
0.53
0.44
1.93
1.57

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถสรุ ปและวิเคราะห์ได้วา่ ปั จจัยด้านประเภท
ของเครื่ องฉี ดพลาสติกที่ต่างกัน ส่ งผลให้ประภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องฉีดในการผลิต
สิ นค้าข้อต่อพีวซี ี แตกต่างกันในทุกกรณี ดังต่อไปนี้
1. เครื่ องฉีดขนาด 200 ตัน ผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตสั้น
(200S)
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2. เครื่ องฉีดขนาด 300 ตัน ผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตสั้น
(300S)
3. เครื่ องฉีดขนาด 300 ตัน ผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตยาว
(300L)
4. เครื่ องฉีดขนาด 500 ตัน ผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตสั้น
(500S)
5. เครื่ องฉีดขนาด 500 ตัน ผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยแม่พิมพ์รอบเวลาการผลิตยาว
(500L)
โดยทุกกรณี บ่งชี้วา่ เครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hybrid มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
สู งกว่าเครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hydraulic และ Hydraulic with VSD ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการทดลองเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่ องฉี ดเป่ า (Injection blow molding
machine) ของ Jomar Corporation (2009) พบว่า เครื่ องฉี ดเป่ าพลาสติกแบบ Hybrid เปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานสู งกว่าเครื่ องฉี ดเป่ าแบบ Hydraulic นอกจากนี้ทุกกรณี ในการผลิต
สิ นค้าข้อต่อพีวซี ี
เมื่อพิจารณาสมมติฐานที่ 1.3 และ 1.5 ในการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ด้วยแม่พิมพ์ที่มี
รอบเวลาการผลิตยาว พบว่า เครื่ องฉี ดประเภท Hybrid ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด
และแตกต่างกับเครื่ องฉี ดประเภทอื่นอย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักการที่ธนเสฏฐ์ ภิญโญธนรัศมิ์
(2554) ได้นาเสนอไว้อนั เนื่องจากแม่พิมพ์ที่มีรอบเวลาการผลิตยาว มีช่วงเวลาหล่อเย็น (Cooling
time ) มากกว่าช่วงเวลาการหลอมผสมและป้ อนพลาสติก ทาให้เกิดช่วงเวลาที่เครื่ องฉีดพลาสติก
ไม่ได้ใช้ความดัน ซึ่งเครื่ องฉี ดพลาสติกระบบ Hybrid นั้น มอเตอร์ และปั๊ มจะหยุดทางาน และ
จะทางานเฉพาะช่วงที่ใช้ความดัน ทาให้ใช้พลังงานน้อยกว่า ส่ วนเครื่ องฉีดพลาสติกที่เป็ นระบบ
Hydraulic มอเตอร์ และปั๊ มจะทางานตลอดจังหวะช่วงการทางาน ทาให้สิ้นเปลืองพลังงาน และ
เครื่ องฉีดพลาสติกที่เป็ นระบบ Hydraulic with VSD มอเตอร์ และปั๊ มจะทางานตลอดจังหวะ
ช่วงการทางานเช่นกัน แต่จะทางานในความเร็ วรอบที่ต่ากว่าปกติ ทาให้ประหยัดพลังงานเล็กน้อย
ถ้าเปรี ยบเทียบเฉพาะการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องฉีด
พลาสติกประเภท Hydraulic และ Hydraulic with VSD ในทุกกรณี ของการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี
นั้น เครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hydraulic with VSD มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานสู งกว่า
เครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบริ ษทั เอ็นเนอร์ยี ดีไซน์
คอนเซ็ปท์ จากัด (2554) ที่ได้ปรับปรุ งเครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ให้เป็ นเครื่ องฉีด
พลาสติกประเภท Hydraulic with VSD โดยการติดตั้ง Inverter (EDCO ENC) กับเครื่ องฉี ด
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พลาสติกของสถานประกอบการ บริ ษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด ทาให้ประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องฉี ดพลาสติกดีข้ ึน ทาให้โรงงานสามารถผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ าต่อปี
