บทที่ 6
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Pro_Design โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
แผนกออกแบบสายไฟฟ้ าในบริ ษทั ที่ทาการศึก ษาในครั้งนี้ ได้นาไปใช้ในการออกแบบมาตรฐาน
การผลิตสายไฟฟ้ า จากปัญหาที่พบจากการออกแบบมาตรฐานการผลิตที่มีความผิดพลาดและทาให้
เกิดความเสี ยหายด้านต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการแก้ไขและดาเนิ นงานในกระบวนการทั้งหมดใหม่
ในระยะเวลาที่ผ่านมาทางผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบและทดสอบโปรแกรม Pro_Design มาตลอด
เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมการออกแบบมาตรฐานสายไฟฟ้ าโปแกรมแรกในบริ ษทั ครอบคลุ มการ
ออกแบบกลุ่มสาย Power ตามารตรฐาน IEC 60502-1 และ IEC 60502-2 ซึ่ งเป็ น Order หลักของ
องค์กรที่ ตอ้ งมีการออกแบบใหม่อยู่เสมอ โดยปั จจัยของความต้องการที่หลากหลายจนไปถึงการ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งหรื อวัตถุ ดิบ ภายในบริ ษ ทั จากผลของราคาวัตถุ ดิบ ที่ สู งขึ้ น จึ ง ต้องมี ก าร
ทดแทนโดยวัตถุ ดิบอื่นหรื อเปลี่ ยนโครงสร้ างบางส่ วนเพื่อปรั บราคาให้สามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้
อย่างต่อเนื่อง
ในบทนี้ ทางผูว้ ิจยั จะกล่ าวถึ งการนาโปรแกรม Pro_Design ไปใช้งานในการออกแบบ
มาตรฐานการผลิตภายในบริ ษทั ที่ทาการศึกษา โดยวัต ถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดในสายกลุ่ม
Power ตามมาตรฐาน IEC 60502-1 และ IEC 60502-2 ให้ความผิดพลาดเป็ นศูนย์ โดยสามารถ
อธิ บายขั้นตอนในการดาเนินงานได้ดงั นี้

6.1 ผลการดานินงาน
ในการดาเนิ นงานการใช้โปรแกรม Pro_Design ในการออกแบบมาตรฐานการผลิต แทน
การใช้ MS EXCEL ผลของการทดลองใช้งานเป็ นไปได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เวลาในการดาเนิ นงาน
ในการทดสอบระเวลา 2 เดือนเพื่อทดสอบในแต่ละ Process เพื่อหาจุดบกพร่ องของโปรแกรมโดย
ในระยะเวลาการทดสอบโปรแกรมช่ วงแรกมี ปัญหาในเรื่ องของการปั ดตัวเลขในหลักทศนิ ย ม
เนื่องจากมาตรฐานการผลิตจะมีส่วนของน้ าหนักซึ่ งส่ วนนี้จะถูกนาไปคิดราคา ทาให้ในการคานวณ
โครงสร้างต่างๆต้องถูกต้องทั้งหมดโดยคิดค่าความผิดพลาดเป็ นศูนย์ถึงจะสามารถนาไปใช้ในการ
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ออกแบบมาตรฐานการผลิตภายในบริ ษทั แห่ งนี้ ได้ โดยได้ทาการแก้ไขให้การปั ดตัวเลขเป็ นไปตาม
วิธีการปัดตัวเลขของทางบริ ษทั จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบกับการออกแบบเดิมโดยใช้ MS EXCEL
โดยทาการเปรี ยบเทียบดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 การเปรี ยบเทียบระหว่างโปรแกรม Pro_Design กับ MS EXCEL
ลาดับ
หัวข้อ
1 การใช้งานเริ่ มต้น (ทาใหม่ท้ งั หมด)

2

การแทรก Process

3

การคานวณ

4

การตรวจสอบข้อมูล

5

ความผิดพลาด

6

การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคานวณ

7

การนามาตรฐานเก่ามาแก้ไข

Pro_Design
MS EXCEL
ใช้ ง านได้ ง่ า ย โดยท าการ ดาเนิ นการได้ยากเนื่ องจากต้อง
เลือกขั้นตอนแต่ละ Process ทาการพิมพ์สูตรคานวณในทุก
ช่อง
สามารถทาได้ทนั ที
เมื่ อแทรก Process จะต้องทา
การเพิ่มสูตรคานวณเข้าไปด้วย
ใส่เพียงจานวนแกน,
ต้องลงค่าข้อมูลตั้งแต่
พื้นที่หน้าตัด และกดคานวณ Conductor ถึงความหนา
Insualtion ก่อน
ไม่ตอ้ งตรวจสอบ
ต้ อ งเช็ ค ข้ อ มู ล ที ล ะบรรทั ด
เพราะ อาจมี ผ ลจาก Human
Error
ไม่พบข้อผิดพลาด1
พบข้อผิดพลาดจากการใช้สูตร
คานวณผิด1
ปรับเปลี่ยนจากตารางข้อมูล แก้ไขทีละบรรทัด
ในฟังก์ชนั่ Setup
สามารถทาได้
สามารถทาได้

