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 ณรงค ์วงศย์งั: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองฉีดท่ีผลิต
จากประเทศจีนของโรงงานผลิตขอ้ต่อพีวซีีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง (A COMPARISON 
BETWEEN EFFICIENCY ON ENERGY USING OF PLASTIC INJECTION ENGINE 
MANUFACTURED FROM CHINA, A CASE STUDY OF A PVC FITTINGS 
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 การศึกษาวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองฉีด 
ท่ีผลิตจากประเทศจีนของโรงงานผลิตขอ้ต่อพีวซีีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง เป็นการศึกษาวจิยั 
เชิงทดลอง (Experimental research) ท่ีท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตขอ้ต่อพีวซีี ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุน
เคร่ืองจกัรใหม่ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
ในการผลิตขอ้ต่อพีวซีีของเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีผลิตจากประเทศจีน 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการผลิตขอ้ต่อพีวซีีของเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีผลิตจากประเทศจีน 
ประชากรในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ (Specific energy 
consumption index) จากการผลิตสินคา้ขอ้ต่อของโรงงานแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ระหวา่ง 
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นชุดขอ้มูลดงักล่าว 
รายชัว่โมงท่ีไดจ้ากการทดลองรวม 768 ชุด 
 จากการทดลอง ไดค้่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของการผลิตขอ้ต่อพีวซีีของเคร่ืองฉีด
พลาสติกท่ีผลิตจากประเทศจีนของโรงงานแห่งน้ี มาวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวจิยั  
ซ่ึงไดก้ าหนดค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 1) ประเภทของเคร่ืองฉีดพลาสติก 
ท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั 2) ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั  
มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั 3) เคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีมีตราสินคา้เคร่ืองจกัร
ต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั 4) การผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีในช่วงเวลา 
ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั 
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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.  
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