ได้เท่ากับ 1,434,624.00 kWh
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ประเภทของแม่พิมพ์ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกันในทุกกรณี โดยที่แม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตยาว
มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้น หลักการของ ธนเสฏฐ์
ภิญโญธนรัศมิ์ (2554) กล่าวว่า เนื่องจากแม่พิมพ์ที่มีรอบเวลาการผลิตยาว มีช่วงเวลาหล่อเย็น
(Cooling time ) มากกว่าช่วงเวลาการหลอมผสมและป้ อนพลาสติก ทาให้เกิดช่วงเวลาที่เครื่ องฉีด
พลาสติกไม่ได้ใช้ความดันขึ้น จึงเป็ นช่วงเวลาที่สูญเปล่าในการผลิต ส่ วนแม่พิมพ์ที่มีรอบเวลา
การผลิตสั้น จะมีช่วงเวลาหล่อเย็นน้อยกว่าช่วงเวลาการหลอมผสมและป้ อนพลาสติก ทาให้ไม่เกิด
ช่วงเวลาที่เครื่ องฉี ดพลาสติกไม่ได้ใช้ความดัน เครื่ องฉี ดจะทางานอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ไม่เกิด
ช่วงเวลาสู ญเปล่า แต่มีการใช้พลังงานขึ้น
สาหรับเครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hybrid ในการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยแม่พิมพ์
ประเภทรอบเวลาการผลิตยาว มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลา
การผลิตสั้นเล็กน้อย ซึ่ งจะต่างจากเครื่ องฉีดประเภท Hydraulic และประเภท Hydraulic with VSD
ในการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตยาว มีประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้นค่อนข้างมาก เนื่องจากระบบ Hybrid นั้น
มอเตอร์ และปั๊ มจะหยุดทางานในช่วงที่ไม่ได้ใช้ความดัน และจะทางานเฉพาะช่วงที่ใช้ความดัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ
เครื่ องฉีดพลาสติกตราสิ นค้า C มีประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกับเครื่ องฉี ดพลาสติกตราสิ นค้า B ทั้งที่เป็ น
เครื่ องฉี ดประเภทเดียวกัน ทั้งนี้เนื่ องมาจากโครงสร้างภายในและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่ อง
อาจแตกต่างกันตามการออกแบบของแต่ละผูผ้ ลิต แต่หลักการทางานยังคงเหมือนกันนัน่ เอง เช่น
ผูผ้ ลิตเลือกใช้ปั๊ม หรื อมอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพต่างกัน ในรายที่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพต่า
ก็ตอ้ งใช้พลังงานไฟฟ้ าในระดับที่สูงกว่า เพื่อที่จะสร้างแรงดันน้ ามันที่ระดับเท่ากัน เพื่อให้
เครื่ องฉีดทางานได้ สอดคล้องกับบทความของ Macdonal (2002) ที่กล่าวถึงเครื่ องฉี ดประเภท
Hybrid ตราสิ นค้า Arburg และตราสิ นค้า Husky มีการออกแบบชุดขับเคลื่อนสกรู แตกต่างกัน ทาให้
มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานแตกต่างกัน และความเร็ วในการฉี ดที่ต่างกันอีกด้วย
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าไม่แตกต่างกัน ซึ่ งจะแตกต่างกับงานวิจยั ของ พัชรมาศ นุ่มดี
และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิภาพและตรวจติดตามการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม
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โดยสร้างสมการเชิงเส้นแบบง่าย แสดงความสัมพันธ์ของการใช้พลังงานและปริ มาณการผลิต
ในแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาเป็ นเดือน คานวณค่าการใช้พลังงานจาเพาะ
(SEC) ซึ่ งแต่ละช่วงจะมีความแตกต่าง เนื่องจากปริ มาณการผลิตที่แตกต่างกัน แต่ยงั มีการใช้
พลังงานไฟฟ้ าของระบบสนับสนุนกลาง ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ศึกษาประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ในระดับของเครื่ องจักร และเมื่อพิจารณาการผลิตข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยกระบวนการฉี ดพลาสติก โดยปกติ