1

การเปรี ยบเทียบนี้เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยการทาทุกขั้นตอนใหม่ท้ งั หมด

จากการเปรี ยบเทียบในเชิงลักษณะการทางานตามตารางที่ 6.1 แล้วนั้นทางผูว้ ิจยั ได้ทาการ
สารวจระดับความรู้ ที่ ใ ช้ เพื่ อเปรี ยบเทีย บในการที่ผูอ้ อกแบบมาตรฐานการผลิ ตโดยโปรแกรม
Pro_Design นั้นว่า สามารถลดการใช้ประสบการณ์ในการทางานได้หรื อไม่ เนื่ องจากแต่เดิมการเกิด
ความผิดพลาดจาก Human Error นั้นเกิดจากการใช้ทกั ษะความชานาญซึ่ ง เมื่อมีการปรับเปลี่ ยน
บุคลากรนั้น ทาให้บุคลาการใหม่ไม่รู้ถึงเงื่อนไขเฉพาะที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์เหล่านั้น ทาให้เกิด
ความผิดพลาด และลดการเปิ ดมาตรฐานหลายๆ ฉบับเพื่ออ้างอิงโครงสร้างซึ่ งเป็ นการลดกรรมวิธีที่
ยุง่ ยากและส่ งผลต่อระยะเวลาในการดาเนิ นงานอีกด้วย โดยได้ทาการเก็บข้อมูลจากบุคลากรแผนก

133

ออกแบบสายไฟฟ้ าที่ ดาเนิ นงานในจุ ดนี้ จานวน 5 ท่านเพื่อสารวจข้อมูลในการใช้งานโปรแกรม
Pro_Design เปรี ยบเทียบกับการดาเนิ นงานโดยใช้โปรแกรม MS EXCEL ว่ามีความแตกต่างกันใน
ระดับความรู ้ที่ใช้อย่างไรโดยหัวข้อสารวจทั้งหมด 5 ข้อโดยสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 การเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ที่ใช้ในการทางานระหว่างโปรแกรม Pro_Design
กับ MS EXCEL
สูตรคานวณ
ผูป้ ระเมิน

เงื่อนไขของเครื่องจักร

มาตรฐานอ้างอิง

โครงสร้างของสายไฟฟ้ า เงื่อนไขพิเ ศษเฉพาะ

ตาแหน่ง
MS EXCEL Pro_Design MS EXCEL Pro_Design MS EXCEL Pro_Design MS EXCEL Pro_Design MS EXCEL Pro_Design

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

Engineer
Worker
Worker
Chief
Section Manager
ค่าเฉลีย่

3
1
3
2
3
2
3
1
3
2
3
1.6
3
2
Remark: 3 = Good Level, 2 = Fair Level, 1 = Poor Level