   
 การศึกษาวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองฉีด 
ท่ีผลิตจากประเทศจีนของโรงงานผลิตขอ้ต่อพีวซีีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง เป็นการศึกษาวจิยั 
เชิงทดลอง (Experimental research) ท่ีท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตขอ้ต่อพีวซีี ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุน
เคร่ืองจกัรใหม่ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการผลิตขอ้ต่อพีวซีี
ของเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีผลิตจากประเทศจีน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการผลิตขอ้ต่อพีวซีีของเคร่ืองฉีด
พลาสติกท่ีผลิตจากประเทศจีน 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
โดยใชค้่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ (Specific energy consumption) ในการวดัประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตขอ้ต่อของโรงงาน และศึกษาสภาพปัจจุบนัเพื่อออกแบบ 
การทดลองในการทดสอบสมมติฐานงานวจิยัทั้ง 4 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ประเภทของเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
แตกต่างกนั 
 2.  ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั 
 3.  เคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีมีตราสินคา้เคร่ืองจกัรต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าแตกต่างกนั 
 4.  ผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนั 
 ประชากรในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ (Specific 
energy consumption index) จากการผลิตสินคา้ขอ้ต่อของโรงงานแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 
ระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นชุดขอ้มูล
ดงักล่าวรายชัว่โมงท่ีไดจ้ากการทดลองรวม 768 ชุด 
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สรุปผลการวจิัย 
 จากการทดลอง ไดว้ดัพลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองฉีดท่ีผลิตจากประเทศจีนของโรงงาน 
แห่งน้ี ขณะผลิตสินคา้ขอ้ต่อ และใชข้อ้มูลหน่วยการผลิตจากรายงานการผลิตประจ าวนั  
ในการน ามาค านวณหาค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ ไดน้ าค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
การผลิตขอ้ต่อพีวซีีของโรงงานแห่งน้ี มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวจิยั ซ่ึงไดก้ าหนด 
ค่าระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ ร้อยละ 95 หรือก าหนดค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที ่1  ประเภทของเคร่ืองฉีดพลาสติกทีต่่างกนั มีประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 5 กรณ ีและสามารถสรุปผลได้ดังนี ้
  สมมติฐานท่ี 1.1  เคร่ืองฉีดพลาสติกต่างประเภทกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าแตกต่างกนั ในกรณีเคร่ืองฉีดขนาด 200 ตนั ผลิตดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตสั้น (200S) 
โดยท่ีเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด รองลงมาเป็นเคร่ืองฉีด
ประเภท Hydraulic with VSD ส่วนเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
ต ่าท่ีสุด 
  สมมติฐานท่ี 1.2  เคร่ืองฉีดพลาสติกขนาดต่างประเภทกนั มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั ในกรณีเคร่ืองฉีดขนาด 300 ตนั ผลิตดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตสั้น 
(300S) โดยท่ีเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด รองลงมาเป็น
เคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic with VSD ส่วนเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานต ่าท่ีสุด 
  สมมติฐานท่ี 1.3  เคร่ืองฉีดพลาสติกขนาดต่างประเภทกนั มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั ในกรณีเคร่ืองฉีดขนาด 300 ตนั ผลิตดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตยาว 
(300L) โดยท่ีเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด รองลงมาเป็น
เคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic with VSD ส่วนเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานต ่าท่ีสุด 
  สมมติฐานท่ี 1.4  เคร่ืองฉีดพลาสติกขนาดต่างประเภทกนั มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั ในกรณีเคร่ืองฉีดขนาด 500 ตนั ผลิตดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตสั้น 