เครื่ องฉี ดจะทางานอัตโนมัติหลังจากที่พนักงานเริ่ มเดินเครื่ องจักรเรี ยบร้อยแล้ว โดยที่พนักงาน
ไม่ตอ้ งคอยปรับแต่งอยูต่ ลอดเวลา ระดับพลังงานที่ใช้และปริ มาณการผลิตจึงค่อนข้างคงที่นนั่ เอง

ข้ อเสนอแนะ
1. การนาผลการวิจยั ไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุ งกระบวนการผลิตข้อต่อพีวซี ี
ให้มีประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด จากสมมติฐานที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้เปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในการผลิตข้อต่อพีวซี ี ของเครื่ องฉี ดพลาสติกแต่ละประเภท พบว่า
เครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hybrid มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานสู งที่สุด รองลงมา เป็ นเครื่ องฉีด
พลาสติกประเภท Hydraulic with VSD ส่ วนเครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hydraulic มีประสิ ทธิภาพ
การใช้พลังงานต่าที่สุดในทุกกรณี ที่โรงงานแห่งนี้มีการผลิตอยู่ ดังนั้นในการออกแบบและปรับ
เพื่อให้กระบวนการผลิตข้อต่อพีวซี ี ให้มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งขึ้น จึงควรพิจารณา
ปรับปรุ งเครื่ องฉีดเครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ก่อน เนื่องจากเครื่ องฉีดพลาสติก
ประเภทนี้ เป็ นเครื่ องฉี ดที่มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่าที่สุด
หากพิจาณาด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพียงอย่างเดียว โรงงานแห่งนี้ควรจะ
ปรับปรุ งชุ ดต้นกาลังของเครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hydraulic ให้เป็ นระบบเดียวกันกับเครื่ องฉี ด
ประเภท Hybrid ทั้งนี้ควรพิจารณาด้านต้นทุนในการปรับปรุ งดังกล่าวควบคู่กนั ไปด้วย โดยใช้
ค่าดัชนีการใช้พลังงานจาเพาะที่ได้จากการทดลองมาใช้ในการคานวณค่าไฟฟ้ า เพื่อนามาใช้
เปรี ยบเทียบค่าไฟฟ้ าที่จะประหยัดได้หลังจากการปรับปรุ ง แล้วนามาใช้คานวณหาระยะเวลาคืนทุน
และมูลค่าปั จจุบนั รวม (NPV) ของการปรับปรุ งเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic ให้เป็ นระบบเดียวกับ
เครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hybrid เปรี ยบเทียบกับการปรับปรุ งเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic
ให้เป็ นระบบเดียวกับเครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hydraulic with VSD
การปรับปรุ งเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic ให้เป็ นระบบเดียวกับเครื่ องฉี ดพลาสติก
ประเภท Hybrid และการปรับปรุ งเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic ให้เป็ นระบบเดียวกับเครื่ องฉี ด
พลาสติกประเภท Hydraulic with VSD ปั จจุบนั มีบริ ษทั ที่รับปรับปรุ งทั้ง 2 รู ปแบบนี้หลายราย
ซึ่งต้นทุนในการปรับปรุ งเครื่ องฉีดประเภท Hydraulic ให้เป็ นระบบเดียวกับเครื่ องฉี ดพลาสติก
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ประเภท Hybrid สู งกว่าการปรับปรุ งให้เป็ นระบบเดียวกับเครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hydraulic
with VSD อยูป่ ระมาณ 3-4 เท่า เนื่องจากการปรับปรุ งเครื่ องฉีดประเภท Hydraulicให้เป็ นระบบ
เดียวกับเครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hybrid จาเป็ นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตน้ กาลังสาคัญ ได้แก่ ปั๊ ม
และมอเตอร์ให้เป็ นระบบ Servo อีกทั้งยังต้องแก้ไขระบบควบคุมการทางานของเครื่ องฉี ดพลาสติก
