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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices 
ประเภทองค์กร  หน่วยงานธุรกจิเอกชน  
ช่ือเร่ืองนําเสนอ  การแก้ไขปัญหาHydraulic บริเวณStabilizer bottom  
เป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” ของกระบวนการในหมวด6.การจัดการกระบวนการ 
ช่ือหน่วยงาน  บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่  สาํนกังานระยอง (RO)เลขท่ี 59 ถนนราษฎร์นิยม ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท ์  0-3899-4000    โทรสาร 0-3899-4111  
เวบ็ไซต ์  http://www.pttgcgroup.com 
ช่ือผูเ้ขียน(ผูน้าํเสนอ)  น.ส.ภัทรพรศรีเดชประสาท  ตําแหน่ง Senior Process Engineer 
โทรศพัท ์  0-3897-1000     โทรสาร  0-3899-4111  
มือถือ    081-550-9098    อเีมล pattaraporn.s@pttgcgroup.com  
 
สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม”  

1) การแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการนาํเทคโนโลยีท่ีมีการใชง้านอยู่ทัว่ๆ ไปเช่น เทคโนโลยีการ
X-ray นาํมาประยุกตใ์ชใ้นการตรวจสอบปัญหาภายในกระบวนการผลิตโดยท่ีไม่ตอ้งหยุดกระบวนการผลิต ทาํ
ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด 

2) การปรับปรุงวิธีการSpray นํ้าลงบนท่อเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงสุดโดย
อาศยัความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงงาน 

3) การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมเพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิผลสูงสุดและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อย่างตรงจุด 
 
ประสิทธิผล  

1) ผลทางตรง เม่ือเปรียบเทียบผลผลิต และกาํไรท่ีไดรั้บ ก่อนและหลงัการแกไ้ขปัญหาคอขวดของการ
ไหลของไฮโดรคาร์บอนในกระบวนการผลิตของโรงงานพบว่าโรงงานสามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์
หลกั ไดแ้ก่ พาราไซลีนและเบนซีนไดป้ระมาณ 8% หรือคิดเป็นผลกาํไรของโรงงานประมาณ 400 ลา้นบาทต่อปี 