(500S) โดยท่ีเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด รองลงมาเป็น
เคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic with VSD ส่วนเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานต ่าท่ีสุด 
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  สมมติฐานท่ี 1.5  เคร่ืองฉีดพลาสติกขนาดต่างประเภทกนั มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั ในกรณีเคร่ืองฉีดขนาด 500 ตนั ผลิตดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตยาว 
(500L) โดยท่ีเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด รองลงมาเป็น
เคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic with VSD ส่วนเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานต ่าท่ีสุด 
 สมมติฐานที่ 2  ประเภทของแม่พมิพ์ทีต่่างกนั มีประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 6 กรณ ีและสามารถสรุปผลได้ดังนี ้
  สมมติฐานท่ี 2.1  ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนัในกรณีใชเ้คร่ืองฉีดขนาด 300 ตนั ประเภท Hybrid โดยท่ีแม่พิมพป์ระเภทรอบเวลา 
การผลิตยาวมีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้น 
  สมมติฐานท่ี 2.2 ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนัในกรณีใชเ้คร่ืองฉีดขนาด 300 ตนั ประเภท Hydraulicโดยท่ีแม่พิมพป์ระเภทรอบเวลา
การผลิตยาว มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้น 
  สมมติฐานท่ี 2.3  ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนัในกรณีใชเ้คร่ืองฉีดขนาด 300 ตนั ประเภท Hydraulic with VSDโดยท่ีแม่พิมพป์ระเภท
รอบเวลาการผลิตยาว มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้น 
  สมมติฐานท่ี 2.4  ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนัในกรณีใชเ้คร่ืองฉีดขนาด 500 ตนั ประเภท Hybrid โดยท่ีแม่พิมพป์ระเภทรอบเวลา 
การผลิตยาว มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้น 
  สมมติฐานท่ี 2.5  ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนัในกรณีใชเ้คร่ืองฉีดขนาด 500 ตนั ประเภท Hydraulicโดยท่ีแม่พิมพป์ระเภทรอบเวลา
การผลิตยาว มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้น 
  สมมติฐานท่ี 2.6  ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนัในกรณีใชเ้คร่ืองฉีดขนาด 500 ตนั ประเภท Hydraulic with VSDโดยท่ีแม่พิมพป์ระเภท
รอบเวลาการผลิตยาว มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้น 
 สมมติฐานที่ 3  เคร่ืองฉีดพลาสติกทีม่ีตราสินค้าเคร่ืองจักรต่างกนั มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีมีตราสินคา้เคร่ืองจกัรต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แตกต่างกนั โดยท่ีเคร่ืองฉีดเตราสินคา้ B มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่เคร่ืองฉีดตราสินคา้ 
C 
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 สมมุติฐานที ่4  การผลติสินค้าข้อต่อพวีซีีในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั มีประสิทธิภาพ 
การใช้พลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั สามารถสรุปได้ดังนี ้
 การผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงหมายความวา่ การผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวีซีในกะเชา้ กะบ่าย และกะดึก มีค่าดชันี 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะท่ีไม่แตกต่างกนั 
 จากผลการวจิยั สามารถสรุปค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะเฉล่ียของการผลิตสินคา้
ขอ้ต่อพีวซีีแต่ละกลุ่มประเภทแม่พิมพข์องเคร่ืองฉีดพลาสติกแต่ละขนาด แต่ละประเภท ได ้
ดงัตารางท่ี 5-1 เพื่อง่ายต่อการน าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะดงักล่าว ไปใชใ้นการวางแผน 
การผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีบนเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีผลิตจากประเทศจีนของโรงงานแห่งน้ี อีกทั้ง
สามารถเก็บเป็นฐานขอ้มูล เพื่อใชใ้นการเลือกวธีิการปรับปรุงกระบวนการผลิตขอ้ต่อพีวซีี และ 
ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจเลือกลงทุนเคร่ืองฉีดพลาสติกใหม่ ใหมี้ประสิทธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าสูงสุด 
 
ตารางท่ี 5-1  ขอ้มูลค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะเฉล่ียในการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีของ 
     เคร่ืองฉีดแต่ละประเภทจากการทดลอง 
 

ขนาดของ 
เคร่ืองฉีดพลาสติก 

ประเภทของ 
แม่พมิพ์ 

ค่าดัชนีพลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ(kWh/kg) 

Hybrid Hydraulic Hydraulic with VSD 
200 ตนั 200S 0.39 1.70 0.51 
300 ตนั 300S 0.35 0.96 0.69 
  300L 0.44 1.91 1.45 
500 ตนั 500S 0.38 0.65 0.53 
  500L 0.44 1.93 1.57 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 สามารถสรุปและวเิคราะห์ไดว้า่ ปัจจยัดา้นประเภท
ของเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีต่างกนั ส่งผลใหป้ระภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองฉีดในการผลิต
สินคา้ขอ้ต่อพีวซีีแตกต่างกนัในทุกกรณี ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เคร่ืองฉีดขนาด 200 ตนั ผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตสั้น 
(200S) 
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 2.  เคร่ืองฉีดขนาด 300 ตนั ผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตสั้น 
(300S) 
 3.  เคร่ืองฉีดขนาด 300 ตนั ผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตยาว 
(300L) 
 4.  เคร่ืองฉีดขนาด 500 ตนั ผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตสั้น 
(500S) 
 5.  เคร่ืองฉีดขนาด 500 ตนั ผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีดว้ยแม่พิมพร์อบเวลาการผลิตยาว 
(500L) 
 โดยทุกกรณีบ่งช้ีวา่เคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hybrid มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
สูงกวา่เคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic และ Hydraulic with VSD ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองฉีดเป่า (Injection blow molding 
machine) ของ Jomar Corporation (2009) พบวา่ เคร่ืองฉีดเป่าพลาสติกแบบ Hybrid เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานสูงกวา่เคร่ืองฉีดเป่าแบบ Hydraulic นอกจากน้ีทุกกรณีในการผลิต
สินคา้ขอ้ต่อพีวซีี 
 เม่ือพิจารณาสมมติฐานท่ี 1.3 และ 1.5 ในการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีี ดว้ยแม่พิมพท่ี์มี 
รอบเวลาการผลิตยาว พบวา่ เคร่ืองฉีดประเภท Hybrid ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด
และแตกต่างกบัเคร่ืองฉีดประเภทอ่ืนอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีธนเสฏฐ ์ภิญโญธนรัศม์ิ
(2554) ไดน้ าเสนอไวอ้นัเน่ืองจากแม่พิมพท่ี์มีรอบเวลาการผลิตยาว มีช่วงเวลาหล่อเยน็ (Cooling 
time ) มากกวา่ช่วงเวลาการหลอมผสมและป้อนพลาสติก ท าใหเ้กิดช่วงเวลาท่ีเคร่ืองฉีดพลาสติก
ไม่ไดใ้ชค้วามดนั ซ่ึงเคร่ืองฉีดพลาสติกระบบ Hybrid นั้น มอเตอร์และป๊ัมจะหยดุท างาน และ 
จะท างานเฉพาะช่วงท่ีใชค้วามดนั ท าใหใ้ชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ ส่วนเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีเป็นระบบ 
Hydraulic มอเตอร์และป๊ัมจะท างานตลอดจงัหวะช่วงการท างาน ท าใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน และ
เคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีเป็นระบบ Hydraulic with VSD มอเตอร์และป๊ัมจะท างานตลอดจงัหวะ 
ช่วงการท างานเช่นกนั แต่จะท างานในความเร็วรอบท่ีต ่ากวา่ปกติ ท าใหป้ระหยดัพลงังานเล็กนอ้ย 
 ถา้เปรียบเทียบเฉพาะการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองฉีด
พลาสติกประเภท Hydraulic และ Hydraulic with VSD ในทุกกรณีของการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีี
นั้น เคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic with VSD มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานสูงกวา่ 
เคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบริษทั เอน็เนอร์ย ีดีไซน์ 
คอนเซ็ปท ์จ ากดั (2554) ท่ีไดป้รับปรุงเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นเคร่ืองฉีด
พลาสติกประเภท Hydraulic with VSD โดยการติดตั้ง Inverter (EDCO ENC) กบัเคร่ืองฉีด