อีกด้วย ส่ วนการปรับปรุ งเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic ให้เป็ นระบบเดียวกับเครื่ องฉี ดพลาสติก
ประเภท Hydraulic with VSD นั้น เพียงติดตั้ง Inverter สาหรับเครื่ องฉีดพลาสติก เพื่อควบคุม
ความเร็ วรอบมอเตอร์ เท่านั้น ในการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของการลงทุนปรับปรุ งทั้ง 2 รู ปแบบ
ซึ่งแสดงไว้ในภาคผนวก ข สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 5-2
ตารางที่ 5-2 เปรี ยบเทียบระยะเวลาคืนทุนและมูลค่าปั จจุบนั รวม (NPV) ของการปรับปรุ งเครื่ องฉี ด
ประเภท Hydraulic ให้เป็ นระบบ Hybrid และ VSD
ขนาดของ
เครื่องฉีดพลาสติก
200 ตัน
300 ตัน
500 ตัน

การปรับปรุ งเครื่องฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ให้ เป็ น
ระบบ Hybrid
ระบบ VSD
ระยะเวลาคืนทุน (ปี ) NPV (บาท) ระยะเวลาคืนทุน (ปี ) NPV (บาท)
1.22
437,031
0.33
635,190
1.62
434,463
1.33
202,930
1.25
997,837
1.48
201,575

จากตารางที่ 5-2 เปรี ยบเทียบระยะเวลาคืนทุนและมูลค่าปั จจุบนั รวม (NPV) ของ
การปรับปรุ งเครื่ องฉี ดประเภท Hydraulic ให้เป็ นระบบ Hybrid และการปรับปรุ งเครื่ องฉีดประเภท
Hydraulic ให้เป็ นระบบ VSD พบว่า ในเครื่ องฉี ดพลาสติกขนาด 200 ตัน ควรเลือกการปรับปรุ ง
ด้วยระบบ VSD ส่ วนเครื่ องฉี ดพลาสติกขนาด 300 ตันและ 500 ตัน ควรเลือกการปรับปรุ ง
ด้วยระบบ Hybrid จึงจะคุม้ ค่ากว่า
นอกจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตข้อต่อพีวซี ี ในส่ วนของเครื่ องฉี ดพลาสติกแล้ว
จากสมมติฐานที่ 2 พบว่า การผลิตข้อต่อพีวซี ี ดว้ ยแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตยาว
มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ากว่าแม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตสั้น ดังนั้นจึงควรปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี กลุ่มที่แม่พิมพ์ประเภทรอบเวลาการผลิตยาว โดยลดช่วงเวลา
หล่อเย็นให้เหลือน้อยลง เพื่อลดช่วงเวลาที่สูญเปล่าในการผลิตอันเป็ นสาเหตุให้สูญเสี ยพลังงาน
โดยเปล่าประโยชน์ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอทางเลือกในการปรับปรุ ง โดยการใช้อุปกรณ์สร้างน้ าความเย็น
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อุณหภูมิต่าสาหรับเครื่ องฉีดพลาสติก (Mini chiller) เพือ่ ทาให้น้ าหล่อเย็นมีอุณหภูมิต่ากว่า
น้ าหล่อเย็นของระบบน้ าหล่อเย็นกลาง ทั้งนี้ตอ้ งพิจารณาความคุม้ ค่าของการลงทุนในการปรับปรุ ง
ดังกล่าวด้วย
2. การนาผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนการผลิตข้อต่อพีวซี ี ให้มีประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด จากสมมติฐานที่ 4 พบว่า การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าไม่แตกต่างกัน และเนื่องจากโรงงานแห่งนี้ใช้ไฟฟ้ าจาก
โรงไฟฟ้ าเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานแห่งนี้ต้ งั อยูน่ นั่ เอง ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้ านั้นไม่มีการคิด
อัตราค่าไฟฟ้ าตามช่วงเวลาที่ต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งนาช่วงเวลาการผลิตมาพิจารณาในการวางแผน
การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ของโรงงานแห่งนี้ พนักงานวางแผนการผลิตสามารถใช้ขอ้ มูลค่าดัชนี
การใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะเฉลี่ยในการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ของเครื่ องฉี ดแต่ละประเภท
จากการทดลองและการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 ในตารางที่ 5-1 มาใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ในการวางแผนการผลิต
กรณี การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวีซีบนเครื่ องฉี ดพลาสติกขนาด 200 ตัน ควรเลือกจัดแผน