2) ผลทางออ้ม การแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการหาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง จึงทาํใหไ้ม่ตอ้ง
หยุดกระบวนการผลิตสามารถช่วยลดความเส่ียงของผูป้ฎิบติังานจากอุบติัเหตุในการปฎิบติังานลงได ้เน่ืองจาก
การหยุดกระบวนการผลิตแต่ละคร้ัง จาํเป็นตอ้งใชผู้ป้ฎิบติังานเขา้มาทาํงาน ซ่ึงมีโอกาสเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ
จากการปฎิบติังานได ้ 
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1. บทสรุปของผู้บริหาร  
 ในปีพ.ศ. 2558ทางโรงงานAromatics Plant 2ภายใตธุ้รกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์
และผลิตภณัฑต่์อเน่ืองมีโครงการขยายกาํลงัการผลิตของพาราไซลีนและเบนซีนซ่ึงเป็นผลิตภณัฑห์ลกัแต่หลงั
การจากการก่อสร้างส่วนขยายเสร็จส้ินและทาํการเร่ิมตน้กระบวนการการผลิตพบว่ามีท่ออยู่1เสน้ในกระบวนการ
จากTatorayไปยงัSulfolaneท่ีพบว่าวาลว์ควบคุมอตัราการไหล (flow control valve) เปิด100%แลว้แต่ยงัไม่
สามารถทาํอตัราการไหลไดต้ามท่ีตอ้งการจึงทาํใหไ้ม่สามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตตามท่ีออกแบบไวไ้ดจ้ากปัญหา
คอขวดดงักล่าวประสบการณ์ในกระบวนการผลิตมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีวสัดุแปลกปลอมอุดตนัในท่อเสน้
ดงักล่าวระหว่างช่วงทาํการก่อสร้างส่วนขยายวิธีการแกไ้ขปัญหาสามารถทาํไดโ้ดยการหยุดกระบวนการผลิต
ทั้งหมดและนาํส่ิงอุดตนัออกซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสในการผลิตสูญเสียกาํไรและเพ่ิม
ความเส่ียงต่อผูผ้ฎิบติังานอนัเกิดจากการหยุดกระบวนการผลิตและการซ่อมแซมดงักล่าว 
 เพ่ือยืนยนัขอ้สมมติฐานดงักล่าวจึงไดน้าํเทคโนโลยีการX-ray เขา้มาใชใ้นการตรวจสอบโดยไม่ตอ้ง
หยุดกระบวนการผลิตผลการทดสอบไม่พบการอุดตนัจากวสัดุแปลกปลอมในเสน้ท่อแต่พบลกัษณะของไหล2 
สภาวะ (2 phases) คือก๊าซและของเหลวท่ีบริเวณทางเขา้ของอุปกรณ์ทาํความเย็น (Air cooler) ซ่ึงมีความสูงจาก
พ้ืนประมาณ10 เมตรทางวิศวกรจึงไดน้าํค่าความดนัและอุณหภูมิแต่ละตาํแหน่งของท่อดงักล่าวไปทาํการคาํนวณ
Hydraulic และผลการคาํนวณสอดคลอ้งกบัผลการX-ray คือไฮโดรคาร์บอนในท่อช่วงดงักล่าวเกิดลกัษณะของ
ไหล2 phases จึงใหก้ารไหลของไฮโดรคาร์บอนไม่เต็มท่อและส่งผลใหอ้ตัราการไหลนอ้ยกว่าท่ีควรสาเหตุหลกั
ของการเกิดของไหล2 phases คือการสูญเสียความดนัในท่อระหว่างท่ีส่งไฮโดรคาร์บอนไปยงัอุปกรณ์ทาํความ
เยน็ท่ีสูงกว่า10 เมตร 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาของไฮโดรคาร์บอนท่ีมีลกัษณะ2 phases ใหห้มดไปอย่างถาวรสามารถทาํ
ไดโ้ดยการเพ่ิมความดนัของการไหลหรือการลดอุณหภูมิของไฮโดรคาร์บอนในท่อซ่ึงทางโรงงานแบ่งวิธีการ
แกไ้ขออกเป็น2ระยะคือ (1) ระยะสั้นและ (2) ระยะยาวเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
การแกไ้ขระยะสั้นโดยใชค้วามรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงงานดว้ยการออกแบบและติดตั้งระบบท่อ
พ่นนํ้า (spray water) เพ่ือลดอุณหภูมิของท่อโดยออกแบบหวัSpray water ท่ีทาํใหน้ํ้ าถูกฉีดออกมาเป็นฝอยไหล
ผ่านผิวท่อในลกัษณะfalling film เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมติดตั้งรางนํ้า
สาํหรับรองรับนํ้าเพ่ือความปลอดภยัของอุปกรณ์ไฟฟ้าและบุคลากรท่ีปฎิบติังานอยู่บริเวณใกลเ้คียงซ่ึงใชเ้งิน
ลงทุนจาํนวน50,000 บาท 
 การแกไ้ขระยะยาวสามารถทาํไดห้ลายวิธีไดแ้ก่ (1) การขยายขนาดของท่อเพ่ือลดความดนัตกคร่อม 
(2) การติดตั้งป้ัมท่ีดา้นล่างStabilizer เพ่ือเพ่ิมความดนัและ (3) การใชอุ้ปกรณ์ความลดอุณหภูมิมาช่วยลดอุณหภูมิ
ของท่อแต่เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของเงินลงทุนและระยะเวลาในการติดตั้งทางโรงงานจึงเลือกการขยาย
ขนาดของท่อซ่ึงใชเ้งินลงทุน200,000บาทและใชเ้วลาติดตั้งเพียง5เดือน 
 หลงัจากนาํแนวทางการแกไ้ขทั้ง2 ระยะมาใชง้านทางโรงงานสามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตพาราไซลีน
และเบนซีนไดถึ้ง8% และสามารถตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑข์องลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองสามารถสร้าง
กาํไรจากการขายผลิตภณัฑไ์ดเ้พ่ิมมากข้ึนประมาณ400 ลา้นบาทต่อปี 
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วสัิยทศัน์ :เป็นผูน้าํในธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวิต 
 
