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ความเป็นมา   

 ปัจจุบนัพลาสติกได้เขา้มามีความสําคญัต่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมาก เช่น           
อุตสาหกรรมชิ#นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง 
และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เป็นตน้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมพลาสติกเจริญเติบโตขึ#นอยา่งรวดเร็ว  
ในปัจจุบนัและถา้อุตสาหกรรมพลาสติกมีเทคโนโลยีที1ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตสินคา้ที1ไดคุ้ณภาพตรงตามมาตรฐานเพื1อส่งออกไปแข่งขนัทั#งในและต่างประเทศ และเนื1องจาก
อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที1สําคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม     
สาขาต่าง ๆ ทาํให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความกา้วหน้าของธุรกิจดา้นนี#  ซึ1 งในปัจจุบนั
ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการประเภทนี# อยู่เป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า 2500 โรงงาน ซึ1 งผลิตภณัฑ ์        
ที1ใช้เม็ดพลาสติกเป็นวตัถุดิบในการผลิตจะมีความคงทน มีอายุการใช้งานที1ยาวนานและตน้ทุน    
ตํ1าลง  
 ในอุตสาหกรรมที1เป็นอุตสาหกรรมการผลิต วตัถุดิบถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการผลิต   
อีกประการหนึ1 งที1จะสามารถช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต เช่นเดียวกับอุตสาหกรรม               
ฉีดพลาสติก ทั#งผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ย ต่างก็ประสบปัญหาในการปรับตั#งพารามิเตอร์
ต่าง ๆ ของเครื1องฉีดพลาสติก รวมถึงกระบวนการฉีดพลาสติก ซึ1 งปัญหาเหล่านี# ส่วนหนึ1งมีสาเหตุ
มาจากการปรับตั#งพารามิเตอร์ในการฉีดพลาสติก และอีกสาเหตุหนึ1 งก็คือบุคลากรขาดความรู้   
ความสามารถขั#นพื#นฐานจึงก่อใหเ้กิดปัญหาขึ#นบ่อยครั# ง 
 จากการศึกษางานฉีดพลาสติก (Injection Molding) กระบวนการเริ1มจากเม็ดพลาสติก       
จะถูกให้ความร้อนแล้วถูกฉีดเขา้ไปในแม่พิมพ์จนเต็ม จากนั#นจึงปลดชิ#นงานออกจากแม่พิมพ ์     
จึงได้ชิ#นงานที1เสร็จสมบูรณ์ ดงันั#นคุณภาพของชิ#นงานที1ไดจ้ะดีหรือไม่ขึ#นอยู่กบัการออกแบบ     
แม่พิมพที์1เหมาะสมและการปรับตั#งพารามิเตอร์ของเครื1องฉีดพลาสติก ไดแ้ก่ อุณหภูมิกระบอกฉีด 
ระยะชกัสกรู ความเร็วรอบสกรู เป็นตน้ ซึ1 งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เหล่านี#ตอ้งปรับตั#งให้ถูกตอ้ง     
โดยผูที้1ท ําหน้าที1ปรับตั# งเครื1 องฉีดพลาสติกจะต้องมีความเชี1ยวชาญในงานด้านนี# เป็นอย่างดี            
แต่ถ้าหากผูป้ฏิบติังานไม่มีความเชี1ยวชาญจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในการตั#งค่าเครื1 องจักร        
และเกิดของเสียขึ#นในกระบวนการผลิต 
 นอกจากนี# ปัญหาที1เกิดขึ# นกับโรงงานทั1ว ๆ ไปคือ เมื1อลูกค้ามีการเปลี1ยนแปลง           
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ทาํให้ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งทาํการทดลองหลายครั# ง แบบลองผิดลองถูก 
(Trialand Error) เพื1อหาค่าพารามิเตอร์ในการฉีดพลาสติก เพื1อใหไ้ดชิ้#นงานที1มีคุณภาพ  
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 ดงันั#นผูป้ฏิบติังานควรมีความรู้เกี1ยวกบัการหาพารามิเตอร์ที1เหมาะสมในการปรับตั#งเครื1อง        
เพื1อช่วยลดเวลาในการทดลองฉีดพลาสติกและลดต้นทุนในการฉีดพลาสติกได้จากการศึกษา   
สภาพปัญหาในโรงงานผลิตชิ#นส่วนยานยนต ์ ซึ1 งเป็นโรงงาน กรณีศึกษาและในงานวิจยันี# ไดเ้ลือก
ผลิตภณัฑ์ประเภท ส่วนประกอบของเบาะรถยนต์ มาทาํการวิจยั อนัเนื1องมาจากเป็นผลิตภณัฑ ์       
ที1มีปริมาณการผลิตมากที1สุด และประสบปัญหาเรื1องของเสียจากการฉีดพลาสติก (Scrap) มาก                 
ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 และแสดงรายละเอียดของขอ้มูล Scrap ในอดีตตั#ง แต่เดือนพฤษภาคม
ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2555 ไดด้งัตาราง 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  ของเสียจากการฉีดพลาสติก (Scrap Purge) และตวัอย่างผลิตภณัฑ์ประเภท     
ส่วนประกอบของเบาะรถยนต ์ 