3
3
3
3
3
3
3

1
2
1
1
1
1.2
1

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
1.2
1

จากการประเมินทั้ง 5 หัวข้อสามารถสรุ ปได้วา่ โปรแกรม Pro_Design นั้นสามารถช่วยลด
ระดับความรู้ที่ใช้ในการทางานได้ 4 ข้อ โดยสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. สู ตรคานวณ
ในการออกแบบมาตรฐานการผลิ ตโดยใช้โปรแกรม Pro_Design นั้นสามารถลดการใช้
ทักษณะด้านสู ตรคานวณลงได้ เนื่องจากโปรแกรมจะทาการคานวณตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ภายใน
โปรแกรมแบบอัตโนมัติ ทั้งการเลื อกเงื่อนไขต่างๆ รวมถึ งการใช้ค่า Factor ที่มาจากเงื่อนไขของ
การผลิตภายในบริ ษทั ทาให้ผใู ้ ช้งานสะดวกมากขึ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบกับโปรแกรม MS EXCEL
นั้นซึ่ งต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในสู ตรคานวณอย่างดี แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดจากการเขียนสู ตร
คานวณผิด ในลักษณะของการปั ดตัวเลข ซึ่ งส่ งผลต่อความผิดพลาดได้เช่นกัน
2. เงื่อนไขเครื่ องจักร
โปรแกรมนี้ สามารถลดการใช้ความชานาญในเงื่อนไขเครื่ องจักรได้ เนื่ องจากได้รวบรวม
ไว้ในฟังก์ชนั ของโปรแกรมทั้งหมดแล้ว ทาให้ผใู ้ ช้งานไม่ตอ้ งคอยระวังในเรื่ องของการออกแบบที่
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ไม่ ตรงกับ การผลิ ตจริ ง ซึ่ ง แตกต่ า งกับ กรณี ก ารใช้ MS EXCEL ที่ ผูอ้ อกแบบต้องรู้ ถึ งขี ด
ความสามารถของเครื่ องจักรเป็ นพิเศษ
3. มาตรฐานอ้างอิง
การใช้มาตรฐานอ้างอิงในการออกแบบมาตรฐานการผลิตนั้น เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นอย่าง
มาก เนื่ องจากมาตรฐานนั้นเป้ นสิ่ งชี้ วดั คุ ณภาพของสิ นค้า ซึ่ งถ้ามีการอ้างอิงผิดก็จะส่ งผลต่อการ
ผลิ ต ทาให้เกิ ดสิ นค้าที่เป็ น No Good อีกด้วย จากการพัฒนาโปรแกรมฯ ผูอ้ อกแบบเพียงว่าส่ วน
ของดครงสร้ างใด อ้างอิงมาตรฐานอะไร ก็สามารถที่จะดาเนิ นการออกแบบได้ถูกต้อง เช่ น ความ
หนาของฉนวน, ความหนาของเปลื อก เป็ นต้น โดยโปรแกรมฯ จะทาการกาหนดค่าเริ่ มต้นตาม
มาตรบานที่ทาการเลือกไว้ แตกต่างจากการออกแบบโดย MS EXCEL ที่ตอ้ งป้ อนค่าเริ่ มต้นเอง ทา
ให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย
4. โครงสร้างของสายไฟฟ้ า
กรณี ความรู ้ ที่ใช้เกี่ ยวกับโครงสร้างสายไฟฟ้ านั้น ทั้งการดาเนิ นงานโดยใช้ MS EXCEL
และการใช้โปรแกรมฯ ในการออกแบบนั้น ผูอ้ อกแบบมาตรฐานการผลิ ตมีความจาเป็ นที่จะต้องรู ้
ถึงโครงสร้างทั้งหมด เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทาให้มีการออกแบบสายไฟฟ้ า
ชนิ ดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาทาให้ผทู ้ ี่ออกแบบต้องรู ้ ถึงโครงสร้ างที่จะนามาออกแบบ โดยในส่ วนนี้
ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการอบรมพนักงานในส่ วนนี้อยูแ่ ล้ว โดยต้องศึกษากรับวนการผลิตว่ากระบวนการ
ผลิตสายไฟฟ้ าเป็ นอย่างไร เพื่อที่จะวางโครงสร้างสายไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
5. เงื่อนไขพิเศษเฉพาะ
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะเป็ นเงื่อนไขที่ถูกกาหนดพิเศษจากการออกแบบตามมาตรฐานปกติ ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการทดสอบบางหัวข้อ ทาให้ตอ้ งมีการปรับบางโครงสร้ างตามความเหมาะสมซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าวจะถูกออกแบบเป็ นฟังก์ชนั่ พิเศษให้ทาการเลือกเพื่อไม่ให้การคานวณผิดเพี้ยน
แตกต่างจากการใช้ MS EXCEL ซึ่ งต้องปรับแก้ไขค่าดังกล่าวเองส่ งผลต่อความผิดพลาดบ่อยครั้ง
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ตลอดการดาเนิ นงานโดยใช้โปรแกรม Pro_Design เทียบกับการใช้ MS EXCEL โดย
ในช่วงการดาเนิ นงานวิจยั จะเป็ นการจัดทามาตรฐานการผลิต แบบคู่ขนานกันเพื่อจะได้เห็นถึงส่ วน
ต่า งของความผิดพลาด โดยข้อมู ล ดัง กล่ า วใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานทั้ง สิ้ น 2 เดื อนโดยมี
จานวนมาตรฐานการผลิตแยกตามมาตรฐานอ้างอิงได้ในตารางที่ 6.1