พนัธกจิ :  

1. ต่อผู้ถือหุ้น: ส่งมอบผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและยัง่ยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการบริหารผลประกอบการท่ี
เป็นเลิศอย่างน่าเช่ือถือ 

2. ต่อสังคม ชุมชน : ผสานความรับผิดชอบต่อสงัคมและความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจสู่การ
พฒันาท่ียัง่ยืน 

3. ต่อพนัธมิตรทางธุรกจิ: เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแก่คู่คา้ดว้ยสินคา้และบริการเชิงนวตักรรม 
4. ต่อพนักงาน: สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ดว้ยบรรยากาศการทาํงานท่ีเป็นสุขควบคู่กบัการพฒันาบุคลากร

ใหทุ่้มเทและผูกพนัต่อองคก์รเพ่ือความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ 
 
ค่านิยม :  

1. Global Mindset ยึดถือมุมมองท่ีเป็นสากล   
2. Customer Focus มุ่งเนน้ลูกคา้    
3. Synergy สร้างพลงัร่วมอนัย่ิงใหญ่    
4. Performance Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ   
5. Innovation สร้างนวตักรรม 
6. Responsibility for Society รับผิดชอบต่อสงัคม 
7. Integrity & Ethics สร้างพลงัความดี 
8. Trust & Respect เช่ือมัน่และเคารพกนัและกนั 

 
ผลติภณัฑ์บริการทีสํ่าคญัคือ 
 กลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ไดแ้ก่พาราไซลีนเบนซี
นออร์โธไซลีนมิกซ์ไซลีนส์โทลูอีนและไซโคลเฮกเซนโดยผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองต่างๆดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2  
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รูปที ่3แผนผงัสารตั้งตน้และผลิตภณัฑข์องโรงงาน Aromatics plant 2 

 
4.กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดตี 

ในปี พ.ศ. 2558 ทางโรงงาน Aromatics Plant 2 ภายใตธุ้รกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และ
ผลิตภณัฑต่์อเน่ือง มีโครงการขยายกาํลงัการผลิตของโรงงาน ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของโรงงาน คือ พาราไซลีนและ
เบนซีนแต่หลงัการจากการก่อสร้างส่วนขยายเสร็จส้ินและทาํการเร่ิมตน้กระบวนการการผลิตพบว่ามีท่ออยู่ 1 เสน้
ในกระบวนการจาก Tatorayไปยงั Sulfolaneไม่สามารถทาํอตัราการไหลไดต้ามตอ้งการ แผนผงักระบวนการผลิต
อย่างย่อแสดงไวใ้นรูปท่ี 4 

จากรูปท่ี 4 ไฮโดรคาร์บอนจาก Tatoray stabilizer จะถูกส่งไปยงั Sulfolaneโดยผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน 2 ตวั ไดแ้ก่ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนดว้ยอากาศ (Air cooler)และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ดว้ยนํ้าหล่อเยน็(Heat exchanger) เพ่ือลดอุณหภูมิจาก 143 เป็น 36 องศาเซลเซียส ซ่ึงอุปกรณ์ดงักล่าวติดตั้งอยู่สูง
จากพ้ืนประมาณ 10 เมตร โดยการส่งไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด จะอาศยัความดนัท่ีดา้นล่างของTatoray stabilizer 
เอง ซ่ึงมีค่าท่ี 5.8bargไม่มีการติดตั้งป้ัมเพ่ือเพ่ิมความดนัใหก้บัระบบ แต่เราพบปัญหาว่าวาลว์ควบคุมอตัราการ
ไหล (Flow control valve) เปิด 100% แลว้แต่ยงัอตัราการไหลไดเ้พียง 63 ตนัต่อชัว่โมง ซ่ึงนอ้ยกว่าอตัราการไหล
ท่ีตอ้งการท่ี 70 ตนัต่อชัว่โมงส่งผลใหไ้ม่สามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตของโรงงานได ้
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เพ่ือยืนยนัว่าท่อบริเวณดงักล่าวเกิด 2 phases ข้ึนจริงทางวิศวกรของโรงงานจึงไดน้าํค่าความดนัและ
อุณหภูมิแต่ละตาํแหน่งของท่อเสน้ไปทาํการคาํนวณHydraulic ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 และรูปท่ี 8 
 
ตารางที ่1แสดงผลการคาํนวณ Hydraulic ในแต่ละตาํแหน่งของท่อ 

ตําแหน่ง 
ความสูงจากพืน้ 

(เมตร) 
ความดัน 

(บาร์) 
อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 
ลกัษณะของไหล 

ดา้นล่างของ Stabilizer 0 5.8 143.0 ของเหลว 
ขาเขา้ Air cooler 5 5.06 138.0 ของเหลว / ก๊าซ 
ขาเขา้ Air cooler 12 3.66 127.0 ของเหลว / ก๊าซ 
ขาเขา้ Air cooler 10 1.73 106.0 ของเหลว / ก๊าซ 
ขาเขา้ Heat exchanger 5 0.65 46.0 ของเหลว 
ขาออก Heat exchanger 0 0.65 36.0 ของเหลว 
 

ผลการคาํนวณ Hydraulic แสดงใหเ้ห็นว่า ไฮโดรคาร์บอนในท่อช่วงดงักล่าวเกิดลกัษณะของไหล2 
phasesซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลท่ีไดจ้ากการ X-ray สาเหตุหลกัของการเกิดของไหล 2 phases นั้นเกิดข้ึนจาก
ไฮโดรคาร์บอนท่ีอยู่ใน Stabilizer ซ่ึงอยู่ในสภาวะเดือดท่ีความดนั 5.8 บาร์ และอุณหภูมิ 143 องศาเซลเซียส ซ่ึง
ไฮโดรคาร์บอนท่ีสภาวะดงักล่าวน้ีพร้อมท่ีจะแยกตวัเป็น 2 phases อยู่เสมอ การส่งผ่านไฮโดรคาร์บอนไปยงั
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนท่ีอยู่สูงกว่า 10 เมตร ทาํใหเ้กิดการสูญเสียความดนัในท่อจึงทาํใหไ้ฮโดรคาร์บอน
เกิดการแยกตวัเป็น 2 phases จึงเป็นสาเหตุทาํใหก้ารไหลของไฮโดรคาร์บอนไม่เต็มท่อส่งผลใหอ้ตัราการไหล
นอ้ยกว่าท่ีควรและทาํใหเ้กิดการคอขวดของกระบวนการผลิตในภาพรวม  

 

 
รูปที8่ผลการคาํนวณ Hydraulic เพ่ือยืนยนัผลการ X-ray 
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การแกไ้ขระยะยาวเพ่ือลดปัญหาของไหล 2 Phases ตามหลกัการทางวิศวกรรมสามารถทาํไดห้ลายวิธี
ไดแ้ก่ (1) การขยายขนาดของท่อจาก 4 เป็น 6 น้ิวเพ่ือลดความดนัตกคร่อม หรือเป็นการเพ่ิมความดนัในท่อ
ดงักล่าว (2) การติดตั้มป้ัมท่ีดา้นล่างStabilizer เพ่ือเพ่ิมความดนัของของไหล และ (3) การใชอุ้ปกรณ์ความลด
อุณหภูมิ(Heat exchanger) เพ่ือลดอุณหภูมิของท่อ ซ่ึงแต่ละแนวทางการแกไ้ขลว้นสามารถออกแบบเพ่ือใหแ้กไ้ข
ปัญหาคอขวดไดอ้ย่างยัง่ยืนเช่นเดียวกนั อย่างไรกต็ามแต่ละวิธีจะใชเ้งินลงทุนและระยะเวลาในการติดตั้งแตกต่าง
กนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมทางโรงงานจึงเลือกการขยายขนาดของท่อเพ่ือลดความดนั
ตกคร่อม ซ่ึงใชเ้งินลงทุนตํ่าท่ีสุดคือ200,000บาทและใชเ้วลาติดตั้งนอ้ยท่ีสุดเพียง5เดือน โดยเปลี่ยนขนาดของท่อ
ตั้งแต่ดา้นล่างของ Stabilizer ไปยงัขาเขา้ของ Air cooler ดงัแสดงในรูปท่ี 12และลกัษณะของการติดตั้งการขยาย
ขนาดของท่อในโรงงาน เป็นดงัรูปท่ี 13 
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบแนวทางแกไ้ขปัญหาคอขวดในระยะยาว 

วธีิการแก้ไขปัญหา เงินลงทุน (ล้านบาท) ระยะเวลาติดตั้ง (เดือน) 
การขยายขนาดของท่อจาก 4 เป็น 6 น้ิว 0.2 5 เดือน 
การติดตั้มป้ัมท่ีดา้นล่างStabilizer 10.0 12 เดือน 
การติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ 5.0 10 เดือน 
 

 
 

รูปที ่12 การแกไ้ขปัญหาระยะยาว โดยการขยายขนาดของท่อจาก 4 เป็น 6 น้ิว 
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นอกจากนั้น การแกไ้ขปัญหาระยะยาวของทางโรงงานโดยการขยายขนาดของท่อ ซ่ึงทาํใหส้ามารถเพ่ิม
อตัราการไหลในท่อไดม้ากข้ึนกว่าเดิม ทาํใหโ้ รงงานมีโอกาสเพ่ิมกาํลงัการผลิตไดอ้ีก เพ่ือรองรับความตอ้งการ
ผลิตภณัฑข์องลูกคา้ท่ีอาจจะมีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 
8. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
 สาํหรับการแกไ้ขปัญหาคอขวด ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทางโรงงานและทีมงานประสบปัญหา
หลายอย่าง แต่กส็ามารถแกไ้ข หรือบรรเทาปัญหาลงได ้ซ่ึงรายละเอียด แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของการทาํโครงการ 
ลาํดับ ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ระยะส้ัน– การติดตั้ง Spray water 
1 Spray water ท่ีพ่นออกมาจากท่อ ไม่ไหล

ผ่านผิวท่อในลกัษณะ falling film ทาํให้
การแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีเท่าท่ีควร 

ปรับการออกแบบใหน้ํ้ า cooling water ท่ีพ่นออกมา 
สามารถปรับความแรงของนํ้าได ้ เพ่ือใหส้ามารถไหล
ผ่านผิวท่อในลกัษณะท่ีตอ้งการ หรือ falling film 

2 นํ้าท่ีใชส้าํหรับ Spray water กระเด็นไป
โดนอุปกรณ์ไฟฟ้า และผูป้ฏิบติังานบริเวณ
ใกลเ้คียง 

ทาํการออกแบบ และติดตั้งรางนํ้าสาํหรับรองรับนํ้า 
พร้อมทั้งติดตั้งท่อจากรางนํ้า เพ่ือส่งนํ้าไปยงัระบบ
บาํบดัอย่างเป็นระเบียบ 

3 การพ่นนํ้าลงบนผิวท่อท่ีร้อน อาจทาํใหท่้อ
เสียหาย 

ทางโรงงานมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพท่อทุก
เดือน โดยผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือความปลอดภยั 

4 เกิดตะไคร่นํ้าท่ีพ้ืน และผิวท่อ บริเวณท่ี
ติดตั้ง Spray water 

โรงงานมีการติดตั้งขอบเขต และป้ายระวงัลื่น 
นอกจากนั้น ยงัมีการทาํความสะอาดบริเวณท่ีเกิด
ตะไคร่นํ้าอยู่เสมอ 

ระยะยาว – การขยายขนาดของท่อจาก 4 เป็น 6 นิว้ 
5 ระยะเวลาในการออกแบบ และติดตั้งท่อใช้

เวลานาน 
เปลี่ยนแนวทางการดาํเนินการ ซ่ึงปกติจะจา้งบุคลากร
ภายนอกโรงงานใหด้าํเนินงานดงักล่าว เป็นใชค้วามรู้
ความสามารถของบุคลากรภายในโรงงานเอง ทาํให้
สามารถดาํเนินงานไดร้วดเร็วข้ึน จาก 1 ปี เป็น 5 เดือน 

6 ช่วงเร่ิมใชง้านท่อท่ีติดตั้ง อาจเกิด vapor 
block ข้ึนในระบบ เน่ืองจากกระบวนการ
ทาํ air free และ leak test ของโรงงาน 

o ออกแบบท่อท่ีขยายใหม่ ใหมี้จุด high point vent 
เพ่ือกาํจดั vapor ออกจากระบบ 

o ช่วงท่ีเร่ิมใชง้าน จาํเป็นตอ้งดาํเนินการเปิดวาลว์ของ
ท่อใหม่ เพ่ือใหไ้ฮโดรคาร์บอนไหลเขา้ไปอย่างชา้
ท่ีสุด เพ่ือป้องกนัการเกิด vapor block เพ่ิมเติม 

7 ปัญหา vapor block ในท่อ หลงัจากใชท่้อท่ี
ขยาย 

ทาํการตรวจสอบดว้ย X-ray อีกคร้ังหน่ึง 
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9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความยัง่ยืน 
 ปัจจยัท่ีทาํใหโ้ครงการน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เกิดข้ึนจากหลายปัจจยั ดงัน้ี 

1. ความกลา้คิด กลา้ทาํ เพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีกว่าของบุคลากรในองคก์ร เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหา
โดยการติดตั้ง Spray water ถือว่าเป็นแนวความคิดท่ีแตกต่างจากวิธีคิดเดิมๆ  ของทางโรงงาน ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้
ทางวิศวกรรม ประกอบกบัแนวคิดท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ  ความคิดอย่างรอบดา้น โดยตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั 
และส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

2. รู้จกัพฒันาตน ทาํงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองคก์ร เพราะโครงการ
แกไ้ขปัญหาคอขวดน้ี ลว้นใชค้วามรู้ ความสามารถของบุคลากรภายในองคก์รเท่านั้น ซ่ึงการติดตั้ง Spray water 
เป็นการทาํคร้ังแรกของทางโรงงาน ในระยะแรกจึงมีปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งทาํการปรับปรุงใหดี้ย่ิงข้ึนหลาย
อย่าง ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงงานเป็นอย่างดีและต่อเน่ือง 

3. วฒันธรรมขององคก์รในการทาํงานเชิงรุกเพ่ือสนองตอบความตอ้งการลูกคา้ ไม่ใหลู้กคา้ไดรั้บ
ผลกระทบเน่ืองจากปัญหาภายในโรงงาน จึงมีการวางแผนการแกไ้ขปัญหาคอขวดอย่างต่อเน่ืองทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว  

4. ความเสียสละของบุคลากรภายในองคก์ร ท่ีมุ่งปฎิบติังานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
จึงทาํใหก้ารออกแบบ และติดตั้ง Spray water และการขยายขนาดของท่อ ดาํเนินไปไดอ้ย่างรวดเร็ว 

5. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองคก์ร 
จึงสนบัสนุนใหท้างบุคลากรของโรงงานสามารถนาํวิธีการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีใหม่ๆ  ท่ีไม่เคยทาํมาก่อน
มาใชใ้นโรงงาน 