ที1มา  :  แผนกฉีดพลาสติก บริษทั 687 พลาสติก แอนด ์โมลด ์จาํกดั. 2555. 
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ตาราง  1  แผนภูมิแสดงอตัราความสูญเสีย ระหวา่งเดือน พฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2555 
 

 

 
ที1มา  :   แผนกฉีดพลาสติก บริษทั 687 พลาสติก แอนด ์โมลด ์จาํกดั. 2555. 
 
 จากขอ้มูลดงักล่าวสาเหตุเบื#องตน้ของการเกิด Scrap มาจากการควบคุมการทาํงาน          
ที1ไม่เหมาะสม เช่น กระบวนการผสมวตัถุดิบในขั#นตอนการเตรียม ช่วงเวลาพกัมีการเปิดเครื1อง
ปล่อยความร้อนเขา้ไปในกระบอกฉีดจึงทาํให้เม็ดพลาสติกที1อยู่ภายในกระบอกฉีดนั#น เกิดการ
หลอมละลายและไหลออกมากลายเป็น Scrap  การปรับแต่ง Condition ระดบัความร้อนสะสมของ
นํ# าหล่อเยน็ ความหนืดของเม็ดพลาสติกที1ทาํการฉีด และ PVT Diagram ของพลาสติกแต่ละชนิด 
เป็นตน้ ดงันั#น จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการเรื1องของเวลาในขั#นแรก ต่อจากนั#นจึงทาํการวิเคราะห์
หาสาเหตุและผลต่อไป 
 ดงันั#น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที1จะลดปริมาณความสูญเสีย  (Scrap) และนาํ Scrap กลบัมา
ใชใ้หม่ รวมทั#งการศึกษาอตัราส่วนผสมระหวา่งเมด็พลาสติกใหม่กบั  Scrap และอุณหภูมิในการฉีด
พลาสติก (ส่วนปลาย)  ที1มีอิทธิพลต่อคุณสมบติัเชิงกลของแรงกระแทก (Impact Test) ซึ1 งมี        

เดอืน พ.ค. (2555)  ม.ิย.(2555) ก.ค.(2555) ส.ค.(2555) ค่าเฉลี$ย 

Mat.Consumption (Kg.) 25,155 26,663 25,555 25,550 25,730 
Scrap (Kg.) 1,867 1,846 1,406 1,661 1,695 
Scrap setup mold 220 298 247 250 253 
Scarp In Process  285 323 256 279 285 
Total Scarp  2,372 2,467 1,909 2,190 2,234 
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แนวความคิดที1จะประยกุตใ์ชห้ลกัของการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง (Design and Analysis 
of Experiment) ในการศึกษางานวจิยั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต โดยการลดปริมาณของเสีย (Scrap) จากการฉีดพลาสติก 
 2. เพื1อศึกษาอตัราส่วนผสมที1เหมาะสมระหวา่งเม็ดพลาสติกใหม่กบั Scrap และอุณหภูมิ
ในการฉีดพลาสติก (ส่วนปลาย) ที1มีอิทธิพลต่อคุณสมบติัเชิงกลของแรงกระแทก (Impact Test) 
 

ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ที1มีอิทธิพลต่อการเกิด Scrap  
 2. สามารถลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 
 3. สามารถลดตน้ทุนและประหยดัค่าใชจ่้ายในการผลิตได ้
 4. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตอื1น ๆ ต่อไป 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ศึกษาสภาพการดาํเนินงานของโรงงานกรณีศึกษาและปัญหาที1เกิดขึ#น 
 2. ศึกษาผลงานวจิยัและทฤษฎีต่างๆ ที1มีความเกี1ยวขอ้งกบังานวจิยัครั# งนี#  
 3. การวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื1อกาํหนดปัจจยัที1จะนาํมาพิจารณา 
 4. ออกแบบการทดลองเบื#องตน้และดาํเนินการทดลองโดยใช้การออกแบบการทดลอง
เชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดบั (2k  Factorial Design) 
 5. วเิคราะห์ผลการทดลอง 
 6. สรุปผลจากการดาํเนินการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
 7. จดัทาํรูปเล่มวทิยานิพนธ์ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. การวิจยัครั# งนี# ทาํการศึกษาเฉพาะโรงงานกรณีศึกษา บริษทั 687 พลาสติก แอนด ์
โมลด ์จาํกดั 
 2. การวจิยัครั# งนี#ทาํการศึกษาเฉพาะกระบวนการฉีดพลาสติกเท่านั#น 
 3. ศึกษาเฉพาะปัจจยัที1มีอิทธิพลต่อการนาํ Scrap ที1เสียจากกระบวนการผลิตนาํกลบัมา
ใชใ้หม่ 
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แผนการดําเนินงานวจัิย 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินงานวจิยัตามขั#นตอนที1ไดก้ล่าวไว ้ซึ1 งสามารถแสดงรายละเอียดดงันี#  
 
ตาราง  2  ขั#นตอนการดาํเนินงานและระยะเวลาการดาํเนินงานวจิยั 
 

ลาํดบั
ที1 

แนวการดาํเนินงาน 
ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 

1. ศึกษาสภาพการ      
ดาํเนินงานของโรงงาน
กรณีศึกษาและปัญหา     
ที1เกิดขึ#น 

          

2. ศึกษาผลงานวจิยัและ
ทฤษฎีต่างๆ ที1มีความ
เกี1ยวขอ้งกบังานวจิยั   
ครั# งนี#  

          

3. การวเิคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา เพื1อกาํหนด
ปัจจยัที1จะนาํมาพิจารณา 

          

4. ออกแบบการทดลอง
เบื#องตน้และดาํเนินการ
ทดลองโดยใชก้าร
ออกแบบการทดลองเชิง   
แฟกทอเรียลแบบสอง
ระดบั (2k  Factorial 
Design) 

          

5. วเิคราะห์ผลการทดลอง           
6. สรุปผลจากการ

ดาํเนินการวจิยัและ
ขอ้เสนอแนะ 

          

7. จดัทาํรูปเล่มวทิยานิพนธ์           
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 การเกิดความสูญเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก (Scrap) รวมทั#งการศึกษาอตัราส่วนผสม
ระหวา่งเม็ดพลาสติกใหม่กบั Scrap และอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก (ส่วนปลาย) ที1มีอิทธิพลต่อ 
คุณสมบติัเชิงกลของแรงกระแทก (Impact Test) โดยผูว้ิจยัมีแนวความคิดที1จะประยุกตใ์ชห้ลกัการ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลในงานวิจยัฉบบันี# ซึ1 งรายละเอียดทั#งหมดจะกล่าวในบทที1 2   
ต่อไป 
 

 