รู ปที่ 6.1 ข้อมูลจานวนมาตรฐานการผลิตในเดือนสิ งหาคม-กันยายน 2560
จากรู ปที่ 6.1 เป็ นกราฟแสดงจานวนมาตรฐานการผลิตที่ได้ดาเนิ นการจัดทาขึ้นจากความ
ความต้องการของลูกค้าโดยทางผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบมาตรฐานการผลิ ตดังกล่าวโดยโปรแกรม
Pro_Design ควบคู่ไปกับการจัดทามาตรฐานการผลิตโดย MS EXCEL เพื่อเป็ นการ Cross check ซึ่ ง
กันและกันโดยกาหนดให้ค่าความผิดพลาดเป็ น 0 เพื่อไม่ให้กระทบต่อโปรแกรมที่ ใช้ในการคิ ด
ราคา เนื่ องจากโปรแกรมคิดราคาที่ใช้ในบริ ษทั แห่ งนี้ จะเป็ นลักษณะของการคานวณ Process แบบ
ใช้ Bomcode ดังรู ปที่ 6.2 จากนั้นจะทาการคานวณน้ าหนักดังรู ปที่ 6.3 ซึ่ งในกรณี มีการมีโครงสร้าง
ที่เหมือนกันโปแกรมจะทาการดึงทั้ง Bom code และน้ าหนัก จึงเป็ นที่มาของการออกแบบโปแกรม
Pro_Design เพื่อลดความผิดพลาดให้เป็ นศูนย์ เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะส่ งผลกระทบต่อส่ วน
การคิดราคาของสายไฟฟ้ าที่ใช้ Bomcode ร่ วมกันได้
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รู ปที่ 6.2 การคานวณ Process ของโปรแกรมคิดราคา

รู ปที่ 6.3 การคานวณน้ าหนักของโปรแกรมคิดราคา
จากที่ กล่ าวมาในตลอดระยะเวลา 2 เดื อนที่ใ ช้โปแกรม Pro_Design ในการออกแบบ
มาตรฐานการผลิตจานวน 46 รายการพบว่าไม่เกิดความผิดพลาดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการคานวณ ทา
ให้ในการออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้ าระดับแรงดันตั้งแต่ 0.6/1KV- 18/30 KV ที่อา้ งอิง
มาตรฐาน IEC 60502-1 และ IEC 60502-2 นั้นสามารถใช้โปรแกรม Pro_Design ในการทดแทน
การออกแบบโดยใช้ MS EXCEL ได้ทาให้และยังช่วยลดเวลาในการตรวจสอบได้อีกด้วย จากการ
ทางานรู ปแบบเดิ มที่ตอ้ งใช้พนักงานในการตรวจสอบรายละเอียดย่อย เช่ น การระบุสีของฉนวน
และเปลือก , สู ตรคานวณต่างๆ และเงื่อนไขการผลิต ซึ่ งถ้ามาตรฐานการผลิตฉบับนั้นๆ มีจานวน
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รายการที่มากขึ้น จะส่ งผลให้การตรวจสอบนั้นยิ่งใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานนาน ส่ งผลให้การ
ผลิ ตล่ าช้า และอาจมี การหลุ ดรอดของความผิดพลาด โดยหลังจากการใช้โปรแกรม Pro_Design
พบว่าช่วยลดเวลาในส่ วนดังกล่าวออกไป โดยเหลือการตรวจสอบแค่เพียงการระบุสีของฉนวนและ
เปลือกเท่านั้นหลังจากออกแบบมาตรฐานการผลิต ดังรู ปที่ 6.4 และรู ปที่ 6.5

Writing
ต้ องมีความรู้ในเงื่อนไขเครื่ องจักร
โครงสร้ าง และมาตรฐานภายใน
และภายนอกที่ใช้ ในการ
ออกแบบเป็ นอย่างดี

Check

Approve

ตรวจสอบรายละเอียดการระบุสี
ของฉนวนและเปลือก,สูตร
คานวณและเงื่อนไขจาก
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน

รู ปที่ 6.4 ขั้นตอนการออกแบบมาตรฐานการผลิตโดยใช้ MS EXCEL

Writing
มีความรู้ด้านโครงสร้ างและ
มาตรฐานทีใ่ ช้ อ้างอิง

Check

Approve

ตรวจสอบรายละเอียดการระบุสี
ของฉนวนและเปลือก

รู ปที่ 6.5 ขั้นตอนการออกแบบมาตรฐานการผลิตโดยใช้โปรแกรม Pro_Design
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ตารางที่ 6.2 แสดงจานวนมาตรฐานการผลิตที่ทาการออกแบบ
ในช่วงเดือนสิ งหาคม – กันยายน 2560 และความผิดพลาดที่ตรวจพบ
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หมายเลข
มาตรฐาน
การผลิต
3131-001P350-R1
3131-002P141-R2
3131-003P314-R0
3131-006P276-R0
3131-007P276-R0
3131-011P85-R1
3131-012P229-R2
3131-038P173-R2
3131-050P54-R1
3131-055P74-R3
3131-059P74-R1
3131-062P7-R2
3131-158P170-R3
3131-159P170-R4
3131-667P37-R3
3131-848P18-R3
3131-877P18-R5

ชื่อสายไฟฟ้ า

มาตรฐาน
อ้างอิง

ความผิดพลาด*
EXCEL

Pro_Design

เวลาที่ใช้งาน
(นาที)
EXCEL

Pro_Design

เวลาที่
ลดลง
(นาที)