http://www.edco.co.th/
http://www.edco.co.th/
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พลาสติกของสถานประกอบการ บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ ากดั ท าใหป้ระสิทธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองฉีดพลาสติกดีข้ึน ท าใหโ้รงงานสามารถผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าต่อปี 
ไดเ้ท่ากบั 1,434,624.00 kWh 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ประเภทของแม่พิมพท่ี์ต่างกนั มีประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนัในทุกกรณี โดยท่ีแม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตยาว 
มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้น หลกัการของ ธนเสฏฐ ์
ภิญโญธนรัศม์ิ (2554) กล่าววา่ เน่ืองจากแม่พิมพท่ี์มีรอบเวลาการผลิตยาว มีช่วงเวลาหล่อเยน็
(Cooling time ) มากกวา่ช่วงเวลาการหลอมผสมและป้อนพลาสติก ท าใหเ้กิดช่วงเวลาท่ีเคร่ืองฉีด
พลาสติกไม่ไดใ้ชค้วามดนัข้ึน จึงเป็นช่วงเวลาท่ีสูญเปล่าในการผลิต ส่วนแม่พิมพท่ี์มีรอบเวลา 
การผลิตสั้น จะมีช่วงเวลาหล่อเยน็นอ้ยกวา่ช่วงเวลาการหลอมผสมและป้อนพลาสติก ท าใหไ้ม่เกิด
ช่วงเวลาท่ีเคร่ืองฉีดพลาสติกไม่ไดใ้ชค้วามดนั เคร่ืองฉีดจะท างานอยา่งต่อเน่ือง ท าใหไ้ม่เกิด
ช่วงเวลาสูญเปล่า แต่มีการใชพ้ลงังานข้ึน 
 ส าหรับเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hybrid ในการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีดว้ยแม่พิมพ์
ประเภทรอบเวลาการผลิตยาว มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลา 
การผลิตสั้นเล็กนอ้ย ซ่ึงจะต่างจากเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic และประเภท Hydraulic with VSD 
ในการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีดว้ยแม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตยาว มีประสิทธิภาพการใช้
พลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้นค่อนขา้งมาก เน่ืองจากระบบ Hybrid นั้น
มอเตอร์และป๊ัมจะหยดุท างานในช่วงท่ีไม่ไดใ้ชค้วามดนั และจะท างานเฉพาะช่วงท่ีใชค้วามดนั 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ 
เคร่ืองฉีดพลาสติกตราสินคา้ C มีประสิทธิภาพแตกต่างกบัเคร่ืองฉีดพลาสติกตราสินคา้ B ทั้งท่ีเป็น
เคร่ืองฉีดประเภทเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโครงสร้างภายในและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเคร่ือง 
อาจแตกต่างกนัตามการออกแบบของแต่ละผูผ้ลิต แต่หลกัการท างานยงัคงเหมือนกนันัน่เอง เช่น
ผูผ้ลิตเลือกใชป๊ั้ม หรือมอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพต่างกนั ในรายท่ีเลือกอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพต ่า  
ก็ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระดบัท่ีสูงกวา่ เพื่อท่ีจะสร้างแรงดนัน ้ามนัท่ีระดบัเท่ากนั เพื่อให้ 
เคร่ืองฉีดท างานได ้สอดคลอ้งกบับทความของ Macdonal (2002) ท่ีกล่าวถึงเคร่ืองฉีดประเภท 
Hybrid ตราสินคา้ Arburg และตราสินคา้ Husky มีการออกแบบชุดขบัเคล่ือนสกรูแตกต่างกนั ท าให้
มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานแตกต่างกนั และความเร็วในการฉีดท่ีต่างกนัอีกดว้ย 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั ซ่ึงจะแตกต่างกบังานวิจยัของ พชัรมาศ นุ่มดี 
และคณะ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพและตรวจติดตามการใชพ้ลงังานของโรงงานควบคุม  
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โดยสร้างสมการเชิงเส้นแบบง่าย แสดงความสัมพนัธ์ของการใชพ้ลงังานและปริมาณการผลิต 
ในแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาเป็นเดือน ค านวณค่าการใชพ้ลงังานจ าเพาะ 
(SEC) ซ่ึงแต่ละช่วงจะมีความแตกต่าง เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีแตกต่างกนั แต่ยงัมีการใช้
พลงังานไฟฟ้าของระบบสนบัสนุนกลาง ซ่ึงในงานวจิยัน้ี ศึกษาประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
ในระดบัของเคร่ืองจกัร และเม่ือพิจารณาการผลิตขอ้ต่อพีวซีีดว้ยกระบวนการฉีดพลาสติก โดยปกติ
เคร่ืองฉีดจะท างานอตัโนมติัหลงัจากท่ีพนกังานเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรเรียบร้อยแลว้ โดยท่ีพนกังาน 
ไม่ตอ้งคอยปรับแต่งอยูต่ลอดเวลา ระดบัพลงังานท่ีใชแ้ละปริมาณการผลิตจึงค่อนขา้งคงท่ีนัน่เอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  การน าผลการวิจยัไปใชใ้นการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตขอ้ต่อพีวซีี 
ใหมี้ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด จากสมมติฐานท่ี 1 ผูว้จิยัไดเ้ปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการผลิตขอ้ต่อพีวซีีของเคร่ืองฉีดพลาสติกแต่ละประเภท พบวา่
เคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hybrid มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นเคร่ืองฉีด
พลาสติกประเภท Hydraulic with VSD ส่วนเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic มีประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานต ่าท่ีสุดในทุกกรณีท่ีโรงงานแห่งน้ีมีการผลิตอยู ่ดงันั้นในการออกแบบและปรับ
เพื่อใหก้ระบวนการผลิตขอ้ต่อพีวซีีใหมี้ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงข้ึน จึงควรพิจารณา
ปรับปรุงเคร่ืองฉีดเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ก่อน เน่ืองจากเคร่ืองฉีดพลาสติก 
ประเภทน้ีเป็นเคร่ืองฉีดท่ีมีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่าท่ีสุด 
 หากพิจาณาดา้นประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพียงอยา่งเดียว โรงงานแห่งน้ีควรจะ
ปรับปรุงชุดตน้ก าลงัของเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นระบบเดียวกนักบัเคร่ืองฉีด
ประเภท Hybrid ทั้งน้ีควรพิจารณาดา้นตน้ทุนในการปรับปรุงดงักล่าวควบคู่กนัไปดว้ย โดยใช ้
ค่าดชันีการใชพ้ลงังานจ าเพาะท่ีไดจ้ากการทดลองมาใชใ้นการค านวณค่าไฟฟ้า เพื่อน ามาใช้
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าท่ีจะประหยดัไดห้ลงัจากการปรับปรุง แลว้น ามาใชค้  านวณหาระยะเวลาคืนทุน
และมูลค่าปัจจุบนัรวม (NPV) ของการปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นระบบเดียวกบั
เคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hybrid เปรียบเทียบกบัการปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic  
ใหเ้ป็นระบบเดียวกบัเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic with VSD  
 การปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นระบบเดียวกบัเคร่ืองฉีดพลาสติก
ประเภท Hybrid และการปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นระบบเดียวกบัเคร่ืองฉีด
พลาสติกประเภท Hydraulic with VSD ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีรับปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบน้ีหลายราย  
ซ่ึงตน้ทุนในการปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นระบบเดียวกบัเคร่ืองฉีดพลาสติก 
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ประเภท Hybrid สูงกวา่การปรับปรุงให้เป็นระบบเดียวกบัเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic  
with VSD อยูป่ระมาณ 3-4 เท่า เน่ืองจากการปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulicใหเ้ป็นระบบ
เดียวกบัเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hybrid จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์ตน้ก าลงัส าคญั ไดแ้ก่ ป๊ัม 
และมอเตอร์ให้เป็นระบบ Servo อีกทั้งยงัตอ้งแกไ้ขระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองฉีดพลาสติก
อีกดว้ย ส่วนการปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นระบบเดียวกบัเคร่ืองฉีดพลาสติก
ประเภท Hydraulic with VSD นั้น เพียงติดตั้ง Inverter ส าหรับเคร่ืองฉีดพลาสติก เพื่อควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์เท่านั้น ในการเปรียบเทียบความคุม้ค่าของการลงทุนปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ 
ซ่ึงแสดงไวใ้นภาคผนวก ข สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5-2 
 
ตารางท่ี 5-2  เปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนและมูลค่าปัจจุบนัรวม (NPV) ของการปรับปรุงเคร่ืองฉีด 
    ประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นระบบ Hybrid และ VSD 
 

ขนาดของ 
เคร่ืองฉีดพลาสติก 

การปรับปรุงเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic ให้เป็น 

ระบบ Hybrid ระบบ VSD 

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) NPV (บาท) ระยะเวลาคืนทุน (ปี) NPV (บาท) 
200 ตนั 1.22 437,031 0.33 635,190 
300 ตนั 1.62 434,463 1.33 202,930 
500 ตนั 1.25 997,837 1.48 201,575 
 
 จากตารางท่ี 5-2  เปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนและมูลค่าปัจจุบนัรวม (NPV) ของ 
การปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท Hydraulic ใหเ้ป็นระบบ Hybrid และการปรับปรุงเคร่ืองฉีดประเภท 
Hydraulic ใหเ้ป็นระบบ VSD พบวา่ ในเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 200 ตนั ควรเลือกการปรับปรุง
ดว้ยระบบ VSD ส่วนเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 300 ตนัและ 500 ตนั ควรเลือกการปรับปรุง 
ดว้ยระบบ Hybrid จึงจะคุม้ค่ากวา่ 
 นอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตขอ้ต่อพีวซีีในส่วนของเคร่ืองฉีดพลาสติกแลว้ 
จากสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ การผลิตขอ้ต่อพีวซีีดว้ยแม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตยาว 
มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานต ่ากวา่แม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตสั้น ดงันั้นจึงควรปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีกลุ่มท่ีแม่พิมพป์ระเภทรอบเวลาการผลิตยาว โดยลดช่วงเวลา
หล่อเยน็ใหเ้หลือนอ้ยลง เพื่อลดช่วงเวลาท่ีสูญเปล่าในการผลิตอนัเป็นสาเหตุใหสู้ญเสียพลงังาน
โดยเปล่าประโยชน์ ผูว้จิยัไดเ้สนอทางเลือกในการปรับปรุง โดยการใชอุ้ปกรณ์สร้างน ้าความเยน็ 
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อุณหภูมิต ่าส าหรับเคร่ืองฉีดพลาสติก (Mini chiller) เพือ่ท าใหน้ ้าหล่อเยน็มีอุณหภูมิต ่ากวา่ 
น ้าหล่อเยน็ของระบบน ้าหล่อเยน็กลาง ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาความคุม้ค่าของการลงทุนในการปรับปรุง
ดงักล่าวดว้ย 
 2.  การน าผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนการผลิตขอ้ต่อพีวซีีใหมี้ประสิทธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าสูงสุด จากสมมติฐานท่ี 4 พบวา่ การผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั และเน่ืองจากโรงงานแห่งน้ีใชไ้ฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมท่ีโรงงานแห่งน้ีตั้งอยูน่ัน่เอง ซ่ึงอตัราค่าไฟฟ้านั้นไม่มีการคิด
อตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาท่ีต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ตอ้งน าช่วงเวลาการผลิตมาพิจารณาในการวางแผน 
การผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีของโรงงานแห่งน้ี พนกังานวางแผนการผลิตสามารถใชข้อ้มูลค่าดชันี 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะเฉล่ียในการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีของเคร่ืองฉีดแต่ละประเภท  
จากการทดลองและการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 2 ในตารางท่ี 5-1 มาใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ในการวางแผนการผลิต 
 กรณีการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวีซีบนเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 200 ตนั ควรเลือกจดัแผน 
การผลิตลงท่ีเคร่ืองประเภท Hybrid ก่อน หากเคร่ืองประเภท Hybrid เตม็ จึงจะวางแผนการผลิตลง
ท่ีเคร่ืองประเภท Hydraulic with VSD และเคร่ืองประเภท Hydraulic ตามล าดบั จึงจะท าให้การผลิต
สินคา้ขอ้ต่อพีวซีีบนเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 200 ตนั มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 กรณีการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวีซีบนเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 300 ตนั จะเห็นวา่ การผลิต
สินคา้ท่ีผลิตดว้ยแม่พิมพท่ี์มีรอบเวลาการผลิตยาวหรือสั้นบนเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid จะมี
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงกวา่เคร่ืองฉีดประเภทอ่ืน ๆ และมีค่าดชันีการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าจ าเพาะต่างกนัเล็กนอ้ย ดงันั้นจึงควรจดัสินคา้ท่ีผลิตดว้ยแม่พิมพท่ี์มีรอบเวลาการผลิตยาว
ก่อน โดยจดัลงเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid ใหเ้ตม็ก่อน จากนั้นจึงจะจดัลงท่ีเคร่ืองเคร่ืองประเภท 
Hydraulic with VSD และเคร่ืองประเภท Hydraulic ตามล าดบั เม่ือวางแผนการผลิตสินคา้ท่ีผลิต
ดว้ยแม่พิมพท่ี์มีรอบเวลาการผลิตยาวครบแลว้ จึงจะวางแผนการผลิตสินคา้ท่ีผลิตดว้ยแม่พิมพท่ี์มี
รอบเวลาการผลิตสั้น โดยจดัลงเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid ใหเ้ตม็ก่อน จากนั้นจึงจะจดัลงท่ีเคร่ือง
ประเภท Hydraulic with VSD และเคร่ืองประเภท Hydraulic ตามล าดบั 
 กรณีการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวีซีบนเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 500 ตนั มีรูปแบบของ
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเช่นเดียวกบัการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีบนเคร่ืองฉีดพลาสติก
ขนาด 300 ตนั ในการวางแผนการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีบนเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 500 ตนั ก็จะใช ้
วธีิการเดียวกบัเคร่ืองฉีดขนาด 300 ตนั ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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 3.  การน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนเคร่ืองจกัรใหม ่ในการขยาย 
ก าลงัการผลิตขอ้ต่อพีวซีีของโรงงานแห่งน้ี จากสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ประเภทของเคร่ืองฉีด
พลาสติกท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั โดยท่ีเคร่ืองฉีดพลาสติก
ประเภท Hybrid มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท 
Hydraulic with VSD ส่วนเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic มีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
ต ่าท่ีสุด ดงันั้นสามารถใชข้อ้มูลค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะเฉล่ียในการการผลิตสินคา้ 
ขอ้ต่อพีวซีีของเคร่ืองฉีดแต่ละประเภทจากการทดลองจากตารางท่ี 5-1 มาใชใ้นการค านวณค่าไฟฟ้า
ในการผลิตต่อปี เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการค านวณตน้ทุนของเคร่ืองจกัรตลอดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองฉีดพลาสติกแต่ละประเภท (ภาคผนวก ข) ซ่ึงโรงงานแห่งน้ีก าหนดไวท่ี้ 10 ปี เพื่อทราบถึง
ประเภทของเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีเหมาะสมท่ีจะลงทุน ซ่ึงสามารถแสดงกราฟการเปรียบเทียบ 
ตน้ทุนตลอดอายกุารใชง้านของเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic, Hydraulic with VSD และ 
Hybrid ของเคร่ืองฉีดขนาด 200 ตนั 300 ตนั และ 500 ตนั ดงัภาพท่ี 5-1, 5-2 และ 5-3 ตามล าดบั 
 