การผลิตลงที่เครื่ องประเภท Hybrid ก่อน หากเครื่ องประเภท Hybrid เต็ม จึงจะวางแผนการผลิตลง
ที่เครื่ องประเภท Hydraulic with VSD และเครื่ องประเภท Hydraulic ตามลาดับ จึงจะทาให้การผลิต
สิ นค้าข้อต่อพีวซี ี บนเครื่ องฉี ดพลาสติกขนาด 200 ตัน มีการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
กรณี การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวีซีบนเครื่ องฉี ดพลาสติกขนาด 300 ตัน จะเห็นว่า การผลิต
สิ นค้าที่ผลิตด้วยแม่พิมพ์ที่มีรอบเวลาการผลิตยาวหรื อสั้นบนเครื่ องฉี ดประเภท Hybrid จะมี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งกว่าเครื่ องฉี ดประเภทอื่น ๆ และมีค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าจาเพาะต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นจึงควรจัดสิ นค้าที่ผลิตด้วยแม่พิมพ์ที่มีรอบเวลาการผลิตยาว
ก่อน โดยจัดลงเครื่ องฉี ดประเภท Hybrid ให้เต็มก่อน จากนั้นจึงจะจัดลงที่เครื่ องเครื่ องประเภท
Hydraulic with VSD และเครื่ องประเภท Hydraulic ตามลาดับ เมื่อวางแผนการผลิตสิ นค้าที่ผลิต
ด้วยแม่พิมพ์ที่มีรอบเวลาการผลิตยาวครบแล้ว จึงจะวางแผนการผลิตสิ นค้าที่ผลิตด้วยแม่พิมพ์ที่มี
รอบเวลาการผลิตสั้น โดยจัดลงเครื่ องฉี ดประเภท Hybrid ให้เต็มก่อน จากนั้นจึงจะจัดลงที่เครื่ อง
ประเภท Hydraulic with VSD และเครื่ องประเภท Hydraulic ตามลาดับ
กรณี การผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวีซีบนเครื่ องฉี ดพลาสติกขนาด 500 ตัน มีรูปแบบของ
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าเช่นเดียวกับการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี บนเครื่ องฉีดพลาสติก
ขนาด 300 ตัน ในการวางแผนการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี บนเครื่ องฉี ดพลาสติกขนาด 500 ตัน ก็จะใช้
วิธีการเดียวกับเครื่ องฉี ดขนาด 300 ตัน ดังที่กล่าวข้างต้น
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3. การนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุนเครื่ องจักรใหม่ ในการขยาย
กาลังการผลิตข้อต่อพีวซี ี ของโรงงานแห่งนี้ จากสมมติฐานที่ 1 พบว่า ประเภทของเครื่ องฉีด
พลาสติกที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าแตกต่างกัน โดยที่เครื่ องฉี ดพลาสติก
ประเภท Hybrid มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานสู งที่สุด รองลงมา เป็ นเครื่ องฉีดพลาสติกประเภท
Hydraulic with VSD ส่ วนเครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hydraulic มีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ต่าที่สุด ดังนั้นสามารถใช้ขอ้ มูลค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาเพาะเฉลี่ยในการการผลิตสิ นค้า
ข้อต่อพีวซี ี ของเครื่ องฉี ดแต่ละประเภทจากการทดลองจากตารางที่ 5-1 มาใช้ในการคานวณค่าไฟฟ้ า
ในการผลิตต่อปี เพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการคานวณต้นทุนของเครื่ องจักรตลอดอายุการใช้งานของ
เครื่ องฉี ดพลาสติกแต่ละประเภท (ภาคผนวก ข) ซึ่ งโรงงานแห่งนี้กาหนดไว้ที่ 10 ปี เพื่อทราบถึง
ประเภทของเครื่ องฉี ดพลาสติกที่เหมาะสมที่จะลงทุน ซึ่งสามารถแสดงกราฟการเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของเครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท Hydraulic, Hydraulic with VSD และ
Hybrid ของเครื่ องฉีดขนาด 200 ตัน 300 ตัน และ 500 ตัน ดังภาพที่ 5-1, 5-2 และ 5-3 ตามลาดับ

ภาพที่ 5-1 กราฟการเปรี ยบเทียบต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของเครื่ องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตัน
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ภาพที่ 5-2 กราฟการเปรี ยบเทียบต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของเครื่ องฉีดพลาสติกขนาด 300 ตัน

ภาพที่ 5-3 กราฟการเปรี ยบเทียบต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของเครื่ องฉีดพลาสติกขนาด 500 ตัน
จากภาพที่ 5-1 พบว่า เครื่ องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตันนั้น เครื่ องฉี ดพลาสติกประเภท
Hydraulic with VSD มีตน้ ทุนตลอดอายุการใช้งานต่าที่สุด ดังนั้นในการลงทุนเครื่ องฉี ดพลาสติก
ขนาด 200 ตันใหม่ ควรเลือกเครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic with VSD ส่ วนเครื่ องฉี ด
พลาสติกขนาด 300 ตัน และ 500 ตัน เครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hybrid มีตน้ ทุนตลาดอายุ
การใช้งานต่าที่สุดทั้งสองขนาด ดังภาพที่ 5-2 และ 5-3 ตามลาดับ ดังนั้นการตัดสิ นใจเลือกลงทุน
เครื่ องฉี ดพลาสติกใหม่ท้ งั สองขนาดนี้ ควรพิจารณาเลือกเครื่ องฉี ดประเภท Hybrid
ถ้าหากการคานวณต้นทุนของเครื่ องจักรตลอดอายุการใช้งาน ผลออกมา คือ ตัดสิ นใจ
ลงทุนเครื่ องฉีดพลาสติกประเภท Hybrid จากสมมติฐานที่ 3 พบว่า ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าของเครื่ องฉีดพลาสติกตราสิ นค้า C มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเครื่ องฉี ดพลาสติกตราสิ นค้า B
แต่ถึงอย่างไรก็ควรพิจารณาต้นทุนของเครื่ องจักรตลอดอายุการใช้งานของทั้ง 2 ตราสิ นค้า
ในการตัดสิ นใจลงทุน เนื่ องจากทั้งสองตราสิ นค้าเครื่ องจักรมีราคาที่แตกต่างกัน

57

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรวิจยั เพิม่ เติมโดยนาข้อมูลประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าไปวิเคราะห์
ทางการเงินเพื่อระยะเวลาคืนทุน และเสนอเป็ นทางเลือกในการปรับปรุ งเครื่ องจักรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าดีข้ ึน
2. ควรวิจยั เพิ่มเติมจากข้อมูลประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าไปวิเคราะห์ทางการเงิน
เพื่อต้นทุนตลอดการใช้งาน และเสนอเป็ นทางเลือกในการลงทุนเครื่ องจักรใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดและคุม้ ค่าที่สุด
3. ควรวิจยั ในเชิงลึกเพิ่มเติมถึงปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ในการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี ของเครื่ องจักรประเภท Hybrid ในการออกแบบของแต่ละตราสิ นค้า
แตกต่างกันอย่างไร และส่ งผลแต่ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานอย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการออกแบบ และกาหนดเป็ นข้อกาหนดงานในการสั่งซื้ อเครื่ องจักร
4. ควรวิจยั เพิ่มเติมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ในการผลิตสิ นค้าข้อต่อพีวซี ี เช่น อายุการใช้งานของเครื่ องจักรที่แตกต่างกัน หรื อประเภทของ
วัตถุดิบที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
5. ควรวิจยั เพิ่มเติมถึงประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบสนับสนุนกลาง
ที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ ระบบผสมวัตถุดิบ ระบบน้ าหล่อเย็น และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ เพื่อทราบ
ถึงประสิ ทธิภาพการใช้ไฟฟ้ ารวมของกระบวนการผลิตข้อต่อพีวซี ี
6. ควรทาวิจยั เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตข้อต่อพีวซี ี โดยนาข้อมูล
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า ไปใช้ในการวางแผนการผลิตในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อหารู ปแบบ
ของการวางแผนการผลิตข้อต่อพีวซี ี ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด

