บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาการประยุกต์การใช้เทคนิ คการบารุ งรักษาเชิ งทวี
ผล เพื่อการประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ทาน้ าเย็นในโรงงานประกอบชิ้นส่ วนนาฬิกาซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาจากทีมงานที่ทากิจกรรม TPM ของโรงงานดังกล่าว การวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสาเร็ จของการประยุกต์ใช้เทคนิค TPM โดยทาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
จากหนังสื อ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มประชากรคือเครื่ องทาน้ าเย็นปรับอากาศจานวน 6 ชุด และ
ตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มดาเนิ นการกิจกรรมย่อยของ TPM จานวนหนึ่ งกลุ่มโดยในกลุ่มมีจานวนสมาชิ ก
ทั้งหมด 7 ท่านดังแสดงในตารางที่ 1-1 การวิจยั ครั้งนี้ จะทาการวัดเปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าของเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนหลังการดาเนิ นกิ จกรรม และจากการสัมภาษณ์ ถึงข้อดี ขอ้ เสี ยของ
การดาเนินกิจกรรมจากลุ่มการดาเนินงานจากนั้นจึงสรุ ปการดาเนินการหลังจากการดาเนินการจะนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุ ปผลการดาเนินงานและนาเสนอข้อเสนอแนะ

3.2 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์เครื่ องทาน้ าเย็นทั้ง
ก่อน และหลังดาเนิ นการ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการค้นคว้าศึกษาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1.ข้อมู ล ปฐมภูมิ ( Primary Data ) เป็ นข้อมูล ที่ ผูว้ ิจยั เก็ บ รวบรวมขึ้ นโดยตรงจาก
แหล่งข้อมูล โดยใช้วธิ ี การศึกษาและตรวจสอบบันทึกรายงานการปฏิบตั ิงานรายวัน
( Daily Operation Log Sheet ) ข้อมูลการจดบันทึกการจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้ า จากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างของโรงงาน
2.ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าและเก็บรวยรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เป็ นหนังสื อ เอกสารที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เก็บรวบรวมไว้ได้แก่
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 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และห้องสมุดของโรงงานที่ทา
การวิจยั
 รายงานประจาปี วารสาร และเอกสารเพยแพร่ ของโรงงาน
 เอกสารรายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยงข้อง
 หนังสื อทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 วาสราร นิ ตยสาร เช่ น Masci Insight คู่มือการสร้ างแรงจูง ใจในการอนุ รัก ษ์
พลังงาน ฯลฯ
3. การสัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั ได้เข้าไปสัมภาษณ์ รายบุคคล ซึ่ งจะเป็ นการสอบถามความเห็ นจากทีมงานดาเนิ น
กิจกรรมซึ่ งจะประกอบไปด้วยผูบ้ ริ หารระดับต้นและกลาง ได้แก่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและวิศวกรรม ,
ผูจ้ ดั การส่ วนโรงงาน ,หัวหน้างาน , วิศวกรและพนักงานที่เกี่ ยวข้อง โดยการสอบถามผลของการ
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือ TPM เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า
1. การสัมภาษณ์ทีมงานดาเนินกิจกรรมกลุ่ม TPM
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์ทีมงานดาเนินกิจกรรมกลุ่ม TPM โดยใช้บทสัมภาษณ์ดงั ต่อไปนี้
•ท่านคิดว่ากิจกรรม TPM ลดการสู ญเสี ยเพื่อการประหยัดพลังของเครื่ องทาน้ าเย็นมาใช้มี
ข้อดี-ข้อเสี ย และอุปสรรค อย่างไร
•ท่านคิดว่ากิจกรรม TPM การลดการเดิ นเครื่ องที่ไม่จาเป็ นเพื่อการประหยัดพลังงานของ
เครื่ องทาน้ าเย็น มาใช้ มีขอ้ ดี-ข้อเสี ย และอุปสรรค อย่างไร
•ท่านคิดว่ากิจกรรม TPM ลดต้นทุนด้านพลังงาน มีขอ้ ดี-ข้อเสี ย และอุปสรรคอย่างไร
•ท่านมีขอ้ เสนอแนะต่อมาตรการบารุ งรักษาทวีผลเพื่อการประหยัดพลังงานอะไรบ้าง
2. ดาเนินการสัมภาษณ์
ดาเนินการสัมภาษณ์ตามบุคคลที่กาหนด และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

3.3 ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ศึกษาขั้นตอนการทางานและปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานตัวอย่าง
2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลปั ญหา
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4. วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ปัญหา
5. เปรี ยบเทียบผลก่อนทา และหลังทา
6. สรุ ปงานวิจยั

3.4 ไดอะแกรมขั้นตอนกำรดำเนินกำร

ศึกษาขั้นตอนการทางานและปัญหาที่เกิดขึ้นภานในโรงงานตัวอย่าง
ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เก็บรวมรวมข้อมูลปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา และหามาตราการแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินความจาเป็ น
 มาตราการปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื่ องทาน้ าเย็น
 มาตราการลดจานวนการเปิ ดใช้งานเครื่ องทาน้ าเย็นลง 1 ชุด
 มาตราการลดอัตราการไหลของน้ าเย็นโดยการหรี่ วาล์วด้านส่ งของปัม
 มาตราการเพิ่มประสิ ทธิภาพ Chiller โดยการปรับอัตราการไหลน้ าเย็นที่เข้า Chiller
ให้ได้ตามพิกดั
เปรี ยบเทียบผลก่อนทา และหลังทา

สรุ ปผลงานวิจยั
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3.5 เปรียบเทียบผลกำรทำและหลังทำ
นาข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบปรับอากาศก่อนดาเนินการบารุ งรักษาแบบทวี
ผลเปรี ยบเทียบกับหลังดาเนินการและวิเคราะห์ผลที่ได้วา่ คุม้ ค่ากับเงินทุนที่ใช้ในการดาเนินการ
หรื อไม่

3.6 สรุปผลกำรดำเนินกำร
หลังจากที่ได้นาเครื่ องมื อการบ ารุ งรักษาเชิ งทวีผล (TPM)

มาประยุกต์ใช้จะทาการ

เปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการดาเนิ นงานวิจยั และนาเสนอเพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษาเป็ นวิธีการซึ่ ง
สามารถแก้ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ในส่ ว นของการลดการสู ญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต หรื อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งต่อไป