                 
 
ภาพท่ี 5-1  กราฟการเปรียบเทียบตน้ทุนตลอดอายกุารใชง้านของเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 200 ตนั 
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ภาพท่ี 5-2  กราฟการเปรียบเทียบตน้ทุนตลอดอายกุารใชง้านของเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 300 ตนั  
 

                
 
ภาพท่ี 5-3  กราฟการเปรียบเทียบตน้ทุนตลอดอายกุารใชง้านของเคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 500 ตนั  
 
 จากภาพท่ี 5-1  พบวา่ เคร่ืองฉีดพลาสติกขนาด 200 ตนันั้น เคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท 
Hydraulic with VSD มีตน้ทุนตลอดอายกุารใชง้านต ่าท่ีสุด ดงันั้นในการลงทุนเคร่ืองฉีดพลาสติก
ขนาด 200 ตนัใหม่ ควรเลือกเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hydraulic with VSD ส่วนเคร่ืองฉีด
พลาสติกขนาด 300 ตนั และ 500 ตนั เคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hybrid มีตน้ทุนตลาดอาย ุ
การใชง้านต ่าท่ีสุดทั้งสองขนาด ดงัภาพท่ี 5-2 และ 5-3 ตามล าดบั ดงันั้นการตดัสินใจเลือกลงทุน
เคร่ืองฉีดพลาสติกใหม่ทั้งสองขนาดน้ี ควรพิจารณาเลือกเคร่ืองฉีดประเภท Hybrid 
 ถา้หากการค านวณตน้ทุนของเคร่ืองจกัรตลอดอายกุารใชง้าน ผลออกมา คือ ตดัสินใจ
ลงทุนเคร่ืองฉีดพลาสติกประเภท Hybrid จากสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าของเคร่ืองฉีดพลาสติกตราสินคา้ C มีประสิทธิภาพสูงกวา่เคร่ืองฉีดพลาสติกตราสินคา้ B  
แต่ถึงอยา่งไรก็ควรพิจารณาตน้ทุนของเคร่ืองจกัรตลอดอายกุารใชง้านของทั้ง 2 ตราสินคา้ 
ในการตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากทั้งสองตราสินคา้เคร่ืองจกัรมีราคาท่ีแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรวจิยัเพิ่มเติมโดยน าขอ้มูลประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไปวเิคราะห์ 
ทางการเงินเพื่อระยะเวลาคืนทุน และเสนอเป็นทางเลือกในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มี
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดีข้ึน 
 2.  ควรวจิยัเพิ่มเติมจากขอ้มูลประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไปวเิคราะห์ทางการเงิน
เพื่อตน้ทุนตลอดการใชง้าน และเสนอเป็นทางเลือกในการลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุดและคุม้ค่าท่ีสุด 
 3.  ควรวจิยัในเชิงลึกเพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
ในการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีีของเคร่ืองจกัรประเภท Hybrid ในการออกแบบของแต่ละตราสินคา้
แตกต่างกนัอยา่งไร และส่งผลแต่ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งไร เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้
ในการออกแบบ และก าหนดเป็นขอ้ก าหนดงานในการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัร 
 4.  ควรวจิยัเพิ่มเติมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
ในการผลิตสินคา้ขอ้ต่อพีวซีี เช่น อายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรท่ีแตกต่างกนั หรือประเภทของ
วตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 
 5.  ควรวจิยัเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบสนบัสนุนกลาง 
ท่ีใชร่้วมกนั ไดแ้ก่ ระบบผสมวตัถุดิบ ระบบน ้าหล่อเยน็ และอุปกรณ์เคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ เพื่อทราบ
ถึงประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟ้ารวมของกระบวนการผลิตขอ้ต่อพีวซีี 
 6.  ควรท าวจิยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนการผลิตขอ้ต่อพีวซีี โดยน าขอ้มูล
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ไปใชใ้นการวางแผนการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหารูปแบบ
ของการวางแผนการผลิตขอ้ต่อพีวซีีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 