0.6-1KV-IV (ABC)

IEC 60502-1

30

15

15

FD-0.6-1KV-AL-CV-GRD
(0010)
FD-0.6-1KV-AL-CV-S

IEC 60502-1

38

15

23

IEC 60502-1

41

20

21

FD-0.6-1KV-CV-GRD-SSWA
FD-0.6-1KV-CV-GRD-SSWA (VM)
FD-0.6-1KV-AL-CV-STA

IEC 60502-1

50

17

33

IEC 60502-1

55

30

25

IEC 60502-1

37

20

17

FDLH-0.6-1KV-CE-S-SWA

IEC 60502-1

35

25

10

FDLH-0.6-1KV-CE-AWA
(VM)
FD-0.6-1KV-AL-CV (0010)

IEC 60502-1

40

22

18

IEC 60502-1

35

15

20

FD-0.6-1KV-CV-CWS

IEC 60502-1

32

26

6

FD-0.6-1KV-CV-CWS
(VM)(0050)
FD-0.6-1KV-CV-GRD-SWA
(0005)
FS-FDLH-0.6-1KV-CE
(VM)(6600)
FS-FDLH-0.6-1KV-CE
(6610)
FD-0.6-1KV-CV-SWA (VM)

IEC 60502-1

28

23

5

IEC 60502-1

34

30

4

IEC 60502-1

29

22

7

IEC 60502-1

30

15

15

25

15

10

FD-0.6-1KV-CV

IEC 60502-1

23

10

13

FD-0.6-1KV-CV

IEC 60502-1

22

10

12

IEC 60502-1

1

3
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ตารางที่ 6.2 แสดงจานวนมาตรฐานการผลิตที่ทาการออกแบบ
ในช่วงเดือนสิ งหาคม – กันยายน 2560 และความผิดพลาดที่ตรวจพบ (ต่อ)
No

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

หมายเลข
มาตรฐาน
การผลิต
3132-001P372-R0
3132-001P373-R0
3132-004P78-R1
3132-004P143-R1
3132-005P77-R0
3132-005P78-R1
3132-012P16-R3
3132-012P88-R2
3132-014P269-R0
3132-026P66-R2
3132-078P28-R0
3131-002P351-R0
3131-003P145-R1
3131-003P351-R0
3131-010P331-R2
3131-013P229-R0
3131-061P74-R0

ชื่อสายไฟฟ้ า

มาตรฐาน
อ้างอิง

ความผิดพลาด*

EXCEL

Pro_Design

เวลาที่
ลดลง
(นาที)

IEC 60502-2

40

30

10

IEC 60502-2

35

30

5

IEC 60502-2

29

18

11

39

22

17

IEC 60502-2

33

16

17

EXCEL
FD-6-10KV-AL-CECWS(TAC)
12-20KV-CE-CWS (PAC)
8.7-15KV-AL-CV
FD-1.8-3KV-CE-SWA
(3505)
FD-12-20KV-AL-CV-STA
(0010)
8.7-15KV-AL-CV (0010)

IEC 60502-2

IEC 60502-2

35

25

10

FD-12-20KV-CE-AWA
(VM)(3500)

IEC 60502-2

20

16

4

16

10

6

IEC 60502-2

40

29

11

IEC 60502-2

19

12

7

IEC 60502-2

32

20

12

IEC 60502-1

28

15

13

IEC 60502-1

25

15

10

FDLH-0.6-1KV-AL-CESWA (0011)
0.6-1KV-AL-IC

IEC 60502-1

29

20

9

IEC 60502-1

15

8

7

FDLH-0.6-1KV-CE-S-SWA
(0010)
FD-0.6-1KV-CV-CWS (VM)
(4010)

IEC 60502-1

25

20

5

IEC 60502-1

40

20

20

3.6-6KV-AL-CV
FD-12-20KV-CE-CWSAWA (VM) (9910)
FD-8.7-15KV-CV (VM)
FD-12-20KV-CE-CWS (VM)
(9910)
FDLH-0.6-1KV-AL-CESWA (0011)
0.6-1KV-AL-CE (0010)

IEC 60502-2

5

Pro_Design

เวลาที่ใช้งาน
(นาที)

6
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ตารางที่ 6.2 แสดงจานวนมาตรฐานการผลิตที่ทาการออกแบบ
ในช่วงเดือนสิ งหาคม – กันยายน 2560 และความผิดพลาดที่ตรวจพบ (ต่อ)
No

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

หมายเลข
มาตรฐาน
การผลิต

ชื่อสายไฟฟ้ า

มาตรฐาน
อ้างอิง

3131-123P95-R2
3132-001P369-R1
3132-001P374-R0
3132-001P375-R0
3132-001P376-R0
3132-001P377-R0
3132-002P331-R0
3132-009P133-R0
3132-015P269-R1
3132-020P184-R2
3115-001P135-R1
3131-021P273-R0

FD-0.6-1KV-CV-GRD
(0063)
8KV-CV
FD-3.6-6KV-CE-CWS-AWA
(VM) (3560)
24KV-CU-OC

IEC 60502-2

ความผิดพลาด1

EXCEL

Pro_Design

เวลาที่
ลดลง
(นาที)

IEC 60502-1

42

23

19

IEC 60502-2

38

22

16

45

30

15

IEC 60502-2

43

30

13

FD-3.6-6KV-CE-AWA (VM)
(3560)
36-60KV-CE (9940)

IEC 60502-2

40

29

11

IEC 60502-2

45

27

18

6-10KV-AL-CE

IEC 60502-2

25

15

10

FD-8.7-15KV-CE (6710)

IEC 60502-2

30

20

10

FD-12-20KV-CE-CWSAWA (VM) (9910)
FD-18-30KV-CV(VM)

IEC 60502-2

40

25

15

31

20

11

0.6-1KV-AL-VV-S

IEC 60502-1

30

15

15

40

20

20

1533 นาที
33.33 นาที

932 นาที
20.26 นาที

601 นาที
13.07 นาที

EXCEL

FDLH-0.6-1KV-CCE-SSWA
รวม
เฉลี่ย

Pro_Design

4

4

IEC 60502-2

IEC 60502-1
6 ครั้ง

0 ครั้ง

1

คาอธิบายความผิดพลาด
1. ความผิดพลาดที่เกิดจากที่เกิดจากการระบุสีฉนวนหรื อเปลือก
2. ความผิดพลาดจาการใช้ค่า Coefficient ผิดพลาด
3. การใช้ความหนาของฉนวนและเปลือกผิด

เวลาที่ใช้งาน
(นาที)
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4. การคานวณโครงสร้างผิด เช่น ความกว้างเทป, จานวนเส้น Armor, จานวนเส้น Filler
และอื่นๆ
5. ใช้ Material ผิดชนิด
6. คานวณน้ าหนักผิด
จากตารางที่ 6.2 พบว่าในการออกแบบมาตรฐานโดยการทาแบบคู่ขนานเพื่อทาการ Corss
cheak ระหว่างการจัดทาโดยใช้ MS EXCEL กับโปรแกรม Pro_Design โดยในการจัดทามาตรฐาน
การผลิตนั้นจะทาการออกแบบใหม่ทุกขั้นตอน เนื่ องจากในการใช้งานปกติน้ นั ผูท้ ี่ใช้ MS EXCEL
ในการออกแบบจะนามาตรฐานฉบับเก่ามาแก้ไข เช่น เพิ่มโครงสร้าง, เปลี่ยนวัตถุดิบ, เปลี่ยนสี ทา
ให้ไม่สามารถเปรี ยบเทียบเชิงเวลาการทดสอบได้ ทางผูว้ ิจยั จึงทาการออกแบบโดยใช้ MS EXCEL
และ Pro_Design โดยทาการออกแบบใหม่ทุกขั้นตอนโดยไม่ให้ใช้แบบฟอร์ มเก่ามาทาการแก้ไข
ซึ่งในช่วงระยะเวลา 2 เดือนมีผลของความผิดพลาดจากการออกแบบมาตรฐานการผลิตโดยใช้ MS
EXCEL จานวน 6 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ 13.04% และไม่พบความผิดพลาดจากโปแกรม Pro_Design
ในส่ วนของเวลาที่ ใช้ในการออกแบบมาตรฐานการผลิ ตนั้นจากตารางที่ 6.2 โดยทาการ
เปรี ยบเทียบโดยนาเวลาที่ใช้ในการออกแบบโดยโปรแกรม MS EXCEL เที ยบกับ Pro_Design
พบว่าเวลาที่ใช้ในการออกแบบมาตรฐานการผลิตโดยใช้โปรแกรม Pro_Design มีระยะเวลาที่ลดลง
โดยเฉลี่ยที่ 13.07 นาที/ฉบับ ซึ่ งเวลาที่ลดลงนั้นในแต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้าง
ของสายไฟฟ้ า ซึ่ งในการเก็บข้อมูลนั้นจะใช้ผทู ้ ี่จดั ทามาตรฐานการผลิตคนเดียวกันทั้ง MS EXCEL
และใช้โปรแกรม Pro_Design เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง โดยเวลาที่ลดลงนั้นเป็ นผลดี ที่มาจากการ
ออกแบบโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ตอ้ งใช้เวลาในการเปิ ดมาตรฐานในการออกแบบ
จึงทาให้ลดเวลาในส่ วนนี้ไปได้

6.2 สรุปผลการใช้ งานโปรแกรม
จากการดาเนินงานโดยใช้โปรแกรม Pro_Design ในการออกแบบมาตรฐานการผลิตและทา
การทดสอบหาข้อผิดพลาดตลอดระยะเวลา 2 เดื อนพบว่า โปรแกรม Pro_Design สามารถใช้งาน
แทนการใช้ MS EXCEL ได้เป็ นอย่างดี โดยอ้างอิงผลการทดสอบในการออกแบบเปรี ยบเทียบ
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ระหว่า งการการออกแบบมาตรฐานการผลิ ตโดยใช้โปรแกรม Pro_Design และการออกแบบ
มาตรฐานการผลิตโดยใช้ MS EXCEL ซึ่ งมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยการออกแบบโดย
ใช้ MS EXCEL นั้นในทุกๆขั้นตอนจะเป็ นการทางานแบบ Manual โดยจะต้องทาการเปิ ดมาตรฐาน
การผลิตภายในและมาตรฐานสากลที่ใช้อา้ งอิงเพื่อใช้ค่าอ้างอิงในการออกแบบมาตรฐานการผลิต
ทาให้เสี ยเวลาในการดาเนินงานและสุ่ มเสี่ ยงต่อการเกิดความผิดพลาดซึ่ งความผิดพลาดสามารถแยก
ออกเป็ น 2 ลักษณะคือ ความผิดพลาดที่กระทบต่อการผลิตที่ส่งผลต่อสิ นค้า (No Goods) และการ
ส่ งผลต่อระยะเวลาในการดาเนิ นงานของการผลิต ซึ่ งหลังจากการนาโปรแกรม Pro_Design มาใช้
งานในการออกแบบมาตรฐานการผลิ ตพบว่า ลดการใช้เอกสารอ้า งอิ ง และเวลาการตรวจสอบ
รวมถึงทาให้การทางานง่ายขึ้นส่ งผลให้พนักงานที่ทาการออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้ าไม่
จาเป็ นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการผลิตของเครื่ องจักรภายในโรงงาน ทาให้เป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของแผนกออกแบบสายไฟฟ้ าได้
โดยในการท างานของแผนกออกแบบสายไฟฟ้ าพบว่า ผูท้ ี่ ท าหน้า ที่ ใ นการออกแบบ
มาตรฐานการผลิ ตสายไฟฟ้ านั้น จะต้องเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเงื่ อนไขเครื่ องจักร มาตรฐานภายในและ
ภายนอกที่ใช้ในการอ้างอิงในการดาเนิ นงาน ทาให้เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทางานก็จะไม่สามารถ
ออกแบบมาตรฐานการผลิ ตที่ มีความแม่นยาได้ หรื อผูท้ าเป็ นประจาก็อาจเกิ ดความผิดพลาดได้
เช่ นกัน และเมื่ อทาการส่ ง ต่อไปยังผูต้ รวจสอบ (Checker) ก็จะต้องทาการเช็ ค โดยการกดสู ตร
คานวณและตรวจสอบรายละเอียดใหม่ท้ งั หมดจึงใช้เวลาในการดาเนิ นงานเทียบเท่าการออกแบบ
มาตรฐานฐานการผลิ ต จึ ง ท าให้ เ กิ ด การเสี ย เวลาในการด าเนิ น งานอย่า งมากโดยโปรแกรม
Pro_Design นั้นสามารถแก้ไขปั ญหาในจุดนี้ได้ เนื่องจากในการดาเนินการจัดทามาตรฐานการผลิต
นั้นผูท้ ี่ใช้งานโปแกรมเพียงแต่รู้ถึงโครงสร้าง และมาตรฐานอ้างอิง ก็สามารถที่จะทาการออกแบบ
ได้ ซึ่ งจากระยะเวลาในการดาเนินงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าโปรแกรม Pro_Design สามารถตอบโจทย์
การออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้ ากลุ่ม Power cable แรงดันตั้งแต่ 0.6/1kV – 18/30kV ที่
อ้างอิงมาตรฐาน IEC 60502-1 และ IEC 60502-2 แทนการใช้ MS EXCEL ได้และทาให้ความ
ผิดพลาดเป็ น 0 โดยยึดถือโครงสร้างตามบริ ษทั ที่ทาการศึกษาแห่งนี้เท่านั้น
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6.3 ปัญหาและอุปสรรค
จากการดาเนิ นงานวิจยั ที่ผา่ นตลอดตั้งแต่เริ่ มต้นตลอดจนการออกแบบโปรแกรมแล้วเสร็ จ
พบว่าปั ญหาหลักของการออกแบบโปรแกรมคือ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการผลิตอยูต่ ลอดเวลา
เนื่ องจากผลของการลดต้นทุนการผลิต และการปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิต ทาให้ผวู ้ จิ ยั จาเป็ นต้องคานึ งถึงเงื่อนไขของโปรแกรมให้สามารถแก้ไขโดยผูใ้ ช้งาน (User) ได้
และอี ก ปั ญ หานึ ง คื อ ความไม่ เ ข้า ใจของพนัก งานฝ่ ายออกแบบสายไฟฟ้ า ที่ ไ ม่ มี ค วามรู ้ ด้า น
มาตรฐานการผลิตโดยส่ วนมากจะใช้วธิ ี ทางานลักษณะเชิ งเลียนแบบการทางานเดิม ทาให้เกิดความ
ผิดพลาดในทางการสื่ อสารข้อมู ลให้ก ับผูว้ ิจยั ส่ ง ผลต่ อระยะเวลาในการออกแบบเงื่ อนไขการ
คานวณ และระยะเวลาในการติดต่อกับโปแกรมเมอร์ ค่อนข้างมีเวลาจากัดทาให้ตอ้ งรวบรวมปั ญหา
หลายๆปั ญหาเพื่อทาการแก้ไข ส่ งผลให้เกิดความผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมในช่วงการทดสอบ
ค่อนข้างมาก

6.4 ข้ อจากัดของโปรแกรม
โปรแกรม Pro_Design เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อให้ใช้งานในการออกแบบมาตรฐาน
การผลิตสายไฟฟ้ าในบริ ษทั ที่ทาการศึกษาเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขของเครื่ องจักร, สู ตรคานวณและ
ค่าควบคุ มต่างๆ ที่ใช้ในการผลิ ตนั้นในแต่ละบริ ษทั จะมีความแตกต่างกัน ทาให้จึงไม่สามารถนา
โปรแกรมนี้ ไปใช้ในการออกแบบมาตรฐานการผลิตกับบริ ษทั อื่นได้ และโปรแกรมนี้ ถูกออกแบบ
ให้สามารถออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้ าประเภทสาย Power Cable ที่มีแรงดันตั้งแต่
0.6/1kV-18/30kV เท่านั้น ซึ่ งยังคงไม่สามารถปรับเปลี่ยนโดยการนาโปแกรม Pro_Design ไปใช้
งานทดแทนการใช้ MS EXCEL ในการออกแบบมาตรฐานการผลิตสายทุกประเภทในบริ ษทั ที่
ทาการศึกษาได้ท้ งั หมด ซึ่ งต้องนาโปรแกรมนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต

6.5 ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ในการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถทาการออกแบบมาตรฐานการผลิ ต ให้ครอบคลุ มกลุ่ม
สายทั้งหมดนั้น สามารถทาได้โดยการรวมรวมโครงสร้างและเงื่อนไขการคานวณในแต่ละ Process
และดาเนินการออกแบบเช่นเดียวกับการออกแบบ Pro_Design ซึ่ งในการพัฒนาต่อควรเป็ นการแยก
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โปรแกรมออกเป็ นส่ วนๆ ตามประเภทของสายไฟฟ้ า เพื่อป้ องกันการทับซ้อนของเงื่อนไขคานวณ
และทาให้การแก้ไขนั้นง่ายขึ้น และในปั จจุบนั บริ ษทั ที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ น้ นั เป็ นบริ ษทั ที่เป็ น
ผูผ้ ลิตสายไฟฟ้ าขนาดใหญ่อนั ดับต้นๆของประเทศ โดยสิ่ งหนึ่ งที่ทางบริ ษทั แห่ งนี้ จะต้อง Support
ข้อมูลให้กบั ลูกค้าคือ ค่า Parameter ของสายไฟฟ้ า ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างมากต่อการออกแบบการ
ติดตั้งในการใช้งาน โดยผูว้ จิ ยั เห็นในการคานวณ Parameter ของสายไฟฟ้ านั้นยังคงเป็ นการคานวณ
โดย MS EXCEL โดยในปั จจุบนั ได้มีการประยุกต์โดยใช้ Visual Basic เพื่อให้ทางานง่ายขึ้นแล้ว
แต่ก็ยงั คงต้องรอค่าจากองค์ประกอบในส่ วนต่างๆของสายไฟฟ้ า ที่ มาจากมาตรฐานการผลิ ตอี ก
ผูว้ ิจยั จึ งมี ความเห็ นว่าควรนาสู ตรการคานวณค่า Parameter ของสายไฟฟ้ ามาประยุกต์รวมกับ
โปรแกรม Pro_Design จะทาให้เมื่อทาการออกแบบมาตรฐานการผลิต ก็จะได้ค่า Paramter และ
โครงสร้างของสายไฟฟ้ า และสามารถรวมเป็ น Technical Data ในการทางานเพียงครั้งเดียวได้

